၂၀၂၀ ခုနျစ့၊ ဇန့နဝါရီလ၊ ြစ့လအြ်င့ဵသုဳဵသပ့ခးက့
လက့ရျိအေ္ခအေနအကးဉ့ဵခးုပ့

ြရာဵလွှြ့ေြာ့ေရျ့ေန ဦဵကကီဵ္မငဴ့နျငဴ့ ကဗးာဆရာ ကိုေစာေဝြို့မျ ဖမ့ဵဝရမ့ဵထုြ့ခဳရ္ခင့ဵ
နျငဴ့ပြ့သက့ပပီဵ သြင့ဵစာရျင့ဵလင့ဵပ်ဲ္ပုလုပ့

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ြြန်ြာနိုင်ငဳတွင်ဵ၌
နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵြှုြျာဵေ ကာငဴ်
ခဳထာဵရသူနှငဴ်

ဖြ်ဵဆီဵ၊ထိန်ဵသိြ်ဵြခင်ဵ

ေထာင်ြပင်ပြှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ

စုစုေပါင်ဵ ၆၄၇ ဦဵရှိသည်။ ထိုထဲြှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ
စုစုေပါင်ဵ

၇၃

ဦဵ

အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၄၁ ဦဵသည် ေထာင်တင
ွ ်ဵြှေန၍

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ

၄၃၃

ဦဵသည်

ေထာင်ြပင်ပ

ဓာတ်ပ-ုဳ ြြန်ြာတိုင်ဵြ်

ြှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည်။

အင္တာနက္စာမ့က္ံႏ္်ာ

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

တြစ္တာစာမ့က္ံႏ္်ာ

လူမႈတကန္ံရက္စာမ့က္ံႏ္်ာ

.
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တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ချက်
ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ

၆၆(ဃ)၊ ကချင်

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵသည် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွငဴ်နှငဴ် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွငဴ် (ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ
၁၉ ြဖငဴ် စွဲချက်တင်ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ ရှမ်ဵြပည် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ (RCSS) မှ အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခဳခဲဴရသည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၇ ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို ၃၇ ဦဵအနက်မှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ
ေလဵဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀၊ လယ်သမာဵတစ်ဦဵသည် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှငဴ်
ပုဂို္ဂ လ်ဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမှုကို ကာကွယေ
် ပဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၊ စာေရဵဆရာတစ်ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၀
တိြု့ ဖငဴ်

ေငွဒဏ်နှငဴ်

ေထာင်ဒဏ်မျာဵ

အသီဵသီဵကျခဳေစရန်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရငပီဵ

ချင်ဵြပည်နယ်နှင်ဴ

ရခိုင်

ြပည်နယ်တို့မှ ေဒသခဳ ၃၁ ဦဵကို စွဲဆထ
ို ာဵေသာ စွဲချက်မျာဵကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၅ ဦဵ လွတ်ေြမာက်ခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ ဒါရိုက်တာ
ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကိုေနမျုဵဇင်
ိ ၊ မေနဇာထွန်ဵနှငဴ် ေရှ့ ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵတို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ
ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။
ထို့ြပင် ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)မှ အရပ်သာဵ ၁၉ ဦဵကို လွှတ်ေပဵခဲဴငပီဵ အရပ်သာဵ ၁၃၁ ဦဵကို
ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွငဴ်
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိအစိုဵရအာဏာလွှဲေြပာင်ဵရယူခဲဴသည်မှာ ငါဵနှစ်နီဵပါဵရှိခဲဴငပီြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်အေြခအေနသည် ေြပာင်ဵလဲ တိုဵတက်လာြခင်ဵမရှိဘဲ ငခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵကိုသာ
ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ေန ကရဆဲ ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်ကို ဖိနှိပ်ကန့်သတ်ထာဵေသာ
ဥပေဒမျာဵကို ြပင်ဆင်၊ ြဖညဴ်စွက်နိုင်ြခင်ဵ မရှိေသဵြခင်ဵသည် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵနှငဴ် အရပ်သာဵမျာဵကို စိန်ေခါ်မှု
ြဖစ်ေစသည်။

