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မာတိကာ

၁။ အတိုေကာက် ေဝါဟာရမျာဵ /၁၀
၂။ အစီရင်ခစ
ဳ ာမှတ်တမ်ဵ /၁၃
၃။ နိဒါန်ဵ /၁၄
၄။ အစီရင်ခစ
ဳ ာရည်ရွယ်ချက်မျာဵ /၁၆
၅။ သုေတသန ပုလုပ် ခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ /၁၇
၅.၁။ သုေတသနစာတန်ဵ အဆငဴ်ဆငဴ်မျာဵ /၁၇
၅.၂။ အကန့်အသတ်မျာဵ /၁၈
၆။ မန်မာလူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ အေ ခအေန သုဳဵသပ်မှု /၂၀
၆.၁။ ၂၀၁၀ မတိုင်မီ မန်မာနိင်ငဳ၏ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေ ခအေန /၂၀
၆.၂။ ၂၀၁ဝ ပညဴ်နစ
ှ ်မှ ယေန့ မန်မာနိင်ငဳ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေ ခအေန သုဳဵသပ်ချက် /၂၂
၆.၃။ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကို အကျဉ်ဵချုပ်တင် ပချက် /၂၇
၆.၄။ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှု၊ ဒဏ်ရာအနာတရရရှိမှု၊
သတ် ဖတ်ခရ
ဳ ခင်ဵနှငဴ် ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳရမှုမျာဵ /၃၁
၆.၄.၁။ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵ /၃၂
၆.၄.၂။ စစ်ပွဲတွင် အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာ ရရှိေစ ခင်ဵ၊ /၃၅
၆.၄.၃။ ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ /၃၆
၆.၄.၄။ တရာဵမဲဴ သတ် ဖတ် ခင်ဵ /၃၇
၆.၅။ ေ မယာနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ /၄၀
၆.၅.၁။ ေ မယာမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ /၄၁
၆.၅.၂။ ေကျဵရွာမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵ /၄၆
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၆.၆။ ပည်သူ္ဓေရဵရာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ဖစ်ေသာ ေရဵသာဵထုတ်ေဝခွငဴ်၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵခွငဴ်၊
ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွငဴ်၊ လှုပ်ရှာဵသွာဵလာခွငဴ်၊ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ဴ်မျာဵ /၄၈
၆.၆.၁။ လွတ်လပ်စွာ ေရဵသာဵထုတ်ေဝခွငဴ်နင
ှ ဴ် မီဒီယာ လွတ်လပ်ပိုင်ခွငဴ် /၅၀
၆.၆.၂။ လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵပိုင်ခွငဴ်၊ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် စီတန်ဵလှညဴ်လည်ပိုင်ခွငဴ် /၅၄
၆.၆.၃။ လွတ်လပ်စွာ ဘာသာေရဵကိုဵကွယ်ယုဳကကည်မှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ /၅၉
၆.၆.၄။ လွတ်လပ်စွာ သွာဵလာမှုမျာဵကို ကန့်သတ် ခင်ဵ /၆၀

၆.၇.၁။ အတင်ဵအဓမ္မစစ်သာဵအ ဖစ် စုေဆာင်ဵ ခင်ဵနှငဴ် ကေလဵစစ်သာဵအသုဳဵ ပုမှု /၆၄
၆.၇.၂။ အတင်ဵအဓမ္မ လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစ ခင်ဵ /၆၅
၆.၇.၃။ ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ (သိ္ဓ)ု အစေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵ /၆၆
၆.၈။ ပဋိပက္ခေဒသမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ မုဒိန်ဵကျငဴ် ခင်ဵနှငဴ် လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ
အကကမ်ဵဖက် ခင်ဵမျာဵ /၆၇
၆.၉။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို ထိပါဵနိုင်သည်ဴ အထူဵကိစ္စရပ်မျာဵ /၇၀
၆.၉.၁။ အဂတိလိုကစ
် ာဵမှု /၇၀
၆.၉.၂။ တရာဵစီရင်မှုမျာဵ /၇၂
၆.၉.၃။ နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မှု /၇၂
၆.၉.၄။ လူကုနက
် ူဵမှု /၇၄
၆.၉.၅။ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵ /၇၆
၆.၁၀။ အထူဵကာကွယ်ရမညဴ် အုပ်စုမျာဵ /၈၀
၆.၁၀.၁။ ကေလဵသူငယ်မျာဵ /၈၄
၆.၁၀.၂။ အမျိုဵသမီဵ /၈၆
၆.၁၀.၃။ ေကျဵလက်ေန ပည်သူမျာဵ /၈၉
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၆.၇။ ပဋိပက္ခမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵနှငဴ် တိုကရ
် ိုကတ
် ိုကဆ
် ိုင်ေသာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ /၆၂
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၆.၁၀.၄။ အလုပ်သမာဵ /၉၀
၆.၁၀.၅။ လိင်စိတ်ခယ
ဳ ူမှု ကွဲ ပာဵသူမျာဵ LGBT /၉၂
၆.၁၁.၆။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵ /၉၄
၇။ ၂၀၁၀ ပညဴ်နစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်အထိ ပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ ပ မှတ်တမ်ဵသုဳဵသပ်မှု /၉၅
၇.၁။ ကချင် ပည်နယ် /၉၈
၇.၂။ ကယာဵ ပည်နယ် /၁၀၂
၇.၃။ ကရင် ပည်နယ် /၁၀၄
၇.၄။ ချင်ဵ ပည်နယ် /၁၀၆
၇.၅။ မွန် ပည်နယ် /၁၀၇
၇.၆။ ရခိုင် ပည်နယ် /၁၁၁
၇.၇။ ရှမ်ဵ ပည်နယ် /၁၁၅
၇.၈။ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ /၁၁၇
၇.၉။ ပဲခဵူ တိုင်ဵေဒသကကီဵ /၁၁၉
၇.၁၀။ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ /၁၂၁
၇.၁၁။ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ေန ပည်ေတာ် ပည်ေထာင်စုနယ်ေ မ /၁၂၃
၇.၁၂။ စစ်ကင
ို ်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ /၁၂၆
၇.၁၃။ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ /၁၂၈
၇.၁၄။ ရန်ကုနတ
် ိုင်ဵေဒသကကီဵ /၁၃၀
၈။ အကကဳ ပုချုက်မျာဵ /၁၃၂
၉။ ေကျဵဇူဵတင်လွှာ /၁၃၈
၁၀။ ကိုဵကာဵစာရင်ဵ /၁၃၉
ေအာက်ေ ခမှတ်စုမျာဵ /၁၄၃
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၁.

အတိုေကာက် ေဝါဟာရမျာဵ

AA; Arakan Army: ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်
ABFSU: All Burma Federation of Student Unions: ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵ
အဖွဲ့ချုပ်

AMFSU: All Myanmar Federation of Sangha Unions
ANP: Arakan National Party: ရခိုင်အမျိုဵသာဵပါတီ
ANREN: Arakan Natural Resources and Environmental Network
ARSA: Arakan Rohingya Salvation Army
CTUM: Confederation of Trade Unions Myanmar: မန်မာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ
အဖွဲ့ချူပ်
DKBA: Democratic Karen Buddhist Army: ဒီမိုကေရစီအကျိုဵ ပု ကရင်ဴတပ်မေတာ်
EAO ethnic armed organizations: တိုင်ရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင် ေတာ်လှန်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
FTUM: Federation of Trade Unions Myanmar
FGD, focus group discussion: ဦဵတည်အုပ်စုေဆွဵေနွဵပွဲ
HRD, Human Right Defender: လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်သူ
ICESCR: စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှု ရပိင
ု ်ခင
ွ ်ဴဆုင
ိ ်ရာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူမှုစာချုပ်
ICJ: International Criminal Juries
IDP: Internally Displaced Person: ေနရပ်စွန့် ခွာထွက်ေ ပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရသူ
IIFFMM: မန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ နိုင်ငဳတကာအချက်အလက် ရှာေဖွေရဵမစ်ရှင်
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ALP/ALA: Arakan Liberation Party/Arakan Liberation Army: ရခိုင်လွတ်ေ မာက်ေရဵတပ်ေတာ်
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KIO/KIA: Kachin Independence Organization/Kachin Independence Army: ကချင်လတ
ွ ်ေ မာက်ေရဵ
တပ်မေတာ်
KNC: Kachin National Congress: ကချင်အမျိုဵသာဵကွန်ကရက်
KNGY: Kayan New Generation Youth
KNPP/KA: Karenni National Progressive Party: ကရင်နီအမျိုဵသာဵတိုဵတက်ေရဵပါတီ
Karenni Army: ကရင်နီတပ်မေတာ်
KNU/KNLA: Karen National Union: ကရင်အမျိုဵသာဵအစည်ဵအရုဳဵ /Karen National Liberation Army
KPC: KNU/KNLA Peace Council: ကရင် အမျိုဵသာဵအစည်ဵအရုဳဵ/ကရင်အမျိုဵသာဵ
လွတ်ေ မာက်ေရဵတပ်မေတာ် ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေကာင်စီ
LGBT (Myanmar): လိင်စိတ်ကွဲ ပာဵသူမျာဵ
Ma Ba Tha: Association for the Protection of Nationality and Religion: အမျိုဵဘာသာ ဿသနာ
ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအဖွဲ့ (မဘသ)
MDCF: Movement for Democracy Current Force
MHH: MungshawaHpyenHpung
MNHRC: Myanmar National Human Rights Commission: မန်မာနိုင်ငဳအမျိုဵသာဵ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်
MNTJP/MNDAA: Myanmar National Truth and Justice Party/Myanmar National Democratic Alliance Army: မန်မာအမျိုဵသာဵဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ်တပ်မေတာ်
MWVA: Myanmar War Veterans' Association: မန်မာစစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵမျာဵ အဖွဲ့
Na Sa Ka: Border Area Immigration Scrutinization and Supervision Bureau: နယ်စပ်ေဒသ
လူဝင်မှုစစ်ေဆဵေရဵ ကွပ်ကဲမှု
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NA-B: Northern Alliance Burma: မန်မာ ပည် ေ မာက်ပိုင်ဵမဟာမိတ်တပ်ေပါင်ဵစု
NCA: National Ceasefire Agreement: တစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵ ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်မှု ရပ်စေ
ဲ ရဵသေဘာတူစာချုပ်
NCCT: Nationwide Ceasefire Coordination Team
NGO: အစိုဵရမဟုတ်ေသာအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
NLD: National League for Democracy: အမျိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်
NMSP/MNLA: New Mon State Party/Mon National Liberation Army: မွန် ပည်သစ် ပါတီ/

OHCHR: ကုလသမဂ္ဂ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ မဟာမင်ဵကကီဵရုဳဵ
PNA: Pa-Oh National Army: ပအိုဝ်အမျိုဵသာဵတပ်မေတာ်
PNLO/PNLA:

Pa-Oh

National

Liberation

Organization/Pa-Oh

National

Liberation

Army:

ပအိဝ
ု ်အမျိုဵသာဵလွတ်ေ မာက်ေရဵတပ်မေတာ်
PSLF/TNLA: Palaung State Liberation Front/Ta'ang National Liberation Army: တအာင်ဵ အမျိုဵသာဵ
လွတ်ေ မာက်ေရဵတပ်မေတာ်
RCSS/SSA-S: Restoration Council of Shan State သျှမ်ဵ ပည် ပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ/Shan State ArmySouth
SNA: Shanni Nationalities Army: ရှမ်ဵနီအမျုိ ဵသာဵမျာဵတပ်မေတာ်
SSPP/SSA-N: Shan State Progress Party: သျှမ်ဵ ပည် တိုဵတက်ေရဵပါတီ (သျှမ်ဵ ပည်တပ်မေတာ်/ေ မာက်ပိုင်ဵ)
UAG Unidentified Armed Group (Myanmar): အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
ULA/AA: United League of Arakan: ရက္ခိုငဴ် အမျိုဵသာဵအဖွဲ့ချုပ်
UPR: ကုလသမဂ္ဂ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနပုဳမှန် သုဳဵသပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်
USDP: Union Solidarity and Development Party: ပည်ေထာင်စုကကဳဴခိုင်ေရဵနှင်ဴ ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵပါတီ
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မွန်အမျိုဵသာဵ လွတ်ေ မာက်ေရဵတပ်မေတာ်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၂. အစီရင်ခဳစာမှတ်တမ်ဵ
၁

တစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်မှု

ရပ်စေ
ဲ ရဵဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်အာဵ

၂၀၁၅

ခုနစ
ှ ်တွင်

လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲကဴ ကေသာ်လည်ဵ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသအသီဵသီဵတွင် တိုကပ
် ွဲမျာဵ ဆက်လက် ဖစ်ပွာဵေန
သည်။ ပဋိပက္ခေဒသမျာဵအတွင်ဵရှိ ပည်သူမျာဵမှာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ အကကိမ်ကကိမ် ကကုဳေတွ့
ခဳစာဵေနရ ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ခင
ွ ဴ်ကျငဴ်သုဳဵကကေသာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵမှု
မျာဵကကာဵမှ

ေဒသခဳမျာဵမှာ

ေထာင်ဒဏ်မျာဵ

ချမှတ် ခင်ဵခဳေနကကရ ခင်ဵတို္ဓအ ပင်

ဒဏ်ခတ် ခင်ဵသေဘာ သက်ေရာက်ေနသည်။ ချမှတ်ေသာ ပစ်ဒဏ်မျာဵမှာလည်ဵ

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵမှာ
ပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ

အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵ ခင်ဵမှ ဆန့်ကျင်ကာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ အ ပစ်ေပဵရန်အတွက် ပုဳစခ
ဳ ျဖန်တီဵ
ထာဵသညဴ်အ ပင်

မန်မာနိုင်ငဳ၏ တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်မှာ ေခတ်ေနာက်ကျလျက်ရှိကာ တရာဵမျှတမှုနှငဴ်

အလှမ်ဵေဝဵေနဆဲ ဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ သူမျာဵမှာ မည်သို္ဓ
ေသာ ပန်လည်ကုစာဵအေလျာ်ေပဵမှု၊ ေတာင်ဵပန်မှုနှငဴ် ပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မရရှိကကပါ။
ထို္ဓေကကာငဴ် ပညဴစ
် ုဳေသာ ပန်လည်ကုစာဵေပဵေလျာ်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်အာဵလွှတ်ေတာ်မှ ပဋ္ဌာန်ဵေပဵရန်
လိုအပ်ေနပါသည်။
“Together We Shall Overcome”ဟု ဆိုထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵကွန်ရက်မှ
တစ်ဆငဴ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ မတူကွဲ ပာဵမှု၊ ၂လိုကေ
် လျာညီေထွရှိမှုနှငဴ် ေရရှည်တည်တဳဴမှုရှိေသာ
ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵ အေ ခအေနတစ်ရပ်အာဵ သငဴ်ေလျာ်သညဴ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵ လုပ်ေဖာ်
ကိုင်ဖက်မျာဵနှငဴ် တည်ေဆာက်ငပီဵ၊ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵနှငဴ် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵဆိုင်ရာ
စည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ေရဵတို္ဓအတွက် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ေဖာ်ေဆာင်ခဴကဲ က ခင်ဵ ဖစ်ပါသည်။
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CRV Coalition

၃.

နိဒါန်ဵ

ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာကို AAPP နှငဴ် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ကွင်ဵဆင်ဵသုေတသနနှငဴ် ရှိနှငဴ်ငပီဵေသာ
အချက်အလက်မျာဵ၊ ပည်တွင်ဵ ပည်ပသုေတသနစာတမ်ဵမျာဵ၊ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵ၊ မီဒီယာသတင်ဵမျာဵကို
ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမှ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိနင
ိ ်သမျှမျာဵ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့မျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက် ၁၀၀၀၀ ေကျာ်ကို သုဳဵသပ်ငပီဵ
ေဖာ် ပထာဵပါသည်။

ေ မ ပင်အေ ခအေနတွင်

ယခုထက်

ပိုမိုမျာဵ ပာဵစွာ

ဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေနပါသည်။

လက်လှမ်ဵမီေသာအေ ခအေန၊ အချိန်အတိုင်ဵအတာေကကာငဴ် ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာသည် အလုဳဵစုဳလွှမ်ဵခခုဳနိုင်မည်
မဟုတ်ေသာ်လည်ဵ အဓိက ဖစ်ရပ်မျာဵကို လွှမ်ဵခခုဳရယူနိင်ရန် ကကိုဵပမ်ဵထာဵ ခင်ဵ ဖစ်ပါသည်။
လက်ရှိ မန်မာနိင်ငဳ၏

အဓိကလူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ဖစ်ေသာ

သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု၊ အတင်ဵအဓမ္မ လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစ ခင်ဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မ စစ်သာဵအ ဖစ် စုေဆာင်ဵ ခင်ဵ၊
ကေလဵစစ်သာဵ အသုဳဵ ပုမှု၊ အတင်ဵအဓမ္မ ေနရပ်မှေရွှေ့ေ ပာင်ဵ ခင်ဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မ ေနရပ်မှစွန့်ခွာရ ခင်ဵ၊
လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှာဵ သွာဵလာမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ ပိတ်ပင် ခင်ဵ၊ ဘာသာေရဵကိုဵကွယ်ယုဳကကည်မှုကို
ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊

လွတ်လပ်စွာစုရဵုဳ ထုတ်ေဖာ်မှုကက
ို န့်သတ် ခင်ဵ၊

ထုတ်ေဖာ်ထုတ်ေရဵသာဵမှုမျာဵကို

ကန့်သတ် ခင်ဵ၊

ပိတ်ပင် ခင်ဵ၊

လွတ်လပ်စွာ

ပိတ်ပင်တာဵဆီဵ ခင်ဵအစရှိသညဴ်

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ

ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို စုစည်ဵခွဲ ခာဵ ပသေဖာ် ပထာဵငပီဵ၊ နှစ်အလိုက၊် သက်ဆိုင်ရာ ပည်နယ်နှငဴ်တိုင်ဵအလိုက်
ငမို့နယ်အလိုက် တင် ပထာဵပါသည်။
ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင်

အဓိကအာဵ ဖငဴ်

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို
မသန်စွမ်ဵမျာဵ၊

လက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်ဵမျာဵ၊

အဓိကတင် ပထာဵငပီဵ

လိင်စိတ်ကွဲ ပာဵသူမျာဵ၊

မီဒီယာ၊

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊

ပည်တွင်စစ်ေဘဵေရှာင်

အာဏာပိုင်အဖွဲ့မျာဵ၏
ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊

ဒုက္ခသည်မျာဵ၊

လူနည်ဵစု

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ ေကျဵလက်ေနလူတန်ဵစာဵ၊ လယ်သမာဵ၊ အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵလွယ်ေသာ
အုပ်စုမျာဵအေပ္ဒ

သက်ေရာက်မှု ဖစ်ေစသညဴ်

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကိုလည်ဵ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵအလိုက် အကကဳ ပုတင် ပထာဵသည်။
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အေ ခခဳငပီဵ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအထိ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာသည်

နိုင်ငဳတကာအသိုကအ
် ဝန်ဵတွင်

အသွင်ေ ပာင်ဵကာလ

မန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကို သိ မင်နာဵလည်ကာ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာနိုင်ရန် ပူဵေပါင်ဵလုပ်ေဆာင်
နိုင်ငပီဵ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵကကိုဵပမ်ဵမှုကို တစ်ေထာငဴ်တစ်ေနရာမှ မှတ်တမ်ဵတင်ထညဴ်ဝင်နိုင်ရန် ကကိုဵပမ်ဵမှု
တစ်ရပ်လည်ဵ ဖစ်ပါသည်။
နိဂုဳဵချုပ်အေန ဖငဴ်

၂၀၁၀မှ

စတင်ငပီဵ

ဒီမိုကေရစီစနစ် ပညဴ်ဝငပီဵ

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵရှိေသာ

နိုင်ငဳေတာ်တစ်ရပ် စတင်တည်ေဆာက်ေနေသာ မန်မာနိုင်ငဳအေန ဖငဴ် မည်သညဴ် အစိုဵရတက်သည် ဖစ်ေစ
ယခုလို

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို

ေလျာဴပါဵပေပျာက်ငပီဵ

သိရှိမှတ်တမ်ဵတင် ခင်ဵ ဖငဴ်

ေနာင်ကာလမျာဵတွင်

ဖစ်ရပ်မျာဵအေပ္ဒတွင် စနစ်တကျဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ် ခင်ဵ၊

တရာဵဥပေဒတညဴ်မတ်မှန်ကန်

စိုဵမိုဵ ခင်ဵနှငဴ်

ထိခုက
ိ ်ခဳရသူမျာဵ၊

ပစ်ဒဏ်ချမှတ်နင
ို ် ခင်ဵ၊
မိသာဵစုမျာဵအေပ္ဒတွင်

ပန်လည်တရာဵမျှတမှု ရရှိေစလိုေသာ ရည်ရွယ်ချက် ဖငဴ် ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာကို ထုတ် ပန်ရ ခင်ဵ ဖစ်ပါသည်။
ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာေပ္ဒမူတည်ငပီဵ
သိရှိငပီဵ

သက်ဆိုင်ရာ

မန်မာနိုင်ငဳ၏

အစိုဵရအာဏာပိုင်မျာဵ၊

အေ ခခဳလူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရမှုမျာဵကို
လွှတ်ေတာ်ကယ
ို ်စာဵလှယ်မျာဵ၊

လက်နက်ကင
ို ်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ မန်မာနိုင်ငဳ အမျိုဵသာဵလူ္ဓအခွငဴ်အေရဵေကာ်မရှင်၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေန ဖငဴ်
ေ မ ပင် ဖစ်ရပ်မျာဵကို

ေလဴလာဆန်ဵစစ်ငပီဵ

ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵေနရသူမျာဵကို

တရာဵမျှတမှုရရှိေစရန်၊

ထိခုက
ိ ်မှုမျာဵေလျာဴကျေစရန် ရည်ရွယ်ငပီဵ အကကဳ ပုချက်မျာဵကိုလည်ဵ တင် ပထာဵပါသည်။
ထိုအကကဳ ပုချက်မျာဵသည်

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

တာဝန်ယူမှု

တာဝန်ခမ
ဳ ှု၊

တရာဵမျှတမှု

ရရှိနင
ိ ်ရန်၊ နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵမှု
အစရှိသည်မျာဵကို မညဴ်သို္ဓတိုဵတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နင
ို ်မည်ကို ပါအဝင်ေသာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵ
အသီဵသီဵ၏ ဘုဳသေဘာတူညီချက်မျာဵ ဖငဴ် ေဆွဵေနွဵတင် ပထာဵသည်။
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၄.

အစီရင်ခဳစာရည်ရွယ်ချက်မျာဵ

AAPP နှငဴ် မိတ်ဖက်အဖွဲမျာဵသည် မိမိတို္ဓကျွမ်ဵကျင်ရာလူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအရာမျာဵကို ကဏ္ဍအလိုက်

ပညဴန
် ှစ် ေရွဵေကာက်ပွဲမတိုင်မီတွင် မန်မာနိင်ငဳ၏ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ လလည်ပိုင်ဵ ဇွန်လအထိ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ
အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵ

ဖစ်စဉ်မျာဵကိုစေ
ု ပါင်ဵငပီဵ

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အစိုဵရမျာဵ၊

လွှတ်ေတာ်မျာဵ၊

နိုင်ငဳေရဵပါတီ မျာဵ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပည်သူမျာဵကကာဵ အတိုင်ဵအတာတစ်ခထ
ု ိ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ
ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှု မျာဵကို သိရှိငပီဵ ထပ်မဳမ ဖစ်ပွာဵရန် ဝိုင်ဝန်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်၊ လက်ရှိလွှတ်ေတာ်၊
အစိုဵရနှငဴ်

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ၊

အာဏာပိုင်မျာဵမှ

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵကာကွယ်ရမညဴ်

တာဝန်ကို

သိရှိငပီဵလာမည် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲနင
ှ ဴ် ေရွဵေကာက်ပွဲအလွန် ဖစ်ေပ္ဒလာမညဴ် လွှတ်ေတာ်၊
အစိုဵရလက်ထက်မျာဵတွင် လည်ဵ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵကိုအာမခဳေပဵနိင်ေသာ ကတိကဝတ်မျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵ၊
အစီအမဳမျာဵ၊ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵမှုမျာဵ ဖစ်ေပ္ဒလာေစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ထို္ဓအတူ ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲနဵီ လာသည်နှငဴ်အမျှ ပါဝင်ယှဉင် ပိုင်ကကမညဴ် နိင်ငဳေရဵပါတီမျာဵအေန
ဖငဴ်လည်ဵ မိမိတို္ဓယှဉ်ငပိုင်မညဴ် ပည်နယ်နှငဴ်တိုင်ဵေဒသမျာဵ၏ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေ ခအေနမျာဵကို သိရှိရန်နှငဴ်
ပါဝင်ယှဉင် ပိုင်မညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျာဵအေန ဖငဴ်လည်ဵ မဲဆန္ဒနယ်မျာဵ၏ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵ အေ ခအေန
ကို သိမှတ်ငပီဵ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်စွာ ေဆာင်ရွက်နုင
ိ ်မညဴ် လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေ ခ ပု ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ ရရှိနင
ိ ်ရန်
လည်ဵ ေမျှာ်မှန်ဵပါသည်။ ေဒသခဳမဲဆန္ဒရှင်မျာဵကလည်ဵ ယှဉင် ပိုင်မညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ပါတီမျာဵ၏
ကတိကဝတ်မျာဵကို မိမိတို္ဓေဒသလူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေ ခအေန ဖငဴ် ယှဉထ
် ိုဵငပီဵ ေရွဵေကာက်တင်ေ မာက်နင
ို ်ရန်
လည်ဵ ရည်ရွယ်ပါသည်။
ပည်တွင်ဵ ပည်ပမှ

မန်မာနိုင်ငဳ၏

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵကို

ေစာငဴ်ကကညဴ်ေနသူမျာဵအတွက်လည်ဵ

ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာသည် တစ်ေထာငဴ်တစ်ေနရာမှ အကျိုဵ ပုနိုင်မည်ဟု ေမျှာ်လငဴ်ပါသည်။
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အသီဵသီဵ ေဆာင်ရွက်လျက် အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵထုတ် ပန်လျက်ရှိရာမှ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်ေနှာင်ဵပိုင်ဵတွင် ၂၀၂၀

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၅.
၅.၁

သုေတသန ပုလုပ် ခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ
သုေတသနစာတန်ဵ အဆငဴ်ဆင်ဴမျာဵ

ယခုသုေတသနစာတမ်ဵသည် ၂၀၁၀ ပညဴန
် ှစ်မှ စတင်ငပီဵ၂၀၂၀ ပညဴန
် ှစ် ဇွန်လအထိ ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ
လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ရန်ရည်ရွယ်ေသာေကကာငဴ် သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵကို သုေတသနစတင်နင
ို ်ရန် အကကဳေပဵအလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ (၂) ကကိမ်ကို AAPP နှငဴ် မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်ဵ၊ မီဒီယာမျာဵ စုေပါင်ဵငပီဵကျင်ဵပခဲဴသည်။ ထိုေဆွေနွဵပွဲမျာဵမှ ရလဒ်မျာဵကိုအေ ခခဳငပီဵ သုေတသန
လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေရဵဆွဲချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။
ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာထွက်ေပ္ဒလာနိင်ရန် အဆငဴ် ၅ ဆငဴ် ဖငဴ် ဖတ်ေကျာ်ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။
ပထမအဆငဴ်အေန ဖငဴ် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှေပဵပိ္ဓေ
ု သာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ သည်
မျာဵကို စုေဆာင်ဵမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှုမျာဵ၊ ထုတ်ေဝခဲဴငပီဵေသာ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵကို စုစည်ဵမှတ်တမ်ဵတင်
အချက်အလက်ေရဵသွင်ဵ ခင်ဵ၊ မီဒီယာမျာဵမှ ထုတ်ေဝေသာ သတင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ေန့အလိုက် မှတ်တမ်ဵတင်
ခင်ဵ၊ မီဒီယာသတင်ဵမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵ၊
မှတ်တမ်ဵမျာဵကို စုစည်ဵမှတမ်ဵတင် ခင်ဵ ပုလုပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်ဵတင်ရာတွင် ND Burma ၏ စဳနှုနဵ် ဖစ်
ေသာ အဓိကကျေသာ လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှု ၁၇ ချက်၃ ကို စဳထာဵငပီဵ စစ်ပွဲတွင်ဵအရပ်သာဵမျာဵ၏
ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှု၊ လုဳခခုဳေရဵသေဘာေဆာင်ေသာ လွတ်လပ်စွာသွာဵလာခွင်ဴကို ကန့်သတ်မှုမျာဵ အစရှိသည်
အေ ခအေနအရပ်ရပ်ေပ္ဒတွင် သုဳဵသပ်နိင်ရန် ဖစ်စဉ်တစ်ခလ
ု ုဳဵ၏ အဓိကချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ရှာေဖွနိုင်ရန်
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။ အချို့အမှုတွဲမျာဵသည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ သည်ဴ အေကကာင်ဵအရာ
တစ်ခန
ု ှင်ဴတစ်ခု ထပ်ေနသည်ဴအမှုမျာဵ။ အေကကာင်ဵအရာတစ်ခမ
ု ကေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵလည်ဵ ပါရှိသည်။ ဥပမာ
ပည်သူတစ်ေယာက်ကို သတ် ဖတ်ရာတွင် ညှဉ်ဵပန်ဵမှု (သို္ဓ) မုဒိန်ဵကျင်ဴ (သို္ဓ) ပစ်ခတ်မှု (သို္ဓ)အတင်ဵအဓမ္မ
အလုပ်လုပ်ခုင
ိ ်ဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) အာဵလုဳဵတို္ဓ ဖင်ဴ သတ် ဖတ်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ သည်ကို မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ရန် အာဵထုတ်ကကိုဵပမ်ဵမှု
ဖစ်သည်။ ထို္ဓအ ပင် အချို့ေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵတွင် ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵခဳရမှုေကကာင်ဴ ဆန္ဒ ပရာတွင် အာဏာပိုင်
မျာဵ၏ ရိုကန
် ှက်မှု၊ တရာဵစွဲဆိုမှု အစရှိသည် ဖစ်စဉ်မျာဵလည်ဵ ပါရှိသည်။
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ဒုတိယအဆင်ဴအေန ဖင်ဴ ရရှိလာေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှ ၂၀၁၀ ပည်ဴနစ
ှ ် ဇန်နဝါရီလမှစတင်ငပီဵ
၂၀၂၀ ပည်ဴနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ရရှိသမျှ အချက်အလက်မျာဵထဲမှ စိစစ်ငပီဵ အချက်အလက် ၁၀၀၀၀ ေကျာ်ကို
သက်ဆိုင်ရာ

အချက်အလက်ခဲွ ခာဵထည်ဴသွင်ဵကာ

မန်မာနိင်ငဳ၏

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို

ကဏ္ဍအလိုက် တိုင်ဵနှင်ဴ ပည်နယ်အလိုက် သုဳဵသပ်ေရဵသာဵထာဵငပီဵ ဖစ်ပွာဵသည် သက်ဆိုင်ရာ ငမို့နယ်
အလိုကလ
် ည်ဵ ရရှိသမျှ မှတ်တမ်ဵမျာဵအေပ္ဒ အေ ခခဳေဖာ် ပထာဵသည်။ ရရှိေသာအချက်အလက်မျာဵသည်
ခိင
ု ်မာမှု၊ မီဒီယာမျာဵ၏ ေဖာ် ပထာဵမှု၊ အဖွဲ့လိုက်မှတမ်ဵမျာဵအလိုက် ဖစ်ငပီဵ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ
မှတ်တမ်ဵ ပုထာဵေသာ

အဖွဲ့မျာဵ၏

ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ၊

ယခင်တင် ပထာဵေသာ

ပည်တွင်ဵအဖွဲ့မျာဵ၏

ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှင်ဴ တိုကဆ
် ိုင်ငပီဵ ရရှိနင
ိ ်သမျှ ခိင
ု ်မာေသာအချက်အလက်မျာဵထဲမှ ခိင
ု ်မာေသာအချက်
အလက်မျာဵကို စစ်ထုတ် မှတ်တမ်ဵတင် ေဖာ် ပထာဵ ခင်ဵလည်ဵ ဖစ်ပါသည်။
တတိယ ဖစ်စဉ်အ ဖစ်

ဖစ်စဉ်မျာဵစွာထဲမှ

အချို့ေသာ

မငပီဵ ပတ်ေသဵသည်ဴ

ဖစ်စဉ်မျာဵကို

ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရသူမျာဵ၊ သူတို္ဓ၏ မိသာဵစုဝင်၊ ပါဝင်ေသာ မိတ်ေဆွအေပါင်ဵအသင်ဵမျာဵကို ေတွဆုဳေမဵ မန်ဵ
ထာဵငပီဵ အကျယ် ဖစ်စဉ်မျာဵအ ဖစ် ထုတ်နှုတ်ေရဵသာဵထာဵသည်။ ထိုအ ပင် ဖစ်စဉ်မျာဵစွာထဲမှ ထိခုက
ိ ်

ခဳယူမှုကွဲ ပာဵသူမျာဵ၏

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကိုလည်ဵ

မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲတွင်

သုဳဵသပ်ငပီဵ

အကကဳ ပုေဖာ် ပထာဵပါသည်။
စတုတ္ထအဆင်ဴအေန ဖင်ဴ

ထို ဖစ်ရပ်မှတ်တမ်ဵသွင်ဵထာဵ ခင်ဵမျာဵကို

အေ ခ ပု၍

သက်ဆိုင်ရာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေဖာက်ဖျက်မှုအေကကာင်ဵအရာ၊ ပည်နယ်နှင်ဴတိုင်ဵအလိုက် AAPP နှင်ဴ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵ၏ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵမှ ထပ်မဳအကကဳ ပုတည်ဵ ဖတ် ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။
ေနာက်ဆုဳဵအဆင်ဴအေန ဖင်ဴ တည်ဵ ဖတ်တင် ပထာဵေသာ အချက်အလက် သုေတသနအေပ္ဒမူတည်
ငပီဵ AAPP နှင်ဴ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳေရဵပါတီအလိုက၊် အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵအလိုက်
သုဳဵသပ်အကကဳ ပုထာဵပါသည်။

၅.၂

အကန့်အသတ်မျာဵ

အစီရင်ခစ
ဳ ာကိုထုတ် ပန်ရန်

ကကိုဵပမ်ဵရာတွင်

မေမျာ်မှန်ဵထာဵေသာ

ကန့်သတ်မှုအချို့ကိုလည်ဵ

ကကုဳေတွ့ရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အလွန် ပည်ပေရာက် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမှတ်တမ်ဵတင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့မျာဵ၏
ဝင်ေရာက်လာသည်။

ပည်တွင်ဵတွင် မှတ်တမ်ဵတင်မှု စတင်အသက်ဝင်လာသည်နှင်ဴအတူ လူ္ဓအခွင်ဴ

အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ပိုမိုေကာက်ခရ
ဳ ယူလာနိုင်ခသ
ဲဴ ည်။ သို္ဓေသာ် မှတ်တမ်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵမှု နည်ဵပညာ
အခက်အခဲမျာဵနှင်ဴ ယခုသုေတသနစာတမ်ဵ ပုလုပ်သည် အချိန်တွင် ထိုအချိန် မှတ်တမ်ဵမျာဵ ေပျာက်ဆုဳဵမှု
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ခဳစာဵလွယ်ေသာအုပ်စုမျာဵ ဥပမာ ကေလဵသူငယ်၊ လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊ လိင်စိတ်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
မျာဵကလည်ဵ ဖစ်စဉ်ကိုအတည် ပုသုဳဵသပ်ရန် အခက်အခဲတစ်ခအ
ု ဖစ် ရှု မင်ရသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ သုေတသန
ပုလုပ်စဉ်နှင်ဴ

နီဵကပ်ေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵသည်

ပိုမိုအာဵေကာင်ဵငပီဵ

မျာဵ ပာဵေနသည်မှာ

ထိုစဉ်က

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ကျူဵလွန်မှုနည်ဵပါဵသည်ဟု သတ်မှတ်မရေပ။
ထို္ဓအ ပင်

ပုဳနိပ
ှ ်မီဒီယာမျာဵ၏

အာဵေကာင်ဵ ဖစ်ထွန်ဵမှုသည်

၂၀၁၀

ပည်ဴနစ
ှ ်တွင်

စတင်

အာဵေကာင်ဵလာေသာ်လည်ဵ၊ ၂၀၁၃ ခုနစ
ှ ်မှ စတင်ငပီဵ ဆက်သွယ်ေရဵတယ်လီဖုန်ဵမျာဵ၊ အင်တာနက်မျာဵ
ရရှိလာမှုနှင်ဴအတူ အွန်လိုင်ဵမီဒီယာမျာဵက ပိုမိုအာဵေကာင်ဵလာငပီဵ သတင်ဵေဖာ် ပမှုကို အချိန်နှင်ဴ တစ်ေ ပဵညီ
ရရှိလာသည်။ ထိုေကကာင်ဴ မီဒီယာအေ ခ ပု လူအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ သတင်ဵမျာဵစုေဆာင်ဵရာတွင် ယခင်
ပုဳနိပ
ှ ်မီဒီယာမျာဵကို ပန်လည်ရှာေဖွရသည်မှာ ပိုမိုခက်ခဲငပီဵ ၂၀၁၃ အလွန် အင်တာနက်မီဒီယာသတင်ဵ
မျာဵက လွယ်ကူေသာေကကာင်ဴ အချိန်အတိုင်ဵအတာကန့်သတ်ေနေသာ သုေတသနတွင် ခိင
ု ်မာေသာအင်တာ
နက်ေပ္ဒမှ သတင်ဵမီဒီယာစာမျက်နှာမျာဵကို အေ ခ ပု မှတ်တမ်ဵတင်ရေသာေကကာင်ဴ နှစ်အလိုကရ
် ရှိမှုတွင်
ကန့်သတ်မှုမျာဵရှိသည်။၄
ပါဝင်ေသာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့မျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵနယ်ပယ်မျာဵတွင် ကျွမ်ဵကျင်ေသာ
အဖွဲ့မျာဵ ဖစ်ကကပါသည်။ သို္ဓေသာ် ယခုတိုင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရသည်ဴ အချို့ပဋိပက္ခနယ်ေ မ
မျာဵသို္ဓ

သတင်ဵရယူမှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ရန်၊

မှတ်တမ်ဵအတည် ပုနိုင်ရန်

အတာဵအဆီဵမျာဵရှိေနသလို၊

အချို့ေဒသမျာဵတွင် အင်တာနက် ဖတ်ေတာက်ထာဵမှုမျာဵ ရှိေနေသာေကကာင်ဴ အချို့အေရဵပါေသာ မိတ်ဖက်
အဖွဲ့မျာဵအေန ဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်နိုင်ရန်မှာလည်ဵ အတာဵအဆီဵ ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။
ေနာက်ဆုဳဵတွင် သုေတသန ပုလုပ်ရေသာကာလအတွင်ဵ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ဖစ်ေသာကကာင်ဴ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမှတ်တမ်ဵသတင်ဵမျာဵအာဵ အတည် ပုရယူရာတွင်၊ အကကုဳေပဵချက်မျာဵ၊ ေဆွဵေနွမှုမျာဵရယူရာ
တွင် ကန့်သတ်မှုမျာဵစွာ ရှိခဲဴသည်။
ထိုေကကာင်ဴ

ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာသည်

အစိုဵရမျာဵ၏

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကျူဵလွန်မှုကို နှစ်အလိုက်

တိုင်ဵတာေသာ အစီရင်ခစ
ဳ ာမဟုတ်ဘဲ မှတ်တမ်ဵတင်ရရှိလာေသာ အချက်မျာဵအေပ္ဒ အေ ခ ပုသုဳဵသပ်
ထာဵေသာ အေ ခအေနသုဳဵသပ်မှု အစီရင်ခစ
ဳ ာသာ ဖစ်ပါသည်။ အရိုဵရှင်ဵဆုဵဳ ဆိုရလျှင် အစီရင်ခစ
ဳ ာ ပုစုေသာ
ကာလနှင်ဴ နီဵကပ်သည်ဴနှစ်မျာဵအတွင်ဵ ကျူဵလွန်ေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ပိုမိုမှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဴငဲ ပီဵ
ေဝဵကွာသွာဵေသာနှစ်မျာဵသည်
အခက်အခဲမျာဵရှိေသာေကကာင်ဴ

အထက်ပါကန့်သတ်ချက်မျာဵအရ
၁၀

အတည် ပုမှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ရန်

နှစ်တာမှတ်တမ်ဵအစီရင်ခစ
ဳ ာဆိုသည်ထက်

မှတ်တမ်ဵအေ ခ ပု

အစီရင်ခစ
ဳ ာ၊ ယေန့ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနကို ပိုမိုသုဳဵသပ်ထာဵသည် အစီရင်ခစ
ဳ ာ ဖစ်ေပသည်။
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၆.

မန်မာလူ့အခွင်ဴအေရဵ အေ ခအေန သုဳဵသပ်မှု

၆.၁

၂၀၁၀ မတိင
ု ်မီ မန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခအေန

မန်မာနိုင်ငဳ ၂၀၁၀ ပညဴန
် ှစ် မတိုင်မီ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ အေကကာင်ဵတင် ပရမည်ဆိုလျှင် ၁၉၄၈ ခုနစ
ှ ်
လွတ်လပ်ေရဵရငပီဵချိန်မှ စတင်တင် ပရေပမည်။ ၁၉၄၈ ခုနစ
ှ ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင် လွတ်လပ်ေရဵ
ရခဲဴေသာ မန်မာနိုင်ငဳသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဧငပီလမှစငပီဵ အဖွဲ့ဝင်နင
ို ်ငဳတစ်နင
ို ်ငဳ ဖစ်လာခဲသ
ဴ ည်။
အဖွဲ့ဝင် ဖစ်လာသည်နှင်ဴ

ပင်သစ်နင
ို ်ငဳ

ပါရီငမို့တွင်

၁၉၄၈ ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵ

ကျင်ဵပေသာ

တွင် အတည် ပုမဲေပဵခဲဴေသာ နိုင်ငဳတစ်နင
ို ်ငဳလည်ဵ ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ မန်မာနိုင်ငဳ၏ လွှတ်လပ်ေရဵ
သမိုင်ဵအစသည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို အာဵေပဵမှုနှင်ဴ စတင်ခဴသ
ဲ ည်ဟုဆိုရေပမည်။၅
သို္ဓေသာ် ၁၉၆၂ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီဵ ၂၀၁၁ ခုနှစအ
် ထိ မန်မာနိုင်ငဳသည် တစ်ပါတီစနစ်၊ တပ်မေတာ်
အစိုဵရ အဆက်ဆက်လက်ေအာက်သို္ဓ ကျေရာက်ခဴရ
ဲ ငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵစွာကို
ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစတ
် ွင် မန်မာတပ်မေတာ်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကကီဵေနဝင်ဵမှ တိုင်ဵ ပည်
အာဏာကို သိမ်ဵပိုက်လိုကင် ပီဵ တစ်ပါတီဆိုရှယ်လစ်စနစ် ဖင်ဴ အုပ်ချုပ်ခဴသ
ဲ ည်။ သူ၏အုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင်
လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ထိန်ဵချုပ်ခဴငဲ ပီဵ အေ ခခဳလူ္ဓ
အခွင်ဴအေရဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵစွာတို္ဓ ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴရငပီဵ နိုင်ငဳဴစီဵပွာေရဵ ချွတ်ခခုဳကျခဲဴရသည်။

၆

လွတ်လပ်

ေသာ မီဒီယာတိုကမ
် ျာဵ၊ သတင်ဵစာမျာဵကို သိမ်ဵပိုက်ပိတ်ပင်ခဲဴသည်။ သူဦဵေဆာင်ေသာ တပ်မေတာ်မှ ၁၉၇၄
ဖွဲ့စည်ဵပုဳကို ပဋ္ဌာန်ဵခဲငဴ ပီဵ နိုင်ငဳေတာ်အာဏာကို အလုဳဵစုဳသိမ်ဵယူခဴသ
ဲ ည်။ ထိုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလတွင်ပင် တတိယ
ေ မာက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်ဵအေရဵမှူဵချုပ်ဦဵသန့် အေရဵအခင်ဵ ဖစ်ခငဲဴ ပီဵ ေထာင်ချီေသာ ေကျာင်ဵသာဵ ပည်သူ
ေပါင်ဵမျာဵစွာ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် မတရာဵအ ပစ်ေပဵခဳခဴရ
ဲ ငပီဵ၊ တရာဵဝင်စာရင်ဵမျာဵအရ ပည်သူ ၁၈ ေယာက်
ေသဆုဳဵခဲဴရသည်။
၁၉၈၈ လူထုအေရဵေတာ်ပုဳမှ အစ ပုငပီဵ အာဏာရှင်ေနဝင်ဵ၏ ဆိုရှယ်လစ်လမ်ဵစဉ်ပါတီ ငပိုကွဲခဴငဲ ပီဵ
၁၉၉၀

ေရွဵေကာက်ပွဲကျင်ဵပနိုင်ခက
ဲဴ ာ

အမျိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်က

အနိုင်ရရှိခဲဴသည်။

သို္ဓေသာ်

တပ်မေတာ်မှ ေရွဵေကာက်ပွဲရလဒ်ကို လစ်လျူရှူငပီဵ နိုင်ငဳေတာ်အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ခသ
ဲဴ ည်။
ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓ အုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက် ဒီမက
ို ေရစီဘက်ေတာ်သာဵမျာဵကို လုပ်ကကဳသတ် ဖတ်မှု၊ ဖမ်ဵဆီဵမှု နှိပ်စက်
ချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵစွာကို ေဆာင်ရွက်ခဲဴရာ နိုင်ငဳတကာကပင် မန်မာနိုင်ငဳသည် နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵမှုကို နိုင်ငဳေရဵ
ယန္တရာဵ စနစ်တစ်ခလ
ု ို ေဆာင်ရွက်ေနသည် (Torture has become an Institution in Burma)
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HUMAN RIGHTS

ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၏ နိုင်ငဳတကာလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵကို အသိအမှတ် ပု မဲခဲရ
ွ ာ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
ဟုေ ပာရေလာက်ေအာင် ထင်ရှာဵခဲဴသည်။

၇

ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵ၊ ပည်တွင်ဵ၊ ပည်ပ အရပ်ဘက်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵအရ ထိုကာလမျာဵတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ ၃၅၀၀ ေကျာ် မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဳခဲဴရ
ငပီဵ၊

လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသူမျာဵအာဵ

သန်ဵနှင်ဴချီေသာ ပည်သူမျာဵသည်

မုဒိန်ဵကျင်ဴမှုကို

ဒုက္ခသည်မျာဵအ ဖစ်

စစ်ပွဲမျာဵတွင်

လက်နက်သဖွယ်

သူတို္ဓ၏ေနရပ်ကို

ကျင်ဴသုဳဵခဲငဴ ပီဵ

စွန်ခွာထွက်ေ ပဵခဲဴကကရသည်။

ကေလဵစစ်သာဵ ေထာင်ေပါင်ဵမျာဵစွာ၊ အဓမ္မ လုပ်အာဵေပဵေချာဆွဲမှု၊ မတရာဵ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵစွာ
ကျင်ဴသုဳဵခဲသ
ဴ ည်။ မည်သည်ဴ နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ အေ ခခဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာ
ေ ပာဆိုခွင်ဴ၊

ေဖာ် ပခွင်ဴ၊

စည်ဵရုဳဵဖွဲ့စည်ဵခွင်ဴကို

အာမခဳကာကွယ်မှုမရှိဘဲ

ပိတ်ပင်ခဳခရ
ဲဴ သည်။

၁၉၉၀

တပ်မေတာ်အစိုဵရ စတင်အာဏာရယူစဉ်မှ စစ် ဖစ်ရာေဒသမျာဵရှိ လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသာဵ နယ်ေ မမျာဵတွင်
အတင်ဵအဓမ္မ ေချာဆွဲ လုပ်အာဵေပဵေစခိုင်ဵ ခင်ဵ၊ အ ပစ်မဲဴဖမ်ဵဆီဵသတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵ ဆိုင်ရာေစာ်ကာဵ
မုဒိန်ဵကျင်ဴမျာဵကို လက်နက်သဖွယ် ကျင်ဴသုဳဵခဲကဴ ကသည်မှာ ယေန့တိုင် ေတွ့ရှိမှတ်တမ်ဵတင် ေနရလျှက်
ရှိသည်။
၂၀၀၇ ခုနစ
ှ ်တွင် စစ်အစိုဵရ၏ စက်သုဳဵဆီေဈဵတက်မှုမှစတင်ငပီဵ သဳဃာေတာ်မျာဵ ဦဵေဆာင်ေသာ
ေရွှေဝါေရာင် အေရဵအခင်ဵ ဖစ်ခဴငဲ ပီဵ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ ၅၂ ေကျာင်ဵပိတ်သိမ်ဵကာ အေရဵအခင်ဵအတွင်ဵ
ရဟန်ဵသဳဃာ ၁၄၀၀ ခန့်အပါအဝင် လူေပါင်ဵ ၆၀၀၀ ေကျာ်ကို ရိုကန
် ှက်ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်ခဲဴရသည်။ AAPP
အဖွဲ့၏ ခန့်မှန်ဵချက်အရ ဂျပန်မီဒီယာ ဓာတ်ပုဳဂျာနယ်လစ် ကင်ဂျီ နာဂီ Kenji Nagai အပါအဝင် လူ ၂၀၀
ေကျာ် ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ ငပီဵ ဒါဇင်ေပါင်ဵမျာဵစွာ ယေန့တိုင် ေပျာက်ဆုဳဵလျှက်ရှိသည်။ ၈
လူနည်ဵစုဘာသာေရဵ၊ လူမျုိ ဵစု အေပ္ဒအေ ခတည်ေသာ နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵ ခိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရမှု
မျာဵကိုလည်ဵ ထိုတပ်မေတာ် အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလမှေနငပီဵ လက်ရှိအချိန်ထိ ဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵ ဖစ်ေပ္ဒေနေသဵသည်။
လွတ်လပ်ေရဵရငပီဵချိန်မှစတင်ငပီဵ ပဋိပက္ခမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵကကာဵ အ ပစ်မဲဴတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ပည်သူမျာဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵမျာဵသည် ချိုဵေဖာက်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ သည်။ လက်နက်ကိုင်တိုကပ
် ွဲမျာဵအကကာဵ ကေလဵစစ်သာဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မ
ေချာဆွဲလုပ်သာဵ၊ လိင်အကကမ်ဵဖက်မျာဵ၊ ေ မယာပစ္စည်ဵမျာဵ ဖျက်ဆီဵသိမ်ဵပိုက်ခဳရမှုမျာဵအကကာဵ
ေသာ

ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည်လည်ဵ

ဒုက္ခသည်မျာဵအ ဖစ်

ေရွှေ့ေ ပာင်ဵေနထိုင်ခရ
ဲဴ ငပီဵ

သိန်ဵချီ
ယခုတိုင်

ထိုင်ဵနိုင်ငဳနယ်စပ်တစ်ေလျှာက် ဒုက္ခသည်စခန်ဵမျာဵတွင် ေနထိုင်လျက်ရှိသည်။
၂၀၀၈

နာဂစ်မှန်တိုင်ဵသည်လည်ဵ

မန်မာဴလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵတွင်

သွယ်ဝိုက်

သက်ေရာက်မှုရှိသည်။ စစ်အာဏာရှင်မျာဵက ထိခုက
ိ ်ခဳ ပည်သူမျာဵကို လျင် မန်စာွ ကယ်တင်ေထာက်ပဳရမည်ဴ
အစာဵ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်ဵပုဳအေ ခခဳဥပေဒ အတည် ပုငပီဵဆုဳဵေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို ေနှာင်ဴေနှဵ
ေအာင် စီမဳေဆာင်ရွက်မှုေတွသာ လုပ်ေဆာင်ခဲဴကကသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစတ
် ွင် အေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲကို
ကျင်ဵပခဲဴငပီဵ

စစ်အစိုဵရေ ပာင်ဵ

အရပ်သာဵအစိုဵရအ ဖစ်

နိုင်ငဳေတာ်အာဏာကို

လွှဲေ ပာင်ဵရယူခဴသ
ဲ ည်။

ထို္ဓေကကာင်ဴ ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာ သည် ထိုအေ ခအေနမျာဵေကျာ်လွန်ခဲဴငပီဵေသာ ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်မှ ယေန့ကာလ ၂၀၂၀
ခုနစ
ှ ်

ဇွန်လအထိကို

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို

အစီရင်ခစ
ဳ ာ ဖစ်ပါသည်။
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မှတ်တမ်ဵတင်ေလဴလာသုဳဵသပ် ပေသာ

CRV Coalition

၂၀၁ဝ ပည်နှစ်မှ ယေန့အထိ

၆.၂

မန်မာနိုင်ငဳလူ့အခွင်ဴအေရဵအေ ခအေန သုဳဵသပ်ချက်

၂၀၁၀ ပညဴ်နစ
ှ ်မှစတင်ငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳသည် စစ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှ အရပ်သာဵတစ်ပိုင်ဵအစိုဵရအ ဖစ်
သမာဵရိုဵကျ

မဟုတ်ေသာ

အကူဵအေ ပာင်ဵအ ဖစ်အပျက်မျာဵစွာ ဖင်ဴ

စတင်ခဴသ
ဲ ည်။

သီဵ ခာဵတဳခါဵပိတ်

နိုင်ငဳအ ဖစ်မှ ေဒသတွင်ဵ၊ နိုင်ငဳတကာတွင်ပါဝင်လာေသာ နိုင်ငဳအ ဖစ် စတင်နင
ို ်ရန် ကကိုဵစာဵလာခဲသ
ဴ ည်။
ICESCR စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုဵအတည် ပု ခင်ဵ၊ လက်နက်ကင
ို ်လမ
ူ ျိုဵေပါင်ဵစုဳေသာအဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ အပစ်
အခတ်ရပ်စဲေရဵ သေဘာတူညီချက်မျာဵေကကာင်ဴ အချို့ေသာ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာ နယ်ေ မတချို့တွင်
ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှု ပန်လည်တိုဵတက်လာေသာ်လည်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵမှာမူ ဆက်လက် ဖစ်
ပဋိပက္ခမျာဵ၊
ထက်ပင်

အထူဵသ ဖင်ဴ

ရခိုင် ပည်နယ်၊

စစ်ပွဲနင
ှ ်ဴမျာဵနှင်ဴအတူ

ကျူဵလွန်ခဳေနရသည်ကို

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵေနထိုင်ေသာ

ကချင် ပည်နယ်နှင်ဴ

ရှမဵ် ပည်နယ်ေ မာက်ပိုင်ဵတို္ဓတွင်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵက
ေတွ့ရှိရသည်။

ပည်နယ်နှင်ဴ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်သည်

တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵကကာဵ

ပည်နယ်မျာဵတွင် စစ်မီဵ ဆက်လက်ေတာက်လျက်ရှိငပီဵ

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုအေပ္ဒ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵ

လူနည်ဵစု

ပည်သူတို္ဓ၏

မင်ဴတက်လျက်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ၊ ပုဂ္ဂလိက

သတင်ဵမီဒီယာမျာဵ တိုဵတက်လာမှုေကကာင်ဴ ယခင်က မုပ်ကွယ်ေနေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မျာဵသည်
ယခုအခါ အမျာဵ ပည်သူမျာဵ မင်ေတွ့လာမှု ပိုမိုရရှိလာသည်။ ဥပမာ ဆိုရလျှင် ၂၀၁၂ခုနှစ၊် ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်
ရခိုင် ပည်အေရဵအခင်ဵမျာဵတွင် စစ်တပ်၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ လူမျိုဵတုဳဵ သတ် ဖတ်မှုမျာဵကို
နိုင်ငဳတကာထိ သိရှိလာနိုင်ခငဲဴ ပီဵ ကရင် ပည်နယ်၊ ကချင် ပည်နယ်၊ ရှမဵ် ပည်နယ် အစရှိသည်ဴ ေနရာမျာဵတွင်
ယခင်က ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကိုလည်ဵ

ပန်လည်ေဖာ်ထုတ်နင
ို ်ရန်

အလာဵအလာမျာဵ ရရှိလာနိုင်ေပသည်။ သို္ဓေသာ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၏ ေနာက်ေကကာင်ဵ ပန် တရာဵစွဲဆိုမှု
မရှိရဆိေ
ု သာအချက်သည်ကာဵ ထိုတရာဵမျှတမှု ပန်လည်ရရှိရန် ယခင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို
ပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ငပီဵ

တရာဵမျှတမှုရရှိေစရန်မူ

အဟန့်အတာဵတစ်ခု ဖစ်ေစသည်။

စစ်တပ်၏

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို မသိရှိ ခင်ဵ၊ မီဒီယာမျာဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ အမျာဵ ပည်သူမျာဵသိရှိေသာေကကာင်ဴ မ ဖစ်မေန စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရေသာ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကိုလည်ဵ

ပစ်ဒဏ်ပယ်ဖျက်ေပဵ ခင်ဵမျာဵ
ယုဳကကည်မှုမရှိကကေပ။
မရရှိမှုကလည်ဵ

၉

တပ်တွင်ဵ

ရှိေနေသာေကကာင်ဴ

ပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခင်ဵ၊

မှန်ကန်ေသာတရာဵစီရင်မှု၊

ပစ်ဒဏ်မကုန်ဆုဳဵမီ
မျှတမှု

ရရှိသည်ဟု

ထို္ဓအ ပင် ရခိုင် ပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵ ပည်နယ်ရှိ အချို့ငမို့နယ်မျာဵတွင် အင်တာနက်

ထိုေဒသရှိ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို

မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ရန်

အဟန့်အတာဵ

ဖစ်ေနသည်။ ထို္ဓအ ပင် ထိုေဒသမျာဵသို္ဓ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ သွာဵလာခွင်ဴကလ
ို ည်ဵ ကန့်သတ်မှု
ရှိေနေသဵသည်။
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HUMAN RIGHTS

ပွာဵလျက်ရှိသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
လက်ရှိ

ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵမျာဵသည်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို

လိုကန
် ာေသာ

စစ်မှန်ငပီဵ

အာဵလုဳဵပါဝင်နိုင်သည်ဴ

နိုင်ငဳေတာ်တစ်ရပ် ဖစ်လာနိုင်ရန်

ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်မှု၊

လိုအပ်ေနေသဵသည်။

လက်ရှိ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ န ရမှုမျာဵေကကာင်ဴ အာဏာရှင်စနစ်သို္ဓ ပန်လည်ေရာက်ရှိသွာဵမည်လာဵဟု
သဳသယ ဖစ်ေနသူမျာဵ

ရှိေနပါသည်။

ေ ပာင်ဵလဲလာေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ၊

လွတ်လပ်ေသာ

မီဒီယာမျာဵ၊ ပိုမိုဖွဲ့စည်ဵလာသည် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ပည်တွင်ဵ ပန်လည် ဝင်ေရာက်လာနိုင်သည်ဴ
AAPP ၊ ND Burma ၊ WLB အစရှိသည်ဴ ယခင် ပည်ပေရာက် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ အေ ခ ပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏
ပန်လည်ဝင်ေရာက်မှုတို္ဓေကကာင်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ကျူဵလွန်ခဳရမှုမျာဵကို ယခု အစီရင်ခစ
ဳ ာတွင် တိကျစွာ
ပန်လည် မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ် ခင်ဵလည်ဵ ဖစ်သည်။၁၀ ဥပမာ မန်မာနိုင်ရှိ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကို ၂၀၁၃ ခုနှစမ
် ှ စတင်၍ မှတ်တမ်ဵ ပုနိုင်ခဴေ
ဲ သာ်လည်ဵ ဤအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင်
၂၀၁၀

ပည်ဴနစ
ှ ်မှစတင်ငပီဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏

မှတ်တမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ

စနစ်တကျထည်ဴဝင်

မှတ်တမ်ဵ ပုနိုင်ခဴသ
ဲ ည်။
မန်မာနိုင်ငဳ၏

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴဆိုင်ေသာ

နိုင်ငဳေရဵအေဆာက်အအုဳယန္တရာဵမျာဵသည်

ယခုမှ

စတင် အေ ခ ပုေနဆဲ ဖစ်သည်။ မန်မာနိုင်ငဳသည် ၂၀၁ဝ ပည်န
ဴ ှစ်အေစာပိုင်ဵမှစတင်ငပီဵ တပ်မေတာ် အစိုဵရ
လက်ထက်မှ အရပ်သာဵတစ်ပိုင်ဵအစိုဵရလက်ထက်သို္ဓ ကူဵေ ပာင်ဵလာခဲရ
ဴ ာတွင် ဒီမိုကေရစီစဳနန
ှု ်ဵတစ်ခု ဖစ်
ေသာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵကို

ပိုမိုေကာင်ဵမွန်လာနိုင်ရန်

ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်

လိုအပ်လာ ပါသည်။
မန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳေရဵယန္တရာဵမျာဵအ ဖစ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ ဖင်ဴ ဖစ်ေပ္ဒလာ
ေသာ ဥပေဒ ပုေရဵဆိုင်ရာ လွှတ်ေတာ်မျာဵတွင်လည်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ မျာဵထာဵရှိသည်။
ပည်သူ္ဓလွှတ်ေတာ်တွင် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာ
နှင်ဴ ပည်တွင်ဵငငိမ်ဵချမ်ဵမှုေကာ်မတီ၊ တရာဵစီရင်ေရဵနှင်ဴ ဥပေဒ ပုေရဵေကာ်မတီ၊ တိုင်ကကာဵစာနှင်ဴ အသနာဵ
ခဳစာ ဆိုင်ရာေကာ်မတီတို္ဓအ ပင် အထူဵသီဵသန့်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အုပ်စုမျာဵအတွက် အမျိုဵသမီဵနှင်ဴ ကေလဵ
သူငယ်
၁၁

အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊

ေတာင်သူလယ်သမာဵနှင်ဴ

အလုပ်သမာဵေရဵရာေကာ်မတီမျာဵ၊

အမျိုဵသာဵ လွှတ်ေတာ်တွင် ေရဵရာေကာ်မတီမျာဵအ ဖစ် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလအခွင်ဴအေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ ပည်တွင်ဵ ပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ
ပည်သူတို္ဓ၏

တိုင်ကကာဵစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊

တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာေကာ်မတီမျာဵအ ပင်

အထူဵသီဵသန့်

ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အုပ်စုမျာဵအတွက် အမျိုဵသမီဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵေကာ်မတီ၊ ေတာင်သူ
လယ်သမာဵေရဵရာေကာ်မတီ၊ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ ပည်တွင်ဵ ပည်ပအလုပ်သမာဵမျာဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ
မျာ၊ ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိသည်။ ၁၂
ထို္ဓအ ပင် တရာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အကျင်ဴပျက် ခစာဵမှု ပေပျာက်ရန် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵရှိငပီဵ
အတန်ငယ်

