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က

ြိြိုတင မတညေး ြတထောေးရသော အစီ ငခံစော

ခြ ်ေ့ခ ီ - မ ာ်းခြတ်ရှုနိုင်ရ ်၊
စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်
မရင််း ဘာ

လူ့အခွင့်အရ ေး ရ
(၄၈) က

ြိမရ မော

ာစကာ -

ောငစီ

အစညေးအရ ေး

စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်န ေ့မှ န ာက်တိုဘာလ ၁ ရက်န ေ့၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်
စီ စဉ်
နကာင်စီ၏

မှတ် ၄
ာရစ
ို ိုက်ခခင််း လို ပ်န န ာ လူ့ ခွင့်် နရ်း

နခခ န မ ာ်း

မနမောနြိိုငငံ ြိ လူ့အခွင့်အရ ေး ဆြိင
ို ော ရနော

ဆံေးို အရ ခအရန အရ ေါ်

ိုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရ ေး ဆြိင
ို ော မဟောမငေးက
ရ ေးသောေးတင ချ

ီေးရံိုေး၏

*

* လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီ န ခြင့်် န ောက်ဆို်းရ ခ က် လက် ာ်း န ခ ာစွာ ဆ ််းစစ်
လိုေ့ငှာ ဤ စီရင်ခစာ ာ်း ခ ်နနှောင််း၍ တင် ွင််းရခခင််း ခြစ်ပါ ည်။

ို်း

ပ်နိုင်ရ ်

င်္ဂလပ်
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၁။

အြွင့်မြိတဆ
၁။

ကိုလ

နင့် လို ထံေးို လို နညေး

မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီ ၄၆ ကကမ်နခမာက်

ဆို်းခြတ်ခ က်

ရ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နြြ ါရီလ၊ ၁ ရက်န ေ့မှ စ၍ ခမ ်မာနိုင်င တွင််းရှ လူ့ ခွင့်် နရ်း

ဆိုင်ရာ နေဘေ
ခပင်

နခခ န ၊ တရာ်းဥပနေ စို်းမို်းနရ်းနှင့်် လခို ခြုံနရ်း ကဏ္ဍ ခပြုံခပင်နခပာင််းလဲနရ်း

ခခာ်း ကစစရပ်မ ာ်း ာ်း

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ

လ

ဆက်စပ်ကာ တာ
နရ်း

စည််း န ်း၏ ၄၆/၂၁

ထ်း

ာ်းခ င််း

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဥပနေ နှင့််

စာ ောနထာက်ထာ်းမှု

်ခမှု ရှနစနရ်း

ာ်းခခင််းခြင့်် ခြစ်နစ

ခြင့််
နပေါ်တွင်

ဥပနေမ ာ်း ာ်း

ထ်း

ာရစ
ို ်းစိုက၍
်
နှုတ် ာ်းခြင့်် ခြစ်နစ၊

စီရင်ခခ က်မ ာ်း တင်ခပရ ် ကိုလ

မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီ ည်

ကိုလ

မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဆင
ို ရ
် ာ မဟာမင််းကကီ်း ာ်း နတာင််းဆိုခဲ့် ည်။

၂။

န ောက်ဆို်း နခခ န

နြြ ါရီလ

၁

ရက်န ေ့

စို်းရမ်ပပ စ
် ရာနကာင််း

ရ ခမ မ
် ာ စစ်တပ် (တပ်မနတာ်)
မှ

၂၀၂၁

ခိုနှစ၊်

ည့်် ကစစရပ်မ ာ်း ာ်း ကျွန်ိုပ်တေ့ို ကိုလ

ခြစ်နလ့်ခြစ်ထရှ ည့််
မှတတ
် မ််းတင် ည့််

ကာလ တွင်း်

ရှင််းလင််း နြာ်ခပထာ်း

လူ့ ခွင့်် နရ်း

တ်းို တက်နခပာင််းလဲမှု

ရ

တာ

လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီ

န
် ပ်းခဲ့်ပပီ်း

လေ့င
ို ှာ ကျွန်ိုပ်တိုေ့

နခခ န မ ာ်းကို

ည်။ ဤ စီရင်ခစာပါ

ည့်် ပပ
့် ်းို ြတ်မှတစ
် ရာ ာ်း

နင
ို ရ
် ်

ခ ်ကာလ

န ကာင််း ရာ ရှုနထာင့််မ ာ်း ာ်း

စည််း န ်း ခ ််းမ စာတမ််း တစ်ခို

၎င််း စီရင်ခစာ ာ်း

စည််း န ်းတွင် တင်

ခြစ်

စီရင်ခစာ တစ်နစာင်

်းစတ် ရှင်း် လင််း နြာ်ခပရ ် ကိုလ မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီ

ဆို်းခြတ်ခ က်

ဆိုင်ရာ

ည်။ လူ့ ခွင့်် နရ်း ခ ြုံ်းနြာက်မှုနှင့်် ဆက်စပ်၍

ရေြတ်ရန
ှု ိုင်ပါ ည်။ နတွွေ့ရခ
ှ က်မ ာ်း ာ်း စိုလင်မှု ရှန ာ

၃။

မ််း ည့်် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊

မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဆိုင်ရာ

နရ်းကစစမ ာ်းနှင့်် ပစ
ို တမ ာ်း ာ်း ပန
ို ြာ်ခပ

ပိုင််း ခခာ်းခြင့်် တင်ဆက်ထာ်းပါ

န

ာဏာ

ဇလိုင်လလေ် ထ

မဟာမင််းကကီ်းရ်းို က မှတတ
် မ််းတင် နြာ်ခပထာ်းပါ

ခ ြုံ်းနြာက်မမ
ှု ာ်းနှင့််

၄၉

ခြစ်

စည််း န ်း ၄၆/၂၁

ကကမ်နခမာက်

ကိုလ မင်္ဂ

ွင််းမည် ခြစ်ပါ ည်။

ခမ ်မာ စို်းရ ည် ၂၀၁၂ ခိုနစ
ှ တ
် ွင် ကိုလ မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဆိုင်ရာ မဟာမင််းကကီ်းရို်း

(OHCHR)

ာ်း နိုငင
်
တွင််း

နခခစိုက် ရ်းို ြွင့်ခ
် ွင့်် ခပြုံရ ် ကတက တ် နပ်းထာ်းခဲ့်

(OHCHR) ာ်း ခမ ်မာနိုငင
်
တွင်း် င်ခွင့််ခပြုံရ ်
ကိုလ

မင်္ဂ

ည့််

ခပင်

တွက် ကိုလ မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီနှင့််

နထွနထွ ညီလာခက ခမ ်မာနင
ို င
်
ာ်း စဉ်ဆက်မခပတ် နတာင််းဆိုပါန

ာ်လည််း

လက်ရှ ခ ်တင
ွ ် ကိုလ မင်္ဂ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဆိုင်ရာ မဟာမင််းကကီ်းရို်း (OHCHR)
ခမ ်မာနိုင်င တွင််း

နခခစက
ို ်နိုင်ခွင့်် မရှ လို နိုငင
်
တွင််း

ထိုေ့န ကာင့်် (OHCHR)

ည် လူ့ ခွင့်် နရ်း

နခခ န

ိုေ့ ခပည် င်ခွင့််လည််း မရန

ာ်း

နစာင့်် ကည့််နလ့်လာခခင််းနှင့််

စီရင်ခခခင််းမ ာ်း

စစ် ာဏာ

င်တာ က် ခြတ်နတာက်က ်ေ့

မ််းပပီ်းန ောက်

င်နရာက် နလ့်လာခွင့်န
် ှင့််

ရင််း ခမစ်

ခပြုံလိုပရ
် ်

က ်ေ့

တ်မ ာ်း

နပေါ် ရ ်တေ့ခို ပ ်နိုင် ည့်် ပခမ််းနခခာက်မှုမ ာ်းန ကာင့်် က ်ေ့
၄။

နြာ်ခပပါ

စ န
် ခေါ်မှုမ ာ်း ာ်း

နစာင့်် ကည့််နလ့်လာနရ်း

နပေါ်

ီ်းခခာ်းပိုင်္ြုံဂ လ်မ ာ်းနှင့််

ာ်းထာ်း၍

နဆာင်ရွက်န ပါ

ာ မ က်ခမင် က်န

ခွင့်် နရ်း ရလျှင်ရ

ည်။ (OHCHR)

ည် စ ်နခေါ်မှုမ ာ်းနှင့််

2

ာ

က ်ေ့ တ်ခ က်မ ာ်း

ရှန

လို

တ်ခခင််း ( ပိုင််း ၄ တွင် ရှု)၊

(OHCHR)

ည်

နဆာင်ရွက်ခဲ့်

န ်းမှ

လို

မ ာ်း

ို်းခ နဆာင်ရက
ွ ်န ပပီ်း

ခ က် လက်မ ာ်း ရရှရ ်

ထ်း
လိုေ့ငှာ

လို နတွွေ့ဆန
ို မ်းခမ ််းမှုမ ာ်း ခပြုံလိုပခ် ခင််းခြင့်် ပပ
့် ်းို

လူ့ ခွင့်် နရ်း ခ ြုံ်းနြာက်ခရ မ ာ်းနှင့်် မ က်ခမင်
၇၀ နက ာ် ခပြုံလိုပခ
် ဲ့် လို မ ာ်းစွာန

ာ နိုငင
် တွင််း

တ်မှုမ ာ်း ာ်း ပမ
ို ို ရင်ဆင
ို န
် ရပါ ည်။

င်နရာက်နလ့်လာနိုင်ပပီ်း ေို ကည်စတ်ခ ရန ာ ရင််းခမစ်မ ာ်း ာ်း
ခြစ် ပ က်မ ာ်းနှင့်် စပ်လ ဉ််းန

ီ်းခခာ်းလွတလ
် ပ်န

်းနပ။

ခပင် လူ့ ခွင့်် နရ်း ကာကွေ် မ ာ်း

ရင်ဆင
ို ရ
် ပါန ာ်လည််း

လိုပင
် ််းစဉ်

ည်

နတရာေ်မ ာ်း ကကြုံရပါန

က်န မ ာ်းခြင့်် နတွွေ့ဆန
ို မ်းခမ ််းမှု

က်ဆိုင်

မ ာ်းနှင့်် ကကမ်ြ ်မ ာ်းစွာ

ာ်လည််း

ကကမ်နပါင််း

စည််း န ်းထိုင်
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နတွွေ့ဆခို ခင််းခြင့််

က်န

ခ က် လက်မ ာ်းနှင့််
ခမင့််ဆို်း

၂။

ရနော
၅။

ရင််းခမစ်မ ာ်း

တင
ို ်း် တာ

ခပြုံလိုပခ
် ဲ့်ပါ

ခ က် လက်မ ာ်းစွာကို စိုစည််းရရှခဲပ
့် ါ
ခိုင်လမ
ို ှ ်က ်နစရ ်

ထ နလ့်လာခခင််း

ည်။ လက်ခရရှထာ်းန

လိုေ့ငှာ

ိုေ့မဟိုတ် စစစ်ခခင််း စ

ာ

ခ က် လက်မ ာ်း ာ်း

ည့်် ဆ ်း် စစ် ကဲခြတ်မမ
ှု ာ်း

ည်။

ခံအရ

ောငေးအ ော

တပ်မနတာ် ည် လူ့ ခွင့်် နရ်း ခ ြုံ်းနြာက်

မ ာ်း ာ်း

နရ်းေေဏ်ခတ်ခခင််း မရှဘဲ

ကမ််းကို ်န ာင် ဆို်းရွာ်းန ာ လူ့ ခွင့်် နရ်း ခ ြုံ်းနြာက်မှုမ ာ်း ာ်း ဆေ်စိုနစ
ှ ်နပါင််းမ ာ်းစွာ
က ်းလွ ်န ကာ

၎င််းတွင်

တင
ို ်း် ရင််း ာ်း

လ ည််းစိုမ ာ်း

နပေါ်

ပစ်မှတထ
် ာ်း

ည့််

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ ရာဇ တ်မမ
ှု ာ်းလည််း ပါ င်ပပီ်း ထို ိုေ့ က ်းလွ ထ
် ာ်းန ကာင််း ကိုလ မင်္ဂ
လူ့ ခွင့်် နရ်း နကာင်စီက က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့ မှတတ
် မ််းခပြုံစိုထာ်းပါ
ခ ြုံ်းနြာက်မှုမ ာ်းနှင့်် ဆက်စပ်၍ တာ
တွက်

န ်းစတ်

နြာ်နဆာင်ခခင််း
နိုငင
်

ှမ််း

ည်။ လူ့ ခွင့်် နရ်း

ခ
် မှုရနစနရ်းနှ
ှ
င့်် လခို ခြုံနရ်း ကဏ္ဍ ခပြုံခပင်နခပာင််းလဲနရ်း

ကကခပြုံခ က်မ ာ်း နပ်းခဲ့်ပါန ာ်လည််း ၎င််းတေ့ို ာ်း
်းနပ။1

မရှန

နြြ ါရီလ

ကမ််းြက်ြနှပ်မှု ပစ
ို

နကာင် ထည်

ာဏာ မ််းပပီ်းန ောက်တွင်

စ်မ ာ်းကို ခမ မ
် ာနိုငင
်

ာ်းမ ာ်း

တပ်မနတာ်

ည်

နပေါ် ပစ်မှတထ
် ာ်း၍

2

စ စ်တက နြာ်နဆာင်လာ ည်။
၆။
ရှ

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့တွင် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ နို င်ဘာလ နရွ်းနကာက်ပွဲ၌ မဲမ
ည်ဟန ာ စွပစ
် ွဲခ က်ခြင့်် တပ်မနတာ် ဦ်းစီ်းခ ြုံပ် မင််းန ာင်လင
ှု ်

ြေ်ရာှ ်းပပီ်း ခမ မ
် ာ့် နိုငင
် နရ်း နခါင််းဆာင်ပင
ို ်း် ာ်း ြမ််းဆီ်းထ ််း
န ကညာ၍ ဥပနေခပြုံ
မမကေ
ို က
် ို

ာဏာ၊ တရာ်းစီရင်နရ်း

ပ်နှင််းခဲ့်

ဆ ်ေ့က င်ခဲ့်ကာ

ည်။ ခမ ်မာနိုငင
်

နိုငင
်

ာဏာနှင့််

ာ်းမ ာ်း

ှမ်း် တွင်

ည်

ည်

မ််းထာ်းကာ

ပ
ို ်ခ ြုံပ်နရ်း
ာဏာ

ကမ််းမြက်

ရပ်

ာ်း

မာမှု

စို်းရ ာ်း

နရ်းနပေါ် ကာလ

ာဏာ

ာ်းလို်းကလ
ို ည််း

မ််းမှု ာ်း တနိုင်ငလို်း

ာဏာြီဆ ်နရ်း

လှုပရ
် ှာ်းမှုနှင့််

ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပမှုမ ာ်း ာ်း က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ၊်ေ့ တစိုကမ
် တ်မတ်၊ ပငမ််းခ မ််းစွာ နဆာင်ရွက်ခဲ့်
န ောက်ပင
ို ်း်

လ

တတပါတ်မ ာ်းတွင်

ာဏာတည်ပမဲရ ် ကကြုံ်းပမ််း ည့််

တပ်မနတာ်
န ခြင့််

လူ့ ခွင့်် နရ်း

ကပ် တည််း

နထာင်နပါင််းမ ာ်းစွာန

ာ ခပည်

ရပ်

ခြစ်လာ

မ ာ်း၊

ာဏာပိုင်မ ာ်း ည်

လွတလ
် ပ်ခင
ွ ့်် ာ်း

တိုက် ခမ ာ်း ာ်း

လွတလ
် ပ်စွာ

တရာ်းလက်လတ
ွှ ်

ာ်း လထို ာ်း တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ပမ
ို ှ ်တို်းလာရာ
ည်။

စစ်တပ်

ထိုတ်နြာ်နခပာဆိုခွင့်် ာ်း

ခ ြုံပ်ခ ေ်ခခင််း၊

ခ ြုံ်း စာ်း မညီမျှန

လက် က်မ ာ်းကို
ကကီ်းစို်းန

ာ

စတင်ခ့်ဲ ည့််

ပတ်

ခ တ
် ွင်
ာ

ို်းခ ပါ

စစ်တပ်

ည်။ နင
ို င
်

ာဏာပိုင်မ ာ်း

ှမ််း ပငမ််းခ မ််းစွာ
ည်

စပင
ို ််း၌

မ က င့််ခြင့်် လ မ ာ်း န န ကေဏ်ရာရနစန
ြ တ
် ီ်းန ခဲပ
့် ါ

ည်။

ာ

န ကာက်တရာ်း

ထို ခင််း က င််းမှ

စ စ်တက

ခပင် ြမ််းဆီ်းထ ်း် မ််းစဉ်

ညှင်း် ပ ််းနှပ်စက်ခခင််းနှင့်် လမဆ ်န ာ ဆက်ဆမှုမ ာ်းန ကာင့်် ထပ်တို်းန

1

ဆိုင်ရာ

ခွင့်် နရ်းတိုေ့ ာ်း ပေ်ြ က်ခခင််းတေ့ို ာ်း

ပစ်မှတ်ထာ်း ပစ်ခတ် တ်ခြတ်ခခင််းနှင့်် လ ိုပ်စလ
ို ိုက် ြမ််းဆီ်းခခင််း

2

ြနှပ်က ်ေ့ တ်ခခင််း၊

ို်းခပြုံခဲ့် လို လန ရပ်ကွက် တွင််း ရှာနြွြမ််းဆီ်းခဲက
့် ာ
််းက င်တစ်ခို ာ်း

ည်

တင််းမီေီော

နလျှာ်က ်န ာတရာ်းနရ်း

ခပြုံလိုပခ် ခင််းခြင့်် နိုငင
် ့် ဥပနေ မနဘာင် ာ်း မနလ ာ်မက ်
မလို ပ်န ာ၊

ာဏာပိုင်မ ာ်း

မ ာ်း ာ်း ြမ််းဆီ်း က ဉ််းခ လာ ည် ခြစ်ရာ

လိုပထ
် ို်းလိုပ် ည််းနှင့်် မျှတန ာ တရာ်းစီရင်နရ်း ဆိုင်ရာ
ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပမှုမ ာ်း

ည်။

ြနှပ်ရ ်နှင့််

ထ်း ခြင့်် တက်ကကွလပ
ှု ်ရှာ်း မ ာ်း၊

မာ်းမ ာ်းနှင့်် လူ့ ခွင့်် နရ်း ကာကွေ် နစာင်ရ
့် ှာက်
စစ်တပ်

ည်

ီ်းပါ်း

ဆို်းမှုမ ာ်း ရှလာ

ည့််

စီရင်ခစာ A/HRC/43/18, A/HRC/39/CRP.2 တွင် ကည့််ပါ။
စီရင်ခစာ A/HRC/46/56 တွင်လည််း ကည့််ပါ။
3
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နခခ န

ိုေ့

ဆင့််တက်လာပါ

နပေါ်နပါက်လာကာ ခပည် မ ာ်း
စစ်တပ်ကို

ည်။

တပ်မနတာ် ည်

ရပ်

ခပြုံလိုပခ
် ဲ့် လို

ေ်စပ်နေ

ိုပ်စမ
ို ာ်း ြွွေ့ဲ စည််းလာ

စီစဉ်နဆာင်ရွကလ
် ာပါ

လို
ည်။

ရှလာပါ

ည်။

ထို ခင််း က င််းမ ြုံ်းမ ာ်းတွင်

ာ်းမ ာ်းကို ဦ်းတည်၍ စစ်နရ်း ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း ည့်် တက
ို ်ခက
ို ်မှုမ ာ်း
ရပ်ြက်

က ်းလွ ခ
် ဲ့်ပါ ည်။ တရှ ်ထို်းက န န
နခခ န တေ့ို

ပစ်မှတခ
် ွဲခခာ်းခခင််း
ာ စီ်းပွာ်းနရ်း

ပ်းတွဲ

လူ့ ခွင့်် နရ်း ဆိုင်ရာ ကပ်နဘ်းကကီ်း

၃။

ခိုခကာကွေန
် ရ်းမ ာ်း

မ ာ်း၌ လက် က်ကိုင် တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်း ခပ ်လည်

ခြစ်ပွာ်းမှုမ ာ်းလည််း

စစ်ြက်

နရာင်္ါကပ်နဘ်း

ည့််

တက
ို ခ
် က
ို ်မှုမ ာ်းလည််း

တစ်ခ ်တည််းမှာပင် ခမ ်မာနင
ို င
်
စ်

လက် က်ကိုင်

ည် မမကေ
ို က
် ို ခိုခကာကွေ်

ပစ်မှတထ
် ာ်း၍

ခြစ်ပွာ်းလာ လို

ထိုမှတဆင့််

မရှဘဲ

နခခ န နှင့်် ဆို်းရွာ်းလှန

ခြစ်ပ က်န ခ ်တင
ွ ်

ခြစ်

ိုေ့

ပစ်ခတ်တိုကခ
် က
ို မ
် ှုမ ာ်း

ခမ ်မာနိုင်ငရှ

ာ ကဗ
ို စ်-၁၉
နခခ န မှာ

ည်။3

ွင်နခပာင််းလာ

တ ောေးဥ ရေစြိိုေးမြိိုေးရ ေး
၇။

နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့မစ
ှ ၍ တပ်မနတာ်

နကာင်စီ(SAC)4

ာ်း ြွွေ့ဲ စည််းခဲ့် လို

လွှမ်း် မို်းနိုင်ရ ်

ည် စစ်တပ် ဦ်းစီ်းန ာ နိုငင
် နတာ် စီမ ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း

နလျှာ့်မနပ်းန

ာ ခမ မ
် ာလထို နပေါ် စစ်တပ်

လိုေ့ငှာ တည်ဆဲ ဥပနေမ ာ်း ာ်း တစ်ြက် တ် ခပင်ဆင်ခခင််း ာ်းခြင့််

စို်းရ ာ်း ခြြုံတ်ခ ခဲ့်မှု

နပေါ် တရာ်း င်ရ ် ကကြုံ်းပမ််းလာ
ည် ၂၀၂၀ နရွ်းနကာက်ပဲွ ရလေ်5

နနှောင််းပင
ို ်း် တွင် (SAC)

ရက်န ေ့တွင် တပ်မနတာ် စစ်ဦ်းစီ်းခ ြုံပ်မှ

က် ကီ်းခ ြုံပ်

ာ်း ြ က် မ််းခဲ့်ကာ

ခြစ် ဦ်းစီ်း

တ်မှတ်ထာ်းမှုကို ၂၀၂၃ ခိုနစ
ှ ်

ဥ ရေအောေး လ
၈။

(SAC)

န

ည်

င်္ိုတလ
်

ထ တ်းို ခမှင့််

ည့်် “ောေီ

တ်မှတ်ခဲ့်

ာဏာ

မ််းပပီ်း ၂ ပတ်

တွင််း ရာဇ

င်္ိုတလ
်
၁

စို်းရ ြွဲွေ့”6

ခြစ်

နရ်းနပေါ် ကာလ ခြစ်
7

ည်။

ိုေ့မဟိုတ် နက ်းရွာ ိုပ်စို

တ်ကကီ်း ဥပနေ (PC)၊ ရာဇ တ် က င့််ထ်းို

ိုပ်ခ ြုံပန
် ရ်း ဥပနေ (WVTAL)နှင့်် နိုငင
်
ာ်းတိုေ့၏

Privacy နှင့်် နဘ်းကင််းလခို ခြုံနရ်း ာ်း ကာကွေ်နစာင့််နရှာက်
ာဏာပင
ို မ
် ာ်း ာ်း ရည်ရွေ်ခ က်ရှရှ၊

ရာဇ တ်မှု နခမာက်န ကာင််းနှင့်် (၂)
န ောက်နောင်ခ

ာ်း

သြွယ အသံိုေးချ ခငေး

ဥပနေ (CPC)၊ ရပ်ကက
ွ ်
ခပင်ဆင်ခဲ့် လို (၁၊)

ရပ်

ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ဇလိုင်လ

နခပာင််းလဲြဲွေ့ွ စည််းန ကာင််း န ကညာခဲ့်ပပီ်း က ဦ်းတွင် တစ်နစ
ှ ် ကာ

။

ိုပခ
် ြုံပ်နရ်း

နစာင့်် ကည်ခ
့် ွင့််နှင့််

ရမ််းမပါဘဲ ရှာနြွခွင့််၊

ည့်် ဥပနေ (LPPSC) တေ့ို ာ်း
မှ ်တကေ် န ြ ခ် ပစ်တင်လျှင်

မ််းဆည််းခွင့််၊ ြမ််းဆီ်းထ ််း

နခပာဆိုဆက် ွေ်မမ
ှု ာ်း ာ်း

မ််းခွင့််၊

ကာ်းခြတ် ော်းနထာင်ခွင့််

ခပြုံန ကာင််း ခပင်ဆင်ထိုတခ် ပ ်ခဲ့် ည်။
၉။

“ရာဇ တ် က င့််ထ်းို ဥပနေ (CPC) ပိုေ်မ ၁၄၄”

ရက်န ေ့မ ာ်းတွင် ထိုတခ် ပ ်ပပီ်းန ောက်ပိုင််းတွင်
3
4
5
6
7

8

4

8

(SAC)

ာ်း ၁၂၉ ပမြုံွေ့ ေ်၌ နြြ ါရီလ ၈ - ၉
ည် နိုငင
်

ာ်းတေ့၏
ို
Privacy နှင့််

A/HRC/48/CRP.2 တွင် Chronology of Events ခြစ် နြာ်ခပထာ်း ည်ကို ကည့််ပါ။
OHCHR Myanmar Team, Myanmar in Crisis: Human Rights Situation, February 2021 (11 February
2021), para. 5 ာ်း င်တာ က်စာမ က်နောှ https://bangkok.ohchr.org/5902-2/ တွင် ကည့််ပါ။
Union Election Communication Notification No. 2/2021.
SAC Order No. 152/2021.
ဤလိုပ်ရပ်မ ာ်းန ကာင့်် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် နို င်ဘာလ နရွ်းနကာက်ခရန ာ လွှတန
် တာ်ကိုေ်စာ်းလှေမ
် ာ်း ည်
ခပည်နထာင်စို လွှတ်နတာ် ကိုေ်စာ်းခပြုံ နကာ်မတီ (CRPH) နှင့်် မ ြုံ်း ာ်း ညီညွှတ်နရ်း စို်းရ (NUG) ကို
ြွဲွေ့စည််းနစခဲပ့် ပီ်း စစ်တပ် ပ
ို ်ခ ြုံပ်နရ်းကို ဆ ်ေ့က င်လာ က ည်။ ( ပင
ို ််း ၉ တွင် ကည့််ပါ၊) စီရင်ခစာ
A/HRC/48/CRP.2 ာ်း ကည့််ပါ။
“ဥပနေနှင့်် မညီန ာ လစိုလန ်းခပြုံခခင််း၊ နဟာနခပာပွဲမ ာ်း၊ ောဉ်မ ာ်း ိုေ့မဟိုတ် လပိုင်္ဂြုံလ် ာ်းခြင့််
စီတ ််းခခင််း၊ ဆ ေ့်က င်ဆနဒခပခခင််း၊ ြ က်ဆ်းီ ခခင််းနှင့်် ကမ််းြက် လိုပ်ရပ်မ ာ်း” ာ်း တာ်းခမစ်ခခင််း၊ လ ၅
ဦ်းထက် ပိုမို မစိုန ်းရ ် တာ်းခမစ်ခခင််းနှင့်် ည ၈ ောရီမှ က် ၄ ောရီ ထ ညမထွက် မ ်ေ့ထိုတ်ခပ ်ခခင််း၊
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ည့်် ဥပနေ (LPPSC) ဥပနေ9 န ာက်၌

နဘ်းကင််းလခို ခြုံနရ်း ာ်း ကာကွေ်နစာင့််နရှာက်
ကာ ကွေ်နပ်းထာ်းခ က်မ ာ်း ာ်း ဆိုင််းင့်ြ က်
ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း

ဥပနေ

(WVTAL)

ဥပနေ

မ််းခဲက
့် ာ ရပ်ကက
ွ ်

10

ာ်း

ခပဋ္ဌာ ််းခ က်မ ာ်း ာ်း ဆိုင်း် ငလ
့် က
ို ်ခခင််း ည် ၂၄
(ပိုေ်မ ၇) ရမ််းမပါဘဲ ရှာနြွခင
ွ ့်၊်
ဆက်

ွေ်နခပာဆိုမှုမ ာ်း ာ်း

နစာင့််နရှာက်မမ
ှု ာ်း ာ်း
ခပင်ဆင်မန
ှု ကာင့််

ကာ်းခြတ်
ည်မ ာ်း

ိုေ့

ခြစ်ပါ

ည်

တင််း မီေေ
ီ ာ
ည်

ည်။

(WVTAL)

