
 

လက္ပံတန္းျမ ိဳ႕ ႏွ မ္နင္းမႈ -  

 

ျမန္မမႏ ုင္ငံ ပဲခ းတ ုင္းေဒသၾက း လက္ပံတန္းျမ ိဳ႕ တြင္ 

အင္အမးအလြန္အကၽြံအသံုးျပိဳျခင္း၊ လြတ္လပ္္ြမ 

ျင မ္းျင မ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္္ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ ု 

ခြင့္တ ု႔အေပၚ ခ် ိဳးေဖမက္မႈမ်မး 

 

 

ၾသဂုုတလ္၊ ၂၀၁၅ 
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အ  ္ရင္ခံ္မအက်ဥ္းခ်ိဳပ ္

 

ျမန္မမႏ ုင္င ံ ပခဲ းတ ုင္းေဒသၾက း လက္ပတံန္းျမ ိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသ မ်မးႏွင့္ ရ၀ဲနထ္မ္းမ်မးအၾကမး၊ တ္္ပတ္ၾကမ 

ထ ပတ္ ုကရ္ငဆ္ ုင္မႈျဖ္ျ္ပ းေနမက ္၂၀၁၅ခုႏွ္္ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင ္မၾကမေသးမ က ျပဌမန္းခဲ့ေသမ အမ် ိဳးသမး 

ပညမေရးဥပေဒအေပၚ ဆန္႔က်ငဆ္ႏၵျပသ  အေယမက ္၂၀၀ ခန္႔ရွ  လ အုပ္္အုမး ျမနမ္မႏ ုင္ငံရ႕ဲ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်မးမ ွ

အၾကမ္းဖက္ႏွ မ္နင္းခဲ့ပါသည။္ ထ ုသ ု႔မျဖ္္ပြမးမ တ္္ရက္ႏွ္္ရကအ္လ ုတြင္ ရမဲ်မးမ ွဆႏၵျပသ မ်မးအမး ရန္ကုနသ္ ု႔ 

ဆက္လက္ခ် တက္ႏ ုင္ျခင္းမရွ ေ္ရန ္ တမးဆ းပ တဆ္ ု႔ခဲ့ပါသည္။ မတလ္၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပ ုငး္တြင္ တငး္မမမႈ 

အရွ န္ျမင့္မမးလမျပ းေနမက္ ျမန္မမႏ ုင္ငံရတဲပဖ္ြဲ႔၀င္မ်မးမ ွလက္တ ုငတ္တု္မ်မးက ုင္လွ်က ္လ အုပအ္တြင္းခ် တက္ 

သြမးကမ လကန္ကမ္ဲ ့ဆႏၵျပသ မ်မးႏွင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသ မ်မးအမး ျပင္းထန္္ြမရ ုကႏွ္က္ခဲ့ပါသည။္ ဤအ္ ရင္ခံ္မ 

ေရးသမးခ် နတ္ြင္ လက္ပတံနး္၌ အင္အမးအလြန္အကၽြံသံုးမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲသ့ည့္ ရအဲရမရွ မ်မးအေပၚ အ္ ုးရမ ွျပ္္မႈ 

ဆ ုင္ရမ အေရးယ အျပ္္ေပးျခင္း ျပိဳလုပခ္ဲ့ေၾကမင္း မသ ရပါ။ 

 

မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမနမ္မႏု င္င ံရတဲပ္ဖြဲ႔၀င္မ်မးမ ွလက္ပတံန္းရွ  ဆႏၵျပသ  ၁၂၇ ဥ း၊ သတင္း္မ ဆရမမ်မး 

ႏွင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသ မ်မးအမး ဖမ္းဆ းကမ၊ ထ န္းသ မ္းထမးသ မ်မးအမး က ယု္ထ လက္ေရမက္ႏွင့္ ႏႈတ္အမးျဖင့္ 

ေ္မ္ကမးခဲ့ပါသည္။ ဤအ္ ရင္ခံ္မေရးခ် နတ္ြင္ လက္ပတံန္း၌ အဖမး္ခံေနရသည့္ အမ် ိဳးသမးႏွင့္ အမ် ိဳးသမ း ၇၇ 

ဥ းတ ု႔မွမ ေထမင္ဒဏ ္ က ုးႏွ္္ႏွင့္ေျခမကလ္အထ အျပ္ဒ္ဏ္က်ခံႏ ုင္ရသည့္ ္ြဲဆ ုခ်က္မ်မးႏွင့္ ရင္ဆ ုငေ္နရ 

ရပါသည။္ အထ န္းသ မ္းခံရသ မ်မးအနက ္ ငါးဆယ္မွမ အက်ဥ္းက်ေနၾကပါသည။္ ေက်မငး္သမးေခါင္းေဆမင ္

အခ် ိဳ႕မွမ ္ုရံုးခြင့္အေပၚ ္ည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ထမးသည့္ ဥပေဒအရ ခ် ိဳးေဖမက္မႈ တ္္ခတုည္းအတြက ္္ြဲခ်က္အ 

မ်မးအျပမးႏွင္ ့ရင္ဆ ုင္ေနရပါသည္။ 

 

Fortify Rights ႏွင္ ့ Harvard Law School International Human Rights Clinic (“the Clinic”) မွ 

မတလ္၁၀ရက္ေန႔ အျဖ္္အပ်က္မ်မး ျမင္ေတြ႕ခဲသ့  မ်က္ျမငသ္က္ေသ ၂၅ ဥ းအမး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျပ း၊ 

လက္ပံတန္းတြင္ ဆႏၵျပခ် နႏ္ွင့္ ႏွ မ္နင္းခ  ်န္မ်မး၌ ရ ုကက္ းခဲ့သည့္ ဓါတ္ပံု ၅၀၀ ေက်မ္ႏွင္ ့ဗ ဒ ယ  ု၄၀ ေက်မ္အမး 
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သံုးသပ္ေလလ့မခဲ့ပါသည္။ လက္ပတံန္းတြင္ အင္အမးအလြန္အကြ် ံအသံုးျပိဳမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲေ့သမ 

ျမန္မမႏ ုင္ငံရတဲပဖ္ြဲ႔ ၀င္အမ်မးအျပမးအမး မည္သ မည္၀ါျဖ္္ေၾကမင္း ၎ဓမတ္ပံုမ်မးႏွင့္ 

ဗ ဒ ယ ုမ်မးတြင္ေတြ႕ျမင္ႏ ုင္ျပ း ရအဲရမရွ  အခ် ိဳ႕လည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကမင္း မ်က္ျမငသ္က္ေသမ်မးမွ 

ထြက္ဆ ုခဲပ့ါသည္။ 

 

ဆႏၵျပသ မ်မး၏ လြတလ္ပ္္ြမျင မ္းျင မး္ခ်မး္ခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင္ ့ လြတ္လပ္္ြမထတု္ေဖမ္ျပဆ ုခြင့္မ်မးအမး ႏ င္ုငံတကမ 

ဥပေဒအရ ကမကြယထ္မးပါသည္။ ျမန္မမအမဏမပ ုင္မ်မးမွ လ ္ခုြဲရန ္အမ န္႔ေပးျခင္း၊ ရန္ကုနသ္ ု႔ ဆက္လက္ခ်  

တက္ႏ ုင္ျခင္းမရွ ရန ္ ပ တဆ္ ု႔တမးဆ းျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်မးအမး အေၾကမင္းမဲ ့ မလ အုပပ္ကဲန္႔သတ ္ ပ ္တ္ပင္ျခငး္ 

တ ု႔ျဖင့္ ဆႏၵျပသ မ်မး၏ ၎အခြင့္အေရးမ်မးအမး ခ် ိဳးေဖမက္ခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသ မ်မးအမးႏွ မ္နင္း္ဥတ္ြင္ 

ျမန္မမႏ ုင္ငံရတဲပဖ္ြဲ႔၀င္အခ် ိဳ႕မွ လက္နက္မဲ ့ဆႏၵျပသ မ်မးအမး ရ ုက္ႏွကလ္ွ်က ္လ ္ုခြဲျပ း ထ နး္သ မ္းခံေန ရသည္ ့

ျပည္သ မ်မးအမး ရ ုက္ႏွကခ္ဲ့ပါသည။္ ထ ုသ ု႔ျပိဳမ ျခငး္မ်မးမွမ ႏ င္ုငံတကမဥပေဒမ်မးႏွင့္ ျမန္မမႏ ုင္ငံရတဲပ ္

ဖြဲ႕၀င္မ်မးလ ကု္နမရမည့္ ႏ င္ုငံတကမလပ္ုထံးုလပ္ုနည္းမ်မးက  ု ခ် ိဳးေဖမကသ္ည့္ အငအ္မးအလြန္အကၽြအံသံုးျပိဳ 

မႈပင္ျဖ္္ပါသည္။ ေနမကဆ္ံုးအေနျဖင့္ မ မ တ ု႔ရပ ုင္ခြင့္မ်မးအရ လြတ္လပ္္ြမျင မး္ျင မ္းခ်မ္းခ်မး္္ုရံုး၍ ထတု္ေဖမ္ 

ေျပမဆ သု မ်မးက ုသမ ပ္္မွတထ္မးကမ ထ န္းသ မး္မႈမ်မးျပိဳလုပ္ျခင္း၊ အေရးယ ျခင္းတ ု႔ ဆက္လက္ျဖ္္ေပၚေန 

ျခင္းမွမ အၾကြင္းမဲ့အမဏမရွငဆ္န္ေသမ လုပ္ရပ္မ်မးျဖ္က္မ ႏ ုင္ငံတကမ ဥပေဒမ်မးက  ုခ် ိဳးေဖမက္မႈျဖ္္ပါသည္။  

 

၂၀၁၅ ခုႏွ္္ မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၎ရကမ္တ ုငမ္  အျဖ္အ္ပ်က္မ်မးတြင ္ ရမဲ်မး၏ အင္အမးအလြန္အကၽြ ံ

အသံုးျပိဳမႈ၊ အေၾကမငး္မဲ့ဖမး္ဆ းထ န္းသ မး္ျခင္းႏွင့္ လြတလ္ပ္္ြမ ျင မး္ျင မး္ခ်မ္းခ်မ္း္ရုံုး၍ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ ုေန 

