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အျပညျ္ပည္္ ဆို ရ္ာ လူ ့အအခု ့္အ ရး   ၾျုာာာာတး္ ၾၾကး  ပပၚခၾလ္ာာည့္ နာွ ္ပ ုး္ အနိာွ္္ ယ ္ျပည့္ 

အၚဆတး္အတာွ ္ဥပ ဒ ရးရာ ာံိးာပၚ္ာိျ္ပနအ္နၾ ္

၂၀၁၈ အနိွာ္ ဒၾကဇဘၤာလ ၁၀ ရၾ္ န ့ာည္ အျပည္ျပည္္ဆိုရ္ာ လူ ့အအခု့္အ ရး  ၾျုာာာာတ္း ၾၾကး  ပပၚခၾ္ 
ာည့္ နွာ္ ပ ု္း အိနွာ္္ယ္ ျပည့္ ျတာၾ္ာည့္  န ့ျ ာ္ာည္ည္။ ယ န ့ၾတာာ ၾၾကးာခု္ လူ ့အအခု့္အ ရးာည္ ၾတာာာအခု္ 
္ၾ္ာခယ္ ္ာု္ရခၾ္ာည့္  အာ္ ၾၾကးး၏ အ ရး ၾၾကး ာာ အာဆာ္အပဆို္းာရပ္အ နျ ု့္ ာဘၾ္ာခု္ အရွဆန္ရလာ 
လနၾ္ရွဆာည္ည္။ အျအားာဘၾ္ာခု္တူ နဆို္ုံ နွု့္ နယ္ပယ္အ ျတာၾ္အတနားာခု ္ လူ ့အအခု့္အ ရးာည္  နာၾ္ျပန္ 
္ိာ္လနၾ္ရွဆ  ၾာု္း  ာခ ့ရာည္ည္။ ျတန္တာနဆို္ုံာခု ္ ဗိဒၶဓတၼပရဟဆာ   ာု္ ဒးရွု ္း (ာဆိ ့တဟိာ္) အတနဆ း၊ ဘာာာ၊ 
ာာာနာ  ာာု့္ ရွာၾ္ ရးအ ခြဲ ့ (တဘာ) း၏ အဓဆၾ ဥၾကး ္ာု္တမ အာၾ္ာခု္ အာခန္း ရာၾ္1 ဗိဒၶ၀ ဒ အတနဆ းာား ရး လမပ္ 
ရွားတမး၏ လႊတ္းတဆိးတမ  ၾာု့္ လခာ္လပ္ာခာ  ာခး အပ၊ ယံိ ၾည္၊ ၾဆိးၾခယ္ပဆို္အခု့္ အအခု့္အ ရးတွာ ၚု္ရွားာခာ အနဆ း  ာၾ္အရံ၊ 
ဥပ ဒာဆိးတဆိး ရးၾဆိ လံိး၀ပု္ၚဆအဆိၾ္၊ လူတမ ရးာည္ျုဆတ္တမအား အ္ၾ္တျပာ္ျအဆတ္း ျအာၾအ္ံ နရာည္တွာ ာဆိးရဆတ္ဘခယ္ အ ျအ 
အ နာ္ိဆ ့ပု္ ္ဆိၾ္ ရာၾ္လနၾ္ရွဆာည္ည္။ 

ယု္းနွု့္ ာပ္လွနဥ္း၍ ၾိလာတဂၢး၏ လခာ္လပ္ ာာ နဆို္ုံာၾာ အအနၾ္အလၾ္ရွာ  ခ ရး တာရ္ွု္ ၾ၂၀၁၈ အနိွာ ္
 အာၾ္ာဆိဘာလ ၂၄ ရၾ္ န ့ာခု္ ၚိာ္ျပန္အြဲ့ ာာ အာၾကရု္အာံာ၌   ာ္ျပၚားအနၾ္ၾဆိ  လ့လာာု့္ပ ာည္ည္။ 

