
 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ 

 
မာတိကာ 
 
 တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က ္
 ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမ်ား 
 ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမ်ား 
 ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္မႈမ်ား 
 ေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ား 
 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ၏ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚတားျမစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ 
 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား 
 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
 အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား 
 နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ 
 အေရးပါသည့္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားဖတ္ရန္ Links  

 

လက္ရိွအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
 

ေဖေဖၚဝါရီ လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း၌ 
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုုစုေပါင္း ၁၇၀ ဦး ဆက္လက္ အက်ဥ္းက် 
ေနၿပီး၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၃၈ ဦးတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစြဆဲုိခံရကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမႈမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူတို႔၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တားဆီးရန္အတြက္ ဥပေဒပုဒ္မ မ်ိဳးစံု 
အသံုးျပဳၿပီး၊ အစိုးရကိ ု ေဝဖန္ေျပာဆိုသူမ်ား၏ အသံမ်ား 
တိတ္သြားေစရန္ အစုိးရမွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။   
 
 
 

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန ( ၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ ေအေအပီပီမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရရိွအသုံးျပဳသည္။ 
 



 

ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၂ တရားစြဆဲိုခံခဲ့ရကာ၊ 
ထို ၄၂ ဦးထမဲွ ၅ ဦးသည္ တရားစြခဲံရသည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း 
ခံခဲ့ရပါသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၈ ဦးတို႔ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ 
ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦးမွ် 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိပါ။ 
 
အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည့္ သတင္းမ်ားျဖင့္ ယခုလအတြင္း လႊမ္းမုိးလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပလာသည္ကုိ ႀကိဳဆုိရန္ 
စီစဥ္ခဲ့ေသာ ျပည္တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ကိုသန္႔ဇင္ထက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) 
ျဖင့္ တရားစြဆဲုိခံရၿပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ 
ေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အစိုးရႏွင့္ 
ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရး 
ဥပေဒ အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားအား ျပင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း 
ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး ဥပေဒအား 
လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္ 
အခ်ိန္အထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စီစဥ္ထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။   
 
အလုပ္သမားဆႏၵျပပဲြ အေျခအေနသည္ တျဖည္းျဖည္း တင္းမာမႈ 
တုိးျမင့္လာၿပီး၊ ရဲမ်ားမွလည္း ပိုမုိၾကမ္းတမ္းစြာ ကုိင္တြယ္ 
ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါသည္။  ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားအား 
တြန္းထိုးတုိက္ခိုက္မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာမ်ား 
ရရိွခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပမႈကုိ အကူအညီေပးခ့ဲၾကသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 
တစ္ခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။   
 
ယခုလတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး 
ကဲ့သုိ႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီးပြါးေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈကုိ 
ရည္ညႊန္းေဖၚျပခ့ဲၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ 
ျပႆနာသည္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါသည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈ 
မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရမည္ထက္ ထိုအခြင့္အေရးအား 
ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအား ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးေနၿပီး၊ 
ဆႏၵျပသူမ်ား၏ စုရုံးမႈမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အား 
ဆက္လက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။  ထို႔အျပင္ 
ေျမယာအခြင့္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ေျမယာမ်ားမွ အဓမၼဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္ကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေသာေၾကာင့္ 
ထုိတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ အက်ိဳးစီးပြါး 
ပ်က္စီးေစမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္ 
 

ယခုလတြင္ အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ ထပ္မံျဖစ္ေပၚခ့ဲျခင္းသည္  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား 
ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း ျပသေနၿပီး၊ ေသဆုံးေနသည့္ ကခ်င္ရြာသား 
ေလးဦးတို႔၏ အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
မိသားစုဝင္မ်ားမွ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ေသဆုံးေနသူတုိ႔၏ 
အေလာင္းမ်ားသည္ ဆုိးရြားစြာ မီးေလာင္ကြ်မ္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ထုိ ၄ ဦးတို႔မွာ 
မေဟာ္လဂ်၊ လေထာ္ခြန္ေဖာင္း၊ မရန္ေရာ္ဟန္ႏွင့္ ဒိုရီရင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
Kachinland News ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။  ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြ ဲ ဖန္တီးမႈ အုပ္စု the Kachin Peacetalk Creation Group မွ 
ဆန္အြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ထုိအမႈအား 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။    
 
စစ္တပ္၏လက္ခ်က္ျဖင့္ သမီးျဖစ္သူ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဘရန္ေရွာင္အား “မွားယြင္းစြာ 
စြပ္စြေဲျပာဆုိမႈ” ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ 
ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ၅ ေသာင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္။ ဦးဘရန္ေရွာင္မွ 
ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း 
အယူခံတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
 
အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိပါႀကီး ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္  
ေသဆုံးမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ စစ္တပ္၏ ဟန္႔႔တားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းတုိ႔သည္ ကိုပါႀကီး ေသဆုံးမႈ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈမ်ားကို စံုစမ္းရန္အတြက္ အဟန္႔႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ 
စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္ၿပီး 
အမွီခိုကင္းစြာ စံုစမ္းရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး 
အျပစ္မွကင္းလြတ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ယခုထက္တုိင္ အဟန္႔အတား 
တစ္ခုျဖစ္ေနပါေသးသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္၊ မဇၥ်ိမ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ Youtube ဒီဗီြဘီ  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

 

ေဖေဖၚဝါရီလ  
 

http://www.irrawaddy.org/burma/govt-postpones-education-talks-students-continue-march-rangoon.html
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/deployed-02052015180541.html
http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-16-07/2013-10-20-16-16-11/item/38622-2015-02-08-11-55-50
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/education-02132015175711.html
https://www.youtube.com/watch?v=XgTnHLfyPvE&feature=youtube_gdata_player
http://www.irrawaddy.org/burma/southern-student-protests-disband-mandalay-marchers-press-ahead.html
http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17859-minister-threatens-legal-action-against-protest-students
http://www.irrawaddy.org/burma/badly-burned-bodies-four-kachin-villagers-uncovered.html
http://www.dvb.no/news/suspects-silence-obstructs-par-gyi-case-burma-myanmar/48236
http://www.irrawaddy.org/burma/kachin-man-accusing-army-killing-daughter-found-guilty-defamation.html


