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တစ်လအတွင်းသုံးသပ်ချက်
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၅ ဦဵ အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆြို ြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ထို ၃၅ ဦဵအနက်မှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ
ေလဵဦဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ ငါဵဦဵတိသ
ု့ ည် ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စုေဝဵြွငဴ်နှငဴ် ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ
စီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွငဴ်ဥပေဒ(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ပုဒ်မ ၁၉၊ ရြိုင်ြပည်နယ်မှ အရပ်သာဵ ၂၃ ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (က)၊ (ြ)၊ (ည) (သို့) ၅၂(က) (သို့) ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၆၅၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ သုဳဵဦဵသည်
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) တိြု့ ဖငဴ် အသီဵသီဵ အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရသူ ၄၁ ဦဵ ရှိသညဴ်အနက်မှ ၃၆ ဦဵသည် ရြိုင်ြပည်နယ်ရှိ ငမို့နယ်အသီဵမှ ြဖစ်ကကငပီဵ
ငါဵဦဵ သည် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ ြဖစ်ကကသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၈ ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို ၃၈ ဦဵအနက်မှ ေလဵဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်နှငဴ် ေငွဒဏ်မျာဵ ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရငပီဵ NSCN-K အဖွဲ့၏ ေြါင်ဵေဆာင်ေဟာင်ဵ ငါဵဦဵနှငဴ် အဖွဲ့ဝင်
ေြြာက်ဦဵ၊ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵတို့သည် မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ
် ှု အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ ကရင်နီလူငယ်
ေြြာက်ဦဵသည် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂို္ဂ လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှငဴ် လုဳခြုဳမှုကို အကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁ဝ၊
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ

သဳြျပ်အဖွဲ့ဝင်

ြုနှစ်ဦဵ၊

ေရှ့ေန

တစ်ဦဵနှငဴ်

ဇွဲအငငိမဴ်အဖွဲ့မှ

လူရွှင်ေတာ်

ငါဵဦဵတို့သည်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ြ) (သို့မဟုတ်) ပုဒ်မ ၅၀၀ တိြု့ ဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ် ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၃ ဦဵ လွတ်ေြမာက်ြဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ ဒါရို က်တာ
ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကိုေနမျုဵဇင်
ိ ၊ မေနဇာထွန်ဵနှငဴ် ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵတို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ
ေကာင်ဵမွန်ြြင်ဵမရှိေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
ထို့ြပင် နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်(AA)မှ ြျင်ဵြပည်နယ် အမျုဵသာဵ
ိ
ဦဵေဝှ့တင်ဵ၊

ရြိုင်ြပည်နယ်၊

အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵ

ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်၊

ဦဵေအာင်ေကျာ်စိန်၊

အုတ်ေတာင်ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ဆယ်အိမ်မှူဵ

ဦဵေမာင်စဳနှငဴ်

အ.မ.က

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်

အုတ်ေတာင်ေကျဵရွာမှ
ေြမာက်ေြျာင်ဵမှ

ေကျဵရွာ

ေကျာင်ဵဆရာ

ဦဵဆင်ဟုန်(ေြါ်)ဦဵသာဦဵတို့ကို ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴသည်။
လ

လပ

ထု

ေေ ေ ပ ဆိုခ ဴ

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်

ေြပာဆိုြွငဴ်အေြြအေနသည်

ဆိုဵရွာဵစွာ

ကျဆင်ဵလျက်ရှိငပီဵ

စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေနအထာဵ တစ်ရပ်သုိ့ ေရာက်ရှိေနသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်
ေြပာဆိုြွငဴ်ကို ကျငဴ်သုဳဵြဲဴြြင်ဵအတွက် ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြြင်ဵြဳထာဵရေသာ ဗကသ အဖွဲ့ဝင်ေဟာင်ဵ ကိုရဲရငဴ်ေကျာ်သည်
ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရငပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကိုေနာင်ေနာင်၊ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ မျာဵအဖွဲ့ြျုပ်မှ
ကိုေကျာ်မျုဵ၊ိ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ဦဵေဌဵေအာင်နှငဴ် ဦဵစိုဵေဇာ်၊ Natural Garment စက်ရုဳ အလုပ်သမာဵ ေြါင်ဵေဆာင်
ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ

မသန္တာငဖိုဵ၊

ကိုြျစ်နန်ဵေမာင်၊

ကိုြပညဴ်စုဳေအာင်၊

ကိုေကျာ်မျုဵထိ
ိ ုက်နှငဴ်

အလုပ်သမာဵ

အြွငဴ်အေရဵလှုပ်ရှာဵသူအဖွဲ့ (Action Labor Rights) မှ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵ မမိုဵစန္ဒာြမငဴ်တသ
ို့ ည် ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စုေဝဵြွငဴ်နှငဴ်
ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ

စီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွငဴ်

ဥပေဒ(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ)

ပုဒ်မ

၁၉

ြဖငဴ်

အမှုဖွငဴ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။

ယင်ဵအြပင်

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ ြဖစ်သညဴ် ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ကိုေနမျုဵဇင်
ိ ၊ ကဗျာဆရာ ကိုေစာေဝနှငဴ် ေရှ့ေန ဦဵကကီဵြမငဴ်တု့ိသည်
ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ြဖငဴ် တရာဵစွဲတင်ြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ထို့ြပင် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ်
အမျုဵသာဵယဉ်
ိ
ေကျဵမှုနှငဴ်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုေဝယဳငဖိုဵမိုဵနှငဴ်

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ဦဵစိုဵေဝ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှငဴ် လုဳခြုဳမှုကို အကာအကွယ် ေပဵေရဵ ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁ဝ ြဖငဴ် ကရင်နီလူငယ် ေြြာက်ဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ

၅၀၀ ြဖငဴ် ‘ဇွဲ’ အငငိမဴ်အဖွဲ့မှ လူရွှင်ေတာ်

ငါဵဦဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ြဖငဴ် တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေနေဟာင်ဵ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)ြဖငဴ်
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳြျပ်အဖွဲ့ဝင် ြုနှစ်ဦဵ တို့သည် ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။
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လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွငဴ်သည် ဒီမိုကေရစီစနစ်ကို အာဵေကာင်ဵလာေစရန်အတွက် ေထာက်ကူမှုေပဵေသာ
အေြြြဳအကျဆုဳဵေသာ

အြွငဴ်အေရဵမျာဵအနက်မှ

တစ်ြုြဖစ်သည်။

တက်ကက

လှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊

အလုပ်သမာဵမျာဵ၊

အရပ်သာဵမျာဵကို ဆက်လက် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွငဴ်
နယ်ပယ်ကို ပို၍ ဆိတ်သုဉ်ဵလာေစရန် ြပုလုပ်ြြင်ဵြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂို္ဂ လ်ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်မှုနှငဴ် လုဳခြုဳမှုကို အကာအကွယ် ေပဵေရဵ ဥပေဒ၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ြ)တိသ
ု့ ည်
နိုင်ငဳသာဵမျာဵကို အကာအကွယ်ေပဵရမညဴ် ဥပေဒမျာဵ ြဖစ်ရမညဴ်အစာဵ ငြိမ်ဵေြြာက်၊ ဖိနှိပ်ထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵ
ြဖစ်လာသည်။ မည်သညဴ်အတွက်ေကကာငဴ် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်၊ ေတာင်ဵဆိုမှု ြပုသည်ကို ြပန်လည် သုဳဵသပ်၍ ရရှိလာသညဴ်
ရလာဒ်မျာဵကို
ေရရှည်တွင်

အေကာင်အထည်ေဖာ်
ဆိုဵကျုဵမျာဵကိ
ိ
ုသာ

ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အစာဵ

ြဖစ်ေပါ်ေစငပီဵ

ဖမ်ဵဆီဵ၊

တရာဵစွဲဆ၊ို

အမျုဵသာဵရင်
ိ
ကကာဵေစဴေရဵတွင်လည်ဵ

ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵသည်
အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ

တိုဵတက်မှုကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့ြဖစ်၍ အစိုဵရအေနြဖငဴ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ်ကို ြပည်တွင်ဵ ဥပေဒ၊
နိုင်ငဳတကာ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်၍ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ လွတ်လပ်ြွငဴ် တန်ဖိုဵကို ြမှငဴ်တင်ေပဵပါရန်
ေတာင်ဵဆိုအပ်ပါသည်။
ို ဵရ ဵသ ဵေေသ