တိုဵတက်လာသည်ကို

ေတွ့ရှိရသည်။

အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုကဲဴသို္ဓေသာ်

တပ်မေတာ်နှင်ဴ

သက်ဆိုင်ေသာ အမှုမျာဵတွင်မှု လွှမ်ဵမိုဵမှုမျာဵရှိသည်ဟု တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵက ေ ဖဆိုထာဵသည်။
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CRV Coalition
သမ္မတအမိန့်အာဏာ ဖင်ဴ မန်မာနိုင်ငဳ အမျိုဵသာဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်
ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ခဴငဲ ပီဵ ေကာ်မရှင်၏ တရာဵဝင်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴအာဏာကို ပဋ္ဌာန်ဵ
ေပဵအပ်နင
ို ်ခဲဴသည်။ ယင်ဵသည် အစိုဵရပိုင်ဵက လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵတိုဵတက် မင်ဴမာဵလာေအာင် ေဆာင်ရွက်မှု
တစ်ခု ဖစ်သည်။ ထိုေကာ်မရှင်မှ ပါရီစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ (ေခ္ဒ) အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ လိုကန
် ာရမည်ဴ လုပ်ထုဳဵ
လုပ်နည်ဵမျာဵ ဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်နုင
ိ ်ရန် အမျိုဵသာဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်ဆိုင်ရာဥပေဒကို အေ ခ ပုငပီဵ နိုင်ငဳ
သာဵမျာဵ၏ အေ ခခဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ၊ နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေလျှာက်ရန် မင်ဴတင်ေပဵ
ရန် ရည်ရွယ်ထာဵရှိ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ၁၃
သို္ဓေသာ် နိုင်ငဳတကာအဆင်ဴအတန်ဵအာဵ ဖင်ဴ ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ အမျိုဵသာဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဌာနမျာဵ
မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Global Alliance of National Human Right Institutions- GANHRI) အရည်အေသွဵ
သတ်မှတ်ချက်အရ "ခ" အဆင်ဴသာရှိငပီဵ အလုဳဵစုဳ ပည်ဴဝအာဵကိုဵနိုင်ေသာ အဆင်ဴအတန်ဵေရာက်ရန် လိုအပ်
ေနေပသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်၏ စွမ်ဵေဆာင်မှုကို တိုဵ မင်ဴနိုင်ရန်နှင်ဴ

မန်မာနိုင်ငဳသည် ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) တွင် အဖွဲ့ဝင်နင
ို ်ငဳအမှတ်စဉ် (၁၃၇) အ ဖစ် ၂.၁၂.၂၀၀၅
ရက်ေန့၌ ပါဝင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲငဴ ပီဵ ၂၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက်ေန့တွင် အတည် ပုခဲဴပါသည်။
အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုတိုကဖ
် ျက်ေရဵဥပေဒကို

၂၀၁၃

ခုနှစ်

ဨဂုတ်လ

၇

ရက်ေန့တွင်

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတက အတည် ပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲငဴ ပီဵ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင်
အာဏာတည်ခဴပ
ဲ ါသည်။ ပထမအကကိမ် ပင်ဆင်သည်ဴ အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုနှစ၊်
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ေန့ ဥပေဒအမှတ် (၃၂/၂၀၁၄)

ဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအကကိမ်

ပင်ဆင်သည်ဴ

အဂတိလိုကစ
် ာဵမှု တိုကဖ
် ျက်ေရဵဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်ေန့ ဥပေဒအမှတ် (၃၃/၂၀၁၆)
ဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ တတိယအကကိမ် ပင်ဆင်သည်ဴ အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုနှစ၊်
ဇူလိုင် လ ၃၁ ရက်ေန့ ဥပေဒအမှတ်(၁၈/၂၀၁၇)

ဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊ စတုတ္ထအကကိမ် ပင်ဆင်သည်ဴ

အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုတိုကဖ
် ျက်ေရဵ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့ ဥပေဒအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈) ဖင်ဴ
လည်ဵေကာင်ဵ ထုတ် ပန်ခဴပ
ဲ ါသည်။ အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုတိုကဖ
် ျက်ေရဵနည်ဵဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀
ရက်ေန့တွင် ပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ဖင်ဴ ထုတ် ပန်ခဴပ
ဲ ါသည်။၁၄
ထို္ဓအ ပင် ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ွင် ရခိုင် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵတွင် ဖစ်ပွာဵေသာ ပဋိပက္ခေကကာင်ဴ ေဒ္ဒေအာင်ဆန်ဵ
စုကကည်သည် ယခင်ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှုဵချုပ်ေဟာင်ဵ ကိုဖီအာနန်ဦဵေဆာင်ေသာ အကကဳေပဵ
အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵေစလွှတ်ငပီဵ အစီရင်ခစ
ဳ ာတစ်ေစာင်ကို ထုတ် ပန်နင
ို ်ခဲဴသည်။၁၅

သို္ဓေသာ် ကုလသမဂ္ဂမှ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ အထူဵစုဳဵစမ်ဵေရဵကိုယ်စာဵလှယ် ရန်ေဟဵလီကို ပည်ဝင်ခွင်ဴမ ပုဘဲ ကုလသမဂ္ဂ၏
အချက် အလက်ရှာေဖွေရဵအစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵကိုမူ ကန့်ကွက်ဆန်ကျင်ဴခဲဴသည်။၁၆

ထို္ဓအ ပင် မန်မာနိုင်ငဳအေန

ဖင်ဴ အထူဵအစီရင်ခစ
ဳ ာတင်သွင်ဵသူ၏ ေတွ့ရှိချက်မျာဵကို ပင်ဵထန်စွာပယ်ချငပီဵ အချက်အလက်ရှာေဖွေရဵ
အဖွဲ့၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵအာဵ လစ်လျှူရှုခဴသ
ဲ ည်။
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လွတ်လပ်ေသာ ေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ထွက်ေပ္ဒလာရန် တိုကတ
် ွန်ဵလျက်ရှိသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ပစ်မှုဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵ (International Criminal
Court ICC) မှ ရခိုင် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵပဋိပက္ခနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ပစ်မှုမျာဵကို စုဳစမ်ဵ ပစ်ဒဏ်ချမှတ်နင
ို ်ရန်
အမှုဖွင်ဴ ေဆာင်ရွက် လာသည်။

၁၇

ထို္ဓ ပင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဂန်ဘီယာနိုင်ငဳမှ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

တရာဵရုဳဵသို္ဓ (International Court of Justice -ICJ) သို္ဓ တရာဵလို ပု အမှုဖွင်ဴတိုင်ကကာဵခဲဴငပီဵ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်
ဒီဇင်ဘာလတွင်

ကကာဵနာခဲဴသည်။

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသို္ဓ

နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ပင်ခဳနှင်ဴ

နိုင်ငဳ ခာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဖစ်သူ ေဒ္ဒေအာင်ဆန်ဵစုကကည်မှ ဦဵေဆာင် တရာဵရင်ဆိုင်ခငဲဴ ပီဵ
ခုခဳေချပခဲဴသည်။

သို္ဓေသာ်

မန်မာနိုင်ငဳမာှ

လူမျိုဵတုဳဵသတ် ဖတ်မှုလုပ်ရပ်မျာဵ

မန်မာနိုင်ငဳဘက်မှ
ဆက်ငပီဵမ ဖစ်ေအာင်

တာဵဆီဵေရဵ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငဳဘက်က ေလျှာက်ထာဵချက်အရ ကကာဵ ဖတ်လိုကန
် ာလုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ အချက် ၄
ချက်ကို ICJ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵက ဆုဳဵ ဖတ်ချက် ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။ ထိုအချက်မျာဵမှာ၁၈
1) (၁) လူမျုိ ဵတုဳဵသတ် ဖတ်မှုတာဵဆီဵေရဵဆိုင်ရာနိုင်ငဳတကာသေဘာတူညီချက် အပိုဒ်(၂) တွင် ေဖာ် ပထာဵ
သညဴ် ကျူဵလွန်မှုမျာဵ ဖစ်ေပ္ဒလာ ခင်ဵမရှိေစရန် မန်မာနိုင်ငဳအေန ဖငဴ် အကာအကွယ်ေပဵေရဵအစီအမဳ
မျာဵ ေဆာင်ရွက် သွာဵရေပမည်။
2) (၂) မန်မာဴစစ်တပ် ဖစ်ေစ

ပည်သူ္ဓစစ်အဖွဲ့ ဖစ်ေစအ ခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခခ
ု ုက ဖစ်ေစ

ဂျန
ီ ိုဆိုဒ်

(Genocide) စာချုပ် အပိုဒ် (၂) ပါ လူမျိုဵတုဳဵသတ် ဖတ်မှုေ မာက်သညဴ် လုပ်ရပ်မျာဵ ကျူဵလွန် ခင်ဵမရှေ
ိ စ
ရန်နှငဴ် ကျူဵလွန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် လှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵ ဖစ်ေပ္ဒလာ ခင်ဵမရှေ
ိ စရန် မန်မာနိုင်ငဳအေန ဖငဴ်
၎င်ဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵကို ထိန်ဵချုပ် ကိုင်တွယ်ရမည်။
3) (၃) ဖစ်ငပီဵခဲဴေသာ ကျူဵလွန်မှုမျာဵမှ ကျန်ခဴသ
ဲ ညဴ် သက်ေသအေထာက်အထာဵမျာဵအာဵ မေပျာက်ပျက်
ေအာင် ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵရမည်။၊ မဖျက်ဆီဵပစ်ရ။
4) (၄) ဂျီနိုဆိုဒ်(Genocide) သေဘာတူညီချက်ကိုချိုဵေဖာက်မှုရှိမရှိ တရာဵရုဳဵက စစ်ေဆဵ ေနစဉ်ကာလ
အတွင်ဵ မန်မာနိုင်ငဳဘက်မှ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၏ တိုဵတက်မှု ဖစ်စဉ် ပထမအကကိမ် အစီရင်ခစ
ဳ ာအာဵ
၄ လ အတွင်ဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ တင်သွင်ဵရမည်။ ေနာက်ပိုင်ဵတွင် ၆ လတစ်ကကိမ် ပုဳမှန်အစီရင်ခစ
ဳ ာ
တင်သွာဵရမည်။
ထို္ဓေကကာင်ဴ မန်မာနိုင်ငဳသည် ယခုလက်ရှိတွင် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသို္ဓ ပုဳမှန်အစီရင်ခစ
ဳ ာ
တင်သွင်ဵ ေနရသည်ဴ အေ ခအေနတစ်ရပ်တွင် ရှိပါသည်။
ထို္ဓအ ပင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၄ နှစ်တစ်ကကိမ်တင်သွင်ဵရေသာ ကမ္ဘာဴနင
ို ်ငဳအာဵလုဳဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
အေ ခအေနကို ပုဳမှန်သုဳဵသပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ် (Universal Periodic Review-UPR) လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
အေ ခအေနကို ပုဳမှန်သုဳဵသပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ် ဖစ်ငပီဵ ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၏ ဆုဳဵ ဖတ်ချက်အမှတ်
(၆၅/၂၅၁) အရ ေဆာင်ရွက်ရသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် ဖစ်သည်။ မန်မာနိုင်ငဳအေန ဖင်ဴ UPR ပထမအေကျာဴ (First
Cycle) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစတ
် ွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအေကျာဴ (Second Cycle) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစတ
် ွင်
လည်ဵေကာင်ဵ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာအေကျာဴအလိုက် ဆွစ်ဇာလန်နင
ို ်ငဳ၊ ဂျီနီဗာငမို့ရှိ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵဆိုင်ရာမဟာမင်ဵကကီဵရုဳဵသို္ဓ

ေပဵပိ္ဓတ
ု င် ပခဲငဴ ပီဵ

ကုလသမဂ္ဂလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာင်စီတွင်
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သုဳဵသပ်မှု

CRV Coalition
ခဳယူခဴသ
ဲ ည်။ ဒုတိယအေကျာဴ (Second Cycle) သုဳဵသပ်မှုခယ
ဳ ူခဴစ
ဲ ဉ်က အဖွဲ့ဝင်နင
ို ်ငဳေပါင်ဵ (၉၃) နိုင်ငဳ၏
အကကဳ ပု တိုကတ
် ွန်ဵချက်ေပါင်ဵ (၂၈၁) ချက်တွင် (၁၆၆) ချက်ကို လက်ခခ
ဳ ငဲဴ ပီဵ ( ငင်ဵပယ်ခဴေ
ဲ သာ အချက်
အမျာဵစုသည် ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖင်ဴ တိုကရ
် ိုက် (သို္ဓမဟုတ်) သွယ်ဝိုကစ
် ွာသက်ဆိုင်ေနသည်)
အကကဳ ပုချက်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နင
ို ်ရန်အတွက်

ပု ပင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရေပမည်။၁၉
ပည်တွင်ဵ

လက်ခခ
ဳ သ
ဲဴ ည်ဴ
မင်သာေသာ

ထို္ဓအတူ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရက တင်သွင်ဵရသည်ဴ UPR နှင်ဴအငပိုင်

ပည်ပအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ စုေပါင်ဵ၍ တင်သွင်ဵေသာ အစီရင်ခစ
ဳ ာပါ ေဖာ် ပချက်

အကကဳ ပုချက်မျာဵသည်လည်ဵ အလွန်တရာအေရဵပါပါသည်။ ထပ်မဳငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳသည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ
ပတ်သက်ေသာ အဓိက အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်ဵ ၉ ခုအနက် အမျိုဵသမီဵ ဆိုင်ရာ၊ ကေလဵဆိုင်ရာ၊
မသန်စွမ်ဵမှုဆိုင်ရာနှင်ဴ

စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင် ၄ ခုကုိ

မန်မာနိုင်ငဳက စာချုပ်ဝင် နိုင်ငဳ (State Party) အ ဖစ် သေဘာတူပါဝင် (accession) ပုလုပ်ထာဵငပီဵ
အဆိုပါစာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ ချုပ်ဆိုငပီဵ ေနာက်ပိုင်ဵတွင် လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မဳ ဖည်ဴစွက် ချုပ်ဆိုထာဵေသာ
ေနာက်ဆက်တွဲစာချုပ် (Optional Protocol) အချို့ကိုလည်ဵ ထပ်မဳချုပ်ဆိုထာဵငပီဵ ဖစ်ပါသည်။ ထိုေကကာင်ဴ
လိုအပ်ေသာ

စီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအစီရင်ခလ
ဳ ွှာမျာဵကိုလည်ဵ

အစိုဵရမှ

ေဆာင်ရွက်ရေပသည်။ သို္ဓေသာ် မန်မာနိုင်ငဳအတွက် အသက်တမျှအေရဵကကီဵေသာ စာချုပ်မျာဵ ဖစ်ေသာ
လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ အဓမ္မေပျာက်ဆုဳဵမှုမှ အကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဆိုင်ရာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊
ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုနှင်ဴ
လူ္ဓသိက္ခာညှိုဵနွမ်ဵေစသည်ဴ

အ ခာဵေသာရက်စက်၊
ပုကျင်ဴမှု (သို္ဓမဟုတ်)

ကကမ်ဵကကုတ်၊

လူမဆန်သည်ဴ

(သို္ဓမဟုတ်)

ပစ်ဒဏ်ေပဵမှုတို္ဓအာဵ ဆန့်ကျင်သည်ဴ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊

နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာစာချုပ်၊ လူမျိုဵခွဲ ခာဵမှု အာဵလုဳဵပေပျာက်ေရဵ
ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၊ ၎င်ဵတို္ဓ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှင်ဴ အခွင်ဴအေရဵ
အကာအကွယ်ေပဵေရဵဆိုင်ရာ

နိုင်ငဳတကာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵတို္ဓကိုလည်ဵ

ဆက်လက်

အတည် ပုေရဵထိုဵရန်

လိုအပ်ေနေသဵသကဲဴသို္ဓ ထိုစာချုပ်မျာဵ၏ အနှစ်သာရကိုေဆာင်ေသာ ဖွဲ့စည်ဵပုဳဥပေဒ၊

ပည်တွင်ဵတရာဵ

ဥပေဒမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵအေဆာက်အအုဳ ယန္တရာဵမျာဵ၊ အစိုဵရ၏ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခမ
ဳ ှု လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ
ဖစ်ေပ္ဒလာရန်လည်ဵ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲရေပမည်။
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ထိုစာချုပ်မျာဵအတွက်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

မှတတ
် မ်ဵတင်ထာဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခဳရမှုမျာဵကို

၆.၃

အကျဉ်ဵချုပ်တင် ပချက်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကို
ဥပမာအသက်ရှင်မှု၊

လုဳခခုဳမှု၊

အဓိကအာဵ ဖင်ဴ

လွပ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵ ဖစ်ေသာ

တစ်ဦဵချင်ဵစီ

ေဖာ်ထုတ်ပိုင်ခွင်ဴ၊

ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵ

အမျာဵ ပည်သူေနရာမျာဵကို

လွတ်လပ်စွာသွာဵလာခွင်ဴ၊ ကိုဵကွယ်ယုဳကကည်ခင
ွ ်ဴ၊ ေဖာ်ထုတ်ခင
ွ ်ဴမျာဵအ ပင် ကျွန် ပုခဳရ ခင်ဵ၊ လူကုနက
် ူဵ ခင်ဵ၊
တရာဵမဲဴသတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ အစေဖျာက် ခင်ဵ၊ နှိပ်စက် ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵ ခင်ဵ၊ အ ပစ်ေပဵ ခင်ဵတို္ဓမှ ကင်ဵလွတ်ခင
ွ ်ဴ
အစရှိသည်တို္ဓကို ချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရ ခင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ လက်နက်၊ အာဏာ ဖင်ဴ လိင်ပင
ို ်ဵအနိုင်အထက်
ပု ခင်ဵ၊ မုဒိမဵ် ကျင်ဴ ခင်ဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ေပ္ဒတာစွဲ ခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ စစ်ပွဲတွင်ဵ
ပါဝင်ေစ ခင်ဵ၊ တရာဥပေဒေရှ့ေ မာက်တွင် တူမျှေသာအခွင်ဴအေရဵမရရှိမှုနှင်ဴ တရာဵဥပေဒ၏ အကာအကွယ်
ကို မရရှိ ခင်ဵသည်လည်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုပင် ဖစ်သည်။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ငပီဵ
ပန်လည်ကုစာဵေပဵမှု မရှိ ခင်ဵ၊ ဥပေဒမဲဴ တစ်ဖက်သတ်အ ပစ်ေပဵ ခင်ဵ၊ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵကို
အကာအကွယ်မေပဵ ခင်ဵ၊ မေပဵနိုင် ခင်ဵ၊ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေပဵရမည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်
မှုမျာဵကို တာဵ မစ် ခင်ဵ၊ အခွင်ဴအာဏာ ရုပ်သိမ်ဵေလျာဴချ ခင်ဵတို္ဓသည်လည်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ
ခင်ဵဟု သတ်မှတ်လာကကသည်။၂၀ ထိုအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာ
စာတမ်ဵမျာဵ ဖင်ဴလည်ဵ သတ်မှတ်ကာကွယ်နိုင်ရန် ကကိုဵပမ်ဵလာကကသည်။
လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ မိမိလူမျိုဵစုအကျိုဵစီဵပွာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ပိုင်
ခွင်ဴ

ပဌာန်ဵပိုင်ခင
ွ ်ဴသည်လည်ဵ ယေန့လူ္ဓအသိုင်ဵအဝန်ဵတွင်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵတစ်ရပ်အ ဖစ် အေရဵပါလာ

သည်။ ထိုေကကာင်ဴ နိုင်ငဳတကာစီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှု အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာစာချုပ် (ICESCR)
ကို မန်မာနိုင်ငဳက ချုပ်ဆိုခဲဴသည်ဴ နည်ဵတူအထက်ပါ လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ လူနည်ဵစု ဘာသာဝင်
အုပ်စုမျာဵ၏ စီဵပွာဵ၊ လူမှု၊ ယဉ်ေကျဵမှုတို္ဓကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရမ
ုဳ က နိုင်ငဳသာဵတို္ဓ၏

၂၁

သင်ဴေလျာက်

ေသာ စာဵဝတ်ေနေရဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေသာေနထိုင်မှု၊ အလုပ်သမာဵ၊ လယ်သမာဵ
မျာဵ၏ အကျုိ ဵစီဵပွာဵ၊ အခမဲဴပညာေရဵ၊ လူမှုဖူလုဳေရဵ၊ ရုပ်ပိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုတို္ဓကို
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ တစ်ရပ်အေန ဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်လည်ဵ လိုအပ်လာေပသည်။
အထူဵသ ဖင်ဴ လွတ်လပ်စွာေရဵသာဵေဖာ် ပခွင်ဴ၊ စုစည်ဵဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ပိုင်ခွင်ဴ၊ သင်ပင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ
ဖွဲ့နိုင်ခွင်ဴ၊ အစိုဵရအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်နိုင်ခင
ွ ်ဴ၊ အမျာဵ ပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေရွဵေကာက်ပွဲမျာဵတွင်
ေရွေကာက်ပိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ ေရွဵေကာက်ခပ
ဳ ိုင်ခွင်ဴအစရှိသည်ဴ နိုင်ငဳေရဵနွယ်ေသာ နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵသည်
လည်ဵ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵအ ဖစ်

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

နိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

သေဘာတူစာချုပ် ( ICCPR) သေဘာတူစာချုပ်မျာဵ ချုပ်ဆိုကာကွယ်ရေပမည်။
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ဇယာဵ ၁။ လူ့အခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှု ပ ဇယာဵ

ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင်

မန်မာနိုင်ငဳတွင်

လက်ရှိ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနမျာဵကို

သုဳဵသပ်ငပီဵ

အဓိကကျေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအချက်မျာဵကို အေကကာင်ဵရင်ဵတူမျှနိုင်ရာ စုငပီဵေဖာ် ပတင် ပထာဵပါသည်။
ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေပဵပိ္ဓလ
ု ာေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ ယုဳကကည်စိတ်ချရ
ေသာ မီဒီယာေဖာ် ပချက်မျာဵ၊ အ ခာဵေသာ ပည်တွင်ဵ ပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေဖာ် ပထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵ
မျာဵထဲမှ စိစစ်ငပီဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၀၅၃၆ ခုကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ ပည်နှစ် ဂျူလိုင်လ
အထိ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ ၁၀၀၀ ေကျာ်
ရှိငပီဵ ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု အမျိုဵအစာဵအလိုက် ခွဲ ခာဵမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိပါ
သည်။ ထိုမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသမျှအေပ္ဒတွင် အေ ခ ပုငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအေ ခအေနကို
သုဳဵသပ် အကကုဳ ပုထာဵ ခင်ဵ ဖစ်ပါသည်။
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵတွင် မတရာဵဖမ်ဵဆီဵခဳရမှုမျာဵကို အမျာဵဆုဳဵ မှတ်တမ်ဵတင်
ထာဵပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစမ
် ှ စတင်ေသာ တေကျာဴ ပန် မန်မာ ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵ ကချင်နှင်ဴ ရှမဵ် ပည်နယ်မျာဵ
တွင် ဖစ်ပွာဵေသာစစ်ပွဲမျာဵ ၂၀၁၈ ခုနှစမ
် ှ စတင်ေသာ ရခိုင် ပည်နှင်ဴ ချင်ဵ ပည်နယ်မျာဵတွင် ဖစ်ပွာဵေသာ
စစ်ပွဲမျာဵ၏ အကျုိ ဵဆက်မျာဵေကကာင်ဴ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵခဳရသူမျာဵ၊ နိုင်ငဳေရဵတက်ကကသူမျာဵ၊ ေ မသိမ်ဵယာ
သိမ်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသူမျာဵ သိသိသာသာ မျာဵ ပာဵလာေသာေကကာင်ဴ ဖစ်သည်။ ဥပမာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
တွင် ပညာေရဵဥပေဒ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲမှု၊ ကာလရှည်ကကာစွာ ယေန့တိုင် ဆန္ဒ ပဆန့်ကျင်ေနေသာ မစ်ဆုဳေရ
ကာတာစီမဳကိနဵ် ၊ လက်ပဳေတာင်ဵေကကဵနီေတာင် စီမဳကိနဵ် တို္ဓသည် ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵ ဖစ်သည်။
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ရုပ်ပုဳ (၁) ကချင် ပည်နယ် မစ်ကကီဵနာဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ ရဲကာဵတစ်စင်ဵ ထွက်လာစဉ်

ထိုဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ၏ အရင်ဵခဳ ဖစ်စဉ်မျာဵ ဖစ်သည် ေ ပာင်ဵလဲလာေသာ နိုင်ငဳေရဵ ဖစ်ဉမ
် ျာဵနှင်ဴအတူ
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအေရဵနှင်ဴပတ်သတ်ငပီဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် ခင်ဵ၊
၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အေထွေထွေရွှေဵေကာက်ပွဲ၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၇ ကကာဵ ဖတ်ေရွဵေကာက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵမှုအတွင်ဵ
ဆန္ဒ ပမှုမျာဵတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရမျာဵ၊ အမည်မသိလူအုပ်စုမျာဵ၏ ပိတ်ပင် ခင်ဵ၊ အေနှာင်ဴအယှက် ပု
ခင်ဵမျာဵကလည်ဵ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာဆန္ဒ ပမှုကို ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵထိခုက
ိ ်ေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵ ပု
ထာဵပါသည်။
အရပ်သာဵမျာဵစစ်ပွဲတွင်ဵ၊

ပဋိပက္ခမျာဵအတွင်ဵ

သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵ၊

အေကကာင်ဵအမျိုဵမျိုဵ ဖင်ဴ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ငပီဵ ေသဆုဳဵမှုမျာဵကို တတိယအမျာဵဆုဳဵ မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဲဴသည်။ ထိုသတ်
ဖတ်

ေသဆုဳဵမှုမျာဵသည်

မည်သည်ဴလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵ ဖင်ဴ

ယှဉတ
် ွဲေနသည်ကလ
ို ည်ဵ

သီဵသန့်ေဖာ် ပထာဵပါသည်။ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမှာ
ေကျဵရွာမျာဵမီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဳရမှု၊ ပစ္စည်ဵမျာဵကိုဖျက်ဆီဵခဳရ ခင်ဵ ဖစ်ငပီဵ ပည်သူလုထု၏လယ်ေ မမျာဵ၊ ပိုင်ဆိုင်
မှုမျာဵကို လုယူသိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ ေ မယာ ပဿနာမျာဵသည် တ ဖည်ဵ ဖည်ဵ ပိုမိုထင်သာ မင်သာ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ဖစ်ပါသည်။ ထို ဖစ်စဉ်မျာဵအတွင်ဵ ေနရပ်စွန့် ခွာရန် အတင်ဵအဓမ္မဖယ်ရှာဵ ခင်ဵမျာဵ
လည်ဵရှိေပသည်။ အင်အာဵသုဳဵ စစ်သာဵစုေစာင်ဵ ခင်ဵ၊ ကေလဵစစ်သာဵမျာဵ အသုဳဵ ပု ခင်ဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မ
လုပ်အာဵေပဵေစခိုင်ဵမှုမျာဵကိုလည်ဵ စစ် ဖစ်ပွာဵေနေသာ ပည်နယ်မျာဵတွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ
လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵမှ လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကို ေတွ့ရှိမှတ်တမ်ဵတင် ထာဵရှိနုင
ိ ်ခဲဴသည်။
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ထို္ဓအတူ အင်တာနက်အွန်လိုင်ဵမျာဵ၊ စာနယ်ဇင်ဵမျာဵေပ္ဒတွင် လွတ်လပ်စွာ ေဖာ်ထုတ်ေ ပာဆိုမှု
မျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵတရာဵဆွဲဆိုမှုမျာဵ၊ အမျာဵ ပည်သူနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ နိုင်ငဳေရဵအေ ခ ပု လွတ်လပ်စွာစုေဝဵ
ခင်ဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵေနှာင်ဴယှက်မှုမျာဵသည် နိုင်ငဳေရဵေ ပာင်ဵလဲလာမှုနှင်ဴအတူ အေရဵယူမှုမျာဵရှိလာသည်။
လွတ်လပ်စွာသွာဵလာမှုမျာဵကို တာဵဆီဵတရာဵစွဲဆိုေသာအမှုမျာဵနှင်ဴ စစ်တပ်မျာဵ၊ လက်နက်ကင
ို ်
မျာဵမှ လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ ပ တာဵဆီဵပိတ်ပင်မှုမျာဵသည်လည်ဵ သိသာေသာရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်
ေဖာ် ပထာဵသည်။
စစ်ပွဲမျာဵနှင်ဴ စစ် ဖစ်ရာေဒသမျာဵအတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ လိင်ပုင
ိ ်ဵအနိုင်ကျင်ဴမှုမျာဵ၊ လိင်ပိုင်ဵ
အနိုင်အထက် ပုမှုမျာဵသည် ယေနတိုင်ရှိေနငပီဵ စစ် ဖစ်ပွာဵရာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသအနှဳ္ဓ တပ်မေတာ်၏ အုပ်စု
လိုက် လိင်ပုင
ိ ်ဵအနိုင်ကျငဴ် ခင်ဵ၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵအနိုင်ကျငဴ်သတ် ဖတ်မှုမျာဵနှငဴ် အချိန်အတိုင်ဵအတာတစ်ခထ
ု ိ ေခ္ဒ
ေဆာင်ငပီဵ လိင်ကျွန် ပုမှုမျာဵကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵရရှိခဲဴပါသည်။
စစ်ပွဲမျာဵ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ၏ အရပ်သာဵမျာဵထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်
ရှိေပသည်။ ထို္ဓအ ပင် ထိုမှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှ လမ်ဵမိုင်ဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵ ေသဆုဳဵမှုမျာဵကိုလည်ဵ
The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLD) မှ မန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ စစ်ပွဲ ဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ၊
အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိမှု အချက်အလက်မျာဵကိုလည်ဵ ယှဉထ
် ိုဵသုဳဵစွဲငပီဵ ေဖာ် ပထာဵပါသည်။
ေအာက်တွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵတစ်ခခ
ု ျင်ဵစီအလိုက် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကို AAPP နှင်ဴ မိတ်ဖက်မျာဵ
၏ အကကဳ ပုချက်အရ တူရာစုဖွဲ့၍ အကျယ်တဝငဴ် တင် ပထာဵပါသည်။
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၆.၄

ဇယာဵ-၂။

အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနှင်ဴ သက်ဆုင
ိ ်ေသာ မတရာဵဖမ်ဵစီဵချုပ်ေနှာင်မှု၊
ဒဏ်ရာအနာတရရရှိမှု၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ ခင်ဵနှင်ဴ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳရမှုမျာဵ

မတရာဵချုပ်ေနှာင်ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာအနာတရရရှိ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊
နှိပ်စက်ညှဉ်ဵပမ်ဵ ခင်ဵမျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှု ပ ဇယာဵ

အထက်ပါဇယာဵသည်

အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနှင်ဴ

သက်ဆိုင်ေသာ

မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှု၊

ဒဏ်ရာ အနာတရရရှိမှု၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ ခင်ဵနှင်ဴ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳရမှုမျာဵကို နှစ်အလိုက် ေဖာ် ပထာဵေသာ
နှိုင်ဵယှဉ် ပ ဂရပ်ဇယာဵ ဖစ်ပါသည်။ မန်မာနိုင်ငဳတွင် မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမှာ နှစ်အလိုက် တည်ရှိငပီဵ
၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ွင် ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်နှင်ဴ စစ် ဖစ်ပွာဵရာတွင် အရပ်သာဵမျာဵကိုဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ နှိပ်စက် ခင်ဵ
သတ် ဖတ်မှုမျာဵသည် အ မင်ဴဆဳဵု ဖစ်ခဴသ
ဲ ည်။ ဆက်လက်ငပီဵ ၂၀၂၀

ပည်ဴနစ
ှ ် ဇွန်လထိ ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊

နှိပ်စက် ခင်ဵ၊ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ် ခင်ဵမျာဵသည် အရှိန် ဖင်ဴ ဖစ်ပွာဵလျှက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရ
သည်။ ဥပမာ ၃၀ - ၆ - ၂၀၂၀ ေန့တွင် ေ မာက်ဦဵငမို့နယ် ေတာင်ပိုင်ဵရှိ ေလာင်ဵကကတ်ေကျဵရွာအုပ်စု
ပီပင်ရင်ဵ မူဆလင်ရွာမှ ဦဵအဒူ ခမ်ဵ အသက် (၄၃)နှစ်နင
ှ ်ဴ သရချိုေကျဵရွာေန ေမာင်အုဳေမာ်မာတင် အသက်
(၂၂)နှစ်တို္ဓအာဵ လယ်ကွင်ဵ၌ လယ်လုပ်ေနစဉ်

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ခမ
ု ှ နဳနက် ၇ နာရီခဲခ
ွ န့်တွင်

ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴကကပါသည်။ တစ်ဆက်တည်ဵမှာပင် ေလာင်ဵကကက်ေကျဵရွာမှ ဦဵေမာင်ေရွှေသန်ဵ
အသက် (၃၉)နှစ်နင
ှ ်ဴ ၎င်ဵ၏သာဵ ဖစ်သူ ေမာင်စိုဵနိုင်လင်ဵ အသက် (၁၇)နှစ် နှစ်ဦဵအာဵ ဟင်ဵခင်ဵခခဳစည်ဵရိုဵ
ကာရဳေနစဉ် ၎င်ဵစစ်ေကကာင်ဵမှ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵငပီဵ တစ်ရွာတည်ဵေန ဦဵေမာင်ထွန်ဵသိန်ဵ အသက်(၃၈)နှစ်ကို
လည်ဵ ေနအိမ်မှ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴပါသည်။ ေပါင်ဵတုတ်ေကျဵရွာအုပ်စု သူေဌဵကုန်ဵေကျဵရွာမှ ဦဵ ဖူေမာင်
သန်ဵ အသက်(၂၂) နှစ်အာဵ လယ်ယာလုပ်ငန်ဵခွင်မှ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၎င်ဵေကျဵရွာေန ေမာင်ေမာင်ေစာသန်ဵ
အသက်(၁၉)နှစ်ကိုလည်ဵ ၎င်ဵေန့ ၎င်ဵအချိန်မှာပင် ေနအိမ်မှ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ထိုသို္ဓ တရာဵမဲဴဖမ်ဵဆီဵ
မှုမျာဵသည် လက်ရှိ မန်မာနိုင်ငဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် ခဲယဉ်ဵေနေသဵသည်။ နှစ်ဘက်
တပ်မျာဵနှင်ဴ တိုကပ
် ွဲေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵ ခင်ဵနှင်ဴ ဒဏ်ရာရ ခင်ဵ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ မိမိတို္ဓထင် မင်ယူဆသလို
စွပ်စ၍
ွဲ ဥပေဒမဲဴဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ မေတာ်မတရာဵ

29

CRV Coalition
သည်ဴလုပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခရ
ဳ န် ငင်ဵဆန် ခင်ဵတို္ဓမှာ မည်သည်ဴ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵအတွက်
မဆို ကျင်ဴဝတ်သိက္ခာမဲဴရာေရာက်ငပီဵ ပည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုဵအိမ်၊ စည်ဵစိမ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်
လက်နက်ကင
ို ်ရပါသည်ဆိုေသာ တပ်မေတာ်တစ်ရပ်၏ အေ ခခဳအကျဆုဳဵ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ဆန့်ကျင်ေန
သည်။

၆.၄.၁

မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမဵ် ခင်ဵ

စိတ်ထင်တိုင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵသည် မတရာဵေသာလုပ်ရပ်တစ်ခု ဖစ်ငပီဵ
လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကုိ ချိုဵေဖာက် ခင်ဵတစ်မျုိ ဵလည်ဵ ဖစ်သည်။ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵ၊ ချုပ်ေနှာင် ခင်ဵ၊
ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵနှင်ဴ အ ခာဵေသာ ရက်စက်ကကမ်ဵကကုတ်ေသာ လူမဆန်ေသာ လုပ်ရပ်
မျာဵေကကာင်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချုိ ဵေဖာက်မှုမျာဵ ပိုမို ဖစ်ပွာဵေစခဲသ
ဴ ည်။ တရာဵမဝင် ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင် ခင်ဵနှင်ဴ
မျာဵ ဖစ်သည်။

စိတ်ထင်တိုင်ဵဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ

(သို္ဓ)

တရာဵမဝင်ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵမှ

လွတ်ေ မာက် ခင်ဵသည်

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵ အပိုဒ် ၉ တွင် ပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အေ ခခဳကျေသာ
အခွင်ဴအေရဵတစ်ခု ဖစ်သည်။ ၂၂
မန်မာနိုင်ငဳရှိ အချို့ေသာေနရာမျာဵတွင် ထိုသို္ဓဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ အစအန
ေဖျာက် ခင်ဵမျာဵသည် အမှုအခင်ဵမျာဵအ ဖစ် ေန့စဉ်ကကုဳေတွ့ မင်ေတွ့ေနရပါသည်။ ထိုကစ
ိ ္စရပ်မျာဵေကကာင်ဴ
နစ်နာသူမျာဵေပ္ဒထွက်လာငပီဵ ၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာမိသာဵစုမျာဵအထိ သက်ေရာက်မှုမျာဵရှိလာသည်။
တစ်နည်ဵအာဵ ဖင်ဴ ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓေသာ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵမျာဵသည် လူတို္ဓ၏ အသက်
အိုဵအိမ် စည်ဵစိမ်မျာဵသာမက စီဵပွာဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵစသည်ဴ ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳတွင်
ထိခုက
ိ ်နစ်နာမှုမျာဵ ရှိလာနိုင်ေပသည်။ စိတ်ထင်တိုင်ဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵသည် နိုင်ငဳတကာ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵစာချုပ်မျာဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ

ပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ဆန့်ကျင်ငပီဵ လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကို

ဆုဳဵရှုဳဵေစသည်။ ဥပမာမျာဵမှာ တရာဵဝင်အေ ခအေနမရှိေသာ လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကိုဆုဳဵရှုဳဵ ခင်ဵ၊ အ ပည် ပည်
ဆိုင်ရာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵတွင်

ပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ

အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ

လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵကို

ဆုဳဵရှုဳဵ ခင်ဵ၊ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ေကကညာစာတမ်ဵနှင်ဴ အ ခာဵသက်ဆိုင်ရာစာချုပ်မျာဵတွင် ေဖာ် ပထာဵသည်ဴ
အတိုင်ဵ မျှတေသာတရာဵခွင်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ မကိုက်ညီသည်ဴ တရာဵစွဲဆိုမှုတစ်ခအ
ု ငပီဵတွင် လွတ်လပ်
ခွင်ဴဆုဳဵရှုဳဵ ခင်ဵတို္ဓ ဖစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကို အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴ
အေရဵဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာတမ်ဵ၏ အပိုဒ် ၉ တွင် ပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်။ ၎င်ဵသည် အထူဵသ ဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵရန်
စိစစ်ထာဵေသာေနရာမျာဵသည် တရာဵမဝင် ဖစ်ေန ခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵရသည်အ
ဴ ေကကာင်ဵကို နစ်နာသူမှ သိရှိခင
ွ ်ဴ
မရ ခင်ဵ၊ နစ်နာသူ၏ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵဆိုင်ရာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵအာဵ ေလဵစာဵမှုမရှိ ခင်ဵ၊ နစ်နာသူသည်
သင်ဴေတာ်ေသာ အချိန်ကာလတစ်ခအ
ု တွင်ဵ တရာဵရင်ဆိုင်ခွင်ဴမရှိ ခင်ဵစသည်ဴ အေ ခအေနမျာဵအေပ္ဒ မူတည်
ေပသည်။ အချို့ေသာကိစ္စရပ်မျာဵတွင် တရာဵမဝင်ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵသည် စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသာဵ
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ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵမျာဵသည် တစ်နည်ဵအာဵ ဖင်ဴ အစိုဵရဆန့်ကျင်သူမျာဵအာဵ ဖိနပ
ှိ ်ရန် ငခိမ်ဵေ ခာက်မှုနည်ဵဗျူဟာ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
မျိုဵနွယ်အေပ္ဒ ဆန့်ကျင်ေသာရာဇဝတ်မှု (သို္ဓ) လူမျိုဵတုန်ဵသတ် ဖတ်မှု၏ ရာဇဝတ်မှုအ ဖစ် သတ်မှတ်နင
ို ်
သည်။ ယခုေနာက်ပိုင်ဵတွင် ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵချိန် (သို္ဓ) တင်ဵမာမှုကာလအတွင်ဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်
ခင်ဵတို္ဓသည် ကကီဵမာဵေသ နိုင်ငဳေရဵငခိမ်ဵေ ခာက်မှုတစ်ခု ဖစ်လာသည်။၂၃
ရုပ်ပုဳ (၂) တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵကို တရာဵရုဳဵထုတ် ဖမ်ဵဆီဵလာပုဳ

ယေန့ေခတ်တွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ လုပ်ရဵို လုပ်စဉ်မျာဵမှာ အထူဵသ ဖင်ဴ
အာဏာရှင်နင
ို ်ငဳမျာဵတွင် အေ ခခဳကျေသာ အခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင်ေနသည်။ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၏ အဆိုအရ
မည်သည်ဴချုပ်ေနှာင်မှုတွင်မဆို

လူသာဵအာဵလုဳဵအတွက်

အကာအကွယ်ေပဵသည်ဴ

မူဝါဒမျာဵရှိသည်။

အေ ခခဳမူဝါဒမျာဵမှာ(၁)

ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵဆိုသည်မှာ ကျူဵလွန်မှုတစ်ခခ
ု ုကျူဵလွန်သည်ဟု စွပ်စခ
ွဲ ဳရသူ (သို္ဓ) အာဏာပိုင်တစ်ဦဵဦဵ

၏ လုပ်ရပ်ေကကာင်ဴ လူတစ်ေယာက်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵသည်ဴအ ပုအမူကဆ
ို ိုလိုသည်။
(၂)

ထိန်ဵသိမ်ဵခဳရသူဆိုသည်မှာ ပစ်မှုအတွက် ပစ်မှုထင်ရှာဵငပီဵ တရာဵစီရင်ခရ
ဳ ခင်ဵမှလွဲ၍ ကိုယ်ပုင
ိ ်

လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမရသူကို ဆိုလိုသည်။
(၃)

ေထာင်ချခဳရသူဆိုသည်မှာ ပစ်မှုတစ်ခခ
ု ုအတွက် ပစ်မှုထင်ရှာဵ ခင်ဵေကကာင်ဴ လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴ တာဵဆီဵ

ခင်ဵ ခဳထာဵရသူကို ဆိုလိုသည်။
(၄)

ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵဆိုသည်မှာ အထက်ေဖာ် ပခဲသ
ဴ ည်ဴအတိုင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရသူမျာဵ၏ အေ ခအေန

ကို ဆိုလိုသည်။
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(၅)

ေထာင်ချ ခင်ဵဆိုသည်မှာ

အထက်ေဖာ် ပပါအတိုင်ဵ

ေထာင်ချခဳရသူမျာဵ၏

အေ ခအေနကို

ဆိုလိုသည်။
(၆)

တရာဵဥေပေဒဆိုင်ရာ (သို္ဓ) အ ခာဵေသာ အာဏာပိုင်ဆိုသည်မှာ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ဖစ်ေသာ တရာဵ

သူကကီဵ (သို္ဓ) အ ခာဵေသာ ရာထူဵအရည်အချင်ဵနှင်ဴ ပည်ဴဝေသာ အာဏာပိုင်မျာဵကို ဆိုလိုသည်။၂၄
ထို္ဓေကကာင်ဴ စိတ်ထင်ေသာ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵသည် ကမ္ဘာဴေနရာအနှ္ဓအ
ဳ ပာဵ
တွင် ဖစ်ပွာဵေနေသာ ဖစ်ရပ်တစ်ခု ဖစ်ငပီဵ အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵစွာေကကာင်ဴ နစ်နာသူမျာဵ ေန့စဉ်တိုဵပွာဵ
လျက်ရှိသည်။

၎င်ဵသည်

တရာဵမဝင်လပ
ု ်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ

သက်ဆိုင်ေနငပီဵ

ဥပေဒ ပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ

ဆန့်ကျင်သည်ဴအ ပင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵလည်ဵ ဖစ်ပွာဵေစသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ထိုသို္ဓေသာ
လုပ်ရပ်မျိုဵသည် လူတို္ဓ၏လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵအာဵ တာဵဆီဵပိတ်ပင်ထာဵေသာ တဳတိုင်ဵမျာဵသဖွယ် ဖစ်ေနငပီဵ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵရှိ လူေပါင်ဵမျာဵစွာ သည် လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵေနရေပသည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ထိုကျူဵလွန်သည်ဴ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် သိသာ
မှုမျာဵက သိသာထင်ရှာဵစွာပါရှိသည်။ အကျိုဵအေကကာင်ဵမဲဴ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ လွှတ်ေပဵ
ရန် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အစဉ်မ ပတ် ထုတ် ပန်ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵမှာ လူသာဵတိုင်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵနှင်ဴ အညီ၊ လူ္ဓဂုဏ်သိက္ခာနှင်ဴအညီ၊ တရာဵဥပေဒနှင်ဴအညီ ရှင်သန်ေနထိုင်ခွင်ဴကို လျစ်လျူရှုထာဵသည်ဴ
လက်ရှိ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵမှုကို ယုဳကကည်နုင
ိ ်မှုနည်ဵပါဵလာသည်ဴ သေဘာ ဖစ်ေနသည်။

ရုပ်ပုဳ (၃) ၂၀၁၉ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာ ရခိုင်စစ်ပွဲအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်စက်ခဳရေသာ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ
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HUMAN RIGHTS

ထင်ရှာဵစွာမျာဵ ပာဵေနသည်ကို ေတွ့ရှိရငပီဵ အထူဵသ ဖင်ဴ စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ အရပ်သာဵမျာဵကို တရာဵမဲဴဖမ်ဵဆီဵ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၆.၄.၂

စစ်ပွဲတွင် အရပ်သာဵမျာဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိေစ ခင်ဵ၊

လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏ ခန္ဓာကိုယ်အာဵ ထိခုက
ိ ်နာကျင်ေစသည်ဴ မည်သည်ဴအနာတရမျိုဵကိုမဆို
ဒဏ်ရာ အနာတရဟု သတ်မှတ်နင
ို ်သည်။ ဤတွင် မေတာ်တဆထိခုက
ိ ်မိ ခင်ဵနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵေကကာင်ဴ
ဖစ်ေပ္ဒ လာေသာ ထိခုက
ိ ် ခင်ဵဟူ၍ ကွဲ ပာဵသည်။ တစ်စတ
ုဳ စ်ဦဵသည် အ ခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ ပင်ဵထန်စွာ
နာကျင်မှု ဖစ်ေစေသာအခါ ၄င်ဵကို ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ (သို္ဓ) ဒဏ်ရာအနာတရ ဖစ်ေစ ခင်ဵဟု သတ်မှတ်နင
ို ်
သည်။ ယေန့ေခါတ်ကာလတွင် နိုင်ငဳတကာဥပေဒ သုဳဵခု ဖစ်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ဥပေဒ၊ ဒုက္ခသည် ဥပေဒ၊
လူသာဵ ခင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ ဥပေဒတို္ဓက စစ်ပွဲတွင်ဵ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိမှုကို နိင်ငဳ
တကာဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပဵထာဵသည်။၂၅

ထို္ဓေကကာင်ဴ စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵသိ္ဓု လက်နက်ကင
ို ်မျာဵ၏

ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵကို ယခုအစီရင်ခလ
ဳ ွှာတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵအ ဖစ်
မှတ်တမ်ဵတင်ေဖာ် ပထာဵသည်။

မန်မာနိုင်ငဳ၏ မင်ဴတက်လာေသာ ပည်တွင်ဵစစ်ပွဲမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ငပီဵ

အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်မှုသည် သိသာထင်ရှာဵလာသည်ကို တစ်နှစထ
် က်တစ်နှစ် သိသာလာငပီဵ ရခိုင်ေဒသ
အချို့ေနရာမျာဵတို္ဓ အရပ်သာဵမျာဵ ရှိေနေသာ ေကျဵရွာမျာဵအနီဵ တိုကပ
် ွဲမျာဵ ဖစ်ပွာဵေနသည်။ ဥပမာ ၂၀၂၀
ဇွန်လအတွင်ဵ

ရခိုင် ပည်နယ် ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်

ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာအနီဵ နယ်ေ မရှင်ဵလင်ဵေရဵ

လုပ်ေဆာင်မည် ဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ေဒသခဳမျာဵကို ေနရပ်စွန့် ခွာရန် သတိေပဵစာမျာဵ ထုတ် ပန်ခဴသ
ဲ ည်မှာ
၂၆

စစ်ပွဲမျာဵသည် အရပ်သာဵေနထိုင်ရာမျာဵနှင်ဴ နီဵကပ်စွာ ဖစ်ေပ္ဒေနသည်ကို ထင်ဟပ်ေနသည်။ ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓ

ရုပ်ပုဳ (၄) ရခိုင် ပည်နယ် စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှေ
ိ သာ အရပ်သာဵမျာဵ

ရုပ်ပုဳ (၄) ရခိုင် ပည်နယ် စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အရပ်သာဵမျာဵ
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CRV Coalition
ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵတွင် အရပ်သာဵမျာဵ ေနထိုင်ရာဝန်ဵကျင်၊ ကာဵလမ်ဵမမျာဵတွင် ေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵ၊
အေဝဵထိန်ဵမိုင်ဵမျာဵ ေပါက်ကမ
ွဲ ှုမျာဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်မှုမျာဵကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ
၂၀၁၀ ခုနှစ် အလွန် စစ်ပွဲမျာဵတွင် နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်မျာဵ၏ အေဝဵပစ် အေ မာက်ကျည်ဆန်မျာဵ
ကျေရာက်မှု ေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵကို ပိုမိုမှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဴသ
ဲ ည်။

၆.၄.၃

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမှလွတ်ေ မာက် ခင်ဵသည်

လူသိအမျာဵဆုဳဵ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵတစ်ခု ဖစ်သည်။

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵသည် လူ္ဓအသိုင်ဵအဝိုင်ဵတွင် သဟဇာတမ ဖစ်ေသာ အရာတစ်ခု ဖစ်ငပီဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ချိုဵေဖာက်မှု တစ်ခလ
ု ည်ဵ ဖစ်သည်။ ထို္ဓ ပင် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်သူကို 'လူသာဵအာဵလုဳဵ၏ရန်သူ' အ ဖစ် ရှု မင်
ကကသည်။ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵအပိုဒ် ၃ နှင်ဴ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵ ေကကညာစာတမ်ဵ အပိုဒ် ၅ တွင် တာဵ မစ်ထာဵသည်။၂၇ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေကကညာ
ေဖာ် ပထာဵသည်။ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ၊ လူကုနက
် ူဵ ခင်ဵ၊ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု နှင်ဴ
ကေလဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုစသည်ဴ အမျိုဵမျိုဵေသာအကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစမ
ဳ ျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ပဿနာ
မျာဵအ ဖစ် အသိအမှတ် ပုခဲဴကကသည်။ အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ တစ်စတ
ုဳ စ်ဦဵအာဵအ ပစ်ေပဵရန်၊ ငခိမ်ဵေ ခာက်ရန်
(သို္ဓ) ထိုသူထဳမှ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူရန်တို္ဓ ဖစ်နိုင်ေပသည်။
လူမဆန်စွာဆက်ဆဳ ခင်ဵ (သို္ဓ) အ ပစ်ေပဵ ခင်ဵသည် ပင်ဵထန်ေသာ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်
ရာ

ခဳစာဵချက်မျာဵကို ဖစ်ေပ္ဒေစသည်။

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို

တာဵ မစ်သည်မှာ

နိုင်ငဳတကာဥပေဒ၏

အေ ခခဳမူ ဖစ်သည်။
တစ်စတ
ုဳ စ်ဦဵသည် အ ခာဵသူအာဵရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ (သို္ဓ) စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ပင်ဵထန်ေသာ ရက်စက်မှုကို
တမင်တကာ ဖစ်ေစသည်ဴအခါ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵခဳရသည်။ အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ တစ်စတ
ုဳ စ်ဦဵအာဵ အ ပစ်
ေပဵရန် (သို္ဓ) ငခိမ်ဵေ ခာက်ရန် (သို္ဓ) ၎င်ဵတို္ဓထဳမှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရယူရန် ဖစ်နင
ို ်သည်။
ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵသည် လူတို္ဓအာဵ ဒဏ်ရာအနာတရ ဖစ်ေစ ခင်ဵအ ပင် အဆိုဵဆုဳဵအေန ဖင်ဴ အသက်
ဆုဳဵရှုဳဵရသည်အထိ ဖစ်ေစနိုင်သည်။ အချို့ေသာသူမျာဵမှာ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵမှ လွတ်ေ မာက်လာေသာ်
လည်ဵ သူတို္ဓ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အမာရွတ်မျာဵကျန် ခင်ဵ၊ ဒုက္ခတိ ဖစ် ခင်ဵနှင်ဴ စိတ်ပင
ို ်ဵဆိုင်ရာ ထိခုက
ိ ်မှုမျာဵ၊
ထိတ်လန့်ေကကာက်ရွဳ့မှုမျာဵမှာ သူတို္ဓဘဝတစ်ေလျှာက်လုဳဵ ကျန်ရှိေနေပမည်။ တစ်ခါတစ်ရဳ အာဏာပိုင်
မျာဵသည် လူတစ်ဦဵအာဵ ရာဇဝတ်မှုအတွက် ဝန်ခဳချက်ရယူရန် (သို္ဓ) ၎င်ဵတို္ဓထဳမှ သတင်ဵအချက်အလက်
ရယူရန်

နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵကကသည်။

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵစွာရှိသည်။

၎င်ဵတို္ဓသည်

ရိုက်နက
ှ ် ခင်ဵနှင်ဴ ေရှာရ
ဴ ိုက် ခင်ဵ၊ ကျင်စက် ဖငဴ်တို္ဓ ခင်ဵကဲဴသို္ဓေသာ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ နှိပ်စက်မှုမျာဵရှိသည်။ ထို္ဓ ပင်
မုဒိမဵ် မှု (သို္ဓ) လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာ အရှက်ရ ခင်ဵကဲဴသို္ဓေသာ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာေစာ်ကာဵမှုမျာဵလည်ဵ ရှိနုင
ိ ်သည်။
သို္ဓမဟုတ်

သူတို္ဓသည်

နှိပ်စက်မှုမျာဵရှိနုင
ိ ်သည်။

အိပ်ေရဵပျက် ခင်ဵ

(သို္ဓ)

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵသည်

ကကာရှည်စွာတိုကပ
် ိတ် ခင်ဵကဲဴသို္ဓ
မည်သည်ဴအခါမျှ

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

တရာဵမမျှတေပ။

၎င်ဵသည်

ရိုင်ဵစိုင်ဵငပီဵ လူမဆန်သည်ဴအ ပင် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵမှုကို အကကမ်ဵဖက်မှု ဖင်ဴ အစာဵထိုဵ ခင်ဵလည်ဵ ဖစ်သည်။၂၈
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စာတမ်ဵတွင် မည်သူမျှ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ (သို္ဓ) လူမဆန်စွာဆက်ဆဳမှု (သို္ဓ) အ ပစ်ေပဵမှုမျာဵကို မခဳရဟူ၍

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
နိုင်ငဳတကာဥပေဒအရ နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ အ ခာဵရက်စက်စွာ ဆက်ဆဳ ခင်ဵသည် တရာဵ
မဝင်ေပ။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ ကမ္ဘာဴေနရာအနှဳ္ဓအ ပာဵတွင် ညဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵခဳရေနရဆဲ ဖစ်ငပီဵ အမျိုဵမျုိ ဵ
ေသာအုပ်စုမျာဵမှ ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵကို ကျူဵလွန်ငပီဵ နိုင်ငဳတကာဥပေဒကို ဆန့်ကျင်ေနကက ဆဲ ဖစ်သည်။
ထို္ဓေကကာင်ဴ

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵသည်

ချိုဵေဖာက်မှုတစ်ရပ် ဖစ်ေပသည်။

လွန်စွာအကျည်ဵတန်ေသာ

လက်နက်ကင
ို ်ပဋိပက္ခမျာဵနှင်ဴ

ဆိုဵရွာဵေသာ

သက်ဆိုင်ေသာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဥပေဒအရ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ဖစ်ေပ္ဒေစရန် နိုင်ငဳေတာ်ေအဵဂျင်ဴတစ်ဦဵ
၏ သေဘာတူခင
ွ ်ဴ ပုချက်၊ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု (သို္ဓ) ခွင်ဴ ပုချက်သည် မလိုအပ်ပါ။ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ၊
ရက်စက်ကကမ်ဵကကုတ်စွာ၊ လူမဆန်စွာ ဆက်ဆဳ ခင်ဵမျာဵကို စစ်ပွဲမျာဵ အပါအဝင်ေနရာအာဵလုဳဵတွင် တာဵ မစ်
ထာဵသည်။

၂၉

သို္ဓေသာ်လည်ဵ မျာဵစွာေသာနိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ လက်နက်ကင
ို ်အုပ်စုမျာဵသည် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ

ကို ယေန့ထိတိုင် ပုလုပ်ေနကကဆဲ ဖစ်သည်။ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵဆိုသည်မှာ ပင်ဵထန်ေသာ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်
ရာ (သို္ဓ) ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ထိခုက
ိ ်မှု အနာတရ ဖစ်ေစမှု ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် နစ်နာသူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵ
ဆိုင်ရာဆိုဵကျိုဵမျာဵ မကကာခဏ ဖစ်ေပ္ဒေစသည်။ အဆိုဵဆုဳဵအေန ဖင်ဴ အချို့ေသာ ဒဏ်ရာအနာတရ ဖစ်ေစ
ခင်ဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵမျာဵသည် လူ္ဓအသက်ကို ဆုဳဵရှုဳဵရသည်အထိ ဖစ်ေစနိုင်သည်။ အချို့မှာ အသက်
မဆုဳဵရှုဳဵသည်ဴတိုင်ေအာင်

သူတို္ဓ၏

တစ်ဘဝလုဳဵ

ဒုက္ခတိအ ဖစ်

ေနထိုင်သွာဵကကရသူမျာဵလည်ဵရှိသည်။

ထို္ဓေကကာင်ဴ ဒဏ်ရာအနာတရ ဖစ်ေစ ခင်ဵ (သို္ဓ) ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵသည် ကကီဵမာဵေသာလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ချိုဵေဖာက်မှုတစ်ခု ဖစ်ေပသည်။

မန်မာနိုင်ငဳတွင်

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို

လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ

ေကကာက်ရွဳ့မှုကို ပန့်ပွာဵေစေသာ အ ပစ်ေပဵမှုအ ဖစ် အသုဳဵ ပုကကသည်။ စစ်ပွဲမျာဵကကာဵ ေ မစာပင် ဖစ်ေနရ
သည်ဴ အရပ်သာဵမျာဵသည် တရာဵမဲဴဖမ်ဵဆီဵခဳရ ခင်ဵနှင်ဴအတူ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵ၊ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ၊
နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵခဳရမှုမျာဵကို ေနာက်ဆက်တွဲ ခဳစာဵရေပသည်။

၆.၄.၄

တရာဵမဲသ
ဴ တ် ဖတ် ခင်ဵ

လူသာဵတစ်ဦဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵထဲတွင် ပထမဦဵဆုဳဵေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမှာ အသက်ရှင်ေနထိုင်
ပိုင်ခွင်ဴပင် ဖစ်သည်။
သေဘာတူခဴသ
ဲ ည်ဴ

ထိုေကကာင်ဴ
နိုင်ငဳမျာဵထဲတွင်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵကို
အပါအဝင် ဖစ်ေသာ

ပထမဦဵဆုဳဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵ

မန်မာ ပည်နိုင်ငဳအေန ဖင်ဴ

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

အသက်ရှင်ရပ်တည်ခင
ွ ်ဴကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် အစိုဵရတစ်ရပ်လုဳဵတွင် တာဝန်ရှိေပသည်။ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵဥပေဒမျာဵ၊

မန်မာနိုင်ငဳဥပေဒမျာဵတွင်လည်ဵ

အသက်ရှင်ရပ်တည်ခင
ွ ်ဴကို

အာမခဳထာဵငပီဵ

သတ် ဖတ် ခင်ဵကို နိုင်ငဳေတာ်နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳအတွင်ဵေနထိုင်သူ မည်သူမဆိုကကာဵ မရှိေစရန်
လက်နက်အင်အာဵ အာဏာတလွဲကျင်ဴသုဳဵမှုမျာဵ ဖင်ဴ မ ဖစ်ေပ္ဒေစရန် ပဋ္ဌာန်ဵထာဵရေပမည်။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
အချို့သည် နိုင်ငဳေတာ်အေရဵေပ္ဒအေ ခအေန၊ စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ ကန်သတ်ခရ
ဳ တတ်ေသာ်လည်ဵ လူတစ်ဦဵ
တစ်ေယာက်၏ အသက်ရှင်သန်မှုကသ
ို ည် မည်သည်ဴအေ ခအေနမဆိုတွင် မည်သည်ဴအစိဵု ရ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ၊
တစ်ဦဵတစ်ေယာက်မှ ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်ခင
ွ ်ဴ မရှိသင်ဴေပ။
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CRV Coalition
လက်နက်ကင
ို ်တပ်ဖွဲ့အချင်ဵချင်ဵကကာဵ
ကွန်ဗန်ဵရှင်ဵ၊

နိုင်ငဳတကာ

လူသာဵချင်ဵ

ေသဆုဳဵမှုမျာဵမှလွဲငပီဵ

ဂျီနီဗာ

စာနာေထာက်ထာဵမှု

ဥပေဒ

(International Humanitarian Laws) အရလည်ဵ စစ်ပွဲတွင် သာမန်နင
ို ်ငဳသာဵ
မျာဵ၊ သုဳ္ဓပန်ဵမျာဵ၊ ေဆဵစစ်သည်ေတာ်မျာဵကို သတ် ဖတ် ခင်ဵ လူမျိုဵတုဳဵသတ် ဖတ်
ခင်ဵမျာဵကို ေရှာင်ကကည်နင
ို ်ရန် ေရဵသာဵေဖာ် ပထာဵသည်။ ဥပမာ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်
ဇူလိုင်လ

၁၁

ရက်ေန့တွင်

ရှမ်ဵ ပည်နယ်

ေ မာက်ပိုင်ဵ

မန်တုဳငမို့နယ်

အွယ်ေလာရွာအနီဵ၊ နမ္မတူ-မန် တု-ဳ နမ်ဴခမ်ဵ ေရွှေဂတ်စ်ပိုင်ဵလိုင်ဵ ကာဵလမ်ဵမေပ္ဒ၌
ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်ဴ တိုကပ
် ွဲအတွင်ဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အမျိုဵသမီဵေဆဵမှူဵ ၆ ဦဵမှာ စစ်သုဳ္ဓပန်ဵ
အ ဖစ် ဖမ်ဵဆီဵခဳရငပီဵေနာက် မုဒိန်ဵကျင်ဴသတ် ဖတ် ခင်ဵ ခဳခဲဴ၃၀ရသည်ဟု တအာင်ဵ
လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခဲဴသည်။ ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓ တိုကပ
် ွဲအတွင်ဵ စစ်သုဳ္ဓ
ပန်ဵအ ဖစ် ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရသူမျာဵအာဵ သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ
အုပ်စုလိုက် လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အဓမ္မ ပုကျင်ဴ ခင်ဵတို္ဓကို ကျူဵလွန် ခင်ဵသည် နိုင်ငဳ
ဂျနီဗာကွန်ဗန်ဵရှင်ဵ

သေဘာတူညီချက်စာချုပ်ကို

ချိုဵေဖာက် ခင်ဵ ဖစ်သည်။
၂၀၁၀ ပည်ဴနစ
ှ ်တွင် နိုင်ငဳေရဵအကူဵအေ ပာင်ဵနှင်ဴ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရဵ
သေဘာတူညီချက်မျာဵ

စတင်ခဴေ
ဲ သာ်လည်ဵ ေသေကကထိခုက
ိ ်မှုမျာဵကို ၂၀၁၁

ခုနစ
ှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနစ
ှ ်တို္ဓတွင် ကချင် စစ်ပွဲမျာဵ၊ ရခိုင်ေ မာက်ပိုင်ဵပဋိပက္ခမျာဵေကကာင်ဴ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုေဖာက်မှုမျာဵကို စစ်ပွဲမျာဵနှင်ဴအတူ ေတွ့ရှိခရ
ဲဴ ငပီဵ ချိုဵေဖာက်မှု
မျာဵသည် တ ဖည်ဵ ဖည်ဵ ပိုမိုမျာဵ ပာဵလာသည်။ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ
လူမျုိ ဵစုမျာဵအေပ္ဒ လူမျိုဵတုဳဵသတ် ဖတ်မှုမျာဵသည်လည်ဵ အေသအေပျာက်အရ
ပိုမိုမျာဵ ပာဵသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ သို္ဓေသာ် အမှန်တကယ် ေသဆုဳဵသွာဵသူမျာဵ
စာရင်ဵကိုမူ ယခုအချိန်ထိ တိတိကျကျေကာက်ယူနင
ို ်မှု မရှိေသဵဘဲ နိုင်ငဳတကာ
အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵတွင်

