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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

office@nd-burma.org
www.nd-burma.org
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

 လုံခခုံရေးအန္တေယ် ေှိသည့်တိုင် အမှန်တေားကို ေဲဝံ့စွာ ထုတ်ရော်ရမောဆိုရေးခဲ့သူ
 များနှင့် ND-Burma ကွန်ေက်အေွဲ့ဝင် အေွဲ့အစည်းများမှ စွန့်စွန့်စားစား အချက်အလက်
ရကာက် ယူရေးခဲ့ရသာ ကွင်းဆင်း သတင်းရကာက်ယူသူအားလုံးအား ရကျးဇူးတင်ေှိေါ 
သည်။

 ND-Burma အေွဲ့ဝင်များနှင့် ၎င်းတို့၏လုံခခုံရေးကို ေဓာနမထားေဲ လူ့အခွင့်အရေး
ချ ိုးရောက်မှု သက်ရသအရထာက်အထားများအား ကကိုးေမ်းစုရဆာင်းရေးမှု မေှိဘဲနှင့် 
ယခုအစီေင်ခံစာ မေစ်ရမမာက်လာမည် မဟုတ်ေါ။ ယခုအစီေင်ခံစာေါ ကျူးလွန်ခံေသူများ
၏ သတိရေးချက်အေ မမန်မာမေည်ငငိမ်းချမ်းရေးေေှိေန်မှာ ရဝးကွာရနရသးသည်။ သို့ ရသာ် 
လည်း ၎င်းတို့အရနမေင့် ကကံ့ကကံ့ခံေေ်တည်ကာ အရမောင်းအလဲအတွက် ရမှော်လင့်ချက်အား
ယုတ်ရလျာ့ရစသူများကို ဆန့်ကျင်၍ အမှန်တေားအတွက် ထုတ်ရော်ရမောဆိုမှုက လှုံ့ 
ရဆာ်မှုကို မေစ်ရစသည်။ 

 အစီေင်ခံစာမေစ်ရမမာက်ရေးအတွက် အရေးကကီးသည့် အကူအညီများရေးခဲ့သည့် 
လူေုဂ္ဂိုလ်နှင့် အေွဲ့အစည်းများအား အထူးေင် ရကျးဇူးတင်ေါသည်။
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

AA   ေခိုင့်တေ်ရတာ်

AASYC   ေခိုင်မေည်လုံးဆိုင်ော ရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး

AAPP   နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း

ARSA    အာေကန် ရိုဟင်ဂျာလွတ်ရမမာက်ရေးတေ်မရတာ် 

CEDAW  အမျ ိုးသမီးများအရေါ် နည်းမျ ိုးစုံမေင့် ခွဲမခားဆက်ဆံမှုေရေျာက်  
   ရေးဆိုင်ော ကုလသမဂ္ဂသရဘာတူစာချုေ်

EAOs   တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများ

IDPs   မေည်တွင်းစစ်ရေှာင်များ

ICOE   လွတ်လေ်ရသာစုံစမ်းစစ်ရဆးရေးရကာ်မေှင် 

ICJ   နိုင်ငံတကာ တေားရုံး

KBC   ကချင်နှစ်ချင်းအသင်းရတာ် 

KIA   ကချင်လွတ်လေ်ရေးတေ်မရတာ်

KIO   ကချင်လွတ်လေ်ရေးအေွဲ့

KNU   ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး

KWAT   ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး ထိုင်းနိုင်ငံ

MNDAA  မမန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကေက်တစ် မဟာမိတ်တေ်မရတာ်

MOTC   ေို့ရဆာင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန 

MNLA    မွန်အမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရေးတေ်မရတာ်

MNHRC  မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရကာ်မေှင်

NCA   တတိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး သရဘာတူစာချုေ်
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

NLD    အမျ ိုးသားဒီမိုကရေစီအေွဲ့ချုေ် 

RCSS-SSA  ေှမ်းမေည်မေန်လည်ထူရထာင်ရေးရကာင်စီ 

SSPP-SSA  ေှမ်းမေည်တိုးတက်ရေးေါတီ

TNLA   တအာင်းအမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရေးတေ်မရတာ်

TWO   တအာင်းအမျ ိုးသမီးအေွဲ့အစည်း

TSYU    တအာင်းရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအေွဲ့

UN   ကုလသမဂ္ဂ
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 ND-Burma ၏ အေွဲ့ဝင် ၁၃ ေွဲ့သည် တိုင်းေင်းသားများ၊ အမျ ိုးသမီးများနှင့်လိင်
စိတ်ကွဲမေားသူများအား ကိုယ်စားမေုသည်။ နစ်နာခဲ့သူများ၏ တေားမှေတမှုေေှိရေးအတွက်
လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်မှုများကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစငေီး မှတ်တမ်းတင်ရနသည့် အေွဲ့
အစည်းမေစ်သည်။ ND-Burma တွင် ရအာက်ေါအေွဲ့ဝင် ၉ ေွဲ့နှင့် ဆက်စေ်အေွဲ့အစည်း ၄ 
ေွဲ့ေါဝင်သည်။

အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများအေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများ  

၁။ ေခိုင်မေည်လုံးဆိုင်ောရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)

၂။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီရစာင့်ရေှာက်ရေးအေွဲ့ (AAPP)

၃။ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် မမှင့်တင်သူများအေွဲ့ (HRDP)

၄။ အနာဂတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ် (FLC)

၅။ မွန်မေည်လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့ (HURFOM)

၆။ ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) (KWAT)

၇။ တအာင်းအမျ ိုးသမီးအေွဲ့အစည်း (TWO)

၈။ တအာင်းရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအေွဲ့ (TSYU)

၉။ ထားဝယ်အမျ ိုးသမီးသမဂ္ဂ (TWU)

ဆက်စေ်အေွဲ့အစည်းများဆက်စေ်အေွဲ့အစည်းများ

၁။ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့ (CHRO)

 ၂။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဟာင်းများကွန်ေက် ေဲခူးအရေှ့မခမ်း (FPPN-EB)

၃။ ေအိုဝ်းလူငယ်အေွဲ့ (PYO)

၄။ ရေှ့ရမေးအသံအေွဲ့ (PV)
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

ကွင်းဆင်းသတင်းရကာက်ယူသူများ၏အရမခအရနကွင်းဆင်းသတင်းရကာက်ယူသူများ၏အရမခအရန

 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)၊ ND-Burma ၏ ကွင်းဆင်
အချက်အလက်ရကာက် ယူသူများသည် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းများ ရကာက်ယူောတွင်
အကကီးအကျယ် အန္တောယ်ေှိသည့် အရမခအရနနှင့် ေင်ဆိုင်ေသည်။ လုံခခုံရေအရမခ အရန
ရြကာင့် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း တင်မခင်းအား ထင်ထင်ရေါ်ရေါ် မလုေ်နိုင်သည့် အတွက်
မမန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် မေစ်ေျက်ရနရသာ လူ့အခွင့်အရေး အရမခအရနအားလုံးအား 
ထင်ဟေ် ရော်မေနိုင်မခင်းမေှိရေ။ 

 အေစ်အခတ် ေေ်စဲထားသည့် ရနောများတွင်ေင် ကွင်းဆင်းအချက်အလက်
ရကာက်ယူသူများနှင့် ၎င်းတို့ဆက် သွယ်သည့် မေည်သူလူထုမှာ လုံခခုံရေးအန္တောယ်ကို
ကကုံရတွ့ေတတ်သည်။ အဘယ် ရြကာင့်ဆိုရသာ် စစ်တေ်၊ ေဲတေ်ေွဲ့နှင့် တိုင်းေင်းသား
လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများက ကျူးလွန်ချ ိုးရောက်ခံေသူများကို ဆိတ်ဆိတ်ရနြက
ေန် မြကာခန ငခိမ်းရမခာက်၊ သတိရေးရန၍ မေစ်သည်။ အကယ်၍ တိုက်ေွဲမေစ်ေွားရနသည့်
တိုင်းေင်းသားရဒသများတွင် ကွင်းဆင်းသတင်း ရကာက်ယူသူတဦးအား ၎င်းမှတ်တမ်း
တင်ထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ ရတွ့ေှိ
ေါက၊ အဆိုေါ ကွင်းဆင်းသမားသည် မတေားသည့်ဥေရဒများအေ အရေးယူခံေနိုင်မခင်း၊ 
ဟန့်တားရနှာင့်ယှက်ခန့်ေမခင်းနှင့် အြကမ်းေက်နှိေ်စက်မခင်း ခံေနိုင်သည်။ 

မှတ်တမ်းတင်မခင်းမှတ်တမ်းတင်မခင်း - လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (ND-Burma)သည် 
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေး အန်ဂျအီိုများ၏ ကူညီမှုမေင့် ကွန်ေက်အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများ
မှ ကွင်းဆင်း အချက်အလက်ရကာက်ယူသူများ ကို သင်တန်းရေးသည်။ ထို့ရနာက် ကွင်း
ဆင်းအချက်အလက် ရကာက်ယူသူများသည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ မေည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသ
ကကီးများတွင် ရတွ့ဆုံရမးမမန်း၍ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များကို
ရကာက်ကူ စုရဆာင်းသည်။

 မေစ်ေေ်တခုချင်းစီအား ေေှိသည့် အခွင့်အလန်းနှင့် အရမခအရနအရေါ် မူတည်၍ 
ရကာက်ယူေသည်။ ယခုအစီ ေင်ခံသည့် အချနိ်ကာလအတွင်း မေစ်ေေ်များသည် အစိုးေစစ်
တေ်မှ အများဆုံးနှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက် ကိုင်အေွဲ့များ (EAOs)များမှ တချ ို ့ ကျူးလွန်
ခဲ့မှုများ မေစ်သည်။ 

 သို့ရသာ်လည်း မိမိတို့အရနမေင့် သတင်းအချက်အလက်များ စုရဆာင်းေန်အတွက် 
ကန့်သတ်ချက်အချ ို ့နှင့် ကကုံရတွ့ေသည်။ လုံခခုံရေး တင်းြကေ်ထားမှုရြကာင့် မမန်မာနိုင်ငံ
တဝှန်း မေစ်ေွားရနသည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုး ရောက်မှုများအား ND-Burma  မှ ကွင်းဆင်း
သတင်း ရကာက်ယူသူများသည် စုရဆာင်း၊ မှတ်တမ်းတင်နိုင် မခင်း မေှိေါ။ လူ့အခွင့်အရေး
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

ချ ိုးရောက်မှုများ မေစ်ေွားရနသည့်ရဒသ အထူးသမေင့် တိုက်ေွဲမေစ်ေွားော ရနောများကို
သွားရောက်ခွင့်မမေုေဲ တင်းတင်းြကေ်ြကေ် ထိန်းချုေ်ထားသည့်အတွက် ကွင်းဆင်း
သတင်း ရကာက်ယူသူများသည် လုံခခုံရေးအရမခအရနအေ ၎င်းရဒသများသို့ ရေှာင်ကွင်း
ရနေသည်။ 

 ထို့အမေင် လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်ခံေသူတို့မှာလည်း ရနှာင့်ယှက်ခံေမခင်း၊ ေမ်း 
ဆီးခံေမခင်းနှင့် လက်စားရမခ၊  ဒဏ်ခတ်ခံေမည်ကို  ရြကာက်ေွံ့ရနမှုေှိရနသမေင့် ထုတ်ရော်
ရမောဆိုေန် အခွင့်အရေးေရနသည့်တိုင်ရအာင် ရမောဆိုေန်ဝန်ရလးရနြကသည်။ ထို့ရြကာင့် 
မိမိတို့၏ မှတ်တင်းတင်ကကိုးေမ်းမှုမှာ သုရတသနမေုလုေ်သည့် ရဒသများေှိလူ့အခွင့်အရေး
ချ ိုးရောက်မှု ေုံစံတခုချင်းစီအရေါ် ေမ်းဆုတ်နိုင်မခင်းမေှိေါ။ အေွဲ့ဝင်တိုင်သည်၎င်းတို့၏ အ 
ချက်အလက်များအတွက် တာဝန်ယူမှုေှိသည်။ တူညီသည့် ရဒသတွင်အရမခစိုက်သည့် လူ့
အခွင့်အရေးအေွဲ့များေှိသမေင့် ထိုအချက်အလက်များမှာလည်း တူညီရနနိုင်ေါသည်။ ယခု
အစီေင်ခံသည့် ကာလအတွင်း ND-Burma အေွဲ့ဝင်များရကာက်ယူစု ရဆာင်းသည့် မှတ် 
တမ်းများအား ရမောင်းလဲမခင်းမေှိ တည်ငမဲရစေန် ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွက်ေါသည်။ 

 မည်သည့်အခက်အခဲများေှိရနေါရစ ND-Burma မှ ကွင်းဆင်းသတင်းရကာက်ယူ
သူများသည် မမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်မေစ်ရေါ်ရနသည့် လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရန
များကို မီးရမာင်းထိုးမေနိုင်ေန် အချက်အလက် များကို ကကိုးေမ်းရကာက်ယူ၊ စုရဆာင်းြက
ေါသည်။

အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု -အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု -  ND-Burma အေွဲ့ဝင် အေွဲ့အစည်းများမှ ကွင်းဆင်အချက် 
အလက်ရကာက်ယူစု  ရဆာင်းသူများသည်  သတင်းအချက်အလက်များကို  သက်ဆိုင်ော
မိခင်အေွဲ့အစည်းထံသို့ ေထမဦးဆုံးရေးေို့သည်။ ထို့ရနာက် သက်ဆိုင်ော အေွဲ့အစည်းများ
မှ ကွန်ေက်၏ ရဒတာရဘ့စ်အတွင်း သတင်းအချက်အ လက်များထည့်သွင်းသည်။ 

 ND-Burma ၏ အချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲရေးအလုေ်အေွဲ့ (Data Management 
Team) က အချက်အလက်များအားသုံးသေ်၍ မေင်ဆင်စုစည်းငေီး ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် ဇန်နဝါေီ
မှ ဇူလိုင်လအတွင်း မေစ်ေွားခဲ့ရသာ ချ ိုးရောက်မှု များအနက်မှ အစီေင်ခံစာတွင် အသုံးမေု
ေန် သင့်ရလျာ်သည့် အမေစ်အေျက်များကို ရေွးချယ်သည်။ ယခုအစီေင်ခံစာ ကာလမတိုင်
ခင်မေစ်ေွားခဲ့ရသာ တမခားသတင်း အချက်အလက်များကိုလည်း ေိုမိုအားရကာင်းသည့် 
သမိုင်း မှတ်တမ်းအမေစ် သိမ်းဆည်းထားသည်။



စာမျက်နှာ | 9

မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

R ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နလဝါေီလမှ ဇွန်လအထိ ေခိုင်၊ ချင်း၊ မွန် ၊ ကေင်၊ ကချင်၊ ေှမ်းမေည်နယ်
နှင့် တနသသာေီ တိုင်းရဒသကကီးတို့တွင် အေွဲ့ဝင်များမှ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု ၄၀၁ 
ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ငေီး  လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု ၄၄၆ ခုေှိ သည်။ 

R လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်ခံေသူ ၁၀၄၇ ဦးေှိသည်။ အေေ်သားမေည်သူအများစုမှာ
သတ်မေတ်ခံေ မခင်း၊ အတင်းအဓမ္မ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံေမခင်း၊ ရနေေ်ေင်းမှ မမေစ်မရန 
ထွက်ရမေးေမခင်းနှင့် ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်ခံေမခင်းတို့ကို  တိုက်ေွဲများမေစ်ေွားရနသည့် ေှမ်း
မေည်ရမမာက်ေိုင်း၊ ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည် နယ်တို့တွင် ခံစားြကေသည်။ အဆိုေါ ချ ိုးရောက်
မှုရြကာင့် လူထုဘဝလုံခခုံမှုမေှိသည့် အရမခအရနကို မေစ်ရေါ်ရစသည်။

R အေေ်သား မေည်သူ ၁၆,၀၀၀ ရကျာ် မမေစ်မရန ရနေေ်ေင်းမှ ထွက်ရမေးြကေသည်။
ချင်းမေည်နယ်ေှိ ရဒသ ၁၂ ခုမှ ၁၁,၅၀၀ ဦးနှင့် ေခိုင်မေည်နယ် အမ်းငမို့နယ်မှ ၅,၀၀၀
 ဦးတို့ ထွက်ရမေးြကေမခင်း မေစ်သည်။ အေွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်တမ်းအေ အချ ို ့မေစ်ေေ်များ
တွင် ေွာများ အတင်းအြကေ် ရေှေ့ရမောင်းခံေသည်။ 

R အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်တမ်းများအေ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက် ကျူးလွန်
မှုမှာ- မမန်မာ့ တေ်မရတာ်မှကျူးလွန်မှု ၃၁၇ ခုနှင့် EAOs များမှ ကျူးလွန်မှု ၃၁ ခု၊
 ေဲတေ်ေွဲ့မှ ကျူးလွန်မှု ၄ ခုနှင့်  မည်သည့်အေွဲ့က  ကျူးလွန်မှန်း တေ်အေ်မရမောနိုင်
သည့် ကျူးလွန်မှု ၁၂၆ ခုေှိသည်။

R တေ်မရတာ်သည် အေေ်သားမေည်သူများအား ေစ်မှတ်ထားငေီး EAOs များေိက္ခာ၊ 
ရငွရြကး၊ လူသစ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ မေေှိရစေန်အတွက် မေတ်ရလးမေတ် 
ဗျူဟာအေါအဝင်၊ ရသွးခွဲအုေ်ချုေ်မှုကို စနစ်တကျ ဆက်လက်ကျင့်သုံးရနသည်။

R တေ်မရတာ်နှင့် EAOs များအြကား အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး သရဘာတူထားသည့် ရဒသ
များတွင် အထူးသမေင့် ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ 
မေစ်ေွားရနသည်။

R ND-Burma အေွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်တမ်းများအေ ေွာလူကကီးများအား အဓိကေစ်မှတ်
ထား ငခိမ်းရမခာက်မှုများ ေှိရနသည်။

R တိုက်ေွဲများမေစ်ေွားရနသည့်ရဒသများတွင် လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများအ
 ရေါ် စစ်တေ်မှ  ေိတ်ေင်ဟန ့်တားမှုများေှိရနသည်။  စစ်ရဘးရေှာင်မေည်သူများ(IDPs) 
မှာ ရနေေ်ေင်းမေန်မည်ဆိုေါက ေမ်းဆီးခံေမခင်း၊ လယ်ယာရမမသိမ်းဆည်းခံေမခင်းနှင့်
ရမမမမှုေ်မိုင်း အန္တေယ်စသည့် ငခိမ်းရမခာက်မှုများကို ကကုံရတွ့ေသည်။
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

R ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်တို့တွင် အင်တာနက်မေတ်ရတာက်ငေီးရနာက် တေ်မရတာ်နှင့်
 ေခိုင့်တေ်မရတာ် (AA) အြကား တိုက်ေွဲများ နှစ်ဆတိုးမမင့်မေစ်ေွားရနသည်။၁ အင်တာ 
နက် ဆက်သွယ်မှု မေသမေင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ေန် အ 
ခက်အခဲမေစ်ရစသည်။  မမန်မာ့တေ်မရတာ်ေှိ ရနသည့်အတွက်  သွားရောက်ေန်မလွယ်
ကူသည့် ရဒသများတွင် သတင်းသမားများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့များအားရမောဆို
သည့်အတွက် လက်တုန့်မေန်မှုကို ခံေနိုင်ရသာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မှတ်တမ်း
တင်ေန်မှာ အန္တောယ်ေို၍ကကီးရနသည်။ 

R စာရေစိစစ်မှုတင်းြကေ်ငေီး အစိုးေနှင့် တေ်မတာ်၏ ရေှ့ရနာက်မညီသည့် ရမောဆိုမှု
များကို သတင်းရေးသားေသည့်အခါ ထိန်းသိမ်းခံေနိုင်သည့် အန္တောယ်ေှိသည့်အတွက် 
သတင်းသမားများအတွက် ရနောကျဉ်းရမမာင်းရနသည်။

R ေုံမှန်မေစ်ေွားရနသည့်တိုက်ေွဲများ အထူးသမေင့်ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်တို့တွင် ရကျာင်း၊ 
ရကျးေွာနှင့်    လူထုေှိရနသည့် ရနောများသို့    ေမ်းသမ်းေစ်ခတ်မှုများရြကာင့် အသက်
 ၁ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အတွင်း  ကရလးသူငယ်များမှာ ရသဆုံးမခင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ောေေှိြက 
သည်။ 

R ယခုအစီေင်ခံသည့်  ကာလအတွင်း  ကျူးလွန်သူများမှာ  မည်သည့်တေားစီေင်ရေး 
ယန္တယားရအာက်တွင်မှေ တာဝန်ခံ၊ တာဝန်ယူရမေေှင်းမှု မေှိြကမခင်းေင်မေစ်သည်။ 

1. “Number of clashes double after internet shut down,” 23 June 2020, Burma News International.
  https://www.bnionline.net/en/news/number-clashes-double-after-internet-shut-down
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

 ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် မတ်လတွင် ထုတ်မေန်ခဲ့သည့် ND-Burma ၏ ရနာက်ဆုံးအစီေင်ခံ 
စာတွင်၂  ၂၀၁၉ ခုနှစ်  ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မေစ်ေွားရနသည့် တိုက်ေွဲများအရေါ်
သုံးသေ်ထားငေီး မတည်ငငိမ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီအရမောင်းအလဲ ြကန့်ြကာမှုတို့က လူထုဘဝ
လုံခခုံမှုကို ရလျာ့ေါးရစရြကာင်းရော်မေထားသည်။ ယခုအစီေင်ခံသည့် ကာလအတွင်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ကေ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အား စိုးေိမ်ေူေန်ရနေသည့်တိုင် တိုင်းေင်းသား
ရဒသများတွင် စစ်တေ်အင်အား ရလျာ့နည်းသွားသည့် အရထာက်အထား မရတွ့ေရေ။
 မမန်မာ နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် မတ်လ ၂၃ ေက်တွင် ေထမဦးဆုံး အတည်မေုလူနာ ၂ ဦး 
ေထမဆုံးရတွ့ေသည၃်။

