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ျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံ    လူလူလူလူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအခြင့္အေရးအေျခအေနအခြင့္အေရးအေျခအေနအခြင့္အေရးအေျခအေန    အစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာ    
((((ဇႏၷဇႏၷဇႏၷဇႏၷ၀၀၀၀ါရီါရီါရီါရီ----    ဇူဇူဇူဇူလိုင္လိုင္လိုင္လိုင္    ၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀)))) 

လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္ (ျမန္မာႏုိင္င)ံ (အဲန္ဒ ီ ဘားမား) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားမ ွ

စစ္အစုိးရ၏ အာဏာအလဲြသုံး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို မည္သို႔ဆန္႔က်င္ ရင္ဆိုင္သည္ဆိုသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန ္ အမွန္တရားမ်ားအား 

စုေဆာင္းေဖၚထုတ္ကာ စည္းရံုးတိုက္တြန္း ေရ႕ွေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ဒီမိုကေရစ ီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္းေပါင္း (၁၃) ဖြဲ႔ျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 

ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဲန္ဒ ီ ဘားမား အေနျဖင္ ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

လူနည္းစုမ်ားအပါအ၀င ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိ အဖိႏွိပ္ခံအစုအဖြဲ႔မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ထိုအစုအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ 

က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားလည္း စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အနဲ္ဒ ီ ဘားမား အေနျဖင္ ့

ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားအား ျမန္မာတျပည္လုံးအတိုင္းအတာျဖင္ ့ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏုိင္င ံ

တြင္းရွိ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးအစား ေခါင္းစဥ ္(၁၆)ခ ု ျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ 

ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။ ပံုုမွန္ေလးလပတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွတဆင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားသာမက အေျခအေနအခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ကာ ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 

စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္တကြ အတတ္ႏုိင္ဆုံး တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ (၇)လအတြင္းေကာက္ယူ 

ရ႐ွိထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား သီးျခား  

ဦးစားေပး ေဖၚျပေပးထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလတေလွ်ာက္လုံးတြင္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားလည္း ေစာင့္ၾကည့္ 

မွတ္တမ္းျပဳကာ က်ယ္ျပန္႔တိက်သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇႏၷဇႏၷဇႏၷဇႏၷ၀၀၀၀ါရီါရီါရီါရီ----ဇူလိုင္လ ဇူလိုင္လ ဇူလိုင္လ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ၂၀၁၀ အတြင္း အတြင္း အတြင္း အတြင္း အဲန္ဒီအဲန္ဒီအဲန္ဒီအဲန္ဒီ    ဘားမားမွဘားမားမွဘားမားမွဘားမားမ ွေကာက္ယူရေကာက္ယူရေကာက္ယူရေကာက္ယူရ႐႐႐႐ိွထားသည့္ိွထားသည့္ိွထားသည့္ိွထားသည့္    
ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား    

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ ဇႏၷ၀ါရီလမ ွ ဇူလိုင္လအထိ စစ္အစုိးရႏွင့္ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားမွ 
က်ဴးလြန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါင္း (၆၀) အား အဲန္ဒီဘားမားမွ 
စုေဆာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စာရင္းဇယား သက္ေသအေထာက္အထား 
မ်ားႏွင့္တကြ မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါသည္ - 

 
လူလူလူလူ႕႕႕႕အခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစားအခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစားအခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစားအခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစား အမႈေပါင္းအမႈေပါင္းအမႈေပါင္းအမႈေပါင္း    

အၾကမ္းဖက္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏုိင္က်င့္ဖိအားေပးမႈႏွင္ ့အျခားေသာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ၁၆ 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အား ျငင္းပယ္ပိတ္ပင္မႈ ၁၄ 

စိတ္ထင္တိုင္း ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ   ၈ 

အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈ ၈ 

လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ၊ ေဖာ္ထုတ္၊ စုရံုး၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္အား ျငင္းပယ္ပိတ္ပင္မႈ  ၈ 

တရား၀င္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္အေပၚ ပိတ္ပင္မႈ (ဥပမာ ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္ပါတီအား မေဲပးခြင့္မရိွမႈ) ၄ 

ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္ပါတီတြင္ပါ၀င္ခြင့္၊ စည္း႐ံုုးလႈပ္႐ွားခြင့္အေပၚပိတ္ပင္မႈ ၁ 
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ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁ 

 

    

