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ရခုိင်'င့်ှ ချင်းြပည်နယ်တို3တင်ွ တိုက်ပွဲများ ြပင်းထနလ်ာြခင်း'င့်ှ ကချင်'င့်ှ ရှမး်ြပည်နယ်တို3တင်ွ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် 
ြဖစပ်ာွးေနသြဖင့် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများ သိသိသာသာ များြပာလာသည်ကုိ ND-Burma မတှတ်မး်များအရ 
ေတMွရသည်။  
 
သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက် 
၂၀၁၉  ခု'စှ ်စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် 
 

၂၀၁၉  ခု'စှ ် ဇနန်ဝါရီလမ ှ ဇွနလ်အတင်ွး တိုင်းေဒသZကီး'င့်ှ ြပည်နယ် ၇ ခုတို3တင်ွ ြဖစပ်ာွးခ့ဲသည့် လူAအခွင့် 
အေရးချCိး ေဖာက်မD ၂၃၉  ခုကုိ ND-Burma မ ှမတှတ်မး်တင်'ိုင်ခ့ဲသည် (ေန^က်ဆက်တွဲ ၃ ကုိ _ကည့်ပါ)။ ၂၀၁၈ ခု'စှတ်င်ွ 
မတှတ်မး်တင်'ိုင်ခ့ဲသည့် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မD ၅၂ ခုကုိ မတှတ်မး် တင်'ိုင်ခ့ဲရာ 'Dိင်းယှဉခ်ျက်အရ ၂၀၁၉  ခု'စှ ်
ပထမ ၆ လအတင်ွးတင်ွပင် မတှတ်င်းတင်'ိုင်မDက  
 

ယခု အစီရင်ခံသည့်ကာအတွင်း ND-Burma အဖွဲMဝင်များမ ှမတှ်တမ်းတင်'ိုင်သည့် လူAအခွင့်အေရးချCိုးေဖာက်မD 
များမာှ သိသိသာသာ များြပားလာရာ ၂၀၁၉  ခု'ှစ် ၆ လအတင်ွးမှတ်တမ်းတင်'ိုင်မDက ၂၀၁၈ ခု'ှစ် တ'ှစ်လုံး မတှ်တမ်း 
တင်'ိုင်ခ့ဲသည့် လူAအခွင့်အေရးချCိး ေဖာက်မDများထက် ၃၆၀ ရာခုိင်'Dန်း ပိုများလာသည်ကုိ ေတွMရသည်။   

 
ရခုိင်'င့်ှ ချင်းြပည်နယ်တို3တင်ွ ြမနမ်ာတ့ပမ်ေတာ'်င့်ှ ရခုိင့်တပမ်ေတာ ် (AA) တို3အ_ကား တိုက်ပွဲများြပင်းထန် 

လာမD၏ အကျCိးဆက်အြဖစ် ထုိသုိ3များြပားလာြခင်းြဖစ်gပီး ND-Burma ၏ ယခင်ကထုတြ်ပနခ့ဲ်သည့် အစရီင်ခံ စာ'င့်ှ 
ေြပာင်းြပနြ်ဖစေ်စသည်။ စတိထ်င်တိုင်းပစခ်တြ်ခင်း၊ လက်နက်Zကီး၊ ေလယာဉြ်ဖင့်ဗံုးZကဲြခင်းတို3ေ_ကာင့် လည်းြဖစသ်ည်။ 
၂၀၁၉  ခု'စှ ်ဇနန်ဝါရီမ ှဇွနလ်အထိ တိုက်ပွဲ ၁၅၆ Zကိမြ်ဖစပ်ာွးgပးီ ၉၈ Zကိမမ်ာှ AA 'င့်ှ တပမ်ေတာအ်_ကား ြဖစပ်ာွးြခင်း 
ြဖစသ်ည်။  

 
ြမနမ်ာတ့ပမ်ေတာမ် ှ တိုင်းြပည်၏ ေြမာက်ပိုင်း'င့်ှ အေရှMေြမာက်ပိုင်းတင်ွ တဖက်သတအ်ပစအ်ခတရ်ပစ်ထဲား 