ာဏာပိုင်မ ာ်းထ

ဥပနေ ာ်း

ဧည်စ
့် ာရင််းတိုင်ရ ်

မာ်းမ ာ်း၊ တက်ကကွလှုပရ
် ှာ်း

ြမ််းဆီ်းထမ််း

နပေါ် က ်ေ့

််းခရမည်ကို

န နလ့်ရန
ှ
ာ န ရာမ ာ်းမှ ထွက်နခပ်းတမ််းနရှာင်ခရ
ဲ့်
၁၀။

ဥပနေပါ

ောရီထက် နက ာ်လွ ်၍ ြမ််းဆီ်းထ ််း မ််းခခင််း၊

ခခာ်း မ ာ်း ာ်း ကာကွေန
် စာင်န
့် ရှာက်မှု
၎င််းတိုေ့

(LPPSC)

ော်းနထာင်ခွင့်် (ပိုေ်မ ၈) ကဲ့် ိုေ့န ာ ကာကွေ်

ြေ်ရှာ်းလိုက် ကဲ့်

ည ပ်ဧည့််

က်နရာက် ည်။

ည်။

မ််းဆည််းခွင့်၊် ြမ််းဆီ်းခွင့််၊ န ောက်နောင်ခ နစာင့်် ကည့််ခင
ွ ့်် နှင့််

လို ပ်လာကာ (ပိုေ်မ ၁၃၊ဆ)
စီစဉ် မ ာ်းနှင့််

ခပင်ဆင်ခဲ့်

ိုေ့မဟိုတ် နက ်းရွာ ိုပ်စို

မ ာ်း၊ ဆနဒခပပွဲ

တ်လိုက်

ည့််

နဘာ

စို်းရမ် ခြင့််

န

မ်နှင့််

ည်။

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နြြ ါရီလ ၁၄ ရက်န ေ့တွင် ရာဇ တ်ကကီ်း ဥပနေ (PC)11 နှင့်် ရာဇ တ် က င့််ထ်းို

ဥပနေ (CPC)12 ဥပနေမ ာ်းကို ထပ်တို်း ခပင်ဆင်ခဲ့်ခခင််းန ကာင့်် နိုငင
် နတာ်

စစာနြာက်မှုနှင့််

နိုငင
် နတာ် ပို က
်
်မှု ဆိုင်ရာ ရာဇ တ်ခပစ်ေဏ်မ ာ်း တ်းို ခမင့်် တ်မှတ်ခခင််း (ရာဇ

တ်ကကီ်း ဥပနေ

(PC)၊ ပိုေ်မ ၁၂၁ နှင့်် ၁၂၄၊က)၊ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်း
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နနှောင့််ေှကလ
် ျှင်

နှင့််

စို်းရ

်ထမ််းမ ာ်း ာ်း

ာမခ မရန ာ ခပစ်ေဏ် စ်မ ာ်း ထပ်တို်း ခ မှတခ် ခင််း (ရာဇ

တတရာ်း

တ်ကကီ်း ဥပနေ

(PC)၊ ပိုေ်မ ၁၂၄၊င်္ နှင့်် ၁၂၄၊ဃ) နှင့်် လွတ်လပ်စွာ ထိုတ်နြာ်နခပာဆိုခခင််းနှင့်် လွတလ
် ပ်စွာ
စိုန ်းခခင််းတိုေ့ နပေါ်

ကကီ်းနလ်းစွာ

က်နရာက်မှု

နနှောင့်် ေှက်နပ်းခခင််း ဆင
ို ရ
် ာ ခပစ်မခှု ပစ်ေဏ်
(PC)၊ ပိုေ်မ ၅၀၅(က) နှင့်် ၅၀၅၊က) စ
စစာနြာက်မန
ှု င
ှ ့််

ဆက်စပ်၍

ည့််

ရှန

စ်မ ာ်း ထည့််

နခခ န မ ာ်း ရှလာ

ဓပပာေ်

ကည်ပ
့် ါ)။

ာဏာ

မ််းမှုကို

တ်ကကီ်း ဥပနေ

ြွင့်ဆ
် ခ
ို က်မ ာ်းတွင်
ာ

ည််းလမ််းမ ာ်း”ခြင့််

စ် ပါ င်လာကာ ၎င််း ာ်းခြင့်် ခပည်နထာင်စို

လွှတန
် တာ် ကေ
ို စ
် ာ်းခပြုံ နကာ်မတီ (CRPH) ၏ နခါင််းနဆာင်ပင
ို ်း်
စို်းရ (NUG) မှ

ာ်း

ည်။ ထိုေ့န ကာင့်် နိုငင
် နတာ်

နခခခဥပနေနှင့်် မနလျှာ်ညီန

လမ််းန ကာင််းနခပာင််းလဲရ ် ခပင်ဆင်မှုမ ာ်းဟ၍
ညီညတ
ွှ ်နရ်း

မ ာ်းခပည်

ွင်း် ခခင််း (ရာဇ

ထပ်တို်းနြာ်ခပထာ်းန ာ

ခပည်နထာင်စို ခမ ်မာနိုငင
်
ာ်း “ြွွေ့ဲ စည််းပို

ာ

မ ြုံ်း

ာ်း

်ကကီ်းမ ာ်းကို ဦ်းတည်၍ တရာ်းစွဲမှုမ ာ်း ရှလာ ည်၊ ( ပင
ို ်း် ၉

ာ်း

န ြ ခ် ခင််း၊

(CRPH)

နှင/့််

ြွဲွေ့ င်မ ာ်းနှင့််
ိုေ့မဟိုတ်

ကမ််းမြက်

ာဏာြီဆ န
် ရ်း လှုပရ
် ှာ်းမှု (CDM) ကို ပပ
့် ်းို နပ်းလျှင် ရမ််းမပါပဲ ြမ််းဆီ်းခွင့်် ခပြုံထာ်း ည့်် ပိုေ်မ
၅၀၅၊က ခြင့််

ည််းဆို်း ၉၉၂ နောက်ကို တရာ်းစွဲခဲ့်ပပီ်း ခြစ်

ဥပနေစကာ်းရပ်န ကာင့်် နိုငင
် နတာ် တည်ပငမ်နရ်းကို ထ ်း်
လက် က်ကိုင် ခိုခနတာ်လှ ်နရ်း
လိုခခြုံနရ်း

တပ်ြွဲွေ့မ ာ်း ာ်း

ိုပ်စိုမ ာ်းခြင့်် ဆက်

တက
ို ခ
် က
ို ခ် ခင််း

လွ ် နေဘေ ဆ ်

မ််းရ ် ဟ ည့််

ွေ် ည်ဟို ေဆရန

ိုေ့မဟိုတ်

ာ မည် ူ့ကမ
ို ဆို

နနှောင့်် ေှက်နပ်းခခင််း

ဟ

နရ်းေခရနိုင်န

ပိုေ်မ ၁၂၄၊င်္)။

်ထမ််းမ ာ်း ာ်း (CDM) လှုပရ
် ှာ်းမှုတင
ွ ် ပါ င်ရ ် တက
ို တ
် ွ ််း ာ်းနပ်း

မည်

မဆို

စို်းရ

မှုထမ််းမ ာ်း ာ်း

နခခ န ရှန

9
11
12
13

ည့််

ည်၊ (ရာဇ တ်ကကီ်း ဥပနေ (PC)၊

တတရာ်း နနှောင့််ေှက် ည့််

ည့််

န ကာင််းခပခ က်ခြင့်် ပိုေ်မ

Global New Light of Myanmar (GNLM) တွင် ကည့််ပါ။ ရာဇ တ် က င့််ထို်း ဥပနေ (CPC) ပိုေ်မ ၁၄၄

10

ည့််

န ကာင််းခပခ က်ခြင့််

စွပ်စွဲခ က်ခြင့်် တရာ်းစွဲ
စို်းရ

ာ

ည်။

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် နြြ ါရီလ ၁၀ ရက်န ေ့ န ခပည်နတာ်နှင့်် ခပည် ေ်၊တင
ို ််းနေ ကကီ်းရှ ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်းတွင်
ခပဋ္ဌာ ််းခဲ့် ည်။
SAC Law No. 4/2021.
SAC Law No. 3/2021.
SAC Law No. 5/2021.
SAC Law No. 6/2021.
“လခို ခြုံနရ်း တပ်ြွဲွေ့ င်မ ာ်း” ဟ ည်မှာ စစ်တပ်နှင့်် ရဲတပ်ြွဲွေ့ င်မ ာ်း ၂ ရပ်စလို်းကို ညွှ ််းဆိုခခင််း ခြစ် ည်။

ာ်း

5

A/HRC/48/67

၁၂၄၊ဃ နှင့်် ပိုေ်မ ၅၀၅၊က တေ့ိုခြင့််

နရ်းေခရနိုင် ည်။ ထို ေ့ို နမ်းခွ ််းထိုတ်နိုင်

ည့််

မ က င့််ခြင့်် ဥပနေ ခပင်ဆင်ခ က်မ ာ်း ခပဋ္ဌာ ််းခခင််း၊ မတက မနရရာပဲ နေဘေ ဆ ် ည့််
ဥပနေခပဋ္ဌာ ််းခ က်မ ာ်း၏ တရာ်း င်မှုတိုေ့န ကာင့်် ဥပနေ ခပင်ဆင်ခ က်မ ာ်း၌ မတက မနရရာပဲ
နေဘေ

ဆ ်

ည့််

ဥပနေ

ို်း နှု ်း် မ ာ်း

ည်

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ

ဥပနေန ာက်ရှ တရာ်းဥပနေနှင့်် ညီညတ
ွှ ်ခခင််း ဆိုင်ရာ
ခ ်ထို်းလျှင် လွ ်စွာ စို်းရမ်မကင််းရ

ခ။

ည့််

လူ့ ခွင့်် နရ်း

နခခခမ (principle of legality) နှင့််

နခခ န တွင် ရှပါ ည်။

တ ောေးစီ င ြိိုငခွင့်နင့် တ ောေးရ ေးဆြိင
ို ော လို ထံိုေးလို နညေး ချြိနဲဲ့ယြိိုငလဲ ခငေး
၁၁။

မတ်လလေ်တင
ွ ် (SAC)

န ကညာခဲ့်
နေ
က င့််
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ည်။

ည် ရ က
် ို ်တိုင််းနေ

နမလ ၁၃ ရက်န ေ့တွင်မ ခ င််းခပည် ေ်ရှ ပမြုံွေ့ ေ် တစ်ခို ာ်း စစ် ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း

ခြစ် ထပ်တို်း

တ်မတ
ှ ်ခ့်ဲ

ည်။15 နြာ်ခပပါ ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်းတွင် စစ်ခိုရို်း စီရင်နရ်းမ ာ်း စတင်

ို်းလာရာ ရာဇ တ်မမ
ှု ာ်း ာ်း စိုနပါင််း

ေခွင့််မရန ာ
လိုပပ
် င
ို ခ
် ွင့််

ကကီ်းရှ ပမြုံွေ့ ေ် ၆ ခို၌ စစ် ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း

န

ေဏ်ကဲ့် ိုေ့န ာ

နပ်းထာ်းရာ

စခ ်စနှု ််းမ ာ်း ာ်း

မ ေ့ခ
် ခွင့််နင
ှ ့်် ရာဇ တ်မှု တစ်ခိုစီ

ခမင့််ဆ်းို

တရာ်းမျှတန

ာ

ခ ြုံ်းနြာက်ရာနရာက်

ခပစ်ေဏ်နပ်းခွင့်က
် ို

တရာ်းစီရင်ခခင််း
ည်။

ရပ်

စစ်တိုင််းမှ ်းမ ာ်း ာ်း

ဆိုင်ရာ

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ

ာ်းမ ာ်း ာ်း

ပစ်မှတ်ထာ်း

မှုတမ
ွဲ ာ်း ာ်း စစ်ခရ
ို ်းို မ ာ်းတွင် စိုနပါင််း တရာ်းစွဲဆိုကာ တရာ်းစွဲဆိုခထာ်းရ
ဥပနေလမ််းန ကာင််း ရ ကေ
ို စ
် ာ်းခပြုံခွင့်် မရ ကနပ။ ဇလိုင်လ ၁၅ ရက်န ေ့
ပါ

တွက်

ည့််

ည့်် ပိုင်္ြုံဂ လ်မ ာ်း၌
ထ (ကနလ်း ၂ ဦ်း

င်) ၆၅ ဦ်း ည် န ေဏ်ခ မှတ်ခခင််း ခရပပီ်း ၎င််း ထဲမှ ၃၉ ဦ်း ည် တရာ်းရို်း

တက်နရာက်ခင
ွ ့်် မရဘဲ စီရင်ခခင််း ခခဲရ
့်
ည်။
၁၂။

စစ် ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း မန ကညာထာ်း

စစ်နဆ်း

ည့််

ခါ

က ဉ််းနထာင်

မ ာ်းစို ည် ဥပနေ

ည််းငေ်မှာလည််း

က်န ပစစည်း် မ ာ်းနှင့်် မ က်ခမင်

မှုတမ
ွဲ ာ်း” ာ်း

တွင််း၌ ာ တရာ်းစီရင် ည်။ “ က ဉ််းနထာင် တရာ်းရ်းို မ ာ်း”

တွင်း် ြမ််းဆီ်းထ ််း မ််းခထာ်းရ
ရရှ

ည့်် န ရာမ ာ်းတွင် “ပိုေမ
်
၅၀၅

၎င််းတေ့ို၏

ကကနပ်း မရ က လို ဥပနေ ကကနပ်း

နရှွေ့န မ ာ်းခြင့််

တင
ို ပ
် င်နဆွ်းနနွ်းခခင််း၊

က်န မ ာ်း တင်ခပရာ၌ စ ်နခေါ်မှု

ခက် ခဲ မ ာ်းစွာကို

ကကြုံရ ည် ခြစ်ရာ တရာ်းနရ်း လိုပထ
် ို်းလိုပ် ည််းနှင့်် ဆက်စပ်၍ ကကီ်းစွာ စို်းရမ်ရပပီ်း မျှတန
တရာ်းစီရင်နရ်း ဆိုင်ရာ

ခွင့်် နရ်း ာ်း ခ ြုံ်းနြာက်ရာ က ပါ

တခြည််းခြည််း နလ ာ့် ည််းလာပပီ်း လက် က်ကင
ို ် တက
ို ခ
် က
ို မ
် ှု
ထိုတရာ်းရို်းမ ာ်း ည်

လက် က်ကိုင်

မ ြုံ်း စာ်းမ ာ်းကလ
ို ည််း တရာ်းစွဲ

၄။

နတာ်လှ ်ခခင််းနှင့််

ည်။ ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒခပမှုမ ာ်း
ခင််း က င််းမ ာ်း တ်းို လာခ ်တွင်

ဆက်စပ် ည့််

ခခာ်း

ရာဇ တ်မှု

နရ်းေလာ ည်။

လွတလ စွော ထိုတရြောရ ောဆြိို ခငေး
၁၃။

ာဏာ

မ််း

ည့်် ကာလ တွင််း တပ်မနတာ်

မဘ
ို င
ို ်း် ြို ်း် လင
ို ်း် မ ာ်း

ပါ

င်

ခြတ်နတာက်ခဲ့် ည်။ ထို ိုေ့ ဆက်
ည် ကာလတို
တ်းို ခမှင့်ခ
် မှတလ
် ာ

င်တာ က်

ည် တစ်နိုငင
် လို်းရှ

ဆက် ေ
ွ န
် ရ်း

လိုင််းမ ာ်း ာ်း

ွေ်နရ်း ခြတ်နတာက်မှု ည် ောေီ ခြစ်န

င်တာ က် ခြတ်နတာက်မှုမ ာ်းနှင့်် ခပင််းထ ်န ာ က ်ေ့
ည်။

ထိုနခခလှမ်း် မ ာ်း

ည်

လွတလ
် ပ်စွာ

ထိုင်ြို ််းလိုင််းနှင့််
ခ က်ခ င််း

ာ်လည််း (SAC)

တ်မမ
ှု ာ်းကို မ ကာခဏ
ထိုတ်နြာ်နခပာဆခ
ို ွင့််နှင့််

ခခာ်းလူ့ ခွင့်် နရ်း ဆိုင်ရာ ကစစရပ်မ ာ်း ာ်း ထ ််းခ ြုံပ်ရ ်နှင့်် လွ လ
် ွ ်ကဲကဲ က ်ေ့
ခ ြုံပ်ခခေ်ရ ် ရည်ရေ
ွ ်
14
15
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ာ

ည်ဟို ဆိုနိုင်

Martial Law Order 3/2021
Martial Law Order 5/2021

ည်။ (SAC)

တ်

ည် လ ာ်းခ င််း စာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဆိုင်ရာ
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လို ပ်ခ က်မ ာ်း ာ်း ဆ ််းစစ်နလ့်လာခခင််းနှင့််
ရှုပ်နထွ်းနစခခင််း ာ်းခြင့််

လခို ခြုံနရ်း

ခ က် လက် စီ်းဆင််းမှု ာ်း က ်ေ့

။

အငတောန
၁၄။

အွနလြိိုငေး

တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်း၏

ကမ််းြက်မှုနင
ှ ့််

ခြတ်နတာက်ခခင််းနှင့််

ဆက်စပ်န

ာ

တ်လိုက် ည်။

နဲ့သတမှုမျောေး

နြြ ါရီလလေ်မှ ဧပပီလ နနှောင််းပင
ို ်း် ကာလ ကာ်းတွင် (SAC)

နပေါ် ရာဇ တ်ခပစ်မှု

တ်မှတ်

ည့်် ဥပနေ

င်တာ က် နေတာ

ခပြုံလိုပ၍
် ခပည် လထို၏
၁၅။

ခြစ် ပ က် မှတ်တမ််းတင်ရ ် ကကြုံ်းပမ််းမှုမ ာ်း ာ်း

ွ လ
် ိုင််း

ည်

ွ ်လိုင််း လှုပရ
် ှာ်းမှုမ ာ်း

စ်မ ာ်း ခပဋ္ဌာ ််းခခင််း၊ ညစဉ်

င်တာ က်လိုင််း

်နဆာင်မှု ပစ
ို
မ ြုံ်းမ ြုံ်း ာ်း ထပ်တ်းို ပတ်ပင်ခခင််းမ ာ်း

ို်းစွဲမှု ာ်း က ်ေ့

တ်တာ်းဆီ်းရ ် ကကြုံ်းပမ််းလာ

ည်။

ဆိုင်ဘာ လခို ခြုံနရ်း ဥပနေ ကမ််း တစ်နစာင် ာ်း ခပဋ္ဌာ ််းရ ် ကကြုံ်းပမ််းရာ ခပည် လထိုဘက်မှ

က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့ န ြ ်မှုမ ာ်း ထွကန
် ပေါ်လာရပပီ်းန ောက် (ထိုဥပနေ ခပင်ဆင်ရ ် ဆက်လက်
မကကြုံ်းပမ််းနတာ့်ဘဲ)

နြြ ါရီလ

ီလက်ထနရာ စ် ဥပနေ (ETL)
မရှဘဲ တစ်ြက်

၁၅
ာ်း

တ် ခပင်ဆင်ခဲ့်

ရက်န ေ့၌
မ ာ်း

စစ်တပ်

ာဏာပင
ို မ
် ာ်း

ဥပနေ ပိုေ်မမ ာ်း ည် (social punishment) “လမှုနရ်း ေဏ်ခတ်မှု” ဆိုင်ရာ
န မျှလျှင်

(ပိုေ်မ

၃၈၊ခ) ၊

တင််းမီေေ
ီ ာ

မာ်းမ ာ်းက

စစ်တပ်

န ြ ်နရ်း ာ်းလျှင် (ပိုေ်မ ၃၈၊င်္)၊ (private networks)
မ ာ်း ာ်း
ဆက်

ည်။

ကာ ကွေ်နပ်းမှုနှင့်် ဆက်စပ်၍လည််း

ာဏာပိုင်မ ာ်း ာ်း

ိုင်း်

််းထ ိုေ့

ခ က် လက်မ ာ်း

ပိုင်္ဂြုံလ်နရ်း

နေတာ

တ်မတ
ှ ်ကာ

ခ က် လက်မ ာ်း

နခပာင််း လဲ ခပြုံခက
ဲ့် ာ ( ခ ််း ၁၀) နေတာ ဆင
ို ရ
် ာ

ကာ ကွေ်နပ်းမှု မရှဘဲ ပိုင်္ဂြုံလ်နရ်း ဆိုင်ရာ နေတာမ ာ်း ာ်း ကာ်းခြတ် ကည့််ရခ
ှု ွင့်် ရရှနိုင်
လိုပပ
် င
ို ခ
် ွင့်် ာ်း

ာဏာပင
ို မ
် ာ်းကို နပ်း ပ်လိုက်

လွ ်စွာ က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့

(principle of legality) နှင့်် ကက
ို ည
် ခီ ခင််း မရှ
ခ ြုံ်း စာ်း
က ်ေ့

ညီမျှမှု

တ်ခ က်မ ာ်း

ဟ

ည်။ ထို

ိုေ့ ခပင်ဆင်နခပာင််းလဲမမ
ှု ာ်း

က်နရာက်မှု ရှကာ တရာ်းဥပနေနှင့်် ညီညတ
ွှ ်ခခင််း ဆိုင်ရာ

ထိုေ့ ခပင် ထဥ
ို ပနေ ခပင်ဆင်ခ က်မ ာ်း
ည့််

ည့််

ခွင့်် နရ်း
၁၆။

နပေါ် လွ ်စွာစ်းို ရမ်စြွေ် ခြစ်မပါ ည်။

ည် လို ပ်ခ က်

ရ လိုပန
် ဆာင်ခခင််းနှင့်် ခပစ်မှုခပစ်ေဏ်

စခ ်စနှု ်း် မ ာ်းခြင့််လည််း

ကက
ို ည
် မ
ီ ှု

မရှနပ။

ခမင် နဘာထာ်း ရှခွင့််နှင့်် လွတလ
် ပ်စွာ ထိုတန
် ြာ်နခပာ ကာ်းခွင့်် စ
နပေါ်လည််း မ ာ်းစွာ

ဆနဒခပလှုပရ
် ှာ်းမှုမ ာ်း

ထို

နေ

ာ

ာမက

ည့်် ပိုင်္ဂလက

ရှ ် ဟို ်ခမင်လ
့် ာ ည်နှင့်် စစ်တပ်ကလည််း ပမ
ို ို ကမ််းတမ််းစွာ
ည် ည

််းနခါင်နက ာ် ၁ ောရီမှ

က် ၆ ောရီခဲွ

င်တာ က် ခြတ်နတာက်မှုမ ာ်း ခပြုံလိုပခ
် ဲ့်

ာောနှင့်် နရွှေခပည် ာ ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်း၌

ိုေ့မဟိုတ်

က်

ည်။

ကမ််းြက် ပြြုံခွင််းမှုမ ာ်းနှင့်် ရ ်ကန
ို ်ိုတင
ို ်း်

ကကီ်းရှ ၆ ပမြုံွေ့ ေ် တွင်း် စစ် ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း န ကညာပပီ်းန ောက် မတ်လ ၁၅ ရက်န ေ့တွင် စစ်တပ်

ာဏာပိုင်မ ာ်း
16

န
ိုေ့

က်နရာက်မှု ရှပါ ည်။

၉ ောရီ ထ န ေ့စဉ်န ေ့တင
ို ်း် ညပင
ို ်း်
လှုင်

ည်

ည် လူ့ ခွင့်် နရ်း ဥပနေန ာက်၌ တရာ်း င်မှု ဆိုင်ရာ ရည်မှ ််းခ က်

ကင
ို တ
် ွေ်တိုေ့ခပ ်လာရာ (SAC)

၁၇။

ည့််

နခခခမ

ပ ််းတင
ို မ
် ာ်းကလ
ို ည််း ထည့်် ွင််း စဉ််းစာ်းခခင််း မခပြုံ လို ပိုင်္ဂြုံလ်နရ်း (Privacy)
လွတလ
် ပ်စွာ

ာ

ခ က် လက်မ ာ်း

ွေ်န ငှမှု ခပြုံလျှင် (ပိုေမ
် ၃၈၊င) စ ည်ခြင့်် ရာဇ တ်မှု နခမာက်န ကာင််း
ထည့်် ွင််းခ မှတခ
် ဲ့်

ာ်းထာ်းန

ိုေ့မဟိုတ် (encryption services)

ို်းခပြုံလျှင် (ပိုေ်မ ၃၈၊ဃ) နှင့်် နင
ို င
် တကာ

ခပစ်ေဏ် စ်မ ာ်း

၂၀၀၄

ထိုတခ် ပ ်န ကညာခခင််း မရှ၊ နဆွ်းနနွ်းတိုင်ပင်ခခင််း

ည်။ နေဘေ ဆ ်န ာ စကာ်းရပ်ခြင့်် နရ်း

16

ည်

ည် တနိုငင
် လို်းရှ မဘ
ို င
ို ်း် ြို ််းမှ

င်တာ က်

ို်းခပြုံမက
ှု ို ပတ်ပင်ခ့်ဲ ည်။ ၃

‘ မည် ောမ တ်မှတ်ကာ ရှက်ခွဲ န ြ ် က ည့််’ (Campaign) ည် တပ်မနတာ် ရာရှ ကကီ်းပိုင််း၏
မ ာ်းစို င်မ ာ်းနှင့်် နဆွမ ြုံ်းနတာ်စပ် မ ာ်းကို ပစ်မှတထ
် ာ်းကာ လ ရှင် ကာ်း တ်မှတ်နြာ်ထတ
ို ် ည့််
လှုပ်ရာှ ်းမှု ခြစ် ည်။
7
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ရက်

ကာတွင် (SAC)

ရက်န ေ့တွင်

ည်

(SAC)

မ ာ်း

ည် ြင
ို ဘ
် ာကကြုံ်း

ို်းစွခ
ဲ ွင့််ခပြုံခဲ့်ပပီ်း ကကြုံ်းမဲ့် ထိုင်

၁၈။

င်တာ က်ကို ခြတ်နတာက်ခ့်ဲ

င်တာ က်လိုင််း

ည်။ ဧပပီလ ၂

(fibre-optic Internet) ကို

ာ

င်တာ က်လင
ို ်း် (fixed wireless Internet) ကို ခြတ်နတာက်ရ ်

ညွှ ် ကာ်းခဲ့် ခြင့်် (တနိုင်ငလ်းို ၏
င်တာ က်

ို်း (Wi-fi)

ဓကပမြုံွေ့ကကီ်း န ရာမ ာ်းရှ လထို ၀.၂ ရာခိုင်နှု ််း န ာက်

ာ

်းို စွဲနိုငန
် တာ့် ည်။)

(SAC)

ည် မဘ
ို င
ို ်း် နှင့််

စာမ က်နှင့်် (Application)
ခြတ်နတာက်ထာ်း
ခြစ်ရာ ညပိုင််း

ထိုင်

ခ ြုံွေ့ကို

ည့််

င်တာ က်

ာ

်းို ခပြုံ

မ ာ်း ာ်း (Website)

ို်းခပြုံခွင့်် နပ်းပပီ်း က ်

င်တာ က် ထ ််းခ ြုံပ်

ည့််

ည့််

င်တာ က်လိုင််းမ ာ်း ာ်း

ည််း စ်ကို စတင်

ို်း မ ာ်းမှာ

ခ ြုံွေ့န ာ တာ်းခမစ်

င်တာ က်

ခ ြုံွေ့မှလ၍
ွဲ

ဘဏ်စ စ်နှင့််

ခခာ်းန ာ စီ်းပွာ်းနရ်း ဆ်င
ို ရ
် ာ (Application) မ ာ်း ာ်း
င်တာ က် ာ်း

လိုင််းြွင့််နပ်းခဲ့်ပပီ်း

င်တာ က်လင
ို ်း် မ ာ်းကိုလည််း ခပ ်ြွငန
့်် ပ်းခဲ့် ည်။
ခပင်ဆင်ခခင််းနှင့််

နိုငင
်

ာ်းတေ့ို၏

ည်။ ြင
ို ်ဘာ

ို်းခပြုံ၍ ရ ည်။ ဧပပီလ ၂၈ ရက်န ေ့တွင်

ခပ လ
် ည်

(Privacy)

၈

ရက်

ွ လ
် ိုင််း

်းို ခပြုံခွင့််နပ်းရ ်
ကာတွင်

ကကြုံ်းမဲ့်

ီလက်ထနရာ စ် ဥပနေ (ETL)
နှင့််

ည်

င်တာ က် စာမ က်နှောနှင့််

(Application)
ြို ််းမိုဘိုင််း

ို်းခ လာခဲ့်

င်တာ က် ခြတ်နတာက်မှု ာ်း ဧပပီလကို ်ပိုင််းတွင် ရပ်ဆိုင််းခဲ့်

င်တာ က်လင
ို ်း် (fibre-optic)

