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Human Rights in Myanmar 

 

 

အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၀ ၁၇ ေအာက်တိုဘာ ၂၀၂၂ 
 

ိုင်ငံ၏ အြမင့်ဆုံးဥပေဒြဖစသ်ည့် ဖွဲစည်းပံု အေြခခံဥပေဒငှ့် 

လူအခွင့်အေရးဆက်စပေ်နမှင့် ပတ်သက်၍ အမျိးသား ညီ 

ွတေ်ရး အစိုးရ၊ လူအခွင့အ်ေရးဆုိင်ရာ ြပညေ်ထာငစ်ုဝန်ကီး 

ဦးေအာင်မျိးမင်းက ပညာေပးုပ်သံ အစီအစ်မှ တဆင့် 

ရှင်းလင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံဥပေဒ၌ ိုငင်ံသား 

များ၏ ရပိုင်ခွင့် - Civil Rights အခန်းပါရှိကာ ယင်းမှာ အစိုးရှင့် 

ြပည်သူအကား ပဋိ ာ်လညး် ြဖစ်သည်။ 

 “လူအခွင့်အေရးကို အမှနတ်ကယ်  ေလးစားကာကွယ ်

ပီး အမှန်တကယ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ကဖုိ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ 

ရဲ ဖွဲစည်းပံဥုပေဒ (Constitution) ရဲ အခန်းက ဘယ်လုိရှိလဲ 

ဆုိတာကို ေသချာသိရှိကဖို အေရးကီးပါတယ်။ ဖွဲစည်းပံု ဥပေဒ 

ဆုိတာဟာ ိုင်ငံတစ်ိုငင်ံရဲ အြမင့်ဆံုးဥပေဒ ြပဌာန်းချက်တစခ်ု 

ြဖစ်ပါတယ်။ ိုငင်တံစ်ိုင်ငံကို ဘယ်လုိပံုစံနဲ အုပ်ချပမ်ယ်၊ 

ဘယ်လိုပံုစံမျိးနဲ တာဝန်ေပးအပ်မယ်ဆိုတာေတအွြပင် ိုင်ငံ 

သားေတွ ရပုိင်ခင့်ွရှိတဲ ့(Civil Rights) စတာေတွကုိ စနစတ်ကျ 

နဲ ေဖာ်ြပပါရှိေလ့ရှိပါတယ်” ဟု ဝန်ကီးက အဆုိပါ ပညာေပး 

ုပ်သံအစီအစ်၌ ထည့်သွင်း ေြပာဆိုထားသည်။ 

စာ  ၃ သို 

စစက်ိငု်းတိငုး်ေဒသ ကးီ၊ ြမငး်မူ မိ နယ၊် မးူမ ေလးေကျး ာွ 
အား ဇလူိငု်လ ၂၇ ရကက် အ ကမး်ဖက် စစေ်ကာငစ်တီပ ်
များက ေလေ ကာငး်မှ တိကုခ်ိကုမ်အ ပးီ ာွအား စးီနငး်ကာ 
သတ်ြဖတ်၊ မီးရ ိမများအား ကိုယ်တိုင် ကံ ေတခဲ့သည့် 
ေဒသခံတစဦ်းအား ဆကသ်ယွေ်မးြမနး်ြခငး် 

စာ  ၄ သို 
 

လအူခငွ့အ်ေရးစကားသမံျား ပုသ်အံစအီစဥအ်ား အမျိ းသား ညီ တွေ်ရး အစိးုရ၊ လူအခငွ့အ်ေရးဆိငုရ်ာ ဝန် ကးီဌာန 
ဝကဘ်ဆ်ိကု် ငှ့ ် လမူကနွရ်က ် စာမျက် ာှတိုမ ှ တဆင့ ် အပတစ်ဥ ် ကာသပေတး ငှ့ ် တနဂေႅ ေွနတိငုး် ထတုလ်င့ ် တငဆ်က ်
လျကရ်ှသိည။် 
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တိုင်ကားတဲ့အခါ တိကျခိငုလုံ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် 

ေတွ ြဖစ်ဖိုက အေရးကီးတာေကာင့် မိဘြပညသ်တုိူအေန 

နဲ ေပးပိုတိငု်ကားရာမှာ - 

 မည်သူ/မည်သည့်အဖွဲအစညး်က ကျးလွန်ပါသလဲ? 

