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Human Rights in Myanmar 

 

 
အတဲွ ၁၊ အမှတ် ၁၅ ၁၉ ဇူလုိင် ၂၀၂၂ 
 
 

(ဇူလုိင်လ ပထမနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်း)  
 
ကုိယ်ပုိင်ပစ္ည်းများ ဖျက်ဆီးခံရြခင်း 
ြပည်သူများ၏ ကုိယ်ပုိင်ပစ3ည်းများ ဖျက်ဆီးခံရမ:မှာ ၁၄ 
ရက်တာ ကာလအတွင်း ၃၇ Dကိမ်အထိ ရိှခဲH့ပီး ရာချသီည့် 
ေနအိမ်များ မီးKိ:Lဖျက်ဆီးခံရကာ အုိးအိမ်စွန်Mခွာ ထွက်ေြပး 
တိမ်းေရှာင်Nကရသည်။ ယင်းဖျက်ဆီးခံရမ:များမှာ စစ်ကုိင်း 
တုိင်းအတွင် အများဆုံးြဖစ်ကာ အနည်းဆုံး ၁၁ Dကိမ် ြဖစ်ပွား 
ခ့ဲသည်။  
 
အတင်းအဓမ္ ေနရပ်မှ ေရ့္ေြပာင်းေစြခင်း 
အတင်းအဓမQ ေနရပ်ေရRLေြပာင်းေစမ:ေပါင်း အနည်းဆုံး ၂၄ 
မ:အထိ ရိှခ့ဲHပီး အရပ်သားြပည်သူ အနည်းဆုံး ၂၉,၀၀၀ ခန်M 

ေနရပ်စွန်Mခွာ ခ့ဲရသည်။ ြဖစ်ပွားမ:အများဆုံးမှာ စစ်ကုိင်း 
တုိင်းအတွင်း ြဖစ်ကာ ယင်းေဒသတစ်ခုတည်းတွင်ပင် 
အနည်းဆုံး ၁၇ မ: ရိှသည်။  
 
တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးြခင်း 
ဇူလုိင်လ၏ ပထမ Zှစ်ပတ်တာကာလအတွင်း တရား 
လက်လွတ် ဖမ်းဆီးမ:ေပါင်း အနည်းဆုံး ၆၁ မ:အထိ ရိှခ့ဲသည်။ 
ဖမ်းဆီးမ:အများဆုံးမှာ ရန်ကုန်Zှင့် တနသ\ာရီတုိMတွင် ြဖစ်ကာ 
အနည်းဆုံး ေြခာက်Dကိမ်စီ အထိ ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်

 

(ဇူလုိင်လ ပထမနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်း)  
 
§ ြမန်မာZုိင်ငံရိှ ကေလးသူငယ်များZှင့် ပတ်သက်၍ 

ကုလသမဂ_ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ၏ 
ေNကြငာချက်အေပ`တုံMြပန်သေဘာထားေNကြငာချက် (၁ 
ဇူလုိင်)  

§ ကုလသမဂ_ လူbအခွင့်အေရးေကာင်စီ ၅၀ Dကိမ် ေြမာက် 
အစည်းအေဝး၊ ြမန်မာZုိင်ငံအတွင်းရိှ Kုိဟင်ဂျာ 
မူဆလင်များZှင့် အြခား လူနည်းစုများ၏ လူbအခွင့်အေရး 
အေြခအေနဆုိင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက် များZှင့် ပတ်သက်သည့် 
ထုတ်ြပန်ချက် (၈ ဇူလုိင်)  

စာ ၆ သ့ုိ >>
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တုိင်Nကားတ့ဲအခါ တိကျခုိင်လုံတ့ဲ သတင်းအချက် 
အလက်ေတွ ြဖစ်ဖုိM က အေရးDကီးတာေNကာင့် မိဘြပည်သူ 
တုိMအေနနဲM ေပးပုိM တုိင်Nကားရာ မှာ - 
 

§ မည်သူ/မည်သည့်အဖဲွLအစည်းက 
ကျiးလွန်ပါသလဲ? 

§ မည်သူ/မည်သူေတွက ကျiးလွန်ြခင်းခံရပါသလဲ? 

§ ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်ပွားခ့ဲတာလဲ? 

§ ဘယ်အချန်ိမှာြဖစ်ပွားခ့ဲပါသလဲ? 

§ ဘာေတွကုိ ကျiးလွန်ခ့ဲတာပါလဲ? 