င်တာ က်

နဘ်းကင််းလခို ခြုံနရ်း ာ်း

ာ်း

ကာကွေ်

နစာင့််နရှာက် ည့်် ဥပနေ (LPPSC) ပိုေ်မမ ာ်း ာ်း ဆိုင်င့်ခခင််း ( ထက်တွင် ကည်ပ
့် ါ၊) တေ့ို ာ်း
နဆာင်ရွက်ပပီ်းန ောက်တွင်
စဉ်ဆက်မခပတ်
ဆက်

က ်ေ့

တ်ခြင့်် ာ

န ောက်နောင်ခ

င်တာ က်လိုင််း

နစာင့်် ကည့််ခခင််းနှင့််

ွေ်နရ်း ာ်း ကာ်းခြတ် ော်းနထာင်ခခင််း စ

ည့််

်းို စွဲနိုငခ
် ွင့်် ရှန

ြို ််း င်တာ က်
ာထင်ရှာ်းန ာ

ာ်လည််း
နခခခပြုံ

နတရာေ်မာှ လည််း

ဆက်လက် တည်ရန
ှ ဆဲ ခြစ် ည်။

ခ။

သတငေးမီေီယောနင့် သတငေးမီေီယောသမောေးမျောေး
၁၉။
ပတ်

ာဏာ

မ််းပပီ်း ၇ ပတ်
17

မ််းခဲရ
့်
ည်။ “စစ်
18

က ညွှ ် ကာ်းပပီ်းန ောက်

နမလ ၅ ရက်န ေ့တွင် (SAC)

ည် မီေီောတက
ို ် ၈ ခို

၂၀။

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့မှ ဇလို င
ို လ
်
၁၅ ရက်န ေ့
တင််း မာ်းမ ာ်း
န ောက်ထပ်

ာ်း လိုငစ
် င်

ပါ

င်

၃၃

မာ်း

ဦ်းကလ
ို ည််း

၉၈

ဦ်းထက်

မ ည််း

ြမ််းဆီ်းခဲ့် ည်။

တင််း မာ်း ၄၆ ဦ်းမှာ ဆက်လက် ထ ််း မ််းခထာ်းရဆဲ ခြစ်ပပီ်း ၎င််းတေ့ထ
ို မ
ဲ ှ

နောက် ၂၀ မှ

ပါ င်

တင််း မာ်း

တင််းမီေေ
ီ ာ

ထ ပလ
ို
်၊ င်္ ပ ်နှင့််

ရမ််းခြင့််

တ်ကကီ်း ဥပနေ ပိုေ်မ ၅၀၅) ရာဇ တ်မှုခြင့်် တရာ်းစွဲဆခ
ို ထာ်းရ ည်။

တင််း မာ်း ၆ ဦ်းကို

8

စို်းရ” ဟို က်းို ကာ်းညွှ ််းဆိုခခင််း မခပြုံရ ် မီေီောတက
ို ်မ ာ်း ာ်း (SAC)

မ််းခဲ့် ည်။

( မ ာ်းစိုမှာ ရာဇ

19

တင််းစာတိုက် ၅ ခို

ရိုတ်

ြမ််းဆီ်းခခဲရ
့် ကာ

18

်းီ ခခာ်းလွတ်လပ်န ာ

19

နမရက ်

17

ကာတွင်

မ ်ေ့ခ စီရင်ခဲ့်ပပီ်း ၎င််းတိုေ့ခပစ်ေဏ်မာှ နထာင်ေဏ် ၁ လမှ ၃ နှစ် ထ

ည်။

7Day News, The Voice, Eleven, The Myanmar Times, နှင့်် The Standard Time (စနတာ်ခ )်
“ တင််း နြာ်ခပခ က်မ ာ်းတွင် ာဏာ မ််း စစ် စို်းရဟို မ ို်းနှု ်း် ရ ် တနပ်း တာ်းခမစ်မှုမ ာ်း ခပြုံလိုပ်ခဲ့်ပပီ်း
ထို ိုေ့ ဆက်လက် ို်းနှု ််းန ာ စည််းကမ််းနြာက်ြ က် ည့်် တင််းစာတိုကမ
် ာ်းကို ပိုနှပ်လင
ို ်စင်
ပတ် မ််းမည်။” ခမ ်မာ့် လင််း၊ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် နြြ ါရီလ ၂၃ ရက်၊ က်းို ကာ်း င်တာ က် စာမ က်နောှ
https://www.gnlm.com.mm/council-needs-to-put-energy-into-reviving-countrys-ailing-economysenior-general
Democratic Voice of Burma, KhitThit Media, Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, 74 Media,
Myitkyina Journal, နှင့်် Tachileik News Agency
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၅။

ငငြိမေးချမေးစွော စီတနေးလည့်လညခွင့်
၂၁။

ာဏာ

မ််းပပီ်းန ောက် ခမ ်မာခပည် လထို ည်

ခမ ်မာခပည် လထို

ည်

၎င််းတိုေ့၏

လွတ်လပ်စွာ

ောက ည််းမှုခြင့်် တေ့ခို ပ လ
် ာက
ထိုတန
် ြာ်နခပာဆိုခင
ွ ့်န
် ှင့််

စီတ ််းလှည့််လည်ခွင့််ကို က င့်် ို်းကာ နြြ ါရီလ ၂ ရက်န ေ့မှ စတင်၍
စခပြုံကာ နိုငင
်
“

ကမ််းမြက်
မင်္ဂ

ာဏာြီဆ န
် ရ်း လှုပရ
် ှာ်းမှု” (CDM)

ြွဲွေ့ စည််းမ ာ်းနှင့်် ကဏ္ဍနပါင််းစိုမှ

တခြည််းခြည််း

်နှင့််

ွင်

ိုေ့

ည်။ ပငမ််းခ မ််းစွာ

ောခပြုံမ ာ်း၏ ဦ်းနဆာင်မခှု ြင့််
လ င် ခမ ် နခပာင််း

ခြစ်

်ထမ််းမ ာ်းလည််း
န ခပည်နတာ်ရှ

ွင်က်းနခပာင််းလာ

ပတ်တွင် ပါ င်ခ့်က
ဲ ာ
စို်းရ

ည်။

ထင်ကရ

ထ
် မ််းမ ာ်းပင်လျှင်

ကို ်ပိုင််းတွင် လနပါင််း

ှမ််း

်း် ခ ပ
ီ ါ င်န

ပါတ်၌ နိုငင
်

ည်။

ာဏာ

လိုေ့ငှာ ရဲတပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်း
မီ်း

တ်ပိုကတ
် ေ့ို

ပငမ််းခ မ််းစွာ

ာ

ည် နတ်းင်္ီတနှင့််

ခခာ်း

မျှ ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒခပခပည်

ည် က ဦ်း၌ ရာဘာက ည်က့်ဲ

မ််းပပီ်း ပထမ

နိုပညာဆ ်ဆ ်
ည်။20

ခဲ့် က

ာ ဆနဒခပပွဲမ ာ်း၊

မ ာ်း ာ်း လစိုခရ
ွဲ ်

ိုေ့ ေဏ်ရာရရို လက် က်ငေ်မ ာ်းနှင့််

ို်းခပြုံခဲ့် ည်။ န ခပည်နတာ်ပမြုံွေ့၌ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နြြ ါရီလ ၉ ရက်န ေ့တွင်

ဆနဒခပန န

ာ

လ ိုပ် ာ်း

ပြြုံခွင််းရာတွငမ
်

ပစ်ခတ်ခခင််းန ကာင့်် ဦ်းနခါင််းတွင် က ည်ထမှ ်၍ ဆနဒခပ
၂၃။

စို်းရ

ာ ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒထိုတ်နြာ်ခပမှုမ ာ်း

ှမ််း က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့ ခြစ်လာန

ဆနဒခပလဦ်းနရမ ာ်း တ်းို ပွာ်းလာ ည်နှင့််

ာ

န ခြင့်် နက ာင််းဆရာမမ ာ်းနှင့်် ပမြုံွေ့နတာ်

လှုပရ
် ှာ်းမှုမ ာ်းခြင့်် ၎င််းတိုေ့၏ မနက ပ်မှုမ ာ်း ာ်း ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒနြာ်ထိုတ် ခပ
နြြ ါရီလ ေိုတေ

ည်

နထွနထွ

နခမာက်မ ာ်းလှစွာန

ပတ်၌ ပါ င်လာခဲ့်

ေါဇင်နပါင််းမ ာ်းစွာ ရှလာခဲ့် ည်။ ဆနဒခပ မ ာ်း

၂၂။

ွာ်း ည်။

ာ်းနပ်း မ ာ်းန ကာင့်် (CDM) လှုပရ
် ှာ်းမှု

ာ်းနကာင််းလာကာ နြြ ါရီလ ၂၁ ရက်န ေ့တွင် နိုငင
်

ပတ်စစ်န ကာင််း

တစ်ပါတ်

ာ ဆရာ

ပငမ််းခ မ််းစွာ

ပို ််းတီ်း လှုပရ
် ှာ်းမှုခြင့််

ှမ််းပမြုံွေ့မ ာ်းတွင် ဆနဒခပပွဲမ ာ်း က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့ ဆင်နွှဲ က

ဆနဒခပမှု ည် လိုပင
် ််းခွင် ခပ ် င်ရ ် ခငင််းဆ ် ကန

ည်။

တခ ်တည််းမှာပင်

တင််းတင််း ကပ် ကပ်

ွ ်လင
ို ်း်

မ ြုံ်း

က ည်ဆ

ဆနဒခပ

ခက်နတွွေ့လာ ည်။ ဆနဒခပ ဦ်းနဆာင်

စစ်တပ်

မ ာ်း

ာဏာပိုင်မ ာ်းက

န ခြင့််

နှင့်် ပါ င် မ ာ်း

်းို ခပြုံ

မီ်းငေ် တစ်ဦ်း န ဆို်းခဲ့် ည်။

လှုပရ
် ှာ်းမှု ာ်း

ထ ််းခ ြုံပ်လာရာ

စစ် ာ်း

စိုန ်းလှညလ
့်် ည်ရ ်

ည် မဘ
ို င
ို ်း် ြို ်း် မ ာ်းရှ

င်တာ က်

(applications) မ ာ်းမှ စိုန ်းစီစဉ်နလ့်ရရာ
ှ
လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်းက စစ
ို မ််းနြာ်ထိုတ်ခ၍
ဲ့်
ဆနဒခပပွန
ဲ ှင့်် ပတ်
၂၄။

က် မ ာ်း ြမ််းဆီ်းခရ ည့််

နခခ န

တပ်မနတာ်၏ လစိုခွဲ ည့်် နဆာင်ရက
ွ ်ပိုကို

ိုေ့ ဦ်းတည်ခဲ့်

ည်။

မ ာ်းခပည် မ ာ်းက

မ က်နေါ

ဆနဒခပပွဲမ ာ်း ပမ
ို ခို ပင််းထ စ
် ွာ လိုပန
် ဆာင်လာ ည်။ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း
စိုန ်းဆနဒခပ

စစ်ဗ ဟာမ ာ်းကိုပင်

လက် က်မ ာ်းခြင့််

ကမ််းြက် ရက်စက်စွာ ပမ
ို လ
ို ိုပန
် ဆာင်လာ ည်။ မတ်လနှင့်် ဧပပီလဆ ််း

တွင်း် ေဏ်ရာရရို

က်မခပည့််

ို်းခ ၍

ို်း

န နစနလာက်န ာ

လက် က်ငေ်မ ာ်း

်းို ခပြုံရာတွင်လည််း မလို ပ်ဘဲ

ကနလ်းငေ်မ ာ်း

ပါ

င် ာ်းမမျှ

င် ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒခပ

တ်ခြတ်ခခင််းနှင့်် ထခက
ို ေ
် ဏ်ရာရမှုမ ာ်း ပမ
ို ို ခြစ်ပွာ်းခဲ့် ည်။
လှုင်

ာော၊ တပ်မနတာ်န ေ့နင
ှ ့်် ပဲခ်း စ

၂၅။

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ

နခမာက်ဥကကလာပမြုံွေ့ ေ်၌

21

ည် ပငမ််းခ မ််းစွာ

မ ာ်း ာ်း ပြြုံခွင််းရ ် န ာ်တမ
ို စ်တစ် ရင
ို ြ
် ေ်၊ စနိုက်ပါနှင့်် က ည် စစ် ကဲ့် ေ့ို စစ်ပွဲ

လက် က်မ ာ်းနှင့််

20

ထွက၍
်

A/HRC/48/CRP.2 တွင်
Ibid.

န

ည့််

်းစတ် နလ့်လာနိုင်

မ ာ်း

ို်းခပြုံခဲ့်ရာ

နပေါ် တရာ်းလက်လွတ်

ထ်း ခြင့်် နခမာက်ဥကကလာ၊

နခခ န ၄ ခို၌ ထခိုက်န ဆို်းမှု ခြစ်ပွာ်းခဲ့် ည်။21

၃ ရက်န ေ့တွင် စစ်တပ်

ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပ

ည့်် ပစ
ို ခြင့််

မ ာ်း ာ်း

ာဏာပင
ို မ
် ာ်း

ည်

န နစနလာက်န ာ

ရ ်ကို ပ် မြုံွေ့၊
င် ာ်းခြင့််

ည်။

9
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ပြြုံခွင််းမှုမ ာ်း
ဆနဒခပ

ာ ာ ခြစ်ပွာ်းခဲ့်ပပီ်း မ က်ခမင်

က်န မ ာ်း၏ နြာ်ခပခ က်မ ာ်း ရ ပငမ််းခ မ််းစွာ

မ ာ်း ာ်း တမင်ရည်ရေ
ွ က
် ာ ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း တက
ို ခ
် ိုက်မှု ရှန ကာင််း တစိုကမ
် တ်မတ်

ထွကဆ
် ိုခ့်ဲ ည်။ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွဲွေ့မ ာ်း၏ ပစ်ခတ်ပြြုံခွင််း ခရ မ ာ်း
ေဏ်ရာေဏ်ခ က်မ ာ်းစွာ
ခပင််းခပင််းထ ်ထ ်
တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

ရှန ကာင််း

နတွွေ့ရနလ့်ရရာ
ှ

ည် ဦ်းနခါင််းနှင့်် ရင်ဘတ်တိုေ့၌

၎င််းတိုေ့ ည်

ဦ်းတည်ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း၍

င် ာ်း ို်း ပစ်ခတ်တိုကခ
် ိုက်ခရနလ့်ရှန ကာင််း ခပ န

ည်

ဆနဒခပ

မ ာ်း ာ်း

နထာက်ပန
့် ပ်း

င်

နဆ်း ါ်း၊

က ််းမာနရ်းဆင
ို ရ
် ာ ပစစည်း် မ ာ်းနှင့်် က ််းမာနရ်း လိုပ် ာ်းမ ာ်းကိုလည််း တက
ို ်ခိုကခ
် ဲ့်

ည်။ ၂၀၂၁

ခိုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်န ေ့တွင် ရ ်ကို ပ် မြုံွေ့၏ လှုင်

မ ာ်း

ည်။ လိုခခြုံနရ်း

ာောပမြုံွေ့ ေ်

ပါ

တွင််း နခမာက်မ ာ်းလှစွာန

ာ

ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပမှုမ ာ်း ခြစ်ပွာ်းခဲ့် ည်။ န ေ့ ခ ် ခါတွင် တရိုတ်နိုင်ငနှင့်် ဆက်စပ်န ာ စက်ရို
လိုပ်ရိုမ ာ်း ာ်း မီ်းရှုွေ့ခ့်ဲ

လို လိုေက်ြ က်ဆီ်းမှုမ ာ်း ရှခဲ့်ခခင််းန ကာင့််

ပ က်စီ်းခဲ့် ည်။ ထို ခါ လခို ခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း
လက် က်မ ာ်းခြင့်် ပစ်ခတ်ခခင််း၊ န
ေဆရ

မ်မ ာ်း

ည်

လ ဉ််းမ

ာ ာ ထခိုက်

င့်် လို န

မ် တွင််း

ိုေ့

တွင််း င်နရာက်ရှာနြွခခင််း၊ စစ်တပ် ဆ ်ေ့က င် ဟို

မှ ် မျှကို ြမ််းဆီ်းခခင််း ခပြုံခဲ့်န ကာင််း

တင််းမ ာ်း နပေါ်ထွကက
် ာ

နခခ န ကို

ခပင််းခပင််းထ ်ထ ် ကင
ို တ
် ွေ်ခဲ့် ည်။ ထို ိုေ့ ကင
ို တ
် ွေ်မှု ည် န ေ့နရာ၊ ညပါ ဆက်လက်
ခြစ်ပွာ်းခဲ့် ည်။ ရလေ် ာ်းခြင့်် ပမြုံွေ့ ေ်န လထို ၁၀၀,၀၀၀ နက ာ်
ထွကန
် ခပ်းစွ ေ့်ခွာခဲရ
့်
၂၆။
န

စို်းရပိုင် “ခမ ်မာ့် လင််း”

န ခြင့်် “ဦ်းနခါင််းနှင့်် နက ာဘက်တွင် န

ဆို်းနိုင်

ည့်် နဘ်းမှ

ာ်းနပ်းနထာက်ခ ည့််

ပန
ို ှပ်ထတ
ို ်န

ည့််

ဆနဒခပ

ည်

စီစဉ်နဆာင်ရက
ွ ်ခ့်ဲ

တိုင််း ခပ ်လည်
တနင
ို င
် လ်းို

ော်းေန နိုင် ည့််

ဆနဒခပ

န

ာ်လည််း

ခ ြုံွေ့န

တ်က ည်မှ ကာကွေရ
် ်

ဆနဒခပပါ င်

မ ာ်း

ည်

ည်။22

မည်

နရှွေ့ရက်က
ိုေ့ပင်ဆိုနစကာမ

လှုပရ
် ှာ်းမှုမ ာ်း ာ်း

ဆက်လက်

ည် လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း၏

ကမ််းြက်

တွင်း် “နရှာင်တခင်” ဆနဒခပ ည့်် ပစ
ို နှင့်် လခို ခြုံနရ်း

ခ ်တင
ွ ် ဆနဒခပခခင််း စ

ဆနဒခပ ဗ ဟာ နခပာင််း လဲမ ာ်း ခပြုံခဲ့် ည်။ ဆနဒခပ
ပစစည်း် မ ာ်း မရှန

တစ်ခိုကလည််း

လွှင့်န
် ခပာ ကာ်းခဲ့်

တိုင််း တာခြင့််
ခ ်တို

တနပ်းခ က်ကို ပန
ို ှပ်ထတ
ို ်န ခဲ့် ည်။

ကာ်းဌာ

ည်။ ဆနဒခပလှုပ်ရှာ်း မ ာ်း

နှမ် င််းမှုကို နရှာင်ရှာ်းနိုင်ရ ်
တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

ရိုပခ် မင်

တင််းစာက

တ်ခြင့်် ပစ်ခတ်ခရ၍ ရိုပ်ပ က်ဆင််းပ က်

င်ခ ််းစာေ ကရ ”် ဟ၍

စစ်တပ်
မ ာ်း

မှ

ည်။

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်န ေ့တွင် (SAC)

လငေ်မ ာ်း

ည် န ောက် ပါတ်၌ ထန
ို ေ

ည့်် ဆနဒခပ ည််းလမ််းမ ာ်း

ပါ

င်

မ ာ်း ခပာ်းတွင် ခိုခကာကွေ်မည့််

ာ ဆနဒခပ န ရာမ ာ်းတွင်

ဲ တ်မ ာ်း ခ ထာ်းခခင််း

ကာ ကွေမ
် ာ်း ခပင်ဆင်ခဲ့် က

ခြစ် လိုလိုပထ
် ာ်း ည့််

ည်။

န ်းစာ်း

ခ ြုံွေ့

ိုေ့မဟိုတ်

နခခ န မ ာ်းတွင်

လက် က်မ ာ်း

ခြစ်န

ာ

နလာက်နလ်းခွ၊ နလာက်လဲ၊ွှ နခဗာက် ို်းနှင့်် တခါတရ မလ
ို န
ို တာ့် ဓာတ်ဆီပိုလင််းမ ာ်း လက် ေ်
ရှခဲ့် က ည်။
၂၇။

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်န ေ့တင
ွ ် က နရာက်

ခပည်နထာင်စို

ေ်နခမ၊ ခပည် ေ်နှင့်် တင
ို ်း် နေ

က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့ တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ရှခဲ့်
ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒခပပွဲမ ာ်း ာ်း
လိုခခြုံနရ်း

တပ်ြွဲွေ့ င်မ ာ်း

ည့်် တပ်မနတာ်န ေ့၌ ခမ ်မာ င
်ို င
် ၊

ကကီ်း ၁၅ ခို တွင်း် ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပ

မ ာ်း ာ်း

ည်။ နိုငင
် ၏ ခပည် ေ်နှငတ
့်် င
ို ်း် န ရာ နှေ့ ခပာ်းတွင်

တနပ်းခခင််း မရှဘဲ စစ်တပ်က လက် က်မ ာ်းခြင့်် ပစ်ခတ်ခ့်ဲ

ည်

ထွကန
် ခပ်း မ ာ်းနှင့််

က ညီနပ်း မ ာ်းကိုလည််း ပစ်ခတ်တိုက်ခက
ို ်ခ့်ဲ

ေဏ်ရာရ

မ ာ်း

ာမက

ည်။

၎င််းတိုေ့ ာ်း

ည်။ ေို ကည်စတ်ခ ရ ည့်် ရင််းခမစ်မ ာ်း

ရ

ည််းဆို်း လနပါင််း ၁၃၀ ခ ်ေ့ န ဆို်းခဲ့်န ကာင််း နြာ်ခပခဲက
့် ာ ထို နရ တွက် ည် တစ်ရက်
တွင်း်
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ခမ မ
် ာ့်

က်မခပည့််

ကနလ်း ၁၇ ဦ်း

နရေီေိုနှင့်် ရိုပ်ခမင်

ပါ

င် န

တ်ေဏ်ရာန ကာင့်် နခါင််း၊ ရင်ဘတ်

ကာ်း ထိုတလ
် င
ွှ မ
့်် ၊ှု ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် မတ်လ ၂၆ ရက်

A/HRC/48/67

ထမှ ်ကာ

န ဆို်း ည့််နှု ််း

တ်ခြတ်မန
ှု ကာင့််

န

ခမင့််မာ်းဆ်းို လည််း

ဆ်းို ခဲ့်

နဆွမ ြုံ်းတစ်ဦ်း၏

နဘာတညီခ က် မေဘဲ မီ်းရှုွေ့
န

ခြစ် ည်။

ရိုပ် နလာင််း ာ်း

လာနရာက်၍

တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း၏
မ

ာ်းစို င်မ ာ်း၏

ပင်္ြုံလ်ခဲ့်န ကာင််း လတစ်ဦ်းက ခပ ်လည် နခပာခပခဲ့်

ဆို်း မ ာ်း၏ ရိုပ် နလာင််းကို ရေရ ် ရဲတပ်ြွေ့ဲွ က မ

လကိုေ်တိုင်

လိုခခြုံနရ်း

လည််းနကာင််း

ာ်းစိုထ ြို ််းဆက်၍ လည််းနကာင််း၊

နတာင််းဆိုခဲ့် ကပပီ်း

ခြစ် ပ က်တစ်ခိုတင
ွ ်မ

ကနလ်းတစ်ဦ်း၏ ရိုပ် နလာင််းကို မီ်းရှုွေ့ ပင်္ြုံလ်ပစ်မည်ဟို ပခမ််းနခခာက်ခ့်ဲ ည်။ ထို
န ေ့မတိုင်မီ

တနပ်းခ က်မ ာ်း ထိုတခ် ပ ်ခခင််း၊ စစ်ဗ ဟာမ ာ်း

မ ာ်းခပာ်းခခင််းနှင့််

နိုငင
်
နှေ့တင
ွ ်

နဆာင်ရွက်ခ့်ခဲ ခင််းတိုေ့

ည်

ပြြုံခွင််းနှမ် င််းမှုမ ာ်း ာ်း

စစ်တပ် ာဏာပိုင်မ ာ်းက

ညွှ ််းဆိုန ပါ ည်။ စစ်တပ် ာဏာပင
ို မ
် ာ်း
နိုငင
်

ှမ််း၌

စစ်တပ်၏

ထ ််းခ ြုံပ်မှု

လက် က်မ ာ်း ာ်း ရည်ရေ
ွ ခ
် က် ရှရှ
၂၈။

ို်းခ ခခင််း၊

ကကြုံတင်ခပင်ဆင်

တွင်း် ပတ်

နခမှာက်လက် က်မ ာ်းခြင့််
ာ်းမ ာ်း ည်

လိုေ့ငှာ

လိုပန
် ဆာင်ခဲ့်န ကာင််းလည််း
ရဟ ််းမ ာ်းနှင့်် နေ

လမ််းပတ်

ိုင််းရခဲ့် ည်။

ဗ်းို က ည်ေဏ်

တရာ်းဥပနေ စို်းမ်းို နရ်း

စိုန ်းန

ထာ်းမှ

ခပင််းထ ်စွာ

ည့််

ေဏ်ရာရ

ဆနဒခပ

တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

ဆို်း၊ ေဏ်ရာရ
နခပာဆို က

ည်

မ ာ်း ာ်း

ဘိုရာ်းနစတီ

မ ာ်း ထာ်းရှရာ န ရာ
ည်။

ထန
ို ရာ၌

ာ

ည် ဆနဒခပ

ို်းခပြုံရမည်

စနှု ််းမ ာ်း ာ်း

င် ာ်း

နပ်းရ ်

င့််ပါ

ည်။

ို်းရမည် ဆိုလျှငလ
် ည််း လို်း

ဆိုလျှငလ
် ည််း
ခ ြုံ်း စာ်း

င် ာ်း

ည််းဆ်းို

ဥပနေနဘာင် င်မှု
ညီမျှစွာ၊

နဆာင်ရက
ွ ်ရပါမည်။ လူ့

ာ

ဆိုင်ရာ

တခ ပ်ဆင်ခခင်၍

က် ကာကွေန
် စာင့််နရှာက်ရ ်

န ကာင့်် ရိုတ်ခ ည််း ထခက
ို ေ
် ဏ်ရာရမှု ာ်း ကာကွေ်နိုင်ရ ်
တ်ပိုင်္ဂြုံလ်မ ာ်း ာ်း ဦ်းတည်၍ န

မဟိုတ်လျှင် လစိုလန ်းမ ာ်းရှ ည့််
တ်ကင
ို န
် ဆာင်

လို

လို ပ်ခ က် ရ၊

ခါမှ ာ က ်ေ့

ာ

မ ာ်း မမဆနဒ နလ ာက် လစိုခွဲနစရ ် တရာ်း င်

ို်းခပြုံရမည် ခြစ်ပပီ်း လို ပ် နလာက်

ခွဲခခာ်းဆက်ဆခခင််း မရှဘဲ မခြစ်မန
ိုေ့မဟိုတ် နဘ်းခြစ်နစ

ခြစ်

ဗိုေဘ
ဓ ာ

မ ာ်း ာ်း နလ်းစာ်း မှုရှကာ နဘ်းကင််းလိုခခြုံမှု နပ်း

င် ာ်း
ညီ

တ်

တွက်

ို်းခ နိုင်ပပီ်း ထို

ိုေ့

ခင််း က င််း၌ တရာ်းဥပနေ စို်းမို်းနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

ည်

ို်းခ ခွင့်် မရှနပ။ ခမ ်မာလိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း၏ လိုပရ
် ပ်မ ာ်း

ည်

နြာက်ြ က်န န ာန ကာင့််

စိုန ်းခွင့််တိုေ့ ာ်း ထပ်တ်းို ခ ြုံ်းနြာက်ရာ နရာက်န
ာ်းလထို ာ်း ဦ်းတည်၍ က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့

