
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျပင္းအထန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူရန္ 
ႏုိင္ငံတကာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 
ဝါရွင္တန္ - အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားပုိင္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးရံုး (OFAC) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မႏွစ္ခုကို ယေန႔တြင္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ 
ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ ခင္ေမာင္စုိး၊ ခင္လႈိင္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္ႏွင့္အတူ ေျချမန္တပ္မ (LID) ၃၃ ႏွင့္ ေျချမန္တပ္မ ၉၉ 
တို႔ကု ိ အျပင္းအထန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၏ တရားခံမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
မက္ဂနစ္စကီး လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ယူမႈဥပေဒအရ အထူးအမိန္႔ေၾကညာခ်က ္(E.O.) 13818 အညီ ယခုကဲ့သို႔ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိိ႔မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
“ျမန္မာ့လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲေတြဟာ လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈ၊ 
ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ အျခားေသာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူနည္းစု 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္မႈေတြမွာ ပါဝင္ခ့ဲပါတယ္။ အခုလိ ုလူအမ်ားအျပား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ 
တာဝန္ရွိသူေတြကိ ု အေရးယူဖုိ႔ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ မ်ားျပားလွတ့ဲ မဟာဗ်ဴဟာေတြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား 
က်ဴးလြန္မႈေတြကိ ု ႀကီးၾကပ္ေနတဲ့ တပ္မေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးရာေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၏ အႀကီးအကျဲဖစ္သ ူSigal Mandelker က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
“ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခ့ဲရသူေတြနဲ႔ အဲဒီရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြနဲ႔အတ ူ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းတ့ဲ 
ရာဇဝတ္မႈေတြကို စာရင္းတင္ျပဖို႔ တာဝန္ယူထားသူေတြအေနနဲ႔ တရားမွ်တမႈရွိရပါမယ္။ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မႏွစ္ခုနဲ႔ ထိပ္တန္းအရာရွိေတြကို အဲဒီ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ေသခ်ာေပါက္ 
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔နဲ႔ အဆိုပါလုပ္ရပ္ေတြကို ေသခ်ာေပါက္ရပ္တန္႔ေစဖုိ႔အတြက ္ စူးစုိက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြနဲ႔ 
အျခားေဒသေတြက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူေတြကို စနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္ဖို႔န႔ဲ တာဝန္ခံအေရးယူဖို႔ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလုိမ်ိဳးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကိုလည္း 
အမွန္တကယ ္အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္းရိွ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
 
တပ္မေတာ္မွ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို ထိန္းသိမ္းထားျပီး 
လုံၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရိွေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ား 
အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ လူနည္းစု လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္တာဝန္ရိွေသာ တပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ေသာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည ္ လံၿုခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေစၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သတိေပးခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာ၊ 
ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝန္းရွိ ဌာေန ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာ့နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ လူအေသအေပ်ာက္ရွိေသာ စစ္ေသြးၾကြတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္မွ 
တံု႔ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပ္ုိင္းရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။  
 



ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ လူနည္းစု လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအေပၚတြင္လည္း 
အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတဲ့ 
ျပည္တြင္းစစ္ပြမဲ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တအာင္း၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ အျခားေသာအုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ ဌာေနလူနည္းစု 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ဖမ္းဆီး၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ 
ဥပေဒမ့ဲဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။  
 
ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ 
 
ေအာင္ေက်ာ္ေဇာသည္ ၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း အျပင္းအထန္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ 
၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အမွတ ္(၃) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး (BSO) တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ ္ (၃) စစ္ဆင္ေရးအထးူတပ္ဖြဲ႔၏ တပ္ဖြဲ႔မွဴးအျဖစ္ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အေစာပုိင္းကာလအထိ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈခံခဲ့ရသည့္ ၎၏လက္ေအာက္ငယ္သား ေမာင္ေမာင္စိုးက 
ဦးေဆာင္၍ အေနာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၎၏စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ရွိေသာ 
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာအေျခအေနျဖစ္သည့္ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေသေစခဲ့ၿပီး သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေစခ့ဲသည့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ရခုိင္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ 
အေရးႀကီးအခန္းက႑မ ွပါဝင္ခ့ဲပါသည္။  
 
ခင္ေမာင္စုိး 
 
ခင္ေမာင္စိုးသည္ ၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း အျပင္းအထန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကေဲရးမႈဌာနခ်ဳပ္မွဴး (MOC) ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အမွတ ္(၁၅) စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ကြပ္ကေဲရးဌာန၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ႏု 
အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ အျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ႏုျဖစ္စဥ္တြင္ စစ္သားမ်ားမွ 
ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းခဲ့ၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ဥပေဒမ့ဲ ကြပ္မ်က္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အမ်ားျပည္သူေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ 
 
သူရစန္းလြင္ 
 
သူရစန္းလြင္သည္ ၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း အျပင္းအထန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
သူရဆန္းလြင္သည ္ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အျခားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ 
၎၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအထိ 
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြ႔ဲအား အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ခင္လႈိင္ 
 
ခင္လႈိင္သည ္ ၎တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း အျပင္းအထန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ေျချမန္တပ္မ ၉၉ ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ ၉၉ 
သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မုန္းကိုးၿမိဳ႕ရွိ ဌာေန ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု 
တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါရြာသားမ်ားသည္ ေျချမန္တပ္ရင္း 



၉၉ ၏ တပ္စခန္းပတ္ပတ္လည္ရွိ ၿခံစည္းရုိးအတန္းမ်ားၾကားတြင္ လေဲလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ လူသားတံတိုင္းအျဖစ္ကာရံေပးရန္ ၁၃ ရက္ခန္႔ 
အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းခံရပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ ၉၉  သည္ ျပည္သူ႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ အဆိုပါရြာသားမ်ားအား 
လေဲလ်ာင္းေနရန္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းအားျဖင့္ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ား၊ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား ထိမွန္ခံၾကရပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ 
၉၉ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရုိက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီး၍လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။  
 