 တိုက်ေွဲများရြကာင့် အေေ်သားမေည်သူများအရေါ် တေူရေါ်နှစ်ေူဆင့်ဆိုသလို မေစ်
ေသည်။ အထူးသမေင့် ေခိုင်မေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်းေှိ တိုက်ေွဲများရြကာင့် ရကျာက်ရတာ်၊
ေုဏ္ဏားကျွန်း၊ ေရသ့ရတာင်၊ ဘူးသီးရတာင်၊ ရမမာက်ဦး မင်းမေားနှင့် ရမမေုံငမို့နယ်တို့တွင် 
ရနေေ်ေင်းမှ မမေစ်မရန ထွက်ရမေးေမှုများ ေှိရနသည်။ 

 တိုက်ေွဲမေစ်ေွားရနသည့် ရဒသများေှိ မေည်သူများ၏ လုံခခုံရေးမှာ ေုံမှန်ေစ်ခတ်
ရေါက်ကွဲမှုများနှင့်  ရမမမမှုေ်မိုင်းရြကာင့် ထိခိုက်မှုများေှိရနသည်။ အိမ်နီးချင်း ချင်းမေည် 
နယ် အထူးသမေင့် ေလက်ဝငမို့နယ်တွင်လည်း တိုက်ေွဲများရြကာင့် မတည်ငငိမ်မှုနှင့် စိတ်ေူ
ေင် ရသာကရောက်ြကေသည်။ 

 ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် ဇွန်လတွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်းတွင်တေ်
အင်အားတိုးချဲ့မှုရြကာင့် စိုးေိမ်ေူေန်မှုများ ထေ်မံတိုးေွားလာငေီး တိုက်ေွဲမေစ်ေွားောရဒသမှ
ရထာင်နှင့်ချသီည့် အေေ်သားများရနေေ်ေင်းအား စွန့်ခွာထွက်ရမေးမှုများမေစ်ရေါ်ရစသည်။၄ 
ရဒသခံများမှာ မတေားေမ်းဆီးခံေမခင်း၊ ထိန်းသိမ်းခံေမခင်းနှင့်  ရေါ်တာဆွဲခံေငေီးရနာက် 
တေ်မရတာ်နှင့် EAOs တို့ ရထာင်ထားသည့် မိုင်းများနင်းမိငေီး ရသဆုံး၊ ဒဏ်ောေရစမခင်းစ
သည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို ေုံမှန်ရတွ့ကကုံ ခံစားြကေသည်။ စစ်တေ်မှ အမေစ်
ကျူးလွန်ရသာ်လည်း အရေးယူခံေမခင်းမှု ကင်းလွတ်ရနမှုက ချ ိုးရောက်ခံ နစ်နာသူများ
အတွက် တေားမှေတမှုကင်းမဲ့ရစငေီး အထူးသမေင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ များ 
မေားသည့် ေှမ်းမေည်ရမမာက်ေိုင်းတွင် ေှမ်းမေည် မေန်လည်ထူရထာင်ရေးရကာင်စီ/ေှမ်း မေည်
တေ်မရတာ် (RCSS-SSA) သည် တနိုင်ငံလုံးေစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုေေ်စဲရေးစာချုေ် (NCA)
ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားငေီး ငငိမ်းချမ်းရေး ရဆွးရနွးေွဲများသို့ မြကာခန တက်ရောက်ရန
သည့်အတွက် ေို၍စိုးေိမ်မှုကိုမေစ်ရစသည်။

2.  “Human Rights Situation in Burma (July to December 2019),” Network for Human Rights Documentation.
 https://nd-burma.org/human-rights-situation-in-burma-july-to-december-2019/
3.  “Myanmar confirms first coronavirus cases,” 24 March 2020, Bangkok Post.
 https://www.bangkokpost.com/world/1884820/myanmar-confirms-first-coronavirus-cases
4. “Locals Fear Burma Army Troop Expansion in Kutkai Township,” 7 July 2020, Shan Herald Agency for News. https://

www.bnionline.net/en/news/locals-fear-burma-army-troop-expansion-kutkai-township
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 ND-Burma အေွဲ့ဝင်များမေစ်သည့် တအာင်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (TWO) နှင့်
တအာင်းရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအေွဲ့ (TSYU) တို့ အေါအဝင် တအာင်းလူထုအရမခမေု
အေွဲ့အစည်းများ၏ အဆိုအေ ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် မတ်လ တလတည်းတွင်ေင် ေှမ်းမေည်
ရမမာက်ေိုင်း၌  အတင်းအဓမ္မေမ်းဆီးမှု၊ ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်မှုနှင့်  ရေါ်တာအမေစ် အတင်းအ
 ြကေ်ရစခိုင်းသည့်  မေစ်ေေ် ၁၈ ခုေှိသည်။၅  ေခိုင်မေည်နယ်တွင် အစိုးေမှ ကမ္ဘာ့အေှည်ြကာ
ဆုံး အင်တာနက် မေတ်ရတာက်ထားသည့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလုေ်ငန်းများအရေါ် ထိ 
ခိုက်ရစသည်။ 

 ထိုသို့မေုလုေ်မခင်းရြကာင့် အေေ်သားမေည်သူများမှာ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ေတ်သက်ငေီး 
သိသင့်သည့် ကကိုတင်သတိရေးချက်များကို မေနိုင်ရတာ့ေဲ အရမခအရနကို ေိုဆိုးရစသည်။

 ကေင်၊ မွန်နှင့် ကချင်တို့ေှိ စစ်ရဘးရေှာင်များမှာ သွားလာမှုကို ကန့်သတ်မခင်းနှင့်
 အရေးတကကီးလိုအေ်သည့် လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများအရေါ် ကန့်သတ်ေိတ်
ေင်မခင်းတို့ရြကာင့် စခန်းတွင် လိုအေ်သည့်အော များ ေေှိေန် မရသမခာ မရေောမှုနှင့် ကကုံေ
သည်။ စခန်းတွင်းေှိ ရထာင်နှင့်ချသီည့် စစ်ရဘးရေှာင်များမှာ ၎င်း တို့ ေေ်ေွာသို့ မည်သည့်
အချနိ်တွင် မေန်ေမည် (သို့မဟုတ်) အရမခအရနများရမောင်း၍ ေွာသို့ ရဘးကင်းလုံခခုံ စွာ 
မေန်ေမည်မှာ ရသာင်မတင်ရေမကျ မေစ်ြကေသည်။ 

 ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် မတ်လ ၂၀ ေက်တွင်ကျင်းေသည့် လူ့အခွင့်အရေးရကာင်စီ၄၃
 ကကိမ်ရမမာက်အစည်းအရဝးတွင် မမန်မာ့နိုင်ငံဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်(UN 
SR) မေစ်သူ မစ်ယန်ဟီလီးက သူမ၏ ရနာက်ဆုံးအစီေင်ခံစာတွင် မမန်မာအာဏာေိုင်များ
အရနမေင့် လူ့အခွင့်အရေးယန္တယားများနှင့် ေူးရေါင်းရဆာင်ေွန်ေန်နှင့် လက်နက်ကိုင်အေွဲ့ 
အစည်းများအရနနှင့်လည်း နိုင်ငံနှင့်အဝှန်း အေစ်အခတ်ေေ်စဲေန်ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။၆ သူမ
သက်တမ်းအတွင်း ေျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဝမ်းနည်းစောမေစ်ေေ်များ ရေါ်ရေါက်ခဲ့ငေီး မမန်မာ 
နိုင်ငံသည်  နိုင်ငံတကာ ဥေရဒရအာက်မှ  အဆိုးေွားဆုံးောဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်သည်
ဟုစွေ်စွဲခံရနေသည်ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။၇ လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်မှုများကိုရှုံ့ချငေီး
မမန်မာနိုင်ငံကိစ္စအား နိုင်ငံတကာောဇဝတ်မှုဆိုင်ောတေားရုံး (ICC) သို့ လွှဲရမောင်းေန်
ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။

 ဆက်လက်မေစ်ရေါ်ရနသည့် တိုက်ေွဲများရြကာင့် တိုင်းမေည်တည်ငငိမ်မှုကိုထိခိုက် 
ရစသည်။ မေည်သူများမှာ ၎င်းတို့လက်လှမ်းမမီသည့် ရနာက်ထေ်  လက်ရတွ့မေစ်ရေါ်ရန
သည့် အောများနှင့် လုံးေန်းရနေသည့်  အရမခအရနကို ကေ်ရောဂါက မီးရမာင်းထိုးမေရန 
သည်။  

5. “Statement of the Ta’ang Community Based Organizations on Serious Human Rights by the Burmese Military,” 8 April 
2020. Ta’ang CSOs. https://www.bnionline.net/en/news/amid-covid-19-pandemic-tatmadaw-continues-abusing-ta-
ang-civilians-csos-say 

6. “UN Investigator Wants Myanmar Brought Before International Criminal Court,” 10 March 2020, VOA News. https://
www.voanews.com/east-asia-pacific/un-investigator-wants-myanmar-brought-international-criminal-court?fbclid=I-
wAR3z1PGyz90S4dbmXN3Oyeqg-NW6yZOLLHoWOILbRw1mt0gryRWJUoHmB6I

7. Ibid
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးကာလတိုးမမှင့်မခင်းအေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးကာလတိုးမမှင့်မခင်း

 ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် မတ်လတွင် တအာင်းအမျ ိုးသား လွတ်ရမမာက်ရေးတေ်မရတာ်
(TNLA), မမန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကေက်တစ် မဟာမိတ်တေ်မရတာ် (MNDAA), ေခိုင့်တေ်
ရတာ် (AA) တို့ေါဝင်သည့် ညီရနာင်မဟာမိတ် ၃ ေွဲ့က မတ်လ ၁ ေက်မှ ၂၅ ေက်အထိ အ
ေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးကို သက်တမ်းတိုးရြကာင်း ရြကမငာချက်ထုတ်မေန်ခဲ့သည်။၈ ၎င်းတို့က
 ၂၀၂၀ ရေွးရကာက်ေွဲအတွက် ငငိမ်းချမ်းသည့် ဝန်းကျင်တည်ရဆာက်ေန်၊  ရတွ့ဆုံညှိနှိုင်း
မှုနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးရဆွးရနွးမှုကို လက်ရတွ့ကျကျ အရကာင်အထည်ရော်ငေီးရနာက် နှစ်
ေက်သရဘာတူ လက်မှတ်ရေးထိုးေန်၊ ငငိမ်းချမ်းရေးတည်ရဆာက်ငေီး မေည်တွင်းစစ်အဆုံး 
သတ်ေန်နှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းေေ်စ် တိုက်ေျက်ရေးအတွက် ေူးရေါင်းရဆာင်ေွန်ေန် အေစ်အခတ်
ေေ်စဲရေး သက်တမ်းတိုးမခင်းမေစ်သည်ဟု ထုတ်မေန်ချက်တွင် ရော်မေထားသည်။၉ ငငိမ်းချမ်း
စွာ ရေှ့ဆက်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ေှင်းလင်းသည့်လမ်းရြကာင်းကို ရော်မေထားငေီး 
၎င်းတို့၏  အေစ်အခတ်ေေ်စဲမှုကို ၄ ကကိမ်ရမမာက် သက်တမ်းတိုးမခင်းမေစ်ရသာ်လည်း ၎င်း
အေွဲ့များနှင့် တိုက်ေွဲများ ရလျာ့ကျသွားသည့် ေလဒ်မေှိရေ။ 

တေက်သတ်အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးရြကမငာမခင်းတေက်သတ်အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးရြကမငာမခင်း

 ကေ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မေန့်ေွားမှုကို ထိန်းချုေ်ေန်အတွက် မမန်မာ့တေ်မ 
ရတာ်အနမေင့်တေက်သတ်အေစ်အခတ်ေေ်စဲမှုကို ရမလ ၁၀ ေက်ရန့မှ ြသဂုတ်လ  ၃၁ေက်
ရန့အထိ  သက်တမ်းတိုးရြကာင်း ရြကမငာငေီးရနာက် စစ်တေ်၏ဆုံးမေတ်ချက်တွင် ေခိုင် 
မေည်နယ်ကို  ချန်လှေ်ထားသည်ဟု  လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များက  မဆိုင်းမတွ ထုတ်မေန်ြက 
သည်။၁၀ 

 TNLA, AA နှင့် MNDAA တို့က အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးသည် အတုအရယာင်သာ
မေစ်သည်ဟု ေူးတွဲထုတ်မေန်ခဲ့သည်။၁၁ တိုက်ေွဲများမေင်းထန်စွာ မေစ်ေွားရနသည့် ရဒသမှ
လက်နက်ကိုင်အေွဲ့ကို  ချန်လှေ်ထားရသာ အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူး
စက်မှုကို ဟန့်တားမည့် ခိုင်မာသည့် သံန္ဓိဌာန်ချထားမှုကို မမေသနိုင်ရြကာင်းလည်းရော်မေ
ထားသည်။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ အေစ်အခတ်ေေ်စဲရြကာင်း မရြကမငာမီ တေက်ကေင်
တေ်မရတာ်မှ TNLA အား ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသးသည်။၁၂ မမန်မာ့

8. “Three Brotherhood Alliance announce a 25 day unilateral ceasefire extension,” 4 March 2020, Burma News Interna-
tional. https://www.bnionline.net/en/news/three-brotherhood-alliance-announce-25-day-unilateral-ceasefire-extension

9. Ibid
10. “Myanmar military calls unilateral ceasefire in Covid-19 fight,” 11 May 2020, UCA News. https://www.ucanews.com/

news/myanmar-military-calls-unilateral-ceasefire-in-covid-19-fight/87983
11.  “Myanmar Rebel Coalition Calls for Military to Extend Ceasefire to Rakhine,” 11 May 2020, The Irrawaddy. https://

www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-rebel-coalition-calls-military-extend-ceasefire-rakhine.html
12. “Tatmadaw Fight with TNLA After Announcing Unilateral Ceasefire,” 16 May 2020, Burma News International. https://

www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-fight-tnla-after-announcing-unilateral-ceasefire
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 တေ်မရတာ်မှ  ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး  (KNU) မှ ကိုဗစ်-၁၉  ရစာင့်ြကေ်စစ်ရဆး
သည့် စခန်းအချ ို ့အား မီးေှို့ေျက်ဆီးခဲ့သည်။၁၃ မွန်မေည်သစ်ေါတီ (NMSP)အားလည်း ၎င်း
တို့၏  ကိုဗစ်-၁၉ ရစာင့်ြကေ်စစ်ရဆးသည့်  စခန်းများရုေ်သိမ်းေန် တေ်မရတာ်မှ ေိအား
ရေးခဲ့သည်။၁၄ ND-Burma ၏ ဆက်စေ်အေွဲ့ဝင်မေစ်သည့် ရေှ့ရမေးအသံအေွဲ့ (PV) မှ ရမ 
လအတွင်းထုတ်မေန်သည့် အေတ်စဉ်သုံးသေ်မှုတွင်ကေ်ရောဂါအတွက် စိတ်ေူေန်မှုကိုရော်
 မေရန ရသာ်လည်း တိုက်ေွဲများဆက်ေှိရနသည့် မမန်မာ့တေ်မရတာ်၏  တေက်သတ်အေစ်
အခတ်ေေ်စဲရေး ထုတ်မေန်ချက်ရနာက်ကွယ်တွင် ရိုးသားမှုများ ကင်းမဲ့ရနသည်ဟုရလ့ 
လာ ရော်မေထားသည်။၁၅

 အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေးတွင် AA မေါဝင်မခင်းအရေါ်စိုးေိမ်မှုသည် ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည် 
နယ်တို့တွင် သတင်းအရမှာင်ချထားမှုနှင့်အတူ ရေါင်းစေ်ရနသည်။ ရန့စဉ်ရသဆုံးဒဏ်ော
ေမှုများ မမင့်တက်ရနသည့် တိုက်ေွဲရဒသေှိ လုံခခုံရေးအန္တောယ် ေင်ဆိုင်ရနေရသာ လူထု
မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောက်ေှိကူးစက်လာမည်ကို ထိတ်လန့်ရြကာက်ေွံ့မှုများ တိုးေွားလာမေန် 
သည်။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့်  AA  တို့အြကား တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့်လမ်းနှင့်   မမစ်ရြကာင်း
တချ ို ့ေိတ်ခံထားေ၍ ထိခိုက်နစ်နာလွယ်သည့် အုေ်စုများအတွက်လူသားချင်းစာနာသည့်
အကူအညီများရဝငှေန် ရနှာင့်ရနှးမှုနှင့် မေတ်ရတာက်မှုများကကုံေသည်။ နှစ်ေက်စလုံးမှ၎င်း 
တို့ အကျ ိုးစီးေွားအတွက်   ငခိမ်းရမခာက်ထား၍  မေည်သူများမှာ   သတင်းအချက်အလက်
နှင့် ခေီး သွားလာမှုအတွက် ကန့်သတ်ေိတ်ေင်မှုများနှင့် ကကုံေသည်။ 

 ဇွန်လအစေိုင်းတွင် TNLA, MNDAA နှင့် AA တို့က ရနာက်ထေ်ငငိမ်းချမ်းရေးရဆွး
 ရနွးေွဲများအတွက် မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့် နှစ်ေက်အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး သရဘာတူညီမှု
ကို သက်တမ်းတိုးေန် ကမ်းလှမ်းထုတ်မေန်ခဲ့သည်။၁၆ သမ္မတရုံးရမောခွင့်ေ ေုဂ္ဂိုလ်ကအစိုးေ
အရနမေင့် ေခိုင်တွင် စစ်ဆင်ရေးဆက်လက် ဆင်နွှဲမည်မေစ်ရြကာင်း တုန့်မေန်ငေီး၊ AA အား
အြကမ်းေက်အေွဲ့အမေစ် သတ်မှတ်ရြကမငာထားသည့်အရေါ် အရြကာင်းမေခဲ့သည်။ ငငိမ်း 
ချမ်းရေးမေစ်စဉ်သည် အမျ ိုးသားမေန်လည်သင့်မမတ်ရေးအတွက် အလှမ်းရဝးသည့် အလား 
အလာအမေစ် ရေါ်ထွက်လာစဉ်တွင် အထူးသမေင့်  နိုင်ငံရေးေါတီများသည် ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် 
နိုဝင်ဘာတွင် ကျင်းေမည့် ရေွးရကာက်ေွဲအရေါ် ေို၍အာရုံစိုက် အားထုတ်ရနြကသည်။ 

13. “Burma Army KNU Screening Posts,” 8 May 2020, Karen News. http://karennews.org/2020/05/burma-army-burns-
knu-covid-19-screening-posts-pandemic-causes-peace-process-further-fractures/

14. “Tatmadaw Pressures NMSP to Withdraw C-19 Medical Checkpoint Near TPP,” 16 March 2020, Mon News. http://
monnews.org/2020/05/16/tatmadaw-pressures-nmsp-to-withdraw-c-19-medical-checkpoint-near-tpp-border/

15. “A Whitewash of a Truce and the COVID-19 Pandemic,” 25 May 2020, Progressive Voice. https://progressivevoicemyan-
mar.org/2020/05/25/a-whitewash-of-a-truce-and-the-covid-19-pandemic/

16. “Ethnic armed alliance extends bilateral ceasefire offer to Tatmadaw,” 4 June 2020, Burma News International.
 https://www.bnionline.net/en/news/ethnic-armed-alliance-extends-bilateral-ceasefire-offer-tatmadaw
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

ေခိုင်မေည်နယ်ေခိုင်မေည်နယ်

 တိုက်ေွဲများ ဆက်တိုက်မေစ်ေွားရနသမေင့် ေခိုင်မေည်နယ်သည် ရြကာက်ေွံ့ထိတ် 
လန့်သည့်ဝန်းကျင်အမေစ် ဆက်လက်ေှိရနသည်။ ေခိုင်တိုင်းေင်းသားကွန်ဂေက် (REC) ၏ 
ထုတ်မေန်ချက်အေ ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် ဧငေီလ ၂၀ ေက်ရန့တွင် ေခိုင်မေည်နည်အတွင်း စစ်ရဘး 
ရေှာင် ဒုက္ခသည် စုစုရေါင်း ၁၆၄,၂၁၁ ထိေှိရနသည်။၁၇ ၎င်းတို့အ ထဲမှ ၁၀၁,၆၇၀ ဦးမှာ စစ်
ရေှာင် စခန်းမေင်ေတွင် ရနထိုင်ြကေငေီး ၆၂, ၅၄၁ ဦးမှာ စခန်းများတွင် ရနထိုင်ြကသည်။၁၈ 
ေွာသား ၂,၃၀၀ ရကျာ်မှာ ချင်းမေည်နယ်၊ ေလက်ဝငမို့နယ်နှင့် တမခားရဒသများတွင် ခိုလှုံစ 
ော ေှာရေွ ြကေသည်။ 

 ချင်းအစိုးေ၏ အဆိုအေ ေလက်ဝငမို့နယ်တွင် ေွာရေါင်း ၃၈၀ ရကျာ်နှင့် လူဦးရေ
 ၁၀၀,၀၀၀ ေှိငေီး ၎င်းတို့ထဲ မှ ၆၀,၀၀၀ ခန့်မှာ တိုက်ေွဲများရြကာင့် ထိခိုက်ခံေသူများမေစ် 
သည်။၁၉ 

 ND-Burma ၏ အေွဲ့ဝင်မေစ်သည့် ေခိုင်မေည်လုံးဆိုင်ော ရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်
များအစည်းအရုံး (AASYC) နှင့် ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့ (CHRO) တို့က တိုက်ေွဲများ
အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို မှတ် တမ်းတင်ရနြကသည်။ AASYC မှ မေန့်ချ ိ
သည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု လစဉ်မှတ်တမ်းအေ ေခိုင်မေည်နယ်အတွင်း အများဆုံး
မေစ်ေွားသည့်လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုမှာ ရမမမမှုေ်မိုင်း၊ လက်နက်ကကီးမေင့် ေစ်ခတ်မခင်း၊ 
ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်မှုနှင့် မတေားေမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမခင်းများမေစ်သည်။၂၀ ၂၀၂၀ ဧငေီလ
တွင် အေေ်သား ၄၅ ဦး ရသဆုံး၊ ၅၇ ဦး ဒဏ်ောေကာ ၇၄ ဦး မတေားေမ်းဆီးခံေသည့် လူ့
အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု ၅၈ ခုကို AASYC မှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။၂၁ 