နလ့်လာနတွွေ့ရရပပီ
ှ ်း ၎င််းတေ့ို ည် လ
ွာ်းနိုငပ
် ါ

ထို ေ့ို

ရပ်ကက
ွ န
်

ခွင့်် မနပ်းခဲ့်နပ။

ြွဲွေ့ င်မ ာ်း

်းို ခပြုံရပါမည်။
နခခခမမ ာ်းနှင့််

င့််ခ့်ဲ က ည်။

လိုခခြုံနရ်း

က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့

ည််းလမ််းနပါင််းစိုခြင့်် နဆာင်ရွက်ရ ် လို ပ်
န

ြ က်ဆ်းီ ခဲ့်ရာ

ခ က ်း် မာနရ်း လိုပ် ာ်းမ ာ်းက ေဏ်ရာရ ခပည် မ ာ်းကို နဆ်းကို

ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆနဒခပ

ဦ်းတည်

ာ

နလ်းမထာ်းဘဲ နလာင်ခ ာနှင့််

တာ်း ဆီ်းမ ာ်း ာ်း

နြာ်ခပထာ်း ည်။

နတာင််းဆိုခန
ဲ့်
ာ်လည််း နဆ်းကို

ရပ်

န နစနလာက်န

ည် မမကေ
ို က
် ို ကာကွေရ
် ်

််းက င် ထခက
ို ်ပ က်စီ်းမည်ကို

တစ်ခိုကိုလည််း တပ်စွဲခက
ဲ့် ာ ထိုန ရာ ာ်း န

နြာ်ခပပါ

နဆာင်ရွက်ခန
ဲ့် ကာင််း

ည် ဆနဒခပမှုမ ာ်း ဆက်လက် မခြစ်ပွာ်းနစရ န
် ှင့််
ာ်းနကာင််းနစရ ်

နဆ်းကို ခေရ ်

ပစ်ခတ်တိုက်ခက
ို ်ခ့်န
ဲ ကာင််း

န

ခ တ်ဆက်

ည််းဆို်း လ ၈၂ ဦ်း န ဆို်းခဲ့် ည်။ မှတတ
် မ််းခပြုံစိုခ က် တစ်ခို ရ

စစ် ာ်းမ ာ်း ည်

လို ပ် ည့််

နပ ာက်

်းို ခ ခဲ့်န ကာင််း နပေါ်လွင်န ပါ ည်။

နပါက်ကမ
ွဲ ှုနှင့််

ပစ်ခတ်ခခင််းန ကာင့််

လို ပ် ည့််

ည့််

််း စစ်နဆ်းပပီ်းန ောက် လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်းက တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ရှခဲ့်ကာ

လန ရပ်ကွက်

၂၉။

န

ကာ ရခြင့်် ပတ်ဆေ့ဆ
ို နဒခပ မ ာ်း ရှရာ လန ရပ်ကွကမ
် ာ်းကို

ေရို ််းမ ာ်းခြင့်် ပ

ရပ်

ိုေ့ ပြြုံခင
ွ ်း်

က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့

ဧပပီလ ၉ ရက်န ေ့တွင် ပဲခ်းပမြုံွေ့ရှ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွဲွေ့ င်မ ာ်း

လမ််းမ ာ်း ာ်း

ည်။

က်ရင
ှ ်

ည်။ န ဆို်း ည့််

ခ
် ွင့််နှင့််

ပငမ််းခ မ််းစွာ

နခခ န

မ ာ်းစိုတွင်

ိုေ့မဟိုတ် စ စ်တက တက
ို ခ
် ိုက်မှု ခြစ်န ကာင််း

ာ်းမ ြုံ်းနွေ် နပေါ် က ်းလွ ်န ာ ရာဇ တ်မှု

ခြစ်

ိုေ့

ည်။
11
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၆။

ညှငေး နေးနြိ စ ခငေးနင့် လမဆနရသော ဆ ဆံမှုမျောေးအောေး
တောေး မစ ခငေးနင့် ိုဂ္ဂြိြိုလရ ေး လွတလ ခွင့်နင့် ိုဂ္ဂြိြိုလရ ေး လံိုခခံြိုမှု ြိရ ေး
၃၀။

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့မှ ဇလိုင်လ ၁၅ ရက်န ေ့ ထ (SAC) က

ြမ််းဆီ်းထ ််း

မ််းထာ်း

နရ တွကမ
် ှာ နြြ ါရီလတွင် ၆၅၅ ဦ်း၊ မတ်လတွင် ၂,၀၂၃ ဦ်း၊

ဧပပီလတွင် ၁,၀၂၅ ဦ်း၊ နမလတွင် ၈၂၆ ဦ်း၊ ဇွ လ
် တွင် ၄၃၀ ဦ်းနှင့်် ဇလိုင်လ ၁၅ ရက်န ေ့
ဦ်း၊ စိုစိုနပါင််း

ည််းဆို်း ၆,၄၉၃ ဦ်းခ ်ေ့ ရှပါ

ထ ၁၃၆

ည်။ ဇလိုင်လလေ်တွင် ထိုြမ််းဆီ်းခထာ်းရ မ ာ်းမှ

၂,၉၂၄ ဦ်းကို ာလျှင် ခပ လ
် ည် လွတန
် ပ်းခဲ့် ည်။23
၃၁။

(SAC) က ဆက်တိုက် ြမ််းဆီ်း၊ ထ ််း မ််းမှုမ ာ်း
ာခမင်

ည် စဉ်ဆက်မခပတ် ခြစ်န

ာစွာ ဆင်တပိုစ ခြစ်န ပါ ည်။ တပ်မနတာ်

ောရီပိုင််းမ ာ်းတွင်

စ်စတင်မည့်် လွှတန
် တာ်

ည်

ာဏာ

ည်မှာ

မ််း ည့်် က ဦ်း

က်တမ််း စ် စိုန ်းန ကန ာ ခမ ်မာ့် နိုငင
် နရ်း

နခါင််းနဆာင်မ ာ်းနှင့်် လွှတ်နတာ်ကိုေ်စာ်းလှေ် ရာနပါင််းမ ာ်းစွာကို ထ ််း မ််း ြမ််းဆီ်းခဲ့်
တခ ်တည််းမှာပင် ခပည် ေ်နှငတ
့်် င
ို ်း်
နိုငင
် နရ်း

စို်းရ

ြွဲွေ့ င်မ ာ်းနှင့်် လွှတန
် တာ်က်ိုေ်စာ်းလှေမ
် ာ်း၊

မာ်းမ ာ်းကိုလည််း ပစ်မှတထ
် ာ်း ြမ််းဆီ်းခဲ့်

နရွ်းနကာက်ပွဲ

မ မာမှု

ရှ

ည်

ဟန ာ

ည်။ တပ်မနတာ် ကာကွေန
် ရ်း ဦ်းစီ်းခ ြုံပ်က

စွပ်စခ
ွဲ က်ခြင့််

န ကာင််းခပကာ ခပည်နထာင်စို နရွ်းနကာက်ပွဲ နကာ်မရှင်
ြွဲွေ့ စည််းမှ တက်ကကွလှုပရ
် ှာ်း
၃၂။

ထို

မ ကာမီ

ိုေ့

နက ာင််း ာ်းနက ာင််း မ ာ်း ာ်း

ည် ရာဇ

ရပ်ြက် လမှု

ာဏာ

ထ ၆ ပါတ် ကာ ကာလ တွင်း်

တွက် ခမ ်မာ ောမည်နက ာ် ပိုင်္ဂြုံလမ
် ာ်း၊

ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပပွမ
ဲ ာ်းကို
စဉ်ဆက်မခပတ် ခခဲရ
့်

ောခပြုံမ ာ်းနှင့််

ခခာ်း

ည်။

တင််း

ည်။

မ််းခခင််း

ာဏာ

ဓက ာ်းခြင့််

လွှမ်း် မို်းနိုငစ
် ွမ််းရှ မ ာ်းကို

မာ်းမ ာ်း ည်လည််း (SAC) ၏ ပစ်မှတထ
် ာ်း ြမ််းဆီ်းခခင််းကို
မ််းပပီ်း ပထမ ၃ လ

ိုေ့မဟိုတ် စစ်တပ်

ွင်း် နြာ်ခပခခင််း ခခဲရ
့်
ည်။

တွင်း်

တင််းမီေေ
ီ ာ

ာဏာပိုင်မ ာ်းက လစဉ်
နရ်းေထာ်းရှ

န ခြင့်် ပို ််းနရှာင်န ရာမှ မမ ဆနဒ နလ ာက်
ည် ၎င််းတေ့ို၏ မ

ိုေ့မဟိုတ်

နိုပညာ မာ်းမ ာ်း၊

မ ာ်း ပါ င်ပပီ်း

လှုနဆာ် ာ်းနပ်းရာ၌

ဦ်းတည်ပစ်မတ
ှ ထ
် ာ်းခဲ့်

ာဏာပိုင်မ ာ်း

ြမ််းဆီ်းမှု

မ််းမှုကို န ြ ်ခခင််း၊ (CRPH) ကို နထာက်ခခခင််း

်မ ာ်း၊ နက ာင််းဆရာဆရာမမ ာ်း၊

စာရင််းတွင် ထည့််

ိုပ်စလ
ို ိုက်

တ်ကကီ်း ဥပနေ (PC) ပိုေမ
် ၅၀၅၊က ခြင့်် ြမ််းဆီ်းမည့်် လပိုင်္ြုံဂ လ်မ ာ်းစာရင််းကို

(CDM) လှုပရ
် ှာ်းမှုတွင် ပါ င်ခခင််းတေ့ို

။

ေို်းမေ်ြဲွွေ့

ေါဇင်နပါင််းမ ာ်းစွာကိုလည််း ြမ််းဆီ်းခဲ့် ည်။

လပင
ို ်း် တွင််း

ြမ််းဆီ်းထ ််း

မ််းရ ်

ာဏာ မ််းမှုန ကာင့်် လငေ်မ ာ်းက ပငမ််းခ မ််းစွာ ဆ ်ေ့က င်ဆနဒခပရ ် စိုစည််းခဲ့်ရာ

န ေ့စဉ်န ကညာခဲ့်ကာ ၎င််းတွင်
ဆရာ

ာဏာ
ြွဲွေ့ င်မ ာ်းနှင့််

ခမင်တ
့် က်လာခဲ့် ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဧပပီလလေ်မှ နမလကို ပ
် င
ို ်း်
(SAC)

ည်။

နရ်းေထာ်းရှ မ ာ်း

မ ာ်း စာရင််းတွင် ပါ င် မ ာ်း

ြမ််းခြိုေ့ ြ ာ်းနပ်းရ ်

ာ်းစို င် ၉၃ ဦ်းကလ
ို ည််း

မာ်း ၃၀ လည််း

လိုေ့ငာှ စစ်တပ်

စာ်းထ်းို ြမ််းဆီ်းမှုမ ာ်း ရှန

ည်။

တ ောေးလ လွှတ ြမေးဆီေး ခငေးနင့် ထြိနေးသြိမေး ခငေး၊ ြမေးဆီေးခံထောေး စဉ
ညှငေး နေးနြိ စ ခငေးနင့် ရသဆံေးို ခငေး
၃၃။

ထက်နြာ်ခပပါ

နခခ န မ ာ်းန ကာင့်် ခမ ်မာနိုင်င

ာ်းမ ာ်း

ည် လထို

က်တာ၌

လွတလ
် ပ်စွာ ပါ င်နဆာင်ရွကခ
် ွင့််၊ လွတလ
် ပ်စွာ ထင်ခမင်ေဆခွင့််နှင့်် ထိုတ်နြာ်နခပာဆခ
ို ွင့််မ ာ်း
ဆို်းရှု်းလာ ည်။

တပ်မနတာ်

စ်ထိုတခ် ပ လ
် ိုက်

ည်

လ နခမာက် ခမာ်း

ည့်် ဥပနေ ပိုေ်မ ာ်းခြင့်် ြ်းို ကွေ်ရ ် ကကြုံ်းပမ််းခဲ့်ပါန ာ်လည််း စစ်ခရ
ို ်းို မ ာ်းနှင့််

“ က ဉ််းနထာင်တွင််း ခိုရို်းမ ာ်း”၌ တရာ်းစွဲဆခို ခင််းမ ာ်း
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ြမ််းဆီ်း က ဉ််းခ ရ ်

ာ်း ကည့််ပါ။

ည် နလ ာ်က ်န

ာ တရာ်းနရ်းဆင
ို ်ရာ
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လိုပထ
် ို်းလိုပ် ည််းနှင့်် တရာ်းမျှတန
၃၊ခ

ာ်း ကည်ပ
့် ါ)။

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ

ာ တရာ်းနရ်းဆင
ို ရ
် ာ စခ ်စနှု ််းမ ာ်း ာ်း မခပည့််မီန
ှ ပ ( ပိုင််း

ာဏာ မ််းပပီ်းန ောက် တရာ်းဥပနေ စို်းမ်းို နရ်း ာ်း နလ်းစာ်းမှု မရှ

လို

လူ့ ခွင့်် နရ်း

ည့််

စခ ်စနှု ််းမ ာ်းကလ
ို ည််း

လက
ို ် ောခခင််း

မရှ

တရာ်းစွဲဆိုမှုမ ာ်းန ကာင့်် လွတလ
် ပ်ခင
ွ ့်် ဆို်းရှု်းမှုမ ာ်းစွာ ရှန ပပီ်း တရာ်းလက်လတ
ွှ ် ြမ််းဆီ်းခခင််းနှင့််
ဥပနေမဲ့် ြမ််းဆီ်းခခင််း
၃၄။

နဘာ

က်နရာက် ည်။

ခ ြုံွေ့ နခခ န မ ာ်းတွင် ြမ််းဆီ်းခရ

ိုေ့မဟိုတ်

က ဉ််းနထာင်မ ာ်း

ေို ကည်စတ်ခ ရန
ပိုင်္ဂြုံလ် တစ်ဦ်း

ာ

ပါ

ဦ်းစွာ

ပေ့ိုနဆာင်ခဲ့် ည်။

စီရင်ခ နြာ်ခပခ က်မ ာ်း ရ ရဲစခ ််း၌ ြမ််းဆီ်းထ ််း

မ််းခရစဉ် (LGBT)

င် ထ ်း်

ိုေ့

မ ာ်း ာ်း စစ်တပ် စစ်န ကာနရ်း စခ ််းမ ာ်း နှင/့််

မလွှန
ဲ ခပာင််းမီ

မ််းခ

မ ြုံ်း ာ်း၊

ရဲစခ ််း

မ ြုံ်း

ေ့ို

မီ်းမ ာ်း ာ်း လခို ခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်းက

လင်ပင
ို ်း် ဆိုင်ရာ ကေ
ို ထ
် လက်နရာက် က ်းလွ ခ
် ဲ့်န ကာင််း နြာ်ခပထာ်း
၃၅။

ခ ြုံွေ့န ာ

ထ ််း မ််းခရထာ်းရ

ပေ့ိုနဆာင်ခ ကရပပီ်း

က ဉ််းနထာင်

မ ာ်း

ည်

စစ်တပ်

ည်။

စစ်န ကာနရ်း

စခ ််းမ ာ်း ိုေ့

ိုေ့ လွှဲနခပာင််းခခင််း မခပြုံမီ ကာခ ် ည် တစ်ဦ်းနှင့်် တစ်ဦ်း

တညီခခင််း မရှနပ။ ေို ကည်စတ်ခ ရန

ာ

စီရင်ခခ က်မ ာ်း ရ

က ဉ််းနထာင်နှင့်် စစ်န ကာနရ်း

စခ ််းမ ာ်းရှ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း၏ စဉ်ဆက်မခပတ် စစ်နဆ်းနမ်းခမ ််း ည့််
ညှင်း် ပ ််းနှပ်စက်ခခင််းနှင့််
ခ ်တွင်

ို်းခ

လာ်း

ည့််

ဏ္ဍာ ်တန ကာင််း နြာ်ခပထာ်း

ည််းမ ာ်းမှာ

ရက
ို ်နှကခ် ခင််း၊ ၂ ရက်မှ ၃ ရက် ထ
ည််းမ ာ်း နေဘေ

မ က်စကို

ည််းမ ာ်း

ည်

ည်။ စစ်နဆ်းနမ်းခမ ်း်

ည့််

တ်ခြင့်် ိုပခ် ခင််း၊

စာနရစာ ခြတ်နတာက်ခခင််းနှင့််

ပ်ခွင့််မနပ်းခခင််း စ

ာ်းခြင့်် ပါ င်န ကာင််း နြာ်ခပထာ်း ည်။ တစ်နောက်ဆလ
ို ျှင်

ီ်းပါ်း ေ်းနထာက်န ရန ကာင််းနှင့်် ေ်း နပေါ်တွင် နဆ်းလပ်ခြင့်် ့် တေ့ို
နြာ်ခပခဲ့်ကာ

ခခာ်းနြာ်ခပခ က်

ရ စစ်နဆ်းနမ်းခမ ််းခ ်

၎င််းတိုေ့၏ ဦ်းနခါင််း ာ်း ခ တ်ရေ
ွ ထ
် ာ်း
ဆိုပါ

ည်။ စစ်တပ်ပင
ို ် ရိုပ်ခမင်

ြမ််းဆီ်းခရစဉ် ြမ််းဆီ်းထ ််း
ခမင်

ည့်် ဓာ်း

ာဏာ

နဆွ်းမ ြုံ်း

မ််း

ည့််

မှတခ် ပြုံခခင််း မရှ
၃၇။

ြမ််းဆီ်းထ ််း

မ်

်မ်

ေဏ်ရာမ ာ်း

(SAC)

မ််းခထာ်းရစဉ် န
၎င််းတိုေ့ ာ်း

ထို နရ တွက်
ြမ််းဆီ်းထ ််း

မ််းခထာ်းရစဉ် န

ည်။ ၎င််းတေ့ိုမ

၎င််းတိုေ့

မ

ာ်းစို င်၏

ည့််

မ််းခရ

နခခ န တွင် ရှန

ခ က် လက်မ ာ်း လို်း
ြမ််းဆီ်းထ ််း

မ််းမှုကို

မ ာ်း၏
ည်၊

မ ရှရနပ။
တရာ်း င်

ည််းဆို်း ၅၀ ခ ်ေ့ရှန ကာင််း ဆို ကပါ ည်။

ည််းဆို်း

ဆို်း

ပါတီ င်မ ာ်း ခြစ်ပါ

ြမ််းဆီ်းထ ််း

ိုေ့မဟိုတ်
မှု

င် ထွက် တာ်းဆီ်းင်္တ်မ ာ်း၌

မနပ်းန ကာင််း

ည် ခပည် ေ်နှင့်် တင
ို ်း် နေ

ခပည်ခရင
ို တ
် ွင်

ာ

ည်။
ဆို်း

ည် ခရင
ို တ
် စ်ခို တွင်း်

ခ စ်ရန ာ

ည် ဟ ည့််

နဆ်း ါ်းကို

ထ ််း မ််းခထာ်းရစဉ် န ဆို်းမှုမ ာ်း
ပဲခ်းတိုင််းနေ ကကီ်း၊

ာ်းမ ာ်း မည်

င်နရာက်ရာှ နြွခခင််း ခပြုံစဉ်

ရရှခဲ့်ပပီ်း

ို်း ပ်ရန

ရ

ည်။

ဘက်ကလည််း

ည့်် ပန
ို ပေါ်န ပါ

ခ ြုံွေ့မှာ ြမ််းဆီ်းခခင််း၊

တ် ာ်း နရွ်းခ ေ်ခိုင််းန ကာင််း

ရက် တတပါတ်မ ာ်းတွင်

ိုေ့မဟိုတ် မည် ည့်် န ရာတွင် နရာက်န
မ ာ်းစိုတွင်

ည့်် ေဏ်ရာ ရရှန ကာင််း

မ််း ခရ မ ာ်း ကေ
ို န
် ပေါ်၌ ေဏ်ရာ ရရှခဲ့် ည်ဟို

ာ်းခ င််းမ ာ်းမှ ၎င််းတေ့ို၏

နခခ န

ခ ်ခပည့််

ကာ်းမှ တဆင့်် ရိုပ် ထိုတလ
် ွှင့််ရာတွင် ရိုပ် မှတတ
် မ််းမ ာ်း

က ဦ်း

ည့််

တွင််း ၎င််းတိုေ့ ာ်း ေ်းနထာက်နစပပီ်း

ိုေ့မဟိုတ် န

ာထင်ရာှ ်း ည့်် ေဏ်ရာေဏ်ခ က်မ ာ်းကို နတွွေ့ရပါ

၃၆။

လက်ထပ်ခတ်ခခင််း၊

၆

ဦ်း

န

နြာ်ခပထာ်း ကပါ ည်။

ကကီ်းမ ာ်းတွင် ခြစ်ပွာ်းန ပပီ်း

ဆို်းခဲန
့် ကာင််း

မ ာ်းဆို်း န ဆို်းမှုလည််း ခြစ်ပါ
၄ ဦ်းမှာ

မ ြုံ်း ာ်း ေီမိုကနရစီ

ာ်းစို င် ာ်း ြမ််းဆီ်းနခေါ်နဆာင်
ရိုပ် နလာင််း ာ်း

နြာ်ခပထာ်းကာ
ည်။ ၎င််းတေ့ိုထဲမှ
ြွဲွေ့ခ ြုံပ် (NLD)

ွာ်းပပီ်း န ောက်တစ်န ေ့တွင်

မီ်း ပင်္ြုံလ်ခခင််း

မခပြုံမီ

စစ်နဆ်းရို၌

နခတတလာနရာက် ကည့််ရ ် လာနရာက်ြေ့ို ရဲစခ ််းမှ မ

ာ်းစို င်မ ာ်း ာ်း ြို ််းနခေါ်ဆိုခရန ကာင််း

နြာ်ခပခဲ့် က ည်။

န ဆို်း ွာ်း ၏

ခ ြုံွေ့န ာ

နခခ န မ ာ်းတွင်

မ

ာ်းစို င်မ ာ်း ာ်း
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ာဏာပိုင်မ ာ်း
န

မနပ်းခင်ကတည််းက မီ်းရွေ့ှု

ဆို်း ၏ ရိုပ် နလာင််း ာ်း ခပ

ပင်္ြုံလ်မှုမ ာ်း ရှခဲ့်ပါ

ည်။ မ

ာ်းစို င်မ ာ်း ာ်း

ည့်် န ရာတွင် န ဆို်း ၏ ခနဓောကိုေ်၌ ညှမဲစွဲရာ၊

နှောနခါင််းနှင့်် ရ်းို က ြုံ်းခခင််း၊ နခါင််းေဏ်ရာမ ာ်း၊ ခွစ
ဲ တ်ပပီ်း ခ ြုံပ်ထင
ွ ်း် ရာမ ာ်းနှင့်် မီ်းနလာင် ေဏ်ရာမ ာ်း
ပါ
မ

င်

ခခာ်း ေဏ်ရာေဏ်ခ က်မ ာ်း ာ်း

ာ်းစို င် န ဆို်း ည့််

နဆ်းစစ်ခ က်
မ

ာထင်ရာှ ်းစွာ နတွွေ့ခ့်ဲ က

န ကာင််း ရင််းနှင့်် ြမ််းဆီ်းထ ််း

ိုေ့မဟိုတ် စစ
ို မ််းစစ်နဆ်းမှု စ

ည့််

ည်။ ကွေလ
် ွ ်

မ််း ခရစဉ် စစ်နဆ်းထာ်းန

ခ က် လက်မ ာ်းကို မ

ာ

ာ်းစို င်မ ာ်းက

ရနပ။

၃၈။

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့မှ စတင်၍ စစ်တပ်

လွှတန
် တာ်ကေ
ို စ
် ာ်းလှေမ
် ာ်း၊ ဆနဒခပ

မ ာ်းနှင့််

ာဏာပင
ို မ
် ာ်း

တင််းမီေေ
ီ ာ

မာ်းမ ာ်း ာ်း ြမ််းဆီ်းခခင််းနှင့််

ထ ််း မ််းခ ြုံပ်နနှောင်ခခင််းတိုေ့ နဆာင်ရက
ွ ်လာခဲ့်ပပီ်း န ောက်ပင
ို ်း် တွင် (SAC)
ေရှ

မည်

ည် နရွ်းနကာက်ခ

ာ်း ဆ ်ေ့က င် ည်ဟို

ကို မဆို ြမ််းဆီ်း နရ်းေရ ် က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့ လိုပန
် ဆာင်လာ

ည်။ ထို

ိုေ့

ြမ််းဆီ်းမှုနှင့်် ထ ််း မ််းခ ြုံပ်နနှောင်မမ
ှု ာ်း ာ်း နဆာင်ရွက်ရာတွင် လူ့ ခွင့်် နရ်း ာ်း တရာ်း င်
လိုက် ောက င့်် ်းို

ည့််

ပန
ို ပေါ်န ာင်

နဆာင်ရွက်န န

ာ်လည််း

ထို ေ့ြ
ို မ််းဆီ်းခခင််းမ ာ်း

ည်

ပိုင်္ဂြုံလ်နရ်း လွတ်လပ်ခွင့််နှင့်် လိုခခြုံခွင့်် ာ်း နြာက်ြ က်ကာ တရာ်းလက်လတ
ွှ ် နဆာင်ရွကန
် ခခင််း
ခြစ် ည်။

ထို

ိုေ့

ြမ််းဆီ်းခ ြုံပ်နနှောင်ခခင််းမ ာ်း ာ်း

ရပ်

စ စ်တက

ခြစ်

က ေ်က ေ်ခပ ်ေ့ခပ ်ေ့၊

ြမ််းဆီ်းခ ြုံပ်နနှောင်ခခင််း ာ်း

တက
ို ခ
် က
ို် မ
် မ
ှု ာ်း

လ

ာ်းမ ြုံ်းနွေစ
် ို

နပေါ်

တ်မှတန
် ိုငပ
် ါ ည်။ ထိုေ့ ခပင် ြမ််းဆီ်းထ ််း
ညှင်း် ပ ််းနှပ်စက်ခရ

မ ာ်း

နပေါ်

တေ
ို ိုကခနရာက်နစမှု ရှ လို
ခြစ်

ေ့ို ဦ်းတည်

ိုေ့မဟိုတ်

ရက်စက်န

ခ ြုံ်းနြာက်ရာ နရာက်

ခ။

ခြင့််

ာ၊

ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း၍

က ်းလွ ပ
် ါလျှင်

ထို ေ့န
ို

က ်းလွ ်န ာ

ောက င်မှု

ာ

ရာဇ တ်မဟ
ှု ို

ိုေ့မဟိုတ်

ည်

စတ်ပင
ို ်း် ဆိုင်ရာ

နခခ န မ ာ်းတွင် ြမ််းဆီ်းထ ်း် မ််းစဉ် န ဆို်းမှုမ ာ်း

ွာ်းန ာန ကာင့်် ၎င််းတိုေ့ ည်

ခခာ်း

လထိုကို

မ််းထာ်းစဉ် လမဆ ်စွာ ဆက်ဆမှုမ ာ်း

ရိုပပ
် င
ို ်း် ဆိုငရ
် ာ

ခ ြုံွေ့

ာ်း

က်ရှင်

လမဆ ်န

ာ

်ခွငန
့်် ှင့်် ညှင်း် ပ ််းနှပ်စက်ခခင််း

ဆက်ဆခခင််း နပေါ်

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ရာဇ တ်မမ
ှု ာ်း

တာ်းခမစ်မှုမ ာ်း ာ်း

ိုေ့ ဦ်းတည် ွာ်းနစနိုငပ
် ါ

ည်။

ရလေးသငယမျောေး
၃၉။

ကနလ်းမ ာ်းကလ
ို ည််း တရာ်းလက်လတ
ွှ ် ြမ််းဆီ်းထ ်း်

စခ ််းမ ာ်းတွငလ
် ည််း စစ်နဆ်းခခင််းမ ာ်း ရှန ပါ
တ ြမ််းဆီ်းထ ််း မ််းခခင််း ခရပပီ်း
မဘမ ာ်း

ည် ၎င််းတိုေ့၏

စခ ််းမ ာ်းတွင် ၎င််းတိုေ့
မှ ်

ည်။

လို စစ်တပ် စစ်န ကာနရ်း

ခ ြုံွေ့ ကနလ်းမ ာ်း

ည် ၎င််းတိုေ့၏ မဘမ ာ်းနှင့််

ခ ြုံွေ့မှာ မဘမ ာ်းနှင့်် မဟိုတန
် ပ။ န ောက်ပိုင််း

ာ်း မီ်းမ ာ်း ာ်း မည်
ာ်း

မ််းန

ည့်် န ရာတွင် ရှ

မီ်းမ ာ်း ာ်း စစ
ို မ််းစစ်နဆ်း ည့််

ည်ကို မ

ခါမှ

မှုတမ
ွဲ ာ်းတွင်
ရှ ကဘဲ စစ်တပ်

ာ ကနလ်း၏

ရှြိုေ့ စာရွကစ
် ာတမ််းမ ာ်း နတာင််း ကည့််ရ ် ရဲက မဘမ ာ်း ာ်း ဆက်

ခါမှာ ာ

ရှ က

ကာခမင်တ
့် တ်ပပီ်း

ည်။ ထက
ို ာလမ ြုံ်းတွင် ြမ််းဆီ်းထ ််း

ကနလ်း

ငေ်မ ာ်း

နှုတ်ဆတ် ထ ်ခ ်ခခင််း ည်
ြမ််းဆီ်းထ ််း

မည်

ည့််

မ််း

ည့််

န ရာတွင်

တင််း ဓမမ ြမ််းဆီ်းနခေါ်နဆာင်

မ််းခခင််း ခရစဉ် ကနလ်း ငေ်မ ာ်း

က်ကို
ွေ် က

ည့််

ခါ ပမ
ို ှ ် ာ်းခြင့်် ရက် ခ ြုံွေ့

ြမ််းဆီ်းထ ််း မ််းထာ်း ည်ကို
ွာ်းခခင််းနှင့််

ဏ္ဍာ ်တ

ည်။

ည်လည််း ညှင်း် ပ ််းနှပ်စက်ခခင််းနှင့်် လမဆ ်စွာ

ဆက်ဆခခင််း ကကြုံရ ည်။
၄၀။

ရ ်ကို ်တိုင််းနေ

ကကီ်းတွင် စစ် ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း

တ်မတ
ှ ်ထာ်းန

ာ ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်းမှ

ကနလ်း ငေ်မ ာ်း ာ်း လငေ် တရာ်းရို်းတွင် တရာ်းစွဲဆပို ပီ်း နတာင်ဥကကလာပနှင့််
ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်းတွငမ
် ပမြုံွေ့ ေ်တရာ်းရို်းမ ာ်းတွင် တရာ်း
ကနလ်း ငေ်မ ာ်းနှင့်် ဆိုင်န ာ

