၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ တစ်လအတွင်းသုံးသပ်ချက်
လက်ရှိအနြခအနေအကျဉ်းချုပ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ြြန်ြာနိုင်ငဳတွင်ဵ၌
နိုင်ငဳတွင်ဵ၌

နိုင်ငဳေေဵလှုပ်ေှာဵြှုြျာဵေ ကာငဴ်

ထိန်ဵသိြဵ် ြခင်ဵခဳထာဵေသူနှငဴ်

ေထာင်ြပင်ပြှ

ဖြ်ဵဆီဵ၊
တောဵ

ေင်ဆိုင်ေနေသူ စုစုေပါင်ဵ ၆၃၁ ဦဵေှိသည်။ ထိုထဲြှ
နိုင်ငဳေေဵ အကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၇၄ ဦဵ အကျဉ်ဵကျြခင်ဵ
ခဳေနေပပီဵ

တက်ကကလှုပ်ေှာဵသူ

၃၈၅

ဦဵသည်

ေထာင်တွင်ဵြှေန၍ တောဵေင်ဆိုင်ေနေကာ ၁၇၂ ဦဵ

ဓာတ်ပုဳ- Myanmar Now

သည် ေထာင်ြပင်ပြှေန၍ တောဵေင်ဆိုင်ေနေသည်။

အင္တာနက္စာမ့က္ံႏ္်ာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

တြစ္တာစာမ့က္ံႏ္်ာ

လူမႈတကန္ံရက္စာမ့က္ံႏ္်ာ

.

1

တစ်လအတွင်းသုံးသပ်ချက်
ဒီဇင့ဘာလအြ်င့ဵ စုစုေေါင့ဵ 18 ဦဵ အမှုဖ်ငဴ့၊ြရာဵစ်ဲဆ္ို ြင့ဵကို ြဳြဲဴရသည့။ ထို 18 ဦဵအနက့မျ ကရင့နီေြာင့သူ ၁၀
ဦဵသည့

ရာဇသြ့ကကီဵဥေေဒ

ေုဒ့မ

၄၄၇၊

ြက့ကကလှုေ့ရျာဵသူ

ြစ့ဦဵသည့

နိုင့ငဳသာဵမးာဵ၏

ေုဂ္ဂိုလ့ဆိုင့ရာ

လ်ြ့လေ့မှုနျငဴ့ လုဳခြုဳမှုကို အကာအက်ယေ
့ ေဵေရဵ ဥေေဒ ေုဒ့မ ၁ဝ၊ ရြိုင့္ေည့နယ့မျ အရေ့သာဵ နျစ့ဦဵသည့
အတကမ့ဵဖက့မှု ြိုက့ဖးက့ေရဵ ဥေေဒ ေုဒ့မ ၅၀ (က) နျငဴ့ ၅၂ (က)၊ ေအာင့သေ္ေရွာသာဵ ငါဵဦဵသည့ ရာဇသြ့ကကီဵဥေေဒ
ေုဒ့မ ၄၃၆၊ ၄၄၀၊ ၁၁၄ ြိ္ု့ ဖငဴ့ အသီဵသီဵ အမှုဖ်ငဴ့ ြရာဵစ်ဲဆို္ြင့ဵကို ြဳြဲဴရသည့။
ဒီဇင့ဘာလအြ်င့ဵ

ဖမ့ဵဆီဵ္ြင့ဵြဳြဲဴရသူ

၁၆

ဦဵရျိြဲဴပေီဵ

၎င့ဵြို့သည့

ရြိုင့္ေည့နယ့ရျိ

မင့ဵ္ောဵပမို့နယ့၊

ေြာင့ကုြ့ပမို့နယ့၊ ရေသဴေြာင့ပမို့နယ့၊ ေ္မာက့ဦဵပမို့နယ့နျငဴ့ ေမာင့ေြာပမို့နယ့ြမ
ို့ ျ ္ဖစ့တကသည့။
ဒီဇင့ဘာလအြ်င့ဵ စုစုေေါင့ဵ ရျစ့ဦဵ ္ေစ့ဒဏ့ ြးမျြ့္ြင့ဵြဳြဲဴရသည့။ ထို ရျစ့ဦဵအနက့မျ ေဒါင့ဵြို့မးုဵဆက့
ိ
သဳြးေ့အဖ်ဲ့ဝင့
ေလဵဦဵသည့ ဆက့သ်ယေ
့ ရဵဥေေဒ ေုဒ့မ ၆၆(ဃ)၊ အရေ့သာဵ သုဳဵဦဵသည့ ရာဇသြ့ကကီဵဥေေဒ ေုဒ့မ ၅၀၅ (ြ)၊ ၁၅၃
သို့မဟုြ့ နိုင်ငဳေော်အထိမ်ဵအမှေ်

ေဳဆိပဥ
် ပေေ ပုေ်မ ၇၊ ေအာင်သေပပေ

ျေဵရွာမှ

ရာအိမ်မှူဵ ေစ်ဦဵသည်

ရာဇသြ့ကကီဵဥေေဒ ေုဒ့မ ၅၀၅ (ြ) ြိ္ု့ ဖငဴ့ ္ေစ့ဒဏ့ြးမျြ့္ြင့ဵြဳြဲဴရသည့။
ဒီဇင့ဘာလအြ်င့ဵ စုစုေေါင့ဵ ၁၉ ဦဵ လ်ြ့ေ္မာက့ြဲဴသည့။ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵ ေလဵဦဵ္ဖစ့ေသာ ဒါရိုက့ြာ
ဦဵမင့ဵထင့ကိုကိုကကီဵ၊ ြက့ကကလှုေ့ရျာဵသူ ကိုေနမးုဵဇင့
ိ ၊ မေနဇာထ်န့ဵနျငဴ့ ေရျ့ေန ဦဵေဇာ့ဝင့ဵြို့သည့ ကးန့ဵမာေရဵ
ေကာင့ဵမ်န့္ြင့ဵမရျိေတကာင့ဵ သိရျိရသည့။
ထို့္ေင့