အလြတ္တန္း ဓါတ္ပုံသတင္းေထာက္ တစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ 
 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားအား ေလွာင္ေျပာင္ 
သေရာ္ထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားအား ေဖ့ဘြတ္ 
စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ အလြတ္တန္း 
ဓါတ္ပံု သတင္းေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေအာင္ေနမ်ိဳးအား ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏ ေရးသားခ်က္အရ 
အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္၊ 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္စာမ်ားကို 
ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာထက္သို႔ တင္သည္ဟု စြပ္စြခဲံရၿပီး၊ 
ကုိေအာင္ေနမ်ိဳးအား အထူးစံုစမ္းေရးရဲမ်ားမွ မံုရြာအက်ဥ္းေထာင္သို႔ 
ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ကုိေအာင္ေနမ်ိဳးအား ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေရးေပၚ 
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (က)၊ ၅ (င) တို႔ႏွင့္ တရားစြဆဲုိခဲ့ၿပီး မံုရြာ 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၇ 
ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္) 
   
ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးေသာ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ 
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆႏၵျပ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားအား 
အကူအညီေပးေနသည့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူတစ္ခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခံေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆႏၵျပအလုပ္သမား 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ ကိုမ်ိဳးမင္းမင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူ မခင္မ်ိဳးဦးတုိ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသလုိ ဆႏၵျပ 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုႏုိင္ေဌးလြင္ပါ ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။  ကိုမ်ိဳးမင္းမင္းႏွင့္ ကိုႏုိင္ေဌးလြင္တုိ႔အား ရာဇသတ္ႀကီး 
ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲကာ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း မခင္မ်ိဳးဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ 
သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  ထိုဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ 
ႏွစ္ဦးတို႔အား မတ္လ ၃ ရက္ႏွင့္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တို႔တြင္ 
တရားရုံးထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုႏုိင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္းအားလည္း အလုပ္သမား 
ဆႏၵျပမႈအေျခအေနမ်ား ေရးသားေနစဥ္အတြင္း အရပ္ဝတ္လူတစ္စု၏ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံလိုကရ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
ကိုႏုိင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္းအား ဖမ္းဆီးခ်ိန္မွ စၿပီး မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆံုျခင္းအား ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္မျပဳခဲ့ပဲ၊ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ကုိႏုိင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္း၏ မိခင္ႏွင့္ အမတို႔မွ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆံုရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္အား ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ တိုက္ရုိက္ ပိတပ္င္ထားေသာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ 
ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေပးခြင့္မရခ့ဲေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
ကိုႏုိင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္း၏ အကိုျဖစ္သူ ကိုသူေဇာ္ၾကည္ဝင္းမွ 
“ႏိုင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္းရဲ႕ အမႈကို ျပည္ထဲေရးက  
 
 

 

 

ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမ်ား 
ေဖေဖၚဝါရီလ  
 
 

တုိက္ရုိက္တားျမစ္ထားလုိ႔ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ခြင့္မရဘူးလို႔႔ ေထာင္ပိုင္ 
ျမင့္ဦးက ေျပာတယ္၊ ေနာက္ သူ႔ကို စစ္ေဆးေနဆျဲဖစ္လုိ႔ ဘယ္ပုဒ္မမွ 
မတပ္ရေသးဘူးလုိ႔လဲ ေျပာတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။   
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၇ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ 
      
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ဆႏၵျပသူမ်ား တရားစြခံဲရ 
 

အစိုးရမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္အတြက္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသူ ၁၄ ဦးတို႔အား 
တရားမဝင္ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ျပည္သူပိုင္လမ္းအား ပိတ္ဆုိ႔မႈတုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။  
ဆႏၵျပသူတို႔၏ သပိတ္စခန္းအားလည္း အာဏာပိုင္တုိ႔မွ ဖ်က္ဆီး ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ 
ဆႏၵျပသူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 
ဆုငိ္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ေျမေပၚတြင္ သပိတ္စခန္း 
ဖြင့္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ တုိ႔ျဖင့္ 
တရားစြဆဲုိခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ေရွးဦးစြာ ၁၈ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၄ ဦးမွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံ ဆႏၵျပသူ ၁၄ ဦး 
တို႔႔သည္လည္း ကုိယ္ပိုင္ခံဝန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ေအေအပီပီ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္) 
 
ျပည္တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရ 
 
မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပလာသည္ကုိ ႀကိဳဆုိရန္ 
စီစဥ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ကိုသန္႔ဇင္ထက္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ ယခု ဖမ္းဆီးမႈမတုိင္ခင္ သကဲုန္းလယ္သမားတို႔႔၏ 
ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ကိုသန္႔ဇင္ထက္သည္ 
ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြခဲံခဲ့ရၿပီး၊ ဆႏၵျပ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႀကိဳဆုိျခင္း မျပဳမီွ၊ ယခင္စြဆဲုိထားသည့္ ပုဒ္မအား 
အသံုးျပဳၿပီး ထုိက့ဲသို႔ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသည္ကို 
ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးမွ “ရဲ ၆ ေယာက္ေလာက္ ဝင္လာၿပီး သူ႔ကုိ 
ဝရမ္းမျပပဲ ဆြဲေခၚ ဖမ္းဆီးသြားတယ္” ကိုသန္႔ဇင္ထက္၏ ပထမအႀကိမ္ 
တရားရုံးခ်ိန္းအား သကဲုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုိသန္႔ဇင္ထက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ၊ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္လာမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ဆက္လက္ႀကိဳဆုိၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္၊ မဇၥ်ိမ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္၊ Youtube ဒီဗီြဘီ  
   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irrawaddy.org/burma/photographer-detained-kokang-facebook-post.html
http://www.irrawaddy.org/burma/photographer-detained-kokang-facebook-post.html
http://www.dvb.no/news/monywa-journalist-arrested-for-lampooning-military-burma-myanmar/48837
http://www.elevenmyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9168:journalist-detained-in-monywa&catid=44:national&Itemid=384
http://www.elevenmyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9168:journalist-detained-in-monywa&catid=44:national&Itemid=384
http://www.rfa.org/burmese/news/family-not-allow-see-arrested-worker-02272015231334.html
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/villagers-02262015165655.html
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/villagers-02262015165655.html
http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-16-07/2013-10-20-16-16-11/item/38622-2015-02-08-11-55-50
https://www.youtube.com/watch?v=XgTnHLfyPvE&feature=youtube_gdata_player