သ မ်မး၏ အခြင့္အေရးမ်မး ခ် ိဳးေဖမက္မႈႏွင့္ ပတသ္က္ျပ း ျမန္မမႏု င္ငံအ္ ုးရမ ွသမမသမတက္်ေသမ ျပည့္္ံု သည္ ့

သ းျခမး္ံု္မ္း္္္ေဆးမႈတ္္ရပ္ ျပိဳလုပ္ရန ္Forfity Rights ႏွင့္ the Clinic တ ႕ုမ ွအၾကံျပိဳပါသည္။  

 

အက်ဥ္းက်ေနသ မ်မးသည ္ မ မ တ ု႔၏ လု႔အခြင့္အေရးမ်မးက သုမ ရယ က်င့္သံုးမႈျဖ္သ္ျဖင့္ ထ သု မ်မးက  ု ကန္႔ 

သတ္ခ်က္မရွ  ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရပါမည္။ အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖမကသ္  အရမရွ အမးလံုးအမး အ္ ုးရမ ွတမ၀နယ္  
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ေ္ျပ း ထ ခ ကု္ခံရသ မ်မးအမး ျပန္လည ္ကု္မးမႈမ်မး အျပည့္အ၀ေဆမငရ္ြက္ေပးရပါမည္။ အျခမး အေျခအေန 

မ်မးတြင္ ထ ုကဲသ့ ု႔ အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖမက္မႈမ်မး ထပ္မံမေပၚေပါက္ေ္ရန ္လြတလ္ပ္္ ြမျင မ္းျင မ္းခ်မး္ခ်မး္ ္ုရံုး၍ 

လြတ္လပ္္ ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ ုပ ုင္ခြင့္အေပၚ အျပည့္အ၀အကမအကြယ္ေပးရန ္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပမငး္လမဲႈ အပါ 

အ၀င ္လ အုပသ္ည့္ အဆင့္အမးလံုးက  ုအ္ ုးရမွ ေဆမငရ္ြက္ေပးရပါမည။္ 

 

အဓ ကေတြ႕ရွ ခ်က္မ်မး 

 

ေက်မငး္သ ေက်မင္းသမးမ်မး၊ လႈပ္ရွမးသ မ်မးႏွင့္ ပညမရွငမ္်မး ကန္႔ကြကသ္ည့္ၾကမးမွပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွ္္ ္ကတ္င ္

ဘမလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ျမနမ္မႏ ုင္ငလံႊတေ္တမ္မ ွ အမ် ိဳးသမးပညမေရးဥပေဒက ု ျပဌမန္းခဲ့ပါသည္။ ၎ဥပေဒ 

သည္ေက်မငး္သမးသမဂၢ ထ ေထမင္ပ ငု္ခြင့္အမး ကမကြယထ္မးျခင္းမရွ ၊ ပညမေရး မ ၀ါဒမ်မးခ်မွတရ္မတြင္ ျပည ္

နယ္ႏွင္ ့ တ ုင္းေဒသၾက းတ ု႔၏ အခန္းက႑နည္းပါးကမ တ ုင္းရင္းသမးအုပ္္ုမ်မး၏ အထ းလ ုအပ္ခ်က္မ်မးအမး  

ျဖည့္ဆညး္ေပးျခင္းမရွ သည့္အျပင ္အျခမးေသမ ခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်မးရွ သညဟ္ု ေ၀ဖနသ္ မ်မးမွ ေျပမဆ ုပါသည္။ 

 

ဤဥပေဒျပဌမန္းျပ းေနမက ္ ေက်မင္းသမးမ်မးဥ းေဆမင္သည့္ အေရးပါေသမ ဆႏၵျပမႈတရပ္လ်င္ျမန္္ ြမ 

ေပၚေပါက္ခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွ္္ ဇန္န၀ါရ လတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္ပတသ္က္သည့္ ၎တ ု႔၏ ေတမင္းဆ ုခ်က္မ်မး 

အေပၚ ဂရုျပိဳမ ေ္ရန ္ေက်မင္းသမးအုပ္္ ုမ်မးႏွင့္ လႈပ္ရွမးသ မ်မးႏ ုင္ငံတ၀နး္မွေန၍ ရနက္ုန္ျမ ိဳ႕သ ု႔ ္တင္ခ် တက ္

ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ေဖေဖမ္၀ါရ လတြင္ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမငမ္်မး၊ ပညမေရးျပိဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈတြင္ ္ တ္၀ငး္္မးသ လႈပ္ရွမးသ  

မ်မး၊ အ္ ုးရ အရမရွ မ်မးႏွင့္ လႊတ္ေတမ္အမတ္မ်မး ညွ ႏ ႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပ း အမ် ိဳးသမးပညမေရးဥပေဒ ျပိဳျပင ္

ေျပမင္းလဲရန ္ ဥပေဒၾကမ္းတ္္ရပ ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည။္ ၎အေျခအေနေၾကမင့္ ဆႏၵျပအုပ္္အုခ် ိဳ႕မ ွ အုပ္္ခုြဲ 

ခဲ့ၾကပါသည္။ သ ု႔ရမတြင ္မႏၱေလးမဆွႏၵျပအုပ္္ ုၾက းတ္္္မုွမမ  အဆ ုျပိဳလမသည့္ျပိဳျပငမ္ႈႏွင္ ့ပတ္သက၍္ အ္ ုး 

ရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အပၚသသံယရွ ဆဲျဖ္က္မ ဆႏၵျပမႈအုပ္္ ုခြဲမည့္အ္မး ယမယ ရပ္ဆ ငု္းရနသ္မ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါ 
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သည္။ ေဖေဖမ္၀ါရ လေႏွမင္းပ ုင္းတြင ္အေယမက္၂၀၀ခန္႔ရွ  ၎ဆႏၵျပအုပ္္ုမ ွရန္ကုနျ္မ ိဳ႕ ေျမမကဘ္က ္၇၅မ င္ု 

ခန္႔အကြမရွ  ပခဲ းတ ုင္းေဒသၾက း လက္ပတံန္းျမ ိဳ႕ေအမင္ေျမဗ မမန္ ဘုန္းေတမ္ၾက းေက်မင္းတြင ္ အေျခ္ ကု္ခဲ့ၾက 

ပါသည္။ 

 

လက္ပံတန္းရွ ဆႏၵျပသ မ်မး မတလ္၂ရက္ေန႔မွ္တင၍္ ပ တဆ္ ု႔ခဲ့ၾကျပ း ရန္ကုနသ္ ု႔ ဆက္လက္ခ် မတက္ႏ ုင္ရန ္

တမးဆ းခဲၾ့ကပါသည္။ ေဒသခအံ္ ုးရအရမရွ မ်မးႏွင့္ ညွ ႏႈ င္းေဆြးေႏြးမႈမ်မးျပိဳလုပ္ျပ း မေအမင္ျမင္သည့္ေနမက္ 

မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသ မ်မးမ ွ ရမဲ်မးပ တ္ဆ ု႔ထမးသညက္  ု ထ ုးေဖမကထ္ြက္ရန ္ ၾက ိဳးပန္းခဲ့ၾကသည္။ 

မ်မးမၾကမမ တြင္ ရမဲ်မးမ ွဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ အၾကမး္ဖကႏ္ွ မ္နင္းမႈ ္တင္ျပိဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

Fortify Rights ႏွင္ ့ the Clinic တ ု႔မွ ၎အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတသ္က၍္ ္ံု္မ္း္္္ေဆးခဲ့ရမ အဓ ကေတြ႕ 

ရွ ခ်ကေ္လးရပ္ ေဖမ္ထုတ္ႏ ုငခ္ဲ့ပါသည။္ -  

 

၁။ ျမန္မမအမဏမပ ုင္မ်မးမ ွလက္ပံတန္းရွ  ဆႏၵျပသ မ်မးအမး လ ္ုခြဲရန ္အမ န္႔ေပးကမ ရနက္ုနသ္ ု႔ ဆကလ္က္ခ်  

တက္မသြမးႏ ုင္ရန ္ပ တဆ္ ု႔ုတမးဆ းခဲျ့ပ း၊ ေၾကြးေၾကမ္မႈ၊ သ ဆ မုႈ၊ အလံေ၀ွ႔ယမ္းမႈမ်မး မျပိဳရန ္တမးျမ္္ခ်က္မ်မး 

မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငမခဲပ့ါသည္။ ထ ုသ ု႔ျပိဳလပု္ရမတြင ္ လြတလ္ပ္္ြမ ျင မး္ျင မ္းခ်မး္ခ်မ္း ္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ 

လြတ္လပ္္ ြမ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္အေပၚ ကန္႔သတရ္န္အတြက ္ ႏ ုင္ငံတကမဥပေဒ ္ံခ် န္္ံႏႈန္းမ်မးႏွင္ ့

က ကု္ည သည့္ အေၾကမင္းျပခ်က္မ်မး မေပးခဲ့ပါ။ ဆႏၵျပသ မ်မးမ ွ ၎တ ု႔၏အခြင့္အေရးမ်မး အသံုးခ်ရမတြင္ 

ျဖ္္ေျမမက္ေအမင ္ ျမန္မမအမဏမပ ုင္မ်မးမ ွ ပံ့ပ ုးခဲ့ျခင္းမရွ သည့္အတြက ္တင္းမမမႈမ်မးပ ုမ ုဆ ုးရြမလမကမ အဆံုး 

တြင္ ရမဲ်မးႏွင္ ့ဆႏၵျပသ မ်မး မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထ ပ္တ ကု္ရငဆ္ ုင္ခဲ့ရပါသည္။ 

 

ႏ င္ုငံတကမဥပေဒအရ အမ် ိဳးသမးလံုျခံိဳေရးကမကြယမ္ႈႏွင့္ အမ်မးျပညသ္ ျင မ္၀ပ္ေရးတ ႕ုကဲသ့ ု႔ အခ် ိဳ႕ေသမ 

တရမး၀င ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်မးအတြက ္ လ ုအပ္သည့္အခါမ်မးတြင္မသွမ လြတလ္ပ္္ြမျင မ္းျင မ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ 

လြတ္လပ္္ ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္မ်မးအေပၚ ကန္႔သတခ္ြင့္ျပိဳပါသည္။ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးမွမလည္း အေျခ 
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အေနတ္္ရပတ္ြင္ ထ တုရမး၀င္ရည္မွန္းခ်ကမ္်မးႏွင့္ အခ် ိဳးက ကု္ည ရပါမည္။ ႏ င္ုငံတကမဥပေဒမ်မးအရ ဆႏၵ ျပ 