သည် ဆိုေသာလ်ည်း ကချင်'င့်ှ ရှမး်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတို3တင်ွ တပမ်ေတာ'်င့်ှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အဖွဲM 
အစည်းများ (EAOs) အ_ကား တိုက်ပွဲများြဖစ်ပာွးသည်ကုိေတMွရသည်။ ထုိ3အြပင် ရှမး်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းတင်ွ တိုင်းရင်း 
သားလက်နက်ကုိင် အဖွဲMအစည်းများ အချင်းချင်း_ကားလည်း တိုက်ပွဲများြဖစပ်ာွးသည်ကုိ ND-Burma အဖွဲMဝင်များမ ှ
မတှတ်မး်တင်ထားသည်။  
 

ယခုအစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း တပမ်ေတာ်'ှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖွဲMအစည်းများအ_ကား တိုက်ပွဲ 
များ ြပင်းထနေ်နgပးီ အများစမုာှ ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ ြဖစပ်ာွးလmက်ရိှရာ တိုက်ပွဲများ'င့်ှ ဆက်စပg်ပးီ အရပသ်ား များအေပn 
ကျoးလွန်သည့် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများ သိသာထင်ရှားစွာ များြပားလာသည်။ အများစုမှာ အစိုးရတပ်များက 
ကျoးလွန်ြခင်းြဖစg်ပးီ စတိထ်င်တိုင်း လက်နက်Zကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် ပစခ်တြ်ခင်း၊ ေလယာဉြ်ဖင့်ဗံုးZကဲြခင်းတို3 
ေ_ကာင့် အရပသ်ားများ ေသေ_က၊ ဒဏ်ရာရ_ကသည်။ အရပသ်ားများေနထုိင်ရာ ရပရ်qာများအနးီတင်ွ တိုက်ပွဲများြဖစ ်
ပာွးြခင်း'င့်ှ စစဆ်င်ေရးြပCလုပြ်ခင်းေ_ကာင့် ၂၀၁၉  ခု'စှ ်ပထမ ၆ လအတွင်း အရပသ်ားအနည်းဆံုး ၂၇,၀၀၀ ခန3 ်ထွက် 
ေြပးတမိး်ေရှာင်ေနရgပးီ ၎င်းတို3အေနြဖင့် မည်သည့်အချနိတ်င်ွ လုံtခံCစတိခ်ျစာွ ေနရပရ်င်းြပနရ်မည်ကုိ မသိ_ကေပ။  
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ယခုအစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖွဲMအစည်းများမှလည်း အရပ်သားများအေပn 
လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများရိှသည်ကုိ ေတMွရသည်။ အတင်းအ_ကပဖ်မး်ဆးီ၊ ထိနး်သိမး်ြခင်း၊ အတင်းအ_ကပ ်လူသစ် 
စေုဆာင်းြခင်း၊ လူAဂုဏ်သိကvာ'င့်ှအညီ မဆက်ဆြံခင်း၊ တရားလက်လွတသ်တြ်ဖတြ်ခင်း'င့်ှ အရပသ်ားများ ေနထုိင်ရာ 
သုိ3မဟုတ ်အနးီတဝိုက်တင်ွ တိုက်ပွဲများြဖစပ်ာွးသြဖင့် ဒဏ်ရာရြခင်း'င့်ှ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်မD များြဖစ်ေပnေစသည်။  
 