ဒီဇင့ဘာလအြ်င့ဵြ်င့

ဒီမိုကေရစီအဖ်ဲ့ြးုေ့(NLD)
လူဝင်မငက

ီဵက

ြစ့ဦဵနျငဴ့

ရက္ခိုငဴ့ြေ့ေြာ့(AA)မျ

ေါြီ၏

ပမို့နယ့

ဥက္ကဋ္ဌ

ဦဵရဲသိန့ဵ၊

ပ်ေရဵနှငဴ် ပပည်သူ့အင်အာဵဦဵစီဵဌာန (လ.ဝ.
ဝန့ထမ့ဵ

ြစ့ဦဵနျငဴ့

ရြိုင့္ေည့နယ့၊

ဘူဵသီဵေြာင့ပမို့နယ့၊

ေပမာ

်ဦဵမမို့အေွင်ဵမှ

အမးုဵသာဵ
ိ

လူငယ်

၂၄

ဦဵ၊

)မှ ဝန့ထမ့ဵ သုဳဵဦဵ၊ Mytel ကုမ္ပဏီ ညွှန့တကာဵေရဵမျူဵ

ေအာင်ေဳခွန်(၇)ေရယာဉ်ေပါ်ေွင်

လို

်ပါလာေသာ

ယဉ်ေမာင်ဵ

(၁၆)ဦဵြိက
ု့ ို

ဖမ့ဵဆီဵသ်ာဵြဲဴသည့။
အ္ေည့္ေည့ဆိုင့ရာ လူ့အြ်ငဴ့အေရဵေန့
ေီဇင်ဘာလ ၁၀ ရ

်ေန့သည် (၇၁) နှစ်ပပညဴ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွငဴ်အေရဵေန့ပဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ

ပမန်မာနိုင်ငဳအေွင်ဵရှိ

လူ့အခွငဴ်အေရဵအေပခအေနမျောဵသည်

ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ (၇၁) နှစ်ေ

ျော်က

အဖ

်ဖ

်မှ

ာ ပဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ေိုင်ဵရင်ဵသာဵ လ

နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵမျောဵ

ချေုဵေဖာ
ိ

်ခဳရမငမျောဵသည်

မည်ေရွ့၊မည်မျှအထိရှိေနသည်

ို ထုေ်ေဖာ် ပပသလျေ

ဆိုဵရွာဵစွာ
်န

်

ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ

်ရှိသည်။ ထို

ယိယ
ု ွင်ဵ

ိုင် ပဋိပ

လျေ

်ရှိသည်။

္ခမျောဵ၊ နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

လူ့အခွငဴ်အေရဵအေပခအေနမျောဵ

ဲဴသို့ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချေုဵေဖာ
ိ

်မငအေပခအေနမျောဵ

ို

ပို၍ ေပါ်လွင် ထင်ရှာဵေစရန် ထုေ်ေဖာ်ပပသေန သညဴ် အပခင်ဵအရာ ေစ်ရပ်မှာ ေီဇင်ဘာလ

၁၀

ရ

ပမန်မာနိုင်ငဳသည်
သေဘာေူစာချေုပ်

်ေန့ေွင်

မ္ဘာဴ

ျေေရာ

်ေသာ

(၇၁)

နှစ်ပပညဴ်

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ

(Genocide Convention)

ို လို

်နာေဆာင်ရွ

်ရန် ပျေ

နယ်သာလန်နိုင်ငဳ The Hague မမို့ရှိ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာေရာဵရုဳဵ (ICJ)၌ စေင်က
အစိုဵရသည်
လိုအပ်လျေ

၎င်ဵ၏

နိုင်ငဳသာဵ

်ရှိေနသည်

အပမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွ

လူ့အခွငဴ်အေရဵေန့ေွင်

ုလသမဂ္ဂ၏ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လူမျေုဵေု
ိ ဳဵသေ်ပဖေ်မင ောဵဆီဵေရဵနှငဴ် အပပစ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာ

ေိုင်ဵ၏

လူ့အခွငဴ်အေရဵစဳနငန်ဵ

ို

ေလဵစာဵ

်

ွ

်သည်ဟူေသာ စွပ်စွဲချေ

ေစရန် အပမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွ

ို ထုေ်ေဖာ် ပပသေနသည်။ ထို

ို

ာဵနာခဲဴသည်။ ထိုအပခင်ဵအရာမှ
လို

်နာ၍

ာ

ွယမ
် ငေပဵရန်

ို ထုေ်ေဖာ် ပပသေနမပီဵ ပမန်မာနိုင်ငဳအေွင်ဵရှိ လူ့အခွငဴ်အေရဵအေပခအေနမျောဵ ေိုဵေ

်ရမည်ပဖစ်သည်

်

်ေစရန်

ဲဴသို့ လူ့အခွငဴ်အေရဵအေပခအေနမျောဵ ေိုဵေ

်

်ရာေွင်

.
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လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချေုဵေဖာ
ိ



်သူမျောဵ ပပစ်ေဏ်မှ

လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချေုဵေဖာ
ိ


ေဆာင်ရွ

်ပခင်ဵ၊

နစ်နာခဲဴက

ရသူမျောဵအေွ

အစီအစဉ်မျောဵ

်မငမျောဵအေွ

င်ဵလွေ်ခွငဴ်ရေစပခင်ဵ

် ပပန်လည် အစာဵထိုဵေပဵေလျော်ပခင်ဵ အစီအစဉ်မျောဵ၊ ပပန်လည် ထူေထာင်ပခင်ဵဆိုင်ရာ

ို ေဖာ်ေဆာင်မငပပုေပဵပခင်ဵ

နိုင်ငဳေ



လဃေ်ေော်အေနပဖငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵနှငဴ် ပေ်သ

ာ လူ့အခွငဴ်အေရဵစာချေုပ်စာေမ်ဵမျောဵ

(အထူဵသပဖငဴ် ခွဲပခာဵဆ
သည်မျောဵနှငဴ် သ

်ဆဳမူနှငဴ်ပေ်သ

လငပ်ရှာဵသူမျောဵ၊ ေ
်မျောဵ

်မှေ်ေရဵထိုဵပခင်ဵ၊
် ဆ

်နွယ်သညဴ် ဥပေေမျောဵ

ို ပပန်လည်သုဳဵသပ်ပခင်ဵ

်သညဴ် ဥပေေမျောဵ၊ လွေ်လပ်စွာေပပာဆို၊ေရဵသာဵ၊ စီေန်ဵလှညဴ်လည်

နိုင်ငဳေရဵအ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵအာဵ

ခခင်ဵချေ

်မရှိ

ပပန်လဃေ်ေပဵပခင်ဵနှငဴ်

ေ

်ဂ

ျောင်ဵသာဵမျောဵ၊ လယ်သမာဵမျောဵ၊ အလုပ်သမာဵမျောဵ၊ အရပ်သာဵမျောဵအေပါ် စွဲဆထ
ို ာဵေသာ

ို ရုပ်သိမ်ဵေပဵပခင်ဵ၊

အမျေုဵသာဵပပန်
ိ
လည်သငဴ်ပမေ်ေရဵရရှိရန်အေွ



ို လ

်ဆိုင်ေသာဥပေေမျောဵ)၊

ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခဳ
စွဲချေ

ျေူဵလွန်ခဲဴေသာ

် ောဝန်ယမ
ူ ငနှငဴ် ောဝန်ခဳမငရှိလာေစရန် ဥပေေနှငဴ်အညီ အေရဵယူ





ို အဆုဳဵသေ်၍ ၎င်ဵေို့

ေဖာ် ေဆာင်ရွ

်ပခင်ဵ စသည်ေို့

ေပဵပါရန် ေို

် မငိမ်ဵချေမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ

ို အပမန်ဆုဳဵ အေ

ာင်အထည်

ို လုပ်ေဆာင်ပခင်ဵအာဵပဖငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵအေပခအေနမျောဵ

ို ပမစငဴ်ေင်မင

်ေွန်ဵအပ်ပါသည်။

လ်ြ့လေ့စ်ာ ထုြ့ေဖာ့ ေ္ောဆိုြ်ငဴ့
အသွင်

ူဵေပပာင်ဵေရဵ

ေလဵစာဵလို

ို ဦဵေည် ေဆာင်ရွ

်နာ၍

ာ

ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ

ေပပာဆိုခွငဴ်အေပခအေနသည် ရုန်ဵ
ထုေ်ေဖာ် ေပပာဆိုခွငဴ်
က

ို

်လျေ

်ရှိေသာ ပမန်မာနိုင်ငဳသည် လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ်ေပပာဆိုခွငဴ်

်ရမည် ပဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ပမန်မာနိုင်ငဳအေွင်ဵ လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ်

န်မငမျောဵပဖငဴ်သာ ရင်ဆိုင်ေနက

ျေငဴ်သုဳဵခဲဴက

ေသာ ေ

်ဂ

ရဆဲပဖစ်သည်။ ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵေွင် လွေ်လပ်စွာ

လငပ်ရှာဵသူမျောဵနှငဴ် အရပ်သာဵမျောဵသည် ဆ

ရဆဲ ပဖစ်သည်။ ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵ လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ် ေပပာဆိုခွငဴ်

ပပစ်ေဏ် ချေမှေ်ပခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵေို့မှာ
မခင်ချေုနိ
ိ ုင်နှငဴ်

ိုေဇာ်ပမငဴ်၊

ေလဵစစ်သာဵေဟာင်ဵ

ေေါင်ဵေို့မျေုဵဆ
ိ

်

သဳချေပ်အဖွဲ့ဝင်

ိုပိုင်မဖိုဵမင်ဵ(ခ) ေီေရနှငဴ် မဆုရေနာပမငဴ်ေို့ ပဖစ်က
လွေ်လပ်ေသာ
၍

ာ

ေီမို

ေရစီနိုင်ငဳေိုင်ဵေွင်

လွေ်လပ်စွာ

အေပခခဳအခွငဴ်အေရဵမျောဵ ဆုဳဵရငဳဵေနပခင်ဵသည် ေီမို
ေလဵစာဵ လို
စဳနငန်ဵမျောဵ

အပိုေ် ၃၅၄(

်နာမငမရှိပခင်ဵေက

ို ေလဵစာဵ လို

်လ

ျေငဴ်သုဳဵခဲဴပခင်ဵအေွ

ိုေအာင်

်၍ ဖိနှိပ်ခဳေန

် စုစုေပါင်ဵ ခုနှစ်ဦဵ

ိုေထွဵ၏ အစ်မပဖစ်သူ မေနဇာထွန်ဵ၊

ေလဵဦဵပဖစ်ေသာ

ထုေ်ေဖာ်ေပပာဆိုခွငဴ်

ူဵေပပာင်ဵေရဵမှ ေီမို

ေရစီ လမ်ဵေက

ိုေဇယျောလွင်၊

ို

ိုပိုင်ရဲသူ၊

စဳနငန်ဵေစ်ခုအပဖစ်

ာင်ဵမှ ေသွဖည်လျေ

ာငဴ် လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ်ေပပာဆိုခွငဴ်နှငဴ်ပေ်သ
်နာရန်မှာ အလှမ်ဵ

ွာေဝဵဆဲပဖစ်သည်။ ထို့ေက
ို လ

်ရန်မှာလည်ဵ အလှမ်ဵေဝဵေနဆဲပဖစ်သည်။ ထို့ေက

အသင်ဵ (AAPP)မှ အစိုဵရအာဵ ပပည်ေွင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေ

်ရှိသည်

ို ပပသေနသည်။ ၂၀၀၈

ို ပပဌာန်ဵထာဵရှိေသာ်လည်ဵ

်၍ ပပဌာန်ဵထာဵေသာ နိုင်ငဳေ

ာငဴ်

မ္ဘာဴ

ာငဴ် နိုင်ငဳေရဵအ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ

် အေ

ာင်အထည်

ူညီေစာငဴ်ေရှာ

ို ေလဵစာဵလို

ို ပမစငဴ်ေင်မငေပဵပါရန် ေို

ာ

ုလသမဂ္ဂ၏ နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

်မှေ်ေရဵထိုဵ အေည်ပပုရန်အေွ

ာ ဥပေေ စဳနငန်ဵမျောဵ

လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ် ေပပာဆိုခွငဴ်နှငဴ် အေပခခဳလူ့အခွငဴ်အေရဵ

သေ်မှေ်

ေရစီသို့ ဦဵေည်ေနေသာ ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်

) ေွင် လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ်ေပပာဆိုခွငဴ်

နိုင်ငဳေရဵ အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ သေဘာေူစာချေုပ် (ICCPR)
ေဖာ်ေဆာင်ရွ

ို

သည်။

ွယမ
် ငေပဵထာဵသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ အသွင်

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေပခခဳဥပေေ၏

ို

်ေရဵ

်နာပခင်ဵအာဵပဖငဴ်

်ေွန်ဵအပ်ပါသည်။

နိုင့ငဳသာဵြိ၏
ု့ လ်ြ့လေ့ြ်ငဴ့အေေါ်ြာဵ္မစ့ ကန့့သြ့္ြင့ဵမးာဵ
ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ လွေ်လပ်စွာ ထုေ်ေဖာ်ေပပာဆိုခွငဴ်သည် ဖိနှိပ်မငမျောဵေအာ
လွေ်လပ်ခွငဴ်မျောဵသည်လည်ဵ
ေေသက
စ

ီဵ၊ ပုသမ
ိ ်က

်ရုဳစီမဳ

ိန်ဵ

ောဵပမစ်

န့်သေ်မငမျောဵေအာ

ီဵမမို့နယ်၊ ေအာင်သေပပေ

ပဋိပ

္ခနှငဴ်ပေ်သ

်၍

်ေွင်

်ေွင် ေရာ
ျေေရာ

ျေဵရွာအနီဵရှိ ေအာင်သေပပ ေ

ဖမ်ဵဆီဵ

ျော

ေရာဵစွဲဆိုပခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်

်ရှိေနချေန်ိ ေွင် နိုင်ငဳသာဵေိ၏
ု့

်ေနဆဲပဖစ်သည်။

မန္တေလဵေိုင်ဵ

်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သုဳဵ ဘိလပ်ေပမ
ေအာင်သေပပေ

ျေဵရွာမှ

ေေသခဳ

.