14

မှု ာ်း စီရင်

ကကီ်းက လငေ် တရာ်း ကကီ်း
ည်။ ထတ
ို ရာ်းစွဲဆိုမှုမ ာ်း

ပ

ကဂ ််းကျွ ််း
ခြစ် ထိုငက
် ာ

ည် ကနလ်းငေ်မ ာ်း
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်ခထွကဆ
် ိုရ ်

ြ ာ်းနပ်းခခင််းခြင့််

နဆာင်ရွက်န န ကာင််း
က ဉ််း

ခပစ်ေဏ်ခ မှတ်

နခပာဆို က ည်။

ဇွ ်လ

ာ်းမ ာ်း ာ်း နထာင်မှ လွှတန
် ပ်းပပီ်းန ောက်

(PC) ပိုေ်မ ၅၀၅၊က ခြင့် တရာ်းစွဲခထာ်းရန
ခ

်ထို်းနစ ည်။

ရက်န ေ့တွင်

ာဏာပင
ို မ
် ာ်း

နခမာက်မ ာ်းစွာန

ည် ရာဇ

နခခ န မ ာ်းကို

တည်ခပြုံ ပါ င် လက်မှတထ
် ်းို ထာ်းန

နထာက်ရ၍
ှု

ပါ

င်

ာ ကနလ်း

ငေ်

ကနလ်းလငေ်မ ာ်း ာ်း

ာဏာ

ာ ာ
တင
ို ်း် နေ

န

ြိိုင ဋြိ

မ််းပပီ်းန ောက်တွင် လက် က်ကိုင်

ခမင်တ
့် က်ခဲ့် ည်။

ာဏာမ မ််းမီ

ကကီ်းမ ာ်း၌ တပ်မနတာ်နှင့်် တင
ို ်း် ရင််း

ခြစ်ပွာ်းခဲ့်န ာ လက် က်ကင
ို ် ပဋပကခမ ာ်း

ည် ဆေ်စိုနှစမ
် ာ်းစွာ

ခမ ်မာနိုငင
် ၊

ာ်း လက် က်ကိုင်
ည် ခပ လ
် ည်

ှမ််း

ခပည် ေ်နှင့််

ြွွေ့ဲ မ ာ်း (EAOs)

ကာ်း

က် င်လာကာ တက
ို ်ပွဲမ ာ်း

ည်။ ထို

တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်းနှင့်် မတကွခဲ ပာ်းန ာ လက် က်ကင
ို ် ခိုခစစ်မ ြုံ်း
မ ာ်း၌ စတင်လာ ည်။ တပ်မနတာ်

ခမျောေး မ
ြိို ြိို

ကမ််းြက်မမ
ှု ာ်း ည် နိုငင
်

ကတည််းက

ဆက်တိုက်ဆို လို ခပင််းခပင််းထ ်ထ ် ခြစ်ပာွ ်းလာ
ပမြုံွေ့ခပနေ

ည် ခမ ်မာနင
ို ်ငက

ခွင့်် နရ်းမ ာ်း ဆိုင်ရာ ကိုလ မင်္ဂ

ခမ ်မာနိုင်င၌ နခမာက်မ ာ်းစွာန ာ လက် က်ကင
ို ် ပဋပကခမ ာ်း

ခြစ်ပွာ်းခဲပ့် ပီ်း

ာ

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဥပနေနှင့်် ကက
ို ်ညမ
ီ ှု မရှနပ။

လံိုခခံြိုရ ေး ငေးမဲ့်မှု မျောေးလော ခငေးနင့် လ
ြစ ွောေးလော ခငေး
၄၂။

တ်ကကီ်း ဥပနေ

မ််းနရ်း စခ ််းမ ာ်းတွင်

ထ ််း မ််းခ ြုံပ်နနှောင်ခခင််းနှင့်် ကနလ်း ငေ်မ ာ်းကို ရ်းို တင် တရာ်းစွဆ
ဲ ိုခခင််း

၇။

ာ

ည်။

ထက်နြာ်ခပပါ

ကွ ်ဗ ််းရှင်း်

ဓကထာ်း

ာ ကနလ်းလငေ်မ ာ်း ာ်း န ောင်မက ်းလွ ်ရ ်

ခ ြုံွေ့ ကနလ်းလငေ်မ ာ်းကိုမ လငေ် ထ ််း

ဆက်လက် ထာ်းရှ
၄၁။

၃၀

စီရင်နိုငရ
် ်

ိုေ့ တင
ို ်း် ရင််း

ာ်း လက် က်ကိုင်

ည် လက် က်ကင
ို ်

ြွဲွေ့ စ်မ ာ်းခြင့််

ည် ထို ိုေ့န ာ လက် က်ကင
ို ်

တ ်ခပ ပ
် စ်ခတ်မှုမ ာ်းန ကာင့်် ေခင်က တပ်မနတာ်နင
ှ ့်် (EAOs) မ ာ်း

ိုပစ
် ိုမ ာ်း ာ်း

ကာ်း လက် က်ကိုင် ပဋပကခ

မကကြုံြ်းန ာ န ရာမ ာ်းတွင် တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်း စတင်ခြစ်ပွာ်းလာ ည်။ ဧပပီလမှ စ၍

တ်ခြတ်မှုနှင့််

နပါက်ကဲမ
ွ မ
ှု ာ်း ပမ
ို ို ခြစ်ပွာ်းလာရာ နိုငင
် ၏ န ရာ နှေ့ ခပာ်းတွင် မလခို ခြုံမှုမ ာ်း ခြစ်နပေါ်လာရ ည်။
န ရာ

နတာ်မ ာ်းမ ာ်း၌ (EAOs) မ ာ်းနှင့်် လက် က်ကင
ို ်

ပ်းနပါင််းတက
ို ်ခက
ို ် က ည်။ တပ်မနတာ် ည်
ဗ ဟာခြင့်် ရ ်
က ်ေ့

ာ်း နငွန က်း၊

တ်ခြတ်နတာက်ရ ်

တက
ို ခ
် က
ို န
်

ည်။

24

ည့််

စဉ် လာ ရ

ရည်ရေ
ွ က
် ာ
ခမ ်မာ စို်းရ ည်

ခပင်

ို်းခပြုံခန
ဲ့်

စာ်း စာ၊ နထာက်လမ
ှ ််းနရ်း

မ ာ်း ခပာ်းရှ လထိုကို ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း
ခ ြုံ်းနြာက်န

ြွဲွေ့ စ်မ ာ်း

ရပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း
ထို

ိုေ့န ာ

လ
လို
၄၃။

န

မျောေး

ပငမ််းခ မ််းစွာ

ဆနဒခပ

မ ာ်း ာ်း

နခခ န တွင်

နတာ်လှ ်လာ က
24

ာဏာ

စ်စိုနဆာင််းမှု

ဆက်လက်

ပစ်မှတ်ထာ်း

နိုငင
်

ှမ််းရှ

နိုငင
် တကာ

န ရာ

ခပင််းထ စ
် ာွ

မ််းမှုကို ဆ ေ့က
် င်န

င် ာ်း ို်း

ိုေ့ ည ခ ်
ာ

လ

ာ်းခ င််း

ည်။ (န ာက်တွင် ကည့််ပါ၊)

လော ခငေးနင့် အ ခောေး လ

တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်းက ရပ်ရွာလထိုရရာ
ှ
န ရာမ ာ်း
ခပြုံလိုပခ် ခင််းန ကာင့််

ာ “ခြတ် ၄ ခြတ်”

နကာင် ထည် နြာ်ခခင််း ာ်းခြင့်် လူ့ ခွင့်် နရ်း မ ာ်းစွာ

ခ ြုံွေ့န ာ

င
ြိို ခိုခံမှုမျောေး ရ ေါ်ရ ေါ

တတကွ

တင််းနှင့်် လ

ဗ ဟာ ာ်း

စာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဆိုင်ရာ ဥပနေကိုလည််း ခ ြုံ်းနြာက်ရာနရာက်

။

ည်

တံိုဲ့ နသည့်
ပြြုံခွင််းခခင််းနှင့််

လိုခခြုံနရ်း

င်နရာက် ရှာနြွြမ််းဆီ်းခခင််းမ ာ်း

ခ ြုံွေ့ တိုက် ခမ ာ်း ည် လက် က်စွဲကိုင်

ည်။ ခမ ်မာနိုင်င န ရာ နှေ့ ခပာ်းတွင် လက် က်ကိုင် တပ်ြွေ့ဲွ မ ာ်း ာ်း စတင်

A/HRC/39/64 ႏွင့္ အျခမားဖိုင္ ္မားအမား ၾကည့္ပါ။
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ြွွေ့ဲ စည််းလာ ကကာ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း၏ လှုပရ
် ှာ်းမှုမ ာ်းကို နစာင့်် ကည့််နပ်း
ြမ််းဆီ်းခထာ်းရ မ ာ်း လွတန
် ခမာက်နရ်း နတာင််းဆို ကန ာ
ကာကွေန
် ပ်း ည့််

ြွွေ့ဲ မ ာ်းမှ

ေ်နခမထ ််းခ ြုံပ်နိုငန
် ရ်း

ြွွေ့ဲ စည််းလာ ကခခင််း

ြွဲွေ့မ ာ်းနှင့်် ဆနဒခပ

ခြစ်

ည်။

ခ ြုံွေ့မှာမ

တွက် လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း ာ်း

ပ်းနပါင််း နဆာင်ရွက်လာ က ည်။ ထို ိုပစ
် ိုမ ာ်းမှ

ည့််

ြွဲွေ့၊

မ ာ်း ာ်း
၎င််းတိုေ့၏

တတကွ တက
ို ခ
် က
ို ် ကရ ်

ခ ြုံွေ့ ြွွေ့ဲ င်မ ာ်း

ည် ရှရင််းဆွဲ လက် က်ကိုင်

ြွဲွေ့မ ာ်းမှ စစ် င်တ ််းမ ာ်း ရေလာ က ည်။
၄၄။

(SAC) ၏

မမကေ
ို က
် ို

ကမ််းြက် လိုပရ
် ပ်မ ာ်း ာ်း တေ့ခို ပ ်နတာ်လှ ် ည့်် မည် ည့်် လိုပရ
် ပ်မဆို

ကာကွေ်

ည့််

တရာ်းနဘာင် င်န

န ကညာပပီ်းန ောက်တွင် (NUG)
၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နမလ

ာ

ည် ၎င််းတိုေ့၏ ခပည်

လိုပ်ရပ်

ခြစ်န ကာင််း

(CRPH)

ူ့ ကာကွေန
် ရ်းတပ် (PDF) ြွွေ့ဲ စည််းန ကာင််း

နစာပိုင််းတွင် န ကညာခဲ့် ည်။ ထို ိုေ့ န ကညာပပီ်းန ောက် ခမ ်မာနိုင်င

စ်ြဲွေ့ွ စည််းလိုက်

ည့််

လက် က်ကိုင်

က

တပ်ြွေ့ဲွ မ ာ်းကလည််း

(NUG)

နှင့််

ှမ််း၌

တ ာ်းတည််း

ခြစ်န ကာင််း တရာ်း င် ထိုတ်ခပ ်ခဲ့် ည်။ နမလ ၂၆ ရက်န ေ့တွင် (NUG) က ၎င််းတိုေ့၏ (PDF)
ြွဲွေ့တိုေ့ လက
ို ် ောနစာင့််ထ ်း် ရမည့််
က င့်် တ်စည််းကမ််း
ကည်ပ
့် ါ၊)။
တပ်ြွေ့ဲွ

ိုေ့န

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ

ဓက စခ စ
် နှု ်း် မ ာ်း ပါ င်န

တ်မတ
ှ ်ခ က် (Code of Conduct) ကို ထိုတခ် ပ ်ခပ
ဲ့် ါ

ာ် လက်ရှ ခ ် ထ (NUG)

စ်မ ာ်းမှ (NUG) နှင့်် ပ်းနပါင််း

ြွဲွေ့မ ာ်းကိုန ာ်လည််းနကာင််း

ည့််

ထ ််းခ ြုံပ်နိုငစ
် ွမ််းရှပို

လက် က်ကိုင်

တပ်ြွေ့ဲွ မ ာ်းတွင်

မဟာမတ်ြဲွေ့ွ မှု၊

မ ်နပ်း ြွွေ့ဲ စည််းပို ဆင့််ဆင့််

ည် ( ပိုင််း ၉ ကို

ည် နခမာက်မ ာ်းလှစွာန
ြွဲွေ့မ ာ်းကို န

ပါ

ာ လက် က်ကိုင်

ာ်လည််းနကာင််း၊ မပ်းနပါင််း ည့််

မနပေါ်နပ။

တပ် ရွေ် စာ်း၊

စ်

င်တ ််းရရှမှု၊

ြွွေ့ဲ စည််းလိုက်

နိုငင
်

ှမ််းြွဲွေ့စည််းလာကာ

ာ စစ်တပ်

၎င််းတိုေ့ထဲမှ

ခ ြုံွေ့မှာ

ည့််

လက် က်တပ်ဆင်မှု၊

င် စ စ်တက ြွွေ့ဲ စည််းနဆာင်ရွက်နိုငမ
် ှု နှင့််

တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ခပြုံနိုင် ည့်် စွမ််းနဆာင်ရည်တိုေ့တွင် မတကွခဲ ပာ်းမှုမ ာ်း ရှ ကပါ
နမလလေ်မှ စ၍ ပ နစာထီ်း ဟိုနခေါ်န

ာ

ာ်းနပ်းနထာက်ခ

ည့််

တပ်မနတာ်က

ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊
ိုပ်စိုမ ာ်း ည်လည််း

င်တ ််းနပ်းထာ်း ည်ဟို

ဆို က ည်။
၄၅။

ခပည်နထာင်စို ေ်နခမ

ပါ

င် ခပည် ေ်နှင့်် တင
ို ်း် ၁၂ ခို၌ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်းနှင့််

နြာ်ခပပါ လက် က်ကင
ို ် တပ်ြွေ့ွဲ မ ာ်း
ခ င််းခပည် ေ်နင
ှ ့််

ကော်းခပည် ေ်မ ာ်းတွင်

နတာ်မ ာ်းမ ာ်းတွင် တပ်မနတာ်
ိုေ့မဟိုတ်

ပစ်မှတ်ထာ်းကာ

လက်တိုေ့ခပ ်

က ြုံ်းဆက် ာ်းခြင့််

န ရာ

တက
ို ပ
် ခဲွ ပင််းထ န
်

လက်စာ်းနခ

ရပ် ာ်း

န ဆ်းို ခခင််း

ည့််

ိုေ့မဟိုတ်

နခခ န

ခပ ် လှ ် ထတ်တိုက်

လိုပရ
် ပ်မ ြုံ်း

ခ ရပ်ရွာလထို ာ်း
က ်းလွ န
် လ့်ရှပပီ်း

ထခက
ို ်ေဏ်ရာရခခင််းမ ာ်းနှင့််

ည်။

ကကီ်း တွင်း် လက် က်ကင
ို ် တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

နတာ်မ ာ်းမ ာ်း၌

ည်။25

မ်တင
ွ ်း် ရှာနြွမှုမ ာ်း ခပြုံလိုပန
် စဉ် နေ

န ရပ်စွ ်ေ့ခွာရမှုမ ာ်းလည််း ရှလာပါ
စစ်ကိုင််းတင
ို ်း် နေ

ထ်း ခြင့်် စစ်ကိုင််းတင
ို ််း၊

ည် ခိုခကာကွေန
် ရ်း တပ်ြွေ့ွဲ မ ာ်းနှင့််

ပစ်ခတ်ပပီန ောက်

၄၆။

ကာ်း တက
ို ပ
် ခဲွ ြစ်ပာွ ်းလာကာ

ပစ်ခတ်မှုမ ာ်း

ခပြုံလိုပ်လာကာ

ည် ဧပပီလဆ ််းပိုင််းမှ စ၍

နခခ န မှာ

တခြည််းခြည််း

ဆို်းရွာ်းလာပါ ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇလိုငလ
် ဆ ််းပင
ို ်း် တွင် က ီနှင့်် ေီပေ
ဲ င််း ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်း၌
တပ်မနတာ် ည်

လက် က်ကကီ်းမ ာ်းနှင့််

န

လန

ရှခဲ့်ပါ

န ဆို်း မ ာ်းမှ

ဆ်းို မှုမ ာ်း

တ်ခြတ်ခခင််း ခခဲရ
့် ပပီ်း

ည်။

ထို

တ်ခြတ်ခရ

ိုေ့
မှ

တ်မ ာ်းခြင့််

ပစ်ခတ်တက
ို ်ခိုကမ
် ှုမ ာ်း
ခ ြုံွေ့မှာ

ရှခဲ့်ကာ

ြမ််းဆီ်းခရပပီ်းန ောက်မှ

ခ ြုံွေ့မှာ လက် က်ကိုင် တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်း ခြစ်န ကာင််း

စွပ်စွဲနခပာ ကာ်းမှုမ ာ်း ရှပါ ည်။ ပစ်ခတ်တက
ို ်ခိုကမ
် ှုမ ာ်းန ကာင့်် နေ ခ ၅,၀၀၀ ခ ်ေ့

25
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ည်
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ဘာ

ာနရ်း

နဆာက်

ထွကန
် ခပ်းခလ
ို ှု ကရ

ည်။

၄၇။

ိုမ ာ်း၊

နတာတွင််းန ရာမ ာ်းနှင့််

ခ င််းခပည် ေ်တွင် ခ င််းခပည် ခပည်

နဒေ

နိုငင
်
တွင်း်

ူ့ကာကွေန
် ရ်း တပ် (CDF) က ပမြုံွေ့ ေ်

မ ာ်း ခပာ်းရှ

တပ်မနတာ် တပ်ြွဲွေ့ င်မ ာ်း ာ်း တက
ို ခ
် က
ို ခ
် ့်ဲ ည်။ မင််းတပ်ပမြုံွေ့ ေ်တွင် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နမလ ၁၃
ရက်န ေ့၌ စစ် ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း န ကညာပပီ်းန ောက် တပ်မနတာ် တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း
လက် က်ကကီ်းမ ာ်းခြင့််
်းို ခပြုံခဲ့်

ည်။

ပစ်ခတ်ကာ

ရပ် ာ်း

ပမြုံွေ့တွင််းရှ

နထာင်နပါင််းမ ာ်းစွာန
၅ ဦ်း န ဆ်းို ၍

ာ နေ

၁၅

ရပ် ာ်း

ဦ်းကလ
ို ည််း
နဆာက်

ိုမ ာ်း

တတိုင််း ခြစ်

ထခက
ို ်ပ က်စီ်းခဲပ့် ပီ်း
ရပ်

ာ်း

နောက် ၅၀ နက ာ် ေဏ်ရာရရှခဲ့် ည်။ လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

ည်

ခြတ်နတာက်မှုမ ာ်း

ခပြုံခဲ့်

ည်။

ထွကန
် ခပ်းတမ််းနရှာင်ရခပ ်

ည်။ နခပာဆိုခ က်မ ာ်း

(IDPs)

ည်စခ ််း ာ်း

စစ်နရှာင်ေိုကခ

ာ်းခ င််းစာ ောနထာက်ထာ်းမှု

ာ

ဇွ ်လဆ ််းတွင်

တက
ို ပ
် ခဲွ ြစ်ပာွ ်းမှုန ကာင့်် က ဦ်း န ရပ်စွ ်ေ့ခာွ ထွကန
် ခပ်းရ

လ

လ ာ်း

ခ လထိုမ ာ်း န ရပ်စွ ်ေ့ခွာ ထွက်နခပ်းရကာ

က ် ရပ် ာ်းမ ာ်းကို ပမြုံွေ့တင
ွ ်း် ၌ ပတ်ထာ်းခဲ့်ပပီ်း ပတ်မန န
လျှပစ
် စ်မ်းီ

ည် မင််းတပ်ပမြုံွေ့ ာ်း

ည််းဆို်း

ရပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း နရနှင့််
်းီ

ော်းရှ

နက ်းရွာမ ာ်း၌

(IDPs) မ ာ်း ည် ေိုတေ ကကမ်

ရ တပ်မနတာ် ည်

ပစ်ခတ်ခ့်ဲ လို

လခြ ခပထာ်းန

၎င််းတထ
ိုေ့
ိုေ့

က ညီမ ာ်းကိုလည််း က ်ေ့

ပေ့ိုနဆာင်

၄၈။

ာ်း ၇ ဦ်း န
နေ

ည့််

တ်ပတ်ပင်ခဲ့် ည်ဟို ဆို ည်။

ခခာ်း ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်းတွငလ
် ည််း လက် က်ကိုင် တက
ို ပ
် ဲွမ ာ်း ခြစ်ပွာ်းန ပပီ်း တက
ို ပ
် န
ွဲ ကာင့််
ရပ်

ာ

ည််းဆို်း

ဆ်းို န ကာင််း နြာ်ခပ က ည်။

ခ ကာကွေန
် ရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်းနှင့်် (EAOs)

ြွဲွေ့ င်တေ့ို

ည် ကရင် ီ

မ ြုံ်း

ာ်း

ကာကွေန
် ရ်း တပ် (KNDF) ကို ြွွေ့ဲ စည််းခဲက
့် ာ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နမလကို ်ပိုင််း၌ ကော်းခပည် ေ်၊
ေီနမာဆို်းနှင့်် လွြုံင်နကာ် ပမြုံွေ့ ေ်၊ ရှမ််းခပည် ေ် နတာင်ပင
ို ်း် ြေ်ခပို မြုံွေ့ ေ်ရှ ရဲစခ ်း် မ ာ်းနှင့််
တပ်မနတာ် စခ ််းမ ာ်းကို တက
ို ်ခိုက်
ထထပ်န ာ

န ရာမ ာ်း

ိုေ့

မ််းေနိုငခ
် ဲ့်

လက် က်ကကီ်းမ ာ်းခြင့််

ဗ်းို ကကဲတက
ို ်ခက
ို မ
် ှုမ ာ်း ခပြုံလိုပခ
် ဲ့်ခခင််းန ကာင့််
ခိုနှစ်၊
စာ

ဇွ ်လ

တွင််း

ည်။ တပ်မနတာ် တပ်ြွေ့ွဲ မ ာ်းကလည််း လန

ရပ်

ခပ ်လည်

ခခာ်း

နလန ကာင််းမှ

ာ်း ၅၅ ဦ်းထက် မ ည််း န ဆို်းခဲ့် ည်။ ၂၀၂၁

တက
ို ပ
် ခဲွ ြစ်ပာွ ်းပပီ်းန ောက်

င်နက ာင််း င််း တွင််းနှင့််

ပစ်ခတ် လို

န ဆို်း တိုေ့၏

န ရာမ ာ်း၌

နတွွေ့ခဲ့်ရပပီ်း

ရိုပ် နလာင််းမ ာ်းကို

၎င််းတိုေ့ထဲမှ

၂၂

ဦ်းမှာ

လက်န ောက်ခပ ်ကကြုံ်းတိုပ်ပပီ်း န ဆို်းန ကန ာန ကာင့်် တစိုတန ်းတည််း ကွပ်မ က်ခရန ကာင််း
ညွှ ်ခပန

ည်။

နဆာက်

တပ်မနတာ်

မ
ို ာ်း

ပါ

င်

တပ်

ရပ်

ာ်း

ာ်းမ ာ်း

ည်

နဆာက်

မီ်းရှုွေ့ခခင််းနှင့်် လိုေက်ခခင််းမ ာ်း က ်းလွ ခ
် ဲ့်ကာ
နဆ်း ါ်းနှင့််

မို်း ကာ

ေ်နခမမ ာ်းနှင့်် နတာ တွင်း် ိုေ့
လ

ည်မ ာ်း

မည်

မည် ါ

ရပ် ာ်း ၁၀၈,၀၀၀ နောက်နက ာ်

မရှစနလာက်ခြင့််

န ထင
ို န
် ရပပီ်း

တွက်

တ်ခြတ်မမ
ှု ာ်းနှင့်် နပါက်ကန
ွဲ စန
ခမင်တ
့် က်လာကာ လိုခခြုံမှု မရှန ာ

ည်
ာနရ်း
ည်

က ညီမ ာ်း ာ်း ပတ်ပင်တာ်းဆီ်းမှုမ ာ်း ရှကာ

နပ်းလှ ရ ်

ရည်ရွေ်ထာ်းန

ာ

ဆ ် တ်မ ာ်း ာ်း

ည်။

ထိုတန
် ြာ်နခပာ ကာ်းခခင််း

မရှန

ာ

လ ိုပ်စိုမ ာ်း ည်

ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း

ာ လက် က်ပစစည်း် မ ာ်းခြင့်် လိုပက် က ည့်် ရာဇ တ်မမ
ှု ာ်း
နခခ န

ာ်း ပမ
ို ို ဆ်းို ရွာ်းလာနစ

ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နမလမှ

စ၍ ပစ်ခတ် တ်ခြတ်ခခင််းနှင့်် ဓာ်းထ်းို မှုမ ာ်းန ကာင့်် လဦ်းနရ ၁၃၀ နက ာ်
ထခက
ို ်ေဏ်ရာရ မ ာ်းလည််း

ဘာ

င်နရာက်ခိုလှုန ကရ ည်။ တပ်မနတာ် စစ်န ကာင််း

မီ်းရှုွေ့ြ က်ဆီ်းခဲန
့် ကာင််း နခပာဆို က
၄၉။

ဘာ ာနရ်း

က်ကကီ်းရွေ် ိုမ ာ်း ခိုလှု ော်းခိုရာ န ရာကလ
ို ည််း

ာ်းခ င််း စာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဆိုင်ရာ

စစ်နရှာင်ေိုကခ

င်နက ာင််းမ ာ်းနှင့််

ိုမ ာ်း တွင််း စခ ််းခ ခခင််း၊ ြ က်ဆ်းီ ခခင််း၊

စီ်း င််းတက
ို ်ခိုကမ
် ှုန ကာင့်် လ ၈ ဦ်း န ဆို်းခဲ့် ည်။
စာ်း ပ်ရကခာ၊

စာ

ရှ က

ည်။

ပစ်မှတ်ထာ်း

တက
ို ခ
် က
ို ခ
် ရ

တ်ခခဲရ
့် ပပီ်း
မ ာ်းစိုမှာ

17

A/HRC/48/67

နက ်းရွာ/ရပ်ကက
ွ ်
ထမ််းနဆာင်ြ်း
လက်ရှ

ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်းမှ ်း တာ
မ ာ်းနှင့်် စစ်တပ်

် ာ်း လက်ရှ ထမ််းနဆာင်န န

တင််းနပ်းဟို

ခ ် ထ စစ်တပ် ဆ ်ေ့က င်နရ်း

ေ ရှ

်ရှန ကာင််း တရာ်း င် ထိုတခ် ပ ်န ကညာခဲ့်ပပီ်း ခြစ်

မည်

မည် ါ နြာ်ထိုတ်နခပာ ကာ်းခခင််း မရှန ာ က ်းလွ ်

ခခာ်း နိုငင
် နရ်း ပိုင်္ြုံဂ လ်မ ာ်းကလ
ို ည််း နြာ်ခပပါ

၅၀။

မ ာ်း ည် ပ နစာထီ်း

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဧပပီလ ကတည််းက

စစ်နဆ်းနရ်း င်္တ်မ ာ်းနှင့်် ရဲစခ ််းမ ာ်း
(SAC)