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဒီမုိကေရစီ၊ လုံၿခံဳမႈ ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စသည့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လိုလားေတာင့္တခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ခြ် တ္ေခ်ာ္ 
မွားယြင္းစြာ ေရးဆဲြအတည္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စစ္အစုိးရ၏ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ ္
အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥၿ္ပိဳင္ျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ ္ ဇႏၷ၀ါရီလမွ 
ဇူလိုင္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါင္း (၆၀) အား အဲန္ဒီ 
ဘားမားမ ွမွတ္တမ္းျပဳစ ုထားပါသည္။  

ထိုအမႈ (၆၀) ထမဲ ွ (၂၇) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာအမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ရနၿ္ခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏုိင္က်င့္ဖိအားေပးမႈႏွင္ ့
အျခားေသာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အမႈမ်ားထတဲြင္ အရပ္သားမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား 
အတင္းအက်ပ္တက္ခုိင္းျခင္းႏွင္ ့ မတက္ေရာက္ပါက ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီအား အလွဴေငြ မထည့္မေနရ ထည့္ရျခင္းႏွင္ ့ ပါတီ၀င္အျဖစ္ လူဦးေရစာရင္းေပးရျခင္း တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမွ တအိမ္တေယာက္ ပါတီ၀င္အျဖစ၀္င္သည့္ စာရင္းအား ႀက့ံဖံြ႔ပါတီ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားသို႔ တင္သြင္းရပါသည္။ (၂၃) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အား 
ျငင္းပယ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ဆန္႔က်င ္ လႈံ႔ေဆာ္စည္းရံုးမည္ဟု စစ္အစုိးရမ ွ
သံသယရွိသ ူ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ၾသဇာရွိသူ အရပ္သားမ်ားအေနျဖင္ ့ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရသည့္အျပင္ 
ခရီးသြားလာခြင့္လည္း ပိတ္ပင ္ ခံၾကရပါသည္။ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာအမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ 
သူမ်ားအား စိတ္ထင္တိုင္း ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အလားတူပင္ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာအမႈမ်ားတြင ္
အရပ္သားမ်ားအား ႀက့ံဖံြ႔ပါတီႏွင့္ အျခားေသာစစ္အစုိးရလက္ကိုင္တုတ္ပါတီမ်ားအတြက္ သတင္းေပးလုပ္ေပးရန္ အဓမၼ 
လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ၊ ေဖာ္ထုတ္၊ စုရံုး၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္အား ျငင္းပယ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္လည္း 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၆၀) တြင္ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ပါသည္။ တရား၀င ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္အေပၚ ပိတ္ပင္မႈမ်ားတြင ္ အရပ္သားမ်ားအား 
ႏုိင္ငံသားကဒ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဗလီမ်ားျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ ႀက့ံဖံြ႔ပါတီအားမေဲပးေစရန ္ အျခားေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မ၀ဲယ္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  
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၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုႏွစ္ဇႏၷခုႏွစ္ဇႏၷခုႏွစ္ဇႏၷခုႏွစ္ဇႏၷ၀၀၀၀ါရီလမွဇူလိုင္လအထိါရီလမွဇူလိုင္လအထိါရီလမွဇူလိုင္လအထိါရီလမွဇူလိုင္လအထိ    အဲန္ဒီအဲန္ဒီအဲန္ဒီအဲန္ဒီ    ဘားမားမွဘားမားမွဘားမားမွဘားမားမွ    ေကာက္ယူရေကာက္ယူရေကာက္ယူရေကာက္ယူရ႐႐႐႐ိွထားသည့္ိွထားသည့္ိွထားသည့္ိွထားသည့္    
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ    လူလူလူလူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား    

အဲန္ဒီ ဘားမားမွ စစ္အစုိးရႏွင္ ့၄င္း၏လက္ကိုင္တုတ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါင္း (၃၅၂)မႈ 
ေကာက္ယူရိွထားပါသည္။  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းဇယားႏွင့္တကြ မွတ္တမ္း ျပဳစုထား 
ပါသည္ - 

လူလူလူလူ႕႕႕႕အခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစားအခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစားအခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစားအခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖါက္မႈအမ်ိဳးအစား    အမႈေပါင္းအမႈေပါင္းအမႈေပါင္းအမႈေပါင္း    

စိတ္ထင္တိုင္း တရားမ၀င ္ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ  ၄၄ 

အိုးအိမ္ လယ္ယာ သိမ္းပုိက္မႈႏွင္ ့ပုိင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈ ၅၆ 

အစအနေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈ   ၈ 

အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈ ၆၉ 

အဓမၼ အိမ္ေထာင္ျပဳေစမႈ ၇ 

အဓမၼ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစမႈ ၆ 

အဓမၼ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈ ၁၆ 

လူကုန္ကူးမႈ ၁၄ 

သတ္ျဖတ္မႈ  ၁၆ 

လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ စုရုံးခြင့္အား ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ ပိတ္ပင္မႈ ၃၃ 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အား ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ ပိတ္ပင္မႈ  ၃ 

အျခား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၆ 

မုဒိမ္းမႈ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ၅ 

ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈ ၂၂ 

ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ လူမဆန္စြာ သိကၡာခ်မႈ ၄၇ 

စိတ္ထင္တိုင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈ (သီးျခားေဖၚျပမႈစာပိုုဒ္တြင္ၾကည့္ပါ) ၂၃၈ 

 
 အထက္ေဖာ္ျပပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ 
ပခဲူးတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယား (ကရင္န)ီ ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ 
႐ွမ္းျပည္နယ္ ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားကုုိ ေဖၚထုုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၂၅) မႈအားလည္း ယခုစုုစုုေပါင္းစာရင္းတြင္လည္း ထပ္မံထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 
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၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀၂၀၁၀    ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    ဇႏၷဇႏၷဇႏၷဇႏၷ၀၀၀၀ါရီလမွါရီလမွါရီလမွါရီလမွ    ဇူလိုင္လအထိဇူလိုင္လအထိဇူလိုင္လအထိဇူလိုင္လအထိ    အဲန္ဒီအဲန္ဒီအဲန္ဒီအဲန္ဒီ    ဘားမားမွဘားမားမွဘားမားမွဘားမားမွ    ေကာက္ယူရေကာက္ယူရေကာက္ယူရေကာက္ယူရ႐႐႐႐ိွထားသည့္ိွထားသည့္ိွထားသည့္ိွထားသည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ    လူလူလူလူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚအေပၚအေပၚအေပၚ    ေယ်ဘူယသုံးသပ္ခ်က္ေယ်ဘူယသုံးသပ္ခ်က္ေယ်ဘူယသုံးသပ္ခ်က္ေယ်ဘူယသုံးသပ္ခ်က္    

        
ယခုအစီရင္ခံစာတြင ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ ေကာက္ယူရ႐ိွထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၃၅၂) မႈအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ားမွာ မ်ားေသာ 
အားျဖင္ ့ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အနီးပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရမွ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူ 
ကုမၸဏီမ်ားမ ွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကာလမ်ားတြင ္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာ အမ်ား 
အားျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ေသာကာလမ်ားအတြင္း ေက်းရြာမ်ားအားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ 
သည့္ အခါႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္အခါမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ ၎လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားထဲတြင္ အဓမၼ 
လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိျပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအရ ျဖစ္ပြားမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈ ႏွင္ ့
စိတ္ထင္တိုင္းဖမ္းဆီးမႈတို႔မွာ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္းစီရွိၾကပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွာ 
အိုးအိမ္ လယ္ယာ သိမ္းပုိက္မႈႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈျဖစၿ္ပီး (၁၆) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါသည္။  အဓမၼ အိမ္ေထာင္ျပဳ 
ေစမႈအား သီးျခားေခါင္းစဥ္္အျဖစ္ထည့္သြင္းထားၿပီး (၇) လ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အမႈ (၆) ခုအား ေလ့လာ သုံးသပ္ႏုိင္ေစရန ္
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေခါင္းစဥ၌္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ စုရုံးခြင့္အား ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္ 
ပိတ္ပင္မႈႏွင္ ့ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အား ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား တိုး၍ျဖစ္ပြားလာျခင္းအား ထင္ထင္ရွားရွား 
ေထာက္ျပ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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အက်င့္ပ်က္ျခစားအက်င့္ပ်က္ျခစားအက်င့္ပ်က္ျခစားအက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီးပီးပီးပီး    စိတ္ထင္တိုင္းစိတ္ထင္တိုင္းစိတ္ထင္တိုင္းစိတ္ထင္တိုင္း    အဓမၼအဓမၼအဓမၼအဓမၼအခြန္ေကာက္ခံအခြန္ေကာက္ခံအခြန္ေကာက္ခံအခြန္ေကာက္ခံမႈမႈမႈမႈ    
    

