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   ဿွှ၆ ခုႏြစး၇  ၾသဂုတးလ၇ တစးလအတျငး့သုဵ့သပးခ္ကး 

လကးရြိအေ်ခအေနအက္ဥး့ခ္ဳပး 

ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလကုနးတျငး ်မနးမာႏုုိငးငအဵတျငး့၉ 

ႏိုငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ 

ခဵထာ့ရသူႏြငးံ ေထာငး်ပငးပမြ တရာ့ရငးဆိုငးေနရသူ 

စုစုေပါငး့ ၃၀ွ ဦ့ရြိသညး၈ ထိုထမဲြ ႏိုုငးငဵေရ့ 

အက္ဥး့သာ့စုစုေပါငး့ ၂ွ ဦ့ အက္ဥး့က္်ခငး့ခဵေနရၿပီ့ 

တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ှ၄၆ ဦ့သညး ေထာငးတျငး့မြေန၊ 

တရာ့ရငးဆိငုးေနရကာ ၁ွှ ဦ့သညး ေထာငး်ပငးပ 

မြေန၊ တရာ့ရငးဆိငုးေနရသညး၈ 

 

ဓာတးပုဵ Myanmar Now 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ 

 

http://aappb.org/bu/
https://twitter.com/aapp_burma?lang=en
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
http://aappb.org/bu/
https://twitter.com/aapp_burma?lang=en
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
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တစးလအတျငး့သုဵ့သပးခ္ကး 

ၾသဂုတးလအတျငး့တျငး စုစုေပါငး့ ှှ၆ ဦ့ အမႈဖျငးံ၇တရာ့စဲျဆို်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ထို ှှ၆ ဦ့အနကးမြ ရခုိငးတိုငး့ရငး့သာ့ 
သဵု့ဦ့သညး အၾကမး့ဖကးမႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ(က)၇(စ္)၇ ၂ဿ(က)၇(ခ)၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ သဵု့ဦ့သညး 
ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံဥပေဒ(ၿငိမး့၇စု၇စီ) ပုဒးမ ဿွ၇ ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယးမြ ေတာငးသူ ှွွ 
ဦ့သညး ရာဇသတးႀကီ့ ပုဒးမ ၀၀ဿ၇ ၀၀၀၇ ၀၀၃၇ ဿ၆၁၇ ၂ွ၃၇ ှှ၁၇ ကယာ့်ပညးနယး ေဒါဆုိေရြ႕ေက့္ရျာႏြငးံ 
ေဒါမူကလာ့ေက့္ရျာတို႔မြ ေတာငးသူ ကို့ဦ့သညး ်ပညးသူပိုငးပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့မႈ ဥပေဒပုဒးမ ၃(ှ)၇ ေဒါငး့တို႔မ္ိဳ့ဆကး 
သဵခ္ပးအဖျ႔ဲဝငး ေလ့ဦ့သညး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) တို႔်ဖငးံ အသီ့သီ့ အမႈဖျငးံ၇တရာ့စဲျဆို်ခငး့ကို ခဵခဲံရ 
သညး၈ 

ၾသဂုတးလအတျငး့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသူ ဿ၀ ဦ့ရြိသညးံအနကးမြ ရခုိငးတိုငး့ရငး့သာ့ ခုႏြစးဦ့သညး အၾကမး့ဖကးမႈ 
တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ(က)၇(စ္)၇ ၂ဿ(ခ)၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ႏြစးဦ့သညး ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆၇ ကယာ့ 
်ပညးနယးမြ ေတာငးသူ ခုႏြစးဦ့သညး ်ပညးသူပိုငးပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့မႈ ဥပေဒပုဒးမ ၃(ှ)တို႔်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ 
အရပးသာ့ ခုႏြစးဦ့သညးလညး့ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈  