ခန့်မှန်ဵေဖာ် ပမှုမျာဵသာ

သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵသည်

ထင်သာစွာ

ေတွ့ရှိခဲဴရသည်။

ပိုမိုစာရင်ဵေကာက်ယူ

ေသေကက

ရရှိေသာ်လည်ဵ

နှိပ်စက်ခဳရမှုမျာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵကိုမှု အလွယ်တကူ မရရှိခဲဴေပ။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ဖစ်စဉ်မျာဵသည် အေကကာင်ဵအရာတစ်ခတ
ု ည်ဵေပ္ဒတွင်သာ မှတ်တမ်ဵတင်သည်
ဖစ်ေသာေကကာင်ဴ

ေသဆုဳဵမှု၊

နှိပ်စက်မှု၊

ညှဉ်ဵပန်ဵမှု၊

ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵသည်

ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာ ေသဆုဳဵမှုမျာဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်စက်ခဳရမှုမျာဵကို
၂၀

ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်

ေတွ့ရှိရငပီဵ

အ ခာဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵနှင်ဴ

တိုကရ
် ိုက် ထိခုက
ိ ်မှုမျာဵ ရှိေပသည်။ ေအာက်တွင် သတ် ဖတ် ေသဆုဳဵခဳရမှုမျာဵ
ထဲမှ အမျိုဵအစာဵအလိုက် သုဳဵသပ်တင် ပထာဵပါသည်။
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ဇယာဵ ၃. ရရှထ
ိ ာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှစစ်ပွဲမျာဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခဳရမှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊
သတ် ဖတ်ခဳရမှုမျာဵ ပ ပိုင်ချပ်

ရရှိမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၂၀ ပည်နှစ် ဇွန်လထိအတွင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ
သတ် ဖတ် ခဳရမှုမျာဵ ဖစ်စဉ်မျာဵတွင် ပည်သူ ၅၇၀၀ ေကျာ်ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ သည်ကို မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဲဴသည်။
ထိုအထဲတွင် ပစ်ခတ်သတ် ဖတ်မှုေကကာင်ဴအရပ်သာဵမျာဵ ေသဆုဳဵဒဏ်ရေသဆုဳဵမှုမျာဵသည် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ
အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵ၊ အေဝဵပစ်အေ မာက်မျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵေနထိုင်ရာ ေဒသအနီဵတစ်ဝိုက်
တွင် စစ် ဖစ်ပွာဵ ခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရ ေသဆုဳဵမှုမျာဵ ၂၃ ရာခိုင်နှုနဵ် ဖင်ဴ ေပါင်ဵလိုကပ
် ါက
စုစုေပါင်ဵ လိုကပ
် ါက ရာခိုင်နှုန်ဵ ၆၀ ေကျာ် ဖစ်သည်။ ထို္ဓအ ပင် လက်နက်ကိုင်မျာဵက ေကျဵရွာမျာဵအတွင်ဵ
ဝင်ေရာက်တပ်စငွဲ ပီဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵေကကာင်ဴလည်ဵ ေသဆုဳဵမှုမျာဵရှိေန
သည်။

ေကျဵရွာမျာဵ

မီဵရှို့ခဳရမှု၊

ေနရပ်မှ

အတင်ဵေ ပာင်ဵေရွှေ့မှုေတွေကကာင်ဴ

ေသဆုဳဵရသည်မှာ

၁၀

ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ရှိငပီဵ။ ၈ ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်မှာ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵမှု၊ အစအနမရှိ ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵမျာဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မ
လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှုတို္ဓ ဖင်ဴ ဆက်စပ် ေသဆုဳဵမှုမျာဵသည်ကိုလည်ဵ ေတွရှိရသည်။ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵ၏
၁၀ ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်စက် ညှဉ်ဵပန်ဵမှုေတွ ဖင်ဴ ေသဆုဳဵရသည်မျာဵကို ေတွ့ရှိရသည်။
အထူဵသ ဖင်ဴ အမျိုဵသမီဵမျာဵေပ္ဒ လိင်အကကမ်ဵဖက်ေဆာင်ရွက်ငပီဵ သတ် ဖတ်မှုသည် စစ် ဖစ်ပွာဵရာ
လူနည်ဵစု တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင်

ဆက်လက် ဖစ်ပွာဵေနသည်မှာ ေသဆုဳဵမှု၏

၅

ရာခိုင်နှုန်ဵထိ

ရှိေနသည်မှာ စစ်ေဘဵအတွင်ဵ မန်မာနိုင်ငဳ၏ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏ လုဳခခုဳမှုနှင်ဴ အသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်
ေစာက်ဴေရှာက်ရန် အထူဵလိုအပ်ေကကာင်ဵ မှတ်တမ်ဵ ပုရပါသည်။
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ဇယာဵ ၄ ။

ေ မယာနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ မှတ်တမ်ဵ ပဇယာဵ

အထက်ပါ ဇယာဵသည် နှစ်အလိုက် လူအစုအခပုဳလိုက် ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရေသာေကျဵရွာမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵမီဵရှို့
ဖျက်ဆီဵခဳရ ခင်ဵ၊

လုယူသိမ်ဵစည်ဵ ခင်ဵ၊

နှိုင်ဵယှဉ် ေဖာ် ပထာဵ ခင်ဵ

ေနရပ်မှေရွှေ့ေ ပာင်ဵခဳရ ခင်ဵမျာဵအာဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို

ဖစ်ပါသည်။ အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ ေကျဵရွာမျာဵမီဵရှို့ဖျက်စီဵခဳရမှု၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵ

ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵမျာဵ သည် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် အပါအဝင် ေ မာက်ပိုင်ဵမဟာမိတ်အဖွဲ့တို္ဓနှငဴ်
ဖစ်ပွာဵေသာ စစ်မီဵမျာဵေကကာင်ဴ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ သည် နှစ်အလိုက် အစဉ်အတိုင်ဵ အမျာဵဆုဳဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရသည်။ စစ်ေဘဵမျာဵေကကာင်ဴ ေနရပ်မှစွန့် ခွာရေသာ ဖစ်စဉ်နှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စီဵပွာဵေရဵမျာဵ
နိုင်ငဳေတာ်စီမဳကိနဵ် မျာဵေကကာင်ဴ ဖယ်ရှာဵခဳရေသာ
ခုနစ
ှ ်မျာဵတွင်

တ ဖည်ဵ ဖည်ဵမျာဵ ပာဵလာငပီဵ

ဖစ်စဉ်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသည်ဴ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉
၂၀၂၀

ပည်န
ဴ ှစ်

ဇွန်လထိ

၆

လအတွင်ဵသည်

ကျန်ေသာနှစ်မျာဵနှင်ဴယှဉလ
် ျှင် ပိုမိုဖယ်ရှာဵေရွှေေ ပာင်ဵမှုမျာဵက မှတ်တမ်ဵ တင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။ အထက်ပါ
လူအစုလိုကအ
် ခပုဳလိုက် လူမှုအကျိုဵစီဵပွာဵထိခုက
ိ ်ရေသာ စုစုေပါင်ဵ ဖစ်စဉ် ၁၁၁၉ ခုရှိငပီဵ ယခုအချိန်ထိ
ေသာင်ဵချီေသာ စစ်ေဘဵဒုက္ခသည်စခန်ဵမျာဵကို ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမဵ် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵမျာဵတွင် ဆက်လက်
ဖွင်ဴလှစ်ေနရငပီဵ ထိုသူတို္ဓ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵမှာ တိကျေသချာေသာ အကာအကွယ်အစီအမဳမျာဵ မရှိေသဵေပ။
၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀

ပည်နှစ် ဇွန်လထိ အရပ်သာဵ ၂ သိန်ဵခန့်သည် အထက်ပါ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ယေန့တိုင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵလည်ဵရှိေနငပီဵ ေသဆုဳဵမှုမျာဵလည်ဵ ရှိခဴသ
ဲ ည်။
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၆.၅.၁

ေ မယာမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် ဥစ္စာမျာဵကို သိမဵ် ဆည်ဵ ခင်ဵ

ေ မယာမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာသိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဥပေဒအရ နိုင်ငဳေတာ် (သို္ဓ)
အချုပ်အ ခာ အာဏာအသုဳဵ ပုမှုအတွက် သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ၎င်ဵကို အေစာပိုင်ဵ ေရာမအင်ပါယာ
ကတည်ဵက ေတွ့ရှိခဲဴငပီဵ ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵရှိ နိုင်ငဳအမျာဵစုတွင် ပုဳစအ
ဳ မျိုဵမျိုဵ ဖင်ဴ တည်ရှိေနသည်။ အချို့ေသာ
ေနရာမျာဵတွင် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတရာဵရုဳဵ၏ ပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵ၌
စစ်ပွဲ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵေကကာင်ဴ ရန်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵကို သိမ်ဵယူ ခင်ဵ (သို္ဓ) ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵသည် နိုင်ငဳတကာ
လက်နက်ကင
ို ်ပဋိပက္ခမျာဵတွင် စစ်ရာဇဝတ်မှု ဖစ်သည်။

၃၁

၄င်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို နိုင်ငဳ

တကာရှိ စစ်ေရဵနှင်ဴဆိုင်ေသာ လက်စစ
ွဲ ာအုပ်ေ မာက်မျာဵစွာတွင် ေဖာ် ပထာဵသည်။ ထို္ဓ ပင် တစ်စတ
ုဳ စ်ဦဵ၏
ပစ္စည်ဵမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵသည် နိုင်ငဳမျာဵစွာ၏ ဥပေဒအရချိုဵေဖာက် ခင်ဵတစ်ရပ်
ဖစ်သည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင်လည်ဵ လယ်သမာဵမျာဵအေပ္ဒ ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵမှူမျာဵ အမျာဵအ ပာဵရှိခဲဴသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစတ
် ွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵရှိ ဦဵလဝင်ဵအမည်ရှိ လယ်သမာဵတစ်ေယာက်၏ ၃၅ ဧကရှိေသာေ မကို
ကုမ္ပဏီတစ်ခမ
ု ှ သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴသည်။ ထိုသူအာဵ ေ မယာသိမ်ဵခဳရမှုနှင်ဴ ေမဵ မန်ဵေသာအခါ ၎င်ဵသည် သူ္ဓဘဝ
တွင် ကကီဵမာဵေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵစွာ ခဳစာဵခဲဴရသည်ဟု ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ သူသည် သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵမခဳရခင်က
လယ်ယာလုပ်ငန်ဵကို ၁၄ နှစ်ေကျာ် လုပ်ကင
ို ်လာခဲသ
ဴ ူ ဖစ်သည်။ လယ်ယာေ မမရှိေတာဴသည်အခါ သူသည်
လက်လုပ်လက်စာဵအလုပ်သမာဵတစ်ဦဵအ ဖစ် စတင်ခဴငဲ ပီဵ ရဳဖန်ရဳခါ ငါဵဖမ်ဵသည်ဴအလုပ်ကလ
ို ည်ဵ လုပ်ကင
ို ်
သည်။ ယခုအခါ သူ၏ တစ်ေန့တာဝင်ေငွမှာ ၄၅၀၀ ကျပ်ထပ် ပိုမရေပ။ ယေန့ေခတ်တွင် ေ မယာနှင်ဴ
ပတ်သက်ေသာ အ ငင်ဵပွာဵမှုမျာဵသည် မန်မာနိုင်ငဳ ပု ပင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ အဓိကစိန်ေခ္ဒမှုတစ်ခု ဖစ်သည်။
၎င်ဵတွင်သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵ နှစ်မျိုဵလုဳဵပါဝင်ေပသည်။ ထို္ဓအ ပင် ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵနှင်ဴ
အတင်ဵအဓမ္မ နှင်ထုတ် ခင်ဵမျာဵသည် ဆယ်စုနစ
ှ ်မျာဵစွာကတည်ဵကပင် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုနှင်ဴ လက်နက်ကိုင်
ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အဓိကလက္ခဏာ

ဖစ်သည်။ အစိုဵရအရာရှိမျာဵ၊ စစ်တပ်တပ်မှူဵမျာဵနှင်ဴ အ ခာဵေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ သူတို္ဓ၏ကိုယ်ကျိုဵအတွက် ေ မယာမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵသည် လယ်သမာဵမျာဵအေန ဖင်ဴ
အခက်အခဲမျာဵစွာ

ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ခဲဴရသည်။

အာဏာပိုင်မျာဵသည်လည်ဵ

ထိခုက
ိ ်နစ်နာသူမျာဵအတွက်

ေ ဖရှင်ဵေပဵ ခင်ဵမရှဘ
ိ ဲ ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵအစီအစဉ်မျာဵကိုသာ တိုဵ မှင်ဴလုပ်ေဆာင်ခဴသ
ဲ ည်ဟု တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ
တစ်ဦဵက သုဳဵသပ်ခဴသ
ဲ ည်။
ထို္ဓအ ပင် စစ်တပ်နှင်ဴတိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကင
ို ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် နယ်ေ မအေ မာက်အမျာဵ
ကို သိမ်ဵပိုက်ရန်အတွက် တိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵ ဖင်ဴ လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ ပ အခွင်ဴေကာင်ဵယူခဴသ
ဲ ည်ဟု ဆိုသည်။
အချို့ေနရာမျာဵတွင်

မူလလယ်ပိုင်ရှင်ကိုပင်

သိမ်ဵဆည်ဵေသာေ မကို

ပန်လည်သီဵစာဵချလုပ်ကင
ို ်

ေစသည်မှာလည်ဵ ေ ပာင်ေ ပာင်တင်ဵတင်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ေ မယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိခုက
ိ ်
ေစ ခင်ဵ ဖစ်ေစသည်ဟု ေ မသိမ်ဵခဳရသူတစ်ဦဵက ေ ပာဆိုခသ
ဲဴ ည်။
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CRV Coalition
မှတ်တမ်ဵမျာဵတွင် ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် ဥပေဒအရ အကာအကွယ်
ေပဵမှုအချို့ရှိေသာ်လည်ဵ အစိုဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵသည် အသိေပဵ ခင်ဵ၊ အေလျာ်ေပဵ ခင်ဵ
မရှိဘဲ လယ်ယာေ မမျာဵကို မကကာခဏ သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴကကငပီဵ လယ်သမာဵမျာဵ၏ ဝင်ေငွ
အရင်ဵအ မစ်နှင်ဴ ပုဳမှန်စာဵနပ်ရိက္ခာ အရင်ဵအ မစ်မျာဵကို ဆုဳဵရှုဳဵေစခဲဴသည်။ ရလဒ်အေန ဖင်ဴ
မေရမတွက်နင
ို ်ေသာ ေကျဵလက်မိသာဵစုမျာဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ စာဵဝတ်ေနေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏သာဵသမီဵမျာဵ ပညာေရဵအတွက် မျာဵစွာရုန်ဵကန်ခကဲဴ ကရသည်။
မန်မာနိုင်ငဳ၏ ေ မယာအသုဳဵ ပုမှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ သမ္မတေဟာင်ဵ ဦဵသိန်ဵစိန်
အစိုဵရ လက်ထက်တွင် လယ်ယာ ေ မဥပေဒနှင်ဴ ေ မလွတ်၊ ေ မလပ်၊ ေ မရိုင်ဵ ဥပေဒ
(၂၀၁၂)ကို ေရဵဆွဲခဲဴသည်။ ထိုဥပေဒသည် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ပည်သူမျာဵနှင်ဴ ေတာင်သူလယ်
သမာဵမျာဵ၏ ေ မယာပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ ေ မယာလုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာကို ငခိမ်ဵေ ခာက်သည်ဴ ဥပေဒ
ဟု အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ေဝဖန် ငင်ဵဆိုခဲဴကကငပီဵ
NLD အစိုဵရတက်လာငပီဵေနာက်ပိုင်ဵ ထိုေ မလွတ်၊ ေ မလပ်၊ ေ မရိုင်ဵဥပေဒကို ပန်လည်
ေ မလပ်၊ ေ မရိုင်ဵဥပေဒကို ၁၁ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင်

ပည်ေထာင်စု

လွှတ်ေတာ်မှ အတည် ပုခဲငဴ ပီဵ ထိုဥပေဒအရ မန်မာတစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵရှိ ေ မယာမျာဵကို မှတ်ပုဳ
တင်ထာဵရန် ေ မလွတ်၊ ေ မလပ်၊ ေ မရိုင်ဵ စီမဳခန့်ခေ
ွဲ ရဵ ဗဟိုေကာ်မတီက ေအာက်တိုဘာလ
၃၀ ရက်ေန့၊ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်တွင် အမိန့်စာထုတ်ခဴငဲ ပီဵ မတ်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်ကို
ေနာက်ဆုဳဵေန့အ ဖစ် သတ်မှတ်ခဴသ
ဲ ည်။
မှတ်ပုဳတင်ရန် ငင်ဵဆို (သို္ဓမဟုတ်) ပျက်ကွက်ခဴပ
ဲ ါက ေထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်နင
ှ ်ဴ
ကျပ်ေငွ ၅၀၀၀၀၀ ဒဏ်ခဳ ရနိုင်သည်။ မှတ်ပုဳတင်ခဴေ
ဲ သာ်လည်ဵ သမိုင်ဵအစဉ်အလာအရ
ပိုင်ဆိုင်လာခဲေ
ဴ သာ သူတို္ဓ၏ ေ မယာမျာဵကို ဆုဳဵရှုဳဵမည် ဖစ်ငပီဵ နှစ် ၃၀ သုဳဵစွဲခွင်ဴ လက်မှတ်
ကိုသာ ရရှိမည် ဖစ်သည်။
ဤဥပေဒသည် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ပည်သူမျာဵ၏ ေ မမျာဵအာဵ ဥပေဒလမ်ဵေကကာင်ဵ
နှင်ဴ အာဏာသုဳဵ ခင်ဵ ဖင်ဴ သိမ်ဵယူ သွာဵဖွယ်ရှိငပီဵ NLD အစိုဵရ ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ
ပန်လည် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ လယ်ယာေ မမျာဵနှင်ဴ တ ခာဵနယ်ေ မမျာဵ

ပန်လည်

စိစစ်ေရဵ ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကွဲလွဲသွာဵေပမည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လတွင် အာဏာယူခဴေ
ဲ သာ အမျိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)
အစိုဵရအေန ဖင်ဴ ၎င်ဵ ပဿနာမျာဵကိုေ ဖရှင်ဵရန် ကကိုဵပမ်ဵခဲဴမှုမျာဵကို နှစ်ဆတိုဵ မှင်ဴခဲဴေသာ်
လည်ဵ လယ်သမာဵအေ မာက်အမျာဵ ကျန်ရစ်ေနခဲဴငပီဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓမိသာဵစု၏ အနာဂတ်အတွက် မေသချာမေရရာ ဖစ်ေနခဲဴသည်။၃၂
ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵသည် ေကျဵလက်ေန ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵအေပ္ဒ
အချိုဵအစာဵမမျှတသည်ဴ အကျိုဵသက်ေရာက်မှူမျာဵရှိခဲဴသည်။ ထို ပဿနာ၏ကကီဵမာဵမှုကို
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ဖည်စ
ဴ ွက် ပင်ဆင်ရန် ကကိုဵပမ်ဵလာခဲသ
ဴ ည်။ NLD အစိုဵရ တက်လာငပီဵေနာက်ပိုင်ဵ ေ မလွတ်၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ ၅။ မစ်စုဳဆည် တည်ေဆာက်မှု ရပ်တန့်ရန်နှင်ဴ ေ မသိမ်ဵယူမှုအတွက် ဆန္ဒ ပေန ခင်ဵ

အသိအမှတ် ပုကာ မန်မာအစိုဵရမှ မကကာေသဵမီနှစမ
် ျာဵ အတွင်ဵေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵဆို
မှုမျာဵအာဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ ခင်ဵ၊ ေလျာ်ေကကဵေပဵ ခင်ဵနှင်ဴ ေ မယာမျာဵ ပန်လည်ေပဵအပ် ခင်ဵအာဵ ဖင်ဴ ေ မယာ
သိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵကိုေ ဖရှင်ဵရန် အစပျိုဵမှုမျာဵစွာ ပုလုပ်ခဴဲ သည်။
၂၀၁၈ ဂျူလိုင်လ ၁၇ ရက်ေန့တွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖွဲ့ (Human Rights Watch) မှ
“ကျွန်ုပ်တို္ဓ ၏ ေ မယာအတွက် မည်သည်ဴအရာမျှမရ၊ ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵမှုေကကာင်ဴ မန်မာဴလယ်သမာဵမျာဵ၏
ထိခုက
ိ ် နစ်နာမှုမျာဵ (Nothing for Our Land, Impact of Land Confiscation on Farmers in Myanmar)” အစီရင်ခစ
ဳ ာကို ထုတ် ပန်ခဴငဲ ပီဵ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေ မယာမျာဵအတွက် မန်မာအစိုဵရမှ ေလျာ်ေကကဵေပဵရန်
ေတာင်ဵဆို ခဲသ
ဴ ည်။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တချို့သည် မန်မာနိုင်ငဳရှိ ရှမဵ် ပည်နယ်
ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵနှင်ဴ ရန်ကုနတ
် ိုင်ဵေဒသကကီဵသို္ဓ သွာဵေရာက်ေလဴလာခဲငဴ ပီဵ ေတာင်သူ ၃၉ ဦဵကို
ေမဵ မန်ဵငပီဵေနာက် အစီရင်ခစ
ဳ ာကို ထုတ် ပန်ခဴဲ ခင်ဵ ဖစ်သည်။၃၃
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ရုပ်ပုဳ ၆။ ေတာင်ယာ လယ်သမာဵမျာဵမှ ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵမှုမျာဵအေပါ် ဆန္ဒ ပေနစဉ်

အစီရင်ခစ
ဳ ာ၌ နစ်နာမှုအတွက် ေလျာ်ေကကဵမေပဵ ခင်ဵ၊ သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ ေ မယာမျာဵ
ေပ္ဒမှ ထွက်ခွာရန် သို္ဓမဟုတ် လယ်ယာလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုရပ်တန့်ရန် ငင်ဵဆိုမှု၊ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒ ပမှုအတွက်
လယ်သမာဵအေ မာက်အမျာဵသည် ရာဇဝတ် ပစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မမျာဵ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဳခဴရ
ဲ ေကကာင်ဵေဖာ် ပထာဵ
သည်။
သိမ်ဵပိုက်ခဳရမှုနှင်ဴအတူ

အတင်ဵအဓမ္မေရွှေ့ေ ပာင်ဵ ခင်ဵဆိုသည်မှာ အရပ်သာဵ၏ မူလပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵ

ကို လက်လွတ်ဆုဳဵရှုဳဵရငပီဵ စစ်ပွဲ၊ စီမဳကိနဵ် မျာဵေကကာင်ဴ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵခဳရ ခင်ဵမျာဵကို မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ေတွ့ရှိရ
သည်။ ၎င်ဵတို္ဓမှာ ဒုက္ခသည်မျာဵ၊ ခိလ
ု ှုဳခွင်ဴေတာင်ဵခဳသူမျာဵ၊ ပည်တွင်ဵေရွှေ့ေ ပာင်ဵဒုက္ခသည်မျာဵ (IDPS)၊
ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵ စီမဳကိနဵ် မျာဵေကကာင်ဴ အိုဵအိမ်စွန့် ခွါရသူမျာဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ
ေကကာင်ဴ အိုဵအိမ်စွန့် ခွာထွက်ေ ပဵရသူမျာအပါအဝင် ပဋိပက္ခမျာဵ၊ တိုကပ
် ွဲမျာဵနှင်ဴ အ ခာဵေသာအ ဖစ်အပျက်
မျာဵေကကာင်ဴ ဖစ်ေပ္ဒလာရသည်။
ေရွှေ့ေ ပာင်ဵေနထိုင်ရ ခင်ဵမှာ

ပုဳမှန်မဟုတ်ဘဲ

အေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵစွာရှိသည်။

ပထမတစ်ခမ
ု ှာ

ပဋိပက္ခေကကာင်ဴ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵ ခင်ဵ (Conflict-Induced Displacement) ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် လူမျိုဵေရဵ၊
ဘာသာေရဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ အ မင် (သို္ဓ) လူမှုေရဵအုပ်စုမျာဵအေပ္ဒ အေ ခခဳ၍ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵေကကာင်ဴ
လူမျာဵသည် မိမိတို္ဓ အိုဵအိမ်မျာဵကို စွန့်ခွာထွက်ေ ပဵရသည်ဴအခါတွင်
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ဖစ်ေပ္ဒသည်။ ဒုတိယတစ်ခမ
ု ှာ

HUMAN RIGHTS

CRV Coalition

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ-၇ စစ်ေဘဵေရှာင်ေနရသူ သက်ကကီဵအဘွာဵအိုတစ်ဦဵ

ဖွဳ့ငဖိုဵမှုေကကာင်ဴ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵ ခင်ဵ (Development-Induced Displacement)

ဖစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ

ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်မှုတစ်ခခ
ု ုကုိ အေကာင် အထည်ေဖာ်ရန် ပုလုပ်ထာဵေသာမူဝါဒမျာဵနှင်ဴ စီမဳကိနဵ် မျာဵေကကာင်ဴ
လူမျာဵအာဵ မိမိတို္ဓေနရပ်မှ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵခိုင်ဵ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ဥပမာအေန ဖင်ဴ ဆည်မျာဵ၊ လမ်ဵမျာဵ၊ ဆိပ်ကမ်ဵ
မျာဵ၊

ေလဆိပ်မျာဵကဲဴသို္ဓေသာ

ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၊

အေ ခခဳ

သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ၊

အေဆာက်အအုဳစမ
ီ ဳကိနဵ် မျာဵ၊
သစ်ေတာ ပုန်ဵတီဵမှုနှင်ဴ

ငမို့ ပရှင်ဵလင်ဵေရဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ ပုလုပ်ရန် ေ ပာင်ဵေရွှေ့ရ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ တတိယနှင်ဴ
ေနာက်ဆုဳဵတစ်ခမ
ု ှာ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်ေကကာင်ဴ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵ ခင်ဵ (Disaster-Induced Displacement)
ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်မျာဵ (ေရကကီဵ ခင်ဵ၊ မီဵေတာင် ေပါက်ကွဲ ခင်ဵ၊ ေ မငပို ခင်ဵ၊
ေ မငလျင်လှုပ် ခင်ဵ)၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ကျင်ေ ပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (သစ်ေတာ ပုန်ဵတီဵမှု၊ သဲကန္တာရ ဖစ်ထွန်ဵမှု၊
ေ မယာပျက်စီဵ ခင်ဵ၊ ကမ္ဘာကကီဵပူေနွဵ လာမှု) နှင်ဴ လူသာဵမျာဵေကကာင်ဴ ဖစ်ေပ္ဒေစေသာ ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ
(စက်ရမ
ုဳ ေတာ်တဆမှု၊ ေရဒီယိုသတ္တိ ကကမှု) စသည်တို္ဓေကကာင်ဴ ေနရပ်မှစွန့် ခွာရ ခင်ဵကို ဆိုလိုသည်။၃၄
ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင်

ပဋိပက္ခေကကာင်ဴ

ေကျဵရွာမျာဵပျက်စီဵ

မီဵေလာင်မှုမျာဵ၊

ေ မသိမ်ယာသိမ်ဵခဳရငပီဵ ေနရပ်စွန့် ခွာရမှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိသည်။
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မူဝါဒမျာဵေကကာင်ဴ

CRV Coalition
အတင်ဵအဓမ္မ ေနရပ်စွန့် ခွာ တိမ်ဵေရှာင်ရ ခင်ဵ အေ ခ
အေနမျာဵကို တုဳ္ဓ ပန်မှုသည် ေဒသတွင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာတွင်
အမျိုဵမျိုဵ ကွဲ ပာဵလျက်ရှိေနသည်။ တစ်နည်ဵအာဵ ဖင်ဴ အတင်ဵ
အဓမ္မ ေနရပ်မှေ ပာင်ဵေရွှေ့ ခင်ဵသည် ေကာင်ဵကျိုဵထက် ဆိုဵကျိုဵ
မျာဵက ပိုမိုမျာဵ ပာဵေနသည်။ အဘယ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် တစ်စုဳ
တစ်ေယာက် သည် အ ခာဵတိုင်ဵ ပည် (သို္ဓ) ေနရပ်တစ်ခသ
ု ို္ဓ
ေ ပာင်ဵေရွှေ့ေသာအခါ သူသည် ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳခရ
ဳ ခင်ဵ၊ မုန်ဵတီဵ
ခင်ဵ၊ ဖိနပ
ှိ ်ချုပ်ချယ် ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵနှင်ဴ သတ် ဖတ်
ခင်ဵတို္ဓ ခဳရနိုင်ေသာေကကာင်ဴ ဖစ်သည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင် ဖွဳ့ငဖိုဵမှုနှင်ဴအတူ ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵ
မှုမျာဵရှိလာသည်။ ထိုအ ပင် ပဋိပက္ခ ဖစ်ေနေသာ ေဒသမျာဵတွင်
ပငပီဵ ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵရှိေနသည်ကို မှတ်တမ်ဵမျာဵတွင်
ေတွ့ရှိရသည်။

ရုပ်ပုဳ ၈။ စစ်ေရှာင်စခန်ဵတစ်ခုအေ ခအေန ဓာတ်ပုဳ

၆.၅.၂

ေကျဵရွာမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵကို သိမဵ် ဆည်ဵ ခင်ဵ (သို့)ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵ

ေကျဵရွာမျာဵပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵသည် ကကီဵမာဵေသာ ကိစ္စရပ်တစ်ခု
ဖစ်ငပီဵ နစ်နာသူမျာဵစွာမှာ မန်မာနိုင်ငဳတွင် ယေန့တိုင်ခစ
ဳ ာဵေနရေပသည်။ အကျိုဵဆက်အေန ဖင်ဴ ဆင်ဵရဲမှု
နှင်ဴ ကကုဳေတွ့ေနရငပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု၊ စာဵဝတ်ေနေရဵ၊ ပညာေရဵနှင်ဴ အ ခာဵေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵ
အတွက် ပင်ပန်ဵစွာ ရုန်ဵကန်ေနကကရငပီဵ ကေလဵအလုပ်သမာဵမျာဵလည်ဵ ေပ္ဒထွက်လာေပသည်။ ၎င်ဵနှင်ဴ
ပတ်သက်၍ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵ မန်မာနိုင်ငဳတွင် ယေန့တိုင်တည်ရှိေနေသာ်လည်ဵ အ မစ်
ပတ်ေအာင် မေ ဖရှင်ဵနိုင်ကကေသဵေပ။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာသိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်
ေသာကိစ္စရပ်မျာဵမှာ မန်မာနိုင်ငဳတွင် ဆက်လက်တည်ရှိေနေပသည်။ ၃၅
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HUMAN RIGHTS

တပ်မေတာ်နှင်ဴ လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵမှ လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ပည်သူလူထုတွင် သိုေလှာင်ထာဵေသာ စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵအာဵ အစိုဵရတပ်မှ တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵ
သို္ဓ မေရာက်ေစရန် ဖျက်ဆီဵသည်ဴသေဘာ ဖင်ဴ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵမျာဵရှိသည်ဟု ရခိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ေဒသခဳ
တစ်ဦဵမှ ဖုန်ဵ ဖင်ဴေမဵ မန်ဵရာတွင် ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။ အစိုဵရတပ်မှ ပစ်ခတ်ေသာ လက်နက်ကကီဵ ထိမှန် ခင်ဵ၊
မီဵရှို့ ခင်ဵနှင်ဴ လုယက်ယူငင် ခင်ဵေကကာင်ဴ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵ ခင်ဵမျာဵမှာ အငမဲတမ်ဵလိုလို
ဖစ်ပွာဵေနသ ဖင်ဴ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ၊ ရပ်ရွာတည်ငငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵ၊ ပည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုဵအိမ်၊
စည်ဵစိမ်အာဵ ကာကွယ်ေရဵအာဵ ထိခုက
ိ ်မှု ဖစ်ေစနိင်ပါသည်ဟု ထိုသူမှ ဖည်စ
ဴ ွက်ေ ပာခဲသ
ဴ ည်။
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ဇယာဵ ၅။

ပည်သူ့ေရဵရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဖစ်ေသာ ေရဵသာဵထုတ်ေဝခွင်ဴ၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵခွင်ဴ၊
ထုတ် ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ၊ လှုပ်ရှာဵသွာဵလာခွင်ဴ၊ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခွင်ဴမျာဵ

ပည်သူ့ေရဵရာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဖစ်ေသာ ေရဵသာဵထုတ်ေဝခွင်ဴ၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵခွင်ဴ၊
ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ၊ လှုပ်ရှာဵသွာဵလာခွင်ဴ၊ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခွင်ဴမျာဵ ချိုဵေဖာက်ခဳရမှု
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှု ပဇယာဵ

ယခုဇယာဵသည် နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵခွင်ဴ၊ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ၊
လှုပ်ရှာဵ သွာဵလာခွင်ဴ၊ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵကို နှိုင်ဵယှဉေ
် ဖာ် ပထာဵပါသည်။ ထို္ဓ ပင် လုဳခခုဳေရဵအရ
အာဏာသုဳဵငပီဵ သွာဵလာခွင်ဴမျာဵကို ပိတ်ပင်မှုမျာဵ၊ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵအေပ္ဒ အေနှာက်အယှက်
ဖစ်စဉ်မျာဵကို လည်ဵ နှိုင်ဵယှဉေ
် ဖာ် ပထာဵသည်။ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာမျာဵ တိုဵတက်လာမှု၊ အလုပ်ရစ
ုဳ က်မှုဇုန်မျာဵ
တိုဵတက်လာမှု၊ မီဒီယာဥပေဒမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵဥပေဒ၊ လယ်ယာေ မဥပေဒ၊ အသင်ဵအဖွဲ့ဥပေဒ၊ ငငိမ်ဵချမ်ဵ
စွာ စုရဵုဳ စီတန်ဵလှည်ဴလည်မှု ဥပေဒမျာဵနှင်ဴအတူ ထိုဥပေဒပါ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵသည်
လည်ဵ ပိုမိုကျူဵလွန်ခဳလာရသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ်တွင် ပညာေရဵဥပေဒ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵ
ဆန္ဒ ပမှုမျာဵနှင်ဴအတူ အစိုဵရ၏ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၏ အထက်ပါအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို
ကန့်သတ်လာခဲသ
ဴ ည်။ ၂၀၁၉ တွင် အလုပ်သမာဵအေရဵမျာဵ၊ လယ်ေ မဥပေဒ၊ လူနည်ဵစုလူမျိုဵမျာဵ၏ အခွင်ဴ
အေရဵ၊ စစ်ဆန်ကျင်ေရဵမျာဵေကကာင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာဆန္ဒ ပမှုမျာဵ ပိုမိုတိုဵ မင်ဴလာသလို အစိုဵရဘက်ကလည်ဵ
လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို တာဵ မစ်ေသာ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵေကကာင်ဴ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ၊
လယ်သမာဵမျာဵအေပ္ဒ ပိုမိုဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵကို ထင်သာ မင်သာ ပုလုပ်လာခဲသ
ဴ ည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ ၉။ လူငယ်မျာဵမှ အင်တာနက် ဖတ်ေတာက်မှု၊ မီဒီယာမျာဵအာဵ သတင်ဵရယူမှုကန့်သတ် ခင်ဵမျာဵအာဵ ရပ်တန့်ရန်
ဆန္ဒ ပေနပုဳ

တစ်ဖက်တွင်လည်ဵ လူမှုမီဒီယာအာဵေကာင်ဵလာသည်နှင်ဴအမျှ အစိုဵရနှင်ဴ စစ်တပ်ကုေ
ိ ဝဖန်ေသာ
အေကာင်ဴ ပိုင်ရှင်မျာဵကို ပုဒ်မမျာဵ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵသည် ၂၀၁၄ မှစငပီဵ စစ်တပ်နှင်ဴ အစိုဵရဘက်မှ
ပိုမိုဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်လာခဲငဴ ပီဵ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ို္ဓသည် အထက်ပါ အခွင်ဴအေရဵမျာဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှု
၁၀ နှစ်အတွင်ဵ အ မင်ဴဆုဳဵ ဖစ်ခဴသ
ဲ ည်။
ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴနှင်ဴပတ်သတ်ငပီဵ

၂၀၁၅

ခုနစ
ှ ်မှစတင်ငပီဵ

ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်မှုမျာဵ

ပိတ်ပင်မှုမျာဵ ရှိလာခဲသ
ဴ ည်။ လူနည်ဵစုကဵို ကွယ်မှု ဖစ်ေသာ အစ္စလန်ဘာသာနှင်ဴ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို
ပစ်မှတ်ထာဵ

တိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵရှိသည်။

အထူဵသ ဖင်ဴ

၂၀၁၇

ရခိုင်ေ မာက်ပိုင်ဵပဋိပက္ခ ဖစ်ချိန်တွင်

ဘာသာေရဵအစွန်ဵေရာက် လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ အရှိနအ
် ဟုန် ဖငဴ် လှုပ်ရှာဵလာသည်ကို ေတွ့ရသည်။ အစိုဵရမှလည်ဵ
တာဝန်ယူ တာဝန်ခမ
ဳ ှု မရှိသလို တိကျေသာကာကွယ်မှုကလ
ို ည်ဵ မေပဵစွမ်ဵနိုင်ခေ
ဲဴ ပ။ ေနာက်ပိုင်ဵတွင်
ထိုအစိဵု ရလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို အေရဵယူမှုမျာဵရှိခဲဴေသာ်လည်ဵ ယခင်ပိတ်ပင်တာဵ မစ်ထာဵေသာ ဘာသာေရဵ
အေဆာက်အအုဳမျာဵ

ပန်လည်ဖွင်ဴလစ်ရန်နှင်ဴ တိကျေသာ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကို အကာအကွယ်
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CRV Coalition
ေပဵနိုင်မည်ဴ ဥပေဒ ပဋ္ဌာန်ဵမှုကို ေဆာင်ရွက် ခင်ဵမရှိေသဵေပ။ သွယ်ဝိုက်ေသာလူအအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှု
မျာဵအ ဖစ် လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ ပ သွာဵလာမှုပိတ်ပင်ေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ စစ်တပ်မျာဵ
မှ ေကျဵရွာအတွင်ဵ တပ်စက
ွဲ ာအရပ်သာဵမျာဵအာဵ ဝင်ထွက်သွာဵလာခွင်ဴပိတ်ပင် ခင်ဵ၊ စစ်ေဘဵ ေရှာင် ပည်သူ
မျာဵအာဵ ကယ်ဆယ်ေရဵရိက္ခာမျာဵ ေပဵပိ္ဓမ
ု ှုအာဵတာဵ မစ် ခင်ဵအစရှိသည် သွယ်ဝိုကေ
် သာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵ ပုထာဵပါသည်။ ၂၀၁၂ ကချင် စစ်ေဘဵတွင် ၁၀ ကကိမ်နှင်ဴ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈
တွင် ၈ ကကိမ်စီ ဖင်ဴ အမျာဵဆုဳဵနှစ်မျာဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ရပါသည်။ အထက်ပါ ဖစ်စဉ်ေပါင်ဵ ၂၉၆၆ ခုကုိ
မှတ်တမ်ဵ ပုနိုင်ငပီဵ စုစုေပါင်ဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵ၏ ငါဵပုဳနှစပ
် ုဳခန့် ဖစ်ငပီဵ ထို ဖစ်စဉ်မျာဵသည်
လက်ရှိ မန်မာနိုင်ငဳ၏ ဒီမိုကေရစီအကူဵအေ ပာင်ဵအတွက် အလွန်အေရဵပါေသာ အချက် အလက်မျာဵလည်ဵ
ဖစ်သည်။

လွတ်လပ်စွာ ေရဵသာဵထုတ်ေဝခွင်ဴနှင်ဴ မီဒီယာ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင်ဴ

၂၀၀၈ ဖွဲစည်ဵပုဳအေ ခခဳဥပေဒကို ပင်ဆင်ရန်၊ ဒီမက
ို ေရစီနှင်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို တိုဵ မှင်ဴကာကွယ်
မည်ဟူေသာ ကတိကဝတ်မျာဵ ဖင်ဴ ေရွဵေကာက်ခအ
ဳ စိုဵရမျာဵ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ စတင်တက်ေရာက်လာခဲကဴ က
သည်။

သို္ဓေသာ်

တစ်ပိုင်ဵတစ်စ

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ၊
ဖွငဴ်လှစ်ေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ

တစ်ဖက်က

စာနယ်ဇင်ဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵကို
တပ်မေတာ်နှင်ဴ

တစ်ဖက်က

အစိုဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵက

တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ အာမခဳမရေသာဥပေဒမျာဵ ပဋ္ဌာန်ဵ ခင်ဵတို္ဓေကကာင်ဴ မန်မာနိုင်ငဳ၏ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုနှင်ဴ မီဒီယာလွတ်လပ်ပိုင်ခွင်ဴသည် ဒီမက
ို ေရစီစဳနန
ှု ်ဵ ပည်ဝစွာ မရရှိေသဵဟု ေ ပာဆိုရေပ
မည်။ ထိုကဲဴသို္ဓ စဳနှုနဵ် မ ပည်ဴမှုမျာဵမှ အဓိကဆိုရလျှင် ဒီမိုကေရစီမဆန်ေသာ လွတ်လပ်မှုကို ဖိနပ
ှိ ်ချုပ် ခယ်
ထာဵေသာ နိင်ငဳတကာစည်ဵမျည်ဵဥပေဒမူေဘာင်မျာဵနှင်ဴ ေသွဖည်ေသာဥပေဒမျာဵသည် အစိုဵရကို လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵချိုဵေဖာက်ရန်

ပန်လည်ခွင်ဴ ပုေနသကဲဴသို္ဓ

ေဖာ်ေဆာင်ေနသည်။

၂၀၁၂

ခုနစ
ှ ်

ဨဂုတ်လတွင်

စာေပစိစစ်ေရဵကို ဖျက်သိမ်ဵခဲဴသည်။ ထို္ဓေနာက် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ (Telecommunication Law)၊
သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒ၊ ပုဳနိပ
ှ ် ခင်ဵနှင်ဴ ထုတ်ေဝ ခင်ဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒနှင်ဴ ရုပ် မင်သဳကကာဵနှင်ဴ အသဳထုတ်လွှင်ဴ ခင်ဵ
ဥပေဒ အစရှိသည်မျာဵကို

ပဋ္ဌာန်ဵခဲသ
ဴ ည်။ ထိုဥပေဒ၏ မူလရည်မှန်ဵချက် ဖစ်ေသာ အရည်အေသွဵ မင်ဴ

ဝန်ေဆာင်နင
ို ်ရန်၊ အသုဳဵ ပုသူမျာဵကို အကာအကွယ်ေပဵရန်မျာဵကို ေပဵေဆာင်ရမည်ထက်

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုနှင်ဴ မီဒီယာ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင်ဴကို ထိခုက
ိ ်ေစသည်ဴ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ ဖစ်ေပ္ဒလာခဲသ
ဴ ည်။၃၆
ထိုဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင် ၆၆(ဃ) ပုဒ်မ (ဆက်သွယ်ေရဵကွန်ယက်တစ်ခခ
ု ုကို အသုဳဵ ပု၍ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦဵဦဵအာဵ ေ ခာက်လှန့်ေတာင်ဵယူ ခင်ဵ၊ အသေရဖျက် ခင်ဵ၊ ေနှာင်ဴယှက် ခင်ဵ၊ သို္ဓမဟုတ် ငခိမ်ဵေ ခာက်
ခင်ဵ) သည် အမျာဵစုအသုဳဵ ပုငပီဵ အာမခဳမရေသာရဲအေရဵပိုင် ပစ်မှုအ ဖစ် တရာဵစွဲမှုမျာဵ စတင်လာခဲသ
ဴ ည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကဗျာဆရာေမာင်ေဆာင်ဵခသည် သူ၏ လူမှုကွနရ
် က်ေပ္ဒတွင်ေရဵသာဵခဲဴေသာ
ကဗျာတစ်ပုဒ်ေကကာင်ဴ ထိုပုဒ်မ ဖင်ဴ အစိုဵရ၏ ပထမဆုဳဵ တရာဵစွဲဆိုခဳရသူ ဖစ်လာသည်။ ထိုေနာက် Eleven
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HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
Media Group ၊ The Voice Daily ၊ Myanmar Now ၊ သူရိယေနဝင်ဵ

အစရှိသည်ဴ မီဒီယာတိုကမ
် ျာဵ

အပါအဝင် ထင်ရှာဵေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵကိုလည်ဵ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို အသုဳဵ ပု
တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ ဖင်ဴ မီဒီယာနှင်ဴ တက်ကကသူမျာဵ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေရဵသာဵမှု၊ စာနယ်ဇင်ဵလွတ်လပ်
ခွင်ဴမျာဵကို ထိခုက
ိ ်ဖိအာဵေပဵလျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၇ ဨဂုဏ်တွင် ၆၆(ဃ) အပါအဝင် အချို့ေသာ ဆက်သွယ်
ေရဵဥပေဒပါ ပုဒ်မမျာဵကို အစိုဵရက အာဏာနှင်ဴ ဥပေဒကို တလွဲအသုဳဵချေနပါသည်ဆိုေသာ ေဝဖန်မှုမှုမျာဵကို
ေ ဖေလျာဴ ခင်ဵအာဵ ဖင်ဴ ဥပေဒ ပု ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ဒီမိုကေရစီစဳနန
ှု ်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵစဳနှုနဵ်
ပည်မ
ဴ ီရန် လိုအပ်ေနေသဵပါသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ဖျက်သိမ်ဵရန် လိုလာဵ
ေတာင်ဵဆိုေနေသာ ၆၆(ဃ) ကို အာမခဳေပဵနိုင်သည်ဴ ပစ်မှုအ ဖစ် ေလျှာဴချေပဵရုဳသာ ေ ဖေလျာဴခဴသ
ဲ ည်။
ထိုဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအ ပင် ရာဇဝတ်ပုဒ်မမျာဵ ဖစ်ေသာ အိမ်ေကျာ်နင်ဵမှု ပုဒ်မ ၄၅၁၊ အသေရဖျက်မှု
(ပုဒ်မ ၅ဝဝ၊ ၅ဝ၁ နှင်ဴ ၅ဝ၂)၊ မတရာဵ အသင်ဵဆက်သွယ်မှု ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ နိုင်ငဳေတာ် ပုန်ကန်မှု ပုဒ်မ
၁၂၂၊ နိုင်ငဳေတာ် အကကည်ညိုပျက်ေစမှု ၅၀၅ (ခ)၊ ငငိမ်ဝပ်ေရဵပျက် ပာဵေစရန် အကကဳ ဖင်ဴ တမင်ေစာ်ကာဵမှု
(ပုဒ်မ ၅ဝ၄) - ပိုင်နက်ကျူဵလွန်မှု၊ ပစ်မှု ဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၃၅၃ ဝတ္တရာဵေနှာင်ဴယှက်မှု အစရှိသည်ဴ
ဥပေဒပုဒ်မမျာဵ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဲဴငပီဵ (အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ ခင်ဵစီအ ပင် မီဒီယာတိုကတ
် စ်ခလ
ု ုဳဵကို
တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵကိုလည်ဵ ကျင်ဴသုဳဵလာခဲကဴ ကသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ တပ်မေတာ်မှ တရာဵလို ပုလုပ်၍ စွဲေသာ
အမှုမျာဵသည် အမျာဵစု ဖစ်သည်။ သတင်ဵအချက်အလက်ရပိုင်ခင
ွ ်ဴ ဥပေဒကို ပဋ္ဌာန်ဵနိုင်ရန် ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်မှ
စတင် ကကိုဵစာဵေသာ်လည်ဵ ယခုအချိန်ထိ ပဋ္ဌာန်ဵနိုင် ခင်ဵမရှိေသဵဘဲ ၂၀၁၄ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပါ မီဒီယာ
မျာဵ၏ လွတ်လပ်စွာေရဵသာဵေဖာ် ပခွင်ဴကုိ ဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵစွာ တရာဵစွဲဆိုမှု မျာဵစွာ ဖင်ဴ ဆက်လက်ချိုဵေဖာက်ခဳ
ေနရသည်။
ထိုအထက်ပါ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

သတင်ဵရပိင
ု ်ခွင်ဴမျာဵအ ပင်

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက

ေတာင်ဵဆိုထာဵေသာ ပု ပင်ရန် သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်ေနသည်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ရန်
ဖစ်ေစသည်ဴ ဥပေဒမျာဵမှာ

မတရာဵအသင်ဵမျာဵအက်ဥပေဒ(၁၉၀ဂ)

မန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရ

လျှို့ဝှကခ
် ျက်

အက်ဥပေဒ(၁၉၂၃) အေရဵေပ္ဒစီမဳမှုကာလ အက်ဥပေဒ(၁၉၅၀)၊ ရုပ် မင်သကဳ ကာဵနှင်ဴ ဗီဒီယိုဥပေဒ(၁၉၉၆)
ရုပ် မင်သကဳ ကာဵနှင်ဴ ဗီဒီယိုဥပေဒ (၁၉၉၆)အာဵ ပင်ဆင်သည်ဴဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်တွင် သမ္မတက လက်မှတ်
ေရဵထိုဵ ပင်ဆင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ

လွတ်လပ်စွာေရဵသာဵထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴကုိ

အကာအကွယ်ေပဵနိုင်မည်ဴ

အချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ ပင်ဆင်ခဴဲ ခင်ဵမဟုတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာပညာဖွဳ့ငဖိုဵေရဵဥပေဒ(၁၉၉၆)၊ ရုပ်ရှင်ဥပေဒ
(၁၉၉၆)၊

အီလက်ထေရာနစ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရဵဥပေဒ(၂၀ဝ၄)၊

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ(၂၀၁၄)၊

တရာဵရုဳဵမျာဵကို မထီမဲဴ မင် ပုမှု ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒ(၂၀၁၄)၊ ပုဳနိပ
ှ ် ခင်ဵနှင်ဴထုတ်ေဝ ခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵဥပေဒ(၂၀၁၄)၊ ရုပ် မင်သကဳ ကာဵနှင်ဴ အသဳထုတ်လွှင်ဴ ခင်ဵဥပေဒ(၂၀၁၅)နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်
ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမှုကို ကာကွယ်ေပဵေရဵဥပေဒ (၂၀၁၇)တို္ဓ ဖစ်ကကသည်။၃၇
မန်မာဴဆိုရှယ်လစ်လမ်ဵစဉ်ပါတီ အစိုဵရမှသည် ၂၀၁၀ အထိ အစိုဵရအဆက်ဆက်တွင် နိုင်ငဳပိုင်
မီဒီယာမျာဵ၊ (သိ္ဓ)ု အစိုဵရအာဏာပိုင်မျာဵနှင်ဴ သေဘာထာဵကိုက်ညီေသာ မီဒီယာအနည်ဵအကျဉ်ဵမှ နိုင်ငဳေတာ်
မူဝါဒမျာဵကို

ဖန့်ချိ ခင်ဵ၊ အ ပန်အလှန်မရှိေသာသတင်ဵမျာဵကို
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ပည်သူမျာဵထဳ တင်ဆက်လျက်ရှိသည်။

CRV Coalition
၂၀၁၁ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီဵ မီဒီယာလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴ ပငပီဵ ပုဂ္ဂိုလိကပိုင်စာနယ်ဇင်ဵမျာဵ၊ မီဒီယာမျာဵ၊ ရုပ်သဳတင်ဆက်
ခွင်ဴမျာဵ၊ ေရဒီယိုမျာဵကို တင်ဆက်ခင
ွ ်ဴ ပုလာေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာမျာဵ ဖစ်ေသာ ပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵ
ဌာနပိုင်

မန်မာအလင်ဵေန့စဉ်သတင်ဵစာ၊ ေကကဵမုဳေနစဉ်သတင်ဵစာ၊

မန်မာရုပ် မင်သကဳ ကာဵ၊ နိုင်ငဳတကာ

ရုပ် မင်သကဳ ကာဵ၊ စစ်တပ်ပိုင် မဝတီရုပ် မင်သကဳ ကာဵ စသည်ဴမီဒီယာမျာဵက နိုင်ငဳပိုင်အ ဖစ် ဆက်လက်တည်
ရှိေနငပီဵ အစိုဵရနှင်ဴ စစ်တပ်၏ အာေဘာ်မျာဵကို ဝါဒ ဖန့် ခင်ဵမျာဵကိုသာလျှင် အဓိကထာဵ လုပ်ေဆာင်သည်။
ထိုနုင
ိ ်ငဳပိုင်မီဒီယာမျာဵက အစီုဵရနှင်ဴ စစ်တပ်၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ခရ
ဳ မှုမျာဵကို ေဖာ် ပ ခင်ဵမရှိရဳသ
ု ာ
မက ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵ၊ ကျူဵလွန်မှုမျာဵကိုလည်ဵ လမ်ဵလွှဲေစနိင်သည်ဴ တစ်ဖက်သတ် သတင်ဵမျာဵကိုသာ
လျှင် ပည်သူမျာဵကို တင် ပသည်။ ဥပမာ ပည်တွင်ဵစစ်မျာဵ၊ ရခိုင် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵအေရဵမျာဵတွင် နှစ်ဖက်
မျှတေသာ သတင်ဵတင် ပမှုမရှိဘဲ အစိုဵရနှင်ဴ စစ်တပ်၏ ဝါဒ ဖန့်ရုဳ အသုဳဵ ပုရုဳသာမက ပုဂ္ဂလိကပိုင်
စာနယ်ဇင်ဵမျာဵ၊ မီဒီယာမျာဵ၊ ရုပ်သဳတင်ဆက်ခင
ွ ်ဴမျာဵကိုလည်ဵ ထိုလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကိစ္စမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်လျှင်
သတင်ဵရယူခင
ွ ်ဴ

တာဵဆီဵပိတ်ပင်မှုမျာဵ၊

မတရာဵအသင်ဵ ဖင်ဴ

ဆက်သွယ်သည်ဴဟု

တရာဵစွဲဆို ခင်ဵမျာဵ၊

အ ခာဵေသာ ဗျူရိုကရက်ယန္တရာဵမျာဵ ဖင်ဴ ေနှာင်ဴယှက်မှုမျာဵ ကကုဳေတွ့ရသည်။ ဥပမာဆိုရလျှင် ရိုကတ
် ာ
သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုသတင်ဵ ေရဵသာဵေဖာ် ပငပီဵ

၃၈

မကကာမီ မန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရ လျှို့ဝှကခ
် ျက်အက်ဥပေဒ ဖင်ဴ

တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ ထိုသို္ဓအမှုဆင်ဖမ်ဵသည်ကို ထုတ်ေဖာ်သက်ေသ ပုေသာ ရဲမှူဵမိုဵေအာင်နိုင်ကို အလုပ် ဖုတ်
ေထာင်ချ ခင်ဵ၊ သတင်ဵေထာက်မျာဵကို နိုင်ငဳပင
ို ်မီဒီယာမျာဵမှ သစ္စာေဖာက်မျာဵသဖွယ် ပုဳေဖာ်ေဆာင် ခင်ဵမျာဵ
ကို

ပုလုပ်သည်ကို

မီဵရှို့ထွက်ေ ပဵသည်၊

ေတွ့ရှိခဲဴရသည်။

ထိုအ ပင်

ဘဂေလာဵေဒဴရှ်နင
ို ်ငဳမှ

ရခိုင်ေ မာက်ပိုင်ဵေန

ကူဵေ ပာင်ဵလာေသာ

ရိုဟင်ဂျာမျာဵအာဵ

မိမိအိမ်မိမိ

တရာဵမဝင်ေရွှေ့ေ ပာင်ဵသူမျာဵ ဖစ်သည်

အစရှိသည်ဴ အမုန်ဵသတင်ဵ၊ လူမျုိ ဵေရဵ ပဋိပက္ခေဆာင်နိင်သည်ဴ ဝါဒ ဖန့်သတင်ဵမျာဵကို ဖန်ေဝခဲဴသည်။၄၀
စစ် ဖစ်ေနေသာေနရာမျာဵ အထူဵသ ဖင်ဴ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်နှင်ဴ စစ် ဖစ်ေနေသာ ရခိုင်နှင်ဴ ချင်ဵ ပည်နယ်
ေနရာမျာဵ၊ ရိုဟင်ဂျာအမျာဵစုေနထိုင်ေသာ ေနရာမျာဵကို အင်တာနက် ဖတ် ခင်ဵမျာဵ ယခုတိုင် ေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵရှိသည်။

ထိုေဒသမှ

သတင်ဵမျာဵ၊

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရမှုမျာဵကိုလည်ဵ

လွတ်လပ်စွာ

သတင်ဵရယူခင
ွ ်ဴ၊ တင်ဆက် ဖန့်ချိခွင်ဴမရှိေပ။ ထိုသတင်ဵမျာဵကို တင်ဆက်ေနေသာ Narinjara News နိရဥ္စရာ
သတင်ဵမီဒီယာကို ဖမ်ဵဆီဵပိတ်ပင်မှုပင် ရှိခသ
ဲဴ ည်။ ဆင်ဆာစနစ်ကုိ ဖျက်သိမ်ဵခဲဴေသာ်လည်ဵ စစ်တပ်နှင်ဴ
အာဏာပိုင်မျာဵက သတင်ဵမီဒီယာမျာဵအေပ္ဒ ဖိအာဵေပဵလျှက်ရှိငပီဵ မီဒီယာတိုကမ
် ျာဵ၏ ရပ်တည်ချက်
အာေဘာ်မျာဵအေပ္ဒ လွှမ်ဵမိုဵနိုင်ရန် ကကိုဵစာဵမှုမျာဵရှိသည်ကို ေတွ့ကကုဳေနရသည်။ ၂၀၁၂ မှ စတင်ငပီဵ ယခင်
ပည်ပေရာက် မန်မာအေ ခ ပု ရုပ်သဳမီဒီယာမျာဵ ဖစ်ေသာ ဒီမက
ို ရစ်တစ် မန်မာအသဳ (Democratic voice of
Burma)၊ မဇ္ဈမ
ိ မီဒီယာတို္ဓ ဝင်ေရာက်လာေသာ်လည်ဵ နိင်ငဳေတာ်ပိုင်ရုပ်သဳလွှင်ဴ မန်မာအသဳ (MRTV)ေအာက်
ဒီဂျစ်တယ် လိုင်ဵမျာဵေအာက်တွင်သာ တင်ဆက်ခင
ွ ်ဴရရှိသည်။ သို္ဓေသာ် လက်ရှိတွင် နိုင်ငဳ ခာဵ သတင်ဵမီဒီယာ
မျာဵ ဖစ်ေသာ ဘီဘီစီ၊ အာရှအသဳ (Voice of Asia)၊ လွှတ်လပ်ေသာ အာရှေရဒီယို (Radio Free Asia)
အစရှိသည်ဴ ပည်ပမီဒီယာမျာဵလည်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ရှိေပသည်။
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သတင်ဵဌာနမှ သတင်ဵေထာက်နှစ်ေယာက်၏ အင်ဵဒင်ရွာမှ ရခိုင် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵ အစုလိုကအ
် ခပုဳလိုက်

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ ၁၀။ ထင်ရှာဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ လှုပ်ရှာဵသူ ဒါရိုက်တာ မင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵအာဵ တပ်မေတာ်အေပါ်
လူမှုကွန်ရက်တွင် ေဝဖန်မှု ဖင်ဴ ရုဳဵထုတ်လာစဉ်

မန်မာနိုင်ငဳသည် PEN Myanmar နှင်ဴ မိတ်ဖက် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုနှင်ဴ မီဒီယာ
စာနယ်ဇင်ဵ

လွတ်လပ်ပိုင်ခွင်ဴ

လုပ်ေဆာင်ေနေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

မန်မာနိုင်ငဳ

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆို ေရဵသာဵခွင်ဴ အေ ခအေနအကဲ ဖတ် ခင်ဵ အစီရင်ခစ
ဳ ာ ၂၀၁၆ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၁၉ ခုနှစထ
် ိ
သုဳဵသပ်မှုမျာဵအရ မဆိုစေလာက် ေကာင်ဵမွန်တိုဵတက်မှုသာရှိငပီဵ ထင်သာ မင်သာေသာ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲ
မှုမျာဵကို မေတွ့ရှိရေပ။ ဥပေဒ ပင်ဆင် သုဳဵသပ်မှုမျာဵရေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳတကာစဳနှုနဵ် မျာဵ၊ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
အေပ္ဒ

အေ ခ ပုေရဵစွဲထာဵ ခင်ဵမျာဵမရှိဘဲ

ေဆာင်သည်ဴ
အေန ဖင်ဴလည်ဵ

ဥပေဒ ပုမှုမျာဵရှိလာသည်ဟု
သုေတသနမျာဵ၊

ဆက်သွယ်ေရဵပုဒ်မမျာဵ ဖင်ဴ

အစိုဵရအာဵေဝဖန်မှုမျာဵအေပ္ဒ

ကာကွယ်သည်ဴသေဘာ

၄၁

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

တင် ပထာဵသည်။

အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵကို

ငငိစွနဵ် မည်ကုိ

အွန်လိုင်ဵေပ္ဒတွင်

စိုဵရိမ်ပူပန်ေနကကရငပီဵ

ဖန့်ချိရာတွင်လည်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်

ရယူပိုင်ခွင်ဴ၊

ဖန့်ချိပိုင်ခွင်ဴတို္ဓကို အာမခဳေပဵနိုင် သည်ဴ အကာအကွယ် ဥပေဒ မရှိသည်ကို သုဳဵသပ် ေထာက် ပ ကကသည်။

51

CRV Coalition

၆.၆.၂

လွတ်လပ်စွာစုေဝဵပိုင်ခွင်ဴ၊ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပုင
ိ ်ခွင်ဴနှင်ဴ စီတန်ဵလှည်လည်ပိုင်ခွင်ဴ

လူတိုင်ဵတွင် မည်သည်ဴအေ ခအေနတွင်မဆို သူ၏ထင် မင်ချက်မျာဵ၊ အကကဳဿာဏ်မျာဵနှင်ဴ အေတွဵ
အ မင်မျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ေဝမျှပင
ို ်ခွင်ဴရှိသည်။ ၎င်ဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆို
ခွင်ဴဟု သတ်မှတ်ထာဵသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴသည် လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခအ
ု ာဵ ဒီမက
ို ေရစီ
နည်ဵကျ ဖစ်ေစရန် လိုအပ်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵတစ်ရပ် ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် အလွန်ကျယ် ပန့်ေသာ်လည်ဵ
ကန့်သတ်ချက်မျာဵ ရှိေနသည်။ လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴသည် အ ခာဵသူ
တစ်ဦဵ၏ အခွင်ဴအေရဵ (သို္ဓ) လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵ၏ တန်ဖိုဵမျာဵကိုချိုဵေဖာက်သည်ဴအချိန်တွင် ကန့်သတ်ခရ
ဳ သည်။
ဥပမာအေန ဖင်ဴ ညစ်ညမ်ဵရုပ်ပုဳစာေပမျာဵ၊ အမျာဵ ပည်သူလုဳခခုဳမှု၊ အမျိုဵသာဵလုဳခခုဳေရဵ၊ လျှို့ဝှက်သတင်ဵ
အချက်အလက်၊

ကုန်သွယ်ေရဵလျှို့ဝှက်ချက်မျာဵ

(သို္ဓ)