အရပ်သားများမာှ တိုက်ပွဲများ_ကားမှ ေြမဇာပင်များအြဖစ် စစ်၏ ဝန်ထုတ်၊ ဝန်ပိုးကုိ အgမဲတေစ ခံစားေနရ 
သည်။ အထူးသြဖင့် တိုက်ပွဲြဖစပ်ာွးသည့်ေဒသများရိှ တိုင်းရင်းသားများမာှ အ'စှ ် ၇၀ ေကျာ ် ြပည်တင်ွးစစ၏် ဒဏ်ကုိ 
သိသာထင်ရှားစာွ ခံစားေနရသည်။ ြမန်မာ'ိုင်ငံတွင် စစ်မနှ်သည့် gငိမ်းချမ်းေရးေပnထွန်းလာမှသာ တိုက်ပွဲ_ကားမှ 
ြပည်သူလူထုဘဝမာှ စစေ်ဘး၊ စစဒ်ဏ်များမ ှလွတေ်ြမာက်'ိုင်မည်ြဖစသ်ည်။ ထုိ3ေ_ကာင့် အစိုးရ'င့်ှ တပမ်ေတာအ်ေနြဖင့် 
တ'ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် အပစ်အခတ်ရပစ်ဲေ_ကာင်း ေ_ကြငာြခင်း၊ လက်ေတွMကျgပီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် 
အဖွဲMအစည်းများ၊ တိုက်ပွဲများ'ှင့် လူAအခွင့်အေရးအေြခအေနကုိ ေစာင့်_ကည့်ေလ့လာေနသည့် လူထုအေြခြပCအဖွဲM 
အစည်းများ ပါဝင်သည့် gငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေ'ွးပွဲများ အပါအဝင် စစ်မနှ်သည့် gငိမ်းချမ်းေရးရရိှေအာင် အားလုံး'ှင့် လက်တွဲ 
လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစသ်ည်။ ထုိ3အြပင် မည်သည့် gငိမး်ချမး်ေရးြဖစစ်ဉ ်အဆင့်တိုင်းတင်ွမဆို လူသားချင်းစာန^ေသာ အကူ 
အညီများေပးေနသည့် အဖွဲMများ'ှင့် ကျoးလွန်ချCိးေဖာက်ခံရသူများကုိပါ ပါဝင်ခွင့်ြပCရမည် ြဖစသ်ည်။  
 
အဓိက ေတွ4ရိှချက်များ 

• ၂၀၁၉  ခု'စှ ် ဇနန်ဝါရီလမ ှ ဇွနလ်အတင်ွး တိုင်းေဒသZကီး'ှင့် ြပည်နယ် ၇ ခုတို3တွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် လူAအခွင့် 
အေရးချCိးေဖာက်မD ၂၃၉  ခုကုိ ND-Burma မ ှမတှတ်မး်တင်'ိုင်ခ့ဲသည် (ေန^က်ဆက်တွဲ ၃ ကုိ _ကည့်ပါ)။ ၂၀၁၈ 
ခု'စှတ်င်ွ မတှတ်မး်တင်'ိုင်ခ့ဲသည့် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မD ၅၂ ခုကုိ မတှတ်မး် တင်'ိုင်ခ့ဲရာ 'Dိင်းယှဉခ်ျက် 
အရ ၂၀၁၉  ခု'ှစ် ပထမ ၆ လ အတင်ွးတင်ွပင် မတှတ်င်းတင်'ိုင်မDက ၂၀၁၈ ခု'စှ ်တ'စှလုံ်း မတှတ်မး်တင်'ိုင်ခ့ဲ 
သည့် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများထက် ၃၆၀ ရာခုိင်'Dနး်ပိုများ လာသည်ကုိ ေတMွရသည်။  

• ၂၀၁၈ ခု'စှ ် ဇနန်ဝါရီမ ှ ဒဇီင်ဘာ တ'စှလုံ်းလူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများကုိ ND-Burma မ ှ မတှတ်မး် 
တင်'ိုင်မD'ှင့် ေသွဖည်ကာ ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ တိုက်ပွဲများေ_ကာင့် ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် လူအခွင့်အေရးချCိး ေဖာက်မD ၇၀ 
ရာခုိင်'Dနး် (၁၆၉  ခု)၊ ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ ၁၀ ခု'င့်ှ ရှမး်ြပည်နယ်တင်ွ ၄၂ ခုကုိ ND-Burma အဖွဲMဝင်များက 
မတှ်တမ်းတင်'ိုင်ခ့ဲသည်။  

