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   အင်တာနက်စာမျက်နှာ                     တွစ်တာစာမျက်နှာ                လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ 

 

 

   ၂၀၁၉ ခုနှစ၊်  စက်တင်ဘာလ၊ တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ချက် 

လက်ရှိအေြခအေနအကျဉ်ဵချုပ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တင်ွ 
ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင်ဵ ၌ နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵ မှုမျာဵ 
ေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵ သိမ်ဵ ခဳထာဵရသူနှင်ဴ 
ေထာင်ြပင်ပမ ှ တရာဵရင်ဆိုင် ေနရသူ စစုေုပါင်ဵ 
၆၀၆ ဦဵရှိသည်။ ထုိထဲမှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 
စစုေုပါင်ဵ ၅၆ ဦဵအကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ 
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၈၇ ဦဵသည် ေထာင်တင်ွဵ 
မှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၃၆၃ ဦဵသည် 
ေထာင်ြပင်ပ မှေန၍ တရာဵရင်ဆုိင်ေနရသည်။ 

 

 

ဓာတ်ပုဳ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသ ဳ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

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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တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပခ်ျက် 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် စုစုေပါင်ဵ ၁၆ ဦဵ အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳခဴဲရသည်။ ထုိ ၁၆ ဦဵအနက်မှ  
ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွငဴ်နှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှည်ဴလည်ခွငဴ်(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အရပ်သာဵနှင်ဴ 
အလုပ်သမာဵ ကုိဵဦဵ၊ အကကမ်ဵဖက်မှု တုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၂(က)၊ ၅၁(ဂ)ြဖင်ဴ အရပ်သာဵ 
တစ်ဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)ြဖင်ဴ  ဆရာေတာ် တစ်ပါဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ 
ကာတွန်ဵဆရာ တစ်ဦဵအပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ငါဵဦဵတို့သည် အမှုဖွငဴ်၊ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵကို ခဳခဴဲရသည်။  

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဴဲရသူ ၁၇ ဦဵရိှသညဴအ်နက်မှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသနူှင်ဴ အရပ်သာဵ 
စုစုေပါင်ဵ ေြခာက်ဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှု 
တုိကဖ်ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၂(က)၊ ၅၁(ဂ)၊ လယ်သမာဵ ခုနစှ်ဦဵသည် လယ်ယာေြမအက်ဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ တ့ုိြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခဳခဴဲရ သည်သာမက ရခုိင်တုိင်ဵရင်ဵသာဵ သဳုဵဦဵသည်လည်ဵ 
ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဴဲရသည်။  

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၆ ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဴဲရသည်။ ထုိ ၁၆ ဦဵအနက်မှ 
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသ ူ ေလဵဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀၊ လယ်သမာဵ ရှစ်ဦဵသည် 
လယ်ယာေြမအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ တက်ကက လှုပ်ရှာဵသ ူ တစ်ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပဒု်မ 
၅၀၅(က)(ခ)ြဖင်ဴ ြပစဒ်ဏ်ချမတ်ှြခင်ဵကို ခဳခဴဲရငပီဵ  သက်ဆုိင်ရာ တရာဵရဳုဵ အသီဵသီဵမ ှ အရပ်သာဵ 
သဳုဵဦဵအေပါ်စွဲဆုိထာဵေသာ စဲွချက်မျာဵကို ရုပ်သိမ်ဵရန် အမနိ့်ချမတ်ှခဲဴသည်။   

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသနူှငဴ် အရပ်သာဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၀ ဦဵ လွတ်ေြမာက်ခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵ 
အကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ ဒါရိုက်တာ ဦဵမင်ဵထင်ကုိကိုကကီဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသ ူ ကိုေနမျ ိုဵဇင်၊ 
မေနဇာထွန်ဵနှငဴ် ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵတို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမနွ်မှု မရှိေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့သည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဒီမိကုေရစီေန့ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် စစ်မှန်ေသာ ဒီမိကုေရစီလမ်ဵေကကာင်ဵမှ ေသွဖယ်လာလျက်ရှိသည်ကုိ 
နိုင်ငဳတွင်ဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် 
နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵကုိ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵစသည်ဴ ြဖစစ်ဉမ်ျာဵမှ ညွှန်ဵဆုိ ြပသလျက်ရိှသည်ကိ ု
ေတွ့ရိှရသည်။ လွတ်လပ်ခငွဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵကုိ ေလဵစာဵလုိက်လုိကန်ာမှုနှငဴ် အချနိ်ကာလအလုိက် 
စစ်မှန်ေသာ ေရွေဵေကာက်ပဲွမျာဵကို ကျင်ဵပြပုလုပ်ရာ၌ မဲေပဵပိငု်ခွင်ဴရှိြခင်ဵတ့ုိသည် ဒီမုိကေရစီ၏ 
မရှိမြဖစအ်ေရဵပါလှေသာ တန်ဖုိဵမျာဵြဖစ်သည်။  ထုိတန်ဖုိဵမျာဵကို အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာလူ့အခွငဴ်အေရဵ 