ဇန်နဝါရီလတွင်ဵ

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်ကို

ကျငဴ်သုဳဵခဲဴြခင်ဵအတွက်

ေဒါင်ဵတိမ
ု့ ျုဵဆက်
ိ

သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် ခုနစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုေဇယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ငဖိုဵမင်ဵ (ခ) ဒီေရ၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုေဇာ်လင်ဵထွဋ် (ခ) ဖိုဵသာဵ၊
ကိုငငိမ်ဵချမ်ဵစိုဵ၊ မေကခိုင်ထွန်ဵနှငဴ် မဆုရတနာြမငဴ်တု့ိသည် စွဲချက်တင်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။

ထို့ြပင် ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ

ေကျာင်ဵသာဵ သမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ကိုေဝယဳငဖိုဵမိုဵ၊ ဗကသ အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်ေဟာင်ဵ
ကိုရဲရငဴ်ေကျာ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳစက်မှုလက်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ ေပါင်ဵစုဳ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ အဖွဲ့ချုပ် (MICS)
လက်ေထာက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

(၂)

ဦဵတငဴ်ရှိန်စိုဵ၊

ကချင်ြပည်နယ်၊

ြမစ်ကကီဵနာဵငမို့နယ်မှ

ကချင်လူမျုဵိ

စာေပနှငဴ်

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုအဖွဲ့ ဆက်ဆဳေရဵ တာဝန်ခဳ ဇုပ်ေဒါဴေစာမ်ေနာ် နှငဴ် တနသောရီ တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ငမိတ်ငမို့နယ်မှ
စာေရဵဆရာ မာန် (ေတာင်လုဳဵြပန်) တိသ
ု့ ည် ြပစ်ဒဏ် အသီဵသီဵ ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွငဴ်သည် အေြခခဳကျေသာ လူ့အခွငဴ်အေရဵစဳနှုန်ဵတစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ
ထိုအခွငဴ်အေရဵသည်

ထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵေအာက်တွင်

ကျေရာက်ေနငပီဵ

စနစ်ကျစွာြဖငဴ်

ချုဵေဖာက်
ိ
ြခင်ဵခဳထာဵရသည်။

နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵဆက်လက်ရှိေနြခင်ဵမှလည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွငဴ်အပါအဝင်
အေြခခဳ
နိုင်ငဳေရဵ

အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

ဆုဳဵရှုဳဵေန ကရဆဲြဖစ်သည်ကို

ထုတ်ေဖာ်ြပသေနေသာ

သေကေတတစ်ရပ်ပင်ြဖစ်သည်။

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵရှိေနသေရွေ့ အမျုဵသာဵြပန်
ိ
လည်သငဴ်ြမတ်ေရဵ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့ြဖစ်၍

အစိုဵရအေနြဖငဴ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွငဴ်ကို ကန့်သတ်ထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵကို ြပင်ဆင်၊ ြဖညဴ်စွက်ြခင်ဵ၊
ထိုအခွငဴ်အေရဵကို ကျငဴ်သုဳဵ ခဲဴြခင်ဵအတွက် မတရာဵ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵ ကရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို
လွှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ တရာဵရင်ဆိုင်ေန ကရသူမျာဵအာဵလုဳဵကို စွဲဆိုထာဵေသာ စွဲချက်မျာဵကို ပယ်ဖျက်ေပဵြခင်ဵ ၊ နိုင်ငဳတကာ
စဳနှုန်ဵမျာဵကို ေလဵစာဵလိက
ု ်နာြခင်ဵ အာဵြဖငဴ် လွတ်လပ်၍ တရာဵမျှတမှုကို တည်ေဆာက်ပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။
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အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေေဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ

လူ့အခွငဴ်အေရဵအေြခအေနမျာဵ

တိုဵတက်လာေစရန်

ေဆာင်ရွေက်ရာတွင်

အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင်

ေြပာင်ဵလဲ ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကိုလည်ဵ ဦဵစာဵေပဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုအေနြဖငဴ် ေဆာင်ရွေက်ရမည် ြဖစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ
အတွင်ဵ

အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ၌

အကျဉ်ဵေထာင်(အိုဵဘို)