§ ဘယ်လုိမျkိးကျiးလွန်ခ့ဲပါသလဲ?  
စတ့ဲ အချက်အလက်ေတွ တတ်Zုိင်သမl 
တိတိကျကျ ပါရိှဖုိM လုိအပ်ပါတယ်။  

MOHR အေနနဲM ရရိှလာတ့ဲ တုိင်Nကားမ:မှတ်တမ်းေတွကုိ 
စနစ်တ ကျ စုစည်းHပီး တရားမlတမ: ရရိှဖုိMအတွက် 
အစွမ်းကုန် Dကိkးစား ေဆာင်ရqက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
ေပးပုိMတုိင်Nကားရာမှာ လူbအခွင့်အေရးဝန်Dကီးဌာန – MOHR 
ရဲL Facebook Page ၊ ဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာြဖစ်တ့ဲ 
report@mohr.nugmyanmar.org ကုိ ဆက်သွယ်ေပးပုိM 
တုိင်NကားZုိင်ပါတယ်။ 
 

 
မိဘြပည်သူများခင်ဗျာ… 
မိမိကုိယ်တုိင် လူbအခွင့်အေရး ချkိးေဖာက်ခံရသည် ြဖစ်ေစ၊ 
ကုိယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူbအခွင့်အေရး ချkိးေဖာက်ခံရမ:ေတွ 
ရိှေန သည်ြဖစ်ေစ ထိေရာက်တ့ဲ အေရးယူမ:၊ တရားမlတမ: 
ေဖာ်ေဆာင် Zုိင်ဖုိM အမျkိးသား ညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ – NUG ရဲL 
လူbအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ ဝန်Dကီးဌာန – MOHR ကုိ တုိင်Nကား 
Zုိင်ပါတယ်။  
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၁ ဇူလုိင် ၁၅ ဇူလုိင် 
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မေကွးတုိင်း၊ ြမိုင်ြမို့နယ်၊ ဒန်းပင်ကန်ရွာ၌ CDM ပညာေရးဝန်ထမ်းနှစ်ဦး၊ CDM ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် လူငယ် နှစ်ဦးအား 
အြကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ၏ ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ခံရသည့်ြဖစ်စဥ်နှင့် ပတ်သက်၍ ေဒသခံတစ်ဉီးအား ေမးြမန်းြခင်း 

 

ေမး။ Hမိkင်HမိkLနယ်၊ ဒန်းပင်ကန်ေကျးရqာမှာ ြဖစ်ပွားခဲ ့ တ့ဲ CDM 
ဝန်ထမ်းေတွ အသတ်ခံရတ့ဲ ြဖစ်စဉ်နဲM ပတ်သက်Hပီး 
ဘယ်လုိြဖစ်တာလဲ၊ ဘယ်ေနMကြဖစ်တာလဲ ဆုိတာကုိ ဆရာ 
သိသ ေလာက် ေြပာြပေပးပါရှင့်။ 

ေြဖ။ ဟုတ်က့ဲ။ ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေနMက စစ်ေကာင်စီဘက်က 
ေရှLေြပးစစ်ကားZှင့်အတူ ေြခလျင် စစ်ေNကာင်း ၂ Zှင့် 
အြခားစစ်ေNကာင်း ၃ ေNကာင်းတုိM စတင် စစ်ထုိးလာတာကေန 
စတင်ြဖစ်ပွားတာပါ။ စစ်ေNကာင်းက ရqာကုိပတ်Hပီ စစ်ေNကာင်း 
ထုိးတ့ဲအခါမှာ ရqာထဲက CDM ဆရာDကီး၊ CDM 
အထက်တန်းသူန�ြပk ဆရာမ၊ CDM ေကျာင်းဆရာမZှင့် 
ရဲေဘာ်တစ်ဦးတုိM စစ်ေကာင်စီ မုိင်းဆဲွHပီး လက်နက်ပစ်ခတ်မ:ကုိ 
ေရှာင်တိမ်းရင်းနဲM ဒူးမှာ ဒဏ်ရာရလာတ့ဲ ေဒသကာကွယ်ေရး 
အဖဲွLဝင်တစ်ဦးက CDM ဆရာမေလး ဒဏ်ရာကုဖုိM သွားရင်းနဲM 
အကုန်လုံး စစ်ေကာင်စီရဲL စစ်ေNကာင်း တစ်ေNကာင်းနဲM 
ထိပ်တုိက်တုိးHပီး ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံ လုိက်ရတာပါ။ 
ဆက်Hပီးစစ်ေNကာင်းထုိးတ့ဲ ေရစDကိk ေြမာက် ဘက် ဝက�ေတာ 
ေကျးရqာကေန သစ်Dကီးေတာရqာ အထိ ဓားစာခံ အေနနဲM 
ေခ`သွားHပီး၊ သူတုိMကုိ စစ်ေဆးေမးြမန်းHပီး သူတုိMရဲL အချက် 
အလက်ေတွ အကုန်ယူHပီး ၁၀ ရက်ေနMညမှာပဲ အသတ် 
ခံရတယ်လုိM ထင်ပါတယ်။ 