 မည်သူ/မည်သူေတွက ကျးလွန်ြခင်းခံရပါသလဲ? 

 ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်ပာွးခဲတ့ာလဲ? 

 ဘယ်အချနိ်မာှြဖစ်ပွားခဲ့ပါသလဲ? 

 ဘာေတွကုိ ကျးလွန်ခဲ့တာပါလဲ? 

 ဘယ်လိုမျိး ကျးလွန်ခဲ့ပါသလဲ?  

စတဲ ့ အချကအ်လကေ်တွ တတ်ိုင်သမ တတိိကျကျ 

ပါရှိဖို လိုအပ်ပါတယ်။  

MOHR အေနနဲ ရရိှလာတဲ ့ တိုင်ကားမမတှတ်မ်းေတကုိွ 

စနစ်တကျ စုစည်းပးီ တရားမတမရရိှဖိုအတက်ွ အစွမး် 

ကုန် ကိးစားေဆာင်ရက်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  

ေပးပိုတိငု်ကားရာမှာ လူအခငွ့်အေရးဝန်ကီးဌာန – MOHR 

ရဲ Facebook Page ၊ ဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာ ြဖစတ်ဲ ့

report@mohr.nugmyanmar.org ကိ ု ဆက်သယွ် ေပးပို 

တိုင်ကားိငု်ပါတယ်။ 

 

 
မိဘြပညသ်ူများခင်ဗျာ… 

မိမကိိုယတုိ်င် လူအခွင်အ့ေရး ချိးေဖာက်ခံရသည်ြဖစေ်စ၊ 

ကိုယ်ပ့တ်ဝန်းကျင်မှာ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမေတွ 

ရှိေနသည်ြဖစ်ေစ ထေိရာကတ်ဲ့ အေရးယူမ၊ တရားမတမ 

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ဖို အမျိးသား ညီတွေ်ရးအစိုးရ – NUG ရဲ 

လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန – MOHR ကို တိုင်ကား 

ိုင်ပါတယ်။  
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စာ ၁ မှ အဆက် 
ြပည်သူများအေနြဖင့် ရပိုင်ခွင့်ရိှသည်ငှ့်အညီ မည်သည့် 

တာဝန်များအား ထမး်ေဆာင်ရန် လိုအပ်သည်ကို ဖွဲစည်းပံု 

အေြခခ ံဥပေဒများ၌ ထည်သွ့င်းြပာန်းေလ့ရှိကာ ြပညသူ်များ 

၏ ရပုိင်ခွင့်ှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်မ လုိအပ် 

ေကာင်း ကိုလည်း ယခကုဲ့သုိ သတိေပးေြပာဆိုထားသည်။  

 “ိုင်ငံသားေတွရဲိငု်ငံသားအခွင့်အေရးေတတွင်မက ဘယ်လုိ 

တာဝနေ်တွကို ထမ်းေဆာင်ဖို လုိအပ်တယ်ဆုိတာေတွကို 

လည်း ေဖာ်ြပထားရှိတဲ့ ဥပေဒတစ်ရပ်ြဖစ်တာမို ဖွဲစည်းပံု 

အေြခခံ ဥပေဒဟာ အလနွ်အေရးကီးတဲ့ အခန်းကမှာ 

ပါဝင်ေနတဲအ့ြပင် အစိုးရနဲ ြပည်သူကားတာဝန်သိမနဲ တာဝန် 

ရှိမေတကုိွ သေဘာတညီူေရးဆဲွထားတဲ့ ပဋိညာ်တစရ်ပ် 

လည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ိုငင်တံစ်ိုင်ငံရဲ ဖွဲစည်းပံုအေြခခံ ဥပေဒ  

ေကာင်းေလ လူအခငွ့်အေရးကို ေလးစားကာကွယ်မ အား 

ေကာင်းေလ ြဖစ်ပါတယ်။ ဖွဲစည်းပံု အေြခခဥံပေဒတစ်ရပ်မာှ 

လူအခွင့်အေရးနဲ ပတ်သက်ပီး ြပည်သူလူထု တစ်ရပလ်ံုးရဲ 

ပါဝင်မအြပင် ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူေတွ အားလံုးလည်း ပါဝင် 