3

ငါဵဦဵပဖစ်ေသာ
ရာဇသေ်က

ိုနိုင်ထွန်ဵေအာင်၊

ိုမင်ဵသိန်ဵ၊

ီဵ ပုေ်မ ၄၃၆၊ ၄၄၀၊ ၁၁၄ ပဖငဴ် စွဲချေ

ပုေ်မ ၅၀၅(ခ) ပပစ်ေဏ်ချေမှေ်ပခင်ဵ
ချေမှေ်မငမျောဵ

ို ရင်ဆိုင်က

ိုဖိုဵမာ၊

ျော်ေဇယျေနှငဴ်

်ေင်ပခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ၎င်ဵေို့အန

်မှ

ို ခဳခဲဴရသည်။ အရပ်သာဵမျောဵ ထို

ရာအိမ်မငဵ

ိုမိုဵလင်ဵေို့သည်

ိုမိုဵလင်ဵသည် ရာဇသေ်က

ီဵဥပေေ

ဲဴသို့ ဖမ်ဵဆီဵ၊ေရာဵစွဲဆိုမငမျောဵ၊ ပပစ်ေဏ်

ုဳေေွ့ေနရပခင်ဵသည် နိုင်ငဳသာဵမျောဵ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ဆုဳရငဳဵဆဲပဖစ်သည်

အမျေုဵသာဵပပန်
ိ
လည် သငဴ်ပမေ်ေရဵ

ို ပပသေနမပီဵ

ိုလည်ဵ ေနှာငဴ်ေနှဵေစ သည်ဴ အပခင်ဵအရာ ေစ်ရပ်လည်ဵ ပဖစ်သည်။ သို့ပဖစ်၍

အစိုဵရအေနပဖငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ အေပခခဳအခွငဴ်အေရဵမျောဵ
သငဴ်ပမေ်ေရဵ

ိုေ

ို ေဖာ်ေဆာင်မငပပုေပဵပါရန် ေို

အကးဉ့ဵေထာင့္ေု္ေင့ေ္ောင့ဵလဲေရဵနျငဴ့

ို အပမန်ဆုဳဵ ပမစငဴ်ေင်ပခင်ဵအာဵပဖငဴ် အမျေုဵသာဵ
ိ
ပပန်လည်

်ေွန်ဵအပ်ပါသည်။

ထိြိုက့လ်ယ့ေသာ

အကးဉ့ဵသူ၊

အကးဉ့ဵသာဵမးာဵ

(Key

Population)၏

အြန့ဵကဏ္ဍ
ပမန်မာနိုင်ငဳရှိ အ
ေွင်ဵ အ

ျေဉ်ဵေထာင်ေွင်ဵ အေပခအေနမျောဵသည် ဆ

ျေဉ်ဵသာဵဦဵေရ ပပညဴ်သိပ်ေနပခင်ဵ၏ အ

ပပဿနာမျောဵ ပဖစ်ပွာဵလျေ
ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စ

်မငမျောဵ

်ရှိသည်။ ထို့ပပင် အ

ို ခဳစာဵေနက

ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵေွင်

မန္တေလဵေိုင်ဵေေသက

အ

ျေဉ်ဵေထာင် ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵ

အ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ
်

ူညီေစာငဴ်ေရှာ

အစိုဵရအာဵ

ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ အ
အ

် ဆိုဵ ရွာဵနိမဴ်

်အေနပဖငဴ် အ

ီဵ၊

်ဆဳခဳေနက

ရပခင်ဵစသည်ေို့

ပမင်ဵခခဳမမို့နယ်ရှိ

ျေ ဆ

်လ

ေို

်ေွန်ဵလျေ

ျေဉ်ဵေထာင်အေပခအေနနှငဴ် အ

ပမင်ဵခခဳအ

ိစ္စရပ်မျောဵ

ေဆွဵေနွဵပွဲမျောဵ
ထို

ဲဴသို့ အ

မျောဵရှိ ထိခို
မပဖစ်မေန

ို ေဆာင်ရွ

ိုလည်ဵ

်ရှိမပီဵ

အ

လိုအပ်ပါသည်။

ျေဉ်ဵသူ၊ အ
Key

Population

ူညီေစာငဴ်ေရှာ
ေဆာင်ရွ

ီဵ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်သညဴ် အ

ို ရန်

်ေန့ထိ နှစ်ရ

်ော

မျောဵသည်

အ

ထိခို
်မငမျောဵ

ာ

်လျေ

ွယေ
် စာငဴ်ေရှာ

်ရှိမပီဵ အလုပ်ရုဳ

ို ရင်ဆိုင်ခဳစာဵ ေနက
ထို့ေက

်

အ

ရသူမျောဵပဖစ်သည်။ သို့ပဖစ်၍

ာငဴ်

နိုင်ငဳေရဵအ

ုန်မမို့ရှိ AAPP ရုဳဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမေွင် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရ

ာ်မေီအသီဵသီဵမှ

ေ

ာ်မေီဝင်
အ

၂၅

ဦဵ၊

အခန်ဵ

ဏ္ဍ

ဟူသညဴ်

ထုေ်ေဝမည်ပဖစ်မပီဵ အစိုဵရ ောဝန်ရှိသူမျောဵနှငဴ် သ

် လုပ်

ိုင်

်ေန့ေွင် AAPP မှ ဦဵေဆာင်၍

ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအ

ျေဉ်ဵေထာင်

ထိခို

ေခါင်ဵစဉ်ပဖငဴ်

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ

်ေန့မှ နိုဝင်ဘာလ ၅

အမျေုဵသာဵလဃ
ိ
ေ်ေော်

်လွယ်ေသာ အ
အ

်ဆိုင်ရာ လဃေ်ေော် ေ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ (Key

ူညီေစာငဴ်ေရှာ

ျေဉ်ဵသူ၊

ေစ်ေစာင်

ာ်မေီအသီဵသီဵမှ

အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ

ျေဉ်ဵသူ၊ အ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ

်လွယ်ေသာ

အစီရင်ခဳစာ

ေ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ဦဵေဆာင်ေသာ

စနစ်ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵ

ို ထညဴ်သွင်ဵ ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ ထို့ပပင် နိုင်ငဳေရဵအ

ျေဉ်ဵေထာင်ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵေွင်

ျေဉ်ဵေထာင်

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ဦဵေဆာင် ပါဝင်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ်

