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Human Rights in Myanmar 

 

 

အတွဲ ၁ အမှတ် ၂၅ ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ 
 

 ေွဦးေတာ်လှန်ေရးှင့် ြမန်မာ့ဖက်ဒရယ် ြပည်ေထာင်စု 

အေရးြပလုပ်သည့် Asia-Pacific Region အွန်လုိင်း လူထု 

ေတွဆုံပွဲအား အမျိးသားညီွတေ်ရးအစိုးရ-NUG၊ လူအခွင့် 

အေရး ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ခွန်းဗဟန်းထန် 

တက်ေရာက်ပါဝင်ေဆွးေွးခဲသ့ည်။  

 အဆိုပါ လူထုေတွဆုံပွဲအား CRPH/NUG Support 

Group – Australia က ဦးေဆာင်၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်က ြပလုပ် 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ကာ ြပညေ်ထာင်စလုတ်ေတာ် ကိယုစ်ားြပ ေကာ်မတီ 

- CRPH ဥက ဦးေအာင်ကည်ွန်၊ NUG ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

များ ြဖစ်သည့် ေဒဇင်မာေအာင် (ိုငင်ံြခားေရး)၊ ဦးတင်ထနွ်းိုင် 

(စီမံ/ဘာ/ရင်းှီးြမပ်ှံ)၊ ဦးိုင်ထူးေအာင် (အမတဲမ်း အတွင်း 

ဝန်၊ ကာကယွ်ေရး) အပါအဝင် NUG ၏ ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ၊ 

ဂျပန်ိုငင်ံ၊ သစေတးလျိုငင်ံဆုိင်ရာ ကုိယစ်ားလယှ်များအြပင် 

ိုင်ငတံကာေရာက် ေတာလ်ှန်ေရး အင်အားစုများလည်း 

တက်ေရာက်ခဲ့သည်။                

စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကုိင်းခိုင်၊ ေြမာင်မိနယ်၊ ေရဘုံသာ 

ှင့် ဖာွးေစာေကျးရာ၊ ကူးတိုကုန်းေကျးရာအုပ်စု ေလတှငဦ်း ေကျး 

ရာတိုတငွ် မးီိသတြ်ဖတ်ခံရမြဖစ်စ်ှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်သူ 

ကာကယွေ်ရးတပ်ဖွဲဝငတ်စ်ဦးအား ဆက်သွယေ်မးြမန်းြခငး် 

စာ ၆ သုိ
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တုိင်ကားတ့ဲအခါ တိကျခုိင်လုံတ့ဲ သတင်းအချက်အလက် 
ေတွ ြဖစ်ဖုိက အေရးကီးတာေကာင့် မိဘြပည်သူတုိအေန 
နဲ ေပးပုိတုိင်ကားရာမှာ - 
§ မည်သူ/မည်သည့်အဖဲွအစည်းက ကျးလွန်ပါသလဲ? 

§ မည်သူ/မည်သူေတွက ကျးလွန်ြခင်းခံရပါသလဲ? 

§ ဘယ်ေနရာမှာြဖစ်ပွားခ့ဲတာလဲ? 

§ ဘယ်အချန်ိမှာြဖစ်ပွားခ့ဲပါသလဲ? 

§ ဘာေတွကုိ ကျးလွန်ခ့ဲတာပါလဲ? 

§ ဘယ်လုိမျိး ကျးလွန်ခ့ဲပါသလဲ?  
စတ့ဲ အချက်အလက်ေတွ တတ်ုိင်သမ တိတိကျကျ 
ပါရိှဖုိ လုိအပ်ပါတယ်။  

MOHR အေနနဲ ရရိှလာတ့ဲ တုိင်ကားမမှတ်တမ်းေတွကုိ 
စနစ်တကျ စုစည်းပီး တရားမတမရရိှဖုိအတွက် အစွမ်း 
ကုန် ကိးစားေဆာင်ရ�က်သွားမှာ ြဖစ်ပါတယ်။  
ေပးပုိတုိင်ကားရာမှာ လူအခွင့်အေရးဝန်ကီးဌာန – MOHR 
ရဲ Facebook Page ၊ ဒါမှမဟုတ် email လိပ်စာ ြဖစ်တ့ဲ 
report@mohr.nugmyanmar.org ကုိ ဆက်သွယ် ေပးပုိ 
တုိင်ကားုိင်ပါတယ်။ 

 
မိဘြပည်သူများခင်ဗျာ… 
မိမိကုိယ်တုိင် လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရသည်ြဖစ်ေစ၊ 
ကုိယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရမေတွ 
ရိှေနသည်ြဖစ်ေစ ထိေရာက်တ့ဲ အေရးယူမ၊ တရားမတမ 
ေဖာ်ေဆာင်ုိင်ဖုိ အမျိးသား ညီွတ်ေရးအစုိးရ – NUG ရဲ 
လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန – MOHR ကုိ တုိင်ကား 
ုိင်ပါတယ်။  

 