က

ခပ ်လည်

နဆာက်

မ ာ်း ခြစ်န ကာင််း ဆို က ည်။

ည်။

နခခ န

မ ာ်း

လာ်းတ

ည််းလမ််းမ ာ်းခြင့််

ိုပ်ခ ြုံပ်နရ်း ဆိုင်ရာ

စီစဉ်ထာ်းန ာ

ည့််

နတာ်မ ာ်းမ ာ်းတွင်

ည်လည််း (NLD) ပါတီ င်နှင့််

င် စစ်တပ်နှင့်် စပ်ဆက်န

ြွင့််လစ
ှ ်ရ ်

တွက်

တ်ခြတ်မမ
ှု ာ်း

ိုပစ
် ိုနှင့်် ဆက်စပ်န ကာင််း ဆို က ည်။
စို်းရ

ပါ

မ
ို ာ်းတွင် ဗ်းို နပါက်ကွဲ

ိုေ့မဟိုတ် ေခင်က

ိုပ်စိုမ ာ်း ည် လန မှု ေါဇင်နပါင််းမ ာ်းစွာ

တာ

ရှန ကာ ထို တ်ခြတ်

ာ

စာ

ာ

နဆာက်
နဆာက်

ိုမ ာ်းနှင့််

င်နက ာင််းမ ာ်း၊

နရ တွက် မ ာ်းစွာ ရှလာ

ိုမ ာ်း၊
ပညာနရ်း

ည်။ ရှုပ်နထွ်းလှ ည့်် ပိုစ

မ ြုံ်းမ ြုံ်းခြင့်် ကကြုံရာက ပ ််း ြ ်တီ်းထာ်းန ာ လက်လိုပဗ
် ်းို နှင့်် မီ်းနလာင် နပါက်ကန
ွဲ စတတ်န
ပစစည်း် မ ာ်း

ည် လ မ ာ်း န ဆို်းေဏ်ရာရနစ

ည့်် နပါက်ကွဲမှုမ ာ်း၏

ဓက

ာ

န ကာင််းရင််း

ခြစ် ည်။
၅၁။

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ လက် က်ကင
ို ် ပဋပကခ မဟိုတန
်

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ လ

ာ်းခ င််းစာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဆိုငရ
် ာ ဥပနေနှင့််

လူ့ ခွင့်် နရ်း ဥပနေကိုလည််း လိုက် ောက င့််
ဘို ပိုေ်မ ၃ နှင့််

က်ရင
ှ ်

လိုက် ော
ခ
် ွင့််၊

က င့််

ို်းရမည်

လို မတရာ်းြနှပ် ည့််

ခြစ် ပ က် ခ ြုံွေ့

ည်။

လိုခခြုံမရ
ှု ခွ
ှ င့််၊
ခပင်

နဘာ

နြာ်ခပပါ

ခခာ်းန ာ
က်နရာက်ပါ

ည်

ြမ််းဆီ်းခခင််းနှင့််
င်ခွင့််နှင့််

ခွင့်် နရ်းမ ာ်း ာ်း ခ ြုံ်းနြာက်ရာ
ည်။

ည် လက် က်ကင
ို ် ပဋပကခတွင် လိုက် ောက င့််

ထက်တွင် နြာ်ခပခဲ့်န
ို်းရမည့််

ာ

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ

လို စစ်ရာဇ တ်မှု

ိုေ့လည််း

ည်။

န

င
ြိို အြွဲွဲ့အစညေးမျောေး

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့ ကတည််းက ခမ မ
် ာနိုငင
်

တင
ို ်း် နေ

ကကီ်းမ ာ်းတွင် တပ်မနတာ်နှင့်် တင
ို ်း် ရင််း

ကာ်း ခြစ်ပွာ်းခဲ့်န
ခိုနှစ်

ခြစ် ပ က်မ ာ်း

မ်ခြင့်် န ထိုင်ခင
ွ ့်၊် ပညာ

မနမော့် လံိုခခံြိုရ ေး တ ြွဲွဲ့ ငမျောေးနင့် တြိင
ို ေး ငေးသောေး လ
အ ောေး လ န
ြိိုင ဋြိ
ခ
၅၂။

ို်းရမည့််

ာ လက် က်ကိုင်

တရာ်းလက်လတ
ွ ်

ာ်းခ င််းစာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဥပနေ ာ်း ခ ြုံ်းနြာက်ရာ နရာက်

ဦ်းတည်နစနိုငပ
် ါ

ခ။

ခြစ်ပါ

စာ်း စာ ရရှခွင့််နှင့်် န

က ််းမာနရ်း နစာင့််နရှာက်မှု ရရှခွင့််

လ

ဓက ာ်းခြင့်် င်္ ီဗာ ကွ ်ဗ ််းရှင််း၏

င် ာ်းစိုမ ာ်းနှင့်် ပဋပကခနှင့်် ဆက်စပ်န

လွတလ
် ပ်ခင
ွ ့်န
် ှင့််

ခ ြုံပ်နနှောင်ခခင််းမှ လွတက
် င််းခွင့််၊
နရာက်

ို်းရပါမည်။

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ လ ာ်းခ င််းစာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဥပနေ၏ က င့််

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်း ာ်း စစ်တပ်
ိုပ်စိုမ ာ်းကပါ

ာ လက် က်ကိုင် တက
ို ်ပွဲမ ာ်းတွင် 26

ာ်း လက် က်ကင
ို ်

ာ လက် က်ကိုင် ပဋပကခမ ာ်း

တစ်နစ
ှ ်ပါတ်လို်း

ရခင
ို ခ် ပည် ေ်

ည် ခပ လ
် ည်
တွင်း်

ှမ််းရှ ခပည် ေ်နှင့််

ြွဲွေ့ စည််းမ ာ်း (EAOs)
က် င်လာ

ကမ််းြက်မှုမ ာ်း

ည်။ ၂၀၂၀
ာ

ာ

ခြစ်ပွာ်းခဲ့်န ာ်လည််း ၂၀၂၀ ခိုနှစ် နနှောင််းပင
ို ်း် ကတည််းက တပ်မနတာ်နှင့်် ရခိုင့်် တပ်မနတာ် (AA)
တေ့ို
26

18

ကာ်း ပ က်လေ
ွ န
်

ာ

ပစ် ခတ် ရပ်စဲမှု

နဘာတညီမှု

ည် လက်ရှ

ခ ် ထ

င်္ ီဗာ ကွ ်ဗ ်း် ရှင််း ပိုေ်မ ၃ နပေါ် (ICRC) ြွဲွေ့၏ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်ဆိုင်ရာ မှတ်ခ က်မ ာ်း ရ၊ ပိုေ် ၄၂၅ တွင်
“ ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ လက် က်ကိုင် ပဋပကခ မဟိုတ်န ာ တိုက်ပဲမ
ွ ာ်း ဆို ည်မာှ နိုငင
် တစ်နင
ို ်င၏ ေ် မတ် တွင််း
စ်းို ရ စစ်တပ်နှင့်် ခခာ်း လက် က်ကိုင် ြွဲွေ့မ ာ်း ကာ်း ိုေ့မဟိုတ် ထို ိုေ့န ာ လက် က်ကိုင် ြွဲွေ့မ ာ်း ကာ်း
ကာလ ကာရှည်ခြစ်ပာွ ်းတတ်န ာ လက် က်ကိုင် တိုက်ပဲွမ ာ်း ခြစ်ပါ ည်။ လက် က်ကိုင် တိုကပ
် ဲွမ ာ်း ည် ခပင််းထ ်မှု
ည််းဆို်း ဆင့်် ာ ရှရမည် ခြစ် လို တိုက်ပဲမ
ွ ာ်းတွင် ပါ င် ည့်် လက် က်ကိုင် ြွဲွေ့မ ာ်း ည်လည််း ြွဲွေ့စည််းမှု၏
မ့််ဆို်းကို ာ ခပ ရမည်။”
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ဆက်လက် တည်တန
့် ဆဲ ခြစ် ည်။
ကခ င်ခပည် ေ်နှင့််

ထ်း ခြင့်် မ ကာန ်းမီ နှစ်မ ာ်းက တက
ို ်ပွဲမခပင််းထ ်

ကရင်ခပည် ေ်ရှ

ခ ြုံွေ့

ခြစ်ပွာ်းလာ ည်။ ေို ကည်စတ်ခ ရန
ပါ င်ပတ် က်န

ည့််

စီရင်ခခ က်မ ာ်း

လက် က်ကိုင်

လူ့ ခွင့်် နရ်း ဥပနေနှင့််
နြာ်ခပထာ်း ည့််

ာ

န ရာမ ာ်းတွင်လည််း

နလ်းမထာ်းဘဲ

ြွဲွေ့ စည််း

ည်။

ထ်း ခြင့်် တပ်မနတာ် ည်

ရပ် ာ်းနှင့််

ရပ် ာ်းဆင
ို ရ
် ာ

ဆိုင်ရာ ဥပနေ

ခပင်

ပဋပကခမ ာ်းနှင့််

န

ရပ်

လို ပ်ပပီ်း

ရပ်

နရှာင်ရာှ ်းခခင််း

ာ်းမ ာ်းနှင့််
ေ့မ
ို ဟိုတ်

စပ်ဆိုင်န ာ

နပေါ်

က်နရာက်မှု ရှပါ

ရပ်

ရ မခြစ်န

ရည်ရေ
ွ ခ
် က်

ရှရှ

ာ်း

ည်။

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ

လက် က်ကိုင်

နဆာက်

ရပ်

မဟိုတ်န

ာ

ရပ်

ာ်း

နဆာက်

ထခိုက်မှု

နဆာင်ရွက်ရမည့််

ပစ်မတ
ှ ထ
် ာ်း

ရပ်ြက်

ာ်း ထခိုက်မှု ာ်း နရှာင်ရာှ ်းရမည့်် တာ
ခြစ်

ည်

ရပ်

ာ်း

ိုမ ာ်း ာ်း ထခက
ို ်မှု မရှန ာင်

ည််းဆို်း

ခြစ်န ာင်

တခပြုံခပင်ဆင်

တွက် လို ပ်ခ က် ရ

ိုေ့မဟိုတ် စစ်နရ်း

နခခ န မ ြုံ်းမှ လွ၍
ဲ

ရပ်

တက
ို ခ
် က
်ို ်ခခင််း၊

ကပ် န ရပ်စွ ်ေ့ခွာနစခခင််းနှင့််

တပ်ြွေ့ွဲ မ ာ်း

ို်းရပါမည်။

ိုမ ာ်း ာ်း ပစ်မှတ်ထာ်းခခင််းမှ နရှာင်ရာှ ်းရ ်

ာ်း ဆိုငရ
် ာ

ခ ြုံွေ့လိုပ်ရပ်မ ာ်းကို စစ်ရာဇ တ်မှုမ ာ်း
၁။

ရပ်ြက် ပစ်မှတ်

မ််းန ကာင််း လိုပင
် ်း် မ ာ်းနှင့်် လ ာ်းခ င််း

ရ

ရပ် ာ်းမ ာ်း၏ လိုခခြုံနရ်း

လို ပ်ခ က်

ရပ်

ိုမ ာ်းကို ပစ်မှတ်ထာ်း တက
ို ရ
် ိုက်

ည့်် န ရာတွင် နိုငင
် တကာ လ ာ်းခ င််း စာ ောနထာက်ထာ်းမှု

ာ်း ဆင
ို ရ
် ာ

နဆာင်ရွက်ရပါမည်။

တင််း

ာ်း ခပည် လထိုကို လို်း

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဥပနေ ာ်း လိုက် ောက င့််

လက် က်ကိုင်
ဆို်းမှုနှင့််

က်နမွ်း

န ကာင််း ခ က်မ ာ်း

လက် က်ကိုင် ပဋပကခ ခြစ်ပွာ်း

် ာ်း နလ်းစာ်းလိုက် ောခခင််း

ည်။27 နခမခမြုံပ်မိုင််းန ကာင်လ
့် ည််း

က ညီနပ်းနရ်း လိုပင
် ််းမ ာ်း

ထက်နြာ်ခပပါ

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ

လို စစ်ဆင်နရ်း ဆင်နရ
ွှဲ ာတွင် စစ်ြက်

ဆို်းမှုမ ာ်း ဆက်လက် ရှန ကာ

စာ ောနထာက်ထာ်းမှု

ည်

ရပ်

နဆာက်

မခွခဲ ခာ်းဘဲ ပစ်ခတ်တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ခပြုံလိုပတ
် တ်နပ

၅၃။

မ ာ်းစွာ

တွင်း်

ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ လ ာ်းခ င််း စာ ောနထာက်ထာ်းမှု ဥပနေတွင်

တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ဆက်လက် ခပြုံတတ်
န

ခပ ်လည်

ရ လက် က်ကင
ို ် ပဋပကခ

ရပ် ာ်းမ ာ်း ကာကွေန
် စာင်န
့် ရှာက်နရ်း တာ

မရှန ကာင််း နြာ်ခပန

တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်း

ည့််

လ

ာ်း

တတိုင််း

နဆာက်

ာ်းမ ာ်း ာ်း

ခြစ်

ို်းခ ခခင််း၊

ိုမ ာ်း ာ်း တက
ို ခ
် က
ို ခ် ခင််း စ

ည့််

် တတရာ်း ာ်း နြာက်ြ က် က ်းလွ ် ည့််

တ်မှတန
် ိုငပ
် ါ ည်။

မနမောနြိိုငငံ၏ အရ ွဲ့ရတောင င
ြိို ေး
၅၄။

၂၀၁၂ ခိုနှစ်တင
ွ ် တပ်မနတာ်နင
ှ ့်် ကရင်

မ ြုံ်း

ာ်း

စည််း ရ်းို (KNU)

ကာ်း

ပစ် ခတ် ရပ်စဲနရ်း စာခ ြုံပ် လက်မှတထ
် ်းို ပပီ်းန ောက် ေခင်ကထက် ပငမ််းခ မ််းတည်ပငမ်န
နှစ် ခ ြုံွေ့ ရှခဲပ့် ပီ်း ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်နနှောင််းပင
ို ်း် တွင်မ ခမ ်မာနိုငင
် ၏
ပစ်ခတ်မှုမ ာ်း ခပ ်လည် ခြစ်ပာွ ်းလာခဲ့်

ါရီလတွင် လနပါင််း ၄,၀၀၀

ည်

ည့်် စစ်ပဲန
ွ ကာင့်် လနပါင််း ၁၃၁,၀၀၀ ခ ်ေ့

ို်း မ်စွ ်ေ့ခွာ ထွကန
် ခပ်းခဲရ
့် ပပီ်းခြစ်ကာ ၎င််းတွင်

ည််းဆို်း လနပါင််း ၉၇,၀၀၀ ခ ်ေ့

ာဏာ
၅၅။
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ခပ ် လှ ်

ို်း မ်စွ ်ေ့ခွာ ထွကန
် ခပ်းရပပီ်း ကာလ ကာရှည် ခြစ်ပွာ်းခဲ့်
ထိုင််းခမ ်မာ ေ်စပ်တွင်

27

ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇ ်

နရှွေ့နတာင်ဘက်၌

ာ

ေိုကခ ည်မ ာ်း

ခြစ်

ရှင်

မ််းပပီ်းန ောက် တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်း မ ကာခဏ ခပ လ
် ည် ခြစ်ပာွ ်းခဲ့်

ည်

န
် ထိုင် ကရပါ ည်။28

ည်။

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်န ေ့ န ောက်ပိုင််းတွင် (KNU) က ကရင်ခပည် ေ်၊ ြာပွ ်ခရိုင်ရှ

တပ်မနတာ်

စခ ််းတစ်ခို ာ်း

ခပင််းထ လ
် ာပါ

ည်။

မ််းပိုက်ပပီ်းန ောက်တွင်

တ ခ် ပ ်လက်စာ်းနခ

ည့််

န ခြင့််

တက
ို ပ
် မ
ွဲ ာ်း
ကရင်ခပည် ေ်နှင့််

ာ ာ
ပဲခ်းတင
ို ်း် ၌

ေခင်ဥပမာမ ာ်း ာ်း ကည့််လိုလျှင် A/HRC/39/CRP.2 နှင့်် A/HRC/42/50 တွင် ကည့််ပါ။
OCHA, “Myanmar Humanitarian Update No. 3”, ၂၇ ဇ ် ါရီ ၂၀၂၁ တွင် ကည့််ပါ။ “OCHA
Humanitarian Needs Overview Myanmar 2021”, စာမ က်နောှ 18 တွင်လည််း ကည့််နင
ို ်ပါ ည်။
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တာ

်က န န ာ တပ်မနတာ် တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း ည် နလန ကာင််းမှ တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ာ်း ဆေ်စိုနှစ်

၂ ခို

တွင်း် ပထမဆ်းို

စစ်နဘ်းေိုကခ ည်

ကကမ် ခြစ် ခပြုံလိုပ်ခခဲ့် ခင််းန ကာင့််

ရပ်

နရ တွက် တ်းို လာခဲ့်ပပီ်း စာ င်နက ာင််း၊

ာ်းမ ာ်း န ဆို်း၊ ေဏ်ရာရခဲ့်ကာ
ရပ် ာ်း

နဆာက်

ိုမ ာ်းနှင့််

က်နမွ်း မ််းန ကာင််း လိုပင
် ််းမ ာ်း ပ က်စီ်းခဲ့်ပါ ည်။ စစ်ဆင်နရ်း ရည်မှ ််းခ က် မရှ
ခ ြုံွေ့န ရာမ ာ်းတွင်ပါ နလန ကာင််းမှ တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ရှခဲ့်ပါ
၅၆။

နမလလေ်တင
ွ ်

တပ်မနတာ် ည်
ပင
ို ဆ
် ိုင်မှု

လက် က်ကိုင
် ်

န ်းပစ်

ည်။

တက
ို ပ
် မ
ွဲ ာ်း

ခြစ်ပွာ်းခဲပ့် ပီ်း30

ရာနပါင််းမ ာ်းစွာ

နခမှာက်မ ာ်းခြင့်် ပစ်ခတ်မန
ှု ကာင့််

ရပ် ာ်းမ ာ်း ေဏ်ရာရခခင််း၊

ို်း မ် ပ က်စီ်းခခင််း၊ က ််းမာနရ်း နဆ်းခ ်း် တစ်ခို ပ က်စီ်းခခင််း၊ လိုေက်ခခင််းနှင့််

န ရပ်စွ ်ေ့ခွာ ထွကန
် ခပ်းရခခင််းတေ့ို ရှခဲ့်ပါ

ည်။ တပ်မနတာ်က ဥပနေမဲ့်

က ်းလွ ခ
် ဲ့်န ကာင််း ခိုင်မာန ာ ရင််းခမစ်မှ ဆို က
ကာကွေန
် ရ်း တပ်မနတာ် (KNDO)
တ်ခြတ်ခဲ့်ကာ

ည်

က ် ည့်် မ ာ်းက
31

မီေီောမ ာ်းက

စွပစ
် ွဲနြာ်ခပခဲ့် ည်။

ခပ ်လွှတ်နပ်းခဲန
့် ကာင််း က ်ရှ ည့််
ပစ်

ည့််

29

တ်ခရန ကာင််း ထိုတခ် ပ ်ခဲ့်

ရပ်

တ်ခြတ်မှု ၂ ကကမ်

ည်။ ဇွ လ
် တွင် (KNU) ၏ ကရင် မ ြုံ်း

ာ်း

ာ်း ၄၇ ဦ်း ာ်း ြမ််းဆီ်းကာ ၎င််းတထ
ိုေ့ ဲမှ ၂၅ ဦ်း ာ်း

လွတန
် ခမာက်
(KNDO)

က

ွာ်းခဲန
့် ကာင််း
၎င််းတေ့ို

(SAC)

ဘက်နတာ် ာ်း

န ခြင့််

ရပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း

၂၅ ဦ်းမှာ စစ် ာ်းမ ာ်း ခြစ်န ကာင််းနှင့်် ၎င််းတိုေ့ထဲမှ

ခ ြုံွေ့မှာ

ည်။ ဇွ လ
် ၁၆ ရက်န ေ့တွင် (KNU) က ထို ခြစ် ပ က် ာ်း

စိုစမ််းစစ်နဆ်းမည် ခြစ်န ကာင််း ထိုတခ် ပ ်ခဲ့် ည်။
၅၇။

ဇလိုင်လလေ်တွင် ကရင်ခပည် ေ်

တွင်း် လနပါင််း ၄၇,၆၀၀ ခ ်ေ့ န ရပ်စွ ်ေ့ခာွ

ထွကန
် ခပ်းခဲရ
့် ပပီ်း ောေီ တဲမ ာ်းနှင့်် င်္မ ာ်း တွင်း် ခိုလန
ှု ရ ည်။32 စစ်နဘ်းနရှာင် မဟိုတ်
ရပ်

ာ်းမ ာ်း၏

က်နမွ်း မ််းန ကာင််း

လိုပင
် ််းမ ာ်း

ပတ်ပင်က ်ေ့ တ်ခခင််း၊ လိုခခြုံမှု မရှခခင််း၊ ကဗ
ို စ်-၁၉

ည်လည််း

ေ့မ
ို ဟိုတ် လ

ခရီ်း ာွ ်းလာမှု

ာ်းခ င််း စာ ောနထာက်ထာ်းမှု

က ညီ ာ်း တပ်မနတာ်က ပတ်ပင်က ်ေ့ တ်ခခင််းတေ့ိုန ကာင့်် ထခက
ို ် စ် ောမှုမ ာ်း ရှန
၂။

မနမောနြိိုငငံ ရ မော

ည့််

ည်။

ိုင
ြိ ေး

၅၈။

၂၀၁၈ ခိုနှစ်ကတည််းက ကခ င်ခပည် ေ် တွင်း် ပငမ််းခ မ််းတည်ပငမ်

ရှခဲ့်န

ာ်လည််း လနပါင််း ၉၅,၀၀၀ ခ ်ေ့

ည် စစ်နဘ်းနရှာင် ေိုကခ

ည်မ ာ်း

ည့််

နခခ န

ခြစ် ကာလ ကာရှည်

န ထိုင်န ရ ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်န ေ့တွင် ကခ င် လွတန
် ခမာက်နရ်း တပ်မနတာ်
(KIA) က ြာ်းက ်ေ့ပမြုံွေ့ ေ်

တွင်း် ရှ တပ်မနတာ် စစ်စခ ််း ၁ ခိုကို တက
ို ခ
် က
ို ခ
် ပ့်ဲ ပီ်းန ောက်

ကခ င်ခပည် ေ်၊ ရှမ််းခပည် ေ်နခမာက်ပိုင််းနှင့်် စစ်ကင
ို ်း် တိုင််း နခမာက်ပိုင််းရှ ပမြုံွေ့ ေ် ၁၄ ခိုတွင်
တပ်မနတာ်နင
ှ ့်် (KIA)
၅၉။

ကာ်း တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်း ခပ လ
် ည် ခြစ်ပွာ်းလာ

မတ်လနနှောင််းပင
ို ်း် တွင် (KIA)

နတာင်ထပ် နပေါ်မှ

စစ်စခ ််းတစ်ခို ာ်း

ခပင််းထ လ
် ာ ည်။ တပ်မနတာ်
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ည် နလန ကာင််းတိုက်ခက
ို ်မှုမ ာ်းနှင့်် ပမြုံွေ့

တက
ို ပ
် မ
ဲွ ာ်း

ာ
ပိုမို

စ်နှင့်် ကို ််းနလာ

ပစ်ခတ်တိုက်ခက
ို ်ရာ၌ စစ်ြက်

ိုေ့

ရှခဲ့်

32

မ််းပက
ို ်ပပီ်းန ောက်

နရ်းပါန

ိုေ့

ပါ

30

ခပ ်လည်

်းီ ရှ ဗ ဟာ ရ

နက ်းရွာမ ာ်းမှ လက် က်ကကီ်းမ ာ်းခြင့်် (KIA) နတာင်နပေါ် စစ်စခ ််း ာ်း ပမ
ို ှ ် ပစ်ခတ်ခ့်ဲ ည်။ ထို
ပစ်ခတ်မှုမ ာ်းရှခခင််းန ကာင့််
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ည် မ်းို နမာက်ပမြုံွေ့ ေ်

ည်။

င်

ရပ်

ည်။ ထို ိုေ့

ာ်း
ရပ်

ရပ်ြက် ပစ်မတ
ှ ် မခွခဲ ခာ်းဘဲ
ရပ်

ရပ်

ာ်း န ထိုင်

ာ်း န ဆ်းို ေဏ်ရာရခခင််း၊ ဘာ

ို်း မ်ပင
ို ဆ
် ိုင်မမ
ှု ာ်း ပ က်စီ်းခခင််းနှင့်် န

ာနရ်း

ည့်် န ရာမ ာ်း
နဆာက်

မ
ို ာ်း

မ်စွ ေ့်ခွာ ထွတန
် ခပ်းရခခင််းမ ာ်း

ာ်း န ရာမ ာ်း ာ်း ပစ်ခတ်တိုက်ခက
ို ်မတ
ှု ွင် ကကြုံတင် တနပ်း န ကညာခခင််း

န ်းစတ် နိုင်ရ ် A/HRC/48/CRP.2 တွင် ကည့််ပါ။
OCHA, “Myanmar: Humanitarian Snapshot”, 18 May 2021.
GNLM ခမ မ
် ာ့် လင််း, KNDO က ခပစ်မဲ့် လိုပ် ာ်း ၄၇ ဦ်းကို ြမ််းဆီ်း၊ ၁၄ ဇွ ် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်
UNHCR Myanmar Emergency Overview Map, 12 July 2021
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မရှခဲန
့် ပ။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၁ ရက်န ေ့တွင် (KIA)
တပ်မနတာ်

စစ်စခ ််းမ ာ်း ာ်း

ည် မ်းို နမာက်ပမြုံွေ့ ေ်၊ ပမြုံွေ့ စ် နက ်းရွာ

ပစ်ခတ်တက
ို ်ခိုကမ
် ှုမ ာ်း

ရှခဲ့်ကာ

နလန ကာင််းပစ်ခတ်မှုမ ာ်း၊ လက် က်ကကီ်းမ ာ်း ာ်း စစ်ြက်
ပစ်ခတ်ခ့်မ
ဲ န
ှု ကာင့််

ရပ်

ာ်း

နဆာက်

ရက်န ေ့တွင် ကို ််းနလာ ရွာ

ိုမ ာ်း ပ က်စီ်းခဲ့်

ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နမလ ၃

ီ်း၌ တပ်မနတာ်နှင့်် (KIA)

ာ

ကာ်း လက် က်ကကီ်းမ ာ်းခြင့််

ရပ် ာ်းမ ာ်း န ဆို်းခဲ့် ည်။

်းို ခပြုံခဲ့်

လို

တင််း

ကနလ်း ငေ်မ ာ်း

ည် ကခ င်ခပည် ေ်၌

ကပ်
ပါ

လိုပ် ာ်းနပ်း

င်

ပါ

မ ြုံ်း

ာ်း

င် လ ၄ ဦ်း ခပင််းထ ်စွာ

ရှခဲ့်ပပီ်း

ာ်းတတိုင််း

(KIA)

ခြစ်

ဘက်မလ
ှ ည််း

စစ် ာ်းစိုနဆာင််းခခင်မ ာ်း

နခပာဆို က ည်။ မတ်လလေ်၌ ကခ င်ခပည် ေ် တ ှမ််းတွင်
န ရပ်စွ ်ေ့ခွာ တမ််းနရှာင်ရကာ33

မီ်း တစ်ဦ်း၊

ရပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း လ

ခိုင််းနစမှုမ ာ်း

တင််း ဓမမ

တွင်း် ိုေ့ လက် က်ကကီ်းမ ာ်း
မ ြုံ်း

တစ်ဦ်းနှင့်် ရဟ ််း တစ်ပါ်း န ဆို်းခဲက
့် ာ ကနလ်းငေ် တစ်ဦ်း
ေဏ်ရာရခဲ့် ည်။ တပ်မနတာ်

တပ်မနတာ်ကလည််း

ရပ်ြက် ပစ်မှတ် ခွဲခခာ်းခခင််းမရှဘဲ

ခပ ် လှ ် ပစ်ခတ်မမ
ှု ာ်း ခပြုံလိုပခ
် ဲ့်ခခင််းန ကာင့်် ဘို ််းကကီ်းနက ာင််း
က နရာက်ကာ ခိုလှုန န

ီ်း

ရှန ကာင််း

ည််းဆ်းို လနပါင််း ၇,၈၀၀ ခ ်ေ့

၎င််းတိုေ့ ည် ဘို ််းကကီ်းနက ာင််းမ ာ်းနှင့်် ဘိုရာ်းနက ာင််းမ ာ်းတွင်

ခိုလန
ှု ရ ည်။
၆၀။

ရှမ််းခပည် ေ် န ရာ နှေ့ ခပာ်း၌ တင
ို ်း် ရင််း ာ်းလက် က်ကင
ို ်

လက် က်ကိုင်

ပဋပကခမ ာ်း

တ်က
ို ပ
် ခဲွ ြစ်ပာွ ်းခဲပ့် ပီ်း

ရှခဲ့် လို

တက
ို ပ
် န
ဲွ ကာင့််

နှစ်ကာလ ကာရှည်

ခ ြုံ်းနြာက်မှုမ ာ်း မ ကာခဏ ခြစ်ပွာ်းလာ
(IDPs) ၁၀,၀၀၀ ခ ်ေ့

(EAOs)

