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         တစ္လအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ 
 

ဒီဇင္ဘာလတြင္းတြင ္တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မ္ာ့မြ တိုငး့ရငး့သာ့ကို့ဦ့၇  ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ၃၃(ဃ)်ဖငး ံႏြစးဦ့ အပါအဝငး 
ှဿ ဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံပငး သဵု့ဦ့ တရာ့စျဆဲိုခဵခဲံရသညး၈ လယးသမာ့ ၅ဿ ဦ့     
အပါအဝငး ၅၂ ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ဿဿ ဦ့ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့ 
အက္ဥး့သာ့ႏြစးဦ့မြာမႈ က္နး့မာေရ့ဆို့ရျာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့သိရြိရသညး၈ 

မတရား သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခရံလ်က္ရွိသည္။ 
ဒီဇငးဘာလဿ၀ ရကးေန႕တျငး တနသာၤရီတိုငး့၇ ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ တနသာၤရီတိုငး့၇ ေရ်ဖဴၿမိဳ႕နယးတျငး ေနထိုငးသ ူလယးသမာ့ 
ေလ့ဦ့အာ့ ပိုငးနကးက္ဴ့လျနး်ခငး့အတျကး ရာဇသတးႀကီ့ ပုဒးမ ၁၁၄ ်ဖငး ံ ဒဏးေငျငါ့ေထာငးက္ပးစ ီ ေပ့ေဆာငး ေစရနး 
အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့၇ ေတာငးႀကီ့  
ၿမိဳ႕နယးတြင္ ေနထုိင္သူ အမ္ိဳ့သမီ့ ၀ဿ ဦ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ ၁ွ ဦ့တို႕အာ့ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး တစးလစီ က္ခဵေစရနး 
အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ ထိုေတာငးသူမ္ာ့အာ့ အေရြ႕ပိုငး့တိုငး့ စစးဌာနခ္ဳပးမြ ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
တရားရံုးမွ ေတာငးသူေ်ခာကးဦ့ကုိမႈ ဒဏးေငျေပ့ေဆာငးေစခဲံသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ ထိုေတာငးသူေ်ခာကးဦ့သညး ်ပစးဒဏးခ္မြတးသညးံ  
ေန႕တျငး ဒဏးေငျမ္ာ့ေပ့ေဆာငးၿပီ့ေနာကး ်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈  NLD မြ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိ်ပဳထာ့ခဲံေသာ 
လယးသမာ့အချငးံအေရ့ႏြငးံ မတရာ့သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိေရ့သညး မေ်ဖရြငး့ႏိုငးေသာ ်ပႆနာအ်ဖစး 
ဆကးလကးရြိေနသညးကို ထိုအ်ခငး့အရာမြ ်ပသေနသညး၈ ထို႕ေၾကာငး ံ အစို့ရအေန်ဖငး ံ ထိုကိစၥအာ့ အ်မနးဆဵု့ ကိုငးတျယး 
ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးၿပီ့ မူလပိုငးလယးယာေ်မမ္ာ့တျငး ထျနးယကးရနးႀကိဳ့စာ့ေသာ လယးသမာ့မ္ာ့ကုိ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့မြ 
ကာကျယးႏိုငးရနး သိမး့ဆညး့ခဵလယးယာေ်မအေရ့ကိုလညး့ အ်မနးဆဵု့ေ်ဖရြငး့ရနး လိုအပးသညး၈ 

မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒအာ့ လကးနကးသဖျယး ဆကးလကးအသဵု့်ပဳ၊ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကုိ အသိအမြတး်ပဳထာ့်ခငး့မရြိေသာ 
အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျ႕ဲမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညးဟု စျပးစဲျကာ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့၇ ်ပစးဒဏးခ္မြတး 
လ္ကးရြိသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႕တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ ကိုထျနး့ထျနး့ႏိုငးအာ့ ရက၏ိဳငးံ 
တပးမေတား (AA) ႏြငးံ ဆကးႏျယး်ခငး့အတျကး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ ှ၄ (ှ) ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ငါ့ႏြစး 
်ပစးဒဏးခ္မြတးခဲံသညး၈ မဲေစာကးၿမိဳ႕တျငး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရေသာ ပဲခူ့တုိငး့၇ ်ဖဴ့ၿမိဳ႕နယးမြ ကိုေအာငးမငး့စို့သညး ခြဲထြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ကရင္ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ ႏြငးံ ဆကးသျယး်ခငး့အတျကး ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႕တျငး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ်ဖငးံပငး 
ေထာငးဒဏး သဵု့ႏြစးခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး မႏၱေလ့ခရိုငးတရာ့ရဵု့မြ အမ္ိဳ့သာ့ေလ့ဦ့အာ့ ႏိုငးငဵေတားကုိ 
ပုနးကနးရနးႀကဵစညးမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ှဿဿ ်ဖငးံ ေထာငးဒဏးတစးသကးတစးကျ္နး့က္ခဵေစရနး အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ 
ထိုအမ္ိဳ့သာ့ေလ့ဦ့်ဖစးသညးံ မႏၱေလ့ၿမိဳ႕မြ ကိုေဇားမငး့ေထျ့ ၇ ဗနး့ေမားၿမိဳ႕မြ ကို်မငးံသိနး့ႏြငးံ ကိုဧရာမနး့၇ မို့ညြငး့ၿမိဳ႕မြ 
ကိုခငးေမာငးေရႊတို႕သညး ကခ္ငးလျတးေ်မာကး ေရ့တပးမေတား  (KIA) ႏြငးံဆကးသျယးကာ အစၥလာမးတပးမေတားထူေထာငးရနး 
ႀကိဳ့ပမး့သညးဟူေသာစျပးစဲျခ္ကး်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇ တရာ့စျဆဲိုခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႕တျငး စစးတပးမြ တႏိုငးလဵု့ဆိုငးရာ 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပး(NCA)အာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့ 
(ABSDF)၌ ဗဟိုေကားမတီဝငး ကိုမငး့ေဌ့ ကို ကခ္ငး်ပညးနယး၇ မို့ေမာကးၿမိဳ႕နယး၉ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ABSDFမြ တႏိုငးငဵလဵု့ 
အပစးအခတး ရပးစဲေရ့ ပူ့တဲျ ေစာငးံၾကညးံေရ့ ေကားမတီ (JMC)မြတဆငးံ ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးႏြငးံ ကိုမငး့ေဌ့ လျတးေ်မာကး 
ေရ့အတျကး ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး တပးဖဲျ႕ဝငးမ္ာ့ဟု သဵသယရြိသညံးအတျကး ဒီဇငးဘာလ 
ှ၁ ရကးေန႕တျငး စစးတပးမြ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့၇ လဲံဟကးေက့္ရျာမြ ရျာသာ့ ငါ့ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ရြမး့်ပညးနယး၇ 
လာ့ရႈိ့ၿမိဳ႕နယးရြိ အထူ့စဵုစမး့၇ စစးေဆ့ေရ့ရဲမ္ာ့မြ လာ့ရႈိ့ၿမိဳ႕နယးရြိ တညး့ခိုခနး့တစးခုတျငး့မြ အရပးသာ့ ှ၄ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ 
ခဲံသညး၈ ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့ထဲမြ ှ၀ ဦ့ ်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာခဲံေသားလညး့ ေလ့ဦ့သညး ဆကးလကး ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ 
ရဆဲ်ဖစးသညး၈ ရဲမ္ာ့မြ ထိုအရပးသာ့ ေလ့ဦ့သညး ေ်မာကးပိုငး့ မဟာမိတးတပးဖဲျ႕၌ အဖျ႕ဲဝငး်ဖစးေသာ တအာငး့ လျတးေ်မာကးေရ့ 
တပးမေတား (TNLA) ႏြငးံ အဆကးအသျယးရြိေသာေၾကာငးံ ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထိုဖမး့ဆီ့ 
မႈမ္ာ့သညး အစို့ရမြ အေကာငးအထညး ေဖားလ္ကးရြိေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ကို ေႏြာငးံေႏြ့ေစသညး၈ 
ထို႕ေၾကာငးံ အစို့ရအေန်ဖငးံ တိုငး့ရငး့သာ့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီမႈရရြိရနးအတျကး အေ်ပာငး့အလမဲရြိ 
တသတးမတးတညး့ ေဆာငးရျကးရနး AAPP မြ တိုကးတျနး့ပါသညး၈ 