သ မ်မးမ ွအမဏမပ ငု္မ်မးအမးအသ ေပးရန ္သတ္မတွ္ထမးသည့္ ဥပေဒက  ု ခြင့္ျပိဳထမးေသမ္လည္း အမဏမပ ုင ္

မ်မးအမး အသ ေပးရန ္ သတ္မတွ္ထမးသည့္ ဥေပဒက  ု ခြင့္ျပိဳထမးေသမ္လည္း၊ အမဏမပ ုင္မ်မး၏ ခြင့္ျပိဳခ်က ္

ျဖင့္သမ ခ် တက္ဆႏၵျပရမည္ဟ သည့္ သတ္မတွ္ခ်ကက္ ုမ  ႏ ုင္ငံမ်မးအေပၚ ခြင့္ျပိဳထမးျခင္းမရွ ပါ။ ႏ ုင္ငတံကမ 

ဥပေဒအရ အသ ေပးရန ္သတ္မတွ္ခ်ကက္  ု မလ ုကန္မခဲသ့ည့္အတြက ္ ဒဏ္ေငြခ်မတွ္ျခငး္ သ ု႔မဟတု ္အက်ဥ္း 

ခ်ျခင္းမ်မး မရွ ေ္ရပါ။ 

 

ေဖေဖမ္၀ါရ လ ၂၈ ရကေ္န႔တြင္ ျမနမ္မႏ ုင္ငံျပည္ထေဲရး၀န္ၾက းဌမနမ ွဆႏၵျပသ မ်မးမမွ “ႏ င္ုငံေတမ္တည္ျင မ္ေရး” 

၊  “ႏ င္ုငံေတမ္ လံုျခံိဳေရး” ႏွင့္ “ေဒသႏၱရျင မ္းခ်မး္ေရး” အေပၚျခ မ္းေျခမက္မႈမ်မး ေပၚေပါကေ္္သျဖင့္ လ ္ုခြဲ ရန္ 

အတ အလင္း အမ န္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ႏွင္ ့ ၃ ရက္ေန႔မ်မးတြင္ ဆႏၵျပသ မ်မး လက္ပတံန္းျမ ိဳ႕မ ွ

ထြက္ခြမ၍ ခ် တက္ႏ ုင္ျခင္းမရွ ေ္ရန ္ရမဲ်မး ေဒသႏၱရဘနု္းၾက းေက်မင္းအန းတြင္ ပ တဆ္ ု႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်မင္း 

သမးမ်မးႏွင့္ ေထမက္ခအံမးေပးသ ေဒသခံမ်မးမ ွ အ္ ုးရ၏ပ တဆ္ ႔ုတမးဆ းမႈအေပၚ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ပ တ ္

ဆ ု႔မႈမ်မးအေရွ႕ရွ  လမ္းေပၚတြင္ ေနရမယ ခဲ့ၾကျပ းေနမက ္တ္္ပတလ္ံုး ၎ေနရမ၌ ရွ ေနခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးျပိဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတသ္က္၍ ဆႏၵျပသ မ်မးသည ္ “ႏ ုင္ငံေတမ္ 

တည္ျင မ္ေရး” ၊  “ႏ င္ုငံေတမ္ လံုျခံိဳေရး” ႏွင္ ့ “ေဒသႏၱရျင မ္းခ်မး္ေရး” အေပၚျခ မ္းေျခမက္မႈမ်မး ေပၚေပါက ္

ေ္သညဟ္ သည့္ ေယဘယု် အေၾကမင္းျပခ်က္သမ ျမနမ္မအ္ ုးရမ ွ၎၏ ေဖေဖမ္၀ါရ လ ၂၈ ရက္ေန႔ အမ န္႔ တြင္ 

ေဖမ္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္ပံတန္းရွ  ဆႏၵျပမႈ၏ သေဘမသဘမ၀အရ ဥပမမ “ေဒသႏၱရျင မ္းခ်မး္ေရး” အေပၚ 

ျခ မ္းေျခမက္မႈ ရွ ခဲ့ေၾကမငး္ အေထမကအ္ထမးမရွ ပါ။ အမွန္တကယ္တြင္မ  ျဖ္္ေပၚေနသည့္ အေျခမေနမ်မးအရ 

ဆႏၵျပသ မ်မးအမး လ ္ုခြဲရနအ္မ န္႔ေပးျခင္း၊ ပ တဆ္ ု႔မႈမ်မးျပိဳခဲ့ျခင္း၊ ဆႏၵျပသ မ်မးအမး လက္ပံတန္းျမ ိဳ႕ျပငထ္ြက္ 

ဆႏၵျပျခင္းမျပိဳရန ္ ကန္႕သတ္ပ တ္ပင္ျခင္းမ်မးအတြက ္ အမ န္႔ေပးရန ္ ခ ုင္လံုသည့္ အေၾကမင္းျပခ်က္တ္္္ံုတ္ ္

ရမမွ်မရွ ခဲ့ပါ။ 

 



 UNOFFICAL TRANSLATION 
Crackdown at Letpadan: 

Excessive Force and Violations of the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Expression in Letpadan, Bago Region, Myanmar 
Fortify Rights and the Harvard Law School International Human Rights Clinic 

  

6 

 

မႏၱေလးျမ ိဳ႕မ ွ ခ် တကလ္မ္ဥ္တြင္၎၊ လက္ပတံန္းျမ ိဳ႕တြင္ ရွ ေန္ဥ္ေသမ္၎ မည္သည့္အခ် နတ္ြင္မွ် ဆႏၵျပ 

ေခါင္းေဆမင္မ်မးမွ ျမန္မမႏ ုင္ငံ၏ ျင မ္းခ်မ္း္ြမ္ုရံုးမႈႏွင္ ့ ျင မ္းခ်မး္္ြမ္ တန္းလွည့္လညမ္ႈ ဥပေဒအရ သတမ္ွတ ္

ထမးသည့္အတ ငု္း ျမ ိဳ႕နယအ္မဏမပ ုငမ္်မးထံမ ွတရမး၀င္ခြင့္ျပိဳခ်က္ရယ ရန ္ၾက ိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမရွ ပါ။ သ ု႔ရမတြင ္၎ 

ဥပေဒ၏ ၾက ိဳတင္ခြင့္ျပိဳခ်ကရ္ယ ရန ္သတမ္ွတ္ခ်ကမ္ွမ ႏ င္ုငံတကမအဆင့္အတန္း မမ ပါ။ မႏၱေလးျမ ိဳ႕မ ွ္တင ္

ခ် တကလ္မ္ဥတ္ြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆမင္မ်မးမ ွ ဤဥပေဒႏွင့္ပတ္သက၍္ ၎တ ု႔အေနအထမးႏွင့္ ဥပေဒအမး 

လ ကု္နမရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွ ေၾကမင္း လ သ ရွင္ၾကမးေၾကျငမခဲပ့ါသည္။ 

 

လက္ပံတန္းရွ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မးမွ မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုနသ္ ု႔ခ် တက္ပြဲ ျပနလ္ည္္တင္ရန ္

ရည္ရြယ္ခ်ကက္  ုထုတ္ေဖမ္သည့္ ေၾကျငမခ်ကတ္္္ေ္မင္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ထတု္ျပန္ခဲပ့ါသည္။ အေယမက္ 

၂၀၀ ခန္႕ရွ  ရအဲုပ္္တု္္္ ုမွ မတလ္ ၁၀ ရကေ္န႔ နံနက္ပ ုင္း တေလွ်မကလ္ံုး ပ တဆ္ ု႔တမးဆ းမႈ 

ဆက္လက္ျပိဳလုပခ္ဲ့ေၾကမင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်မးမွ ေျပမဆ ုခဲ့ပါသည။္ ဆႏၵျပသ မ်မးအမး အန းအနမးရွ  အေ၀း 

ေျပးကမးလမ္းမ လမ္းဆံုအထ သမ ေျခလ်င္ခ် တက္ခြင့္ျပိဳျပ း ထ ုေနရမတြင္ ရန္ကုနသ္ ု႔သြမးသည့္ ထရပက္မး 

မ်မးအေပၚ တက္ရမည္ဟ ု ပခဲ းတ ငု္းေဒသၾက း လံုျခံိဳေရးႏွင့္ နယ္္ ပ္ေရးရမ၀န္ၾက း ဗ ုလ္မွမးၾက းသကထ္ြန္းမွ 

ေက်မငး္သမးေခါင္းေဆမင္မ်မးအမး ထ ုေန႔နံနက္ပ ုငး္တြင္ က်င္းပခဲသ့ည့္ အ္ည္းအေ၀းႏွ္္ရပ္၌ ေျပမဆ ုခဲ ့

ပါသည္။ 

 

ထ ု႔အျပင ္အေ၀းေျပးလမး္မသ ု႔အသြမး ေၾကြးေၾကမ္သံမ်မးျပိဳလုပ္ျခင္း၊ သ ခ်င္းဆ ုျခင္း၊ အလမံ်မးေ၀ွ႕ယမ္းျခင္း မ်မး 

ခြင့္မျပိဳေၾကမငး္လည္း ၀န္ၾက းမွ ဆႏၵျပသ မ်မးအမး ေျပမၾကမးခဲပ့ါသည္။ အ္ ုးရ၏ ယခင္ေဆမင ္ရြက္ခ်က ္မ်မးႏွင္ ့

၎ကန္႕သတ္ခ်က္မ်မးမွမ ႏ င္ုငံတကမဥပေဒအရ တရမး၀င္ခြင့္ျပိဳထမးသည့္ လုုပထ္ံုုးလုုပ္နည္း တ္္္ ံုတ္္ 

ခုႏွင့္မွ် သကဆ္ ုင္ျခင္းမရွ သျဖင့္ ၎တ ု႔မွမ ဆႏၵျပသ မ်မး၏ လြတ္လပ္္ြမျင မး္ျင မ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ 

္ြမထတု္ေဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္တ ု႔အေပၚ ကန္႕သတ္ပ တ္ပင္ရန ္ခ ုင္လံုသည့္အေၾကမငး္ရင္းမ်မး မဟတု္ပါ။ 
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“အမ်မးျပညသ္  ျင မ္၀ပ္မႈ” ထ န္းသ မ္းေရးမွမ ျင မး္ခ်မ္း္ြမ္ုရံုးမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ မုႈတ ု႔အေပၚ ကန္႔သတရ္န္ 