ဵ

ေ ပ ဵလျှ

ရေ
ိ သ ပဋိပ

္ခ

ဵ၏ အ

ုဵဆ
ိ

ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ပဋိပက္ခမျာဵြဖစ်ပွာဵြြင်ဵလျက်ရှိြြင်ဵနှငဴ်အတူ လူ့အြွငဴ်အေရဵြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို ကျူဵလွန်လာြြင်ဵ
သည် အစဉ်အလာ တစ်ြုကဲဴသို့ ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှိသည်။ ထိုအြြင်ဵအရာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ အေကကာက်
တရာဵဝန်ဵကျင်ကို တည်ေဆာက်ြြင်ဵ ြဖစ်သည်။ ထိုြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵအတွက် အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်မှု မရှိြြင်ဵ၊
တင်ဵကျပ်ေသာ

ဥပေဒသ

မျာဵြဖငဴ်

ကိုင်တွယ်

ေဆာင်ရွက်နိုင်မှု

မရှိြြင်ဵ၊

နိုင်ငဳတကာ

စည်မျဉ်ဵဥပေဒသမျာဵ၊

ပဋိညာဉ်စာြျုပ်မျာဵကို လိုက်နာ ကျငဴ်သုဳဵြြင်ဵ၊ အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵြြင်ဵ မရှိြြင်ဵတို့ေကကာငဴ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ
၏ လူ့အြွငဴ်အေရဵအေြြအေနမျာဵသည် နိုင်ငဳတကာ စဳနှုန်ဵမျာဵေအာက် သိသာစွာ ေလျာဴနည်ဵ ကျဆင်ဵလျက်ရှိသည်။
ထိုနည်ဵတူ

ြျုဵေဖာက်
ိ
သူမျာဵအတွက်လည်ဵ

လူ့အြွငဴ်အေရဵြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို

ဆက်လက်

ကျူဵလွန်လာေစရန်

တွန်ဵအာဵ တစ်ရပ်ြဖစ်ေစသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်
တိုက်ပွဲမျာဵ

ြပင်ဵထန်စွာ

တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵ၌
ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်သည်။

တပ်မေတာ်နှငဴ်

အထူဵသြဖငဴ်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်

အဖွဲ့မျာဵကကာဵ

ရြိုင်ေဒသတွင်ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ

တိုက်ပွဲမျာဵ၏

အကျုဵဆက်
ိ
ကို ေဒသြဳ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ဆိုဵရွာဵစွာ ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ေနကကရသည်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်
ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳငမို့နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ အမ်ဵငမို့နယ်၊ မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊ ေကျာက်ြဖူငမို့နယ်၊ ေြမာက်ဦဵ
ငမို့နယ်တို့မှ ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ၃၆ ဦဵသည် ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်နွယ်သည်ဟူေသာ စွပ်စွဲြျက်ြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵကို
ြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵတို့အနက်မှ ၁၄ ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (က)၊ (ြ)၊ (ည) (သို့) ၅၂(က)
တိြု့ ဖငဴ် အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ထို့ြပင် ေအာက်တဘ
ို ာလအတွင်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရေသာ ေရွှနဒီ
ယာဉ်လိုင်ဵ ပိုင်ရှင် ဦဵေရွှသန်ဵနှင်ဴ ေရယာဉ်ဝန်ထမ်ဵ ေြြာက်ဦဵတိသ
ု့ ည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၆၅ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြြင်ဵကို
ြဳြဲဴရသည်သာမက

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵ

ြဳြဲဴရေသာ

ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်၊

အိုဵထိန်ဵေကျဵရွာမှ

ေကျာင်ဵထိုင် ဆရာေတာ် ဘဒ္ဒန္ဒဦဵကဝိဓဇ၊ အိုဵထိန်ဵေကျဵရွာအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဝစိုဵထွန်ဵတိသ
ု့ ည် အကကမ်ဵဖက်မှု
တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵြပင် နိုဝင်ဘာလ အတွင်ဵတွင် ရက္ခိတြပက္ခဒိန်
ထုတ်ေဝေရာင်ဵြျသူ

ကိုသိန်ဵေအာင်ြမတ်အပါအဝင်

အရပ်သာဵ

ေလဵဦဵသည်လည်ဵ

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယ်မှု

အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီ ြျမှတ်ြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။
ထို့ြပင် ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝ ငမို့နယ်၊ စိမ်ဵစင်ဵေကျဵရွာမှ ရြိုင်လူငယ် ကိုသီဟြိုင်စိုဵ နှငဴ် ြျင်ဵလူငယ် ကိုြါလူဵဒါ၊
ေြမပုဳငမို့နယ်၊