ေမး။ သူတုိMကုိ ဖမ်းမိတ့ဲေနရာက ဘယ်ေနရာ ေလာက်မှာလဲ။  

ေြဖ။ ဒန်းပင်ကန်ရqာ အေန�က်ဘက် ေတာKုိး ထဲ မှာပါ။ 

ေမး။ ဖမ်းဆီးခံလုိက်ရတ့ဲ ဆရာDကီးေတွက ဘယ်လုိ မိသွား 
တာလဲ၊ ထွက်ေြပးေနရင်းနဲMလား ေရှာင်ေနရင်းနဲMလား ရှင့်။ 

ေြဖ။ ေရှာင်ေနတ့ဲေနရာမှာ မိသွားတာပါ။ ေြပးရင်းနဲM 
ဒဏ်ရာရလာေတာ့ သူbကုိ ေဆးကုသဖုိM ဆရာမေတွ ရိှတ့ဲ 
ေနရာကုိ ေရာက်ေနတ့ဲအချန်ိ ဖမ်းမိသွားတာပါ။   

ေမး။ ဒန်းပင်ကန် ေကျးရqာအေန�က်ဘက်မှာ ဖမ်းမိ သွားHပီး 
သစ်Dကီးေတာမေရာက်ခင်မှာေရာ ဓားစာခံေတွ ဖမ်းေခ` 
ခံရေသးလား။ ဘယ်ေလာက်ဖမ်းေခ`ခံရေသးလဲ။ 

ေြဖ။ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ ငါးေယာက်အြပင် 
ေန�က်ထပ် ငါးေယာက်နဲM သစ်Dကီး ေတာရqာက စစ်ေဘးေရှာင်း 
၃၀ ေယာက်ေလာက်၊ စုစုေပါင် ဓားစာခံ ၄၀ ေလာက် ဖမ်းHပီး 
ေခ`သွားတယ်။  

ေမး။ ဆရာ၊ ဆရာမအြပင် ဖမ်းဆီးခံရသည့် ဓားစာခံ 
ငါးေယာက်က ဘယ်ရqာေတွကလဲ။ 

ေြဖ။ ဆရာ၊ ဆရာမေတွနဲM ေန�က်ထပ် ငါးေယာက် ရယ်၊ ၁၀ 
ေယာက်က ဒန်းပင်ကန်ရqာကပါ။ ကျန်တ့ဲ ၃၀ က သစ်Dကီး 
ေတာရqာကပါ။ 

ေမး။ အေလာင်းေတွကုိ ဘယ်ေနရာေလာက်မှာ ြပန် ေတွLတာ 
ပါလဲရှင့်။ 

ေြဖ။ ဇွန်လ ၁၄ ရက်ေနM ေနMလယ် ၁ န�ရီေလာက်မှာ ြပည်သူ 
တချkိL သတင်းေပးမ:နဲM ေရစDကိkHမိkLနယ် ပိတ်သင်းကပ် ရqာရဲL 
အ ေန�က်ဘက် ဘုန်းDကီးေကျာင်း အေန�က်ဘက် ေတာထဲမှာ 
ရှာေဖွေတွLခ့ဲပါတယ်။  

ေမး။ အေလာင်းေတွကုိ ဘယ်လုိပုံစံမျkိးေတွ ေတွLရလဲ။ 

ေြဖ။ ဆုိးဆုိးရqားရqားပါပဲ။ ေြခေထာက်ေတွ၊ ေခါင်းေတွ 
မရိှေတာ့ဘူး။ မေြပးZုိင်ေအာင် ေြခေထာက်ေတွ ြဖတ်Hပီး 
အရှင်လတ်လတ် မီးKိ:LထားတာလုိM ယူဆရတယ်။ မီးKိ:Lထား 
တ့ဲေနရာမှာ Kုန်းရင်းဆန်ခတ် ြဖစ်ထားတ့ဲ လက်ရာ ေြခရာ 
ေတွလည်း ေတွLရတယ်။ အေလာင်းေတွကုိ ေတွLတ့ဲ အခါမှာ 
ကုိင်လုိM ထိလုိM မရေအာင်ထိပဲ။ သူတုိM ည�င်းပန်းZိှပ် 
စက်ထားတာေတွကုိ ေဖျာက်ဖုိMနဲM အမျkိးသမီးေတွကုိ မုဒိမ်း 
ကျင့်တာေတွကုိ ေဖျာက်ဖုိMအတွက် ဒီလုိလုပ်တယ်လုိM 
ယူဆပါတယ်။ 



