
 

 

နိုငးငဵအွြနး့ လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေန ပုုိမိုုဆိုု့ရျာ့လာေၾကာငး့ ND-Burma ၏ ၃ လတႀကိမးထုုတးေွသညးံ 

အစီရငးခဵစာ တျငး ေဖား်ပထာ့သညး။ 

 

ရကးစျ။ဲ စကးတငးဘာ ှှ ရကး၊ဿွှ၅ ခုနြစး 

သတငး့ထုုတး်ပနးခ္ကး 

ND-Burma မြ ၃လတႀကိမး ထုုတးေွသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေန အစီရငးခဵစာအရ စစးတပးႏြငးံ 

တိုုငး့ရငး့သာ့လကး နကးကိုုငးအဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့ တုုိကးပျမဲ္ာ့ ်ပငးထနးလာေနမႈႏြငးံအတူ 

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာသညးကိုု မြတးတမး့တငးႏိုုငးသညးကိုု ေတျ႔ရသညး1။ ကခ္ငး်ပညးႏြငးံ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုုိငး့တျငး ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစးခတး်ခငး့၊ ေလယာဥး်ဖငးံ ဗုုဵ့ႀကဲခ္်ခငး့၊ 

ရျာသာ့မ္ာ့ပိုုငးဆိုုငးသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ခုုိ့ယူ၊ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ႏြငးံ တိုုကးပျမဲ္ာ့ အၾကာ့မြ ထျကးေ်ပ့သညးံ 

ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ လူသာ့ဒိုုငး့ကာမ္ာ့၊ မုုိငး့ရြငး့ကရိယာမ္ာ့အ်ဖစးပါအသုုဵ့်ပဳ်ခငး့ အပါအွငး  စစးတပးက 

စစးပျအဲတျငး့ အရပးသာ့မ္ာ့အေပၚ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနးၾကသညး။  

 

စစးတပးမြ တိုုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုုငးအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ ဆကးလကးတိုုကးခိုုကးေနသညးံ စစးဆငးမႈမ္ာ့အတျငး့ 

တိုုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ လကးနကးကိုုငးအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ ကူညီေထာကးပဵံသညးဟုု စျပးစျကဲာ မတရာ့ဖမး့ဆီ့၊ 

ညြဥး့ပနး့ ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ကိုု စစးသာ့မ္ာ့က ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနၾကသညး။ အစီရငးခဵစာအတျကး 

ေတျ႔ဆဵုုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အသကး ၁ှ ႏြစးအရျယးရြိ အမ္ိဳ့သာ့တဦ့အာ့ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား (KIA) 

အာ့ ရိကၡာမ္ာ့ ေထာကးပဵံသညးဟုု စျပးစျခဲဵရကာ ၁ ရကးၾကာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရသညးံ အသကး ၁ှ ႏြစးအရျယးရြိ 

အမ္ိဳ့သာ့အာ့ ေတျ႔ဆဵုုေမ့်မနး့ခဲံရာ စစးသာ့မ္ာ့က သူ႔အာ့ ထိုု့ႀကိတး ၾကသညးမြာ “တကယးလိုု႔ သူတိုု႔သာ 

ေကာကးညြငး့ဆနးကိုု ေထာငး့ေနၾကတယးဆိုုရငး အမႈနး႔ေတာငး ်ဖစးေနေလာကးတယး” ဟုု ND-Burma သိုု႔ 

ေ်ပာတုုိသညး။  

                                                
1. ND-Burma’s report on the human rights situation covers the period January - June 2018. It is based on 

documentation gathered by ND-Burma’s 13 members across the country. 



 

အ်ပစးက္ဴ့လျနးေသားလညး့ အ်ပစးမေပ့အေရ့ယူခဵရ်ခငး့မြ ကငး့လျတးေနမႈမြာ စဵအ်ဖစးဆကးရြိေနသညး။ 

လိငးပိုုငး့ဆုုိငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးေစားကာ့မႈမြာလညး့ လကးနကးကိုုငးတပးဖျဲ ႔မ္ာ့အတျကး သာမနးလုုပးရိုု့လုုပးစဥးအ်ဖစး 

ဆကးရြိေနသညး။ ရြမး့်ပညး ေ်မာကးပိုုငး့ရြိ စိတးေွဒနာရြငး အမ္ိဳ့သမီ့အဦ့အာ့ မုုဒိနး့က္ငးံခဲံသညးံ စစးသာ့တဦ့မြာ 

သူ႔အထကးအရာရြိ၏ ပါ့ရိုုကးအ်ပစး ေပ့မႈမြအပ စညး့ကမး့တက္ အေရ့ယူမႈမ္ိဳ့မရြိခဲံေပ။  

 