 အစီေင်ခံသည့်ကာလအတွင်း တိုက်ေွဲများအြကား ကရလးသူငယ်များမှာ ေစ်မှတ်
ထားခံေမခင်းနှင့် သတ်မေတ် ခံေမခင်း (သို့မဟုတ်) ရသောေါ ဒဏ်ောအနာတေများ ေေှိြက
သည်ကို ရတွ့ေသည်။ ၂၀၂၀ နှစ်အစ ဇန်နဝါေီလတွင် ဘူးသီးရတာင်ငမို့နယ်တွင် မိုင်း
ရေါက်ကွဲမှုရြကာင့် ရိုဟင်ဂျာကရလးငယ် ၄ ဦးရသဆုံးငေီး အေေ်သား ၆ ဦး ဒဏ်ောေေှိ
ခဲ့သည်။၂၂ တေတ်အြကာတွင် ၎င်းတို့ေွာများတွင် ရမမမမှုေ်မိုင်း ၂ လုံးရေါက်ကွဲမှုရြကာင့်
ကရလး ၃ ဦးအေါအဝင် အေေ်သား ၇ ဦး ဒဏ်ောေေှိသွားသည်။၂၃ ရဒသတွင်း အကူအညီ

17. “164,211 people displaced due to conflict in Rakhine, according to REC,” 5 May 2020, Burma News International. 
https://www.bnionline.net/en/news/164211-people-displaced-due-conflict-rakhine-according-rec

18. Ibid
19. “Seven Civilians Killed by Airstrike in Myanmar Chin State,” 8 April 2020, The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/

news/burma/seven-civilians-killed-airstrike-myanmar-chin-state.html
20. AASYC News Bulletin
21. Ibid
22. “Mine Blast Kills 4 Rohingya Children in Myanmar’s Rakhine State,” 8 January 2020, The Irrawaddy. https://www.

irrawaddy.com/news/burma/mine-blast-kills-4-rohingya-children-myanmars-rakhine-state.html
23. “Seven Injured in Rakhine State Landmine Blasts, Including Three Children,” 14 January 2002, Burma News Interna-

tional https://www.bnionline.net/en/news/seven-injured-rakhine-state-landmine-blasts-including-three-children
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

ရေးရေးအေွဲ့များ၏ သတင်းများအေ ယခုနှစ်၏ ေထမ ၆ လအတွင်း ေခိုင်မေည်နယ်တွင်
အေေ်သား ၁၅ ဦး ရသဆုံးငေီး ၁၀ ဦးမှာ ကရလးများမေစ်သည်။၂၄ ယခုအစီေင်ခံသည့်ကာ 
လ အဆုံးတွင် ကရလး ၂၈ ဦး ရသဆုံးခဲ့သည်ကို AASYC မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။၂၅ 

 ရနာက်ထေ် တိုက်ခိုက်မှုမှာ ကရလးများရန့တွင် မေစ်ေွားခဲ့သည်။ မမန်မာ့တေ်မ 
ရတာ်နှင့် AA တို့အြကား တိုက်ေွဲမေစ်ေွားငေီး မူလတန်းရကျာင်းရေါ် လက်နက်ကကီးကျ သ
 မေင့် ရကျာင်းသား  ကရလးငယ်  ၂၁ ဦး ဒဏ်ော ေသွားသည်။၂၆  ရေရော်ဝါေီ ၁၅ ေက်
ရန့တွင် အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်း ၁၂၆ ေွဲ့မှ တိုက်ခိုက်မှုကို ရှုံ့ချငေီး အစိုးေနှင့် တိုက်ခိုက်မှု
တွင် တာဝန်ေှိသည့် မမန်မာ့တေ်မရတာ် (သို့မဟုတ်) AA အား တေားဝင် ရတာင်းေန်ေန် 
ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။၂၇ AAPP, FLC နှင့် KWAT အေါအဝင် ND-Burma အေွဲ့ဝင်များမှ ထုတ်
မေန်ချက်တွင် ေါဝင်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၂၅ မှ ၂၆ ေက်အတွင်း ရမမေုံငမို့နယ်တွင် ရလရြကာင်း
မှတိုက်ခိုက်သည့်အတွက် ၉ နှစ်သား ကရလးတဦး ရသဆုံးငေီး အေေ်သား ၁၅ ဦး ဒဏ်ော
ေေှိခဲ့သည်။၂၈ မိသားစုနှင့် ညစာစားရနသည့် ၁၀ တန်းရကျာင်းသူ တဦးမှာလည်း ကျည်
သင့်၍ ဒဏ်ောေေှိခဲ့သည်။၂၉ ေခင်မေစ်သူက “မမန်မာ့တေ်မရတာ်က သူတို့အိမ်ကို ဝိုင်းေစ်ရန
တုန်း ကျည်ဆံရတွ ေျဝံဲရနတာေဲ” ဟု ရမောသည်။ တိုက်ခိုက်မှု ၂ ခုလုံးတွင် တာဝန်ေှိသည် 
ဟု မမန်မာ့တေ်မရတာ်ကို စွေ်စွဲမေစ်တင်ြကသည်။  

 အသက်ဆုံးရှုံးေမှုများမှာ မကကုံေူးရလာက်သည့် အြကမ်းေက်မှု၏ ကနဦး အညွှန်း
ကိန်းအမေစ် ယခုနှစ် အတွက် ရေှ့ရှုးောလမ်းရြကာင်းေမာ မမန်မာမေည် အရနာက်ေိုင်းတွင်
အေေ်သားရသဆုံးမှု မမင့်တက်လာမခင်းနှင့်အတူ ရောက်ေှိလာသည်။ ၂၀၂၀ မတ်လတွင်
လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ တသီတတန်းမေစ်ေွားခဲ့ မခင်းက လုံခခုံရေးအရမခအရနကို 
အမေင်းအထန် ရလျာ့ေါးထိခိုက်ရစသည်။ 

 မတ်လ ၁၂ ေက်က ရကျာက်ရတာ်ငမို့နယ်တွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ေစ်ခတ်
သည့်အတွက် မိသားစုနှင့်အတူ လမ်းရလှောက်လာသည့် အမျ ိုးသမီးရသဆုံးငေီး ခင်ေွန်း
မေစ်သူ ဒဏ်ောေသွားသည်။၃၀ ဒဏ်ောေေှိသွားသူအား ရဆးရုံသို့ေို့ောတွင် ေစ်ခတ်ခံေမည်
ကို အမခားအေေ်သားများက စိုးေိမ်ရနြကသည်။ မတ်လလယ်တွင် လက် နက်ကကီးများ
မေင့် ေစ်ခတ်တိုက်မခင်းရနမခင်းရြကာင့် ၎င်းတို့၏ လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်သမေင့် ေွာသား
 ၃၀၀၀ ရကျာ် ထွက်ရမေးြကေသည်။၃၁  ထိုသို့ ထွက်ရမေးြကေငေီး မိသားစုနှင့်အတူရနထိုင်

24.“Accountability Lacking as Civilian Casualties Mount in Myanmar’s Rakhine Conflict,” 19 February 2020, The Irrawad-
dy. https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/accountability-lacking-civilian-casualties-mount-myanmars-rakh-
ine-conflict.html

25. AASYC News Bulletin
26. Shelling wounds at least 19 children in Myanmar’s Rakhine: authorities, 13 February 2020. Reuters. https://www.reuters.

com/article/us-myanmar-rakhine/at-least-19-children-hurt-by-shelling-at-school-in-myanmars-rakhine-state-authori-
ties-idUSKBN2072AW

27. Statement on Shelling of School on Myanmar’s Children Day, 15 February 2020. https://progressivevoicemyanmar.
org/2020/02/15/statement-on-shelling-of-school-on-myanmars-children-day/?platform=hootsuite

28. Nine Year-Old Killed in Rakhine as Myanmar Military Launches Air Strikes Against AA, 25 March 2020, The Irrawad-
dy. https://www.irrawaddy.com/news/burma/nine-year-old-killed-rakhine-myanmar-military-launches-air-strikes-aa.
html

29. Teenage girl injured by stray bullet in Maungdaw Twsp, 26 March 2020, Development Media Group. https://www.dme-
diag.com/news/1331-tgi?fbclid=IwAR18Aaz59KJfGcQ35ODrVXBYn2jM_dEbe6DEinMu8iWjiTgML7XYUMNLPLY

30. “Woman killed, man injured by gunfire at village in Kyauktaw”, 12 March 2020, Burma News International. https://www.
bnionline.net/en/news/woman-killed-man-injured-gunfire-village-kyauktaw#.Xmn3VCKJjQs.twitter

31. “Thousands of residents in Kyauktaw flee artillery fire,” 16 March 2020, Burma News International. https://www.bnion-
line.net/en/news/thousands-residents-kyauktaw-flee-artillery-fire#.XnA2YSH688k.twitter
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

သူများသည် ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှု၊ ေညာရေးနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်း
များ လက်လှမ်းမီေေှိေန် စိတ်ေူရနြကသည်။ IDPs များမှာလည်း အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်
မှုများ ေုံမှန်ခံြကေသည်။ မတ်လ ၁၇ ေက်တွင် မေစ်ေွားသည့် မေစ်ေေ်အေ စစ်ကားတစီး 
မိုင်း ထိငေီးရနာက် လက်တုန့်မေန်သည့် အရနမေင့် မမန်မာစစ်တေ်မှ အနီးအနားသို့ စိတ်ထင်
တိုင်းေစ်ခတ်ောမှ တိမ်ညို စစ်ရေှာင်စခန်းမှ ဆယ်ရကျာ်သက်အေွယ် လူငယ်တဦး ဒဏ် 
ောေ ရသဆုံးခဲ့သည်။၃၂ တိမ်ညိုစခန်းမှ အမျ ိုးသမီးနှစ်ဦးမှာလည်း ရသနတ်ဒဏ်ောမေင့်ေင် 
ရသဆုံးခဲ့သည်။၃၃

 လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း “အဆိုေါ မေစ်ေေ်ရတွဟာ ရန့စဉ်နီးေါး 
မေစ်ေွားရနတယ်၊ မေည်သူရတွရသဆုံး၊  ဒဏ်ောေြကတယ်၊  ရကျးေွာရတွမီးေှို့ ခံေတယ်၊ 
ေွာသားရတွ  ထွက်ရမေးြကေတယ်” ဟု  မှတ်ချက်မေုငေီး  ရဒသတွင်းအြကမ်းေက်မှုများအ
 ရေါ် ရှုံ့ချသည့်အခါ  ငခိမ်းရမခာက်မှုများခံေသည်။၃၄  မမန်မာ့တေ်မရတာ်အရေါ်  စွေ်စွဲမှုများ 
ေှိရနလင့်ကစား  မေည်နယ်အတွင်း ကကီးမားသည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများနှင့်ေတ် 
သက်ငေီး  တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ်  ဂယက်ရိုက်မခင်းမျ ိုးမေှိရေ။ AASYC ၏ အဆိုအေ ၂၀၂၀ 
မေည့်နှစ် ဇန်နဝါေီလမှ  ဇွန်လအတွင်း ေခိုင်နှင့် ေလက်ဝတွင် အေေ်သား ၁၂၀ ဦး အသတ် 
ခံခဲ့ေသည်။၃၅ 

 ၂၀၂၀ မေည့်နှစ် ဇွန်လ ၂၆ ေက်တွင် မေည်သူ ၁၀,၀၀၀ အတင်းအြကေ်ရေှေ့ရမောင်း
ခံေငေီးရနာက် အခွင့်ရကာင်း ယူ၍ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ AA အရေါ် စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့
သည်။၃၆ အဆိုေါ အတင်းအြကေ်ရေှေ့ရမောင်းခံေသူများမှာ ရကျာက်တန်းေွာတွင်ရနထိုင်
သည့် ရဒသခံအသိုင်းအဝိုင်း ၁၇ ခုတို့မှမေစ်ြကသည်။ ရေှေ့ရမောင်းေန် အမိန့်ထုတ်မေန်ငေီး
ရနာက် ြသစရြတလျ၊ ကရနဒါ၊ အရမေိကန်နှင့် UK နိုင်ငံတို့မှ “အေေ်သားများနှင့် ၎င်းတို့

32. "13-year-old IDP is latest to die after mass shooting in Mrauk-U,” 17 March 2020, Burma News International. https://
www.bnionline.net/en/news/13-year-old-idp-latest-die-after-mass-shooting-mrauk-u

33. Ibid
34. “ANP: Tatmadaw Threatening MPs for Exposing Rakhine State Military Violence,” 20 April 2020, Network Media 

Group. http://www.nmg-news.com/2020/04/20/10593
35. AASYC News Bulletin
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

ေိုင် ေစ္စည်းဥစ္စာနှင့်  အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုေ်ငန်းများအရေါ် တာဝန်ေှိသူအားလုံးမှ
ဦးစားရေး ကာကွယ်ေန်”၃၇  စာထုတ်၍ နယ်ရမမေှင်းလင်းရေး စစ်ဆင်ရေးအရေါ် စိုးေိမ်
ရြကာင်း ထုတ်ရော်ြကသည်။ ကုလသမဂ္ဂမှလည်း ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်ရတာင်ေိုင်းေှိ 
တိုက်ေွဲများနှင့်ေတ်သက်ငေီး လူသားချင်းစာနာသည့်  ဆိုးကျ ိုး သက်ရောက်မှုများအရေါ် 
စိုးေိမ်၍  “တာဝန်ေှိသူများအားလုံး နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာသည့် ဥေရဒကို မမေစ်မ 
ရန ရလးစားလိုက်နာေမည်”ဟု ထုတ်ရော်ရမောဆိုခဲ့သည်။၃၈ 

 အေေ်သား ထိခိုက်၊ ရသဆုံးမှုနှုန်း များမေားလာသည့်အတွက် နိုင်ငံတကာ ေခိုင်
အမျ ိုးသားများ အသိုင်းအဝိုင်း (IAC) မှ “ေခိုင်မေည်နယ်ေိှ မေည်သူများအား လူမျ ိုးတုန်း
သတ်မေတ်မှုနှင့် စစ်ောဇဝတ်မှုတို့မှ အကာအကွယ်ရေးေန်” ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ
အစိုးေများသို့ ေန်ြကားခဲ့သည်။၃၉ ၂၀၂၀ ဧငေီလ ၂၃ တွင် ေခိုင်ဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ စည်းရုံး
လှုံ့ရဆာ်မှု (ICA) အေွဲ့က ေခိုင်မေည်နယ်တွင်း မေည်တွင်းစစ် မေင်းထန်လာမှုအရေါ် လွတ် 
လေ်သည့်    စုံစမ်းစစ်ရဆးရေး   ရကာ်မေှင်ေွဲ့စည်း၍ အရေးရေါ်တုန့်မေန်  ရဆာင်ေွက်ေန်
ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။၄၀ အဆို ေါရဒသမှ အေေ်သားများမှာ ရထာက်ေံ့မှုများ အရေးရေါ်လိုအေ်
ရနငေီး စားနေ်ေိက္ခာ၊ ရေနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ေှင်းရေး အသုံးအရဆာင်များ လက်လှမ်းမီ ေေှိ
ေန် လိုအေ်ရနသည်။ ရဒသတွင်းမတည်မငငိမ် မေစ်ရေါ်ရနမှုရြကာင့် မိမိတို့ရနအိမ်မှထွက်
ငေီးအရမခခံလိုအေ်ချက်များကိုေယူေန် ရြကာက်ေွံ့ရနြကကာ လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်း
များ၏ ေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံေမည့် အန္တောယ်ကလည်း ေှိရနမေန်သည်။ ထို့အမေင် အသက်
ကယ်ကုသရေးေန် အရေးတကကီးလိုအေ်ရနသည့် လူနာများ စုခေုံကျရောက်လာမှုရြကာင့် 
ကျန်းမာရေး အရထာက်အကူမေုေစ္စည်းများေေှိေန် ရုန်းကန်ကကိုးေမ်းရနေရသးသည်။ ယခု
လို စိုးေိမ်ထိတ်လန့်မှုများသည် ကိုးဗစ်-၁၉ ကေ်ရောဂါမေစ်ေွားချနိ်တွင် ေို၍ဆိုးေွားစွာ မေစ်
ရေါ်လာရစသည်။ 

ချင်းမေည်နယ်။ချင်းမေည်နယ်။

 လွန်ခဲ့သည့် ၆ လ အစီေင်ခံစာရေးသားသည့် ကာလအတွင်း ချင်းမေည်နယ်ေှိ
တိုက်ေွဲများ အထူးသမေင့် ေလက်ဝငမို့နယ်တွင် ရနထိုင်သည့် အရနာက်ေက် နယ်စေ်
တရလှောက်ေှိ အေေ်သားများ၏ ဘဝကို ေွတ်ေွတ်ညက်ညက် ရြကရစသည်။ မမန်မာ့
တေ်မရတာ်နှင့် AA တို့၏ တိုက်ေွဲများရြကာင့် မေစ်ရေါ်လာသည့် ေလဒ်များ ကို ND-Burma 
၏ ဆက်စေ်အေွဲ့ဝင် CHRO မှ မှတ်တမ်းတင်ထားငေီး ဆိုးေွားသည့် အရမခအရနများကို ေုံ

36. “Myanmar Army Orders Cluster of Villages Housing 10,000 Emptied For Rakhine Operation,” 26 June 2020, Radio Free 
Asia. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/villages-emptied-06262020185734.html

37. “Statement from Diplomatic Missions in Myanmar,” U.S. Embassy in Burma, 27 June 2020. https://mm.usembassy.gov/
statement-from-diplomatic-missions-in-myanmar-0627/

38. “The United Nations expresses concern over the humanitarian impact of conflict in Rakhine and southern Chin states 
and calls on all parties to respect International Humanitarian Law and allow humanitarian access,” 28 June 2020, UNCT 
Myanmar. https://reliefweb.int/report/myanmar/united-nations-expresses-concern-over-humanitarian-impact-con-
flict-rakhine-and

39. Urgent Appeal to the United Nations and International Governments,” International Arakanese Community, 13 April 
2020. https://progressivevoicemyanmar.org/2020/04/14/urgent-appeal-to-the-united-nations-and-international-govern-
ments/?platform=hootsuite

39. Urgent Appeal to the United Nations and International Governments,” International Arakanese Community, 13 April 
2020. https://progressivevoicemyanmar.org/2020/04/14/urgent-appeal-to-the-united-nations-and-international-govern-
ments/?platform=hootsuite 

40. “Rakhine State is Calling for An Urgent Response from the UN Independent Investigative Mechanism for Myanmar,” 23 
April 2020, The International Campaign for Arakan https://twitter.com/Arakan_Today/status/1253340778639720451/
photo/1 
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

မှန် ထုတ်မေန်ေလှယ်ရေးရနသည်။  ချင်းမေည်နယ်ေှိ အေေ်သားများမှာ အတင်းအြကေ် 
နှင်ထုတ်ခံေမခင်း၊ လက် နက်ကကီးမေင့် စိတ်ထင်တိုင်း ေစ်ခတ်မခင်းရြကာင့် ရသဆုံး၊ ဒဏ်ော
ေမခင်းနှင့် ရမမမမှုေ်မိုင်းရြကာင့် အသက်အန္တောယ် ငခိမ်းရမခာက်သည့် ဒဏ်ောများေေှိြက 
သည်။ ရဒသခံ အေေ်သားများ ရမွးမမူထားသည့် အိမ်ရမွး တိေစ္ဆာန်များအား မမန်မာ့တေ်မ 
ရတာ်မှ ခိုးယူ၊ သတ်မေတ်မှုများကိုလည်း CHRO က မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။၄၁

 တိုက်ေွဲများ၏ ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုက အေေ်သားများ၏ အသက်ရမွးဝမ်း
 ရကျာင်းလုေ်ငန်းများကို ထိခိုက်ရစငေီး အတင်းအြကေ်လုေ်အားရေးေန် ေုံမှန်ရတာင်း
ဆိုမှုရြကာင့် လယ်ယာလုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်ေန် အရနှာင့်အယှက်မေစ်ရစသည်။ အဓမ္မရခါ်
ရဆာင်သွားခံေနိုင်မခင်းနှင့် ရမမမမှုေ်မိုင်း အန္တောယ်ကဲ့သို့ အစဉ်မမေတ်ငခိမ်းရမခာက်မှုများ
ေှိရသာရြကာင့်မေစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရြကာင့် ညမထွက်ေအမိန့်ထုတ်မေန်မခင်းက မိမိတို့
ေွာနှင့် ရဝးကွာသည့် လယ်ယာလုေ်ငန်းခွင်တွင် လုေ်ကိုင်ေသူ လယ်သမားများအား ေို၍ 
အန္တောယ် မေစ်ရစသည်။ 

 လုံခခုံရေးအတွက် မီးဇာစစ်ရေှာင်စခန်းတွင် ရနထိုင်ြကသူများသည်အသွား-အ
 မေန် ၃ နာေီြကာ ကုလားတန်မမစ်တွင် အန္တောယ်ြကား စွန့်စား၍ သဲစုရဆာင်းငေီး ရဆာက်
 လုေ်ရေးလုေ်ငန်းတွင်  မေန်ရောင်းချြကေသည်။၄၂  ညမထွက်ေအမိန့်နှင့်  စစ်တေ်မှကင်း
လှည့် မှုတို့က  အဆုံးစွန်ဆုံး အန္တောယ်မေစ်ရစသည်။ CHRO မှ မှတ်တမ်းအေ ၂၀၂၀ ရေ 
ရော်ဝါေီ  ၅  ေက်တွင် အေေ်သားခေီးသည်များ  သယ်ရဆာင်လာငေီး  ေလက်ဝ(ချင်းမေည် 
နယ်) နှင့် ရကျာက်ရတာ် (ေခိုင်မေည်နယ်)   အြကား သွားရနသည့်  စက်ရလှတစင်းအေစ်ခံ 
ေငေီး တဦးရသ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ောေသွားသည်။၄၃  ခေီးသည်တင်ရလှသည် တင်မေွာတွင် တိုက် 
ခိုက်ခံေငေီး အသက် ၁၅ နှစ်အေွယ် လူငယ်တဦးရသဆုံးငေီး အမျ ိုးသမီးငယ်နှစ်ဦး ဒဏ်ော