တရမး၀င္ရည္မွနး္ခ်ကဟ္ ုႏ င္ုငံတကမဥပေဒအရ ယ ဆေသမ္လည္း ဆႏၵျပလႈပ္ရွမးမႈမ်မးေၾကမင့္ အမ်မးျပည္သ  

ျင မ္၀ပ္မႈျခ မး္ေျခမက္ခရံသည့္ဟ သည့္ အေထမက္အထမးမရွ ပါ။ အေျခအေနအခ် ိဳ႕တြင္ အ္ ုးရမ ွအမ်မးျပညသ္  

ရွ ရမ အရပ္မ်မးတြင္ ေနရမယ ေနသည့္ ဆႏၵျပသ မ်မးအမး လ ္ခုြဲႏ ုင္ပါသည္။ သ ု႔ရမတြင ္လကပ္ံတန္းျမ ိဳ႕ ဆႏၵျပ 

ပြဲမ်မး၏ အေနအထမးတြငမ္  ၎အေျခအေနမ်မးရွ ေၾကမင္း မထင္ရွမးပါ။ ဆႏၵျပသ မ်မး၏ အျမင္မ်မးအမး 

္ုရံုးေဖမ္ထတု္ပ ုင္ခြင့္က  ုခ ုင္လံုသည့္အေၾကမင္းျပခ်ကမ္ရွ ဘ ဲကန္႔သတ္ပ တ္ပငခ္ဲ့သည့္အတြကသ္မ လကပ္ံတနး္ 

ရွ လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပသ မ်မး ေနရမယ ထမးရျခင္းျဖ္ပ္ါသည္။ 

 

လက္ပံတန္းရွ ျင မ္းခ်မး္္ြမ ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ တရမးမ၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးႏွင့္ သင့္ေတမ္မႈမရ ွသည့္ ကန္႔ 

သတ္ခ်က္မ်မး ၾက မဖ္န္မ်မး္ြမ ျပိဳလပု္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မမအမဏမပ ုငမ္်မးမ ွ အေျခခလံ ႕အခြင့္အေရးမ်မးျဖ္္သည့္ 

လြတ္လပ္္ ြမျင မး္ျင မ္းခ်မ္းခ်မ္း ္ုရံုးခြင့္ႏွင္ ့ လြတလ္ပ္္ြမ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္မ်မးအမး ကမကြယ္ရန္၀တၱရမး 

ပ်ကက္ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆံုးတြင္ ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ မလ ုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ပ တပ္င္မႈမ်မး ျပိဳလုပ္ခဲသ့ည့္အ 

တြက ္ တင္းမမမႈမ်မးတ ုးပြမးလမကမ မတ္လ ၁၀ ရကေ္န႔ ထ ပတ္ ကု္ရငဆ္ ုင္မႈႏွင့္ ျပည္နယအ္မဏမပ ငု္မ်မး၏ 

အင္အမးအလြန္အကၽြသံံုးမႈတ ု႔အတြက ္အေၾကမငး္အရငး္ တ္္ရပ္ေပၚေပါက္ခဲရ့ပါသည္။ 

 

၂။ မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကန း၌ မ မ တ ု႔က ယုက္ ုယ ္ ၾက းမမး္ြမ ခ်ိဳပ္တညး္ခဲ့ျပ းေနမက္ ျမန္မမရတဲပ္ဖြဲ႔မ ွရတဲပ္ 

ဖြဲ႕၀င္မ်မးသည ္လြတ္လပ္္ြမျင မ္းျင မး္ခ်မ္းခ်မ္း္ရုံုးထုတေ္ဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္က ု က်င့္သံုးရန ္ ၾက ိဳးပမ္းသည့္ ဆႏၵျပသ  

မ်မးအေပၚ ႏ င္ုငံတကမ ္ံခ် န္္ ံႏွံိဳးမ်မးက ု ုခ် ိဳးေဖမက၍္ အငအ္မးအလြန္အကၽြ ံအသံုးျပိဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

မျဖ္္မေနလ အုပ္သည့္အခါမွသမ တရမး၀င္ျပ း လက္ရွ အႏၱရမယ္ႏွင့္ အခ် ိဳးက ကုည္ သည့္ နည္းလမ္းမ်မးျဖင့္ 

ဥပေဒၾက းၾကပ္ေရးအရမရွ မ်မးမ ွအင္အမးသံုးရန ္ႏ င္ုငံတကမဥပေဒအရသတမွ္တထ္မးပါသည္။ ဥပေဒၾက းၾကပ ္

ေရးအရမရွ မ်မး၏ အင္အမးႏွင့္လက္နက ္ အသံုးျပိဳျခငး္ဆ ုင္ရမ ကမၻမ့ကလုသမဂၢ အေျခခံ္ည္းမ်ဥး္မ်မးတြင္     

“ထ သု ု႕ အသံုးျပိဳရမတြင ္ခ်ိဳပ္တည္းမႈရွ ျပ း အျပ္္ၾက းေလးမႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္၏ တရမး၀ငမ္ႈတ ု႔ႏွင့္ အခ် ိဳးက ုက္ည  ္ြမ 
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ျပိဳမ ရန”္ ညႊန္ၾကမးထမးပါသည္။ ဥေပဒၾက းၾကပ္ေရးအရမရွ မ်မးအတြက ္ ကမၻမ့ကလုသမဂၢက်င့္ထံုးအရ 

ဥေပဒၾက းၾကပ္ေရး အရမရွ မ်မးသည ္ “မျဖ္္မေနလ အုပ္သည့္အခါမွသမ အငအ္မးသံုးကမ မ မ တ ု႔၏တမ၀န ္

ထမ္းေဆမငရ္န ္ လ ုအပသ္ည့္အတ ငု္းအတမထ သမ သံုးရန္” လည္းသတ္မတွထ္မးပါသည။္ တရမးမ၀င ္

ျင မ္းခ်မး္္ြမ္ုရံုးသည့္အခါ လ ္ုခြဲရန ္ ေဆမင္ရြက္ခ်က္မ်မးသညပ္ငလ္ွ်င ္ ၎္ည္းမ်ဥ္း္ည္းကမ္းမ်မးႏွင့္ သက္ 

ဆ ုင္ပါသည္။  

 

မ မ တ ု႔ဆႏၵျပလႈပ္ရမွးမႈမ်မးအေပၚ ကန္႕သတ္ပ တ္ပင္ခ်က္မ်မးအမး လက္ခလံ ု္ တမ္ရွ သည့္ ဆႏၵျပသ မ်မးမွမ 

ရမဲ်မး၏ ပ တ္ဆ ု႔တမးဆ းမႈမ်မးအမး ္ န္ေခၚရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲၾ့ကပါသည္။ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္းမ်မးသည ္၎ 

တ ု႔၏ ရည္ရြယ္ခ်ကမ္်မးအမး အသခံ်ဲ႕္က္မတွဆင့္ ရမဲ်မးအမးအသ ေပးေၾကျငမခဲ့ျပ း ေလးေယမက္္ အုပ္္ုဖြ႕ဲကမ 

ရမဲ်မး္ တန္းမႈအၾကမးမ ွခ် တက္၍ ျင မ္းခ်မ္း္ြမအဖမ္းခံမည္ျဖ္္ေၾကမင္းေျပမဆ ုခဲ့ပါသည္။ ပထမ ဆႏၵျပအုပ္္ ုမွ 

ပ တဆ္ ု႔ထမးသည့္ေနရမအေရမကတ္ြင္ ရမဲွခုခံကမ တြန္းခဲ့ပါသည။္ မၾကမမ တြင္ ပ မု ၾုက းမမးသည့္ ဆႏၵျပအပု္္ု 

မ်မးမ ွရမဲ်မး၏ ္ တန္းမႈအမး တ္္ျပ ိဳင္နက ္္တငတ္ြန္းခဲပ့ါသည္။ 

 

ဤသ ု႔မ်က္ႏွမခ်င္းဆ ုင ္က ယုခ္ႏၶမခ်င္း ္တငထ္ ေတြ႕ခ် နတ္ြင္ ရမဲ်မးေရမ ဆႏၵျပသ မ်မးပါ မ မ က ယုက္ ယု ္ ၾက းမမး 

္ြမခ်ိဳပတ္ည္းခဲၾ့ကျပ း အၾကမ္းဖကသ္ညဟ္ ု ဆ ုႏ ုင္သည့္သ းျခမးအျဖ္အ္ပ်က ္ အနည္းငယ္သမရွ ပံုရပါသည။္ 

ေက်မငး္သမးေခါင္းေဆမင္မ်မးမ ွ မ မ တ ု႔လုပ္ေဖမ္က ုင္ဖက္မ်မးအမး အၾကမး္မဖက္ရန္ အတ အလင္းတ ကုတ္ြန္း 

ခဲ့ၾကပါသည္။ ရမဲ်မး္ တန္းေနသည့္ေနရမအန းတြင္ ရ ုကက္ းခဲသ့ည့္ ဓမတ္ပံုမ်မးႏွင္ ့ဗ ဒ ယ ုမ်မးတြင္ဆႏၵျပသ မ်မး 

ေရွ႕တ းုလမေနသညက္  ုခုခံရင္း ရအဲရမရွ မ်မးမ ွ၎တ ု႔၏ပံု္ံမပ်က္ေ္ရန္ ထ န္းသ မ္းထမးသညက္ ု ေတြ႕ရသည္။  

 

ရမဲ်မး္ တန္းေနသည့္ ေနရမမ်မးအမး ဆႏၵျပသ မ်မးမ ွ္တငတ္ြန္းျပ း တ္္နမရ ခန္႔အၾကမတြင္ ေက်မငး္သမးမ်မး၊ 

ပံ့ပ ုးေပးေနသ မ်မးႏွင့္ အနမးမွ ရပ္ၾကည့္ေနေသမ္လည္း ပါ၀င္ျခင္းမရွ သ မ်မးအေပၚ ရတဲပ္ဖြဲ ့၀င္မ်မးမ ွ ္တင္ 

အၾကမ္းဖက ္ ႏွ မ္နင္းပါသည။္ ႏွ မ္နင္းမႈအ္တြင္ ရအဲရမရွ မ်မးႏွင့္ အျခမးသ မ်မးမ ွ ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ ခမဲ်မး၊ 