 

 

  

 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းမ်ား   

ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားသူ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ 
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မစိန္ေထြး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမအား အစိုးရမွ 
သိမ္းဆည္းသျဖင့္ ဆႏၵျပခ့ဲေသာေၾကာင့္ မစိန္ေထြးအား 
အာဏာပိုင္တို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္း 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ အစုိးရအား အယံုအၾကည္ 
မရိွေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ တရားစြဲ ေထာင္ခ် 
ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္၊ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ   
 
ဆႏၵျပသူ ၁၄ ဦး ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ 
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္  ဆႏၵျပခဲ့ၾကသူ ၁၄ ဦးတို႔အား ပုဒ္မ 
၁၈၊ ၃၄၁၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၃ တုိ႔ျဖင့္ ေက်ာက္တံတား 
ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈၊ ရက္ေန႔၌ 
ေထာင္ဒဏ္ ၆ လစီ အသီးသီး ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ ေဒၚခင္ဝင္း၊ ေဒၚေအးမိ၊ ေဒၚခင္မာၾကဴ၊ ေဒၚႏြဲ႕ႏြ႕ဲခုိင္၊ 
ေဒၚစုစု၊ ေဒၚရီရီဝင္း၊ ေဒၚျမၾကည္၊ ေဒၚဝင္းၾကည္၊ ေဒၚၾကင္လွ၊ 
ေဒၚတင္ေဌး၊ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးစိုးသီဟ၊ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ 
ေဒၚေအာင္ေမၾကည္ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ေရွ႕ေန 
ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္မွ “တရားသူႀကီးက သူတို႔အားလုံးကို ပုဒ္မ ၁၈ 
နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီ ခ်လိုက္တယ္ ၂ မႈဆုိေတာ့ ၂ လ၊ ပုဒ္မ ၁၄၃ 
န႕ဲက ၃ လ စီ၊ ေနာက္ ပုဒ္မ ၃၄၁ န႕ဲက ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ၊ စုစုေပါင္း 
ေထာင္ဒဏ္ ၆ စီ ခ်မွတ္တာေပါ႕” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ေအေအပီပီ   
   
လက္ပန္းေတာင္း အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပသူ ၂ ဦး 
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ 
 
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဘျမင့္ႏွင့္ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း (ခ) ေဒၚေလးေလးတို႔အား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ 
၁၈ ျဖင့္ လသာၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပန္းေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳတြင္း 
စီမံကိန္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈအတြင္း လယ္သမား ေဒၚခင္ဝင္း 
ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ 
ထိုသူႏွစ္ဦးအား  ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးဘျမင့္သည္ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ျဖတ္ၿပီး ဆႏၵျပခ့ဲသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၆ 
ႀကိမ္ျဖင့္ တရားစြခဲံထားရသည့္အျပင္၊ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာျပည္ 
ခရီးစဥ္အတြင္း ဆန္႔႔က်င္ ဆႏၵျပခ့ဲသည့္အတြက္ အျခားအမႈမ်ား 
ႏွင့္လည္း တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။  ဦးဘျမင့္သည္ လက္ရိွ 
အခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၁၈ ႀကိမ္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိ္င္ေနရပါသည္။   
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ 
 
 
 

 

  
ေဖေဖၚဝါရီလ  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566190256957814&set=a.1424897194420455.1073741825.100007005640866&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566190256957814&set=a.1424897194420455.1073741825.100007005640866&type=1&theater
http://www.rfa.org/burmese/news/china-embassy-protesters-jail-02262015015913.html


 

 

ေဖေဖၚဝါရီလ  
 
 

ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ား 

 ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး 
အေရးေပၚ ေဆးရံုတက္ရ 
 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၆ ဦးတို႔ႏွင့္အတူ၊ ဒဂံုတရားရုံးတြင္ 
အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကိုေနမ်ဳိးဇင္အား 
အေရးေပၚ ဓါတ္မွန္ ရုိက္ရန္အတြက္  ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔႔ 
ေဆးရုံႀကီး သို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ပုိ႔႔ေဆာင္ 
လုိက္ရပါသည္။ ကိုေနမ်ိဳးဇင္အား အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီး 
ထားစဥ္အတြင္း၊   ဆိုးရြားသည့္ ခါးနာေရာဂါ ခံစား ေနရသျဖင့္ 
မတ္တပ္ မရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း  အက်ဥ္းေထာင္ 
ျပင္ပတြင္ ေဆးဝါးကုသရန္အတြက္ ခြင့္မျပဳခ့ဲပါ။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 

 

http://www.dvb.no/dvb-video/activists-health-deteriorating-prison/48718
http://www.dvb.no/dvb-video/activists-health-deteriorating-prison/48718


 

 

ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားအား ရဲမ်ားမွ ႏိွမ္နင္း 
 
လုပ္ခလစာမ်ား တုိးေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို 
ေနၾကသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ရဲမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆႏၵျပပြဲသည္ 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခ့ဲၿပီး၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား 
ရရိွသည့္အထိ ဆက္လက္ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားမွ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စက္ရုံသို႔သြားရန္ လမ္းပိတ္ထားၾကသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ရဲမ်ားမွ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားရာမွ 
တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တြန္းတိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇံုရွိ 
စက္ရုံမ်ားတြင္ ထုိင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ား 
အားလည္း ရဲမ်ားမွ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။  ထိုႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းမႈမွ 
ဆႏၵျပ စက္ရံုအလုပ္သမား ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ မႏွင္းေဝလြင္ႏွင့္ မခင္ခင္ေဌးတို ႔ 
နံရိုးက်ိဳးခဲ့သည့္အတြက္ ေဆးရုံတင္ခဲ့ရပါသည္။ သတင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ      ဆႏၵျပအလုပ္သမား ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ 
ဥကၠဌ ကိုမ်ိဳးမင္းမင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရိွသူ 
မခင္မ်ိဳးဦးတုိ႔႔ အပါအဝင္ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ၆၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး၊ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အလုပ္သမား အေရအတြက္ 
မည္မွ်ဖမ္းခံရသည္ ဆုိျခင္းကို မသိရွိရပါ။ ဆႏၵျပအလုပ္သမား 
တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္မွ “က်ေနာ္ကို နံပါတ္တုတ္နဲ႕ ရုိက္ၿပီး 
ကားေပၚကို အတင္းတြန္းထုိးၿပီးတင္တယ္၊ က်ေနာ္ ကားေပၚလည္း 
ေရာက္ေရာ ႀကိဳးနဲခ်ည္ၿပီး တုတ္နဲ႔ရုိက္တယ္ က်ေနာ္ဗိုက္ကုိလည္း 
တုတ္န႔ဲရုိက္ၿပီး ကန္လည္းကန္တယ္၊ က်ေနာ္ ကားေပၚက အတင္း 
ဆင္းေျပးလာလို႔ လြတ္လာတာ” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
ယခုအခ်ိန္အထိ ရဲမ်ားမွ ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ျငင္းဆန္ထားၿပီး၊ 
တရားရုံးမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ဖယ္ရွားရမည့္ဆုိသည့္ အမိန္႔အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။     
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ(အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္၊ ဧရာဝတီ  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 
ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသား ၅ ဦး တရားစြဲဆိုခံရ 
 
အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိ 
ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည့္ ဆႏၵျပပြတဲြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာက္ဆည္ 
နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလး ရတနာပံုတကၠသိုလ္တုိ႔မွ 
ေက်ာင္းသား ၅ ဦးတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အပါအဝင္ ပုဒ္မ ၄ ခုျဖင့္ 
တရားစြဆဲုိထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ မၿငိမ္းၿငိမ္းေထြး၊ ကုိေအာင္မင္းခန္႔၊ ကိရုဲရင့္ပုိင္မွဴး၊ 
ကိႏုုိင္ရဲေဝႏွင့္ ကိုေကာင္းေဇာ္ဟိန္းတုိ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၈၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့သည့္ 
ဆႏၵျပပြတဲြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  ထုိေက်ာင္းသားမ်ားမွ သူတုိ႔အား 
တရားစြဆဲုိေၾကာင္း တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံ မရရွိ 
ေသာ္လည္း ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။   

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ 
 
သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပမႈ ရႈံးနိမ့္ 
 
သတင္းမီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအား ေတာင္းဆို 
ထားသည့္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပမႈသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔႔၏ 
မဲေပးမႈအရ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ထိုကိစၥရပ္အား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
တင္ျပခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာအား 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳရန္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒအား ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။  ဆက္လက္ၿပီး ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ “အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ 
ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းကို သတင္းမီဒီယာ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္လဲ ဆုိတာနဲ႕ 
တုိင္းတာတာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သတင္းမီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ 
ပတ္သတ္တ့ဲ အစီရင္ခံစာအရ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္ႏုိင္သလို 
ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပံုရိပ္ကိုလည္း အမဲစက္ စြန္းထင္းေစမွာပါ” ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုအဆိုတင္သြင္းခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၁၇ မဲ ၅၁ 
မဲျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္) 
 
မျဖဴႏွင္းေထြးႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၆ ဦးတုိ႔ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္သူအျဖစ္ 
စြပ္စြခံဲရ 
 
တရုပ္ပုိင္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ တရုတ္ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးတုိ႔အား ျပန္ေပးစြသဲည္ဟု 
မတရားစြပ္စြခဲံရၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လ ၾကာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ 
ေက်ာင္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္သူ မျဖဴႏွင္းေထြးႏွင့္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယရ္ွိ မုိးႀကိဳးျပင္၊ 
ဆည္တႏဲွင့္ တံုရြာတို႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျခားတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအဝင္ 
၁၆ ဦးတို႔သည္ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြခဲံရၿပီး၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ 
ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ တရားဝင္အမႈဖြင့္ကာ ၎တို႔အား ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ထားေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ မျဖဴႏွင္းေထြး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရြာသားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကး 
မရထားသည့္ ေျမမ်ားအား ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၿခံစည္းရုိးခတ္စဥ္ 
ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသူတုိ႔အား မျဖဴႏွင္းေထြးမွ 
ကူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုက့ဲသို႔ ဖမ္းဆီးဝရမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ ထို ၁၆ ေယာက္ထမဲွ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးျဖစ္သူ 
မဝင္းဝင္းေဌးအား ပုဒ္မ ၄ ခု၊ မရီရီဝင္းအား ပုဒ္မ ၈ ခုႏွင့္ ေဒၚခင္ၿငိမ္းအား ပုဒ္မ 
၁၁ ခုတုိ႔ျဖင့္ အသီးသီး တရားစြဆဲုိထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။   
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ  
 
တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ တရားစြဆိုဲခံရ 
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကိုရာဇာသည္ 
လက္ပေတာင္း အေရးအား တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခ့ဲသည့္အတြက္ 
ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၏ တရားစြဆဲုိျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ကိုရာဇာမွ 
အစုိးရအား ၎တုိ႔၏ လက္ရွိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ကိုပါ ေတာင္းဆို 
ခဲ့ပါသည္။  ရဲမ်ားမွ ကိုရာဇာ၏ ဖမ္းဆီးရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ကုိရာဇာမွ ထြက္ေျပး 
လြတ္ေျမာက္ခ့ဲပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ (အဂၤလိပ္) 

  

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕၏ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚတားျမစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား 

 