 M I N I S T R Y  O F  H U M A N  R I G H T S                      
 

 

 
4 

 

ေမး။ အေလာင်းေတွက ၅ ရက်ေလာက်ေနမှ ြပန်ေတွL 
တာဆုိေတာ့ ည�င်းပန်းZိှက်စက်ထားသည့် ပုံစံေတွကုိ ေရာ 
ြမင်ရေသးလား။ 

ေြဖ။ အေလာင်းက ဘယ်လုိမှ ေကာက်ချက်ချလုိM မရဘူး။ 
အေလာင်းေတာင်မှ အေတာ်ခဲွယူရတယ်။ သက်ေသခံ ပစ3ည်း 
ကျန်ေနခဲတ့ဲ့ အေလာင်းေတွမှာ ေသွးစေသွးနေတွ ေတွLရတယ်။ 
လက်ထိပ်ေတွမှာလည်း ေသွးစေသွးနေတွ ေတွLရ တယ်။ ဒါက 
မေသခင်မှာ ေတာ်ေတာ်ေလး ည�င်းပန်းZိှက်စက် ထားတာကုိ 
သိZုိင်ပါတယ်။ 

ေမး။ မီဒီယာမှာ ေတွLလုိက်တာ အေလာင်းေတွကုိ ေတွLေတာ့ 
ေြခေထာက်ေတွ မေတွLရေတာ့ဘူးဆုိတာ ဟုတ်ပါသလား။ 
ေြခေထာက်ေတွ သပ်သပ်စီြဖစ်ေနတာလား၊ မီးက�မ်းHပီ အKုိးပဲ 
ြဖစ်ေနတာလား ရှင့်။ 

ေြဖ။ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ေယာက်မှ ေြခေထာက် မပါ 
ေတာ့ပါဘူး။ မီးက�မ်းထားတာပါ။ ဒါေပမ့ဲ အKုိးေတွက 
Nကည့်လုိက်ေတာ့ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းခံထားရတာ ေတွLရပါ 
တယ်။  

ေမး။ ဒီြဖစ်စဉ်နဲM ပတ်သက်Hပီ ေန�က်ထပ် အချက် အလက်များ 
ရရိှထားတာေရာ ရိှေသးလား။ 

ေြဖ။ ေန�က်ထပ်သိရတာကေတာ့ လုံချည်ေတွ ထပ်ေတာင်း 
သွားတယ်ဆုိတာ သိရတ့ဲအတွက် အမျkိးသမီးေတွ ကုိ မုဒိမ်း 
ကျင့်Hပီ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်သွားတယ်လုိM ယူဆရ 
တယ်ေပါ။့ အတိအကျေတာ့ မေြပာZုိင်ပါဘူး။ 

ေမး။ CDM ဆရာ၊ ဆရာမေတွ အားလုံးကေတာ့ PDF 
ရဲေဘာ်ေတွလား။ 

ေြဖ။ ကေလးေတွ ပညာေရးစနစ် လည်ပတ်Zုိင် ေအာင်လုိM 
ပူေပါင်းပါဝင်တ့ဲသူေတွပါ။ သူန�ြပk ဆရာမကေတာ့ 
ေဆးတပ်ဖဲွLေနရာမှာ တာဝန်ယူ လုပ်ေဆာင်ေပးေနတယ်လုိM 
သိရပါတယ်။ ဒန်းပင်ကန်ေကျးရqာအနီးက ရqာေတွကုိလည်း ၂၄ 
န�ရီ ေဆးလုိက်ကုေပးပါတယ်။ ရဲေဘာ်ေတွနဲMအတူ ြပည်သူေတွ 
ကုိလည်း ေဆးလုိက်ကုေပးပါတယ်။  

ေမး။ သစ်Dကီးေတာက ၃၀ ေယာက်နဲM ကျန်တ့ဲ ငါးေယာက် 
ကေရာ ြပန်လွတ်လာHပီလား။ 

ေြဖ။ ကျန် ငါးေယာက်က လွတ်တယ်။ ဒီ ငါးေယာက်ကုိပဲ 
ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်လုိက်တာပါ။ 