လူမႈကျနးရကးေပ၍တျငး  ေရ့သာ့်ခငး့အတျကး လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့ကုိ ဖမး့ဆီ့၇ တရာ့စျဆဲို၇ ်ပစးဒဏးခ္မြတးရနး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒအာ့ 
ဆကးလကး အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညး၈ ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ အသေရဖ္ကးသညးံ စာသာ့မ္ာ့ကုိ 
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ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ AAPP ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင ္ဖတ္ရႈႏိုငပ္ါသည ္

လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ဒီဇငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႕တျငး ေ်မာကးဥက၎လာပၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ ငဖာ 
လူမႈကျနးရကး စာမ္ကးႏြာအာ့ သဵု့စျသဲူ ကိုေဇားေဇားကို ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံ စဲျခ္ကးတငး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ 
ပဲခူ့တုိငး့၇ လကးပဵတနး့ၿမိဳ႕နယး၇ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး၇ လူငယးတာဝနးခဵ ကိုၿငိမး့ခ္မး့သညး သူ၌ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာ၉ 
စညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီ အဖဲျ႕ဝငးတစးဦ့အာ့ အသေရဖ္ကးေသာ ဓာတးပဵုႏြငးံ စာသာ့မ္ာ့တငးခဲံသညးဟု စျပးစျခဲဵခဲံရကာ 
ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႕တျငး လကးပဵတနး့ၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ကိုခဵခဲံရသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႕တျငး မေကျ့ တိုငး့ 
ေဒသႀကီ့၇ စလငး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ စလငး့ၿမိဳ႕နယး၇ စီမဵကိနး့ဦ့စီ့ဌာန၇ ဒုတိယ ဦ့စီ့မြဴ့ ဦ့ထျနး့မငး့လတးအာ့ ေထာငးဒဏး 
ေ်ခာကးလ ခ္မြတးခဲံသညး၈ ဦ့ထျနး့မငး့လတးသညး လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး လူမႈေရ့၇ဘာသာေရ့မုနး့တီ့မႈမ္ာ့ ေရ့သာ့ 
်ဖနး႕ေဝ်ခငး့၇ ႏိုငးငဵေတား အတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ အသေရဖ္ကးခဲံ်ခငး့တို႕အတျကး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ၇ 
ပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဵခဲံရၿပီ့ေနာကး ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈  

ယခုလတျငး အီလဗဲငး့မီဒီယာဂရု၌ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးသညး ်ပငး့ထနးေသာ ႏြလဵု့ေရာဂါခဵစာ့ေနရေသားလညး့ အာမခဵ ်ငငး့  
ပယး်ခငး့ခဵခဲံရေသာေၾကာငးံ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) သညး ပို၊ အာရဵုစိုကးစရာ  ပုဒ္မတစ္ခု်ဖစးလာခဲံသညး၈ အီလဗဲငး့မီဒီယာဂရု၌ အမႈေဆာငး  
အရာရြိခ္ဳပး ဦ့သနး့ထျဋးေအာငးႏြငးံ အယးဒီတာခ္ဳပး ကိုေဝၿဖိဳ့တို႕သညး ဒီဇငးဘာလတျငး့တျငး အာမခဵ အႀကိမးႀကိမး ်ငငး့ပယး်ခငး့  