41. “IDPs and local communities raise concerns of looting of livestock by Tatmadaw in Paletwa Township,” 15 July 2020, 
CHRO Situation Update https://mailchi.mp/chro.ca/news-releaseidps-raise-concerns-of-looting-by-tatmadaw

42. CHRO News Bulletin
43. “Civilians Stranded as Clashes between Tatmadaw and AA kill one and injure two as Passenger Boat is Fired Upon,” 

5 February 2020, CHRO Situation Update. https://mailchi.mp/chro.ca/civilians-stranded-in-kyauktaw-town-rakh-
ine-state-ongoing-clashes-restrict-movement-along-kaladan-river
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

ေသွားသည်။  ညဘက်ခေီးထွက်သည့်အခါ ရတွ့မမင်သည်နှင့်  ေစ်ခတ်ခံေမည့် အန္တောယ် 
နှင့် ကကုံေသည်။

 CHRO မှ အုေ်စု ၃ စုခွဲ၍ ေှင်းမေထားော (၁) တိုက်ေွဲများရြကာင့် တိုက်ရိုက် ထိခိုက်
နစ်နာသည့် ေွာသားများ။ (၂) တိုက်ေွဲမေစ်ေွားောနှင့် နီးကေ်သည့်ေွာသားများနှင့် တိုက်ေွဲ
မေစ်ေွားမည်ကို စိုးေိမ်၍ထွက်ရမေးလာသည့် စစ်ရေှာင်ဒုက္ခသည်များ။ (၃) တိုက်ေွဲြကား
ေိတ်မိရနသည့် စစ်ရေှာင်များနှင့် သွားလာခွင့်ကို တားမမတ်ကန့် သတ်ခံ ေသူများ။၄၄ ၎င်း
တို့အဆိုအေ တိုက်ေွဲရြကာင့် စစ်ရေှာင်ဒုက္ခသည် ၁၁,၅၀၀ ဦးနှင့် အေေ်သား ၆၀,၀၀၀ ဆိုး 
ကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ခံြကေသည်။၄၅ 

 စစ်ရေှာင်ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီများ လိုအေ်ငေီး ရဒသတွင်းေှိ ချင်းအေွဲ့
အစည်းများက စားနေ်ေိက္ခာနှင့် အသုံးအရဆာင်များ တတ်နိုင်သမှေ ရဝငှရေးြကသည်။
 ၂၀၂၀ မတ်လတွင် တိုက်ေွဲများ ေလက်ဝတွင် အမေင်းအထန် မေစ်ေွားသည့်အခါ  ရဒသခံ
ေွာသား ၂၀၀၀ ရကျာ် ဆမီးေွာသို့ ထွက်ရမေးခိုလှုံေသည်။၄၆ ဆမီးေွာ ေှိ စစ်ရမေးဒုက္ခသည်
စုစုရေါင်းမှာ ၃,၄၈၆ ဦးေှိငေီး ၁,၈၄၇ ဦးမှာ အမျ ိုးသမီးနှင့် ၁,၆၃၉ ဦးမှာ အမျ ိုးသားများမေစ်
ြကသည်။ ၎င်းတို့မှာ ယာယီခိုလှုံော စခန်း ၅ ခုအတွင်း ရနထိုင်ြကသည်။၄၇ လူသားချင်း
စာနာသည့် အကူအညီများေယူေန် တင်းြကေ်ထားမှုနှင့် ဝင်ရေါက်များ ေိတ်ထားမှုရြကာင့်
အကူအညီရေးရေးလုေ်ငန်းများကို အခက်ရတွ့ရစသည်။ စားနေ်ေိက္ခာများ ေိုမိုလိုအေ်
ငေီး လုံရလာက်သည့် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် ေညာဆည်းေူးနိုင်ခွင့်တို့ လိုအေ်ရန
ရသာ်လည်း တိုက်ေွဲများရြကာင့် ထိခိုက်ခံရနေသည်။ 

 ေလက်ဝတွင် ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၄၊ ၁၅ နှင့် ၁၆ ေက်ရန့များတွင် မေစ်ေွားသည့်
 တိုက်ေွဲအတွင်း တိုက်ရလယာဉ်များမေင့် ဗုံးကကဲသမေင့် ၂၁ ဦးရသဆုံးငေီး ၃၅ ဦး ဒဏ်ော
ေေှိသွားသည်။ ရလယာဉ်မေင့် စိတ်ထင်တိုင်း ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်မခင်း၊ အေေ်သားများနှင့် 
အရဆာက်အဦးများအရေါ် လက်နက်ကကီးမေင့် ေစ်ခတ်မခင်းရြကာင့် အေေ်သားထိခိုက်ရသ 
ဆုံးမှုမမင့်တက်လာမခင်းအရေါ် အထူးစိုးေိမ်ရြကာင်း CHRO မှ ထုတ်ရော်ရမောဆိုခဲ့သည်။၄၈

 မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့် AA အြကား တိုက်ေွဲများက ငမို့နားတဝိုက်သို့ နီးကေ်လာ
သည့်အတွက် ၄င်းတို့၏ ရြကာက်ေွံ့ထိတ်လန့်မှုကို ေို၍စိုးရစသည်ဟု ေလက်ဝရဒသခံ
များက CHRO ကို ရမောသည်။ ဧငေီလ ၂၂ ေက် ညရန ၅ နာေီခန့်တွင် ေလက်ဝငမို့လယ်
သို့ လက်နက်ကကီးမေင့်ေစ်ခတ်ငေီး မမန်မာ့စီးေွားရေးဘဏ်နှင့် သူနာမေုရကျာင်းအြကားတွင်
 ရေါက်ကွဲခဲ့သည်။၄၉ ရေါက်ကွဲမှုရြကာင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းတဦးမေစ်သူ ရဒါ်အိသန္တာ၊ ၄ နှစ်
အေွယ် သူမ၏သမီး အယ်လိဇဘက် မိုးမိုးရအာင်နှင့် ရဒါ်မမတ်ရလးနွယ်၏သား ၉ နှစ်
အေွယ် ရမာင် ရမာင်ဝင်းတို့ ရသဆုံးသွားသည်။၅၀ 

44. CHRO News Bulletin
45. CHRO News Bulletin
46. Thousands of Villagers Flee Fighting and Seek Refuge in Samee, 20 March 2020, Burma News International. https://

www.bnionline.net/en/news/thousands-villagers-flee-fighting-and-seek-refuge-samee#.Xnhls0pIcjQ.twitter
47. CHRO News Bulletin
48. CHRO Calls for Immediate Ceasefire Between Tatmadaw and Arakan Army (AA) as a Sharp increase in Civilian Death 

and Casualties Mount in Paletwa Township, Chin State,” 16 March 2020, Press Statement, Chin Human Rights Organi-
zation https://mailchi.mp/chro.ca/press-statement-urgent-call-for-ceasefire-between-tatmadaw-and-arakan-army-as-
sharp-increase-in-civilian-death-and-casualties-takes-place

49. “3 Civilians Die in Cross-fire as Heavy Artillery Hits Paletwa Town Amidst Ongoing Fighting,” 22 April 2020, CHRO 
Situation Update. https://mailchi.mp/chro.ca/news-release-3-dead-as-paletwa-town-is-bombed?e=7ac0b2f30c

50. Ibid
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

 ချင်းမေည်နယ်ရတာင်ေိုင်းေှိ တိုက်ေွဲများရြကာင့် ဒါဇင်နှင့်ချသီည့် အေေ်သားများ
 ရသဆုံးငေီး ေစ်ခတ်သံများ မြကာခန ြကားေကာ ေွာအနီးတဝိုက်တွင်လည်း ေစ်ခတ်
ြကသမေင့် စိုးေိမ်ရြကာင့်ြကစွာ ရနထိုင်ြကေသည်ဟု CHRO က ရမောသည်။ ေုန်းလိုင်း မ
ရကာင်းမခင်းနှင့် ရေါင်းစေ်လိုက်သည့်အခါ အေေ်သား မေည်သူတို့မှာ သတင်းအချက်အ 
လက်အရမခအရနမှန်ကို  ေေှိေန်   အခက်အခဲမေစ်ြကေသည်။၅၁  မမန်မာအစိုးေမှ   ေခိုင်နှင့် 
ချင်းမေည်နယ်ေှိ ငမို့နယ်အချ ို ့တွင် တနှစ်ရကျာ်ြကာ အင်တာနက်မေတ်ရတာက်လိုက်သည့် 
အခါ သတင်းအချက် အလက်ေေှိမှုမှာ ေို၍အလှမ်းရဝးသွားသည်။  

 ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် တိုက်ေွဲမေစ်ေွားသည့် ရဒသေှိ အေေ်သားမေည်သူများ ကကုံရတွ့ေ
 သည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုး ရောက်ခံေမှု အရမခအရနတွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ လမ်းများ
ေိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက် အေေ်သားများ စားနေ်ေိက္ခာနှင့် အသုံးအရဆာင်ေစ္စည်းများေေှိ
ေန် အကန့်အသတ်များ  ေှိသည်ကို ရော်မေထားသည်။၅၂ ထို့အမေင် ခေီးသွားလာမှုကို ကန့် 
သတ်ထားသည့်အတွက် ခေီးသွားလာောတွင် အန္တောယ်အေမ်းများသည်။  CHRO မှ မှတ် 
တမ်းတင်ထားသည့်  ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင်  မေစ်ေွားရသာမေစ်ေေ်တွင်  ေလက်ဝငမို့မှ  အသက်
 ၄၃ နှစ်အေွယ် အမျ ိုးသားတဦးသည် စစ်ရေှာင်စခန်းသို့ ဆန်သွားေို့ော မမန်မာ့တေ်မရတာ်
၏ ေစ်ခတ်မှုရြကာင့် ရသဆုံးသွားသည်။၅၃

  မတေားမှုများ ေုံမှန်ကျူးလွန်သည့် မှတ်တမ်းများေှိရနလင့်ကစား ၂၀၂၀ ဧငေီလ
 ၂၁ ေက်ရန့တွင် နိုင်ငံရတာ် အတိုင်ေင်ခံရုံးမှ ေလက်ဝငမို့နယ်တွင် ရဒသခံမေည်သူများ
အတွက် ဆန်များ ရေးရဝရထာက်ေံ့နိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းရမမာက်ဝမ်းသာမေစ်ရြကာင်း 
ထုတ် မေန်ခဲ့သည်။၅၄ ရဒါ်ရအာင်ဆန်းစုြကည်က တေ်မရတာ်မှ ေဲေဲဝံ့ဝံ့ မဆုတ်မနစ် တာဝန်
ထမ်းရဆာင် ကကိုးေမ်းမှုကို ထုတ်ရော်ချးီကျူးခဲ့သည်။ နိုင်ငံရတာ် အတိုင်ေင်ခံေုဂ္ဂိုလ်၏ 
ထုတ်မေန်ချက် ထွက်ရေါ်လာသည့်ရန့တွင်ေင် ေခိုင်မေည်နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ရဆးထား
သည့် နမူနာများ သယ်ရဆာင်လာရသာ WHO ယာဉ်ေတ်ခတ်ခံေငေီး ယာဉ်ရမာင်း ရသဆုံး

51. “Dozens Of Civilians Killed By Fighting In Southern Chin State,” 20 April 2020, Burma News International. https://
www.bnionline.net/en/news/dozens-civilians-killed-fighting-southern-chin-state

52. “Tatmadaw Blockade Creates Food Crisis in Ann Township, Rakhine State,” 22 June 2020, CHRO Situation Update. 
https://mailchi.mp/chro.ca/news-release-food-shortages-as-blockade-continues-in-ann-township-rakhine-state?e=3cd-
365dea0

53. “IDP Shot Dead by the Tatmadaw as Truck on Aid Mission is Attack in Paletwa Township,” 12 June 2020, CHRO Situa-
tion Update. https://mailchi.mp/chro.ca/idp-shot-and-killed-by-tatmadaw

54. “Myanmar State Counsellor Office Puts Out Statement,” 21 April 2020. https://twitter.com/cape_diamond/sta-
tus/1252590908895191040/photo/1
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

သွားသည်။၅၅ တမခားခေီးသည်မှာ ဒဏ်ောေသွားငေီး ရဆးကုသခံေသည်။ အဆိုေါ မေစ်ေေ်
နှင့် ေတ်သက်ငေီး မမန်မာ့တေ်မရတာ်မေစ်ရစ AA မေစ် ရစ မည်သည့်အေွဲ့ကျူးလွန် ကျူးလွန် 
ရှုံ့ချရြကာင်း လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်မေန်ခဲ့သည်။  အြကမ်းေက်ကျူးလွန်
မှုများ တိုးေွားလာသည့်အရေါ် စိုးေိမ်ငေီး အြကမ်းေက်မှုများရြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများ
အား နက်နက်ေှိုင်းေှိုင်း စာနာမိရြကာင်း အရမေိကန်မေည်ရထာင်စုမှ ထုတ်မေန်ခဲ့သည်။၅၆ 
လက်နက်ကိုင်   အေွဲ့များအားလုံး  အေစ်အခတ်ေေ်စဲေန်၊ ရဒသခံများအား အကာအကွယ်
ရေးနိုင်ေန်လိုအေ်သည့် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုများလုေ်ရဆာင်ေန်နှင့် ငငိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်း
ရဆွးရနွးမှုများ မေုလုေ်ေန်လည်း ရတာင်းဆိုထားသည်။ 

 ဆက်စေ်သည့် မေစ်ေေ်တခုမှာ ဧငေီလ ၂၂ ေက်တွင် ေိုးသတ်ရဆးေည်များသယ် 
ရဆာင်လာသည့်ယာဉ်မှာ တိုက်ေွဲြကားေိတ်မိငေီး ယာဉ်ရမာင်းမေစ်သူမှာ ဦးရခါင်းတွင် ရသ 
နတ်ထိမှန်ရသဆုံး၍ အမခားသူများ ဒဏ်ောေေှိသွားသည်။၅၇ 

 မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့် AA အြကား စစ်ရေးတင်းမာမှုမှာ ေိုမိုကကီးထွားလာသည်။ 
အေေ်သားများ၏  အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်း၊ ဘဝလုံခခုံ စိတ်ချရေးမှာ အန္တောယ်
များြကားတွင် ေှိရနသည်။ လူသားချင်းစာနာ သည့်အရထာက်အကူများအရေါ် ေိတ်ဆို့
မှုရြကာင့်လည်း အရမခအရနကို ေို၍ဆိုးရစသည်။ ချင်းမေည်နယ်ေှိ အထိခိုက်အလွယ်ဆုံး
သူတို့မှာ မမေစ်မရန ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရနေသည်။ လွတ်လေ်ရသာ အာေှအသံ (RFA) 
သတင်းများအေ ရေရော်ဝါေီ ၂၆ မှ ဧငေီလ ၁ ေက်ရန့အတွင်း ေခိုင်မေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း
နှင့် ချင်းမေည်နယ်၊ ေလက်ဝငမို့နယ်တို့တွင် အစိုးေတေ်များနှင့် AA တို့အြကား တိုက်ေွဲများ
ရြကာင့် အေေ်သား အနည်းဆုံး ၆၃ ဦး ရသဆုံးငေီး ၁၆၀ ဒဏ်ောေေှိသွားသည်။၅၈ 

 အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများမှာလည်း အကန့်အသတ်ေှိသည့် အေင်းအမမစ်များနှင့် 
အခွင့်အလန်းများ  ေယူနိုင်သည့်အရေါ် တင်းြကေ်စွာ  ထိန်းချုေ်ထားမှုတို့ရြကာင့် လိုအေ်
 သည့်အောများ  ေေှိရစေန်အတွက် အားထုတ်ရုန်းကန်ရနြကေသည်။  ထို့အမေင် နိုင်ငံတ 
ကာမှ ရတာင်းဆိုမှုများနှင့်  ကုလသမဂ္ဂ  အချက်အလက်ေှာရေွရေး မစ်ေှင်မှ  သက်ရသအ
 ရထာက်အထားများ  ေှိရနရသာ်မငားလည်း  စစ်တေ်မှကျူးလွန်မှုအရေါ် အမေစ်ရေးအရေး 
ယူခံ ေမခင်းမှ ကင်းလွတ်ရနမှုမှာ အရတာမသတ်များမေားလှေက်ေှိရနသည်။၅၉ 

55. “WHO Driver Transporting COVID-19 Swabs Killed as Vehicle Attacked in Western Myanmar,” 21 April 2020, The 
Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/news/driver-transporting-covid-19-swabs-killed-vehicle-attacked-western-
myanmar.html

56.  “Concern for Growing Violence in Rakhine and Chin States, Burma,” Press Statement, Morgan Ortagus, Department 
Spokesperson https://www.state.gov/concern-for-growing-violence-in-rakhine-and-chin-states-burma/?fbclid=I-
wAR1ukipsOW0Nnely0KliL5bpAN7xBZDU23abWzAr9d6EJlShXui3kSqbRyg#.XoVoXGMgHlY.facebookhttps://www.
irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/myanmar-firms-make-face-masks-meet-covid-19-demand.html

57. “Villager Killed, Nine Hurt as Myanmar Military, AA Clash in Rakhine State,” 22 April 2020. The Irrawaddy. https://
www.irrawaddy.com/news/burma/villager-killed-nine-hurt-myanmar-military-aa-clash-rakhine-state.html

58. “Fighting Kills Five as Violence in Myanmar’s Rakhine State Draws US Concern,” 2 April 2020, Radio Free Asia. https://
www.rfa.org/english/news/myanmar/five-killed-04022020210319.html

59. “Detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” 16 September 2019, 42nd 
Human Rights Council.  https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/20190916/A_
HRC_42_CRP.5.pdf
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

ေှမ်းမေည်နယ်ေှမ်းမေည်နယ်

 နှစ်အစမှာေင် ND-Burma အေွဲ့ဝင် TSYU မှ တအာင်းရဒသအတွင်းေှိ အေေ်သား
မေည်သူများအရေါ် ရမမမမှုေ်မိုင်းနှင့် စစ်ေွဲအတွင်းအသုံးမေုသည့် လက်နက်များ၏ ဆိုး
ကျ ိုးသက်ရောက်မှုအရြကာင်း ထုတ်မေန်ခဲ့သည်။၆၀ ရမမမမှုေ်မိုင်းအသုံးမေုသည့် မမန်မာ့
တေ်မရတာ် (သို့မဟုတ်) လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများအား TSYU မှ ရှုံ့ ချရြကာင်းလည်း
ရော်မေထားသည်။၆၁ ထုတ်မေန်ချက်တွင် အေေ်သားမေည်သူများ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း
လုေ်ငန်းများ လုေ်ကိုင်ရနစဉ် ဒဏ်ောေမခင်း (သို့မဟုတ်) ရသဆုံးသည့် မေစ်ေေ်တချ ို ့ကို 
ရော်မေထားသည်။ ယခုအစီေင်ခံသည့် ကာလအတွင်း အေွဲ့ဝင်များ၏ မှတ်တမ်းများအေ
ေှမ်းမေည်နယ်တွင် ရမမမမှုေ်မိုင်းများကို သိသာထင်ေှားစွာ အရမမာက်အများ အသုံးမေုရန
ရြကာင်း ရတွ့ေသည်။

 Fortify Rights မှ ထုတ်မေန်ချက်တွင် မမန်မာအစိုးေအရနမေင့် နိုင်ငံတကာ ရမမ
မမှုေ်ေိုင်းေှင်းလင်းရေး စံချနိ်စံညွှန်းများကို လိုက်နာေန် ရတာင်းဆိုထားသည်။ ရမမမမှုေ်
မိုင်း ေှင်းလင်းရေး တခုတည်းမေင့်သာ မလုံရလာက်ေဲ ရမမမမှုေ်မိုင်းလုံးဝ အသုံးမမေုေန်နှင့်
 အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် ေူးရေါင်းရဆာင်ေွက်ေန်လည်း ND-Burma အေွဲ့ဝင် TWO 
မှ ရမောဆိုသည်။၆၂ TWO မှ ရမောရေးဆိုခွင့်ေှိသူ ရလွးချးီစငါး က အေေ်သားများ မိုင်းထိ
သည့်အခါ ကူညီရဆာင်ေွက်ရေးရနသည့် အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကေ်ကေ် 
ေူးရေါင်းရဆာင် ေွက်ေန် အစိုးေအား တိုက်တွန်းရမောဆိုခဲ့သည်။၆၃

 ရဒသအတွင်းေှိ အရမခအရနကို အငမဲမမေတ် ရစာင့်ြကေ်ြကည့်ရှု့ရနသည့် လူ့
အခွင့်အရေးအေွဲ့များက ၎င်းတို့နှင့် ေူးရေါင်းညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေန် အစိုးေအား ကာလ
ြကာေှာစွာေင် တိုက်တွန်း ရတာင်းဆိုြကသည်။ လူမှူဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် မေန်လည်
ရနေချထားရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁၂ ေက်တွင် “အစိုးေအရနမေင့် လက်နက်ကိုင်
တိုက်ေွဲများရြကာင့် ထွက်ရမေးေသည့် မေည်သူများ မေန်လည်ရနောချထားရေးအတွက်တ
နိုင်ငံလုံးတွင် မိုင်းေှင်းလင်းရေး အေွဲ့အစည်းနှစ်ေွဲ့ ေွဲ့စည်းရဆာင်ေွက်သွားမည်” ဟု ထုတ်
မေန်ခဲ့သည်။၆၄ သို့ရသာ်လည်း မည်သည့်အချနိ်တွင် ထိုအေွဲ့အစည်းများ ေွဲ့စည်းမည်ကို တိ 
တိကျကျ ရော်မေထားမခင်းမေှိရေ။၆၅ 

 မိုင်းေှင်းလင်းရေးမှာ အရေးတကကီးရဆာင်ေွက်ေမည့် လုေ်ငန်းမေစ်ရြကာင်း မိုင်း
အန္တောယ်ဆိုင်ော အလုေ်အေွဲ့ (MRWG) ၏ ၂၀၂၀ အစီေင်ခံစာက ရထာက်မေရနသည်။
အစီေင်ခံစာတွင်  မိုင်းရေါက်ကွဲမှုရြကာင့် အေေ်သား ၂၀ ရကျာ် ရသဆုံးငေီး ၁၀၀ ရကျာ်
ဒဏ်ောေေှိရြကာင်း ရော်မေထားသည်။၆၆ မိုင်းဒဏ်ရြကာင့် ေခိုင်မေည်နယ်တွင် ၅၆% ရသ 
ဆုံး၊ ဒဏ်ောေငေီး  ကချင်နှင့် ေှမ်းမေည်နယ်တို့က နီးကေ်စွာ ရနာက်မှ  လိုက်လှေက်ေှိသည်။ 

60. "Landmine Use is Impacting Human Rights in Ta'ang Areas." 31 January 2020, Ta’ang Students and Youth Union State-
ment, https://www.facebook.com/175246293133923/posts/490179294973953/.