ျေင်ဵပ ပပုလုပ်ခဲဴသည်။ ထိုေဆွဵေနွဵပွဲ၌လည်ဵ ထိခို
်

ျေဉ်ဵသာဵ

်မင ရရှိရန် မှာလည်ဵ

်လွယ်သူမျောဵပဖစ်သညဴ်အေွ

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ပဖစ်သည်။

ိုယ်စာဵလှယမ
် ျောဵနှငဴ်

Population) အေွ
Population)၏

်ေွဲ ေဆာင်ရွ

ျေင်ဵပ ပပုလုပ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵပပင် ေီဇင်ဘာလ ၇ ရ

ေ

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ

(AAPP)မှ

ာ်မေီမျောဵ၊ အ

ျေဉ်ဵေထာင်၊ အချေုပ်ေထာင်နှငဴ် အလုပ်စခန်ဵ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ (Key Population)

ာ်မေီဝင် ရှစ်ဦဵ၊ Key Population အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ

ေနပပည်ေော်၌

ထုေ်ေဝခဲဴမပီဵပဖစ်သည်။ ထို့ပပင်

်ဆိုင်ရာ လဃေ်ေော် ေ

်ရာေွင် အ

်ရှိေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအ

ပပည်သူ့လဃေ်ေော်
ေ

ိုလည်ဵ

ျေဉ်ဵေထာင်စနစ်

်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ ဦဵေဆာင်၍ ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ Key Population မျောဵအေွ

်ေပဵလျေ

အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ
ရ

ို ေဆာင်ရွ

Population
်

်၍

်ရှိသည်။

်ပို၍ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချေုဵေဖာ
ိ

မျောဵအေွ

်ရမည် ပဖစ်သည်။ နိုင်ငဳေရဵ

ျေဉ်ဵေထာင်ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵနှငဴ်ပေ်သ

်ရှိေသာ အဖွဲ့အစည်ဵ အသီဵသီဵ နှငဴ် လ

ျေဉ်ဵေထာင်ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵ
်လွယ်ေသာ အ

်

ျေဉ်ဵေထာင်စနစ် ပပုပပင် ေပပာင်ဵလဲေရဵ အလာဵအလာ အစီရင်ခဳစာ၊

ာ်မရှင်(MNHRC)၊ သ

ျေင်ဵပ ပပုလုပ်လျေ

အေွင်ဵေွင်လည်ဵ သာမန်ထ
Key

်လျေ

ေထာင်ဆူပူမင

ျေဉ်ဵေထာင် ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵ ပပုလုပ်ရန်

ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲေရဵ နည်ဵလမ်ဵမျောဵ အစီရင်ခဳစာ စသညဴ် အစီရင်ခဳစာမျောဵ
ေရဵရာ

ရပခင်ဵ၊

ရသည်။ ၎င်ဵပပင်

ျေဉ်ဵေထာင်ေွင်ဵ

ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ

ျေဉ်ဵေထာင်အေွင်ဵ လူဦဵေရ ေလျှာဴချေနိုင်ေရဵ အေရဵေက

ပမန်မာနိုင်ငဳအမျေုဵသာဵ
ိ
လူ့အခွငဴ်အေရဵေ

ို ရင်ဆိုင်ေနက

်ခဳေနက

်ပဖစ်ပွာဵေနပခင်ဵမှ ရပ် ေန့်ရန်နှင် အဆုဳဵသေ်ရန်အေွ

ို အပမန်ဆုဳဵ အေ
်

ျေဉ်ဵေထာင်

ျေဉ်ဵေထာင်မျောဵအေွင်ဵေွင် အမျေုဵမျေ
ိ ုဵေသာ
ိ

်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ လည်ဵ အ

အစဉ်ေစို

ျေေနဆဲပဖစ်သည်။ အ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ၎င်ဵေို့၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ချေုဵေဖာ
ိ

ရပခင်ဵ၊ ခွဲပခာဵဆ

ပဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ ထိုအပခင်ဵအရာမျောဵ စနစ်ေ

အေွ

ျေုဵဆ
ိ

်လ

ို

အ
၂၀၂၀

ာ်မေီအသီဵသီဵ

်ေရဵအသင်ဵ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ
ခုနှစ်၊

(Key

မေ်လေွင်

ို ထိုအစီရင်ခဳစာအာဵ

မျှေဝမည်ပဖစ်သည်။

.

4

ြိုင့ဵရင့ဵသာဵေဒသမးာဵြ်င့ ္ဖစ့ေ်ာဵလျှက့ရေ
ျိ သာ ေဋိေက္ခမးာဵ၏ အကးုဵဆက့
ိ
မးာဵ
ရခိုင်ေေသေွင်ဵ ေပ်မေော်နှငဴ် ရ
ခဲဴသည်မှာ
ပမငဴ်ေ

ေစ်နှစ်နီဵပါဵရှိခဲဴမပီ

်လာ လျေ

္ခိုငဴ်ေပ်ေော် (AA) ေိကု့

ပဖစ်သည်။

ထိုလ

်န

်

ာဵ လ

ိုင်ေို

်ရှိပခင်ဵနှငဴ်အေူ ဌာေနေိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵသည် နှစ်ဖ

စွပ်စွဲမငမျောဵပဖငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵချေုဵေဖာ
ိ

်မငမျောဵ

်န

်

ိုင်ေို

်ပွဲမျောဵအေွင်ဵ
်လ

ို ဆိုဵရွာဵစွာ ရင်ဆိုင်ေနက

်န

်ပွဲမျောဵ ပပင်ဵထန်စွာ ပဖစ်ပွာဵ

လူ့အခွငဴ်အေရဵ
်

ချေုဵေဖာ
ိ

်မငမျောဵ

ိုင်ေပ်ဖွဲ့မျောဵ၏ သဳသပဖငဴ်ဟူေသာ

ရသည်။ ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵပဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