ကာ်း

မ ာ်း

ကာ်းတွငလ
် ည််း

ခြစ်ပွာ်းနလ့်ရှန ာ

လူ့ ခွင့်် နရ်း

ည်။ ရှမ််းခပည် ေ် နခမာက်ပိုင််းတွင် စစ်နရှာင် ေိုကခ

ည် စစ်နရှာင် စခ ််းမ ာ်း၌ ၂၀၁၁ ခိုနစ
ှ က
် တည််းက ခလ
ို ှုန ထိုငန
် က

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်တွင် စစ်နရှာင်ေိုကခ
၃,၃၅၀

တပ်မနတာ်နင
ှ ့််

ြွဲွေ့မ ာ်း (EAOs)

ည် ၎င််းတေ့၏
ို

ည်
ည်။

ည် ၁၇,၇၀၀ ဦ်း န ရပ်စွ ်ေ့ခွာ တမ််းနရှာင်ခရ
ဲ့် ကာ ၎င််းထဲမှ လနပါင််း
်းို မ်ပ က်စ်းီ ဆို်းရှု်းမှု၊ နဘ်းကင််းလိုခခြုံမှု မရှခခင််းနှင့်် နခမခမြုံပ်မိုင််း

နတရာေ်မ ာ်းန ကာင့်် န ရပ်မခပ ်နိုင် ကနပ။34 လူ့ ခွင့်် နရ်း ခ ြုံ်းနြာက်မှုမ ာ်းနှင့်် မတရာ်း
ခပြုံက င့််မမ
ှု ာ်းတွင် တပ်မနတာ်က
လိုပ် ာ်းနပ်း

ခိုင််းနစခခင််း၊

ရှမ််းခပည်

ခပ လ
် ည်

ထနထာင်နရ်း

တပ်မနတာ် (TNLA) တေ့ိုက

ွာ်းခခင််း

တန ာင််းလမ ြုံ်း
န

ရပ်

ာ်းမ ာ်း ာ်း ြမ််းဆီ်းနခေါ်နဆာင်

ဓမမ စစ် ာ်း စိုနဆာင််းခခင််းနှင့််

မ ်ဆာနက ်းရွာမှ

ကာ်း ခြစ်ပွာ်း

ထွကန
် ခပ်း

တမ််းနရှာင်

၆၁။

ည့်် တက
ို ပ
် န
ဲွ ကာင့််
ွာ်းပပီ်းန ောက်

ာ်း လွတန
် ခမာက်နရ်း
ခပင် (SSA-N) နှင့််

မမတ်းပမြုံွေ့ ေ်၊ ရွာ

(RCSS)

ည်

ာ်းမ ာ်း ည်

မ ်ဆာနက ်းရွာမှ

ဓမမ ြမ််းဆီ်း နခေါ်နဆာင်
ရပါ

ွာ်းခခင််း၊
ည်။

ည်။

ြိိုငေး

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်နနှောင််းပင
ို ်း် ၌ ရခင
ို ခ် ပည် ေ်နှင့်် ခ င််းခပည် ေ်

တပ်မနတာ်

(RCSS)၊

ိုနလှာင်ရမ
ို ာ်း ာ်း မီ်းရှုွေ့ြ က်ဆီ်းခခင််းမ ာ်း ခပြုံခဲ့်ပါ

တွင််း၌ (RCSS) တပ်က စခ ််းခ ခဲ့်န ကာင််း

မနမောနြိိုငငံ အရနော

ဓမမ

ဓမမ လိုပ် ာ်းနပ်း ခိုင််းနစခခင််းတေ့ို ပါ င် ည်။

ရပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း ခပ ်နပ်းဆွဲခခင််း၊

်မ်မ ာ်း၊ စာ်း ပ်ရကခာနှင့်် တရစာ ဆ ်

ထိုနက ်းရွာ

ကာ်း ခြစ်ပွာ်း ည့််

ပစ် ခတ် ရပ်စဲထာ်း ည့််

တွင််း၌ ရခင
ို ့်် တပ်မနတာ်နှင့််
ခ ်တင
ွ ် နခမခမြုံပ်မင
ို ်း် မ ာ်းနှင့််

ခခာ်းန ာ နပါက်ကွဲလေ
ွ ် ည့်် ပစစည်း် မ ာ်းန ကာင့်် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇွ ်လ

34

နကာင်စီ

မ ြုံ်း

(RCSS) နှင့်် (TNLA) တေ့ို

33

်းို ခ ခခင််းနှင့််

ရှမ််းခပည်တပ်မနတာ် - နခမာက်ပိုင််း (SSA-N) နှင့်် တန ာင််း
(TNLA) တေ့ိုက

၃။

ရပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း လ ာ်းတတိုင််း ခြစ်

ထ

ရပ် ာ်း ၁၂ ဦ်း

Ibid.
OCHA Humanitarian Update No. 8, 24 June 2021; 2021 ရှမ််းခပည် ေ် နတာင်ပင
ို ််းရှ ပမြုံွေ့ ေ်မ ာ်း
ပါ င်န ာ ခ က် လက်မ ာ်း
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န

ဆို်းခဲက
့် ာ

နောက် ၃၀ ထခက
ို ေ
် ဏ်ရာ ရရှခဲ့်

ည်။35

ရခင
ို ခ် ပည် ေ် နခမာက်ပိုင်း် နှင့််

လေ်ပိုင််းတွင် လနပါင််း ၈၀,၀၀၀ နက ာ် စစ်နဘ်းနရှာင်ခရ
ဲ့် ပပီ်း နခမခမြုံပ်မိုင််း
လက် က်ကိုင်

နတရာေ်၊

ြွဲွေ့မ ာ်း တည်ရမှု
ှ ၊ စစ်ပဲမ
ွ ာ်း တနက ာ့်ခပ ် ခြစ်လာမည်ကို စို်းရမ်န ကာင့်် ကမှု၊

လာမည့်် နှစ် တွင််း

က်နမွ်း မ််းန ကာင််း လိုပင
် ််းမ ာ်းနှင့််

စာ်း စာ ရင််းခမစ်မ ာ်း

တွက်

စို်းရမ်ပပ ်မှု တ်းို လာခခင််းန ကာင့်် န ရပ် မခပ န
် ိုင် ကန ်းနပ။
၆၂။

ထို ခ ်တွင် ရခင
ို ခ် ပည် ေ်ရှ ရဟ
ို င်င်္ ာ ဦ်းနရ ၆၀၀,၀၀၀ ခ ်ေ့

နခခ န တွင် ရှင်

်န ထိုင် ကရ

ည်။ ေခင်က

စီရင်ခနြာ်ခပခဲ့်န

က ်းလွ ် ည့်် လူ့ ခွင့်် နရ်း ခ ြုံ်းနြာက်မှုနင
ှ ့်် မတရာ်းခပြုံက င့််မှု
နခြရှင််းနပ်းခခင််း

မရှ လို

ရခိုင့််တပ်နတာ်

(AA)

၏

ည် ဆို်း ါ်းန ာ

ာ ရဟ
ို င်င်္ ာမ ာ်း

နခခ န မ ာ်း ာ်း

ေ်နခမတ်းို ခ ွေ့ဲ

နငွညှစ် ပခမ််းနခခာက်ခခင််းမ ာ်း ာ်း က ်းလွ ်န
ခိုနှစ်၊

နြြ ါရီလမှ

ပတ်ပင်တာ်းဆီ်း

စ၍

(SAC)

ကာလရှည် ကာ
ည့််

ခပင် မ ာ်းစွာန

မရှဘဲ

ည်။ ၂၀၂၁

ခရီ်း
ပါ

ာ

ွာ်းလာခွင့််
င် ရဟ
ို င်င်္ ာ

နောက် ၆၀ မှာ တရာ်းရင်ဆိုင်န ရဆဲ ခြစ် ည်။

ရို်းစွဲန ကာ စ စ်တက ခွဲခခာ်းဆက်ဆမှုန ကာင့်် ရဟ
ို င်င်္ ာ လမ ြုံ်းမ ာ်း နပေါ်

က ််းမာနရ်း

ကာကွေက
် ို နိုင်
ရှန

နထာက် ထာ်း

ည့်် မ ါေ ာ်း ခ မှတခ
် ဲ့်ကာ ရဟ
ို င်င်္ ာ ကနလ်းငေ် မ ာ်းစို

၈၀ ဦ်း ာ်း ၂ နှစ် နထာင်ေဏ်ခ မှတခ
် ဲ့်ကာ
နပ်း

က ဉ််းခ ခ ြုံပ်နနှောင်ခခင််း

ည့််

ည်။ ဥပနေမဲ့်

ည်ဟန ာ စွပ်စွဲ နခပာဆခ
ို က်မ ာ်း ရှ
ည်

နရ်းေ

ထ ််းခ ြုံပထ
် ာ်း

န ရာမ ာ်းတွင်လည််း နြာ်ခပပါ ခ ြုံ်းနြာက်မှုမ ာ်းလည််း ဆက်လက် ခြစ်ပွာ်းနလ့်ရှ
တ်ခြတ်ခခင််း၊ တရာ်းလက်လတ
ွ ် ြမ််းဆီ်းခခင််းနှင့််

နပေါ်

ည့််

နစာင့််နရှာက်မှု နပေါ်
မ််းပ က် မ််းနလျှာ

ည်။ ရခင
ို လ
် မ ြုံ်း

စို်းရမ်စြွေ်

နရာင်္ါခြင့််

န

နခခ န တွင်

ဆို်း ွာ်းန ာ

မ ာ်းစို ပါ င်န ာ ေိုကခ ည် ၁၃၀,၀၀၀ နက ာ်

ရှပပီ်း

ကနလ်းငေ်မ ာ်း
ည် ရခင
ို ခ် ပည် ေ်

လေ်ပိုင််းရှ ေိုကခ ည် စခ ််းမ ာ်းတွင် ၂၀၁၂ ခိုနှစ် ကတည််းက ခလ
ို န
ှု ထိုင်န ရ

ည်။

နိုငင
် နတာ်၏ မဟာဗ ဟာခြင့်် ေိုကခ ည် စခ ်း် မ ာ်း ာ်း ပတ် မ််းရ ် နက ာက်တလို်း ေိုကခ ည်
စခ ််းမှ

စခပြုံ၍ ကကြုံ်းပမ််းမှုမ ာ်း ရှခဲ့်န

မရှခဲခ့် ခင််း၊

မှ ်တကေ် ခြစ်ပ က်န

ကင
ို တ
် ွေ်နခြရှင်း် ရ ်

ာ်လည််း

က်ဆိုင်ရာ ပိုင်္ဂြုံလ်မ ာ်းနှင့်် နဆွ်းနနွ်းတိုင်ပင်မှု

ည့်် ရှုပ်နထွ်းန န ာ ခပဿ ော

မကကြုံ်းပမ််းခခင််းတေ့န
ို ကာင့််

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ

နရ်းကစစမ ာ်း ာ်း
စခ ်စနှု ််းမ ာ်းနှင့််

နကာင််းဆို်း လိုပထ
် ို်းလိုပ် ည််းမ ာ်း ာ်း ခပည့််မီန
ှ
ာင် မနဆာင်ရွက်နိုငခ
် ဲ့်နပ။ ဘင်္ဂလာ်းနေ့်ရှ်
နိုငင
် တွင်

၈။

ခလ
ို ှုန ရန ာ

ရဟ
ို င်င်္ ာ

နဘ်းကင််းလခို ခြုံစွာ၊

ကခာရှရှ၊

လက်ရှ ခ ် ထ

ာ

ေိုကခ ည်မ ာ်း

နရရှညတ
် ည်တ့်

ာ ခပည်မ
့် ခှီ ခင််း မရှန

ည့််

ည်

ကာေကရှင်၏

န ရပ်ခပ န
် ိုငန
် ရ်း

နခခ န မ ာ်းမှာ

်းနပ။

စီေး ွောေးရ ေးနင့် လမှုရ ေး ဆြိင
ို ော အခွင့်အရ ေးမျောေး
၆၃။

ာဏာ

မ််းပပီ်းန ောက်ပင
ို ်း်

ခွင့်် နရ်းမ ာ်း စစာ်းရရှန
က်နရာက်မှုမ ာ်း ရှခဲ့်
ကဏ္ဍ စိုမှ

လိုပ်

ကကီ်း က ေ်

ခြစ် ပ က်မ ာ်းန ကာင့်် စီ်းပွာ်းနရ်းနှင့်် လမှုနရ်း ဆိုင်ရာ

ည့်် ခပည် လထိုတစ်ရပ်လို်း

ည်။ ဘဏ်လိုပ်င ််း၊
ာ်းခပည် မ ာ်း

ထခက
ို ်ခ့်ဲ ည်။

တွက်

လွ က် ကီ်းမာ်းန ာ ဆို်းက ြုံ်း

ေ်ေပေ့ိုနဆာင်နရ်း လိုပင
် ််းမ ာ်း စ

ကကီ်း က ေ်

ဆနဒခပမှုန ကာင့််

ဘဏ်လိုပင
် ််းမ ာ်း

က ်ေ့

တ်ခခင််း ခရ

ခမ ်မာနိုင်င တွင််းရှ

35

ည်။ ဘဏ်စ စ်၌
မ်နထာင်စို

တာ်း ဆီ်း
််းနပါင််းမ ာ်းစွာ

ည့်် လိုပင
် ််းခွင်
နိုငင
် ၏စီ်းပွာ်းနရ်း

ာ ာ

ရပ်ဆိုင်း်

မ ာ်းခပည် မ ာ်း နငွန က်း ထိုတ်ေရ ်၊ နငွလက်ခရရှရ န
် င
ှ ့်် နငွနပ်းနခ နင
ို န
် ရ်း

22

စတ်ဆနဒ ရ၊

ွာ်းကာ

တွက် မ ာ်းစွာ

နနှောင့်် ေှက်မ ာ်း ခြစ်နပေါ်လာခခင််းန ကာင့််
တွက်

ဓက

င်နငွရင််းခမစ်ခြစ်

UNICEF, Landmines/ERW Incidents information (2021) Factsheet (January – June 2021)
ကည့််ပါ။

ာ်း

ည့််
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ခပည်တွင််း၊ ခပည်ပမှ နငွလစ
ွှဲ ီ်းဆင််းမှု ာ်း မ ာ်းစွာ နလ ာ့်ပါ်း ွာ်းနစ ည်။
လိုပ်

ာ်းမ ာ်း၏ ဆနဒခပမှုန ကာင့်် နိုငင
် တွင််း ပေ့က
ို ို ်

ရလေ် ာ်းခြင့််

စက် ်းို ဆီနှင့််

ထို နခခ န မ ာ်း
၎င််းတိုေ့ ာ်း

စာ်း ပ်ရကခာ
36

တွ ််းပိုေ့လက
ို ် ည်။
commerce)

ွင််းကို ် လိုပင
် ််းမ ာ်း ာ်း လှုပခ
် တ်မှု ရှနစကာ

စာ်း ပ်ရကခာ

ည် ဆင််းရဲလွ ််း ည့််
င်တာ က် က ်ေ့

ကို န
် ်းနှု ််းမ ာ်း

မ်နထာင်စိုမ ာ်း

မလခို ခြုံန

ေ်ေပိုေ့နဆာင်နရ်း

ာ၊

နပေါ်

ခမင်တ
့် က်နစ

ဓက

ာ်း ည််းထရှလွေန
်

က်နရာက်မှု ရှခဲ့်ကာ
ာ

နခခ န

ွ ်လိုင််းမှ ပစစည်း် ပေ့န
ို ဆာင်န

ာ

်နဆာင်နရ်း

စရှ ည့်် ေစ်င်္ စ်တေ် ဆက် ွေ်မှုခြင့်် စီ်းပွာ်းလိုပ်န မှု ာ်း ခ ြုံပ်ပငမ််းနစ ကဲ့်
(NUG)

ကို

နထာက်ခ

မ ာ်း

ာ်းနပ်း မ ာ်းကလည််း စစ်တပ်နှင့်် ဆက်နေ
ွ န
်
်နဆာင်မမ
ှု ာ်း ာ်း

ေ်ေမ ို်းစွဘ
ဲ ဲ

ာဏာ

ထ်း ခြင့််

ခွင့်် လမ််းမ ာ်းနှင့််

ည့််

ဇာနှင့်် ပ်းို

နဘ်းကင််းလခို ခြုံမှု

င်နက ာင််းမ ာ်း

ပညာနရ်း ဆိုင်ရာ

37
38

ဆ်းို ရွာ်းစွာ

မ ြုံ်း

မီ်း

မာ်း ၂၀၀,၀၀၀ ခ ်ေ့

စိုကပ
် ြုံ်းနမွ်းခမ နရ်း

ကနလ်း

ထ

ည်
လို

မ ာ်းစို

လိုပလ
် က်မဲ့်

လိုပလ
် က်မဲ့် ခြစ်ခဲ့်

ည်။

နနှောင့်် ေှက်မ ာ်း ရှခခင််းနှင့််
လိုပင
် ််း

လိုပက
် င
ို ်

မ ာ်း ည်

ငေ်နှင့််

လငေ်

ိုမ ာ်း

၁၂

််းခ ်ေ့

ည့်် ခပင် စာ င်နက ာင််းနှင့််

ိုမ ာ်း ာ်း မီ်းရှုွေ့ခခင််းနှင့်် (IED) ဗ်းို နထာင် နြာက်ခဲခွ ခင််းမ ာ်းန ကာင့််
ည် တက
ို ခ
် က
ို ်မှုမ ာ်း၏ ပစ်မှတ် ခြစ်လာကာ ကနလ်း ငေ်မ ာ်း

င် ကာ်းခွင့်် ရရှနိုငမ
် ည့်် နဘ်းကင််းလိုခခြုံန ာ
ခိုနစ
ှ ်၊

စိုစိုနပါင််း

ခြစ်

င်ခ ််း င်မည့်် နက ာင််းဆရာ၊ ဆရာမမ ာ်း ာ်း လ မ ာ်း ခပာ်း

နြြ ါရီလ

င်နက ာင််းမ ာ်း ာ်း စစ်နရ်း ရည်ရေ
ွ ခ
် က်

၁

ရက်န ေ့မှ
ခြစ်

င် ပညာနရ်း ကဏ္ဍ နပေါ် မတကွခဲ ပာ်းန

နနှောင့်် ေှက်နပ်းမှုမ ာ်း က ်းလွ ် ည့််
36

လိုပ်

စို်းရက ြမ််းဆီ်း ရမ််းထိုတ်မမ
ှု ာ်း ရှ

နဆာက်

၂၀၂၁

လိုပ် ကိုင်

က်လျှငလ
် ည််း ကဗ
ို စ်-၁၉ ကပ်နရာင်္ါန ကာင့်် နဘ်းထွကဆ
် ို်းက ြုံ်း

ပတ်ထာ်းရကာ

နဆာက်

င်

ဆင်မနခပ ကနပ။38

ဆ ်ေ့က င်က ေ့က
် ွက်ခခင််းနှင့််

ပါ

ပါ

ေ့မ
ို ဟိုတ် ရပ်ဆိုင််းခခင််းမ ာ်း ရှခဲ့်

ေ်ေပေ့ိုနဆာင်နရ်း လိုပင
် ််းတွင်

နက ာင််းတက်နင
ို ခ် ခင််း မရှနပ။ စာ

မရှနတာ့်နခ ။

ရှရ ည်။

တ်နဆ်း ကဲ့် ိုေ့ စိုကပ
် ြုံ်းနမွ်းခမ နရ်း ို်း ပစစည််းမ ာ်း၏ ကို ်န ်းနှု ်း် မှာ ၅၂

ပညာနရ်းနှင့်် ပတ်

နက ာင််းပညာ

ာ

37

လိုပင
် ််းမ ာ်း နပေါ်

ာ်း ၃၀၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀,၀၀၀

မရှခခင််းတန
ိုေ့ ကာင့််

လိုပင
် ််းလည်ပတ်ရ ်

ပညာနရ်း

ခ ြုံွေ့န

်ိုင်ငတကာမှ ပင်မ ကိုမဏ
ပ ီလိုပ်င ််းကကီ်းမ ာ်း

ထည်ခ ြုံပ် စက်ရိုမ ာ်းမှ

ရာခိုင်နှု ််းခ ်ေ့ တ်းို လာပပီ်း

စာ

ာ

ဆိုင်ရာ

တွင််း ရင််းခမစ်ရေခခင််းမှ ရိုပ် မ််းခခင််း

ခြစ်ခဲ့်ကာ နဆာက်လပ
ို ်နရ်း လိုပ်

စာ

ထ က ဆင််းခဲ့်န ကာင််း

ာ စက်ရိုလပ
ို ်င ််းမ ာ်း ပတ် မ််းခဲရ
့်
ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဧပပီလတွင်

ဓာတ်နခမ

လိုပန
် ဆာင်ရ ်

ပတ်နမှာက်ြိုေ့ တက
ို တ
် ွ ်း် ခဲခ့် ခင််းန ကာင့််

က်နမွ်း မ််းန ကာင််း

င်နရာက်လပ
ို က
် င
ို န
်

၆၅။

(CDM)

ခပည်တွင််း နရွှေွေ့နခပာင််းလိုပ် ာ်းမ ာ်း

က်နရာက်ခ့်ဲ ည်။ နခမာက်မ ာ်းစွာန
မ ာ်းစွာန

လို

ည်။

မ််းခခင််းန ကာင့်် စီ်းပွာ်းနရ်းလိုပ်င ််းနှင့်် ရင််းနှီ်းခမြုံပန
် မှု
ှ ဆိုငရ
် ာ ေို ကည်မမ
ှု ာ်း

က ဆင််းခဲ့်ကာ

ခမ ်မာနိုင်င

ခြစ်

ိုေ့ ခြစ်ခဲ့်

ာ စီ်းပွာ်းနရ်းလိုပ်င ််းမ ာ်းမှ ကို ်ပစစည််းမ ာ်းနှင့််

ကို ်ပစစည််း နရာင််းလို ာ်း ည် ၈၀ မှ ၉၀ ရာခင
ို န
် ှု ််း
၆၄။

ိုေ့

တ်ပတ်ပင်မှုန ကာင့်် မဘ
ို င
ို ်း် ခြင့်် နငွလွှဲထတ
ို ်ေခခင််း၊ (e-

ွ ်လိုင်း် ခြင့်် စီ်းပွာ်းလိုပ်ခခင််းနှင့််

ထပ်တို်းဆရ
ို လျှင်

ည်။

ာ

ို်းခပြုံ

င် ကာ်းနရ်း ပတ်
နမလ
ည့််

ိုပစ
် ိုမ ာ်းမှ

၃၁

််းက င်နကာင််း

ရက်န ေ့

တွင်း်

ခြစ် ပ က်နပါင််း ၁၅ ကကမ်
ကမ််းြက်မှုမ ာ်း

ေ့မ
ို ဟိုတ်

ခြစ် ပ က်နပါင််း ၁၀၂ ကကမ် ခြစ်ပွာ်းခဲန
့် ကာင််း

WFP, “Myanmar: Analysis of the Economic Fallout & Food Insecurity in Wake of the Takeover”,
April 2021.
င်တာ က် စာမ က်နှော https://www.re-course.org/wp-content/uploads/2021/06/ALTSEAN-IFIWatch-Recourse-Junta-Economy-0621.pdf တွင် စာမ က်နောှ ၃ ာ်း ကည့််ပါ။
International Food Policy Research Institute, “Monitoring the Agri-food System in Myanmar”,
July 2021,
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134457/filename/134667.pdf.
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ရှရပါ ည်။39 (SAC)
ြွင့််နိုင်နရ်း
စာ

ည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇွ လ
် ၁ ရက်န ေ့တွင် စာ င်နက ာင််းမ ာ်း ခပ လ
် ည်

တွ ််း ာ်းနပ်းမှုမ ာ်း

င်နက ာင််း

မရှခခင််းနှင့်် က ််းမာနရ်း

နခခခ

မ င်ခခင််းန ကာင့််

စို်းရ

ာ်းမ ာ်းမှာလည််း ြမ််းဆီ်းခရနိုင်

နဆ်းရမ
ို ာ်း

ိုေ့

ွာ်းကာ နဆ်းကို

စို်းရမ်န ကာက်ရွ က

နဆာက်

နဆ်းရမ
ို ာ်း

မ
ို ာ်း

ာဏာ မ််းပပီ်း န ောက်ပင
ို ်း် တွင်

ပတ်ခ့်ရ
ဲ ကာ

နဆာက်

ေဏ်ရာရ ဆနဒခပ

မ ာ်း ာ်း နဆ်းကို

တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း

ပါ

်နဆာင်မှု လို်း

ိုမ ာ်း၊ က ််းမာနရ်း လိုပ်

က်န မ ာ်းက

ည်ခြစ်ရာ ထိုလပ
ို ်ရပ်

ထ က ််းမာနရ်း လိုပ်

တက
ို ခ
် က
ို မ
် န
ှု ပါင််း

နပ်းန

၂၄၈

ကကမ်

စ စ်

ည်။ ၂၀၂၁
ာ်းမ ာ်းနှင့််
ရှခဲ့်န ကာင််း

ပပြုံလဲမှု

ည်

ခမ ်မာနိုင်င၏

တွက် ဆို်းရွာ်းလှန ာ

ကဗ
ို စ်-၁၉

လွ ခ် မင်တ
့် က်ခဲ့်

န

န ာက်ဆင်္
ီ င်

(SAC)

ည်

က ်ေ့

တ်ပတ်ပင်မှုမ ာ်း ရှန ကာင််း

၆၈။

ခမ ်မာနိုင်င နခမာက်ပိုင််း၊
လက် က်ကင
ို ်

ကပ်နရာင်္ါ ာ်း

က ြုံ်းဆက်မ ာ်း ရှခဲ့် ည်။ က်းစက်မှုမ ာ်း ာ်း
ည့်် လဦ်းနရ

ည်။

ခပတ်လပ်ခခင််းန ကာင့််

ဆို်းမှု

ည် စို်းရမ်စြွေ်
မ ာ်းစွာရှန ကာင််း

ာ လ ောမ ာ်း ည် နဆ်းရမ
ို ာ်း၌ နဆ်းကို ခွင့််

ခပည် မ ာ်းထ

နရာင််းခ နပ်း ည့််

န ာက်ဆီင်္ င်ကို

ရ ည်။
န ောက်ပင
ို ်း် နှင့််
ြွဲွေ့မ ာ်း

နဘ်းကင််းလခို ခြုံမှု မရှခခင််းတေ့ိုန ကာင့်် နေ

(EAOs)

နရှွေ့နတာင်ပင
ို ်း် တိုေ့တွင် တပ်မနတာ်နင
ှ ့််
ကာ်း

တက
ို ်ပွဲ

ပမ
ို ခို ြစ်ပာွ ်းလာ

တွင်း် န ရပ်စွ ်ေ့ခွာ ေိုကခ ည်မ ာ်း

စာ်း ပ်ရကခာ၊ က ််းမာနရ်း နစာင့််နရှာက်မှု၊

မ်းို ကာ ော်းခစ
ို ရာ၊ န

်းို နဆာင် ပစစည်း် မ ာ်း မရှ၍ နရာင်္ါက်းစက်ခရနိုင် ည့််

40
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နရ်းနပေါ် လို ပ်န ပါ

ာက်နရ

်ေ့နှင့််

လို
ာ

တ်းို ပွာ်းလာ ည် ( ထက်တင
ွ ် ကည်ပ
့် ါ၊)။ ေိုကခနရာက်န န ာ စစ်နဘ်းနရှာင် ရပ်ရွာလထို

က ညီမ ာ်း

ာ

ခခင််းနှင့်် ကာကွေ်ခခင််းတေ့ို နဆာင်ရွကန
် ိုငရ
် ် ခပင်ဆင်မှုမ ာ်း

လ မ ာ်း နခပာဆို ကကာ နခမာက်မ ာ်းစွာန

39

ည်

ည်။

ာ်း ည််းခဲက
့် ာ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ နမလ တွင်း် ကဗ
ို စ်နရာင်္ါ က်းစက်

စာ ောနထာက်ထာ်းမှု

ည်

ည့်် က ်း် မာနရ်း လိုပ် ာ်းမ ာ်း ာ်း ပစ်မှတထ
် ာ်း

တည်ခပြုံ နခပာ ကာ်း က

စစ်နဆ်းခခင််း၊ နစာင့်် ကည့််ခခင််း၊ ကို

ာ်း

ာ်း၊ လ ောတင်

င် လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်း၏ ခပစ်မှုက ်းလွ ်ခဲ့်န ကာင််း မ ာ်းစွာန

