
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ 
(၄၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး 
စကတ္ငဘ္ာလ ၁၃ ရကေ္န႔မွ ေအာက္တိိုဘာလ ၁ ရကေ္န႔၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္  
အစီအစဥ္ အမတွ္ ၄  
ေကာင္စ၏ီ အာရံိုစိိုက္ျခင္း လိိုအပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ ား 

  ျမန္မာုိႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုင္ရာ ေနာက္ဆံိုး အေျခအေန အေပၚ 
ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး၏ 
ေရးသားတင္ျပခ က္* 

 
  

  

 * လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္အား ေသခ ာစြာ ဆန္းစစ္သံိုးသပ္ုႏိိုင္ရန္ 
အလိို႔ငွာ ဤအစီရင္ခံစာအား အခ ိန္ေုႏွာင္း၍ တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ႀကိိဳတင္ မတည္းျဖတ္္ားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖန္႔ခ ီ - အမ ားျဖတရ္ရုႏိိုင္ရန္၊  
စကတ္ငဘ္ာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္  
 
မူရင္း ဘာသာစကာ - အဂၤလပိ ္
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 ၁။ အဖြင့္မိတ္ဆက္ုွႏင့္ လိုပ္္ံိုးလိုပ္နည္း 

၁။ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာငစ္ီ ၄၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး၏ ၄၆/၂၁ 
ဆံိုးျဖတ္ခ က္ အရ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ေဖဖဝါရီလ၊ ၁ ရကေ္န႔မွ စ၍ ျမန္မာုိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိိုငရ္ာ ေယဘယူ  အေျခအေန၊ တရားဥပေဒ စိိုးမိိုးေရးုႏွင့္ လံိုျခံိဳေရး က႑ ျပိဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အျပင္ အျခား ကိစၥရပမ္ ားအား အ္ူးသျဖင္ ့ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ္ာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ ုႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ ားမရ ဥပေဒမ ားအား ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားုွႏင့္ 
ဆကစ္ပက္ာ တာဝန္ခမံရ ရွေိစေရး အေပၚတြင ္ အ္ူး အာရံိုစူးစိိုက္၍ ုႏရတ္အားျဖင့္ ျဖစေ္စ၊ 
ေရးသားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အစရီင္ခခံ က္မ ား တင္ျပရန္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စသီည္ 
ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးအား ေတာင္းဆိိုခဲ့သည္။  

၂။   ေနာက္ဆံိုးအေျခအေနအရ ျမန္မာ စစ္တပ္ (တပမ္ေတာ္) အာဏာသိမ္းသည္ ့ ၂၀၂၁ 
ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ဇူလိိုငလ္လယ္အ္ိ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုငရ္ာ 
စိိုးရမိ္ပပူနစ္ရာေကာင္းသည့္ ကိစၥရပမ္ ားအား ကြ ု္ႏိုပ္တိို႔ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုငရ္ာ 
မဟာမင္းႀကီးရံိုးက မွတတ္မ္းတင္ ေဖာ္ျပ္ားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရုွႏင့္ ဆက္စပ္၍ 
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္္ ရွသိည့္ အေရးကိစၥမ ားုွႏင္ ့ ပံိုစံတမူ ားအား ပံိုေဖာ္ျပသုႏိိုငရ္န ္ အလိို႔ငွာ ကြ ု္ႏိုပ္တိို႔ 
မွတတ္မ္းတငသ္ည့္ ကာလအတြင္း တိိုးတကေ္ျပာင္းလမဲရ အေျခအေနမ ားကိို အခ ိနက္ာလ 
အပိိုင္းအျခားျဖင့္ တင္ဆက္္ ားပါသည္။ ဤအစီရင္ခစံာပါ အေၾကာင္းအရာ ရရေ္ာင့္မ ားအား 
ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ္ားသည့္ ပံပ့ိိုးဖတ္မတွ္စရာအား အစည္းအေဝး ခန္းမ စာတမ္း တစခ္ို အျဖစ္ 
ရယဖူတရ္ရုႏိိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ရွခိ က္မ ားအား စံိုလင္မရ ရွေိသာ အစီရင္ခစံာ တစ္ေစာင္ အျဖစ္ 
အေသးစတိ္ ရငွ္းလင္း ေဖာ္ျပရန္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာငစ္ီ အစည္းအေဝး ၄၆/၂၁ 
ဆံိုးျဖတ္ခ က္ အရ တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး ၎အစီရင္ခစံာအား ၄၉ ႀကိမေ္ျမာက ္ ကိုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ တငသ္ြင္းမည ္ျဖစပ္ါသည္။ 

၃။ ျမန္မာအစိိုးရသည ္၂၀၁၂ ခိုုွႏစ္တြင္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုငရ္ာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး 
(OHCHR) အား ုိႏိုင္ငံအတြင္း အေျခစိိုက္ ရံိုးဖြင့္ခြင္ ့ ျပိဳရန္ ကတိကဝတ ္ေပး္ားခဲသ့ည္ ့အျပင္ 
(OHCHR)အား ျမန္မာုိႏိုင္ငအံတြင္း ဝငခ္ြင့္ျပိဳရန္ အတြက္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စုွီႏင့္ ကိုလသမဂၢ အေ္ြေ္ြ ညီလာခကံ ျမနမ္ာုႏိိုင္ငအံား စဥဆ္ကမ္ျပတ္ 
ေတာင္းဆိိုပါေသာ္လည္း လက္ရွိအခ ိနတ္ြင ္ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး 
(OHCHR) သည ္ ျမနမ္ာုိႏိုင္ငံအတြင္း အေျခစိိုကုိ္ႏိုင္ခြင့္ မရွသိလိို ုိႏိုင္ငအံတြင္းသိို႔ 
ျပည္ဝငခ္ြင့္လည္း မရေသးေပ။ ္ိို႔ေၾကာင့္ (OHCHR) သည ္လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနအား 
သီးျခားလြတလ္ပ္ေသာ ုိႏိုင္ငတံြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းုွႏင့္ အစရီင္ခံျခင္းမ ား ျပိဳလိုပရ္န္ 
ကန္႔သတခ္ ကမ္ ား ရွေိနသလိို စစအ္ာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက ္ အငတ္ာနက ္
ျဖတ္ေတာကက္န္႔သတ္ျခင္း (အပိိုင္း ၄ တြင ္ ရရ)၊ ဝငေ္ရာက္ ေလလ့ာခြင့္ုႏွင္ ့ အရင္းအျမစ္ 
အကန္႔အသတမ္ ား အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယသ္မူ ား အေပၚ ရန္တံို႔ျပန္ုိႏိုငသ္ည္ ့
ၿခိမ္းေျခာကမ္ရမ ားေၾကာင့္ ကန္႔သတမ္ရမ ားအား ပိိုမိို ရငဆ္ိိုငေ္နရပါသည္။   

၄။ ေဖာ္ျပပါ စနိေ္ခၚမရမ ားအား ရငဆ္ိိုငရ္ပါေသာ္လည္း (OHCHR) သည ္ အေဝးမ ွ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး လိုပင္န္းစဥ္ အေပၚ အား္ား၍ ေဆာင္ရြက္ခဲသ့လိို အမ ား 
ဝငေ္ရာက္ေလလ့ာုိႏိုင္ၿပီး ယံိုၾကည္စတိ္ခ ရေသာ ရင္းျမစ္မ ားအား အသံိုးခ ေဆာငရ္ြကေ္နၿပီး 
အ္ူး အျဖစအ္ပ ကမ္ ားုွႏင္ ့ စပလ္ ဥ္းေသာ မ က္ျမင္သက္ေသ အခ က္အလကမ္ ား ရရွရိန ္
အလိို႔ငွာ သီးျခားပိုဂၢိိဳလမ္ ားုွႏင့္ အခြင့္အေရး ရလွ င္ရသလိို ေတြ႕ဆံိုေမးျမနး္မရမ ား ျပိဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ပံ့ပိိုး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ (OHCHR) သည ္စိန္ေခၚမရမ ားုွႏင့္ အုၲႏရာယမ္ ား ၾကံိဳရပါေသာ္လည္း 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာကခ္ံရသူမ ားုွႏင့္ မ က္ျမငသ္က္ေသမ ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းမရ 
အႀကိမ္ေပါင္း ၇၀ ေက ာ္ ျပိဳလိုပခ္ဲ့သလိို မ ားစြာေသာ သက္ဆိိုင္သမူ ားုွႏင့္ ႀကိမ္ဖန္မ ားစြာ 
အစည္းအေဝး္ိိုင္ ေတြ႕ဆံိုျခင္းျဖင့္ သက္ေသ အခ က္အလကမ္ ားစြာကိို စိုစည္းရရွိခဲပ့ါသည္။ 
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လကခ္ံရရွိ္ားေသာ အခ က္အလကမ္ ားုွႏင့္ ရင္းျမစမ္ ား ခိိုင္လံိုမွနက္နေ္စရန္ အလိို႔ငွာ 
အခ က္အလကမ္ ားအား အျမင့္ဆံိုး အတိိုင္းအတာ အ္ ိ ေလလ့ာျခင္း သိို႔မဟိုတ ္  စစိစ္ျခင္း 
စသည့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတမ္ရမ ား ျပိဳလိုပခ္ဲ့ပါသည္။     

 ၂။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

၅။ တပမ္ေတာ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာကသ္ူမ ားအား အေရးယူဒဏခ္တျ္ခင္း မရွဘိဲ 
ကမ္းကိုနေ္အာင္ ဆိိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားအား ဆယစ္ိုုႏွစ္ေပါငး္မ ားစြာ 
က  းလြနေ္နကာ ၎တြင ္ တိိုင္းရင္းသား လနူည္းစိုမ ား အေပၚ ပစမ္ွတ္္ ားသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ ရာဇဝတမ္ရမ ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ္ိိုသိို႔ က  းလြန္္ ားေၾကာင္း ကိုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာငစ္ီက က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတတ္မး္ျပိဳစို္ားပါသည။္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားုွႏင့္ ဆက္စပ္၍ တာဝနခ္ံမရရွေိစေရးုွႏင့္ လံိုျခံိဳေရး က႑ ျပိဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက ္ အေသးစတိ္ အၾကျံပိဳခ က္မ ား ေပးခဲပ့ါေသာ္လည္း ၎တိို႔အား အေကာင္အ္ည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မရွေိသးေပ။1 ေဖဖဝါရလီ အာဏာသိမး္ၿပီးေနာကတ္ြင ္ တပမ္ေတာ္သည္ 
ုိႏိုင္ငံအဝမွ္း အၾကမ္းဖကဖ္ိုႏွိပ္မရ ပံိုစံသစမ္ ားကိို ျမနမ္ာုိႏိုင္ငသံားမ ား အေပၚ ပစ္မတွ္္ား၍ 
စနစ္တက  ေဖာ္ေဆာင္လာသည္။2 

၆။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရကေ္န႔တြင္ ၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္၊ ုိႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြ၌ဲ 
မဲမသမာမရ ရွသိည္ဟူေသာ စြပစ္ြခဲ က္ျဖင့္ တပမ္ေတာ္ ဦးစီးခ ိဳပ္ မငး္ေအာငလ္ိရငသ္ည္ အရပ္သား 
အစိိုးရအား ဖယ္ရွားၿပီး ျမနမ္ာ့ ုိႏိုင္ငံေရး ေခါင္းဆာငပ္ိိုင္းအား ဖမး္ဆီး္နိ္းသမိ္း္ားကာ 
အေရးေပၚ ကာလ ေၾကညာ၍ ဥပေဒျပိဳ အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာုွႏင့္ အိုပခ္ ိဳပ္ေရး 
အာဏာ အားလံိုးကိိုလည္း မိမိကိိုယက္ိို အပ္ုွႏင္းခဲသ့ည္။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံသားမ ားသည ္
အာဏာသိမ္းမရအား တုိႏိုင္ငလံံိုး နီးပါး ဆန္႔က င္ခဲက့ာ ုႏိိုင္ငံအဝွမ္းတြင္ အၾကမ္းမဖက္ 
အာဏာဖဆီန္ေရး လရပ္ရာွးမရုွႏင့္ ဆန္႔က ငဆ္ုႏၵျပမရမ ားအား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ တစိိုက္မတမ္တ္၊ 
ၿငိမ္းခ မး္စြာ ေဆာင္ရြကခ္ဲသ့ည္။ ေနာက္ပိိုင္း လသတပၱါတမ္ ားတြင္ တပမ္ေတာ္သည္ 
အတိိုကအ္ခမံ ားအား ဖုိွိႏပ္ရနုွ္ႏင့္ အာဏာတည္ၿမဲရန္ ႀကိိဳးပမး္သည့္ အေနျဖင့္ အရပ္သား 
လူ္ိုအား တိိုက္ခိိုက္မရမ ား ပံိုမွန္တိိုးလာရာ လူ႔အခြင့္အေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္လာသည္။ 
စစတ္ပ္ အာဏာပိိုင္မ ားသည္ ေ္ာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ ျပည္သူမ ား၊ အ္ူးသျဖင့္ 
တက္ႂကြလရပရ္ာွးသူမ ား၊ သတင္းမဒီီယာ သမားမ ားုွႏင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
ေစာင့္ရွာကသ္မူ ားအား ဖမ္းဆီးအက ဥ္းခ လာသည ္ ျဖစရ္ာ စစတ္ပ္ အာဏာပိိုငမ္ ားသည္ 
လြတလ္ပစ္ြာ ္ ိုတေ္ဖာ္ေျပာဆိိုခြင့္အား ဖိုႏွိပ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လြတလ္ပခ္ြင့္အား တရားလက္လႊတ္ 
ခ ိဳပ္ခ ယ္ျခင္း၊ ေလွ ာ္ကနေ္သာတရားေရး ဆိိုင္ရာ လိုပ္္ံိုးလိုပ္နည္းုွႏင့္ မွ တေသာ 
တရားစီရငေ္ရး ဆိိုင္ရာ အခြင့္အေရးတိို႔အား ပယဖ္ က္ျခင္းတိို႔အား ျပိဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ ုႏိိုင္ငံ့ ဥပေဒ 
မူေဘာငအ္ား မေလ ာ္မကန ္ အသံိုးခ ပါသည။္ ုိႏိုင္ငံအဝွမ္း ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပမရမ ား 
စတင္ခဲသ့ည့္ အခ ိနတ္ြင္ စစတ္ပ္ အာဏာပိိုင္မ ားသည္ အစပိိုင္း၌ မလိိုအပ္ေသာ၊ အခ ိိဳးအစား 
မညီမွ ေသာ အမူအက င့္ျဖင့္ လူအမ ား ေသေၾကဒဏ္ရာရေစေသာ လကန္ကမ္ ားကိို 
အသံိုးျပိဳခဲ့သလိို လူေနရပက္ြက္အတြင္း ရာွေဖြဖမ္းဆီးခဲက့ာ အေၾကာကတ္ရား ႀကီးစိိုးေသာ 
ပတဝ္န္းက ငတ္စ္ခိုအား ဖနတ္ီးေနခဲပ့ါသည။္ ္ိိုအခင္းအက င္းမ ွ စနစတ္က  ပစမ္တွ္္ား 
ပစခ္တသ္တ္ျဖတ္ျခင္းုွႏင့္ လူအိုပစ္ိုလိိုက ္ ဖမ္းဆီးျခင္း  အျပင္ ဖမ္းဆီး္ိနး္သိမ္းစဥ ္
ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္းုွႏင့္ လူမဆနေ္သာ ဆက္ဆမံရမ ားေၾကာင့္ ္ပ္တိိုးေသဆံိုးမရမ ား ရွလိာသည့္ 
အေျခအေနသိို႔ အဆင့္တကလ္ာပါသည္။ ္ိိုမတွဆင္ ့ လကန္ကက္ိိုင ္ ခိုခကံာကြယေ္ရးမ ား 
ေပၚေပါကလ္ာကာ ျပည္သမူ ားသည္ မမိိကိိုယက္ိို ခိုခံကာကြယ္သည့္ အိုပ္စိုမ ား ဖြ႕ဲစည္းလာသလိို 

  

 1 အစီရင္ခံစာ A/HRC/43/18, A/HRC/39/CRP.2 တြင္ ၾကည့္ပါ။  
 2 အစီရင္ခံစာ A/HRC/46/56 တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။ 
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စစတ္ပက္ိို ပစ္မတွ္္ ား၍ တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ားလည္း စစီဥေ္ဆာင္ရြကလ္ာပါသည္။ 
တစခ္ ိန္တညး္မာွပင္ ျမနမ္ာုႏိိုင္ငံ နယစ္ပေ္ဒသမ ား၌ လက္နက္ကိိုင္ တိိုကပ္ြမဲ ား ျပန္လည ္
ျဖစ္ပြားလာသလိို အသစ္ ျဖစပ္ြားမရမ ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ္ိိုအခင္းအက င္းမ ိိဳးမ ားတြင္ 
တပမ္ေတာ္သည္ အရပသ္ားမ ားကိို ဦးတည္၍ စစေ္ရး ပစ္မတွ္္ားသည့္ တိိုက္ခိိုက္မရမ ား 
ျပိဳလိုပ္ခဲသ့လိို စစဖ္က္ အရပဖ္က ္ ပစ္မတွ္ခြျဲခားျခင္း မရွဘိဲ ပစ္ခတ္တိိုက္ခိိုက္မရမ ား 
က  းလြနခ္ဲ့ပါသည္။ တရွိန္္ ိိုးက ေနေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနုွႏင့္ ဆိိုးရြားလွေသာ ကိိုဗစ္-၁၉ 
ေရာဂါကပ္ေဘး အေျခအေနတိို႔ ပူးတြ ဲ ျဖစ္ပ ကေ္နခ ိနတ္ြင္ ျမန္မာုိႏိုင္ငရံွိ အေျခအေနမွာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုငရ္ာ ကပ္ေဘးႀကီး အျဖစသ္ိို႔ အသြင္ေျပာင္းလာသည္။3 