မူပိုင်ခွင်ဴချိုဵေဖာက် ခင်ဵမျာဵ၊

ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို

ချိုဵေဖာက် ခင်ဵ၊ အသေရဖျက်မှု၊ မုန်ဵတီဵေစေသာစကာဵမျာဵ၊ ညစ်ညမ်ဵေသာအေ ပာအဆိုမျာဵ စသည်ဴကိစ္စရပ်

ထိုအ ပင်

အမုန်ဵစကာဵ

(Hate

Speech)

သည်

လွတ်လပ်စွာ

ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ ဖင်ဴ

အကာအကွယ် မေပဵနိုင်သည်ဴအ ပင် အ ပစ်ေပဵနိုင်ေသာ အမှုကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည်လူတစ်ဦဵ
တစ်ေယာက် (သို္ဓ) လူတစ်စုအေပ္ဒတွင် မုန်ဵတီဵမှုနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို လှုဳေဆာ်ေပဵနိုင်သည်။ ၎င်ဵအာဵ
နိုင်ငဳေတာ်မှ တရာဵဝင်တာဵ မစ် အ ပစ်ေပဵနိုင်သည်။၄၃ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴသည် မီဒီယာမျာဵ
အာဵ အထူဵအခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ တာဝန်မျာဵေပဵသည်။ ယေန့ေခတ်မီဒီယာအသုဳဵ ပုမှုမှာ ပိုမိုကျယ် ပန့်လာငပီဵ
အမျာဵ ပည်သူအကျိုဵစီဵပွာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို မီဒီယာမှတစ်ဆင်ဴ လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵအာဵ
အသိေပဵလျက်ရှိေနသည်။

ထို္ဓေကကာင်ဴ

လွတ်လပ်ေသာ

သတင်ဵမီဒီယာမျာဵနှင်ဴ

အရည်အေသွဵရှိေသာ

စာနယ်ဇင်ဵပညာတို္ဓကို ဒီမက
ို ေရစီလူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖွဲ့ဟု မှတ်ယူကကသည်။ ဤအခန်ဵ
ကဏ္ဍေကကာင်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵသည် စာနယ်ဇင်ဵသမာဵမျာဵနှင်ဴ သတင်ဵမီဒီယာမျာဵအာဵ သူတို္ဓ၏ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကာကွယ်ေပဵသည်။ ထို္ဓေနာက် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုပိုင်ခွင်ဴတွင်
မိမိစိတ်ဝင်စာဵေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵအာဵ လွတ်လပ်စွာ ေဝမျှပိုင်ခွင်ဴသာမက လွတ်လပ်စွာ
ရယူပိုင်ခွင်ဴလည်ဵရှိသည်။ အဘယ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် နိုင်ငဳသာဵတစ်ေယာက်၏အခွင်ဴအေရဵတွင် အမျာဵ ပည်သူ
နှင်ဴ အချို့ေသာအေ ခအေနမျာဵ၌ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှပိုင်ဆိုင်ေသာ ကန့်သတ်ထာဵသည်ဴ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵကို ရယူပိုင်ခွင်ဴ ပါဝင်ေပသည်။ ၄၄
တစ်ခါတစ်ရဳတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆို ခင်ဵသည် လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏ စိတ်ပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာကို လွယ်ကူစွာထိခုက
ိ ်ေစနိုင်သည်။ ယေန့ေခတ်တွင် အင်တာနက် လူမှုကွနရ
် က်မျာဵ အသုဳဵမျာဵလာ
ကကငပီဵ အချင်ဵချင်ဵပုတ်ခတ်ေ ပာဆိုမှုမျာဵ၊ ဖိနပ
ှိ ် ခင်ဵမျာဵကို ေန့စဉ်နှင်ဴအမျှ ေတွ့ မင်နင
ို ်ေပသည်။ အဆိုဵဆုဳဵ
အေန ဖင်ဴ ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓေ ပာဆိုခဳရ ခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ မိမိကယ
ို ်ကို အဆုဳဵစီရင်မှုမျာဵလည်ဵ ယေန့ထိတိုင် ရှိေနဆဲပင်
ဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ မည်သို္ဓပင် ေ ပာဆိုပိုင်ခွင်ဴရှိေစကာမူ တစ်ဖက်လူ၏ အရှက်နင
ှ ်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာထိခုက
ိ ်ေစ
သည်အထိ ေ ပာဆို ခင်ဵမျာဵမှာ လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵအတွက် အလွန်အကျည်ဵတန်ေသာ လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖစ်သည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ ၁၁။ တက္ကသိုလ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵမှ ပညာေရဵ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲမှုအတွက် ဆန္ဒ ပထုတ်ေဖာ်ေနစဉ်

အချုပ်အာဵ ဖင်ဴဆိုေသာ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴသည် ဒီမက
ို ေရစီ၏ အသက်ေသွဵေကကာ
ဖစ်သည်။ ဖွဳ့ငဖိုဵဆဲနင
ို ်ငဳမျာဵနှင်ဴ ဖွဳ့ငဖိုဵငပီဵနိုင်ငဳမျာဵ၊ လွတ်လပ်ေသာ ဒီမက
ို ေရစီနင
ို ်ငဳမျာဵနှင်ဴ လွတ်လပ်ေသာ
လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၌ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု၊ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှုနှင်ဴ အ ခာဵေသာ အေကကာင်ဵ ပချက်အမျိုဵမျိုဵေကကာင်ဴ
လွတ်လပ်စွာ
ထို္ဓေကကာင်ဴ

ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴကို
လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵ

အ ပည်ဴအဝရယူရန်

အေရဵကကီဵေသာ

ရုန်ဵကန်ေနကကေသာအုပ်စုမျာဵရှိေနသည်။

ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍

မိမိ၏အကကဳဿာဏ်ကို

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက် ရယူခင
ွ ်ဴတို္ဓသည် မည်သည်ဴ လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵ
တွင်မဆို ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက် အေရဵကကီဵေသာအခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင်ေပသည်။
မန်မာနိင်ငဳတွင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵ ခင်ဵနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှည်လည် ခင်ဵဥပေဒကို ၂၀၁၁တွင်
ပဋ္ဌာန်ဵခဲဴငပီဵ ၂၀၁၄ နှင်ဴ ၂၀၁၆ တို္ဓတွင် နိင်ငဳတကာစဳနှုနဵ် ၊ ဒီမက
ို ေရစီမျာဵနှင်ဴအညီ ဖစ်နင
ို ်ရန် ပင်ဆင်ေရဵ
ဆွဲခဲဴကကသည်။ သို္ဓေသာ် ၂၀၁၈ တွင် လက်ရှိဥပေဒကို လွတ်လပ်စွာစုေဝဵပိင
ု ်ခွင်ဴအတွက် ပိုမိုတင်ဵကျပ်ေသာ
ဖိနပ
ှိ ်မှု ဖစ်ေစနိုင်မည်ဴအချက်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵေရဵစွဲရန် အာဏာရအစိုဵရပိုင်ဵမှ ကကိုဵစာဵခဲဴသည်။၄၅ ထိုအချက်
အလက်မျာဵတွင် ၄၈ နာရီ ကကိုတင်ခင
ွ ်ဴ ပုမိန့်ေတာင်ဵခဳရ ခင်ဵ၊ စုရဵုဳ မှုကို ဦဵေဆာင်သူမျာဵသာမက တက်
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ေရာက်မည်ဴ လူဦဵေရ၊ ေငွေကကဵစာရင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ပဳသူမျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵပါ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ် ပရသည်။
ထိုသို္ဓေတာင်ဵခဳရာတွင်လည်ဵ စုရဵုဳ ခင်ဵသည်

နိုင်ငဳေတာ်လုဳခခုဳေရဵ၊ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ၊ လူထုအုဳကကေရဵ၊

လူထု၏ကိုယ်ကျင်ဴတရာဵ၊ ယုဳကကည်မှု အစရှိသည်ဴတို္ဓကို ထိခုက
ိ ်မှုမရှိေစရဟူေသာ စုရဵုဳ မှု ဖစ်ရမည်ဟူသညဴ်
အချက်အလက်မျာဵ ဖင်ဴ တင်ဵကျပ်ေစရန် ရည်ညွှန်ဵထာဵသည်။
အချို့ေသာ ပည်နယ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵတွင် ေဒသန္တရ အမိန့်မျာဵ ဖင်ဴ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵပိုင်ခွင်ဴ၊
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပိုင်ခွင်ဴနှင်ဴ စီတန်ဵလှည်လည်ပိုင်ခင
ွ ်ဴမျာဵအ ပင်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်ဵမျာဵ၏ သင်တန်ဵမျာဵ
သင်ကကာဵမှု၊ ေဟာေ ပာပို္ဓချမှု၊ လူထုေတွ့ဆုမ
ဳ ှု အစရှိ သည်တို္ဓကိုပါ ခွင်ဴ ပုမိန့်ေတာင်ခရ
ဳ ခင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်မည်ဴ
ဟိုတယ်မျာဵ၊ ခန်ဵမမျာဵကို ဖိအာဵေပဵထိန်ဵချုပ်မှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်လာခဲသ
ဴ ည်ဟု မန္တေလဵမှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်ဵ ေခါင်ဵေဆာင်တစ်ဦဵမှ ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ
ထိုသို္ဓ

ဖိအာဵေပဵလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ၊

ခွင်ဴ ပုမိန့်ေတာင်ဵခဳေန

ရမှုမျာဵသည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ သမဂ္ဂမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်
ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအတွက် အခက်အခဲဴ ကကုဳေတွ့ရငပီဵ လွတ်လပ်
စွာစုေဝဵပိုင်ခွင်ဴ၊
မျာဵကို

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပိုင်ခွင်ဴနင
ှ ်ဴ

ပည်ဴ ပည်ဴ၀၀

မကျင်ဴသုဳဵနိင်ရန်

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူတစ်ဦဵမှ

စီတန်ဵလှည်လည်ပိုင်ခွင်ဴ
ဖိနပ
ှိ ်မှုဆန်လာသည်ဟု

သုဳဵသပ်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။

ထပ်မဳငပီဵ

နိုင်ငဳေတာ်လုဳခခုဳေရဵ၊ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ၊ လူထုအုဳကကေရဵ၊ လူထု ၏
ကိုယ်ကျင်ဴတရာဵ၊
မည်သည်ဴ

ယုဳကကည်မှု

ဆန္ဒ ပပွဲကုမ
ိ ဆို

ေထာင်ဒဏ်သုဳဵလနှငဴ်

အစရှိသည်ဴတို္ဓကို

ထိခုက
ိ ်နုင
ိ ်မည်ဴ

အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ်

သုဳဵနှစသ
် ာမက

ေငွဒဏ်ပါကျခဳေစနိုင်ေသာ

ပည်သူ္ဓဝန်ထမ်ဵ

အာဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနစဉ် ဝတ္တရာဵေနှာက်ယှက်မှု ဥပေဒပုဒ်မ
၁၈၆ ကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵနိုင်ရန် ကကိုဵစာဵလာသည်။၄၆
ဥပေဒ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲ ခင်ဵ ဖင်ဴသာမက ဗျူရိုကေရစီယန္တရာဵ
မျာဵ ဖင်ဴလည်ဵ ဖိနပ
ှိ ်ကန့်သပ်မှုမျာဵရှိသည်ကို ေတွ့ မင်ရသည်။ ဥပမာ
ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရဵဥပေဒ (၂၀၁၂) သည်
ရပ်ကွက်ေဒသန္တရအုပခ
် ျုပ်ေရဵမှူဵမျာဵကို ရပ်ကွက်တွင်ဵ စာေပေဟာ
ေ ပာပွဲမျာဵ၊ အမျာဵ ပည်သူနှင်ဴဆိုင်ေသာ စုေဝဵမှုမျာဵအေပ္ဒ တာဵ မစ်
ပိုင်ခွင်ဴ၊ ခွင်ဴ ပုပိုင်ခွင်ဴ မ ပုထာဵေသာ်လည်ဵ ထိုသူတို္ဓမှ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ
အာဏာမျာဵကို ေကျာ်လွန်ငပီဵ အစိုဵရအာဵ ေဝဖန်ေ ပာဆိုတတ်ေသာ
စာေရဵဆရာ၊ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၏
ေဟာေ ပာပွဲမျာဵကို ခွင်ဴမ ပု ခင်ဵ၊ ပိတ်သိမ်ဵ ခင်ဵမျာဵ

ပုလုပ်တတ်

သလို၊ ထိုေဟာေ ပာသူမျာဵ၊ ပွဲ ဖစ်ရန်စည်ဵရုဳဵသူမျာဵကိုလည်ဵ ဦဵေဆာင်
ရုပ်ပုဳ ၁၂။

တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ ပုလုပ်သည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ စစ်ပွဲ
မျာဵရပ်တန့်ရန်၊ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာလူထုကိုထိခုက
ိ ်ေစ

ေဒါင်ဵတိမ
ု့ ျိုဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့မှ

သည်ဴ စစ်တပ်နှင်ဴအစိဵု ရ၏ စီမဳကိနဵ် မျာဵ၊ ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵအေရဵမျာဵ၊

လူငယ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ

လူနည်ဵစုတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵ၊ အမှတ်သေကေတမျာဵနှင်ဴ

တပ်မေတာ်အာဵ ထိခိုက်ေစေသာ

သက်ဆိုင်ေသာ အစိုဵရ၏ မတရာဵလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်သည်ဴ

သဳချပ်ထိုဵမှု ဖင်ဴ တရာဵရုဳဵ

လူထုဆန္ဒ ပပွဲမျာဵကို ကန့်ကွက် ခင်ဵ၊ ဦဵေဆာင်သူမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ

ထုတ်လာစဉ်

မျာဵကို ပိုမိုလုပ်ေဆာင်လာသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ ဥပမာ လက်နက်
ကိုင်ပဋိပက္ခေကကာင်ဴ ပိတ်မိေနသည်ဴ ဒုက္ခသည်မျာဵကို ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳ
စွာ ထွက်လာခွင်ဴ ပုရန်နှင်ဴ လူသာဵ ခင်ဵစာနာမှုမျာဵေပဵရန် ကချင် ပည်
နယ် မစ်ကကီဵနာဵတွင် လူစုဆန္ဒ ပပွဲအာဵ ဦဵေဆာင်ခဴသ
ဲ ူလူငယ်မျာဵကို
ဖမ်ဵဆီဵေထာင်ချ ခင်ဵ၊
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ရန်ကုန်

တာေမွငမို့နယ်တွင်

စစ်ပွဲရပ်ရန်

CRV Coalition
ေတာင်ဵဆိုသူလူငယ်မျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ကယာဵ ပည်နယ် လွိင်ေကာ်ငမို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်
ဆန်ဵေကကဵရုပ် ထာဵရှိမှုကို ဆန့်ကျင်သည်ဴလူငယ်မျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵ
ပသည်ဴ ေဒ္ဒေနာ်အုဳဵလှနှင်ဴ လူငယ်မျာဵကို တရာဵစွဲဆိုေထာင်ချ ခင်ဵ အစရှိသည်ဴ လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵပိင
ု ်ခွင်ဴ၊
ဆန္ဒ ထုတ်ေဖာ်ပိုင်ခွင်ဴနင
ှ ်ဴ စီတန်ဵလှည်လည်ပိုင်ခင
ွ ်ဴတို္ဓကို ဖိနပ
ှိ ်ချုပ် ခယ်မှုမျာဵကို ေတွ့ကကုဳခရ
ဲဴ သည်။ ထိုသို္ဓ
လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေလဴရှိေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵအာဵ အာဏာပိုင်
မျာဵက ေစာင်ဴကကည်စ
ဴ ုဳစမ်ဵေန ခင်ဵ၊ ဆင်ဴေခ္ဒ အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵေန ခင်ဵ၊ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ
မျာဵ ရှိေနေကကာင်ဵကိုလည်ဵ ထိုဦဵေဆာင်သူ လူအခွင်ဴအေရဵလှုပ်ရှာဵသူမျာဵက ေ ပာ ပခဲဴသည်။
ထိုအချက်မျာဵသည် လွတ်လပ်စွာစုေဝဵခွင်ဴနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ

ပည်သူေရဵရာ လူမှုေနရာ ကျဉ်ဵ

ေ မာင်ဵလာငပီဵ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ မိမိတို္ဓ၏ဆန္ဒမျာဵကို ထုတ်ေဖာ်ခင
ွ ်ဴအာဵ ချိုဵေဖာက်လာသည်ကို
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ေတွ့ရှိခဲဴသည်ဟု မိတ်ဖက်အဖွဲ့မျာဵက ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၆.၆.၃

လွတ်လပ်စွာ ကိုဵကွယ်မှုမျာဵကို ဖိနှိပ် ခင်ဵ ကန့်သတ် ခင်ဵ
လွတ်လပ်စွာ

ကိုဵကွယ်ယုဳကကည်ပိုင်ခွင်ဴသည်

လူတိုင်ဵ၏

မိမိကယ
ို ်ကိုသိေသာ စိတ်ကိုကာကွယ်ေသာ အေ ခခဳ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ဖစ်သည်။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵပါ အပိုဒ် ၁၈ အရ လူတိုင်ဵ
ရုပ်ပုဳ ၁၃။
လူနည်ဵစု ဘာသာဝင်
အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵ
နိုင်ငဳသာဵကတ် လာေရာက်
ေလျှာက်ထာဵစဉ်

တွင် လွတ်လပ်စွာ ေတွဵေခ္ဒကကဳဆနိုင်ခင
ွ ်ဴနှင်ဴ လွတ်လပ်စွာကိုဵကွယ်
ယုဳကကည်ခွင်ဴ ရှိသည်။ ဤအခွင်ဴအေရဵတွင် မိမိ၏ဘာသာေရဵ (သို္ဓ)
ယုဳကကည်မှုနှင်ဴလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကို

လွတ်လပ်စွာကိုဵကွယ်ခင
ွ ်ဴ၊

သီဵသန့်

ဖစ်ေစ၊ အမျာဵ ပည်သူနှင်ဴ ဖစ်ေစ ကိုဵကွယ်နင
ို ်ငပီဵ အချိန်မေရွဵ ေ ပာင်ဵ
လဲပိုင်ခွင်ဴရှိသည်။

လူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်၏

ဘာသာတရာဵ

(သို္ဓ)

ယုဳကကည်မှုမျာဵကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာကကာဵခွင်ဴသည် ဥပေဒ
တွင်

ပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ

အမျာဵ ပည်သူလုဳခခုဳမှု၊

ပည်သူ္ဓ

စည်ဵမျဉ်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ (သို္ဓ) ကိုယ်ကျင်ဴတရာဵကို ကာကွယ်ရန်၊
အ ခာဵသူမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵနှင်ဴ လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵကို ကာကွယ်
ရန် အဓိက အေရဵပါေသာ အရာတစ်ခု ဖစ်ေပသည်။၄၇
မန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၁၇ ခုနှစအ
် ထိ ဆယ်စုနစ
ှ ်
အတွင်ဵ အစိုဵရအရာရှိမျာဵမှ ဘာသာေရဵယုဳကကည်မှုမျာဵနှင်ဴ အေလဴ
အထမျာဵကို တာဵ မစ်သည်ဴဥပေဒမျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်မှု
မျာဵအာဵ ကန့်သတ်ချက်မျာဵသည် သိသိသာသာ တိုဵ မင်ဴလာခဲသ
ဴ ည်။၄၈
ထို္ဓအ ပင် ကမ္ဘာတွင်လည်ဵ ဘာသာေရဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ လူမှုေရဵ
ရန်လိုမှု အ မင်ဴဆုဳဵအဆင်ဴကုိ ေရာက်ရှိေနေသာ နိုင်ငဳအေရအတွက်
သည် ေလဴလာမှုကာလအတွင်ဵ ၃၉ နိုင်ငဳမှ ၅၆ နိုင်ငဳအထိ မင်ဴတက်
လာခဲသ
ဴ ည်။ အစိုဵရ၏ ကန့်သတ်ချက်မျာဵသည်လည်ဵ နည်ဵအမျိုဵမျုိ ဵ
ဖင်ဴ မင်ဴတက်ေနသည်။ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကုိ ကန့်သတ်သည်ဴ
ဥပေဒမျာဵနှင်ဴမူဝါဒမျာဵ (ဥပမာအာဵ ဖင်ဴ ဘာသာေရဵအဖွဲ့မျာဵအေန ဖင်ဴ
လုပ်ကင
ို ်ရန် မှတ်ပုဳတင်ရန်လိုအပ်သည်) နှင်ဴ ဘာသာေရဵအုပ်စုမျာဵ
အာဵ အစိုဵရ၏ မျက်နှာသာေပဵမှု (ဥပမာ ဘာသာေရဵ၊ ပညာေရဵ၊
ပစ္စည်ဵဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင်ဴ ဓမ္မဆရာမျာဵရန်ပုဳေငွမှတစ်ဆင်ဴ) သည် ကမ္ဘာ
အနှဳ္ဓအ ပာဵတွင် ကန့်သတ်တာဵ မစ်မှုအမျာဵဆုဳဵ အမျိုဵအစာဵမျာဵ ဖစ်
သည်။ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴသည် လူတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ
ကို အေ ခခဳသည်။ ထို္ဓအ ပင်ဘာသာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ယုဳကကည်
သူမျာဵသည်

သူတို္ဓ၏

အ မင်မျာဵကို

ေလဵစာဵစွာေဖာ် ပရန် တာဝန်ရှိသည်။
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ကျိုဵေကကာင်ဵဆီေလျာ်စွာနှင်ဴ

CRV Coalition
အချုပ်အာဵ ဖင်ဴဆိုေသာ် ဘာသာတရာဵသည် လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵတွင် အေရဵကကီဵေသာေနရာတစ်ေနရာ
အ ဖစ် တည်ရှိေနသည်။ ထို္ဓ ပင် ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခွင်ဴသည် မတူကွဲ ပာဵေသာ လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု
အတွက် အေရဵကကီဵသည်။ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴသည် ဘာသာေရဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည် ဖစ်ေစ မသက်
ဆိုင်သည် ဖစ်ေစ

အထိခုက
ိ ်လွယ်ဆုဳဵသူမျာဵအပါအဝင်

အုပ်စုအာဵလုဳဵနှင်ဴ

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵချင်ဵတို္ဓ၏

အခွင်ဴအေရဵကိုကာကွယ်ေပဵသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အ ပုသေဘာေဆာင်ေသာ ဨဇာသက်ေရာက်မှုမျာဵရှိရန်
ဘာသာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

လူသာဵမျာဵသည်

မိမိတို္ဓ၏ဘာသာတရာဵကို

ကျင်ဴသုဳဵရန်အတွက်

လွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵ အထူဵသ ဖင်ဴ လူမှုေရဵနှင်ဴ တရာဵဝင်ေနရာမျာဵ လိုအပ်ေပသည်။

၆.၆.၄

လွတ်လပ်စွာ သွာဵလာမှုမျာဵကို ကန့်သတ် ခင်ဵ

နှင်ဴ လူမှု အသိုကအ
် ဝန်ဵ မျာဵ၏ လွတ်လပ်ငပီဵ ဂုဏ်သိက္ခာရှိေသာဘဝမျာဵ ေနထိုင်နင
ို ်စွမဵ် ကို အေ ခခဳသည်။
ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု၊ ပညာေရဵနှင်ဴ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမှုမျာဵကို လက်လှမ်ဵမီ ခင်ဵအပါအဝင်
အ ခာဵ အခွင်ဴ အေရဵမျာဵ ခဳစာဵခွင်ဴအတွက် အဓိကကျသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် လွတ်လပ်စွာ
သွာဵလာ လှုပ်ရှာဵခွင်ဴကို ကန့်သတ်ချက်မျာဵသည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုဵမျာဵအာဵ ဆက်လက်နပ
ှိ ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵမှု
ဖစ်နိုင် ခင်ဵ၊ လူမှုအသိုကအ
် ဝန်ဵအာဵလုဳဵကို ပစ်ပယ်ထာဵ ခင်ဵနှင်ဴ ဖယ်ထုတ် ခင်ဵမျာဵတွင် အဓိကကျသည်။၄၉
အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ လူတိုင်ဵသည် နိုင်ငဳသာဵအေ ခအေနမည်သို္ဓပင်ရှိပါေစ လွတ်လပ်စွာသွာဵလာ
လှုပ်ရှာဵခွင်ဴရှိသည်။
သို္ဓရာတွင် ရခိုင် ပည်နယ်တွင် လွတ်လပ်စွာသွာဵလာလှုပ်ရှာဵခွင်ဴသည် နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မှုနှင်ဴ ဆက်စပ်
ေနသည်။

နိုင်ငဳသာဵကဒ် ပာဵကိုင်ေဆာင်ထာဵ ခင်ဵသည်

လူမှုအသိုကအ
် ဝန်ဵနှင်ဴ

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵချင်ဵ

လွတ်လပ်စွာ သွာဵလာလှုပ်ရှာဵနိုင် ခင်ဵရှိ/မရှိ ဆုဳဵ ဖတ်ရာတွင် အေရဵအကကီဵဆုဳဵ အချက် ဖစ်သည်။၅၀
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်နှင်ဴ မန်မာစစ်တပ် (တပ်မေတာ်)အကကာဵ ပဋိပက္ခသည် သွာဵလာခွင်ဴကို တင်ဵကကပ်
ေသာ ကန့်သတ်ချက်အသစ်မျာဵချမှတ်ရန် တရာဵဝင်ခုင
ိ ်လုဳေသာ အေကကာင်ဵအရင်ဵမျာဵ ဖန်တီဵလာနိင်ခဲဴ
သည်။ ထိုကန့်သတ်မှုမျာဵက ပဋိပက္ခ ဖစ်ရာေဒသမျာဵတွင် နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵချင်ဵစီနှင်ဴ လူမှုအသိုကအ
် ဝန်ဵ
မျာဵ သည် မတရာဵ ပုကျင်ဴမှုမျာဵနှင်ဴ မတရာဵ ပုမူကျင်ဴသုဳဵေသာ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵကို ဖစ်ပွာဵေစသည်။
အထူဵသ ဖင်ဴ ယခုလို ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်ဵရပ်စ်နိမ
ှ ်နင်ဵေရဵတွင် အသိုကအ
် ဝန်ဵအာဵလုဳဵမှ အထူဵသ ဖင်ဴ
အေထာက်အထာဵမရှိေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ IDPs နှင်ဴ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာ လူမျာဵအပါအဝင် အသိုက်
အဝန်ဵအာဵလုဳဵမှ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုကို လွတ်လပ်၍ ညီမျှစွာ ရယူသုဳဵစွဲနိုင်ရန်
လိုအပ်သည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ
လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ ပမှုေကကာင်ဴ ဖစ်ေစ၊ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵလိုအပ်မှု၊ လူမျိုဵေရဵ အေ ခ ပု
မှုေကကာင်ဴ ဖစ်ေစ လွတ်လပ်စွာသွာဵလာမှုတိုင်ဵအတွက် အတာဵအဆီဵမျာဵသည် လူမှုေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵဆိုင်ရာ
အချက်မျာဵကို တိုကရ
် ိုကထ
် ိခုက
ိ ်ေစနိုင်သည်။ ယခင်က ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ ခုနှစအ
် တွင်ဵ ကချင်စစ်ပွဲမျာဵတွင်
ေဒသခဳစစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵကို ငမို့ကကီဵမျာဵသို္ဓလာခွင်မေပဵဘဲ ပိတ်ဆို္ဓတာဵ မစ်ခဴသ
ဲ ည် မှတ်တမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ
ေတွ့ရှိရသည်။၅၁
လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ ပ၍ တရာဵဝင်နှင်ဴ အလွတ်သေဘာအဟန့်အတာဵမျာဵ အ ပန်အလှန် ဆက်စပ်မှု
သည် အချို့ေသာလူမှုအသိုကအ
် ဝန်ဵမျာဵအာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏လှုပ်ရှာဵမှုကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် ေရွဵချယ်စရာ
လမ်ဵ မရှိေသာေကကာင်ဴ ေကကာက်ရွဳ့မှုပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခက
ု ို ဖစ်ေပ္ဒေစသည်။
အကကဳ ပုချက်အေန ဖင်ဴ ယခုလို ကိုဗစ် ၁၉ ကာလနှင်ဴ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာကာလမျာဵတွင်
ပည်သူ္ဓ ကျန်ဵမာေရဵ အေ ခအေနအသစ်မျာဵနှင်ဴအတူ အစိုဵရအေန ဖင်ဴ လက်ရှိကန့်သတ်ချက်မျာဵ၊ ရိုဟင်ဂျာ
အသိုကအ
် ဝန်ဵသာမက ပဋိပက္ခေဒသမျာဵရှိေဒသခဳမျာဵကို ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေသာေနရာမျာဵသို္ဓ အေထာက်
အထာဵ ပါသည် ဖစ်ေစ မပါသည် ဖစ်ေစ ခိုလှုဳေ ပာင်ဵေရွှေ့ခွင်ဴေပဵနိင်ရန် စီစဉ်ေပဵရေပမည်။
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုဌာနတိုင်ဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်နင
ို ် ခင်ဵအပါအဝင် လူမှုအသိုကအ
် ဝန်ဵအာဵလုဳဵ
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွာဵလာနိုင်ရန်ေသချာစွာ ညွှန်ကကာဵမှုမျာဵ ပုလုပ်
ရေပမည်။
ထိုအတူ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာေဒသမျာဵတွင် လွတ်လပ်စွာ သွာဵလာလှုပ်ရှာဵခွင်ဴအတွက် လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်ေသာ လှုပ်ရှာဵမှုခွင်ဴ ပုချက်နှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ဖယ်ရှာဵေပဵ
ရေပမည်။

လွတ်လပ်စွာသွာဵလာခွင်ဴအေပ္ဒ အသုဳဵချငပီဵ လူမျိုဵေရဵခွဲ ခာဵမှုနှငဴ် ေငွညစ်မှုမျာဵကို ပေပျာက်

ေအာင် ေ ဖရှင်ဵငပီဵ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကို မျှတစွာအသုဳဵချေစရေပမည်။
လွတ်လပ်စွာသွာဵလာလှုပ်ရှာဵခွင်ဴအေပ္ဒ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိေသာ လက်ရှိမူဝါဒမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရ
စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵကို ပန်လည်သုဳဵသပ်ငပီဵ မျှတေသာလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို အေ ခခဳသည်ဴ မူဝါဒမျာဵကို ပန်လည်
ချမှတ်ေပဵေစလိုပါသည်။
မန်မာအစိုဵရအေန ဖင်ဴ ဤအကျပ်အတည်ဵကို အသုဳဵချ၍ မလိုအပ်ေသာ အသွာဵအလာ ကန့်သတ်
ချက်မျာဵကို ဖယ်ရှာဵငပီဵ ရပ်ရွာအာဵလုဳဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုလိုအပ်ချက်မျာဵ၊ လူမှုေပါင်ဵစည်ဵေရဵ။
လုဳခခုဳေရဵကို

ဖည်ဴဆည်ဵနိုင်ရန်

ပည်တွင်ဵအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

နိုင်ငဳတကာမိတ်ဖက်မျာဵနှင်ဴ

ပိုမိုနဵီ ကပ်စွာ လုပ်ကင
ို ်ရန် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုရှိေသာ နိုင်ငဳတည်ေဆာက်နင
ို ်ရန် အခွင်ဴအလမ်ဵတစ်ခု
အ ဖစ် အသုဳဵ ပုသင်ဴသည်။
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ပဋိပက္ခမျာဵ၊ စစ်ပ့ွဲ မျာဵနှင်ဴ တိက
ု ်ရိုက်တုက
ိ ်ဆိုင်ေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချုိ ဵေဖာက်မှုမျာဵ

ပဋိပက္ခမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵနှင်ဴ တိုက်ရက
ို ်တိုကဆ
် ိုင်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု
မှတ်တမ်ဵ ပဇယာဵ

စစ်ပွဲ ဖစ်ပွာဵရာေဒသမျာဵ ဖစ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် စစ်တပ်တစ်ခတ
ု ည်ဵသာ အထက်
ပါလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ကျူဵလွန်သည်သာမက တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်မျာဵသည်လည်ဵ ကျူဵလွန်
သည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ စစ် ဖစ်ပွာဵေသာ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ရှမဵ် ေဒသမျာဵတွင် အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵရန်နှင်ဴ
လူသာဵဒိုင်ဵအ ဖစ် တဖက်ရန်သူ၏ အကာအကွယ်ယူရန် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ေတွ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ၊်
၂၀၁၈ ခုနှစန
် ှင်ဴ ၂၀၁၉ ခုနှစသ
် ည် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ၁၀ နှစ်အတွင်ဵ လူဦဵေရ ၂၀၀၀ နီဵပါဵခန့် ထိုသို္ဓ
ေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ ၆၀ ေကျာ် ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ ငပီဵ အချို့မှာ အမျိုဵသမီဵမျာဵ ဖစ်ကာ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာ
အနိုင်အထက် ပုကျင်ဴမှုမျာဵ ရှိသည်ကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။
မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ စုစုေပါင်ဵ ၂၀၀ ေကျာ်ေသာ အရပ်သာဵမျာဵ၊ အချို့ေသာသူမျာဵသည် အသက်
မ ပည်ေ
ဴ သဵသူမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ ကေလဵစစ်သာဵမျာဵကို စုေဆာင်ဵမှုသည် ၂၀၁၀
ေနာက်ပိုင်ဵ စစ်တပ်၏ အေရဵယူမှုမျာဵေကကာင်ဴ တိုကရ
် ိုက်စုေဆာင်ဵမှုမျာဵ နည်ဵပါဵသွာဵေသာ်လည်ဵ လူ္ဓပွဲစာဵ
မျာဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို အသက် ပည်ဴသည်ဴအထိ စစ်တပ်တွင်ဵထာဵရှိ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရ
သည်။ အချို့ကေလဵသူငယ်မျာဵကို တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင်မှု ေကျဵရွာမျာဵအတွင်ဵ တိုကရ
် ိုကစ
် ုေဆာင်ဵ
ကကငပီဵ ဘုရာဵေကျာင်ဵမျာဵ၊ စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵမှ လူငယ်မျာဵကိုလည်ဵ တိုကရ
် ိုကစ
် ုေဆာင်ဵ ခင်ဵမျာဵ ပုလုပ်
တတ်သည်။ တိကျေသာ ကေလဵစစ်သာဵစုေစာင်ဵခဳရမှုကို မှတ်တမ်ဵတင်ရန် မရရှိေသာ်လည်ဵ အကကမ်ဵဖျဉ်ဵ
မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ကေလဵစစ်သာဵအေယာက် ၁၀၀ ခန့်သည် ဆက်လက်ငပီဵ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်မျာဵ
အတွင်ဵ ရှိေနငပီဵ စစ်သာဵမဟုတ်ေသာ အ ခာဵစုေဆာင်ဵမှုပုဳစဳမျာဵလည်ဵရှိသည်ကို သတိ ပုရေပမည်။ တစ်နှစ်
ထက်တစ်နှစ် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ပိုမို မင်ဴတက်လာငပီဵ အမျာဵစုမှာ ရခိုင် ပည်နယ်တွင်
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အ ဖစ်မျာဵသည်။

တိုကပ
် ွဲ ဖစ်ပွာဵရာေဒသမျာဵတွင်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵမှ
အစအနေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ၏

ေနထိုင်ကကေသာ

ကျူဵလွန်သည်ဴ

နစ်နာသူအမျာဵစုမှာလည်ဵ

ပည်သူမျာဵမှာ

အစိုဵရတပ်နှင်ဴ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကိုခေ
ဳ နရသည်။
ပည်သူမျာဵ ဖစ်သည်။

အချို့ေသာ

အစအန

ေဖျာက် ခင်ဵမျာဵမှာ ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵတို္ဓ၏ ေနာက်ပိုင်ဵကိစ္စမျာဵ ဖစ်ငပီဵ အချို့ေသာကိစ္စရပ်မျာဵ
မှာမူ မည်သည်ဴအဖွဲ့မှ ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵကိုပင် မသိရေပ။ ဤတွင် နစ်နာသူမျာဵ အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်၊
မရှိသည်ကိုပင် မသိရေသာေကကာင်ဴ ကျန်ရစ်ေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵအတွက် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပင
ို ်ဵ
ဆိုင်ရာအရပါ မျာဵစွာထိခုက
ိ ်ေစနိုင်သည်။ မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ အစအနေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵသည် နစ်နာသူသာမက
သူ၏ေဆွမျိုဵသာဵချင်ဵမိသာဵစုမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵကိုပါ ချိုဵေဖာက် ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အ ပည် ပည်
ဆိုင်ရာဥပေဒသည် ေပျာက်ဆုဳဵေနသူမျာဵကဲဴသို္ဓ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵသည်လည်ဵ နစ်နာသူမျာဵ ဖစ်ေန
ကကာင်ဵ အသိအမှတ် ပုထာဵေပသည်။
ရုပ်ပုဳ ၁၃။ ကရင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵက ကရင် ပည်နယ်ေန့တွင် ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရှိရန် ပည်တွင်ဵစစ်ရပ်တန့်ရန်
ေတာင်ဵဆိုေန ကစဉ်

61

CRV Coalition

၆.၇.၁

အတင်ဵအဓမ္မစစ်သာဵအ ဖစ် စုေဆာင်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ ကေလဵစစ်သာဵအသုဳဵ ပုမှု

ယေန့ေခတ်တွင် ေသာင်ဵနှင်ဴချီေသာ ကေလဵမျာဵသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ
မျာဵတွင် စစ်သာဵအ ဖစ် စုေဆာင်ဵ ခင်ဵခဳထာဵရသည်။ ထို္ဓအ ပင် ကေလဵမျာဵအာဵ လက်နက်ကင
ို ် တပ်ဖွဲ့
မျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵစွာရှိေပသည်။ အချို့ေသာကေလဵမျာဵသည်

ပန်ေပဵဆွဲခရ
ဳ ခင်ဵ၊

၎င်ဵတို္ဓ၏ ရပ်ရွာလူထုကက
ို ာကွယ်ရန်၊ လက်စာဵေချရန် (သို္ဓ) အ ခာဵေသာ အေကကာင်ဵ ပချက်မျာဵေကကာင်ဴ
စစ်တပ်မျာဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်ကကသည်ဟု ကေလဵစစ်သာဵမျာဵ အေရဵကိုေဆာင်ရွက်ေနသူတစ်ဦဵမှ ေဆွဵေနွဵခဲဴ
သည်။

ကေလဵစစ်သာဵတစ်ေယာက် ဖစ် ခင်ဵသည် ကေလဵဘဝမှခဲထ
ွ ွက်ငပီဵ အရွယ်ေရာက်ငပီဵသူဘဝသို္ဓ

ချက်ချင်ဵ

ေ ပာင်ဵလဲလိုကသ
် ကဲဴသို္ဓ ဖစ်သည်။

ရပ်ရွာမျာဵကို

နှိမ်နင်ဵရန်

(သို္ဓ)

အရှက်ခဲရ
ွ န်အတွက်

လက်နက်အ ဖစ် အလျင်အ မန် အသုဳဵ ပုခဳရေလဴရှိေသာ ကေလဵမျာဵအာဵ စစ်သာဵအ ဖစ် စုေဆာင်ဵအသုဳဵ ပုမှု
(သို္ဓ) အေ မာက်အ မာဵ ပန်ေပဵဆွဲမှုမျာဵအတွက် ပစ်မှတ်ထာဵေလဴရှိသည်။ ထို္ဓအ ပင် ထမင်ဵချက်၊ ေပ္ဒတာ၊
စာပို္ဓသမာဵ၊ သူလျှို စသည်ဴ အ ခာဵသူမျာဵကို ကူညီပဳဴပိုဵရန်ထာဵရှိေသာ အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာ
ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအတွက် အသုဳဵ ပုကကသည်။ တစ်နည်ဵအာဵ ဖင်ဴ ကေလဵမျာဵသည် ဖိအာဵေပဵမှုေအာက်
တွင်ရှိေနငပီဵ အကျိုဵဆက်မျာဵစွာ ေပ္ဒထွက်လာခဲေ
ဴ ပ သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုမျာဵသည်
နိုင်ငဳတကာဥပေဒအရ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

အသက်

၁၈

နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵ

စုေဆာင်ဵငပီဵ

အ မတ်ထုတ်ေနကက သည်။ မန်မာနိုင်ငဳရှိ ကေလဵစစ်သာဵအေရအတွက်ကို အတိအကျ မသိရှိရေသဵေပ။
မန်မာနိုင်ငဳတွင် ကေလဵစစ်သာဵစုေဆာင်ဵ ခင်ဵကို ရပ်တန့်ရန်နှင်ဴ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ
အုပ်စုမျာဵမှ ကေလဵမျာဵကို

ပန်လွှတ်ေပဵရန် ကကိုဵပမ်ဵမှုမျာဵသည် လွန်ခဲဴေသာဆယ်စုနစ
ှ ်အတွင်ဵ ပိုမို

ပင်ဵထန်လာခဲသ
ဴ ည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵတွင် ကေလဵမျာဵအာဵအသုဳဵ ပုမှုသည် အဆိုဵဝါဵ
ဆုဳဵ ကေလဵလုပ်သာဵ၊ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုနှင်ဴ စစ်ရာဇဝတ်မှုဟု ဆိုနုင
ိ ်ေပသည်။ စစ် ဖစ်ပွာဵ ခင်ဵနှင်ဴ
အတူ စစ်သာဵအင်အာဵကို ဥပေဒမဲဴ အတင်ဵအကျပ်စုေဆာင်ဵ ခင်ဵ၊ လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစ ခင်ဵမျာဵကို ေတွ့ရှိရ
ငပီဵ၊၅၂ ထိုအေကကာင်ဵအရာမျာဵနှင်ဴအတူ အစအနမရ ေပျာက်ဆုဳဵမှုမျာဵ ဖင်ဴလည်ဵ ဆက်စပ်ေနသည်။
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အတင်ဵအဓမ္မ လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစ ခင်ဵ

လူကုနက
် ူဵမှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵငပီဵ

စစ်အတွင်ဵ

အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ

ခိုင်ဵေစ ခင်ဵဆိုသည်မှာ

လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ အကကမ်ဵဖက်မှု (သို္ဓမဟုတ်) ငခိမ်ဵေ ခာက်မှု ဖင်ဴ အလုပ်လုပ်ရန် အတင်ဵအကျပ် ခိင
ု ်ဵေစသည်
ကိုလည်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုအ ဖစ် ေတွ့ရှိရသည်။ မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ

မန်မာနိုင်ငဳတွင် အတင်ဵ

အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ခိုင်ဵေစမှုရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ တပ်မေတာ်သည် အရပ်သာဵမျာဵအာဵ ပုဳမှန်လမ်ဵမျာဵ၊
တဳတာဵမျာဵ၊ စစ်အေ ခစိုက်စခန်ဵမျာဵ တည်ေဆာက်ေရဵတွင်၊ တပ်မျာဵေရွှေ့ေ ပာင်ဵ ေနရာချထာဵေရဵတွင်၊
ေဒသအတွင်ဵ လမ်ဵ ပအ ဖစ်သို္ဓ လူသာဵတဳတိုင်ဵ အကာအကွယ်အ ဖစ် လုပ်အာဵခ အနည်ဵငယ် (သို္ဓမဟုတ်)
လုဳဵဝေပဵချင်ဵမရှဘ
ိ ဲ အတင်ဵေဆာင်ရွက်ခိုင်ဵသည်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ေတွ့ရှိရ သည်။ အချို့ေဒသမျာဵတွင်
တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵကလည်ဵ ေဒသခဳေကျဵရွာမျာဵမှ ရွာတာဝန်ခဳမျာဵကို လုပ်အာဵေပဵ
ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵ ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ တပ်မေတာ်အပါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵက လိုအပ်ေသာ
လူဦဵေရပမာဏကို

အိမ်ေထာင်စုမျာဵ

မ ဖည်ဆ
ဴ ည်ဵနိုင်လျှင်

ဒဏ်ေငွကို

ငခိမ်ဵေ ခာက်ေတာင်ဵယူ ခင်ဵ၊

ရွာတာဝန်ရှိသူမျာဵကို နှိပ်စက်ရိုကန
် ှက် ခင်ဵမျာဵ ရှိသည်ကလ
ို ည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိနုင
ိ ်ခဴသ
ဲ ည်။ အတင်ဵ
အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ခိုင်ဵေစ ခင်ဵနှင်ဴအတူ ငခိမ်ဵေ ခာက်မှုမျာဵ၊ ေနှာင်ဴယှက်ေစာ်ကာဵ ခင်ဵ၊ ရိုကန
် ှက် ခင်ဵနှင်ဴ
သတ် ဖတ် ခင်ဵမျာဵအ ပင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵသည်

မုဒိမ်ဵမှုနှင်ဴ

အ ခာဵလိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာ

ေစာ်ကာဵမှုမျာဵ

ခဳရနိုင်သည်၊ ခဳရသည်ကလ
ို ည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။
အတင်ဵအဓမ္မ လုပ်အာဵေပဵခိင
ု ်ဵေစ ခင်ဵေကကာင်ဴ ရွာသာဵမျာဵသည် သူတို္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ရက်ေပါင်ဵမျာဵစွာ သို္ဓမဟုတ် ရက်သတ္တပတ်မျာဵစွာ အလုပ်မလုပ်နင
ို ်ဟု ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။
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ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ (သို့) အစေဖျာက်ခဳရ ခင်ဵ

ယေန့ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵတွင် ဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵစွာထဲတွင် ေပျာက်
ဆုဳဵ ခင်ဵ (သိ္ဓ)ု အစေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵသည် ကကီဵမာဵေသာချိုဵေဖာက်မှုတစ်ခအ
ု ဖစ် ပါဝင်ေနသည်။ ၎င်ဵမှာ ကမ္ဘာဴ
ေနရာအနှဳ္ဓအ ပာဵတွင် ဖစ်ပွာဵေနငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳတွင်လည်ဵ ယေန့ထိတိုင် ဖစ်ပွာဵလျက် ရှိေနသည်။
ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵဆိုသည်မှာ တစ်စတ
ုဳ စ်ဦဵအာဵ ၎င်ဵ၏ဆန္ဒမပါရှိဘဲ ဖမ်ဵဆီဵ
ေခ္ဒေဆာင်သွာဵငပီဵ ၎င်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာသတင်ဵမျာဵ၊ မည်သို္ဓေပျာက်ဆုဳဵသွာဵေကကာင်ဵ၊

မည်သည်ဴေနရာ

တွင် ရှိေနေကကာင်ဵ၊ အသက်ရှင်လျက် ရှိ၊ မရှိစသည်ဴ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ပတ်ဝန်ဵကျင်မှမသိရှိရဘဲ
အစအနေဖျာက်လိုက် ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် လူတစ်ဦဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) ပန်ေပဵဆွဲ
ကို ကကီဵမာဵစွာချိုဵေဖာက် ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် လူသာဵမျိုဵနွယ်အေပ္ဒကျူဵလွန်သည်ဴ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု
လည်ဵ ဖစ်သည်။ ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓေသာ အစအနေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵမျာဵမှ ကာကွယ်ရန် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵ
ရှင်ဵ (၂၀၁၀) မှ နိုင်ငဳမျာဵအာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ သက်ဆိုင်ရာနယ်ေ မမျာဵတွင် အစအနေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵမျာဵကို
တိုကဖ
် ျက်ရန် တွန်ဵအာဵေပဵသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာ ပည်သူမျာဵ၏သတင်ဵကို ရရှိရန်နှင်ဴ
တရာဵမျှတမှုနှင်ဴ ပန်လည်ထူေထာင်ေရဵကိုရယူရန် ရည်ရွယ်သည်။ အစအနေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ၏ နစ်နာသူမျာဵ
သည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ ချစ်ရသူမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အသိုကအ
် ဝန်ဵထဳမှ ေပျာက်ကွယ်သွာဵရ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ကျူဵလွန်
သူမျာဵမှာလည်ဵ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရ
တပ်မျာဵ ဖစ်သည်။ နစ်နာသူအမျာဵစုမှာ မကကာခဏ နှိပ်စက်ညှင်ဵပန်ဵခဳရငပီဵ အချို့မှာ အသတ်ခရ
ဳ သည်အထိ
ကကုဳေတွ့ရသည်။ ၎င်ဵတို္ဓသည် အသက်ေသ ခင်ဵမှလွတ်ေ မာက်ငပီဵ ေနာက်ဆုဳဵတွင် ပန်လည် လွတ်ေ မာက်
လာနိုင်ေသာ်လည်ဵ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာမျာဵ၊ ေကကာက်ရွဳ့ထိတ်လန့်မှုမျာဵမှာ သူတို္ဓ၏တစ်ဘဝ
လုဳဵ သူတို္ဓနှင်ဴအတူ ရှိေနေပမည်။
လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵတွင် အစအေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵကို အကကမ်ဵဖက်မှုပျဳ့နှဳ္ဓေစရန် နည်ဵဗျူဟာတစ်ခအ
ု ဖစ်
မကကာခဏ အသုဳဵ ပုကကသည်။ ၎င်ဵကို ပည်တွင်ဵ ပည်ပပဋိပက္ခမျာဵတွင် အထူဵသ ဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵဆန့်ကျင်သူ
မျာဵကို ဖိနပ
ှိ ်ရန် ကကိုဵပမ်ဵေနေသာအစိုဵရမျာဵ (သို္ဓ) လက်နက်ကင
ို ်အတိုကအ
် ခဳအုပ်စုမျာဵက ပုလုပ်ေလဴရှိ
သည်။ ပစ်မှတ်မျာဵမှာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵ၊ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵသူမျာဵ၏ ေဆွမျိုဵမျာဵ၊
အဓိကမျက် မင်သက်ေသမျာဵနှင်ဴ ေရှ့ေနမျာဵ အစရှိသ ဖင်ဴ ဖစ်နိုင်ေပသည်။ အစအနေပျာက်ဆုဳဵမှုတိုင်ဵသည်
လူတစ်ဦဵ၏ လုဳခခုဳမှုနှင်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာရှိေရဵ၊ ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ (သို္ဓ) အ ခာဵေသာ လူမဆန်ေသာလုပ်ရပ်
မျာဵ မခဳရရန် အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ အသက်ရှင်ပိုင်ခွင်ဴ အစရှိေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်ေနသည်ဴ
ကကီဵမာဵေသာလုပ်ရပ်တစ်ခု ဖစ်ေပသည်။
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ခင်ဵတို္ဓနှင်ဴလည်ဵ ဆက်စပ်လျက်ရှိေနသည်။ ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵသည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

တစ်ကမ္ဘာလုဳဵအတိုင်ဵအတာအရ

ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ

(သို္ဓ)

အစေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵခဳရသူအမျာဵစုမှာ

အမျိုဵသာဵမျာဵ ဖစ်ကကသည်။ အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသုဳဵချငပီဵ ကမ္ဘာေပ္ဒရှိေဒသမျာဵနှင်ဴ
အမျိုဵမျိုဵေသာအေ ခအေနမျာဵေကကာင်ဴ ေပျာက်ဆုဳဵ ခင်ဵ (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ ခင်ဵမျာဵ ဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေန
ေပသည်။

၆.၈
ပဋိပက္ခေဒသမျာဵ၊ စစ်ပမ
ွဲ ျာဵအတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပါ် မုဒိန်ဵကျင်ဴ ခင်ဵနှင်ဴ
လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက် ခင်ဵမျာဵ

မန်မာနိုင်ငဳတွင် အစိုဵရ၏ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵအရ ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ွင် အဓမ္မ ပုကျင်ဴမှုေပါင်ဵ ၁၄၀၅ ခု
ရှိခရ
ဲဴ ာမှ လွန်ခဲဴေသာနှစ်တွင်မူ ၁,၁၁၀ ထက်ထိပင် မင်ဴတက်လာခဲသ
ဴ ည်။ ထို္ဓအ ပင် အိမ်တွင်ဵအကကမ်ဵဖက်
မှုနှင်ဴ

ပတ်သက်၍

တိကျေသာဥပေဒမရှိသည်ဴအ ပင်

မုဒိန်ဵမှုအတွက်

ပစ်ဒဏ်မှာလည်ဵ

အမျာဵဆုဳဵ

ေထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်ေလာက်သာ ရှိခသ
ဲဴ ည်။ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည် ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ
ပဿနာ ဖစ်ေသာ်လည်ဵ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ခန့်မှန်ဵချက်အရအမျိုဵသမီဵ ၃ ေယာက်တွင် ၁ ေယာက်သည်
သူတို္ဓ၏ဘဝတွင် အကကမ်ဵဖက်မှုနှင်ဴ ကကုဳေတွ့ရနိုင်သည်။ ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓ အမှု ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ မန်မာတစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵ
တွင် ဖစ်ပွာဵေနငပီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှု နည်ဵပါဵ ခင်ဵ၊ လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အမည်ဵစက်မျာဵနှင်ဴ
ဖခင်ကကီဵစိုဵေနေသာ

ထိေရာက်ေသာကာကွယ်မှုမျာဵလိုအပ်သည်ဴစနစ်တို္ဓေကကာင်ဴ

မန်မာ ပည်သူအမျာဵစု

အေန ဖင်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုရန် မတတ်နင
ို ်ဟု ခဳစာဵရသည်။ ၅၆
လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵရှိအမျိုဵသမီဵမျာဵ၏

အသက်ေမွဵ

ဝမ်ဵေကျာင်ဵမှု၊ ဘဝတိုဵတက်ေရဵတို္ဓနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနငပီဵ ထိုအရာမျာဵအေပ္ဒသို္ဓ ဆိုဵကျိုဵမျာဵစွာ သက်ေရာက်
နိုင်ေပသည်။

အဓမ္မ ပုကျင်ဴမှု

(မုဒိန်ဵမှု)

နှင်ဴ

လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာေစာ်ကာဵမှုမျာဵသည်

မျာဵေသာအာဵ ဖင်ဴ

အမျိုဵသာဵမျာဵနှင်ဴ အမျိုဵသမီဵမျာဵအကကာဵတွင်သာမက လူ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵအတွင်ဵရှိ ယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴ လူမှုေရဵ
စဳချိန်စဳနှုနဵ် မျာဵအရ မညီမျှမှုကုိ ေရာင် ပန်ဟပ်ေနသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ မုဒိမဵ် မှုနှင်ဴ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵ
ဖက်မှု၊ ေစာ်ကာဵမှုမျာဵသည် အလွန်အကျည်ဵတန်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ဖစ်ေပသည်။
ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင် ထို ဖစ်စဉ်မျာဵကိုတင် ပရန် မ ဖစ်နိင်ေသာေကကာင်ဴ ပဋိပက္ခအတွင်ဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵ
အတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ လိင်ပုင
ိ ်ဵအကကမ်ဵဖက်မှု၊ လိင်ကျူဵလွန်နင
ှ ်ဴသက်ဆိုင်ေသာ သတ် ဖတ်မှုမျာဵကို
မှတ်တမ်ဵ ပုထာဵသည်ကို တင် ပထာဵပါသည်။
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ရုပ်ပုဳ ၁၄။ ေစတနာဝန်ထမ်ဵ ကချင်ေကျာင်ဵဆရာမေလဵ ၂ ဦဵ လိင်အနိင်ကျင်ဴ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု
ေအာက်ေမဴသတိရမှုအစီအစဉ်

ဇယာဵ ရ။

ပဋိပက္ခေဒသမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ မုဒိန်ဵကျင်ဴ ခင်ဵနှင်ဴ
လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက် ခင်ဵမျာဵဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵဇယာဵ
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ဒုက္ခေ မပုဳ
စစ်အတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမှ အကာ
အကွယ်ရရှိရန် အထူဵလိုအပ်ေပသည်။ အထက်ပါဇယာဵသည် ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာ
ေနရာမျာဵတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵကို လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု၊၊ သတ် ဖတ်မှုမျာဵကို
နှစ်အလိုက် နှိုင်ဵယှဉေ
် ဖာ် ပထာဵ ခင်ဵ ဖစ်ပါသည်။

မန်မာနိုင်ငဳ၏

ပည်တွင်ဵစစ်မျာဵ

အတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ လက်နှက်ကိုင်မျာဵက လိင်ပုင
ိ ်ဵအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို
နှစ်စဉ်လိုလို ေတွ့ရှိရသည်။ ထိုအမှုမျာဵသည်လည်ဵ ယေန့တိုင် ထင်ရှာဵသိသာစွာ
အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမရှိေပ။ အထူဵသ ဖင်ဴ ၂၀၁၁ တွင် ကချင်နှင်ဴရှမ်ဵ ပည်နယ် စစ်ပွဲ
မျာဵအတွင်ဵ

တိုင်ဵရင်ဵသူမျာဵအေပ္ဒ

မုဒိမ်ဵကျင်ဴ ခင်ဵ၊

အုပ်စုလိုကလ
် ိင်ကျွန် ပု ခင်ဵ၊

မုဒိန်ဵကျင်ဴသတ် ဖတ်မှုတို္ဓသည် ၂၉ မှု ဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵအ မင်ဴဆဳဵု ဖစ်ခဴသ
ဲ ည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
ဖစ်စဉ်မျာဵ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ရခိုင် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵ ပည်နယ်မျာဵတွင် ဖစ်ခဴဲ ခင်ဵ ဖစ်
သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဧငပီလထိ လိင်နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ သီဵသန့် ဖစ်စဉ်
စုစုေပါင်ဵ ၁၀၇ ခုကို မှတ်တမ်ဵ ပုေသာ်လည်ဵ ထိုလိင်အကကမ်ဵဖက် ခဳရမှု ဖင်ဴ ေသဆုဳဵမှု
၄၃ ခုနှင်ဴ အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵေခ္ဒယူမှုမျာဵအတွင်ဵ လိင်အကကမ်ဵဖက်မှု ကျူဵလွန်
မှုမျာဵလည်ဵ ရှိေပသည်။

ဖစ်ပွာဵသည်မျာဵကို ထိုလိင်အေ ခ ပု ကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵမှ

အမျိုဵသမီဵ ၅၀၀ ခန့်သည်ဴ ရုပ်ပိုင်ဵစိတ်ပိုင်ဵထိခုက
ိ ်ခဳစာဵခဲရ
ဴ ငပီဵ ၁၀၀ ေကျာ်မှာ ဖစ်စဉ်
မျာဵအတွင်ဵ ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ သည်။
ထို္ဓအ ပင် ဖစ်စဉ်တစ်ခတ
ု ွင် ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ အရပ်သာဵ ေယာကျာ်ဵသာဵမျာဵ
ကို ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်စက်ရာတွင် လိင်အဂေါမျာဵကို ထိခုက
ိ ်ဖျက်ဆီဵ ခင်ဵနှငဴ် လိင်အကကမ်ဵဖက်
မှုမျာဵ ရှိခဴေ
ဲ ကကာင်ဵကိုလည်ဵ ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက်မှုတစ်ခအ
ု ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ရှိပါသည်။
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လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ထိပါဵနိုင်သည်ဴ အထူဵကိစ္စရပ်မျာဵ

၆.၉.၁။ အဂတိလိုက်စာဵမှု
အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုမျာဵ၊ အကျင်ဴပျက် ခစာဵမှုသည် မန်မာနိုင်ငဳတွင် အစိုဵရေနရာတိုင်ဵတွင် ရှိေနေသာ်
လည်ဵ တိကျေသချာေသာ အေရဵယူမှု မှတ်တမ်ဵတင်မှုမျာဵမရှိေသဵေပ။ ထင်ထင်ရှာဵရှာဵအေရဵယူမှုအ ဖစ်
၂၀၂၀ တွင် တနသောရီဝန်ကကီဵချုပ်ကို အကျင်ဴပျက်ချစာဵမှု ဖစ်ေထာင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ ချမှတ်သည်က လွဲငပီဵ
ေသချာေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵမရရှိခဲဴေပ။ အမျာဵစုေသာ အကျင်ဴပျက်ချစာဵမှုမျာဵသည် လက်နက်ကိုင်
မျာဵက အရပ်သာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵငပီဵ လွှတ်ေပဵရန် ပန်ေပဵေငွေတာင်ဵသည် ဖစ်စဉ်အချို့ကိုသာ မှတ်တမ်ဵ
တင်နင
ို ်ခဲဴသည်။

ရုပ်ပုဳ ၁၅။ အဂတိလိုကစ
် ာဵမှု ဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရေသာ တနသောရီ ဝန်ကကီဵချုပ်ေဟာင်ဵ ေဒ္ဒလဲဴလဲဴေမာ်
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အစိုဵရ၏ အကျင်ဴပျက် ခစာဵမှုမျာဵကို မီဒီယာကေဖာ်ထုတ်ပါက ပန်လည်တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵေကကာင်ဴ တိကျ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
အထူဵသ ဖင်ဴ ၂၀၁၁ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၁၇ ခုနှစထ
် ိ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်သည်
ဖစ်စဉ်မျာဵ ဖစ်ငပီဵ နိုင်ငဳသာဵကတ်ရရန်၊ သွာဵလာခွင်ဴရရန်နှင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ပန်လွှတ်ေငွေတာင်ဵ ခင်ဵမျာဵ ဖစ်သည်။
တရာဵဥပေဒ စိုဵမိုဵမှုမရှိဟု ထင် မင်ေသာတရာဵရုဳဵမျာဵတွင် အစိုဵရနှင်ဴ စစ်တပ်မှ အရပ်သာဵ ပည်သူမျာဵအေပ္ဒ
တရာဵစွဲမှုမျာဵလည်ဵ ရှိေပသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်တို္ဓတွင် ချမှတ်ေသာ ပစ်ဒဏ်မျာဵ၊ တရာဵ
စွဲဆိုမှုမျာဵသည် ပည်သူမျာဵ၏ မူလအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ထိခုက
ိ ်ငပီဵ ဥပေဒအရ မျှတ ခင်ဵမရှိဟု ထင် မင်ယူဆ
ထာဵေသာ အစိုဵရနှင်ဴစစ်တပ်၏ တရာဵရုဳဵ ဦဵတိုကေ
် လျှာက်ထာဵမှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵ ခင်ဵ ဖစ်ပါ
သည်။ စိတ်ထင်တိုင်ဵအခွန်ေကာက်မှုကို တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကင
ို ်မျာဵက အဓိကလုပ်ေဆာင်ငပီဵ အထူဵ
သ ဖင်ဴ လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵ ရန်ပဳေ
ု ငွေကာက်ခဳ ခင်ဵ၊ ကုန်စည်ကာဵမျာဵ၊ ယဉ်လိုင်ဵမျာဵကို ရပ်တန့်ငပီဵ
သွာဵလာခွင်ဴအခွန်အ ဖစ် ေတာင်ဵခဳမှုမျာဵကို ေတွ့ရသည်။ ထို္ဓအတူ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵဆိုသည်မှာ တည်ဆဲ
ဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ ဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကို ေဆာင်ရွက်ရေသာ တရာဵရုဳဵမျာဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲဝင်မျာဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵမှုမျာဵ၊
အုပ်ချုပ်မှုအာဏာရ အစိုဵရအမှုထမ်ဵမျာဵ၏ ဆုဳဵ ဖတ်ချက်၊ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအကျိုဵ
အ မတ်၊ ကိုယ်ကျိုဵစီဵပွာဵမပါ အာဏာအလွဲသုဳဵစာဵမ ပုေသာ ပုမှုေဆာင်ရွက်မှုကို ဆိုလို သည်။

ဇယာဵ ၈။ အကျင်ဴဖျက် ခစာဵမှု အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှုဇယာဵ

အထက်ပါဇယာဵသည်

အကျင်ဴပျက် ခစာဵမှုမျာဵ၊

လက်နှက်ကိုင်မျာဵ၊

အစိုဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵက

အရပ်သာဵမျာဵအာဵ မတရာဵတရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ အေပ္ဒအစိုဵရ၏ ကိုင်တွယ်မှုမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိ ခင်ဵ
ဖစ်သည်။ အကျင်ဴပျက် ခစာဵမှုမျာဵသည် တိုင်ဵတန်ဵမှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ရာတွင် တိုင်တန်ဵမှုမျာဵရှိမှသာ
ထိုအေရဵ ကိစ္စမျာဵကို မှတ်တမ်ဵယူနိင်သည် ဖစ်သည်။ မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ၂၀၁၅ ခုနှစမ
် ှေန၍ အစိုဵရ၏
အကျင်ဴပျက် ခစာဵမှုကို