အဲန္ဒီ ဘားမားမွ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ့ အက်င့္ပ်က္ျခစား စိတ္ထင္တိုင္းအခြန္ေကာက္ခံမႈ 
(၂၃၈) မႈ အား မွတ္တမ္းတင္ ေထာက္ျပထားပါသည္။ စစ္အစုိးရမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအား အစုိးရ၏ 
တရား၀င္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အျဖစ္မွ အာဏာအလဲြသုံးစားျပဳကာ ဖိႏွိပ္အႏုိငက္်င့္သည့္ 
နည္းလမ္းတခုအျဖစ ္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင္ ့ မည္သည့္ တရား၀င္လကၡံထားသည့္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္မွ် မကိုက္ညီသည့္၊ အစိုးရဘ႑ာေငြမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ေငြအျဖစ္သို႔ 
ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို မည္သို႔မွ်မတားဆီးႏုိင္သည့္၊ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္ ့ အစုိးရ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ မေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္၊ ပံုမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ား ႏွင္ ့ မည္သို႔မွမကိုက္ညီသည့္ ျခစားသည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္တခုအား လိုက္နာ အေကာင္အထည ္
ေဖာ္ေနရပါသည္။ ၀မ္းေရးအတြက္ ရုန္းကန္ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွသာမန္လယ္သမားတေယာက္အေနျဖင္ ့၄င္းရရွိသည့္ ၀င္ေငြ၏ 
ထက္၀က္ေက်ာ္အား အခြန္အျဖစ္ေပးေဆာင္ရပါသည္။ “ဗုိက္ေမွာက္ေနရသည့္ ဘ၀မ်ား-ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အတင္းအက်ပ္ႏွင္ ့
အက်င့္ပ်က္ျခစားေနသည့္ အခြန္ေကာက္ယူမႈစနစ၏္ မျမင္သာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုအား 
အဲနဒ္ီ ဘားမား၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://www.nd-burma.org တြင္ ရယူဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
 

လူသားျဖစ္တည္မူကုုိလူသားျဖစ္တည္မူကုုိလူသားျဖစ္တည္မူကုုိလူသားျဖစ္တည္မူကုုိ    ဆန္ဆန္ဆန္ဆန္႔႔ ႔႔က်င္ေဖါက္ဖ်က္မႈႏွင့္က်င္ေဖါက္ဖ်က္မႈႏွင့္က်င္ေဖါက္ဖ်က္မႈႏွင့္က်င္ေဖါက္ဖ်က္မႈႏွင့္    စစ္ရာဇဝတ္မႈစစ္ရာဇဝတ္မႈစစ္ရာဇဝတ္မႈစစ္ရာဇဝတ္မႈ    ပဏာမသုုံးသပ္ခ်က္ပဏာမသုုံးသပ္ခ်က္ပဏာမသုုံးသပ္ခ်က္ပဏာမသုုံးသပ္ခ်က္    