 ၃။ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး 

၇။ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရကေ္န႔မွစ၍ တပမ္ေတာ္သည္ စစတ္ပ္ ဦးစီးေသာ ုိႏိုင္ငံေတာ္ 
စီမံအိုပ္ခ ိဳပေ္ရး ေကာင္စီ(SAC)4အား ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့သလိို အေလွ ာ့မေပးေသာ ျမန္မာလူ္ိုအေပၚ 
စစတ္ပ္ အိုပခ္ ိဳပ္ေရး လႊမ္းမိိုးုႏိိုင္ရန္ အလိို႔ငွာ တညဆ္ဲ ဥပေဒမ ားအား တစ္ဖက္သတ္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ အရပသ္ား အစိိုးရအား ျဖိဳတ္ခ ခဲ့မရ အေပၚ တရားဝင္ရန္ ႀကိိဳးပမး္လာသည္။ 
၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္ ဇူလိိုင္လ ေုႏွာင္းပိိုင္းတြင္ (SAC) သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ရလဒ5္ အား 
ဖ က္သမိ္းခဲ့ကာ ၾသဂိုတလ္ ၁ ရက္ေန႔တြင ္ တပမ္ေတာ္ စစဥ္ီးစီးခ ိဳပ္မွ ဝန္ႀကီးခ ိဳပ္ အျဖစ္ 
ဦးစီးသည့္ “ယာယီ အစိိုးရအဖြ႕ဲ”6 အျဖစ ္ ေျပာင္းလဖဲြ႕ဲစည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ကနဦးတြင္ 
တစုွ္ႏစ္ၾကာ အေရးေပၚ ကာလအျဖစ္ သတ္မတွ္္ားမရကိို ၂၀၂၃ ခိုုွႏစ္ ၾသဂိုတလ္ အ္ိ 
တိိုးျမႇင့္သတမ္တွ္ခဲသ့ည္။7 

 က။ ဥပေဒအား လက္နက္သဖြယ္ အသံိုးခ ျခင္း  

၈။ (SAC) သည္ အာဏာသိမ္းၿပးီ ၂ ပတ္ အတြင္း ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ရာဇဝတ ္
က င့္္ံိုး ဥပေဒ (CPC)၊ ရပက္ြက္ သိို႔မဟိုတ္ ေက းရြာအိုပစ္ို အိုပ္ခ ိဳပေ္ရး ဥပေဒ (WVTAL)ုွႏင့္ 
ုိႏိုင္ငံသားတိို႔၏ Privacy ုွႏင့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေရးအား ကာကြယေ္စာင့္ေရွာကသ္ည့္ ဥပေဒ 
(LPPSC) တိို႔အား ျပငဆ္ငခ္ဲသ့လိို (၁၊) အာဏာပိိုင္မ ားအား ရည္ရြယ္ခ က္ရွရိွိ၊ အမနွတ္ကယ္ 
ေဝဖန္ျပစ္တငလ္ွ င္ ရာဇဝတမ္ရ ေျမာကေ္ၾကာင္းုႏွင့္ (၂) ဝရမ္းမပါဘဲ ရွာေဖြခြင့္၊ သိမး္ဆညး္ခြင့္၊ 
ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းခြင့္၊ ေနာက္ေယာငခ္ံ ေစာင့္ၾကည့္ခြင္ုွ့ႏင့္ ေျပာဆိိုဆကသ္ြယမ္ရမ ားအား 
ၾကားျဖတန္ားေ္ာငခ္ြင္ ့ျပိဳေၾကာင္း ျပငဆ္င္္ ိုတ္ျပန္ခဲသ့ည္။  

၉။ “ရာဇဝတ္ က င့္္ံိုး ဥပေဒ (CPC) ပိုဒမ္ ၁၄၄” အား ၁၂၉ ၿမိိဳ႕နယ္၌ ေဖဖဝါရီလ ၈ - ၉ 
ရကေ္န႔မ ားတြင ္ ္ိုတ္ျပန္ၿပီးေနာကပ္ိိုင္းတြင8္ (SAC) သည္ ုႏိိုင္ငသံားတိို႔၏ Privacy ုႏွင့္ 

  

 3 A/HRC/48/CRP.2 တြင္ Chronology of Events အျဖစ္ ေဖာ္ျပ္ားသည္ကိို ၾကည့္ပါ။  
 4 OHCHR Myanmar Team, Myanmar in Crisis: Human Rights Situation, February 2021 (11 

February 2021), para. 5 အား အင္တာနက္စာမ က္ုွႏာhttps://bangkok.ohchr.org/5902-2/ တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ 

 5 Union Election Communication Notification No. 2/2021. 
 6 SAC Order No. 152/2021. 
 7 ဤလိုပ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္ ုိႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိိုယ္စားလွယ္မ ားသည္ 

ျပည္ေ္ာင္စို လႊတ္ေတာ္ ကိိုယ္စားျပိဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ုႏွင့္ အမ ိိဳးသား ညီ ႊတ္ေရး အစိိုးရ (NUG) ကိို 
ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ အိုပ္ခ ိဳပ္ေရးကိို ဆန္႔က င္လာၾကသည္။ (အပိိုင္း ၉ တြင္ ၾကည့္ပါ၊) အစီရင္ခံစာ 
A/HRC/48/CRP.2 အား ၾကည့္ပါ။ 

 8 “ဥပေဒုႏွင့္ မညီေသာ လူစိုလူေဝးျပိဳျခင္း၊ ေဟာေျပာပြမဲ ား၊ ယာဥ္မ ား သိို႔မဟိုတ္ လူပိုဂၢိိဳလ္အားျဖင့္ စီတန္းျခင္း၊ 
ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပျခင္း၊ ဖ က္ဆီးျခင္းုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ လိုပ္ရပ္မ ား”အား တားျမစ္ျခင္း၊ လူ ၅ ဦး္က္ ပိိုမိို မစိုေဝးရန္ 
တားျမစ္ျခင္းုႏွင့္ ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီ အ္ိ ညမ္ြက္ အမိန္႔္ိုတ္ျပန္ျခင္း၊  Global New Light of Myanmar 
(GNLM) တြင္ ၾကည့္ပါ။ ရာဇဝတ္ က င့္္ံိုး ဥပေဒ (CPC) ပိုဒ္မ ၁၄၄ အား ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ 
ေနျပည္ေတာ္ုႏွင့္ ျပည္နယ္၊တိိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

https://bangkok.ohchr.org/5902-2/
https://unitednations.sharepoint.com/sites/MyanmarTeam/Shared%20Documents/Coup/DRAFTS/Draft%20HRC48%20report+annex/Union
https://unitednations.sharepoint.com/sites/MyanmarTeam/Shared%20Documents/Coup/DRAFTS/Draft%20HRC48%20report+annex/SAC
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ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေရးအား ကာကြယေ္စာင့္ေရာွက္သည့္ ဥပေဒ (LPPSC) ဥပေဒ9 ေအာက္၌ 
အကာအကြယေ္ပး္ားခ က္မ ားအား ဆိိုင္းငံ့ဖ က္သိမး္ခဲက့ာ ရပက္ြက္ သိို႔မဟိုတ္ ေက းရြာအိုပ္စို 
အိုပ္ခ ိဳပေ္ရး ဥပေဒ (WVTAL) ဥပေဒ10 အား ျပငဆ္ငခ္ဲ့သည္။ (LPPSC) ဥပေဒပါ 
ျပ႒ာန္းခ ကမ္ ားအား ဆိိုင္းငံလ့ိိုက္ျခင္းသည္ ၂၄ နာရီ္က္ ေက ာ္လြန္၍ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းျခင္း၊ 
(ပိုဒမ္ ၇) ဝရမ္းမပါဘ ဲရွာေဖြခြင့္၊ သိမ္းဆည္းခြင့္၊ ဖမ္းဆီးခြင့္၊ ေနာက္ေယာငခ္ံ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ုႏွင့္ 
ဆကသ္ြယေ္ျပာဆိိုမရမ ားအား ၾကားျဖတ္ နားေ္ာငခ္ြင့္ (ပိုဒမ္ ၈) ကဲသ့ိို႔ေသာ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မရမ ားအား ဖယ္ရွားလိိုက္သကဲ့သိို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (WVTAL) ဥပေဒအား 
ျပင္ဆင္မရေၾကာင့္ ညအိပ္ဧည့္သည္မ ားသည္ အာဏာပိိုငမ္ ား္ ံ ဧည့္စာရငး္တိိုငရ္န ္
လိိုအပလ္ာကာ (ပိုဒမ္ ၁၃၊ဆ) သတင္း မဒီယီာသမားမ ား၊ တက္ႂကြလရပရ္ွားသမူ ား၊ ဆုႏၵျပပြဲ 
စီစဥ္သမူ ားုွႏင့္ အျခားသမူ ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္မရ အေပၚ ကန္႔သတလ္ိိုက္သည့္ 
သေဘာ သကေ္ရာက္သည။္ ၎တိို႔သည္ ဖမ္းဆီး္ိမ္းသနိး္ခံရမည္ကိို စိိုးရမိ္သျဖင့္ ေနအမိ္ုႏွင့္ 
ေနေလရ့ွိေသာ ေနရာမ ားမွ ္ြက္ေျပးတိမ္းေရာွင္ခဲရ့သည္။  

၁၀။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁၄ ရကေ္န႔တြင ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)11 ုွႏင့္ ရာဇဝတ္ 
က င့္္ံိုး ဥပေဒ (CPC)12 ဥပေဒမ ားကိို ္ပတ္ိိုး ျပင္ဆငခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ုႏိိုင္ငေံတာ္ 
သစၥာေဖာကမ္ရုွႏင့္ ုိႏိုင္ငံေတာ္ ပိုနက္နမ္ရ ဆိိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစဒ္ဏ္မ ား တိိုးျမင့္သတမ္တွ္ျခင္း 
(ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒမ္ ၁၂၁ ုွႏင့္ ၁၂၄၊က)၊ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝင္မ ား13ုွႏင့္ အစိိုးရ 
ဝန္္ မ္းမ ားအား ဝတရၱား ေုႏွာင့္ယွကလ္ွ င္ အာမခံ မရေသာ ျပစဒ္ဏ္သစမ္ ား ္ပတ္ိိုး 
ခ မွတ္ျခင္း (ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒ္မ ၁၂၄၊ဂ ုွႏင့္ ၁၂၄၊ဃ) ုွႏင့္ လြတလ္ပစ္ြာ 
္ိုတေ္ဖာ္ေျပာဆိိုျခင္းုွႏင့္ လြတ္လပ္စြာ စိုေဝးျခင္းတိို႔အေပၚ ႀကီးေလးစြာ သက္ေရာကမ္ရ ရွိေသာ 
အမ ားျပညသ္အူား အေုွႏာင့္အယွကေ္ပးျခငး္ ဆိိုငရ္ာ ျပစမ္ရျပစဒ္ဏ္သစ္မ ား ္ည့္သြင္းျခင္း 
(ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒ္မ ၅၀၅(က) ုွႏင့္ ၅၀၅၊က) စသည့္ အေျခအေနမ ား ရွလိာသည္။ 
္ိို႔ေၾကာင့္ ုိႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မရုွႏင့္ ဆကစ္ပ၍္ ္ပ္တိိုးေဖာ္ျပ္ားေသာ အဓပိၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိိုခ ကမ္ ားတြင္ ျပညေ္္ာင္စို ျမန္မာုိႏိုင္ငအံား “ဖြ႕ဲစည္းပံို အေျခခဥံပေဒုွႏင့္ မေလွ ာ္ညီေသာ 
နည္းလမ္းမ ား”ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္မရမ ားဟ၍ူ အသစ္ ပါဝငလ္ာကာ 
၎အားျဖင့္ ျပည္ေ္ာင္စို လႊတ္ေတာ္ ကိိုယစ္ားျပိဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိိုင္း 
အဖြ႕ဲဝငမ္ ားုွႏင့္ အမ ိိဳးသား ည ီႊတ္ေရး အစိိုးရ (NUG) မွ ဝန္ႀကီးမ ားကိို ဦးတည္၍ တရားစြမဲရမ ား 
ရွိလာသည္၊ (အပိိုင္း ၉ အား ၾကည့္ပါ)။ အာဏာသမိ္းမရကိို ေဝဖန္ျခင္း၊ (CRPH) ုွႏင့္/ သိို႔မဟိုတ္ 
အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖဆီန္ေရး လရပရ္ွားမရ (CDM) ကိို ပံပ့ိိုးေပးလွ င္ ဝရမ္းမပါပ ဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ 
ျပိဳ္ားသည့္ ပိုဒ္မ ၅၀၅၊က ျဖင့္ အနည္းဆံိုး ၉၉၂ ေယာကက္ိို တရားစြခဲဲ့ၿပးီ ျဖစ္သည္။ အလြန္ 
ေယဘူယ ဆနသ္ည့္ ဥပေဒစကားရပ္ေၾကာင့္ ုိႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကိို ္ိန္းသိမ္းရန ္ဟူသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ က္ျဖင့္ လကန္ကက္ိိုင္ ခိုခေံတာ္လွနေ္ရး အိုပ္စိုမ ားျဖင့္ ဆက္သြယသ္ည္ဟို 
ယူဆရေသာ မည္သူ႔ကိိုမဆိို လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲမ ားအား တိိုကခ္ိိုက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
အေုွႏာင့္အယကွ္ေပးျခင္း ဟသူည့္ စြပ္စြခဲ က္ျဖင့္ တရားစြ ဲ အေရးယခူံရုိႏိုင္ေသာ အေျခအေန 
ရွိေနသည္၊ (ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒ္မ ၁၂၄၊ဂ)။ အစိိုးရဝန္္ မ္းမ ားအား (CDM) 
လရပရ္ွားမရတြင္ ပါဝငရ္န ္တိိုကတ္ြန္းအားေပးသည့္ မည္သမူဆိို အစိိုးရ အမရ္ မ္းမ ားအား ဝတၱရား 
ေုႏွာင့္ယွကသ္ည့္ အေၾကာင္းျပခ က္ျဖင့္ ပိုဒမ္ ၁၂၄၊ဃ ုႏွင့္ ပိုဒ္မ ၅၀၅၊က တိို႔ျဖင့္ 
အေရးယူခရံုိႏိုင္သည္။ ္ိိုသိို႔ ေမးခြန္း္ိုတုိ္ႏိုင္သည့္ အမူအက င့္ျဖင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ ကမ္ ား 
ျပ႒ာန္းျခင္း၊ မတကိ မေရရာပ ဲ ေယဘယူ  ဆနသ္ည့္ ဥပေဒျပ႒ာနး္ခ က္မ ား၏ 
တရားဝငမ္ရတိို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ ကမ္ ား၌ မတကိ မေရရာပဲ ေယဘယူ  ဆနသ္ည့္ ဥပေဒ 

  

 9 SAC Law No. 4/2021. 
 10 SAC Law No. 3/2021. 
 11 SAC Law No. 5/2021. 
 12 SAC Law No. 6/2021. 
 13 “လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ ား” ဟူသည္မွာ စစ္တပ္ုႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ ား ၂ ရပ္စလံိုးကိို  ႊန္းဆိိုျခင္း ျဖစ္သည္။  



A/HRC/48/67 

6  

အသံိုးအုႏရန္းမ ားသည ္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေအာက္ရွိ တရားဥပေဒုႏွင့္ 
ညီ ႊတ္ျခင္း ဆိိုငရ္ာ အေျခခမံူ (principle of legality) ုႏွင့္ ခ ိန္္ိိုးလွ င္ လြန္စြာ 
စိိုးရမိ္မကင္းရသည့ ္အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။   

 ခ။ တရားစီရင္ပိိုင္ခြင့္ုွႏင့္ တရားေရးဆိိုင္ရာ လိုပ္္ံိုးလိုပ္နည္း ခ နဲိ႔ယိိုင္လဲျခင္း  