ဖို လုိအပ်ပါတယ်”။ 

“အဆံုးသတတုိ်က်ပွဲ ငါတိုဆင်ဲ” အမည်ြဖင့် ဖကဒ်ရယ် 

အက်ဖ်အန် - မေလးက ြပလုပသ်ည့် ေသာကာစကားဝိုင်း အစီ 

အစ်၌ အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ၊ လူအခွင်အ့ေရး ဝန်ကီး 

ဌာန၊ ဒုတယိဝန်ကီး ခွန်းဗဟန်းထန ် ကုိယတုိ်င်ပါဝင် ေဆွးေွး 

ခဲ့သည်။  

စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ြပလုပသ်ည့် အဆုိပါစကားဝိငု်း၌ 

ဒုဝန်ကီးအြပင် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဒုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

စိုင်းခိုင်မျိးထွန်း၊ CDM ြပလပ်ုထားသည့် ဗိုလ်လင်းထက်ေအာင ်

ှင့် ေဒါကတ်ာ မိုးဟိန်းထွဏ်းတို ပါဝင်ေဆွးေွးခဲက့ာ 

Moderator အြဖစ် ေမာင်သုညက ြပလုပ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည။်  

စကားဝိုင်း၌ စစအ်ာဏာရှင် ဆန်ကျငေ်သာ ြပည်သူ ေတာ်လှန် 

ေရးှင့် ဆက်စပ်သည့် ကိစရပ်များအား ေဆွးေွးေြပာဆုိခဲြ့ခင်း 

ြဖစ်သည။် 

 

စစက်ိငု်းတိငုး်ေဒသ ကးီ၊ ြမင်းမူ မိ နယ၊် မးူမ ေလး 
ေကျး ာွအား ဇလူိုငလ် ၂၇ ရကက် အ ကမး်ဖက် 
စစေ်ကာငစ်တီပမ်ျားက ေလေ ကာငး်မှ တိကုခ်ိကု်မအ ပးီ 

ာွအား စးီနငး်ကာ သတြ်ဖတ၊် မီးရမိများအား ကိယုတ်ိငု ်
ကံ ေတခဲသ့ည့် ေဒသခတံစ်ဦးအား ဆကသ်ယွ ် 
ေမးြမနး်ြခငး် 

ေမး။ မးူမေလးရာမှာ ြဖစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ ပတ်သက်ပီး ြဖစစ််ကို 

သိထားသေလာက် ေြပာြပေပးပါ။  

ေြဖ။ သိသေလာကေ်ြပာရရင် ရဟတယ်ာဥ်ေတွနဲ လာပီး 

ပစ်တာပဲ။ ဘယ်ကေနစေြပာရမှန်းေတာင်မသိဘူး။ (ဇူလိင်ုလ) 

၂၇ ရက်ေနေလာက်က ရဟတယ်ာဥ်လာေတာ ့ ေတာသူ 

ေတာင်သားဆိုေတာ့ မြမင်ဘူးေတာ့ ထွက်အကည့် မးီဝင်းဝင်း 

ကီး ြမင်ပီး ြမင်ြမင်ြခင်းပစ်ေတာတ့ာပဲ။ တရစပပ်စေ်တာ့ 

ေတာသေူတာင်သားဆိုေတာ ့ ေြပးမေိြပးရာ ပနု်းမိပုန်းရာေတွ 
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ေပါ။့ ေြပးတဲ့သူက ေြပး၊ မတိဲ့သူက မိေပါ၊့ ငတတ့ဲ်သူက 