934

626

502

136 98
162

85 104
50 88

36 12 15 20 6 5 1 29 12

969

653

520

150
99

171
86 107

50
90

38 12 15 22 6 5 2 35 13
0

200

400

600

800

1000

1200

Pr
op

er
ty

 d
es

tr
uc

tio
n

Ex
tr

aj
ud

ic
ia

l K
ill

in
g

A
rb

itr
ar

y 
ar

re
st

U
nf

ai
r 

tr
ia

l

A
rb

itr
ar

y 
de

te
nt

io
n

Fo
rc

ed
 D

isp
la

ce
m

en
t

Fo
rc

ed
 la

bo
ur

To
rt

ur
e

A
tta

ck
 o

n 
hu

m
an

ita
ria

n
as

sis
ta

nc
e

Fr
ee

do
m

 o
f 

ex
pr

es
sio

n

D
es

tr
uc

tio
n 

of
 r

el
ig

io
us

bu
ild

in
g

Se
xu

al
 v

io
le

nc
e

Fr
ee

do
m

 o
f 

re
lig

io
n

an
d 

be
lie

f

En
fo

rc
e 

di
sa

pp
er

an
ce

A
tta

ck
 o

n 
m

ed
ic

al
ce

nt
er

Pe
ac

ef
ul

 a
ss

em
bl

y

C
hi

ld
 S

ol
id

er

Fr
ee

do
m

 o
f 

M
ov

em
en

t

O
th

er
 V

io
la

tio
ns

15.12.2022 30.12.2022



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

 
 

 
3 

 
 

ဒီဇင်ဘာ ၂၃ 

  “ကုလသမဂလုံ�ခံေရးေကာင်စီရဲ ဆုံးြဖတ်ချက်က 

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီကုိ လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကျးလွန် 

တာေတွ အြမန်ဆုံးရပ်တန်ဖုိ၊ ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် အပါ 

အဝင် ဖမ်းဆီးခံ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတွ ြပန်လတ်ေပးဖုိ၊ 

မတရား ရက်စက်ယုတ်မာေနတ့ဲ မတရားမေတွရပ်တန်ဖုိ၊ 

ြမန်မာုိင်ငံက ဒီမုိကေရစီလမ်းေကာင်းေပ ြပန်ေရာက်ေအာင် 

လုပ် ေဆာင်သွားဖုိဆုိတာေတွပါ ပါတယ်။  

 အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီကုိ ဒီအချက်ေတွ တုိက်တွန်း 

တာြဖစ်သလုိ ကမ�ာ့ုိင်ငံအသီးသီးကလည်း အာဆီယံအသင်း 

နဲအတူ ြမန်မာုိင်ငံတွင်းမှာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမေတွ၊ တရားမ 

တမ ေဖာ်ေဆာင်မြဖစ်ေပလာဖုိအတွက် ဝုိင်းဝန်းလုပ်ေဆာင်ရ 

မယ်လုိ တုိက်တွန်းထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီတုိက်တွန်းချက်ေတွ 

ကုိ ုိင်ငံေတွကေန ေလးစားလုိက်န�ဖုိလုိအပ်ပါတယ်။ ေလး 

စား လုိက်န�မမရိှပဲနဲ ဆက်လက်ပီး လူအခွင့်အေရး ချိး 

ေဖာက်မေတွရိှရင် ေဖာ်ထုတ်ဖုိ ဒါေတွက ကန်ေတာ်တုိ လုပ် 

ေဆာင်ေနကျ လုပ်ငန်းေတွြဖစ်ပါတယ်။  

 လူထုေတွဆုံပဲွ၌ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးှင့် ဆက်စပ် 

သည့် ုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးှင့် သံတမန်ေရး၊ အမျိးသား 

ညီွတ်ေရး အတုိင်ပင်ခံေကာင်စီ - NUCC ၌ NUG၊ CRPH ှင့် 

တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖဲွအစည်းများအကား ပူးေပါင်း 

ေဆာင် ရ�က်မ၊ အန�ဂတ် ဖက်ဒရယ် ဒီမုိကေရစီ ပဋိာဉ်ပါ 

ုိင်ငံေရး လမ်းြပေြမပုံ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ေနမ 

ှင့် အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ အတုအေယာင် ေရ�းေကာက်ပဲွ 

အေပ တုံြပန်မှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစရပ်များအား ေဆွးေွး 

ခ့ဲကကာ တက်ေရာက်သူများ သိလုိသည်များကုိလည်း ြပန် 

လည်ေြဖကားေပးခ့ဲကသည်။

 အ့ဲဒီလုိ တုိက်တွန်းထားတ့ဲအတုိင်း လုပ်ေဆာင်သင့်ရဲ 

သားနဲ ုိင်ငံတကာက လုပ်ေဆာင်ဖုိ ပျက်ကွက်တ့ဲအခါမှာ 

မပျက်ကွက်ဖုိအတွက် ြမန်မာြပည်ကလူေတွရဲ ဒုကေရာက်ေန 

တာေတွကုိ အြမန်ဆုံး ရပ်တန်ဖုိ၊ အြမန်ဆုံး လုပ်ေဆာင်ဖုိ 

တုိက်တွန်းိးေဆာ်သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဆုံးြဖတ် ချက် 

မှာပါတ့ဲ တုိက်တွန်းချက်ေတွကုိ ေလးစားလုိက်န�ပီး 

အေကာင်အထည်ေဖာ်တာေတွ ရိှလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ေန�က် 