၁၁။ မတလ္လယ္တြင္ (SAC) သည ္ရန္ကိုန္တိိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိိဳ႕နယ္ ၆ ခို၌ စစအ္ိုပ္ခ ိဳပေ္ရး 
ေၾကညာခဲသ့ည။္14 ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မ ူခ င္းျပည္နယ္ရွ ိၿမိိဳ႕နယ ္တစ္ခိုအား စစ္အိုပခ္ ိဳပ္ေရး 
ေဒသ အျဖစ္ ္ပတ္ိိုး သတ္မတွ္ခဲသ့ည္။15 ေဖာ္ျပပါ ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြင္ စစခ္ိုံရံိုး စီရင္ေရးမ ား စတင္ 
က င့္သံိုးလာရာ ရာဇဝတမ္ရမ ားအား စိုေပါင္း အမိန္႔ခ ခြင့္ုႏွင့္ ရာဇဝတ္မရ တစခ္ိုစီ အတြက ္
အယူခြင့္မရေသာ ေသဒဏက္ဲ့သိို႔ေသာ အျမင့္ဆံိုး ျပစ္ဒဏေ္ပးခြင့္ကိို စစတ္ိိုငး္မ းမ ားအား 
လိုပပ္ိိုငခ္ြင့္ ေပး္ားရာ တရားမွ တေသာ တရားစရီင္ျခင္း ဆိိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ္ာ 
စံခ ိနစ္ံုႏရန္းမ ားအား ခ ိိဳးေဖာက္ရာေရာကသ္ည္။ အရပ္သားမ ားအား ပစမ္ွတ္္ ားသည့္ 
အမရတြမဲ ားအား စစခ္ံိုရံိုးမ ားတြင္ စိုေပါင္း တရားစြဆဲိိုကာ တရားစြဆဲိိုခံ္ ားရသည့္ ပိုဂၢိိဳလ္မ ား၌ 
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ကိိုယ္စားျပိဳခြင့္ မရၾကေပ။ ဇလူိိုငလ္ ၁၅ ရက္ေန႔ အ္ိ (ကေလး ၂ ဦး 
အပါအဝင္) ၆၅ ဦးသည္ ေသဒဏခ္ မတွ္ျခင္း ခံရၿပီး ၎အ္ဲမွ ၃၉ ဦးသည္ တရားရံိုး 
တကေ္ရာကခ္ြင့္ မရဘဲ စီရင္ျခင္း ခခံဲ့ရသည္။  

၁၂။ စစ္အိုိုပ္ခ ိဳပေ္ရး မေၾကညာ္ားသည့္ ေနရာမ ားတြင္ “ပိုဒမ္ ၅၀၅ အမရတြမဲ ား”အား 
စစေ္ဆးသည့္ အခါ အက ဥ္းေ္ာင္ အတြင္း၌သာ တရားစီရငသ္ည္။ “အက ဥ္းေ္ာင္ 
တရားရံိုးမ ား” အတြင္း ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံ္ားရသူ အမ ားစိုသည္ ဥပေဒ အၾကံေပး မရၾကသလိို 
ဥပေဒအၾကေံပး ရရွသိူ အနည္းငယမ္ွာလည္း ၎တိို႔၏ ေရ႕ွေနမ ားျဖင့္ တိိုငပ္ငေ္ဆြးေုႏြးျခင္း၊ 
သကေ္သပစၥည္းမ ားုွႏင့္ မ က္ျမငသ္ကေ္သမ ား တင္ျပရာ၌ စိနေ္ခၚမရ အခက္အခဲ မ ားစြာကိို 
ၾကံိဳရသည္ ျဖစရ္ာ တရားေရး လိုပ္္ ံိုးလိုပ္နည္းုွႏင့္ ဆကစ္ပ္၍ ႀကီးစြာ စိိုးရိမရ္ၿပီး မွ တေသာ 
တရားစီရငေ္ရး ဆိိုင္ရာ အခြင့္အေရးအား ခ ိိဳးေဖာကရ္ာ က ပါသည္။ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမရမ ား 
တျဖည္းျဖည္း ေလ ာန့ည္းလာၿပီး လကန္ကက္ိိုင္ တိိုက္ခိိုကမ္ရ အခင္းအက င္းမ ား တိိုးလာခ ိန္တြင္ 
္ိိုတရားရံိုးမ ားသည္ လက္နက္ကိိုင္ ေတာ္လွန္ျခင္းုႏွင့္ ဆကစ္ပသ္ည့္ အျခား ရာဇဝတမ္ရ 
အမ ိိဳးအစားမ ားကိိုလည္း တရားစြ ဲအေရးယလူာသည္။  

 ၄။ လြတ္လပ္စြာ ိ္ုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုျခင္း  

၁၃။ အာဏာသိမ္းသည့္ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ တစ္ုႏိိုင္ငလံံိုးရွိ အ္ိိုငဖ္ိုန္းလိိုင္းုွႏင့္ 
မိိုဘိိုင္းဖိုန္းလိိုင္းမ ား အပါအဝင္ အင္တာနက္ ဆကသ္ြယ္ေရး လိိုင္းမ ားအား ခ က္ခ င္း 
ျဖတ္ေတာက္ခဲသ့ည္။ ္ိိုသိို႔ ဆကသ္ြယေ္ရး ျဖတ္ေတာက္မရသည္ ယာယီ ျဖစ္ေသာ္လည္း (SAC) 
သည္ ကာလတိို အငတ္ာနက္ ျဖတေ္တာက္မရမ ားုွႏင့္ ျပင္း္နေ္သာ ကန္႔သတမ္ရမ ားကိို 
မၾကာခဏ တိိုးျမႇင့္ခ မွတလ္ာသည္။ ္ိိုေျခလွမ္းမ ားသည္ လြတလ္ပစ္ြာ ္ိုတေ္ဖာ္ေျပာဆိိုခြင့္ုႏွင့္ 
အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုင္ရာ ကိစၥရပမ္ ားအား ္နိ္းခ ိဳပရ္နုွ္ႏင့္ လြန္လြန္ကကဲဲ ကန္႔သတ္ 
ခ ိဳပ္ျခယရ္န ္ ရည္ရြယသ္ည္ဟို ဆိိုုိႏိုင္သည္။ (SAC) သည္ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ ားမရ 
ဆိိုငရ္ာ လိိုအပ္ခ က္မ ားအား ဆနး္စစ္ေလ့လာျခင္းုွႏင့္ အျဖစ္အပ က္ မတွ္တမ္းတငရ္န ္
ႀကိိဳးပမ္းမရမ ားအား ရရပေ္္ြးေစျခင္းအားျဖင့္ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား၏ အၾကမ္းဖက္မရုႏွင့္ 
ဆကစ္ပေ္သာ အခ က္အလက ္စီးဆင္းမရအား ကန္႔သတလ္ိိုကသ္ည္။  

  

 14 Martial Law Order 3/2021  
 15 Martial Law Order 5/2021  
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 က။ အင္တာနက္ အြနလိ္ိုင္း ကန္႔သတ္မရမ ား 

၁၄။ ေဖဖဝါရလီလယ္မွ ဧၿပလီ ေုႏွာင္းပိိုင္းကာလၾကားတြင္ (SAC) သည္ အြန္လိိုင္း 
လရပရ္ွားမရမ ား အေပၚ ရာဇဝတျ္ပစမ္ရ သတမ္ွတသ္ည့ ္ ဥပေဒသစမ္ ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ညစဥ ္
အင္တာနက္လိိုင္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းုွႏင့္ အင္တာနက္ ေဒတာ ဝနေ္ဆာင္မရ ပံိုစံအမ ိိဳးမ ိိဳးအား 
္ပတ္ိိုး ပိတပ္င္ျခင္းမ ား ျပိဳလိုပ၍္ ျပည္သလူူ္ို၏ အြနလ္ိိုင္းသံိုးစြမဲရအား ကန္႔သတ္တားဆီးရန္ 
ႀကိိဳးပမ္းလာသည္။  

၁၅။ ဆိိုငဘ္ာ လံိုျခံိဳေရး ဥပေဒၾကမ္း တစ္ေစာငအ္ား ျပ႒ာန္းရန ္ ႀကိိဳးပမ္းရာ 
ျပည္သူလူ္ ိုဘကမ္ွ က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖနမ္ရမ ား ္ြကေ္ပၚလာရၿပီးေနာက္ (္ိုိဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ရန္ ဆကလ္က ္ မႀကိိဳးပမ္းေတာဘ့ဲ) ေဖဖဝါရီလ ၁၅ ရကေ္န႔၌ စစ္တပ္ 
အာဏာပိိုငမ္ ားသည္ ၂၀၀၄ အီလက္္ ေရာနစ္ ဥပေဒ (ETL) အား အမ ားသိ 
္ိုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိ၊ ေဆြးေုႏြးတိိုငပ္င္ျခင္း မရွဘိ ဲ တစဖ္ကသ္တ္ ျပငဆ္င္ခဲသ့ည္။ 
ေယဘူယ ဆနေ္သာ စကားရပ္ျဖင့္ ေရးသား္ားေသာ ဥပေဒ ပိုဒမ္မ ားသည္ (social 
punishment) “လူမရေရး ဒဏခ္တမ္ရ” ဆိိုငရ္ာ အခ က္အလက္မ ား ေဝမွ လွ င္ (ပိုဒ္မ ၃၈၊ခ)16၊ 
သတင္းမဒီီယာသမားမ ားက စစတ္ပ္ အာဏာပိိုင္မ ားအား ေဝဖနေ္ရးသားလွ င္ (ပိုဒ္မ ၃၈၊ဂ)၊ 
(private networks) သိို႔မဟိုတ္ (encryption services) မ ားအား အသံိုးျပိဳလွ င္ (ပိုဒ္မ ၃၈၊ဃ) 
ုွႏင့္ ုႏိိုင္ငတံကာ အသိိုင္းအဝန္း္ံသိို႔ အခ ကအ္လကမ္ ား ဆက္သြယ္ေဝငမွရ ျပိဳလွ င္ (ပိုဒမ္ ၃၈၊င) 
စသည္ျဖင့္ ရာဇဝတမ္ရ ေျမာကေ္ၾကာင္း သတမ္တွ္ကာ ျပစ္ဒဏ္သစမ္ ား ္ ည့္သြင္းခ မတွ္ခ့ဲသည္။ 
ပိုဂၢိိဳလေ္ရး ေဒတာ အခ ကအ္လကမ္ ား အကာအကြယ္ေပးမရုွႏင့္ ဆက္စပ္၍လည္း အေျပာငး္အလဲ 
ျပိဳခဲ့ကာ (အခန္း ၁၀) ေဒတာ ဆိိုငရ္ာ အကာအကြယေ္ပးမရ မရွဘိဲ ပိုဂၢိိဳလေ္ရး ဆိိုင္ရာ 
ေဒတာမ ားအား ၾကားျဖတ္ၾကည့္ရရခြင့္ ရရွိုိႏိုင္သည့္ လိုပပ္ိိုငခ္ြင့္အား အာဏာပိိုငမ္ ားကိို 
ေပးအပ္လိိုကသ္ည္။ ္ိိုသိို႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလမဲရမ ားသည္ လြနစ္ြာ က ယက္ ယျ္ပန္႔ျပန္႔ 
သကေ္ရာကမ္ရ ရွိကာ တရားဥပေဒုွႏင့္ ညီ ႊတ္ျခင္း ဆိိုင္ရာ အေျခခံမူ (principle of legality) 
ုွႏင့္ ကိိုက္ညီျခင္း မရွိသည့္ အေပၚ လြနစ္ြာစိိုးရမိ္စဖြယ္ ျဖစ္မပိါသည္။ ္ိို႔အျပင္ ္ိိုဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ က္မ ားသည္ လိိုအပခ္ က္ အရ လိုပ္ေဆာင္ျခငး္ုွႏင့္ ျပစ္မရျပစ္ဒဏ္ အခ ိိဳးအစား ညမီွ မရ 
ဟူသည့္ စံခ ိနစ္ံုႏရန္းမ ားျဖင့္လည္း ကိိုက္ညီမရ မရွိေပ။ ္ိိုသိို႔ေသာ ကန္႔သတခ္ ကမ္ ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေအာက္၌ တရားဝင္မရ ဆိိုငရ္ာ ရည္မနွ္းခ က္ ပန္းတိိုငမ္ ားကိိုလည္း 
္ည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပိဳသလိို ပိုဂၢိိဳလ္ေရး (Privacy) သာမက လြတလ္ပစ္ြာ 
အျမင္သေဘာ္ား ရွခိြင့္ုွႏင့္ လြတလ္ပစ္ြာ ္ ိုတေ္ဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ စသည့္ ပိုဂၢလိက အခြင့္အေရး 
အေပၚလည္း မ ားစြာ သကေ္ရာက္မရ ရွိပါသည္။  

၁၆။ ဆုႏၵျပလရပရ္ွားမရမ ား အရွိနအ္ဟိုန္ျမင္လ့ာသည္ုွႏင့္ စစ္တပက္လည္း ပိိုမိို ၾကမ္းတမ္းစြာ  
ကိိုငတ္ြယတ္ံို႔ျပန္လာရာ (SAC) သည္ ညသန္းေခါင္ေက ာ္ ၁ နာရီမ ွနနံက ္၆ နာရခီြ ဲသိို႔မဟိုတ္ 
နံနက္ ၉ နာရအီ္ိ ေန႔စဥ္ေန႔တိုိင္း ညပိိုင္း အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မရမ ား ျပိဳလိုပခ္ဲသ့ည္။ 

၁၇။ လိရငသ္ာယာုွႏင့္ ေရႊျပည္သာ ၿမိိဳ႕နယ္မ ား၌ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိိဳခြင္းမရမ ားုွႏင့္ ရန္ကိုန္ိုတိိုင္း 
ေဒသႀကီးရွိ ၆ ၿမိိဳ႕နယအ္တြင္း စစ္အိုပခ္ ိဳပေ္ရး ေၾကညာၿပီးေနာက္ မတလ္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
စစတ္ပ္ အာဏာပိိုင္မ ားသည္ တုႏိုိင္ငလံံိုးရွိ မိုိဘိုိင္းဖိုန္းမွ အငတ္ာနက္ အသံိုးျပိဳမရကိို 
ပိတပ္ငခ္ဲ့သည္။ ၃ ရက္အၾကာတြင္ (SAC) သည္ အမ ားသံိုး (Wi-fi) အင္တာနက္ကိုိ 
ျဖတ္ေတာက္ခဲသ့ည္။ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္  (SAC) သည္ ဖိုိင္ဘာႀကိိဳး အငတ္ာနကလ္ိုိင္း  (fibre-
optic Internet) ကိိုသာ သံိုးစြခဲြင့္ျပိဳခဲၿ့ပီး ႀကိိဳးမဲ့အ္ိုိင္ အင္တာနက္လိုိင္း (fixed wireless 

  

 16 ‘အမည္နာမ သတ္မွတ္ကာ အရွက္ခြ ဲေဝဖန္ၾကသည့္’ (Campaign) သည္ တပ္မေတာ္ အရာရိွ 
အႀကီးပိိုင္း၏ မိသားစိုဝင္မ ားုႏွင့္ ေဆြမ ိိဳးေတာ္စပ္သူမ ားကိို ပစ္မွတ္္ားကာ လူသိရွင္ၾကား 
သတ္မွတ္ေဖာ္္ိုတ္သည့္ လရပ္ရွားမရ ျဖစ္သည္။  
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Internet) ကိုိ ျဖတ္ေတာကရ္န္ ညႊန္ၾကားခဲသ့ျဖင့္ (တုႏိုိငင္ံလံိုး၏ အဓကိၿမိိဳ႕ႀကီး ေနရာမ ားရွိ 
လူ္ို ၀.၂ ရာခိုိင္ုႏရန္း ေအာကသ္ာ အင္တာနက္ သံိုးစြုိဲႏိုင္ေတာ့သည္။)  

၁၈။ (SAC) သည ္ မိုိဘိုိင္းုႏွင့္ အ္ိုိင္ အငတ္ာနက္ အသံိုးျပိဳသူမ ားအား (Website) 
အင္တာနက္ စာမ က္ုွႏင့္ (Application) အခ ိိဳ႕ကိုိသာ အသံိုးျပိဳခြင့္ ေပးၿပီး က န္သည့္ 
အင္တာနက္လိုိင္းမ ားအား ျဖတ္ေတာက္္ားသည့္ အင္တာနက္ ္ိန္းခ ိဳပ္သည့္ နည္းသစက္ိို 
စတင္ အသံိုးခ လာခဲသ့ည ္ ျဖစရ္ာ ညပိုိင္း အငတ္ာနက္ ျဖတေ္တာကမ္ရအား ဧၿပီလကိုန္ပိုိင္းတြင္ 
ရပဆ္ိုိင္းခဲ့သည္။ ဖိုိင္ဘာ အငတ္ာနကလ္ိုိင္း (fibre-optic) သံိုးသူမ ားမာွ အခ ိိဳ႕ေသာ တားျမစ္ 
အင္တာနက္ စာမ ကုွ္ႏာုႏွင့္ (Application) အခ ိိဳ႕မလွြ၍ဲ အငတ္ာနက္ အသံိုးျပိဳ၍ ရသည္။ ဧၿပီလ 
၂၈ ရက္ေန႔တြင ္အြန္လိိုငး္ ဘဏ္စနစ္ုႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး ဆိုိ္င္ရာ (Application) မ ားအား 
အသံိုးျပိဳခြင့္ေပးရန္ ဖိုန္းမိုိဘိုိင္း အင္တာနက္အား ျပနလ္ည္ လိုိင္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပးီ ၈ ရက္အၾကာတြင္ 
ႀကိိဳးမဲ့ အငတ္ာနကလ္ိုိင္းမ ားကိိုလည္း ျပန္ဖြင့္ေပးခဲသ့ည္။ အီလက္္ ေရာနစ္ ဥပေဒ (ETL) အား 
ျပင္ဆင္ျခင္းုွႏင့္ ုိႏိုင္ငံသားတိို႔၏ (Privacy) ုွႏင့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေရးအား 
ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (LPPSC) ပိုဒမ္မ ားအား ဆိုိင္င့ံျခင္း (အ္ကတ္ြင ္ၾကည့္ပါ၊) 
တိုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အငတ္ာနကလ္ိုိင္းသံိုးစြုဲႏိုိင္ခြင့္ 
ရွိေသာ္လည္း စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ ေနာက္ေယာငခ္ံ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းုွႏင့္ ဖိုန္းအင္တာနက္ အေျချပိဳ 
ဆကသ္ြယေ္ရးအား ၾကားျဖတန္ားေ္ာင္ျခင္း စသည့္ သိသာ္ငရ္ွားေသာ အုၲႏရာယမ္ွာလည္း 
ဆကလ္က္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစသ္ည္။  