အတွင်ဵ၌

အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ

သက်ေမွဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵ

တိုဵတက်မှုအေနြဖငဴ်

ေဆာက်လုပ်ငပီဵစီဵငပီြဖစ်၍

မန္တေလဵ

ဗဟို

သင် ကာဵမှုမျာဵကို

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် စတင်မည်ြဖစ်ငပီဵ လွတ်ေြမာက်ေတာဴမညဴ် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ စက်မှုပိုင်ဵဆိင
ု ်ရာနှငဴ် လျှပ်စစ်ပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာ သက်ေမွဵပညာရပ်မျာဵကို ဦဵစာဵေပဵ သင် ကာဵေပဵမည်ြဖစ်သည်၊ ထို့ြပင် ယခုစာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်ဵ
စာေမဵပွဲကို ဝင်ေရာက်ေြဖဆို ကမညဴ် ြမန်မာ တစ်နိုင်ငဳလုဳဵရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ၁၇၅ ဦဵအထိ
ရှိသည်ဟုလည်ဵ သိရှိရသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာမျာဵသည် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တိုဵတက်မှုမျာဵြဖစ်သညဴ်အတွက်
ကကိုဆိုေသာ်လည်ဵ တစ်နိုင်ငဳလုဳဵအတိုင်ဵအတာြဖငဴ် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ သက်ေမွဵပညာရပ်မျာဵ သင် ကာဵနိုင်ေရဵကိုလ ည်ဵ
လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်ဵတို့ လွတ်ေြမာက်ငပီဵေနာက် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵတွင် အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵဉီဵေရ ြပညဴ်သိပ်ြခင်ဵစသညဴ် အမျုဵမျ
ိ ုဵေသာ
ိ
ကိစ္စရပ်မျာဵ
ကိုလည်ဵ အြမန်ဆုဳဵကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွေက်ရမည် ြဖစ်သည်။ သို့ ြဖစ်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ
အသင်ဵ (AAPP)မှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမရှိေစရန် အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵကို
အြမန်ဆုဳဵ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွေက်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။

လယ်ယာေြြေေေဵောကိစ္စေပ်ြေျာဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လယ်ယာေြမ သိမ်ဵဆည်ဵမှု ြပဿနာမျာဵ၊ လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵသည် ေလျာဴကျသွာဵြခင်ဵ
မရှိဘဲ

ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်သည်။

သို့ြဖစ်၍

လယ်သမာဵမျာဵသည်

ဆက်လက်၍

ဖိနှိပ်မှုမျာဵကို

ရင်ဆိုင်

ေန ကရဆဲြဖစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵတွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ငမို့နယ်၊ ပေလာင်ေကျဵရွောမှ လယ်သမာဵ
ေခါင်ဵေဆာင် တစ်ဦဵြဖစ်သူ ဦဵငငိမ်ဵေမာင်သည် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂို္ဂ လ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှငဴ် ပုဂို္ဂ လ်ဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမှုကို
ကာကွယေ
် ပဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ

၁၀ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို့ြပင် ဧရာဝတီတိုင်ဵ

ေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ ေတာင်သူ ၁၀၀ ေကျာ်၊ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ေဆာငမို့နယ်နှင်ဴ ေပါက်ငမို့နယ်တို့ရှိ ေတာင်သူ ၁ဝဝ
ခန့်၊ ေနြပည်ေတာ် ဥတ္တရသီရိငမို့နယ်မှ ေတာင်သူ ၃၀ ေကျာ်၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေကျာက်ဆည်ငမို့နယ်၊
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဂန့်ေဂါငမို့နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳငမို့နယ်၊ ေကျာက် ဆည်ခရိုင်၊ စဉ်ဴကိုင်ငမို့နယ်တို့မှ
ေတာင်သူမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵ ကရေသာ လယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည် ရရှိေရဵအတွက် သတင်ဵစာ
ရှင်ဵလင်ဵပွဲမျာဵ၊ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်၍ ေတာင်ဵဆိုခဲဴ ကသည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳသည်

