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ျမန္မာ။ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံရေသာ ကရင္နီလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအား လႊတ္ေပးရန ္

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ရုံးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္။ 

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ကရင္နီျပည္နယ္ (ကယားျပည္နယ္ဟု တရား၀င္ေခၚဆုိသည္) 
လြိဳင္ေကာ္ျမိ ႕ဳတြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရုပ္ထုအားေဆာက္လုပ္ခ့ဲျခင္းအတြက္ ျမန္မာအရာရိွ 
၂ဦးအား ေ၀ဖန္ထားသည့္ ေၾကျငာခ်က္တခုကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ကရင္နီလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ၆ ဦးအေပၚ 
တရားဆြဲဆုိထားမႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းျပီး၊ ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rights မွ 
ယေန႔တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ လြိဳင္ေကာ္ျမိ ႕ဳနယ္တရားရုံးွမွ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္္ထားသည္။ 

 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ၆ ဦးအား ဇြန္လမွစတင္ျပီး ဥပေဒမ့ဲဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းထားခ့ဲၾကသည္။ 

 

“အစုိးရအရာရိွမ်ားကုိ ေ၀ဖန္ျခင္းဟာ တရား၀င္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီျဖစ္ျပီး၊ ရာဇ၀တ္မႈတခုမဟုတ္ပါ။” ဟု Fortify 
Rights၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Matthew Smith မွ ေျပာၾကားသည္။ “အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီစြဲခ်က္ေတြကုိ 
ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေပးသင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းအတြက္ မည္သူမွ် 
တရားဆြဲဆုိျခင္းခံရတာမ်ိဳး မရိွသင့္ပါဘူး။” 

 

ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေနာင္မွ ခူးၾကဴဖဲေခး ၂၄ ႏွစ္၊ ခြန္ဂြ်န္ေပါ 
၂၆ ႏွစ္၊ မ်ိဳးလိွဳင္၀င္း ၂၅ ႏွစ္၊ ခြန္ေသာမစ္ ၂၅ ႏွစ္၊ ဒီးဒီ ၃၈ႏွစ္ႏွင့္ ခူရီရယ္ ၂၅ ႏွစ္တုိ႔အား ကရင္နီျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ 
ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရႈိးႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးေမာ္ေမာ္တုိ႔ကုိ “ကရင္နီျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာေဖာက္သူမ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး၏ ရန္သူမ်ား”ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာအေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တခုအား မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ မွ်ေ၀ခ့ဲျခင္းတြင္၊ ၄င္းတုိ႔၏ ပါ၀င္မႈအတြက္ တရားစြဲဆုိခ့ဲပါသည္။ 

 

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ျမိ ႕ဳနယ္တရားရုံးမွ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ၆ ဦးအေပၚ တရားစြဲဆုိမႈအား လက္ခံခ့ဲျပီး၊ 
အာမခံအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ ေလွ်ာက္ထားမႈအားျငင္းဆုိခ့ဲျပီး၊ ဇြန္လုိင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ 
ခ့ဲပါသည္။ ဇြန္လုိင္လ ၃ရက္ေန႔မွစျပီး ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ရိွခ့ဲျပီ၊း ေနာက္ဆုံးရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္သည္။  

 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ “ႏုိင္ငံသားတဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ၊ မိသားစုေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဓမၼ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လူတဦး၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ပုတ္ခတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္ေစရန္ 
တနည္းနည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။” ဟူေသာ  ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈ၊ လုံျခံဳမႈကုိကာကြယ္ေပးေရး 
ဥပေဒပုဒ္မ ၈(စ)အား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆုိကာ တက္ၾကြသူ ၆ဦးကုိ တရားစြဲဆုိခ့ဲသည္။ ျပစ္ဒဏ္ထင္ရွားပါက 
၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ၁၅၀၀၀၀၀ အထိ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။ 
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လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ၆ ဦးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားကရင္နီေဒသခံမ်ားမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
 ေအာင္ဆန္းကုိ ၄င္းတုိ႔မွ ေလးစားေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုအား ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လြမ္းမုိးမႈျပရုပ္အျဖစ္ ဆန္႔က်င္ 
ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဖခင္ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏  
ေၾကးရုပ္အား ေဆာက္လုပ္ထားရိွမႈ အေပၚတြင္ဗဟုိျပဳထားသည္။ 