လက္နကက္ ုငတ္တု္မ်မး၊ အျခမးအရမမ်မးႏွင့္ ပ္္ေပါကခ္ဲ့ၾကပါသည္။ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ ု႔မွ 
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ၾကည့္ရႈ႕ေလလ့မခဲ့သည့္ သ းျခမးဗ ဒ ယ ကု ုးခတုြင္ ရအဲရမရွ မ်မးမ ွ ဆႏၵျပသ မ်မးအမးခမဲ်မး အျခမးအရမမ်မး ႏွင့္ 

ပ္္ေပါက္ေနျပ း လကက္ ုငတ္တု္မ်မးက ုငလ္်က ္ ဆႏၵျပအုပ္္ုမ်မးထံသ ု႔ ေျပးသြမးေနသညက္ ု ေတြ႕ရပါသည။္ 

၎ဗ ဒ ယ မု်မးတြင္ ဆႏၵျပသ မ်မးသည ္တြန္႔ဆုတသ္ြမးျခငး္၊ မ်က္ႏွမက ုဖံုးအုပ္ျခင္း၊ ရမဲ်မး္ တန္းေနသည့္ေနရမမွ 

ေ၀းရမသ ု႔ ထြက္ေျပးျခင္းျဖင့္ အရမမ်မးႏွင္ပ့္္ေပါကခ္ံေနရျခင္းက  ု တ္္ျပ ိဳင္နကတ္ံု႕ျပန္ေနသည္က  ု ေတြ႕ရပါ 

သည္။ မၾကမမ တြင္ ရမဲ်မး္ တန္းေနသည့္ေနရမမ ွ ဆႏၵျပသ မ်မးထြက္ေျပးေနခ် နတ္ြင္ ရအဲရမရွ မ်မးမွ ေရွ႕သ ု႔ 

လ်င္ျမန္္ြမေျပးလမျပ းဖမ္းမ သ မ်မးအမး ္တငရ္ ုကႏွ္က္ပါသည္။ ရအဲရမရွ အခ် ိဳ႕မ ွလက္နက္မဲ ့ပုဂၢ ိဳလတ္္္ဥ းအမး 

ပ ုင္း၍ ရ ုက္ႏွက္သည့္ အျခင္းအရမ အေတမ္မ်မးမ်မးေတြ႕ရပါသည။္ 

 

Fortify Rights ႏွင္ ့ the Clinic တ ု႔မွ ္ုေဆမင္းရယ ခဲသ့ည့္ အေထမက္အထမးမ်မးတြင္ ရမဲ်မးမ ွဆႏၵျပ သ မ်မး၊ 

သတင္း္မဆရမမ်မးႏွင့္ အျခမးသ မ်မးအေပၚ အလြန္အကၽြံအငအ္မးသံုးခဲ့ေၾကမင္းေတြ႕ရပါသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႔သည ္ ရမဲ်မး၏ရ ုက္ႏွက္မႈခခံဲ့ရျပ း ဥ းေခါင္း၊ ေက်မႏွင့္ နံရ ုးမ်မးတြင ္ ထ ခ ကု္ဒဏ္ရမရခဲ့သ မ်မး 

ပါ၀ငသ္ည့္ ဆႏၵျပသ  ဆယဥ္ းႏွင့္ ေျပမဆ ုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လ နမတင္ယမဥ္ေပၚတြင္ ေဆးကသုခယံ ေနသ  

ဆႏၵျပသ တ္္ဥ းအမး ရအဲရမရွ မ်မးမ ွ ရ ုကႏွ္က္ခဲ့ေၾကမင္းက  ု မ်က္ျမငသ္ကေ္သသံုးဥ းမွ ေျပမျပခဲ့ပါသည္။ 

ဆႏၵျပသ မ်မးအျပင ္ဆႏၵျပမႈအေၾကမင္း သတငး္အ္ ရင္ခရံန္ အခင္းေနရမတြင္ေရမကရ္ွ ေနသ  သတငး္္မဆရမ 

အနည္းဆံုးႏွ္္ဥ းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ လံုး၀သကဆ္ ုင္မရွ ၊ ပါ၀င္ျခင္းမရွ သ  အသက ္ ၁၈ႏွ္္ေအမက ္ လ ငယတ္္ဥ္ း 

အပါ၀င ္အနမးမွရပၾ္ကည့္ေနသ မ်မးအမး ရအဲရမရွ မ်မးမ ွရု ုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ျမန္မမႏ ုင္င ံ ဒ မ ုကေရ္ အေရးေတမ္ပံု၏ ရ ုးရမသေကၤတတ္္ရပ္ျဖ္္ေသမ ခြပ္ေဒါငး္အလကံ ုငထ္မးသ  ရတနမပံ ု

တကၠသ လု္မ ွ ေက်မင္းသမးတ္္ဥ းမ ွ ရမဲ ွ ႏွ မ္နင္းေနခ  ်န္တြင္ ၎အမး မည္သ ု႔ရ ုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကမငး္က  ု ေအမကပ္ါ 

ကဲသ့ ု႔ ေျပမျပခဲ့ပါသည္ -  

 

       ကၽြန္ေတမ့္က ု ရဆဲယေ္ယမက ္၊ ဆယ္ငါ့ေယမကေ္လမက္က ၀ ုင္းရ ုက္ၾကတယ္။ 

       ကၽြန္ေတမ္လဲက်သြမးေပမဲ့ အလကံ ုေတမ ့လႊင့္ထမးတုန္းပ။ဲ  ရကဲ ကၽြန္ေတမ ့ 
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        မ်က္ႏွမန႕ဲေခါင္းက  ုကန္ဖ ု႔လုပ္ျပ းေတမ ့“အလကံ ုငခ္်င္ေသးလမး” လ ု႔ေျပမတယ ္

        ေနမကထ္ပ ္ရေဲတြေရမကလ္မျပ း ကၽြန္ေတမအ့ေပၚမွမရပ္ျပ း ထပ္ရ ုကၾ္ကတယ္။ 

 

ရမဲ်မးမ ွ ဆႏၵျပသ မ်မးႏွင့္ အျခမးသ မ်မးအမး ကနေ္က်မက္ေနပံု၊ လကက္ ုငတ္တု္မ်မး၊ ၀ါးတတု္မ်မးျဖင့္ 

ရ ုက္ႏွက္ေနပံု ဓမတ္ပံ ု ၃၉ ပံုႏွင့္ ဗ ဒ ယ ဆုယ္ခလုည္း သုေတသနအဖြဲ႔မ ွ ္ုေဆမင္းရယ ခဲ့ပါသည။္ ၎ဓမတ္ပုံ 

မ်မးႏွင္ ့ဗ ဒ ယ ုမ်မးအမးလံုး လ လု ုတြင္ပင ္ရအဲမ်မးအျပမးမွ လက္နက္မဲသ့ မ်မး သ ု႔မဟတု ္ရမဲွထ နး္သ မ္းထမးသ  

မ်မးအမး ၀ ုင္း၀န္းရ ကု္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ရရွ ခဲ့သည့္ဓမတ္ပံုမ်မး၊ ဗ ဒ ယ ုမ်မးတြင္ ေက်မငး္သမးမ်မးမ ွ ရတဲပ္ 

ဖြဲ႔၀င္မ်မးအမး ၾကမ္းတမ္း္ြမခခုံေနျခင္း သ ု႔မဟတု္ ျခ မ္းေျခမက္ျခငး္မ်မး တ္္္ံုတ္္ရမမွ်  မပါရွ ပါ။ 

 

အၾကမ္းဖက္ႏွ မ္နင္းမႈအတြင္း အခ် ိဳ႕ရတဲပ္ဖြဲ႕၀င္မ်မးသည္ အရပ္သမးမ်မးအမး အျခမးေသမရ၀ဲနထ္မ္းမ်မးမွ 

အကမအကြယ္ေပးခဲ့ၾကျပ း ၎ေဆမင္ရြက္မႈမ်မးမွမ ရအဲရမရွ အခ် ိဳ႕မ ွ အေၾကမင္းမဲ့အငအ္မးသံုးခဲ့ေၾကမင္း 

ျပသသည့္ ေနမကထ္ပ ္အေထမက္အထမးျဖ္္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္္ဥက္မလတြင္ ရအဲရမရွ မ်မးမ ွ ၾက ိဳတငက္မ 

ကြယ္ေပးခဲေ့ၾကမင္း ဆႏၵျပသ အခ် ိဳ႕မ ွ Fortify Rights ႏွင္ ့ the Clinic တ ု႕အမး ေျပမၾကမးခဲပ့ါသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႔မ ွသံုးသပ္ခဲသ့ည့္ ဗ ဒ ယ ုႏွင့္ဓမတ္ပံုမ်မးတြင္ အခ် ိဳ႕အရမရွ မ်မးမ ွအဓ ကရုဏ္းတြင္သံုးသည့္ ဒ ုင္း 

အကမမ်မး သ ု႔မဟတု ္ မ မ တ ု႔၏ က ုယ္ခႏၶမမ်မးျဖင့္ ဆႏၵျပသ မ်မးအမး အျခမးရအဲရမရွ မ်မးထံမ ွ ကမကြယ္ေပး 

ထမးပံုက ုေတြ႕ရပါသည္။ 

 

ရအဲရမရွ မ်မးမွမ ကနဥ းတြင္ မ မ က ယုက္ ုယ ္ ၾက းမမး္ြမခ်ိဳပ္တည္းျပ းေနမက ္အငအ္မးအလြန္အကၽြ ံအသံုးျပိဳေ္ 

ရန္တြန္းပ ု႔လ ုက္ႏ ုင္သည့္ အျဖ္္အပ်က္မ်မးအမး Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ ု႔မွ ထည့္သြင္း္ဥ္း္မး 

ခဲ့ၾကပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႔မွ သံုးသပ္ေလလ့မခဲသ့ည့္ အေပ်မ္တမး္ဗ ဒ ယ တု္္ခတုြင္ ဆႏၵျပသ တ္္ဥ းမွ 

ရအဲရမရွ  တ္ဥ္ းအမး ပါးရ ကု္ရန ္ ၾက ိဳး္မးခဲေ့သမ္လညး္ မေအမင္ျမင္ေၾကမငး္၊ ထ ုသ အမး အျခမးဆႏၵျပသ မ်မးမ ွ