 ခ။ သတင္းမီဒီယာုွႏင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ ား  

၁၉။ အာဏာသိမ္းၿပးီ ၇ ပတအ္ၾကာတြင္ သီးျခားလြတလ္ပေ္သာ သတင္းစာတိုိက္ ၅ ခို 
ပိတသ္ိမ္းခဲ့ရသည္။17 “စစ္ အစိိုးရ” ဟို ကိိုးကားညႊန္းဆိုိျခင္း မျပိဳရန ္မဒီီယာတိုိက္မ ားအား (SAC) 
က ညႊန္ၾကားၿပးီေနာက1္8 ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင ္(SAC) သည္ မီဒယီာတိိုက္ ၈ ခို အား လိုိင္စင္ 
ရိုတသ္ိမ္းခဲ့သည္။19 

၂၀။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရကေ္န႔မ ွ ဇူလိုိိုင္လ ၁၅ ရကေ္န႔ အ္ိ ပိိုလန္၊ ဂ ပန္ုႏွင့္ 
အေမရိကန္ သတင္းသမားမ ား အပါအဝင ္ သတင္းမီဒယီာသမား ၉၈ ဦး္က္ မနညး္ 
ဖမ္းဆီးခခံဲ့ရကာ ေနာက္္ ပ ္ သတင္းသမား ၃၃ ဦးကိုိလည္း ဝရမး္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲသ့ည္။ 
သတင္းသမား ၄၆ ဦးမာွ ဆကလ္က္ ္ိနး္သမိ္းခံ္ ားရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၎တိုိ႔္မဲွ အေယာက္ ၂၀ မွ 
(အမ ားစိုမွာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပိုဒ္မ ၅၀၅) ရာဇဝတ္မရျဖင့္ တရားစြဆဲိုိခံ္ားရသည္။ 
သတင္းသမား ၆ ဦးကိုိ အမိန္႔ခ  စီရငခ္ဲ့ၿပီး ၎တိုိ႔ျပစ္ဒဏမ္ွာ ေ္ာငဒ္ဏ ္၁ လမွ ၃ ုွႏစ္အ္ိ 
ပါဝငသ္ည္။  

 ၅။ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ 

၂၁။ အာဏာသိမ္းၿပးီေနာက္ ျမန္မာျပည္သလူူ္ိုသည္ နာက ည္းမရျဖင့္ တံို႔ျပန္လာၾကသည္။ 
ျမန္မာျပညသ္လူူ္ိုသည္ ၎တိုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ္ိုတေ္ဖာ္ေျပာဆိုိခြင့္ုႏွင့္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ 
စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကိို က င့္သံိုးကာ ေဖဖဝါရီလ ၂ ရကေ္န႔မွ စတင၍္ သံပိုန္းတီး လရပရ္ွားမရျဖင့္ 

  

 17 7Day News, The Voice, Eleven, The Myanmar Times, ုႏွင့္ The Standard Time (စံေတာ္ခ ိန)္ 
 18 “သတင္း ေဖာ္ျပခ က္မ ားတြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိိုးရဟို မသံိုးုႏရန္းရန္ သတိေပး တားျမစ္မရမ ား ျပိဳလိုပ္ခဲ့ၿပီး 

္ိုိသိုိ႔ ဆက္လက္ သံိုးုႏရန္းေသာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ က္သည့္ သတင္းစာတိုိက္မ ားကိုိ ပံိုုႏွိပ္လိုိင္စင္ 
ပိတ္သိမ္းမည္။” ျမန္မာ့အလင္း၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၂၃ ရက္၊ ကိိုးကား အင္တာနက္ စာမ က္ုႏွာ 
https://www.gnlm.com.mm/council-needs-to-put-energy-into-reviving-countrys-ailing-
economy-senior-general 

 19 Democratic Voice of Burma, KhitThit Media, Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, 74 Media, 
Myitkyina Journal, ုႏွင့္ Tachileik News Agency. 
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အစျပိဳကာ ုႏိုိင္ငံအဝမွ္းၿမိိဳ႕မ ားတြင ္ဆုႏၵျပပြမဲ ား က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆင္ုႏႊၾဲကသည္။ ၿငမိ္းခ မ္းစြာ 
ဆုႏၵျပမရသည ္ လိုပ္ငန္းခြင ္ ျပန္ဝငရ္န ္ ျငင္းဆန္ၾကေသာ ဆရာဝနုွ္ႏင့္ သူနာျပိဳမ ား၏ 
ဦးေဆာငမ္ရျဖင့္ “အၾကမ္းမဖက ္အာဏာဖီဆနေ္ရး လရပရ္ွားမရ” (CDM) အသြင္သိို႔ အလ ငအ္ျမန္ 
ေျပာင္းသြားသည္။ သမဂၢ အဖြ႕ဲအစည္းမ ားုွႏင့္ က႑ေပါငး္စံိုမွ အားေပးသမူ ားေၾကာင့္ (CDM) 
လရပရ္ွားမရသည ္ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာကာ ေဖဖဝါရီလ ၂၁ ရကေ္န႔တြင္ ုႏိုိင္ငအံဝွမ္း 
အေ္ြေ္ြ သပတိ္စစ္ေၾကာင္း အျဖစ္ အသြငက္ူးေျပာင္းလာသည္။ ေျမာကမ္ ားလွစြာေသာ 
အစိိုးရ ဝန္္မ္းမ ားလည္း သပတိ္တြင္ ပါဝငခ္ဲက့ာ အ္ငက္ရ အေနျဖင့္ ေက ာင္းဆရာမမ ားုႏွင့္ 
ၿမိိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိိုးရ ဝန္္ မ္းမ ားပင္လွ င္ သပိတ္၌ ပါဝငလ္ာခဲသ့ည္။ 
အာဏာသိိမ္းၿပးီ ပ္မ တစပ္ါတ္ အကိုန္ပိိုင္းတြင္ လူေပါင္း သိန္းခ ီပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ 
ဆုႏၵ္ိုတေ္ဖာ္ျပမရမ ား ဒါဇငေ္ပါင္းမ ားစြာ ရွလိာခဲသ့ည္။ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ေတးဂီတုွႏင့္ အျခား 
အုႏိုပညာဆနဆ္န္ လရပ္ရွားမရမ ားျဖင့္ ၎တိုိ႔၏ မေက နပမ္ရမ ားအား ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵေဖာ္္ိုတ္ 
ျပသခဲ့ၾကသည။္20 

၂၂။ ေဖဖဝါရလီ ဒိုတိယ အပါတ္၌ ုႏိုိငင္ံအဝမွ္း က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေသာ ဆုႏၵျပပြမဲ ား၊ 
ဆုႏၵျပလူဦးေရမ ား တိိုးပြားလာသည္ုွႏင့္ အမွ  ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပျပည္သူမ ားအား လစူိုခြဲရန္ 
အလိုိ႔ငွာ ရတဲပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည ္ ကနဦး၌ ရာဘာက ညက္ဲ့သိုိ႔ ဒဏ္ရာရရံို လကန္ကင္ယမ္ ားုႏွင့္ 
မီးသတ္ပိိုက္တိုိ႔သာ အသံိုးျပိဳခဲသ့ည္။ ေနျပညေ္တာ္ၿမိိဳ႕၌ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၉ ရကေ္န႔တြင္ 
ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပေနေသာ လူအိုပအ္ား ၿဖိိဳခြင္းရာတြငမ္ူ က ည္ဆံ အစစအ္ား အသံိုးျပိဳ 
ပစခ္တ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေခါင္းတြင္ က ည္္ိမနွ္၍ ဆုႏၵျပ အမ ိိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦး ေသဆံိုးခဲ့သည္။  

၂၃။ တခ ိနတ္ည္းမွာပင္ အြနလ္ိုိင္း လရပရ္ွားမရအား စစတ္ပ္ အာဏာပိုိင္မ ားက 
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ္ိန္းခ ိဳပ္လာရာ ဆုႏၵျပသူမ ား အေနျဖင့္ စိုေဝးလွည့္လည္ရန္ 
အခကေ္တြ႕လာသည္။ ဆုႏၵျပ ဦးေဆာင္သုွူႏင့္ ပါဝငသ္ူမ ားသည္ မိုိဘိုိင္းဖိုန္းမ ားရွိ အင္တာနက္ 
(applications) မ ားမွ စိုေဝးစီစဥ္ေလ့ရွရိာ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားက စံိုစမ္းေဖာ္္ိုတခ္ဲ့၍ 
ဆုႏၵျပပြုွဲႏင့္ ပတ္သက္သမူ ား ဖမ္းဆီးခရံသည့္ အေျခအေနသိို႔ ဦးတည္ခဲသ့ည္။  

၂၄။  တပမ္ေတာ္၏ လူစိုခြသဲည္ ့ေဆာငရ္ြကပ္ံိုကိို အမ ားျပညသ္ူမ ားက အမ ကေ္ဒါသ္ြက္၍ 
ဆုႏၵျပပြမဲ ား ပိိုမိိုျပင္း္နစ္ြာ လိုပေ္ဆာငလ္ာသည္။ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ 
စိုေဝးဆုႏၵျပသူမ ားအား ၿဖိိဳခြငး္ရန္ ေအာ္တိုိမစ္တစ္ ရိုိင္ဖယ္၊ စုႏိုိက္ပါုွႏင့္ က ည္အစစ္ ကဲ့သိုိ႔ 
စစပ္ြသဲံိုး လက္နက္မ ားုွႏင့္ စစဗ္  ဟာမ ားကိုိပင ္ အသံိုးခ ၍ ေသေစေလာက္ေသာ 
လကန္ကမ္ ားျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက ္ ရကစ္ကစ္ြာ ပိိုမိိုလိုပေ္ဆာငလ္ာသည္။ မတ္လုွႏင့္ ဧၿပလီဆန္း 
အတြင္း ဒဏရ္ာရရံို လကန္က္ငယ္မ ား အသံိုးျပိဳရာတြငလ္ည္္း မလိုိအပဘ္ဲ အငအ္ားမမွ သည္ ့
ပံိုစံျဖင့္ အသံိုးျပိဳခဲရ့ာ အသကမ္ျပည့္သူ ကေလးငယ္မ ား အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသမူ ား 
အေပၚ တရားလကလ္ြတ္ သတ္ျဖတ္ျခငး္ုွႏင့္ ္ိခိုိက္ဒဏ္ရာရမရမ ား ပိိုမိို ျဖစ္ပြားခဲသ့ည္။ 
အ္ူးသျဖင့္ ေျမာကဥ္ကလၠာ၊ လိရငသ္ာယာ၊ တပမ္ေတာ္ေန႔ုွႏင့္ ပဲခူး စသည့္ အေျခအေန ၄ ခို၌ 
္ိခိိုက္ေသဆံိုးမရ ျဖစပ္ြားခဲသ့ည္။21 

၂၅။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ မတလ္ ၃ ရကေ္န႔တြင ္ စစ္တပ္ အာဏာပိုိင္မ ားသည ္ ရနက္ိုန္ၿမိိဳ႕၊ 
ေျမာကဥ္ကၠလာၿမိိဳ႕နယ္၌ ဆန္႔က ငဆ္ုႏၵျပသူမ ားအား ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားျဖင့္ 
ၿဖိိဳခြင္းမရမ ားသသိိသာသာ ျဖစပ္ြားခ့ဲၿပီး မ က္ျမင္သက္ေသမ ား၏ ေဖာ္ျပခ ကမ္ ားအရ ၿငမိ္းခ မ္းစြာ 
ဆုႏၵျပသူမ ားအား တမငရ္ည္ရြယ္ကာ ပစ္မတွ္္ား တိုိက္ခိုိက္မရ ရွိေၾကာင္း တစိုိက္မတမ္တ္ 
္ြကဆ္ိုိခဲ့သည။္ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲမ ား၏ ပစ္ခတ္ၿဖိိဳခြငး္ ခံရသမူ ားသည္ ဦးေခါင္းုႏွင့္ ရင္ဘတ္တိုိ႔၌ 
ဒဏ္ရာဒဏခ္ က္မ ားစြာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရေလ့ရွရိာ ၎တိုိ႔သည္ ဦးတညပ္စမ္ွတ္္ ား၍ 
ျပင္းျပင္း္န္္ န္ အင္အားသံိုး ပစ္ခတတ္ိုိက္ခိုိက္ခံရေလရ့ွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ လံိုျခံိဳေရး 

  

 20 A/HRC/48/CRP.2 တြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာုႏိုိင္သည္။  
 21 Ibid. 
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တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ ဆုႏၵျပသမူ ားအား ေ္ာက္ပံေ့ပးသူမ ား အပါအဝင္ ေဆးဝါး၊ 
က န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ပစၥည္းမ ားုွႏင့္ က န္းမာေရး လိုပ္သားမ ားကိုိလည္း တိုိကခ္ိုိက္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ 
ခိုုွႏစ္၊ မတလ္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရနက္ိုန္ၿမိိဳ႕၏ လိရငသ္ာယာၿမိိဳ႕နယ္ အတြင္း ေျမာကမ္ ားလွစြာေသာ 
ဆန္႔က ငဆ္ုႏၵျပမရမ ား ျဖစ္ပြားခဲသ့ည္။ ေန႔အခ ိန္အခါတြင္ တရိုတု္ႏိုိင္ငံုွႏင့္ ဆကစ္ပ္ေသာ စက္ရံို 
အလိုပရ္ံိုမ ားအား မီးရိရ႕ခဲ့သလိို လိုယကဖ္ ကဆ္ီးမရမ ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သသိိသာသာ ္ခိိုိက္ 
ပ က္စီးခဲသ့ည္။ ္ိုအိခါ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ အလ ဥ္းမသင့္သလိုိ ေနအမိ္အတြင္းသိို႔ 
လကန္ကမ္ ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေနအိမမ္ ား အတြင္း ဝင္ေရာကရ္ာွေဖြျခင္း၊ စစ္တပ္ 
ဆန္႔က ငသ္ူဟို ယူဆရသူ မနွ္သမွ ကိို ဖမ္းဆီးျခင္း ျပိဳခဲ့ေၾကာင္း သတငး္မ ား ေပၚ္ြက္ကာ 
အေျခအေနကိုိ ျပင္းျပငး္္န္္ န္ ကိိုငတ္ြယ္ခဲသ့ည္။ ္ိုိသိုိ႔ ကိိုင္တြယမ္ရသည္ ေန႔ေရာ၊ ညပါ 
ဆကလ္က္ ျဖစပ္ြားခဲသ့ည္။ ရလဒအ္ားျဖင့္ ၿမိိဳ႕နယ္ေန လူ္ို ၁၀၀,၀၀၀ ေက ာ္သည္ 
ေနာက္အပါတ၌္ ္ိုိေဒသမွ ္ြကေ္ျပးစြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။  

