၂၀၁၉ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ၊ တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ချက်
လက်ရှိအေြခအေနအကျဉ်ဵချုပ်
၂၀၁၉

ခုနှစ်၊

စက်တင်ဘာလကုန်တင
ွ ်

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ၌ နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵ မှုမျာဵ
ေ ကာငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵ သိမ်ဵ ခဳထာဵရသူနှငဴ်
ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆုင
ိ ် ေနရသူ စုစေ
ု ပါင်ဵ
၆၀၆ ဦဵရှိသည်။ ထိုထဲမှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ
စုစေ
ု ပါင်ဵ

၅၆

ဦဵအကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၈၇ ဦဵသည် ေထာင်တင
ွ ်ဵ
မှေန၍ တရာဵရင်ဆုင
ိ ်ေနရကာ ၃၆၃ ဦဵသည်

ေထာင်ြပင်ပ မှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည်။

ဓာတ်ပုဳ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

အင်တာနက်စာမျက်နှာ

တွစ်တာစာမျက်နှာ

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ

.
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တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ချက်
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် စုစုေပါင်ဵ ၁၆ ဦဵ အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို ၁၆ ဦဵအနက်မှ
ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွငဴ်နှငဴ် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွငဴ်(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အရပ်သာဵနှငဴ်
အလုပ်သမာဵ ကိုဵဦဵ၊ အကကမ်ဵဖက်မှု တိုကဖ
် ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၂(က)၊ ၅၁(ဂ)ြဖငဴ် အရပ်သာဵ
တစ်ဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)ြဖငဴ်

ဆရာေတာ် တစ်ပါဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖငဴ်

ကာတွန်ဵဆရာ တစ်ဦဵအပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ငါဵဦဵတို့သည် အမှုဖွငဴ်၊ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ၁၇ ဦဵရှိသညဴ်အနက်မှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူနှငဴ် အရပ်သာဵ
စုစုေပါင်ဵ

ေြခာက်ဦဵသည်

ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ

ပုဒ်မ

၁၉၊

အရပ်သာဵ

တစ်ဦဵသည်

အကကမ်ဵဖက်မှု

တိုကဖ
် ျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၂(က)၊ ၅၁(ဂ)၊ လယ်သမာဵ ခုနစ
ှ ်ဦဵသည် လယ်ယာေြမအက်ဥပေဒ
ပုဒ်မ

၂၆၊

၂၇

တို့ြဖငဴ်

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ

ခဳခဲဴရ

သည်သာမက

ရခိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

သုဳဵဦဵသည်လည်ဵ

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

စုစုေပါင်ဵ
ေလဵဦဵသည်

လယ်ယာေြမအက်ဥပေဒ
၅၀၅(က)(ခ)ြဖငဴ်

၁၆

ပုဒ်မ

ဦဵ

ြပစ်ဒဏ်

ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ

၂၆၊

၂၇၊

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵကို

ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။
ပုဒ်မ

တက်ကက

ခဳခဲဴရငပီဵ

၁၉၊

၂၀၊

လှုပ်ရှာဵသူ

သက်ဆိုင်ရာ

ထို

၁၆

ဦဵအနက်မှ

လယ်သမာဵ

တစ်ဦဵသည်
တရာဵရုဳဵ

ရှစ်ဦဵသည်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ

အသီဵသီဵမှ

အရပ်သာဵ

သုဳဵဦဵအေပါ်စွဲဆိုထာဵေသာ စွဲချက်မျာဵကို ရုပ်သိမ်ဵရန် အမိန့်ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူနှငဴ် အရပ်သာဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၀ ဦဵ လွတ်ေြမာက်ခဴသ
ဲ ည်။ နိုင်ငဳေရဵ
အကျဉ်ဵသာဵ

ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ

ဒါရိုက်တာ

ဦဵမင်ဵထင်ကိုကုကိ ကီဵ၊

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ကိုေနမျုဵဇင်
ိ ၊

မေနဇာထွန်ဵနှငဴ် ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵတို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန်မှု မရှိေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
စက်တင်ဘာလ

၁၅

ြမန်မာနိုင်ငဳသည်

ရက်ေန့သည်
စစ်မှန်ေသာ

နိုင်ငဳတွင်ဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ
နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵကို
ေတွ့ရှိရသည်။
စစ်မှန်ေသာ