ပဖစ်စဉ်ေချေု့မှ
ိ လည်ဵ ထင်ရှာဵစွာ ေေွ့ပမင် နိုင်သည်။
ဖမ့ဵဆီဵြဳရ္ြင့ဵမးာဵ


ရ

္ခိုငဴ်ေပ်ေော် (AA)နှငဴ် ဆ

(၁၆)ဦဵ

်နွယမ
် ငရှိသည် ဟူေသာ သဳသယပဖငဴ် ေပ်မေော်မှ ရခိုင်ေေသခဳ အရပ်သာဵ

ို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴမပီဵ ထိုအရပ်သာဵ (၁၆)ဦဵအန

အမငဖွငဴ် ေရာဵစွဲဆပို ခင်ဵ

် (၂)ဦဵသည် အက

မ်ဵဖ

်မငေို

်ဖျေ

်ေရဵဥပေေပဖငဴ်

ို ခဳထာဵရသည်။

ညှဉ့ဵေန့ဵနျိေ့စက့ြဳရ္ြင့ဵမးာဵ


ရခိုင်ပပည်နယ်၊

ေ

ျော

်ေော်မမို့နယ်၊

ေဈဵဝယ်ရာမှ ပပန်လာစဉ် ေ
ခဳခဲဴရေသာေက

ာငဴ်

ျော

ိုေမာင်ေ

စစ်ေအာင်ေ

ျေဵရွာမှ

ိုသန်ဵလှိုင်နှငဴ်

ိုေမာင်ေ

ျော်လှေုိ့သည်

်ေော်ေောင်ေွင် ေပ်စွဲထာဵေသာ ေပ်မေော်သာဵမျောဵ၏ ရို

်နှ

်ပခင်ဵ

ို

ျော်လှသည် ပပင်ဵထန်စွာ ေဏ်ရာရရှိသွာဵခဲဴသည်။

သြ့္ဖြ့ြဳရ္ြင့ဵမးာဵ


ေပ်မေော်မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ရခိုင်ပပည်နယ်၊ မင်ဵပပာဵမမို့နယ်၊ ေ
အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေ
ဦဵေ

ျော်ေအဵေမာင်၏ အေလာင်ဵ

ျော်ေအဵေမာင်သည်

ရ

ို ေီဇင်ဘာလ ၁၄ ရ

္ခိုငဴ်ေပ်ေော်(AA)

ေပ်ဖွဲ့ဝင်ေစ်ဦဵ

ျော

်ေမာ်ေ

ျေဵရွာမှ

်ေန့ေွင် ပပန်လည် ေေွ့ရှိခဲဴသည်။

ပဖစ်သည်ဟု

ေပ်မေော်မှ

ထုေ်ပပန်

ခဲဴေသာ်လည်ဵ မိသာဵစုဝင်မျောဵနှငဴ် AA မှ ပငင်ဵဆိုခဲဴသည်။


ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵ ေပျော
ဦဵနီသန်ဵ နှငဴ် ဦဵ

်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေပမပုဳမမို့နယ်၊

င်ဵေချေေို့

ို ေသဆုဳဵလျေ

မ်ဵေထာင်ဵက

ီဵမမို့မှ ေေသခဳ

် ပပန်လည်ေေွ့ရှိခဲဴသည်။ ၎င်ဵေို့ စပါဵသိမ်ဵရန်သွာဵေရာ

်ေသာ

ေနရာအနီဵေွင် ေပ်မေော် ေပ်မ(၆၆) ရှိေနသပဖငဴ် ေပ်မေော်မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသည်ဟု မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ
ယူဆက

သည်။

ကးည့ထိမျန့၍ ေသဆုဳဵ/ဒဏ့ရာရရျိမှုမးာဵ
ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေ
အေွ
ရ

် အသ

ျော

်ေော်မမို့နယ်၊ မင်ဵပပာဵမမို့နယ်နှငဴ် အမ်ဵမမို့နယ်ေို့ေွင် ေပ်မေော်စစ်ေက

် ရှစ်နှစ်အရွယ်

္ခိုငဴ်ေပ်ေော်(AA)ေိကု့

ေလဵငယ် ေစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ ငါဵဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည်။ ထို့ပပင် ေပ်မေော်နှငဴ်

ာဵ ပဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ေို

ျေည်ထိမှန် ေဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။ ၎င်ဵပပင် လ
မမို့နယ်ေို့မှ
မမို့နယ်ေို့မှ

်ပွဲမျောဵေက

်န

်က

ီဵ

ျေည်

ာငဴ် ေ

ျော

်ေော်မမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ ေပခာ

ျေေရာ

်ေပါ

်

ွဲခဲဴမငေက

ေလဵငယ် သုဳဵဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ ခုနှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴမပီဵ ေပမာ
ေလဵငယ် ေပခာ

ာင်ဵမှ ပစ်ခေ်ခဲဴသညဴ်

်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ ၃၅ ဦဵသည် ထိခို

ာငဴ် ေပမာ

်ဦဵသည်

်ဦဵ၊ ေပမပုဳနှငဴ် ပလပ်ဝ

်ဦဵ၊ မင်ဵပပာဵ၊ ေပမပုဳနှငဴ် ပလပ်ဝ

် ေဏ်ရာမျောဵ ရရှိခဲဴသည်။

ရက္ခိုငဴ့ြေ့ေြာ့မျ ဖမ့ဆီဵမှုမးာဵ
ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵ ရ

္ခိုငဴ်ေပ်ေော် (AA)မှ အရပ်သာဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၆) ဦဵ

ထိုအရပ်သာဵ (၄၆) ဦဵအန

်မှ အမျေုဵသာဵေီ
ိ
မို

သည် ေပ်မေော်မှ ပစ်ခေ်သညဴ် လ
လူ့အခွငဴ်အေရဵချေုဵေဖာ
ိ

်မငမျောဵ

ို

်န

်က

ို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။

ေရစီအဖွဲ့ချေုပ်(NLD) ပါေီ၏ ဘူဵသီဵေောင်မမို့နယ် ဥ

ီဵ

မည်သညဴ်လ

ျေည်ထိမှန်၍ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴေက
်န

်

ိုင်ေပ်ဖွဲ့မျှ

္ကဋ္ဌ ဦဵရဲသိန်ဵ

ာင်ဵ AA မှ သေင်ဵ ထုေ်ပပန်ခဲဴသည်။

ောဝန်ယမ
ူ င၊

ောဝန်ခဳမင

မရှိေသာေက

နစ်နာခဲဴသူ မျောဵအေွ

် ေရာဵမျှေမငရှာေဖွရန်မှာ ရပ်ေန့်သွာဵခဲဴသည်။ သို့ပဖစ်၍ ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ ပဖစ်ပွာဵလျေ

လ

္ခမျောဵ

်န

်

ိုင် ပဋိပ

ို ေ

ျော်လဃာဵနိုင်ရန်အေွ

် မငိမ်ဵချေမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

ို အပမန်ဆုဳဵအေ

ာငဴ်

်ရှိေသာ

ာင်အထည်ေဖာ်

.
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ေဆာင်ရွ

်ရမည် ပဖစ်မပီဵ လူ့အခွငဴ်အေရဵချေုဵေဖာ
ိ

အဖွဲ့မျောဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ ေဆာင်ရွ

်မငမျောဵမှ ောဵဆီဵ

ာ

်ရမည်ပဖစ်သည်။ ထို့ပပင် ပပစ်ေဏ်မှ

အဆုဳဵသေ်ရမည် ပဖစ်သည်။ ထို့ပပင် လူ့အခွငဴ်အေရဵအေွ

ွယ်ရန် လွေ်လပ်ေသာ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵေရဵ

င်ဵလွေ်ခွငဴ်ရေစေသာ သေဘာသဘာဝ

် အာမခဳချေ

်ရှိေသာ နိုင်ငဳေ

ာသေဘာေူစာချေုပ်မျောဵ

ပဖစ်သညဴ် နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵ အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ သေဘာေူစာချေုပ် (ICCPR)၊ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စ
နိုင်ငဳေ