ရမဲ်မး ္ တန္းေနရမမ ွ အေ၀းသ ု႔သြမးရန ္ ညႊန္ၾကမးခဲေ့ၾကမင္းေတြ႕ရပါသည။္ အျခမးဗ ဒ ရ တု္္ခတုြင္ 

ဆႏၵျပသ တ္္ဥ းမ ွ ရမဲ်မး္ တန္းေနသည့္ေနရမမ်မးသ ု႔ ေရပလုင္းျဖင့္ ပ္္ေပါကသ္ည္က  ု ေတြ႕ရပါသည။္ 
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လက္ပံတန္းတြင္ ဆႏၵျပသည့္ေနရမႏွင့္ အလွမး္ေ၀းရမမွ ရ ုက္ခဲသ့ည့္ ဓမတ္ပံုႏွ္္ပံုတြင္ ဓမတ္ပံုဆရမမ ွ

လက္ပံတန္းျမ ိဳ႕သမးမ်မး ဟုေျပမခဲ့သ မ်မးမ ွ တ္္ေနရမတြင ္ ေလမက္ေလးခြႏွင့္ အျခမးတ္္ေနရမတြင္ 

တတု္ၾက းသ ု႔မဟတု ္ တင္းပတုက္ဲ ့ သ ု႔ သမမမန္လကန္က္မ်မး က ုင္ေဆမငထ္မးသညက္ ု ေတြ႕ရပါသည။္ 

ဆႏၵျပသ မ်မးအတြင္းမ ွ တ္္ဥ းမွမ ေလမက္ေလးခြ သံုးခဲ့ေၾကမင္း သုေတသနအဖြဲ႔အမး 

လ တ္္ဥ းမေွျပမျပခဲေ့သမ္လည္း သုေတသနအဖြဲ႔မွ မ်က္ျမငသ္က္ေသ ထြက္ဆ ုခ်ကအ္မးျဖင့္ျဖ္္ေ္ 

ဗ ဒ ယ သု ု႔မဟတု ္ဓမတ္ပံ ုအေထမက္အထမးျဖင့္ျဖ္္ေ္ ထ ု ေျပမဆ ခု်က္အမး အတညျ္ပိဳႏ ုင္ခဲ့ျခင္းမရွ ပါ။ 

 

ေရပုလငး္ျဖင့္ပ္္ေပါက္ျခငး္ ၊ ေလမက္ေလးခြသံုးျခင္းတ ု႕ကဲသ့ ု႔ ႏွ မ္နင္းမႈေပၚေပါက္ေ္မည့္ဟ ု ယ ဆႏ ုင္သည့္ 

အၾကမ္းဖကသ္ည့္ အျဖ္္အပ်က္မ်မးမွမ ျခြငး္ခ်က္မ်မးသမျဖ္္ျပ း ရ ဲသ ု႔မဟတု ္ ျပည္နယ္အမဏမပ ုင္မ်မး အေပၚ 

ၾက းမမး္ြမျခ မ္းေျခမက္ပံုမရပါ။ ဗ ဒ ယ ုမ်မး ၊ ဓမတ္ပံုမ်မးႏွင္ ့မ်က္ျမငသ္က္ေသမ်မးထံမ ွရရွ ႏ ုင္သည့္ အေထမက္ 

အထမးမ်မးအရ ရမဲ ွ ပ တဆ္ ု႔ထမးသည့္ အရမမ်မးအမး တြန္းသည့္ဆႏၵျပသ မ်မးမမွ လက္နက္မဲသ့ မ်မးျဖ္္ျပ း 

အဓ ကအမးျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈမရွ ဘ ဲ အခ် ိဳ႕ေနရမမ်မးတြင္ အျခမးသ မ်မးအမးလည္း အၾကမ္းမဖက္ရန ္

တ ကု္တြန္းခဲ့ေၾကမငး္ ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သည့္အခ်ကေ္ၾကမင့္ ရမဲ်မးမ ွက်င့္၀တ္္ည္းကမး္ ေဖမက္ဖ်ကသ္ည္ 

ဟ ၍ Fortify Rights ႏွင္ ့the Clinic တ ု႔မွ  ဆံုးျဖတ္ႏ ုင္ခဲ့ျခင္း မရွ ေသမ္လည္း လံုေလမက္္ြမ သင္တန္း 

တက္ထမးျခင္း မရွ မႈ၊ ္ တအ္ေႏွမင့္အယွကျ္ဖ္္မႈမ်မးမွမ ထ သု ု႔ျဖ္္ေ္သည့္အခ်က္မ်မးတြင ္ ပါ၀င္ႏ ုင္ပါသည္။ 

အလမးတ ပင ္ ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ ္တငတ္ ကု္ခ ကု္ရန ္ အမ န္႔ေပးျခင္းလည္းျဖ္္ႏ ုင္သညဟ္ သည့္ အခ်ကက္  ု

လည္း Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ ု႔မွ ထည့္မတြကဘ္ဲ ေန၍မရပါ။ 

 

မ မ က ယုက္ ုယၾ္က းမမးသည့္ ခ်ိဳပတ္ည္းမႈျပိဳလုပ္ခဲ့ျပ းေနမက ္ ရမဲ ွ ႏ ုင္ငတံကမ္ည္းမ်ဥ္းမ်မး ခ် ိဳးေဖါကလ္ွ်က ္

လက္နကမ္ဲ ့ သ မ်မးအပါ၀င ္ လက္ပတံန္းတြင္ ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ အင္အမးအလြန္အကၽြ ံ အသံုးျပိဳခဲ့ေၾကမင္း 

ထင္ရွမးပါသည္။ ၎ႏွ မ္နင္းမႈမွမ ဆႏၵျပသ မ်မးေၾကမင့္ေပၚေပါကသ္ည့္ ျခ မ္းေျခမကမ္ႈႏွင့္ အခ် ိဳးက ကု္ည ျခင္း 

မရွ ဘ ဲ ရမဲ်မးမ ွ ဆႏၵထုတု္ေဖၚေနေသမအုပ္္တု္္္လုံုးအေပၚ အၾကမ္းမဖကဘ္ ဲ အျဖ္အ္ပ်ကတ္္္ခုခ်င္း္ အရ 

က ုငတ္ြယသ္ည့္နည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပသ္င့္ပါသည္။ ထ ု႔အျပင္ ရ၏ဲ အၾကမ္းဖက္မႈသည ္ အေျခအေနတ္္ရပအ္မး 
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ျင မ္းခ်မး္္ြမေျဖရွင္းသည့္ နည္းမ်မးအမးလံုးျဖင့္ ေျဖရွင္းျပ းမသွမ အငအ္မးသံုးရန္ သတ္မတွထ္မးသည့္ 

္ည္းမ်ဥ္းအမး ခ် ိဳးေဖမက္ရမေရမက္ပါသည္။ 

 

၃။  မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕တြင ္ ရ၏ဲထ န္းသ မး္မႈခံရသ မ်မးအေပၚ ျမန္မမႏ ုုင္ငံရတဲပ္ဖြဲ႔၀င္မ်မးမွ 

ႏွ ပ္္က္ညဥွ္းပနး္မႈသည ္ ဥပေဒ ၾက းၾကပေ္ရး အရမရွ မ်မးက လ ႔အခြင့္အေေရးေလး္မးကမကြယက္မ 

လက္ရွ ျခ မ္းေျခမက္မႈအတ ငု္းအတမႏွင့္ အခ် ိဳးည ၍ လံုး၀လ အုပသ္ည့္အခါမွသမ ဥပေဒႏွင့္အည  

အင္အမးသံုးရမည္ဟ ုသတမ္ွတထ္မးသည့္ ႏ ုင္ငံတကမ ္ည္းမ်ဥ္း္ည္းကမ္းအမး ခ် ိဳးေဖမက္ခဲပ့ါသည္။ 

 

ဥပေဒၾက းၾကပ္ေရးအမႈထမ္းမ်မးအတြက ္ ကမၻမ့ကုလသမဂၢ က်င့္၀တ္္ည္းကမ္းတြင္ ရအဲရမရွ မ်မးသည ္ “လ ႕ 

ဂုဏ္သ ကၡမက ု ေလး္မးကမကြယ္ကမ လ သမးအမးလံုး၏ လ ႔အခြင့္အေရးမ်မးအမး ထ န္းသ မ္းရန”္ ႏွင့္ “လံုး၀ 

လ ုအပ္မသွမ အင္အမးသံုးရန္” သတ္မတွထ္မးပါသည္။ အလမးတ ပင ္ဥပေဒၾက းၾကပ္ေရးအရရွ မ်မး၏ အငအ္မး 

ႏွင့္လက္နက္အသံုးျပိဳမႈဆ ုငရ္မ ကမၻမ့ကုလသမဂၢ အေျခခံ္ည္းမ်ဥ္းမ်မးအရ ထ န္းသ မး္ခံေနရသ မ်မးအေပၚ 

အင္အမးသံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရအဲရမရွ မ်မးသည ္ “အဖြဲ႔အ္ည္းအတြင္း လံုျခံိဳေရးႏွင့္ ျင မ္၀ မႈထ နး္သ မ္းရန ္ 

သ ု႔မဟုတ ္လ ပုဂၢ ိဳလ္မ်မး၏ လံုျခံိဳေရးျခ မး္ေျခမက္ခံရသည့္အခါ လံုး၀လ အုပ္မသွမလွ်င”္ အင္အမးသံုးရန ္သတ ္

မွတထ္မးပါသည။္  

 

မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႕ ရမဲ်မးမ ွဆႏၵျပသ မ်မးအမးႏွ မ္နင္းကမ လမ္းေပၚတြင္ လ ္ုခြဲျပ းေနမက ္ခန္႔မွန္းေျခ အေယမက္ 

၈၀ခန္႔ရွ  ဆႏၵျပသ မ်မး၊ သတင္း္မဆရမမ်မးႏွင္ ့အနမးရပ္ၾကည့္ေနသ မ်မးသည ္ဆႏၵျပသည့္ေနရမမွ ေပ ၅၀၀ 

ခန္႔အကြမတြင္ရွ  ေအမင္ေျမဗ မမနဘ္ုန္းေတမ္ၾက းေက်မင္းတြင္ ခ ုလႈံခဲ့ၾကပါသည။္ မၾကမမ တြင္ ရမဲ်မးမွ 

၎ဘုန္းေတမ္ၾက းေက်မင္းအမး ၀ ုင္းရံကမေက်မင္းအတြင္းရွ ေနသ မ်မးအမး အဓမၼထြကလ္မေ္ျပ း ေက်မင္း၀င္းရွ  