အတိန္းာၾား ျပာ ၾားအနၾ္ နွု ့္ ာပ္လနဥ္း၍ အာဆိးရး၏ ာိန္ ့ျပန္တမာည္ တလံိ လာၾ္ပ ည္။ အ ၾတ္း ၾ္၊ ရန္လဆိ၊  
            အခြဲျအား္ၾ္္ံျအု္း ာဆိ ့ၾဆိ ဥၾကးာည္ာည့္ လံမ ့ ္ာ္တမ ပ ၀ု္ ာာ အတိန္းာၾား ျပာ ၾားအနၾ္ း၏ လႊတ္းတဆိးတမ ာည္ 
            တာ္ရွု္အား အ လးအနၾ္ အ နွာၾ္အယွၾ္ ျ ာ ္ာာည္ည္။ အတိန္းာၾား ျပာ ၾားအနၾ္  ၾာု့္ အၚူးာျ ု့္ 
            ရအဆို္ျပည္နယ္ာခု္ အ ၾတ္း ၾ္တမတနား ျ ာ္ပခား ာာည္ည္။ ( ယဘိယနအားျ ု့္ တခာ္္လု္တနား) ရဆိဟု္ဂနာတနားၾဆိ  
            ၾဆိ ္န္ ့ၾနု္လနၾ္ ၾြဲ ့ရြဲ ့ျပာ္ာု္၊ လူ ့ဂို္ာဆၾကာညွဆ းွိဳးခတ္း ာျအု္းာည္ တဘာ ၾြဲ့ာဆ ိ ့ ာာ အာခန္း ရာၾ္ 
            ဗိဒၶဘာာာ အိပ္ာိတနားး၏  အ ု္း ္ာု္တမျ ု့္ အတနဆ းဘာာာ ၾာၾခယ္ရန္ ဟူ ာာ လမပ္ရွားတမး၏  ာာ့အနၾ ္
            အျ ာ္နွာ္ ပ ု္းတနားာခာ ၾနု့္ာံိးလာအြဲ့ ာည္ည္။2  

                                                           
1   အာခန္း ရာၾ္ ္ဆိ ာာ  ၀ ဟာရအား ၾိလာတဂၢ အအနၾ္အလၾ္ ရွာ  ခ ရးတာ္ရွု ္ၾ ၄ု္းာဆိ ့း၏ အာၾကရု္အံာာာခု္ 
   ၚည့္ာခု္း ာံိးာခြဲအြဲ့ာည္ည္။ 
2 U.N. Human Rights Council - Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (full report, supporting 

documentation, mandate):  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx 
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx
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 တဘာ အာခု္းာခု္ ျုဆတ္းအနတ္း ာာ နည္းလတ္းျ ု့္ ဗိဒၶ၀ ဒ ျပန္ ့ပခား ာေန္ ယံိ ၾည္ာည့္ ရဆးိာားျပၾကး  ၾည္ညဆ  
ၾဆို္းရဆမု္းဘခယ္ ရဟန္း ာာ္ အ ျတာၾ္အတနား ပ ရွဆနဆိုပ္ ာည္ည္။ ာဆိ ့ရာာခု္ ၄ု္းာဆိ ့ာည္ ၾိလာတဂၢ အအနၾ္အလၾ္ရွာ 
  ခ ရး တာရ္ွု္ၾ တၾကး တာု္းၚဆိးျပာၾြဲ့ာဆိ ့ ာာ အာခန္း ရာၾ္ လမပ္ရွားတမတနားအား ဥၾကး၀ၾကရာ ူ နွု့္ ၄ု္းး၏ ာပည့္ာာ၀ၾ 
တနားၾ   ာ္ ္ာု္ နျအု္းအ ပပ  ၾပ္တာ္၊ ာာ္ ္း၊ အ ရးယူာု့္ာည္ည္။ ယု္းအာခန္း ရာၾ္လမပ္ရွားတမတနားာခု ္  အာၾ ္
ပ  ာဆိ ့ပ ၀ု္ာည္ည္။ 