ငတေ်ပါ။့ တေနကုန် ေရထဲ စိမ်တဲ့သူက စိမေ်ပါ။့ မတိဲ့သူက လူ 

၁၁၀ ေလာက်မိသွားတယ်။  

ေမး။ မိသွားတဲ့သူေတကွ ရာထဲ ကျန်ခဲတ့ာလား၊ မေြပးိုင် 

လိုလား။  

ေြဖ။ ရာထဲမှာကျန်တဲ့သူက ကျန်ေပါ။့ ေတာထဲမာှ ေြပးတဲလ့ ူ

ေြပးေပါ။့ ေလးဖက်ေလးတန်က ပိတ်ထား၊ ညပထ်ားတာ။ 

အမျိးသားခန်မနှ်းေြခ ၄၀ ေလာက်၊ အမျိးသမီးက ၇၀ ေလာက်။ 

ကေလးက ၂၀၊ ၂၅ ေလာက၊် လူကီးေကာ ၁၁၀ ေလာက် မိ 

တယ်။ တစေ်နရာထဲေတာ ့ မဟုတ်ဘူးေပါ။့ ဟုိေနရာက ၁၀ 

ေယာက်၊ ဒီေနရာက ငါးေယာက်၊ အဒဲီလိုေတွ။ မတိဲ့သူေတွကိ ု

ိုကတ့ဲ်သူကျ ိက်ုတယ်ဗျာ။  

ေမး။ ကေလးေတွက ဘယ်အသက်အရယ်ေလာက်ေတွလဲ။  

ေြဖ။ သုံးလေလာက်၊ အဒဲါအငယ်ဆုံး။ အဒီဲထက်ကီးတာ ၇ ှစ် 

၈ ှစ်အရယေ်တွလည်း ပါတယ်။ 

ေမး။ မိတဲ့သူေတွကို ဘယ်ကုိ ေခသွားကလဲ။  

ေြဖ။ ဘုန်းကီးေကျာင်းကုိ ေခသွားတယ်၊ ပတိ်ထားတယ်။ 

ေယာကျားသားမှန်သမေတာ ့အကုန်အိုက်ခံရတယ်။ 

ေမး။ အဖမ်းခံရတဲ့သူေတွထဲမာှ အသိမိတ်ေဆေွတွ ပါေသးလား၊ 

အဲဒီသူေတွေကာ ြပနလ်တွ်ကပီလား။  

ေြဖ။ သိတဲ့သူေတွကေတာ့ ပါတာပဲ။ လွတ်သွားပီ။ ေန ကရ်က် 

ကျ လွတတ်ယ်။ 

ေမး။ ရာသားေတွကုိ ဘုန်းကီးေကျာင်းထဲ ဖမး်ထားပးီေတာ့ 

ရာမှာေကာ ဘာေတွ ဆက်လပ်ုကသလဲ။  

ေြဖ။ တစအိ်မ်တက် တစ်အမ်ိဆင်း ေမေှ က်၊ ိုက်ခွတဲဲ ့ အိမ် 

ိုက်ခွဲ၊ ဖျက်ဆီးတဲ့အိမ် ဖျကဆီ်း၊ မးီိတဲ့အိမ် မီးိ။ ပိုကဆံ်ေတွ 

ဘာေတွလည်း ယူတဲ့သူက ယူေပါ၊့ မယတူဲ့သူက မယူဘူး။ 

ေမး။ အိမ်က ဘယ်ှအိမ်ေလာက် မီးိခံခဲ့ရလဲ။ ဘယ်ေလာက် 

ပျက်စီးသွားလဲ။  

ေြဖ။ ရာမှာ အိမေ်ြခက ၁၅၀-၁၆၀ ေလာက်ရှိတယ်။ ေတာင်ရာ 

ေြမာက်ရာေပါင်းဆို ၃၀ ေလာက် အိခံရတယ်။ ဘယ်ေလာက် 

ထိ ပျက်စီးသွားသလဲဆုိေတာ ့ဘာမှမရိှေတာေ့လာက်ေအာင်ကိ ု

ပျက်စီးသွားတာ။ 