ၾသဂုတးလအတျငး့ စုစုေပါငး့ ဿ၆ ဦ့ ်ပစးဒဏး ခ္မြတး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ထို ဿ၆ ဦ့အနကးမြ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ 
ေ်ခာကးဦ့သညး ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆၇ ရုပးရြငးဒါရုိကးတာ တစးဦ့သညး ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(က)၇ ေတာငးသူ 
ေ်ခာကးဦ့သညး ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ဿ၆၁၇ ၀၀ဿ၇ ၁၁ွ၇ ှှ၁၇ ှ၅၆ တို႔်ဖငးံ အသီ့သီ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ကို ခဵခဲံရၿပီ့ 
ရခုိငးေဒသမြ စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အတျကး အလြဴေငျေကာကးခဵခဲံသညးံအတျကး ရက၏ေတားဝငး ပရဟိတ ေစတနာရြငးမ္ာ့ 
အဖဲျ႔ဝငး ှ၃ ဦ့သညး ေငျဒဏးခ္မြတး်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈  

ၾသဂုတးလအတျငး့ စုစုေပါငး့ ဿ၁ ဦ့ လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ငါ့ဦ့်ဖစးေသာ ဒါရုိကးတာ 
ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ကိုေနမ္ိဳ့ဇငးႏြငးံ မေနဇာထျနး့၇ ကေလ့ စစးသာ့ေဟာငး့ ကိုေအာငးကိုေထျ့ 
ႏြငးံ ေရြ႕ေန ဦ့ေဇားဝငး့ တို႔သညး က္နး့မာေရ့ ေကာငး့မျနး်ခငး့ မရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 

တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့လြ္ကးရြိေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့၌ အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ 

ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလေႏြာငး့ပိုငး့တျငး စတငးခဲံေသာ တပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA)တို႔ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ 
လ္ကးရြိေသာ တိုကးပျမဲ္ာ့ ပို၊ ်ပငး့ထနးလာသညးႏြငးံအမြ္ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဲဆို်ခငး့မ္ာ့၇ ထိခိုကး၇ ေသဆဵု့မႈမ္ာ့ 
သညးလညး့ တ်ဖညး့်ဖညး့ ်မငးံတကးလာလ္ကးရြိသညး၈ ။်ပငး ရြမး့်ပညးနယးတျငး တပးမေတားႏြငးံ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ 
လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား(TNLA)၇ ရက၏ိဳငံးတပးမေတား(AA)၇ ်မနးမာအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတး 
တပးမေတား (MNDAA)တို႔ ပါဝငးေသာ ေ်မာကးပုိငး့မဟာမိတး သုဵ့ဖျဲ ႔တို႔၌ ပဋိပက၏မ္ာ့ၾကာ့ အရပးသာ့မ္ာ့ ထိခိုကး 
ေသဆဵု့မႈ၇ဒဏးရာရရြိမႈမ္ာ့စျာ ်ဖစးေပ၍လာလြ္ကးရြိသညး၈  

ၾသဂုတးလအတျငး့တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး၇ ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတို႔မြ 
ေက္ာငး့ဆရာ ႏြစးဦ့အပါအဝငး အရပးအသာ့ စုစုေပါငး့ ှဿ ဦ့သညး AA ႏြငးံဆကးႏျယးသညးဟူေသာ သဵသယ၇ 
ေပါကးကျမဲႈသဵသယတို႔်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ ထို ှဿ ဦ့အနကးမြ အရပးသာ့ ေလ့ဦ့သညး ်ပနးလညး 
လျတးေ်မာကးလာခဲံၿပီ့ ေက္ာငး့ဆရာ ႏြစးဦ့ႏြငးံ အရပးသာ့ တစးဦ့တို႔သညး အၾကမး့ဖကးမႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲို်ခငး့ကို ခဵထာ့ရသညး၈ ထို႔်ပငး တိုကးပဲျမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ ပနး့ေ်မာငး့ေက့္ရျာအုပးစု 
တျငး့ ေနထိုငးသညးံ လယးသမာ့ တစးဦ့သညး ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ခဲံၿပီ့ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးမြ အရပးသာ့ တစးဦ့ကုိ 
လညး့ တပးမေတား စစးေၾကာငး့ တစးခုမြ လမး့်ပအ်ဖစး ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈  
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ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့တျငး တပးမေတားမြ ထို့စစးမ္ာ့ ရပးတနး႔မေပ့၊ဟုဆိုကာ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတး သုဵ့ဖျဲ ႔သညး 
ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေနာငးခ္ိဳႏြငံး မႏၲေလ့တိုငး့၇ ်ပငးဦ့လျငးရြိ တပးမေတား နညး့ပညာတက၎သိုလး 
အပါအဝငး ေနရာ ေ်ခာကးေနရာကို တစးၿပိဳငးတညး့ စစးဆငးေရ့ တစးရပး ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငးံ 
မႏၲေလ့တိုငး့၇ ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယးရြိ တပးမေတား နညး့ပညာတက၎သိုလး တိုကးခိုကးခဵရမႈတျငး ပါဝငးသညးဟူေသာ 
သဵသယ်ဖငးံ ရြမး့ပရဟိတေက္ာငး့ဆရာ ႏြစးဦ့်ဖစးေသာ စိုငး့ချနးမိုငး့ႏြငံး စိုငး့လငး့စငံးတို႔သညး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈  