တဆင့်ကေတာ့ တကယ်လုိများ ေလးစားလုိက်န�မမရိှပဲ ချိး 

ေဖာက်ရင်ေတာ့ တုိက်တွန်းမနဲ မလုံေလာက်ေတာ့ဘူး။ 

 ကုလသမဂအေနနဲ ဒီကိစေတွ အြမန်ဆုံးရပ်တန်ဖုိ 

အတွက် ေန�က်ထပ်ဘယ်နည်းကုိသုံးပီးေတာ့ အေရးယူ ဝင် 

ေရာက်တားဆီးုိင်မလဲဆုိတ့ဲ လမ်းေကာင်းကုိ ကန်ေတာ်တုိ 

ခုကတည်းက စတင်ပီးေတာ့ ေြပာဆုိထားပါတယ်။ 

 ဘယ်အချန်ိေြပာင်းလဲလာမလဲဆုိတ့ဲ ေမာ်လင့်ချက်နဲ 

လုပ်ေဆာင်မယ့်အစား ဘာေတွေြပာင်းလာဖုိလုိအပ်တယ် 
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ဒါေတွေြပာင်းလာတ့ဲအခါမှာ ဒီအတုိင်းမြဖစ်လာခဲရ့င် ေန�က် 

ထပ် ဘာေတွနဲ တုန်ြပန်သင့်တယ်ဆုိတာကုိ  ကုလသမဂကုိ 

အခုချန်ိကတည်းက တပ်လှန်ပီး လံေဆာ်တာေတွ လုပ်ေနပါ 

တယ်ဗျ”- ဦးေအာင်မျိးမင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ လူအခွင့် 

အေရးဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၊ အမျိးသား ညီွတ်ေရးအစုိးရ 

(Human Rights Barometer Episode – 3 ပါ ေကာက်တ် 

ချက်) (ယင်းအစီအစဉ်အား ဝန်ကီးဌာနှင့် မဇမိသတင်းဌာနတုိ 

ပူးေပါင်းကာ ှစ်ပတ်လင်တစ်ကိမ် ထုတ်လင့်ေနြခင်း ြဖစ်သည်။ 

 ြမန်မာ့အေရးှင့် ပတ်သက်သည့် သမုိင်းဝင် ဆုံးြဖတ် 

ချက် တစ်ရပ်အား ကုလသမဂ လုံ�ခံေရးေကာင်စီက ဒီဇင်ဘာ 

၂၂ ရက်တွင် ချမှတ်လုိက်ကာ ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်၌ အကမ်းဖက် 

စစ်ေကာင်စီက လက်ရိှ ကျးလွန်ေနသည့် အကမ်းဖက်မများ 

အား အြမန်ဆုံးရပ်တန်ရန်၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအြပင် ဖမ်း 

ဆီးခံထားရသူအားလုံးအား အြမန်ဆုံး လတ်ေပးရန်ှင့် လူအခွင့် 

အေရးအား ေလးစားရန် ေတာင်းဆုိချက်များ ပါဝင်သည်။  

 ယင်းသုိ သမုိင်းဝင်ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်မှင့် ပတ်သက် 

၍ “ကုလဌာနေတွထဲမှာ အြမင့်ဆုံးဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်တ့ဲဌာန 

လုိ ဆုိုိင်တ့ဲ ကုလလုံ�ခံေရးေကာင်စီအေနနဲ လွန်ခဲတ့ဲ့ (၇၄) ှစ် 

အတွင်း ြမန်မာုိင်ငံအေပ ပထမဦးဆုံးချမှတ်တ့ဲ ဆုံးြဖတ် 

ချက်ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာုိင်ငံနဲပတ်သက်ပီး အရင်က လူအခွင့် 

အေရးေကာင်စီနဲ အေထွေထွညီလာခံတုိမှာ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ 

ချမှတ်ခဲဘူ့းပါတယ်။ လုံ�ခံေရးေကာင်စီမှာလည်း ေကညာချက် 

(Statement) ေတွ ထုတ်ြပန်ခဲဘူ့းပါတယ်။ အခု ထုတ်ြပန်ခ့ဲတာ 

ကေတာ့ ေကာင်စီဆုံးြဖတ်ချက် (resolution) အဆင့်ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ေလးစားလုိက်န�ဖုိလုိအပ်တ့ဲအဆင့်ပါ။  

 ဒီလုိ ဆုံးြဖတ်ုိင်ဖုိအတွက် အ�မံတမ်းအဖဲွဝင် (၅) ုိင်ငံ 

နဲ အလှည့်ကျအဖဲွဝင် (၁၀) ုိင်ငံက မဲခဲွဆုံးြဖတ်ပီး မဲအနည်း 

အများနဲ ဆုံးြဖတ်ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် အမဲတမ်းအဖဲွဝင် (၅) ုိင်ငံ 