ထိေရာက်ေသာ

အေရဵယူမှုမျာဵကို

ေတွ့ရှိရငပီဵ၊

အစိုဵရပိုင်ဵမှ

အကကီဵတန်ဵ

တာဝန်ရှိသူမျာဵကိုပါ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ေတွ့ရှိရသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်မျာဵတွင်
NLD အစိုဵရမှ ဦဵသိန်ဵစိနအ
် စိုဵရလက်ထက် ယခင်အကျင်ဴပျက် ခစာဵထာဵေသာ ေငွေကကဵမျာဵကို ပန်လည်
အေရဵယူ ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵကို သိသိသာသာလုပ်ေဆာင်ခဲဴငပီဵ၊ တရာဵေရဵဌာနမျာဵ၊ ပည်သူ္ဓရဲဌာနမျာဵမှ အဂတိ
လိုကစ
် ာဵမှုမျာဵကိုလည်ဵ ကိင
ု ်တွယ်ေဆာင်ရွက်ခဴသ
ဲ ည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။
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တရာဵစီရင်မှုမျာဵ
မန်မာနိင်ငဳတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ ဖင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ပိုင်ဵအစိုဵရနှင်ဴ လွှတ်ေတာ်မျာဵစတင် ေပ္ဒေပါက်

လာသည်ဴနှင်ဴအညီ ဥပေဒအသစ်မျာဵေရဆွဲ ခင်ဵ ပဋ္ဌာန်ဵ ခင်ဵမျာဵကို ၂၀၁၀ မှ စတင်ေဆာင်ရွက်လာေသာ်
လည်ဵ တရာဵစီရင်မှုမျာဵတွင် သိသိသသာသာ ေ ပာင်ဵလဲမှုမျာဵ မေတွရှိခဴေ
ဲ ပ။ ေနာက်ေကကာင်ဵမ ပန်ေစရဟူ
ေသာ ဖွဲစည်ဵပုဳပါ ကန့်သတ်မှုမျာဵက လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ တရာဵစီရင်မှုကို အသစ်တဖန် မစတင်နိင်သလို၊
လက်ရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ၊ အာဏာပိုင်မျာဵ၏ တရာဵဥပေဒစီရင်ဆုဳဵ ဖတ်မှုေပ္ဒ လွှမ်ဵမိုဵချယ်လှည်မှုမျာဵ
ရှိေသဵသည်ဟု ပည်သူမျာဵက ထင် မင်ယူဆကကသည်။ အချို့ေသာ ပည်သူမျာဵ စိတ်ဝင်စာဵ သိသာေသာ
တရာဵစီရင်မှုမျာဵကို မျှတေသာစီရင်မှုမျာဵ ဖစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ကကသည်။ ဥပမာ အင်ဵဝစက်ချုပ်ဆိုင်မှ
ကေလဵသူငယ် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ေသာအမှုနှင်ဴသက်ဆိုင်ငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳအမျိုဵသာဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေကာ်
၅၈

မရှင်၌ ပါဝင်သူမျာဵ ေ ပာင်ဵလဲရ ခင်ဵ၊

ဗစ်တိုဵရီယာဵ ကေလဵ

၅၉

သူငယ်မုဒိန်ဵမှုဆိုလျှင် အမျာဵ ပည်သူ

မျာဵက ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ရ ခင်ဵ ယခုထိ မျှတေသာတရာဵစီရင်မှု မရရှိ ခင်ဵ၊ တပ်မေတာ်က ဦဵတိုကတ
် ရာဵစွဲဆို
လယ်ယာေ မ သိမ်ဵဆည်ဵမှုမျာဵတွင် ပစ်ဒဏ်ကကီဵမျာဵချမှတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ပည်သူမျာဵ၏ ယုဳကကည်ကဵို စာဵမှု
နည်ဵပါဵလျှက် ရှိသည်ကို လူအခွင်ဴအေရဵလှုပ်ရှာဵသူတစ်ဦဵက ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။

၆.၉.၃

နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မှု

မန်မာနိုင်ငဳ၏
နိုင်ငဳတကာစာချုပ်တို္ဓတွင်

နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မှုဆိုင်ရာကို
ပါဝင်သည်ဴ

ယှဉထ
် ိုဵေလဴလာရလျှင်

နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴဆုင
ိ ်ေသာ

လတ်မှတ်ထိုဵထာဵေသာ

အခွင်ဴအေရဵမျာဵနှင်ဴလည်ဵတိုင်ဵတာ

ကကည်ဴရရ
ှု ေပမည်။ ထို္ဓ ပင် နိုင်ငဳမဲဴေနသူမျာဵနှင်ဴဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာသေဘာတူမှုမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ
ကိုလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵသုဳဵသပ်ရေပမည်။ ေယဘူယျအာဵ ဖင်ဴ နိုင်ငဳတကာမှကျင်ဴသုဳဵေနေသာ ကေလဵသူငယ်
မျာဵအတွက် အေ ခခဳ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှစ်ရပ်သည် မည်သည်ဴနုင
ိ ်ငဳတွင်မဆို ေမွဵဖွာဵေသာကေလဵသူငယ်
မျာဵသည် ထိုနုင
ိ ်ငဳသာဵအ ဖစ် ခဳယူပုင
ိ ်ခင
ွ ်ဴရှိငပီဵ၊ အကယ်၍ မူရင်ဵအမျိုဵအမည်၊ မိဘမသိရှိေသာေတွ့ရှိရသည်
ကေလဵသူငယ် ဖစ်ပါက
အေရဵပေပျာက်ေအာင်

ေတွ့ရှိေသာနိုင်ငဳ၏
ေဆာင်ရွက်မူသည်

နိုင်ငဳအလိုကသ
် ို္ဓ

အချို့နိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ

မေပဵနိုင်လျှင်ပင်

အစိုဵရမျာဵအေန ဖင်ဴ

ပူဵေပါင်ဵ

နိုင်ငဳသာဵအ ဖစ်
နိုင်ငဳေတာ်

ခဳယူခွင်ဴရှိသည်။

အစိုဵရမျာဵ၏

ေဆာင်ရွက်ရေပမည်။

မိမိတို္ဓနယ်နိမိတ်

နိုင်ငဳမေ
ဲဴ နသူမျာဵ

မူလတာဝန်တစ်ရပ် ဖစ်ငပီဵ
အကယ်၍

အတွင်ဵေနထိုင်ေသာ

နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ခွင်ဴ

ထိုနုင
ိ ်ငဳမဲဴေနသူမျာဵ၏

အေ ခခဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို တရာဵမျှတမှု၊ လူ္ဓဂုဏ်သိက္ခာကို ေလဵစာဵတန်ဖိုဵထာဵမှု၊ အကာအကွယ်ေပဵမှုနှင်ဴ
လိုအပ်ေသာအသက်ရှင်ေနထိုင်မှုကို ေထာက်ပဳဴကည
ူ ီရမည်။
၁၉၈၂ နိုင်ငဳသာဵဥပေဒတွင် နိုင်ငဳမဲဴသူမျာဵပေပျာက်ရန် (သို္ဓ) ထိုသူမျာဵအတွက် မည်သို္ဓ နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်
လာေစရမည်ဴ အန်ဵ သီဵသန့်မပါဝင်ဘဲ နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ရန် လုဳေလာက်ေသာ ပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အချက်အလက်
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ေသာ၊ စွဲဆိုေသာအမှုအမျာဵစု ဖစ်ငပီဵ ဥပမာ ေဒါင်ဵတို္ဓမျိုဵဆက် ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵ၏ သဳချပ်ထိုဵမှု၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
မျာဵမရှိပါက ထိုသူသည် နိင်ငဳသာဵ ဖစ်ခင
ွ ်ဴ မရှိေပ။ ထို ပင် အထက်ပါဥပေဒနှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မူ လုပ်ထုဳဵလုပ်
နည်ဵမျာဵအရ နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ရန် မိဘနှစ်ပါဵလုဳဵသည် နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ရမည်ဟု ဆိုထာဵသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ
ေမွဵဖွာဵလာေသာကေလဵ၏ မိဘနှစ်ဦဵ (သို္ဓ) တစ်ဦဵဦဵက နိုင်ငဳသာဵ ဖစ် ခင်ဵမ ဖစ် ခင်ဵကို မသိရှိ ခင်ဵ (သို္ဓ)
နိုင်ငဳမဲဴသူ၊ နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ေကကာင်ဴ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵ မ ပသနိုင်သူ ဖစ်ေနပါက နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ရန်
လိုအပ်ေသာ ကေလဵေမွဵစာရင်ဵ ရရှိရန် မလွယ်ကူေတာဴေပ။
သို္ဓေသာ် လက်ရှိ မန်မာအစိုဵရေဆာင်ရွက်ေနေသာ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် နိုင်ငဳသာဵ
မဲဴမှု ပသာနာကို နယ်ေ မအေ ခ ပု ေ ဖရှင်ဵနိင်ရန် ဦဵတည်ကကိုဵစာဵေန ခင်ဵ ဖစ်ပါသည်။ အချို့ေသာ ေကာင်ဵ
မွန်သည်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ဖစ်ေသာ ေရွှေ့လျာဵနယ်လှည်ဴ စိစစ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵအသုဳဵ ပု ခင်ဵ၊ ေကျာင်ဵမျာဵ
တွင် ကေလဵငယ်မျာဵအတွက် အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ

ပုလုပ်ေပဵ ခင်ဵ၊ မိဘအရင်ဵမျာဵက

သက်ေသခဳ စာရွက်မျာဵမရှိပါက အ ခာဵေသွဵရင်ဵမိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ အေထာက်အထာဵ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ
ကို အသုဳ ပုငပီဵ သက်ေသအေထာက် ပသည်ကို ခွင်ဴ ပု ခင်ဵ၊ တစ်ကကိမ်တည်ဵအငပီဵ (one stop) ဝန်ဆာင်
မှုမျာဵကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။၆၀
ရုပ်ပုဳ ၁၅။ တရာဵေရဵ ေကာင်ဵမွန်မှန်ကန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် ေရှ့ေနမျာဵမှ ဆန္ဒ ပေဖာ်ထုတ်စဉ်
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CRV Coalition
သို္ဓေသာ်

တစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵအတိုင်ဵအတာ ဖင်ဴ

ေဆာင်ရွက်နုင
ိ ်မူ

အာဵနည်ဵငပီဵ၊

ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်

သူမျာဵေပ္ဒတွင် အထူဵတင်ဵကျပ်ေသာ စည်ဵမျည်ဵမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ အချိန်ကာလကကာ မင်ဴမူနှင်ဴ
အဂတိလိုကစ
် ာဵမှုမျာဵပါ ဆက်လက်ရှိသည်ကို ရန်ကုန်မှတ်ပုဳတင် ေဆာင်ရွက်ေနသူမနီ (အမည်ေ ပာင်ဵ
တစ်ဦဵ)မှ ေ ပာကကာဵသည်။ ဆက်လက်ငပီဵ နိုင်ငဳကူဵသက်ေသခဳစာအုပ်မျာဵ လုပ်ေဆာင်မှု ဖစ်စဉ်တွင်လည်ဵ
မှတ်ပုဳတင်ပါရှိလျှင်ေတာင် ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကိုတစ်စု၊ အ ခာဵဘာသာဝင်လူမျိုဵမျာဵကိုတစ်စု တန်ဵစီေဆာင်
ရွက် ခွဲ ခာဵမှုမျာဵရှိသည်ကို သုေတသီကယ
ို ်တိုင် မျက် မင်ေတွ့ရှိခဲဴသည်။

၆.၉.၄

လူကုန်ကူဵမှု

မန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၀၅ ခုနစ
ှ ်မှ စတင်ငပီဵ လူကုန်ကဵူ မှုပေပျာက်
ေရဵဥပေဒကို ပဋ္ဌာန်ဵခဲဴသည်။ သို္ဓေသာ် လူကုနက
် ူဵမှုသည် ဆက်လက်
ဖစ်ပွာဵေနငပီဵ ယခင်က ထိုင်ဵနိုင်ငဳသို္ဓ အဓိကလူကုန်ကဵူ မှု

ဖစ်ပွာဵ

ကပ်လျှက် ဖစ်ေသာ တရုတ်နင
ို ်ငဳသို္ဓ လူကုနက
် ူဵမှု ပိုမို ဖစ်ပွာဵေနသည်။
ထို္ဓအ ပင် ပည်တွင်ဵ၊ ပည်ပေရလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လူကုနက
် ူဵခဳရမှုမျာဵ
ကိုလည်ဵ ေတွ့ရှိ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။ ၂၀၁၈ လူကုနက
် ူဵမှု
ပေပျာက်ေရဵမှ ေဖာ် ပေသာစာရင်ဵမျာဵအရ ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် စ်နှစအ
် တွင်ဵ
ဖမ်ဵမိသမျှ လူကုနက
် ူဵမှု ဖစ်စဉ် ၁၀၇ ဖစ်ပွာဵငပီဵ လူေပါင်ဵ ၁၈၁ ေယာက်
လူကုနက
် ူဵမှု၏ သာဵေကာင် ဖစ်ခဴရ
ဲ သည်။ သို္ဓေသာ် ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင်
မိတ်ဖက်အဖွဲ့မှ တင် ပလာေသာမှတ်တမ်ဵ ၄၀ ကိုသာ ထည်ဴသွင်ဵထာဵ
သည်။

ရန်ကုနသ
် ည်

စစ်မက် ဖစ်ပွာဵရာေဒသ

မဟုတ်ေသာ်လည်ဵ

အနယ်နယ်အရပ်အရပ်မှ လာေသာသူမျာဵကို ဖျာဵေယာင်ဵလူကုနက
် ူဵရန်
လွယ်ကူသည်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖစ်ငပီဵ ဖစ်စဉ်အမျာဵဆုဳဵ မှတ်တမ်ဵတင်
ထာဵသည်ဴ ေဒသလည်ဵ ဖစ်သည်။ ထို္ဓေနာက် တရုတ်နင
ို ်ငဳနှင်ဴ ထိစပ်ေန
ေသာ ရှမဵ် ပည်နယ်နှင်ဴ ကချင်ေဒသမျာဵတွင်လည်ဵ လူကုနက
် ူဵမှု ဖစ်စဉ်
မျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဴသ
ဲ ည်။ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵ
၏ အဓိကအေကကာင်ဵအရာမှာ လုဳခခုဳေသာေရွှေ့ေ ပာင်ဵ လုပ်ကင
ို ်ရမည်ကို
မသိ ခင်ဵ၊ လူကုနက
် ူဵခဳရပါက အာဏာပိုင်မျာဵအာဵ မည်သို္ဓ ချိတ်ဆက်
ေဆာင်ရွက်ရမည်ကို

မသိ ခင်ဵတို္ဓေကကာင်ဴ ဖစ်သည်ကို

ေတွ့ရသည်။

စစ်ေဘဵမျာဵ၊ သဘာဝေဘဵမျာဵ၊ ဆင်ဵရဲမဲေ
ွ တ ခင်ဵ၊ ပညာေရဵနိမ်ဴပါဵမှု
နှင်ဴ

အလုပ်အကိုင်ရှာဵပါဵမှုတို္ဓက

လူကုနက
် ူဵမှု ဖစ်စဉ်မျာဵအတွက်

ဖစ်ရပ်တစ်ခု ဖစ်သည်ဟု လူကုန်ကူဵမှုပေပျာက်ေရဵအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ
တစ်ဦဵ က ေ ဖကကာဵခဲဴသည်။
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ေနရာမှ ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုနှစမ
် ှ စတင်ငပီဵ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵရာေဒသနှင်ဴ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခု ဖစ်ေသာ Association of Human Rights Defenders and Promotors (HRDP) အဖွဲမှ ထုတ် ပန်ေသာအစီရင်ခစ
ဳ ာအရ တရုတ်နိင်ငဳသု္ဓိ မယာဵအ ဖစ် ေရာင်ဵစာဵ ခင်ဵ၊ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ
ရှိ စက်ရမ
ုဳ ျာဵသို္ဓ စက်ရုဳလုပ်သာဵအ ဖစ် ေရာင်ဵစာဵ ခင်ဵသည် ပိုမိုကျယ် ပန့်စွာ ဖစ်ေပ္ဒေနငပီဵ ပည်တွင်ဵ၌
ပင်လယ်ငါဵဖမ်ဵ ကျာဵေဖာင်မျာဵတွင် ေရာင်ဵစာဵခဳ ခင်ဵမျာဵလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင် ေတွ့ရှိရေပသည်။
HRDP ၏ အစီရင်ခစ
ဳ ာအရ လူကုနက
် ူဵမှုအမျာဵစုတွင် အမျိုဵသမီဵကိုလိင်လုပ်သာဵအ ဖစ်၊ ဇနီဵမယာဵ
အ ဖစ် ကေလဵေမွဵေပဵရန် ေရာင်ဵကုန်သဖွယ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵရှိေနငပီဵ ထိုင်ဵနိုင်ငဳသို္ဓ အမျိုဵသာဵမျာဵကို
စက်ရဳလ
ု ုပ်သာဵ၊ ပင်လယ်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေရလုပ်သာဵမျာဵအ ဖစ် ေရာင်ဵချမှုမျာဵရှိေန ပါသည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင် ထိုလူကုန်ကူဵမှု ဖစ်ရပ်မျာဵသည် ေနရာေဒသမျာဵစွာတွင် ဖစ်ေပ္ဒေနငပီဵ အစိုဵရမှ
တိကျ ေသချာေသာ လူကုနက
် ူဵမှုပေပျာက်ေရဵဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ စီမဳကိနဵ် မျာဵေဆာင်ရွက်နိင်ရန်
လိုအပ်ေန ေသဵသည်။ အချို့ကေလဵသူငယ်မျာဵဆိုလျှင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵထုတ်ယူေရာင်ဵချရန်
ခိဵု ယူေရာင်ဵချခဳ ခင်ဵ၊

ကေလဵစစ်သာဵအ ဖစ်

လက်နက်ကုင
ိ ်အဖွဲ့မျာဵသို္ဓ

လိမ်လည်ေရာင်ဵချေနရသည်

ကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵရှိနင
ိ ်ခဴသ
ဲ ည်။
ရုပ်ပုဳ ၁၆။ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလအတွင်ဵ ပန်လည်ဝင်ေရာက်လာေသာ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵအလုပ် သမာဵမျာဵ
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အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵရှိ သန်ဵနှင်ဴချီေသာ ေယာက်ျာဵ၊ မိန်ဵမနှင်ဴ
ကေလဵမျာဵ အေပ္ဒ သက်ေရာက်မှုမျာဵစွာ ရှိေနသည်။ ၄င်ဵကို မျာဵေသာအာဵ ဖင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ ပာဵငပီဵ
စည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵနည်ဵပါဵေသာ စက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေတွ့ရှိရသည်။ ဥပမာအာဵ ဖင်ဴ စိုကပ
် ျိုဵေရဵနှင်ဴ
ငါဵဖမ်ဵ ခင်ဵ၊ အိမ်တွင်ဵအလုပ်၊ ေဆာက်လုပ်ေရဵ၊ သတ္တုတူဵေဖာ်ေရဵ၊ တွင်ဵတူဵ ခင်ဵနှင်ဴ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊
ကုန်ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ပည်တ
ဴ န်ဆာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ မတ်ထုတ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ေဈဵကွက်ကုန်သွယ် ေရဵနှင်ဴ တရာဵမဝင်လပ
ှု ်ရှာဵမှုမျာဵ စသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေတွ့ရှိရသည်။ အတင်ဵအဓမ္မ
လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှုမျာဵသည် အထိခုက
ိ ်အလွယ်ဆုဳဵနှင်ဴ ခွဲ ခာဵခဳထာဵရေသာအုပ်စုမျာဵကို သက်ေရာက်ေလဴ
ရှိသည်။ အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် အမျိုဵသာဵမျာဵထက် ပို၍အန္တရာယ်မျာဵေနသည်။ ထို္ဓ ပင် ကေလဵမျာဵသည်
လည်ဵ အဓမ္မလုပ်အာဵေပဵေစခိင
ု ်ဵမှု၏ ေလဵပုတ
ဳ စ်ပုဳရှိသည်။ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵသည် ဘာသာ
စကာဵ မတတ်ေ မာက် ခင်ဵ၊ မိတ်ေဆွအေပါင်ဵအသင်ဵနည်ဵပါဵ ခင်ဵ၊ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကန့်သတ်ခရ
ဳ ခင်ဵနှင်ဴ

၆.၇.၅

ေ မ မှုပ်မိုင်ဵ

ေ မ မှုပ်မိုင်ဵဆိုသည်မှာ ေ မကကီဵမျက်နှာ ပင်ေအာက် (သို္ဓ) ေ မေအာက်တွင်ထာဵရှိသညဴ် ေပါက်ကဲေ
ွ စ
နိုင်ေသာ ကိရိယာတစ်ခု ဖစ်သည်။ ၂၀ ရာစု၏ ေသေစနိုင်ေသာ အေမွအနှစ်တစ်ခမ
ု ှာ စစ်ေ မ ပင်တွင် ေ မ မှုပ်
မိုင်ဵ အသုဳဵ ပု ခင်ဵ ဖစ်သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင်ဴအမျှ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵ၏တည်ေနရာကို ၎င်ဵတို္ဓအာဵ
ထာဵရှိခဲဴေသာသူမျာဵကပင် ေမဴသွာဵတတ်ကကသည်။ သို္ဓေသာ် ဤမိုင်ဵမျာဵသည် ဆယ်စုနစ
ှ ်ေပါင်ဵမျာဵစွာ
ဆက်လက်တည်ရှိေနငပီဵ ေနာက်ထပ်ပျက်စီဵမှု၊ ဒဏ်ရာမျာဵနှင်ဴ ေသဆုဳဵမှုမျာဵကို ဖစ်ေစသည်။ လက်နက်
ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵ

မိုင်ဵကို

အသုဳဵ ပုေသာရည်ရွယ်ချက်မှာ

လက်နက်၏

ေပါက်ကဲလ
ွ ွငဴ်စင်ထွက်လာေသာ

အပိုင်ဵအစမျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိလူမျာဵကို ထိခုက
ိ ်ေစရန် ရည်ရွယ်သည်။ တစ်နည်ဵအာဵ ဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ ရန်သူ
မျာဵအာဵ ထိခုက
ိ ်ေစရန် ရည်ရွယ်သည်။
ေယဘုယျအာဵ ဖင်ဴ အမျိုဵအစာဵ ၂ မျိုဵရှိသည်။ (၁) ေပါက်ကဲမ
ွ ှုမိုင်ဵနှင်ဴ (၂) အပိုင်ဵအစမိုင်ဵတို္ဓ
ဖစ်သည်။ ေပါက်ကွဲမှုမိုင်ဵမျာဵသည် သတ္တုတွင်ဵအေပ္ဒတိုကရ
် ိုကဖ
် ိအာဵ (၂-၁၅ ေပါင်) ရှိငပီဵ အနီဵအနာဵရှိ
အရာဝတ္ထုကို ဖျက်ဆီဵရန် ပုလုပ်ထာဵသည်။ သူတို္ဓသည် အဓိကအာဵ ဖင်ဴ သာဵေကာင်ရဲ့ေ ခလက်အဂေါမျာဵကို
ဖတ်ေတာက်ရန် ပုလုပ်ထာဵ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ အပိုင်ဵအစမိုင်ဵမျာဵသည် ဖိအာဵ ဖင်ဴ ပုလုပ်ထာဵသည်။ ၎င်ဵတို္ဓ
သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵချင်ဵ (သို္ဓ) လူအုပ်စုမျာဵကိုသတ်ရန် (သို္ဓ) အနာတရ ဖစ်ေစရန် ပုလုပ်ထာဵသည်။
အပိုင်ဵအစမိုင်ဵအမျာဵစုတွင် သတ္တုကိုယ်ထည်ရှိငပီဵ၊ သူတို္ဓသည် ေပါက်ကွဲေသာအချိန်တွင် အပိုင်ဵအစမျာဵ
အ ဖစ် ေ ပာင်ဵလဲသွာဵသည်။
အပိုင်ဵအစမိုင်ဵကို အဓိကအပိုင်ဵသုဳဵပိုင်ဵ ခွဲ ခာဵထာဵသည်။ ၎င်ဵတို္ဓမှာ (၁) တိုကရ
် ိုကအ
် ကျိုဵ
သက်ေရာက်မှုရှိေသာမိုင်ဵ၊ (၂) နယ်ေ မသက်ေရာက်မှုရှိေသာမိုင်ဵနှင်ဴ (၃) နယ်ေ မအကျိုဵသက်ေရာက်မှု
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အလုပ်ရှင်အေပ္ဒ မှီခို ခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ မကကာခဏဆိုသလို ပစ်မှတ်ထာဵ ခင်ဵခဳရသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
ရှိေသာ ရှယ်ယာမိုင်ဵတို္ဓ ဖစ်သည်။ တိုကရ
် ိုကအ
် ကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိေသာမိုင်ဵတွင် သတ္တုဘူဵတွင်ပါဝင်ေသာ
ေဘာလုဳဵမျာဵသည် ၆၀ ေထာင်ဴနှင်ဴ ၆.၅ ေပေကျာ် မင်ဴေသာ အလျာဵလိုကခ
် န့်မှန်ဵတွက်ချက်မှု ဖစ်ငပီဵ ၁၆၄ ေပ
အထိအကွာအေဝဵတွင် ပင်ဵထန်ေသာ (သို္ဓ) ဆိုဵဝါဵေသာဒဏ်ရာမျာဵကို ဖစ်ေစသည်။ နယ်ေ မသက်ေရာက်
မှုရှိေသာမိုင်ဵကို ေ မေအာက် ၅ ေပခန့်တွင် ထာဵရှိသည်။ သတ္တုဘူဵအတွင်ဵရှိ ေဘာလုဳဵ (သို္ဓ) သတ္တုအကန့်
မျာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵအချင်ဵဝက် ၈၂ ေပ၊ ၃၆၀ ေထာင်ဴနှင်ဴ ၃၂၈ ေပေကျာ် အကွာအေဝဵတွင် ပင်ဵထန်စွာ
ဒဏ်ရာရေစသည်။ နယ်ေ မ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိေသာ ရှယ်ယာမိုင်ဵတွင် သတ္တုတွင်ဵ၏ကိုယ်ထည်မှ
သတ္တုအပိုင်ဵအစမျာဵကို ၃၆၀ ဒီဂရီေထာင်ဴ ဖင်ဴ ခန့်မှန်ဵ၍ အချင်ဵဝက် ၁၃ ေပအတွင်ဵထိုအကွာအေဝဵထက်
ေကျာ်လွန်၍ ပင်ဵထန်ေသာ ဒဏ်ရာမျာဵ ရရှိေစသည်။
ယခုအချိန်တွင် ေ မ မှုပ်မိုင်ဵေပါင်ဵ ၁၁၀ သန်ဵရှိသည်ဟု ခန့်မှန်ဵရသည်။ သတ္တုဘူဵမျာဵအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်သည် ၃ ေဒ္ဒလာမှ ၃၀ ကကာဵရှိေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို္ဓကိုဖယ်ရှာဵရန် ကုန်ကျေငွမှာေဒ္ဒလာ ၃၀၀ မှ
ေဒ္ဒလာ ၁၀၀၀ အတွင်ဵရှိသည်။ ကမ္ဘာေပ္ဒရှိေဒသတိုင်ဵ၌ မိုင်ဵနှင်ဴေပါက်ကဲေ
ွ စနိုင်ေသာ အကကင်ဵအကျန်မျာဵ
ရုပ်ပုဳ ၁၇။ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵခဳရေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင် စစ်သည်တစ်ဦဵ
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ေကကာင်ဴ နှစ်စဉ်ခန့်မှန်ဵေ ခအာဵ ဖင်ဴ ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀,၀၀၀ အထိ ဒဏ်ရာရကကသည်။ ေယဘုယျအာဵ ဖင်ဴ
ေ မ မှုပ်မိုင်ဵေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵမှု ၈၅ ရာခိုင်နှုန်ဵသည် အမျိုဵသာဵမျာဵ ဖစ်ငပီဵ အမျာဵစုမှာ စစ်သာဵမျာဵ ဖစ်သည်။
သို္ဓရာတွင်

အချို့ေသာ

ေဒသမျာဵ၌

နစ်နာသူ

၃၀

ရာခိုင်နှုန်ဵသည်

အမျိုဵသမီဵမျာဵ

ဖစ်ကကသည်။

စစ်တပ်အတွက် မိုင်ဵရှာေဖွေတွ့ရှိမှုနှုနဵ် ၈၀% ရှိသည်။ ကမ္ဘာဴေဘဵအန္တာယ် အမျာဵဆုဳဵေသာေဒသမျာဵတွင်
စိုကပ
် ျိုဵေရဵသည် စီဵပွာဵေရဵ၏ အဓိက ကျေသာအရာတစ်ခု ဖစ်သည်။ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵကို လယ်ကွင်ဵမျာဵ၊
သစ်ေတာမျာဵ၊ ေရတွင်ဵမျာဵ၊ ေရအရင်ဵ အ မစ်မျာဵနှင်ဴ ေရအာဵလျှပ်စစ်စက်ရုဳမျာဵတွင် ထာဵရှိတတ်ကကသည်။
ကမ္ဘာေပ္ဒတွင် ေ မ မှုပ်မိုင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ရှိေသာနိုင်ငဳမှာ အီဂျစ်နိုင်ငဳ ဖစ်သည်။
အချုပ်အာဵ ဖင်ဴဆိုေသာ်

လက်နက်မျာဵအေပ္ဒ

ကျယ်ကျယ် ပန့် ပန့်

တာဵ မစ်ထာဵသည်ဴကကာဵမှ

မိုင်ဵမျာဵနှင်ဴ အ ခာဵေပါက်ကေ
ွဲ စတတ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ကမ္ဘာေပ္ဒတွင် ထိခုက
ိ ်ေသဆုဳဵမှု အေရအတွက်
ကို အလျင်အ မန် မင်ဴတက်ေစသည်ဟု မန်မာနိုင်ငဳ၏ အစီရင်ခဳစာအသစ်တွင် ေဖာ် ပထာဵသည်။ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵ
မျာဵေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵရေသာ နစ်နာသူမျာဵ၏ မိသာဵစုမျာဵအထိ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
ဆုဳဵရှုဳဵေနရဆဲ ဖစ်ငပီဵ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ အ ခာဵေသာအဖွဲ့မျာဵသည် ၎င်ဵအာဵ လက်နက်တစ်ခု
အ ဖစ် အသုဳဵ ပုေနကကဆဲ ဖစ်ေပသည်။
The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

၏ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵ

ေသာေနရာမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵ ပေသာအချက်အလက်မျာဵကို နှိုင်ဵယှဉင် ပီဵ ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာမှ ေ မ မုပ်မိုင်ဵေကကာငဴ်
ထိခုက
ိ ်ရမှုမျာဵကို အစီရင်ခေ
ဳ ရဵသာဵသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်အထိ တိုင်ဵနှင်ဴ ပည်နယ် ၁၂ ခုတွင်
စစ်ပွဲမျာဵ ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ ACLD ၏ ၂၀၂၀ ပည်နှစ် ဇွန်လထိ အချက်အလက်မျာဵအရ လက်နက်ကိုင်မျာဵ
ထိေတွ့ပစ်ခတ်မှု စုစုေပါင်ဵ ၄၂၄၁ ကကိမ် ဖစ်ပွာဵခဲဴေပသည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴသည်။

ထိုစစ်ပွဲမျာဵ

အတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၂၇၃ ကကိမ်ထိ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵ၊ အေဝဵထိန်ဵမိုင်ဵေပါက်ကမ
ွဲ ှုမျာဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ် ဒဏ်ရာရသူ
အရပ်သာဵမျာဵမှာ ၁၀၀၀ ေကျာ်ရှိခဲဴငပီဵ ၇၁၇ ေယာက်မှာ ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ သည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသည်။
စစ်ပွဲမျာဵ ဖစ်ပွာဵမှု အ မင်ဴဆုဳဵမှာ အစဉ်လိုက် ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ၂၀၁၅ ခုနှစန
် ှင်ဴ ၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ို္ဓ ဖစ်ခဴငဲ ပီဵ
စစ်ပွဲအေရအတွက်နှင်ဴ ေ မ မှုပ်ဗုဳဵ၊ အေဝဵထိန်ဵဗုဳဵလည်ဵ မင်ဴမာဵလာခဲသ
ဴ ည်။
ACLD ၏ အချက်အလက်မျာဵကိုမှီ ငမ်ဵ၍ ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာရှိ ဖစ်စဉ်မျာဵနှင်ဴ ပည်နယ်နှင်ဴတိုင်ဵေဒသ
ကကီဵမျာဵ၏ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵ၊ အေဝဵထိန်ဵမိုင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵေသဆုဳဵရမှုကို ယှဉထ
် ိုဵေဖာ် ပရလျှင်
ရှမဵ် ပည်နယ်သည်

စစ်ပွဲအ ဖစ်မျာဵဆုဳဵ၊

လမ်ဵမိုင်ဵေပါက်ကဲထ
ွ ိခုက
ိ ်မှု

အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ေနသည်။

ရှမဵ် ပည်နယ်တွင် စုစုေပါင်ဵစစ်ပွဲ ၁၉၆၉ ခု ဖစ်ပွာဵရာတွင် ေ မ မုပ်မိုင်ဵေပါက်ကမ
ွဲ ှု ၃၁၃ ခုရှိခဲဴငပီဵ ထိခုက
ိ ်
ဒဏ်ရာရသူ ၃၃၄ ဦဵနှင်ဴ ေသဆုဳဵသူ ၃၁၆ ဦဵ ရှိခဲဴသည်။ ထို္ဓအတူ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ကရင်နှင်ဴ ချင်ဵ ပည်နယ်
မျာဵတွင်လည်ဵ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရေသာ အရပ်သာဵဦဵေရမှာ အ ခာဵ ပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵမျာဵနှင်ဴယှဉလ
် ျှင်

စစ်ပွဲ ဖစ်ပွာဵမှုအေရအတွက်ေရာ

အေရအတွက်ပါ သိသာစွာ ကွာ ခာဵေနေပသည်။
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မိုင်ဵထိသည်ဴအေရအတွက်၊

ေသေပျာက်မှု

HUMAN RIGHTS

အထိပါ ထိခုက
ိ ်ေစသည်။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ နှစ်စဉ် လူေပါင်ဵမျာဵစွာ၏ အသက်မျာဵ
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ဇယာဵ ၉။

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ေ မ မုပ်မိုင်ဵေကကာင်ဴထိခုက
ိ ်ရေသာ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်မှု၊
ေသဆုဳဵမှုမျာဵကို ပည်နယ်နှင်ဴတိုင်ဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၀။

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ေ မ မုပ်မိုင်ဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ရေသာ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်မှု၊
ေသဆုဳဵမှု မျာဵကို နှစ်အလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ဇယာဵ
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ဇယာဵ ၁၁။

လူ့အခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်သူမျာဵနှင်ဴ
အထူဵကာကွယ်ရမည်ဴ အုပ်စုမျာဵ

မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်သူမျာဵ ပ ပိုင်ချပ် ဇယာဵ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ်မျာဵတွင်

မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ

အဓိကကျူဵလွန်သူမှာ

မန်မာဴတပ်မေတာ် ဖစ်ငပီဵ စုစုေပါင်ဵ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်ဵရှိသည်။ ဒုတိယအာဵ ဖင်ဴ ရဲအာဏာပိုင်မျာဵက ၁၈
ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ ကျူဵလွန်ငပီဵ အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ လူထုဆန္ဒ ပပွဲမျာဵကို တာဵ မစ် ခင်ဵမျာဵ၊ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္မဏီမျာဵနှင်ဴ ဖစ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵတွင် ပါဝင် ခင်ဵမျာဵ၊ နယ်စပ်ေဒသမျာဵတွင် Border Guard
Police

(BGP)

လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ၊

နယ်စပ်ရဲမျာဵအ ဖစ်

ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ

ေဒသမျာဵတွင်

နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵမှုမျာဵ

အာဏာအလွဲသုဳဵစာဵ

လုပ်ေဆာင်ခဴကဲ ကသည်ဟု

မှတ်တမ်ဵတင်ေတွ့ရှိခဲဴသည်။ တတိယ ကျူဵလွန်သူမျာဵမှာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ ဖစ်ငပီဵ ၈
ရာခိုင်နှုန်ဵေသာ

ဖစ်စဉ်မျာဵကို ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်ခဴကဲ ကသည်။ အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ အစိုဵရသတင်ဵေပဵဟု

ထင်မှတ်ေသာ အရပ်သာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵသတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵ၊ လမ်ဵမမျာဵ ရန်ပုဳေငွေကာက်ခဳ ခင်ဵ၊
အတင်ဵအဓမ္မစစ်သာဵစုေဆာင်ဵ ခင်ဵမျာဵကို ကျူဵလွန်ခဲဴကကသည်။
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ရုပ်ပုဳ ၁၈ မန်မာတပ်မေတာ် စစ်ေရဵ ပ အခမ်ဵအနာဵ
စစ်တပ်နှင်ဴ ရဲမဟုတ်ေသာ အစိုဵရအာဏာပိုင်မျာဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵမှာ စုစုေပါင်ဵ
ငါဵရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်ရှိသည်။

ငမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵမျာဵမှ

ဦဵေဆာင်တရာဵစွဲဆို ခင်ဵမျာဵ၊

လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵမှ အသေရဖျက်မှု ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အေ ခခဳနင
ို ်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵကို
ချိုဵေဖာက်သည်ဴ အစိုဵရအာဏာပိုင်မျာဵမှ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ ဖစ်သည်။
ပည်တွင်ဵ၊ ပည်ပပုဂ္ဂလိကကုမ္မဏီမျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵ အခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ လယ်ယာ
ေ မမျာဵကို

အစိုဵရအာဏာပိုင်မျာဵ ဖင်ဴ

သိမ်ဵယူမှုမျာဵ ဖစ်သည်။

အ ခာဵေသာကျူဵလွန်သူမျာဵ ဖစ်သည်ဴ

အစွန်ဵေရာက် ဘာသာေရဵအေ ခ ပု လူအုပ်စုမျာဵ၊ အမည်ေဖာ် ပနိုင်မှုမရှိသည်ဴ လက်နက်ကိုင်အကကမ်ဵဖက်မှု
မျာဵသည်လည်ဵ ၁ ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ရှိငပီဵ ဘာသာေရဵခွဲ ခာဵမှုမျာဵ၊ ဖိအာဵေပဵတရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵ၊ အမျာဵပိုင်
အေဆာက်အဦမျာဵကို ဖျက်ဆီဵမှုမျာဵနှင်ဴ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေသာ ပည်သူမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက် ခင်ဵမျာဵကို
ကျူဵလွန်ခဲဴကကသည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ေတွ့ရှိခဲဴသည်။
ထို ဖစ်စဉ်မျာဵတွင် ကျူဵလွန်ခဳစာဵေနရသည်မျာဵကို ရာခိုင်နှုန်ဵ ပုပါက ေကျဵလက်ေန ပည်သူမျာဵ
သည် အဓိက ထိခုက
ိ ်ခစ
ဳ ာဵရသူမျာဵ ဖစ်သည်။ စစ်ေဘဵဒုက္ခသည်မျာဵ၊ အချို့ေသာေကျဵရွာမျာဵမှ လယ်ယာ
ေ မသိမ်ဵခဳရေသာ လယ်သမာဵမျာဵ၊ လယ်ယာေ မသိမ်ဵခဳရေသာေကကာင်ဴ ဆန္ဒ ပသူမျာဵပါ စုေပါင်ဵပါက သုဳဵပုဳ
နှစ်ပုဳခန့်

ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရေပသည်။

ထိုထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရသူမျာဵထဲတွင်

အမျိုဵသမီဵမျာဵသည်

အ ခာဵေသာ

လိင်ပုင
ိ ်ဵအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴသတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵ၊ ဖိနပ
ှိ ်ခဲွ ခာဵခဳရမှုမျာဵကို ထပ်ဆင်ဴခဳစာဵရသည်ကို
ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ဇယာဵ ၁၂။ မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှ လူ့အခွင်ဴအေရဵကျူဵလွန်ခဳရသူအမျိုဵအစာဵ ပ ရာခိုင်နှုန်ဵပိုင်ချပ် ဇယာဵ

ရုပ်ပုဳ ၁၉။ ကရင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ စစ်ေရဵ ပ အခမ်ဵအနာဵ
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အရပ်သာဵအစိုဵရလက်ထက် နိုင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ နိုင်ငဳတကာဆက်ဆဳေရဵ အကူဵအေ ပာင်ဵနှင်ဴ
အတူ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၏ ယခင်မရရှိခဲဴေသာ နိုင်ငဳေရဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ေတာင်ဵဆိုမှုမျာဵလည်ဵ
တိုဵတက်ခဴသ
ဲ ည်။ သို္ဓေသာ် အရပ်သာဵအစိုဵရမျာဵ၏ ထိုဆန္ဒ ပမှုမျာဵအေပ္ဒ ကိုင်တွယ်မှုမျာဵမှာ အမျာဵအာဵ
ဖင်ဴ အနှုတ်သေဘာေဆာင်ငပီဵ ဒီမက
ို ေရစီစဳနန
ှု ်ဵမျာဵလည်ဵ ေလျာဴကျခဲဴရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ် ပညာေရဵဥပေဒ
ေ ပာင်ဵလဲမှု၊ ကယာဵ ပည်နယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုထာဵရှိမှု၊ မွန် ပည်နယ် တဳတာဵအမည်ေပဵ ခင်ဵ၊ စစ်ပွဲရပ်
ဆန္ဒ ပမူစသည်ဴ နိုင်ငဳေရဵအေ ခ ပု ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵကို ကိုင်တွယ်မှုမျာဵ၊ လူမှုစီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ေရွှေဂတ်စ်
ပိုကလ
် ိုင်ဵတည်ေဆာက်မှု၊ မစ်ဆုဳဆည်စီမဳကိနဵ် ၊ လက်ပဳေတာင်ဵေတာင်စီမဳကိနဵ် ၊ ကရင် ပည်နယ် ေကျာက်မီဵ
ေသွဵ၊ လယ်သိမ်ဵေ မသိမ်ဵအေရဵကိစ္စမျာဵနှင်ဴ အ ခာဵအစိုဵရနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကစီဵပွာဵေရဵအေပ္ဒတွင် ပည်သူတို္ဓ၏
ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ သေဘာထာဵထုတ်ေဖာ်မှုအေပ္ဒ အရပ်သာဵအစိုဵရ၏ တုဳ္ဓ ပန်တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵသည် နိုင်ငဳသာဵ
မျာဵ၏ အေ ခခဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်သည် ဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်ဵေသာ ထိခုက
ိ ်ခဳရသူ
မျာဵမှာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵအချို့တို္ဓ ဖစ်ကကသည်။ ထိုတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵတွင် အစိုဵရ အာဏာပိုင်
မျာဵ၏ တလွဲလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ၊ စစ်တပ်၏ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ေဝဖန်သူမျာဵကိုလည်ဵ အာမခဳ မရေသာအမှု
မျာဵ ဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ ဖစ်ခဲဴသည်။ ဥပမာဆိုရလျှင် ကေလဵစစ်သာဵအေရဵ မီဒီယာမျာဵနှငဴ် ေ ပာဆိုခဲဴေသာ
ကိုမျိုဵေအာင်ေထွဵကို ေထာင် ၂ နှစ်ချမှတ်ငပီဵ သူ္ဓအာဵ ဝန်ဵရဳေထာက်ခသ
ဳ ူနှစဦ
် ဵအာဵ ေထာင် ၁ နှစ်စီ ချမှတ်ခဴဲ
မှုသည် ထင်ရှာဵေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို ဥပေဒေဘာင်အတွင်ဵ ကျူဵလွန်ေဖာက်ဖျက်ေန ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ၃ ရာ
ခိင
ု ်နှုန်ဵေသာ ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရသည်ဴအုပ်စုမှာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ ဖစ်သည်။ စစ်အတွင်ဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ၊
လူသာဵဒိုင်ဵေခ္ဒေဆာင်သွာဵမှုမျာဵ၊ လမ်ဵမိုင်ဵထိခဳရမှု၊ ကေလဵစစ်သာဵစုေစာင်ဵခဳရမှု၊ လက်နက်ကင
ို ်မျာဵ၏
သက်ငယ်မုဒိန်ဵကျင်ဴခဳရမှု၊ စစ်ေဘဵေရှာင်တိမ်ဵေနရမှုစသည်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ချိုဵေဖာက်ခဳ
ေနရသည်မျာဵကို မှတ်တမ်ဵ ပုခဲရ
ဴ ပါသည်။
တတိယ ထပ်မဳထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရေသာအုပ်စုသည် အလုပ်သမာဵမျာဵ ဖစ်ငပီဵ ၂၀၁၂ အလုပ်သမာဵဥပေဒ
နှင်ဴအတူ ရှင်သန်သည်ဴ လုပ်ခလစာမျာဵမရရှိမှု၊ တရာဵမဲဴ အလုပ် ဖုတ်မှုနှင်ဴအတူ နှစ်စဉ်လစဉ် ဆန္ဒ ပမှုမျာဵ
ဖစ်ေပ္ဒခဲဴသည်။ ထိုဆန္ဒ ပမှုအချို့တွင် အလုပ်ရှင်မျာဵ၊ အလုပ်ရှင်ငှာဵရမ်ဵေသာ လူအုပ်စုမျာဵ၊ ရဲ၏ အကကမ်ဵ
ဖက်ငဖိုခွင်ဵခဳရမှုမျာဵ၊ တရာဵစွဲဆိုမှုရှိငပီဵ စုစုေပါင်ဵ ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵသည် ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵခဲဴရသည်။ မီဒီယာမျာဵကို
တရာဵစွဲဆိုမှု၊ လုပ်ကကဳသတ် ဖတ်မှုမျာဵကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ခဴရ
ဲ သည်။ သတင်ဵေထာက် ကိုပါကကီဵေသဆုဳဵမှု၊
ရိုကတ
် ာသတင်ဵမီဒီယာသမာဵ ၂ ဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်နှစရ
် ှည်ချမှတ်မှု၊ ယူနတီဂျာနယ်အာဵ တရာဵစွဲဆိုမှု အစ
ရှိသည် မီဒီယာမျာဵအေပ္ဒဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵ၊ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ပုလုပ်ခဴငဲ ပီဵ သတင်ဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴ
ကို ထိခုက
ိ ်ေစခဲဴပါသည်။
စစ်ေဘဵေရှာင် ဒုက္ခသည်မျာဵသည် မန်မာနိုင်ငဳတွင် တစတစပိုမိုမျာဵ ပာဵလာငပီဵ ကချင်၊ ရခိုင်နှင်ဴ
ရှမဵ် ပည်နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ေပ္ဒလျှက်ရှိသည်။ အမျာဵစုသည် တိုင်ဵရင်သာဵေဒသမှ ေကျဵလက်ေန
ပည်သူမျာဵ ဖစ်ကကငပီဵ ဖစ်စဉ်၏ စုစုေပါင်ဵ ၄ ရာခိုင်နှုနဵ် ခန့်ရှိေသာ်လည်ဵ ထိခုက
ိ ်သူလူဦဵေရအရ အ မင်ဴဆုဳဵ
ဖစ်ပါသည်။ အထူဵသ ဖင်ဴ ၂၀၁၇ ရခိုင် ပည်ေ မာက်ပိုင်ဵအေရဵအခင်ဵတွင် ထွက်ေ ပဵသွာဵခဲဴရေသာ သိန်ဵချီ
သညဴ် လူနည်ဵစုရဟ
ို င်ဂျာလူမျုိ မျာဵ ပန်လည်လက်ခသ
ဳ ည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵသည် ထိေရာက်ေသချာေရရာစွာ
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CRV Coalition
မရှိေသဵဘဲ ယေန့တိုင် စစ်ေဘဵေရှာင်ဒုက္ခသည်မျာဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵသည် စစ်ေဘဵ
အတွင်ဵ ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ သလို စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမျာဵအတွင်ဵ၌လည်ဵ ဖိနပ
ှိ ်ခဲွ ခာဵမှုမျာဵရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရ
သည်။
အ ခာဵေသာ ၁ ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ေသာ ဖစ်စဉ်မျာဵသည် ငါဵဖမ်ဵသမာဵမျာဵ၊ ဘာသာေရဵဖိနပ
ှိ ်ခဲွ ခာဵခဳရ
သူမျာဵနှငဴ် အချို့ေသာ ပည်ပနိုင်ငဳသာဵမျာဵ ဖစ်ကကသည်။

၆.၁၀.၁

ကေလဵသူငယ်မျာဵ

ရုပ်ပုဳ ၂၀။ လိင်အနိုင်အထက် ပုကျင်ဴခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵ၏ တရာဵမျှတမှုရရှရ
ိ န် ကေလဵမျာဵအပါအဝင်

82

HUMAN RIGHTS

လူထုဆန္ဒ ပမှု

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵတွင် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ ပတ်သက်သည်မျာဵကို ေဖာ် ပ
ထာဵေသာ်လည်ဵ ကမ္ဘာေနရာအနှဳ္ဓအ ပာဵတွင် ကေလဵသူငယ်မျာဵသည် အခွင်ဴအေရဵအ ပည်ဴအဝ မရရှိေသဵ
ေပ။
ကေလဵအခွင်ဴအေရဵဟုဆိုရာတွင် လိုအပ်ေသာအချက်မျာဵရှိသည်။ ကေလဵတိုင်ဵသည် ကိုယ်ပင
ို ်
အခွင်ဴအေရဵရှိသည်။ ဥပေဒသည် ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵ၊ မိသာဵစုနှင်ဴ ဂုဏ်သတင်ဵ စသည်ဴ
မည်သည်ဴတိုက်ခုက
ိ ်မှုတွင်မဆို ကာကွယ်ေပဵသင်ဴသည်။ ကေလဵတိုင်ဵသည် အသက်ရှင်ခွင်ဴ ရှိသည်ဴအ ပင်
ကေလဵမျာဵေမွဵဖွာဵချန
ိ ်တွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵငပီဵ အစိုဵရမှ တရာဵဝင်အသိအမှတ် ပုသည်ဴ နာမည်ေပဵရမည်။
ထို္ဓအ ပင်

ကေလဵမျာဵသည်

နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ရမည်။

ဖစ်နင
ို ်လျှင်

မည်သူ ဖစ်သည်ကသ
ို ိရှိငပီဵ မိဘမျာဵထဳမှ ေစာင်ဴေရှာက်ခသ
ဳ င်ဴသည်။

ကေလဵမျာဵသည်

သူတို္ဓ၏မိဘမျာဵ

၎င်ဵတို္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာ၊

နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မှုနှင်ဴ မိသာဵစုဆက်ဆဳေရဵစသည်ဴ အခွင်ဴအေရဵမျာဵလည်ဵရှိသည်။ ထိုအရာမျာဵကို မည်သူမျှ
သူတို္ဓထဳမှ ယူမသွာဵေစသင်ဴေပ။ သို္ဓေသာ် ထိုသို္ဓ ဖစ်ခဴဲပါက အစိုဵရမျာဵအေန ဖင်ဴ လျင် မန်စာွ ပန်လည်
ရရှိေစရန်

ကူညီရမည်။

အကယ်၍

ကေလဵတစ်ဦဵသည်

၎င်ဵတို္ဓ၏မိဘမျာဵနှင်ဴမတူေသာ

နိုင်ငဳတွင်

ေနထိုင်ပါက အစိုဵရမျာဵအေန ဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴအဆက်အသွယ်ရှိေနေစရန် (သို္ဓ) အတူတကွေနထိုင်နိုင်ရန်
ကေလဵမျာဵနှင်ဴ
အရာတစ်ခခ
ု ုနင
ှ ်ဴ

မိဘမျာဵကို

ခရီဵသွာဵခွင်ဴေပဵရမည်။

ပတ်သက်မှုရှိလျှင်

အစိုဵရမျာဵသည်

ကေလဵမျာဵသည်

ဥပေဒမျာဵနှင်ဴဆန့်ကျင်ေသာ

ကေလဵမျာဵကို

နိုင်ငဳမှနှင်ထုတ် ခင်ဵမ ပုရေပ။

၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴကိစ္စရပ်မျာဵတွင် သူတို္ဓ၏ ထင် မင်ယူဆချက်မျာဵကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆို
ပိုင်ခွင်ဴ ရှိသည်။ ထို္ဓ ပင် ၎င်ဵတို္ဓ၏ သင်ယူေလဴလာ ခင်ဵ၊ ထင် မင်ယူဆ ခင်ဵ၊ ေ ပာဆို ခင်ဵ၊ ပုဳဆွဲ ခင်ဵ၊
စာေရဵ ခင်ဵ

စသည်တို္ဓကို

မည်သည်ဴနည်ဵ ဖင်ဴမဆို

လွတ်လပ်စွာမျှေဝခွင်ဴရှိသည်။

သူတို္ဓ၏အေတွဵမျာဵ၊

ထင် မင်ချက်မျာဵနှင်ဴ ဘာသာေရဵ ယုဳကကည်ကုဵိ ကွယ်မှုမျာဵကို ေရွဵချယ်နင
ို ်သည်။ ထိုမျှသာမက ကေလဵမျာဵ
သည် အင်တာနက်၊ ေရဒီယို၊ ရုပ် မင်သကဳ ကာဵ၊ သတင်ဵစာမျာဵ၊ စာအုပ်မျာဵနှင်ဴ အ ခာဵအရင်ဵအ မစ်မျာဵမှ
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရယူပိုင်ခင
ွ ်ဴရှိသည်။ ၄င်ဵတို္ဓ၏မိသာဵစုမှ ကကည်ဴရှုေစာင်ဴေရှာက် ခင်ဵမခဳရေသာ
ကေလဵတိုင်ဵသည် ကေလဵ၏ဘာသာတရာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ ဘာသာစကာဵနှင်ဴ သူတို္ဓဘဝ၏ အ ခာဵရှုေထာင်ဴ
မျာဵကို ေလဵစာဵေသာသူမျာဵ၏ စနစ်တကျ ေစာင်ဴေရှာက်မှုကခ
ို ဳယူခင
ွ ်ဴရှိသည်။ ကေလဵမျာဵကိုေမွဵစာဵေသာ
အခါ အေရဵအကကီဵဆုဳဵအချက်မှာ သူတို္ဓအတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵအရာကို လုပ်ေဆာင်ေပဵရန် ဖစ်သည်။
ထို္ဓေနာက် ဒုက္ခသည်အ ဖစ် မိမိတို္ဓေနထိုင်သည်ဴနင
ို ်ငဳမှ အ ခာဵတိုင်ဵ ပည်သို္ဓ ေ ပာင်ဵေရွှေ့သွာဵရေသာ
ကေလဵမျာဵ (သူတို္ဓအတွက် ထိုေနရာတွင်ေနထိုင်ရန် လုဳခခုဳမှုမရှိေသာေကကာင်ဴ) သည် ထိုနုင
ိ ်ငဳတွင် ေမွဵဖွာဵ
ေသာကေလဵမျာဵနှင်ဴ

အတူတူပင်

အခွင်ဴအေရဵမျာဵရသင်ဴသည်။

ကေလဵမျာဵသည်

အေကာင်ဵဆုဳဵ

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု၊ သန့်ရှင်ဵေသာေရ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေသာ အစာဵအစာနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵေသာ
ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထို္ဓအ ပင် မသန်စွမ်ဵေသာကေလဵတိုင်ဵသည် လူ္ဓေဘာင်အဖွဲ့အစည်ဵ၌
အေကာင်ဵဆုဳဵဘဝကို ပိုင်ဆိုင်သင်ဴသည်။ ပညာေရဵရှုေထာင်ဴမကှ ကည်ဴလျှင် ကေလဵတိုင်ဵတွင် ပညာသင်ကကာဵ
ခွင်ဴရှိသည်။

မူလတန်ဵပညာေရဵသည်

အခမဲဴ ဖစ်သင်ဴငပီဵ

အလယ်တန်ဵနှင်ဴ

အဆင်ဴ မင်ဴပညာေရဵကို

ကေလဵတိုင်ဵ ရရှိသင်ဴသည်။ ေကျာင်ဵမျာဵရှိ စည်ဵကမ်ဵမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵကိုေလဵစာဵငပီဵ
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အကကမ်ဵဖက်မှုကို

အသုဳဵမ ပုသင်ဴေပ။

ကေလဵမျာဵ၏ပညာေရဵသည်

၄င်ဵတို္ဓ၏

အရည်အချင်ဵနှင်ဴ စွမ်ဵရည်မျာဵကို အ ပည်ဴအဝတိုဵတက်ေစရန် ကူညီသင်ဴသည်။ အသိပညာတွင် ၄င်ဵတို္ဓ၏
ကိုယ်ပိုင်အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို နာဵလည်ရန်နှင်ဴ အ ခာဵသူမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုမျာဵနှင်ဴ ကွဲ ပာဵ
ခာဵနာဵမှုမျာဵကို

ေလဵစာဵရန်

သင်ကကာဵသင်ဴသည်။

ကေလဵတိုင်ဵသည်

အနာဵယူ ခင်ဵ၊

ကစာဵ ခင်ဵ၊

ယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴ ဖန်တီဵမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင် ပါဝင်ခွင်ဴရှိသည်။ ထိုမျှမက ၎င်ဵတို္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ
စကာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴဘာသာတရာဵကို အသုဳဵ ပုရန် အခွင်ဴအေရဵရှိသည်။ ၄င်ဵတို္ဓ၏ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ
(သို္ဓ) ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်မှုအတွက် အန္တရာယ် ဖစ်ေစနိုင်ေသာ အလုပ်မျာဵမှ ကာကွယ်မှုရရန် အခွင်ဴအေရဵရှိသည်။
အ ခာဵေသာ ေခါင်ဵပုဳ ဖတ်အ မတ်ထုတ်မှုအမျိုဵမျိုဵမှ ကာကွယ်မှုရရှိရန်လည်ဵ အခွင်ဴအေရဵရှိသည်။ ဥပေဒ
ချိုဵေဖာက်သည်ဟု စွပ်စခ
ွဲ ဳရေသာကေလဵမျာဵအာဵ သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက် ခင်ဵ၊ ရက်စက်စွာ
ဆက်ဆဳ ခင်ဵ၊ တစ်သက်တစ်ကျွန်ဵေထာင်ချ ခင်ဵ (သို္ဓ) လူကကီဵမျာဵနှင်ဴ ေထာင်ချ ခင်ဵမ ပုသင်ဴေပ။ အကျဉ်ဵ
ေထာင်သည် ေနာက်ဆုဳဵေရွဵချယ်မှု ဖစ်ငပီဵ ဖစ်နိုင်သမျှအနည်ဵဆုဳဵအချိန်ကာလ ဖစ်သင်ဴသည်။ ကေလဵမျာဵ
အေန ဖင်ဴ စစ်ပွဲအတွင်ဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုရရန် အခွင်ဴအေရဵရှိသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက်
ဆက်ဆဳခရ
ဳ ခင်ဵ (သို္ဓ) စစ်ပွဲေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ခဳရလျှင် အကူအညီရယူရန်အခွင်ဴအေရဵရှိသည်။
အရွယ်ေရာက်ငပီဵသူမျာဵ

လူကကီဵမျာဵဆုဳဵ ဖတ်ချက်ချသည်ဴအခါ

သူတို္ဓ၏ဆုဳဵ ဖတ်ချက်မျာဵသည်

ကေလဵမျာဵအာဵ မည်သို္ဓအကျိုဵသက်ေရာက်မှုရှိမည်ကို စဉ်ဵစာဵသင်ဴသည်။ မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ လူမှုအသိုက်
အဝန်ဵမျာဵမှ

သူတို္ဓ၏ကေလဵမျာဵကို

လမ်ဵ ပေပဵသင်ဴသည်။

သို္ဓမှသာ

သူတို္ဓကကီဵ ပင်ဵလာသည်နှင်ဴအမျှ

သူတို္ဓ၏အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို အေကာင်ဵဆုဳဵနည်ဵ ဖင်ဴ အသုဳဵ ပုတတ်လာလိမ်ဴမည်။ ကေလဵမျာဵ ကကီဵထွာဵ
ေလေလ၊

လိုအပ်ေသာလမ်ဵညွှန်မှု

အကကမ်ဵဖက်မှု၊

အလွဲသုဳဵစာဵမှုနှင်ဴ

နည်ဵေလေလ ဖစ်သည်။

အစိုဵရမျာဵသည်

ဂရုစိုကေ
် စာင်ဴေရှာက်သူမျာဵ၏

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

လျစ်လျူရှု ခင်ဵမှ

ကာကွယ်ရမည်။

ယခုကသ
ဲဴ ို္ဓ စစ်ပွဲမျာဵ၊ ပဋိပက္ခေဒသမျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်မျာဵ ပါဝင်ထိခုက
ိ ်မှုရှိသည်မျာဵကို ေလျာဴချ
ေပဵနိင်ရေပမည်။ ထို္ဓ ပင် ဆင်ဵရဲေသာ မိသာဵစုမျာဵမှ ကေလဵငယ်မျာဵအာဵကူညီရန် အစိုဵရမှ ေငွေကကဵ (သို္ဓ)
အ ခာဵေသာ အေထာက်အပဳဴမျာဵေပဵသင်ဴသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အစိုဵရမျာဵအေန ဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏နိုင်ငဳရှိ ကေလဵမျာဵ
အာဵလုဳဵကို အခွင်ဴအေရဵအာဵလုဳဵကို ခဳစာဵနိုင် ေအာင် အတတ်နင
ို ်ဆဵုဳ လုပ်ေဆာင်ေပဵသင်ဴေပသည်။

၆.၁၀.၂

အမျိုဵသမီဵ

84

HUMAN RIGHTS

ကေလဵမျာဵသည် စစ်ထဲဝင်ခွင်ဴမရှေ
ိ ပ။ ကေလဵမျာဵသည်နာကျင် ခင်ဵ၊ လျစ်လျူရှုခရ
ဳ ခင်ဵ၊ ဆိုဵဆိုဵရွာဵရွာဵ

အမျိုဵသမီဵ

၆.၁၀.၂

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
ယေန့ေခတ်တွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵစွာထဲမှ တစ်ခအ
ု ပါအဝင် ဖစ်ေသာအမျိုဵသမီဵအခွင်ဴအေရဵသည်
အေရဵပါ ေသာအခန်ဵကဏ္ဍအ ဖစ် တည်ရှိေနသည်။ အမျိုဵသမီဵအခွင်ဴအေရဵသည် လွန်ခဴေ
ဲ သာနှစ်ေပါင်ဵ ၇၀
နီဵပါဵက

တည်ဵက

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

ကမ္ဘာေပ္ဒရှိ

လူသာဵအာဵလုဳဵအတွက်

ကုလသမဂ္ဂမှ

ပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ

အေ ခခဳ

ဖစ်သည်။ ထိုအခွင်ဴအေရဵမျာဵတွင် အကကမ်ဵဖက်မှု၊ ကျွန်စနစ်နှင်ဴ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှုတို္ဓမှ

ကင်ဵလွတ်စွာေနထိုင်ခွင်ဴ၊ ပညာသင်ကကာဵခွင်ဴ၊ ပစ္စည်ဵဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ၊ မဲေပဵခွင်ဴနှင်ဴ မျှတေသာ တန်ဵတူလုပ်ခ
ဝင်ေငွရခွင်ဴ အစရှိသ ဖင်ဴ ပါဝင်သည်။ ထို္ဓ ပင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအတွက် အခွင်ဴအေရဵရရှိ ခင်ဵသည် အမျိုဵသမီဵ
တစ်ဦဵချင်ဵစီအာဵ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵေပဵ ခင်ဵသာမက နိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ လူမှုအသိုင်ဵအဝိင
ု ်ဵ
မျာဵ လည်ပတ်ပုဳကုိ ေ ပာင်ဵလဲ ခင်ဵလည်ဵ ဖစ်သည်။
အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