61. Ibid
62. “Myanmar: Abide by International Landmine Clearance Standards,” News Release, 25 June 2020. https://www.fortify-

rights.org/mya-inv-2020-06-25/
63. Ibid
64. Ibid
65. Ibid
66. “Twenty-Six Killed, Over 100 Injured by Land Mines in Myanmar Since January, Says Report,” 18 June 2020. https://

www.irrawaddy.com/news/burma/twenty-six-killed-100-injured-land-mines-myanmar-since-january-says-report.html 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

တိုက်ေွဲမေစ်ေွားောရဒသမှ အေေ်သားများမှာ အန္တောယ်အေမ်းများသည့် အရနအထားတွင်
ေှိရနသည်။၆၇ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီမှ ရမလအထိ မိုင်းရေါက်ေွဲမှုရြကာင့် ၂၆  ဦးရသဆုံးငေီး ၁၀၄ 
ဦး ဒဏ်ောေသွားသည်။၆၈  

 အေေ်သားများမှာ ၎င်းတို့အသက်ေှင် ရနထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ရန့စဉ်အလုေ်သွား
လုေ်ောမှ မိုင်းရြကာင့် ရသဆုံးြကေသည်။ အထူးသမေင့်လယ်သမားများမှာ တိုက်ေွဲမေစ်ေွား
ောရနောကို မေတ်၍ လယ်ယာလုေ်ငန်းသို့ သွားရောက်ြကေသမေင့် အန္တောယ်ေိုကကီးသည်
။ေှမ်းမေည်နယ်ေှိ ရဝးလံရခါင်သီသည့် ရဒသများနှင့် မကျွမ်းဝင်သည့် ရဒသခံမေည်သူများ
မှာလည်း မမန်မာ့တေ်မတာ်အတွက် ရေါ်တာအမေစ် မြကာခန အတင်းအြကေ် ရစခိုင်းခံေ
သည်။ 

 TWO မှ မှတ်တမ်းအေ ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၅ ေက်တွင် ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း၊ 
ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ်၊ ရကျာက် မမန်းရကျးေွာမှ ေွာသား ၁၅ ဦး အား တမခ ၉၉၊ ၈၈ နှင့် ၅၅ တို့
မှ ေမ်းဆီးငေီး ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ ထဲမှ ၄ ဦးမှာ ဒဏ်ောအမေင်းအထန်ေသွား
သည်။ ေွာသားတဦးက သူနှင့် သူငယ်ချင်းမေစ်သူမှာ တေ်မရတာ်စစ် ရြကာင်း ေွာတွင်းသို့
ဝင်လာသည့်အချနိ်တွင် အိမ်ရဆာက်ရနရြကာင်း၊ သူ၏ ရခါင်းအား ရသနတ်မေင့်ချနိ်ငေီး 
တမခားေွာသားများနှင့်အတူ ေမ်းထားခံေရြကာင်းရမောသည်။ သူကေင်ဆက်ငေီး “ကျရနာ်
တို့ ရမမကကီးရေါ် ရမှာက်ရနေငေီး မျက်နှာရတွကို ထိုးကကိတ်၊ ကန်ရကျာက်တယ်။ အိမ်ရတွ
ကိုလည်းေှာငေီး ေိုက်ဆံရတွယူသွားတယ်” ဟု ရမောသည်။ 

67. Ibid
68. Ibid
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

 ထို့ရနာက် ေွာသားများမှာ ေန်ဆတ်နှင့် ရကျာက်မမန်းေွာအြကား ရေါ်တာအမေစ် 
အတင်းအဓမ္မ ရစခိုင်းခံေ သည်။ ကားရမာင်းလာသည့် မိုင်အိုက်စင် ကိုရတွ့သည့်အတွက်
 စစ်သားများက ၎င်းတို့ေစ္စည်းများအား သူ့ ကားမေင့် လိုက်ေို့ခိုင်းသည်။ ေမ်းဆီးခံေသည့်
 မိုင်အိုက်ယိုင်မှ “သူတို့ ကျရနာ့်ကိုရိုက်တာ သတိလစ်သွားတဲ့အထိေဲ၊ ကျရနာ် သတိမေန်
ေတဲ့အချနိ် ထေ်ရိုက်မေန်တယ်”ဟု ရမောသည်။ ေွာသားများအား ည ၇ နာေီခန့်တွင် မေန်
လွှတ်ရေးခဲ့သည်။ 

 ေမ်းဆီးခံေရသာ ေွာသားများမှာ အိုက်ယိုင်(၁)၊ အိုင်ယိုင်(၂)၊ အိုက်ဆမ်(၁)၊ အိုက်
ဆမ်(၂)၊ အိုက်ဆမ်(၃)၊ မိုင်းအိုက်လှ၊ မိုင်းအိုက်ရဆွ၊ မိုင်းအိုက်လုတ်၊ မိုင်းအိုက်လုမ်၊ ရလွး
ရအ၊ ရလွးအိုင်၊ မိုင်းရအာင်ခမ်း၊ မိုင်းအိုက်ညီ၊ မိုင်းအိုက်ညီဆမ်နှင့် တာအိုက်ရစင် တို့မေစ်
ေါသည်။ ေွာတွင် ေမ်းခံေရသာ ေွာသား (၁၅)ဦး နှင့် လမ်းတွင်ကားဆောတစ်ဦး အေါအဝင် 
စုစုရေါင်း (၁၆)ဦး မေစ်ေါသည် 

 ND-Burma ၏ မြကာရသးမီက အစီေင်ခံစာတွင် မမန်မာနိုင်ငံအရနမေင့် ၂၀၀၃
 ခုနှစ်က ရမမမမှုေ်မိုင်းအသုံးမေု မှု တားဆီးေိတ်ေင်ရေး လှုေ်ေှားမှုကို အစေျ ိုးရဆာင်ေွက်
ခဲ့ရသာ်လည်း ရမမမမှုေ်မိုင်းအသုံးမေုမှု တားဆီးေိတ် ေင်ရေးစာချုေ်ကို လက်မှတ်မရေးထိုး
မခင်းမေှိဟု ရော်မေခဲ့သည်။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့် NCA စာချုေ် လက်မှတ်ရေးထိုးထား
သည့် EAOs များအရနမေင့် ရမမမမှုေ်မိုင်း ေှင်းလင်းရေး လုေ်ငန်းစဉ်ကို ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့် 
ရဆာင်ေွက်ေမည်မေစ်သည်။၆၉

 RCSS-SSA, TNLA နှင့် မမန်မာ့တေ်မရတာ်တို့အြကား မေစ်ေွားသည့် တိုက်ေွဲများ
ရြကာင့် နမ့်ခမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ ကွတ်ခိုင်၊ မိုးမိတ်၊ လားေှိုး၊ ရကျာက်မဲ၊ မူဆယ်နှင့် မန်တုံငမို့နယ်
တို့ေှိ မေည်သူလူထုအား ရြကာက်ေွံ့မှုနှင့် မတည်မငငိမ်မေစ်ရစသည်။၇၀ TSYU နှင့် TWO တို့
၏ မှတ်တမ်းများအေ တိုက်ေွဲများရြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူ များစုမှာ လူငယ်၊ သံဃာရတာ်
များနှင့် ကရလးသူငယ် စသည့် ေွာသားများမေစ်ြကသည်။ ေှမ်းမေည်ရမမာက်ေိုင်းေှိ လူ့အ 
ခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု ၃၁ ခုကို တအာင်းလူ့အခွင့် အရေးအေွဲ့ ၂ ေွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ငေီး 
၄ ခုမှာ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းငေီးရနာက် ရေးအေ်သည့် ရလျာ်ရြကးရေးမှုများ ေါဝင်သည်။၇၁ 

 ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း ရကျာက်မဲငမို့နယ်ကို အမဲရောင်နယ်ရမမသတ်မှတ်ထား
 သည်။ အဘယ်ရြကာင့်ဆို ရသာ် TNLA, RCSS-SSA, SSPP-SSA နှင့် မမန်မာ့တေ်မရတာ်
တို့အြကား တိုက်ေွဲများ မေစ်ေွားရလ့ေှိသည့်အတွက် မေစ်သည်။ ရကျာက်မဲတွင်မေစ်ေွား
သည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများမှာ စိုးေိမ်စောမေစ်ငေီး များရသာအားမေင့် တာဝန်ယူ၊ 
တာဝန်ခံမှုလည်း  မေှိရေ။ ရကျာက်မဲငမို့နယ် ရချာင်းရချာက်အုေ်စု ေလိန်းရကျးေွာရန အ
 သက် (၅၇)ေှိ ရဒါ်ရအးယိင်းနှင့် အသက်(၅၃)ေှိ ယာရအးရထွးတို့နှစ်ဦး  လက်ေက်ခခံတွင်
 အလုေ်လုေ်ရနစဉ် အမည်မသိ လူသတ်သမားများမှ ၂၀၂၀၊ ရမလ ၁၈ ေက်ရန့တွင် ေက် 
ေက် စက်စက် သတ်မေတ်သွားြကသည်။၇၂

69. Myanmar: Abide by International Landmine Clearance Standards,” News Release, 25 June 2020. https://www.fortify-
rights.org/mya-inv-2020-06-25/

70. TSYU, TWO News Bulletin
71. Ibid
72. TSYU News Bulletin
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 အဆိုေါ သတ်မေတ်မှုနှင့် ေတ်သက်ငေီး ရကျာက်မဲေဲစခန်းမှ လာရောက်ငေီး အမှုစွဲ
ဆို၍ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ မေုလုေ်ရနသည်။ ရဒါ်ရအးယိင်း၏ ညာေက်နားေွက်၊ ညာေက်
မျက်လုံး၊ ဦးရခါင်းနှင့် ရနာက်ရကျာတွင် မေတ်ေှဒဏ်ောများရတွ့ေသည်။ ရဒါ်ရအးရထွး
တွင်လည်း အလားတူေင် ရနာက်ရကျာနှင့် ဦးရခါင်း၏ ဘယ်ဘက်မခမ်းတွင် ဒဏ်ောများ
ရတွ့ေသည်။ လက်ေက်ခခံထဲတွင်အသတ်ခံေသူများအတွက် တေားမှေတမှုေေှိေန်တအာင်း
လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့အစည်းများမေစ်သည့် TWOနှင့် TSYU တို့က ရတာင်းဆိုထားသည်။၇၃

 အာဏာေိုင်တို့ဘက်မှ   ေွင့်လင်းမမင်သာသည့်   စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုေှိမှသာ ကျူးလွန်သူအား 
တာဝန်ယူ တာဝန်ခံခိုင်းနိုင်မည်မေစ်သည်။

 ဇွန်လအတွင်း မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ အင်အား ၈၀၀ ရကျာ် ေှမ်းမေည်နယ်အရေှ့
ေိုင်းတွင် တေ်စွဲလာသမေင့် ထိုင်း-မမန်မာနယ်စေ်တွင် ေှိရနသည့် စစ်ရေှာင်များ၏ လုံခခုံမှု
ကို ငခိမ်းရမခာက်ရနသည်။၇၄ လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်မှုများ ဇူလိုင်လတွင်လည်း ေုံမှန်
ဆိုသလို မေစ်ေွားရနသည်။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ စိတ်ထင်တိုင်း ေစ်ခတ်သမေင့် ေှမ်းမေည်
ရမမာက်ေိုင်း၊ ေန်းခန်ေွာမှ အမျ ိုးသားတဦး ရသဆုံးငေီး အမျ ိုးသမီးတဦး ဒဏ်ော ေသွား
သည်။၇၅ တိုက်ေွဲများနှင့် အေေ်သားများအရေါ် ေစ်မှတ်ထားရနသည့်အရေါ် ရဒသခံမေည်
သူ လူထု၊ ေှမ်း လူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဏိုင်အေွဲ့ (SHRF) နှင့် TWO, TSYU ကဲ့သို့ ND-Burma 
အေွဲ့ဝင်များက ကကံ့ကကံ့ခံ ခုခံ၊ ရထာက်မေ အရေးဆိုရနြကသည်။ 

ကချင်မေည်နယ်ကချင်မေည်နယ်

 စစ်ရေှာင်များမှ ၎င်းတို့ လက်လွှတ်ထားေသည့်ရမမများ မေန်မေမည်ကို ေူေန်ရန
မခင်းအရေါ် အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများမှ စိုးေိမ်ရနလင့်ကစား ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီလတွင်
အစိုးေမှ ကချင်စစ်ရေှာင်များအား မေန်လည်ရနေချ ထားရေးဆိုင်ော အမျ ိုးသားအဆင့်
မူဝါဒ ရဆွးရနွးေွဲများ ကျင်းေမခင်းမေင့် စစ်ရေှာင်စခန်းများ ေိတ်သိမ်းရေး လှုေ်ေှားမှုကို
ဆက်လက်လုေ်ရဆာင်ခဲ့သည်။၇၆ စခန်းများ ေိတ်သိမ်းမှုကို နိုင်ငံတကာစံချနိ်၊ စံညွှန်း
များ အတိုင်းလုေ်ရဆာင်မည်ဟု အစိုးေတာဝန်ေှိသူများမှ အခိုင်အမာရမောဆိုမှုအရေါ် စစ်
ရေှာင်များ အတွက် ကူညီရေးရနသည့်အေွဲ့များက စိုးေိမ်ေူေန်ြကသည်။ ND-Burma အေွဲ့
ဝင် KWAT ၏ မှတ်တမ်းများအေ ကချင်မေည် နယ်နှင့် ေှမ်းမေည်ရမမာက်ေိုင်းေှိ တိုက်ေွဲများ
ရြကာင့် စစ်ရေှာင်စခန်း ၁၇၃ ခုတွင် လူရေါင်း ၁၂၀,၀၀၀ ခိုလှုံရန ေသည်။၇၇ ၎င်းစခန်းများ
ထဲမှ စခန်း ၁၇ မှာ တရုတ်နယ်စေ်အနီး ကချင်လွတ်လေ်ရေးတေ်မရတာ် (KIA) ထိန်းချုေ်
ော နယ်ရမမတွင် တည်ေှိသည်။၇၈ 

73. Joint Statement by Ta’ang Rights Groups, 22 May 2020 https://www.facebook.com/taangwomenorganization/
posts/2755904034681428

74. “Locals Fear Burma Army Troop Expansion in Kutkai Township,” 7 July 2020, Shan Herald Agency for News. https://
www.bnionline.net/en/news/locals-fear-burma-army-troop-expansion-kutkai-township

75. “Burma Army Fires Artillery Shell Into Kyaukme Village, Killing Civilian,” 30 June 2020, Shan Herald Agency for News 
https://english.shannews.org/archives/21252

76. “Govt Talks Explore Closure of Kachin IDP Camps,” Burma News International, 10 January 2020. https://www.bnion-
line.net/en/news/govt-talks-explore-closure-kachin-idp-camps

77. KWAT News Bulletin
78. Ibid
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

 ကချင်မေည်နယ်ေှိ စစ်ရေှာင်များအတွက် လိုအေ်ချက်များ မမေည့်ဆည်းရေးနိုင်မှု
အရေါ် ၎င်းတို့အတွက် အကူအညီရေးရနသည့် အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများကအစဉ်အငမဲ ေူ
ေန်လှေက်ေှိသည်။ အထူးတလည် ေတက်မရအးေသည့် ကိစ္စမှာ ရကျာင်းရနကရလးများ၏
 လိုအေ်ချက်မေစ်သည်။ စစ်ရေှာင်များ၏ ၄၅ % မှာ အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက် ရကျာင်းသား
အများစုမေစ်ြကငေီး စာအုေ်၊ ရဘာေင်စသည့် ရကျာင်းသုံးေစ္စည်းများ မလုံရလာက်မှုနှင့် 
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ေေန်နှင့် တက်ရောက်ေန် အကန့်အသတ်များ ေှိရနမခင်းေင်မေစ်သည်။၇၉ 

 ကချင်မေည်နယ်ေှိ စစ်ရေှာင်များ အဓိက အခက်အခဲမေစ်ေမခင်းမှာ ၂၀၁၅ ရေွး
 ရကာက်ေွဲငေီးရနာက်ေိုင်း  ရငွရြကးရထာက်ေံ့မှုများ လမ်းရြကာင်းရမောင်းသွား၍ မေစ် 
သည်။၈၀ ရထာက်ေံ့မှုများ မေတ်ရတာက်မခင်းအမေင်  နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာသည့်
အရထာက်အေံ့များကို မမန်မာအစိုးေက ေိတ်ေင်လိုက်သည့်အတွက် တချ ို ့စခန်းများ
ရထာက်ေံ့မှု မေေှိရတာ့မခင်းေင်မေစ်သည်။၈၁ စစ်ရေှာင်များမှာ ၎င်းတို့ေေ်ေွာများသို့ မေန်
လိုရသာ်လည်း တိုက်ေွဲမေစ်ေွားမခင်း၊ လယ်ယာရမမသိမ်းဆည်းခံေမခင်းနှင့် အသက်ရမွး 
ဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်းများ  ဆုံးရှုံးမခင်း  သို့မဟုတ်   ရမမမမှုေ်မိုင်းအန္တောယ်တို့ကို  စိုးေိမ်ရန
ြကသည်မှာ အံ့ြသေွယ်မဟုတ်ရေ။ ကချင်မေည်နယ်နှင့် တမခားရသာ တိုင်းေင်းသားရဒသ
ေှိ စစ်ရေှာင်ဒုက္ခသည်များအား ၎င်းတို့ေေ်ေွာများသို့ ဆန္ဒအေ လုံခခုံစိတ်ချစွာ ဂုဏ်သိက္ခာ
ေှိေှိ မေန်နိုင်သည်အထိ နယ်စေ်ရကျာ်မေတ်၍ လုံရလာက်သည့် လူသားချင်း စာနာရထာက် 
ထားရသာအကူအညီများ ရေးေမည်မေစ်သည်။ 

 ေှမ်းမေည်ရမမာက်ေိုင်းတွင် ကချင် ဆောမရလးနှစ်ဦး ေက်ေက်စက်စက် အဓမ္မမေု
ကျင့်ခံေငေီး အသတ်ခံေသည်မှာ ၅ နှစ်ရကျာ်သွားငေီမေစ်ငေီး ကချင်နှစ်ချင်းအသင်းရတာ် 
(KBC) သည် ကျူးလွန်သူများအား တေားစွဲဆို၍ တေားမှေတမှုေှာရေွေန် သံန္ဓိဌာန်ချထား
လှေက်ေှိသည်။၈၂ “ကျူးလွန်သူရတွ ဆက်လက်လွတ်ရမမာက်ရနတဲ့အ တွက် ကျရနာ်တို့
 နာကျင်ေေါတယ်။ ဒါရေမယ့် ကျရနာ်တို့ သူတို့ ဘယ်သူရတွမေစ်တယ်ဆိုတာ မြကာခင်
 ရော်ထုတ်နိုင်မှာေါ” ဟု ရစတနာ့ဝန်ထမ်း ကချင်ဆောမရလး နှစ်ဦးမေစ်ေေ်နှင့် ေတ်သက်

79. Ibid
80. “Myanmar government 'weaponized' denial of aid to ethnic Kachin displaced by conflict: Fortify rights,” Refworld, 30 

August 2018. https://www.refworld.org/docid/5bb72e15a.html
81. Ibid
82. “Group vows to find Kachin teachers’ killers,” 21 January 2020, The Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/

group-vows-find-kachin-teachers-killers.html



စာမျက်နှာ | 28

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

ငေီး KBC လက် ရထာက် အတွင်းရေးမှူး သင်းအုေ်ဆောရတာ် လဂမ်ဇီခွမ် က ရမောသည်။ 
KWAT မှ ကျား-မ အရမခမေု အြကမ်းေက်မှုများနှင့် စစ်တေ်များတေ်စွဲထားသည့် ရဒသများ
တွင် တိုက်ေွဲအရြကာင်းမေု၍ မေစ်ရေါ်လာသည့် အမျ ိုးသမီးများ လိင်ေိုင်းဆိုင်ော အမမတ်
ထုတ်ခံေမှုတို့ကို ဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်ရနသည်။ 

 တိုက်ေွဲရဒသအတွင်း အဓမ္မမေုကျင့်ခံေသူများနှင့် လိင်ေိုင်းဆိုင်ော ရစာ်ကားခံ
ေသူများအတွက် တေားမှေတမှုမှာ အနိမ့်ဆုံးအရမခအရနတွင်ေှိရနသည်။ နစ်နာသူများ
မှာ အကန့်အသတ်ေှိသည့် တေားမှေတမှုလမ်းရြကာင်းမှ မြကာခနဆိုသလို ရသွေည်ခံ
ရနေသည်။ အထူးသမေင့် ကေ်ရောဂါကာလအတွင်း ကျူးလွန်သူများမှာ တာဝန်ခံမှုမှ
ရေှာင်တိမ်းရနနိုင်ေွယ်ေှိသည်။ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ရဒသဆိုင်ော ရခါင်းရဆာင်များသည် ထို
အမှုများအတွက် ြကားနာေန်နှင့် သမာသမတ်ကျသည့် တေားစီေင်ရေး လုေ်ထုံးလုေ်နည်း
များအတိုင်းမေစ်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ေမည်မေစ်သည်။

 မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့် KIA အြကား တိုက်ေွဲများ ခေ်စိတ်စိတ်မေစ်လာငေီးရနာက် 
ဇွန်လအတွင်း ေှမ်းမေည်ရမမာက်ေိုင်း ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ်တွင် ရလးေက်ြကာ တိုက်ေွဲမေစ်ေွား
 သည်၈၃။  မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ၂၀၂၀  ရမလ  ၁၀ ေက်ရန့မှ စက်တင်ဘာလကုန်  အထိ 
တေက်သတ်အေစ်အခတ်ေေ်စဲရြကာင်း ရြကမငာရသာ်လည်း တိုက်ေွဲများ ဆက်လက် မေစ် 
ေွားရနမခင်းမေစ်သည်။ 