ထဲက တစ်ုိင်ငံကေန ဗီတုိအာဏာသုံးပီး ကန်ကွက်ရင် 

အတည်ြပလုိမရပါဘူး။ အခုလုိဆုံးြဖတ်ချက်ချုိင်ြခင်းက ဗီတုိ 

အာဏာသုံးပီး ကန်ကွက်တ့ဲုိင်ငံမရိှတ့ဲအြပင် ေထာက်ခံသူ 

(၁၂) ုိင်ငံ၊ ကားေန (၃) ုိင်ငံသာရိှခ့ဲလုိ ဆုံးြဖတ်ချက် အတည် 

ြပ ုိင်ခ့ဲတာြဖစ်ကတယ်။ ထူးြခားချက်က တုတ်နဲ ုရှားုိင်ငံ 

တုိက မကန်ကွက်ဘဲ အိယိုိင်ငံနဲအတူ ကားေနမဲ ေပးခ့ဲတာ 

ြဖစ်ပါတယ်” ဟု အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ လူအခွင့်အေရး 

ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်မျိးမင်းက 

မှတ်ချက်ြပ ေြပာဆုိထားသည်။  

 ကုလသမဂ လုံ�ခံေရးေကာင်စီ ဆုံးြဖတ်ချက်၌ တုိက် 

တွန်းချက်များသာ ပါဝင်ကာ လုပ်ေဆာင်ရန်အချက်များ မပါဝင် 

သည့်အတွက် လုိအပ်ချက်များရိှသည်ဟု ဆုိုိင်ေသာ်လည်း 

ြမန်မာ့အေရးအတွက် တ်ဆိတ်ေနသည့် ကုလသမဂအဖဲွဝင် 

ုိင်ငံများအေပ တပ်လှန်လုိက်ြခင်းလည်း ြဖစ်ေကာင်း 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ယခုက့ဲသုိ မှတ်ချက်ြပထားကာ ြမန်မာ့ 

ဒီမုိကေရစီေရးအတွက် ဆက်လက်ကိးပမ်း လုပ်ေဆာင်သွား 

မည်ဟုလည်း ကတိြပ ေြပာကားထားသည်။  

 “အခုဆုံးြဖတ်ချက်က ကုလလုံ�ခံေရးေကာင်စီမှာ ြမန်မာ 

ုိင်ငံအတွက် သမုိင်းဝင်တ့ဲ တုိးတက်ေြပာင်းလဲေသာ ေြခလှမ်း 

တစ်ခုလုိေြပာုိင်ပီး အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီကုီ ေတာင်းဆုိမနဲ 

ုိင်ငံတကာက လုပ်ေဆာင်ရန်ဆုိတ့ဲ အချက်ေတွ ပါဝင်ပါတယ်။ 

အကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီကုိ လက်နက်တင်ပုိေရာင်းချမေတွ 

ရပ်တန်ရန်ဆုိတ့ဲအချက်မျိးေတွ ကျန်ခ့ဲပါတယ်၊ ဒါေတွကုိ 

မလုိက်န�ရင် ုိင်ငံတကာအေနနဲ ဘယ်လုိအေရးယူ ေဆာင် 

ရ�က်မယ်ဆုိတ့ဲအဆင့်ထိေတာ့ မပါဝင်လာေသးပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ 

ဒီဆုံးြဖတ်ချက်ကေန ုိင်ငံတကာက ဆက်လက် ကိးပမ်း 
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ေဆာင်ရ�က်ရမယ့်လုပ်ငန်းေတွအတွက် ခွန်အားသက် ေရာက်မ 

ကီးကီးမားမားြဖစ်ေစပါတယ်။ အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီကုိ 

ေန�က်ထပ်အူိက်ထိေစတ့ဲ လုပ်ေဆာင်ချက်နဲ ရပ်တည်ချက် 

ေတွကုိ မဲေပးမအေပသုံးသပ်ရင် ေတွုိင်ပါတယ်။ အာဆီယံ 

ရဲလုပ်ေဆာင်ုိင်မကုိ ပုိမုိအားေကာင်းေစုိင်ပါတယ်။ ြမန်မာ့ 

အေရးကုိ ြပည်တွင်းေရးြဖစ်တယ်ဆုိပီး မျက်ှ�လဲ လက်ေရှာင် 

ေနတ့ဲ ကုလသမဂဝင်ုိင်ငံေတွကုိ တာဝန်ေပးလုိက်တာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။ ြမန်မာ့အေရးဟာ ကမ�ာမှာမေအးေသးဘူးဆုိပီး ြမန်မာ 

ြပည်သူေတွကုိ အားေပးလုိက်တ့ဲ လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်”။ 

 

• လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မများအတွက် ြမန်မာုိင်ငံမှ 
လူပုဂိလ် ၁၂ ဦးှင့် အဖဲွအစည်း သုံးခုအား ကေနဒါုိင်ငံက 
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ပိတ်ဆုိအေရးယူမစာရင်း၌ ထည့် 
သွင်းလုိက်သည်။ 

• ြပင်သစ်မိေတာ်ဝန်ဘုတ်အဖဲွ လူအခွင့်အေရးမိေတာ်ဝန် 
Mr. Romeo Jean-Luc ှင့် အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ၊ 
လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်မျိးမင်း 
တုိသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ြပင်သစ်ုိင်ငံ၊ ပါရီမိတွင် 
ြပလုပ်သည့် လူအခွင့်အေရးေန အထိမ်းအမှတ်ပဲွ၌ မိန်ခွန်း 
ေြပာကားခ့ဲကာ Mr. Romeo က ြမန်မာြပည်သူများှင့် 
တသားတည်းရိှေကာင်း ထည့်သွင်းေြပာဆုိခဲသ့ည်။ 