ေမး။ ဒီ ငါးေယာက်ကုိ ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်တာကုိ ကျန်တ့ဲ 
ငါးေယာက်က ြမင်ရတာေတွေရာရိှလား။ 

ေြဖ။ အဲဒီလုိ မြမင်ရဘူး။ ၁၀ ရက် ေနM ညေနမှာ 
လက်ြပန်Dကိkးတုပ်Hပီး ဖမ်းဆီးလာတ့ဲ လူ ငါးေယာက်ကုိ 
ေတွLလုိက်တယ်။ ၁၁ ရက်ေနM သူတုိMြပန်တ့ဲအချန်ိမှာေတာ့ 
မေတွLဘူးတ့ဲ။ ဒါေပမ့ဲ ၁၀ ရက်ေနMညမှာ လူကုိ မီးKိ:Lတ့ဲအနံMေတွနဲM 
ေသနတ်ပစ်သံေတွနဲM ေအာ်သံေတွNကားရတ့ဲ လူေတွရဲL 
ေြပာြပချက်အရ ၁၀ ရက်ေနM ညခင်းေလာက်မှာ အသတ်ခံရ 
တယ်လုိM ယူဆ တယ်။ 

ေမး။ သစ်Dကီးေတာရqာက ဖမ်းခံရသည့် ၃၀ ေယာက် ကေရာ 
ြပန်လွတ်လား၊ သူတုိMေတွကေရာ ဘာေတွ ေြပာNက ေသးလဲ။ 
လမ်းမှာ သူတုိMကုိ ဘာေတွ ခုိင်းေသးလဲ။ 

ေြဖ။ လွတ်ေလာက်မယ်။ သူတုိMကလည်း က�န်ေတာ်တုိMကုိ 
ေတာင် ေြပာြပဖုိM ေNကာက်ေနNကတယ်။ သူတုိM စစ်အသုံး 
အေဆာင်ပစ3ည်းေတွ သယ်ခုိင်းတာ၊ ထမ်းခုိင်းတာ ေတွေတာ့ 
ရိှတယ်။  

ေမး။ အဲဒ့ီရက်ပုိင်းမှာ တြခားရqာေတွမှာ ဘာေတွ ထပ်Hပီး ဆုံးKံ:း 
တာေတွ ြဖစ်သွားေသးလဲ။ 

ေြဖ။ ရိှတယ်။ သစ်Dကီးေတာ စာသင်ေကျာင်းမှာ ခဏတပ်ဆဲွHပီး 
ပျi (ေစာထီး) ေတွရဲLသတင်းေပးချက်အရ အိမ်ေြခစုစုေပါင်း ၈၀ 
ေကျာ်နီးပါးကုိ မီးKိ:Lသွားတယ်။ 

ေမး။ အိမ်ေတွအြပင် တြခား ဘာေတွ ဆုံးKံ:းသွားေသးလဲရှင့်။ 

ေြဖ - တချkိL က�ဲ၊ Zွ�းေတွ ေသေနတာ၊ တချkိLက 
Kုတ်တရက် ေရှာင်ရတာဆုိေတာ့ သူတုိM ပစ3ည်းေတွ မယူZုိင် 
ေတာ့ ပစ3ည်းဆုံKံ:းမ:ေတွလည်း ရိှတာေပါ။့ 

ေမး။ မီးမKိ:Lတ့ဲအိမ်ေတွက ပစ3ည်းေတွကုိေရာ ယူသွားတာမျkိး 
ရိှလား။ 

ေြဖ။ အရင်ဆုံး အိမ်ေတွ အကုန်ေမ�ေZှ�က်Hပီး သူတုိM လုိချင်တာ 
ေတွယူHပီးမှ မီးKိ:Lသွားတာပါ။ 

ေမး။ ဒန်းပင်ကန်ရqာကုိေရာ မီးKိ:Lသွားေသးလား။ 
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ေြဖ။ ရဲေဘာ်ေတွရဲL ပစ3ည်းေတွေတာ့ မီးKိ:Lခံရတယ်။ 
ကျန်တာေတွေတာ့ မီးKိ:Lမခံရပါဘူး။ 

ေမး။ ေန�က်ထပ်ဘာများ ြဖည့်စွက်ေြပာချင်ပါေသးလဲရှင့်။ 

ေြဖ။ အဓိက ပညာေရးနယ်ပယ်က CDM ဝန်ထမ်း ေတွကုိ 
ေNကာက်ေအာင်လုိM လုပ်ြပတယ်လုိM ယူဆတယ်။ ကျန်တာ 