ေမး။ မီးိမခံရဘဲ ပျက်စီးခဲ့တဲ့ အိမ်ေတွကာ ရှိေသးလား။ 

ေြဖ။ အဲဒါကေတာ ့ အိမတ်ိငု်းေစ့ပါပဲ။ နည်းတာနဲ များတာပဲ 

ကွာတာပါ။ 

ေမး။ အိမ်ေတွကေန ပစညး်ေတွ ယူသွားတာလည်း ရှိတယ် 

ဆုိေတာ့ ခန်မှန်းေြခ ဘယ်ေလာက် ေလာက် ပါသွားလဲ။  

ေြဖ။ အဲဒါကေတာ့ တိတကိျကျ မရေသးဘူး။ 

ေမး။ ရာကို ရဟတ်ယာ်နဲ ပစ်၊ မီးိ၊ ရာသားေတွ ဖမ်းခဲ့တာ ၂၇ 

ရက်တစ်ရက်တည်းမှာ လုပ်ခဲတ့ာလား။ 

ေြဖ။ အဲဒီေနက ၂၇ ရက်ေနက အိမ် ၂၀ ေလာကေ်တာ့ ိတယ်။ 

ေန က်ေန ၂၈ ရက်ေန သွားခါနီးမှာ ၁၀ အိမ်ေလာက် ထပ် 

ိတယ်။ 

ေမး။ သူတိုက ဘယ်ှရက်ေလာက် ေနသွားတာလဲ။  

ေြဖ။ ၃ ရက်ေလာက် ေနသွားတယ်။ ၂၉ ရက် ညေန ၃ န ရီ 

၃န ရီခွေဲလာက် ြပန်ထွက်သွားတယ်။ ဖမ်းခံထားရတဲ့သူေတွက 

သူတို ထွက်သွားပီး ေလးန ရမှီာ လွတတ်ာ။  

ေမး။ ဖမး်ဆီးခံရသူေတွထဲမှာ ေသဆုံးတဲ့သူေတေွကာ ရှိလား။ 

ေြဖ။ ရှိတယ် ၃ ေယာက် ေသတယ်။ ေတာသူေတာင်သား ဆို 

ေတာ့ သူတိုရှတိာေလးနဲ ခုခံတာ။ အဲဒါသူတို ခုခံတယ်ဆုိပီး 

သတ်တာ။ 

ေမး။ ဘယ်န းမှာ သတ်တာလဲ။ 

ေြဖ။ ကျပတုိ်ရာရဲ ေတာင်ဖျားမှာ။ ရာရဲေတာင်ဖက်ဖျားအိမ်မှာ 

မီးိခဲ့တာ။ သုံးေယာကစ်လံုးကို။ 

ေမး။ မီးိသတ်ခံရတဲ့ အေလာင်းေတွကို အကုန်လုံး ေလာင် 

ကုန်တာလား။  

ေြဖ။ အကုန်လုံးေတာ့ မဟုတဘူ်း။ ခ ကိုယေ်တွ ဘာေတွ ရှိပါ 

ေသးတယ်။ ဖမ်းခံထားရတဲလူ့ေတေွြပာတာေတာ့ တစေ်ယာက် 

ကေတာ့ ေသလေုမျာပါးကို ှပ်ိစက်ခံရတာ။ တစ်ေနကုန် ေနပူ 

လှနး်ထားတာ။ ေသနတ်နဲ ပစ်သံေတာ့ မကားဘူး၊ ိက်ုတာ 

ှက်တာပဲ ရှိတယ်။ 

ေမး။ အသတ်ခံရတဲ့သူေတကွ ဖမး်ဆီးခံထားရတဲ့ လူ ၁၀၀ 

ေကျာ်ထဲကလား၊ ဒါမှမဟုတ ် ဒအီတိုင်းေတွပီး သတ်သွား 

တာလား။  
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ေြဖ။ အတတူူ အဖမ်းခံရတဲ့အထဲကေပါ။့ ဓားလွယထ်ားတာ 