သေဘာတူညီမှုမျာဵကကာဵမှ

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏

အေ ခခဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို

ငင်ဵပယ် ခင်ဵသည် ဆက်လက် ဖစ်ပွာဵေနဆဲ ဖစ်သည်။ နှစ်စဉ်အမျိုဵသမီဵသန်ဵတစ်ဝက်ေကျာ်သည် ကိုယ်ဝန်
ေဆာင် ခင်ဵ (သို္ဓ) ကေလဵေမွဵ ခင်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာအေကကာင်ဵရင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵေနကကသည်။
အမျိုဵသမီဵမျာဵတွင် အိပ်ချ် အိုင်ဗွီပိုဵကူဵစက်မှုနူနဵ် သည် လျင် မန်စွာတိုဵတက်လျက်ရှိသည်။ မကကာခဏဆို
သလို ကျူဵလွန်သူမျာဵသည် အ ပစ်ေပဵအေရဵယူ ခင်ဵ မခဳရပါ။ ကမ္ဘာအနှဳ္ဓတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် အမျိုဵ
သာဵမျာဵ၏ စာတတ်ေ မာက်မှုနူနဵ် ထက် နှစ်ဆပိုမျာဵသည်။ သို္ဓေသာ် ၁၉၉၀ ပည်န
ဴ ှစ်အေကျာ်ကတည်ဵက
အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် အမျိုဵသာဵမျာဵထက် ဝင်ေငွနည်ဵပါဵေနဆဲ ဖစ်သည်။
ရုပ်ပုဳ ၂၁။ အမျိုဵသမီဵအခွင်ဴအေရဵအတွက် အမျိုဵသမီဵမျာဵေန့တင
ွ ် စီတန်ဵလှည်လည်ေနပုဳ
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CRV Coalition
မန်မာနိုင်ငဳ၏ လူဦဵေရ ၅၂ သန်ဵတွင် ၅၀% ေသာအမျိုဵသမီဵမျာဵသည် အလုပ်အကိင
ု ်မရှိကကေပ။
ပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် ေနရာအာဵလုဳဵ၏ ၁၃ ရာခိုင်နူန်ဵသာ ေရွဵေကာက်
တင်ေ မှာက် ခင်ဵခဳရသည်။ ကုလသမဂ္ဂအမျိုဵသမီဵမျာဵအဖွဲ့ချုပ်သည် မန်မာနိုင်ငဳတွင် စီမဳကိနဵ် ရုဳဵခန်ဵအ ဖစ်
၂၀၁၃ ခုနှစမ
် ှ စ၍ ေရာက်ရှိခသ
ဲဴ ည်။ သို္ဓေသာ် ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်အေစာပိုင်ဵမှစ၍ မန်မာနိုင်ငဳသည် ကျာဵ၊ မ
တန်ဵတူညီမျှမှုနင
ှ ်ဴ အမျိုဵသမီဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် မှင်ဴတင်ေရဵတို္ဓကို ကတိကဝတ် ပုရာတွင်

မန်မာနိုင်ငဳအာဵ

အေထာက်အပဳဴေပဵနိုင်ရန်အတွက် ယင်ဵရုဳဵခန်ဵသည် တိုင်ဵ ပည်၏ တရာဵဝင်ရဵုဳ ခန်ဵအ ဖစ် ေ ပာင်ဵလဲလာ
ခဲသ
ဴ ည်။ မန်မာနိုင်ငဳသည် ၁၉၃၅ ခုနစ
ှ ်တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵမဲေပဵပိုင်ခင
ွ ်ဴကိုရရှိေသာ အာရှတိုက၏
် ပထမဆုဳဵ
ေသာနိုင်ငဳမျာဵထဲမှ တစ်ခအ
ု ပါအဝင် ဖစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနစ
ှ ်တွင် မန်မာနိုင်ငဳသည် ေပကျင်ဵေကကညာစာတမ်ဵ
ကို အတည် ပုခဲဴငပီဵ ၁၉၉၇ ခုနစ
ှ ်တွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵအာဵလုဳဵ ပေပျာက်ေရဵ
သေဘာတူစာချုပ်ကို

လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲသ
ဴ ည်။

အဆင်ဴမဟာဗျူဟာစီမဳကိနဵ်

၂၀၁၃

-

အမျိုဵသမီဵမျာဵဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဆိုင်ရာ

၂၀၁၂

ခုနှစသ
် ည်

အဆင်ဴအာဵလုဳဵတွင်

အမျိုဵသာဵ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ

တန်ဵတူညီမျှ ပါဝင်မှုနှင်ဴ အုပ်ချုပ်မှုတွင် ေခါင်ဵေဆာင်မှုကို အဓိက ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက်သည်။ ထို္ဓအ ပင်
ရာစုေနာက်ပိုင်ဵတွင်
သက်ငယ်မုဒိန်ဵမှုသည်

သက်ငယ်မုဒိန်ဵမှုမျာဵကို
ယခုနစ
ှ ်တွင်

၄၀

ပိုမိုေတွ့ မင်လာရသည်။

ရာခိုင်နှုန်ဵ မင်ဴတက်လာေကကာင်ဵ

မန်မာနိုင်ငဳတွင်
နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာတစ်ခမ
ု ှ

ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုနှင်ဴ အာဵနည်ဵ ေသာဥပေဒမျာဵေကကာင်ဴ မန်မာနိုင်ငဳရှိကေလဵမျာဵသည်
အကကမ်ဵဖက်မှုကခ
ို ဳစာဵရနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵ တွင် မုဒိန်ဵမှုနှင်ဴ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည်
ေန့စဉ်ကကုဳေတွ့ေနရေသာ

ဖစ်စဉ်မျာဵ ဖစ်ငပီဵ

၎င်ဵသည်

ဘီလီလျဳနှင်ဴချီေသာ

အမျိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ

မိန်ဵကေလဵငယ်မျာဵအေပ္ဒ သက်ေရာက်မှုရှိေနသည်။ သို္ဓေသာ် ၎င်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ
ကမ္ဘာအနှဳ္ဓတွင်ရှိေနေသာ်လည်ဵ ဥပေဒမျာဵသည် လုဳေလာက် မှု၊ ကိုက်ညီမှု မရှိေသဵေပ။ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
အကကမ်ဵဖက်မှုအပါအဝင် ကျာဵ၊ မအေ ခ ပု အကကမ်ဵဖက်မှု မျာဵသည် မည်သည်ဴအတိုင်ဵအတာအထိမဆို
နစ်နာသူမျာဵအေပ္ဒ ေရာဂါကူဵစက်မှုမျာဵအထိ

ဖစ်ေစနိုင်သည်။ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွ့ဲ

(WHO) ၏

အဆိုအရအမျုိ ဵသမီဵ ၃၅ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵေကျာ်သည် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵနှင်ဴ
ကကုဳေတွ့ေနရသည်။ ထို္ဓ ပင် အမျိူဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှု သည် စီဵပွာဵေရဵဖွဳငဖိုဵတိုဵတက်မှုနှင်ဴ
ဖွဳငဖိုဵေရဵအေပ္ဒ

ဆိုဵကျိုဵသက်ေရာက်ေစသည်။

ကုန်ထုတ်စွမ်ဵအာဵ

ကျဆင်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵ

ေစာင်ဴေရှာက်မှု တိုဵ မှင်ဴ ခင်ဵတို္ဓေကကာင်ဴ ကျာဵ၊ မ အေ ခ ပု အကကမ်ဵဖက်မှု၏ စီဵပွာဵေရဵကုန်ကျစရိတ်
ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုသည် ဂျီဒီပီ (GDP) ၏ ၁.၂ မှ ၂ ရာခိုင်နှုန်ဵ အထိရှိသည်။ ဤပမာဏသည်
ဖွဳငဖိုဵဆဲနင
ို ်ငဳမျာဵမှ အစိုဵရမျာဵအေန ဖင်ဴ မူလတန်ဵပညာေရဵအတွက် သုဳဵစွဲေသာ ေငွပမာဏ ဖစ်သည်။
သို္ဓေသာ်ထုဳဵတမ်ဵစဉ်လာမျာဵ၏

ဨဇာလွှမ်ဵမိုဵမှုနှင်ဴ

ဥပေဒကို

ကျယ်ကျယ် ပန့် ပန့်မသိရှိ ခင်ဵ

တို္ဓသည် အမျိုဵသမီဵမျာဵအာဵ တန်ဵတူညီမျှမှုနင
ှ ်ဴပတ်သက်ေသာ တရာဵဝင်ကတိကဝတ်မျာဵ၏ ဖညဴစ
် ည်ဵေပဵ
မှုမျာဵကို

ငင်ဵပယ်ဆဲ ဖစ်သည်။

ထို္ဓေကကာင်ဴ

အမျိုဵသမီဵမျာဵအခွင်ဴအေရဵရရှိရန်မှာ

တာဝန်သာ မဟုတ်ဘဲ လူသာဵအာဵလုဳဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေပသည်။

86

အမျိုဵသမီဵမျာဵ၏

HUMAN RIGHTS

မုဒိန်ဵမှုဟု ဆိုရာတွင် နစ်နာသူမှာ ေယာကျာ်ဵ၊ မိန်ဵမ၊ ကေလဵ၊ လူကကီဵ မည်သူမဆို ဖစ်နင
ို ်သည်။ ၂၀

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၆.၁၀.၃

ေကျဵလက်ေန ပည်သူမျာဵ

ေကျဵလက်ေဒသမျာဵတွင် ပဋိပက္ခသည် ကကီဵမာဵေသာ အကျိုဵဆက်မျာဵ ဖစ်ေပ္ဒေစသည်။ လူဦဵေရ
ကျဲပါဵမှုနှင်ဴ ရဲမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ရန် ပိုမိုခက်ခေ
ဲ သာေကကာင်ဴေကျဵလက်ေဒသမျာဵသည် အကကမ်ဵဖက်အုပ်စု
မျာဵအာဵ ေ မ ပင်အေ ခစိုကရ
် န်နှင်ဴ သူတို္ဓ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေ ခ ပုရန်အတွက် လုဳခခုဳစိတ်ချရေသာ ေနရာ
မျာဵ ေပဵထာဵသည်။
ဤနည်ဵလမ်ဵသည် ပဋိပက္ခနှင်ဴ ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေရဵတို္ဓ မည်သို္ဓဆက်စပ်မှုရှိသည်ကို
ေဖာ် ပေသာနည်ဵလမ်ဵတစ်ခု ဖစ်သည်။

၄င်ဵတို္ဓနှစ်ခုအကကာဵ

ဆက်ဆဳေရဵသည်

အမှန်ပင်ရှုပေ
် ထွဵစွာ

ဆက်စပ်ေနသည်။ ေကျဵလက်ေနလူထုမျာဵအာဵ ရက်စက်စွာထိခုက
ိ ် ခင်ဵအ ပင် ပဋိပက္ခသည် ေရ၊ ေ မနှင်ဴ
သဘာ၀

အရင်ဵအ မစ်မျာဵအတွက်

ယှဉင် ပိုင်မှုေကကာင်ဴ ဖစ်သည်။

ဆင်ဵရဲမွဲေတမှု၊

အလုပ်အကိင
ု ်

ရှာဵပါဵ ခင်ဵနှင်ဴ ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ အနာဂတ်အတွက် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵက မေကျနပ်မှုကို ဖစ်ေပ္ဒေစသည်။
ထို္ဓ ပင်

ယခုကဲဴသို္ဓ

ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ

ကိုဗစ်ကာလတွင်
ကို

ထပ်ဆင်ဴငပီဵ

ေနှာင်ဴေနှဵေစနိုင်သည်သာမက

ပဋိပက္ခမျာဵ ဖစ်ပွာဵေသာအခါ
စာဵနပ်ရိက္ခာ ပတ်လပ်မှု၊

ေကျဵလက်ေဒသ

စစ်ေဘဵနှင်ဴတွဲလျှက်

ငတ် ပတ်မှုမျာဵပါ ဖစ်ေပ္ဒ ေစနိုင်သည်။

ရုပ်ပုဳ ၂၂။ ေကျဵလက်ေန ေတာင်သူမျာဵမှ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေ မယာ ပန်လည်ရရှိေရဵ စုေဝဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေနပုဳ

87

CRV Coalition
ကေလဵအလုပ်သမာဵ၊

အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊

လုပ်ငန်ဵခွင်အေ ခအေနညဳဴဖျင်ဵ ခင်ဵ၊

ကျာဵ၊ မ မညီမျှမှုနင
ှ ်ဴ ဌာေနေ မယာအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည်

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴ ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ

စီဵပွာဵေရဵ၏ ရှုပ်ေထွဵေသာအေကကာင်ဵ ပချက်မျာဵေကကာင်ဴ ဖစ်ပွာဵလျက်ရှိသည်။ စိုကပ
် ျိုဵေရဵနှင်ဴ သစ်ေတာ
ေထာက်ပဳဴေရဵတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုအမျာဵစုသည် ေဒသတစ်ခု (သို္ဓ) နိုင်ငဳတစ်နင
ို ်ငဳ၏ လူမှုေရဵ၊
နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ စိန်ေခ္ဒမှုမျာဵတွင် အ မစ်တွယ်ေနသည်။ ထုတ်လုပ်ေရဵနယ်ပယ်အတွင်ဵရှိ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵကို ကာကွယ်ရမညဴတ
် ာဝန်အာဵ

အစိုဵရမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ ကုန်သည်မျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ

သစ်ေတာအသိုင်ဵအဝိင
ု ်ဵမျာဵက မျှေဝယူသင်ဴသည်။
အချုပ်အာဵ ဖင်ဴဆိုေသာ် ေကျဵလက်ေနလူထုမျာဵအဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵအာဵလုဳဵသည် ကိုယ်ပိုင်ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵ
တက်မှုနှင်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အလာဵအလာရှိေနသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ မှန်ကန်ေသာအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵ ရရှိခဲဴ

ရုပ်ပုဳ (၂၃) အလုပ်သမာဵမျာဵအေရဵ ေတာင်ဵဆိုေနသူမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵ ေတွဆုဳ ညှိနှိုင်ဵေနစဉ်
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အလုပ်သမာဵ

အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵသည် တရာဵဝင်အခွင်ဴအေရဵ ဖစ်ငပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ အလုပ်ရှင်မျာဵ
ကကာဵ ဆက်ဆဳေရဵနှင်ဴ ဆက်စပ်မှုရှိေသာအရာတစ်ခု ဖစ်သည်။ ေယဘုယျအာဵ ဖင်ဴ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵ
ဆိုင်ရာ ငင်ဵခုနမ
် ှုမျာဵသည် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏လစာ၊ အကျိုဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵနှင်ဴ လုဳခခုဳေသာအလုပ်လုပ်ေသာ
အေ ခအေနမျာဵကို ညှိနှိုင်ဵ ခင်ဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေပသည်။ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵအနက် အဓိကကျ
ေသာ အချက်တစ်ခမ
ု ှာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်ဵခွင်ဴ ဖစ်သည်။ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵသည် အဖွဲ့ဝင်မျာဵ
၏ လုပ်ခလစာ တိုဵ မှင်ဴ ခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာအေ ခအေနမျာဵအာဵ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵသည်။
မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵခွင်တွင်မဆို အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် အခွင်ဴအေရဵမျာဵရှိသင်ဴသည်။ အလုပ်ရှင်
မျာဵနှင်ဴ ကကီဵကကပ်သူမျာဵအေန ဖင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵကိလ
ု ုပ်ငန်ဵခွင်ဆိုင်ရာကိစ္စမျာဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵေစရန် အခွင်ဴ
အေရဵမျာဵ ေပဵသင်ဴသည်။ အလုပ်သမာဵမျာဵအေန ဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴ ထိေတွ့မည်ဴ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ
သတင်ဵအချက် အလက်မျာဵကို ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵခွင်ဴရှိသည်။ ထို္ဓ ပင် အလုပ်သမာဵမျာဵအေန ဖင်ဴ သူတို္ဓ၏
ကျန်ဵမာေရဵ၊ လုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ လုပ်ေဖာ်ကင
ို ်ဖက်မျာဵ၏ ပသနာမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာေမဵခွန်ဵမျာဵ ေမဵပိုင်ခွင်ဴ
ရှိသည်။

ထိုမျှမက

အလုပ်သမာဵမျာဵသည်

မိမိကယ
ို ်ကို ဖစ်ေစ၊

အ ခာဵမည်သည်ဴအလုပ်သမာဵကိုမဆို

အန္တရာယ် ဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ အလုပ် ဖစ်ေနေသာအခါ ထိုအလုပ်အာဵ ငင်ဵပယ်ခင
ွ ်ဴရှိသည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေ ခခဳဥပေဒအရ အပိုဒ် (၂၄) တွင် အလုပ်သမာဵမျာဵအခွင်ဴအေရဵ
ကို ကာကွယ်ရန်အတွက်

ပည်ေထာင်စုသည် လိုအပ်ေသာဥပေဒမျာဵကို ပဋ္ဌာန်ဵရမည် ဖစ်ေကကာင်ဵအပိုဒ်

၃၄၉ (ခ)တွင် နိုင်ငဳသာဵမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵခွင်၌တူညီေသာအခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵခဳစာဵပိင
ု ်ခွင်ဴရှိေကကာင်ဵနှင်ဴ အပိုဒ်
၃၅၉ တွင် ပည်သူလူထုအကျိုဵစီဵပွာဵအတွက် ဥပေဒနှင်ဴအညီ ပည်ေထာင်စုမှ ေပဵအပ်ထာဵေသာ တာဝန်
ဝတ္တရာဵမျာဵအရ အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှုကို ရာဇဝတ်မှုအ ဖစ် တာဵ မစ်ထာဵေကကာင်ဵ ေဖာ် ပ
ထာဵသည်။

လူမှုကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစနစ်မျာဵသည် အချို့ေသာအလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ

နယ်ပယ်မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနသည်။ အချို့နိုင်ငဳမျာဵတွင် လူမှုဖူလုဳေရဵခဳစာဵခွင်ဴမျာဵကို အလုပ်သမာဵဥပေဒ
ပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵတွင် ေဖာ် ပထာဵသည်။ ၎င်ဵတွင် ဖျာဵနာခွင်ဴ၊ မီဵဖွာဵခွင်ဴနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာ
ရရှိပါက ေလျာ်ေကကဵရခွင်ဴ အစရှိသ ဖင်ဴ ပါဝင်သည်။
ထိုေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵရရှိ ခင်ဵအာဵ ဖင်ဴ တန်ဵတူအခွင်ဴအေရဵမျာဵရရှိနုင
ိ ်ငပီဵ
ခွဲ ခာဵ ဆက်ဆဳမှုမျာဵမှ အကာအကွယ်ေပဵနိုင်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵအခွင်ဴအေရဵသည် အလုပ်ရှင်
မျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵမျာဵအကကာဵ စီဵပွာဵေရဵသာမက လူမှုေရဵနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ ေကာင်ဵမွန်ေသာဆက်ဆဳ
ေရဵကို ေပဵနိုင်သည်ဴ ေပါင်ဵကူဵတဳတာဵတစ်ခု ဖစ်ေပသည်။
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လိင်စိတ်ခဳယမ
ူ ှု ကွဲ ပာဵသူမျာဵ LGBT

ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵရှိ ေနရာအနှဳ္ဓအ ပာဵတွင် ေန့စဉ်အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ၊ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵနှင်ဴ အ ခာဵ
ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည် ေန့စဉ်နှင်ဴအမျှ

ဖစ်ပွာဵလျက်ရှိသည်။ ထိုအထဲတွင် LGBT

(Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) အခွင်ဴအေရဵတို္ဓလည်ဵ ပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵရှိလူမျာဵသည်
သူတို္ဓ၏ ဝတ်စာဵဆင်ယင်ပုဳ၊ ပုမူေနထိုင်ပုဳတို္ဓမှအစ အ ပစ်တင်ရှုတ်ချ ခင်ဵမျာဵ၊ ကဲဴရဲ့ ခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ခွဲ ခာဵ
ဆက်ဆဳ ခင်ဵမျာဵ ေတွ့ကကုဳေနကကရသည်။ အချို့ေသာလူမျာဵသည် LGBT မျာဵအာဵ ရယ်စရာဟာသတစ်ခု
အေန ဖင်ဴသာ မင်ကကငပီဵ သူတို္ဓအာဵ အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵ၊ အရှက်ခွဲ ခင်ဵ၊ ရိုကန
် ှက် ခင်ဵနှင်ဴ အဆိုဵဆုဳဵ
အေန ဖင်ဴ အသတ်ခရ
ဳ ခင်ဵအထိ ဖစ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာဴနင
ို ်ငဳမျာဵတွင် လိင်ဆုင
ိ ်ရာတိမ်ဵညွတ်မှုနှင်ဴ ကျာဵ၊ မေရဵရာ လက္ခဏာမျာဵ (သို္ဓ) “အ ခာဵ အဆင်ဴ
အတန်ဵ”တို္ဓအေပ္ဒ မူတည်၍ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဥပေဒအရတန်ဵတူညီမျှမှုနင
ှ ်ဴ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳ
မှုမရှိေသာ အာမခဳချက်သည် လူသာဵအာဵလုဳဵအတွက် ဖစ်သည်။ LGBT နဲ့ ပတ်သတ်ေသာ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှု
ဆက်ဆဳ ခင်ဵမျာဵ၊ မိသာဵစုအတွက် ကျာဵ၊ မ ခွဲ ခာဵသတ်မတ
ှ ် ခင်ဵ၏ အကျိုဵဆက်မျာဵ၊ ကျာဵ၊မ ခွဲ ခာဵ ခင်ဵနှင်ဴ
အမည်ေ ပာင်ဵလဲ ခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု အ ပည်အ
ဴ ဝမရရှိ ခင်ဵစသည်တို္ဓ ဖစ်သည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင်မူ လိင်တူစုဳတွဲမှ ကေလဵေမွဵစာဵ ခင်ဵနှင်ဴဆိုင်ေသာ တရာဵဥေပဒပါ ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳခရ
ဳ
ခင်ဵကဲဴသို္ဓေသာ ကိစ္စမျာဵအတွက် တရာဵဝင်ဥပေဒနှင်ဴ ကာကွယ်မှုမျာဵမရှိေသဵေပ။
လိင်တူထိမ်ဵ မာဵလက်ထပ် ခင်ဵသည်လည်ဵ ယေန့ေခတ်လူ္ဓအသိုကအ
် ဝန်ဵတွင် အခန်ဵကဏ္ဍတစ်ခု
ဖစ်လာသည်။ လက်ထပ်ထိမ်ဵ မာဵခွင်ဴနင
ှ ်ဴ မိသာဵစုတစ်စုကုိ ရှာေဖွပိုင်ခွင်ဴသည် အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ
ေအာက်တွင် အေ ခခဳအာဵ ဖင်ဴ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵအပိုဒ် ၁၆ တွင် ပဋ္ဌာန်ဵ
ထာဵသည်။ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို ဖည်ဆ
ဴ ည်ဵရန် နိုင်ငဳတကာ လွတ်ငငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴ
ဥပေဒနှင်ဴ စဳချိန်စဳညွှန်ဵမျာဵအရ LGBTI မျာဵ၏ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို အသိအမှတ် ပုရန်၊

မှင်ဴတင်ရန်နှင်ဴ

ကာကွယ်ရန် အစိုဵရမျာဵက အကကဳ ပုသည်။ ထို္ဓအ ပင် လွတ်ငငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴအဖွဲ့မှ အစိုဵရအာဵလုဳဵသည်
လိင်ပုင
ိ ်ဵ ဆိုင်ရာတိမဵ် ညွတ်မှုနှင်ဴ ကျာဵမေရဵရာလက္ခဏာမျာဵအေပ္ဒ အေ ခခဳ၍ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်
မှုမျာဵအာဵလုဳဵကို ဆက်လက်ရှုတ်ချရမည် ဖစ်ငပီဵ ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို အ ခာဵေသာအေကကာင်ဵ ပချက်မျာဵ
အေပ္ဒအေ ခခဳ၍

အ ခာဵေသာလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု

အမျိုဵအစာဵမျာဵအာဵလုဳဵကဲသ
ဴ ို္ဓ

တူညီေသာ

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵမှုနှင်ဴ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵကို ေပဵရမည်ဟု အဆို ပုကကသည်။
ကမ္ဘာဴေနရာတိုင်ဵ၌ LGBT မျာဵသည် သူတို္ဓ၏အလုပ်နှင်ဴ ကိုယ်ပိုင်ဘဝမျာဵတွင် အကကမ်ဵဖက်မှု၊ ခွဲ ခာဵ
ဆက်ဆဳမှုနှင်ဴ ငခိမ်ဵေ ခာက်မှုမျာဵကိုရင်ဆင
ို ်ေနရသည်။ အ ခာဵသူမျာဵသာမက ၄င်ဵတို္ဓ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵကပါ
အသိအမှတ်မ ပုပဲ ပစ်တင်ရှုတ်ချကကသည်။ သူတို္ဓအတွက် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာပါ ထိခုက
ိ ်
ေစသည်ဴအ ပင် အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ အ ပစ်တင်ေ ပာဆို ခင်ဵမျာဵ မခဳနုင
ိ ်သည်ဴအဆုဳဵ မိမိကိုယ်ကို အဆုဳဵစီရင်
သွာဵသူမျာဵလည်ဵရှိသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ LGBT မျာဵသည် လူသာဵတစ်ေယာက်အေန ဖင်ဴ မိမိ၏ စိတ်ဆန္ဒအရ
ေနပိုင်ခွင်ဴရှိငပီဵ ၄င်ဵတို္ဓပတ်ဝန်ဵကျင်ကလည်ဵ ထို္ဓအတွက် ပဿနာတစ်ခအ
ု ေန ဖင်ဴမ မင်ဘဲ သူတို္ဓအာဵ သာမန်
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မျာဵမှာ လိင်တူစတ
ုဳ ွဲမျာဵ၊ လိင်တူစတ
ုဳ ွဲမျာဵမှ ကေလဵေမွဵစာဵ ခင်ဵ၊ ေကျာင်ဵ (သို္ဓ) လုပ်ငန်ဵခွင်မျာဵတွင် ခွဲ ခာဵ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ ၂၄။ လိင်စစ်ကွဲ ပာဵသူမျာဵ ေထာက်ခဳအာဵေပဵမှုကန်ပိန်ဵတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵမှ ပန်ဵေရာင်လက်သန်ဵ ဖင်ဴ
နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵ ရရှိရန် ပသစဉ်

လူသာဵတစ်ေယာက်အေန ဖင်ဴသာ မင်ေပဵပါက ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာလူ္ဓအသိုက်အဝန်ဵတစ်ခက
ု ို တည်ေဆာက်
နိုင်ေပမည်။

၆.၁၀.၆

မသန်စွမဵ် သူမျာဵ၏အခွင်ဴအေရဵ

မသန်စွမ်ဵမှုဆိုသည်မှာ ေန့စဉ်လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင် သာမန်လူမျာဵကဲဴသို္ဓ လှုပ်ရှာဵသွာဵလာခွင်ဴ ေ ပာဆို
ခွင်ဴ အစရှိသည်ဴ တစ်ေနရာရာမှ ချို့ယွင်ဵေန ခင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ ဤတွင် အာရုဳေကကာဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်
ရာ၊ သိ မင်မှု၊ အာရုဳခဳမှု (သို္ဓ) ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာချို့ယွင်ဵမှုတို္ဓေကကာင်ဴ ဖစ်သည်။ ထို္ဓအ ပင် မသန်စွမ်ဵမှုသည် ကိုယ်
ခန္ဓာနှင်ဴ စိတ်ေရာဂါ (ချို့ယွင်ဵမှု) ၏ အေ ခအေနတစ်ခု ဖစ်ငပီဵ လူတစ်ဦဵအာဵ လှုပ်ရှာဵမှုအချို့ (လှုပ်ရှာဵမှု
ကန့်သတ်ချက်) ပုလုပ်ရန်နှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓပတ်ဝန်ဵကျင်ကမ္ဘာ (ပါဝင်မှုကန့်သတ်ချက်မျာဵ) နှင်ဴ ပိုမိုထိေတွ့ရန်
ခက်ခဲေစသည်။
ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ ကမ္ဘာဴလူဦဵေရ၏ ၁၅ ရာနှုန်ဵခန့်သည် မသန်စွမ်ဵမှုရှိသည်ဟု ခန့်မှန်ဵကက
သည်။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် အ ခာဵသူမျာဵနှင်ဴ တစ်သာဵတည်ဵ ဖစ်တည် ခင်ဵ အုပ်စုမဟုတ်ေပ။ ၄င်ဵတို္ဓတွင်
စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ဴ လိုအပ်ချက်အမျိုဵမျုိ ဵရှိကကသည်။ ၄င်ဵတို္ဓ၏အသိုကအ
် ဝန်ဵမျာဵသို္ဓ မတူညီေသာနည်ဵလမ်ဵ
မျာဵ ဖင်ဴ ကူညီကကသည်။ အကျပ်အတည်ဵကာလမျာဵ၌ သူတို္ဓသည် ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳ ခင်ဵ၊ ေခါင်ဵပုဳ ဖတ်ခရ
ဳ
ခင်ဵနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက် ခင်ဵမျာဵကို ခဳရနိုင်ငပီဵ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ အကူအညီမျာဵရရှိရန်
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အတာဵအဆီဵမျာဵစွာ ကကုဳေတွ့ရနိုင်သည်။ ကမ္ဘာဴလူဦဵေရ၏ တစ်ဘီလီယဳေကျာ်သည် မသန်စွမ်ဵမှုအချို့ ဖင်ဴ
ေနထိုင်ကကသည်။ ၄င်ဵတို္ဓထဲမှ အချို့သည် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ရာတွင် သိသာေသာအခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေတွ့ရ
သည်။ ဤလူမျာဵစွာသည် အ မင်အာရုဳနမ
ိ ်ဴေသာ ကိရိယာမျာဵ၊ ဘီဵတပ်ကုလာဵထိုင်မျာဵ (သို္ဓ) အကကာဵအာရုဳ
ကိရိယာမျာဵစသည်ဴ အေထာက်အကူ ပုနည်ဵပညာမျာဵ လိုအပ်သည်။ အမျိုဵသမီဵမျာဵသည် မသန်စွမ်ဵ ဖစ်
ခင်ဵကို အမျိုဵသာဵမျာဵထက် ပို ဖစ်ကကငပီဵ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵသည် အသက်ငယ်သူမျာဵထက် ပိုမိုမျာဵ ပာဵ
သည်။ ထို္ဓအ ပင် ဝင်ေငွနိမ်ဴနင
ှ ်ဴ အလယ်အလတ်ဝင်နင
ို ်ငဳမျာဵသည် ဝင်ေငွ မင်ဴမာဵေသာနိုင်ငဳမျာဵထက် မသန်
စွမ်ဵမှုနှုန်ဵ ပိုမိုမျာဵ ပာဵသည်။ မည်သို္ဓပင် ဖစ်ေစ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵတွင်လည်ဵ ၄င်ဵတို္ဓနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ အခွင်ဴ
အေရဵမျာဵရှိသည်။ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာနှင်ဴ လူမှု ပန်လည်ထူေထာင် ခင်ဵ၊ ပညာေရဵ၊ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ
သင်တန်ဵနှင်ဴ ပန်လည်ထူေထာင် ခင်ဵ၊ အကူအညီ၊ အကကဳေပဵ ခင်ဵ၊ ေနရာချထာဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ
အ ခာဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအပါအဝင်

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်မှုမျာဵကို

သင်ယူတတ်ေ မာက်ခင
ွ ်ဴရှိသည်။

ထို္ဓအ ပင် မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ လူမှုဖူလုဳေရဵခဳစာဵခွင်ဴနင
ှ ်ဴ ေကာင်ဵမွန်ေသာ လူေနမှုအဆင်ဴ
အတန်ဵတို္ဓအာဵ ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။ ၄င်ဵတို္ဓ၏စွမ်ဵရည်အရ အလုပ်အကိုင်အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကို ရယူရန် (သို္ဓ)
သမဂ္ဂမျာဵသို္ဓ ဝင်ခွင်ဴရှိသည်။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏မိသာဵစုမျာဵ (သို္ဓ) ေမွဵစာဵမိဘမျာဵနှင်ဴအတူ
ေနထိုင်ခွင်ဴရှိငပီဵ

၄င်ဵတို္ဓနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ

လူမှုေရဵအခန်ဵကဏ္ဍမျာဵတွင်

ပါဝင်ခွင်ဴရှိသည်။

၄င်ဵတို္ဓ၏

လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မရှိမ ဖစ်လိုအပ်ေကကာင်ဵ သက်ေသ ပရန်လိုအပ်ပါက
အရည်အချင်ဵ ပည်ဴမီေသာ တရာဵဝင် အေထာက်အပဳဴမျာဵကို အသုဳဵချနိုင်ရမည်။
မန်မာနိုင်ငဳတွင် စစ်ပွဲမျာဵနှင်ဴပဋိပက္ခမျာဵသည် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ စိတ်ပင
ို ်ဵဆိုင်ရာ စိတ်ဒဏ်ရာမျာဵ
မှတစ်ဆင်ဴ

မသန်စွမ်ဵမှုအဆင်ဴကို

မင်ဴတက်ေစခဲဴသည်။

စစ်ပွဲမျာဵသည်

ရန်မဵီ နှင်ဴ

မသန်စွမ်ဵမှုမျာဵကို

ဖစ်ေစငပီဵ ေနာက်နှစေ
် ပါင်ဵမျာဵစွာ ထို ဖစ်ရပ်မျာဵ၏ အကျိုဵဆက်မျာဵကို ဆက်လက် ဖစ်ေပ္ဒေစသည်။ ဥပမာ
အာဵ ဖင်ဴ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ အ ပစ်မဲဴ ပည်သူမျာဵအေပ္ဒ အကကီဵအကျယ်ထိခုက
ိ ်မှုသည် မန်မာနိုင်ငဳတွင်
ဆက်လက်ရှိေနေသဵသည်ကို မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ေတွ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ် သန်ဵေခါင်စာရင်ဵက ေဖာ် ပ
ချက်အရ မန်မာနိင်ငဳတွင် လူ ၃.၂ သန်ဵ (လူဦဵေရ၏ ၄.၆ ရာခိုင်နှုန်ဵ) သည် မသန်ေလဵမျိုဵထဲမှ တစ်ခခ
ု ု ဖင်ဴ
မသန်စွမ်ဵမှုရှိသည်ဟု အစီရင်ခခ
ဳ သ
ဲဴ ည်။ ထိုထဲမှ လူဦဵေရ ၂၁၆,၀၆၂ (ဝ.၄၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ)သည် ပင်ဵထန်ေသာ
မသန်စွမ်ဵမှုမျာဵ ဖင်ဴ အသက်ရှင်ေနထိုင်ေနကကသည်။ ယူနီဆက်မှပဳဴပိုဵေသာ ေလဴလာမှုတစ်ခအ
ု ရ မသန်စွမ်ဵ
ကေလဵငယ်မျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵ သို္ဓမဟုတ် ပညာေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို လက်လှမ်ဵမီမှုနည်ဵပါဵသည်။
မကကာေသဵမီနှစမ
် ျာဵအတွင်ဵ မသန်စွမ်ဵမှုမျာဵကို နာဵလည် ခင်ဵသည် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ (သို္ဓ) ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ
အ မင်မျာဵမှ လူတစ်ဦဵ၏ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအေ ခအေနမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ ခင်ဵသို္ဓ
ေ ပာင်ဵလဲသွာဵသည်။ ယေန့တွင် မသန်စွမ်ဵမှုသည် လူတစ်ဦဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေ ခအေန (သို္ဓ) ချို့ယွင်ဵမှုနှင်ဴ
၎င်ဵတို္ဓ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် လွှမ်ဵမိုဵေနေသာအချက်မျာဵအကကာဵ အ ပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမှ ေပ္ဒေပါက်လာ
ခင်ဵ ဖစ်သည်။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် ကမ္ဘာကို ပိုမိုလက်လှမ်ဵမီေစရန် ကကီဵမာဵေသာအေ ပာင်ဵအလဲမျာဵ
ကို ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်။ သို္ဓေသာ် ယေန့ေခတ်တွင် သူတို္ဓ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ဖည်ဴဆည်ဵရန် အလုပ်မျာဵစွာ
လိုအပ်ေနေပေသဵသည်။
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ု ်တွင် ပါဝင်ခွင်ဴနင
ှ ်ဴ အလုပ်သမာဵ
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၇.
၂၀၁၀ ပည်ဴနှစ်မှ ၂၀၂၀ ဇွနအ
် ထိ
ပည်နယ်နင
ှ ်ဴတင
ို ်ဵေဒသကကီဵ ပမှတ်တမ်ဵ သုဳဵသပ်မှု

ရုပ်ပုဳ ၂၅။ ၂၀၁၀ ပည်ဴနစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်အထိ ပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ ပ မှတ်တမ်ဵသုဳဵသပ်မှု ပေ မပုဳ

93

မန်မာနိုင်ငဳတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ရာတွင် စုစုေပါင်ဵ ဖစ်စဉ် ၁ဝ၅၃၆
ကို အမျာဵမှ အနည်ဵအလိုက် ပည်နယ်နှင်ဴတိုင်ဵအလိုက် မှတ်တမ်ဵ ပုထာဵမှုကို ရာခိုင်နှုနဵ် အရေဖာ် ပရလျှင်
ရခိုင် ၂၂ ရာခိုင် နှုန်ဵ၊ ရန်ကုန် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ရှမ်ဵ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ကချင် ၁၄ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ၊ မန္တေလဵနှင်ဴ
ေန ပည်ေတာ်ေကာင်စီ ၉ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ၊ စစ်ကင
ို ်ဵ ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ပဲခဵူ ၄ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ဧရာဝတီ ၃ ရာခိုင်နှုနဵ် ၊
ကရင်၊ ချင်ဵ၊ မေကွဵ၊ တနသောရီတို္ဓသည် ၂ ရာခိုင်နှုန်ဵစီနှင်ဴ ကယာဵ၊ မွန် ပည်နယ်က ၁ ရာခိုင်နှုနဵ် စီ ဖင်ဴ
အသီဵသီဵ ဖစ်ကကသည်။ ထိုမှတ်တမ်ဵတင် ေကာက်ယူမှုမျာဵသည် မိတ်ဖက် အဖွဲ့မျာဵ၏ လက်လှမ်ဵမီနိုင်မှု၊
မိဒီယာမျာဵ

ေဖာ် ပချက်မျာဵအေပ္ဒ

အေ ခခဳေကာက်ယူထာဵမှု ဖစ်ေသာေကကာင်ဴ

ေ မ ပင်အေ ခအေနကို

ထပ်တူ ထင်ဟပ်ေနမည်ဟု မဆိုနုင
ိ ်ေချ။
ရရှိေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ လက်လှမ်ဵမီမှုမျာဵအေပ္ဒ မူတည်သကဲဴသို္ဓ
မီဒီယာ သတင်ဵေဖာ် ပနိုင်မှုကလည်ဵ အထက်ပါ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵမျာဵအေပ္ဒ သက်ေရာက်ပါသည်။
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ရုပ်ပုဳ ၂၆။
မန်မာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ မျိုဵနွယ်စုမျာဵ
ပည်ေထာင်စုေကျာက်တိုင်ေရှ့တွင် အထိမ်ဵအမှတ်ဓာတ်ပုဳ
စုရိုက်စဉ်

ရခိုင်၊ ကချင်နှင်ဴ ရှမဵ် ပည်နယ်မျာဵသည် လက်ရှိစစ်ပွဲမျာဵေကကာင်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ
အဓိက

ခဳစာဵေနရေသာ

ပည်နယ်မျာဵ ဖစ်ငပီဵ၊

ရန်ကုန်နင
ှ ်ဴ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵသည်

လူဦဵေရထူထပ်မှု၊ မန်မာ နိုင်ငဳေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵအချက်အချာကျမှု၊ စက်ရအ
ုဳ လုပ်ရမ
ုဳ ျာဵစွာတည်ရှိမှု တို္ဓေကကာင်ဴ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ ဖစ်စဉ်မျာဵအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ပွာဵရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵ ဖစ်ရ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ပည်နယ်နှင်ဴ
တိုင်ဵေဒသကကီဵတို္ဓ၏
အစိုဵရမျာဵ၏

နိုင်ငဳေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵမူလအေ ခအေနကွဲ ပာဵမှု၊

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵက

ေဖာက်ဖျက်ခရ
ဳ ေသာ

ပုဳစအ
ဳ မျိုဵအစာဵ

ထို ပည်နယ်နှင်ဴ

ကွဲ ပာဵမှုမျာဵ

စစ်ပွဲမျာဵ ဖစ်ပွာဵမှုနှင်ဴ

ေဒသန္တရ

တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵတွင်

ကျူဵလွန်

ဖစ်ေပ္ဒေစပါသည်။

ယခုအစီရင်ခစ
ဳ ာသည်လည်ဵ

ထိုကဴသ
ဲ ို္ဓ ကွဲ ပာဵမှုမျာဵကို အေလဵေပဵေဖာ် ပလိုသည်ဴ ရည်ရွယ်ချက် ဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ထင်သာ မင်သာရှိေစရန်
ေအာက်ပါဇယာဵမျာဵတွင် ပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵ တစ်ခခ
ု ျင်ဵစီအလိုက် အေသဵစိတ်ေဖာ် ပေပဵထာဵပါသည်။
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ပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵ
၇.၁။ ကချင် ပည်နယ်
ကချင် ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၃၄၃၇၉ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၄ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၁၈
ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ မစ်ကကီဵနာဵငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ
လူဦဵေရ ၁ သန်ဵခွဲကျာ် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၁၀ခုေ မာက် လူဦဵေရအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ကချင်လူမျိုဵမျာဵ
အဓိက ေနထိုင်ကကငပီဵ နာဂလူမျုိ ဵ၊ ရှမ်ဵလူမျိုဵနှင်ဴ ဗမာလူမျိုဵမျာဵလည်ဵ ေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မျာဵ ဖစ်ငပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင်ဴ အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွယှဉတ
် ွဲ ေနထိုင်ကက
ပါသည်။
ကချင်

KIO/

KIA

စစ်တပ်၊

PSLF/

TNLA

(ပေလာင်စစ်တပ်)၊

ေ မာက်ပိုင်ဵမဟာမိတ်အဖွဲ့ (NA-B) နှင်ဴ မန်မာစစ်တပ်တို္ဓကကာဵစစ်ပွဲမျာဵမှာ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ တို္ဓတွင်
ပင်ဵ ပင်ထန်ထန် ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ ၁၀ နှစ်တာအတွင်ဵ ေနာင်မွန်နင
ှ ်ဴ ေခါင်လန်ဖူဵ ငမို့နယ် ၂ ခုမှအပကျန် ငမို့နယ်
၁၆ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲမျာဵ ၁၁၀၀ ေကျာ် ဖစ်ပွာဵငပီဵ စစ်ေဘဵေရှာင် ဒုက္ခသည်မျာဵစွာ ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵေနရေသာ
ပည်နယ်တစ်ခလ
ု ည်ဵ ဖစ်သည်။

ဇယာဵ ၁၃။

ကချင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ
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၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧငပီလအထိ ကချင် ပည်နယ်တွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ်
စုစုေပါင်ဵ ၁၄၉၈

ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိနင
ိ ်ခဴသ
ဲ ည်။ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ွင်

အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နင
ှ ်ဴ ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ ်တို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္တအမျာဵဆုဳဵ
အ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ စာရင်ဵမျာဵအရ စစ်ေဘဵေကကာင်ဴ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵခဳရမှု (၃၂.၄၃ ရာခိုင်နှုနဵ် ၊
ေကျဵရွာ မျာဵ ပျက်စီဵရ ခင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵခဳရ ခင်ဵသည် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ

အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ

ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵ (၉ ရာခိုင်နှုနဵ် ေကျာ်) စစ်ပွဲေကကာင်ဴထိခုက
ိ ် ဒဏ်ရာရရှိမှု ဒဏ်ရာနာကျင်
ေစ ခင်ဵ (၄ ရာခိုင်နှုန်ဵ)၊ ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက်မှု (၄ ရာခိုင်နှုန်ဵ) သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု (၁၀ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ)တို္ဓကို အဓိက
မှတ်တမ်ဵတင်ေတွ့ရှိရသည်။
ထို္ဓအ ပင်

မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊

အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊ ေနရပ်မှ ေရွှေေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵနှင် ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ၊ စိတ်ထင်တိုင်ဵအခွန်ေကာက်မှု၊
တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ
ကန်သတ် ခင်ဵမျာဵ၊

တရာဵစွဲဆို ခင်ဵမျာဵ၊

အရပ်သာဵမျာဵပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊

လွတ်လပ်စွာ

စုေဝဵမှုကို

တရာဵမဲဴစစ်သာဵစုေဆာင်ဵ ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ

တို္ဓကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါ သည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ ဝိုင်ဵေမာ်၊ မိုဵမိတ်။

မစ်ကကီဵနာဵ၊ တနိုင်ဵ၊ မိုဵညှင်ဵ၊ မန်စီ၊ ဗန်ေမာ်၊ ေရွှေဂူ၊

ပူတာအိုငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်နှင်ဴ KIO/ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ ေဒသအစိုဵရမျာဵမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴဲ
ပါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ကချင် ပည်နယ်တွင်

ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်

မျာဵကို ထုတ်နုတ်တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ဝိုင်ဵေမာ်ငမို့ေဒသခဳ မစ်ကကီဵနာဵဂျာနယ်မှ အမျိုဵသာဵ
တစ်ေယာက်ပါေသာ ဂျာနစ်လစ်နှစေ
် ယာက်ကို သခင်စစ်ကုမ္ပဏီမှ တစ်သျှူဵငှက်ေပျာခင်ဵ စိုက်ပျိုဵေနမှု
ကို ေရဵသာဵမှုေကကာင်ဴ ဖမ်ဵချုပ်ထာဵ ခင်ဵ၊ ရိုက်နှက် ခင်ဵမျာဵရှိခသ
ဲဴ ည်။



၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ကချင်လွတ်ေ မာက်ေရဵစစ်တပ်မှ နန့်စည်ဵေအာင်ဘူတာနာဵ
မိုဵညှင်ဵငမို့နယ်ထဲတွင် ရထာဵလမ်ဵမျာဵ၊ ရထာဵတွဲမျာဵကို ဗုဳဵခွတ
ဲ ိုက်ခုက
ိ ် ဖျက်ဆီဵမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခဴဲ
သည်။ ထို ဖစ်စဉ်ေကကာင်ဴ အရပ်သာဵနှစ်ေယာက် ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရခဲဴသည်။
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HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ


၂၀၁၈ ခုနှစ် ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်ေန့တွင် မစ်ကကီဵနာဵငမို့နယ် တလာကကီဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵ KIA
ကချင်လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မှ

စစ်သာဵစုေဆာင်ဵမှုမျာဵကို

လုပ်ေဆာင်ခဲဴရာ

ရွာသာဵေလဵေယာက်ကို

ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ ၃ ေယာက်မှာ ရှမ်ဵလူမျိုဵမျာဵ ဖစ်သည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် စစ်တပ်တပ်ရင်ဵ ၂၉၇ နှင်ဴ ၁၀၁ တို္ဓ ပူဵေပါင်ဵငပီဵ တနိုင်ဵငမို့နယ်
ေအာ်ဂျရွာအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်စီဵနင်ဵခဲဴသည်။ ထို ဖစ်စဉ်တွင် အရပ်သာဵေဒသခဳ ၁၀ ဦဵ အသတ်ခရ
ဳ ငပီဵ
အမျိုဵသမီဵ ၂ ဦဵကို ပန်ေပဵဆွဲ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵသည်။



၂၀၁၂ ခုနှစ် ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ပူတာအိုငမို့နယ်အတွင်ဵ မန်မာဴစစ်တပ်သည် အနီဵအနာဵရွာမျာဵမှ
ရွာသာဵမျာဵကို စစ်တပ်အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ရှင်ဵလင်ဵ ခင်ဵ၊ တဳတိုင်ဵခတ်ေစ ခင်ဵမျာဵကို အတင်ဵအကျပ်
လုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစခဲဴသည်။ ရွာသာဵတစ်ေယာက်မှ ပင်ပန်ဵလွန်ဵေသာေကကာင်ဴ လဲကျေသာအခါ ေခါင်ဵကို
ေသနတ် ဖင်ဴချန
ိ ်၍ ပစ်သတ်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ သည်။



၂၀၁၀ ခုနှစ် ဨဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့တွင် ဘန်ေဒါင်ဵရွာ ဝိုင်ဵေမာ်ငမို့နယ်တွင် မန်မာတပ်ရင်ဵ ၃၇မှ
စစ်သာဵမျာဵသည် ၃၉ နှစ်အရွယ် အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵနှင်ဴ သမီဵ ဖစ်သူ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကချင်အမျိုဵသမီဵ ၂
ဦဵကို အုပ်စုဖွဲမုဒိန်ဵကျင်ဴ သတ် ဖတ်ခဴသ
ဲ ည်။ ထို္ဓအတူ UN အစီရင်ခစ
ဳ ာတစ်ခတ
ု ွင်လည်ဵ ၂၀၁၇ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် တနိုင်ဵငမို့နယ်အတွင်ဵ

မန်မာစစ်သာဵ ၂၀ ခန့်ေလာက်က ေတာထဲတွင်

အမျိုဵသမီဵ ၂ ဦဵကို တွန်ဵထိုဵဆွဲရမ်ဵေနငပီဵ အဝတ်အစာဵမျာဵကို ချွတ်ခာွ ေနသည်ကို ေတွ့ရှိေကကာင်ဵ
ေဖာ် ပထာဵ ငပီဵ ထိုအမျိုဵသမီဵ ၂ ဦဵ၏အေလာင်ဵကို ေတွ့ရှိရသည်။
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၇.၂။ ကယာဵ ပည်နယ်
ကယာဵ ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၄၅၂၉ မိုင် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၆ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၂၆ ငမို့နယ် ဖင်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ လွိုင်ေကာ်ငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၃
သိန်ဵနီဵပါဵ ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၁၅ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ကယာဵလူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ
ကရင်၊ ပေဒါင်၊ ဗမာ၊ ရှမဵ် နှင်ဴ ပအိုဝ်လူမျုိ ဵမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင်ဴ
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မျာဵ ဖစ်ငပီဵ အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။
ကယာဵ ပည်နယ်တွင် မန်မာစစ်တပ်နှင်ဴ KNPP ကရင်နီလက်နက်ကင
ို ်တပ်တို္ဓ ေတွ့ဆုတ
ဳ ိုက်ခုက
ိ ်
မှုမျာဵသည် ဖာဵေဆာင်ဵ၊ ဒီေမာစိုဵနှင်ဴ လွိုင်ေကာ်ငမို့နယ် ၃ ငမို့နယ်တွင် ရှိေသာ်လည်ဵ ၁၀ နှစ်အတွင်ဵ ၅
ကကိမ်ခန့်သာ ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။ သို္ဓေသာ် ကယာဵ ပည်နယ်၏ ထူဵ ခာဵေသာဝိေသသမျာဵေကကာင်ဴ နိုင်ငဳေရဵယှဉင် ပိုင်မှု

ဇယာဵ ၁၄။

ကယာဵ ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

၂၀၁၀

ခုနစ
ှ ်မှ

ချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ
ခုနစ
ှ ်တွင် အမျာဵဆုဳဵ

၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်

ဇွန်လ

အထိကယာဵ ပည်နယ်တွင်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

၁၀၂ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်ကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၉

ဖစ်သည်။ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၆ နှင်ဴ ၂၀၁၄ သည်

ခုတို္ဓ ဖင်ဴ ဒုတိယ၊ တတိယ၊

စတုတ္တအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်မှုမျာဵကို သုဳဵသပ်ငပီဵ နိုင်ငဳေရဵအာဵငပိုင်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို
အေနှာင်ဴ အယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ် ဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ
ချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် (၂၄ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ)၊ ေ မယာသိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵ၊ လုယူခရ
ဳ မှု (၈ရာခိုင်နှုန်ဵ)၊ လွတ်လပ်စွာ

100

HUMAN RIGHTS

မျာဵရှိသည်ဴ ပည်နယ်လည်ဵ ဖစ်သည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
စုေဝဵမှုကို ကန်သတ် ခင်ဵ (၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ)၊

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုိက်ေစ ခင်ဵ (၁၁ ရာခိုင်

နှုန်ဵ) တို္ဓ ဖင်ဴ အဓိကမှတ်တမ်ဵတင် ေတွ့ရှိရသည်။ ထို္ဓအ ပင် ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵ၊
မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊ ေနရပ်မှေရွှေ့ေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵနှင်ဴ
ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ၊ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴကို ကန့်သတ်ေနှာက်ယှက်မှု တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ
တို္ဓကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ လွိုင်ေကာ်ငမို့နယ်သည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုအ ဖစ်ဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ေဘာ်လခဲ၊ဴ
ဖာဵေဆာင်ဵ၊ ဒီေမာစိုဵ၊ ဖရူဆို၊ ရှာဵေတာငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊ KNPP၊ အစိုဵရမျာဵ
မှ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ၊ ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက် ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိက
ထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ

ကယာဵ ပည်နယ်တွင်

ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

ဖစ်ရပ်မျာဵမှ

ထင်ရှာဵေသာ

ဖစ်ရပ်မျာဵကို ထုတ်နုတ်တင် ပထာဵပါသည်။



၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၉ ရက်ေန့ ဖရူဆိုငမို့နယ်တွင် လယ်သမာဵ ၆၀၀ေကျာ်မှ စစ်တပ်မှ သိမ်ဵပိုက်ထာဵ
သည်ဴ ဧက ၂၇၀၀ ေကျာ်ေသာ လယ်ေ မမျာဵ ပန်လည်ရရှိရန် ဆုေတာင်ဵပွဲကျင်ဵပရာ တာဵဆီဵခဳရသည်။



၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖရူဆိုငမို့နယ်အတွင်ဵစစ်တပ်ရင်ဵ ၆၀၂ မှ စစ်သာဵတစ်ဦဵသည် အသက်
၁၀ နှစ်သာ ရှိေသဵသည်ဴ မိန်ဵကေလဵငယ်တစ်ဦဵကို ေလဴကျင်ဴေရဵစစ်တပ် ၁၄ တဲေဆာက်လုပ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ လုပ်ေဆာင်ေနစဉ် မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ပည်ေထာင်စုေန့တွင် လွိုင်ေကာ်ငမို့နယ်အတွင်ဵ ကရင်နီ
(ကယာဵ) လူငယ်မျာဵဦဵေဆာင်ေသာ ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်ဵေကကဵရုပ်ထာဵရှိမှု ရပ်တန့်ေရဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထာဵ
ေသာ ဆန္ဒ ပသူမျာဵကို လွှတ်ေပဵေရဵအတွင် ဆန္ဒ ပသူ ၃၀၀၀ ေကျာ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵက ရာဘာကျည်
ဆန်မျာဵ ဖင်ဴပစ် ခင်ဵ၊ မီဵသတ်ပိုက် ဖင်ဴထိုဵခွဲ ခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက် ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဴသ
ဲ ည်။



၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ဖယ်ေခါင်ငမို့နယ်တွင် အမည်မသိသူမျာဵက ခရစ်ယာန်
ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵတစ်ဦဵကို ရိုကန
် ှက်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ ဖစ်ေစခဲငဴ ပီဵစစ်တပ်နှင်ဴ ခရစ်ယာန်ေကျာင်ဵ ေ မေနရာ
အ ငင်ဵပွာဵမှုနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဟု ၂၀၁၀ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအစီရင်ခစ
ဳ ာတွင် ေဖာ် ပထာဵသည်။



ထို္ဓအ ပင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ကယာဵ ပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်ငမို့နယ်၊ နမ်ဴေဘာ်
ရှမဵ် (က) ရပ်ကွက်ရှိ အမျာဵပိင
ု ်သာသနာေ မကိစ္စကုိ

ပည်နယ်အစိုဵရမှ တာဝန်ယူေ ဖရှင်ဵေပဵရန်

စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ဆန္ဒ ပေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်ဴအတွက် ဆန္ဒ ပပွဲဦဵေဆာင်သူ ခူဵကကူဵဖဲေကဵ၊
ခူဵကေလာရယ်၊ ဦဵေအာင်နင
ို ်ဝင်ဵနှင်ဴ ဦဵေကျာ်မင်ဵဦဵတို္ဓသည် ငငိမ်ဵ၊ စု၊ စီ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၀

ဖင်ဴ

တရာဵစွဲဆို ခင်ဵခဳထာဵရသည်။ ဆန္ဒ ပပွဲတွင် အဖိနှိပ်ခဳ ပည်သူမျာဵ ေ မယာရရှိေရဵ ေ ပာင်ဵဖူဵလှုပ်ရှာဵမှု
သပိတ်ဆိုင်ဵဘုတ်နှင်ဴ ေဒ္ဒေအာင်ဆန်ဵစုကကည်၏ပုဳကုိ ကိုင်ေဆာင်ဆန္ဒ ပခဲကဴ က ခင်ဵ ဖစ်သည်။
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၇.၃။ ကရင် ပည်နယ်
ကရင် ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၁၇၃၀ မိုင် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၄ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၇ ငမို့နယ် ဖင်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵ ငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ ဘာဵအဳငမို့ ဖစ်သည်။။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၁
သန်ဵခွေ
ဲ ကျာ် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၁၁ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ကရင်လူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ
မွန်၊

ဗမာ၊

ရှမဵ် နှင်ဴ

ပအိုဝလ
် ူမျုိ ဵမျာဵလည်ဵ

အမှီချေနထိုင်ကကသည်။

အမျာဵစုမှာ

ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ

အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။
ကရင် ပည်နယ်တွင် မန်မာစစ်တပ်နှင်ဴ KNU/KNLA ၊ DKBA၊ NMSP/MNLA လက်နက်ကိုင်တပ်တို္ဓ
ေတွ့ဆုတ
ဳ ိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵသည် လှိုင်ဵဘွ၊ဲ ဘာဵအဳ၊ ဖာပွန်၊ ေကာဴကရိတ်၊ မဝတီ၊ သဳေတာင်ကကီဵ ငမို့နယ် ၇

ဇယာဵ ၁၅။

ကရင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ကရင် ပည်နယ်တွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ်
စုစုေပါင်ဵ ၂၂၉ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၀ ပည်န
ဴ ှစ်တွင် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ၂၀၁၈
ခုနစ
ှ ် နှင်ဴ ၂၀၂၀ ခုနှစတ
် ို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
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ငမို့နယ် တွင် တိုကပ
် ွဲေပါင်ဵ ၂၀၀ ေကျာ် ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသမျှတွင်

မတရာဵဖမ်ဵဆီဵခဳရမှုသည်

၃၇

ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ

အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ၊

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၁၈ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖစ်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵ
သည် ၅ ခု (၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ)၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုမျာဵသည် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်မျာဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဲဴသည်။
အရပ်သာဵမျာဵ ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊ ေကျဵရွာမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှု၊ လွတ်လပ်စွာ
စုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ သွာဵလာခွင်ဴ
ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵ ပ သွာဵလာခွင်ဴကန့်သတ် ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴမ၊ှု
လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊ အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊ ေနရပ်မှ
ေရွှေ့ေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵနှင်ဴ ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုတို္ဓ ဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ

ဘာဵအဳငမို့နယ်သည်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုအ ဖစ်ဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ

ကျန်ရှိေသာ

ေကာဴကရိတ်၊ မဝတီ၊ ဖာပွန်၊ လှိုင်ဵဘွ့ဲ ၊ သဳေတာင်ကကီဵ၊ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵ ငမို့နယ်မျာဵတွင်လည်ဵ ဖစ်ပွာဵခဲဴ
သည်။ စစ်တပ်၊ DKBA၊ KNU၊ BGF အစိုဵရမျာဵမှ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ၊ စစ်ေဘဵဒုက္ခသည်မျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခပ
ဲဴ ါသည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ကရင် ပည်နယ်တွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵ
ကို ထုတ်နုတ်တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၀ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ရက်ေန့တွင် DKBA အဖွဲ့မှ ထိုင်ဵအာဏာပိုင်မျာဵမှ ပန်လည်လွှဲအပ်ခဴေ
ဲ သာ
အရပ်သာဵတစ်ဦဵကို မဝတီငမို့နယ် ဇီဵရိုဵဂိတ်အနီဵ ပစ်သတ်ခဴသ
ဲ ည်။



၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ဧငပီလ ၅ ရက်ေန့တွင် အစိုဵရစစ်သာဵမျာဵမှ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ တက်ကက
လှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵ ဖစ်သည်ဴ ေစာဦဵမှူဵကို KNLA တပ်သာဵတစ်ဦဵနှင်ဴ ဆိုင်ကယ်အတူစီဵေနစဉ် ပစ်သတ်ခဲဴ
သည်။ KNLA နှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵငပီဵ တိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵလုပ်ရန် ကကိုဵပမ်ဵေသာေကကာင်ဴ ပစ်သတ်ရသည်ဟု စစ်တပ်
မှေ ပာဆိုေသာ်လည်ဵ သူ၏ကျန်ရစ်ေသာမိသာဵစုနှင်ဴ အ ခာဵတက်ကကသူမျာဵက ငင်ဵဆန်ထာဵငပီဵ KNLA
လက်နက်ကင
ို ် ဖင်ဴ ဆိုင်ကယ်အတူစီဵေနစဉ် လုပ်ကကဳသတ် ဖတ်မှုဟု ေ ပာဆိုကကသည်။ (US Country
Reports)၊ သူသည် ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵအဖွဲ့ (MEAT) ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ ဖစ်ငပီဵ လယ်မူပေလာေဒသသို္ဓ
ပန်လာစဉ်လမ်ဵခုလတ်၌ တပ်မေတာ်၏ ပစ်ခတ်မေ
ှု ကကာင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်ဟု ဧငပီလ ၉ ရက်ေန့တွင်
MEAT မှ ေကကညာချက်တစ်ေစာင် ထုတ် ပန်ခဴသ
ဲ ည်။



၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧငပီလ ၅ ရက်ေန့တွင် ကရင် ပည်နယ် ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵငမို့နယ်၊ အနန်ဵကွင်ဵရွာတွင်
တပ်မေတာ်သာဵ နှစ်ေယာက်မှ ေသနတ် ဖင်ဴပစ်ခတ်ခဴသ
ဲ ည်ဴအတွက် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ကေလဵ
တစ်ဦဵအပါအဝင် လူ ၇ ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည်။ ကမ္ဘာရှာဵဆိုင်ကယ် ပင်ဆိုင်သို္ဓ လူနှစဦ
် ဵ ေရာက်ရှိလာခဲငဴ ပီဵ
ဆိုင်ကယ်ငှာဵရန် ေတာင်ဵဆိုရာမှ စကာဵမျာဵခဲဴကကငပီဵ ပစ်ခတ်မှု ဖစ်ပွာဵခဲဴ ခင်ဵ ဖစ်သည်။
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၇.၄။ ချင်ဵ ပည်နယ်

ချင်ဵ ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၃၉၀၇ မိုင်ခန့် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၄ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၉ ငမို့နယ် ဖင်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ ဟာဵခါဵငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၅
သိန်ဵခန့် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳတွင် ၁၄ ခုေ မာက် အနည်ဵဆုဳဵေနထိုင်သည် ပည်နယ်တစ်ခလ
ု ည်ဵ
ဖစ်သည်။ ချင်ဵလူမျုိ ဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်မျာဵ ဖစ်ငပီဵ ဗုဒ္ဓ