ကေတာ့ သူတုိMက အNကမ်းဖက်ဝါဒကုိ ကျiးလွန် တာေပါေ့လ။ 
သူတုိMအေနနဲM CDM ဆရာ၊ ဆရာမေတွအတွက် တရားဥပေဒ 
သတ်မှတ်ထားတာရိှတယ်ေပါေ့န�်။ အ့ဲဒါနဲM မဟုတ်ဘဲ အခုလုိ 
လုပ်တာကေတာ့ လူသားချင်းမစာမန� လုပ်ေဆာင်Hပီး အNကမ်း 
ဖက်ဝါဒကုိ ေတာ်ေတာ်ေလး ကျiးလွန်တာလုိM ေြပာချင် ပါတယ်။ 

 

 

 

၁၈၇၅  
၂၀၂၁ ခုZှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၉ ရက်က ြမသဲွLသဲွLခုိင် 
ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံရHပီးချန်ိမှာ ယေနMအထိ အNကမ်းဖက် 
စစ်တပ်က သတ်ြဖတ်မ:ြဖစ်စဉ်အေရအတွက်။ သတ်ြဖတ်မ: 
ြဖစ်စဉ်များအတွင်း အNကမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ေအာက်ခံ 
တပ်မ ၇၇ Zှင့် ၄၄ တုိM ပါဝင်သည်။ ၂၀၂၁ ခုZှစ် မတ်လ ၁၅ 
ရက်က ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် သတ်ြဖတ်မ:ြဖစ်စဉ်တွင် 
အNကမ်းဖက်စစ် တပ်က ရqာအတွင်းသုိM အချက်ေပါင်း ၄၀၀ 
ေကျာ်ခန်M ေတာက်ေလျာက် ပစ်ခတ်ခဲသ့ည့်အြပင် 
ေသဆုံးခ့ဲသူများမှာ လည်း မေသမချင်း အချက်ေပါင်းများစွာ 
ပစ်သတ်ခံခ့ဲရြခင်း ြဖစ်သည်။  
 
 

၃၃၇ + 
အNကမ်းဖက်စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရန် Dကိkးပမ်းချန်ိမှစ၍ 
ကျiးလွန်ခ့ဲသည့် မတူညီေသာ ပစ်ခတ်မ:ြဖစ်စဉ်များစွာအနက် 
ြဖစ်စဉ် ၁၃ ခုတွင် အနည်းဆုံး အရပ်သားြပည်သူ ၃၃၇ ဦး 
ေသဆုံးခ့ဲသည်။ ယင်း ၁၃ Dကိမ်မှာ ပဲခူးZှင့် ကရင်နီတုိMတွင် 
ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်း ြဖစ်သည်။ ေြမြပင်အချက်အလက်Zှင့် AAPP က 
ေကာက်ယူထားသည့် အချက်အလက်များအရ အNကမ်းဖက် 
စစ်တပ်က ယင်းြဖစ်စဉ်များ၌ သံချပ်ကာ ကားများ၊ စက် 
ေသနတ်က့ဲသုိMေသာ အစုအ�ပံkလုိက် ေသေစZုိင်သည့် စက် 
လက်နက်များ အသုံးြပk၍ ပစ်ခတ်တုိက် ခုိက်ခဲြ့ခင်း ြဖစ်သည်။ 
ယင်းသုိM တုိက်ခုိက်မ:သည် ဒီမုိကေရစီလုိလားသည့် ဆZ ြပ 
သူများZှင့် အရပ်သားြပည်သူများ အေပ` အစုအ�ပံkလုိက် 