ေဖေဖၚဝါရီလ  
 

 

http://www.irrawaddy.org/burma/thousands-garment-workers-strike-rangoon.html
https://www.dvb.no/news/police-break-up-striking-garment-workers-in-shwepyithar-myanmar-burma-yangon/48587
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/02/21/71512.html
http://www.dvb.no/news/police-refute-blame-swepyithar-garment-strike-scuffle/48617
http://www.rfa.org/burmese/news/five-students-arrested-02282015105552.html
http://elevenmyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8953:media-freedom-motion-crushed&catid=32:politics&Itemid=354
http://www.rfa.org/burmese/news/phyuhninhtwe-and-sixteen-people-charge-02042015235127.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/mandalay-upper-myanmar/12978-solo-letpadaung-protester-eludes-guards-at-chinese-consulate-in-mandalay.html


 

 
ကခ်င္ဆရာမမ်ားအား စစ္သားမ်ားမွ အဓမၼက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြသူဲမ်ားအား 
တပ္မေတာ္မွ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ 
 
ျမန္မာစစ္တပ္ပုိင္ ျမဝတီ သတင္းစာမွ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း 
ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိစၥသည္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ား 
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြပဲါက အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထိုသတင္းဌာနမွ “ထိုကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက၍္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႕မွ စံုစမ္းၿပီး တရားဝင္အစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားအား စြပ္စြေဲျပာဆုိျခင္း၊ 
ထိုအေၾကာင္း ေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တပ္မေတာ္မွ 
တရားဥပေဒအတိုင္း အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေရးသား 
ေဖၚျပခ့ဲပါသည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)  
 
 
  
 
 
 

 

http://www.irrawaddy.org/burma/army-statement-warns-linking-teachers-murders-troops.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/12987-tatmadaw-issues-warning-against-murder-allegations.html


   

 

 
 

 

ယုံၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ အသစ္ အလုပ္ 
မလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 
“လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ” မွ 
“ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ” အျဖစ္ အဖြဲ႕ဝင္ 
အသစ္မ်ားျဖင့္ အသစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မတီသည္ 
တစ္လၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အစည္းအေဝး 
ေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။   
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္၊ အလဲဗင္း (ျမန္မာ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား 
ေဖေဖၚဝါရီလ  
 
 

 

http://www.elevenmyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8893:no-activities-since-formation-of-new-political-prisoners-panel&catid=32:politics&Itemid=354


 

 

ေဖေဖၚဝါရီလ  
 
 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား 
 

ဒုဝန္ႀကီးမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားအား ျပန္ေပးရန္ အေၾကာင္းမရိွဟု 
ေျပာၾကား 
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ေဒၚခင္ေစာေဝမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ညြန္႔အား တပ္မေတာ္မွ သိမ္းဆည္း 
ခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားကိစၥ ေမးျမန္းရာ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမွ နယ္စပ္ဧရိယာ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းကြပ္ကမဲႈ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေစတီျပင္ရြာရွိ ေျမမ်ားအား သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ “ထုိေျမမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အေဆာက္အဦမ်ား ရွိေနၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိေျမမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားသုိ႔ ျပန္ေပးရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္” ဟု သိရွိရပါသည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္၊ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ  
 
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရြာသား ငါးဦး 
တရားစြဆိုဲခံရ 
 
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ ရြာသား ၅ ဦးတုိ႔သည္ တာဝန္ဝတၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ 
ဟုဆိုကာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၄ ႏွင့္ ၃၃၂ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း 
ခံထားရပါသည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔၌၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ 
ေျမမ်ားအား ၿခံစည္းရုိးခတ္ရန္ စစ္သားမ်ားမွ ထရပ္ကားအျပည့္ျဖင့္ 
လာေရာက္ခ့ဲၿပီး၊ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအၾကား ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြါးၿပီးေနာက္ 
ထုိသို႔ တရားစြဆဲုိခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တရားစြဆဲုိခံရသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
ဦးမ်ိဳး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ  “က်ေနာ္တုိ႔က စစ္သားေတြကို မဆဘဲူး၊ 
ဘာမွလ ဲ အေႏွာက္အယွက္မျပဳခဲ့ဘူး၊ စစ္သားေတြ သံစည္းရုိးဂိတ္တံခါး 
ထားတဲ့ေနရာကိုေတာင္ မသြားခဲ့ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔႔ရပ္ေနတ့ဲ 
ေနရာကေနၿပီး ဒီလိုမလုပ္ဖုိ႔ လုပ္ေနတာကုိ ရပ္လုိက္ဖုုိ ႔႔သာ က်ေနာ္တုိ႔႔က 
ေတာင္းပန္ခဲ့တယ္ဆုိတာ တရားသူႀကီးကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ သူတုိ႔ေတြက 
စၿပီး က်ေနာ္တို႔ကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ တရားရုံးခ်ိန္း 
အတြက္ ရက္မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 

ကရင္နီျပည္နယ္မွ လယ္သမားမ်ားအား စစ္တပ္မွ ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ 
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္၊ အမွတ္ ၃၆၀ အစုိးရ 
လက္နက္ႀကီးတပ္မွ ၎တုိ႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ေျမ ၁၀၅ 
ဧကကုိ မူလေျမပုိင္ရွင္တုိ႔အား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေျမသည္ 
ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚဆယ္ရြာမွ  လယ္သမား ၁၀ ဦးတုိ႔ပုိင္ႏွင့္ 
သာသနာပိုင္ေျမျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္မွ ထုိနယ္ေျမသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္တြင္ 
ထုိေျမအား သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ လယ္သမားမ်ား ထိုေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ 
စိုက္ပ်ိဳးလိုလွ်င္ စစ္တပ္ထံသုိ႔ သီးစားခမ်ား ေပးေဆာင္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးရမည္ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ရြာေက်ာင္းတုိင္ဘုန္းႀကီးႏွင့္ လူသိမ်ားသည့္ 
ေဒသခံ ရြာသားတုိ႔မွ အစိုးရအား အသနားခံစာတင္ၿပီးမွသာ စစ္တပ္မွ 
ထုိေျမမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္၊ Burma News International (အဂၤလိပ္)    
 