• ြဖစရ်ပအ်များစမုာှ အရပသ်ားများရိှသည့်ေနရာများကုိ လက်နက်Zကီး၊ လက်နက်ငယ်များြဖင့် စတိထ်င် တိုင်း 
ရမး်သမး်ပစခ်တြ်ခင်း၊ ေလယာဉြ်ဖင့်ဗံုးZကဲြခင်းတို3ေ_ကာင့် အရပသ်ားများ ထိခုိက်၊ ေသဆံုးရြခင်း။ တရားလက် 
လွတ် သတ်ြဖတ်ြခင်း။ ေြမြမyCပ်မိုင်းများေ_ကာင့် ထိခုိက်၊ ေသဆံုးရြခင်း။ လူAဂုဏ်သိကvာ'င့်ှအညီ ဆက်ဆမံခံရ 
ြခင်း။ အတင်းအဓမ{ဖမး်ဆးီြခင်း'င့်ှ ေပျာက်ဆံုးသွားြခင်းများြဖစသ်ည်။  

• ညyဉး်ပနး်'ှိပစ်က်ြခင်း၊ လူAဂုဏ်သိကvာကျဆင်းေစရန ် ြပCမြူခင်း၊ တရားလက်လွတ ် သတြ်ဖတြ်ခင်း၊ အတင်း 
အဓမ{ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေပျာက်ဆံုးသွားြခင်း၊ လက်နက်Zကီးြဖင့် ပတ်ခတ်ြခင်း၊ ေလယာဉ်ြဖင့်ဗံုးZကဲြခင်း 
တို3အပါအဝင် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မD အများစုကုိ အစိုးရတပ်များက ကျoးလွန်ြခင်းြဖစ်gပီး (ချCိးေဖာက်မD 
၁၅၀)။ အတင်းအဓမ{ဖမး်ဆးီ ထိနး်သိမး်ြခင်း၊ ေပျာက်ဆံုးသွားြခင်း၊ လူAဂုဏ်သိကvာ'င့်ှအညီ မဆက်ဆြံခင်း၊ 
လူသစ်စေုဆာင်းြခင်း'ှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အချင်းချင်း အရပ်သားများေနထုိင်ရာအနီးတွင် တိုက်ပွဲ 
ြဖစပ်ာွးသြဖင့် ရqာသားများေသဆံုးြဖင်းတို3အပါအဝင် လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မD (၂၂ ခု) ကုိ တိုင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အဖွဲMအစည်းများက ကျoးလွန်_ကသည်ကုိလည်း ND-Burma အဖွဲMဝင်များက မတှ်တမ်းတင်'ိုင်ခ့ဲ 
_ကသည်။ မည်သည့်အဖွဲMက ေထာင်ထားမနှး် မသိသည့် ေြမြမyCပမ်ိုင်းများေ_ကာင့် ေသဆံုးရသည့် ြဖစရ်ပ ်(၃၂ ခု) 
ကုိလည်း မှတ်တမ်းတင်'ိုင်ခ့ဲသည်။ 

• ၂၀၁၉  ခု'စှ ်ပထမ ၆ လ အတွင်း လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများ များြပားလာသည်ကုိ ND-Burma မတှတ်မး် 
များက ြပသေနသည်။ ြမနမ်ာတ့ပမ်ေတာက် အထူးသြဖင့် ရခုိင်'င့်ှ ရှမး်ြပည်နယ်တို3ရိှ အရပသ်ားများ ေနထုိင် 
သည့်ေနရာများသုိ3 လက်နက်Zကီး လက်နက်ငယ်မျာြဖင့် ရမး်သမး်ပစခ်တြ်ခင်း၊ ေလယာဉြ်ဖင့် ဗံုးZကဲြခင်းတို3 



 

 
 
 