ထုိပဋိပက၏မ္ာ့၇ ဖမး့ဆီ့၇ တရာ့စဲျဆို၇ ်ပစးဒဏးခ္မြတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသေရျ႕ 
အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ကို ဦ့တညးေဆာငးရျကးႏိုငးလိမးံမညးမဟုတးပါ၈  ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့ ႏြစးေပါငး့ 
ခုႏြစးဆယးေက္ားၾကာ ်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ လကးနကးကိုငး ပဋိပက၏မ္ာ့ကို ခ္ဳပးၿငိမး့ႏိုငးရနးအတျကး အ်မနးဆဵု့ 
အေ်ဖရြာရနး လိုအပးၿပီ့ ထိခိုကးနစးနာခဲံရေသာ ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အတျကး အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ဆိုငးရာ 
တရာ့မြ္တမႈကို ေဖားေဆာငးေပ့ရနးမြာလညး့ လိုအပးလြ္ကးရြိသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ 
အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့ကို ေဖားေဆာငးႏိုငးေရ့အတျကး အစို့ရမြ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ညီလာခဵ - (ဿှ) 
ရာစု ပငးလဵုကို ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ၇ ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေမလႏြငးံ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဇူလိုငးလတို႔တျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပး 
ခဲံေသားလညး့ ႏိုငးငဵအတျငး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့တို ႔ရရြိရနး ေမြ္ားလငးံခ္ကးမြာ အလြမး့ေဝ့ 
ေနဆဲ်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လူ႔အချငးံအေရ့ ေၾကညာစာတမး့ (UDHR)ကို ေလ့စာ့လိုကးနာရနးႏြငးံ 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ ကို ဆနး႔က္ငးေရ့ ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူစာခ္ဳပး(UNCAT)၇ ႏုိငးငဵသာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ 
အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး (ICCPR)တို႔အာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ အတညး်ပဳရနး ပ္ကးကျကးလ္ကးရြိ်ခငး့ 
သညးလညး့ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ လျတးလပးချငးံႏြငးံ လဵုၿခဵဳချငးံကို ဆဵု့႐ဵႈ့ေစသညး၈  