          (၁) ၾရု္၊ ၾအနု္၊ အနု္း၊ ရအဆို္ျပညန္ယ္တနား အာခု္း  ၀းလံာၾက အ ု္ ာာ  ဒာတနားရွဆ အျအားဘာာာယံိ ၾည္ 
               ာူ တနား ပံိတွန္အားျ ု့္ လႊတ္းတဆိးၚားာည့္ နယ္ ျတတနားာခု ္ ဗလၾကနွု့္ ဘိရားရွာ္အိဆး ၾနာု္း ၀ု္းတနား အာခု္း 
               ဘိရား ာာၾကတနား ာည္ျအု္းည္။ 

 (၂) ဗိဒၶ၀ ဒ ာု္ ၾားပဆိ ့အနလနၾ္ရွဆ  ၾာု္း အၾာအၾခယ္ယူၾာ အၚူးာျ ု့္ တခာ္္လု္ၾဆိ ္န္ ့ၾနု္လနၾ္ 
                 ဘာာာ ရး နွု့္ လူတနဆ း ရး တိန္းာၾကးတမတနား ပနံ ့နွံ ့ အာု္ျပ ျအု္း၊ အတိန္းာၾား ျပာ ၾား ာရန္ လမံ ့ ္ာ္ျအု္းည္။ 

            (၃) အၚၾ္ပ  အာခန္း ရာၾ္  ာခး အပယူ္တမတနား ၾဆိ ာံိးာခြဲလနၾ္  ျတာၾ္တနားလွာခာ ာာ ာာ ာာု္၊ ာာာတ္း၊ 
                 ဂနာနယ္ နွု့္ ာာအိပ္တနား အ ျတာၾ္အတနား ၚိာ္ ၀ျအု္းည္။ 
            (၄) အၚူးာျ ု့္ ရအဆို္ျပည္နယ္ာခု ္ရဆိဟု္ဂနာ တနားၾဆိ ္န္ ့ၾနု္လနၾ္ လူတနဆ းာံိးာာ္ျ ာ္တမၾဆိ ၾန းလခန္ျပၾကး 
                 ျပၾကးျအု္းတွာပု္ ျတနတ္ာာာ္ာပ္ၾဆိ  ၚာၾ္အံပခြဲတနား ၾနု္းပျအု္းည္။ 
            (၅) တခာ္္လု္ဘာာာ၀ု္တနားအား ၀ု္ ရာၾ္အခု့္ ပဆာ္ပု္ၚား ာာ  ၾနးရခာတနားာာ္တွာ္ျအု္းျ ု့္ 
                 အခြဲျအား္ၾ္္ံတမၾဆိ ၾနု့္ာံိးျအု္းည္။ 
            (၆) ဘာာာ ရးပ႗ဆပၾကတနား ျ ာ္ပခား ာာအအ  နွာ္ဘၾ္လံိးတွ ၚဆအဆိၾ္နာ္နာာခားာူတနားအား လူတမ ရး ၾူညၾကတမ 
                 တနား  ပးရတည့္အာား ဗိဒၶဘာာာ၀ု္တနားၾဆိာာ  ပးအပ္ျအု္းတွာ ု ၊ ာူာပ း၊  ယာၾၤနား၊ တဆန္းတ ဟူ၍ 
                 အခြဲျအားျအု္းၚၾ္ ရိပ္နာတ္ နွာပ္ းၾဆိ ာာ အဓဆၾၚားၾနု့္ ၾံ အားၚိာ္ရတည္ဟူ ာာ ဗိဒၶး၏ အ္ံိးအတ 
                 နွု့္ ္န္ ့ၾနု္လွနၾ္ရွဆျအု္းည္။ 
             (ေ) ၁၉၈၂ အိနာွ္နဆို္ုာံားဥပ ဒၾဆိ အိအံၾာၾခယ္ ပး နျအု္းျ ု့္ အျပည္ျပည္္ဆို္ရာ လူ ့အအခု့္အ ရး  ၾျုာ 
                  ာာာတ္းအပဆိဒ္ ၁၅ ာခု္   ာ္ျပၚားာည့္ နဆို္ုံာား ျ ာ္ပဆို္အခု့္ၾဆိ ျုု္းပယ္ျအု္းည္။ 
             (၈) တနဆ း ာာု့္ဥပ ဒ  လးအိ ပပလာ ာရန္ ာၾကတံအနၾ္ အနတွာ္ ္ာု္ရခၾ္ျအု္းျ ု့္ အျပည္ျပည္္ဆို္ရာ  
                  လူ ့အအခု့္အ ရး  ၾျုာာာာတ္းအပဆဒိ္ ၂၀ ာခု္ အာတအံၚားာည့္ ဘာာာယံိ ၾည္တမ ၾူး ျပာု္းအခု့္ၾဆိ  
                  ျုု္း္န္ျအု္းည္။ 
 