ေျမေပၚတြင္ ္ လ်ကထ္ ုင္ခ ုင္းခဲ့ပါသည။္ ရမဲ်မးမ ွအမ် ိဳးသမ းအမ်မး္ုႏွင့္ အမ် ိဳးသမးအခ် ိဳ႕အပါအ၀င္ ေက်မင္းထဲမွ 

ထြက္လမသ အခ် ိဳ႕၏ လကမ္်မးအမး ခ်ည္ေႏွမင္ခဲ့ပါသည္။ ထ န္းသ မ္းခံရသ မ်မးႏွင့္ မ်က္ျမငသ္က္ေသမ်မး၏ 
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အေျပမအရ ရအဲရမရွ မ်မးသည ္ လက္မ်မး ခ်ည္ေႏွမင္ခံေနရသ မ်မးအပါအ၀င ္ ဘုန္းေတမ္ၾက းေက်မင္းတြင္ 

ထ န္းသ မ္းခံရသ မ်မးအမး ရ ုက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွႈတ္ျဖင့္ ေ္မ္ကမးျခင္းမ်မး ျပိဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ဆႏၵျပသ မ်မး၊ အျခမးသ မ်မးႏွင့္အတ  ဘုနး္ေတမ္ၾက းေက်မငး္တြင ္ ထ န္းသ မ္းခံခဲ့ရသည့္ သတင္း္မဆရမတ္္ 

ဥ းမ ွ၎၏လက္မ်မးအမး ရမဲ်မးမ ွခ်ည္ေႏွမင္ျပ း ရ ုက္ႏွကပ္ံုက  ုသုေတသနအဖြဲ႔အမး ယခကု့ဲသ ု႔ေျပမျပပါသည-္  

 

          ကၽြန္ေတမ္တ ု႕က  ုဘမအေၾကမင္းမွမရွ ဘ ဲရ ုက္ၾကတယ ္……… ကၽြန္ေတမ္တ ု႕  

          အၾက မ ္၃၀ ေလမကရ္ ုက္ၾကတယ။္ လကက္ ုငတ္တု္ေတြ၊ ၀ါးတတု္ေတြ၊ သ တ ု႔ 

          လက္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတမ့္က ုရ ကု္ၾကတယ္။ တ္္ေယမက္က ေနမက္ေ္က့  ုလက္နဲ႔ 

           ရ ုကတ္ယ။္ နမးေတြ အခထု နမေနတနု္းပဲ။ ေနမက္ေ္က့  ုလကက္ ုင္တတု္နဲ႔လည္း 

           ရ ုကတ္ယ။္ ေနမကရ္အဲရမရွ တ္္ေယမကက္ နံရ ုးေတြက  ုခပ္ျပင္းျပင္းကန္တယ။္ 

 

ရ၏ဲတရမး၀ငအ္ခ်ိဳပ္ကမးမ်မး ဘုန္းေတမ္ၾက းေက်မင္းသ ု႔ ေရမကလ္မသည့္အခါ ရအဲရမရွ မ်မးမ ွ တန္းႏွ္္တန္း 

တန္းကမ ထ န္းသ မ္းခံေနရသ မ်မးအမး ၎အတန္းမ်မးၾကမးမ ွအခ်ိဳပက္မးဆ သြမးခ ငု္း၍ ထ န္းသ မ္းခေံနရသ မ်မး 

၎တ ု႔အေရွ႕ျဖတသ္ြမး္ဥ ္လက္က ုငတ္တု္မ်မးႏွင့္ ရ ုက္ၾကပါသည္။ ရမဲ်မးမ ွအမ် ိဳးသမးမ်မးႏွင့္ အမ် ိဳးသမ းမ်မး 

အမး သ းျခမးခြကဲမ ကမးေပၚတင္ၾကျပ း အမ် ိဳးသမးမ်မးရွ သည့္ကမးမွမ လ အရမး္ျပည့္က်ပ္ေနပါသည္။ အမ် ိဳးသမး 

ခ် ိဳ႕မွမ အခ်ိဳပက္မးမ်မးအတြင္း “အထပလ္ု က္ထပ”္ ခံရျပ း အသက္မနည္းရႈခဲ့ရေၾကမင္း ေျပမခဲ့ပါသည။္ 

ထ န္းသ မ္းခံရသ မ်မးအမး ရအဲခ်ိဳပက္မးမ်မးျဖင့္ သမယမ၀တ ေထမငသ္ ု႔ ပ ု႔ေပးခဲပ့ါသည္။  

 

ဘုန္းေတမ္ၾက းေက်မင္းတြင္ ထ န္းသ မ္းခံရသ မ်မးႏွင့္ ရအဲခ်ိဳပက္မးအတြင္းထမးခံရသ မ်မးအပါအ၀င ္ ရအဲရမရွ  

မ်မး၏ လံုျခံိဳေရး သ ု႔မဟတု ္ ေဘးကငး္ေရးအတြက္ ျခ မ္းေျခမက္မႈမရွ သ  မ်မး္ြမအမး ရ ုက္ႏွက္ခ့ၾဲကေၾကမင္း 

Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ ု႔မွ အေထမကအ္ထမးမ်မး ္ုေဆမင္းရယ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထ သု မ်မးအ ေပၚ 

အင္အမးသံုးရန္ လံုး၀လ ုအပပ္ံုမရွ ဘ ဲႏ င္ုငံတကမအဆင့္အတန္းမ်မးအမး ခ် ိဳးေဖမက္ရမေရမကပ္ါသည္။  
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၄။  မ မ တ ု႕၏ လြတလ္ပ္္ြမ ျင မ္းျင မး္ခ်မး္ခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတလ္ပ္္ြမထတု္ေဖမ္ခြင့္မ်မးအမး က်င့္သံုးသည့္ 

အတြက္ေၾကမင့္သမ ဆႏၵျပသ မ်မးအမး ဆက္လကဖ္မ္းဆ းထ န္းသ မ္းအေရးယ ေနမႈမ်မးမွမ အေၾကမင္းမဲ ့

လပု္ေဆမင္မႈမ်မးျဖ္္ျပ း ႏ င္ုငံတကမဥပေဒ ခ် ိဳးေဖမက္ရမေရမက္ပါသည။္ 

 

လြတ္လပ္္ ြမျင မး္ျင မ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတလ္ပ္္ြမ ထတု္ေဖမ္ေျပမဆ ခုြင့္မ်မးကဲသ့ ု႔ ႏ င္ုငံတကမဥေပဒအရ 

အကမအကြယ္ေပးထမးသည့္ လႈပ္ရွမးမႈမ်မးတြင္ ပါ၀ငသ္ မ်မးအမး ဖမ္းဆ းထ န္းသ မ္းျခင္းမမွ ႏ ုင္ငတံကမဥပေဒ 

ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။ 

 

ဤအ္ ရင္ခံ္မေရးသမးခ် နတ္ြင္ မတ္လ ၁၀ ရကေ္န႔ ဖမ္းဆ းခံရသ  ၁၂၇ ဥ းအနက ္အေယမက ္၅၀မွမ သမယမ 

၀တ ေထမငတ္ြင္ ရွ ေနဆဲျဖ္ပ္ါသည္။ ၎ပုဂၢိဳလအ္မ်မး္ႏုွင့္ အမမခံျဖင့္လႊတထ္မးသ  ၂၇ ဥ းတ ု႔မွမ တရမးမ၀င ္

္ုရံုးမႈ၊ အဓ ကရုဏ္းျပိဳမႈ၊ ျပည္သ ႔၀န္ထမ္းမ်မးအမး ထ ခ ကု္ေ္မႈ၊ ျပညသ္ ႔ အက် ိဳး ဖ်ကဆ္ းမႈတ ု႔ႏွင့္ ပတသ္က၍္ 

တရမး္ြဲဆ ုမႈမ်မးျဖင္ ့ေထမငဒ္ဏ္က းုႏွ္္ႏွင့္ေျခမက္လအထ  ရင္ဆ ုငေ္နရပါသည္။ 

 

ေက်မငး္သမးေခါင္းေဆမငအ္ခ် ိဳ႕မွမ ျမန္မမႏ ုင္ငံတြင္ ျင မ္းခ်မ္း္ြမ ္ုရံုးမႈႏွင္ ့ ပတသ္ကသ္ည့္ ဥပေဒအရ ္ြဲခ်က္ 

ေျမမကမ္်မး္ြမႏွင္ ့ ရင္ဆ ငု္ေနရပါသည္။ မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႔ေနမကပ္ ုင္း လမ်မးတြင္ လက္ပတံနး္ႏွင့္ အျခမး 

ေနရမမ်မးရွ  ဆႏၵျပပြဲမ်မးတြင္ ပါ၀င္ခဲသ့  ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မးႏွင့္ ဆႏၵျပသ မ်မး ေနမက္ထပ္ဒါဇင ္

ေပါင္းမ်မး္ြမ ဖမ္းဆ းကမ ရမဇ၀တ္မႈအရ အေရးယ မႈမ်မး ္တင္ျပိဳလပု္ခဲ့ပါသည္။ မတလ္ေႏွမင္းပ ုင္းတြင္ ဖမ္းဆ း 

ခံရသ  ေက်မငး္သမးေခါင္းေဆမငတ္္္ဥ းမွမ ၎္ြဲခ်က္မ်မး္ြမျဖင့္ တရမး္ြဲဆ ခုံေနရကမ ေထမက္ဒဏဆ္ယ္္ုႏွ္္ 

ေပါင္းမ်မး္ြမႏွင္ ့ရင္ဆ ုင္ေနရပါသည္။ 

 

ႏ င္ုငံတကမအသ အမွတျ္ပိဳထမးသည့္ ျပ္္မႈမ်မးႏွင့္ပတသ္က္ေၾကမင္း ခ ုင္လံုသည့္ အေထမကအ္ထမးရွ သည့္ 

ပုဂၢ ိဳလမ္်မးအေပၚ ျမန္မမအ္ ုးရမ ွ တရမး္ြဆဲ ုမႈမ်မးျပိဳလုပ္ႏ ုင္ေသမ္လညး္ ဆႏၵျပပြဲမ်မးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကမင္း 
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အေထမကအ္ထမးရရွ မႈ အေျခအေနအရ ဆႏၵျပသ မ်မး္ြမမွ ရင္ဆ ုငေ္နရသည့္ ္ြဲဆ ခု်က္မ်မး္ြမမမွ သင့္ေတမ္ 