တိုုကးပျမဲ္ာ့်ပငး့ထနးလာေန်ခငး့ေၾကာငးံ စစးတပးႏြငးံ 

တိုုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုုငးအဖျဲ႔မ္ာ့ေထာငးထာ့သညးံမိုုငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ အရပးသာ့မ္ာ့ ထိခိုုကးေသဆဵုု့ 

ဒဏးရာရမႈမ္ာ့ရြိေနသညး။  

ယခုုအစီရငးခဵသညးံကာလအတျငး့ လျတးလပးစျာ ထုုတးေဖားမႈႏြငးံ စုုေွ့ချငးံအေပၚ ႏြိပးကျပးမႈမ္ာ့ေတျ႔ရသညး။ 

ရနးကုုနးႏြငးံ ရခုုိငး်ပညးနယးတျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ ဖမး့ဆီ့ႏြိပးစကးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ ေသဆဵုု့မႈမ္ာ့ရြိခဲံသညး။  

 

အဓိက ေတျ႔ရြိခ္ကး 

 ဿွှ၅ ခုုႏြစး ဇနးနွါရီမြ ဇျနးလအထိ ်ပညးနယးႏြငးံ တုုိငး့ေဒသႀကီ့ ၁ ေနရာတျငး ်ဖစးပျာ့သညးံ 

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ ေဖာကးမႈ ၁၂ ခုုကိုု ND-Burma မြ မြတးတမး့တငးႏုုိငးခဲံသညး။ ဿွှ၄ ခုုႏြစး ၃ 

လတာကာလအတျငး့ ်ဖစးရပးေပါငး့ ဿ၁ ခုုႏြငးံ တႏြစးလဵုု့တျငး ်ဖစးရပးေပါငး့ ၂ွ ကိုု 

မြတးတမး့တငးႏိုုငးခဲံသညး။ 

 ကခ္ငးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုုငး့တျငး တုုိကးပျမဲ္ာ့ ်ပငး့ထနးလာ်ခငး့၏ ရလဒးအ်ဖစး 

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ မ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာသညးကိုု မြတးတမး့တငးႏိုုငးခဲံသညး။ 

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ ၁ပဵုု ၀ ပဵုုကိုု ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုုငး့တျငး 

မြတးတမး့တငးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ အဆိုုပါေဒသမ္ာ့တျငး အရပးသာ့မ္ာ့မြာ လကးနကးႀကီ့ ်ဖငးံ ပစးခတးခဵရ်ခငး့၊ 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ ေ်မ်မြဳပးမုုိငး့ေၾကာငးံ ေသဆဵုု့၊ ဒဏးရာရရြိၾကရသညး။  

 ယခုုအစီရငးခဵသညးံ ကာလအတျငး့ အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံမ္ာ့ ရုုပးသိမး့ခဵရသညးကိုုေတျ႔ရသညး။ 

ရခိုုငး်ပညးနယး တျငး အရပးသာ့မ္ာ့ ဆႏၵ်ပသညးကိုု ရဲက ႏြိမးႏြငး့ခဲံရာ ေသဆဵုု့၊ ဒဏးရာရမႈမ္ာ့ရြိခဲံၿပီ့။ 

လကးသညးမေပၚသညးံ ဗဵုု့ေပါကးကျမဲႈေၾကာငးံ ႏိုုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရသညး။ 

ရနးကုုနးတျငး စစးဆနး႔က္ငးသညးံ ဆႏၵ်ပမႈေၾကာငးံ ပါွငးခဲံသူမ္ာ့ကိုု ထိနး့သိမး့မႈမ္ာ့ ရြိခဲံသညး။  



 လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ အမ္ာ့စုုကိုု အစိုု့ရတပးမ္ာ့က က္ဴ့လျနးခဲံသညး။ ေ်မ်မြဳပးမိုုငး့ေၾကာငးံ 

ေသဆဵုု့ ဒဏးရာရမႈမ္ာ့ကိုုလညး့ မြတးတမး့တငးႏိုုငးခဲံသညး။ တိုုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုုငးအဖျဲ ႔မ္ာ့မြ 

က္ဴ့လျနးသညးံ ဖမး့ဆီ့၊ ထိနး့သိမး့်ခငး့၊ အတငး့အၾကပး လူသစးစုုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ ခိုုငး့ေစ်ခငး့၊ 

ရပးရျာမ္ာ့အတျငး့ တိုုကးခုုိကးမႈ ေၾကာငးံ အရပးသာ့မ္ာ့ေသဆဵုု့်ခငး့တိုု ႔ပါွငးသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ 