ေသေစ လုိသည့် ရည်ရqယ်ချက်ြဖင့် ပစ်မှတ်ထားေနြခင်းကုိ 
သက်ေသ ြပလျက် ရိှသည်။  
 

၁၃၉၀၂ 
အNကမ်းဖက်စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရန် Dကိkးပမ်းချန်ိမှ 
ယေနMအချန်ိအထိ Zုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား ၁၃,၉၀၂ ဦးကုိ 
ဖမ်းဆီးခံခ့ဲကာ ယင်းအနက် ၁၀,၈၄၇ ဦးအား ၂၀၂၂ ခုZှစ် 
ေမလ ၃၁ ရက်အထိ ဖမ်းဆီးချkပ်ေZှ�င်ထားဆဲ ြဖစ်သည်။ 
ဖမ်းဆီးမ: များ ြပkလုပ်သည့်အချန်ိ၌လည်း အNကမ်းဖက် 
Kုိက်Zှက်ြခင်း များအား အNကမ်းဖက်စစ်တပ်က 
ကျiးလွန်ခ့ဲကာ လူbအခွင့် အေရးေNကညာစာတမ်းပါ 
အချက်အလက်များ၊ Zုိင်ငံတကာ ဥပေဒများZှင့်ပါ 
ဆန်Mကျင်သည့် လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ထုိMြပင် 
ဖမ်းဆီးခံရသူများသည် ချkပ်ေZှ�င်ခံထားရစဉ်အတွင်း 
စိတ်ပုိင်း ဆုိင်ရာ ည�င်းပန်းZိှပ် စက်မ:များကုိလည်း 
¡ကံkေတွLခ့ဲရသည်။  
 

၃၃၈ + 
Zုိင်ငံတွင်းရိှ အနည်းဆုံး ကေလးသူငယ်ေပါင်း ၃၃၈ ဦးသည် 
အNကမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ ဖမ်းဆီးမ:ကုိ ခံခ့ဲရကာ ၂၄ န�ရီထက် 
ပုိ၍ ချkပ်ေZှ�င်ခံခ့ဲရသည်။ ၎င်းတုိMထဲမှ ၆၅ ဦးမှာ မည်သည့် 
ြပစ်မ:မှ ကျiးလွန်ြခင်းေNကာင့် မဟုတ်ဘဲ မိဘများ ကုိယ်စား 
ဓားစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးခံခ့ဲရသူများ ြဖစ်သည်။  

 



 M I N I S T R Y  O F  H U M A N  R I G H T S                      
 

 

 
6 

 

၂၂၉ 
အNကမ်းဖက်စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရန် Dကိkးစားချန်ိမှ ၂၀၂၂ 
ခုZှစ် ေမလ ၃၁ ရက်အထိ ေဆးပညာနယ်ပယ်မှ လူပုဂ_kိလ် 
များအား အNကမ်းဖက်တုိက်ခုိက်မ:ေပါင်း ၂၉၉ Dကိမ်အထိ 
ကျiးလွန်ခ့ဲသည်။ ယင်းအနက် ၁၁ Dကိမ်တွင် လူေသဆုံးမ: 
များအထိ ြဖစ်ခ့ဲသည်။ 
 

၇၀၀,၀၀၀ 
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းရန် Dကိkးပမ်းချန်ိမှ ယေနMအချန်ိအထိ 
ြပည်သူများအေပ` ရာဇဝတ်မ:များ ကျiးလွန်ရန် ရည်ရqယ်ြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်း၊ လုပ်ေဆာင်ြခင်းများေNကာင့် ြမန်မာြပည် 
ေတာင်ပုိင်း တနသ\ာရီတုိင်းမှ ြမန်မာြပည် အလယ်ပုိင်း 
စစ်ကုိင်းတုိင်းအတွင်းရိှ ြပည်သူေပါင်း ခုနစ်သိန်းေကျာ်မှာ 
အစုလုိက် အ�ပံkလုိက် ေနရပ်စွန်Mခွာ ထွက်ေြပး တိမ်းေရှာင် 
ေနရသည်။ ြမန်မာZုိင်ငံတွင် ၂၀၂၂ ခုZှစ် ေမလ အထိ 
ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်Mခွာ တိမ်းေရှာင်ရသူေပါင်း 
တစ်သန်းေကျာ်ရိှကာ ခုနစ်သိန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုZှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 
၁ ရက် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းHပီးေန�က် စစ်အုပ်စုက 
ကျiးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မ: များေNကာင့် ေနရပ်စွန်Mခွာ 
တိမ်းေရှာင်ေနNကရြခင်း ြဖစ်သည်။ အNကမ်းဖက် စစ်တပ်က 
အNကမ်းဖက် လူသတ်မ:များ၊ ေနအိမ်များ 
ဖျက်ဆီးမီးKိ:Lြခင်းများ ြပkလုပ်၍ ြပည်သူများ ေနရပ် စွန်Mခွာရ 
သည်သာမက ေကျးရqာပတ်လည်တွင်လည်း ေြမြမ�kပ် မုိင်းများ 
ေထာင်ထားြခင်းများေNကာင့် ေနရပ်ြပန်ရန် လုံ�ခံkမ: 
ကင်းမ့ဲေနသည့်အြပင် HမိkLနယ်အချkိL၌ လုံ�ခံkေရး 
အေNကာင်းြပကာ တင်းNကပ်သည့်ဥပေဒများ ြပ£ာန်း 
ကျင့်သုံးခုိင်းြခင်း၊ ဥပေဒမ့ဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းြခင်းများကုိပါ 
ြပkလုပ်ေနြခင်းသည် ြပည်သူများ ေနရပ်စွန်Mခွာရန် အဓိက 
တွန်း အားြဖစ်ေနေစသည်။  
 