                ျတန္တာာာ္ အ ု္း ္ာု္တနား၊ အၚူးာျ ု့္ ဗဆိလ္အန ပ္တမး ၾၾကးတု္း အာု္လဆမု္ နွု့္ အာဆိးေအာုာပဆို္တနား အ နျ ု့္ 
လူၚိ ရွ ့ တွာၾ္ာခု္ အာဆအလု္းျ ာ္ ာ၊ တနၾ္ၾခယ္ာခု္ အျအားနည္းတနားျ ု့္ျ ာ္ ာ၊ အၚၾ္ပ  အပနၾ္ာ ဘာ လမပ္ရွား 
တမတနားအား   ာ္ ္ာု္လနၾ္ ဗိဒၶဘာာာ ၾဆိ ျုဆွ းတွဆန္ အာု္ ျပ  နာည့္ ဥၾကး၀ၾကရာူ နွု့္ ၄ု္းး၏ အိပ္ာိအား ာဆာ္ဓ ာ္ ရး၊ 
ရိပ္၀ာ   နွု့္ ဘ႑ာ ုခ  ၾး အရ  ၚာၾ္ပံ့  ပးအပ္ နတမတနားအား ရပ္္ဆို္းရန္  ာာု္း္ဆိာည္ည္။  

               ဘာာာ ရးလခာ္လပ္အခု့္ ၾနု့္ာံိးတမ ရနဆို္ ာ ရးအာခၾ္ ဥၾကး၀ၾကရာူ နွု့္ာပည့္ာာ၀ၾ တနားအား  ြဲ ရွာုျ္ပၾကး 
အျပည္ျပည္္ဆို္ရာ လူ ့အအခု့္အ ရး   ၾျုာာာာတ္း အပဆိဒ္ ၂၀ ၾဆိ   ာ္ ္ာု္ဘဆိ ့လဆိအပ္ပ ာည္ည္။ ယု္းအာခၾ္ ာိ ပ ု္း 
 ၾဆ းပတ္းအားၚိာ္ ၾ ာရန္ ဥပ ဒအ ၚာၾ္အၾူျပ ၾခန္ရၾ္အ နျ ု့္ ာဆို္းရု္းာား ပ ု္းာံိ လူၚိ ၾၾကးာရပ္လံိးအား 
ပန္ ၾားပ ာည္ည္။  
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ဥပ ဒအ ၚာၾအ္ၾျူပ ၾခနရ္ၾ ္                                            န ့ာခြဲည္။ ဒၾကဇဘၤာလ (၁၀) ရၾ္ ၂၀၁၈ အနိွာ ္

အ ားာဆပ္ာဆလဆိလနု္ ္ၾ္ာခယ္ရန္ 

ဥၾကး အာု္ၚူး (လူ ့အအခု့္အ ရး  ရ ွ့ န) 
ဥပ ဒအ ၚာၾ္အၾူျပ ၾခန္ရၾ္ာည္ ၚာု္ာူ 
ပု္တ ရံိး တဆို္ဂနာယန္ျတဆ  ့၊ ၾအနု္ျပည္နယ္ 
္ၾ္ာခယ္ရန္ ံိး  
(၄၆) (၀) ေ၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅ 
Website: legalaidnetwork.org              E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 