၂၆။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရကေ္န႔တြင္ (SAC) အစိိုးရပိိုင္ “ျမန္မာအ့လင္း” သတင္းစာက 
လူငယ္မ ား အေနျဖင့္ “ဦးေခါငး္ုွႏင့္ ေက ာဘက္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတခ္ံရ၍ ရိုပပ္ ကဆ္င္းပ က္ 
ေသဆံိုးုႏိုိင္သည့္ ေဘးမွ သင္ခန္းစာယူၾကရန္” ဟ၍ူ သတိေပးခ က္ကိို ပံိုုႏွိပ္္ိုတ္ေဝခဲသ့ည္။ 
စစတ္ပ္ အားေပးေ္ာကခ္သံည့္ ႐ိုပ္ျမင္သံၾကားဌာန တစ္ခိုကလည္း ေရ႕ွရကက္ 
ပံိုုႏွိပ္္ိုတ္ေဝသည္ ့ အတိိုင္း ျပန္လည္ အသံလႊင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။22 မည္သိုိ႔ပင္ဆိုိေစကာမ ူ
ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ တုႏိုိင္ငံလံိုး အတိိုင္းအတာျဖင့္ ဆုႏၵျပ လရပရ္ွားမရမ ားအား ဆကလ္က္ 
စီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ခဲသ့ည္။ ဆုႏၵျပလရပ္ရွားသမူ ားသည္ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝငမ္ ား၏ အၾကမး္ဖက္ 
ုိွႏမ္နင္းမရကိို ေရွာငရ္ွားုိႏိုင္ရန္ အခ ိနတ္ိုိ အတြင္း “ေရွာင္တခင္” ဆုႏၵျပသည့္ ပံိုစံုွႏင့္ လံိုျခံိဳေရး 
တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား အနားယေူနုႏိုိင္သည့္ အခ ိန္တြင္ ဆုႏၵျပျခင္း စသည့္ ဆုႏၵျပနညး္လမ္းမ ား 
အပါအဝင္ ဆုႏၵျပ ဗ  ဟာအေျပာင္းအလဲမ ား ျပိဳခဲသ့ည္။ ဆုႏၵျပသူ အမ ားအျပားတြင္ 
ခိုခကံာကြယမ္ည့္ ပစၥည္းမ ား မရွေိသာ္လညး္ အခ ိိဳ႕ေသာ ဆုႏၵျပ ေနရာမ ားတြင္ သဲအိတ္မ ား 
ခ ္ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေသနတ္က ည္မ ွ ကာကြယရ္န ္ အကာအကြယ္မ ား ျပငဆ္ငခ္ဲ့ၾကသည္။ 
အခ ိိဳ႕ အေျခအေနမ ားတြင ္ ဆုႏၵျပပါဝငသ္ူမ ားသည္ ျဖစသ္လိုိလိုပ္္ ားသည္ ့ အေသးစား 
လကန္ကမ္ ား ျဖစ္ေသာ ေလာက္ေလးခြ၊ ေလာကလ္ႊဲ၊ ေျဗာက္အိုိးုွႏင့္ တခါတရ ံ မိိုလိုိေတာ့ 
ဓာတဆ္ီပိုလင္းမ ား လက္ဝယ္ ရွိခဲ့ၾကသည္။  

၂၇။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ မတလ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က ေရာက္သည့္ တပမ္ေတာ္ေန႔၌ ျမန္မာုႏိုိ္င္ငံ၊ 
ျပည္ေ္ာငစ္ို နယေ္ျမ၊ ျပညန္ယုွ္ႏင့္ တိုိင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခိုအတြင္း ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုိက္ခိုိကမ္ရမ ား ရွခိဲ့သည။္ ုႏိုိင္ငံ၏ ျပညန္ယုွ္ႏင့္တိုိင္း ေနရာအုံွႏ႔အျပားတြင္ 
ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပပြဲမ ားအား သတေိပးျခင္း မရွဘိဲ စစတ္ပက္ လကန္ကမ္ ားျဖင့္ ပစခ္တခ္ဲသ့ည္။ 
လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည ္ ္ြက္ေျပးသမူ ားုွႏင့္ ဒဏ္ရာရသမူ ား သာမက ၎တိို႔အား 
အကူအညီေပးသူမ ားကိိုလည္း ပစခ္တတ္ိိုကခ္ိိုကခ္ဲ့သည္။ ယံိုၾကည္စိတ္ခ ရသည့္ ရင္းျမစ္မ ား 
အရ အနည္းဆံိုး လူေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔ ေသဆံိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ကာ ္ိုိအေရအတြက္သည္ 
တစရ္က္ အတြင္း အသက္မျပည့္သူ ကေလး ၁၇ ဦး အပါအဝင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေခါင္း၊ 
ရငဘ္တ္ ္မိွနက္ာ ေသဆံိုးသည့္ုႏရန္း အျမင့္မားဆံိုးလည္း ျဖစ္သည္။ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား၏ 
သတ္ျဖတ္မရေၾကာင့္ ေသဆံိုးခဲ့သူ ေဆြမ ိိဳးတစဥ္ီး၏ ရိုပအ္ေလာင္းအား မိသားစိုဝင္မ ား၏ 
သေဘာတူညီခ က္ မယူဘဲ မီးရိရ႕သၿဂိိဳလ္ခဲေ့ၾကာင္း လူတစ္ဦးက ျပန္လည္ ေျပာျပခဲသ့ည္။ 
ေသဆံိုးသူမ ား၏ ရိုပ္အေလာင္းကိို ရယရူန္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲက မသိားစိ္ု ံ ဖိုန္းဆက၍္ လည္းေကာင္း၊ 
လူကိိုယ္တိိုင္ လာေရာက္၍ လည္းေကာင္း ေတာင္းဆိိုခဲ့ၾကၿပီး အျဖစ္အပ က္တစခ္ိုတြင္မူ 
ကေလးတစ္ဦး၏ ရိုပအ္ေလာင္းကိို မီးရရိ႕သၿဂိိဳလပ္စမ္ည္ဟို ၿခိမ္းေျခာကခ္ဲ့သည။္ ္ိိုသိို႔ 
ၿဖိိဳခြင္းသည့္ ေန႔မတိိုင္မီ သတေိပးခ ကမ္ ား ္ိုတ္ျပန္ျခင္း၊ စစဗ္  ဟာမ ား အသံိုးခ ျခင္း၊ 

  

 22 ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိိုုႏွင့္ ရိုပ္ျမင္သံၾကား ိ္ုတ္လႊင့္မရ၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္   
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အေသအေပ ာက္ မ ားျပားျခင္းုႏွင့္ ုႏိိုင္ငံအုံွႏ႔တြင္ ၿဖိိဳခြင္းုိွႏမ္နင္းမရမ ားအား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ခ ိတ္ဆက ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းတိို႔သည္ စစတ္ပ္အာဏာပိိုင္မ ားက ႀကိိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ေဆာင္ရြကခ္ဲ့ေၾကာင္း  ႊန္းဆိိုေနပါသည္။ စစတ္ပ္အာဏာပိိုငမ္ ားသည္ ဆုႏၵျပမရမ ား ဆကလ္က္ 
မျဖစပ္ြားေစရနုွ္ႏင့္ ုိႏိုင္ငံအဝမွ္း၌ စစ္တပ၏္ ္နိ္းခ ိဳပမ္ရ အားေကာင္းေစရန္ အလိို႔ငွာ 
ေသေစေလာက္ေသာ လကန္ကမ္ ားအား ရညရ္ြယ္ခ က္ ရွရိွိ အသံိုးခ ခဲ့ေၾကာင္း 
ေပၚလြင္ေနပါသည္။  

၂၈။ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိိဳ႕ရွ ိလံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည ္မိမကိိုိယ္ကိုိ ကာကြယရ္န္ 
လမ္းမ ားအား အကာအရံျဖင့္ ပိတဆ္ိုိ႔ဆုႏၵျပသူမ ား ရွိရာ လူေနရပ္ကြကမ္ ားကိို ဝိုိင္းရံခဲသ့ည္။ 
ဒရိုန္းမ ားျဖင့္ ပ ံသန္း စစေ္ဆးၿပီးေနာက္ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားက တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ား ရွိခဲ့ကာ 
လူေနရပ္ကြက ္ အတြငး္ ပတဝ္န္းက င္ ္ိခိိုက္ပ ကစ္ီးမညက္ိို အေလးမ္ားဘဲ ေလာင္ခ ာုွႏင့္ 
အေျမႇာက္လကန္ကမ္ ားျဖင့္ လမ္းပိတ္ အတားအဆီးမ ားအား ဖ ကဆ္ီးခဲ့ရာ ရပက္ြက္ေန 
အရပသ္ားမ ားသည္ ေပါကက္ြမဲရုွႏင့္ ဗံိုးက ည္ဒဏ္ သင့္ခဲ့ၾကသည္။ ္ိုိသိုိ႔ ျပင္း္န္စြာ 
ပစခ္တ္ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံိုး လူ ၈၂ ဦး ေသဆံိုးခဲ့သည္။ မွတတ္မ္းျပိဳစိုခ က္ တစ္ခိုအရ 
စစသ္ားမ ားသည္ ေဆးကိုသခယံူရန္ စိုေဝးေနသည့ ္ ဒဏ္ရာရ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
ပစခ္တတ္ိိုကခ္ိိုက္ခဲေ့ၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည္။ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ ဘိုရားေစတီ 
တစခ္ိုကိိုလည္း တပစ္ြခဲဲက့ာ ္ိုိေနရာအား ေသဆံိုး၊ ဒဏရ္ာရသူမ ား ္ားရွိရာ ေနရာ အျဖစ္ 
လိုပေ္ဆာငခ္ဲ့ေၾကာင္းလည္း က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုိၾကသည္။ ္ိုိေနရာ၌ ဗိုဒၶဘာသာ 
ရဟန္းမ ားုွႏင့္ ေဒသခံ က န္းမာေရး လိုပ္သားမ ားက ဒဏရ္ာရ ျပည္သမူ ားကို ိေဆးကိုသေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုိခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးကိုသခြင့္ မေပးခဲ့ေပ။  

၂၉။ ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ေလးစားသမရရွိကာ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ ေပးသင့္ပါသည္။ 
တရားဥပေဒ စိိုးမိိုးေရး အဖြ႕ဲဝငမ္ ားသည ္ ဆုႏၵျပသူမ ား မိမဆိုႏၵအေလ ာက္ လစူိုခြေဲစရန္ 
တရားဝင ္နည္းလမ္းေပါငး္စံိုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိိုအပသ္လိုိ အင္အားသံိုးရမည္ ဆိုိလွ ငလ္ည္း 
လံိုးဝ လိုိအပသ္ည့္ အေနအ္ားမွသာ အသံိုးျပိဳရမည ္ ျဖစ္ၿပီး လိိုအပ္သေလာက္ အင္အား 
အနည္းဆံိုးသာ အသံိုးျပိဳရပါမည္။ အင္အားအသံိုးျပိဳရမည ္ ဆိုိလွ ငလ္ည္း ဥပေဒေဘာငဝ္ငမ္ရ 
ဆိုိင္ရာ အေျခခံမမူ ားုွႏင့္ အညီ လိုိအပ္ခ က္အရ၊ အခ ိိဳးအစား ညီမွ စြာ၊ သတိခ ပဆ္ငျ္ခင္၍ 
ခြျဲခားဆကဆ္ံျခင္း မရွဘိဲ မျဖစမ္ေန ေဆာငရ္ြက္ရပါမည္။ လူ႔အသက္ ကာကြယေ္စာင့္ေရာွက္ရန္ 
သိို႔မဟိုတ္ ေဘးျဖစ္ေစသေူၾကာင့္ ႐ိုတ္ခ ည္း ္ိခိိုက္ဒဏရ္ာရမရအား ကာကြယုိ္ႏိုင္ရန္ အတြက ္
လိိုအပသ္ည့္ အခါမသွာ ကန္႔သတ္ပိုဂၢိိဳလမ္ ားအား ဦးတည္၍ ေသနတ ္ အသံိုးခ ုိႏိုင္ၿပီး ္ိိုသိို႔ 
မဟိုတ္လွ င္ လစူိုလေူဝးမ ားရွသိည့္ အခင္းအက င္း၌ တရားဥပေဒ စိိုးမိိုးေရး တပဖ္ဲြ႕ဝင္မ ားသည္ 
ေသနတက္ိိုငေ္ဆာင္ အသံိုးခ ခြင့္ မရွေိပ။ ျမန္မာလံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား၏ လိုပရ္ပမ္ ားသည္ 
ေဖာ္ျပပါ စုံႏရန္းမ ားအား ေဖာကဖ္ ကေ္နေသာေၾကာင့္ အသကရ္ွငသ္နခ္ြင့္ုွႏင့္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ 
စိုေဝးခြင့္တိို႔အား ္ ပတ္ိိုး ခ ိိဳးေဖာကရ္ာ ေရာက္ေနသည္။ ေသဆံိုးသည့္ အေျခအေန အမ ားစိုတြင္ 
အရပသ္ားလူ္ ိုအား ဦးတည္၍ က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိို႔မဟိုတ္ စနစ္တက  တိိုက္ခိိုက္မရ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး ၎တိို႔သည္ လသူားမ ိိဳးုႏြယ္အေပၚ က  းလြနေ္သာ ရာဇဝတမ္ရ 
အျဖစ္သိို႔ ဦးတည္သြားုိႏိုငပ္ါသည္။  

 ၆။ ညႇင္းပန္းုိွႏပ္စက္ျခင္းုွႏင့္ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမရမ ားအား 
တားျမစ္ျခင္းုွႏင့္ ပိုဂၢိိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ုွႏင့္ ပိုဂၢိိဳလ္ေရး လံိုျခံိဳမရ ရိွေရး 

၃၀။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိိုင္လ ၁၅ ရကေ္န႔အ္ ိ (SAC) က 
ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္း္ားသူ အေရအတြက္မာွ ေဖဖဝါရီလတြင္ ၆၅၅ ဥးီ၊ မတလ္တြင္ ၂,၀၂၃ ဦး၊ 
ဧၿပီလတြင္ ၁,၀၂၅ ဦး၊ ေမလတြင္ ၈၂၆ ဦး၊ ဇြနလ္တြင္ ၄၃၀ ဦးုႏွင့္ ဇူလိိုငလ္ ၁၅ ရက္ေန႔ အ္ိ 
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၁၃၆ ဦး၊ စိုစိုေပါင္း အနည္းဆံိုး ၆,၄၉၃ ဦးခန္႔ ရွိပါသည္။ ဇူလိိုငလ္လယ္တြင္ 
္ိိုဖမ္းဆီးခံ္ားရသမူ ားမွ ၂,၉၂၄ ဥးီကိိုသာလ ွင္ ျပန္လည္ လြတ္ေပးခဲသ့ည္။23 

၃၁။ (SAC) က ဆက္တိိုက္ ဖမ္းဆီး၊ ္ိန္းသိမး္မရမ ားသည္ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ ျဖစ္ေနသညမ္ွာ 
သိသာျမငသ္ာစြာ ဆငတ္ူပံိုစ ံ ျဖစ္ေနပါသည္။ တပမ္ေတာ္သည္ အာဏာသမိ္းသည့္ ကနဦး 
နာရပီိိုင္းမ ားတြင္ အသစ္စတငမ္ည့္ လႊတ္ေတာ္သကတ္မ္းသစ္ စိုေဝးေနၾကေသာ ျမနမ္ာ့ ုိႏိုငင္ံေရး 
ေခါင္းေဆာငမ္ ားုွႏင့္ လႊတ္ေတာ္ကိိုယစ္ားလွယ္ ရာေပါင္းမ ားစြာကိို ္ိနး္သိမ္း ဖမး္ဆီးခဲ့သည္။ 
တခ ိနတ္ည္းမွာပင္ ျပည္နယ္ုွႏင့္တိိုင္း အစိိုးရ အဖြ႕ဲဝင္မ ားုွႏင့္ လႊတေ္တာ္ကိ္ိုယ္စားလွယမ္ ား၊ 
ုိႏိုင္ငံေရးသမားမ ားကိိုလည္း ပစ္မတွ္္ား ဖမ္းဆီးခဲသ့ည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယေ္ရး ဦးစီးခ ိဳပ္က 
ေရြးေကာကပ္ြ ဲ မသမာမရ ရွိသည္ ဟူေသာ စြပ္စြခဲ က္ျဖင့္ အာဏာသမိ္းရန္ ယိိုးမယ္ဖြ႕ဲ 
အေၾကာင္းျပကာ ျပည္ေ္ာငစ္ို ေရြးေကာကပ္ြ ဲ ေကာ္မရငွ္ အဖြ႕ဲဝငမ္ ားုွႏင့္ အရပ္ဖက္ လူမရ 
အဖြ႕ဲအစည္းမွ တက္ႂကြလရပရ္ာွးသူ ဒါဇငေ္ပါငး္မ ားစြာကိိုလညး္ ဖမ္းဆီးခဲသ့ည္။  