ေတွလို ဆုိလား ဘာလား မသိဘူး။ 

ေမး။ ရာကို ေလယာ်နဲလည်း ပစ်တယ်၊ ေလးဘက်ေလးတန် 

ကေနလည်း ေသနတ်နဲ ပစ်တယဆ်ိုေတာ့ တြခားထိခိက်ုတာ 

ေတွေကာ ရှိေသးလား။  

ေြဖ။ ေလယာဥ်ေပက လက်နက်နဲ ပစ်လုိ ဒဏ်ရာရတဲ့သူက 

သုံး၊ ေလးေယာကေ်လာက်ရှတိယ်။ ွ း ှစ်ေကာငေ်သတယ်။ 

သုံးေယာက် (အမျိးသမီး ၁ ဦး၊ အမျိးသား ၂ ဦး) ဒဏ်ရာေတွ က 

သိပ်မြပင်းပါဘူး။ အမျိးသမီးက ၅၀ ေလာက်ရှိမယ်။ အမျိးသား 

တစေ်ယာက်က ၃၀အရယ်၊ ေန က် ၄၅ ှစ်အရယ် အမျိးသား 

တစေ်ယာက်။ 

ေမး။ ရဟတ်ယာဥက် ဘယ်စှ်စီးေလာက်လာတာလဲ။ 

ေြဖ။ ရဟတယ်ာဥ် ငါးစီး လာတာ။ မံုရာဘက်က လာတာက 

ှစ်စင်း၊ ေရဘုိဘက်ကလာတာက သုံးစင်း။ 

ေမး။ လာတဲ့သူေတွက ဘယ်လိုယနူီေဖာင်းေတွ ဝတထ်ားက 

သလဲ။ 

ေြဖ။ အဲဒါေတွေတာ ့ မြမင်ရဘူး၊ ကျပ်တိုက အသက်လုေြပး 

ေနရေတာ့။ 

ေမး။ ဒီကေနပးီ ဘယ်ဆကသွ်ားလဲ။ 

ေြဖ။ ဒီကေနပီး အင်းမ၊ အင်းမပီးေတာ့ ဂံညုင်းဆိပ်၊ ဂံုးညင်း 

ဆိပ်ကေန ေညာင်ြမစ်၊ ေညာင်ြမစ်ကေန ကံဖျား၊ ကံဖျားကေန 

ခွက်ခွင်း၊ ခွက်ခွင်းကေန ထိမ်ငံ၊ ထိမ်ငံကေန ရသာ၊ ရသာကေန 

တိုရာကီး။ 

ေမး။ ဓားစာခံ ဖမ်းေခသွားတာရှိလား။ 

ေြဖ။ အဲဒီလိုကေတာ့ မကားမဘိူး။ သူတိုက တစ်ရာပီး တစ်ရာ 

ထင်သလို လုပ်သွားမှာေတာ့ ဓားစာခေံခစရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ 

ေမး။ ရာမှာ အိမ်ေတွ မီးိခံရေတာ့ အကိတုိုအိမေ်ကာ ပါသွား 

ေသးလားဗျ။ ပျက်စီးဆံုးံးမေကာရှိလား။  

ေြဖ။ ပါတယ်ဗျ။ (ပျက်စီးမက) အများကီးပဲဗျ ဘယ်လုိေြပာလို 

ေြပာရမှန်းေတာင် မသိဘူး။ ဘာမှကုိ မရိှေတာ့ဘူး အိမ်က။ ကျပ် 

အိမ်က အနည်းဆုံး (သိန်း) တစ်ေထာင်ဝန်းကျင်၊ တစ်ေထာင် 

ေလာက်ေတာ့ရှိမာှေပါ။့ ဆုိငက်ယ်က ကျေန ့အ်ိမက်ကို ၉ စီး 

ပါသွားတယ်။ ေရခေဲသတာစှ်လံုး အများကီးပါပဲ။ ေြပာရရင် 

ပစည်းေတာင် မမတှ်မိေတာ့ဘူး။ ဘာမှယူချနိ်မ ှမရလိုက်တာပဲ။ 

ေမး။ ရာက တစ်ြခားအိမ်ေတကွေကာ။ 

ေြဖ။ ဘယအိ်မ်မှ ယူချနိ်မရလုိက်ဘူး။ 

“၁၉၄၈ ခု စှ ် အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာလအူခငွ်အ့ေရးေ ကညာစာတမး် အပိငု်း-၁ မာှ လတူိငုး်မာှ ေမးွဖာွးလာကတည်းက 
တညူတီဲ ့ဂဏုသ်ကိာန ဲအခငွ်အ့ေရးရှတိယလ်ိ ု ြပ ာနး်ထားပါတယ။် အပိဒု်-၂ မှာေတာ့ အသားအေရာင်၊ လငိ၊် ကိးုကယွတ်ဲ ့
ဘာသာ၊ ကျား/မ ကွြဲပားမ ဘယလ်ိပုရဲှပိါေစ ဘယသ်ူကိမု ှ ခွြဲခားဖိ ှပိြ်ခငး်မရှေိစရဘူးလိလုညး် အတအိလငး် ထပမ် ံ
ေဖာြ်ပထားပါတယ။်”  