ခဵခဲံရသညး၈ ထုိအာမခဵသညး ႏြလဵု့ေရာဂါ အ်ပငး့အထနးခဵစာ့ေနရေသာ 
ဦ့သနး့ထျဋးေအာငးကို အေ်ခခဵသညး၈ ဦ့သနး့ထျဋးေအာငးသညး ႏွလုံးေရာဂါ 
အျပင္းအထန္ ခံစားေနရေသာေၾကာင္ ့ တရားရံုးသုိ႕ ဝွီးခ်ဲျဖင္ ့ ေခၚေဆာင္ 
ျခင္း ခံခဲ့ရသည္သာမက အငး့စိနးေထာငးမြ တရာ့ရဵု့သို႕ သျာ့သညးံလမး့ 
တျငး ႏြလဵု့ေရာဂါေဖာကးခ ဲ့ေသာေၾကာင့္ ၾကားနာမႈတစ္ခုအတြင္း ခဵုတနး့  
ရြညးေပ၍တျငး လြေဲလြာငး့ေနခဲံရသညး ။ သူ၌ဆရာဝနးႏြငးံ ်ပသရနးလညး့ 
တရာ့သူႀကီ့မြ ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာလ  ဿ၄ ရကးေန႕တျငး အီလဗဲငး့  
မီဒီယာဂရုမြ ေၾက်ငာခ္ကးတစးေစာငးထုတး်ပနးခဲံၿပီ့ ။တုိ႕၌ အေရ့အသာ့  
မ္ာ့အတျကး ေတာငး့ပနးခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငး အမ္ိဳ့သာ့  
ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး၌ ဗဟုိသုေတသနအဖျ႕ဲ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့မ္ဳိ့ရနးေနာငး  
သိနး့၌ အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈအာ့ အေနာကးပိုငး့ခ႐ိုငး  တရာ့႐ဵု့က 
အေၾကာငး့်ပခ္ကး ခိုင္လုံမႈမရွိဟုဆုိကာ ပယးခ္ခဲံသညး၈ 

ဒီဇငးဘာလတျငး့တျငး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇  ပုဒးမ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရသူ ေလ့ဦ့သညး အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ 
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးတျငး ေစားကာ့ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ 
ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရေသာ မစႏၵီ်မငးံေအာငးအာ့ ပဲခူ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ဒီဇငးဘာလ  ဿ၃ ရကးေန႕တျငး အာမခဵ်ဖငးံ လႊတးေပ့ခဲံသညး၈ 
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၊ ပုဒးမ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရေသာ ပုသိမ ္ ၿမိဳ႕နယး၇ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး  (NLD) ဒုဥက၎ဌ 
ဦ့ဆနး့ေရႊသညး က္နး့မာေရ့ေကာငး့မျနး်ခငး့မရြိသညးံအတျကး ဒီဇငးဘာလ  ၆ ရကးေန႕တျငး ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ သူ႕အာ့ 
အာမခဵေပ့ခဲံသညး၈ သူသညး ဆငးမေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ေအာငးကိုလျငးကို လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ေစားကာ့ေရ့သာ့  
ခဲံသညးဟု စျပးစျခဲဵခဲံရသညး၈ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံ ႏိုဝငးဘာလ  တျငး့က ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရေသာ ဆငးမေက့္ရျာအုပးစု 
NLD ပါတီဥက၎႒ ဦ့်မငးံႏုိငးႏြငးံ ဒုဥက၎႒  ဦ့လျငးဦ့တုိ႔သညး ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)အာ့ ၿငိစျနး့်ခငး့မရြိသ်ဖငးံ ရဲအခ္ဳပးမြ ဒီဇငးဘာ ၆  
ရကးေန႕တျငး ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ ေန်ပညးေတားအေ်ခစိုကး သတငး့  ေထာကးတစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ေမာငးေမာငးထျနး့သညး 
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံ ႏိုဝငးဘာလတျငး့၉ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ေနာကး ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကး ေန႕တျငး အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလညး 
လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ သူသညး အစို့ရပိုငး ေၾက့မဵုသတငး့စာ၌ အလျတးတနး့ သတငး့ေထာကးတစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ေဇားမငး့ေအာငး  
အာ့ အယးဒီတာေပ့စာက႑ႏြငးံ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ေဝဖနးေရ့သာ့ခဲံသညးဟု စျပးစျခဲဵခဲံရသညး၈ လူမႈကျနးရကး  
စာမ္ကးႏြာတျငး လႊတးေတားအမတးေဟာငး့တစးဦ့အာ့ ဂုဏးသိက၏ာညြိဳ့ႏျမး့  ေအာငး ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ၇ 
ပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ ဒီဇငးဘာလ ှ၅  ရကးေန႕တျငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရေသာ မေကျ့ တိုငး့၇ ဂနး႕ေဂါၿမိဳ႕နယး၇ မငး့ရျာမြ ေစတနာံ ဝနးထမး့  
တစးဦ့်ဖစးသူ မဇငးမာေအာငးသညး ဒီဇငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႕တျငး အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ 