၃၂။  ္ိိုသိို႔ အာဏာသိမ္းမရေၾကာင့္ လူငယ္မ ားက ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပရန ္စိုစညး္ခဲရ့ာ 
မၾကာမီ လပိုိင္းအတြငး္ ေက ာင္းသားေက ာင္းသမူ ားအား အိုပ္စိုလိိုက ္ ဖမ္းဆီးမရ 
ျမင့္တက္လာခဲသ့ည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဧၿပလီလယ္မွ ေမလကိုန္ပိိုင္း အ္ိ ၆ ပါတ္ၾကာ 
ကာလအတြင္း (SAC) သည ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC) ပိုဒမ္ ၅၀၅၊က ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမည့္ 
လူပိုဂၢိိဳလ္မ ားစာရင္းကိို ေန႔စဥေ္ၾကညာခဲက့ာ ၎တြင္ အာဏာသိမ္းမရကိို ေဝဖန္ျခင္း၊ (CRPH) ကိို 
ေ္ာက္ခံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ (CDM) လရပရ္ွားမရတြင္ ပါဝင္ျခင္းတိို႔ အတြက္  ျမနမ္ာ နာမညေ္က ာ္ 
ပိုဂၢိိဳလမ္ ား၊ အုႏိုပညာသမားမ ား၊ ဆရာဝန္မ ား၊ ေက ာင္းဆရာဆရာမမ ား၊ သူနာျပိဳမ ားုွႏင့္ 
အျခားသမူ ား ပါဝင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဆန္႔က ငဆ္ုႏၵျပပြမဲ ားကိို လံရေဆာ္အားေပးရာ၌ 
လႊမ္းမိိုးုႏိိုင္စြမ္းရွိသမူ ားကိို ဦးတည္ပစ္မတွ္္ ားခဲသ့ည္။ သတင္းသမားမ ားသည္လည္း (SAC) ၏ 
ပစမ္ွတ္္ ား ဖမ္းဆီးျခင္းကိို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခံခဲရ့သည္။ အာဏာသမိ္းၿပီး ပ္မ ၃ လ အတြင္း 
သတင္းမဒီီယာသမား ၃၀ လည္း ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ စစတ္ပ္ အာဏာပိိုငမ္ ားက 
လစဥ္ အေရးယူ္ားရွသိမူ ား စာရငး္တြင္ ္ည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ခခံဲ့ရသည္။ 
အေရးယူ္ ားရွသိူမ ား စာရင္းတြင္ ပါဝငသ္ူမ ား အေနျဖင့္ ပိုန္းေရွာငေ္နရာမ ွမိမိ ဆုႏၵအေလ ာက္ 
အဖမ္းခံဖိို႔ ဖိအားေပးရန္ အလိို႔ငွာ စစတ္ပ ္ အာဏာပိိုငမ္ ားသည္ ၎တိို႔၏ မိသားစိုဝင ္ ၉၃ 
ဦးကိိုလည္း အစား္ိိုး ဖမး္ဆီးမရမ ား ရွိေနသည္။  

 က။ တရားလက္လႊတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းုွႏင့္ ္ိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံ္ားရစဥ္ 
ညႇင္းပန္းုိွႏပ္စက္ျခင္းုွႏင့္ ေသဆံိုးျခင္း 

၃၃။ အ္ကေ္ဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ ားေၾကာင့္ ျမနမ္ာုႏိိုင္ငသံားမ ားသည္ လူ္ ိုသက္တာ၌ 
လြတလ္ပစ္ြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြကခ္ြင့္၊ လြတလ္ပစ္ြာ ္င္ျမင္ယဆူခြင့္ုႏွင့္ ္ိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခြင့္မ ား 
ဆံိုးရံရးလာသည။္ တပမ္ေတာ္သည္ လူအေျမာကအ္ျမား ဖမ္းဆီးအက ဥ္းခ ရန ္
အသစ္္ ိုတ္ျပန္လိိုက္သည့္ ဥပေဒ ပိုဒမ္ ားျဖင့္ ဖံိုးကြယ္ရန္ ႀကိိဳးပမး္ခဲပ့ါေသာ္လည္း 
စစခ္ံိုရံိုးမ ားုွႏင့္ “အက ဥ္းေ္ာင္တြင္း ခိုရံိုးမ ား”၌ တရားစြဆဲိိုျခင္းမ ားသည္ ေလ ာ္ကနေ္သာ 
တရားေရးဆိိုငရ္ာ လိုပ္္ံိုးလိုပ္နည္းုွႏင့္ တရားမွ တေသာ တရားေရးဆိိုငရ္ာ စခံ ိန္စုံႏရန္းမ ားအား 
မျပည့္မွီိေပ (အပိိုင္း ၃၊ခ အားၾကည့္ပါ)။ အာဏာသမိ္းၿပီးေနာက္ တရားဥပေဒ စိိုးမိိုးေရးအား 
ေလးစားမရ မရွသိလိို အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စခံ ိန္စုံႏရန္းမ ားကိိုလည္း လိိုက္နာျခင္း 
မရွသိည့္ တရားစြဆဲိိုမရမ ားေၾကာင္ ့ လြတလ္ပခ္ြင့္ ဆံိုးရံရးမရမ ားစြာ ရွေိနၿပီး တရားလက္လႊတ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းုွႏင့္ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆးီျခင္း သေဘာ သကေ္ရာကသ္ည္။  

  

 23 A/HRC/48/CRP.2 အား ၾကည့္ပါ။  
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၃၄။  အခ ိိဳ႕အေျခအေနမ ားတြင္ ဖမး္ဆီးခရံသမူ ားအား စစတ္ပ္ စစေ္ၾကာေရး စခန္းမ ား ုွႏင့္/ 
သိို႔မဟိုတ္ အက ဥ္းေ္ာငမ္ ားသိို႔ မလႊဲေျပာင္းမီ ရဲစခန္းသိို႔ ဦးစြာ ပိို႔ေဆာငခ္ဲသ့ည္။ 
ယံိုၾကည္စိတ္ခ ရေသာ အစီရငခ္ံ ေဖာ္ျပခ က္မ ားအရ ရဲစခန္း၌ ဖမ္းဆီး္နိ္းသိမ္းခံရစဥ္ (LGBT) 
ပိုဂၢိိဳလ္ တစဥ္ီး အပါအဝင္ ္ နိး္သိမ္းခံ အမ ိိဳးသား၊ အမ ိိဳးသမီးမ ားအား လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝင္မ ားက 
လိငပ္ိိုင္းဆိိုငရ္ာ ကိိုယ္္ ိလကေ္ရာက္ က  းလြန္ခဲေ့ၾကာငး္ ေဖာ္ျပ္ားသည္။  

၃၅။  အခ ိိဳ႕ေသာ ္ိန္းသိမ္းခံရ္ားရသမူ ားသည္ စစတ္ပ ္ စစေ္ၾကာေရး စခန္းမ ားသိို႔ 
ပိို႔ေဆာငခ္ံၾကရၿပီး အက ဥ္းေ္ာငသ္ိို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပိဳမီ ၾကာခ နိ္သည္ တစဥ္ီးုႏွင့္ တစဥ္ီး 
တူညီျခင္း မရွေိပ။ ယံိုၾကည္စတိ္ခ ရေသာ အစီရင္ခခံ က္မ ားအရ အက ဥ္းေ္ာငုွ္ႏင့္ စစေ္ၾကာေရး 
စခန္းမ ားရွိ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစေ္ဆးေမးျမန္းသည့္ နည္းမ ားသည္ 
ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္းုွႏင့္ အလားသ႑ာနတ္ူေၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည။္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္ 
အခ ိနတ္ြင္ အသံိုးခ သည့္ နည္းမ ားမွာ မ က္စကိိို အဝတ္ျဖင့္အိုပ္ျခင္း၊ လက္္ ိပခ္တ္ျခင္း၊ 
႐ိိုကုွ္ႏက္ျခင္း၊ ၂ ရကမ္ွ ၃ ရက္အ္ိ အစာေရစာ ျဖတေ္တာက္ျခင္းုွႏင့္ အိပ္ခြင့္မေပးျခင္း စသည့္ 
နည္းမ ား ေယဘူယ အားျဖင့္ ပါဝငေ္ၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည္။ တစ္ေယာက္ဆိိုလွ င္ အခ ိန္ျပည့္ 
နီးပါး ဒူးေ္ာက္ေနရေၾကာင္းုွႏင့္ ဒူးအေပၚတြင္ ေဆးလပိျ္ဖင့့္ တိို႔သည့္ ဒဏ္ရာ ရရွေိၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ကာ အျခားေဖာ္ျပခ က ္အရ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ နိ္ အတြင္း ၎တိို႔အား ဒူးေ္ာက္ေစၿပီး 
၎တိို႔၏ ဦးေခါင္းအား ခ တိ္ရြယ္္ားသည့္ ဓား သိို႔မဟိုတ္ ေသနတ္အား ေရြးခ ယခ္ိိုငး္ေၾကာင္း 
ဆိိုပါသည္။ စစတ္ပပ္ိိုင္ ႐ိုပ္ျမငသ္ံၾကားမွ တဆင့္ ႐ိုပ္သံ္ ိုတ္လႊင့္ရာတြင ္ ႐ိုပ္သမံွတတ္မ္းမ ား 
အရ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္း ခံရသမူ ား ကိိုယ္ေပၚ၌ ဒဏရ္ာ ရရွိခဲသ့ည္ဟို 
သံိုးသပ္ရေသာ ျမင္သာ္င္ရွားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ ကမ္ ားကိို ေတြ႕ရပါသည္။ 

၃၆။ အာဏာသိမ္းသည့္ ကနဦး ရကသ္တၱပါတ္မ ားတြင ္ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းခရံသမူ ား၏ 
ေဆြးမ ိိဳးသားခ င္းမ ားမွ ၎တိို႔၏ အိမ္သူအိ္မသ္ားမ ား မညသ္ည့္ အေျခအေနတြင္ ရွေိနသည္၊ 
သိို႔မဟိုတ ္မညသ္ည့္ ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသည္ ဟူသည့္ အခ က္အလကမ္ ား လိုံးဝ မသရိွရိေပ။ 
အေျခအေနအမ ားစိုတြင္ (SAC) ဘကက္လည္း ဖမ္းဆီး္ိန္းသမိး္မရကိို တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပိဳျခင္း မရွသိည့္ ပံိုေပၚေနပါသည္။  

၃၇။ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းခံ္ ားရစဥ္ ေသဆံိုးသူ အနည္းဆံိုး ၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ဆိိုၾကပါသည္။ 
အခ ိိဳ႕မာွ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ရာွေဖြျခင္း ျပိဳစဥ ္သိို႔မဟိုတ္ အဝငအ္္ြက္ တားဆးီဂတိ္မ ား၌ 
ဒဏ္ရာမ ား ရရွိခဲ့ၿပီး ၎တိို႔အား ေဆးဝါးကိုသမရ မေပးေၾကာငး္ ေဖာ္ျပ္ားၾကပါသည္။ 
္ိန္းသိမ္းခံ္ားရစဥ္ ေသဆံိုးမရမ ားသည္ ျပည္နယုွ္ႏင့္ တိိုင္းေဒသႀကီးမ ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး 
ပဲခူးတိိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပညခ္႐ိိုငတ္ြင္ အနည္းဆံိုး ၆ ဦး ေသဆံိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားကာ 
္ိိုအေရအတြက္သည္ ခ႐ိိုငတ္စခ္ိုအတြင္း အမ ားဆံိုး ေသဆံိုးမရလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တိို႔္ဲမွ 
ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းခံ္ ားရစဥ္ ေသဆံိုးသူ ၄ ဦးမာွ အမ ိိဳးသား ဒီမိိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ ိဳပ္ (NLD) 
ပါတီဝင္မ ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တိို႔မိသားစိုဝငအ္ား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာငသ္ြားၿပီး ေနာက္တစေ္န႔တြင္ 
၎တိို႔ ခ စ္ရေသာ မိသားစိုဝင္၏ ႐ိုပ္အေလာင္းအား မီးသၿဂိိဳလ္ျခင္း မျပိဳမီ စစေ္ဆးရံို၌ 
ေခတၱလာေရာက္ၾကည့္ရန္ လာေရာက္ဖိို႔ ရဲစခန္းမွ မိသားစိုဝင္မ ားအား ဖိုန္းေခၚဆိိုခရံေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ ိိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ ားတြင္ ေသဆံိုးသြားသ၏ူ မသိားစိုဝငမ္ ားအား 
အာဏာပိိုငမ္ ား အသိမေပးခငက္တည္းက မီးရိရ႕သၿဂိိဳလမ္ရမ ား ရွိခဲ့ပါသည္။ မသိားစိုဝငမ္ ားအား 
ေသဆံိုးသူ၏ ႐ိုပ္အေလာင္းအား ျပသသည့္ ေနရာတြင ္ ေသဆံိုးသူ၏ ခုႏၶာကိိုယ္၌ ညိႇမစဲြရဲာ၊ 
ုွႏာေခါင္းုွႏင့္ နံ႐ိိုးက ိိဳးျခင္း၊ ေခါငး္ဒဏ္ရာမ ား၊ ခြစဲိတ္ၿပီး ခ ိဳပ္္ြင္းရာမ ားုွႏင့္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာမ ား 
အပါအဝင္ အျခား ဒဏရ္ာဒဏ္ခ ကမ္ ားအား သိသာ္င္ရာွးစြာ ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ကြယ္လြန္သူ 
မိသားစိုဝင္ ေသဆံိုးသည့္ အေၾကာင္းအရင္းုႏွင့္ ဖမ္းဆးီ္ိန္းသိမ္း ခံရစဥ္ စစေ္ဆး္ားေသာ 
ေဆးစစခ္ က္ သိို႔မဟိုတ ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမရ စသည့္ အခ ကအ္လကမ္ ားကိို မသိားစိုဝငမ္ ားက 
မသရိေပ။   
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၃၈။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင၍္ စစတ္ပ္ အာဏာပိိုင္မ ားသည္ 
ေရြးေကာကခ္ံ လႊတေ္တာ္ကိိုယ္စားလယွ္မ ား၊ ဆုႏၵျပသူမ ားုွႏင့္ သတင္းမီဒယီာသမားမ ားအား 
ဖမ္းဆီးျခင္းုွႏင့္ ္ိန္းသိမ္းခ ိဳပေ္ုႏွာင္ျခငး္တိို႔ ေဆာင္ရြကလ္ာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိိုင္းတြင္ (SAC) အား 
ဆန္႔က ငသ္ညဟ္ို သသံယရွသိူ မညသ္ူကိို မဆိို ဖမ္းဆးီအေရးယရူန္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လိုပေ္ဆာငလ္ာသည္။ ္ိိုသိို႔ ဖမ္းဆီးမရုွႏင့္ ္ိန္းသိမ္းခ ိဳပ္ေုွႏာင္မရမ ားအား ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအား တရားဝင ္လိိုက္နာက င့္သံိုးသည္ ့ ပံိုေပၚေအာင္ ေဆာငရ္ြကေ္နေသာ္လည္း 
္ိိုသိို႔ဖမ္းဆီးျခင္းမ ားသည္ ပိုဂၢိိဳလေ္ရး လြတလ္ပခ္ြင့္ုွႏင့္ လံိုျခံိဳခြင့္အား ေဖာက္ဖ က္ကာ 
တရားလက္လႊတ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ္ိိုသိို႔ ဖမ္းဆီးခ ိဳပ္ေုွႏာင္ျခင္းမ ားအား 
အရပသ္ား လူ္ ိုကိို ပစမ္ွတ္္ ား၍ က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ စနစ္တက  တိိုက္ခိ္ိုက္မရမ ား အျဖစ္ 
က  းလြနပ္ါလွ င ္္ိိုသိို႔ေသာ ဖမ္းဆီးခ ိဳပ္ေုွႏာငျ္ခင္းအား လူသားမ ိိဳးုႏြယစ္ို အေပၚ က  းလြန္ေသာ 
ရာဇဝတမ္ရဟို သတ္မတွ္ုိႏိုင္ပါသည္။ ္ိို႔အျပင္ ဖမး္ဆီး္နိ္းသိမ္း္ားစဥ္ လမူဆန္စြာ 
ဆကဆ္ံမရမ ားသည္ ညႇင္းပနး္ုိွႏပ္စကခ္ံရသူမ ား အေပၚ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရာ နာက င္မရ သိို႔မဟိုတ ္
စိတပ္ိိုင္းဆိိုငရ္ာ အတိိုဒိုကၡေရာက္ေစမရ ရွိသလိို အခ ိိဳ႕ အေျခအေနမ ားတြင္ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းစဥ္ 
ေသဆံိုးမရမ ား အျဖစသ္ိို႔ ဦးတညသ္ြားေသာေၾကာင့္ ၎တိို႔သည္ အသကရ္ွငသ္နခ္ြင့္ုႏွင့္ 
ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခား ရက္စက္ေသာ၊ လူမဆနေ္သာ ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ 
တားျမစ္မရမ ားအား ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ ရာဇဝတ္မရမ ားသိို႔ 
ဦးတညသ္ြားေစုိႏိုင္ပါသည္။  