အထက္ေဖၚျပပါ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္အစိုုးရႏွင့္ ေနာက္လုုိက္ေနာက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုုတုုိ႔မွ 
ထပ္ခါတလဲလဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး သာမနလူ္အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ အဆင့္ထက္လြန္ကဲ၍ 
ႏိုုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္အဆင့္တြင႐္ိွေနေၾကာင္းကုုိ ယခုုအစီရင္ခံစာမွထင႐္ွားစြာ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ 
၎တုုိ႔ က်ဴးလြန္ေနသည့္ျပစ္မႈမ်ားမွာ ႏုုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆုုိင္ရာ ““““ေရာမေရာမေရာမေရာမ    သေဘာတူုညီခ်က္သေဘာတူုညီခ်က္သေဘာတူုညီခ်က္သေဘာတူုညီခ်က္”””” မွ ျပဌာန္းထားသည့္ 
လူသား ျဖစ္တည္မႈကုုိ ဆန္႔က်င္ေဖါက္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒပုုဒ္မ (၇) ၏ ဆုုိလုုိခ်က္အရ မည္သည့္အရပ္သားလူထုုကိုုမဆုုိရည္႐ြယ္၍ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ (သုုိ႔) စနစ္တက် စီစဥ္တုုိက္ခိုုက္ေသာ၊ သိလွ်က္ႏွင့္ တုုိက္ခိုုက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင္ ့စစ္ရာဇဝတ္မႈ ဥပေဒပုုဒ္မ 
(၈) ၏ ဆုုိလုုိခ်က္အရ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာဥပေဒေဘာင္အတြင္း႐ိ ွ ႏုုိင္ငံတကာလက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားကုုိ ဆုုိးဝါးစြာခ်ိဳးေဖါက္သည့္ျပစ္မႈတုုိ႔ကုုိ က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ ေနေၾကာင္း ထင႐္ွားစြာေတြ႐ိွရပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 
သည္ ဥပေဒေရးရာသုုံးသပ္မႈကုုိ ပဏာမအဆင့္အေနႏွင့္သာ ျပဳလုုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ ဥပေဒေရးရာ သုုံးသပ္မႈ 
အစီရင္ခံစာကုုိ ဆက္လက္ထုုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စိတ္ထင္တိုင္း တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ထုတ္ စုရံုးခြင့္အား 
ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ ပိတ္ပင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အား ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ ပိတ္ပင္မႈ၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ လူမဆန္စြာ 
သိကၡာခ်မႈ စသည္တုုိ႔မွာ ႏိုုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ္ (င) ႏွင္ ့ အက်ံဳး၀င္ၿပီး က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္မႈသည္ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈ ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ ္ (ဃ) မ ွ ျပဌာန္းထားသည့္အတုုိင္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းျဖစ္ေနပါက  စစ္ရာဇဝတ္မႈ ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ ္ (ဂ) (၄) တုုိ႔ကုုိက်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစအန 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈ ဆိုုလွ်င္လည္း ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ္ (စ်) ကုုိ ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈ ႏွင္ ့ လူကုုန္ကူးမႈတုုိ ဆုုိလွ်င္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုုိ ဆန္႔က်င္ေဖါက္ဖ်က္သည့္ 
ေက်းကြ်န္ျပဳမႈ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ ္ (ဂ) တြင္အက်ံဳး၀င္ၿပီး အဓမၼ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ႏွင္ ့ အျခား 
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လူသား ျဖစ္တည္မႈကုုိ ဆန္႔က်ငသ္ည့္ျပစ္မႈ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ္ (ဆ) ႏွင္ ့စစ္ရာဇဝတ္မႈ 
ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ ္(င-၆) တုုိ႔ကုုိက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

အဓမၼ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈ မွာ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ ္ (ဃ) ႏွင္ ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ ္ (က-၇) တုုိ႔ကုုိ 
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈသည္ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ ္ (က) ႏွင့္ (၈-၂) အပိုုဒ ္(က-၁)၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ပုုဒ္မ (၇-၁) 
အပိုုဒ ္(စ) ႏွင္ ့ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ္ (က-၂)၊ လူမဆန္စြာ သိကၡာခ်မႈသည္ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ ္(ဋ) ႏွင္ ့ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ္ (က-၂)၊ 
အဓမၼ ကေလးစစ္သားအျဖစ ္ သိမ္းသြင္းျခင္း ႏွင္ ့ အသုံးျပဳမႈတို႔သည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ပုုဒ္မ (၈-၂) အပိုုဒ္ (င-၇) စသည္တိုု႔ကုုိ 
က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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အထက္ေဖၚျပပါ ႏိုုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဆုုိင္ရာဥပေဒ ပဏာမသုုံးသပ္မႈမ်ားကုုိ အဲန္ဒ-ီဘားမား၏ အခ်က္အလက္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္င ံေ႐ွ႕ေနမ်ားေကာင္စ ီ(BLC) မ ွႏိုုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ဥပေဒေရးရာဌာနတုုိ႔ ပူးတြဲ သံုုးသပ္မႈ 
ျပဳလုုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
 

လူလူလူလူ႔႔ ႔႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ    နမူနာနမူနာနမူနာနမူနာ    အအအအမႈ။မႈ။မႈ။မႈ။    ။။။။    ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ    လူမဆန္စြာလူမဆန္စြာလူမဆန္စြာလူမဆန္စြာ    သိကၡာခ်မသိကၡာခ်မသိကၡာခ်မသိကၡာခ်မႈ 
 

ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ အသက္ (၄၇) ႏွစ္ရွ ိကိုညီညီထြန္းသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
၁၄ - ရက္ေန႔တြင ္ ေနအိမ္၌ အဖမ္းခံရၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ရရဲံုးခ်ဳပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း 
ခံရပါသည္။ ရအဲရာရွ ိ (၁၆) ေယာက္မွ ႏွစ္ေယာက္တဲြ တသုတ္ အလွည့္က်ျဖင္ ့
ကိုညီညီထြန္းအား အစာ၀လင္စြာမေကြ် း၊ ေရ၀လင္စြာမတိုက္ပ ဲ စစ္ေၾကာေရးလုပ္ရင္း ၆ - 
ရက္ တိုင္တိုင္ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ၾကပါသည္။ ကိုညီညီထြန္းအား ရအဲရာရိွမ်ားမွ မ်က္ႏွာအား 