ထို႔်ပငး ၾသဂုတးလအတျငး့်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတပးဖျဲ ႔၌ ထို့စစးမ္ာ့၇ တပးမေတားႏြငးံ ေ်မာကးပိုငး့ 
မဟာမိတးတပးဖျဲ႔တို႔၌ တိုကးပျဲမ္ာ့ႏြငးံ တပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတားတို ႔၌ တိုကးပျဲမ္ာ့တျငး ပစးခတးမႈမ္ာ့၇ 
လကးနကးႀကီ့ က္ညး က္ေရာကးေပါကးကျမဲႈမ္ာ့၇ မိုငး့ထိမြနးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အပါအဝငး အရပးသာ့မ္ာ့ 
ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိ်ခငး့၇ ေသဆဵု့်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလအတျငး့တျငး တိုကးပျမဲ္ာ့၌ အက္ိဳ့ဆကး 
အေန်ဖငးံ ရခုိငး်ပညးနယး၉ ကေလ့ ႏြစးဦ့အပါအဝငး အရပးသာ့ စုစုေပါငး့ ေ်ခာကးဦ့ေသဆဵု့ခဲံၿပီ့ ကေလ့ 
ႏြစးဦ့အပါအဝငး စုစုေပါငး့ ှ၄ ဦ့ ထိခိုကး ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ ထို႔အ်ပငး ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးပိုငး့ 
မဟာမိတးတပးမေတားမြ ထို့စစးမ္ာ့ စတငးခဲံၿပီ့ေနာကး ကေလ့ တစးဦ့အပါအဝငး အရပးသာ့စုစုေပါငး့  ဿဿ ဦ့ 
ထိခိုကးဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ကေလ့ ႏြစးဦ့အပါအဝငး စုစုေပါငး့ ှ၁ ဦ့ ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ စစးပျအဲတျငး့ 
အရပးသာ့မ္ာ့ ထိခိုကးဒဏးရာရရြိ်ခငး့သညး စစးရာဇဝတးမႈ်ဖစးၿပီ့ ေရာမဥပေဒ၌ အပိုဒး ၅တျငးလညး့ 
စစးရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထိုထိခိုကးဒဏးရာရရြိမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ခံဲေသားလညး့ မညးသညးံ လကးနကးကိုငး 
အဖဲျ႔အစညး့ကမြ္ တာဝနးယူမႈ၇ တာဝနးခဵမႈမရြိသညးကုိ ေတျ႔ရြိရ်ခငး့သညးလညး့ စို့ရိမးဖျယးရာ အေနအထာ့ 
တစးရပး်ဖစးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ တရာ့ဝငးဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးံ လကးနကးကိုငးတပးဖဲျ႔ အေန်ဖငးံ ဂ္ီနီဗာကျနးဗနး့ရြငး့ကို 
တိက္စျာ လိုကးနာရနး လိုအပးၿပီ့ အရပးသာ့မ္ာ့ကို ကာကျယးမႈမ္ာ့ေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈  

ထို႔်ပငး ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ှ၆၆ှ ခုႏြစး၇ ဇူလိုငးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ကမာၻ႔ကုသလမဂၐ၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ အချငးံအေရ့ 
ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး(CRC)ကို အတညး်ပဳ လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့သညးံအတျကး ထိုစာခ္ဳပးပါအချငးံအေရ့ပါကို 
ေလ့စာ့၇ လိုကးနာရမညးသာမက အကာအကျယးေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ထိုစာခ္ဳပး၌ အပိုဒး ၀၅ ႏြငးံ အပိုဒး ၀၆ 
တို႔တျငးလညး့ လကးနကးကိုငး ပဋိပက၏အတျငး့ က္ေရာကးေနေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကို ကာကျယးမႈေပ့ေရ့ 
ႏြငးံပတးသကး၊ ်ပ႒ာနး့ထာ့ရြိသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့ မ္ာ့စျာေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့သညး 
လကးနကးကိုငးစစးပျမဲ္ာ့အတျငး့ ထိခိုကး နစးနာမႈမ္ာ့စျာကို ရငးဆိုငးေနၾကရဆဲ်ဖစးသညး၈ သို ႔်ဖစး၊ အစို့ရအေန်ဖငးံ 
ပဋိပက၏အတျငး့က္ေရာကးလြ္ကးရြိေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ ရြငးသနးရပးတညးချငးံ၇ လဵုၿခဵဳချငးံတို ႔အတျကး မညးကဲံသို႔ 
လုပးေဆာငးရမညးကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး တိုကးတျနး့ၿပီ့ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏အတျငး့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ 
ပါဝငးပတးသကးမႈဆိုငးရာ ေနာကးဆကးတျအဲေ်ခ်ပစာခ္ဳပး တျငး ပါဝငး လကးမြတးေရ့ထို့၇အတညး်ပဳရနးလညး့ တိုကးတျနး့ 
အပးပါသညး၈  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/bms.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
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လျတးလပးစျာ ထုတးေဖား၇ေ်ပာဆုိချငးံ 