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဒီမက
ို ေရစီလမ်ဵေကကာင်ဵမှ

အမျုဵမျ
ိ ုဵေသာ
ိ

လူ့အခွငဴ်အေရဵ

ချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵစသညဴ်

လွတ်လပ်ခင
ွ ဴ်

ဒီမက
ို ေရစီေန့ြဖစ်သည်။

လူ့အခွငဴ်အေရဵကို

ေရွေဵေကာက်ပွဲမျာဵကို

နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

ညွှန်ဵဆို

ြပသလျက်ရှိသည်ကို

ေလဵစာဵလိုက်လိုကန
် ာမှုနှငဴ်

အချန်ိ ကာလအလိုက်

ကျင်ဵပြပုလုပ်ရာ၌

မရှိမြဖစ်အေရဵပါလှေသာ တန်ဖိုဵမျာဵြဖစ်သည်။

ေသွဖယ်လာလျက်ရှိသည်ကို
ချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵ၊

ြဖစ်စဉ်မျာဵမှ

သို့ေသာ်လည်ဵ

မဲေပဵပိင
ု ်ခွငဴ်ရှိြခင်ဵတို့သည်

ထိုတန်ဖိုဵမျာဵကို

ဒီမိုကေရစီ၏

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူ့အခွငဴ်အေရဵ

ေကကညာစာတမ်ဵ (UDHR) နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်

(ICCPR)

တို့တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် ICCPR ကို အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵြခင်ဵ မရှိြခင်ဵ၊ UDHR
ကို

ေလဵစာဵလိုကန
် ာရန်

ေလျာဴကျေစသည်။

ပျက်ကက
ွ ်

ထို့ေကကာငဴ်

ေနဆဲြဖစ်ြခင်ဵတို့ေကကာငဴ်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ဒီမက
ို ေရစီ

စဳနှုနဵ် မျာဵကို

မျာဵစွာ

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ

အစိုဵရအာဵ ဒီမိုကေရစီ တန်ဖိုဵမျာဵနှငဴ် ဒီမက
ို ေရစီ၌ အေြခခဳကျေသာ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ၊ ေနာက်ဆက်တွဲ
ဖွဳ့ငဖိုဵမှုမျာဵနှငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵစသည်တို့အာဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ဒီမိုကေရစီ၏ စဳနှုနဵ် မျာဵကို
ြမှငဴ်တင်ေပဵပါရန် တိုကတ
် ွန်ဵ အပ်ပါသည်။

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွငဴ်၊ လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆိုခွငဴ်

.
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စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ခင
ွ ဴ်၊

လွတ်လပ်စွာ

ေြပာဆိုခွငဴ်တို့သည် ပို၍ တင်ဵကျပ်လာလျက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရငပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ၊
အလုပ်သမာဵမျာဵသည်

ထိုအခွငဴ်အေရဵမျာဵကို

ကျငဴ်သုဳဵခဲြဴ ခင်ဵအတွက်

ဖိနပ
ှိ ်ထာဵမှုမျာဵကို

ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်ကုိ ကျငဴ်သုဳဵခဲြဴ ခင်ဵအတွက်
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ မျာဵ အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ (၂၂) ဦဵသည် ကန့်သတ်၊
ဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵကို

ရင်ဆိုင်ခရ
ဲဴ သည်။

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ

ြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ

ထင်ရှာဵစွာ

ေတွ့ြမင်နင
ို ်သည်။
•

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ
ကျငဴ်သုဳဵခဲြဴ ခင်ဵ

လွတ်လပ်စွာ

အတွက်

ထုတ်ေဖာ်ခင
ွ ဴ်၊

လွတ်လပ်စွာ

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ

ေြပာဆိုခွငဴ်တို့ကို

စုေဝဵခွငဴ်နှငဴ်

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ

စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခင
ွ ဴ်(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀ ြဖငဴ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ သုဳဵဦဵ ြဖစ်ေသာ
ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှ၊ ေစာအဲလ်ဘက်ချု၊ိ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵနှငဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွငမို့မှ ကိုသန်ဵလှ
(ခ)ကိုမင်ဵဘာေချတို့သည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳခဴရ
ဲ ြခင်ဵ၊

ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵငမို့ရှိ

စစ်ေရှာင်စခန်ဵမျာဵတွင်

မဆိုင်ဵနူဵပန်၊

ေနထိုင်ကကေသာ

ကိုေပါလုနှငဴ်

ကိုအင်ခမ
ွ ်လနူဵနှငဴ်

ေဒါ်မလန်ခါဵမိုင်တို့သည် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵ၊
ပုသိမ် စက်မှုဇုဳရှိ Myanmar Knitting သိုဵေမွှဵအထည်ချုပ်စက်ရမ
ုဳ ှ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင်
ခုနစ
ှ ်ဦဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵအချင်ဵချင်ဵ ရိုင်ဵပင်ဵကူညီေရဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵတို့သည် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵကို
ခဳခဲဴရြခင်ဵတို့အြပင် ြမဝတီမင်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵတိုက်ဆရာေတာ် အရှင်အရိယဝဳသသာဘိဝဳသသည်
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ

၅၀၅(က)၊

ေရွှေဝါေရာင်

ဆရာေတာ်တစ်ပါဵြဖစ်သညဴ်

မန္တေလဵငမို့၊

မလိခဝါဆိုေကျာင်ဵတိုကမ
် ှ ဆရာေတာ် ဦဵစိနတ
္တိ ၊ ကာတွန်ဵဆရာ အတီဵနှငဴ် တဳတာဵဦဵငမို့နယ်
စည်ပင်သာယာေရဵ
၆၆(ဃ)ြဖငဴ်

ေကာ်မတီဝင်

ဦဵဗဟိန်ဵတင်

အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵကို

တို့သည်

ခဳခဲဴရြခင်ဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ပုဒ်မ

ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ

ကိုေနမျုဵဇင်
ိ သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ)တို့ြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵ
လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ခင
ွ ဴ်၊

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

လွတ်လပ်စွာ

ေြပာဆိုခွငဴ်တို့ကို

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ

ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ၊

၅၀၅(က)(ခ)

တို့ြဖငဴ်

ငခိမ်ဵေြခာက်၊ကန့်သတ်ထာဵြခင်ဵသည် ထိုဥပေဒမျာဵ၌ ချု့ယွ
ိ င်ဵ အာဵနည်ဵမှုမျာဵရှိေနသည်ကို
ေပါ်လွင်ေစ သည်။ ထိုဥပေဒမျာဵသည် နိုင်ငဳသာဵ တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ လွတ်လပ်ခင
ွ ဴ်နှငဴ် လုဳခခုဳခွငဴ်ကုိ
ကာကွယ်မှုေပဵ ရမညဴ်အစာဵ ငခိမ်ဵေြခာက်လျက်ရှိေနသည်။ သို့ြဖစ်၍ ထိုဥပေဒမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ
ြပန်လည်ြပင်ဆင်မှုမျာဵ

ြပုလုပ်သငဴ်

သည်ဟု

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ သုဳဵသပ် အကကဳြပုအပ်ပါသည်။ ထို့ြပင် နိုင်ငဳတစ်နင
ို ်ငဳ၏
အေြခခဳကျေသာ

အခွငဴ်အေရဵတစ်ခြု ဖစ်သညဴ်

ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵ

အာဵြဖငဴ်

လူ့အခွငဴ်အေရဵကို

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်ကို

ေဖာ်ေဆာင်

မှုြပုေပဵပါရန်လည်ဵ

တိုကတ
် ွန်ဵအပ်ပါသည်။
တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှက်ရှိေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျုဵဆက်
ိ
မျာဵ
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့သည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေန့ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ
ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်

ေသာ

ပဋိပက္ခမျာဵေကကာငဴ်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင်

ေနထိုင်ကကေသာ

ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ငငိမ်ဵချမ်ဵြခင်ဵ မရှိ ေသာ အေြခအေနမျာဵကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

ရခိုင်ြပည်နယ်နှငဴ်

ရှမဵ် ြပည်နယ်

တို့တွင်

တပ်မေတာ်နှငဴ်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

လက်နက်ကင
ို ် တပ်ဖွဲ့မျာဵကကာဵ တိုကပ
် ွဲမျာဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵ လျက်ရှိငပီဵ အကျုဵဆက်
ိ
အေနြဖငဴ်
.
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တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည်
အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ

ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵကို
ခိင
ု ်ဵေစြခင်ဵ၊

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ

ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ေနကက

ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ

ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

ြဖစ်စဉ်မျာဵအနက်မှ

ရသည်သာမက

ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။

ြဖစ်စဉ်တချု့ကိ
ိ ု

ေအာက်တွင်

ေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပ ထာဵသည်။


စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ
ေကျာင်ဵထိုင်

တပ်မေတာ်မှ

ဆရာေတာ်၊

ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။

ထို့ြပင်

ရခိုင်ြပည်နယ်၊

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်၊

ဦဵေဝစိုဵထွန်ဵနှငဴ်

တပ်မေတာ်နှငဴ်

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ

အိုဵထိမ်ဵေကျဵရွောမှ

ကာဵသမာဵ

ရခိုင်ြပည်နယ်၊

ဦဵြမငဴ်ေမာင်တို့ကို

ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်၊

အငူေမာ်ေကျဵရွော မှ ဦဵေမာင်စဳသိန်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴငပီဵ အငူေမာ် ရဲစခန်ဵမှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ငပီဵ
ဦဵေမာင်စဳသိန်ဵကို အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၁(ဂ)၊ ၅၂ (က)တို့ြဖငဴ်
အမှုဖွငဴ်ခသ
ဲဴ ည်။ ထို့ြပင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ခမ
ု ှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊ တဳခွနတ
် ိုင်
ေကျဵရွောမှ ဦဵစိန်ေအဵသာ၊ ဦဵေမာင်လှေအာင်နှငဴ် ဦဵညီညီေအာင် တို့ကို အဓမ္မအလုပ်ေစခိုင်ဵခဲဴငပီဵ
တပ်မေတာ် ခလရ (၄၂၁)မှ ရှမဵ် ြပည်နယ်၊ ပေလာင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခင
ွ ဴ်ရ ေဒသ မန်တုဳငမို့နယ်၊
ေတာင်ယာစိုက်ခင်ဵ၌ အလုပ်လုပ်ေနကကသညဴ် ဆိုင်လိန် ရွောသာဵ ၁၃ ဦဵကို လမ်ဵြပ အြဖစ်
ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ တပ်မေတာ် ေြခလျင် တပ်ရင်ဵ ခလရ ၂၇၈ မှ တပ်သာဵမျာဵသည်
ရှမဵ် ြပည်နယ်၊ မိုင်ဵပျဉ်ဵငမို့နယ်၊ မိုင်ဵပူဵလုဳအုပ်စု၊ လွန်ဵေကျာက်ေကျဵရွော အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ စိုင်ဵစန္တနှငဴ်
ေဒသခဳ စိုင်ဵေအာင်ေဇယျတို့ကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴငပီဵ ရိုကန
် ှက်စစ်ေဆဵခဲဴငပီဵေနာက် ကကိုဵြဖငဴ် ချည်ကာ
၎င်ဵတို့၏ ေနအိမသ
် ို့ ြပန်လည် ပို့ေဆာင်ေပဵခဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ နှစ်ေပါင်ဵ ၇၀ ေကျာ်ကကာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵတွင် သဳသယြဖငဴ်
ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင်၍ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵ၊ အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ခိင
ု ်ဵေစြခင်ဵ၊ လူသာဵ ဒိုင်ဵကာအြဖစ်
ြပုလုပ်ေစြခင်ဵ

စသည်တို့သည်

ြပင်ဵထန်

ေသာ

လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာ်
ိ
မှုမျာဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ

ထိုအြခင်ဵအရာကို အေလဴအထတစ်ခု သဖွယ် ဆက်လက် ဆုပ်ကင
ို ်၍ ကျငဴ်သုဳဵေနဆဲ ြဖစ်သည်။ အမျုဵသာဵ
ိ
ြပန်လည်ရင်ကကာဵေစဴေရဵနှငဴ်

ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵတို့

ရရှိြခင်ဵမရှသ
ိ ေရွေ့

ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည်

ထိုဆိုဵရွောဵေသာ ချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို ဆက်လက်ခစ
ဳ ာဵ ေနကကရဦဵမည် ြဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၇
ရက်ေန့တွင်အစိုဵရငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊

တပ်မေတာ်

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ

နှငဴ်

ေြမာက်ပိုင်ဵမဟာမိတ်ေလဵဖွဲ့မှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ရှမဵ် ြပည်နယ်၊ ကျုင်
ိ ဵတုဳငမို့ ၌ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်မှု
ရပ်စေ
ဲ ရဵ သေဘာတူညီချက် လက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ေရဵအတွက် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။
လက်ရှိ

တိုကပ
် ွဲမျာဵ

ေလျှောဴချေရဵ

ထိုကဴသ
ဲ ို့အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ
ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက်မှူမျာဵကို

အပါအဝင်

အချက်

တိုဵတက်မှုအတွက်

ဆန်ကျင်ေရဵနိုင်ငဳတကာ

ခုနစ
ှ ်ချက်

ကကိုဆိငု ပီဵ

ထိုေဆွဵေနွဵပွဲ၌

သေဘာတူခဴကဲ က

တစ်ဘက်တွင်လည်ဵ

သေဘာတူစာချုပ်(UNCAT)ကို

သည်။
အစိုဵရမှ

အတည်ြပု

လက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ရန်အတွက် ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွေက်ပါရန် တိုကတ
် ွန်ဵအပ်ပါသည်။ ထို့ြပင် အမှီအခိုကင်ဵ၍
လွတ်လပ်ေသာ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မျာဵဖွ့ဲ ၍ ချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵတွင် တာဝန်ရှိသူမျာဵကို ထိေရာက်စွာ
အေရဵယူေပဵပါရန် တိုကတ
် ွန်ဵအပ်ပါသည်။
အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵ
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်ကကီဵနာဵေထာင်မှ လွတ်ေြမာက်လာခဲေ
ဴ သာ ကချင်
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ မဆိုင်ဵနူဵပန်သည် ြမစ်ကကီဵနာဵေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵကို ကို ေြပာကကာဵခဲဴသည်။
ြမစ်ကကီဵနာဵ ေထာင်အတွင်ဵ၌ အကျဉ်ဵသာဵ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်သည် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ်ဆက်နွယ်ကာ
အကျဉ်ဵကျေနသူမျာဵ ြဖစ်ြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် ေထာင်တွင်ဵ အိပ်ရာတစ်ေနရာ ရရှိရန်အတွက်
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ေငွေကကဵေပဵရြခင်ဵ၊ ေရချုဵသညဴ
ိ
် အခါတွင် ေရ ၁၅ ခွက် ထက်ပို၍ ချုဵခွ
ိ ငဴ် မရှိြခင်ဵ၊ ေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ

၎င်ဵတို့ကကိုက်သညဴ်

ပစ္စည်ဵြဖငဴ်

ကကိုက်သလို

ကိုင်ေပါက်ခင
ွ ဴ်၊

ဆဲဆိုပိုင်ခွငဴ်၊

ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက်ပိုင်ခွငဴ်ရှိြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵသူမျာဵသည် စာကကညဴ်တိုက်သို့ သွာဵခွငဴ်မရှိြခင်ဵစသညဴ် ဆိုဵရွောဵေသာ
အကျဉ်ဵေထာင်

တွင်ဵအေြခအေနမျာဵကို

လွတ်လပ်မှုနှငဴ်

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ

ေြပာကကာဵခဲဴသည်။

လုဳခခုဳမှုကို

ထို့ြပင်

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

ကာကွယ်ေပဵေရဵဥပေဒ

ပုဒ်မ

(၁၀)

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ
ြဖငဴ်

ဖမ်ဵဆီဵ၊

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ကရင်နီ လူငယ် ေြခာက်ဦဵသည် ေထာင်တွင်ဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဴြဲ ခင်ဵအတွက်
တိုကပ
် ိတ်ြခင်ဵခဳထာဵရငပီဵ

ေထာင်ဝင်စာေတွ့ခွငဴ်လည်ဵ

မရရှိေတာဴေကကာင်ဵ

သိရှိရသည်။

၎င်ဵြပင်

ကေလဵသူငယ် ဆိုင်ရာဥပေဒကို ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ အသက် ၁၈ နှစ်မြပညဴေ
် သဵသညဴ် အမှုရင်ဆိုင်
ေနရသူမျာဵအာဵလုဳဵကို