လျတးေ်မာကးရနးအတျကး ခိုငးလဵုေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ တငးသျငး့ခဲံေသားလညး့ တခ္ိဳ႕သညး ေထာငးတျငး့တျငး ဆကးလကးရြိ 
ေနေသာေၾကာငးံ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဵထာ့ရေသာ လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့အတျကး ထိနး့သိမး့ခဵရ်ခငး့ သို႕မဟုတး အာမခဵေပ့်ခငး့ 
ႏြငးံ ပတးသကးေသာ တိက္ေသခ္ာသညးံ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ မရြိသညးကို ထိုအမႈမ္ာ့က ညႊနး့ဆို်ပေနသညး၈ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ 
ပုဒးမ ၃၃ (ဃ) မြ ်ပငး့ထနးေသာ ်ပစးဒဏးမ္ာ့ကုိ ခ္မြတးၿပီ့ က္ဴ့လျနးေသာ ်ပစးမႈႏြငးံ ်ပစးဒဏး ညီမြ္်ခငး့မရြိပါ၈ ဆကးသျယးေရ့ 
ဥပေဒႏြငးံ ဆို့ရျာ့ေသာ ်ပစးဒဏးခ္မြတးမႈနညး့သညးံ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ ကဲံသို႕ေသာ အသေရဖ္ကးသညးံ အ်ခာ့ဥပေဒမ္ာ့ 
ၾကာ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတးမႈမ္ာ့သညး ကျာဟလ္ကးရြိသညး၈  သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ ေကားမရြငးမြ ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ၇ ပုဒးမ 

 ● ● ● 

“ဦ့သနး့ထျဋးေအာငးသညး ႏွလုံးေရာဂါ 
အျပင္းအထန္ ခံစားေနရေသာေၾကာင္ ့

တရားရံုးသုိ႕ ဝွီးခ်ဲျဖင္ ့ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရ 
သည္သာမက အငး့စိနးေထာငးမြ တရာ့ရဵု့သို႕ 

သျာ့သညးံလမး့တျငး ႏြလဵု့ေရာဂါေဖာကးခဲံ 
ေသာေၾကာင္ ့ၾကားနာမႈတစ္ခုအတြင္း ခဵုတနး့ 

ရြညးေပ၍တျငး လြေဲလြာငး့ေနခဲံရသညး” 

 ● ● ● 
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ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ AAPP ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင ္ဖတ္ရႈႏိုငပ္ါသည ္