လျတးလပးစျာ ထုတးေဖား၇ေ်ပာဆိုချငးံသညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ ပုိ၊ တငး့က္ပးေသာ အေနအထာ့တစးရပးသို ႔ ဦ့တညး 
လ္ကးရြိသညး၈ ထိုအ်ခငး့အရာကို ဒါရိုကးတာ ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(က)်ဖငးံ အလုပးႏြငးံ 
ေထာငးဒဏး တစးႏြစးခ္မြတးခဵခဲံရ်ခငး့၇  တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့ ကိုဇငးမငး့ၿဖိဳ့ႏြငးံ  ကိုမငး့ဟနးထကးတို႔ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့ လြညးံလညးချငးံ ဥပေဒ(ၿငိမး့၇စု၇စီ)ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ၄ ရကး ခ္မြတးခဵခဲံရ်ခငး၇ 
ကိုမငး့ေသျ့သစး၇ ကိုခနး႔မငး့ထကး၇ ကိုစိုငး့သုဝဏးႏြငးံ မအိသီရိေက္ားတို႔ ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ ဒဏးေငျ 
သဵု့ေသာငး့က္ပးစီ ေပ့ေဆာငးေစရနး အမိနး႔ ခ္မြတးခဵခဲံရ်ခငး့ (ကိုမငး့ေသျ့သစးႏြငးံ ကိုခနး႔မငး့ထကးတို႔သညး ဒဏးေငျ 
ေပ့ေဆာငး်ခငး့မရြိသ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ှ၂ ရကး က္ခဵေစရနး အမိနး႔ခ္မြတး ခဵခဲံရ်ခငး့)စသညးံ ်ဖစးစဥးမ္ာ့မြ ထငးရြာ့စျာ 
်ပသလြ္ကးရြိသညး၈ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကို ေဖားေဆာငး ေနေသာ လကးရြိအခ္ိနးကာလတျငး လျတးလပးစျာ 
ထုတးေဖား၇ေ်ပာဆုိချငးံကို ကနး႔သတး၇ဖိႏြိပးထာ့်ခငး့သညး ေနာကးေၾကာငး့ ်ပနးဆုတးေစေသာ အ်ခငး့အရာတစးရပး 
်ဖစးသညး၈ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ကာလကို ၿပီ့ေ်မာကး၇ေက္ားလျနးႏိုငး်ခငး့ မရြိေသ့သေရျ႕ ဒီမိုကေရစီေမြ္ားမြနး့ခ္ကး 
သညးလညး့ အလြမး့ေဝ့ေနဦ့မညး်ဖစးသညး၈  ထို႔်ပငး အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ကို ေႏြာငးံေႏြ့ေစေသာ အ်ခာ့အ်ခငး့အရာ 
တစးရပးသညး ဖိႏြိပးထာ့သညးံ ဥပေဒမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမမ္ာ့်ဖစးသညးံ ပုဒးမ ၂ွွ၇ 
၂ွ၂(ခ)၇ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ လျတးလပးမႈႏြငံး လုဵၿခဳဵမႈကို အကာအကျယး ေပ့ေရ့ 
ဥပေဒတုိ႔သညး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို ကနး႔သတးထာ့သညးံ ဥပေဒမ္ာ့်ဖစးလာသညး၈ ထိုဥပေဒမ္ာ့ကုိ 
်ပငးဆငး၇်ဖညးံစျကးရနး သို႔မဟုတး ရုပးသိမး့ရနး ေဆာငးရျကးႏိုငး်ခငး့မရြိသေရျ႕ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့ 
ရရြိႏိုငးမညး မဟုတးပါ၈ သို႔်ဖစး၊ ႏုိငးငဵတစးႏိုငးငဵ၌ အေ်ခခဵက္ေသာ အချငးံအေရ့အုတး်မစးတစးခု်ဖစးသညးံ လျတးလပးစျာ 
ထုတးေဖားချငးံ၇ လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆိုချငးံတို႔ကို ေလ့စာ့လိုကးနာ၊ ကာကျယး ်မြငးံတငးေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ 
ကို ေဖားေဆာငးမႈ ်ပဳေပ့ပါရနး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP)မြ အစို့ရအာ့ 
တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈ 

ႏုိငးငဵသာ့တုိ႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍ တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့  