 ခ။ ကေလးသူငယ္မ ား 

၃၉။ ကေလးမ ားကိိုလည္း တရားလကလ္ႊတ္ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းေနသလိို စစတ္ပ ္စစ္ေၾကာေရး 
စခန္းမ ားတြငလ္ည္း စစေ္ဆးျခင္းမ ား ရွိေနပါသည္။ အခ ိိဳ႕ ကေလးမ ားသည္ ၎တိို႔၏ 
မိဘမ ားုွႏင့္ အတူ ဖမ္းဆးီ္နိး္သိမ္းျခင္း ခံရၿပီး အခ ိိဳ႕မွာ မဘိမ ားုွႏင့္ မဟိုတ္ေပ။ ေနာကပ္ိိုင္း 
အမရတြမဲ ားတြင ္ မိဘမ ားသည ္၎တိို႔၏ သားသမီးမ ားအား မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွသိညက္ိို 
မသရိွိၾကဘ ဲ စစ္တပ္ စခနး္မ ားတြင ္၎တိို႔ သားသမီးမ ားအား စံိုစမ္းစစေ္ဆးသည့္ အခါမွသာ 
ကေလး၏ အသကက္ိို အမွနသ္ိရွဖိိို႔ စာရြကစ္ာတမ္းမ ား ေတာင္းၾကည့္ရန ္ ရဲက မိဘမ ားအား 
ဆကသ္ြယ္ၾကသည့္ အခါမွာသာ သရိွိၾကသည္။ ္ိိုကာလမ ိိဳးတြင္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းသည့္ အခါ 
ပံိုမွန္အားျဖင့္ ရက္အခ ိိဳ႕ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ကေလးသငူယမ္ ား မည္သည့္ ေနရာတြင္ 
ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္း္ားသညက္ိို ုႏရတ္ဆတိ္ ္ိနခ္ န္ျခင္းသည ္ အတင္းအဓမၼ 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းုွႏင့္ သ႑ာနတ္ူသည္။ ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းျခင္း ခရံစဥ္ 
ကေလးသူငူယမ္ ားသညလ္ည္း ညႇင္းပန္းုိွႏပ္စက္ျခင္းုွႏင့္ လူမဆနစ္ြာ ဆကဆ္ံျခင္း ၾကံိဳရသည္။  

၄၀။ ရနက္ိုနတ္ိိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စစ္အိုပခ္ ိဳပ္ေရး သတမ္ွတ္္ ားေသာ ၿမိိဳ႕နယမ္ ားမွ အပ 
ကေလးသငူယမ္ ားအား လူငယ္ တရားရံိုးတြင္ တရားစြဆဲိိုၿပီး ေတာငဥ္ကလၠာပုႏွင့္ သကၤန္းကြ န္း 
ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြငမ္ူ ၿမိိဳ႕နယ္တရားရံိုးမ ားတြင္ တရားသူႀကီးက လူငယ္ တရားသူႀကီး အျဖစ္ 
္ိိုငက္ာ ကေလးသငူယမ္ ားုွႏင့္ ဆိိုင္ေသာ အမရအား စရီငသ္ည္။ ္ိိုတရားစြဆဲိိုမရမ ားသည္ 
ကေလးငယ္မ ား ဝန္ခံ္ ြက္ဆိိုရန္ ဖအိားေပးျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ မတွ္ စီရငုိ္ႏိုင္ရန္ အဓိက္ား 
ေဆာင္ရြကေ္နေၾကာငး္ ေျပာဆိိုၾကသည္။ ဇြနလ္ ၃၀ ရကေ္န႔တြင္ ေျမာကမ္ ားစြာေသာ 
အက ဥ္းသားမ ားအား ေ္ာငမ္ွ လႊတေ္ပးၿပီးေနာက္ အာဏာပိိုငမ္ ားသည ္ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ 
(PC) ပိုဒမ္ ၅၀၅၊က ျဖင့္္ တရားစြခဲံ္ ားရေသာ ကေလးလူငယ္မ ားအား ေနာင္မက  းလြနရ္န္ 
ခံဝန္္ိိုးေစသည။္ အခ ိိဳ႕ ကေလးလငူယမ္ ားကိိုမူ လူငယ္ ္ိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ ားတြငသ္ာ 
ဆကလ္က္ ္ားရွိသည္။  

၄၁။  အ္ကေ္ဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ ားကိို ေ္ာက္ရရ၍ ကေလးလူငယ္မ ားအား 
္ိန္းသိမ္းခ ိဳပ္ေုွႏာင္ျခင္းုွႏင့္ ကေလးသူငယ္မ ားကိို ရံိုးတင္ တရားစြဆဲိိုျခင္းသည္ ျမန္မာုိႏိုင္ငကံ 
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အတည္ျပိဳ ပါဝင္ လကမ္တွ္္ိိုး္ားေသာ  ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ ား ဆိိုငရ္ာ ကိုလသမဂၢ 
ကြနဗ္န္းရွင္း အပါအဝင္ အျပညျ္ပည္ဆိိုငရ္ာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒုွႏင့္ ကိိုကည္ီမရ မရွိေပ။ 

 ၇။ လံိုျခံိဳေရးကင္းမ့ဲမရ မ ားလာျခင္းုွႏင့္ လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡမ ား ပိိုမိို 
ျဖစ္ပြားလာျခင္း 

၄၂။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ၌ ေျမာကမ္ ားစြာေသာ လကန္ကက္ိိုင္ ပဋိပကၡမ ားသည္ ဆယစ္ိုုႏွစ္မ ားစြာ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  အာဏာသိမ္းၿပးီေနာကတ္ြင္ လကန္ကက္ိိုင ္ အၾကမ္းဖကမ္ရမ ားသည္ ုိႏိုင္ငအံဝွမ္း 
သိသသိာသာ ျမင့္တက္ခဲသ့ည္။ အာဏာမသိမ္းမီ ကတည္းက ျမနမ္ာုႏိိုင္ငံ၊ ျပည္နယုွ္ႏင့္ 
တိိုင္းေဒသႀကီးမ ား၌ တပမ္ေတာ္ုႏွင့္ တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲမ ား (EAOs) အၾကား 
ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ လကန္ကက္ိိုင္ ပဋပိကၡမ ားသည္ ျပနလ္ည္ အသက္ဝင္လာကာ တိိုက္ပြမဲ ား 
ဆကတ္ိိုကဆ္ိိုသလိို ျပင္းျပငး္္န္္ န္ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ္ိိုသိို႔ တိိုင္းရငး္သား လကန္က္ကိိုင္ 
တိိုကပ္ြမဲ ားုွႏင့္ မတကူြျဲပားေသာ လက္နကက္ိိုင္ ခိုခစံစမ္ ိိဳးသည္ လက္နကက္ိိုင္ အဖြ႕ဲသစမ္ ားျဖင့္ 
ၿမိိဳ႕ျပေဒသမ ား၌ စတင္လာသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ္ိိုသိို႔ေသာ လကန္ကက္ိိုင္ အိုပစ္ိုမ ားအား 
တန္ျပန္ပစ္ခတမ္ရမ ားေၾကာင့္ ယခင္က တပမ္ေတာ္ုႏွင့္ (EAOs) မ ားအၾကား လကန္က္ကိိုင္ 
ပဋိပကၡ မၾကံိဳဖူးေသာ ေနရာမ ားတြင္ တိုိက္ပြမဲ ား စတင္ျဖစပ္ြားလာသည္။ ဧၿပလီမ ွ စ၍  
သတ္ျဖတ္မရုွႏင့္ ေပါကက္ြမဲရမ ား ပိိုမိို ျဖစ္ပြားလာရာ ုိႏိုင္ငံ၏ ေနရာအုံွႏ႔အျပားတြင္ မလံိုျခံိဳမရမ ား 
ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ေနရာ အေတာ္မ ားမ ား၌ (EAOs) မ ားုွႏင့္ လက္နကက္ိိုင္ အဖြ႕ဲသစမ္ ားသည္ 
အတူတကြ ပူးေပါင္းတိိုက္ခိိုကၾ္ကသည္။ တပမ္ေတာ္သည္ အစဥအ္လာအရ အသံိုးျပိဳခဲ့ေသာ 
“ျဖတ္ ၄ ျဖတ”္ ဗ  ဟာျဖင့္ ရန္သူအား ေငြေၾကး၊ အစားအစာ၊ ေ္ာက္လမွ္းေရး သတင္းုႏွင့္ 
လူသစ္စိုေဆာင္းမရ ကန္႔သတျ္ဖတ္ေတာက္ရန္ ရညရ္ြယ္ကာ အရပ္သားမ ားအား ဆကလ္က္ 
ပစမ္ွတ္္ ား တိိုကခ္ိိုကေ္နသည္။24 ျမန္မာအစိိုးရသည္ ္ိိုသိို႔ေသာ ဗ  ဟာအား ုိႏိုင္ငအံဝွမ္းရွ ိ
ေနရာအမ ားအျပားရွိ လူ္ ိုကိို ပစမ္ွတ္္ ား အေကာင္အ္ည ္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ ားစြာ ခ ိိဳးေဖာက္ေနသည့္ အျပင္ အခ ိိဳ႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ုိႏိုင္ငတံကာ လူသားခ င္း 
စာနာေ္ာက္္ ားမရ ဆိိုငရ္ာ ဥပေဒကိိုလည္း ခ ိိဳးေဖာက္ရာေရာကသ္ည္။ (ေအာက္တြင ္
ၾကည့္ပါ၊)  

 က။ လက္နက္ကိိုင္ ခိုခံမရမ ား ေပၚေပါက္လာျခင္းုွႏင့္ အျခား လက္တံို႔ျပန္သည့္ 
လိုပ္ရပ္မ ား  

၄၃။ ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ျပင္း္န္စြာ အင္အားသံိုး ၿဖိိဳခြင္းျခင္းုွႏင့္ လံိုျခံိဳေရး 
တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားက ရပရ္ြာလူ္ ိုရွရိာ ေနရာမ ားသိို႔ ညအခ ိန္ ဝငေ္ရာက ္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမ ား 
ျပိဳလိုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာသမိ္းမရကိို ဆန္႔က ငေ္သာ အခ ိိဳ႕အတိိုက္အခမံ ားသည္ 
လကန္ကစ္ြကဲိိုင္ ေတာ္လွနလ္ာၾကသည္။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ ေနရာအုံွႏ႔အျပားတြင ္ လက္နက္ကိိုင္ 
တပဖ္ြ႕ဲမ ားအား စတင္ ဖြ႕ဲစည္းလာၾကကာ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား၏ လရပရ္ွားမရမ ားကိို 
ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲ၊ ဖမ္းဆီးခံ္ားရသမူ ား လြတ္ေျမာကေ္ရး ေတာင္းဆိိုၾကေသာ 
အဖြ႕ဲမ ားုွႏင့္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲမ ားမ ွ ဖြ႕ဲစည္းလာၾကျခင္း ျဖစသ္ည္။ 
အခ ိိဳ႕မာွမူ ၎တိို႔၏ နယေ္ျမ္ိန္းခ ိဳပ္ုိႏိုင္ေရး အတြက္ လံိုျခံိဳေရး တပဖ္ဲြ႕ဝငမ္ ားအား အတတူကြ 
တိိုကခ္ိိုက္ၾကရန္ ပူးေပါင္း ေဆာငရ္ြကလ္ာၾကသည္။ ္ိိုအိုပ္စိုမ ားမွ အခ ိိဳ႕အဖြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ 
ရွိရင္းဆဲြ လကန္ကက္ိိုင္ အဖြ႕ဲမ ားမွ စစသ္ငတ္န္းမ ား ရယလူာၾကသည္။  

၄၄။  (SAC) ၏ အၾကမ္းဖက ္လိုပရ္ပမ္ ားအား တံို႔ျပနေ္တာ္လနွသ္ည့္ မည္သည့္ လိုပရ္ပမ္ဆိို 
မိမကိိိုယက္ိို ကာကြယသ္ည့္ တရားေဘာင္ဝင္ေသာ လိုပ္ရပ္ ျဖစေ္ၾကာင္း (CRPH) က 

  

 24 A/HRC/39/64 ုႏွင့္ အျခားဖိိုင္မ ားအား ၾကည့္ပါ။   
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ေၾကညာၿပီးေနာက္တြင္ (NUG) သည္ ၎တိို႔၏ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္ (PDF) 
ဖြ႕ဲစည္းေၾကာင္း ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလ အေစာပိိုငး္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ္ိိုသိို႔ ေၾကညာၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာုိႏိုင္ငံ အဝွမ္း၌ အသစဖ္ြ႕ဲစည္းလိိုက္သည့္ လကန္ကက္ိိုင္ တပဖ္ြ႕ဲမ ားကလည္း (NUG) ုႏွင့္ 
တသားတည္း ျဖစေ္ၾကာငး္ တရားဝင္ ္ိုတ္ျပန္ခဲသ့ည္။ ေမလ ၂၆ ရကေ္န႔တြင္ (NUG) က 
၎တိို႔၏ (PDF) အဖြ႕ဲတိို႔ လိိုက္နာေစာင့္္နိ္းရမည့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ္ာ အဓိက စခံ ိနစ္ုံႏရန္းမ ား 
ပါဝငေ္သာ က င့္ဝတ္စည္းကမး္ သတမ္ွတခ္ က္ (Code of Conduct) ကိို ္ိုတ္ျပနခ္ဲပ့ါသည ္
(အပိိုငး္ ၉ ကိို ၾကည့္ပါ၊)။ သိို႔ေသာ္ လကရ္ွအိခ ိန္အ္ိ (NUG) သည္ ေျမာကမ္ ားလွစြာေသာ 
လကန္ကက္ိိုင္ တပဖ္ြ႕ဲသစမ္ ားမွ (NUG) ုွႏင့္ ပူးေပါင္းသည့္ အဖြ႕ဲမ ားကိို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မပူးေပါငး္သည့္ အဖြ႕ဲမ ားကိိုေသာ္လည္းေကာင္း ္နိ္းခ ိဳပ္ုိႏိုင္စြမ္းရွပိံို မေပၚေပ။ အသစ္ 
ဖြ႕ဲစည္းလိိုက္သည့္ လကန္က္ကိိုင္ တပဖ္ြ႕ဲမ ားတြင္ တပ္အရြယအ္စား၊ သင္တန္းရရွိမရ၊ 
လကန္ကတ္ပဆ္ငမ္ရ၊ မဟာမတိ္ဖြ႕ဲမရ၊ အမနိေ္ပး ဖြ႕ဲစည္းပံိုအဆင့္ဆင့္ အပါအဝင္ စနစတ္က  
ဖြ႕ဲစည္းေဆာငရ္ြကုိ္ႏိုင္မရ ုွႏင့္ တိိုက္ခိိုက္မရမ ား ျပိဳုိႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာငရ္ညတ္ိို႔တြင္ 
မတကူြျဲပားမရမ ား ရွိၾကပါသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလလယမ္ွ စ၍ ပ  ေစာ္ီး ဟိုေခၚေသာ စစ္တပ္ 
အားေပးေ္ာက္ခသံည့္ အိုပ္စိုမ ားသည္လည္း ုိႏိုင္ငံအဝမွ္းဖြ႕ဲစည္းလာကာ ၎တိို႔္ဲမွ အခ ိိဳ႕မွာ 
တပမ္ေတာ္က သငတ္န္းေပး္ားသည္ဟို ဆိိုၾကသည္။ 

၄၅။  ျပည္ေ္ာငစ္ို နယေ္ျမ အပါအဝင္ ျပည္နယုွ္ႏင့္ တိိုင္း ၁၂ ခို၌ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖဲြ႕ဝငမ္ ားုွႏင့္ 
ေဖာ္ျပပါ လကန္ကက္ိိုင ္တပ္ဖြ႕ဲမ ား အၾကား တိိုကပ္ြျဲဖစပ္ြားလာကာ အ္ူးသျဖင့္ စစ္ကိိုင္းတိိုင္း၊ 
ခ င္းျပည္နယုွ္ႏင့္ ကယားျပည္နယ္မ ားတြင္ တိိုက္ပြျဲပင္း္န္ေနသည။္25 အေျခအေန 
အေတာ္မ ားမ ားတြင္ တပမ္ေတာ္သည္ ခိုခကံာကြယေ္ရး တပဖ္ြ႕ဲမ ားုွႏင့္ အျပန္အလွန္ ္ ိတတ္ိိုက္ 
ပစခ္တ္ၿပေီနာက္ သိို႔မဟိုတ ္ အိမတ္ြင္း ရာွေဖြမရမ ား ျပိဳလိုပေ္နစဥ ္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူ္ ိုအား 
ပစမ္ွတ္္ ားကာ လကတ္ံို႔ျပန္ လကစ္ားေခ သည့္ လိုပရ္ပမ္ ိိဳး က  းလြန္ေလ့ရွိၿပီး 
အက ိိဳးဆက္အားျဖင့္ အရပသ္ား ေသဆံိုးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ္ိခိိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ ားုွႏင့္ 
ေနရပစ္ြန္႔ခြာရမရမ ားလည္း ရွိလာပါသည္။ 

၄၆။ စစက္ိိုင္းတိိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လက္နကက္ိိုင ္တပ္ဖြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ ဧၿပလီဆန္းပိိုင္းမွ စ၍ 
ေနရာ အေတာ္မ ားမ ား၌ ပစ္ခတ္မရမ ား ျပိဳလိုပ္လာကာ အေျခအေနမွာ တျဖည္းျဖည္း 
ဆိိုးရြားလာပါသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇလူိိုငလ္ဆန္းပိိုင္းတြင္ ကနီုႏွင့္ ဒီပဲယင္း ၿမိိဳ႕နယ္မ ား၌ 
တပမ္ေတာ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ ားုွႏင့္ ေသနတ္မ ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိိုက္ခိိုက္မရမ ား ရွိခဲက့ာ 
လူေသဆံိုးမရမ ား ရွိခဲပ့ါသည္။ ္ိိုသိို႔ ေသဆံိုးသူမ ားမ ွ အခ ိိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးခရံၿပီးေနာကမ္ွ 
သတ္ျဖတ္ျခငး္ ခံခဲရ့ၿပီး သတ္ျဖတခ္ံရသူမွ အခ ိိဳ႕မွာ လကန္က္ကိိုင္ တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
စြပစ္ြေဲျပာၾကားမရမ ား ရွပိါသည္။ ပစ္ခတတ္ိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၅,၀၀၀ ခန္႔သည္ 
ဘာသာေရး အေဆာက္အအံိုမ ား၊ ေတာတြင္းေနရာမ ားုွႏင့္ အိုႏၵိယ ုႏိိုင္ငအံတြင္း 
္ြကေ္ျပးခိိုလံရၾကရသည္။  