မႈမရွ ပါ။ 

 

မတလ္ ၁၀ ရက္ေန႕ ဆႏၵျပသ မ်မးအေပၚ ကန္႕သတ္ပ တ္ပင္ခ်က္မ်မး၊ ရအဲငအ္မးသံုးမႈႏွင့္ ဆႏၵျပသ မ်မးႏွင့္ 

အျခမးသ မ်မးအမး ဖမ္းဆ းမႈတ ု႔အေပၚ အ္ ုးရအမဏမပ ုငမ္်မးမွ် ခုခံေျပမခဲ့ပါသည္။ ဥပမမ သမၼတဥ းသ န္း္ န ္ မွ 

မတလ္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘ ဘ ္ အမး “[ ရကဲ ] ဆႏၵျပသ ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖကႏ္ွ မ္နင္းတယ္လ ု႔ေျပမေပမယ့္ 

သ တ ု႕က ရကဲ အုရင ္ရ ုက္ႏွကလ္ ု႔ တံု႕ျပန္တမပျဲဖ္တ္ယ။္ ရကဲ ခနဲဲ႔ေပါက္ခံရလ ု႔ ကမကြယ္ဖ ု႔လုပ္တမပျဲဖ္တ္ယ္” 

ဟ ုေျပမခဲ့ပါသည္။ 

 

ဤအ္ ရင္ခံ္မေရးသမးခ် နတ္ြင္ လက္ပတံန္း၌ အငအ္မးအလြန္အကၽြံအသံုးျပိဳခဲသ့ည့္အတြက ္တမ၀န္ရွ သ မ်မး 

အမး တမ၀နယ္ ေ္သည့္ ေဆမင္ရြက္ခ်ကတ္္္္ံုတ္္ရမ ျပိဳလုပခ္ဲ့ေၾကမင္းမသ ရပါ။ထ ု႔အျပင ္လက္ပတံနး္ ဆႏၵျပ 

ပြဲတြင္ ပါ၀င္မႈျဖင့္ လ အေယမက ္၅၀ မွမ ေထမငတ္ြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရပါသည။္ 

 

*. * .*  

 

္ကတ္ငဘ္မလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မမအမ် ိဳးသမးလ ႔အခြင့္အေရးေကမ္မရွင္ (MNHRC) မွ လက္ပတံနး္ျမ ိဳ႕ ႏွ မ္ 

နင္းမႈအေပၚ ္ံု္မ္း္္္ေဆးမႈအရ ေတြ႕ရွ ခ်က္မ်မးႏွင့္ ပတသ္က၍္ ေၾကျငမခ်ကတ္္ေ္္မင ္ထတု္ျပန္ခဲပ့ါ သည္။ 

၎ထတု္ျပန္ခ်ကအ္ရ သကဆ္ ုင္ရမ္ံခ် န္္ံႏႈနး္မ်မးအမး ခ် ိဳးေဖမက္၍ အငအ္မး အလြန္အကၽြံသံုးခဲသ့  

ရအဲရမရွ မ်မးအမး ္ည္းကမး္လ ကု္နမရန ္(သ ု႔မဟတု)္ အေရးယ ေပးရန ္ေတမငး္ဆ ထုမးပါသည္။ ထု ႔အျပင ္ဆႏၵ 

ျပသ မ်မးအမး ရ ုက္ႏွက္ခဲသ့ည့္အတြက ္မ်က္ႏွမႏွင့္ေခါင္းမ်မး အပါအ၀င ္က ုယ္ခႏၶမတြင္ ဒဏ္ရမမ်မးရရွ ေၾကမင္း 

္ြပ္္ြဲခဲ့ျပ း ရမဇသတ္ပုဒ္မအရ ဆႏၵျပသ မ်မးမွမ တရမး္ြဆဲ မုႈမ်မးႏွင့္ ရင္ဆ ုင္မေနရသင့္ပါဟ ုဆ ထုမးပါသည္။ 
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အဓ ကအၾကံျပိဳခ်က္မ်မး 

 

Fortify Rights ႏွင့္ Harvard Law School International Human Rights Clinic မွ ျမန္မမႏ ုင္ငံအ္ းုရအမး 

ေအမက္ပါတ ု႔ ေဆမငရ္ြကရ္န ္အၾကံျပိဳပါသည ္-  

 

• လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခမးေနရမမ်မးတြင္ လြတလ္ပ္္ြမ ျင မး္ျင မ္းခ်မ္းခ်မး္္ုရံုး၍ လြတလ္ပ္္ြမ ထုတ္ေဖမ္ 

ေျပမဆ ခုြင့္က ု အသံုးျပိဳခဲ့သည္ ့အေၾကမင္းရငး္ တ္္ခတုည္းျဖင့္သမ ေထမင္သြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသ  

အမးလံုးအမး အကန္႔အသတ္မရွ  ခ်က္ခ်င္းလႊတေ္ပးရန္။ ႏ င္ုငံတကမမွ အသ အမွတ္ျပိဳထမးသည့္ 

ရမဇ၀တမ္ႈတ္္ရပတ္ြင္ ပါ၀ငပ္တသ္ကေ္ၾကမင္း ခ ုင္လံုသည့္ အေထမက္အထမးမရွ ဘ ဲတရမး္ြဆဲ ုမႈမရွ  

ေ္ေၾကမင္းႏွင္ ့ တရမး္ြဆဲ ုျခင္းမ်မးတြင္ ႏ င္ုငံတကမတရမးမွ်တသည့္  ္ရင္မႈအဆင့္အတန္းမ်မးႏွင့္ 

ျပည့္္ုံေၾကမင္း ေသခ်မေ္ရန္။ 

 

• လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခမးေနရမမ်မးတြင္ မ မ တ ု႔၏ အခြင့္အေရးမ်မး ခ် ိဳးေဖမက္ခံရသ မ်မးအတြက ္ ျပည့္္ံု 

သည့္ ျပန္လည္ကု္ မးမႈမ်မးေပးရန္။ ျပည့္္ံုသည့္ ျပနလ္ည္ကု္မးမႈတ္္ရပတ္ြင္ ေအမက္ပါတ ု႔ပါ၀င္ရပါ 

မည္ -  

 

➢ ၂၀၁၅ခုႏွ္္ မတလ္ ၁၀ ရကေ္န႔တြင္ လက္ပတံန္း၌ ဆႏၵျပိဳမႈ၊ ႏွ မ္နင္းမႈတ ု႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ ္၍ 

ရမဲ်မး၏ အငအ္မးအလြန္အကၽြ ံ အသံုးျပိဳမႈ အေၾကမငး္မဲ့ ဖမ္းဆ းထ န္းသ မ္းမႈႏွင့္ ျင မ္း 

ခ်မ္း္ြမ္ရုံုးျခင္း၊ လြတလ္ပ္္ြမ ထတု္ေဖမ္ေျပမဆ ုျခငး္ ္သည့္ လ ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖမက ္

မႈမ်မးအေပၚျပည့္္ံု၍ ဘကလ္ ကု္မႈကင္းသည့္ သ းျခမး္ံု္မ္း္္္ေဆးမႈတ္ရ္ပ္၊ ထ ု္ံု္မ္း 
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္္္ေဆးမႈမွရရွ သည့္ အ္ ရငခ္ံ္မမွမ အမ်မးျပညသ္  ရယ ေ္ႏ ုင္ရန္ႏွင့္ MNHRC ေတြ႕ရွ  

ခ်က္မ်မးအမး ျဖည့္္ြက္ေၾကမင္း ေသခ်မေ္ရန္။ 

 

➢ MNHRC ၏ အၾကံျပိဳခ်ကႏ္ွင့္အည  ရမထ းအဆင့္အတန္းမ်မးႏွင့္ သကဆ္ ုင္ျခင္းမရွ ဘ ဲ

ရအဲရမရွ မ်မးႏွင့္ အမ န္႔ေပးရန ္ တမ၀နရ္ွ သ မ်မးအပါအ၀င္ အျခမးအရမရွ အမးလံုးအမး 

လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခမးေနရမမ်မးတြင္ အငအ္မးအလြနအ္ကၽြံသံုးျခင္းအပါအ၀င ္လ ႔အခြင့္ 

အေရးခ် ိဳးေဖမကမ္ႈမ်မးအတြက ္တမ၀နယ္ ေ္ရန္။ 

 

➢ ဆႏၵျပသ မ်မး ၎တ ု႔၏ လြတလ္ပ္္ြမျင မး္ျင မး္ခ်မ္းခ်မ္း္ရုံုးခြင့္ႏွင္ ့လြတလ္ပ္္ြမ ထတုေ္ဖမ္ 

ေျပမဆ ခုြင့္မ်မး အသံုးျပိဳႏ ုင္ျပ း အမဏမပ ုင္မ်မး၏ အၾကမ္းဖကလ္ကတ္ံု႕ျပန္မႈႏွင့္ ရငဆ္ ုင ္

ရျခင္းမရွ ေၾကမင္း ေသခ်မေ္ရန္။ 

 

• ႏ င္ုငံတကမဥပေဒတြင္ ျပဌမန္းထမးသည့္အတ ုင္း လြတလ္ပ္္ြမျင မ္းျင မး္ခ်မး္ခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ 

္ြမထတု္ေဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္မ်မး ျမန္မမႏ ုင္ငံသမးမ်မးတြင္ က်င့္သံုးခြင့္ရွ ေၾကမင္း၊ အမ်မးျပည္သ ေရ႕ွေမွမက္ 

အတညျ္ပိဳ၍ ရမဲ်မး၏ က်င့္၀တဆ္ ုင္ရမ ဥပေဒမ်မးႏွင့္ ္ခံ် န္္ံႏႈန္းမ်မး၊ လြတ္လပ္္ြမ ျင မ္းျင မး္ခ်မ္းခ်မ္း 

္ုရံုးခြင့္ႏွင္ ့လြတလ္ပ္္ြမ ထတု္ေဖမ္ေျပမဆ ုခြင့္တ ု႔အမး ႏ င္ုငံတကမအဆင့္အတန္းမ်မးအရ ၊ အေကမင္း 

ဆံုး အေလအ့က်င့္မ်မးအတ ငု္း က်င့္ၾကံေၾကမင္းေသခ်မေ္ရန္။ 