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖား၇ေ်ပာဆိုချငးံအေ်ခအေနသညး ပို၊ ဆို့ရျာ့လာခ္ိနးတျငး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ 
မ္ာ့ႏြငးံ အရပးသာ့မ္ာ့သညး ႏိုငးငဵသာ့တို႔၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍ တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ကို ဆကးလကး ရငးဆိုငး 
ေနၾကရလြ္ကးရြိသညး၈ ရနးကုနးတိုငး့အစို့ရ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔၉ ကရငးံအာဇာနညးေန႔ 
အခမး့အနာ့ကို က္ငး့ပခဲံသညးံအတျကး ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့အစညး့အ႐ဵု့ (KWU) ဥက၎႒ ေဒ၍ေနားအုနး့လြအပါအဝငး 
သဵု့ဦ့သညး ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ဥပေဒ ပုဒးမ ဿွ ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ ထို႔်ပငး စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အတျကး 
အလြဴေငျေကာကးခဵခဲံေသာ ရက၏ေတားဝငး ပရဟိတ ေစတနာရြငးမ္ာ့အဖဲျ ႔ဝငး ှ၃ ဦ့သညး ေငျဒဏး တစးေသာငး့က္ပးစီ 
ေပ့ေဆာငးေစရနး အမိနး႔ခ္မြတး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ လူ႔အချငးံအေရ့ စဵခ္ိနး၇စဵညႊနး့ဆိုသညးကို အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵသာ့ 
တို႔၌ လျတးလပးချငးံ၇ လဵုၿခဵဳချငးံ၇ တနး့တူညီမြ္ချငးံတို ႔်ဖငးံ တိုငး့တာၿပီ့ ထိုအချငးံအေရ့မ္ာ့ ဆဵု့႐ႈဵ့ေန်ခငး့သညး ႏိုငးငဵ၌ 
အေ်ခခဵလူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့အေပ၍ ေလ့စာ့၇လိုကးနာမႈ အာ့နညး့ေန်ခငး့ကို ညႊနး့ဆို်ပသရာေရာကးသညး၈ သို ႔်ဖစး၊ 
အစို့ရမြ ႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့၌ လျတးလပးချငးံမ္ာ့ကို ကာကျယးမႈ ေပ့ရမညး ်ဖစးၿပီ့ အေ်ခခဵလူ႔အချငးံအေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပဲျမ္ာ့၇ 
သငးတနး့မ္ာ့ကို ဌာနဆိုငးရာ အဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့ၾကာ့ က္ယးက္ယး ်ပနး႔်ပနး႔ပုိ႔ခ္ေပ့ပါရနး တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈ 

အက္ဥး့ေထာငး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ 

အက္ဥး့ေထာငး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ အ်မနးဆဵု့်ပဳဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရမညးံ အခနး့က႑တစးခု 
်ဖစးသညး၈ ကာလၾကာရြညးစျာ အက္ဥး့ေထာငးတျငး့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး ေႏြာငးံေႏြ့ေန်ခငး့သညး 
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကို မ္ာ့စျာ ထိခိုကးမႈ ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အက္ဥး့ေထာငးတျငး့ အ်မနးဆဵု့ ်ပဳ်ပငး 
ေ်ပာငး့လဲရနး လိုအပးလ္ကးရြိသညးံ အခနး့က႑သညး အက္ဥး့ေထာငးတျငး့ လူဦ့ေရ်ပညးံသိပးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ လူ႔အချငးံအေရ့ ေကားမရြငး(MNHRC)၌ ဿွှ၅ ခုႏြစး ႏြစးပတးလညး အစီရငးခဵစာ၇ အပုိဒး ှွဿ 
တျငး ဿွှ၅ ခုႏြစး၉ MNHRC မြ အက္ဥး့ေထာငး ဿ၂ ခုႏြငးံ အက္ဥး့စခနး့ ဿ၂ ခုသို႔ သျာ့ေရာကး ၾကညးံ႐ႈစစးေဆ့ခဲံၿပီ့ 