၄၄ - ၆၆ - ၇၇ - ၈၈ 
အာဏာသိမ်းထားသည့် စစ်တပ်က အရပ်သားများအေပ` 
ြပစ်မှတ်ထား ပစ်ခတ်၊ သတ်ြဖတ်မ:များကုိ ကျiးလွန်ေန ရာ၌ 
အဓိကအားြဖင့် ၎င်းတုိM လက်ေအာက်ရိှ တပ်မ ၄၄၊ ၆၆၊ ၇၇ Zှင့် 
၈၈ တုိMအားသုံး၍ အများဆုံး လုပ်ေဆာင်ေနြခင်း ြဖစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုZှစ် မတ်လအတွင်းက ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ြပည်သူများ 
အစုအ�ပံkလုိက် သတ်ခံရသည့် ြဖစ်စဉ် အား တပ်မ ၄၄ Zှင့် 
တပ်မ ၇၇ တုိMက ကျiးလွန်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုZှစ် 
ခရစ3မတ်မေနMမတုိင်မီက စစ်ကုိင်း တုိင်း ကနီHမိkLနယ်တွင် 
ြဖတ်ေလးြဖတ် စစ်ဆင¤ေရးြဖင့် ေဒသခံြပည်သူများအား 
အစုလုိက်အ�ပံkလုိက် သုတ်သင် သတ်ြဖတ်မ:များအား တပ်မ 
၆၆ Zှင့် ၈၈ က ကျiးလွန်ခ့ဲသည်။ ယင်းအစုအ�ပံkလုိက် သတ် 
ြဖတ်မ:အHပီး အNကမ်း ဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ ြပန်Nကား ေရးပုဂ_kိလ် 
ဗုိလ်ချkပ်ေဇာ်မင်းထွန်းက တပ်မ ၆၆ မှ စစ်သည် များသည် 
စစ်ဆင်ေရးေဆာင် ရqက်စဉ် စစ်စည်းကမ်း များအတုိင်း လုိက် 
န�ခ့ဲေNကာင်း ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆုိခ့ဲရာ ယင်း သတ် 
ြဖတ်မ:အတွက်  Dကိkတင်စီစဉ်ထား ေNကာင် ေဖာ်ြပ ေနသည်။  
 
ေရာမစာချkပ် ပုဒ် ၂၅ Zှင့် ၂၈ အရ ၎င်းတုိM ကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 
အြခားသူများေNကာင့် ြဖစ်ေစ၊ ြဖစ်ေပ`ေစခ့ဲေသာ အဆုိပါ 
ြဖစ်စဉ်များအားလုံးတွင် ၎င်းတုိM၏ လက်ေအာက်ခံ 
ငယ်သားများ ကျiးလွန်သည့် ရာဇတ်မ:များ အတွက် စစ်အုပ်စု 
ေခါင်းေဆာင် များ ကုိယ်တုိင် တာဝန်ခံNက ရမည် ြဖစ်သည်။  
 
ကုိးကား။ AAPP 
 
စာ ၁ မှ အဆက် 

(ဇူလုိင်လ ပထမနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်း)  
 
§ “Kaung For You Education” မှ ဆရာ/ဆရာမများကုိ 

အNကမ်းဖက် စစ်အုပ်စုက ဖမ်းဆီးြခင်းZှင့် ပတ်သက်သည့် 
ထုတ်ြပန်ေNကညာ ချက် (၁၄ ဇူလုိင်)  

§ ြပည်ေထာင်စုသမQတ ြမန်မာZုိင်ငံေတာ် ယာယီ သမQတ 
ဒူဝါလရီှးလ Zှင့် ကုလသမဂ_ လူbအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ 
မဟာမင်းDကီးKုံး H.E. Michelle Bachelet တုိM 
Nကားအွန်လုိင်းေတွLဆုံပဲွZှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ြပန် ချက် 
(၁၅ ဇူလုိင်) 

§ ြပည်သူလူထုZှင့် အမျkိးသားညီ�ွတ်ေရး အစုိးရေတွLဆုံပဲွ 
(၁၇ ဇူလုိင်) 