• စစ်ရာဇဝတ်မ ကျးလွန်သူများအား အေရးယူုိင်ေရးှင့် 
ြမန်မာုိင်ငံအေပ လူအခွင့်အေရးှင့် လူသားချင်းစာန�မ 
အကူအညီများေထာက်ပ့ံေရးအတွက် အမျိးသား ညီွတ် 
ေရး အစုိးရ၊ လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေအာင်မျိးမင်းသည် ြပင်သစ်ုိင်ငံ လူအခွင့်အေရး သံတမန် 
Ms. Delphin Borione ှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ေတွဆုံကာ 
ေဆွးေွးခ့ဲကသည်။ 

• ဆွစ်ဇာလန်ုိင်ငံ၊ ဂျနီဗာမိတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ မှ ၁၄ ရက် အထိ 
ြပလုပ်သည့် GPEDC ထိပ်သီးညီလာခံသုိ ြမန်မာ ုိင်ငံရိှ 
အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီအား မဖိတ်ကားေကာင်း ဆွစ်ဇာ 
လန်သံုံးက ထုတ်ြပန်ေကညာခဲသ့ည်။ 

• အမျိးသားညီွတ်ေရးအစုိးရ – NUG သည် ြပည်ေထာင်စု 
သမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်၏ ြပည်သူအစုိးရ ြဖစ်ေကာင်း 
ဥေရာပ ပါလီမန်က ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ေကညာခ့ဲကာ 
လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေအာင်မျိးမင်းကုိလည်း အစုိးရကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် 
ပါလီမန်၌ တက်ေရာက်မိန်ခွန်း ေြပာကားခွင့်ေပးခ့ဲသည်။ 

• အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီ၏ စစ်ဘက်ေရးရာလုံ�ခံေရးအဖဲွ - 
စရဖှင့် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံးလက်ေအာက်ခံ ေြခြမန် 
တပ်မဌာနချပ် ၃၃ ှင့် ၉၉ တုိအား ပိတ်ဆုိ အေရးယူ ေကာင်း 
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ဗိတိန်အစုိးရက ထုတ်ြပန် ေကညာ 
လုိက်သည်။ 

• အမျိးသားညီညတ်ေရးအစုိးရ – NUG လူအခွင့်အေရး ဆုိင်ရာ 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးေအာင်မျိးမင်းသည် ြပင်သစ်အစုိးရ 
အေနြဖင့် ြမန်မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတွက် ကူညီေဆာင်ရ�က် 
သင့်သည့် အချက်များှင့် ပတ်သက်၍ ြပင်သစ်ုိင်ငံြခားေရး 
ဌာန အေရှေတာင်အာရှ ဌာနမှး Mr.Jean-Marc Pommeray 
ှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ေတွဆုံကာ ေဆွးေွးမများ 
ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ 

• တုိင်းရင်းသားေတာ်လှန်ေရးအဖဲွများှင့် ြပည်သူ ကာကွယ် 
ေရးတပ်ဖဲွများအား နည်းပညာအကူအညီေပးြခင်း အပါ အဝင် 
ြမန်မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတွက် အကူအညီေပးမများ ပါဝင် 
သည့် အေမရိကန်အမျိးသားကာကွယ်ေရး လုပ်ပုိင်ခွင့် ဥပေဒ 
- National Defense Authorization Act (NDAA) ကုိ 
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အေမရိကန် အထက်လတ်ေတာ်က အတည်ြပလုိက်ပီ ြဖစ် 
သည်။ အေမရိကန် ေအာက်လတ်ေတာ်က အတည်ြပ ပီး 
ြဖစ်သည့်အတွက် သမတက လက်မှတ်ထုိးပါက ဥပေဒ အြဖစ် 
အသက်ဝင်လာမည် ြဖစ်သည်။ 

• ကုလသမဂဆုိင်ရာ ြမန်မာအမဲတမ်းကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် 
သံအမတ်ကီး ဦးေကျာ်မုိးထွန်းအား တစ်ှစ် ဆက်လက် 
ထားရိှရန်အတွက် ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံက 
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် သေဘာတူညီလုိက်ပီ ြဖစ်သည်။ 

• အမျိးသားညီညတ်ေရးအစုိးရ – NUG ုိင်ငံြခားေရး ဝန်ကီး 
ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒဇင်မာေအာင်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ 
ရက်က ဥေရာပသမဂ ုိင်ငံြခားေရးဌာန အေထွေထွ 
အတွင်းေရးမှး Mr.Stefano Sannino ှင့် ေတွဆုံကာ 
ဥေရာပသမဂ-အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအေဝးှင့် ပတ် 
သက်သည့် ြမန်မာုိင်ငံအေရးအား ေတွဆုံေဆွးေွးခ့ဲသည်။ 

 

 