ာ သေဘာေူစာချေုပ် (UNCAT)စသညဴ် နိုင်ငဳေ

ာ သေဘာေူစာချေုပ်မျောဵ

ိုလည်ဵ

ို လ

်မင

ို ဆန့်

ျေင်ေရဵ

်မှေ်ေရဵထိုဵ အေည်ပပု

ရမည် ပဖစ်သည်။
နိုင်ငဳေရဵအ

ျေဉ်ဵသာဵမျောဵ

ူညီေစာငဴ်ေရှာ

သေင်ဵအချေ

်အလ

ရခိုင်ေေသ၌

ေစ်နှစ်အေွင်ဵပဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

နိုင်ငဳေရဵအ

်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ ရခိုင်ေေသ ပဋိပ

်မျောဵအေပါ်အေပခခဳ၍ စာရင်ဵပပုထာဵချေ
ပဋိပ

္ခမျောဵေက

ရေသာ ရခိုင်ေေသခဳ (၉) ဦဵ ရှိသည်။ ေအာ

်နွယ၍
် ရရှိထာဵေသာ

်မျောဵအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေီဇင်ဘာလ
ာငဴ်

ပပစ်ေဏ်ချေမှေ်ပခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ

ျေဉ်ဵသာဵ (၇) ဦဵရှိမပီဵ ေထာင်ေွင်ဵ၌ ေရာဵရင်ဆိုင်ေနက

ေရာဵရင်ဆိုင်ေနက

္ခနှငဴ် ဆ

ုန်ထိ

ရခိုင်ေေသခဳ

ရေသာ ရခိုင်ေေသခဳ (၁၂၁) ဦဵနှငဴ် ေထာင်ပပင်ပ၌

်ေဖာ်ပပပါပုဳေွင်လည်ဵ ထင်ရှာဵစွာ ပမင်ေေွ့နိုင်ပါသည်။

ကေလဵစစ့သာဵအ္ဖစ့စုေဆာင့ဵြဳရ္ြင့ဵမးာဵ
ပမန်မာနိုင်ငဳသည်

မ္ဘာဴ

ုလသမဂ္ဂ၏

ဇူလိုင်လေွင် အေည်ပပုလ
ဆိုင်ရာ ေနာ

်ဆ

ေလဵသူငယ်မျောဵအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ သေဘာေူစာချေုပ် (CRC)

်မှေ်ေရဵထိုဵခဲဴမပီဵ လ

်ေွဲ အေပခပပုစာချေုပ်

သို့ေသာ်လည်ဵ ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ

်န

်

ို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စ

ိုင်ပဋိပ

္ခအေွင်ဵ

ို ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊

ေလဵသူငယ်မျောဵ ပါဝင်ပေ်သ

်ေင်ဘာလေွင် အေည်ပပု လ

ေလဵစစ်သာဵအပဖစ် စုေဆာင်ဵပခင်ဵခဳရမငမျောဵသည် ဆ

်လ

်မင

်မှေ်ေရဵထိုဵခဲဴသည်။
် ရှိေနဆဲပဖစ်သည်

ို

ေေွ့ရှိရသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧမပီလေွင် ေပျော

်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ ဧရာဝေီေိုင်ဵ၊ ဖျောပုဳမမို့နယ်၊ ခါဵပပေ်ေ

နှစ်အရွယ် ေမာင်ေအာင်နိုင်ဝင်ဵသည်
ေပ်မေော်မှ ၎င်ဵ


ေလဵစစ်သာဵအပဖစ် စုေဆာင်ဵပခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵေွင်

ဆီဆိုင်မမို့နယ်၊

ေအာင်

လပ်ေ

ေမာင်ေအာလွီေစဵနှငဴ် ဖယ်ခုဳမမို့နယ်၊ လွယ်ယင်ဵမဂေလာေ
ေလဵနှစ်ဦဵ

် ၁၇

ို ၎င်ဵ၏ဖခင်ထဳ ပပန်လည် အပ်နှဳခဲဴသည်။

ရှမ်ဵပပည်နယ်ေောင်ပိုင်ဵ၊
ေိသ
ု့ ည်

ျေဵရွာမှ အသ

ေလဵစစ်သာဵအပဖစ်

စုေဆာင်ဵပခင်ဵခဳထာဵက

ျေဵရွာမှ

ျေဵရွာမှ အသ
ရမပီဵ

အသ

်

၁၆

နှစ်အရွယ်

် ၁၇ နှစ်အရွယ် ေမာင်အာပဗာဟန်

၎င်ဵေိ၏
ု့

ေလဵစစ်သာဵအပဖစ် စုေဆာင်ဵပခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်အေပခအေနမျောဵ

မိခင်နှစ်ဦဵမှ
ို ေီဇင်ဘာလ ၂၀ ရ

၎င်ဵေို့၏
်ေန့ေွင်

.
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သေင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲပပုလုပ်၍
ချေု့ယွ
ိ င်ဵေသာ
အရွယ်မေိုင်မီေွင်
ေရှ့ဆ

ရှင်ဵလင်ဵ ေင်ပပခဲဴက

ေလဵေစ်ဦဵ ပဖစ်ေက

သည်။

ေလဵစစ်သာဵအပဖစ် စုေဆာင်ဵပခင်ဵခဳခဲဴက

ရသညဴ်အေွ

်

ရမည်ပဖစ်သည်။ သို့ပဖစ်၍ ပမန်မာနိုင်ငဳသည် နိုင်ငဳေ

စာချေုပ် နှစ်ခု

ို လ

ာ

ေလဵသူငယ်

်မှေ်ေရဵထိဵု အေည်ပပုမပီဵသညဴ် နိုင်ငဳပဖစ်သညဴ်အေလျှာ
ာ

ွယ်ရမည်ပဖစ်သည်။

စုေဆာင်ဵပခင်ဵခဳထာဵရမငမျောဵ

ထို့ေက

ို ဆန်ဵစစ် ေလဴလာ၍ က

ေလဵသူငယ်မျောဵေွင် ၎င်ဵေိ၏
ု့

ရုပ်ပိုင်ဵနှင်ဴ စိေ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေို့ေွင်လည်ဵ ထိခို