လယ်ယာစိုက်ပျုဵေရဵကိ
ိ
ု

အေြခခဳသညဴ်

နိုင်ငဳြဖစ်သညဴ်အေလျှာက်

ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၏

အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵကို ကာကွယြ် မှငဴ်တင်ေပဵရမည်ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ
သည် နှစ်ေပါင်ဵမျာဵ စွာတိုင် လယ်ယာေြမသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵ၊ လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေန ကရေသာ
ေ ကာငဴ် ၎င်ဵတို့ ေန့စဉ်ရှင်သန် ရပ်တည်ေရဵနှငဴ် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေ ကာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ရုန်ဵကန်ေန ကရဆဲ
ြဖစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် သိမ်ဵဆည်ဵ လယ်ယာေြမနှငဴ် လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵေ ကာငဴ် လယ်သမာဵ ၁၅
ဦဵသည် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵ ကရငပီဵ လယ်သမာဵ ၁၂၃ ဦဵသည် ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေန ကရကာ
လယ်သမာဵ ၂၁ ဦဵသည် ေထာင်တွင်ဵမှ တရာဵ ရင်ဆိုင်ေန ကရသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ေတာင်သူ
လယ်သမာဵမျာဵ မည်ေရွေ့၊မည်မျှဖိနှိပ်ြခင်ဵခဳထာဵ ကရသည်ကို ထုတ်ေဖာ်ြပသေနေသာ အြခင်ဵအရာတစ်ရပ်ပင် ြဖစ်သည်။
သို့ြဖစ်၍

အစိုဵရအေနြဖငဴ်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵ ကရေသာ၊

ေထာင်တွင်ဵနှင်ဴ

ေထာင်ြပင်ပ

တရာဵရင်ဆိုင်

ေန ကရေသာ လယ်သမာဵမျာဵကို လွှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ စွဲဆထ
ို ာဵေသာ စွဲချက်မျာဵကို ပယ်ဖျက်ေပဵြခင်ဵ စသည်တို့အာဵ
လုပ်ေဆာင်မှုြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ၎င်ဵြပင် ေတာင်သူ လယ်သမာဵ အခွငဴ်အေရဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ်
အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵြမှငဴ်တင်ေရဵဥပေဒ ၎င်ဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵ အတည်ြပု ထာဵသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှု
အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (ICESCR) တိန
ု့ ှငဴ်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွေက်၍ ေတာင်သူ
လယ်သမာဵမျာဵ၏ အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵကို ြမှငဴ်တင်မှုြပုေပဵပါရန် ေတာင်ဵဆို အပ်ပါသည်။

.
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္ပစ့ဒဏ့ခးမျြ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ/ေထာင့ြ်င့ဵနျငဴ့
ေထာင့္ပင့ပ ြရာဵရင့ဆုင
ိ ့ေနတကရေသာ
လယ့သမာဵ စုစုေပါင့ဵ ၁၅၉ ဦဵ

္ပစ့ဒဏ့ခးမျြ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယ့သမာဵ
၁၅ ဦဵ

ေထာင့ြ်င့ဵမျြရာဵရင့ဆုင
ိ ့ေနတကရေသာ
လယ့သမာဵ ၂၁ ဦဵ

ေထာင့္ပင့ပမျ ြရာဵရင့ဆုင
ိ ့ေနတကရေသာ
လယ့သမာဵ ၁၂၃ ဦဵ

တိင
ု ်ဵေင်ဵသာဵေဒသြေျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကေ
် ှိေသာ ပဋိပက္ခြေျာဵ၏ အကျုဵဆက်
ိ
ြေျာဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ချုပ်ငငိမ်ဵနိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵေသာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵတွင် ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် နှစ်ဘက်
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ၏ အဓိက ဦဵတည်ရာ ပစ်မှတ်သဖွယ်ြဖစ်ေနငပီဵ ငခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ေန ကရ
သည်။ ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ ရခိုင်ေဒသ၌ တပ်မေတာ်နှငဴ် ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA)တို့ ကာဵ တိုက်ပွဲမျာဵ ြပင်ဵထန်စွာ
ဆက်လက် ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵနှငဴ်အတူ လူ့အခွငဴ်အေရဵ ချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵသည်လည်ဵ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵလာလျက်ရှိသည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵမှ ကျူဵလွန်ခဲဴေသာ ြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ ထင်ရှင်ဵစွာ ထုတ်ေဖာ်
ြပသလျက်ရှိသည်။
ဖြေ်ဵဆီဵခဳေြခင်ဵြေျာဵ


တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵ ငမို့နယ်၊ မဲလက်ေမာင်ဵေကျဵရွောမှ အရပ်သာဵ ၁၆ ဦဵအာဵ
လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴငပီဵ ၎င်ဵတို့အနက်မှ ၁၄ ဦဵကို ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴကာ ကျန်ရွောသာဵ နှစ်ဦဵအာဵ
ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်ဟု ေကျဵရွောသာဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။



ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)မှ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့ ကျဵေလေကျဵရွေ
ီ
ာရှိ ရွောသာဵ ၁၃၀ ေကျာ်အာဵ စာဵနပ်ရိက္ခာ
ထမ်ဵရန် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် တပ်မေတာ်ကာကွယေ
် ရဵဦဵစီဵချုပ်ရုဳဵမှလည်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်၊
အမ်ဵငမို့နယ်တွင် AA မှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵကို မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵကာ ယာဉ်ေမာင်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵ
ခဲဴသည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳေြခင်ဵြေျာဵ


ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵငမို့နယ်၊ မဲလက်ေမာင်ဵေကျဵရွောအုပ်စု၊ ခေမာင်ဵေတာေကျဵရွောမှ ေဒါ်မလှ၏ ခန္ဓာကိုယ်အာဵ
တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ

ေရပူြဖငဴ်ေလာင်ဵ၍

ေြခေထာက်ကို

ဓာဵြဖငဴ်လှီဵခဲဴ၍

ဒဏ်ရာမျာဵရရှိခဲဴြခင်ဵ

(အေနာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵ စစ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ ဝင်ဵေဇာ်ဦဵမှ ယင်ဵြဖစ်စဉ်မှာ မဟုတ်မှန်ဟု တုန့်ြပန်ခဲဴသည် )


တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴငပီဵေနာက် ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳငမို့နယ်၊
ကမ်ဵေထာင်ဵကကီဵငမို့မှ ေဒသခဳ လူငယ် နှစ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵတွင် ရိုက်နှက်ဒဏ်ရာမျာဵရရှိခဲဴ၍ စစ်ေတွေဆဵရုဳသို့
အေရဵေပါ် ပို့ေဆာင်ခဲဴရြခင်ဵ

.

4



ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵမှ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်၊ ကျဵေလဵေကျဵရွေ
ီ
ာရှိ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ
တစ်ဦဵအာဵ အဓမ္မြပုကျငဴ်ရန် ကကဳစည်သြဖငဴ် ဝင်ေရာက်တာဵဆီဵခဲဴေသာ ေကျဵရွောလူကကီဵနှင်ဴ မိဘမျာဵအာဵ
ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုြပုခဲဴြခင်ဵ၊ လူငယ်မျာဵအာဵ ေနပူထဲ၌ ချုပ်ေနှာင်ခဲဴြခင်ဵ၊ ဆန်နှငဴ် ရိက္ခာမျာဵကို သယ်ယူခိုင်ဵ
ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ

သတ်ြဖတ်ခဳေြခင်ဵြေျာဵ


လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်၊ ဆီဵဖေလာင်ဵ
ေကျဵရွော မှ ေကျာင်ဵဆရာ ဦဵအာေဗလ၊ ကက်ဥဝရွောမှ ဦဵလှစိန်နှငဴ် ဦဵချစ်စု တိက
ု့ ို
လက်ြပန်ကကိုဵတုပ်ေနှာင်လျက် ဓာဵဒဏ်ရာမျာဵြဖငဴ် ေသဆုဳဵလျက်ေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵ
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)မှ

ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵြဖစ်သည်ဟု

ခူမီဵ

ေတာအုပ်အတွင်ဵ၌

(အဆိုပါ ေဒသခဳသုဳဵဦဵကို

ချင်ဵမျုဵနွ
ိ ယစ
် ုမျာဵေရဵရာ

ေပါင်ဵစပ်

ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာင်စီ၏ ေြပာေရဵဆိုခွငဴ် ရှိသူ ဦဵေစာြမမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည် )


ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်တွင် လှညဴ်လည်ေဈဵေရာင်ဵချေနစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ
ေဒသကကီဵ၊ ေရွှေဘိုခရိုင်၊ ေရဦဵငမို့နယ်၊ ပုဏ္ဏကာဵေကျဵရွောမှ ေမာင်ရာဇာထွန်ဵနှင်ဴ ဦဵစိုဵနိုင် (ခ) ကိုရင်ကကီဵတို့
ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ခဳရြခင်ဵသည် ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA)၏ လက်ချက်ြဖစ်သည်ဟု တပ်မေတာ်မှ
စွပ်စွဲခဲဴသည်။ (AA မှ ၎င်ဵတို့ ကျူဵလွန်ြခင်ဵမဟုတ်ေ ကာင်ဵ ြငင်ဵဆိုခဲဴသည် )

ကျည်ထိြေှန်၍ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ောေေှိြေှုြေျာဵ


ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ မင်ဵြပာဵငမို့နယ်နှငဴ် ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်တို့တွင် ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာငဴ်
ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန် ေသဆုဳဵခဲဴငပီဵ ကေလဵငယ်တစ်ဦဵ အပါအဝင် နှစ်ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။
ထို့ြပင် လက်နက်ကကီဵကျည်နှငဴ် ဗုဳဵဆန် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်နှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်
ငမို့နယ်တို့မှ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴငပီဵ ကေလဵငယ် ေလဵဦဵအပါအဝင် ၁၅ ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲဴသည်။
ထို့ြပင် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲ ငမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်နှငဴ် တအာင်ဵ (ပေလာင်) အမျုဵသာဵလွ
ိ
တ်ေြမာက်ေရဵ
တပ်မေတာ်( TNLA)တို့ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴြခင်ဵ ေ ကာငဴ် သာဵအမိ နှစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန် ေသဆုဳဵခဲဴသည်။

လွတ်ေြြောက်ြေှုြေျာဵ


ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟူေသာ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ရခိုင်
ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်၊ မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊ ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊
ပလက်ဝငမို့နယ်တမ
ို့ ှ အရပ်သာဵ ၃၀ ဦဵကို စွဲချက်တင်နိုင်ရန် လုဳေလာက်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထာဵ
တစ်စုဳတစ်ရာ ေတွ့ရှိရြခင်ဵမရှိေသာေ ကာငဴ် သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှ ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။



ရခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) မှ ၎င်ဵတို့ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်ဴ ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ (ကပရ) ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၆ ဦဵ၊
ချင်ဵအမျုဵသာဵ
ိ

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်

ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမှ

ဦဵေဝှ့တင်ဵ၊

ရခိုင်ြပည်နယ်၊

ြပည်နယ်ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ

စစ်ေတွငမို့အေြခစိုက်
ဦဵေဇာ်ထွန်ဵေအာင်

Mytel
နှငဴ်

ယာဉ်ေမာင်ဵ ဦဵစိုဵသိမ်ဵေမာင် တို့ကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ အမျုဵသာဵြပန်
ိ
လည်သငဴ်ြမတ်ေရဵရရှိရန်အတွက် ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွေက်လျက်ရှိေသာ်လည်ဵ
တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵမျာဵြဖစ် ကသည်။

ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမျာဵရှိြခင်ဵေ ကာငဴ်
ထို့ြပင်

ထိခိုက်ခဳစာဵ ကရသူအမျာဵစုမှာ

လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို

ေဒသခဳဌာေန

မည်သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵမျှ

တာဝန်ယူမှု၊

တာဝန်ခဳမှုမရှိ ကဘဲ တစ်ဘက်နှငဴ် တစ်ဘက် စွပ်စွဲမှုမျာဵြဖငဴ်သာ အဆုဳဵသတ်သွာဵခဲဴသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင်
လွတ်လပ်ေသာစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မရှင်(ICOE)မှ
ထိုအစီရင်ခဳစာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ တပ်မေတာ်

တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်
အေနြဖငဴ် ကွပ်ကဲမှု

အငပီဵသတ်

အစီရင်ခဳစာ

ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ

တစ်ေစာင်ကို

ထုတ်ြပန်ခဲဴငပီဵ

သေဘာထာဵထုတ်ြပန်ချက်တစ်ရပ်ကို

အဆငဴ်ဆငဴ်တွင် မှာဵယွင်ဵစွာ

လုပ်ေဆာင်သူမျာဵကို စုဳစမ်ဵ

စစ်ေဆဵေရဵခုဳရုဳဵက ဆက်လက် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵသွာဵမည် ြဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵေရဵခုဳရုဳဵ၏ ေတွ့ရှိချက်အရ
ြပစ်မှုတစ်စုဳတစ်ရာကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ခိုင်လုဳသညဴ် သက်ေသ အေထာက်အထာဵေတွ့ရှိခဲဴပါက စစ်ဘက်တရာဵ စီရင်ေရဵ၏
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

ဆက်လက်

အေရဵယူ

ေဆာင်ရွေက်သွာဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ

စစ်ဥပေဒချုပ်ရုဳဵ မှ

.
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သတင်ဵရရှိသည်ဟု
အကကဳြပုချက်

ေဖာ်ြပထာဵသည်။

ထို့ြပင်

နိုင်ငဳေတာ်

သမ္မတရုဳဵမှလည်ဵ

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတမှ

ေကာ်မရှင်၏

အတိုင်ဵ စစ်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ဆက်လက်ြပုလုပ်သွာဵေစရန်နှငဴ် အေထာက်အထာဵ

မျာဵ ခိုင်လုဳပါက တရာဵစွဲဆမ
ို ှုမျာဵ ဆက်လက် ြပုလုပ်သွာဵေစရန် သေဘာတူသည်ဟု သတင်ဵထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵ (ICJ)မှ

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လူမျုဵတု
ိ ဳဵ

သတ်ြဖတ်မှု တာဵဆီဵေရဵနှငဴ် အြပစ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ် (Genocide Convention) အပိုဒ်(၂) တွင် ေဖာ်ြပ
ထာဵသညဴ် ကျူဵလွန်မှုမျာဵ ြဖစ်မလာရန် ြမန်မာနိုင်ငဳက အကာအကွယ်ေပဵေရဵ အစီအမဳမျာဵေဆာင်ရွေက်ရန်၊ ြမန်မာ
နိုင်ငဳရှိ တပ်မေတာ်၊ တပ်မေတာ်အာဵ အေထာက်အကူြပုသညဴ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵ၊ ြပည်သူ့စစ် (သို့မဟုတ်)
အငမဲတမ်ဵမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသာမက အြခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လူပုဂိ္ဂုလ်မျာဵအေနြဖငဴ်
လူမျုဵတု
ိ ဳဵသတ်ြဖတ်မှုမျာဵ ကျူဵလွန်ြခင်ဵ၊ ကျူဵလွန်ရန် ကကဳစည်ြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရန် စသည်တ့ို အပါအဝင် အချက် (၄)
ချက်ကို ဆုဳဵြဖတ်ခဲဴသည်။
ထိုကဲဴသို့ လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို စုဳစမ်ဵ၊စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵကို ကကိုဆိုငပီဵ ထိခိုက်နစ်နာခဲဴ ကရေသာ
ဌာေန

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအတွက်

တရာဵမျှတမှုကို

ေဖာ်ေဆာင်မှုြပုေပဵရန်

တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။

ထို့ြပင်

လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို တာဵဆီဵနိုင်ရန်နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရှိေစရန် အစိုဵရမှ
ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူစာချုပ် (UNCAT) နှငဴ် နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵ
ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်(ICCPR) တိက
ု့ ို လက်မှတ်ေရဵထိုဵ အတည်ြပုပါရန်လည်ဵ တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ေြေဵြြေန်ဵေန်
နိုင်ငဳေေဵအကျဉ်ဵသာဵြေျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေေှာက်ေေဵအသင်ဵ
တိတ်နိုင် အတွင်ဵေေဵြေှူဵ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈

ဘိကု ကည် တွဘ
ဲ က်အတွင်ဵေေဵြေှူဵ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင်ြေျုဵေကျာ်
ိ
ေန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၈၁ ၇၃၄၈

.
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