ဇယာဵ ၁၆။

ချင်ဵ ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှုမျာဵအရ

၂၀၁၀

ခုနစ
ှ ်မှ

၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်

ဇွန်လအထိ

ချင်ဵ ပည်နယ်တွင်

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၂၆၇ ခုကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴငပီဵ၊ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၉
ခုနစ
ှ ်တွင် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ န
် င
ှ ဴ် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်တို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ
အမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။ လက်ရှိချင်ဵ ပည်နယ်တွင် ရခိုင်လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့ (ULA/
AA)၊ ရခိုင်လွတ်ေ မာက်ေရဵတပ် (ALP) နှင်ဴ စစ်တပ်ကကာဵအကကိမ်ေပါင်ဵ ၁၅၀ ေကျာ် ပလက်ဝငမို့နယ် အတွင်ဵ
စစ်ပွဲမျာဵ ဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေနေသာေကကာင်ဴ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်တို္ဓတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ
ထင်သာ မင်သာ ဖစ်ေပ္ဒေနသည်။
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ဘာသာနှင်ဴ အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ
ထိုစစ်ပွဲမျာဵေကကာင်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵတွင် မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်ခဳရမှုမျာဵသည် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်ဵ
ေကျာ် ဖင်ဴ

အမျာဵဆုဳဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိနုင
ိ ်ငပီဵ

စစ်ပွဲေကကာင်ဴ

ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရမှု

(၈

ရာခိုင်နှုနဵ် )၊

သတ် ဖတ်ေသဆုဳဵခဳရမှု (၅ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵေကျာ်)၊ အတင်ဵအကျပ် လုပ်အာဵေပဵေစခိုင်ဵမှုမျာဵသည် ၄ ရာခိုင်နှုန်ဵ
အ ပင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် (၈ ရာခိုင်နှုနဵ် ) ေကျာ်အ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်
ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။
ထို္ဓအ ပင် တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု ေကျဵရွာမျာဵ
ဖျက်ဆီဵခဳရမှုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵ ဖျက်ဆီဵခဳရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုိက်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ ကေလဵစစ်သာဵအသုဳဵ ပုမှု မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု၊
လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊ အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵ ခိင
ု ်ဵေစမှု၊ ေနရပ်မှ
ေရွှေ့ေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵနှင် ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ ဖစ်စဉ်မျာဵ ကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။

ရုပ်ပုဳ ၂၈။ စစ်ေဘဵေရှာင် စခန်ဵတစ်ခု
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အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ ပလက်ဝငမို့နယ်သည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုအ ဖစ်ဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ဖလမ်ဵ၊ ဟာခါဵ၊
ကန်ပက်လက်၊ မတူပီ၊ မင်ဵတပ်၊ တီဵတိန်၊ ထန်တလန်ငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊
ရခိုင်ဴစစ်တပ်၊ ဇိုမီဵစစ်တပ်၊ ရဲဌာနမျာဵ၊ အစိုဵရမျာဵမှ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ၊ လူနည်ဵစုမျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ေဖာက်ဖျက် ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ချင်ဵ ပည်နယ်တွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် အမှတ် ၃၇၆ တပ်ရင်ဵမှ နယ်ေ မလှုပ်ရှာဵစစ်ေကကာင်ဵ တာဝန်ခဳ
ဗိုလ်ကကီဵဟိန်ဵထက်ေဇာ်မှ ချင်ဵ ပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်၊ ရှင်ဵလက်ဝေကျဵရွာေန အသက် ၂၅ နှစ်
အရွယ် ကိုဇင်မင်ဵထိုကက
် ို စစ်တပ်မှ ေခ္ဒေဆာင်သွာဵငပီဵေနာက် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ရက္ခိုင်ဴတပ်
ေတာ် (AA)သို္ဓ ဆိုင်ကယ် ဖင်ဴ ဆန်ပို္ဓသည်ဟု သတင်ဵပို္ဓသ ဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်သွာဵသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ချင်ဵ ပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်၊ နှစ်မဒါေကျဵရွာမှ
ေဒ္ဒစိုဵရှင်နှင်ဴ

ဦဵေမာင်ဘုတို္ဓသည်

နှစ်မဒါေကျဵရွာသာဵ

ေ ခာက်ဦဵ

မိုင်ဵနင်ဵမိ၍

ဒဏ်ရာရရှိသွာဵခဲဴသည်။

၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵအပါအဝင်

သည် မျှစ်ခူဵရန်သွာဵရာမှ မိုင်ဵနင်ဵမိ၍ ေပါက်ကဲမ
ွ ှု ဖစ်ပွာဵခဲဴ ခင်ဵ

ဖစ်သည်။


၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ပလက်ဝငမို့နယ် ကကယ်လီရွာတွင် ခူမီဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵ
ရွာသာဵမျာဵကို တိုကခ
် က
ို ် ခဳရမှုမျာဵရှိငပီဵ တိုကခ
် က
ို ်ခရ
ဳ မှုသည် ရခိုင်စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ေယာက်က
ေကျဵရွာမိန်ဵကေလဵတစ်ဦဵကို လိင်ပုင
ိ ်ဵ အနိုင်ကျင်ဴရန် ကကိုဵပမ်ဵရာတွင် တာဵဆီဵမှုေကကာင်ဴ ဖစ်သည်ဟု
ခူမီဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵဦဵေစာ မက တင် ပခဲသ
ဴ ည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် စစ်တပ် တပ်ရင်ဵ ၇၇ မှ ပလက်ဝငမို့နယ် မီဇာရွာသာဵ ၃၀ ေကျာ်ကို
လက်နက် နှင်ဴ စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵကို စစ်တပ်အတွက် အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵ သယ်ေဆာင်ခုင
ိ ်ဵမှုမျာဵ
ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။ ထိုသယ်ေဆာင်ေပဵခဲဴရသူမျာဵထဲတွင် အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊ ခရစ်ယာန်
တရာဵေဟာဆရာမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ ထို္ဓအတူ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဧငပီလတွင်လည်ဵ ဒုက္ခသည်စခန်ဵမှ
အရပ်သာဵမျာဵကို တပ်ရင်ဵ ၃၈၀၊ ၂၃၄၊ ၂၀၊ ၃၇၅ နှင်ဴ ၂၂ တို္ဓအတွက် လက်နက်နှင်ဴ ရိက္ခာမျာဵကို
အတင်ဵအကကပ်ခုင
ိ ်ဵေစမှုမျာဵ

ရှိခသ
ဲဴ ည်။

ထို္ဓအတူ

၂၀၁၅

ခုနစ
ှ ်

မတ်လ

၂၉

ရက်ေန့တွင်

ရခိုင်စစ်တပ်မှလည်ဵ ပင်စိုေကျဵရွာေန ချင်ဵလူမျိုဵ ၁၀ ဦဵကို စစ်ပွဲကျ လူေသအေလာင်ဵမျာဵ မုပ်ရန်
တွင်ဵတူဵခိုင်ဵ ခင်ဵ၊ ဘဂေလာဵေဒဴရှ်နယ်စပ်ထိ အထုပ်အပိုဵမျာဵ သယ် ေဆာင်ခိုင်ဵ ခင်ဵမျာဵ ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်။


၂၀၁၉

ခုနှစ်

ဇွန်လ

၁၃

ရက်ေန့တွင်

တွန်ဵဇဳငမို့နယ်တွင်

ဇိုမီဵေတာ်လှန်ေရဵတပ်

(ZRA)

မှ

ေဒသခဳတစ်ဦဵကို ေသနတ် ဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဴသ
ဲ ည်။ ထိုေဒသခဳမှ ဇိုမီဵစစ်တပ်တွင် လက်နက်မျာဵမရှိဘူဵဟု
ေ ပာဆို ခင်ဵ၊ ဇိုမီဵလူမျုိ ဵပိုင်ေနရာတွင်

သတ္တုမိုင်ဵတူဵေဖာ်မှုေကကာင်ဴ ကျည်ဆန်နှင်ဴ သတိေပဵစာကို

အပစ်မခဳရမီ တစ်ပတ်အလိုတွင် ရရှိထာဵသည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ

၇.၅။ မွန် ပည်နယ်
မွန် ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၄၇၄၇ မိုင် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၂ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၁၀ ငမို့နယ် ဖင်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ ေမာ်လငမိုင်ငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၂
သန်ဵေကျာ် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၉ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ မွန်လူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ
ကရင်နှင်ဴ ဗမာလူမျုိ ဵမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ အ ခာဵဘာသာဝင်
မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင် ကကပါသည်။
မွန် ပည်နယ်တွင် မန်မာစစ်တပ်၊ DKBA၊ KNU/KNLA ။ NMSP/MNLA လက်နက်ကိုင်တပ်မျာဵကကာဵ
ေတွ့ဆုတ
ဳ ိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵသည် ကျိုက်မေရာ၊ ေမာ်လငမိုင်၊ မုဒုဳ၊ ေပါင်၊ ေရဵ ငမို့နယ် ၃ ငမို့နယ်တွင် ၁၀ နှစ်
အတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၄ ကကိမ်ခန့် ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။
မှတ်တမ်ဵတင်နင
ို ်ခဴေ
ဲ သာ စာရင်ဵမျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဧငပီလအထိ မွန် ပည်နယ်တွင်
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၁၂၂ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်
သည်။ ၂၀၁၈ နှင်ဴ ၂၀၁၉ ခုနှစမ
် ျာဵသည် ဒုတိယ၊ တတိယအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၃၅
ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ

စုစုေပါင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ

စစ်ေဘဵေကကာင်ဴ

မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင် ခင်ဵကို

၂၃

ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်၊ ေကျဵရွာမျာဵပျက်စီဵရ ခင်ဵ ဖျက်ဆီဵခဳရ ခင်ဵ ၇ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု ၉ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊
ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်ဆက်ခရ
ဳ မှု ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိသည်။

ဇယာဵ ၁၇။

မွန် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ
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CRV Coalition
ထို္ဓအ ပင် တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ ေ မယာမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵမှု၊ အရပ်သာဵမျာဵ ပစ္စည်ဵ
လုယူခရ
ဳ မှု၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို ကန်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊
နာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴမှုနှင်ဴ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊ ေနရပ်
မှေရွှေ့ေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵ၊ ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵနှင်ဴ

စိတ်ထင်တိုင်ဵအခွနေ
် ကာက်မှုစသည်တို္ဓနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ဖစ်စဉ်

မျာဵကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ ဘီလင်ဵ၊ ေချာင်ဵဆု၊ဳ ကျိုက်မေရာ၊ ကျိုက်ထို၊ ေမာ်လငမိုင်၊ မုဒုဳ၊ ေပါင်၊ သိမ် ဖူဇရပ်၊
သထုဳ၊ ေရဵ ငမို့နယ်မျာဵတွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊ ရဲနှင်ဴ KNU/KNLA လက်နက်ကင
ို ်တပ်မျာဵ၊ အစွန်ဵ
ေရာက် လုစုလူေဝဵမျာဵနှင်ဴ ေဒသအစိုဵရမျာဵမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို ေဒသခဳမျာဵ၊
မီဒီယာမျာဵအေပ္ဒ အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ မွန် ပည်နယ်တွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ဇွန်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ဦဵေအာင်ဆန်ဵဦဵသည် ၎င်ဵ၏ Lar Htar Kay လူမှုကွနရ
် က်
စာမျက်နှာတွင်

ေပါင်ငမို့နယ် လွှတ်ေတာ်ကယ
ို ်စာဵလှယ် ဦဵေဇာ်ေဇာ်ထူဵကို ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်ဵ၊

အသေရပျက်ေစရန် ေရဵသာဵခဲသ
ဴ ည်ဴအတွက် အမှုဖွင်ဴတရာဵစွဲဆိုခဲဴ ခင်ဵ ဖစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ေန့
တွင် ေပါင်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ မုတ္တမငမို့၊ ေကာဴစင
ို ်ရပ်ကွက်ေန ဦဵေအာင်ဆန်ဵဦဵ ( ပည်သူ္ဓ အကျိုဵ ပု
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ) ကို ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖင်ဴ အလုပ်ကကမ်ဵနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ်
ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။


၂၀၁၇ ခုနှစ် ဨဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့တွင် သထုဳငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ သထုဳအရပ်ဘက် အေ ခ ပုလူမှုအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵ ကွန်ရက်၏ ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီဝင် ဦဵေအာင်ကက
ို ိုလွင်အာဵ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်
ရာလွတ်လပ်မှုနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုဳခခုဳမှုကို ကာကွယ်ေရဵဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၁၀ ဖင်ဴ စွဲချက်တင်ခဴသ
ဲ ည်။
မွန် ပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်အာဵ လူမှုကွနရ
် က်စာမျက်နှာတွင် ေဝဖန်ခဴဲ ခင်ဵအတွက် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေန့
တွင် မွန် ပည်နယ်လွှတ်ေတာ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵမျာဵေရဵရာေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦဵေစာေကျာ်မိုဵမှ သထုဳ
ငမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴခသ
ဲဴ ည်။



၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ေမလ ၁၆ တွင် ေရဵငမို့နယ်အတွင်ဵတပ်ရင်ဵ ၅၈၇မှ ဗိုလ်ကကီဵတစ်ဦဵမှ ခရီဵသွာဵေနေသာ
အရပ်သာဵတစ်ဦဵကို ရပ်တန့်စစ်ေဆဵငပီဵ မှတ်ပုဳတင်စစ်ေဆဵေသာအခါ မပါေသာေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵငပီဵ
နှိပ်စက် ညှဉ်ဵပန်ဵသတ် ဖတ်ခဴသ
ဲ ည်။



၂၀၁၄ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ကျိုက်မေရာငမို့နယ်တွင် အလွတ်တမ်ဵဂျာနယ်လစ်
ကိုေအာင်ေကျာ်နင
ို ် (ခ) ကိုပါကကီဵကို စစ်တပ်နှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကင
ို ်တို္ဓ တိုက်ပွဲသတင်ဵ ရယူေန
စဉ် စစ်တပ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခဲဴသည်။ ေနာင်တွင် သူ၏အေလာင်ဵကို စစ်တပ်နာဵတွင် ပန်ေတွ့ငပီဵ
စစ်တပ်မှ ထွက်ေ ပဵရန်ကကိုဵစာဵေသာေကကာင်ဴ ပစ်သတ်ခဴသ
ဲ ည်ဟုေ ပာခဲသ
ဴ ည်။ အမျိုဵသာဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
ေကာ်မရှင်ကလည်ဵ စိစစ်ငပီဵ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလတွင် ရဲနှင်ဴစစ်တပ်၏ ထိုအမှုကိစအ
္စ ေပ္ဒ ကိုင်တွယ်မှု
အ ပစ်တင်ေသာ အစီရင်ခစ
ဳ ာထုတ် ပန် ခင်ဵသာ ပုလုပ်နင
ို ်ခဲဴသည်။
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၇.၆။ ရခိုင် ပည်နယ်

ရခိုင် ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၄၂၀၀ မိုင် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၅ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၁၇ ငမို့နယ် ဖင်ဴ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵ ငပီဵငမို့ေတာ်မှာ စစ်ေတွငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၃
သန်ဵေကျာ် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၈ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ရခိုင်လူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ
ေ မာက်ပိုင်ဵတွင် အ ခာဵေသာလူမျုိ ဵစုမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ
အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာနှင်ဴ အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲ ေနထိုင်ကကပါသည်။
ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ULA/AA၊ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ မန်မာစစ်တပ်တို္ဓကကာဵစစ်ပွဲမျာဵမှာ
၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်၊ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ န
် င
ှ ်ဴ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် တို္ဓတွင်

ပင်ဵ ပင်ထန်ထန် ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ ၁၀

နှစ်တာအတွင်ဵ အမ်ဵ၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ဂွ၊ ေကျာက် ဖူ၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ေမာင်ဵေတာ၊ မင်ဵ ပာဵ၊ မာန်ေအာင်၊
ေ မပုဳ၊ ေပါက်ေတာ၊ ပုဏ္ဍာဵကျွန်ဵ၊ ရမ်ဵငဗဲ၊ ရေသဴေတာင်၊ စစ်ေတွ၊ သဳတွဲ၊ ေတာင်ကုတ် ငမို့နယ် ၁၄
ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲမျာဵ ၇၀၀ ေကျာ် ဖစ်ပွာဵငပီဵ စစ်ေဘဵေရှာင် ဒုက္ခသည်မျာဵစွာ ထိခက
ို ်ခစ
ဳ ာဵေနရေသာ
ပည်နယ်တစ်ခလ
ု ည်ဵ ဖစ်သည်။

ဇယာဵ ၁၈။

ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို

အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ
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ေကာက်ယူထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်
ဇွန်လအထိ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် စုစုေပါင်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ်
စုစုေပါင်ဵ ၂၄၀၂ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဖစ်သည်။
၂၀၁၈

နှင်ဴ

၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်တို္ဓသည်

၂၀၁၇၊

ဒုတိယတတိယစတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ်

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် စစ်ေဘဵေကကာင်ဴ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ
ချုပ်ေနှာင်မှုသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေကျာ် ဖစ်ငပီဵ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ ခင်ဵသည် ၁၆
ရာခိုင်နှုန်ဵ၊

ေကျဵရွာမျာဵပျက်စီဵရ ခင်ဵ၊

ဖျက်ဆီဵခဳရ ခင်ဵ

(၁၀

ရာခိုင်နှုန်ဵ)၊

ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု ၇ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ ဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။ ၂၀၁၇
ခုနစ
ှ ်တွင်

ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖစ်ေသာ်လည်ဵ အေသဵစိတ်တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏

ဖစ်စဉ်

ေပ္ဒတွင်သာ အေ ခ ပုမှတ်တမ်ဵတင်ရေပသည်။ ရခိုင် ပည်နယ်အတွင်ဵ နိုင်ငဳ
သာဵ ဖစ်တည်မှု၊

လွတ်လပ်စွာသွာဵလာခွင်ဴမျာဵသည်

သိသိသာသာ

ေန့စဉ်

အချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရသည်ဟု ေနထိုင်သူ လူနည်ဵစုဘာသာဝင်မျာဵမှ ေ ပာဆိုခဲဴ
သည်။ ရခိုင် ပည်နယ်ရှိ ငမို့နယ်အချို့တွင် အင်တာနက်ပိတ်ဆိုမှုသည်လည်ဵ
အစီရင်ခစ
ဳ ာေရဵသာဵေနသည်အချိန်တွင် တစ်နှစ် ပည်ေ
ဴ ကျာ်လွန်ခဲဴေပသည်။
ထို္ဓအ ပင် ရခိုင် ပည်တွင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ
ခင်ဵ၊ အစိုဵရမှ ပည်သူကို တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ
ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်
ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴမ၊ှု လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု၊
ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊ အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊ ေနရပ်မှ
ေရွှေ့ေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵနှင် ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ စိတ်ထင်တိုင်ဵအခွန်ေကာက်မှု (၁) ခု၊ လုဳခခုဳ
ေရဵအေကကာင်ဵ ပ သွာဵလာခွင်ဴပိတ်ပင် ခင်ဵ၊ ဘာသာေရဵကိုဵကွယ်မှု ချုပ် ခယ်
တင်ဵကျပ်မှု၊ ေနှာင်ဴယှက်ဟန့်တာဵမှု တို္ဓကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ အမ်ဵ၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ဂွ၊ ေကျာက် ဖူ၊ ေကျာက်ေတာ်၊
ေမာင်ဵေတာ၊ မင်ဵ ပာဵ၊ ေ မာက်ဦဵ၊ မာန်ေအာင်၊ ေ မပုဳ၊ ေပါက်ေတာ၊ ပုဏ္ဍာဵ
ကျွန်ဵ၊ ရမ်ဵငဗဲ၊ ရေသဴေတာင်၊ စစ်ေတွ၊ သဳတွဲ၊ ေတာင်ဂုတ် စသည် ရခိုင် ပည်ရှိ
ငမို့နယ်မျာဵတွင်

ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ ဘာသာေရဵစစ်ေသွဵကကမျာဵ၊

နယ် ခာဵေစာင်ဴတပ်မျာဵ၊ ရဲမျာဵ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်မျာဵနှင်ဴ ေဒသအစိုဵရမျာဵမှ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
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မျာဵကိုမှတ်တမ်ဵမတင်နင
ို ်ေသာေကကာင်ဴ နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့မျာဵ၏ အစီရင်ခစ
ဳ ာမျာဵ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ
ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵကို ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်တွင်
ငမိုတိုင်ရင်ဵသာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်ေသာ ငမိုလူမျိုဵ ခရစ်ယာန်တရာဵေဟာ
ဆရာတစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵငပီဵ AA အဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသည်ဟု ယုဳကကည်ကက
ပါသည်။ ထို္ဓအတူ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်လည်ဵ ေကျာက်ေတာ် ငမို့နယ်အတွင်ဵ
ခရုသစ်ရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို စစ်သတင်ဵေပဵဆိုငပီဵ AA စစ်သာဵ ၃၀ ေကျာ်က
ရိုက်နက
ှ ်မှုမျာဵ ပုလုပ်ငပီဵ အချို့ ရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵကို ငခိမ်ဵေ ခာက်မှုမျာဵ
ရှိေနသည်။
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၂၀၁၇

ခုနှစ်

ဨဂုတ်လ

၂၈

ရက်ေန့တွင်

ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်၊

ဂူတာ ပင်ေကျဵရွာကို မန်မာစစ်တပ်မှ တိုကခ
် က
ို ်ခဴရ
ဲ ာ ရွာသူရွာသာဵ ၂၅၀
ခန့် အစုလိုကအ
် ခပုဳလိုက် သတ် ဖတ်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ သည်။ ထို္ဓအတူ ဨဂုတ် ၃၀
တွင် ေမာင်ဵေတာ ငမို့နယ်၊ မင်ဵကကီဵေကျဵရွာ ၂၇ တွင် ခေမာဆိတ်
ေကျဵရွာတို္ဓတွင်လည်ဵ လူကကီဵလူငယ် ကေလဵကအစ ရာနှင်ဴချီ အစုလိုက်
အခပုဳလိုက် သတ် ဖတ်မှုမျာဵရှိခဲဴသည်။


၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် မတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ေမာင်ဵေတာငမို့နယ်အေနာက်
ခေမာက်ဆိတ်ေကျဵရွာေန ဒိုင်နက် (ချက်ကမာ) လူမျိုဵ ၈ ဦဵကို ARSA
အဖွဲ့မှ ဗုဳဵေဖာက်ခဲ၍
ွ သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊ ေသနတ် ဖင်ဴ ပစ်သတ် ခင်ဵမျာဵကို
လုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်။



ထို္ဓအတူ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ေမာင်ဵေတာငမို့နယ်
ဖမ်ဵဆီဵငပီဵ

၅၃

ေယာက်ကို

အစုလိုကအ
် ခပုဳလိုကသ
် တ် ဖတ်ခဴသ
ဲ ည်။

ေရဘူလှေကျဵရွာတွင်လည်ဵ ဟိန္ဒူ ၂၈ ေယာက်၏အေလာင်ဵမျာဵကို
ေတွရှိခဲဴငပီဵ

ဖမ်ဵဆီဵခဳရေသာ

ဟိန္ဒူအမျိုဵသမီဵမျာဵက

ဘာသာေရဵ

အတင်ဵအကျပ်ေ ပာင်ဵလဲခုင
ိ ်ဵ ခင်ဵ၊ လိင်အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵခဳခရ
ဲဴ သည်ဟု
ေ ပာဆိုခဲဴသည်။ ထို္ဓအတူ ၂၅ ရက်ေန့တွင်လည်ဵ ရိုဟင်ဂျာ ၆ ေယာက်ကို
အစိုဵရသတင်ဵေပဵဟု စွပ်စငွဲ ပီဵ ARSA အဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵသတ် ဖတ်မှုမျာဵ
ရှိခသ
ဲဴ ည်။


ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၂၁

ရက်ေန့တွင်

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵတွင်

ရခိုင် ပည်နယ်၊

ဆယ်တန်ဵ

ေ ဖဆိုမည်ဴ

ေကျာက်ေတာ်ငမို့
အသက်

၁၇

နှစ်အရွယ် ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵ ဖစ်သူ ေမာင်ေဇာ်နင
ို ်ေဌဵအာဵ အမှတ်၅၃၉ တပ်ရင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ၍ ပန်လွှတ်ေပဵငပီဵေနာက် စကာဵမေ ပာနိုင်၊
ေရလည်ဵမေသာက်နင
ို ်၊ ထမင်ဵလည်ဵမစာဵနိုင်ေကကာင်ဵ ေမာင်ေဇာ်နင
ို ်ေဌဵ
၏ ဖခင် ဖစ်သူ ဦဵေရွှေစိနဦ
် ဵမှ ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။ ေမာင်ေဇာ်နင
ို ်ေဌဵကို
ေသနတ် ဖင်ဴေတဴ ခင်ဵ၊ ေသနတ်အဝ ဖင်ဴ ထု ခင်ဵ၊ လက်သီဵနှင်ဴလည်ဵ
တစ်ချက် ပိတ်ရက
ို ် ခင်ဵတို္ဓ

ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်ဟု ဦဵေရွှေစိနဦ
် ဵမှ ေ ပာဆို

ခဲသ
ဴ ည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ေမာင်ေဇာ်နင
ို ်ေဌဵသည် ေကကာက်လန့်၍ ေအာ်ဟစ်
ေနငပီဵ စိတ်မူမမှန် ဖစ်ေန ခင်ဵေကကာင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့မှ
စတင်၍

စစ်ေတွ ပည်သူ္ဓေဆဵရုဳကကီဵ၌

ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူေနရသည်ဟု

၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။

112

HUMAN RIGHTS

ခေမာက်ဆိတ်ေကျဵရွာရှိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၁၀၀ ေကျာ်ကို ARSA အဖွဲ့မှ
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ဒုက္ခေ မပုဳ

၇.၇။ ရှမ်ဵ ပည်နယ်
ရှမဵ် ပည်နယ်သည် စတုရန်ဵမိုင် ၆၀၁၅၅ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိုင် ၁၁ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၅၄
ငမို့နယ် ဖင်ဴ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်။

၂၀၁၄

သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ

လူဦဵေရ

၆

သန်ဵခန့်

ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၄ ခု ေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ရှမဵ် လူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ ဗမာ၊ ကချင်၊ ဝ၊
အခါ၊

ေဂ္ဒရခါဵ၊

တရုတ်လူမျုိ ဵမျာဵလည်ဵ

အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။

အမျာဵစုမှာ

ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ

ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင်ဴ အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။
ရှမဵ် ပည်နယ်တွင် ဓနုကိုယ်ပုင
ိ ်အုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴရေဒသအ ဖစ် ရွာငဳ၊ ပင်ဵတယငမို့နယ် ၂ ငမို့နယ်၊ ကိုဵကန့်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴရေဒသအ ဖစ် ကုန်ဵကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကင
ို ်ငမို့နယ် ၂ ငမို့နယ်၊ ပအိုင်ဵအုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴရေဒမျာဵ
အ ဖစ် ဟိုပုန်ဵ၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်ေလာင်ဵ ၃ ငမို့နယ်၊ ပေလာင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴေဒသအ ဖစ် နမ်ဴဆန်၊ မန်တုန် ၂
ငမို့နယ်နှင်ဴ ပေလာင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴရတိုင်ဵအ ဖစ် ခရိုင် ၂ ခုအတွင်ဵရှိ ဟိုပန်၊ မိုင်ဵေမာ်၊ ပန်ဝန်၊ မက်မန်ဵ၊
နာဵဖန်၊ ပန်ဆန်ဵငမို့နယ် ၆ ငမို့နယ် (နမ်တ
ဴ စ်၊ ပန်လုဳငမို့နယ်ခဲ)ွ မျာဵ ဖင်ဴ အထူဵသီဵသန့်အုပ်ချုပ်သည်။

ဇယာဵ ၁၉။

ရှမ်ဵ ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ရှမဵ် ပည်နယ်သည် လက်နက်ကိုင်အမျိုဵစုဳ၊ လူမျိုဵေပါင်ဵစုဳရှိငပီဵ KIO/ KIA၊ MNTJP/MNDAA၊ NA-B
PNLO/PNLA RCSS/SSA-S SSPP/SSA-N PSLF/TNLA PNA UWSP/UWSA တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင်
မျိုဵစုဳနှင်ဴ

မန်မာစစ်တပ်တို္ဓကကာဵ၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့အချင်ဵချင်ဵကကာဵစစ်ပွဲမျာဵမှာ

ပင်ဵ ပင်ဵထန်ထန်

ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ ၁၀ နှစ်တာအတွင်ဵ ငမို့နယ် ၄၃ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲမျာဵ ၁၉၀၀ ေကျာ် ဖစ်ပွာဵငပီဵ စစ်ေဘဵေရှာင်
ဒုက္ခသည်မျာဵစွာ ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵေနရေသာ ပည်နယ်တစ်ခလ
ု ည်ဵ ဖစ်သည်။
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CRV Coalition
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵ ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ရှမဵ် ပည်နယ်တွင်
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၁၄၉၇ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်
အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၆ နှင်ဴ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်တို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ်
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵစွာထဲတွင် မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုသည် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်
ဖစ်ငပီဵ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုသည် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵ ပစ္စည်ဵမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှု ၁၂
ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသည်။

ထို္ဓအ ပင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵ၊

မတရာဵ ဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵလယ်ေ မမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊ လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵမှုကို
ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကထ
ို ိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ
ကိုဵကွယ်မှုကို ထိပါဵ တာဵ မစ် ခင်ဵ၊ တရာဵမဲဴ စစ်သာဵစုေဆာင်ဵ ခင်ဵ၊ မုဒိမဵ် ကျင်ဴမှု၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာ
အကကမ်ဵဖက်မှု၊

ေပျာက်ဆုဳဵမှု(သို္ဓ)အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊

အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊

ေနရပ်မှေရွှေ့ေ ပာင်ဵ

ေစ ခင်ဵနှင် ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု၊ စိတ်ထင်တိုင်ဵအခွန်ေကာက်မှု၊ ကေလဵစစ်သာဵအသုဳဵ ပုမှု၊

ရှမဵ် ပည်နယ် ငမို့နယ်တိုင်ဵတွင် အနည်ဵအမျာဵအလိုက် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ေတွ့ရှိ
ရငပီဵ အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ သီေပါ၊ ကွတ်ခုင
ိ ်၊ လာဵရှိုဵ၊ ေလာက်ကုင
ိ ်၊ မန်တုန်၊ မိုင်ဵရှူဵ၊ တန့်ယန်ဵ၊ နမ်ဴမတူ၊ နမ်ဴခမ်ဵ၊
မူဆယ် ငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ ရှမဵ် ပည်နယ်ရှိ လက်နက်ကိုင်တပ်မျာဵနှင်ဴ
ေဒသအစိုဵရ မျာဵမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခပ
ဲဴ ါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ရှမဵ် ပည်နယ်တွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵ
ကို ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၅ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် မန်မာစစ်တပ် ၃၃ တပ်ရင်ဵမှ ေလာက်ကုင
ိ ်ငမို့လမ်ဵမေပ္ဒ
ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ ၁၀၀ ေကျာ် ေသေကကပျက်စီဵခဲဴရသည်။



၂၀၁၅ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရှမဵ် ပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ‘ဝ’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴရ
ေဒသတွင် ‘ဝ’ ပည် ေသွဵစည်ဵညီညွတ်ေရဵတပ်မေတာ် (UWSA) မှ ခရစ်ယာန် ဘာသာေရဵေခါင်ဵေဆာင်
မျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်ဟု UWSA မှ ေ ပာေရဵဆိုခွင်ဴရှိသူ ဦဵညီရန်ဂမှ ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။ ထိုဘာသာ
ေရဵေခါင်ဵေဆာင်မျာဵသည် ဘာသာေရဵအစွန်ဵေရာက်ဝါဒကို အာဵေပဵသည်ဟု စွပ်စွဲ ခင်ဵခဳထာဵရသည်။
‘ဝ’ေဒသတွင် ေနထိုင်သူအမျာဵစုသည် နတ်ကဵို ကွယ်ကကေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို္ဓသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ နှစ် ခင်ဵ
ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင်ဴ ရိုမန်ကတ်သလစ် ဘာသာဝင်မျာဵ ဖစ်ကကသည်။ ‘ဝ’လူမျိုဵစု၏ မဟာမိတ် ဖစ်
ေသာ တရုတ်နင
ို ်ငဳတွင် ခရစ်ယာန်မျာဵအာဵ အလာဵတူေသာ ဖိနပ
ှိ ်မှုမျာဵရှိလာချိန်တွင် ထိုလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ
လည်ဵ ထွက်ေပ္ဒလာ ခင်ဵ ဖစ်သည်။



ဝေဒသတွင် ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ၊ ဆရာမ ၉၂ ပါဵကို ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵငပီဵ ကျမ်ဵစာတက်ေနသည်ဴ
ေကျာင်ဵသူ၊ ေကျာင်ဵသာဵ ၄၁ ဦဵကို ‘ဝ’ အာဏာပိုင်မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵစစ်မှုထမ်ဵခိုင်ဵထာဵေကကာင်ဵ လာဵဟူ
နှစ် ခင်ဵခရစ်ယာန်အသင်ဵေတာ်၏ အကူအညီေတာင်ဵစာတွင် ေဖာ် ပထာဵသည်။
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လုဳခခုဳေရဵ အေကကာင်ဵ ပ သွာဵလာမှုကန့်သတ် ခင်ဵတို္ဓကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ


၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ဂျူလိုင် ၁၆ ရက်ေန့တွင် RCSS-SSA မှ မိုင်ဵပန်ငမို့နယ်အတွင်ဵ ေကျဵရွာမျာဵမှ လူငယ် ၅၀
ေကျာ်ကို အတင်ဵအဓမ္မ စစ်သာဵအ ဖစ် စုေဆာင်ဵခဲဴသည်။



၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဇန်နဝါရီလတွင် မိုင်ပန်ငမို့နယ်အတွင်ဵ SSA-S နှင်ဴ PNLA တို္ဓ တိုကပ
် ွဲမျာဵေကကာင်ဴ
အနီဵအနာဵ ပအိုဝ်ေကျဵရွာမျာဵမှ ေဒသခဳရွာသာဵ ၁၅၀၀ ေကျာ်သည် ‘ဝ’အာဏာပိုင်မျာဵထိန်ဵချုပ်ရာ
နယ်ေ မထဲသို္ဓ ခိလ
ု ှုဳေနခဲဴရသည်။

၇.၈။ ဧရာဝတီ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၃၅၇၀ ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၆ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၂၆
ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ

ငမို့ေတာ်မှာ ပုသိမ်ငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ

လူဦဵေရ ၆ သန်ဵေကျာ်ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ မန်မာနိုင်ငဳတွင် ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာနှင်ဴ ကရင်လူမျုိ ဵ
အဓိကေနထိုင်ကကသည်။ ရခိုင်လူမျုိ ဵအနည်ဵငယ်လည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
မျာဵ ဖစ်ငပီဵ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ် မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ ဇွန်လအထိ ဧရာဝတီတိုင်ဵ
ေဒသကကီဵတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၂၁၅ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ ၂၀၁၉ အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ
၂၀၁၃ ခုနှစ၊် ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ် နှင်ဴ ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ် မျာဵသည်လည်ဵ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ်
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵ နိင
ု ်ခဴပ
ဲ ါသည်။

ဇယာဵ ၂၀။

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ
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စစ်တပ်ေတွ့ဆုမ
ဳ ှု မရှိသေလာက် နည်ဵပါဵေသာေကကာင်ဴ

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်

ေပဵ ခင်ဵသည် ၅၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ထို ဖစ်စဉ်နှင်ဴ ချိတ်ဆက်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ
ချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် ၂၄ ရာခိင
ု ်နှုန်ဵ၊ လယ်ယာေ မသိမ်ဵဆည်ဵခဳရမှု ၄ ရာခိုင်နှုန်ဵတို္ဓ ဖင်ဴ ဒုတိယ၊ တတိယ
အမျာဵဆုဳဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴရသည်။ ထို္ဓအ ပင် မုဒိန်ဵမှု၊ တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ ေကျဵရွာ
မျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ ၄ ခု၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှုတို္ဓကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵ
တင်ထာဵပါသည်။


အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ ပုသိမ်၊ ဘိုကေလဵ၊ ေဒဵဒရဲ၊ အိမ်မဲ၊ ဟသောတ၊ အဂေပူ။ ေကျာက်ကန
ု ်ဵ၊ လပွတ္တာ၊
ေမာ်လငမိုင်ကျွန်ဵ၊ ငပုေတာ၊ ေ မာင်ဵ မငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်နှင်ဴ ရဲဌာနမျာဵမှ
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှု
မျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်
မျာဵကို ထုတ်နုတ်တင် ပထာဵပါသည်။



၂၀၁၁ ခုနှစ် ဨဂုတ်လ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ဖျာပုဳငမို့နယ်တွင် စစ်တပ်တပ်ရင်ဵ ၉၃ မှ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်စီဵ
လာေသာ အရပ်သာဵတစ်ေယာက်အာဵ ရပ်ခိုင်ဵငပီဵ အခေကကဵေငွေတာင်ဵဆိုရာ ဆိုင်ကယ်သမာဵမှ မေပဵ
ဘဲ ေမာင်ဵထွက်သွာဵေသာေကကာင်ဴ ပစ်ခတ်ရာမှ ေသဆုဳဵသွာဵသည်။



ေဒဵဒရဲငမို့၊ ေတာ်ကကပ်ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တပင်ေကျဵရွာတွင် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့၌
အမျိုဵသာဵတစ်ဦဵအာဵ ငါဵဖမ်ဵပိုက်ခိုဵသည်ဟု စွပ်စက
ွဲ ာ ေကျဵရွာရာအိမ်မှူဵမှတစ်ဆင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴငပီဵ
ေနာက် ငမို့မရဲစခန်ဵသို္ဓ ပို္ဓေဆာင်စစ်ေဆဵေမဵ မန်ဵေနစဉ်အတွင်ဵ စွပ်စခ
ွဲ ဳရသူသည် ဒဏ်ရာမျာဵ ဖင်ဴ
ေသဆုဳဵသွာဵ ခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လ

၂၄

ရက်ေန့တွင်

မန်မာနိုင်ငဳလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်

(MNHRC) မှ ေဒဵဒရဲငမို့သို္ဓ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴငပီဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ အ ပည်ဴအဝ
လုပ်ေဆာင်ခဲဴ ခင်ဵမရှသ
ိ ည်ကို စစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴ သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် မအူပင်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ မအူပင်ငမို့နယ်၊ မလက်တို
ေကျဵရွာအုပ်စုမှ လယ်သမာဵ ၈ ဦဵကို ေဒသတွင်ဵလုပ်ငန်ဵရှင် ေဒါက်တာ မင်ဴစန
ိ ်၏ လုပ်ကင
ို ်ခွင်ဴရေ မ
အတွင်ဵ ကျူဵေကျာ်သည်ဟုဆိုကာ ေထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။

ဖစ်စဉ်မှာ မလက်တိုေကျဵရွာ

အုပ်စု၊ ပေလာင်ေကျဵရွာရှိ ေ မလွတ်၊ ေ မလပ်၊ ေ မရိုင်ဵဧက ၅၅၀ ကို ေအာဴချက်ဒ်ကုမ္ပဏီမှ ၁၉၉၉
ခုနစ
ှ ်တွင် သိမ်ဵယူခဴငဲ ပီဵ ငါဵကန်တူဵေဖာ်ေကကာင်ဵ၊ သို္ဓေသာ် ငါဵေမွဵ မူ ခင်ဵမရှိသည်ဴအတွက် လယ်သမာဵ
မျာဵမှ ၂၀၁၃ ခုနှစတ
် ွင် ဝင်ေရာက်ထွန်ယက် စိုကပ
် ျိုဵခဲကဴ က ခင်ဵ ဖစ်သည်။ အဆိုပါ လယ်သမာဵမျာဵကို
ေအာဴချက်ဒ်ကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ် ေ မလွတ်၊ ေ မလပ်၊ ေ မရိုင်ဵဥပေဒ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဲဴရာ တရာဵရုဳဵတွင်
၂ နှစ်ခန့် ကကာဵနာခဲဴငပီဵေနာက် မအူပင်ငမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ေဒ္ဒသင်ဵသင်ဵေသာ်မှ ယခုကသ
ဲဴ ို္ဓ
ချမှတ်ခဴဲ ခင်ဵ ဖစ်သည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ

၇.၉။ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ပဲခဵူ တိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၅၂၁၃ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၄ ခရိုင်၊ ငမို့နယ် ၂၈
ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ ပဲခဵူ ငမို့ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ
လူဦဵေရ ၅ သန်ဵခန့် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ဆဋ္ဌမအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကသည်။
အမျာဵစုမှာ

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်

မျာဵ ဖစ်ငပီဵ

ခရစ်ယာန်၊

အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ

အတူတကွ

ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။

ဇယာဵ ၂၁။

ပဲခဵူ တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၁။

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို

အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ်

ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ပဲခဵူ တိုင်ဵ

ေဒသကကီဵတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ

၃၅၄ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၅

ခုနစ
ှ ်တွင် ဖစ်သည်။ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ နှင်ဴ ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ို္ဓတွင် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ်
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
အဖွဲ့မျာဵ ဖင်ဴ

ပဲခဵူ တိုင်ဵတွင်

ကရင်လမ
ူ ျိုဵအချို့လည်ဵ

ေနထိုင်သလို

KNU/KNLA

မန်မာစစ်တပ်၏ ထိေတွ့ တိုကခ
် က
ို ်မှုမျာဵရှိရာ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်ဵ ေတာင်ငူနှင်ဴ

ေညာင်ေလဵပင်ငမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵ ၄ ကကိမ် တိုကပ
် ွဲ ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။
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နိုင်ငဳေရဵအရ ဝါဒစုဳေသာ နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ ရုဳဵစိက
ု ်ငပီဵ၊ လူထု၏ နိုင်ငဳေရဵအာဵေကာင်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ
ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ
မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ရဲမျာဵ၊ အကျဉ်ဵစခန်ဵမျာဵတွင် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ၇
ရာခိုင်နှုန်ဵတို္ဓ ဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။ ထို္ဓအ ပင် တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ အရပ်သာဵ
မျာဵ ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊ ေကျဵရွာမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵ ဖျက်ဆီဵခဳရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို
ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု၊
ကေလဵစစ်သာဵအသုဳဵ ပုမှုတို္ဓကို လည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ လက်ပဳတန်ဵ၊ ေရွှေကျင်၊

ေအာင်လဳ၊ ေတာင်ငူ၊ ပည်၊ သဲကုနဵ် ၊ ေညာင်ေလဵပင်၊

မင်ဵလှ၊ ေပါင်ဵတည်၊ နတ်တလင်ဵ၊ ေရတာရှည်၊ ဇီကုနဵ် ငမို့နယ်မျာဵ ငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။
စစ်တပ်၊ ရဲဌာနမျာဵ၊ အစိုဵရမျာဵမှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ၊
လူနည်ဵစုမျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။

ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ် ေမလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ပဲခဵူ တိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ၁၅ နှစ်အရွယ် တင်မင်ဵနိုင်ဆိုေသာ
လူငယ် တစ်ယာက်ကို စစ်သာဵမျာဵမှ စစ်တပ်ဝင်ရန် အတင်ဵစည်ဵရုဳဵရာမှ ထွက်ေ ပဵ ခင်ဵေကကာင်ဴ
သတ် ဖတ်ပစ်ခဴသ
ဲ ည်ဟု မှတ်တမ်ဵ ပုခဲရ
ဴ သည်။



၂၀၁၀ ခုနှစ် ေမလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ေ မ မှုပ်မိုင်ဵတစ်လုဳဵ ေပါက်ကဲခ
ွ ဴရ
ဲ ာ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ သည်။



၂၀၁၅

ခုနှစ်

မတ်လ

၁၀ရက်ေန့တွင်

လက်ပဳတန်ဵငမို့နယ်အတွင်ဵရဲမျာဵမှ

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ

အမျိုဵသာဵပညာေရဵဥပေဒ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵ ဆန္ဒ ပသ ခင်ဵကို အကကမ်ဵဖက်ငဖိုခွဲဖမ်ဵဆီဵခဲဴကကသည်။
ရာချီေသာ ဆန္ဒ ပေကျာင်ဵသာဵမျာဵ၊ ဝန်ဵရဳ ပည်သူမျာဵ ရိုကန
် ှက် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသည်။ ထိုဆန္ဒ ပပွဲသည်
ရဲမျာဵက

ချီတက်လာေသာ

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို

ပိတ်ဆို္ဓတာဵ မစ်ထာဵေသာ

၉

ရက်ေ မာက်ေန့

ဖစ်သည်။


၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ပဲခဵူ တိုင်ဵ ေဝါငမို့နယ် သူရဲသမိန်ေကျဵရွာတွင် ဘာသာေရဵ
အစွန်ဵေရာက် လူအုပ်ကကီဵမှ ဗလီတစ်ခတ
ု ည်ေဆာက်ေနမှုအေပ္ဒ မေကျမနပ် ဖစ်ငပီဵ ပဋိပက္ခအသွင်
ေဆာင်ကာ ဘာသာေရဵ အေဆာက်အဦတစ်ခု ဖျက်ဆီဵခဳရငပီဵ အိမ်တချို့ ဖျက်ဆီဵခဳခဲဴရသည်။ ရွာသာဵ
တစ်ဦဵလည်ဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရခဲဴကကသည်။
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ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ပဲခဵူ တိုင်ဵတွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵကို

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၇.၁၀။ မေကွဵတိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၇၃၀၅ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိုင် ၅ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၂၅
ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ မေကွဵငမို့ ဖစ်သည်။။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ
လူဦဵေရ ၄ သန်ဵခန့် ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၇ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကက
ငပီဵ ချင်ဵ၊ ရှမဵ် နှင်ဴ အ ခာဵလူမျုိ ဵမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ အ ခာဵ
ဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနစ
ှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်ဧငပီလအထိ မေကွဵတိုင်ဵ
ေဒသကကီဵတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၁၄၅ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၉ နှင်ဴ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်တို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်
ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။

ဇယာဵ ၂၂။

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချုိ ဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ် ဖင်ဴ
စုစုေပါင်ဵ အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်၊ ေ မယာသိမ်ဵပိုက်မှု
မျာဵသည် ၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ အမျာဵဆုဳဵအလိုက် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵ
စွဲဆို ခင်ဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊ ေကျဵရွာမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှုနှင်ဴ ပစ္စည်ဵဥစ္စာမျာဵဖျက်ဆီဵခဳရမှု၊
လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်
ေစ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုတို္ဓ ဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵ
ပါသည်။
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အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ မေကွဵနှင်ဴ ပခုက္ကူငမို့နယ်သည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ
ေချာက်၊ ေရနဳေချာင်ဵ၊ ဆိတ် ဖူ။ ငဖဲ၊ သရက်၊ နတ်ေမာက်၊ မင်ဵဘူဵ၊ ေတာင်တွင်ဵကကီဵ၊ ဂန့်ေဂါ၊ ေအာင်လဳငမို့
နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊ ရဲဌာနမျာဵ၊ အစွန်ဵေရာက်အုပ်စုမျာဵ၊ အစိုဵရမျာဵမှ ေဒသခဳ
လယ်သမာဵမျာဵအာဵ၊ လူနည်ဵစုမျာဵကို လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴဲ
ပါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ မေကွဵတိုင်ဵတွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဂန့်ေဂါငမို့နယ် ေပါလဲဴရွာတွင် အစွန်ဵေရာက်အုပ်စုတစ်ခမ
ု ှ ေဒသခဳ ၂၀ ခန့်
ခရစ်ယာန် ဝတ် ပုေနေသာအိမ်ကို ခဲနင
ှ ်ဴေပါက် ခင်ဵ၊ ပစ္စည်ဵမျာဵဖျက်ဆီဵ ခင်ဵမျာဵ ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်။ လူ ၆
ေယာက် ထို ဖစ်စဉ်ေကကာင်ဴ ဒဏ်ရာရခဲသ
ဴ ည်။



၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ပခုကူ္က ငမို့နယ် မစ်ေချရွာတွင် ဘာသာေရဵအစွန်ဵေရာက်
အုပ်စုတစ်ခမ
ု ှ အစ္စလာမ်အမျုိ ဵသာဵတစ်ဦဵက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵအာဵ ထိပါဵသည်ဟုဆိုငပီဵ



၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ အေကာင်အထည်
ေဖာ်လျက်ရှိေသာ မစ်ေရတင်စီမက
ဳ ိန်ဵ၊ မေကွဵ-နတ်ေမာက် ရထာဵလမ်ဵစီမဳကိနဵ် ၊ ပည်တွင်ဵသုဵဳ ဂက်စ်
ပိုကလ
် ိုင်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵေကကာင်ဴ စုစုေပါင်ဵလယ်ယာေ မဧက ၃၀၀ ေကျာ် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴသည်ဴ ေတာင်သူ
မျာဵေလျာ်ေကကဵရရှိရန် ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် ေတာင်သူ ၂၀၀ ခန့်သည် မေကွဵငမို့ေတာ်
ခန်ဵမေရှ့၌ ဆန္ဒ ပ ေတာင်ဵဆိုခဲဴကကသည်။



၂၀၀၁ ခုနစ
ှ ်ခန့်တွင် မေကွဵငမို့နယ်၌ တည်ေဆာက်ခဴသ
ဲ ည်ဴ သဖန်ဵဆိပ် မစ်ေရတင်စီမဳကိနဵ် ၊ ၂၀၀၇
ခုနစ
ှ ခ
် န့်တင
ွ ် ေရနဳေချာင်ဵ-ေချာက်ငမို့နယ်မှ ရှမဵ် ပည်နယ်ကဆ
ို က်ထာဵခဲဴသည်ဴ ဂက်စ်ပိုကလ
် ိုင်ဵစီမဳကိနဵ် ၊
၂၀၁၂

ခုနှစ်ဝန်ဵကျင်မှ

ေဖာက်လုပ်ခဴသ
ဲ ည်ဴ

မေကွဵ-နတ်ေမာက်

ရထာဵလမ်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵေကကာင်ဴ

စုစုေပါင်ဵလယ်ယာေ မဧက ၃၀၀ ေကျာ် ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴသည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင်ဴ
စွမ်ဵအင် ဝန်ကကီဵ ဦဵ မင်ဴေဇာ်မှ မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေအာင်လဳငမို့နယ်၊ စကကီဵေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ ၅၀
ခန့်ကို တာဝန်ဝတ္တရာဵေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ပည်သူ္ဓဝန်ထမ်ဵကိုဟန့်တာဵမှု ဖင်ဴ ေအာင်လဳငမို့နယ် ရဲစခန်ဵ
တွင် အမှုဖွင်ဴခသ
ဲဴ ည်။ ေအာင်လဳငမို့နယ်ရှိ ကလုဳေမာ်ေကျဵရွာနှင်ဴ ကဳမေလဵေကျဵရွာနှစ်ရွာ၌ လျှပ်စစ်မီဵ
ရရှိေရဵအတွက် အဆိုပါရွာနှစ်ရွာနှင်ဴနဵီ ေသာ စကကီဵေကျဵရွာကို ဖတ်၍ လျှပ်စစ်ကကိုဵသွယ်တန်ဵရာတွင်
စကကီဵေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ ၅၀ ဦဵခန့်သည် ေကျဵရွာအတွင်ဵမှ မီဵကကိုဵသွယ်တန်ဵလျှင် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု
ဆိုကာ မီဵကကိုဵသွယ်ရန် ခွင်ဴမ ပုဘဲ ဟန့်တာဵကန့်ကွက်ခဲဴကကသည်။ ေအာက်တိုဘာလဆန်ဵကတည်ဵက
ကန့်ကွက်မှုမျာဵစတင်ခဴဲ ခင်ဵ ဖစ်ငပီဵ ေဒသအာဏာပိုင်မျာဵနှင်ဴ ကန့်ကွက်ေနသူမျာဵသည် အကကိမ်ကကိမ်
ေတွ့ဆုဳ

ေဆွဵေနွဵခဲဴေသာ်လည်ဵ

ေ ပလည်မှုမရရှိသည်ဴအတွက်

အမှုဖွင်ဴရ ခင်ဵ ဖစ်ေကကာင်ဵ

ဝန်ကကီဵ

ဦဵ မင်ဴေဇာ်မှ ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။ အမှုဖွင်ဴ ခင်ဵခဳထာဵရသူတစ်ဦဵ ဖစ်ေသာ ေဒ္ဒညိုညိုစန်ဵမှ ေဒသဆိုင်ရာ
အာဏာပိုင်မျာဵမှ

ေဒသခဳမျာဵကို

ရှင်ဵလင်ဵေ ပာကကာဵ ခင်ဵမရှဘ
ိ ဲ

ေ ပာဆိုခဲဴသည်။
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ေဆာင်ရွက်ေန ခင်ဵ ဖစ်သည်ဟု

HUMAN RIGHTS

သူ္ဓအိမ်နှင်ဴ ဆိုင်ကို မီဵရှို့ ခင်ဵ ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်။ ထို္ဓ ပင် ဗလီတစ်ခက
ု ိုလည်ဵ ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်။

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

၇.၁၁။ မန္တေလဵတိင
ု ်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ေန ပည်ေတာ် ပည်ေထာင်စုနယ်ေ မ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၄၆၅၉ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၇ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ်
၂၈ ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵငပီဵ ငမို့ေတာ်မှာ မန္တေလဵ ဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ
လူဦဵေရ ၆ သန်ဵေကျာ်ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ တတိယေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵ အဓိကေန
ထိုင်ကကငပီဵ ရှမဵ် ၊ တရုတ်လူမျုိ ဵမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ အ ခာဵ
ဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။

မန္တေလဵတိုင်ဵအတွင်ဵ ပည်ေထာင်စုနယ်ေ မ

အ ဖစ် ေန ပည်ေတာ် ပည်ေထာင်စုနယ်ေ မကို အထူဵစီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵနယ်ေ မအ ဖစ် မန်မာနိုင်ငဳ၏ ငမို့ေတာ်
အ ဖစ်သတ်မှတ်ငပီဵ သီဵသန့်ထာဵရှိသည်။ ငမို့နယ် ၈ ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵငပီဵ ၂၇၂၃ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ
လူဦဵေရ ၁ သန်ဵခန့် ေနထိုင်ကကသည်။ မန္တေလဵတိုင်ဵအတွင်ဵ စစ်ပွဲအ ဖစ် ၂၀၁၅ တွင် ၁ ကကိမ်သာ
မိုဵကုတ်ငမို့နယ် စပယ်ေကျဵရွာ အနီဵ TNLA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင်ဴ မန်မာစစ်တပ်တို္ဓ ထိေတွ့တိုကခ
် က
ို ်မှု
ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။

ဇယာဵ ၂၃။

မန္တေလဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ေန ပည်ေတာ် ပည်ေထာင်စုနယ်ေ မ ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ

လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပဇယာဵ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ မန္တေလဵတိုင်ဵ
ေဒသကကီဵတွင် စုစုေပါင်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၈၈၉ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖစ်ငပီဵ

၂၀၁၈၊ ၂၀၁၄ နှင်ဴ ၂၀၁၅ ခုနှစတ
် ို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ်

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
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CRV Coalition
မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၄၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ စုစု
ေပါင်ဵ အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်ဵတို္ဓသည် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
အဓိက ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ သည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ရရှိသည်။
ထို္ဓအ ပင် တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵပစ္စည်ဵမျာဵဖျက်ဆီဵမှု၊ အရပ်သာဵမျာဵ
ပစ္စည်ဵ လုယူသိမ်ဵဆည်ဵခဳရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို
ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊
ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုတို္ဓကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ

ပည်ကကီဵတဳခန
ွ ်ငမို့နယ်မျာဵတွင်

အလုပ်သမာဵအေရဵ

ဆန္ဒ ပမှုမျာဵေကကာင်ဴ

လူ္ဓအခွင်ဵအေရဵ ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုမျာဵ အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ မိတ္ထီလာငမို့နယ်တွင် အစွန်ဵေရာက် ဆူပူအကကမ်ဵ
ဖက်မှုမျာဵလည်ဵ ရှိခသ
ဲဴ ည်။ အ ခာဵငမို့တွင်ဵ ငမို့နယ်မျာဵ ဖစ်ေသာ ေအာင်ေ မသာဇဳ၊ မဟာေအာင်ေ မ၊
ချမ်ဵ မသာစည် စသည်တို္ဓတွင်လည်ဵ လူထုဆန္ဒ ပပွဲမျာဵကို ေနှာင်ဴယှက်ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵရှိေနငပီဵ၊ ပုသိမ်ကကီဵ၊
အမရပူရ

ငမို့နယ်မျာဵတွင်လည်ဵ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ်မျာဵ

ရှိေနသည်။

ေန ပည်ေတာ်

ပည်ေထာင်စု နယ်ေ မမှလည်ဵ လယ်ေဝဵ၊ ပျင်ဵမနာဵ၊ ဒက္ခဏသီရိ၊ ဥတ္တရသီရိ၊ ဇဗျူသီရိငမို့နယ်မျာဵတွင်
စစ်တပ်၊ ရဲ၊ အကကမ်ဵဖက်အစွန်ဵေရာက် လူအုပ်စုမျာဵကနှင်ဴ ေဒသအစိုဵရမျာဵမှ ေဒသခဳအရပ်သာဵမျာဵ၊
လူနည်ဵစု

ဘာသာဝင်မျာဵ၊

အလုပ်သမာဵမျာဵအေပ္ဒ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ

ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို

အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴဲ ပါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ

မန္တေလဵတိုင်ဵနှင်ဴ

ေန ပည်ေတာ်တွင်

ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

ဖစ်ရပ်မျာဵမှ

ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ် မျာဵကို ထုတ်နုတ်တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ေန့တွင် မိတ္ထီလာငမို့နယ်တွင် ဗုဒွဘာသာဝင်မျာဵနှင်ဴ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာဵ
ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵခဲဴရာ အစ္စလာမ်ဘာသာေရဵ အေဆာက်အအုဳတစ်ခက
ု ို မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဳရငပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ
ကေလဵငယ် ၃၂နှင်ဴ ဆရာ ၂ ဦဵ ပိတ်မိေသဆုဳဵခဲရ
ဴ သည်။ ထို ဖစ်ရပ်ကို လာေရာက် စမ်ဵစစ်ေသာ ၂၀၁၃
ခုနစ
ှ ် ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ကုလသမဂ္ဂလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ အထူဵကိုယ်စာဵလှယ် လိုကပ
် ါလာ
ေသာယာဉ်ကို ပိတ်ဆို္ဓကန်ေကကာက် ခင်ဵမျာဵ၊ ဆဲဆိုေအာ်ဟစ် ခင်ဵမျာဵကို ဘာသာေရဵအစွန်ဵေရာက်မျာဵ
က ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵငမို့၌ ပုသိမ်ကကီဵငမို့နယ်၊ ေအာင်သေ ပေကျဵရွာ
အနီဵတွင် တည်ေဆာက်မည်ဴ ေကျာက်မီဵေသွဵသုဳဵ ဘိလပ်ေ မစက်ရုဳကုိ ဖျက်သိမ်ဵေပဵရန်အတွက် ဆန္ဒ ပ
ေတာင်ဵဆိုမည်ဴ ေဒသခဳ ၁၀၀ ဦဵခန့်ကို မဟာေအာင်ေ မငမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဵ မစ်ခဴသ
ဲ ည်။ ေနာက်ပိုင်ဵ
တွင် ထိုဆန္ဒ ပသူမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵငပီဵ ပုသိမ်ကကီဵငမို့နယ် ရဲစခန်ဵတွင် ချုပ်ေနှာင်ထာဵရာမှ တစ်ဦဵမှ အိုဵဘို
ေထာင်သို္ဓအေ ပာင်ဵတွင် ေသဆုဳဵခဲရ
ဴ ာ အေလာင်ဵတွင် မင်သာေသာ ရိုကန
် ှက်ဒဏ်ရာမျာဵ ရှိေနေသာ်
လည်ဵ ပန်မေ ပာရန် မိသာဵစုမျာဵအာဵ ဖိအာဵေပဵလတ်မှတ်ထိုဵခိင
ု ်ဵမှုမျာဵ ပုလုပ်ခဴကဲ ကသည်။ ထိုသူအာဵ
ရဲမျာဵက ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက် သတ် ဖတ်ခဴသ
ဲ ည်ဟု ယုဳကကည်လျက်ရှိသည်။
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မင်ဵခခဳ၊ မစ်သာဵ၊ နွာဵထိုဵကကီဵ၊ မလိုင်၊ တဳတာဵဦဵ၊ မိုဵကုတ်၊ ပည်ကကီဵတဳခန
ွ ်၊ ပင်ဦဵလွင်၊ ရမည်ဵသင်ဵ၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ


၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ပင်ဦဵလွင်ငမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်သာဵမျာဵက အရပ်သာဵမျာဵကို
ေန့စဉ်သွာဵလာေနကကလမ်ဵကို တဳတိုင်ဵခတ် ပိတ်ဆို္ဓထာဵရှိမှုနှင်ဴ ပတ်သက်ငပီဵ ရိုကပ
် ုတ် ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာ
ရေစခဲဴသည်။ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရသူမျာဵထဲမှ ၁၀ တန်ဵေကျာင်ဵသူ မယွန်ဵအိ ဖူဆိုသူကို ဆဳပင်ဆွဲ ရိုက်ပုတ်
ခင်ဵ၊ မျက်နှာအာဵကန်ေကကာက် ခင်ဵမျာဵကိုလည်ဵ လုပ်ေဆာင်ေသာေကကာင်ဴ ေဆဵရုဳတက် ကုသရသည်ဴ
အထိ ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။



၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ေန ပည်ေတာ်၊ ဇမ္ဗူသီရိငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဘာသာ ပန်နှင်ဴ
ပည်တွင်ဵအလွတ်သတင်ဵေထာက် ကိုေအာင်နိုင်စဵို ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵကိုလှတင်နှင်ဴ တူရကီနင
ို ်ငဳအေ ခစိုက၊်
TRT သတင်ဵဌာန (စင်ကာပူရဵုဳ ခွဲ)မှ သတင်ဵေထာက်နှစဦ
် ဵတို္ဓအာဵ ၁၉၃၄ ခုနစ
ှ ်၊ ေလေကကာင်ဵ ပျဳသန်ဵမှု
ဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၁၀ ဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ်နှစလ
် စီ ကျခဳေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။



၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် ေန ပည်ေတာ်၌ ပုလုပ်ခဴသ
ဲ ည်ဴ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုအ
ဳ ေ ခခဳဥပေဒ
ပင်ဆင်ေရဵ ေထာက်ခပ
ဳ ွဲတွင် ေဖျာ်ေ ဖခဲဴသည်ဴ ဇွဲအငငိမအ
်ဴ ဖွဲ့မှ လူရွှေင်ေတာ်မျာဵ ဖစ်ေသာ ပန်ဵသီဵ၊
စိမ်ဵလန်ဵ၊ အာလူဵ၊ ေဇာက်ထိုဵနှင်ဴ ဒိုဵေပါက်တို္ဓ၏ ပကွက်တချို့သည် တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို
ထိခုက
ိ ်ေစ ဖင်ဴ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ

မင်ဴဦဵမှ ဇမ္ဗူသီရိငမို့နယ်တရာဵရုဳဵသို္ဓ ဦဵတိုကေ
် လျှာက်ထာဵကာ

၎င်ဵတို္ဓငါဵဦဵကို တရာဵစွဲဆိုခဲဴသည်။
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၇.၁၂။ စစ်ကိုင်ဵတိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ

စစ်ကုင
ိ ်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၃၆၁၇၉ မိုင် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၁၀ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၃၇
ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၅ သန်ဵေကျာ် ေနထိုင်
လျက်ရှိငပီဵ ၅ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ နာဂ၊ ချင်ဵ၊ ရှမဵ် လူမျိုဵမျာဵ
မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။ စစ်ကုင
ိ ်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် နာဂကိုယ်ပင
ို ်အုပ်ချုပ်ခင
ွ ်ဴရ
ေဒသအ ဖစ် လဟယ်၊ ေလရှီဵ၊ နန်ဵယွန်ဵ ၃ ငမို့နယ်တို္ဓကို သတ်မှတ်ထာဵသည်။