ေကကညာစာတမ်ဵ (UDHR) နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵဆုိင်ရာသေဘာတူစာချုပ်  (ICCPR) 

တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ICCPR ကို အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထုိဵြခင်ဵ မရိှြခင်ဵ၊ UDHR 
ကို ေလဵစာဵလုိကန်ာရန် ပျက်ကက်ွ ေနဆဲြဖစ်ြခင်ဵတ့ုိေကကာင်ဴ ဒီမိကုေရစီ စဳနှုန်ဵ မျာဵကုိ မျာဵစွာ 

ေလျာဴကျေစသည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ 
အစိုဵရအာဵ ဒီမုိကေရစီ တန်ဖုိဵမျာဵနှင်ဴ ဒီမိကုေရစီ၌ အေြခခဳကျေသာ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ၊ ေနာက်ဆက်တွဲ 
ဖဳွ့ငဖိုဵမှုမျာဵနှငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵစသည်တို့အာဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ဒီမုိကေရစီ၏ စဳနှုန်ဵ မျာဵကိ ု
ြမငှဴ်တင်ေပဵပါရန် တိုကတွ်န်ဵ အပပ်ါသည်။ 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင်ဴ၊ လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆိုခွင်ဴ 

https://www.un.org/en/events/democracyday/background.shtml
https://www.un.org/en/events/democracyday/background.shtml
https://www.un.org/en/events/democracyday/background.shtml
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/bms.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/bms.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf


  

.  
 3 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခင်ဴွ၊ လွတ်လပ်စွာ 
ေြပာဆုိခွင်ဴတို့သည် ပုိ၍ တင်ဵကျပ်လာလျက်ရှိသည်ကိ ု ေတွ့ရှိရငပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသမူျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ၊ 
အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ထုိအခငွဴ်အေရဵမျာဵကုိ ကျင်ဴသဳုဵခဲြဴခင်ဵအတွက် ဖိနှပ်ိထာဵမှုမျာဵကုိ 
ရင်ဆုိင်ေနကကရသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင်ဴကို ကျင်ဴသဳုဵခဲြဴခင်ဵအတွက် 
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသမူျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ မျာဵ အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ (၂၂) ဦဵသည် ကန့်သတ်၊ 
ဖိနှပ်ိမှုမျာဵကို ရင်ဆုိင်ခဲရဴသည်။ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ ြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ ထင်ရှာဵစွာ 
ေတွ့ြမင်နိင်ုသည်။ 

• စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခငွဴ်၊ လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆုိခွငဴ်တ့ုိကုိ 
ကျင်ဴသဳုဵခဲြဴခင်ဵ အတွက်  ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွငဴ်နှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 
စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခငွဴ်(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀ ြဖငဴ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသ ူ သဳုဵဦဵ ြဖစေ်သာ 
ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှ၊ ေစာအဲလ်ဘက်ချ ို၊ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵနှငဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွငမို့မှ ကိုသန်ဵလှ 
(ခ)ကုိမင်ဵဘာေချတ့ုိသည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵ၊  ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစက်ကီဵနာဵငမို့ရိှ 
စစ်ေရှာင်စခန်ဵ မျာဵတွင် ေနထုိင်ကကေသာ ကုိေပါလုနှငဴ် မဆုိင်ဵနူဵပန်၊ ကိုအင်ခမ်ွလနူဵနှင်ဴ 
ေဒါ်မလန်ခါဵမိုင်တို့သည် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစဲွဆုိ၊ ြပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ြခင်ဵကုိ ခဳခဴဲရြခင်ဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵ၊ 

ပုသိမ် စက်မှုဇုဳရှိ Myanmar Knitting သုိဵေမွှဵအထည်ချုပ်စက်ရုမှဳ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် 
ခုနစှ်ဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵအချင်ဵချင်ဵ ရိုင်ဵပင်ဵကူညီေရဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵတ့ုိသည် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵကုိ 
ခဳခဴဲရြခင်ဵတ့ုိအြပင် ြမဝတီမင်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵတုိက်ဆရာေတာ် အရှင်အရိယဝဳသသာဘိဝဳသသည် 
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ေရွှေဝါေရာင် ဆရာေတာ်တစ်ပါဵြဖစ်သည်ဴ မန္တေလဵငမို့၊ 
မလိခဝါဆုိေကျာင်ဵတုိကမှ် ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တတိ၊ ကာတွန်ဵဆရာ အတီဵနှငဴ်  တဳတာဵဦဵငမို့နယ် 
စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီဝင် ဦဵဗဟိန်ဵတင် တ့ုိသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 
၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵကို ခဳခဴဲရြခင်ဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသ ူ ဗုိလ်ကကီဵေဟာင်ဵ 
ကိုေနမျ ိုဵဇင်သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ)တ့ုိြဖင်ဴ ြပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ြခင်ဵကို ခဳခဴဲရြခင်ဵ 
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခငွဴ်၊ လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆုိခွင်ဴတို့ကိ ု ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ၊ 
ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပဒု်မ ၅၀၅(က)(ခ) တ့ုိြဖင်ဴ 
ငခိမ်ဵေြခာက်၊ကန့်သတ်ထာဵြခင်ဵသည် ထုိဥပေဒမျာဵ၌ ချ ို့ယွင်ဵ အာဵနည်ဵမှုမျာဵရှိေနသည်ကိ ု
ေပါ်လွင်ေစ သည်။ ထုိဥပေဒမျာဵသည် နိုင်ငဳသာဵ တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ လွတ်လပ်ခငွဴ်နှင်ဴ လဳုခခုဳခွင်ဴကို 
ကာကွယ်မှုေပဵ ရမည်ဴအစာဵ ငခိမ်ဵေြခာက်လျက်ရှိေနသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ထိုဥပေဒမျာဵကုိ အြမန်ဆဳုဵ 
ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်မှုမျာဵ ြပုလုပ်သငဴ် သည်ဟု နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ သဳုဵသပ် အကကဳြပုအပပ်ါသည်။ ထ့ုိြပင် နိုင်ငဳတစ်နိင်ုငဳ၏ 
အေြခခဳကျေသာ အခွင်ဴအေရဵတစ်ခြုဖစ်သညဴ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွငဴ်ကို 
ြမငှဴ်တင်ေပဵြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ေဖာ်ေဆာင် မှုြပုေပဵပါရန်လည်ဵ 

တုိကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။  

တုိင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှက်ရိှေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆကမ်ျာဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့သည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေန့ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်ဵ 
ြဖစပွ်ာဵဆြဲဖစ ် ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵေကကာင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ေနထုိင်ကကေသာ 
ဌာေနတုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည်  ငငိမ်ဵချမ်ဵြခင်ဵ မရှိ ေသာ အေြခအေနမျာဵကို ဆက်လက် ရင်ဆုိင်ေနကကရသည်။ 
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ရှမ်ဵ ြပည်နယ် တ့ုိတွင် တပ်မေတာ်နှငဴ် တုိင်ဵရင်ဵသာဵ 
လက်နက်ကိငု် တပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ တုိကပဲွ်မျာဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵ လျက်ရှိငပီဵ အကျ ိုဵဆက် အေနြဖင်ဴ 
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တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိမှုမျာဵကို ဆက်လက်ရင်ဆုိင်ေနကက ရသည်သာမက 
အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ခိင်ုဵေစြခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ရင်ဆုိင်ေနကကရသည်။ 
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ြဖစပွ်ာဵခဲဴေသာ ြဖစစ်ဉမ်ျာဵအနက်မှ ြဖစစ်ဉတ်ချ ို့ကို ေအာက်တွင် 
ေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပ ထာဵသည။်  

 စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ တပ်မေတာ်မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်၊ အိုဵထိမ်ဵေကျဵရွောမှ 
ေကျာင်ဵထုိင် ဆရာေတာ်၊ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဝစုိဵထွန်ဵနှင်ဴ ကာဵသမာဵ ဦဵြမငဴ်ေမာင်တ့ုိကုိ 
ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ ထ့ုိြပင် တပ်မေတာ်နှငဴ် ရဲတပ်ဖဲွ့မ ှ ရခုိင်ြပညန်ယ်၊ ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်၊ 
အငူေမာ်ေကျဵရွော မှ ဦဵေမာင်စဳသိန်ဵကိ ု ဖမ်ဵဆီဵခဲဴငပီဵ အငူေမာ် ရဲစခန်ဵမှူဵမှ တရာဵလုိြပုလုပ်ငပီဵ 
ဦဵေမာင်စဳသိန်ဵကိ ု အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၁(ဂ)၊ ၅၂ (က)တ့ုိြဖင်ဴ 
အမှုဖွငဴ်ခဲသဴည်။ ထ့ုိြပင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ခမှု ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊ တဳခွနတုိ်င် 
ေကျဵရွောမှ ဦဵစိန်ေအဵသာ၊ ဦဵေမာင်လှေအာင်နှငဴ် ဦဵညီညီေအာင် တ့ုိကုိ အဓမ္မအလုပ်ေစခုိင်ဵခဲဴငပီဵ 
တပ်မေတာ် ခလရ (၄၂၁)မှ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ ပေလာင်ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခငွဴ်ရ ေဒသ မန်တဳုငမို့နယ်၊ 
ေတာင်ယာစိုက်ခင်ဵ၌ အလုပ်လုပ်ေနကကသည်ဴ ဆုိင်လိန် ရွောသာဵ ၁၃ ဦဵကို လမ်ဵြပ အြဖစ် 
ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ တပ်မေတာ် ေြခလျင် တပ်ရင်ဵ ခလရ ၂၇၈ မှ တပ်သာဵမျာဵသည် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ မုိင်ဵပျဉ်ဵငမို့နယ်၊ မုိင်ဵပူဵ လဳုအုပ်စု၊ လွန်ဵေကျာက်ေကျဵရွော အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ စိုင်ဵစန္တနှင်ဴ 
ေဒသခဳ စိုင်ဵေအာင်ေဇယျတ့ုိကုိ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴငပီဵ ရိုကန်ှက်စစ်ေဆဵခဴဲငပီဵေနာက် ကကိုဵြဖင်ဴ ချည်ကာ 
၎င်ဵတ့ုိ၏ ေနအိမသ့ုိ် ြပနလ်ည် ပ့ုိေဆာင်ေပဵခဴဲသည်ဟု သိရှိရသည်။  

ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်ဵ နှစ်ေပါင်ဵ ၇၀ ေကျာ်ကကာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵဆြဲဖစေ်သာ ပဋိပက္ခမျာဵတွင် သဳသယြဖင်ဴ 
ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင်၍ ညှဉ်ဵပန်ဵနိှပ်စက်ြခင်ဵ၊ အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ခိင်ုဵေစြခင်ဵ၊ လူသာဵ ဒုိင်ဵကာအြဖစ် 
ြပုလုပ်ေစြခင်ဵ စသည်တ့ုိသည် ြပင်ဵထန် ေသာ လူ့အခွငဴ်အေရဵချ ိုဵေဖာ်မှုမျာဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ 
ထုိအြခင်ဵအရာကုိ အေလဴအထတစ်ခ ု သဖွယ် ဆက်လက် ဆုပ်ကိင်ု၍ ကျင်ဴသဳုဵေနဆဲ ြဖစသ်ည်။ အမျ ိုဵသာဵ 
ြပနလ်ည်ရင်ကကာဵေစဴေရဵနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵတို့ ရရှိြခင်ဵမရှသိေရွေ့ ဌာေနတုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် 
ထုိဆုိဵရွောဵေသာ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆက်လက်ခစဳာဵ ေနကကရဦဵမည် ြဖစသ်ည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၇ 
ရက်ေန့တွင်အစိုဵရငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ တပ်မေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ နှင်ဴ 
ေြမာက်ပုိင်ဵမဟာမိတ်ေလဵဖဲွ့မ ှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ ကျ ိုင်ဵတဳုငမို့ ၌ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်မှု 
ရပ်စေဲရဵ သေဘာတူညီချက် လက်မှတ်ေရဵထုိဵနိုင်ေရဵအတွက် ေတွ့ဆဳုေဆွဵ ေနွဵခဲဴကကသည်။   ထုိေဆွဵေနွဵပွဲ၌ 
လက်ရိှ တိုကပဲွ်မျာဵ ေလျှောဴချေရဵ အပါအဝင် အချက် ခုနစှ်ချက် သေဘာတူခဲဴကက သည်။ 
ထုိကဲဴသ့ုိအြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တုိဵတက်မှုအတွက် ကကိုဆိငုပီဵ  တစ်ဘက်တွင်လည်ဵ အစုိဵရမှ 

ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်မှူမျာဵကို ဆန်ကျင်ေရဵနုိင်ငဳတကာ သေဘာတူစာချုပ်(UNCAT)ကုိ အတည်ြပု 
လက်မှတ်ေရဵထုိဵနိုင်ရန်အတွက် ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွေက်ပါရန် တုိကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။ ထ့ုိြပင် အမီှအခိုကင်ဵ၍ 
လွတ်လပ်ေသာ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့မျာဵဖွဲ့ ၍ ချ ိုဵေဖာက် မှုမျာဵတွင် တာဝန်ရှိသူမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ 
အေရဵယူေပဵပါရန် တုိကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵ 

စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစက်ကီဵနာဵေထာင်မှ လွတ်ေြမာက်လာခဲေဴသာ ကချင် 
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသ ူ မဆုိင်ဵနူဵပနသ်ည် ြမစက်ကီဵနာဵေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵကုိ ကို ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 
ြမစက်ကီဵနာဵ ေထာင်အတွင်ဵ၌ အကျဉ်ဵသာဵ ၉၀ ရာခုိင်နှုန်ဵေကျာ်သည် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴဆက်နွယ်ကာ 
အကျဉ်ဵကျေနသူမျာဵ ြဖစ်ြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် ေထာင်တွင်ဵ အိပ်ရာတစ်ေနရာ ရရှိရန်အတွက် 

http://www.nrpc.gov.mm/content/541/pckhttttiukkhiukmu-rpcairesbheaattuunnyiikhk-lkmttrethiuniungrenng-pttsksnny
http://www.nrpc.gov.mm/content/541/pckhttttiukkhiukmu-rpcairesbheaattuunnyiikhk-lkmttrethiuniungrenng-pttsksnny
http://www.nrpc.gov.mm/content/541/pckhttttiukkhiukmu-rpcairesbheaattuunnyiikhk-lkmttrethiuniungrenng-pttsksnny
http://www.nrpc.gov.mm/content/541/pckhttttiukkhiukmu-rpcairesbheaattuunnyiikhk-lkmttrethiuniungrenng-pttsksnny
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.facebook.com/ethnicmediaconference/videos/739679596485265/UzpfSTMyMTg3Mzc3MTIwNTI2MDoyNTk2MzE1NTE3MDk0Mzk2/
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ေငွေကကဵေပဵရြခင်ဵ၊ ေရချ ိုဵသညဴ် အခါတွင် ေရ ၁၅ ခွက် ထက်ပုိ၍ ချ ိုဵခွင်ဴ မရှိြခင်ဵ၊ ေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ ၎င်ဵတ့ုိကကို က်သည်ဴ ပစ္စည်ဵြဖငဴ် ကကိုက်သလုိ ကိုင်ေပါက်ခင်ဴွ၊ ဆဲဆုိပိုင်ခွငဴ်၊ 
ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်ပုိင်ခွင်ဴရှိြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵ သမူျာဵသည် စာကကည်ဴတိုက်သ့ုိ သွာဵခွငဴ်မရှိြခင်ဵစသည်ဴ ဆုိဵရွောဵေသာ 
အကျဉ်ဵေထာင် တွင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိ ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ ထ့ုိြပင် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆုိင်ရာ 
လွတ်လပ်မှုနှငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်ဆုိင်ရာ လဳုခခုဳမှုကိ ု ကာကွယ်ေပဵေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ (၁၀) ြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ကရင်နီ လူငယ် ေြခာက်ဦဵသည် ေထာင်တွင်ဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵအတွက် 
တုိကပိ်တ်ြခင်ဵခဳထာဵရငပီဵ ေထာင်ဝင်စာေတွ့ခွင်ဴလည်ဵ မရရှိေတာဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ၎င်ဵြပင် 
ကေလဵသူငယ် ဆုိင်ရာဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ အသက် ၁၈ နှစ်မြပညဴေ်သဵသည်ဴ အမှုရင်ဆုိင် 
ေနရသူမျာဵအာဵလဳုဵကိ ု လူငယ်ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ထာဵရှိရမည်ဆုိ 
သညဴ်အချက်ေကကာင်ဴ လူနှစရ်ာသာ သတ်မှတ် ထာဵသညဴ် မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ တွင် လူဦဵေရ 
၄၈၀ အထိ လက်ခထဳာဵရငပီဵ  ေနရာအခက်အခဲ ြဖစေ်ပါ် လျက်ရှိေကကာင်ဵ အဆိုပါေကျာင်ဵအုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့မ ှ
ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