3 

ေ_ကာင့်ြဖစသ်ည်။ တိုက်ပွဲများြဖစပ်ာွးေနသည့် ေဒသများရိှ ြပည်သူများမာှ တိုက်ပွဲဒဏ်ကုိ အြပင်းထနဆ်ံုး 
ဆက်လက်ခံစားေနရgပးီ အစိုးရတပမ်ျား'င့်ှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖွဲMအစည်းများ၏ လူAအခွင့်အေရး 
ချCိးေဖာက် ကျoးလွနမ်Dများကုိလည်း ခံ_ကရသည်။ ယခုအချနိတ်င်ွ လက်နက်ကုိင် ပဋိပကvများ ရပတ်န3်ရန် 
အေရးတZကီးလုိအပေ်နgပီး လူAအခွင့်အေရးချCိးေဖာက်မDများ၏ ေန^က်ဆက်တွဲဆိုးကျCိးကုိ ခံစားရသူများ 
အတွက် အစိုးရမှ ဦးေဆာင် တာဝန်ယူသည့် ြပန်လည်ကု စားေပးေလျာမ်D အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရqက်ရန်'ှင့် 
အဆိုပါ ကျoးလွန်မDများအတွက် အြပစ်ကျoးလွန်သူများ ြပစဒ်ဏ်ေပးအေရးယူခံရြခင်းမှ ကင်းလွတေ်နသည်ကုိ 
လည်း အဆံုးသတ်ရမည်ြဖစ်သည်။  
 

 
ဆက်သွယ်ရန ်
 
စည်း~ုံးလံDMေဆာေ်ရးအဖွဲM 
၁။ေလွးချ,ီဆငါး 
ဖနုး် (+၉၅) ၉၇၉၁၅၃၀၄၅၁ 
၂။ ကုိတနိဦ်း 
ဖနုး် +၆၆(ဝ)၈၁၅၉၅၆၁၃၈ 
 
 
ND-Burma အေAကာင်း 

ND-Burma ၏ ကွနရ်က်အဖွဲMဝင် ၁၂ ဖွဲMသည် တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျCိးသမးီများ'င့်ှ လိင်စတိကဲွ်ြပား သူများအား 
ကုိယ်စားြပCကာ လုပေ်ဆာင်ေနေသာ အဖွဲMများြဖစ်_ကပါသည်။ နစ်န^ခ့ဲသူများ၏ တရားမmတမD ရရိှေရးအတွက် လူAအခွင့် 
အေရးချCိးေဖာက်မDများကုိ ၂၀၀၄ ခု'စှ်မှစgပီး မှတတ်မ်းတင်ေနသည့် ကွန်ရက်အဖွဲMအစည်းြဖစပ်ါသည်။  
 
အဖွဲ4ဝင်အဖွဲ4အစည်းများ  
၁။ 'ိုင်ငံေရးအကျဉး်သားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း (AAPP-B) 
၂။ မနွြ်ပည်လူAအခွင့်အေရးေဖာင်ေဒးရှင်း (HURFORM) 
၃။ ကချင်အမျCိးသမီးအစည်းအ~ုံး (ထုိင်း'ိုင်ငံ) (KWAT) 
၄။ တအာင်းအမျCိးသမီးအဖွဲMအစည်း (TWO) 
၅။ တအာင်းေကျာင်းသား'င့်ှ လူငယ်အဖွဲM (TSYO) 
၆။ ထားဝယ်အမျCိးသမးီသမဂ� (TWU) 
 
ဆက်စပအ်ဖွဲ4အစည်းများ 
၁။ ရခုိင်ြပည်လုံးဆိုင်ရာေကျာင်းသား'င့်ှ လူငယ်အစည်းအ~ုံး (AASYC) 
၂။ ချင်းလူAအခွင့်အေရးအဖွဲM (CHRO) 
၃။ ပအုိ3လူငယ်အဖွဲM (PYO) 
၄။ အန^ဂါတအ်လင်းတန်းဆံုမတှ ်(FLC) 
၅။ 'ိုင်ငံေရးအကျဉး်သားေဟာင်းများကွနရ်က် (ပခူဲးအေရှMြခမး်) 
၆။ လူAအခွင့်အေရးကာကွယ်ြမyင့်တင်သူများအဖွဲM(HRDP) 
၇။ ေရှMေြပးအသံအဖွဲM (PV) 