ဒီဇင်ဘာ ၁၀   

 စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ စစ်ကုိင်းခုိင်၊ ေြမာင်မိနယ် 
အတွင်းရိှ ေရဘုံသာ၊ ဖွားေစာှင့် ဆဲွလဲွအုိေကျးရ�ာ၊ ကူးတုိကုန်း 
ေကျးရ�ာအုပ်စုအတွင်းရိှ ေလှတင်ဦးေကျးရ�ာတုိအား အကမ်း 
ဖက် စစ်ေကာင်စီလက်ေအာက်ခံတပ်များက ဒီဇင်ဘာလ ပထမ 
ပတ်ှင့် ဒုတိယပတ်အတွင်း ဆက်တုိက်မီးိမများ ြပလုပ်ခ့ဲရာ 
ြပည်သူပုိင်ေနအိမ် ၁၁၀ ေကျာ် မီးေလာင်ြပာကျ ပျက်စီးခ့ဲကာ 
ေဒသခံြပည်သူ (၃) ဦး ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရ 
ေကာင်း ေဒသရိှ ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွဝင်တစ်ဦးက 
ေြပာသည်။  
 ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်က ေရဘုံသာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က 
ေလှတင်ဦး၊ ဖွားေစာှင့် ဆဲွလဲွအုိေကျးရ�ာတုိအား ေြမာင်ှင့် 
ြမင်းမူအေြခစုိက် အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်ဖဲွများက ဝင် 
ေရာက် မီးိဖျက်ဆီးြခင်း ြဖစ်ကာ ဖွားေစာရ�ာမှ အသက် ၂၀၊ ၂၅ 
ှင့် ၄၅ အရ�ယ် အမျိးသားသုံးဦး ဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရကာ 
ှစ်ဦးမှာ ဆုိင်ကယ်ြဖင့် ပူးတဲွတုပ်ေှ�င်၍ မီးိ သတ်ြဖတ်ခံ 
ခ့ဲရြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိြပင် အမျိးသားှစ်ဦးမှာလည်း အကမ်း 
ဖက် စစ်ေကာင်စီတပ် ဖဲွဝင်များပစ်ခတ်မေကာင့် ေြခေထာက်၌ 
ကျည်သင့်ဒဏ်ရာ ရရိှခ့ဲသည်။  
 အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ စစ်ေကာင်းမှာ ုိဝင်ဘာလ 
အတွင်းကလည်း ေရဘုံသာရ�ာအား ဝင်ေရာက်စီးနင်း မီးိစဉ်က 
မသန်စွမ်းအမျိးသားတစ်ဦးအား ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲရ့ာ ကျည် 
သင့် ဒဏ်ရာြဖင့် မေသမီ ေရှစ်သတ်ထား သည့် လကဏာများ 
ေတွရိှခ့ဲေကာင်း သိရသည်။  

 “ကန်ေတာ်တုိက ေခွးေတွလာေတာ့မယ်ဆုိရင် တစ်ရ�ာ 

လုံးကုိ မီးေတွ ပိတ်ထားခ့ဲတာ။ သူတုိက ရ�ာထဲဝင်ပီး မီးဖွင့်လုိက် 

တယ်။ မီးဖွင့်လုိက်ေတာ့ သူတုိကုိြမင်သွားပီး ပစ်ထည့်လုိက် 

တာ ေနရာမှာတင် သုံးေယာက် ေသသွားတယ်။ ေြခေထာက် 

ဒဏ်ရာရသွားတာက ှစ်ေယာက်။ ဖွားေစာရ�ာသားေတွပါ။ 

ဆုံးသွားတ့ဲ(၃)ေယာက်မှာ (၂) ေယာက်ကုိ ဆုိင်ကယ်နဲတုတ်ပီး 

မီးိလုိက်တာ။ ဒီဘက်ေတွမှာ ိတာေတာ့ ပုံစံ (၂) မျိး 

ေတွတယ်။ ပထမတစ်မျိးကေတာ့ ေလာင်စာေတွနဲ ေစာင်ေတွ 

ကုိ မီးိပီး အိမ်မှာချတ်ိလုိက်တယ်၊ ပီးေတာ့ ဆက်ေလာင် 

သွားတာ။ အဲဒါေတာ့ ပုံမှန်မီးိတာ။ (၁၁) လပုိင်းမှာ ိတာက 

(၉) ရ�ာေန�်။ အဲဒီရ�ာေတွမှာိတာကေတာ့ ေသနတ်ထဲမှာ 

မီးကျည်ထည့်ပီး ိတာ၊ လှမ်းပီးေတာ့ပစ်ပီး အဲဒီလုိ ိတာပါ။  

 နံပါတ်တစ်ဦးစားေပးအေနနဲ တပ်စဲွတာက ဘုန်းကီး 

ေကျာင်းပဲ။ နံပါတ်ှစ်အေနနဲကေတာ့ စာသင်ေကျာင်းေတွ။ 

အေဆာက်အဦလည်း ေကာင်းတယ် လုံ�ခံမလည်းရိှတယ်။ 

ပီးေတာ့ သူတုိကုိလာပစ်ရင်ေတာင်မှ အကာအကွယ် ရိှပီး 

သားဆုိေတာ့။ နံပါတ် (၁) အေနနဲ စစ်တုိက်တ့ဲေနရာေတွမှာ 

လည်း သာသနိက အေဆာက်အအုံ ေတွပျက်စီးမှာလည်း စုိးရိမ် 

ကတယ်ေလ။ လုပ်ဖုိ အခွင့်အေရးရရင်ေတာင် ေရှာင်ကပါ 

တယ်။ ဘုန်းကီးေကျာင်းေတွမှာကလည်း အများဆုံးကစစ်ေဘး 
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ေရှာင်ေတွကေနကတယ်။ ဘုန်ကီးေတွကလည်း ေကျာင်းတုိင်း 