ကာလကကာရှည်စွာ ြဖစပွ်ာဵလျက်ရိှေသာ ဆုိဵရွောဵေသာ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵမှ 
အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်ကိ ု အြမနဆဳု်ဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲသငဴ်သည်ကိ ု ထင်ဟပ်ေစသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်ဵ အကျဉ်ဵေထာင် ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲေရဵကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွေက်နိုင်မှု မရှိေသဵသည်ကိ ု
ေတွ့ရိှရသည်။ ဆုိဵရွောဵေသာ အကျဉ်ဵ ေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵသည် လူ့အခွငဴ်အေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၏ 
ြပယုဂ်တစ်ခြုဖစသ်ည်။ အကျဉ်ဵေထာင် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ြပုလုပ် ရာတွင် ေအာက်ေြခအဆင်ဴဆင်ဴ 
လွတ်လပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵကာ်မတီမျာဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵစိစစ်ေရဵ ေကာ်မတီမျာဵ ဖဲွ့စည်ဵ၍ 
ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵအေရဵ ေဆာင်ရွေက်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ 
စသည်တို့ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  

ထ့ုိြပင်ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ ြပုမှုဆက်ဆဳရာ၌ လုိကန်ာရမညဴ် အေြခခဳဉပ ေဒသမျာဵ နှငဴ် 
ကမ္ဘာဴကုကုလသမဂ္ဂ၏ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကိ ု ြပုမူဆက်ဆဳရာ၌ လုိက်နာရမညဴ် အနိမ်ဴဆဳုဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ  
နှင်ဴအတူ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ (UDHR)  ကို ေလဵစာဵ လုိကန်ာ၍ 
ကျင်ဴသဳုဵပါရန်နှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ဝနထ်မ်ဵမျာဵကုိလည်ဵ သင်တန်ဵမျာဵ 
ပ့ုိချေပဵပါရန် တုိကတ်ွန်ဵ၊အကကဳြပုအပ်ပါသည်။ 

တရာဵစီရင်ေရဵစနစ် 

ကာလကကာရှည်စွာ တရာဵရင်ဆိင်ုေနရြခင်ဵသည် တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်ကိ ု ေလျာဴကျ အာဵနည်ဵေစသည်။ 

စက်တင်ဘာလ အတွင်ဵတွင် ကကာရှည်စွာ တရာဵရင်ဆုိင်ေနရသည်ဴ အမှု နှစ်မှုကိ ု ေတွ့ရှိခဴဲသည်။ Weekly 
Eleven ဂျာနယ်သည် တရာဵရင်ဆုိင်ေနရသည်မှာ ငါဵနှစ်နီဵပါဵ ကကာြမင်ဴေနငပီြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ယေန့အချနိ်ထိ 
အမှု ငပီဵ ြပတ်မှု မရှိေသဵြခင်ဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ငမို့နယ်၊ မလက်တုိ ေကျဵရွောအုပ်စုမှ 
လယ်သမာဵ ရှစ်ဦဵသည် နှစ်နစှ်ခန့် တရာဵ ရင်ဆုိင် ခဲရဴငပီဵေနာက် ြပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ခခဳဲရဴြခင်ဵတ့ုိသည် 
တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်ကိသုာမက အမှုရင်ဆုိင် ေနကကရသူမျာဵကိုပါ စိန်ေခါ်မှု ြဖစ်ေစသည်။  ြမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ 
တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်သည် အဂေလိပ် ရိုဵရာ ဉပ ေဒစနစ် (Common Law Legal System) ကို 
အေြခခဳထာဵေသာစနစ် ြဖစသ်ည်ဴအေလျာက် တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်တွင် ြပင်ဆင်သင်ဴ သည်မျာဵကုိ 
ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အထူဵသြဖင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ယခင်ကရှိခဴဲဖူဵသည်ဴ တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကုိ 
ြပနလ်ည် ဖဲွ့စည်ဵ၍ ေဆာင်ရွေက်ပါက တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်တွင် ထိေရာက်မှု မျာဵစွာရှိလာနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 
လက်ရိှ အချန်ိကာလတွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ငါဵနှစ်တာတရာဵစီရင်ေရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ   (၂၀၁၈-၂၀၂၂) 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
http://www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/supreme/stplan2018myan.pdf
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ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်လျက်ရှိသညဴ်အေလျာက် တရာဵစီရင်ေရဵတွင် ချ ို့ယွင်ဵမှုမျာဵကုိ 
အြမန်ဆဳုဵ သဳုဵသပ် ၍ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွေက်သင်ဴသည်မျာဵကုိ ေနှာင်ဴေနှဵမှုမရှိဘဲ ေဆာင်ရွေက်ပါရန် 
တုိကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။  