 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ႀကီးမွ 
လက္ပန္းေတာင္နယ္တြင္ “စီးပြါးေရး ကုမၸဏီမ်ား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း” 
အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ lucrative  
 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 
မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ ကေနဒီယန္ ကုမၸဏီ Ivanhoe ႏွင့္ 
တရုတ္ပိုင္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း 
အႀကံျပဳ ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးမွ ထိုကိစၥအား 
တစ္ႏွစ္ၾကာ စံုစမ္းခဲ့ၿပီး၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံမ်ားအား 
အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္း၊ အက္ဆစ္မွ ထြက္လာသည့္ စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ေျမႀကီးေပၚသို႔ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးအား 
ညစ္ညမ္းေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးရျခင္းမ်ား၊ လူထု 
အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ သတၱဳ 
တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ စသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖၚခ့ဲပါသည္။ ၁၉၉၆/၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ 
အစျပဳ၍  မံုရြာၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမမ်ားအား အစုိးရမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရိွပဲ 
သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ အျပင္ လက္ပန္းေတာင္း ေကာ့ပါးမုိင္းစီမံကိန္းအား 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ စီးပြါးေရးအရ အျမတ္အစြန္းရသည့္ မုိင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမွ 
ဆႏၵျပခ့ဲၾကရာ ေဒသခံမ်ား ဆုိးရြားစြာ ဖိႏိွပ္ခံရျခင္း၊ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားျဖင့္ 
တုိက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ရဲတို႔၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းအထိပင္ 
ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ အစီရင္ခံစာမွ  ျမန္မာအစိုးရ၊ ကေနဒါႏွင့္ တရုတ္ပိုင္ 
ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ေဒသခံတုိ႔အေပၚ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၿပီး၊ 
တာဝန္ မခံမႈတို႔႔အား ဆက္လက္ ေဝဖန္လုိ္က္ကာ၊ ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား ေျပလည္ၿပီးခ်ိန္အထိ လက္ပန္းေတာင္း 
ေၾကးနီ စီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ထားရန္တုိ႔႔ကိုပါ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။ 
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ထိုကုမၸဏီ 
ႏွစ္ခုစလံုးမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကုိမွ  လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ျငင္းဆန္ၿပီး ျပန္လည္ 
တုန္္႔႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုစလုံးမွ အစီရင္ခံစာ၏ 
စြပ္စြခဲ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိသလုိ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲႀကီး၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ 
အားလည္း ျပန္လည္ေခ်ပႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
   
မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း အစီရင္ခံစာမွ 
မြန္လယ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ေထာက္ခံေျပာၾကား  
 
 

 “Yearning to be Heard: မြန္လယ္သမားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ဆက္လက္ 
တုိက္ပြဝဲင္ျခင္း” ဟုအမည္ရသည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုကို မြန္ျပည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမွ 

http://www.myanmar.cm/newspapers/the-new-light-of-myanmar.html
http://www.dvb.no/news/five-charged-after-scuffle-with-soldiers-in-pyin-oo-lwin-burma-myanmar/47995
http://www.bnionline.net/index.php/news/kantarawaddy/18100-army-returns-confiscated-land.html
http://www.dvb.no/news/48173-burma-myanmar/48173
http://www.irrawaddy.org/burma/evidence-illegal-activity-chinese-canadian-firms-monywa-amnesty.html
http://www.dvb.no/news/latpadaung-denying-evidence-wont-make-it-go-away-burma-myanmar/48338


 

မြန္လယ္သမားတုိ႔၏ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေထာက္ခံေျပာၾကားခ့ဲၿပီး၊ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
ေႏွာက္ယွက္ ခံခဲ့ရသည့္ မြန္လယ္သမားတို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈ 
ရွိေစရန္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား သင့္ေတာ္ၿပီး 
လြတ္လပ္မႈရွိသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆို 
တုိက္တြန္းထားပါသည္။  ဆက္လက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမွ “ 
ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္ႏွင့္ ယခု အရပ္သား အေယာင္ေဆာင္ 
အစိုးရတို႔ လက္ထက္အတြငး္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားမွ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လယ္သမားတို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ မွ်တစြာ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုထားပါေသာ္လည္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိုလယ္သမားတုိ႔၏ မွ်တမႈအေရး ေတာင္းဆုိမႈအား 
ဆက္တုိက္ လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမ 
တစ္ဝွမ္းရွိ  ေျမယာအေရး ျပႆနာအမ်ားစုအား ေျဖရွင္းျခင္းမရွိပဲ 
ထားထားေၾကာင္း” လည္း ေျပာထားပါသည္။   
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/17880-mon-farmers-push-for-land-rights-report


 
  

အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတကာဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား 
 

Burma Campaign UK မွ ပန္းေရာင္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားအား 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥအား ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ပုိမုိအာရုံစုိက္ 
လာေစရန္ အတြက္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းသည့္အေနျဖင့္ Burma 
Campaign UK မွ ပန္းေရာင္ ေနကာမ်က္မွန္ အလက္ ၂၀၀၀ အား 
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာနသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ 
လတ္မွတ္ ေရးထိုးေတာင္းဆုိျခင္းႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေရး ပုိ႔စကဒ္မ်ားအားလည္း 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ “ၿဗိတိန္အစုိးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရး ေတြဟာ ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္ဆိုတာကို လက္သင့္ခံရမွာ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္သြယ္ဖုိ ႔႔ကို အဓိကမထားဖုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
အစီအစဥ္ေတြကိုသာ ျပန္သြားဖုိ႔” Burma Campaign UK ရ႕ဲ Executive 
Director Anna Roberts က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ “သူတို႔အေနနဲ႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ မ်ားျပားလာတာကုိ 
လက္ခံသင့္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရးျဖစ္ဖို႔   စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ အစိုးရကို 
ဖိအားေပးရန္” ၿဗိတိန္အစိုးရအား တုိက္တြန္းထားပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္၊ Burma Campaign (UK) (အဂၤလိပ္) 
 
ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ 
ေဝဖန္  

 
ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms.  
Yanghee Lee မွ သူမ၏ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္တို႔႔ကုိ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့မႈ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ 
တုန္႔ျပန္ေဝဖန္လုိက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ သူမ၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ “လက္ရွိအေျခအေနရဲ႕ ေကာင္းတ့ဲလကၡဏေတြကို 
ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမရွိပဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာနဲ႕ 
ျပည္တြင္းေရးကို ၾသဇာလႊမ္းမုိး စြက္ဖက္တာသာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ထုိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ 
“ရုိဟင္ဂ်ာအသံုးအႏႈန္း၊ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး 
ျပႆနာမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ေျမယာအေရး၊ 
နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သကသ္ည္တုိ႔ကိ”ု အမ်ားဆံုး ေဝဖန္ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲႀကီးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ 
အသစ္ဖြ႕ဲစည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကား 
 
 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေဖေဖၚဝါရီလ  
 
 

ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕တုိ႔မွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္  ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေရးရာ 
ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအား ထိုေကာ္မတီအသစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား 
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
မ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္အတြက္  ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ အက်ဥ္းက် 
ေနသည့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား စီစစ္ရန္အတြက္ 
ေကာ္မတီမွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းကုိ ထိုအိတ္ဖြင့္ေပးစာမွ မီးေမာင္းထုိးျပထားၿပီး၊ 
အစိုးရဘက္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဖၚျပထားပါသည္။ 
ထိုအိတ္ဖြင့္ေပးစာမွ ေအေအပီပီအား ေကာ္မတီအသစ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္း 
ကိုလည္း ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္  
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပုဒ္မ 
ေလးခုျဖစ္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၊ အေရးေပၚ အက္ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒတုိ႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ပြင့္လင္းစြာ 
ေျပာဆို ေရးသားထားပါသည္။ ထိုစာမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး 
ခြ်င္းခ်က္မရွိ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ၎တုိ႔အား ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ျငင္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ 
မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈ  က်ဴးလြန္ခဲ့သူတို႔အား သင့္ေတာ္သည့္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးတုိ႔ကိုပါ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ႀကီး 
(အဂၤလိပ္) 
 
 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေနသည့္အေပၚ ေထာက္ျပ 
ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း 
 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးက႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလရဲာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္း 
ျပန္လွည့္ေနေၾကာင္း အေလးေပးေဖၚျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ 
ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။  ထိုမွတ္တမ္းမွ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈ ပိုမုိတိုးျမႇင့္လာျခင္း၊ 
ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား တုိးျမႇင့္လာျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရအာဏာပိုင္တို႔အား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ေပးအပ္ထားသည့္ 
က်ဴးလြန္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ က်ခံစရာမလိုသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေလးထား ေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးရုံး 
ဖြင့္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္၏ သက္တမ္းအားလည္း တုိးခ်ဲ႕ရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
အဖြ႕ဲႀကီး (အဂၤလိပ္)    
   
 
 

 

http://burmacampaign.org.uk/rose-tinted-glasses-delivered-to-british-foreign-office/
http://burmacampaign.org.uk/rose-tinted-glasses-delivered-to-british-foreign-office/
http://www.irrawaddy.org/burma/government-chastises-un-rights-envoy-burma-criticism.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/007/2015/en/f7f63ecb-53c8-4422-b6d9-a0503d070a05/asa160072015en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/007/2015/en/f7f63ecb-53c8-4422-b6d9-a0503d070a05/asa160072015en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/010/2015/en/e8163086-0013-4ed9-8ae7-d8263942497c/asa160102015en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/010/2015/en/e8163086-0013-4ed9-8ae7-d8263942497c/asa160102015en.html


 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီးမွ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား  
 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein မွ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မွားယြင္းသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းသို႔ သြားေနပံုရေၾကာင္း၊ မွန္ကန္သည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ 
ခ်က္ေျပာင္းေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” သတိေပးလိုက္ၿပီး “လူနည္းစုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚဆႏၵျပမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ 
အခြင့္အေရးတုိ႔႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လက္တစ္ေလာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရန္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း” 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Zeid Ra’ad Al Hussein မွ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
မရိွေစရလုိ႔ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၿပီး အစိုးရက ဒီမိုကေရစီဆုိၿပီး ကတိျပဳေျပာထားလုိ႔  
ဒီမိုကေရစီက်က် လြတ္လပ္မႈေတြအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲသူေတြကို 
ဖမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ိဳးဆက္အသစ္တခုကို ဖန္တီးေနပံုရတယ္” ဟု 
ေျပာၾကားၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျပႆနာအား အထူးသျဖင့္ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎မွ “ေဒသခံတုိ႔ပိုင္ ေျမယာမ်ားအား စစ္တပ္မွ 
သိမ္းယူခဲ့သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသူ မိေခ်ာင္းကန္ ေဒသခံ ၁၄ 
ဦးတို႔အား ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း” ႏွင့္  “ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ 
အေသရဖ်က္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ စသည္တုိ႔ျဖင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္ ၁၀ ဦးခန္႔တုိ႔အေၾကာင္းႏွင့္ 
အစြန္းေရာက္သူတို႔မွ ဗုဒၶဘာသာကို ခုတံုးလုပ္သည္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ 
စာေရးဆရာ ထင္လင္ဦး အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း 
ခံထားရသည့္ကိစၥ” ကဲ့သို႔ေသာ ၿပီးခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ 
အမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း အေလးထား ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပသျခင္းမ်ားကုိ ေလးစားရန္ႏွင့္ 
စိတ္ရွည္ရန္ အထူးသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား  ျပဳျပင္ရန္ ဆႏၵခံယူပြႏဲွင့္ 
ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္လည္း အစိုးရအား ေတာင္းဆုိထားပါသည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္) 
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နိဂုံးခ်ဳပ္ ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ 

ကနဦးတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံ ု
ေဆြးေႏြး လိုသည့္ ဆႏၵမရွိပဲ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ 
ဆႏၵျပေနသည္ကို တားဆီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သလုိ၊ ျပည္မွ တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းသည္  ျပည္သူလူထု၏ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုုိင္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည့္ 
ဒီမိုကေရစီက်က် ဦးေဆာင္မႈဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ 
ရတုိင္း၊ အစုိးရမွ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးရန္ဆႏၵရွိေနေၾကာင္းကို ျပသ 
ေနပါသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈတုိ႔႔မွ  ဒီမုိကေရစီ စနစ္သို႔႔ ဦးတည္ေနေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရိွေၾကာင္း 
ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္တုိ႔႔အၾကား 
တင္းမာမႈ ျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားအား ဆက္လက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သလို ထိုအေတာအတြင္း လံုၿခံဳေရး 
တပ္ဖြ႕ဲဝင္တုိ႔႔မွ က်ဴးလြန္မည့္ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ 
မဆိုအားလည္း ေစာင့္ၾကည့္အကခဲတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။    
 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဆက္လက္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ထိုအရပ္သားမ်ားအား 
သတ္ျဖတ္မႈကိစၥ တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပဲ ၿပီးခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္း 
အလြတ္သတင္းေထာက ္တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ 
တစ္ဦး သတ္ခံရမႈ၊ ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး 
ေသဆုံးခဲ့မႈႏွင့္ အျပစ္မဲ့သည့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးခဲ့မႈ စသည့္ 
ဆုိးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲျခင္းသည္ 
အစိုးရမွ ျပည္သူလူထုအေပၚ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ 
ေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား 
အား ျပစ္ဒဏ္ လံုးဝ ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပဲ၊ ျပစ္မႈမ်ား ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ၿပီး 
အျပစ္မွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္ ရွိေနျခင္း 
သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား 
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသက့ဲသို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။   
 
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား   
ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္မ်ား 
အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အျမင္မ်ားမွလည္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသို႔ သြားေနျခင္း 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔မွ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ 
လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးအား ခ်က္ျခင္းႏွင့္ 
ခြ်င္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးပါရန္ မိမိတို႔႔မွ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။  
တရားမွ်တမႈ မရိွသည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein မွ 
ေျပာၾကားသက့ဲသုိ႔  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ိဳးဆက္အသစ္မ်ား 
ဆက္လက္ တုိးပြါးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။   

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ိဳးဆက္အသစ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံေနရၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔႔၏ ကတိကဝတ္ကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ 
လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အျပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားေရးရာ 
ေကာ္မတီအသစ္အား ၎တုိ႔႔၏အလုပ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ 
ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနေသးသည့္ 
ျပသနာအား အဆံုးသတ္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵ 
ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) 
 
ဆက္သြယ္ရန္ 
ဘုိၾကည္  +၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁ 
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 အေရးပါသည့္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ား ဖတ္ရန္ Links 
 

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ 
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔ ေလးဖြ႕ဲမွ ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္မႈ ရပ္နား၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္)  
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္ 
တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ တရားစြခံဲရ၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ (အဂၤလိပ္)  
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္ 
ျမန္မာႏိုင္္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနသုိ႔ Burma Campaign UK 
အဖြ႕ဲမွ မ်က္မွန္ပန္းေရာင္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္၊ Burma Campaign UK (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၄ ရက္ 
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖြ႕ဲေလးဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ ခ်ီတက္မႈ ျပန္စ၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)  
ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးရံုးမွ ေဝဖန္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္၊ စစ္သားမ်ားျဖင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြါးၿပီးေနာက္၊ ရြာသား ၅ ဦး 
တရားစြဆိုဲခံရ၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္ 
ကရင္နီျပည္နယ္မွ လယ္သမားမ်ားအား စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား 
ျပန္လည္ေပးအပ္၊ Burma News International (အဂၤလိပ္) 
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖြ႕ဲ ေလးဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ ခ်ီတက္မႈျပန္စ၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္)  
မျဖဴႏွင္းေထြးႏွင့္ အျခားတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၆ ဦး၊ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားအျဖစ္ 
စြပ္စြခံဲရ၊ လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အဖြ႕ဲႀကီးမွ ယုံၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားအေရး ေကာ္မတီႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စုိးရိမ္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး (အဂၤလိပ္) 
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒေဆြးေႏြးပြ ဲမေအာင္ျမင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ 
ျပန္လည္စတင္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ 
သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းျခင္း ရႈံးနိမ့္၊ အလဲဗင္း 
(အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ 
ျပည္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ၊ မဇၥ်ိမ  
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ 
ကိုပါႀကီးေသဆုံးမႈကိစၥ စုံစမ္းျခင္း၊ စစ္တပ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)  
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ ရက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးမွ လက္ပန္းေတာင္း 
အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး “ရာဇဝတ္မႈ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ျပန္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲႀကီး၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈကုိ သတင္းဓါတ္ပုံ ရိုက္ခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းသမား 
၂ ဦး တိုင္းျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ခံရ၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ 
ဦးဘရန္ေရွာင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ခံရ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး 
(အဂၤလိပ္) 
အမ်ိဳးသားပညာေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲမေအာင္ျမင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈ ျပန္လည္စတင္၊ 
ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
ဖမ္းဆီးထားေသာ ျပည္ေက်ာင္းသား တရားရံုးထုတ္၊ ဒီဗီြဘီ ယူက်ဴ႕  
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ ရက္ 
မြန္တို႔ေျမ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မြန္လူမ်ိဳး လယ္သမားတို႔၏ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳလႈံ႕ေဆာ္သည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္၊ မဇၥ်ိမ 
(အဂၤလိပ္)  
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႕ဲႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈကုိ ေတာင္းဆုိ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႕ဲႀကီး (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ ရက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္ 
ဆႏၵျပ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားအား၊ ရဲမ်ားမွ ႏိွမ္နင္း၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
ဆႏၵျပ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားအား၊ ရဲမ်ားမွ ႏိွမ္နင္း၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္ 
စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကုိ ရိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြင္းမႈအေပၚ ရဲမ်ားမွ ျငင္းဆို၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ 
ဖမ္းဆီးခံ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဆးရံုသို႔ ပုိ႔ေဆာင္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေနေၾကာင္း ေဖၚျပအဆုံးသတ္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနမ်ားအား စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္) 
လက္ပန္းေတာင္းအေရး ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ ၂ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္၊ လြတ္လပ္တ့ဲ 
အာရွအသံ 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၇ ရက္ 
အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္) 
 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္ 
အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္) 
 
မတ္လ ၂ ရက္ 
အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦး၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္) 
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