လူငယ်ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင်

ထာဵရှိရမည်ဆို

သညဴ်အချက်ေကကာငဴ် လူနှစရ
် ာသာ သတ်မှတ် ထာဵသညဴ် မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ တွင် လူဦဵေရ
၄၈၀ အထိ လက်ခထ
ဳ ာဵရငပီဵ ေနရာအခက်အခဲ ြဖစ်ေပါ် လျက်ရှိေကကာင်ဵ အဆိုပါေကျာင်ဵအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့မှ
ေြပာကကာဵခဲဴသည်။
ကာလကကာရှည်စွာ

ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ

အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်ကို

အြမန်ဆုဳဵ

ဆိုဵရွောဵေသာ

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵမှ

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲသငဴ်သည်ကို

ထင်ဟပ်ေစသည်။

သို့ေသာ်လည်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ အကျဉ်ဵေထာင် ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲေရဵကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွေက်နုင
ိ ်မှု မရှိေသဵသည်ကို
ေတွ့ရှိရသည်။ ဆိုဵရွောဵေသာ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵသည် လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵ၏
ြပယုဂ်တစ်ခြု ဖစ်သည်။ အကျဉ်ဵေထာင် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ ြပုလုပ် ရာတွင် ေအာက်ေြခအဆငဴ်ဆငဴ်
လွတ်လပ်ေသာ

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵကာ်မတီမျာဵ၊

အကျဉ်ဵသာဵစိစစ်ေရဵ

ေကာ်မတီမျာဵ

ဖွဲ့စည်ဵ၍

ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵအေရဵ ေဆာင်ရွေက်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ြခင်ဵ
စသည်တို့ကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ြပင်ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ြပုမှုဆက်ဆဳရာ၌ လိုကန
် ာရမညဴ် အေြခခဳဉပေဒသမျာဵ နှငဴ်
ကမ္ဘာဴကုကုလသမဂ္ဂ၏

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို

ြပုမူဆက်ဆဳရာ၌

လိုက်နာရမညဴ်

နှငဴ်အတူ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ (UDHR)
ကျငဴ်သုဳဵပါရန်နှငဴ်

သက်ဆိုင်ရာ

အာဏာပိုင်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

အနိမဴ်ဆုဳဵစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ

ကို ေလဵစာဵ လိုကန
် ာ၍

ဝန်ထမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ

သင်တန်ဵမျာဵ

ပို့ချေပဵပါရန် တိုကတ
် ွန်ဵ၊အကကဳြပုအပ်ပါသည်။
တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်
ကာလကကာရှည်စွာ တရာဵရင်ဆင
ို ်ေနရြခင်ဵသည် တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်ကို ေလျာဴကျ အာဵနည်ဵေစသည်။
စက်တင်ဘာလ အတွင်ဵတွင် ကကာရှည်စွာ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသညဴ် အမှု နှစ်မှုကို ေတွ့ရှိခဲဴသည်။ Weekly
Eleven ဂျာနယ်သည် တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည်မှာ ငါဵနှစ်နီဵပါဵ ကကာြမငဴ်ေနငပီြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ယေန့အချန်ိ ထိ
အမှု

ငပီဵြပတ်မှု

လယ်သမာဵ

မရှိေသဵြခင်ဵ၊

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

မအူပင်ငမို့နယ်၊

မလက်တို

ေကျဵရွောအုပ်စုမှ

ရှစ်ဦဵသည် နှစ်နစ
ှ ်ခန့် တရာဵ ရင်ဆိုင် ခဲရ
ဴ ငပီဵေနာက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ ြခင်ဵတို့သည်

တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်ကသ
ို ာမက အမှုရင်ဆိုင် ေနကကရသူမျာဵကိုပါ စိန်ေခါ်မှု ြဖစ်ေစသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳဆုင
ိ ်ရာ
တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်သည်

အဂေလိပ်

ရိုဵရာ

အေြခခဳထာဵေသာစနစ်

ြဖစ်သညဴ်အေလျာက်

ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်သည်။

အထူဵသြဖငဴ်

ဉပေဒစနစ်

(Common

တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်တွင်

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

Law

Legal

ြပင်ဆင်သငဴ်

ယခင်ကရှိခဲဴဖူဵသညဴ်

System)