 ေားကန့်ေှိ ရကျာက်စိမ်းနှင့် ရေှေမိုင်းများေှိသည့် ရဒသတွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ
တေ်များေိုမိုရစလွှတ် တေ်စွဲထားသည်။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီလတွင် နမ့်ခမ်း အရမခစိုက် တမခ 
၁၂၃ သည်    လက်နက်ကကီး၊ လက်နက်ငယ်များမေင့်  ရဒသခံေွာများသို့  ေစ်ခတ်ခဲ့သည်။၈၄

 ရမလအတွင်း မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ  ေွာသားများ၏ ေစ္စည်းဥစ္စာများအား လုယူကာညှဉ်း 
ေန်းနှိေ်စက်ြကသည်။၈၅ မူဆယ်ငမို့နယ်ေှိ ေွာသားအချ ို ့အားလည်း မတေားေမ်းဆီးခဲရသး
သည်။  ရမမမမှုေ်မိုင်းများနှင့်  မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ  တေ်စွဲထားမခင်းရြကာင့်   ေွာသားများ
မှာ လယ်ယာလုေ်ငန်း လုေ်ကိုင်ေန် လုံခခုံစိတ်ချေမခင်းမေှိရေ။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်နှင့် KIA, 
TNLA အမေင် RCSS-SSA သည် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားရသာ်လည်း RCSS-SSA နှင့်
ေါ တိုက်ေွဲများ ဆက်လက်မေစ်ေွားရန သည်။

83. “Burma Army and KIA Clash for Four Days Straight in Northern Shan State,” 22 June 2020, Burma News International 
https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-and-kia-clash-four-days-straight-northern-shan-state

84. KWAT News Bulletin
85. Ibid
86. “Karen Women’s Group Calls for Boycott of Companies’ Linked to Burma’s Military,” 27 February 2020, Burma News 

International. https://www.bnionline.net/en/news/karen-womens-group-calls-boycott-companies-linked-burmas-mili-
tary
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

ကေင်မေည်နယ်ကေင်မေည်နယ်

 မမန်မာနိုင်ငံအရေှ့ရတာင်ေိုင်းတွင် ကေင့်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)နှင့်မမန်မာ့
တေ်မရတာ်အြကား  တင်းမာမှုများ မမင့်တက်ခဲ့သည်။  ရဒသခံေွာသားများမှာ  စိတ်ထင်
တိုင်း ေစ်ခတ်ခံမှု၊ ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်ခံမှု၊ ငခိမ်းရမခာက်ခံေမှု၊  ရမမမမှုေ်မိုင်းရြကာင့် ရသဆုံး၊ 
ဒဏ်ောေမှုများ ကကုံရတွ့ေသည်။  ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်ရနသည့်  အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်း
များ၏ အဆိုအေ စစ်ရေှာင်ဒုက္ခသည်များသည် ရဆးဝါး၊ ခိုလှုံစော အမိုးအကာနှင့် ေစ္စည်း
များ အရေးရေါ်လိုအေ်ရနသည်။ အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးထားရသာ်လည်း 
တိုက်ေွဲများ မေစ်ေွားရနငေီး စိတ်ထင်တိုင်းေစ်ခတ်ရန၍  ေွာသားများ ထွက်ရမေးရနေသည်။ 
ဇန်နဝါေီ  ၂၉ မှ ရေရော်ဝါေီ ၁၁ အထိ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ လက်နက်ကကီး ၁၂၆ လုံးရကျာ်
ကို မူသရောေှိ ေွာများအား ေစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အမေစ်မဲ့ မေည်သူများ၏ လယ်ယာ ၄၀ ရကျာ်
ကိုလည်း မီးေှို့ခဲ့သည့်အတွက် မမန်မာစစ်သားများတွင် တာဝန်ေှိသည်။၈၆

 မူသရောခရိုင်တွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်၏ အမငင်းေွားေွယ်ော လမ်းမေင်ဆင်မှု
ရြကာင့် တိုက်ေွဲများ မြကာခန မေစ်ေွားသည်။ ေွံ့ငေိုးရေး စီမံကိန်းများ ရောက်ေှိလာ
သည့်အခါ စစ်ရေှာင်ေွာသားများမှာ KNU နှင့် မမန်မာ့ တေ်မရတာ်တို့အြကား တိုက်ေွဲများ
ရြကာင့် စိတ်ထင်တိုင်း လက်နက်ကကီးမေင့် ေစ်ခတ်ခံေမည့် အန္တောယ်နှင့် ကကုံေမေန်သည်။
 မမန်မာ့တေ်မရတာ် စစ်ခန်းများသို့ ရထာက်ေံ့ရေးေစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ေို့ရဆာင်နိုင်
 သည့် ေွံ့ငေိုးရေးစီမံကိန်းရြကာင့် ေွာသားများ ငငိမ်းချမ်း၍ ရဘးကင်းလုံခခုံစွာ ရနခွင့်ေရေး
ကို အဆုံးစွန်ဆုံး ထိခိုက်ရစမေန်သည်။ လက်နက်ကကီးမေင့် ေစ်ခတ်မှုနှင့် ထွက်ရမေးေမှုများ
အရြကာင်း ကေင်အေေ်ေက်အေွဲ့များက အစီေင်ခံ ထုတ်မေန်ရနရသာ်လည်း မမန်မာ့တေ်မ 
ရတာ်မှ ေါဝင်ေတ်သတ်မခင်းမေှိရြကာင်း  မငင်းဆိုသည်။၈၇ KNU မှ မမန်မာ့တေ်မရတာ်အား 
လမ်းမေင်ဆင်မခင်းကို  ေေ်ဆိုင်းေန် ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။၈၈ မမန်မာ့တေ်မရတာ် ဗိုလ်ချုေ်တဦး
မှ မမန်မာ့တေ်မရတာ်အရနမေင့် ကေင်မေည်နယ်အတွင်း လမ်းရဟာင်းတိုးချဲ့မေုမေင်ရနမခင်း
အရေါ် အရမမာ်အမမင်ကကီးသင့်ရြကာင်း ရမောဆိုမှုကို KNU မှ ေယ်ချခဲ့သည်။၈၉   

 မတေားမေုလုေ်မှုများကို တုန့်မေန်သည့်အရနမေင့် KNU မှ ထုတ်မေန်ချက်တေေ်
 ထုတ်မေန်ော မမန်မာ့တေ်မရတာ်သည် NCA သရဘာတူစာချုေ်ကို အခွင့်ရကာင်းယူငေီး 
ကေင်မေည်နယ်ေှိ တေ်မဟာ ၅ နှင့် ၇ တို့တွင် တေ်အင်အား နှစ်ဆတိုးချဲ့ချထားသည်ဟု
 ရော်မေထားသည်။၉၀ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် နှစ်ေက် အေစ်အခတ်ေေ်

87. “Myanmar Military Denies Shelling Villages in Karen State,” 11 February 2020, The Irrawaddy.  https://www.irrawaddy.
com/news/burma/myanmar-military-denies-shelling-villages-karen-state.html

88. “KNU to Myanmar Military: Stop Road Building Until Dispute is Settled,” 20 February 2020, The Irrawaddy. https://
www.irrawaddy.com/news/burma/knu-myanmar-military-stop-road-building-dispute-settled.html

89. KNU Rejects Myanmar General’s Appeal to ‘See the Big Picture’ 25 February 2020, The Irrawaddy. https://www.irrawad-
dy.com/news/burma/knu-rejects-myanmar-generals-appeal-see-big-picture.html

90. “KNU: Burma Army Militarization Forces Karen to Flee Villages – Government Used National Ceasefire Agreement 
to Increase its Troops in Brigades 5 and 7,” 2 June 2020, Karen News, http://karennews.org/2020/06/knu-burma-army-
militarization-forces-karen-to-flee-villages-government-used-national-ceasefire-agreement-to-increase-its-troops-in-
brigades-5-and-7/?fbclid=IwAR0OHEZ5SAgq8fHT5mH9dsSCzi_6RLCEX1Xf_ihXiNUc4enO9_AY_5Ia5yg
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 စဲရေး ကကိုတင်သရဘာတူစာချုေ်အေ KNU နှင့် မမန်မာ့တေ်မရတာ်အြကားတေ်များ ရေှေ့ 
ရမောင်းသွားလာလှေင် နှစ်ေက်ကကိုတင်ညှိနှိုင်းေမည်ဟု ေါေှိသည်။ 

ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်တို့တွင် အင်တာနက်မေတ်ရတာက်ထား၍ အေေ်သားများ၏ လုံခခုံ
မှုကို ထိေါးရစသည်။

 လွတ်လေ်စွာထုတ်ရော်ရမောဆိုခွင့်မှုလည်း ယခုကာလအတွင်း ကျဆင်းလှေက်ေှိ
သည်။ ေို့ရဆာင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ေခိုင်မေည်နယ်ေှိ ၅ ငမို့နယ်နှင့် ချင်း
 မေည်နယ်ေှိ ၁ ငမို့နယ်တို့အား အင်တာနက် မေတ်ရတာက်ေန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည့် ရေရော်
ဝါ ေီလတွင် အဆိုးဆုံးမေစ်သည်။၉၁ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ရိုဟင်ဂျာများအား သတ်မေတ်ခဲ့
သည့် တိကျခိုင်မာရသာ သက်ရသအရထာက်အထားများနှင့် အစုအခေုံအလိုက် မမှုေ်နှံ
ထားသည့် ရနောများအတွက် GPS များအား လွှဲရမောင်းရေးမည်ဟု ချက်မခင်းဆိုသလိုေင်
 AA မှ ထုတ်မေန်ခဲ့သည်။၉၂  ၂၀၁၉ ဇွန်လ ၂၁ ေက်တွင် ငမို့နယ် ၉ ငမို့နယ်တွင် မိုဘိုင်းအင်
တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို တင်းြကေ်ခဲ့သည်။ ဆုံးမေတ်ချက်အရေါ် လူ့အခွင့်အရေးရစာင့်
ြကည့်ရလ့လာရေးအေွဲ့၉၃၊ Fortify Rights၉၄နှင့် လူ့အခွင့်အရေးရကာင်စီမှ ခန့်အေ်ထား
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သည့်ရနာက် ၂၀၁၉ ဇွန်မှ ၂၀၂၀ ရမလအထိ တိုက်ေွဲများနှစ်ဆတက်သွားငေီး ၂၇၃ ကကိမ်
မေစ်ေွားသည၉်၉။ အင်တာနက်မေတ်ရတာက်မှုအမေင် ေို့ရဆာင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
ဝန်ကကီးဌာနမှ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်မှုရေးရနသည့် ကုမ္ပဏီ ၄ ခုသည် တိုင်း 
ေင်းသား  သတင်းဌာနများမှ  အင်တာနက် စာမျက်နှာ ၂၂၁  ခု  အား အစိုးေ၏ ကိုဗစ်-၁၉ 
တိုက်ေျက်ရေးလုေ်ငန်းများအတွက်   သတင်းအမှားများ မေန့်ချသိည်ဟု ဆိုကာ ေိတ်ေစ်ခဲ့
သည်၁၀၀။ 

 ေို့ရဆာင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်တွင် အင်တာ
နက်မေတ်ရတာက်မခင်းနှင့် တိုင်းေင်းသားသတင်းဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာများ ေိတ်
ေင်မခင်းသည် လွတ်လေ်စွာထုတ်ရော်ရမောဆိုခွင့် ကို အဆုံးစွန်ဆုံးချ ိုးရောက်မှုမေစ်သည်။
 အစိုးေမှ ထိုသို့ ထုတ်မေန်မေဌာန်းမခင်းသည် အေေ်သားများ လုံခခုံရေး ကို ငခိမ်းရမခာက်ရန
ငေီး ဒီမိုကရေစီ အရမခခံမူများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်ရနသည်။ 

 ND-Burma အေွဲ့ဝင်များမှ အင်တာနက်ကို မူလအတိုင်းမေန်ေွင့်ရေးေန်နှင့် အင်
တာနက်မေတ်ရတာက်ထား သည့်ကာလအတွင်း မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ကျူးလွန်ချ ိုးရောက်
မှုများကို တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံေန်လည်း ရတာင်းဆိုထားသည်။ လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့များ
က ထေ်ကာတလဲလဲ ရတာင်းဆိုထားသည့် ဆက်သွယ်ရေးဥေရဒ  အထူးသမေင့် ေုဒ်မ ၇၇
 အေ ေခိုင်နှင့်   ချင်းမေည်နယ်များတွင်   တည်ငငိမ်မှုမေှိဟုဆိုကာ  အရေးရေါ် အရမခအရန
သတ်မှတ်ငေီး ဆက်သွယ်ရေးဝန်ရဆာင်မှုများကို  ေေ်ဆိုင်းထားနိုင်သည့် ဥေရဒမေင်ဆင်
ရေးအား နားရထာင်ရမေေှင်းေမည်မေစ်သည်။ 

 နိုင်ငံတကာ ဥေရဒအေ “ဥေရဒအေ စစ်ရဆးသည့် အေိုင်း ၃ ေိုင်း” (three-part 
legal test ၁၀၁) အေသာ လွတ်လေ်စွာထုတ်ရော်ရမောဆိုခွင့်ကို တင်းြကေ်၍ေငေီး အင်တာ
နက်မေတ်ရတာက်မှုကို အဆိုေါအရြကာင်း မေချက်မေင့်သာ မေုလုေ်နိုင်သည်။ အများအား 
မေင့် မေတ်ရတာက်မှုများသည် အဆိုေါေည်ေွယ်ချက်များအတိုင်း မေစ်သည်ကို ရအာင်မမင်
စွာ သက်ရသမမေသနိုင်ရေ။ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲစွာေင် မငငိမ်မသက်မှုများေို၍မေစ်ရစငေီး အင်
တာနက်မေတ်ရတာက်မှု ေေ်ဆိုင်းရေး လှုေ်ေှားမှုများတွင် လူအများေါဝင်လာရစေန်တွန်း 
အားရေးရစသလို မေစ်ရနသည်။ အစိုးေအရနမေင့် ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်တွင် အင်တာနက်
မေတ်ရတာက်မခင်းကို အခိုင်အမာရမောရနရသာ်လည်း တိုင်းမေည်လုံခခုံရေး၊ ကေ်ရောဂါ 
ကာလအတွင်း သတင်းအချက်အလက်ေေှိမှု ကို ေိတ်ေင်တားဆီးမခင်းနှင့် အန္တေယ် အလွန်
များသည့် လုံခခုံရေးအရမခအရနများ တိုးေွားလာရစငေီး လူ့အခွင့်အရေးကိုစိုး ေိမ်ေွယ်
 လျစ်လျူရှု၍ ရခတ်မမီရတာ့သည့် ဥေရဒများအား အသက်ဝင်ရအာင် အတင်း အြကေ် 
လိုက်နာရစသလိုမေစ်ရနရတာ့သည်။
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

သမိုင်းဝင် ICJ ြကားနာေွဲသမိုင်းဝင် ICJ ြကားနာေွဲ

 ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီတွင် နိုင်ငံတကာတေားရုံး (ICJ) မှ မမန်မာနိုင်ငံအရနမေင့် ရိုဟင်ဂျာ
များအရေါ် လူမျ ိုးတုန်းသတ် မေတ်မှုမှ ကာကွယ်တားဆီးေန်အတွက် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်
များအား အြကမ်းေက်မှုမှ အကာကွယ်ရေးသည့် ြကားမေတ်အစီအမံများချမှတ်ခဲ့သည၁်၀၂။ 
မမန်မာ့တေ်မရတာ်၏  လုေ်ေေ်အရေါ် ဂျုေီအေွဲ့၏ ဆုံးမေတ်ချက်ကို   ကကိုဆိုရြကာင်း အေေ်
ေက်အေွဲ့အစည်း ၁၀၃ ေွဲ့က ထုတ်မေန်ခဲ့သည်။ ICJ မှ ဇန်နဝါေီလကုန်ရနာက် ေိုင်းတွင် 
မမန်မာနိုင်ငံအတွက် ကနဦးရလှောက်လဲချက်ရေးမည့်အချနိ်ကို သတ်မှတ် ထုတ်မေန်ရေးခဲ့
သည်၁၀၃။

 ဆုံးမေတ်ချက်သည် ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အာေကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်
ရေးတေ်မရတာ် (ARSA) မှ တိုက်ခိုက်မှုအငေီး လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို စုံစမ်း
စစ်ရဆး စိစစ်ေန် အစိုးေမှ ေွဲ့စည်းရေးလိုက် သည့် လွတ်လေ်ရသာ စုံစမ်းစစ်ရဆး
ရေးရကာင်မေှင် (ICOE) ၏ အေှိုက်အား တိုက်ရိုက် ထိုးနှက်လိုက်သလို ေင် မေစ်သည်။ 
အကျဉ်းချုေ်ရတွ့ေှိချက်က မမန်မာ့တေားစီေင်ရေး စနစ်သည် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ တာဝန်
ယူ တာဝန်ခံမှုကို ေေှိရစေန် စွမ်းရဆာင်နိုင်မခင်းမေှိေဲ ARSA ကိုသာ အမေစ်ေုံချရနသည်ကို 
ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့် ယုံြကည်လာရစသည၁်၀၄။ 

 ဇန်နဝါေီလတွင် ရိုဟင်ဂျာများအရေါ် အြကမ်းေက်နှိေ်စက်မှုမှ အကာအကွယ်ရေး
ေန်  ဂျူေီအေွဲ့မှ ဆုံးမေတ်ချက်ချငေီးရနာက် ၂၀၂၀ ရမလ ၂၃ ေက်တွင် မမန်မာအစိုးေဘက်မှ 
၎င်းတို့၏ ရဆာင်ေွက်မှုကို ေထမအကကိမ်အမေစ် ICJ သို့ အစီေင်ခံစာ တင်သွင်းသည်။ ြကား
မေတ်အစီအစဉ် ချမှတ်ထားရသာ်လည်း အြကမ်းေက်မှုများ ဆက်ေှိရနရြကာင်း မမန်မာ ရို 
ဟင်ဂျာအေွဲ့ (BROUK) ၏ အစီေင်ခံစာအကျဉ်းချုေ်တွင် ရော်မေထားသည၁်၀၅။

 ြကားမေတ်အစီအစဉ်နှင့် ေတ်သက်ငေီး ကုလသမဂ္ဂ အေွဲ့အစည်းများအေါအဝင် 
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ တုန့်မေန်မှုများေှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရေးရကာင်စီ (UN 
SC) အေွဲ့ဝင် မေင်သစ်၊ အက်စတိုနီးယား၊ ဂျာမဏီ နှင့် ဘယ်ဂျယီမ် စသည့် EU နိုင်ငံများက  
မမန်မာနိုင်ငံအရနမေင့် ICJ မှ ချမှတ်ထားသည့် လူမျ ိုးတုန်းသတ်မေတ်မှုကို ကာကွယ်ေန် အ 

102.  International Court of Justice Orders Myanmar to Prevent Genocide Against the Rohingya,” 23 January 2020, The 
Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/international-court-of-justice-orders-myan-
mar-to-prevent-genocide-against-the-rohingya/2020/01/23/ff383ff4-3d29-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html

103. “Fixing of Time-Limits for the Filing of the Initial Pleadings,” 28 January 2020, Press Release: International court of 
Justice. https://progressivevoicemyanmar.org/2020/01/28/fixing-of-time-limits-for-the-filing-of-the-initial-pleadings/

104. “Highlights from the Summary of Myanmar Report on Human Rights Violations in Rakhine,” 24 January 2020, The Ir-
rawaddy. https://www.irrawaddy.com/news/burma/highlights-summary-myanmar-report-human-rights-violations-ra-
khine.html

105. ‘A Continuing Genocide’ – Myanmar’s Failure To Implement The International Court Of Justice Provisional Measures 
Order, 24 May 2020, Burmese Rohingya Organization UK https://www.brouk.org.uk/a-continuing-genocide-myan-
mars-failure-to-implement-the-international-court-of-justice-provisional-measures-order/?fbclid=IwAR3tS2GONo-
WAv_Cg5VWgIaFgoCKdmTRclfr5Jp9u3FazS18bURNSaNTAy8o
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

ရေးရေါ် လိုအေ်သည့်  ရမခလှမ်းများအတိုင်း လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန် တိုက်တွန်းသည်၁၀၆။
 မမန်မာနိုင်ငံ အရနမေင့် ICJ မှ ချမှတ်ထားသည့် လူမျ ိုးတုန်းသတ်မေတ်မှု စာချုေ်နှင့် သက်
 ဆိုင်သည့် ြကားမေတ်အစီအစဉ်  ၄ ချက်ကို  ရလးစားလိုက်နာ အရကာင်အထည်ရော်ေန်
ထုတ်မေန်ချက်ကို UNSC အေွဲ့ဝင်များမှ စိတ်ေျက်ေွယ် သရဘာတူစွာမချမှတ်နိုင်ခဲ့ရေ၁၀၇။
 တံခါးေိတ်အစည်းအရဝးတွင်  တရုတ်နှင့်  ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့က ထုတ်မေန်ချက်ကို ကန့် 
ကွက်ခဲ့သည်၁၀၈။

 ၂၀၂၀ ရေရော်ဝါေီလတွင် မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော ဥရောေကွန်ေက် (EBN) မှ နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသားများလွှတ်ရေး ေန်နှင့် ေိနှိေ်သည့် ဥေရဒများအား နိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံညွှန်း
များအတိုင်းမေုမေင်ေန် မမန်မာနိုင်ငံအား တိုက်တွန်းခဲ့သည်၁၀၉။ ယခုအစီေင်ခံမတိုင်မီ
ကာလ နှင့် ယခုကာလအတွင်း  အေေ်သားများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်
သူများအား ရခတ်မမီရတာ့သည့် ကိုလိုနီရခတ် ဥေရဒများနှင့် ေိနှိေ်မှုရြကာင့် မမန်မာ့လူ့
အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းအရမခအရနအရေါ် ဆန်းစစ်မှုများေှိခဲ့သည်။ ငငိမ်းချမ်းရေးမေစ်စဉ်
မှာ လက်ရတွ့မေစ်နိုင်ေန် အလှမ်းရဝးရနစဉ် ရဒသအများအမေားတွင် လူသားချင်းစာနာ
သည့် အရထာက်အေံ့များ အရေးရေါ်လိုအေ်ရနရသာ်လည်း ဆက်လက်ေိတ်ဆို့ထားမှုများ 
အရေါ် တုန့်မေန်ရတာင်းဆိုမှုများေှိသည်။ 