၃၃(ဃ)အာ့ ်ပငးဆငးသညးံ ဥပေဒၾကမး့တစးရပးအာ့ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားသုိ႔ တငးသျငး့ခဲံၿပီ့ေနာကး  AAPP မြ ဥပေဒ်ပဳ 
အမတးမ္ာ့အာ့ ထိုဖိႏြိပးထာ့ေသာ ဥပေဒကို ်ချငး့ခ္ကးမရြိ၇ အ်မနးဆဵု့ ်ပငးဆငး သို႕မဟုတး ဖ္ကးသိမး့ေပ့ရနး တိုကးတျနး့သညး 
သာမက ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံကို က္ငးံသဵု့်ခငး့မြ တာ့်မစးထာ့ေသာ အ်ခာ့ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ပယးဖ္ကး 
ေပ့ရနးလညး့ တုိကးတျနး့ပါသညး၈  

ဒီဇငးဘာလ ဿှ ရကးေန႕တျငး ေထာငးဒဏးေလ့ႏြစးခ္မြတးခဵထာ့ရေသာ ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယးမြ ႏိုငးငဵေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ 
ကိုခိုငးေနမငး့သညး စစးေတျ ေထာငးမြ ်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈  တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား  
(TNLA) ႏြငးံရြမး့်ပညးနယးတပးမေတား (ေတာငးပိုငး့) (SSA-S) တို႕ၾကာ့ တိုကးပဲျမ္ာ့်ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကး ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႕တျငး 
ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရေသာ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးမြ မိုငး့တကးရျာသာ့ ှှ ဦ့အာ့ ဒီဇငးဘာလ ှဿ ရကးေန႕တျငး 
တအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) မြ လႊတးေပ့ခဲံသညး၈ TNLAမြ ထိုထိနး့သိမး့ ခဵထာ့ရသူမ္ာ့သညး ရြမး့်ပညးနယး 
်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစ ီ(RCSS) ၌ ်ပညးသူ႕စစးအဖျ႕ဲဝငးမ္ာ့ဟုသဵသယရြိခဲံသညး၈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ အက်ဥ္းဝန္ထမ္း အရာရိွ တစ္ရာ 
ကုိ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံု သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဒီဇငးဘာလ ှဿ ရကးေန႕ႏြငးံ ှ၀ ရကးေန႕၇ 
ဒီဇငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႕ႏြငးံ ှ၃ ရကးေန႕တို႕တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ႏြငးံ မႏၱေလ့ၿမိဳ႕မ္ာ့၉ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
AAPP မြ ထိုသငးတနး့မ္ာ့ က္ငး့ပေပ့်ခငး့ ႏြငးံ ပတးသကး၊ ႀကိဳဆိုၿပီ့ AAPP မြ အက္ဥး့ေထာငးတျငး့ လူ႕အချငးံအေရ့သငးတနး့ 
မ္ာ့ေပ့ရနးအတျကး ကာလရြညးၾကာစျာ စညး့ရဵု့ လႈဵ႕ေဆားလ္ကးရြိသညး၈ သငးတနး့ႏြငးံ ပတးသကး ၍ သငးတနး့အမ္ိဳ့အစာ့ အေသ့ 
စိတးသညး ရြငး့လငး့်ခငး့မရြိသညးံ်ပငး ပို၊ တိက္ေသာနညး့စနစးမ္ာ့ႏြငးံ  သငးတနး့တျငးပါဝငးေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သညးလညး့ 
ရြငး့လငး့်ခငး့မရြိပါ၈ ထို႕်ပငး အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ လူ႕အချငးံအေရ့ ေၾက်ငာစာတနး့ (UDHR) တျငး ပါဝငးေသာ အေသ့စိတး 
အချငးံအေရ့မ္ာ့ သုိ႕မဟုတး အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကုိ ်ပဳမႈ ဆကးဆဵရနးအတျကး အနညး့ဆဵု့ စဵခ္ိနး၇ စဵညႊနး့၇ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ ကို့ကာ့၊ 