ကန်သာထွက်ဝ

ရပ်ကွက်မှ

ေမာင်လေရာင်နှငဴ်

ြမတဲေတာင်ေကျဵရွာမှ

ဦဵလှထန
ွ ်ဵေြျ(ြ)ငလုဳဵေြျ၊

ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ နမဴ်ဆန်ငမို့၊ ဟူဵြင်ေကျဵရွာအုပ်စု၊ မန်မိုင်မိန်ဵကွမ်ဵေကျဵရွာမှ ေကျဵရွာအတွင်ဵေရဵမှူဵတို့သည်
တပ်မေတာ်မှ

ဖမ်ဵဆီဵ၊

ေြါ်ေဆာင်သွာဵြြင်ဵကို

ြဳြဲဴရငပီဵ

စစ်ေဆဵေမြမန်ဵမှုြပုလုပ်စဉ်ကာလအတွင်ဵ

ညှဉ်ဵပန်ဵ

နှိပ်စက်ြြင်ဵကို ြဳြဲဴကကရသည်။
အထက်ပါြဖစ်စဉ်မျာဵသည် နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ ြဖစ်စဉ်မျာဵအနက်မှ တြျု့ကိ
ိ ု ေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပြဲဴြြင်ဵ
ြဖစ်သည်။ ထိုြဖစ်စဉ်မျာဵမှ ြမန်မာနိုင်ငဳ လူ့အြွငဴ်အေရဵအေြြအေနသည် မည်မျှတိမ်ဵေစာင်ဵလျက်ရှိသည်ကို ထင်ရှာဵစွာ
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ေတွ့ြမင်နိုင်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ့အြွငဴ်အေရဵစွမ်ဵေဆာင်မှုမျာဵကို ဂျနီီ ဗာအေြြစိုက် ပုဳမှန်စိစစ်သုဳဵသပ်မှု ေကာ်မတီ
(UPR)မှ ၂၀၁၁ ြုနှစ်နှငဴ် ၂၀၁၅ ြုနှစ်တ့တ
ို ွင် စိစစ် သုဳဵသပ်ြဲဴသည်။ ထိုစိစစ်သုဳဵသပ်မှု နှစ်ကကိမ်လုဳဵတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳသည်
မည်သညဴ်ပုဳစဳ ြဖငဴ်မဆို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှု သို့မဟုတ် အကျဉ်ဵကျေနမှုမျာဵေအာက်တွင် ရှိေနသူမျာဵကို ကာကွယ်ရန်
အတွက် ဥပေဒသမျာဵကို ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူစာြျုပ် (UNCAT)နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်
နိုင်ငဳေရဵအြွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာြျုပ် (ICCPR)အပါအဝင်

သေဘာတူ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵအတည်ြပုမည်ဟု

စာြျုပ်မျာဵကို

လူ့အြွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ
သန္နိဌာန်ြပုြဲဴသည်။

နိုင်ငဳတကာ

သို့ေသာ်လည်ဵ

အဓိက

ယြုအစိုဵရ

လက်ထက်တိတိုင်ေအာင် အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵရန် ပျက်ကွက်ဆဲြဖစ်သည်။ ထို့ေကကာငဴ် အစိုဵရသည် နိုင်ငဳတွင်ဵ
လူ့အြွငဴ်အေရဵအေြြအေနမျာဵကို

အြမန်ဆုဳဵ

ြမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်

ရမည်ြဖစ်သည်။

ထိုကဲဴသို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကန့်သတ်၊ဖိနှိပ်ထာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ ြပင်ဆင် ြဖညဴ်စွက်ြြင်ဵ (သို့မဟုတ်) ရုပ်သိမ်ဵြြင်ဵ၊ နိုင်ငဳတကာ
သေဘာတူ စာြျုပ်မျာဵကို အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိဵု ြြင်ဵ၊ ြျုဵေဖာက်
ိ
မှု ကျူဵလွန်သူမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ အေရဵယူြြင်ဵ၊
ြျုဵေဖာက်
ိ
ြြင်ဵကို ြဳစာဵြဲဴကကရေသာ နစ်နာသူမျာဵအာဵလုဵဳ ကို ြပန်လည် အစာဵထိဵု ေပဵေလျာ်သညဴ် ဥပေဒကို ြပဌာန်ဵြြင်ဵ
စသည်တ့က
ို ို အြမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွက်ြြင်ဵအာဵြဖငဴ် လူ့အြွငဴ်အေရဵအေြြအေနမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ ြမှငဴ်တင်ေပဵပါရန်
တိုက်တွန်ဵ အပ်ပါသည်။
လယယ ေ ေရဵရ