http://mnhrc.org.mm/app/uploads/2019/07/2018-Annual-Report-MNHRC.pdf
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စစးေဆ့ခဲံၿပီ့ေသာ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့ တျငး အက္ဥး့သာ့ဦ့ေရမြာ တစးႏြစးထကးတစးႏြစး၇ တစးႀကိမးထကးတစးႀကိမး 
တို့တကးမ္ာ့်ပာ့လာသညးကို ေတျ႔်မငးခဲံရသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ အက္ဥး့ေထာငးတျငး့ လူဦ့ေရ်ပညးံသိပးေန်ခငး့ 
သညး အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ခ္ိဳ့ေဖာကးရာေရာကးၿပီ့ မလိုလာ့အပးေသာ ်ပႆနာမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့မႈ၌ 
အေ်ခခဵအရငး့အ်မစးလညး့်ဖစးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP)မြ 
အစို့ရအာ့ ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ တိုကးတျနး့လ္ကးရြိသညးံအတိုငး့ အက္ဥး့ေထာငး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကို အ်မနးဆဵု့ 
်ပဳလုပးပါရနး ထပးမဵ၊ တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈ ထိုကဲံသို႔ အက္ဥး့ေထာငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ်ပဳလုပးရာတျငး 
အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့ကို သီ့်ခာ့လျတးလပးေသာ အဖဲျ႔အစညး့အ်ဖစး ဖျဲ႔စညး့ရနးမြာလညး့ အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ အက္ဥး့ေထာငး 
ဥပေဒမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၅၆၁ အက္ဥး့ေထာငးဥပေဒ သုိ႔မဟုတး ှ၅၆၁ အိႏၵိယ ဥပေဒ၇ အက္ဥး့ေထာငးလကးစဲျတို ႔ကို 
ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒမ္ာ့ သို႔မဟုတး စဵခ္ိနး၇စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီဆီေလ္ား်ခငး့ ရြိ၇မရြိဆိုသညးကို ်ပနးလညး သဵု့သပး 
ရမညး်ဖစးသညး၈ ထို႔်ပငး အက္ဥး့ေထာငး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ အဖဲျ ႔အစညး့မ္ာ့ 
ပါဝငးသညးံ ေကားမတီတစးရပးကို ဖျဲ႔စညး့်ခငး့၇ မူဝါဒမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့တို႔ကို ေဆာငးရျကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အက္ဥး့ေထာငး 
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကို ေႏြာငးံေႏြ့မႈမရြိဘဲ ေဖားေဆာငးမႈ ်ပဳေပ့ပါရနး တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈  

လယးယာေ်မေရ့ရာကိစၥရပးမ္ာ့ 

ၾသဂုတးလအတျငး့တျငး လယးယာေ်မသိမး့ဆညး့်ခငး့ႏြငးံဆကးႏျယး၊ လယးသမာ့မ္ာ့သညး ထိခိုကး၇နစးနာမႈမ္ာ့စျာကို 
ရငးဆိုငးေနၾကရသညး၈ ေအာကးတျငး ေကာကးႏြဳတးေဖား်ပထာ့ေသာ ်ဖစးစဥးတခ္ိဳ႕မြလညး့ ထငးရြာ့စျာ ေဖားထုတး်ပသ 
လြ္ကးရြိသညး၈  

 တပးသိမး့ေ်မေပ၍တျငး ဝငးေရာကး ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ကယာ့်ပညးနယး၇ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယးႏြငးံ 
ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယးတို႔မြ ေတာငးသူ ကို့ဦ့တို႔သညး ်ပညးသူပိုငးပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့မႈအကးဥပေဒ ပုဒးမ ၃(ှ) ်ဖငံး 
တရာ့စဲျဆို်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ ထိုေတာငးသူ ကို့ဦ့အနကးမြ ခုႏြစးဦ့သညး ၾသဂုတးလအတျငး့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ 
ခဵခဲံရၿပီ့ က္နးေတာငးသူ ႏြစးဦ့သညး ဇူလိုငးလအတျငး့တျငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 

 မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးတျငး  သိမး့ဆညး့ထာ့သညးံ ယာေ်မဧက ၂ွွ ေက္ားအနကး ပိုလြ္ဵ 
ေနသညးံ ယာေ်မဧက ဿွွ ဝနး့က္ငးခနး႔ကို မႏၱေလ့ၿမိဳ႕ေတား စညးပငးသာယာေရ့ ေကားမတီႏြငးံ အက္ိဳ့တူ 
ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးသညးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့သစးကုမၸဏီတို႔မြ ေရတဵချနး ေတာငးအိမးရာ စီမဵကိနး့အတျကး ၿခဵစညး့ရို့ 
ကာရဵခဲံ၊ ပဋိပက၏ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ထိုပဋိပက၏အတျငး့ ေဒသခဵေတာငးသူ အမ္ိဳ့သမီ့ တစးဦ့သညး ဓာ့်ဖငးံ 
ခုတးခဵခဲံရၿပီ့ ေဒသခဵေတာငးသူတခ္ိဳ႕ႏြငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငးတခ္ိဳ႕သညးလညး့ ထိခိုကးဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံၾကသညး၈ 
ထိုကဲံသို႔ ပဋိပက၏ ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ေနာကး ေရၾကညးေက့္ရျာမြ ေတာငးသူ ေဒ၍လြခိုငးအပါအဝငး ေတာငးသူ ှွွ 
ဦ့သညး ရာဇသတးႀကီ့ ပုဒးမ ၀၀ဿ၇ ၀၀၀၇ ၀၀၃၇ ဿ၆၁၇ ၂ွ၃၇ ှှ၁ တို႔်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ 

 ေရေၾကာငး့ ရဲတပးဖဲျ႔ချဲ(မႏၱေလ့)ႏြငးံ မူလေ်မပုိငးဆိုငးသညးံ ေတာငးသူမိသာ့စုမ္ာ့ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ 
ခဲံသညးံ  ရုနး့ရငး့ဆနးခတး်ဖစးစဥးႏြငးံပတးသကး၊  ေတာငးသူ ေ်ခာကးဦ့သညး  ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ဿ၆၁၇ 
၀၀ဿ၇ ၁၁ွ၇ ှှ၁၇ ှ၅၆ တုိ႔်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ႏြစးႏြစးစီ ခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈ 

 
်မနးမာႏိုငးငဵသညး စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ 
သေဘာတူစာခ္ဳပး  (ICESCR)ကို လကးမြတးေရ့ထို့ၿပီ့သညးံ ႏိုငးငဵတစးႏိုငးငဵ်ဖစးသညးံအတျကး စာခ္ဳပးပါအချငးံအေရ့ 
မ္ာ့ကို ေလ့စာ့၇လိုကးနာ၊ ကာကျယး ေစာငးံေရြာကးရမညး ်ဖစးသညးသာမက တာဝနးယူမႈ၇ တာဝနးခဵမႈလညး့ ရြိရမညး 
်ဖစးသညး၈ ေတာငးသူမ္ာ့သညး ေလ္ားေၾက့မ္ာ့၇ နစးနာေၾက့မ္ာ့၇ ေ်မယာအစာ့ထုိ့ေပ့ေလ္ား်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံ 
တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ိဳ့ကိုမြ္ ခဵစာ့ချငးံမရြိဘဲ ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့၇တရာ့စျဆဲို၇ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့တို ႔သညး လယးယာေ်မ 
က႑ကို ထိခိုကးမႈမ္ာ့စျာ ်ဖစးေပ၍ေစသညး၈ ထို႔်ပငး အစို့ရ၌ သိမး့ဆညး့လယးယာေ်မႏြငးံပတးသကး၊ ေဆာငးရျကး 
ေနမႈကိုလညး့ ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးရာ်ဖစးသညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားမြ 
ေ်မသိမး့ဆညး့်ခငး့၇ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညး ထူေထာငး်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒကို ်ပ႒ာနး့ခဲံသညး၈ 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
https://www.president-office.gov.mm/?q=hluttaw/law/2019/08/21/id-15635
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သို႔်ဖစး၊ အစို့ရမြ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၌ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို ေရြ့႐ႈ၊ ်ပ႒ာနး့ခဲံၿပီ့သညးံ ်ပညးတျငး့ ဥပေဒမ္ာ့၇ 
ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံအညီ လယးယာေ်မေရ့ရာက႑ကို ်မြငးံတငးေပ့ပါရနး တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈ 
 
 
 

ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရနး 

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ 

တိတးႏိုငးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၆၂(ွ) ၆၁ဿ  ၅ွဿ  ၀၅ဿ၅ 

ဘိုၾကညး တဲျဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၆၂(ွ) ၆၁ဿ ၂ွ၀ ၅၅၁ွ 

ေအာငးမ္ိဳ့ေက္ားရနးကုနးရဵု့တာဝနးခဵ +၆၂(ွ) ၉၁ဿ၅ ှှ၄ ၀၁၅ 

 