လအူခငွ့်အေရးစကားသ ံ- လအူခငွ့်အေရးေ ကညာစာတမး် အပိငုး် - ၁  (၆ သဂတု ်၂၀၂၂) 

“ပဋပိကန ဲစစ်ပွဲမာှေတာင် ယံု ကညက်ိးုကယွခ်ငွ် ့
အမတှအ်သားေတကွိ ုမပျက်စးီေအာင ်
ကာကယွ်ေစာင်ေ့ရာှကရ်မယ့် တာဝနရ်ှတိယ”် 

“လူတိုင်းရရှိခငွ့်ရှိတဲ့ အေြခခံလူအခွင့်အေရးေတွထဲမာှ လွတ် 

လပစ်ွာ ယံုကည်ကုိးကယွခ်ငွ်က့လည်းတစ်ခု အပါအဝင် ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ဘာသာတစ်ခုအေပမှာ ယံုကည်သက်ဝင်မအေပ 

ုတ်သိမး်ြခင်း၊ ကန်ကွက်ြခင်း၊ ပိတ်ပင်ြခင်းေတွ ြပလပ်ုလုိ 

မရဘူး ဆုိတဲ့အေကာင်းကို အြပည်ြပညဆ်ိငု်ရာ လူအခွင်အ့ေရး 

ေကညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၈)မှာ အတိအလင်း ေဖာ်ြပထားပးီ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ပဋိပကနဲ စစ်ပွေဲတွ ြဖစ်ေနတဲ့ ကာလအတငွ်းမှာ 

ေတာင် လတ်ွလပ်စာွ ယံုကည်ကိုးကယွခ်ွင်ရ့ဲ အမတှအ်သား 

ေတြွဖစ်တဲ့ အထိမ်းအမတှေ်နရာ၊ ဘာသာေရးဆုိင်ရာပစည်း၊ 

ုပ်ထု၊အေဆာကအ်အံု စတာေတကုိွ လံုးဝ မဖျက်ဆီးမိေအာင ်

ကာကယွေ်စာင့်ေရာှက်ရမယ်တ့ာဝန်ရှိပါတယ်။”   

လူအခွင့်အေရးစကားသံ - ဘာသာေရးဆိုင်ရာ 

အေဆာကအ်ဦများကို တိက်ုခိုက်ြခင်း (၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂) 
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“ဘယသ်ကူိမု ှခွဲြခားဖိ ှပိြ်ခငး် မရှေိစရဘူး” 
“၁၉၄၈ ခုှစ် အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ လူအခငွ့်အေရးေကညာ 