 ဇွန်လတွင် လူ့အခွင့်အရေးရကာင်စီမှ မမန်မာနိုင်ငံအတွက် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်
ေတ်သက်သည့် ဆုံးမေတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ောတွင် သံတမန်များ၊ လွတ်လေ်သည့် ရစာင့်ြကည့်
ရလ့လာသူများနှင့် သတင်းမီဒီယာများအား တားဆီးမှုမလုေ်ေဲ အမေည့်အဝရလ့လာလုေ် 
ရဆာင်ခွင့်မေုေန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်၁၁၀။  တိုင်းမေည်အနာဂတ် အရေးအောများအတွက် စိုး 
ေိမ်သည့်ရလသံမေင့် မမန်မာနိုင်ငံက အဆိုေါ ဆုံးမေတ်ချက်ကို ေယ်ချခဲ့သည်။ 

106. “EU states urge justice in Myanmar at UN Security Council,” 5 February 2020, Frontier Myanmar. https://www.frontier-
myanmar.net/en/eu-states-urge-justice-in-myanmar-at-un-security-council/

107.  “UN Security Council Fails to Agree on Statement Urging Myanmar to Follow ICJ Measures in Genocide Case,” 5 Feb-
ruary 2020, The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/news/burma/un-security-council-fails-agree-statement-urging-
myanmar-follow-icj-measures-genocide-case.html

108. Ibid
109. “Statement by Members of the European Burma Network,”18 March 2020, Burma Campaign UK https://burmacam-

paign.org.uk/statement-by-members-of-the-european-burma-network/
110. “UN adopts resolution on human rights in Myanmar,” 23 June 2020, UCA News https://www.ucanews.com/news/un-

adopts-resolution-on-human-rights-in-myanmar/88503
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

မေစ်ေေ် ၁။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်အတွက် ရေါ်တာအမေစ် ရစခိုင်းခံေသည့် ေွာ မေစ်ေေ် ၁။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်အတွက် ရေါ်တာအမေစ် ရစခိုင်းခံေသည့် ေွာ 
သားများ ဒဏ်ောေေှိ (TWO)သားများ ဒဏ်ောေေှိ (TWO)

 တအာင်း(ေရလာင်) ကိုယ်ေိုင်အုေ်ချုေ်ခွင့်ေရဒသ နမ့်ဆန်ငမို့နယ် ရကာင်းက
ရလာင်းအုေ်စု ရငါ့စဗစ်ရကျးေွာသား ၂ ဦးသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီ ၂၄ ေက်တွင် မမန်မာ့
တေ်မရတာ် တေ်မ (၈၈)၏ လမ်းမေအမေစ် လိုက်သွားော မိုင်းရေါက်ကွဲမှုမေစ်ငေီး ဒဏ်ော
ေေှိခဲ့သည်။

 တေ်မ (၈၈) မှ ရငါ့စဗစ်ရကျးေွာသို့ ရောက်လာငေီး ၎င်းတို့ စစ်ရြကာင်းကို လမ်းမေ
အမေစ် ေို့ရေးေန် ေွာသား ၂ ဦးအား ရကျးေွာဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးထံ ရတာင်းဆိုခဲ့ 
သည်။   သို့ရသာ် ၂ ဦးကို ချက်ချင်း  မေန်မလွှတ်ရေးဘဲ  ဆက်လက်ရခါ်သွားောမှ ဇန်နဝါေီ 
၂၅ ေက်ရန့တွင် ရကျာက်လုံးကကီးနှင့် စိန်စိရကျးေွာအြကား မိုင်းရေါက်ကွဲမှုမေစ်ငေီး ေွာသား
တစ်ဦးထိခိုက်ခဲ့သည်။

ဒဏ်ောေေှိသူ ေွာသားအား ကူညီရေးသူတစ်ဦးမှ 

“သူတို့နှစ်ရယာက်ကို လမ်းမေအရနနဲ့ ခဏရလးေဲ ရခါ်သွားမယ်ဆိုငေီး ရမောသွားတယ်။
 ဒါရေမဲ့ နှစ်ေက်နဲ့ တစ်ည သွားခဲ့ေတယ်။ တစ်ရယာက်နဲ့ တစ်ရယာက်လည်း မမမင်ေဘူး။
 စစ်သားရတွြကားမှာ မခားငေီးသွားေတယ်။ အရနာက်မှာလိုက်ေတဲ့ ေွာသားရတာ့ ဘာမှ မ
မေစ်ဘူး၊ ဒဏ်ောေတဲ့သူက အရေှ့ကရန သွားတဲ့တစ်ရယာက်ေဲ။ ဒဏ်ောေတဲ့ တစ်ရယာက်
ကို ကျရတာ်တို့က စိန်စိေွာအထိ သွားကကိုရေးေတယ်” 

ဟုရမောသည်။

မေစ်ေေ် ၂။ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မေင့် ခေီးသွားရနသည့် အေေ်သားများမိုင်းထိမေစ်ေေ် ၂။ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်မေင့် ခေီးသွားရနသည့် အေေ်သားများမိုင်းထိ
၍ ဒဏ်ောေ (TWO)၍ ဒဏ်ောေ (TWO)

 ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီ၊ ၆ ေက် ညရန၅ နာေီခွဲခန့်တွင် ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း၊ ရကျာက်
မဲငမို့နယ် ကွမ်းစလန်းအုေ်စု ေန်ရလာ့ရကျးေွာသားနှစ်ဦးမေစ်သူ မိုင်းအိုက်လူနှင့် မိုင်းအိုက်
ဟိန်းတို့သည် မိုင်းရငါ့ငမို့နယ်ခွဲမှ အမေန်လမ်း တွင် မိုင်းနင်းမိငေီး ဒဏ်ောအသီးသီးေေှိကာ
အိုမ်တမာဝ်လူမှုကူညီရေးအသင်း၏ အကူအညီမေင့် လားေှိုးရဆးရုံနှင့် ရကျာက်မဲရဆးရုံ
တို့တွင် ရဆးကုသမှုခံယူရနေသည်။

ကာယကံေှင်မေစ်သူ မိုင်းအိုက်လူမှ 

“ကျရနာ်နဲ့ သူငယ်ချင်းက မိုင်းရငါ့ရေးမှာ လက်ေက်ခခံေမ်းတဲ့စက် သွားဝယ်ငေီးအမေန် နမ့်
ရတွေွာရအာက်နားရောက်တဲ့အခါမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ မိုင်းသွားတိုက်မိတယ်။ လမ်းမှာ ဘယ်
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

သူမှလဲ မေှိဘူး။ ကျရနာ်တို့နှစ်ရယာက်ေဲ တစ်ရယာက်နဲ့ တစ်ရယာက်တွဲငေီး လမ်းရလှောက်
လိုက်၊ ထိုင်လိုက်လုေ်ရနေတယ်။ ည ၇ နာေီရလာက်ရောက်တဲ့အချနိ်မှာ တအာင်းအေွဲ့က
 ရဆးဆောဝန်က ကျရနာ် တို့ နှစ်ရယာက်ကိုရတွ့လို့ နမ့်ရတွေွာကို ရခါ်သွားတယ်။ ရဆး
ရတွထည့် ရေးတယ်၊ ေတ်တီးစီးရေးခဲ့တယ်” 

ဟုရမောသည်။

 အသက် ၃၂ ေှိ မိုင်းအိုက်လူသည် ဘယ်ဘက်ရေါင်၊ ခါးရိုး၊ ညာဘက် တံရတာင်ဆစ်
တို့တွင် ဒဏ်ောမေင်းထန် စွာ ေေှိရသာရြကာင့် ၇ ေက်ရန့တွင် ရကျာက်မဲရဆးရုံမှ လားေှိုး
ရဆးရုံသို့ လွှဲရမောင်းကုသမှုခံယူငေီး။ အသက် ၂၆ ေှိ မိုင်းအိုက်ဟိန်းသည်လည်း ရမခသလုံး
နှစ်ေက်စလုံးတွင် ဒဏ်ောေေှိကာ ရကျာက်မဲရဆးရုံတွင် ရဆးကုသမှု ခံယူရနေဆဲမေစ် 
သည်။

မေစ်ေေ် ၃။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ေွာသားများအား ေစ်ခတ်၊ ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်မေစ်ေေ် ၃။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ေွာသားများအား ေစ်ခတ်၊ ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်
(TSYU)(TSYU)

 ၂၀၂၀ ဧငေီလ ၂၄ေက်ရန့တွင် ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း၊ လားေှိုးခရိုင် မိုင်းရယာ်
တိုက်နယ် ေန်သရမေ ရကျးေွာအုေ်စု လွယ်ဟိုဆိုေ် ရကျးေွာရန ဦးအိုက်ဏ နှင့် ရဒါ်ရအး
ြကာတို့၏သား  မိုင်းအိုက်ရဆွ အသက်(၂၇) နှစ်သည် သူ၏ရတာင်ယာအနီးတွင် ရသနတ်
ဒဏ်ောမေင့် ရသဆုံးခဲ့သည်။  
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 မမန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကေက်တစ် မဟာမိတ်တေ်မရတာ် (MNDAA) နှင့် မမန်မာ့
 တေ်မရတာ်တို့သည် လွယ်ဟိုဆိုေ်ေွာနှင့်  တင်ချ ိုရကျးေွာအြကား ရန့လည် ၁ နာေီ ဝန်း
 ကျင်တွင် ထိေ်တိုက်ရတွ့ငေီး  နာေီဝက်ြကာေစ်ခတ်မှု မေစ်ေွားခဲ့သည်။  ေစ်ခတ်ငေီးရနာက်
ကိုးကန့်တေ်မရတာ် (MNDAA) က တင်ချ ိုေွာဘက်သို့ ရနာက်ဆုတ်သွားခဲ့သည်။ မမန်မာ့
တေ်မရတာ်က တိုက်ေွဲမေစ်ေွားရသာရနောမှာေင် ၃ ေက်တိတိ စခန်းချငေီးရနထိုင်ခဲ့သည်။ 
မိုင်းအိုက်ရဆွ၏  အရလာင်းအားလည်း ထိုရနောမှာေင် တူးရော်ရတွ့ေှိခဲ့သည်။ မိုင်းရယာ်
တိုက်နယ်သည် TNLA, SSPP(SSA), MNDAA, မမန်မာ့တေ်ရတာ်နှင့် မေည်သူ့စစ်တေ်ေွဲ့များ 
လှုေ်ေှားရသာ နယ်ရမမရဒသ တစ်ခုမေစ်သည်။ 

တိုက်ေွဲအတွင်း ထွက်ရမေးေရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက 

“ကျမတို့ ရန့လည်ေိုင်း ထမင်းစားအငေီးမှာ ရသနတ် သံရတွြကားရတာ့ မိုင်းအိုက်ရဆွ
က ကျမတို့ခခံဘက်ရမေးလာတယ်။ ကျမကိုလည်း ရမေးေို့ လှမ်းရအာ်ငေီး သူအေင်ရမေး
သွားတယ်။ သူနဲ့ကျမက ရမေးတာကွာတယ်။ ကျမက ကရလး ၂ ရယာက်နဲ့ရမေးေတယ်။
 ကရလးတစ်ရယာက်က ရကျာမှာ ချည်ထားတယ်။ ရနာက်တစ်ရယာက်က လက်ဆွဲငေီး
ရမေးတယ်။ ကျမတို့က ခခုံတခုထဲ သွားေုန်းတယ်။ မိုင်းအိုက်ရဆွကရတာ့ တင်ချ ိုေွာဘက်
ကို ရမေးသွားတယ်။ ရသနတ်သံငငိမ်လို့ ကျမက ေန်ကင်အွမ်ေွာဘက်ကို ရမေးသွားလိုက်
တယ်။ မိုးချုေ်မှ ကျမက လွယ်ဟိုဆိုေ်ေွာကို မေန်လာခဲ့တယ်။ ဦးအိုက်ရဆွ ရသတဲ့ရနော
မှာ တေ်မရတာ်ေဲေှိတယ် ဆိုရတာ့ သူတို့ေဲ သတ်မှာရေါ့” ဟု ရမောသည်။

ေေ်မိေေ်ေတစ်ဦးက 

“မိုင်းအိုက်ရဆွက သူ့နွားကို ခရလာက်ဆွဲေို့သွားတယ်။ ရန့လည်ထမင်းစားအငေီးမှာ  ရသ 
နတ်သံရတွြကားရတာ့ တင်ချ ိုေွာဘက်ကို ထွက်ရမေးသွားတယ်။ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးကိုရခါ
ငေီး ရမေးသွားလိုက်တယ်။ သူ့ဆိုင်ကယ်ကို သူ့ခခံမှာ ထားငေီးရမေးသွားတယ်။ ရသနတ်သံ
တိတ်ရတာ့ သူ့ခခံမှာ ဆိုင်ကယ်ယူေို့ မေန်လာတယ်။ မေန်ရောက်ရတာ့ သူ့ဆိုင်ကယ်ဘီး မ
ေှိရတာ့ဘူး။ စစ်ေွဲမှာ မမန်မာ့တေ်မရတာ်ဘက်က ၂ ဦးရတာ့ ရသတယ် သူ့ဆိုင်ကယ်ဘီး
မေုတ်ငေီး သူတို့လူကို မီးေှို့လိုက်တယ်။ မိုင်းအိုက်ရဆွလည်း အေစ်ခံေတယ် သူ့အ ရလာင်း
ကို သူ့ခခံရဘးမှာေဲ မမှုေ်လိုက်တယ်။ မိုင်းအိုက်ရဆွကို ဘယ်တေ်က သတ်ေစ်လဲဆိုရတာ့
ကျရတာ်တို့ မသိဘူး။ သက်ရသလည်း မေှိဘူးဆိုရတာ့ရလ။ သို့ရေမယ့် စစ်ေွဲငေီးလို့ 
MNDAA က တင်ချ ိုေွာဘက်ကို ရနာက်ဆုတ်သွားတယ်။ မိုင်းအိုက်ရဆွ ရသတဲ့ရနောမှာ 
တေ်မရတာ်ေဲေှိတယ်။  သူမေန်မလာတာ ကျရတာ်တို့သိတယ်။  သွားမေှာေဲဘူး အဲ့နားတစ် 
ဝိုက်က တေ်မရတာ်ကေှိထားတယ်။  တေ်မရတာ်ရတွ  မေန်ငေီးမှ  ၃ ေက် ရမမာက်ရန့မှာ သူ့
ကိုသွားေှာရတွ့ခဲ့တယ်” 

ဟု ရမောသည်။ 
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

မေစ်ေေ် ၄။ TNLA စစ်သားမှ ၎င်း၏ေည်းစားအား စကားများေန်မေစ်ငေီး ေစ်မေစ်ေေ် ၄။ TNLA စစ်သားမှ ၎င်း၏ေည်းစားအား စကားများေန်မေစ်ငေီး ေစ်
သတ် (TSYU)သတ် (TSYU)

 ေှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ်၊ နမ့်ေက်ကာ ေေ်ကွက် အမှတ် ၄ တွင် 
ရနထိုင်ရသာ အေတားယိုင်ကကိမ် နှင့် အမိယားရအာင်မိတို့၏ သမီး အသက်၂၆ နှစ်ေှိ မူလ
တန်းမေဆောမ ရလွးမမရမွှးရအာင် ကို သူမစာသင်ော ကွတ်ခိုင်ငမို့၊ ရဟွခုတ်ရကျးေွာတွင်
 ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီလ ည ၇ နာေီခန့်က ရသနတ်မေင့် ေစ်သတ်ခံေသည်။  အခင်းမေစ်ေွားငေီး
ရနာက် သူမ၏ရုေ်အရလာင်းကို ကွတ်ခိုင်ေင်ခွဲရုံတွင်စစ်ရဆးော ဘယ်ဘက်ေါးတွင် ရသ 
နတ် ဒဏ်ော ၂ ချက်ရတွ့ေှိသည်။

 အသတ်ခံေသူနှင့် သူမ၏ ချစ်သူတို့ စကားများြကငေီးရနာက် သူမထွက်ရမေးငေီး
 ေုန်းရနသည့် အိေ်ခန်းထဲတွင် ရသနတ်မေင့် ေစ်သတ်ခံေမခင်းမေစ်သည်။ သူမ၏ ချစ်သူ
သည် ရလွးမမရမွှးရအာင်၏ သူငယ်ချင်းများအားလည်း ရသနတ်မေင့် ချနိ်ေွယ်ငခိမ်းရမခာက်
သည့်အတွက် သူငယ်ချင်းများလည်း ရြကာက်ေွံ့ထွက်ရမေးသွားသည်။ အသတ်ခံေသူနှင့်
ရသနတ်မေင့်ေစ်သတ်သူတို့မှာ ချစ်သူများမေစ်ငေီး တမခားအမျ ိုးသားတဦးမှာ ရလွးမမရမွှး
ရအာင်အား စိတ်ဝင်စားောမှ လက်လွတ်မခံလိုသည့် ချစ်သူက ၎င်းရနာက်သို့ အတင်းရခါ်
ော ရလွးမမရမွှးရအာင်မှ မငင်းဆိုသမေင့် ေစ်သတ်မှုမေစ်ေွားမခင်းမေစ်သည်ဟု သိေသည်။

 ထို့ရနာက် ရလွးမမရမွှးရအာင်၏ ချစ်သူသည် ဆိုင်ကယ်မေင့်ထွက်ရမေးသွားသည်။
 ရလွးရမမရမွှးရအာင် သည် ၂၀၁၄ မှစငေီး ရဟွခုတ်ရကျးေွာတွင် ဆောမအမေစ် အမှုထမ်းခဲ့
သည်။ သူမှ၏ ချစ်သူမှာ TNLA မှ မေစ်ငေီး ရနာက်ေိုင်းတွင် PSLF/TNLA မှ မေစ်မှုကျူးလွန်
သူ မိုင်ေိုးစိန် (၂၆) နှစ်အား ေမ်းဆီးမိငေီဟု ရြကမငာခဲ့သည်။ မိုင်ေိုးစိန်ကိုယ်တိုင် မေစ်မှုကျူး
 လွန်ရြကာင်း  ဝန်ခံငေီးအေမ်းခံခဲ့သည်။  PSLF/TNLA တေားရေးဌာနမှ   ၎င်းအားရထာင် 
ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။ 

မေစ်ေေ် ၅။ လက်နက်ကကီး ကျရောက်ရေါက်ကွဲမှုရြကာင့် မိန်းကရလးငယ်မေစ်ေေ် ၅။ လက်နက်ကကီး ကျရောက်ရေါက်ကွဲမှုရြကာင့် မိန်းကရလးငယ်
တဦး ဒဏ်ောေ (CHRO)တဦး ဒဏ်ောေ (CHRO)

 ေခိုင်မေည်နယ်၊ အမ်းငမို့နယ်အတွင်းေှိ ေွာအနီး လက်နက်ကကီး ကျရောက်ရေါက်ေွဲ
သမေင့် အမျ ိုးသမီးငယ် တဦး ဒဏ်ော အမေင်းအထန်ေေှိသွားငေီး အမ်းငမို့ရဆးရုံတွင် ကု
သရနေသည်။ အမ်းငမို့နယ် ကစုကိုင်ရကျးေွာ အုေ်စု၊ ဂိတ်ရချာင်းေွာမှ အသက် ၁၈ နှစ်
အေွယ် မစိုးစိုးေီ သည် ၂၀၂၀ မတ်လ ၂ ေက်ရန့ ညရန ၅ နာေီခန့်တွင် ညရနစာချက်ရန
စဉ် ေွာအနီး လက်နက်ကကီး ကျရောက်ရေါက်ကွဲငေီး သူမ၏ ဝမ်းဗိုက်ကို ထိသွားသည်။ 
ထို့ရနာက် ရဆးရုံတွင် အရေးရေါ် ရဆးကုသမှုခံယူေသည်။ 

ေွာသားတဦးမှ 

“မမန်မာ့တေ်မရတာ်က ေွာအနီးတဝိုက်မှာ မေှိတဲ့အတွက် ဘယ်အေွဲ့က ေစ်တယ်လို့ 
အတိအကျ မရမောနိုင်ေါဘူး။ ဒါရေမယ့် မမန်မာ့တေ်မရတာ် တေ်ေွဲ့ရတွ အမ်းငမို့နယ်ကရန 
စစ်ဆင်ရေးလုေ်ရနတာ ရတွ့ရနေတယ်။ ေစ်ခတ်သံရတွလည်း ခန ခနြကားေတယ်”
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

မေစ်ေေ်မှန် ၆။ ေလက်ဝငမို့နယ်တွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်မေစ်ေေ်မှန် ၆။ ေလက်ဝငမို့နယ်တွင် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်
သမေင့် အေေ်သား ၇ ဦးရသဆုံး (CHRO)။ သမေင့် အေေ်သား ၇ ဦးရသဆုံး (CHRO)။ 

 ၂၀၂၀ ဧငေီ ၇ ေက်တွင် ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်သမေင့် ေလက်ဝငမို့နယ် ဟာမဒါရကျးေွာ 
အုေ်စု ဟမ်ရချာင်းရကျးေွာ အရေါ် မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ ရလယာဉ်မေင့် ေစ်မှတ်ထားဗုံးကကဲ
တိုက်ခိုက်သမေင့် ေွာသား ၇ ဦး ရသဆုံးသွားသည်။ ရသဆုံးသွားသူများတွင် ကရလးနှစ်ဦး
နှင့် မိခင်တဦးအမေင် နို့စို့ကရလးတဦးေါ ေါဝင်သည်။ ရနာက်ထေ် ေွာသား ၈ ဦး ဒဏ်ောေ
သွားငေီး အိမ် ၈ လုံး မီးရလာင်မောကျသွားသည်။ 

မေစ်ေေ်မှန် ၇။  ေမ်းငဗဲတွင်  မမန်မာ့တေ်မရတာ်က ေမ်းဆီးသွားရသာ  လူငယ် မေစ်ေေ်မှန် ၇။  ေမ်းငဗဲတွင်  မမန်မာ့တေ်မရတာ်က ေမ်းဆီးသွားရသာ  လူငယ် 
(၁) ဦးအား မိသားစုမှ အဆက်သွယ်မေ (AASYC)(၁) ဦးအား မိသားစုမှ အဆက်သွယ်မေ (AASYC)