လယ်ယာေြမေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင်ဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵဆြဲဖစ်ေသာ လယ်ယာေြမအေရဵေကကာင်ဴ လယ်သမာဵမျာဵသည် 

ထိခိုက်နစ်နာမှု မျာဵစွာကုိ ရင်ဆုိင်ေနကကရသည်။ အစုိဵရမ ှသိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေြမအေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ 

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွေက်လျက် ရှိေသာ်လည်ဵ တစ်နိင်ုငဳလဳုဵအတုိင်ဵအတာနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်လျှေင် လွန်စာွ 

နည်ဵပါဵလျှေက်ရိှသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ တွင် မေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ မင်ဵဘူဵငမို ့၊ 

မန်ဵေရနဳေြမဧရိယာအတွင်ဵရိှ လယ်ယာေြမမျာဵအတွက် ေလျာ်ေကကဵေငွ ေပဵအပ်ခဲဴမှုအေပါ် 

ေကျနပ်ြခင်ဵမရှသိြဖင်ဴ ေဒသခဳေတာင်သူ ေြခာက်ဆယ်ခန့မှ် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴကကသည်။ ကရင် ြပည်နယ်ရိှ 

ဘာဵအဳအကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ သိမ်ဵဆည်ဵခဴဲသညဴ် လယ်ယာေြမမျာဵနှင်ဴပတ်သက်ငပီဵ ြပည်နယ် အစိုဵရအဖဲွ့၏ 

ေဆာင်ရွေက်ချက်မျာဵသည် သိမ်ဵဆည်ဵ ေြမမူဝါဒနှင်ဴ ဆန့်ကျင်ကွလဲွဲေနသည်ဴအတွက် ကရင်ြပည်နယ်၊ 

ဘာဵအဳငမို့၌ လယ်ယာေြမသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခဳထာဵရသည်ဴ လယ်သမာဵမျာဵသည် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴကကသည်။ 

ချင်ဵြပည်နယ်၊ ဟာဵခါဵငမို့နှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဒသမျာဵတွင် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်ဴ ေတာင်ယာေြမမျာဵကုိ 

ြပနလ်ည်ရရှိေရဵ တ့ုိအတွက် ေဒသခဳေတာင်သူမျာဵမှ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပဲွ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ သိမ်ဵဆည်ဵ 

လယ်ယာေြမအေရဵကုိ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမျာဵကကုဳေတွ့ရြခင်ဵသည် လယ်သမာဵ မျာဵကို 

ထိခိုက်နစ်နာေစသည်သာမက လယ်ယာေြမကဏ္ဍကုိလည်ဵ ထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵစွာကို ြဖစေ်စသည်။ 

ထ့ုိေကကာင်ဴ အစိုဵရမှ ၎င်ဵလက်မှတ်ေရဵထုိဵ အတည်ြပုထာဵသညဴ်  စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမူေရဵ၊ ယဉ်ေကျဵမူ 

အေြခခဳအခွငဴ်အေရဵမျာဵဆုိင်ရာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (ICESCR) ကုိ  ေလဵစာဵလုိကန်ာ၍ 

လယ်ယာေြမအေရဵတွင် ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမျာဵကုိ အေြဖရှာ၍ ေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ပါရန် တိုကတွ်န်ဵအပ်ပါသည်။ 

 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵ ရန် 
နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
ဘုိ ကည် တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ +၉၅(ဝ) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ်ရန်ကုန်ရုဳဵ တာဝန်ခ ဳ+၉၅(ဝ) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈ 

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