ဖိနပ္ျဖင့္ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ကုိညီညီထြန္းအား လက္ေနာက္ျပန္ ႀကိဳးတုပ္ခါ ေခါင္းအား စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ကန္ေၾကာက္ျခင္း၊ 
ေက်ာက္စာရစ္ခဲမ်ားေပၚတြင ္ တႀကိမ္လွ်င ္ နာရ၀ီက္ေက်ာ္ ၾကာေအာင ္ အႀကိမ္ၾကိမ္ ဒူးေထာက္ခုိင္းျခင္း၊ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကားတြင္ ေဘာလ္ပင္မ်ားညွပ္ကာ လက္အားညွစ္ျခင္း၊ စအိုထဲသို႔ နံပါတ္တုတ္ထိုးသြင္း 
ေမႊေႏွာက္ျခင္း၊ နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ေနာက္ေက်ာ ရင္ပတ္ႏငွ့္ ေျခေထာက္တို႔အား ရိုက္ႏွက္ ျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ညွဥ္းပမ္းကာ စစ္ေၾကာေရးလုပ္ေနစဥ္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ကိုညီညီထြန္းမ ွ
အႀကိမႀ္ကိမ ္ အမွန္အတိုင္း ျငင္းပယ္ေျပာၾကားသည့္တိုင္ ရဲအရာရွိမ်ားမ ွ ကိုညီညီထြန္းအား အထင္ကရ 
ေနရာမ်ားအား ဗံုးေဖါက္ခြဲရန္ ႀကံစည္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး အတင္းအဓမၼ ဝန္ခံခိုုင္းၾကပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါ 
လူမဆန္စြာညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ၿပီးစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ျပစ ္ ပုုဒ္မ (၇-၁) အပိုုဒ ္ (စ) ကုုိ 
က်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 ေျခာက္ရက္ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုညီညီထြန္းအား ေအာင္သေျပရွ ိ ရအဲထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔၌ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ပါသည္။ ေအာင္သေျပ၌ ရအဲထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔ အရာရွိမ်ားမွ ကိုညီညီထြန္း ကိုယ္ေပၚရွ ိ ႏွိပ္စက္ 
မႈေၾကာင့္ရရွိခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားအား တရား၀င္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ဆရာ၀န္ႏွင့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရုိက္ယူ 
ျခင္းအပါအ၀င ္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့အစိုးရ အရာရွႀိကီးမ်ား 
လိုအပ၍္ေတာင္းယူၾကည့္ရႈမည္ဆိုပါက ကိုညီညီထြန္း အားညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
မ်ားမွာ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ ထိုေနာက္တြင္ မွာေတာ့ ကိုညီညီထြန္းအား အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ႐ံုုးတင္တရားစြဲဆိုု 
အမႈရင္ဆိုင္ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ လုိက္ပါသည္။ ယခုုအခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုုးရမွ ကုုိညီညီထြန္းအား ပုုဒ္မ ၁၇/၁၊ ၁၃/၁၊ ၆/၁ 
ႏွင္ ့၅၀၅ (ခ) တိုု႔ျဖင္ ့တရားစြဲဆိုုၿပီး ေထာင္ခ်ႏိုုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနပါသည္။ 
 

 
  ကိုညီညီထြန္း၏ မိသားစုမ ွ ထိုကဲ့သို႔ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသည္ကို စစ္အစိုုးရတာဝန႐္ိွသူမ်ားထံသုုိ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ ္
ေမလထဲတြင ္တင္ျပတိုင္တန္း ထားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ ွမရွိပါ။  
 

# 
 
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ထပ္မံသိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ - 
 

ကုုိတိတ္ႏိုုင္ kotate_9@yahoo.com (+66 (0)81 287 8751) 

မြန္းေနလီ moonnayli@gmail.com (+66 (0)85 625 1912) 

ကိုဟနႀ္ကီး (ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး) mghanpai@gmail.com (+66 (0)81 961 5992) 

 ကိုေအာင္မ်ိဳးသိန္း  (အခ်က္အလက္ မန္ေနဂ်ာ) uaungmyothein@gmail.com (+66 (0)84 462 7528) 