 ေခိုင်မေည်၊ ေမ်းငဗဲငမို့နယ် ရကျာက်ရဆာက်ရကျးေွာအုေ်စု၊ ရကျာက်ရဆာက်
ရကျးေွာရနကိုရဇာ်မင်းထွန်း အသက်(၃၁)နှစ်(ဘ) ဦးရမာင်စံသိန်း၏ သားမေစ်သူအား
 ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၆ ေက်ရန့ ညရန ၅ နာေီခန့်တွင် ၎င်းအလုေ်လုေ်ရနသည့် စနဲငမို့မှ ရနအိမ်
သို့အမေန်တွင် ဆိတ်ေူးရတာင်၌ ယာယီစခန်းချရနထိုင်သည့် မမန်မာ့တေ်မရတာ်၏တေ်ေွဲ့
တေွဲ့မှ ေမ်းဆီးသွားေါသည်။ သူ့အားေမ်းဆီးသွားငေီးရနာက် မည်သည့်သတင်းအစအန
မှ မြကား၍ မိသားစုမှာ စိုးေိမ်ေူေန်ရနသည်။ သူ့အားေမ်းဆီးသွားစဉ်က မမန်မာ့တေ်မ
 ရတာ်မှ သူ့မှတ်ေုံတင်အား လာေို့ေန်ရမော၍ မိသားစုဝင်များမှ ဆိတ်ေူးရတာင်သို့ သွား
ေို့ရသာ်လည်း သူ့အားရတွ့ခွင့်မေရေ။ ေခင်မေစ်သူ ဦးရမာင်စံသိန်းမှ အဆိုေါကိစ္စနှင့် 
ေတ်သက်ငေီး မမန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးရကာ်မေှင်သို့ တိုင်စာရေးေို့ခဲ့ရသာ်လည်း ရကာ်မေှင်မှ 
တစုံတောတုန့်မေန်မှု မေေှိရေ။
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

မေစ်ေေ်မှန် ၈။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ အေေ်သားတဦးအား ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်မေစ်ေေ်မှန် ၈။ မမန်မာ့တေ်မရတာ်မှ အေေ်သားတဦးအား ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်
 သတ်မေတ်မခင်း (AASYC) သတ်မေတ်မခင်း (AASYC)

 ရကျာက်ရတာ်ငမို့နယ်၊  ဒက်မေူေွာမှ ဦးလှစံရမာင်၏သားမေစ်သူ  ဦးသန်းရေှေရမာင်
(၅၃) နှစ် အေါအဝင် မာလာ ရကျးေွာမှ ရဒါ်မရချ၊ ဦးမဲတုတ်ရချ၊ ဦးသန်းထွန်းရမာင်တို့အား
 ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၂ ေက်ရန့ ညရန ၂ နာေီခန့်တွင် မမန်မာစစ်တေ်မှ ေမ်းဆီး ရခါ်ရဆာင်သွား
ခဲ့သည်။ မတ်လ ၂၈ ေက်ရန့ ရန့လည် ၁၁ နာေီခန့်တွင် ဦးသန်းရေှေ ရမာင် အရလာင်းနှင့် 
ကျန် ၃ ဦးအား ေဲစခန်းသို့လာေို့ခဲ့သည်။ 

 ရသဆုံးသူ ဦးသန်းရေှေရမာင်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ညှင်းေန်းနှိေ်စက်ထား၍ တကိုယ်
လုံးအညို၊ အမဲများမေစ်ရနရြကာင်း ဦးသန်းရေှေရမာင်၏ ဇနီးမေစ်သူ ရဒါ်မသန်းနုက ရမော 
သည်။
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

 မမန်မာနိုင်ငံတွင် အေေ်သားများအရေါ် ကျူးလွန်မှုများ ဆက်လက်မေစ်ေွားရနငေီး
 အရေးယူခံေမခင်းမှလည်း  ကင်းလွတ်ရနကာ တေားဥေရဒစိုးမိုးမှုကိုလည်း လျစ်လျူရှု
ေစ်ေယ်ထားသည်။ အကာအကွယ်ရေးရေးစနစ် ယန္တယားများမေှိသည့်အတွက် တိုက်ေွဲ
ြကားေိတ်မိသည့် ရထာင်နှင့်ချရီသာ အမေစ်မဲ့အေေ်သားများအရေါ် အကာအကွယ်ရေးရေး
ကို အရေးတကကီး လုေ်ရဆာင်ေန် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများနှင့် အေေ်
ေက်အေွဲ့အစည်းများက အစိုးေအား ခိုင်ခိုင်မာမာ ရတာင်းဆိုရနြကသည်။ 

 ရမမမမှုေ်မိုင်း ေှင်းလင်းရေး လုေ်ငန်းများ မေှိသည့်အတွက် ရမမမမှုေ်မိုင်းအေါအဝင်
အေေ်သား ထိခိုက်၊ ရသဆုံးမှုများကို တားဆီးနိုင်မခင်းမေိှရသးရေ။ ထို့အမေင် တိုက်ေွဲမေစ်
 ေွားသည့်ရဒသများတွင် ကျား/မအရမခမေု  အြကမ်းေက်မှုများ ဆက်လက်မေစ်ေွားရနငေီး 
အမှန်တကယ်မေစ်ေျက်မှုထက် နည်းေါးသည့် မေစ်ေေ်များသာ အစီေင်ခံမှုေှိသည်။ ထိခိုက်
နစ်နာသူများမှာ စိတ်ဒဏ်ောများေေှိငေီး တိတ်ဆိတ်သွားမခင်း သို့မဟုတ် နစ်နာသူနှင့်
 မိသားစုများအား တံစိုးလက်ရဆာင်ရေး၍ နှုတ်ေိတ်ထားမခင်းမျ ိုး မေစ်ရစသည်။ စိတ်ထင်
တိုင်း ေစ်ခတ်၊ ဗုံးကကဲမခင်းရြကာင့် အေေ်သား ထိခိုက်၊ ရသဆုံးမှုများမေားငေီး၊ ထွက်ရမေး
လွတ်ရမမာက်သူများမှာလည်း မည်သည့်အချနိ်တွင် လုံခခုံစိတ်ချစွာ အိမ်မေန်ေမည်ကို မ
ရသမခာရေ။ 

 တိုက်ေွဲများရြကာင့် ရေှာင်ရမေးေသူများအတွက် အရမခခံ ခိုလှုံစောနှင့် စားနေ်ေိက္ခာ
များ ေီညဲရိုး အရမခခံမူနှင့် ကိုက်ညီေန်မှာ အလှမ်းကွာရဝးလှေက်ေှိသည်။ ေင်းနှီးကျွမ်းဝင် 
ချစ်ခင်ေသူများနှင့် ရဝးကွာရနေသည်မှာလည်း မတေားေမ်းဆီးမှုနှင့် အကျဉ်းချထိန်းသိမ်း 
ထားမခင်းတို့ရြကာင့်မေစ်သည်။ အများစုမှာ ထိန်းသိမ်းခံေစဉ် ညှဉ်းန်းနှိေ်စက်၊ သတ်မေတ်ခံ
ေမခင်း သို့မဟုတ် ရနာက်ထေ် သတင်းတစုံတော မြကားေရတာ့မခင်းများ ကကုံေသည်။

 အေေ်သားများအရေါ် တေားစွဲဆိုမှုများတွင်လည်း ချဲ့ကားလွန်းငေီး မမန်မာ့တေ်မ
 ရတာ်နှင့်  လုံခခုံရေးအေွဲ့များမှ မေဌာန်းထားသည့် ရခတ်မမီရတာ့ရသာ  ဥေရဒများသုံး၍ 
ဆုံးမေတ်ရနသည်။ 

 စစ်တေ် တေားစီေင်ရေးစနစ်မှာလည်း တေားဥေရဒစိုးမိုးမှုကို မမှင့်တင်ရေးေန်
ေျက်ကွက်ရနသည်။ အတုအရယာင် စုံစမ်းစစ်ရဆးရေးများက ထိခိုက်နစ်နာသူများ
အတွက် တေားမှေတမှု ရော်ရဆာင်ေန်ထက် တေ်မရတာ်၏ အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာ
ကို ထိန်းသိမ်း အေတ်ဆယ်ေန်မေစ်ရနသည်။ ဆက်လက် စုံစမ်းစစ်ရဆးရနမှုများသည်
လည်း ရဝ့လည်ရြကာင်ေတ်မေစ်ကာ တာဝန်ခံ တာဝန်ယူမှုကို အချနိ်ဆွဲမခင်းမျ ိုးမေင့်သာ 
အသား ကျရနသည်။ ဥေရဒအေ သက်ရောက်ရစေန် တုန့်မေန်မှုများကို လက်ခံေန်ခက်ခဲ
သည်။ အစီေင်ခံမခင်းမေင့် မေစ်ရေါ်လာသည့် အန္တောယ်မှာ ၎င်းတို့ဘဝ လုံခခုံရေးနှင့် စိတ်
ဆန္ဒအတွက် ရေးဆေ်မှုမေစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်တွင် တေားမှေတမှုအား ရစာ်ကား၊ အရလး
အနက်မထားမခင်းမျ ိုး မမေစ်ရစေရေ။
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

 ND-Burma အေွဲ့ဝင်များအရနမေင့် မမန်မာနိုင်ငံေှိ တေားရေးစံနစ်အရေါ် အယုံ
အြကည် နည်းေါးသည်။ ောထူး ကကီးမားသည့် အာဏာေိုင်များမှာ နိုင်ငံတွင်း တာဝန်ခံမှု
 ယန္တေားမှ အလွယ်တကူ ရေှာင်တိမ်းနိုင်ငေီး ထိခိုက်နစ်နာသူများမှာ ကံဆိုးစွာေင် တေား
မှေတမှုေေှိေန် ကကုံရတာင့်ကကုံခဲ အရမခအရနတွင်ေှိသည်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး
ဥေရဒအေ တာဝန်ေှိရြကာင်းရတာင်းဆိုမှုကို အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများမှ ကကိုဆိုငေီး
အစိုးေအရနမေင့် ၎င်းတို့၏  လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းအတွက် မေင်ေမှ ေါဝင်မှုကို ဝန်ရလး
ရနြကသည်။ 

 အရမခခံအားမေင့် မမန်မာ့တေ်မရတာ်သည် တိုက်ေွဲများအတွင်း အေေ်သားများအား
 အကာအကွယ်ရေးေန် လိုအေ်သည့် ကကိုတင်သတိရေးမှုများအား မမေုလုေ်ေဲ လျစ်လျူရှု
ကာ ၎င်းတို့လုံခခုံရေးကိုသာ ဦးစားရေး ရဆာင်ေွက်ရနသည်။ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း
စာနာရထာက်ထားသည့် ဥေရဒ (IHL) ၏ အရမခခံမူများတွင်  အေေ်သားများအေါအဝင်
ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးေမည့် အမျ ိုးအစား၊ အုေ်စုများကို ထိခိုက်နစ်နာမှု မေှိ ရစေန်
မမေစ်မရန အထူးကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးေမည်ဟု ညွန်းဆိုထားသည်။ သို့ရသာ်လည်း
အေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး သရဘာတူချက်နှင့် မေည်ရထာင်စုအဆင့် ငငိမ်းချမ်းရေးရဆွးရနွး
ေွဲများေှိရနရသာ်လည်း တိုက်ေွဲများအတွင်း အမေစ်မဲ့မေည်သူများမှာ သတ်မေတ်ခံရနေဆဲ
မေစ်သည်။ 

 ယခင်က ထုတ်မေန်ခဲ့သည့် အစီေင်ခံစာနှင့် ယခုအစီေင်ခံစာအရေါ် အရမခခံ၍ 
တိုင်းမေည်အတွင်း လူ့အခွင့်အ ရေးချ ိုးရောက်မှုများ များမေားလွန်းရနငေီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော
ကေ်ရောဂါ မေစ်ေွားရနသည့် ရနာက်ခံအရမခအရန တွင် အသက်ေှင်သန်ေေ်တည်မှုမှာ ေိုမို
၍ ငခိမ်းရမခာက်ခံရနေသည်ဟု ND-Burma မှ နိဂုံးချုေ်ေါသည်။ 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

မမန်မာအစိုးေသို့မမန်မာအစိုးေသို့

R လူ့အခွင့်အရေး အေွဲ့များ၊ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီရေးရနသည့် အေွဲ့များနှင့်
သတင်းသမားများအား လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ မှတ်တမ်းတင်ခွင့်မေုေန်
နှင့် အထူးသမေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ရောဂါ ကာလအတွင်း အထူးလိုအေ်သည်များနှင့် 
အသက် ေှင်သန်ေန် အကူအညီများအား လွတ်လေ်စွာ ရဆာင်ေွက်ခွင့်မေုေန်။

R လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ အကကီးအကျယ်မေစ်ေွားခဲ့ရြကာင်း လူသိထင်ေှား
 အသိအမှတ်မေုေန် နှင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများ ဆန္ဒေှိသည့်အတိုင်း ရေေှည်နှင့် လိုအေ်
သည့် မေန်လည်ကုစားရေးရလျာ်မှု များ မေုလုေ်ေန်။

R ဥေရဒမေုမှု မေုမေင်ရမောင်းလဲရေးအတွက် တေားရေးစနစ်ကို နိုင်ငံတကာတာဝန်၊
ဝတ္တေားများနှင့်အ ညီမေစ်ရစရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂအေါအဝင် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့် 
အရေးအေွဲ့များနှင့် ေူးရေါင်း ရဆာင်ေွက်ေန်။

R အစိုးေ သို့မဟုတ် တေ်မရတာ်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်ေတ်သက်ငေီး ရဝဘန်ရထာက်မေ
သည့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သူများ၊ မေည်သူများနှင့် သတင်းသမား
များအား အကာအကွယ်မရေးနိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဥေရဒ မေုမေင်ရမောင်းလဲရေး
အတွက် အထူးလိုအေ်သည့်အောများအား သရဘာတူလက်ခံ ရဆာင်ေွက်ေန်။ 

R လွတ်လေ်စွာ ထုတ်ရော်ရမောဆိုခွင့် ကျင့်သုံးမှုအရေါ် နှိေ်ကွေ်ခံေသူ အများစုမေစ်သည့်
 နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသားများအား အမမန်ဆုံးလွှတ်ရေးေန်နှင့် ငငိမ်းချမ်းစွာစုရဝးခွင့်နှင့် 
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ေုဒ်မ ၁၉ ကို ရုေ်သိမ်းေန်။

R အေေ်သားများအား အကာအကွယ်ရေးေန်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ေယူေိုင်ခွင့်ကို
ကျနိ်းရသရစရေးအတွက် ေခိုင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်တို့တွင် အင်တာနက်မေတ်ရတာက်
ထားမှုကို ရုေ်သိမ်းေန်။

R ရဒသခံလူထု၏ လိုအေ်ချက်နှင့် လိုလားချက်များအတိုင်း ရဆာင်ေွက်ရေးရနသည့် 
အေေ်ေက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကေ်စွာ ေူးရေါင်းရဆာင်ေွက်ေန်။
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်

မမန်မာ့တေ်မရတာ်သို့မမန်မာ့တေ်မရတာ်သို့

R စစ်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအား နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံချနိ် စံညွှန်းများအတိုင်း
 လက်ခံကျင့် သုံးေန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်သည်ဟု စွေ်စွဲခံေသည့် စစ်သား 
များအား အေေ်ေက်တေားရုံး များတွင် တေားစွဲဆိုေန်။

R တိုင်းေင်းသားရဒသများမှ တေ်အင်အားရလျာ့ချ၍ တိုက်ေွဲများ အမမန်ဆုံးေေ်စဲရေးေန်၊ 
သို့မှသာ အေေ်သားများ၏  ဘဝကို ကာကွယ် ရေးနိုင်ငေီး မမန်မာနိုင်ငံေှိ တိုင်းေင်းသား
အားလုံး တန်းတူ၊ ညီမှေ ရေးကို အာမခံမည့် ေွဲ့စည်းေုံအရမခခံ ဥေရဒသစ်ရေးဆွဲမေဌာန်း
နိုင်ရေးအတွက် အားလုံးေါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးရဆွးရနွးေွဲများ စတင်ေန်။

R အားလုံးေါဝင်သည့် တနိုင်ငံလုံးအေစ်အခတ်ေေ်စဲရေး သရဘာတူမှုအတွက် ဆုံးမေတ်
ရဆာင်ေွက်ေန်။ သို့မှသာ အနိမ့်ဆုံးအရနမေင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ရောဂါကာလအတွင်း
မေည်သူလူထု၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုေ်ငန်းများကို ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက် 
ရေးနိုင်မည်။

R အမေစ်မဲ့မေည်သူများအား ေစ်မှတ်ထားမခင်းနှင့် ညှဉ်းေန်းနှိေ်စက်မခင်း၊ စိတ်ထင်တိုင်း
ေစ်ခတ်မခင်း၊ မတေားေမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမခင်း၊ လယ်ယာရမမ သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့်ကျား
/မအရမခမေု လိင်ေိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းေက်မှုများအေါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်
မှုများကို ချက်မခင်းေေ်ဆိုင်းေန်။

R တိုင်းမေည်အတွင်း မိုင်းေှင်းလင်းရေးအတွက် သရဘာတူလက်ခံငေီး အေေ်သားများ
ရနထိုင်သည့် ရဒသများေှိ မိုင်းေှင်းလင်းရေးကို အမမန်ဆုံး စတင်ေန်။

R အကာအကွယ်ရေးခွင့် စံညွှန်းကို လက်ခံငေီး အမျ ိုးသမီးများ တန်းတူ ကိုယ်စားမေုခွင့်
အေါအဝင် အားလုံးေါဝင်သည့် အမျ ိုးသားမေန်လည်သင့်မမတ်ရေးနှင့် ငငိမ်းချမ်းရေး
ရဆွးရနွးေွဲများ ရဆာင်ေွက်ေန်။

R ေဋိေက္ခများမေစ်ေွားရစငေီး အတင်းအြကေ် ရေှေးရမောင်းမှုများနှင့် အေေ်သားဘဝများ 
ေျက်စီးရစ သည့် ေွံ့ငေိုးရေးစီမံကိန်းများ ေေ်တန့်ေန်။

R အသက်ဆုံးရှုံးမှု၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်မရလျာ်ညီစွာ ေက်စက်စွာမေုမူမခင်းတို့ကို ရေှာင်
 ြကဉ်ငေီး ဂျနီီဗာကွန်ဗန်းေှင်းနှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွက်
ေန်။
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ 

တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များသို့တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်အေွဲ့များသို့

R မိမိတို့ ထိန်းချုေ်ရဒသနှင့် တမခားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့များနှင့်ေါ အဝင်၊ အထွက်ေှိသည့် 
နယ်ရမမများေှိ အေေ်သားများ၏ အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွက်ေန်။ 

R လူသားချင်းစာနာသည့် စံချနိ်စံညွန်းများကို ရလးစားငေီး အေေ်သားများကို အကာ 
အကွယ်ရေးနိုင် မည့် သဘာတူချက်များအတိုင်း လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန်။

R တိုင်းမေည်အတွင်း မိုင်းေှင်းလင်းရေးအတွက် သရဘာတူလက်ခံငေီး အေေ်သားများ
ရနထိုင်သည့် ရဒသများေှိ မိုင်းေှင်းလင်းရေးကို အမမန်ဆုံး စတင်ေန်။

R ထိခိုက်နစ်နာသူများ ရေွးချယ်သည့် တေားမှေတမှု ယန္တေားအားရလးစားငေီး လူ့အခွင့်
 အရေးချ ိုး ရောက်သည့် တေ်ေွဲ့ဝင်များအား တာဝန်ခံ၊ တာဝန်ယူမှုေှိရစရေးအတွက် 
အရေးယူရဆာင်ေွက်ေန်။

R လူ့အခွင့်အရေးအေွဲများအား နှိေ်စက်၊ လက်တုန့်မေန်မခင်းမေှိေဲ လွတ်လေ်၊ လုံခခုံစွာ 
မှတ်တမ်း တင်ခွင့်မေုေန်။

နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသို့နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသို့

R ေွဲ့စည်းေုံအရမခခံဥေရဒကို မေင်ဆင်၍ စစ်တေ်အား အေေ်သား ဦးရဆာင်မှုရအာက်
တွင် မထားနိုင်သရေွ့ မမန်မာမေည်တွင် ဥေရဒစိုးမိုးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားမည်
 မဟုတ်သည်ကို သရဘာရေါက် ေန်နှင့် အစိုးေအရနမေင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု
များအတွက် ထိရောက်သည့် တေားစီေင်ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေးမဟုတ်သည့် အသွင်
ကူးရမောင်းရေးကာလ တေားမှေတမှု ယန္တေားများ ေွဲ့စည်းရဆာင် ေွက်ေန်။

R မမန်မာ့တေ်မရတာ် ထိေ်ေိုင်းအောေှိကကီးများ၊ စစ်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ
အား နိုင်ငံမခားနှင့် ေူးရေါင်းရဆာင်ေွက်သည့် စီးေွားရေးလုေ်ငန်းများ ေေ်ဆိုင်းသွားရစ
ရေးအတွက် ထိရောက်သည့် အရေးယူမှုများ မေုလုေ်ေန်။ 

R လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများအရေါ် တင်းြကေ်ရနမှုများအား ရုေ်သိမ်းရေး
ေန် တိုက်တွန်း ရတာင်းဆိုေန်၊ သို့မှသာ အကူအညီများလိုအေ်သည့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း
သို့ ရချာရချာရမာရမာ၊ လုံခခုံစိတ်ချစွာ စီးဆင်းရောက်ေှိနိုင်မည်။

R လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်သူများအား ၎င်းတို့ ကျူးလွန်မှုများအတွက် တာဝန်ယူ၊
တာဝန်ခံမှု ေှိလာရစရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ လက်ရအာက်ခံ အေွဲ့အစည်းများနှင့် ေူး 
ရေါင်းရဆာင်ေွန်ေန် မမန်မာအစိုးေအား စည်းရုံးတိုက်တွန်းေန်။
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မြန်ြာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနအရေါ် သုံးသေ်ချက်
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