 

လိြဳင္ေကာ္အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ကရင္နီလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားသည္ ထုိေၾကျငာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ မတ္လ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈညိွႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ 
အယ္လ္ေဖာင္ရိႈးမွ ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုအားဖယ္ရွားမည္မဟုတ္ဟု ေၾကျငာလုိက္ခ်ိန္တြင္ 
 ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအဆုံးသတ္သြားခ့ဲရသည္။  

 

ရဲအရာရိွမ်ားမွ ပထမဦးစြာ ခူးၾကဴဖဲေခးအား ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲျပီး၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိ ႕ဳမရဲစခန္းတြင္ 
တစ္ညထိမ္းသိမ္းခ့ဲကာ ေနာက္တေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ၄င္းအား ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲသည္။ လြိဳင္ေကာ္ျမိ ႕ဳမရဲစခန္းမွ 
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အျခား၅ဦးအား ၁၄၄ၾကိမ္ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေန႔အား က်င္းပေနသည့္ အခမ္းအနား 
တခုအတြင္း ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ရဲအရာရိွမ်ားမွ တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားအား ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ရုံးထုတ္ခ်ိန္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္အတြင္း ၄င္းတုိ႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိခြင့္ကုိ 
ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွ 
တရားစြဲဆုိခံရသူ ၆ ဦးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေတြ႕ဆုံခ့ဲျပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရမႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲၾကသည္။ အမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္  အမႈႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး လူသိရွင္ၾကားမေဆြးေႏြးခ့ဲပါ။  

 

ဇူလုိင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး၊ ကရင္နီတုိင္းရင္းသား လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားမွ လိြဳင္ေကာ္ျမိ ႕ဳရိွ 
ကႏၵေဟ၀န္ပန္းျခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ေဆာက္လုပ္ထားရိွျခင္းအား ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိက်င္းပခ့ဲသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစတင္ျပီး အစုိးရမွ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအား ျငိမ္းစုစီဥပေဒအရသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ၾကိဳတင္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွပဲ ဆႏၵျပျခင္း အတြက္ ဖမ္းဆီးျပီးတရားစြဲဆုိခ့ဲၾကသည္။  

 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုထားရိွမႈအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္နယ္အစုိးရသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေနပုံရုပ္ထုအား 
ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ထားရိွခ့ဲျပီး၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ     ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
က်င္းပခ့ဲၾကသည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ အသေရဖ်က္မႈအား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအား ရပ္စဲသင့္ျပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒစံမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္တုိ႔အား 
ကာကြယ္ေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rights မွေျပာၾကားသည္။ 

 

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားအရ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ 
တုိ႔အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရတရား၀င္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္တခု ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳးအစား 
ညီမွ်ကာ၊ လုိအပ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ အေသေရဖ်က္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အခ်ိဳးအစား 
မမွ်တေသာ အျပစ္ေပးမႈတခုသာျဖစ္သည္။ 



 3 

 

“ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူပုဂၢိဳလ္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္လုံျခံဳခြင့္တုိ႔အား အကာအကြယ္ေပး သင့္ျပီး၊ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္”ဟု Fortify Rights မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Matthew 
Smithမွ ေျပာသည္။ “ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဤဥပေဒျဖင့္ တရားမမွ်တစြာ ျပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ၆ ဦးကုိ လြတ္ေပးရမည္။”  

 

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ပုိမုိသိရိွလုိပါက၊ ဆက္သြယ္ရန္ - 

 

Nickey Diamond, Myanmar Human Rights Specialist, Fortify Rights 
+95 0 99 7568 3114 (Myanmar) (Burmese; English) 
Email: Nickey.diamond@fortifyrights.org 
Twitter: @NickeyMdy, @FortifyRights 

 
Matthew Smith, Chief Executive Officer, Fortify Rights 
+1 202 503 8032 (in the U.S.) 
+66 85 028 0044 (Thailand; WhatsApp) 
Email: Matthew.Smith@FortifyRights.org 
Twitter: @matthewfsmith, @FortifyRights 

 

 