ပညာေပ့်ခငး့မရြိခဲံပါ၈ ဆျီဒငးႏိုငးငဵအေ်ခစိုကး Rawul Wallenberg Institue (RWI) အဖျ႕ဲအစညး့မြ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးကာ 
အက္ဥး့ဦ့စီ့ဌာန၇ အဆငးံ်မငးံဝနးထမး့ တစးရာကို ဦ့စျာ သငးတနး့ပို႕ခ္်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ အက္ဥး့ဦ့စီ့ဌာန ဝနးထမး့မ္ာ့၌ 
ေနာကးဆကးတျ ဲသငးတနး့ကုိမႈ အက္ဥး့ဦ့စီ့ဌာနမြ ။တုိ႕ကိုယးတိုငး ပို႕ခ္မညး်ဖစးသညး၈ သငးတနး့ပို႕ခ္မညးံသူမ္ာ့သညး 
လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အရညးအခ္ငး့ ်ပညးံမီ်ခငး့မရြိပဲ လဵုေလာကးေသာ သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပညာေပ့မႈမ္ာ့ကုိ 
်ပဳလုပးႏိုငး်ခငး့မရြိပါ၇  အထူ့သ်ဖငးံ အေ်ခခဵ အစာ့အစာမ္ာ့ ရရြိမႈ မရြိ်ခငး့၇ မိလႅာစနစး မရြိ်ခငး့ႏြငးံ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ 
ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ မရြိ်ခငး့၇ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့တျငး့ ဆို့ရျာ့စျာ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ်ပညးံသိပးေန်ခငး့၇ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ 
အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့်ခငး့တို႕အပါအဝငး အက္ဥး့ေထာငး့မ္ာတျငး့ က္ယး်ပနး႕ေနေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ထိုခ္ိဳ့ 
ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ေထာငးဝနးထမး့မ္ာ့မြ က္ဴ့လျနးလ္ကးရြိသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ ထိုအရညးအခ္ငး့မ်ပညးံမီသူမ္ာ့က 
သငးတနး့ေပ့်ခငး့သညး ေမ့ချနး့ထုတးစရာ်ဖစးသညး၈ ထိုမြ္သာမက ႏိုငးငဵတဝြမး့လဵု့ရြိ အက္ဥး့ေထာငး ၁၃ ခုအာ့ စနစးက္စျာ 
ေ်ပာငး့လႏဲိုငးရနး အက္ဥး့ေထာငး ဝနးထမး့ ှွွ အာ့ သငးတနး့ေပ့်ခငး့သညး လဵုေလာကး်ခငး့မရြိပါ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ အက္ဥး့ 
ေထာငးမ္ာ့တျငး့ ဆို့ရျာ့ေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အသိပညာေပ့်ခငး့ ်မြငးံတငး်ခငး့သညး အေရ့ 
ႀကီ့ေသာ ပထမေ်ခလြမး့တစးရပး်ဖစးေသားလညး့  လိုအပးလ္ကးရြိေသာ အဖျ႕ဲအစညး့ဆိုငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈ စတငးရနး က္ယး်ပနး႕ 
ေသာ၇ ပစးမြတးထာ့ေသာ၇ အမြီအခိုကငး့ေသာ ပညာေပ့မႈႏြငးံ သငးတနး့မ္ာ့်ပဳလုပးရနး လိုအပးသညးဟု AAPP မွ အထူးအေလး  
ေပးအႀကဵ်ပဳပါသညး၈  
 
အရပ္သားအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္လက္ဆုိးရြားလ်က္ရွိ ဆဲပင္ 
ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာျခင္း၊  လယ္ယာေျမ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္ ႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း ကုိ အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထုိ႕ ေၾကာင့္ 
AAPP မွ အစိုးရအား AAPP အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ 
ပန္ၾကားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးရန္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပို၍ တုိးတက္  
ေကာင္းမြန္ ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တုိက္တြန္းပါသည္။ 
 
 
 

 