ရင်ဆိုင် ခဳစာဵက

်နာ၍

ညဏ်ရည်

ာင်ဵလည်ဵ သိရှိ ရသည်။

် ရမညဴ် အခွငဴ်အလမ်ဵမျောဵ ဆုဳဵရငဳဵခဲဴရသည်သာမ

ေလဵစာဵလို

ထို့ပပင်ေမာင်ေအာလွီေစဵသည်

ာငဴ်

အစိုဵရမှ

ပ်မေ်စွာ

ာ

်မငမျောဵ

ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ

်မငဆိုင်ရာ

် ထိုစာချေုပ်ပါ ပပဌာန်ဵချေ

ပမန်မာနိုင်ငဳေွင်ဵ

ိုင်ေွယ် ေဆာင်ရွ

ို

်မျောဵ

ို

ေလဵစစ်သာဵအပဖစ်

်ပါရန် ေို

်ေွန်ဵအပ်ပါသည်။

လယ့ယာေ္မေရဵရာ ကိစ္စရေ့မးာဵ
ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵေွင်လည်ဵ သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေပမနှငဴ် လယ်ယာေပမအပငင်ဵပွာဵမငမျောဵ ပပဿနာမျောဵသည် ေလျောဴ
သွာဵပခင်ဵမရှိဘဲ
နှငဴ်ပေ်သ



ဆ

်လ

်

ပဖစ်ပွာဵဆဲပဖစ်သည်

်၍ ပဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ပဖစ်စဉ်မျောဵအန

ရန်

ုန်ေင
ို ်ဵေေသက

ို

ေေွ့ရှိရသည်။

်မှ ပဖစ်စဉ်ေချေု့ိ

်ေွင် ေ

ာ

လယ်ယာေပမအေရဵ

်နုေ်ေဖာ် ပပထာဵသည်။

ီဵ၊ ဗိုလ်ေေထာင်မမို့နယ်အေွင်ဵရှိ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေပမယာမျောဵအာဵ ေလျော်ေက

အမငပိေ်သိမ်ဵမည်ဟု ဆုဳဵပဖေ်ခဲဴ၍ ေလျော်ေက

ဵရရှိေရဵအေွ

ဧရာဝေီေိုင်ဵေေသက

ေူဵယာဵေ

အသုဳဵမပပုေသာ

ေီဇင်ဘာလအေွင်ဵ

ို ေအာ

ီဵ၊

ေပမ

ဟသောေမမို့ရှိ
ွ

်မျောဵ

ို

ပပန်လည်

ျေ

ဵမေပဵဘဲ

် မူလေပမပိုင်ရှင်မျောဵမှ ဆန္ဒထုေ်ေဖာ်ခဲဴသည်။

ျေဵရွာမှ

ေပဵအပ်ရန်

သိမ်ဵဆည်ဵခဳ
ေူယာဵေ

ျေဵရွာ

ခခဳေပမ၊

လယ်ယာေပမမျောဵနှငဴ်

ေေသခဳ

၅၀

ခန့်မှ

ဆန္ဒ

ေဖာ်ထုေ်ခဲဴသည်။


ပမန်မာယန်စီ
ေလျော်ေက

ုမ္ပဏီမှ

ေက

ဵနီထုေလ
် ုပ်ေရဵစီမဳ

ိန်ဵအေွ

်

ဵ ေပဵအပ်ရန်နှငဴ် ချေင်ဵေွင်ဵပမစ်ေရ သုဳဵစွဲခွငဴ်ရရှိေရဵအေွ

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵသညဴ်
် ဆာဵလင်ဵက

ီဵမမို့နယ်၊

ေပမယာမျောဵ
ဳ

ုန်ဵေ

ို

ျေဵရွာမှ

ေေသခဳ ၂၀၀ ခန့်မှ ဆန္ဒထုေ်ေဖာ် ေောင်ဵဆိုခဲဴသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလေွင် လယ်ယာေပမနှငဴ် အပခာဵေပမမျောဵသိမ်ဵဆည်ဵခဳရမငမျောဵ ပပန်လည်စိစစ်ေရဵ ဗဟိုေ
စေင်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴမပီဵ ထိုဗဟိုဗဟိုေ
အေက

ာင်ဵပပန်က

ာဵေက

ာင်ဵ

ာ်မေီသို့ သုဳဵနှစ်အေွင်ဵ ေိုင်က
ပပည်သူ့လဃေ်ေော်

နှစ်ပေ်လည် အစီရင်ခဳစာ၌ ေဖာ်ပပထာဵသည်။ ထို့ေက
အေနအထာဵသို့ ေရာ
ပဖစ်ပွာဵဆဲပဖစ်ေသာ

်ရှိေနမပီဵ အပမန်ဆုဳဵ

ဌာေနေိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵနှငဴ်

ာငဴ် လယ်ယာေရဵရာ

ဏ္ဍသည် အလွန်အမင်ဵ ထိခို

်ရမည်ပဖစ်သည်။ နှစ်ေပါင်ဵမျောဵစွာက

ို

ထိခို

်နစ်နာမငမျောဵစွာ

အစိုဵရအေနပဖငဴ် ဌာေနေိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵနှငဴ် ေောင်သူလယ်သမာဵမျောဵ၏ အ
လယ်ယာေပမအေရဵ

ို အပမန်ဆုဳဵ

ိုင်ေွယ် ေဆာင်ရွ

အလုပ်သမာဵေရဵရာေ

လယ်ယာေပမအပငင်ဵပွာဵမငမျောဵ

ေောင်သူလယ်သမာဵမျောဵ

်ပါရန် ေို

ို

ာဵစာေပါင်ဵ ၃၄၈၀ ေပဵပို့ခဲဴေသာ်လည်ဵ ငါဵေစာင်သာ

ေောင်သူလယ်သမာဵနှငဴ်

ိုင်ေွယ်ေဆာင်ရွ

သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေပမနှငဴ်

ာ်မေီ

ာ်မေီ၏

်လွယ်ေသာ

ာ ဆ

်လ

်

ေပပလည်နိုင်ပခင်ဵမရှိပခင်ဵသည်
ပဖစ်ေပါ်ေစသည်။

ျေုဵစီ
ိ ဵပွာဵ

သို့ပဖစ်၍

ို ပမစငဴ်ေင်ေသာအာဵပဖငဴ်

်ေွန်ဵအပ်ပါသည်။

ဆက့သ်ယ့ေမဵ္မန့ဵရန့
နိင
ု ့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ ကူညီေစာငဴ့ေရျာက့ေရဵအသင့ဵ
ြိြ့နုင
ိ ့ အြ်င့ဵေရဵမျူဵ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈

ဘိုတကည့ ြ်ဲဘက့အြ်င့ဵေရဵမျူဵ

+၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇13

ေအာင့မးုဵေကးာ့
ိ
ရန့ကုန့ရုဳဵြာဝန့ြဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၈၁ ၇၃၄၈

.
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