ဇယာဵ ၂၄။

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

စစ်ကုင
ိ ်ဵတိုင်ဵအတွင်ဵ မန်မာစစ်တပ်၊ အိန္ဒိယစစ်တပ်၊ UNFA၊ NSCN-K၊ SNA လက်နက်ကိုင်တို္ဓ
အကကာဵစစ်ပွဲအ ဖစ် ဟုမ္မလင်ဵ၊ လဟယ်၊ နန်ဵယွန်ဵ ငမို့နယ် ၃ ငမို့နယ်တွင် ၁၃ ကကိမ်တို္ဓ ထိေတွ့တိုကခ
် က
ို ်မှု
ဖစ်ခသ
ဲဴ ည်။
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည် အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ

ငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။

စစ်တပ်နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
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ဒုက္ခေ မပုဳ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ စစ်ကင
ို ်ဵတိုင်ဵတွင်
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၈၅၂ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ်တွင် အမျာဵဆုဳဵ
ဖစ်ငပီဵ ၂၀၁၃၊ နှင်ဴ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မျာဵကို ဒုတိယ၊ တတိယ အမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ
စုစုေပါင်ဵ အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵမှုမျာဵသည် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵ
သည် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်ဵတို္ဓ ဖငဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိရသည်။
ထို္ဓအ ပင် တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵပစ္စည်ဵ လုယူသိမ်ဵဆည်ဵခဳရမှု၊
လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို ကန်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်
ေစ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု၊ အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊ ဘာသာကိုဵကွယ်မှုကထ
ို ိပါဵ ခင်ဵ၊
ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုတို္ဓ ဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ

စစ်ကုင
ိ ်ဵတိုင်ဵတွင်

ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ

ဖစ်ရပ်မျာဵမှ

ထင်ရှာဵေသာ

ဖစ်ရပ်မျာဵကို ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။


ဧငပီလ

၁၆

ရက်ေန့တွင်

စစ်ကုင
ိ ်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

ကန့်ဘလူငမို့နယ်၊

ဘူဵကုန်ဵေကျဵရွာအနီဵရှိ

သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵခဳခဲဴရသည်ဴ လယ်ေ မေပ္ဒတွင် တဲထိုဵေနထိုင်လျှက်ရှိေသာ ေဒသခဳမျာဵနှင်ဴ စိုကပ
် ျိုဵေရဵ
ဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵကကာဵ ရုန်ဵရင်ဵဆန်ခတ် ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ ေတာင်သူမျာဵသည် သိမ်ဵဆည်ဵခဳ
ေ မမျာဵေပ္ဒတွင် ပဲ၊ ေ ပာင်ဵ၊ နှမ်ဵမျာဵ ပန်လည်စိုက်ပျိုဵလို၍ လယ်ကွက်မျာဵတွင် တဲထိုဵေနထိုင်သည်ကို
စိုကပ
် ျိုဵေရဵဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ လယ်ထွန်စက်မျာဵနှင်ဴ ဖျက်ရန် ကကိုဵစာဵေသာေကကာင်ဴ ေတာင်သူမျာဵမှ
တာဵဆီဵသည်ဴအတွက် ပဋိပက္ခမျာဵ ဖစ်ပွာဵရ ခင်ဵ ဖစ်သည်ဟု ေ မဧက ၄၀ ခန့် သိမ်ဵဆည်ဵ ခင်ဵခဳခဴရ
ဲ
သည်ဴ ေတာင်သူေဒ္ဒခေရမှ ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။


၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ေမလ ၈ ရက်ေန့တွင် ေရွှေဘုငိ မို့နယ် ေရွှေဘိုေထာင်တွင် ေထာင်သာဵမျာဵမှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
တန်ဵတူမျှတစွာ ေထာင်တွင်ဵအခွင်ဴအေရဵခဳစာဵနိုင်ေရဵ၊ လွတ်ငငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴ အမျာဵတန်ဵတူရရှိနုင
ိ ်ေရဵ
အတွက် အမျိုဵသာဵလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်၊ မီဒီယာနှင်ဴ အစိုဵရအာဏာပိုင်မျာဵအာဵ ေတွ့ခွင်ဴေတာင်ဵ
ရန် ဆန္ဒ ပရာမှ ေထာင်အာဏာပိုင်မျာဵက ပစ်ခတ်နမ
ှိ ်နှင်ဵရာ ၄ ေယာက်ေသ ၂ ေယာက် ဒဏ်ရာရ
ခဲသ
ဴ ည်။



၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ဆာဵလင်ဵကကီဵငမို့နယ်

စီတီရွာတွင် အမျိုဵသမီဵတစ်ဦဵမှာ

လက်ပဳေတာင်ဵ ေကကဵနီစီမဳကိနဵ် ေ မသိမ်ဵမှုအေပ္ဒ ဆန္ဒ ပမှုတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေခါင်ဵကိုပစ်သတ်ခခ
ဳ ရ
ဲဴ သည်။


၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ယင်ဵမာပင်ငမို့နယ် သဲကုနဵ် ေန ၁၂ နှစ်အရွယ် မိန်ဵကေလဵငယ်
တစ်ဦဵကို တပ်ရင်ဵ ၉၀၉ မှ စစ်သာဵတစ်ဦဵသည် မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။
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၇.၁၃။ တနသောရီတုိင်ဵေဒသကကီဵ

တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၁၆၇၃၅ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၃ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ်
၁၀ ငမို့နယ် ဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်။ ၂၀၁၄ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ လူဦဵေရ ၁ သန်ဵခွဲခန့်
ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ၁၂ ခုေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာမျိုဵရင်ဵ ဖစ်ေသာ ထာဵဝယ်၊ ငမိတ် လူမျိုဵမျာဵ
ဖစ်ငပီဵ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင်ဴ အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။

ဇယာဵ ၂၅။

တနသောရီ တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် KNU/KNLA NMSP/MNLA လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ မန်မာစစ်တပ်
ကကာဵ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဧငပီလထိ ဘုတ် ပင်ဵ၊ ေရ ဖူ၊ ထာဵဝယ်၊ ေကာဴေသာင်ဵ၊ ငမိတ်၊ တနသောရီ
စသည်ဴ ၆ ငမို့နယ်တွင် စစ်ပွဲမျာဵ ၁၂ ကကိမ် ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။
ငမို့နယ် ၁၀ ငမို့နယ်လုဳဵတွင် ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵရှိငပီဵ ထာဵဝယ်၊ ေရ ဖူငမို့နယ်မျာဵတွင် အဓိက
ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ စစ်တပ်၊ ရဲနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်တပ်မျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ ေဒသ
အစိုဵရမျာဵမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵကို အဓိကထာဵ ပုလုပ်ခဴပ
ဲ ါသည်။
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အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ ကရင်၊ မွန်၊ ဆလုဳ၊ လူမျိုဵမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵသညဴ် ဖစ်စဉ်မျာဵအရ ၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ တနသောရီတိုင်ဵ
ေဒသကကီဵတွင် စုစုေပါင်ဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ် စုစုေပါင်ဵ ၁၃၂ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵ အမျာဵဆုဳဵမှာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖစ်ငပီဵ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၁၄ နှင်ဴ ၂၀၁၅ ခုနှစတ
် ို္ဓသည် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ်
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
စစ်ေဘဵေကကာင်ဴ ငငိမဵ် ချမ်ဵစွာဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴအယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်ဵ ဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵ
အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵသည် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကို ကန့်သတ်
ခင်ဵ ၈ ရာခိုင်နှုန်ဵ၊ ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵ အင်ဵအိုင်သိမ်ဵမှုမျာဵကို အဓိကေတွ့ရငပီဵ၊ တရာဵမျှတမှုမရှိေသာ တရာဵ
စွဲဆို ခင်ဵ၊

အရပ်သာဵမျာဵေ မယာ၊

ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊

လွတ်လပ်စွာစုေဝဵမှုကို

ကန်သတ် ခင်ဵ၊

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုကထ
ို ိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု ၁၄၄ ခု၊ တရာဵမဲဴ
စစ်သာဵစုေဆာင်ဵ ခင်ဵ ၃ ခု၊ မုဒိန်ဵကျင်ဴမှု ၂၃ ခု၊ (ရာခိုင်နှုန်ဵ)၊ လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိင
ု ်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု ၃ ခု၊ အစအန
မရှိ

ေပျာက်ဆုဳဵမှု၊

အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊

ေနရပ်မှေရွှေ့ေ ပာင်ဵေစ ခင်ဵနှင်ဴ

ဖယ်ရှာဵ ခင်ဵ၊

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု၊ စိတ်ထင်တိုင်ဵ အခွန်ေကာက်မှုတို္ဓကိုလည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ တနသောရီတိုင်ဵတွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်
မျာဵကို ထုတ်နုတ်တင် ပထာဵပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် တနသောရီ ဝန်ကကီဵချုပ်ေဟာင်ဵ ေဒ္ဒလဲဴလဲဴေမာ်ကို အဂတိလိုကစ
် ာဵမှု ဖင်ဴ
တရာဵစွဲဆိုခဲဴငပီဵ ၂၀၂၀ ေမလတွင် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။



ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ထာဵဝယ်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တနသောရီ
ဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ် ဦဵမျိုဵေအာင်ကို သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒပုဒ်မ ၂၅(ခ) ဖင်ဴ ဒဏ်ေငွ ငါဵသိန်ဵကျပ်
ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဴသ
ဲ ည်။ ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် တနသောရီဂျာနယ်တွင် ကေလာင်
ရှင်မူဵေဆဵအိုဵ၏ မဲဆွယ်အခပုဳဵသေရာ်စာကို ေဖာ် ပခဲငဴ ပီဵေနာက် တနသောရီတိုင်ဵဝန်ကကီဵချုပ်နှင်ဴ အစိုဵရ
အဖွဲ့ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခုက
ိ ်ေစသည်ဟုဆိုကာ တိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵေအဵလူမှ
တနသောရီဂျာနယ်ကို ထာဵဝယ်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ဦဵတိုကေ
် လျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴ ခင်ဵ ဖစ်
သည်။ ထိုအမှုကို တစ်နှစ် ေကျာ်ကကာ စစ်ေဆဵခဲဴငပီဵသည်ဴေနာက် အမိန့်ချမှတ်ခဴဲ ခင်ဵ ဖစ်သည်။



၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ကရင်ဴအမျိုဵသာဵအစည်ဵအရုဳဵ (KNU) တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵသည်
တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရ ဖူငမို့နယ်၊ အလယ်စခန်ဵေကျဵရွာအနီဵေကကာင်လျှာကွင်ဵ၌ ဥယာဉ်ခခဳလုပ်
ကိုင်ေနသူ ေမာင်နင
ို ်အလင်ဵ၊ ေမာင်နင
ို ်စိုဵဝင်ဵနှင်ဴ ေမာင်နင
ို ်လင်ဵတို္ဓသုဳဵဦဵအာဵ ရိုက်နှကခ
် သ
ဲဴ ဖင်ဴ ဒဏ်ရာ
အသီဵသီဵ ရရှိခဲဴသည်။ KNU စစ်သာဵမျာဵသည် ၎င်ဵရွာသာဵနှစ်ဦဵနှင်ဴ ဟဳဂဳရွာသာဵတစ်ဦဵကို ေသနတ်ဒင်
ဖင်ဴ ထုရက
ို ်ခဴငဲ ပီဵ၊ ဓာဵ ပာဵ၊ လက်သီဵနှင်ဴ ေ ခေထာက်တို္ဓ ဖင်ဴလည်ဵ ရိုကန
် ှိကခ
် သ
ဲဴ ည်ဴ ပင်၊ ခခဳ ပင်မထွက်ရန်
နှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာမျာဵကို တိုင်ကကာဵလျှင် သတ်ပစ်မည်ဟူ၍ ငခိမ်ဵေ ခာက်ေ ပာဆိုခဲဴေကကာင်ဵ အလယ်စခန်ဵ
ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵနိုင်တင်စန်ဵ (ခ) ဦဵနိုင်အရန်ဵမှ ေ ပာကကာဵခဲဴသည်။
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၇.၁၄။ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵသည် စတုရန်ဵမိုင် ၃၉၆၇ မိုင်ေကျာ် ကျယ်ဝန်ဵငပီဵ ခရိင
ု ် ၄ ခရိင
ု ်၊ ငမို့နယ် ၄၅
ငမို့နယ် ဖင်ဴ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်။

၂၀၁၄

သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ

လူဦဵေရ

၇

သန်ဵေကျာ်

ေနထိုင်လျက်ရှိငပီဵ ပထမေ မာက် အမျာဵဆုဳဵ ဖစ်သည်။ ဗမာလူမျိုဵမျာဵ အဓိကေနထိုင်ကကငပီဵ ကရင်၊ ရခိုင်နှင်ဴ
အ ခာဵလူမျိုဵမျာဵလည်ဵ အေ ခချေနထိုင်ကကသည်။ အမျာဵစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖစ်ငပီဵ ခရစ်ယန်ဘာသာနှင်ဴ
အ ခာဵဘာသာဝင်မျာဵလည်ဵ အတူတကွ ယှဉတ
် ွဲေနထိုင်ကကပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်ဵသည်

မန်မာနိုင်ငဳ၏

နိုင်ငဳေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ၊

လူမှုေရဵအချက်အချာအကျဆုဳဵ

ေဒသတစ်ခု ဖစ်ငပီဵ အမျာဵအာဵ ဖင်ဴ တစ်နိုင်ငဳလဳဵု နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို အထူဵသ ဖငဴ်
အလုပ်သမာဵ၊ လယ်သမာဵအေရဵအစရှိသည် ဖစ်ရပ်မျာဵ နှစစ
် ဉ် ဖစ်ရာေဒသ ဖစ်သည်။

ဇယာဵ ၂၆။

ရန်ကုန် တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

၂၀၁၀ ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လအထိ ရန်ကုနတ
် ိုင်ဵတွင် လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု ဖစ်စဉ်
စုစုေပါင်ဵ ၁၈၂၉ ခု ဖစ်ပွာဵခဲဴသည်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိုင်ခဲဴသည်။ အမျာဵဆုဳဵမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစတ
် ွင် ဖစ်ငပီဵ
၂၀၁၄၊ ၂၀၁၂ နှင်ဴ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်တို္ဓသည်

ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထအမျာဵဆုဳဵအ ဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်

ထာဵခဲဴနုင
ိ ်ပါသည်။
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ေတာင်ဵဆိုေနရေသာ တိုင်ဵေဒသ ဖစ်သည်။ စစ်ပွဲမျာဵမရှိေသာ်လည်ဵ မီဒီယာ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵ၊

HUMAN RIGHTS

ဒုက္ခေ မပုဳ

စီဵပွာဵေရဵ၊

လူမှုေရဵ၊

နိင်ငဳေရဵအချက်အချာ ဖစ်ေသာ

တိုင်ဵ ဖစ်သည်နှင်ဴအညီ

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ

ဆန္ဒ ပမှုကို အေနှာင်ဴ အယှက်ေပဵ ခင်ဵသည် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ စုစုေပါင်ဵအမျာဵဆုဳဵ ဖစ်ငပီဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵမှု၊
တရာဵစွဲဆို ထိန်ဵသိမ်ဵမှုတို္ဓကလည်ဵ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ် ရှိသည်။ ထိုအ ပင် တိုင်ဵေဒသကကီဵအစွန်ဖက်တွင်
စီမဳကိနဵ် မျာဵေကကာင်ဴ ေကျဵရွာမျာဵပျက်စီဵရ ခင်ဵ ဖျက်ဆီဵခဳရ ခင်ဵ၊ တရာဵမျှတမှု မရှိေသာ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ၊
အရပ်သာဵမျာဵ ပစ္စည်ဵလုယူခရ
ဳ မှု၊ လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵမှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်
ေ ပာဆိုမှုကို ထိခုက
ိ ်ေစ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာနာကျင်ေစ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု၊ ေပျာက်ဆုဳဵမှု (သို္ဓ) အစေဖျာက်ခရ
ဳ မှု၊
အတင်ဵလုပ်အာဵေပဵခိုင်ဵေစမှု၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ဘာသာေရဵကိုဵကွယ်မှုကို ကန့်သတ် ခင်ဵ
ရှိသည်ကလ
ို ည်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵပါသည်။
ေအာက်ပါ ဖစ်စဉ်မျာဵမှာ ရန်ကုန်တိုင်ဵတွင် ဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵေသာ ဖစ်ရပ်မျာဵကို
ထုတ်နုတ် တင် ပထာဵပါသည်။



ကရင်အာဇာနည်ေန့အခမ်ဵအနာဵကို

ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပခဲဴ ခင်ဵအတွက်

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ

စုေဝဵခွင်ဴနင
ှ ်ဴ

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှည်ဴလည်ခွင်ဴဥပေဒပုဒ်မ ၂ဝ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ ကရင်လူငယ်
ေစာအဲလ်ဘက်ချို၊ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵတို္ဓသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ အမှုကိုစစ်ေဆဵသည်ဴ စက်တင်ဘာလ ၁၇
ရက်ေန့တွင်

ေကျာက်တဳတာဵ

ငမို့နယ်

တရာဵရုဳဵသို္ဓ

သွာဵေရာက်ခဴငဲ ပီဵ

အာမခဳယူ ခင်ဵမ ပုဘဲ

ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵခဳခဲဴသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓသည် အင်ဵစိန်ေထာင်သို္ဓ ပို္ဓေဆာင် ခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴ
အမှုတွဲ ဖစ်ေသာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေဒ္ဒေနာ်အုန်ဵလှ သည် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့ကတည်ဵက
ဖမ်ဵဆီဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵ ခင်ဵခဳခဲဴရသည်။

၎င်ဵတို္ဓကို

ေကျာက်တဳတာဵငမို့နယ်

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ

တရာဵစွဲဆို

ခဲဴ ခင်ဵ ဖစ်သည်။



ကချင် ပည်နယ်၊ ရခိုင် ပည်နယ်နှင်ဴ ရှမဵ် ပည်နယ်တို္ဓတွင် ဖစ်ပွာဵလျှက်ရှိေသာစစ်ပွဲမျာဵ ရပ်တန့်ေရဵ
အတွက် ဇွန်လ ၈ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်ငမို့၌ ကချင်လူငယ်အဖွဲ့(ရန်ကုန)် ၊ ရခိုင်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ၊
လူ္ဓေဘာင်သစ်လူငယ်အဖွဲ့တို္ဓမှ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဴကဲ ကသည်။ ယင်ဵဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပွဲကုိ ခွင်ဴ ပုချက် မတင်ဟု
ဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာေထွအုပ်နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မှ လာေရာက်တာဵဆီဵမှုမျာဵရှိေသာ်လည်ဵ ဆက်လက်
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဴကဲ ကသည်။ ထို္ဓအတူ ေမလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵ၌ ဖစ်ပွာဵေနေသာ
စစ်ပွဲမျာဵရပ်တန့်ေပဵရန်နှင်ဴ

စစ်ေဘဵသင်ဴ ပည်သူမျာဵကို

လွတ်လပ်စွာ

ကူညီေထာက်ပဳဴခွင်ဴေပဵရန်

ရန်ကုန်ငမို့၌ ခွင်ဴ ပုချက်မရှိဘဲ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဴဲ ခင်ဵအတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၇ ဦဵသည် ငငိမ်ဵချမ်ဵ
စွာစုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ စီတန်ဵလှည်ဴလည်ခွင်ဴ ဥပေဒ (ငငိမ်ဵ၊ စု၊ စီ) ပုဒ်မ ၂၀ ဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ ခင်ဵခဳခဴရ
ဲ သည်။



၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧငပီလ ၃၀ တွင် ဘာသာေရဵအစွန်ဵေရာက် အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ဖစ်ပွာဵခဲဴရာ ဥက္ကဳေဒသတွင်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အိမ် ၁၃၀ ေကျာ် မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဳရသည်။
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အကကဳ ပုတိုက်တွနဵ် ချက်မျာဵ

ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ အကကဳ ပုတိုကတ
် ွန်ဵချက်မျာဵ
လက်ရှိ ဖစ်ေပ္ဒသညဴ်စစ်ပွဲမျာဵ အ မန်ဆုဳဵရပ်တန့်ငပီဵ နိုင်ငဳေရဵအရ
ေဆွဵေနွဵအေ ဖရှာကကရန်

လိုအပ်သည်။

တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကင
ို ်

ထိုေကကာင်ဴ

ေတွ့ဆုဳ

နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရနှင်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအကကာဵ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵ

ချုပ်ဆိုခဲဴေသာ တစ်နင
ို ်ငဳလုဳဵ ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို ်မှုရပ်စဲေရဵသေဘာတူစာချုပ်အရ
နှစ်ဖက်ေလဵစာဵလိုကန
် ာရမည်ဴ ပစ်ခတ်တိုက်ခုက
ိ ်မှုရပ်စဲေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵ
စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်ဴဝတ်မျာဵ၏ အခန်ဵ(၂)အရ အရပ်သာဵ
ပည်သူနှင်ဴပတ်သက်၍ ေစာင်ဴထိန်ဵလိုကန
် ာရမည်ဴ ကျင်ဴဝတ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵတွင်
ပါရှိေသာအချက်မျာဵကို လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့အစည်ဵအာဵလုဳဵမှ တိကျစွာေလဵစာဵ
လိုကန
် ာရန်၊


တပ်မေတာ်အပါအဝင်

လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့တိုင်ဵသည်

အေ ခခဳ

လူသာဵချင်ဵ

စာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာဥပေဒ ဂျနီဗာကွန်ဗန်ဵရှင်ဵပါ အချက်အလက်မျာဵကို
ေလဵစာဵလိုကန
် ာငပီဵ

အရပ်သာဵမျာဵကို

တရာဵမဲဴဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊

နှိပ်စက် ခင်ဵ၊

သတ် ဖတ် ခင်ဵမျာဵ မ ဖစ်ေပ္ဒေစရန် အရာရှိ၊ အရာခဳ တာဝန်ရှိသူ အဆင်ဴအဆင်ဴမှ
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခမ
ဳ ှုရှိေစရန်နှငဴ် လိုကန
် ာရန်၊


စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ မည်သူကမ
ို ျှ လိင်အကကမ်ဵဖက် ဖစ်ရပ်မျာဵကို မ ဖစ်ပွာဵေစရန်
ပင်ဵထန်ေသာ

အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ်

လုပ်အာဵေပဵေစခိုင်ဵ ခင်ဵ၊

စစ်ချီရာတွင်

ေဒသခဳမျာဵကို

အတင်ဵအဓမ္မ
လူသာဵဒိုင်ဵကာ

ေခ္ဒေဆာင် ခင်ဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ၏ပစ္စည်ဵရိက္ခာမျာဵကို လုယူ ခင်ဵမျာဵ မ ဖစ်ပွာဵ
ေစေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ရန်၊


လူအစုလိုက် အခပုဳလိုကထ
် ိခုက
ိ ်ေစေသာ ေ မ မှုပ်မှိုင်ဵမျာဵ၊ အေဝဵထိန်ဵဗုဳဵမျာဵ၊
ဆွဲဗုဳဵမျာဵကို အရပ်သာဵမျာဵေနထိုင်သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် ေထာင်မထာဵသင်ဴရဳု
သာမက ထိုေ မ မှုပ်မိုင်ဵမျာဵ အသုဳဵ ပု ခင်ဵကို ရပ်တန့်ရန်၊
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ဒုက္ခေ မပုဳ



လတ်တေလာ ဖစ်ပွာဵေနေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ေလျာဴကကလာရန်
တပ်မေတာ်နှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကင
ို ်အဖွဲ့မျာဵသည် အမျိုဵသာဵအဆင်ဴ
နိုင်ငဳေရဵ

ေတွ့ဆုေ
ဳ ဆွဵေနွဵပွဲမျာဵမျာဵတွင်

လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵချိုဵေဖာက်မှုနှငဴ်

ပတ်သက်၍ အေလဵထာဵ ေဆွဵေနွဵေဆာင်ရွက်ရန်၊


ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ NCA လက်မှတ်မထိုဵထာဵသည်ဴ လက်နက်ကိုင်
မျာဵနှင်ဴ ေဒသမျာဵတွင် စစ်ပွဲမျာဵ ဆက်လက် ဖစ်ပွာဵေနငပီဵ အရပ်သာဵမျာဵအေပ္ဒ
လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ဆက်လက်ရှိေနသ ဖငဴ် လက်နက်ကင
ို ်မျာဵအေန
ဖင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကို ေရှဵရှုေသာ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်ရန်၊
ထို္ဓအ ပင် ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵေနရေသာ အစုအဖွဲ့မျာဵ အေရဵ ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရန်၊



နိုင်ငဳတကာနှင်ဴ ပည်တွင်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကို
ေလဵစာဵလိုကန
် ာေသာယဉ်ေကျဵမှု

ဖစ်ေပ္ဒလာငပီဵ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵအာမခဳချက်

ေပဵနိုင်ေသာ အစိုဵရတစ်ရပ်ကို ေဖာ်ေဆာင်နင
ို ်ရန်၊


အဓိပ္ပာယ် ပညဴ်ဝေသာ ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ၊
အသွင်ကူဵေ ပာင်ဵေရဵတွင်

ပန်လည်ရင်ကကာဵေစဴေရဵနှင်ဴ ဒီမက
ို ေရစီ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵသည်လည်ဵ

အေကကာင်ဵအရာတစ်ရပ်အ ဖစ် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵရန်၊
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ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်ဆက်မှု ပေပျာက်ရန် အကကဳ ပုချက်မျာဵ



တပ်မေတာ်နှင်ဴ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵအာဵ နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵ၊ လူ္ဓအခွင်ဴ
အေရဵ၊ နိင်ငဳတကာ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵသည်ဴ ဥပေဒမျာဵ (ဂျနီဗာ
ကွန်ဗန်ဵရှင်ဵမျာဵ)ကို

ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေပဵငပီဵ

မတရာဵဖမ်ဵဆီဵမှု၊

ညှဉဵ် ပန်ဵ

နှိပ်စက်မှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာေစရန်အတွက် စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵငပီဵ ကျူဵလွန်



မန်မာနိုင်ငဳမှ

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ရန်

ကျန်ရှိေနေသဵေသာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ

စာချုပ်မျာဵကို လက်မှတ်ထိုဵ အတည် ပုနိင်ရန် ကကိုဵစာဵသင်ဴငပီဵ အထူဵသ ဖင်ဴ
နိုင်ငဳတကာ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵ မျာဵစာချုပ် (ICCPR),
ကုလသမဂ္ဂ ညှဉဵ် ပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေဘာတူစာချုပ် (UNCAT) နှင်ဴ
လူမျုိ ဵေရဵ

ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှု

ပုဳစအ
ဳ ာဵလုဳဵကိဖ
ု ယ်ရှာဵ ခင်;

အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (ICERD)တို္ဓကို ေဆာလျင်စွာ လတ်မှတ်ေရဵထိုဵရန်၊


တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို တည်ေထာင်ငပီဵ ပည်သူ္ဓရဲဌာနမျာဵ၊ အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာန
အစရှိသည်ဴ ပည်တွင်ဵ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့မျာဵကို အရပ်သာဵအစိုဵရလက်ေအာက်သို္ဓ ေ ပာင်ဵေရွှေ့ အုပ်ချုပ်စီမဳရန်၊
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လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုနှင်ဴ မီဒီယာစာနယ်ဇင်ဵလွှတ်လပ်ပိုင်ခွင်ဴ အကကဳ ပုချက်မျာဵ



ရာဇဝတ်ပုဒ်မမျာဵ ဖစ်ေသာ အိမ်ေကျာ်နင်ဵမှု ပုဒ်မ ၄၅၁၊ အသေရဖျက်မှု (ပုဒ်မ
၅ဝဝ၊

၅ဝ၁

နှင်ဴ

၅ဝ၂)၊

မတရာဵအသင်ဵမျာဵအက်ဥပေဒပုဒ်မ

၁၇(၁)၊

နိုင်ငဳေတာ်ပုန်ကန်မှု ၁၂၂၊ နိင်ငဳေတာ်အကကည်ညိုပျက်ေစမှု ၁၂၄ (က)၊ ငငိမ်ဝပ်ေရဵ
ပျက် ပာဵေစရန်အကကဳ ဖင်ဴ

တမင်ေစာ်ကာဵမှု

(ပုဒ်မ

၅ဝ၄)၊

အမျာဵ ပည်သူ၏

အကျိုဵပျက်စီဵေစမှုကို ဖစ်ေသာ ေဖာ် ပချက် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊ ၅၀၅ (ခ)၊
ပစ်မှုဆိုင်ရာဥပေဒပုဒ်မ ၃၅၃ ဝတ္တရာဵေနှာင်ဴယှက်မှု စသညဴ်ပုဒ်မမျာဵကိုအသုဳဵ ပု၍
မီဒီယာမျာဵ၊ ဂျာနယ်လစ်မျာဵကို ထင်သလို တရာဵစွဲဆိုေနမှုမျာဵကို တာဵ မစ်
ေပဵရန်၊


အစိုဵရအဖွဲ့ဝင်မျာဵအေန ဖင်ဴ လွတ်လပ်စွာ ေရဵသာဵထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵ ပုလုပ်ရာတွင် ဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်
မျာဵနှင်ဴ ေသွဖည် ခင်ဵမရှေ
ိ စရန် အတွက် မိမိ၏ တစ်သီဵပုဂ္ဂလအ မင် အေပ္ဒတွင်
ပဿနာတစ်ခက
ု ို မတည်ေဆာက်ဘဲဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကိုပါ ကျယ် ပန့်
စွာ စဉ်ဵစာဵသုဳဵသပ်ရန်



လွတ်လပ်ေသာ ပည်သူ္ဓအေ ခ ပု စစ်မှန်သည်ဴ မီဒီယာရပ်ဝန်ဵတစ်ခု ဖစ်လာနိင်ရန်
အစိုဵရပိုင် ပုဳနိပ
ှ ် မီဒီယာမျာဵ၊ ရုပ်သဳလိုင်ဵမျာဵကို ပိတ်သိမ်ဵရန်



သတင်ဵအချက်အလက်ရပိုင်ခွင်ဴဥပေဒ

ေပ္ဒေပါက်လာချိန်တွင်

သတင်ဵအချက်

အလက် ကကီဵကကပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် အေထာက်အကူ ဖစ်ေစရန်အတွက် သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵကို

အထိေရာက်ဆုဳဵကိုင်တွယ်နင
ို ်ရန်

သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီဵသီဵတွင် စတင် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိရန်.
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လွှတ်ေတာ်နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ



လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုနှင်ဴ မီဒီယာစာနယ်ဇင်ဵလွတ်လပ်ပိုင်ခွင်ဴအတွက်
သတင်ဵရယူခင
ွ ်ဴကုိ အာမခဳေသာ သတင်ဵရပိင
ု ်ခွင်ဴ ဥပေဒအာဵ နိင
ု ်ငဳတကာစဳနှုနဵ် ဖင်ဴ
ဥပေဒ ပု

ပဋ္ဌာန်ဵငပီဵ လွတ်လပ်ေသာ သတင်ဵရပိုင်ခွင်ဴ ေကာ်မရှင်တစ်ရပ်ကို

ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ေပဵရန်
ပု ပင်ရန် သို္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်ေနသည်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ရန်
ဖစ်ေစသည်ဴ

ဥပေဒမျာဵမှာ

၁၉၀၈

မတရာဵအသင်ဵမျာဵအက်ဥပေဒ၊

၁၉၂၃

မန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရ လျှို့ဝှကခ
် ျက် အက်ဥပေဒ၊ ရုပ် မင်သဳကကာဵနှင်ဴ ဗီဒီယိုဥပေဒ
(၁၉၈၅ )၊ ကွန်ပျူတာ ပညာ ဖွဳ့ငဖိုဵေရဵဥပေဒ(၁၉၉၆)၊ ရုပ်ရှင်ဥပေဒ(၁၉၉၆)၊
အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ ဥပေဒ(၂၀၀၄)၊ ဆက်သွယ်ေရဵ
ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ တရာဵရုဳဵမျာဵကို မေထမဲဴ မင် ပုမှု ဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ သတင်ဵမီဒီယာ
ဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ ပုဳနိပ
ှ ်နှင်ဴ ထုတ်ေဝ ခင်ဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ(၂၀၁၄)၊ ရုပ် မင်သကဳ ကာဵနှင်ဴ
အသဳထုတ်လွှင်ဴ ခင်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ(၂၀၁၅)နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်မှုနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမှုကက
ို ာကွယ်ေပဵေရဵဥပေဒတို္ဓကို ပန်လည်
သုဳဵသပ်ေပဵရန်။ ပုဒ်မ ၅၀၅ တွင် (က) နှင်ဴ (ခ) ခွဲထာဵရာတွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ
နိုင်ငဳေတာ်ကို ခွဲ ခာဵရှု မင်ေအာင် ဖန်တီဵထာဵသကဲဴသို္ဓ ဖစ်ေနသ ဖင်ဴ အပိုဒ် (က)ကို
ဖုတ်ပယ်ကာ အပိုဒ် (ခ)ကိုသာ ပုဒ်မ ၅၀၅ အ ဖစ် ထာဵရှိ ပု ပင်ရန်၊


ဆက်သွယ်ေရဵပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) အပါအဝင် အသေရပျက်ယွင်ဵေစမှုဆိုင်ရာ ဥပေဒ
ပုဒ်မမျာဵကို ရာဇဝတ်မှု ပဋ္ဌာန်ဵအ ဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ငပီဵ တရာဵမေရဵဆိုင်ရာ ဥပေဒ
မျာဵအ ဖစ်ေ ပာင်ဵလဲ ခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အသေရပျက်မှုဆိုင်ရာ တရာဵမဥပေဒတစ်ရပ်
ပဋ္ဌာန်ဵဥပေဒ ပုေပဵရန်၊



အထက်ပါ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုမှုနှင်ဴ မီဒီယာစာနယ်ဇင်ဵ လွတ်လပ်ပိုင်
ခွင်ဴဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပု ပင်ဆင်ရာတွင်လည်ဵ သက်ဆိုင်ရာမီဒီယာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵ၏

အကကဳ ပုပူဵေပါင်ဵပါဝင်နိုင်ရန်

ေဆာင်ရွက်ေပဵဖိတ်ကကာဵမှုမျာဵ၊

ပည်သူမျာဵသိရှိေစရန် အသိေပဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ လုပ်ေဆာင် ေပဵရန်၊
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ဒုက္ခေ မပုဳ



စစ်ပွဲေဒသမျာဵ၊ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵရာေဒသမျာဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်
ရာေဒသမျာဵနှင်ဴ အမျာဵ ပည်သူတို္ဓ၏အကျိုဵစီဵပွာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်သည်ဴ အစိုဵရ၏
စီမဳကိနဵ် မျာဵတွင် သတင်ဵရယူပိုင် ခွင်ဴနှင်ဴ သတင်ဵသမာဵမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှု၊
တရာဵဥပေဒပါ အကာအကွယ်ေပဵမှုမျာဵကို ရရှိခဳစာဵနိုင်ရန် ဥပေဒ ပုေဆာင်ရွက်
ေပဵရန်၊



သတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီ၏ အမှီအခိက
ု င်ဵေသာ ရပ်တည်မှု ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင်ဴကို
ေလဵစာဵလိုကန
် ာရန်နှင်ဴ သတင်ဵသမာဵမျာဵ၏ သတင်ဵလိုကစ
် ဉ်၊ သတင်ဵေရဵသာဵ
မှုနှင်ဴ

သက်ဆိုင်ေသာအမှုအခင်ဵမျာဵ၊

တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵကို

သတင်ဵမီဒီယာ

ေကာင်စီသို္ဓ ရည်ညွှန်ဵေပဵပို္ဓ ေဆာင်ရွက်ေစရန်


ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒတွင်ပါဝင်ေသာ အင်တာနက် ဖတ်ေတာက်မှုနှင်ဴ သက်ဆိုင်
သည်ဴ ပုဒ်မမျာဵကို ဖျက်သိမ်ဵရန်။



တရာဵနည်ဵလမ်ဵကျေသာ

ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ

ကကာဵ ဖတ်နာဵေထာင်ခွင်ဴ

မူေဘာင်တစ်ရပ်ကို ေရဵဆွဲ ပဋ္ဌာန်ဵရန်။


နိုင်ငဳတကာစဳနှုနဵ် နှင်ဴ တိုင်ဵတာနိုင်သည်ဴ Anti – Discrimination Law တစ်ခအ
ု ာဵ
ပင်ဆင်ေရဵဆွဲရန်။



နိုင်ငဳသာဵတို္ဓ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရပိုင်ခင
ွ ်ဴနှင်ဴ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုဳခခုဳခင
ွ ်ဴတို္ဓကို ထိေရာက်စွာ
ကာကွယ်ေပဵနိုင်သည်ဴ

အချက်အလက်အကာအကွယ်ေပဵေရဵဥပေဒ

Protection Law) တစ်ခု ပဋ္ဌာန်ဵရန်။
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CRV Coalition
ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာစုေဝဵ ခင်ဵနှင်ဴ စီဵတန်ဵလှည်ဴလည် ခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အကကဳ ပုချက်

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵ ခင်ဵနှင်ဴ စီဵတန်ဵလှည်ဴလည် ခင်ဵဆိင
ု ်ရာ ဥပေဒကို ဒီမက
ို ေရစီနှင်ဴ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ
စဳချိန် စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ပန်လည် ပင်ဆင်ရန်၊


အစိုဵရအေန ဖင်ဴ ပည်သူတို္ဓ၏ အေ ခခဳရပိုင်ခွင်ဴ ဖစ်ေသာ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာစုေဝဵ ခင်ဵနှင်ဴ စီဵတန်ဵလှည်ဴလည်
ခင်ဵကို ေလဵစာဵလိုကန
် ာကာ ဥပေဒပုဒ်မမျာဵ ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို ခင်ဵကို မ ပုလုပ်ရန်၊



လွတ်လပ်စွာ စုေဝဵ ခင်ဵနှင်ဴ စီတန်ဵလှည်ဴလည်ခွင်ဴကုိ ထိခုိက်ေသာ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ ရုတ်သိမ်ဵေပဵရန်၊



ဓေလဴထုဳဵတမ်ဵဆိုင်ရာ ေ မယာစီမဳအသုဳဵ ပုခွင်ဴနင
ှ ်ဴ အာမခဳချက်မျာဵေပဵနိုင်ရန်



ေ မယာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ထိေရာက်ေကာင်ဵမွန်ေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ရန်



သိမ်ဵဆည်ဵခဳ ေ မယာမျာဵအာဵ မူလပိုင်ရှင်မျာဵထဳ ထိေရာက်စွာ ပန်လည် ေပဵအပ်နုင
ိ ်ရန်၊



ေ မမဲဴယာမဲဴမျာဵနှင်ဴ ေ မယာဆုဳဵရှုဳဵသူမျာဵအတွက် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵရန်



လယ်သမာဵအသင်ဵဖွဲ့မျာဵ၊ ကွန်ရက်မျာဵ ခိုင်မာအာဵေကာင်ဵေရဵရန်၊
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နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်မှုဆိုင်ရာအတွက် အကကဳ ပုချက်မျာဵ


၁၉၈၂ နိုင်ငဳသာဵဥပေဒ၏ အာဵနည်ဵချက်မျာဵကိုေဖာ်ထုတ်၍ လူနည်ဵစုမျာဵကိုပါ တန်ဵတူအခွင်ဴအေရဵ
ေပဵနိုင်ေသာ ဥပေဒ ပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအာဵ ပင်ဆင် ဖည်ဴစွက်ရန်၊



ဥပေဒကိုေကျာ်လွန်၍ ရုဳဵတွင်ဵညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ ဖင်ဴ ကန့်သတ်ထာဵမှုမျာဵကို ပယ်ဖျက်ငပီဵ နိုင်ငဳသာဵ
ဖစ်မှုအရည်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အမျာဵ ပည်သူသိရှိနင
ို ်ေစရန်အတွက်
လုဳေလာက်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်ေပဵရန်၊



နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်လုပ်ေဆာင်ရန် ထုတ် ပန်ထာဵသည်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ မှာ
ရှင်ဵလင်ဵတိကျငပီဵ ပည်သူမျာဵ လွယ်ကူစာွ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်၊



နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်

ေလျှာက်ထာဵသူတိုင်ဵအတွက်

အဂတိလိုကစ
် ာဵမှု

ကင်ဵရှင်ဵေစ

ရန်နှင်ဴ

ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှု မရှိေစရန် ေလျှာက်ထာဵရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်အာဵ မူဝါဒချမှတ်၍ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရန်၊


နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ် ထုတ်ေပဵသည်ဴ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵတွင် ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေသာ စီမဳခန့်ခမ
ွဲ ှု ဖင်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊



နိုင်ငဳသာဵ ဖစ်ခွင်ဴရှိသူမျာဵအတွက်

စာရွက်စာတမ်ဵလိုအပ်ချက်မျာဵကို

ေ ဖေလျာဴ၍

နိုင်ငဳမမ
ဲဴ ှုကို

ကာကွယ်ေပဵရန်၊


နိုင်ငဳသာဵကဒ်ရှိ ကိုယ်ေရဵအချက်အလက် ေဖာ် ပရာတွင် လူမျိုဵအမည်နာမကို မှန်ကန် စွာ

ဖည်စ
ဴ ွက်

ေပဵရန်၊


ဘာသာမတူေသာ

လူနည်ဵစုမျာဵအေပ္ဒ

ဘာသာေရဵကိုအေ ခ ပုေသာ

ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳ

မှုမျာဵကို

တာဵဆီဵရန်အတွက် နိုင်ငဳသာဵကဒ်တွင် ကိုဵကွယ်သည်ဴ ဘာသာေဖာ် ပချက် အာဵ မထည်ဴသွင်ဵရန်၊


နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မှတ်တမ်ဵမျာဵကိုထိန်ဵသိမ်ဵရာတွင် နည်ဵပညာအကူအညီယူ၍ ကွန်ပျူတာစနစ်မျာဵ
ဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရန်၊



ပည်သူမျာဵနှင်ဴထိေတွ့ဆက်ဆဳရေသာ

ပည်သူ္ဓဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်

နိုင်ေစရန်

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵ၏ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည် မှင်ဴတင် ေပဵရန်၊


လူနည်ဵစုမျာဵအေပ္ဒ
ေကကညာစာတမ်ဵမျာဵ၊

ခွဲ ခာဵဆက်ဆဳမှုကတ
ို ာဵဆီဵရန်အတွက်
စာချုပ်မျာဵကို

နိုင်ငဳတကာလူ္ဓအခွင်ဴအေရဵဥပေဒမျာဵ၊

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵနှင်ဴ

ဖန့်ေဝရန်၊
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အလုပ်သမာဵအခွငဴ်အေရဵ



၁။ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ လက်ရှိချိုဵေဖာက်ခေ
ဳ နရေသာ ဖမ်ဵစီဵချုပ်ေနှာင်မှုမျာဵ၊ တရာဵစွဲမှုမျာဵကို သုဳဵသပ်
ပယ်ဖျက်ေပဵရန်



၂။ စက်ရအ
ုဳ သစ်မျာဵနှငဴ် လက်ရှိလည်ပတ်ေနေသာ စက်ရမ
ုဳ ျာဵတွင် အလုပ်သမာဵမျာဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳ
ေရဵကို စစ်ေဆဵမှုမျာဵကိုပုဳမှန် ဖစ်ေစ၊၊ ကကိုတင်ေကက ငာစစ်ေဆဵ ခင်ဵမျာဵ ပုလုပ်ေပဵရန်



၃။ အလုပ်သမာဵဥပေဒ ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ပွငဴ်လင်ဵ မင်သာမှုရှိရန်နှငဴ် အစိုဵရ၏ စစ်ေဆဵ
ခင်ဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အလုပ်သမာဵအ ငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို တရာဵ
မျှတမှုရှိစွာ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်
၄။ ပညဴ်စဳက
ု ျယ် ပန့်ေသာ လွတ်လပ်ခင
ွ ဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်အပါအဝင် နိုင်ငဳတကာအလုပ်သမာဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်
အညီ

အလုပ်သမာဵဥပေဒမူေဘာင် ဖစ်ေပ္ဒရန်

လွတ်လပ်ေသာသမဂ္ဂအသင်ဵအဖွဲ

ဖွဲ့စည်ဵပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်

စုေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵငပီဵ ေတာင်ဵဆိုမှု ပလုပ်နိင်ေသာ အလုပ်သမာဵဥပေဒ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲေရဵကို လုပ်ေဆာင်
မှုကို အရှိန် မှငဴ်ရန်


၅. ကျန်ရှိေနေသဵေသာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵဆိုင်ရာစာချုပ်မျာဵ၊ သေဘာတူညီမှုမျာဵကို
အတည် ပု လတ်မှတ်ေရဵထိုဵနိင်ရန်



၆. အစီုဵရအေန ဖငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵနှငဴ် ပိုမိုနဵီ ကပ်စွာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ခင်ဵ ဖငဴ် အ ငင်ဵပွာဵမှု
ေ ဖရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို တိုဵတက်ေစငပီဵ အလုပ်သမာဵအ ငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို အချိန်မီေ ဖရှင်ဵရန်၊ အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ဖငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို မှင်တင်ေပဵရန်၊
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ဒုက္ခေ မပုဳ

လူကုန်ကူဵမှု တာဵ မစ်ေရဵ



လူကုနတ
် ာဵဥပေဒကို ပင်ဆင်ရန်နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ အ မန်ေရဵဆွဲ ပဌာန်ဵေပဵရန်။ တရာဵမေကကာင်ဵအရ
စွဲဆိုပိုင်ခွငဴ်မျာဵကို အသိေပဵအေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။



အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေကျဵလက်မျာဵအထိ ထိထိေရာက်ေရာက်ေဆာင်ရွက်ငပီဵ၊ အသိပညာေပဵ
ရာတွင် လူကုနက
် ူဵမှုအန္တရာယ်တင်သာမက လူကုနက
် ူဵခဳရသညဴ်အေ ခေန ဖစ်လာလျှင် မည်ကသ
ဲဴ ို္ဓ လွတ်
ေ မာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်နုင
ိ ်သည်မျာဵကိုပါ ထညဴ်သွင်ဵအသိပညာေပဵရန်။



မီဒီယာေဖာ် ပခွငဴ်မျာဵကို ခွငဴ် ပုချက်မလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာေဖာ် ပခွငဴ် ပုရန်။



အစိုဵရမှ ထိေရာက်ေသာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။



လူကုနက
် ူဵမှုတိုကဖ
် ျက်ေရဵကို ပိုမိုတိုဵ မှငဴ်ေဆာင်ရွက်ရန်။



လူကုနက
်် ူဵခဳရသူမျာဵကို

ပန်လည်ကုစာဵေပဵရာတွင်

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵနှငဴ်

ေတွ့ဆုဳ

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကို အေလဵေပဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။

ကေလဵစစ်သာဵ



၁။

အစီုဵရသည်

အသက်မ ပညဴ်ေသဵသူမျာဵကို

စစ်သာဵအ ဖစ်စုေဆာင်ဵ ခင်ဵမှ

ကာကွယ်ရန်

ပည်သူကကာဵ အသိအ မင်တိုဵတက်လာေစရန် သက်ဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်အဖွဲစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵငပီဵ
ေစာငဴ်ကကညဴ်

သတင်ဵပို္ဓမှု

စနစ်တရပ်ထွက်ေပ္ဒလာရန်နှငဴ်

ကေလဵစစ်သာဵစုေဆာင်ဵေသာ

တပ်မေတာ်နှငဴ် လက်နှက်ကင
ို ်မျာဵအတွင်ဵရှိ ပါဝင်ေသာ အရာရှိ အရာခဳ စစ်သည်မျာဵကို တာဝန်ယူမှု၊
တာဝန်ခမ
ဳ ှု စနစ် ဖစ်ေပ္ဒလာရန်


၂။ အစီုဵရ မဟုတ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နှက်ကင
ို ်တပ်မျာဵ အတွင်ဵက ကေလဵစစ်သာဵမျာဵအတွက်
လက်နှက်ဖျက်သိမ်ဵေရဵ၊

ပန်လည်အပ်နှဳေရဵနှငဴ်

ပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵမျာဵကို NCA အမျိုဵသာဵ

Nအပစ်အခတ် ရပ်စေ
ဲ ရဵ သေဘာတူ စာချုပ်ပါအတိုင်ဵ စတင်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊
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နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် တရာဵမဲဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ၊ ချုပ်ေနှာင်မမ
ှု ျာဵနှငဴ် ညှဉ်ဵပန်ဵမှုမျာဵ


CAT, ICCPR နှငဴ် ၄င်ဵတို္ဓ၏ေရွဵချယ်နင
ို ်တဲဴ protocol မျာဵကိုလက်မှတ်ထိုဵငပီဵအတည် ပုေပဵရန်



ေထာင်ကျေနစဉ်နှငဴ်လွတ်ေ မာက်လာေသာအခါနိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵလုဳဵအတွက်ရပ
ု ်ပိုင်ဵနှငဴ်
စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေသချာေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်



လွတ်လပ်ေသာ အ ပည် ပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်အေ ခအေနအာဵ ေစာငဴ်ကကညဴ်
စစ်ေဆဵ ခင်ဵကို ခွငဴ် ပုပါရန်



အကျဉ်ဵချခဳေနရစဉ်အတွင်ဵ မိသာဵစုနှငဴ် ဥပေဒေရဵရာေထာက်ခသ
ဳ ူမျာဵထဳမှ အေထာက်အပဳဴမျာဵ ရယူ
ခင်ဵအာဵ တာဵ မစ်ထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို အဆုဳဵသတ်ေပဵပါရန်



နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵနှငဴ်စွဲချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵေသာ သတင်ဵ



မတရာဵဖမ်ဵဆီဵချုပ်ေနှာင်ခဳထာဵရသူမျာဵ

အာဵလုဳဵကို

ချက်ချင်ဵလွှတ်ေပဵပါရန်နှငဴ်

အရပ်ဘက်အဖွဲ

အစည်ဵမျာဵ ပါ၀င်မှုနင
ှ ဴ်အတူ ကျန်ရှိေနေသဵေသာနိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ စိစစ်ေရဵ ပူဵတွဲေကာ်မတီကို
ပန်လည်စတင်ရန်။


ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုတွင်ပါ၀ င်ေသာ တာ၀န်ရှိသူမျာဵအတွက် တာ၀န်ခမ
ဳ ှုရှိေစရန်။



ေသဒဏ်ဖျက်သိမ်ဵေပဵရန်။
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၉. နိဂုဳဵချုပ် ေကျဵဇူဵတင်လွှာ
ယခုမှတ်တမ်ဵတင်

စာရင်ဵ ပုထာဵေသာ

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမှတ်တမ်ဵ

သည် အငမဲရှာေဖွထည်ဴသွင်ဵ စာရင်ဵ ပုရမည်ဴ မှတ်တမ်ဵတစ်ခု ဖစ်ငပီဵ နှစ်စဉ်ေဖာ် ပသင်ဴသည်
အစီရင်ခစ
ဳ ာတစ်ခလ
ု ည်ဵ ဖစ်ပါသည်။
ကွင်ဵဆင်ဵေကာက်ယူမှုမျာဵ ဖင်ဴ၊

မီဒီယာမျာဵတွင်

ေဖာ် ပသည်မျာဵ၊

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို

လက်ေတွ့

မျက်ေ ခမ ပတ်

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရေပမည်။ ထိုသို္ဓမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵ ခင်ဵ ဖင်ဴ ထိခုက
ိ ်ခဳစာဵရသူမျာဵကို
တစ်ေန့တစ်ချိန်

ပန်လည်ကုစာဵေပဵ ခင်ဵ၊

တရာဵမျှတမှု ပန်လည်ရှာေဖွေပဵနိုင် ခင်ဵ၊

မန်မာဒီမက
ို ေရစီ အသွင်ကူဵေ ပာင်ဵ ေရဵ ဖစ်စဉ်တစ်ေလျှာက် တစ်ေထာင်ဴတစ်ေနရာမှ
ဒီမက
ို ေရစီ၏အနှစ်သာရ ဖစ်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုကရ
ို ရှိနိုင်မည်
ဟု ေမျှာ်လင်ဴပါသည်။
အထူဵသ ဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ပုစုကကေသာ HRV coalition အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵ နှင်ဴ ေထာက်ပဳကူညေ
ီ ပဵေသာ Democracy Human Rights and Labor (DRL) နှငဴ်
International Republican Institute (IRI) အဖွဲ့မျာဵကို ေကျဵဇူဵအထူဵတင်ရှိရေပသည်။
ဤအစီရင်ခစ
ဳ ာကို ပုစုေရဵသာဵေပဵခဲဴေသာ ကိုတင်ေမာင်ေထွဵ (Consultant) အာဵလည်ဵ
ေကျဵဇူဵတင်အပ်ပါသည်။
ထို္ဓအတူ နည်ဵပညာနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအာဵ ကူညီေထာက်ပဳဴ သုဳဵစွဲခွငဴ်
ပုခဲေ
ဴ သာ The End Conflict Location & Event Data Project (ACLED) အဖွဲ့အာဵလည်ဵ
ေကျဵဇူဵတင်ပါေကကာင်ဵ မှတ်တမ်ဵ ပုအပ်ပါသည်။
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၁၀. ကိဵု ကာဵစာရင်ဵ
(ဇယာဵနှင်ဴ /ရုပ်ပုဳမျာဵ)

ဇယာဵ ၁။

လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵမှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှု ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ-၂။

မတရာဵချုပ်ေနှာင်ဖမ်ဵဆီဵ ခင်ဵ၊ ဒဏ်ရာအနာတရရရှိ ခင်ဵ၊ သတ် ဖတ် ခင်ဵ၊
နှိပ်စက်ညှဉဵ် ပန်ဵ ခင်ဵ မျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှု ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၃။

ရရှိထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှစစ်ပွဲမျာဵ၊ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှုေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊

ဇယာဵ ၄။

ေ မယာနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှုမျာဵ မှတ်တမ်ဵ ပဇယာဵ

ဇယာဵ ၅။

ပည်သူ္ဓေရဵရာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဖစ်ေသာ ေရဵသာဵထုတ်ေဝခွင်ဴ၊ လွတ်လပ်စွာစုေဝဵခွင်ဴ၊
ထုတ်ေဖာ်ေ ပာဆိုခွင်ဴ၊ လှုပ်ရှာဵသွာဵလာခွင်ဴ၊ ဘာသာေရဵလွတ်လပ်ခင
ွ ်ဴမျာဵချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ မှု
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှု ပ

ဇယာဵ ၆။

ပဋိပက္ခမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵနှင်ဴ တိုက်ရက
ို ်တိုကဆ
် ိုင်ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်မှု
မှတ်တမ်ဵ ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၇။

ပဋိပက္ခေဒသမျာဵ၊ စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ အမျိုဵသမီဵမျာဵအေပ္ဒ မုဒိန်ဵကျင်ဴ ခင်ဵနှင်ဴ
လိင်ပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက် ခင်ဵမျာဵဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵမျာဵ ပဇယာဵ

ဇယာဵ ၈။

အကျင်ဴဖျက် ခစာဵမှုကို အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှုမျာဵ ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၉။

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ေ မ မုပ်မိုင်ဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ရေသာ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်မှု၊
ေသဆုဳဵမှု မျာဵကို ပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၀။

မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ ေ မ မှုပ်မိုင်ဵေကကာင်ဴ ထိခုက
ိ ်ရေသာ အရပ်သာဵမျာဵ ထိခုက
ိ ်မှု၊
ေသဆုဳဵမှု မျာဵကို နှစ်အလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၁။

မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵချိုဵေဖာက်သူမျာဵ ပ ပိုင်ချပ် ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၂။

မှတ်တမ်ဵမျာဵထဲမှ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵကျူဵလွန်ခဳရသူအမျိုဵအစာဵ ပ ရာခိုင်နှုန်ဵပိုင်ချပ် ဇယာဵ
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သတ် ဖုတ်ခဳရမှုမျာဵ ပ ပိုင်ချပ်
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ဒုက္ခေ မပုဳ
ဇယာဵ ၁၃။

ကချင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၄။

ကယာဵ ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၅။

ကရင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၆။

ကယာဵ ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၇။

မွန် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၈။

ရခိုင် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၁၉။

ရှမဵ် ပည်နယ်တွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၀။

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၁။

ပဲခဵူ တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို
အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၂။

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၃။

မန္တေလဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင်ဴ ေန ပည်ေတာ် ပည်ေထာင်စုနယ်ေ မ ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ
လူ္ဓအခွင်ဴ အေရဵမျာဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၄။

စစ်ကုင
ိ ်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ဇယာဵ ၂၅။

တနသောရီ တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ
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ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ချိုဵေဖာက်ခရ
ဳ ေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵမျာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမှုကို အမျိုဵအစာဵအလိုက် နှိုင်ဵယှဉ် ပ ပိုင်ချပ်ဇယာဵ

ရုပ်ပုဳ (၁)

ကချင် ပည်နယ် မစ်ကကီဵနာဵ အကျဉ်ဵေထာင်မှ ရဲကာဵ ထွက်လာစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၂)

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူတစ်ဦဵကို တရာဵရုဳဵထုတ် ဖမ်ဵဆီဵလာပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၃)

၂၀၁၉ ပဋိပက္ခ ဖစ်ပွာဵေနေသာ ရခိင
ု ်စစ်ပွဲအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵနှိပ်စက်ခဳရေသာ

ရုပ်ပုဳ (၄)

ရခိုင် ပည်နယ် စစ်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ ထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အရပ်သာဵမျာဵ

ရုပ်ပုဳ (၅)

မစ်ဆုဳဆည် တည်ေဆာက်မှု ရပ်တန့်ရန်နှင်ဴ ေ မသိမ်ဵယူမှုအတွက် ဆန္ဒ ပေန ခင်ဵ

ရုပ်ပုဳ (၆)

ေတာင်ယာ လယ်သမာဵမျာဵမှ ေ မသိမ်ဵယာသိမ်ဵမျာဵအေပ္ဒ ဆန္ဒ ပေနစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၇)

စစ်ေဘဵေရှာင်ေနရသူ သက်ကကီဵ အဘွာဵအိုတစ်ဦဵ

ရုပ်ပုဳ (၈)

စစ်ေရှာင်စခန်ဵတစ်ခု အေ ခအေန ဓာတ်ပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၉)

လူငယ်မျာဵမှ အင်တာနက် ဖတ်ေတာက်မှု၊ မီဒီယာမျာဵအာဵ သတင်ဵရယူမှု
ကန့်သတ် ခင်ဵမျာဵ ကို ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒ ပေနပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၁၀)

ထင်ရှာဵေသာ လူ္ဓအခွင်ဴအေရဵ လှုပ်ရှာဵသူ ဒါရိုက်တာ မင်ဵထင်ကိုကုကိ ကီဵအာဵ
တပ်မေတာ်အာဵ လူမှုကွနရ
် က်တွင် ေဝဖန်မှု ဖင်ဴ ရုဵဳ ထုတ်လာစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၁၁)

တက္ကသိုလ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵမှ ပညာေရဵ ပု ပင်ေ ပာင်ဵလဲမှုအတွက် ဆန္ဒ ပထုတ်ေဖာ်ေနစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၁၂)

ေဒါင်ဵတို္ဓမျုိ ဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့မှ လူငယ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ တပ်မေတာ်အာဵ
ထိခုက
ိ ်ေစေသာ သဳချပ်ထိုဵမှု ဖင်ဴ တရာဵရုဳဵထုတ်လာစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၁၃)

ကရင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵက ကရင် ပည်နယ်ေန့တွင် ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရှိရန်
ပည်တွင်ဵစစ်ရပ်တန့်ရန် ေတာင်ဵဆိုေနေသာပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၁၄)

ေစတနာဝန်ထမ်ဵ ကချင်ေကျာင်ဵဆရာမေလဵ ၂ ဦဵ လိင်အနိုင်ကျင်ဴ သတ် ဖတ်ခရ
ဳ မှု
ေအာက်ေမဴ သတိရမှုအစီအစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၁၅)

တရာဵေရဵ ေကာင်ဵမွန်မှန်ကန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် ေရှ့ေနမျာဵမှ ဆန္ဒ ပေဖာ်ထုတ်စဉ်

ရုပ်ပုဳ (၁၆)

ကိုဗစ်ကာ ၁၉ လအတွင်ဵ ပန်လည်ဝင်ေရာက်လာေသာ ေရွှေ့ေ ပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ
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အရပ်သာဵတစ်ဦဵ
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ဒုက္ခေ မပုဳ
ရုပ်ပုဳ (၁၇)
ရုပ်ပုဳ (၁၈)

ေ မ မှုပ်မိုင်ဵခဳရေသာ လက်နက်ကိုင် စစ်သည်တစ်ဦဵ
မန်မာတပ်မေတာ် စစ်ေရဵ ပ အခမ်ဵအနာဵ

ရုပ်ပုဳ (၁၉)

ကရင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နှက်ကင
ို ်အဖွဲ၏ စစ်ေရဵ ပ အခမ်ဵအနာဵ

ရုပ်ပုဳ (၂၀)

လိင်အနိုင်အထက် ပုကျင်ဴခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵ၏ တရာဵမျှတမှုရရှိရန်
ကေလဵမျာဵ အပါအဝင် လူထု ဆန္ဒ ပမှု

ရုပ်ပုဳ (၂၁)

အမျိုဵသမီဵအခွင်ဴအေရဵအတွက် အမျိုဵသမီဵမျာဵေန့တွင် စီတန်ဵလှည်လည်ေနပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၂၂)

ေကျဵလက်ေန ေတာင်သူမျာဵမှ သိမ်ဵဆည်ဵခဳေ မယာ ပန်လည်ရရှိေရဵ စုေဝဵ
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေနပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၂၃)

အလုပ်သမာဵမျာဵအေရဵ ေတာင်ဆေ
ို နေသာ နှင်ဴ အစီုဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵ ေတွဆုဳ
ငငှိနင
ှို ်ဵေနစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၂၄)

လိင်စိတ်ကွဲ ပာဵသူမျာဵ ေထာက်ခအ
ဳ ာဵေပဵမှုကန်ပိန်ဵတစ်ခတ
ု ွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵမှ ပန်ဵေရာင်
လက်သန်ဵ ဖင်ဴ နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵ ရရှိရန် ပသစဉ်

ရုပ်ပုဳ (၂၅)

၂၀၁၀ခုနှစမ
် ှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လ အထိ ပည်နယ်နှင်ဴတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပ
မှတ်တမ်ဵသုဳဵသတ်မှု ပ ေ မပုဳ

ရုပ်ပုဳ (၂၆)

မန်မာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ မျုိ ဵနွယ်စုမျာဵ ပည်ေထာင်စု ေကျာက်တိုင်ေရှ့တွင် အထိမ်အမှတ်
ဓာတ်ပုဳ စုရက
ို ်စဉ်

ရုပ်ပုဳ (၂၇)

နိုင်ငဳေတာ်အတိုင်ပင်ခဳ ေဒ္ဒေအာင်ဆန်ဵစုကကည်မှ ကချင် ပည်နယ်ေန့အထိမ်ဵအမှတ်ပွဲ
တက်ေရာက်စဉ်

ရုပ်ပုဳ (၂၈)

စစ်ေဘဵေရှာင် စခန်ဵတစ်ခု
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ေအာက်ေ ခမှတစ
် မ
ု ျာဵ

၁။ အသွင်ကူဵေ ပာင်ဵေရဵကာလ အထူဵ တရာဵမျှတမှုဆိုင်ရာ မန်မာနိင်ငဳအေ ခအေန (October 2017) http://asia-

ajar.org/wp-content/uploads/2018/03/Local-Language-Myanmar-Case-Study.pdf

၃။ ND-Burma မှ ထုတ် ပန်သညဴ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် လူ္ဓအခွငဴ်အေရဵအေ ခအေန အစီရင်ခဳစာ (2017)
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