ေျချမန္တပ္မ ၉၉  
 
ေျချမန္တပ္မ ၉၉ သည္ မုန္းကိုးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွအျခားေဒသမ်ား၌ အထက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျချမန္တပ္မ ၉၉ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ တပ္ျဖန္႔ခဲၿ့ပီး ေျချမန္တပ္မ 
၃၃ ႏွင့္ အျခားေသာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ မင္းႀကီးရြာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ 
စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုတြင္လည္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ အနီးအနားရွိ ျမစ္ကမ္းပါးသို႔ အတင္းအဓမၼ 
သြားေစၿပီး ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ခဲ့ကာ အမ်ိဳးသားအမ်ားအျပားကုိ ကြပ္မ်က္ခဲ့သလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အနီးအနားရိွ 
အိမ္မ်ားသုိ႔ အတင္းအဓမၼသြားေစၿပီး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အမ်ားျပည္သူေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းကာ ၎တုိ႔အိမ္ထတဲြင္ရွိေနစဥ္ အဆိုပါအိမ္မ်ားအား 
မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။  
 
ေျချမန္တပ္မ ၃၃ 
 
ေျချမန္တပ္မ ၃၃ သည္ မုန္းကိုးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွအျခားေဒသမ်ားတြင္ အထက္၌ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ ၃၃ သည္ က်ပ္ျပင္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က 
ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ စစ္ဆင္ေရးအပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးတြင္ 
ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ရြာသားမ်ားအေပၚ 
မီးရိွဳ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရြာသားမ်ားအသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု 
အမ်ားျပည္သူေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ ၃၃ ၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အျခားလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ အင္းဒင္ေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာအားလုံးနီးပါး ရြာအျပင္သို႔ေမာင္းထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားႏွင့္ 
ေယာက ၤ်ာေလး ၁၀ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး လံၿုခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ကြပ္မ်က္ျခင္းကိုခံခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အား 
သြားေရာက္သတင္းရယူခဲ့သူ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာလည္း သူတုိ႔ရ႕ဲလုပ္ရပ္အတြက ္ထိန္းသိမ္းခံထားရဆ ဲျဖစ္ပါသည္။  
 
ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ မက္ဂနစ္စကီး (GLOBAL MAGNITSKY) 
 
သမၼတသည ္အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႕ေနမႈကိ ုေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး 
၎သည ္ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စနစ္မ်ား၏ တည္ၿငိမ္မႈကိ ု ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အတုိင္းအတာႏွင့္ ေလးနက္မႈ ပမာဏသုိ႔ 
ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ မက္ဂနစ္စကီး လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ယူမႈ အက္ဥပေဒအရ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ 
(E.O.) 13818 “Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption” ကု ိ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ 
အေရးပါသည့္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေနသည့္ ျပည္သူလူထု အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
စံတန္ဖုိးကိ ု ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေထာင္မႈကို အားနည္းေစျခင္း၊ 
တရားဥပေဒအား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားအား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ လူပုဂ ၢိဳလ္မ်ား၏ 
လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈကို ပ့ံပိုးေပးသလုိျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေဈးကြက္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားအေပၚ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏုိင္သည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေရး စနစ္အား ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ 



 
ယေန႔အထ ိတစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၈၄ ဦး/အဖြ႔ဲအစည္းအား အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ (E.O.) 13818 အရ အေရးယူခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အာဏာပိုင္မ်ားေအာက္ရွိ မ်ားစြာေသာ 
လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္္ခ်က္မ်ားတြင္ ထပ္ေပါင္းထည့္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ 
စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစ၍ ဆီးရီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ၊ ဗင္နီဇြလဲား၊ 
ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ရုရွား၊ အီရန္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေရးယူမႈ ပရုိဂရမ္မ်ားအပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတြင္ တုိက္ရိုက ္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ ္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အေရးယူခဲ့သည္မွာ ၄၆၀ ဦးအထက္ ရွိခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤအစိုးရအဖြ႔ဲသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ မက္ဂနစ္စကီး ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအရ အေရးယူမႈမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားျခင္း အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဆက္လက္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားထံ အႀကံေပးခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 
<http://links.govdelivery.com:80/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwODE3LjkzNzg1MzgxJm
1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDgxNy45Mzc4NTM4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTM
5NzUwJmVtYWlsaWQ9cG9sbGV5bWVAc3RhdGUuZ292JnVzZXJpZD1wb2xsZXltZUBzdGF0ZS5nb3YmZmw9JmV4dHJhP
U11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2018-07-
03/PEP%20Facilitator%20Advisory_FINAL%20508%20updated.pdf> ဤအႀကံေပးခ်က္တြင္ ထုိပုဂ ၢိဳလ္မ်ားမွ သံုးစြခဲဲ့သည့္ 
အမ်ဳိးအစား အေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ရိွေသာ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားမွ သုံးစြထဲားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဘ႑ာေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ 
 
ဤသတ္မွတ္ခ်က ္ ရလဒ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စီရင္ပုိင္ခြင့္အတြင္း ထိုသတ္မွတ္ထားသူမ်ား၏ လက္ရွိ ပုိင္ဆိုင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ရွိသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားအား တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔ထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုရွိ လူပုဂ ၢဳိလ္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ထို႔အထက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ားကို 
တားျမစ္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ အလႊအဲေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 
 
ယေန႔ သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြျဲခားသိရိွႏိုင္ရန္ 
<http://links.govdelivery.com:80/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwODE3LjkzNzg1MzgxJm
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