စာတမ်း အပိငု်း-၁ မှာ လတုိူင်းမှာ ေမွးဖွားလာကတည်းက 

တူညတ့ဲီ ဂုဏ်သိကာနဲ အခွင့်အေရးရှိတယ်လုိ ြပာန်းထား 

ပါတယ်။ အပိုဒ-်၂ မှာေတာ့ အသားအေရာင်၊ လိင်၊ ကိုးကယွ်တဲ့ 

ဘာသာ၊ ကျား/မ ကွဲြပားမ ဘယ်လုိပဲရှိပါေစ ဘယ်သူကုိမှ 

ခွဲြခားဖိှိပ်ြခင်းမရှေိစရဘူးလိုလည်း အတိအလင်း ထပမံ် ေဖာ်ြပ 

ထားပါတယ်။  

ဒါေပမ့ဲလည်း အခုအချနိ်အထိ လူချင်းတူေပမ့ဲ လိင်ကွြဲပားမကုိ 

အေြခခံပီးေတာ့ အမျိးသမီးေတကုိွ တဆင့်ှိမ့် လူသားအြဖစ် 

ြမင်တ့ဲကိစေတွ၊ အမျိးသမီးေတွဟာ ေစာ်ကားစရာ၊ ေလှာင်ေြပာင် 

စရာ၊ အိုင်ကျင့်စရာ၊ အကမ်းဖက်စရာလို ြမင်ေနတဲ ့ စိတ် 

ဓါတ်ေတွရဲ ေစေ့ဆာ်မေတေွကာင့် အမျိးသမီးေတွ အေပမှာ 

အကမ်းဖက်မေတွ ဆက်ရှေိနေသးတာကို စတ်ိမေကာင်းစရာ 

ေတွြမငေ်နရပါတယ်။  

ဒါအ့ြပင် စစ်ပွကဲာလေတွလုိ၊ သဘာဝေဘးဒဏ်ခံ ေနရချနိ ်

ကာလေတွလုိ လူေတွ ကစ့်ကလျားြဖစ်ပးီ အုပ်ချပေ်ရး၊ 

တရားစီရင်ေရးကိစေတွ ပိကဲွသွားတဲ့ တရားဥေပဒ စိးုမိုးမ 

မရှိတဲ့ အေရးေပကာလေတမှွာ အမျိးသမီးေတွ အကမ်းဖက် 

ခံရမ ပုိမိုများြပားေလ့ရှိပါတယ်”  

လူအခွင့်အေရးစကားသံ - လူအခွင့်အေရးေကညာစာတမး် 

အပိုင်း - ၁  (၆ သဂတု် ၂၀၂၂)

၇,၁၈၅ + 
စစ်တပအ်ာဏာသိမ်းမ ေန က်ဆက်တွြဲဖစ်ပွားသည့် ပဋပိက 

ြဖစ်စ်များအတွင်း အရပ်သားေသဆုံးမမှာ ၇၁၈၅ ဦးထက် 

မနည်းရိှလာပီြဖစ်သည်။ ေသဆုံးမအများဆုံးြဖစ်ပွားသည့် ေဒသ 

မှာ စစ်ကုိင်းတိငု်းေဒသကီးြဖစ်ကာ ၁,၅၁၂ ထက်မနည်း ြဖစ် 

ကာ မေကွးတိငု်းမှာ ၃၇၉ ဦးြဖင့် ဒုတယိအများဆံုး ြဖစ်သည်။  
၂,၂၉၉ + 
စစ်တပအ်ာဏာသိမ်းအပီး ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပကများအတွင်း 

စစ်ေကာင်စီ ဖမး်ဆီးထားစ ် ေသဆံုးသူှင့် ဆြပ လပရ်ှားမ 

များ၌ ပါဝင်စ် ပစ်ခတ်မများေကာင့် အရပသ်ား ၂,၂၉၉ ဦး 

ထက်မနည်း ေသဆုံးခဲ့သည်။ ယင်းအနက် ၁,၃၁၇ ဦး ထက် 

မနည်းမှာ တိုက်ပွဲင့်ှ လက်နက်ကိုင်ပဋိပကများအကား 

ထိခုိက်ေသဆံုးရသူများ ြဖစသ်ည်။  

၇၀၁ +  
၂၀၂၁ ခုစှ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၂၀ 

ရက်အထိ စစတ်ပအ်ာဏာသိမ်းမ ေန က်ဆက်တွဲ ပဋိပကများ 

အတငွ်း ဖမ်းဆီးခံရသည့် ြပည်သူများအနက ် ၇၀၁ ဦး ထက် 

မနည်းမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရစ်အတငွ်း ပစ်ခတ်ခံရြခင်း၊ 

ညင်းပန်းှိပ်စက်ခံရြခင်းများေကာင့် ေသဆံုးခဲ့ြခင်း ြဖစသ်ည်။ 

ေသဆုံးသူများအနက် အမျိးသား ၆၂၉ ဦးထက်မနည်း၊ အမျိး 

သမီး ၃၈ ဦးထက်မနည်း၊ လိင်မတူကဲွြပားသူ LGBTQ တစဦ်းှင် ့

ကျား-မ အတည်မြပိုင်ေသးသူ ၃၃ ဦးအထိ ပါဝင်သည်။  

ကိုးကား - AAPP, ISP Data Matters 

 