ဘုန်းကီး မေြပးကဘူး၊ ေနကတယ်။ အဲဒ့ီ အချက်သုံးချက် 

ေကာင့် ကာကွယ်ေရးတပ်ေတွက ေရှာင်ကပါတယ်။ အဲဒါကုိသိ 

ထားတ့ဲအတွက်ေကာင့် ဘုန်ကီးေကျာင်း ေတွကုိ အများဆုံး 

တပ်စဲွပါတယ်" –ေဒသခံ ြပည်သူကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွဝင်တစ်ဦး  

 

“အာဏာသိမ်းစစ်ေကာင်စီအေနနဲ့ လက်ရှိကျုးလွန်ေနတဲ့အြကမ်းဖက်မှေတွကို အြမန်ဆံုးရပ်တန့်ဖို့၊ နိုင်ငံေရးအကျဥ်းသား 
များ အပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူေတွအားလံုးကို အြမန်ဆံုးြပန်လတ္်ေပးဖို့၊ လူ့အခွင့်အေရးေလးစားဖို့စတဲ့ ေတာင်း 
ဆိုချက်ေတွက ဒီဆံုးြဖတ်ချက်မှာ ပါဝင်ေနတာပါ။ ကုလသမဂ္ လံုြခံုေရးေကာင်စီ၏ဆံုးြဖတ်ချက်အေပါ နိုင်ငံတကာ 
အေနနဲ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ဖို့ အစွမ်းကုန် တိုက်တွန်းအားေပးဖို ့လုပ်ေဆာင်ေနပါတယ် - 

ဦးေအာင်မျိုးမင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ြကီး၊ လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ဝန်ြကီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ေရးအစိုးရ 
(ဧရာဝတီသတင်းဌာနနှင့် ေတွဆံုေမးြမန်းခန်းမှ ေကာက်နုတ်ချက)် (ဒီဇင်ဘာ ၂၇) 

 

၁.၉ သန်းေကျာ် 

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပီး ှစ်ှစ်နီးပါးခန်အထိြဖစ်သည့် ၂၀၂၂ 
ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်အထိ ုိင်ငံတွင်း လက်နက်ကုိင်ပဋိပက 
များေကာင့် ုိင်ငံအတွင်း ြပည်တွင်းစစ်ေဘးေရှာင် ဒုကသည် 
၁,၉၁၂,၇၆၉ (၁.၉ သန်းေကျာ်) ထက်မနည်း ရိှလာခ့ဲသည်။ 
စစ်ေဘးေရှာင်ဒုကသည် အများဆုံးေဒသမှာ စစ်ကုိင်းတုိင်း 
ြဖစ်ကာ ၎င်းေဒသ စုစုေပါင်းလူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခုိင်န်းြဖစ်သည့် 
၇၉၄,၂၂၈ ဦးထကမနည်းမှာ စစ်ေရှာင်ေနကရသည်။  
ြပည်တွင်းစစ်ေရှာင် ဒုကသည် တုိးလာမမှာ ၂၀၂၂ ခုှစ်အတွင်း၌ 
အများဆုံးြဖစ်ကာ ၁,၃၅၅,၁၄၄ ဦးထက်မနည်း ရိှကာ ၂၀၂၂ 
ခုှစ် ေအာက်တုိဘာ၌ တစ်လတည်း စစ်ေရှာင်ဦးေရ ၁၇၉,၂၀၅ 
ဦးထက်မနည်း တုိးလာခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။	

 

 

 

၁,၄၈၉ + ၉၉,၅၅၀ 

ချင်းြပည်နယ်အတွင်း ြပည်သူပုိင်ေနအိမ်ှင့် အေဆာက်အအုံ 
များ မီးိဖျက်ဆီးခံရမမှာ ၁,၄၈၉ လုံးထက်မနည်း ရိှခ့ဲကာ 
ထန်တလန်တစ်မိနယ်တည်း၌ ၁,၃၂၅ ထက်မနည်း ရိှခ့ဲသည်။ 
ေနအိမ်ှင့် အေဆာက်အအုံများ မီးိဖျက်ဆီးခံရြခင်း၊ လက် 
နက်ကုိင်ပဋိပကများေကာင့် စစ်ေရှာင်ရသည့် ြပည်တွင်း 
စစ်ေြပး ဒုကသည်ေပါင်း ၉၉,၅၅၀ ထက်မနည်း ရိှကာ 
ဟားခါးတစ်မိနယ်တည်း၌ ၃၅,၀၀၀ ထက်မနည်း ရိှသည်။ 
ထုိြပင် ြမန်မာ-အိယိနယ်စပ် မီဇုိရမ်ြပည်နယ်ဘက်သုိ နယ်စပ် 
ြဖတ်ေကျာ်ထွက်ေြပးရသည့် ဒုကသည်ေပါင်း ၄၀,၀၀၀ ထက် 
မနည်း ရိှေနသည်။  
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ချင်း ၉ = +၅၉၂ 