တေ့ိုခပ လ
် ိုပန
် ဆာင်နိုင်နရ်း

တင
ို ်း် ရင််း

ွာ်းရ ်

ြွဲွေ့ (WHO) က မှတ်တမ််းတင်ခဲ့် ည်။40 လခို ခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

ကမာ ဘ့်က ်း် မာနရ်း

မရရှန ကာင််းနှင့််

က ််းမာနရ်း

ခွင့်် နရ်း ာ်း ကကီ်းနလ်းစွာ ခ ြုံ်းနြာက်ရာ နရာက်

ရိုပ်ပစစည််းမ ာ်း ာ်း

က ််းမာနရ်း

ည်

မှု ခေရ လ
် ည််း မတတ်နိုင် ကနပ။ ထိုေ့ ခပင်

ခိုနှစ်၊ နြြ ါရီလ ၁ ရက်န ေ့မှ ဇွ ်လ ၃၀ ရက်န ေ့
က ််းမာနရ်းဆင
ို ရ
် ာ

ဆနဒခပ

မ ာ်း ခပာ်း ည် က ််းမာနရ်း

ည် က ််းမာနရ်း

မှု ဆိုငရ
် ာ

ာ်းမ ာ်း

မှုခေရ ် ခငင််းဆ ် က လို စစ်တပ် နဆ်းရို ိုေ့

ောဉ်မ ာ်းနှင့်် က ််းမာနရ်း ပစစည်း် မ ာ်း ာ်း ဦ်းတည် တက
ို ခ
် က
ို မ
် မ
ှု ာ်း ရှ
က ််းမာနရ်း နဆ်းကို

နပေါ် ရင််းနှီ်းခမြုံပ်နှမှု

ည့်် ပစ်မတ
ှ ်မ ာ်း ခြစ်ခဲ့် ည်။ လ မ ာ်း ခပာ်း ည် စစ်တပ်

ည် ခြစ်ရာ ခပည်

လိုခခြုံနရ်း တပ်ြွေ့ွဲ င်မ ာ်း

၆၇။

မ ာ်းစိုမှာ

ည်။ ဆနဒခပ က ််းမာနရ်း လိုပ်

မရ က လို ပိုင်္ဂလက နဆ်းရန
ို ဆ်းခ ််းတွင် ကို

မ က်ခမင်

ာ်း

ာ ာ ပပြုံလက
ဲ နတာ့်မည့််

ထ
် မ််း မလိုနလာက်ခခင််းန ကာင့််

က ််းမာနရ်း စ စ်မှာလည််း ေိုင်လဲပ က်စ်းီ ခဲ့်
လိုပ်

နက ာင််း

ည်။

ေခင်ကတည််းက က ််းမာနရ်း

လိုပင
် ််းခွင်

နက ာင််း

ွာ်းရ ် ခငင််းဆ ်ခ၍
ဲ့် ပညာနရ်း စ စ်တစ်ခလ
ို ို်း

နခခ န တွင် ရှန
၆၆။

ရှခဲ့်ပါန ာ်လည််း

ာ
ည်

်ေ့ရင
ှ ်း် နရ်း

နတရာေ်ရန
ှ
ာန ကာင့်် လ ာ်းခ င််း
ည်။

ေ့န
ို

ာ်လည််း လ ာ်းခ င််း

Insecurity Insight, “Violence Against or Obstruction of Education in Myanmar v. July 2021”,
https://bit.ly/MyanmarEducationJuly2021.
က ်း် မာနရ်း နစာင့််နရှာက် မ ာ်း ာ်း တိုကခ
် ိုကမ
် ှုမ ာ်း နပေါ် WHO ၏ နစာင့်် ကည့််နလ့်လာနရ်း စ စ်
extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%
20care%20description&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
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စာ ောနထာက်ထာ်းမှု

က ညီ နပ်း

ည့််

ြွွေ့ဲ စည််းမ ာ်း ည် စစ်တပ်၏ ပတ်ဆေ့ိုက ေ့်

ဘဏ်လပ
ို င
် ်း် နှင့်် ပပ
့် ်းို နရ်း ကွင်း် ဆက်မ ာ်း၌
န ရာမ ာ်း

ိုေ့

ွာ်းလာ၍

န ရပ်စွ ်ေ့ခွာ

ဟ ်ေ့ တာ်းမ ာ်း ရှခခင််းတေ့ိုန ကာင့်် လို ပ်န

က ညီနပ်းနင
ို ရ
် ်

တမ််းနရှာင်ရန

မစိုကပ
် ြုံ်းနင
ို ် က လို

ာ

ခ ြုံွေ့

ခက် ခဲမ ာ်းစွာ

ေိုကခ ည်မ ာ်း

ောင်္တ်တွင်

တ်ခခင််း၊

(IDPs)

စာ်း ပ်ရကခာ

ကကြုံနတွွေ့န ရပါ
ည်

မလခို ခြုံ

ည့််

နကာက်ပဲ

ည့််

ည်။
်းီ နှမ ာ်း

နတရာေ်ကလ
ို ည််း

ရင်ဆင
ို ရ
် နိုင်ပါ ည်။
၆၉။

ာဏာ

မ််းမှုန ကာင့််

နစာင့််နရှာက်နရ်း စ စ်မ ာ်း
ခြစ်

ပညာနရ်း၊

က ််းမာနရ်းနှင့််

လမှုကာကွေ်

စပ်စပ် မမွှာမမွှာ ပပြုံက ပ က်စီ်းပပီ်း ခမ ်မာ င
်ို င
်

ည် က ရ်းှု နိုင်င

ေ့ို တခြည််းခြည််း နရာက်ရှလာပါ ည်။ နိုငင
် ၏ ဆင််းရဲမဲန
ွ တမှုနှု ််း

နရာင်္ါကပ်နဘ်း ၂ ကကမ်နှင့််
က်နရာက်မှုမ ာ်း
နခခ န

ာဏာ

ည် ကဗ
ို စ်-၁၉

မ််းမှုန ကာင့်် ၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ်တွင် ၂၄.၈ ရာခိုင်နှု ််းမှ ၂၀၂၂

ထ ခမင်တ
့် က်လာနင
ို န
် ကာင််း မှ ််းဆထာ်းပါ ည်။41

ခိုနှစ်တွင် ၄၈.၂ ရာခ်င
ို န
် ှု ််း

၉။

စီ်းပွာ်းနရ်း၊

ည် လဦ်းနရ ၁.၅

််းမှ ၃.၄

ိုေ့ နရာက်ရန
ှ င
ို န
် ကာင််း ခ ်ေ့မှ ််း ည်။

််း

ာဏာ

မ််းမှု၏

ထ စာ်း ပ်ရကခာ လိုခခြုံမှု မရှ ည့််

42

အမျြိြိုေးသောေး ညီညွှတရ ေး အစြိိုေး
၇၀။

တပ်မနတာ်၏

ရပ်ရာွ

ိုင််း

ကမ််းြက်
််း

ခငင််းဆ ်ဆ ်ေ့က င်ခဲ့်

ာ်းလို်းမှ

တ်ခြတ်မမ
ှု ာ်း ာ်း ရင်ဆင
ို န
် ရင််း ခမ ်မာတစ်နိုငင
် လို်းရှ
လထိုတစ်ရပ်လို်း ည်

လို ၎င််းတေ့ို၏

(NLD)

မ််းမှု ာ်း

ာ်းလ်းို ီ်းပါ်း

ခွင့်် နရ်းမ ာ်းနှင့်် ၂၀၂၀ နရွ်းနကာက်ပွဲ ရလေ်မ ာ်း ာ်း

မှတခ် ပြုံ နလ်းစာ်းရ ် နတာင််းဆိုခဲ့် က ည်။
နိုင်ရ

ာဏာ

လွှတန
် တာ်ကိုေ်စာ်းလှေ်

ာဏာ မ််းပပီ်းန ောက် ၂၀၂၀ နရွ်းနကာက်ပွဲ
နောက်

၃၀၀

ီ်းပါ်း ည်

ခပည်နထာင်စို

လွှတန
် တာ်ကေ
ို စ
် ာ်းခပြုံ နကာ်မတီ (CRPH) ကို ြွွေ့ဲ စည််းခဲ့် က ည်။ ထို ြွွေ့ဲ ည် နိုင်င၏
လွှတန
် တာ်တစ်ရပ်
နရွ်းနကာက်ထာ်းန
ရည်ရေ
ွ ခ
် ့်ဲ

ခြစ် နဆာင်ရက
ွ ်ရ ် ရည်ရေ
ွ ်
ာ ကေ
ို စ
် ာ်းခပြုံ လွှတန
် တာ်

လို ခမ ်မာခပည် လထိုက တရာ်း င်

ခြစ် နင
ို င
် နရ်း ကဏ္ဍ၌ ဦ်းနဆာင်မှု နပ်းရ ်

ည်။ ခပည် လထို ည် (CRPH) နှင့်် ၎င််း၏ တရာ်း င်မှု

နထာက်ခ ာ်းနပ်း ကန ာ်လည််း ထို ကာ်းခြတ်
ာ်းလို်းကို

ထည့်် င
ွ ်း် ထာ်းခခင််း

နပေါ်

လွ ် မင််း

စို်းရ ြွဲွေ့ ည် ပါ င် င့်် ပါ င်ထိုက် မ ာ်း

မရှဟို

ရပ်ြက်

လမှု ြွဲွေ့ စည််းမ ာ်းက

န ြ ်နထာက်ခပခဲ့် က ည်။
၇၁။

မတ်လ ၃၁ ရက်န ေ့တွင် (CRPH)

Democracy Charter)
လမ််းခပနခမပို ာ်း

ည် ြက်ေရေ် ေီမက
ို နရစီ ပဋညာဉ် (Federal

ာ်း ထိုတခ် ပ ခ် ပဋ္ဌာ ်း် ခဲ့်ပပီ်း ၎င််း ြွဲွေ့၏ ရည်မှ ််းခ က်မ ာ်းနှင့်် နိုငင
် နရ်း

ခ ခပရှင််းလင််းခဲ့်ကာ

၎င််းပဋညာဉ် ည်

ကေ
ို စ
် ာ်းလှေမ
် ာ်း၊ နိုငင
် နရ်း ပါတီမ ာ်း၊ (CDM) လိုပ်
မ ြုံ်း

မီ်းမ ာ်း၊

လငေ်မ ာ်း၊

က ြုံ်း င်န ကာင််း
နိုငင
်

ာ်းမ ာ်း၏

“ခပည်နထာင်စို
ရပိုင်ခွင့််ရှ

41
42

ည်၊”

ခခာ်း

နြာ်ခပခဲ့် ည်။

၂၀၀၈

ခွင့်် နရ်းမ ာ်း ာ်း
ခမ ်မာနိုငင
်
ဟို

နထွနထွ

ပတ် နကာ်မတီမ ာ်း၊

လူ့ ြွွေ့ဲ စည််းမ ာ်းနှင့််
နခခခဥပနေ ာ်း

လွှတန
် တာ်

(EAOs)

လက်

မ ာ်းနှင့််

င့််မခနတာ့်ဘဲ

တ်မတ
ှ ် နြာ်ခပထာ်း ည့်် ထိုပဋညာဉ် စာတမ််းတွင်

တွင်း်

နြာ်ခပထာ်း

ရပ်ြက်

မ ာ်း၊

နရွ်းနကာက်ခ

လို

န ထိုင် တင
ို ်း် ည်
လ ည််းစို

တင
ို ်း် ရင််း

နခခခ
ာ်းမ ာ်း

လူ့ ခွင့်် နရ်းမ ာ်း
ည်

“တစ်

်းီ ပိုင်္ဂလ

UNDP, “COVID-19, Coup d’état and poverty”, April 2021, စာမ က်နောှ ၁၄
WFP, “Analysis of the Economic Fallout & Food Insecurity”.
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န ခြင်န
့်

ာ်

လည််းနကာင််း၊

တင
ို ်း် ရင််း ာ်း

ခွင့်် နရ်းမ ာ်း ာ်း ခပည့််ခပည့််
၇၂။
မ ြုံ်း

နိုငင
် နတာ်၏

ာ်း ညီညတ
ွှ ်နရ်း

လိုက်န ာ်

ရပင
ို ခ
် ွင့်် ရှ ည်၊” ဟို နြာ်ခပထာ်းခဲ့်

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၆ ရက်န ေ့တွင် (CRPH)

ဦ်း င််းခမင့််နှင့််

်မ််းခထာ်းရ ည့််

နေေါ်န ာင်ဆ ််းစို ကည်တေ့ို

စ်းို ရ (NUG) ကို ြွွေ့ဲ စည််းန ကာင််း န ကညာခဲ့်

်ကကီ်းဌာ နှင့်် လူ့ ခွင့်် နရ်း

်ကကီ်းဌာ ၊

မ ြုံ်း

ြမ််းဆီ်းထ ််း

နဆာက်

မ််းခရ

မ ာ်း

ခပ ်နပ်းဆွခဲ ခင််းနှင့််
စရှ ည့််

ခ က်မ ာ်း

ပိုေ်မ ာ်း ာ်း ထည့််
စိုနဆာင််းခခင််းနှင့််

ိုမ ာ်း ာ်း

ပစ်မှတ်ထာ်း

ညှင်း် ပ ််းနှပ်မှုမှ

မီ်းနှင့်် ကနလ်းငေ်မ ာ်း
ပါ

ကာကွေန
် စာင်န
့် ရှာက်နရ်း စ

င်

တွက် က င့်် တ်စည််းမ ဉ််း

ည့််

၇၄။

တာ်းခမစ်ခခင််း၊

ည်။

နခမခမြုံပ်မိုင်း်

ိုေ့

တာ်းခမစ်ခခင််း၊
ရပ်

ာ်းမ ာ်း ာ်း

နပေါ် လင် ခမတ်ထိုတမ
် ှု တာ်းခမစ်ခခင််း
မရှနရ်း၊

ရပ်

ခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ စခ စ
် နှု ်း် မ ာ်းနှင့််

ွင်း် နြာ်ခပခဲ့်

င်နက ာင််း ကဲ့်

တက
ို ခ
် က
ို မ
် က
ှု ို

ခွဲခခာ်းဆက်ဆမှု
ိုေ့န ာ်

ာ်းမ ာ်း ာ်း

ခခာ်း ဆက်စပ်န

ာ

ဓမမ စစ် ာ်းစိုနဆာင်ခခင််း၊ ကနလ်းစစ် ာ်း

ို်းခပြုံခခင််း

ကဲ့် ိုေ့

ကကီ်းနလ်းန ာ လူ့ ခွင့်် နရ်း ဆိုင်ရာ ခပဿ ော
တ်မှတ်ခ က်

ည့််

မီ်း၊ လငေ်နင
ှ ့်် ကနလ်း ငေ် နရ်းရာ

ည် (PDF) တပ်ြွေ့ဲွ င်မ ာ်း

နပေါ်

မ ြုံ်း

ဦ်းနဆာင်

ည်။ ေင််းန ောက် (NUG)

တ်မှတ်ခ က် (Code of Conduct) ကို ထိုတခ် ပ ်ခက
ဲ့် ာ ၎င််းတွင် စာ
ာ်းဆိုငရ
် ာ

မမတ

်ကကီ်းဌာ တေ့က
ို ို ြွွေ့ဲ စည််းခဲ့် ည်။

နမလ ၂၆ ရက်န ေ့တွင် (NUG)

ရပ်

လည််းနကာင််း

ည်။

ည် ြမ််းဆီ်းထ ််း

တိုင်ပင်ခပိုင်္ြုံဂ လ်

ည် ြက်ေရေ် ခပည်နထာင်စို နရ်းရာ

၇၃။

မ ြုံ်းနွေ်စိုမ ာ်း

ကာလ ကာရှည်

က ်းလွ ်န

ည့််

နရ်းကစစမ ာ်း ာ်း (NUG) ၏ က င့်် တ်စည််းကမ််း

တွင်း် ထည့်် ွင််း နြာ်ခပထာ်းခခင််း မရှနပ။

ဇွ ်လ ၃ ရက်န ေ့တွင် ထိုတခ် ပ ခ
် ဲ့်န

ာ (NUG) ၏ မ ါေနရ်းရာ ရပ်တည်ခ က် ရ ရဟ
ို င်င်္ ာ

နရ်းကစစနှင့်် စပ်ဆိုင်န ာ ရပ်တည်ခ က် စာတမ််းကို ထိုတ်ခပ ်ခပ
ဲ့် ါ
ရဟ
ို င်င်္ ာမ ာ်း နပေါ်

ပစ်မတ
ှ ်ထာ်း၍

ခ ြုံ်းနြာက်မှုမ ာ်း ာ်း

လွ ်က ်းခဲ့်န

မှတ်ခပြုံခခင််း၊

တရာ်းမျှတမှုနှင့်် တာ

ာ

က ်းလွ ခ
် ဲ့်န

ည်။ (NUG)

တတ်က
ာ

န ခြင့််

လူ့ ခွင့်် နရ်း

ရာဇ တ်ခပစ်မှုမ ာ်း

တွက်

ခ
် မှု ရရှနရ်း ကကြုံ်းပမ််းမည် ခြစ်န ကာင််း ကတနပ်းခခင််းနှင့််

မ ြုံ်း ာ်း

စစစ်နရ်း ကေ်မ ာ်း ထိုတန
် ပ်း ည့်် လိုပင
် ််းစဉ် ာ်း ြ က် မ််းရ ် နဆာင်ရွကခ် ခင််းတေ့ို ာ်း မ ါေ ရ
ထည့််

ွင်း် နြာ်ခပခခင််း ရှခဲ့်ပါန ာ်လည််း ၎င််းမ ါေ

နှစ်ရှညလ
် မ ာ်း
နရ်း

ညှင်း် ပ ််းနှပ်စက်န မှု

နပေါ်

ာ်းနြာ်ခပမည့်် စာ်း ရခင
ို ခ် ပည် ေ်တွင် ခြစ်ပွာ်းခဲ့်

ထိုတခ် ပ ခ
် က် တစ်ခို

ခြစ် ာ

၁၀။ နြိဂ္ံိုေးချြို နင့် အက

ံ ြိုချ

၇၅။

ည် ခမ မ
် ာ စို်းရက ရဟ
ို င်င်္ ာမ ာ်း

အောဏောသြိမေးမှုသည

အသွငေးရ ောငေးလော

တ်မှတန
် ိုငပ
် ါ

ျငက့်

ချြိြိုေးရြော

မှုမျောေး

ည့််

နရ်းကစစ ာ်း နခြရှင််းမည့််

ဆြိေးို ေါေးရသော

လူ့အခွငအ
့် ရ ေး

ရတွွဲ့ ြိ ေါလျှင

ရြော ခဲ့်

ျယ

ျယ နဲ့ နဲ့နင့်

၎ငေးသည

င
ြိို တွယရ ြ ငေး န

က

ော
စနစတ

၎ငေးတြိိုဲ့အထဲမ
ျ

လသောေးမျြိြိုေးနွယအရ ေါ်

အချြိြိုွဲ့သည

တြိို

ခြိို

မှုမျောေးတွင အ

မှုမျောေး

အ ြစ

ျ ေးလွနသည့်

အောဏော င
ြိို မျောေး အရန ြင့် ရြော

ြိြိုေး မေးမှုမျောေးအောေး

မှု

အ ြစသြိိုဲ့
ခဏောလညေး

မျောေးစွောရသော လူ့အခွင့်အရ ေး ချြိြိုေးရြော

ံမှုမျောေးအ င အ ည ညဆြိိုင ော လသောေးချငေး စောနောရထော

ဦေးတညသွောေးနြိိုင ေါသည။ စစတ

26

ချြိြိုေးရြော

မှုမျောေး ရလျော့် ေါေးသွောေးမည့် လ

ဦေးတညသွောေးနြိိုင ေါသည။ အချြိြိုွဲ့ရသော လူ့အခွငအ
့် ရ ေး ချြိြိုေးရြော
ဦေးတည၍

နခခခမ

ည်။

ော ထြိသ
ို ြိိုဲ့ လူ့အခွင့်အရ ေး ချြိြိုေးရြော

လ
ြိို ညေး

န ကာင််း

မျောေး

မရတွွဲ့ ရ ။ ဤအစီ ငခံစောသည ရ မော
မတ ောေး

ကေ
ို တ
် ွေ်နခြရှင်း် မည့််

နပေါ်

မရတွွဲ့ ြိ သလြိို

စေဏ

မှုမျောေးနင့်

ထောေးမှု ဥ ရေ
စစ ောဇ တမှုသြိိုဲ့
သောေး လထို
ျ ေးလွနရ

ောဇ တမှုမျောေး
ေါ ချြိြိုေးရြော

ြိို

ောငေး
အ ြစ

မှုမျောေးအောေး

ျ ေးလွနသမျောေးအောေး

A/HRC/48/67

အရ ေးမယသည့်
ယခင

အက

ရြော

ေါ အရ

စ
ြိ စ

အောေး ရ ြ ငေးရ ေးနင့် လံခို ခံြိုရ ေး

ံ ြိုချ

မျောေး

ောငေး ချ

လ
ြိို ညေး အရ
မျောေးရ

ရ
ြိ စရ ေး က

ရြော မည ြစသလြိို တြိေးို မှင့် ရဆောင ွ

သွောေး

န

ြိိုင

ဋြိ

ြိမတွငမ

လမျြိြိုေးစံလ
ို ငမှုနင့်
အ

နြိိုငငံတ

ော

ောငအထည

မနမောနြိင
ို ငံ၏

မ
ိုြိ ိုြိ ဆြိေးို ေါေးရနရသော အရ ခအရနမ

ခ အ ြစ အသွငရ ောငေး ခငေး သြိိုဲ့မဟိုတ နြိိုငငံရတော င ြိုြိ လဲမည့်
ော

ရ ြ ငေးရ

ော

ယ
ွ
န အရ ေးတက

အသြိိုငေးအ နေးအရန ြင့်

ဘောသောတ ောေး

အ
ွဲ င ဲမျောေးအောေး

ံ့် ေးြိို ရ ေးရနသည့် နြိိုငငံတ

ြိုြိ ေး မေးမှုမျောေးအောေး မ ြစမရန အရ

အရ ခအရန အ ြစသြိဲ့ို အသွငရ ောငေး ခငေးမ
ဤတစက

ောငစီမ

ခဏော မရတွွဲ့ ရ ။

ေါမည။

ိုလသမဂ္ဂ အြွွဲ့ဲ ငနြိိုငငံမျောေးသည

နြိိုငငံအ မေး လ

ြို ငရ ောငေးလဲရ ေး အတွ

ောငအထည ရြောရဆောငသည့် လ

ောင့် လူ့အခွငအ
့် ရ ေး ရ

အသြိိုငေးအ နေး အတွငေး တော နခံမှု

၇၆။

ဏ္ဍ

မတ

ွဲ ောေးမှု

ျောလွှောေးနြိိုငမည့်

ီေး ရဆောင ွ

မနမောနြိိုငငံ၏

အရ ေါ်
အလံေးို စံို

ေါမည။

တြိင
ို ေး ငေးသောေး

အရ ခခံသည့်

အစဉအလောအ

ေါ ငခွင့် ြိရသော

နြိိုငငံရ ေးစနစ

ြိို

ရအော

ေါ

အောေးရ ေး ့်ံ ိုေးြိ သင့် ေါသည။
၇၇။

ိုလသမဂ္ဂ

အချ

မျောေးအောေး အက
(

)

လူ့အခွင့်အရ ေး

စစတ သည

စမတထောေးရသော အ

မေးြ

နဲ့သတ ြိတ ငရနမှု

ိုြိ

ချ

နလွှတရ ေး ေါ။ ၂၀၂၀ ရ ေးွ ရ
မနမော့်

မနမောနြိိုငငံ

စ

လသောေးချငေး

(ခ)

မဟောမငေးက

ီေးရံိုေး

အရန ြင့်

မှုနင့် ထြိိုေးစစဆင တြိို

စောနောရထော
ချငေး
ော

ရန ောအနဲ့ံအ ောေး ြိ

ထောေးမှု

ဆြိိုငေး ေါ။

ခြိို

အ

လို ရဆောငချ

လ

န

ြိိုင

အြွဲွဲ့အစညေးမျောေးနင့်
နော

ထောေးမှု ဥ ရေအောေး အ ညအ
့်
ရလေးစောေးလြိို

အ ညအ
့်

ျင

ရလေးစောေးလြိို

မျောေး၊ မ ေါေမျောေးနင့်

ြိုံ ြို ရဆွေးရနွေးချ

ဆနဲ့

နော

ော

ရြိိုဂ္ မမျောေးသည

မျောေး အရ ေါ် အရ ခခံ၍ ရဆောင ွ

နြိိုငငံတ

ော

အသြိိုငေးအ နေးသည

င ီေး မနမောနြိိုငငံအောေး လ

လူ့အခွင့်အရ ေး ချြိြိုေးရြော

ိုြိ

န

ြိိုင

ော အ ည ညဆြိင
ို ော

နော ေါ။

န

ဆံမှု မ ရ
ြိ ေး ဆြိိုင ော

အမျြိြိုေးသောေး

ညီညတ
ွှ ရ ေး

ေါ ငနြိင
ို ရသော

အောဏောသြိမေးမှုအောေး

တစိုတစညေးတညေး

ခဲယမေး ရ ောငေးချမှု သြိိုဲ့မဟိုတ စစရ ေးအ

မှုမျောေး အောေးလံိုေး အတွ

အ

အညီ

ေါ။ အ ည ညဆြိိုင ော ောဇ တမှုမျောေးနင့်
တော နခံမှု ရ
ြိ စရ ေး ရဆောင ွ

ရဆွေးရနွေးညှန
ြိ ြိှုငေးမှုမျောေး ြိလောရစရ ေးနင့်

အ ည ညဆြိိုင ော

စောနောရထော

ထောေးမှု ဥ ရေ (IHL) အောေး ရလေးစောေးလြိို

နောရစရ ေး

အြွဲွဲ့အစညေးမျောေး အောေးလံိုေးနင့် ေးရ ေါငေးရဆောင ွ

အစြိိုေး ၏

ေါ။

အဆင့်

ေါ။ နြိိုငငံရတော
လသောေးချငေး

ညမနေး၍ သ

ဆြိိုငသည့်

ေါ။

အောဆီယံ (ASEAN) အြွဲွဲ့ ငနြိိုငငံမျောေးသည မနမောနြိိုငငံသြိိုဲ့ ရလ့်လောရ ေး အြွဲွဲ့

ရစလွှတ ခငေး၊ (ASEAN) လူ့အခွငအ
့် ရ ေး ရ
(OHCHR)

လ

ျယရ ောရသော၊ အလံိုေးစံို

ရ ေးမှုမျောေးအောေး တောေးဆီေး ြိတ င န ညှန
ြိ ြိှုငေးရဆောင ွ

(င)

အောေးလံိုေး

အမျြိြိုေးသောေး ညီညတ
ွှ ရ ေး အစြိိုေး သည အ ည ညဆြိင
ို ော လူ့အခွငအ
့် ရ ေး ဥ ရေ၊

အရ ခခံမမျောေးအောေး

(ဃ)

အညီရ ေးမှုမျောေးအောေး

ြမေးဆီေးထြိနေးသြိမေးခံထောေး သမျောေး

အထေးသ ြင့် ထြိိုဥ ရေ၏ တော နခံမှု၊ တနေးတညီမျှရ ေးနင့် ခွဲ ခောေးဆ

အက

ချငေး

ွဲ လေအောေး အသြိအမတ ြို ရလေးစောေး ေါ။

တ မရတော၊

လသောေးချငေး စောနောရထော

မနမောလထိုအရ ေါ်

မှုမျောေး အောေးလံိုေး ချ

ဆြိိုင ော

တ ြွွဲ့ဲ မျောေးသည လူ့အခွငအ
့် ရ ေးအောေး အသြိအမတ ြို ရလေးစောေးလြိို

(ဂ္)

ရြော

ံ ြို ေါသည။

မနမော

ဆြိိုငေး ေါ။

ဆြိိုင ော

ရံေးို နင့်

သရဘောတညီချ

အတ
၅ ချ

အလျှငအ မန ရဆောင ွ

ေးရ ေါငေးရဆောင ွ
အောေး ထြိရ ော

ောမ ငအောေး လို
ခငေး

င
ြိို ခွင့် ရ ေး ခငေးနင့်

လို ငနေးစဉမျောေး

စွောနင့် အဓြိ ောပ ယ

အ ေါအ င

ည့် စွော အရ

ိုလသမဂ္ဂ/
အောဆီယံ

ောငအထညရြော န

ေါ။
27
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