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈကိုုလညး့ မြတးတမး့တငးႏုုိငး ခဲံသညး။  

 အဆိုုပါခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး တရာ့မ ြ္တမႈကိုု မရရြိေသ့ပါ။ ်ဖစးရပးတခုုတျငးသာ 

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပုုိငး့တျငး စစးသာ့တဦ့က က္ဴ့လျနးသညးံ အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈအတျကး ်ပဳက္ငးံခဵရသူ 

အမ္ိဳ့သမီ့၏ မိသာ့စုုအာ့ ်မနးမာစစးတပး မြ က္ပး ဿသိနး့ (အေမရိကနး ေဒၚလာ ှ၂ွ ခနး႔) ေပ့ခဲံသညး။ 

 ND-Burma ၏ မြတးတမး့တငးမႈမ္ာ့က ်ပသေနသညးမြာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး 

အေရ့ယူမႈ မရြိသေရျ႔ ဆကးလကးခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေနဦ့မညး်ဖစးသညး။ အစိုု့ရတပးမ္ာ့အေန်ဖငးံ 

အထူ့သ်ဖငးံ စစးမကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ေဒသမ္ာ့တျငး လူ႔အသကးကိုု တနးဖိုု့ထာ့မႈ အနညး့ငယးသာ 

ရြိေနၿပီ့ တိုုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုုငးအဖျဲ႔မ္ာ့အေန်ဖငးံလညး့ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ 

မ္ာ့ရြိေနသညးကိုုေတျ႔ရသညး။ အရပးသာ့ ်ပညးသူမ္ာ့မြာ နစးနာသူ ဓာ့စာခဵမ္ာ့်ဖစးေနၿပီ့ 

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၏ ေနာကးဆကးတျ ဲဆိုု့က္ိဳ့မ္ာ့ႏြငးံ 

အ်ပစးရြိသူမ္ာ့အ်ပစးေပ့အေရ့ယူခဵရ်ခငး့မြ ကငး့လျတးေနမႈ အဆဵုု့သတးေစရနးအတျကး အစိုု့ရ၏ 

်ပနးလညးကုုစာ့ ေပ့ေလ္ားသညးံ လုုပးငနး့မ္ာ့အေဆာတလ္ငးေဆာငးရျကးရနး လိုုအပးေနသညး။ 

 

ဆကးသျယးရနး 

ခ္စးခ္စးွငး့ 

စညး့ရဵု့လဵြဳ႔ ေဆားေရ့ အဖဲျ႔ွငး 

ဖုနး့: +၉၅(၀)၉၄၅၂၂၀၄၂၁၀ 

 

ND-Burma အေၾကာငး့ 
ND-Burma ၏ အဖျဲ႔ွငး ှ၃ ဖျဲ႔သညး တိုုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၊ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ လိငးစိတးကျဲ် ပာ့သူမ္ာ့အာ့ 
ကိုုယးစာ့်ပဳသညး။ နစးနာခဲံသူမ္ာ့၏ တရာ့မ ြ္တမႈ ရရြိေရ့အတျကး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကိုု ဿွွ၁ 
ခုုႏြစးမြစၿပီ့ မြတးတမး့တငးေနသညးံ အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးသညး။  
 
အဖျဲ႔ွငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 
 



ှ။ ႏုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ ႔ (AAPP-B) 
ဿ။ မျနး်ပညးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (Hurform) 
၀။ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သမီ့အစညး့အရဵုု့ (ထိုုငး့ႏိုုငးငဵ) (KWAT) 
၁။ တအာငး့အမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႔အစညး့ (TWO) 
၂။ တအာငး့ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ လူငယးအဖျဲ႔အစညး့ (TSYO) 
၃။ ထာ့ွယးအမ္ိဳ့သမီ့သမဂၢ (TWU) 
 
ဆကးစပးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ 
 

ှ။ ရခုုိငး်ပညးလဵုု့ဆိုုငးရာေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ လူငယးကျနးဂရကး (AASYC) 
ဿ။ ခ္ငး့လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (CHRO) 
၀။ ႏိုုငးငဵတကာ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (ERI) 
၁။ ပအုုိ႔လူငယးအဖျ႔ဲ (PYO) 
၂။ လူ႔အချငးံအေရ့ ကာကျယး ်မြငးံတငးသူမ္ာ့အဖျဲ႔ (HRDP) 
၃။ ႏိုုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ကျနးရကး (ပဲခူ့အေရြ႔်ခမး့) 
၄။ ေရြ႔ေ်ပ့အသဵအဖျဲ႔ (PV) 
 