ိ ္စရပ

ဵ

ေြမယာကိစ္စရပ်မျာဵကိုေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်
မှ

အရှိန်အဟုန်

ြမှငဴ်တင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက်

အစိုဵရ

လယ်ယာေြမ နှငဴ် အြြာဵေြမမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြြင်ဵြဳရမှုမျာဵ ြပန်လည်စိစစ်ေရဵဗဟို ေကာ်မတီကို ၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၅

ရက်ေန့တွင်

ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵြဲဴေသာ်လည်ဵ

လယ်ယာေြမအေရဵကို

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမျာဵ ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ သို့ြဖစ်၍ လယ်သမာဵမျာဵ၊ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ သိမ်ဵဆည်ဵြြင်ဵ
ြဳထာဵရေသာ လယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည် ရရှိရန် အတွက် ဆက်လက် ေတာင်ဵဆို၊တိုက်ပွဲဝင်ေနကကဆဲြဖစ်သည်။
နိုဝင်ဘာအတွင်ဵ လယ်ယာေြမအေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေတာင်ဵဆိုမှု တြျု့ကိ
ိ ု ေအာက်တွင် ေကာက်နုတ် ေဖာ်ြပထာဵ
သည်။
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊



ေညာင်ဦဵငမို့နယ်၌

ငါဴသေရာက်ငမို့တည်ေဆာက်ရာတွင်

ေြမသိမ်ဵဆည်ဵြြင်ဵ

ြဳြဲဴရသညဴ် ေတာင်သူမျာဵမှ ၎င်ဵတို့၏ နစ်နာမှုမျာဵအတွက် ေလျာ်ေကကဵေပဵအပ်ရန် သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲ
ြပုလုပ်၍ ေတာင်ဵဆိုြဲဴြြင်ဵ
တာြျလိ
ီ တ်ငမို့ စက်မှုဇုဳ ြပုလုပ်ရန်အတွက် တပ်မေတာ်မှ သိမ်ဵဆည်ဵြဲဴေသာ ေြမယာမျာဵ ြပန်လည် ေပဵအပ်



ရန် ေဒသြဳ လယ်သမာဵမျာဵမှ ေတာင်ဵဆိုြဲဴြြင်ဵ
စစ်အစိုဵရလက်ထက်တွင် ထိပ်တန်ဵကုမ္ပဏီမျာဵမှ သိမ်ဵယူြဲဴငပီဵ စိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ကိုင်ြြင်ဵမရှိသညဴ် ရန်ကုန်မှ ဧက



ေသာင်ဵနှငဴ်ြျ ီ သညဴ် လယ်ေြမမျာဵကို မူလေတာင်သူမျာဵထဳ ြပန်လည်ြွဲေဝေပဵအပ်ရန် ေဒသြဳေတာင်သူ ၉၈၅
ဦဵမှ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ အစိုဵရအဖွဲ့ထဳသို့ ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်ဵြဲဴြြင်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳသည် လယ်ယာစိုက်ပျုဵေရဵကိ
ိ
ု အေြြြဳထာဵသညဴ် နိုင်ငဳြဖစ်သညဴ်အေလျှာက် ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ
နစ်နာမှု မျာဵကို ရင်ဆိုင်ရလျှင် လယ်ယာေြမကဏ္ဍကို ထိြိုက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ သို့ြဖစ်၍ အစိုဵ ရမှ လယ်သမာဵမျာဵ၏
အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵနှငဴ်

လယ်ယာေြမကဏ္ဍကို

ြမှငဴ်တင်ေသာအာဵြဖငဴ်

လယ်ယာေြမသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵ၊

လယ်ယာေြမ

အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵနှငဴ်ပတ်သက် ၍ အြမန်ဆုဳဵေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။
ဆ

သယေ ဵ

ို

ဳေရဵအ
ိ

ဘိုက
ေအ

ဉဵသ ဵ

ုိ အ
ည

ဵရ
ူညီေ

ဵေရဵ ူဵ
ဲဘ

ုဵေ
ိ

ဵ

အ
ရ

ဴေရ

ေရဵအသ ဵ
+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈

ဵေရဵ ူဵ
ု ရုဳဵ

ဝ ခဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀
+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၈၁ ၇၃၄၈

.
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