ကို

သည်မျာဵကို

တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို

ြပန်လည် ဖွဲ့စည်ဵ၍ ေဆာင်ရွေက်ပါက တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်တွင် ထိေရာက်မှု မျာဵစွာရှိလာနိုင်မည်ြဖစ်သည်။
လက်ရှိ အချန်ိ ကာလတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳသည် ငါဵနှစ်တာတရာဵစီရင်ေရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳကိနဵ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂)
.
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ကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်

အြမန်ဆုဳဵ

သုဳဵသပ်

၍

ေဆာင်ရွေက်လျက်ရှိသညဴ်အေလျာက်

တရာဵစီရင်ေရဵတွင်

ချု့ယွ
ိ င်ဵမှုမျာဵကို

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွေက်သငဴ်သည်မျာဵကို

ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမရှိဘဲ

ေဆာင်ရွေက်ပါရန်

တိုကတ
် ွန်ဵအပ်ပါသည်။

လယ်ယာေြမေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်ေသာ လယ်ယာေြမအေရဵေကကာငဴ် လယ်သမာဵမျာဵသည်
ထိခုက
ိ ်နစ်နာမှု မျာဵစွာကို ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ အစိုဵရမှ သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေြမအေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွေက်လျက် ရှိေသာ်လည်ဵ တစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵအတိုင်ဵအတာနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်လျှေင် လွန်စာွ
နည်ဵပါဵလျှေက်ရှိသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မင်ဵဘူဵငမို့၊
မန်ဵေရနဳေြမဧရိယာအတွင်ဵရှိ လယ်ယာေြမမျာဵအတွက် ေလျာ်ေကကဵေငွ ေပဵအပ်ခဴမ
ဲ ှုအေပါ်
ေကျနပ်ြခင်ဵမရှသ
ိ ြဖငဴ် ေဒသခဳေတာင်သူ ေြခာက်ဆယ်ခန့မ
် ှ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဴကဲ ကသည်။ ကရင် ြပည်နယ်ရှိ
ဘာဵအဳအကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴသညဴ် လယ်ယာေြမမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ငပီဵ ြပည်နယ် အစိုဵရအဖွဲ့၏
ေဆာင်ရွေက်ချက်မျာဵသည် သိမ်ဵဆည်ဵ ေြမမူဝါဒနှငဴ် ဆန့်ကျင်ကလ
ွဲ ွဲေနသညဴ်အတွက် ကရင်ြပည်နယ်၊
ဘာဵအဳငမို့၌ လယ်ယာေြမသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခဳထာဵရသညဴ် လယ်သမာဵမျာဵသည် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဴကဲ ကသည်။
ချင်ဵြပည်နယ်၊ ဟာဵခါဵငမို့နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဒသမျာဵတွင် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴရ
ဲ သညဴ် ေတာင်ယာေြမမျာဵကို
ြပန်လည်ရရှိေရဵ တို့အတွက် ေဒသခဳေတာင်သူမျာဵမှ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲ ြပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်။ သိမ်ဵဆည်ဵ
လယ်ယာေြမအေရဵကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွေက်ရာတွင် ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမျာဵကကုဳေတွ့ရြခင်ဵသည် လယ်သမာဵ မျာဵကို
ထိခုက
ိ ်နစ်နာေစသည်သာမက လယ်ယာေြမကဏ္ဍကိုလည်ဵ ထိခုက
ိ ်နစ်နာမှုမျာဵစွာကို ြဖစ်ေစသည်။
ထို့ေကကာငဴ် အစိုဵရမှ ၎င်ဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵ အတည်ြပုထာဵသညဴ် စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမူေရဵ၊ ယဉ်ေကျဵမူ
အေြခခဳအခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (ICESCR) ကို ေလဵစာဵလိုကန
် ာ၍
လယ်ယာေြမအေရဵတွင် ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမျာဵကို အေြဖရှာ၍ ေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွေက်ပါရန် တိုကတ
် ွန်ဵအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန်
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ
ဘို ကည် တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ +၉၅(ဝ) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀
ေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
ရန်ကုန်ရဵုဳ တာဝန်ခဳ +၉၅(ဝ) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈

.
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