ချင်းြပည်နယ်ရိှ မိနယ်ကုိးခု၌ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပီးချန်ိမှ 
၂၀၂၂ ခုှစ် ုိဝင်ဘာအထိ လက်နက်ကုိင်တုိက်ပဲွေပါင်း ၅၉၂ 
ကိမ်ထက်မနည်း ြဖစ်ပွားခဲက့ာ တုိက်ပဲွများမှာ စစ်ေကာင်စီ 
တပ်များှင့် ေဒသခံကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွများ၊ တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ EAOs များအကား ြဖစ်ပွားခဲြ့ခင်း ြဖစ် 
သည်။ ၎င်းအနက် ၁၂၅ ကိမ်ထက်မနည်းမှာ မင်းတပ်မိနယ်၌ 
ြဖစ်ပွားြခင်းြဖစ်ကာ ေလေကာင်းတုိက်ခုိက်မ စုစုေပါင်း ၃၃ 
ကိမ်ထက်မနည်းရိှသည့်အနက် ရကိင့်တပ်မေတာ် - AA 
လပ်ရှားမများရိှသည့် ပလက်ဝမိနယ်တစ်ခုတည်း၌ ၂၇ ကိမ် 
ထက်မနည်း ရိှခ့ဲသည်။  
 

၂,၆၈၉ 
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမအား 
ြဖစ်ေပလာသည့် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလအတွင်း ဒီမုိကေရစီ 
လပ်ရှားသူများှင့် ြပည်သူများ ကျဆုံးခ့ဲရမမှာ ၂,၆၈၉ ဦးအထိ 
ရိှလာခဲ့ပီ ြဖစ်သည်။  

	
၁၃,၃၀၀ 
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူသည့် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ 
ရက်မှ ၂၀၂၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်အထိ ဖမ်းဆီးချပ်ေှ�င် 
ြခင်းခံခ့ဲရသူေပါင်း ၁၃,၃၀၀ အထိ ရိှကာ ၁,၉၄၀ ဦးမှာ မတရား 
ေထာင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံထားရသည်။ ၎င်းတုိအနက် အာမခံ 
ရရိှမ၊ လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်များြဖင့် ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာ 
သူ ၃,၄၆၃ ဦး ရိှသည်။ ထုိြပင် ေသဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ ၁၄၂ 
ဦးအထိ ရိှကာ မျက်ကွယ်ေသဒဏ်ေပးခံရသူ ၄၂ ဦးှင့် 
အကျဉ်းေထာင်အသီးသီး၌ ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲ ၁၀၀ ဦး 
ရိှသည်။  

ဆန်ခါ ၆-၁ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန်မိနယ်၊ လုံခင်းေကျးရ�ာအုပ်စု၊ ဆန်ခါ 
ေကျးရ�ာအတွင်းသုိ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က အကမ်းဖက် စစ်အုပ်စု 
ပစ်ခတ်သည့် လက်နက်ကီးကျည် ကျေရာက်ေပါက်ကဲွမ 
ေကာင့် အရပ်သား ေြခာက်ဦး ကျည်ထိမှန်ခဲက့ာ ကွန်ဂျာေန�် 
ဆုိသူမှာ ေဆးုံအေရာက်၌ ေသဆုံးခဲသ့ည်။  

အြကမ်းမဖက် CDM = ၅ နှစ် + ေသဒဏ် 

ဧရာဝတီတုိင်း၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်၊ ထိပ်ပုတ်ကုန်းေကျးရ�ာ 
အထက်တန်းေကျာင်းခဲွမှ စစ်အာဏာရှင်ဆန်ကျင်ေရး အကမ်း 
မဖက်လပ်ရှားမ - CDM တွင် ပါဝင်သည့် မူလတန်းြပ ေကျာင်း 
ဆရာ ကုိေကာင်းခန်ေကျာ်အား ဟသာတ အကျဉ်းေထာင် 
အထူးတရားုံးက အကမ်းဖက်မတုိက်ဖျက် ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၃၁၊ 
ရာဇသတ်ကီးပုဒ်မ ၃၀၁ (၁)(ဂ) တုိြဖင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က 
ေသဒဏ် ချမှတ်လုိက်သည်။ ၎င်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာ 
လက ဖမ်းဆီးခံရြခင်းြဖစ်ကာ သဂုတ်လ၌ အကမ်းဖက် 
တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (ည) ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် ငါးှစ် 
ချမှတ်ခံထားရပီးြဖစ်သည်။ ထုိေန�က် သေြပကုန်းေကျးရ�ာ 
စစ်တပ်သတင်းေပး ဦးဝင်းန်ေအာင် သတ်ြဖတ်ခံရမ၌ 
သံသယရိှသည်ဟုဆုိကာ ထပ်မံတရားစဲွ ေသဒဏ်ချမှတ်လုိက် 
ြခင်း ြဖစ်သည်။		

 
ကုိးကား - AAPP, ISP Data Matter  

 

 