၄၇။ ခ င္းျပည္နယတ္ြင္ ခ င္းျပည္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ (CDF) က ၿမိိဳ႕နယ ္အမ ားအျပားရွိ 
တပမ္ေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ ားအား တိိုက္ခိိုက္ခဲသ့ည္။ မင္းတပ္ၿမိိဳ႕နယတ္ြင္ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃ 
ရကေ္န႔၌ စစအ္ိုပ္ခ ိဳပေ္ရး ေၾကညာၿပီးေနာက္ တပမ္ေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ မင္းတပ္ၿမိိဳ႕အား 
လကန္က္ႀကးီမ ားျဖင့္ ပစခ္တက္ာ အရပသ္ား ၁၅ ဥးီကိိုလည္း လူသား တတံိိုင္းအျဖစ ္
အသံိုးျပိဳခဲ့သည။္ ၿမိိဳ႕တြင္းရွ ိ အရပသ္ား အေဆာက္အအံိုမ ား ္ိခိိုကပ္ က္စီးခဲ့ၿပီး 
ေ္ာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ ေဒသခံ လူ္ိုမ ား ေနရပစ္ြန္႔ခြာ ္ ြက္ေျပးရကာ အနည္းဆံိုး အရပသ္ား 
၅ ဦး ေသဆံိုး၍ အေယာက ္ ၅၀ ေက ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲသ့ည္။ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ ားသည္ 
က န္အရပသ္ားမ ားကိို ၿမိိဳ႕တြင္း၌ ပိတ္္ ားခဲၿ့ပီး ပိတမ္ိေနေသာ အရပသ္ားမ ားအား ေရုႏွင့္ 
လွ ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္မရမ ား ျပိဳခဲ့သည္။ ဇြန္လဆန္းတြင္ အနီးအနားရွိ ေက းရြာမ ား၌ 

  

 25 ဆက္စပ္ ေျမပံိုအား ေလ့လာရန္ A/HRC/48/CRP.2 အား ၾကည့္ပါ။  
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တိိုကပ္ြျဲဖစပ္ြားမရေၾကာင့္ ကနဦး ေနရပ္စြန္႔ခြာ ္ြကေ္ျပးရသူ (IDPs) မ ားသည ္ ဒိုတိယအႀကိမ္ 
္ြကေ္ျပးတမိ္းေရွာင္ရျပနသ္ည္။ ေျပာဆိိုခ က္မ ား အရ တပမ္ေတာ္သည္ အလံျဖ ျပ္ားေသာ 
(IDPs) စစေ္ရွာင္ဒိုကၡသညစ္ခန္းအား ပစခ္တခ္ဲ့သလိို ၎တိို႔္ံသိို႔ ပိို႔ေဆာင္သည့္ 
လူသားခ င္းစာနာေ္ာက္္ားမရ အကအူညီမ ားကိိုလည္း ကန္႔သတ္ပတိ္ပငခ္ဲ့သညဟ္ို ဆိိုသည္။ 
အျခား ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြငလ္ည္း လကန္က္ကိိုင္ တိိုကပ္ြမဲ ား ျဖစပ္ြားေနၿပီး တိိုကပ္ြေဲၾကာင့္ 
အနည္းဆံိုး အရပသ္ား ၇ ဦး ေသဆံိုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည။္  

၄၈။ ေဒသခံ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြ႕ဲဝငမ္ ားုွႏင့္ (EAOs) အဖြ႕ဲဝငတ္ိို႔သည္ ကရငန္ီ အမ ိိဳးသား 
ကာကြယေ္ရး တပ္ (KNDF) ကိို ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလကိုန္ပိိုင္း၌ ကယားျပညန္ယ္၊ 
ဒီေမာဆိိုးုွႏင့္ လြိိဳင္ေကာ္ ၿမိိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပညန္ယ္ ေတာငပ္ိိုင္း ဖယ္ခံိုၿမိိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္းမ ားုႏွင့္ 
တပမ္ေတာ္ စခန္းမ ားကိို တိိုကခ္ိိုကသ္ိမ္းယူုိႏိုငခ္ဲ့သည္။ တပမ္ေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲမ ားကလည္း လေူန 
္ူ္ပ္ေသာ ေနရာမ ားသိို႔ လကန္က္ႀကးီမ ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္သလိို ေလေၾကာင္းမွ 
ဗံိုးႀကဲတိိုက္ခိိုကမ္ရမ ား ျပိဳလိုပခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပသ္ား ၅၅ ဦး္က္ မနညး္ ေသဆံိုးခဲ့သည္။ 
၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇြနလ္ အတြင္း တိိုကပ္ြျဲဖစပ္ြားၿပီးေနာက္ ေသဆံိုးသူတိို႔၏ ႐ိုပ္အေလာင္းမ ားကိို 
စာသင္ေက ာငး္ဝင္းအတြငး္ုွႏင့္ အျခား ေနရာမ ား၌ ေတြ႕ခဲရ့ၿပီး ၎တိို႔္ဲမွ ၂၂ ဦးမွာ 
လကေ္နာက္ျပန္ႀကိိဳးတိုပ္ၿပီး ေသဆံိုးေနၾကေသာေၾကာင့္ တစိုတေဝးတည္း ကြပမ္ က္ခရံေၾကာင္း 
 ႊန္ျပေနသည္။  တပ္မေတာ္ တပ္သားမ ားသည္ စာသငေ္က ာင္းမ ားုွႏင့္ ဘာသာေရး 
အေဆာက္အအံိုမ ား အပါအဝင္ အရပသ္ား အေဆာက္အအံိုမ ားအတြင္း စခန္းခ ျခင္း၊ 
ဖ က္ဆးီျခင္း၊ မီးရိရ႕ျခင္းုွႏင့္ လိုယက္ျခင္းမ ား က  းလြန္ခဲက့ာ သက္ႀကီးရြယ္အိိုမ ား ခိုိလံရနားခိိုရာ 
ေနရာကိိုလည္း စီးနင္းတိိုကခ္ိိုက္မရေၾကာင့္ လူ ၈ ဦး ေသဆံိုးခဲ့သည္။ အရပ္သား ၁၀၈,၀၀၀ 
ေယာက္ေက ာ္သည္ စားနပ္ရကိၡာ၊ ေဆးဝါးုွႏင့္ အမိိုးအကာ မရွစိေလာက္ျဖင့္ ေန္ိိုငေ္နရၿပီး 
ဘာသာေရး နယေ္ျမမ ားုွႏင့္ ေတာအတြငး္သိို႔ ဝငေ္ရာက္ခိိုလံရေနၾကရသည္။ တပမ္ေတာ္ 
စစေ္ၾကာငး္သည္ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ ားမရ ဆိိုင္ရာ အကူအညီမ ားအား 
ပိတပ္ငတ္ားဆီးမရမ ား ရွကိာ စစေ္ရွာင္ဒိုကၡသည္မ ား အတြက္ ေပးလ ရန္ ရည္ရြယ္္ ားေသာ 
ဆန္အတိ္မ ားအား မီးရရိ႕ဖ ကဆ္ီးခဲေ့ၾကာင္း ေျပာဆိိုၾကသည္။  

၄၉။ မည္သမူည္ဝါ ္ိုတေ္ဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွေိသာ လအူိုပ္စိုမ ားသည ္ ပစ္မတွ္္ ား 
သတ္ျဖတ္မရမ ားုွႏင့္ ေပါကက္ြေဲစေသာ လကန္ကပ္စၥည္းမ ားျဖင့္ လိုပ္ၾကံသည့္ ရာဇဝတမ္ရမ ား 
ျမင့္တက္လာကာ လံိုျခံိဳမရ မရွိေသာ အေျခအေနအား ပိိုမိို ဆိိုးရြားလာေစသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ 
ေမလမွ စ၍ ပစခ္တသ္တ္ျဖတ္ျခင္းုွႏင့္ ဓား္ိိုးမရမ ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၃၀ ေက ာ္ အသတ္ခခံဲ့ရၿပီး 
္ိခိိုက္ဒဏရ္ာရသမူ ားလည္း ရွိၾကသည္။ ပစ္မတွ္္ား တိိုက္ခိိုကခ္ံရသူ အမ ားစိုမွာ 
ေက းရြာ/ရပက္ြက္ အိုပ္ခ ိဳပေ္ရးမ း တာဝန္အား လကရ္ွိ ္မ္းေဆာငေ္နေသာ သိို႔မဟိုတ ္ယခင္က 
္မ္းေဆာငဖ္ူး သူမ ားုွႏင့္ စစတ္ပ္ သတင္းေပးဟို သသံယ ရွိသမူ ား ျဖစေ္ၾကာင္း ဆိိုၾကသည္။ 
လကရ္ွိ အခ ိနအ္္ိ စစတ္ပ ္ဆန္႔က င္ေရး အိုပ္စိုမ ားသည ္လူေသမရ ဒါဇငေ္ပါင္းမ ားစြာ အတြက္ 
တာဝန္ရွေိၾကာင္း တရားဝင္ ္ိုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစသ္ည္။ အေျခအေန အေတာ္မ ားမ ားတြင္ 
မည္သမူည္ဝါ ေဖာ္္ိုတ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ က  းလြနသ္ူမ ားသည္လည္း (NLD) ပါတီဝင္ုႏွင့္ 
အျခား ုိႏိုင္ငေံရး ပိုဂၢိိဳလမ္ ားကိိုလည္း ေဖာ္ျပပါ အလားတ ူ နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ သတ္ျဖတမ္ရမ ား 
ရွိေနကာ ္ိိုသတ္ျဖတသ္ူမ ားသည္ ပ  ေစာ္ီး အိုပစ္ိုုႏွင့္ ဆကစ္ပေ္ၾကာင္း ဆိိုၾကသည္။ 

၅၀။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ကတည္းက အစိိုးရ အိုပ္ခ ိဳပေ္ရး ဆိိုငရ္ာ အေဆာကအ္အံိုမ ား၊ 
စစေ္ဆးေရး ဂိတမ္ ားုွႏင့္ ရဲစခန္းမ ား အပါအဝင္ စစ္တပ္ုႏွင့္ စပ္ဆကေ္သာ 
အေဆာက္အအံိုမ ားုွႏင့္ (SAC) က ျပနလ္ည္ ဖြင့္လွစရ္န ္ စီစဥ္္ားေသာ စာသငေ္က ာင္းမ ား၊ 
ပညာေရး အေဆာက္အအံိုမ ားတြင ္ ဗံိုးေပါက္ကြသဲည့္ အေရအတြက ္ မ ားစြာ ရွိလာသည္။ 
ရရပေ္္ြးလွသည့္ ပံိုစံ အမ ိိဳးမ ိိဳးျဖင့္ ၾကံိဳရာက ပန္း ဖန္တီး္ားေသာ လကလ္ိုပဗ္ံိုးုႏွင့္ မီးေလာင ္
ေပါကက္ြေဲစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ ားသည္ လအူမ ား ေသဆံိုးဒဏ္ရာရေစသည္ ့ေပါကက္ြမဲရမ ား၏ 
အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ 
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၅၁။ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လကန္ကက္ိိုင္ ပဋိပကၡ မဟိုတ္ေသာ လကန္ကက္ိိုင ္
တိိုကပ္ြမဲ ားတြင2္6 အျပည္ျပညဆ္ိိုငရ္ာ လူသားခ င္းစာနာေ္ာက္္ ားမရ ဆိိုငရ္ာ ဥပေဒုႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒကိိုလည္း လိိုက္နာက င့္သံိုးရပါမည္။ အဓိကအားျဖင့္ 
ဂ နီဗာ ကြနဗ္နး္ရွင္း၏ ဘံို ပိုဒ္မ ၃ ုွႏင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လသူားခ င္းစာနာေ္ာက္္ ားမရ 
ဥပေဒ၏ က င့္သံိုးရမည့္ စည္းမ ဥ္းစညး္ကမ္းမ ားအား စစတ္ပ္ အငအ္ားစိုမ ားုွႏင့္ ပဋိပကၡုႏွင့္ 
ဆကစ္ပေ္သာ လက္နကက္ိိုင္ အိုပစ္ိုမ ားကပါ လိိုကန္ာ က င့္သံိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ 
အျဖစ္အပ က္မ ားသည္ အသက္ရငွ္သန္ခြင့္၊ လြတလ္ပခ္ြင့္ုွႏင့္ လံိုျခံိဳမရရွခိြင့္၊ တရားလကလ္ြတ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းုွႏင့္ ခ ိဳပ္ေုွႏာင္ျခင္းမွ လြတက္င္းခြင့္၊ အစားအစာ ရရွခိြင့္ုွႏင့္ ေနအိမ္ျဖင့္ ေန္ိိုင္ခြင့္၊ 
ပညာသင္ခြင့္ုႏွင့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ရ ရရွိခြင့္ အျပင္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ ားအား 
ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သလိို မတရားဖုိွိႏပ္သည့္ သေဘာ သကေ္ရာကပ္ါသည္။ အ္က္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ ကအ္ခ ိိဳ႕သည ္ လကန္ကက္ိိုင ္ ပဋိပကၡတြင ္ လိိုကန္ာက င့္သံိုးရမည္ ့
အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လသူားခ င္းစာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒအား ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာကသ္လိို 
စစရ္ာဇဝတမ္ရသိို႔လည္း ဦးတည္ေစုိႏိုင္ပါသည္။ 

 ခ။ ျမန္မာ့ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ ားုွႏင့္ တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ ား 
အၾကား လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡ  

၅၂။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရကေ္န႔ ကတည္းက ျမနမ္ာုႏိိုင္ငအံဝမွ္းရွ ိ ျပည္နယုွ္ႏင့္ 
တိိုင္းေဒသႀကီးမ ားတြင္ တပ္မေတာ္ုွႏင့္ တိိုင္းရင္းသား လကန္ကက္ိိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ ား (EAOs) 
အၾကား ျဖစပ္ြားခဲ့ေသာ လကန္က္ကိိုင္ ပဋပိကၡမ ားသည ္ျပနလ္ည္  အသကဝ္ငလ္ာသည။္ ၂၀၂၀ 
ခိုုႏွစ္ တစုွ္ႏစ္ပါတလ္ံိုး ရခိိုင္ျပညန္ယ ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္မရမ ား သသိိသာသာ 
ျဖစ္ပြားခဲေ့သာ္လည္း ၂၀၂၀ ခိုုွႏစ္ ေုႏွာင္းပိိုင္းကတည္းက တပ္မေတာ္ုွႏင့္ ရခိိုင့္ တပ္မေတာ္ (AA) 
တိို႔အၾကား ပ က္လြယ္ေသာ အပစအ္ခတ္ ရပစ္ဲမရ သေဘာတူညီမရသည္ လကရ္ွိ အခ နိအ္္ိ 
ဆကလ္က ္ တည္တံေ့နဆဲ ျဖစ္သည္။ အ္ူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီ ုွႏစ္မ ားက 
တိိုကပ္ြမဲျပင္း္န္သည့္ ကခ င္ျပည္နယ္ုွႏင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အခ ိိဳ႕ ေနရာမ ားတြငလ္ည္း 
တိိုကပ္ြမဲ ား ျပန္လည္ ျဖစပ္ြားလာသည္။ ယံိုၾကည္စိတ္ခ ရေသာ အစီရင္ခခံ က္မ ား အရ 
လကန္ကက္ိိုင ္ ပဋိပကၡ အတြင္း ပါဝငပ္တသ္ကေ္နသည့္ လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ ားစြာသည္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒုွႏင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ္ာ လသူားခ င္း 
စာနာေ္ာက္္ ားမရ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ္ားသည့္ အရပသ္ားမ ား ကာကြယေ္စာင့္ေရာွက္ေရး 
တာဝန္အား ေလးစားလိိုက္နာျခင္း မရွေိၾကာငး္ ေဖာ္ျပေနသည္။ အ္ူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ 
အရပသ္ား ျပည္သလူူ္ ိုကိို လံိုးဝ အေလးမ္ားဘဲ အရပသ္ားုွႏင့္ အရပ္သားဆိိုငရ္ာ 
အေဆာက္အအံိုမ ားကိို ပစမ္ွတ္္ ား တိိုက္႐ိိုက္ တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ား ဆက္လက္ ျပိဳတတ္သလိို 
စစဆ္ငေ္ရး ဆငု္ႏႊဲရာတြင္ စစဖ္က္ အရပဖ္က္ ပစ္မတွ ္ မခြျဲခားဘဲ ပစ္ခတ္တိိုက္ခိိုက္မရမ ား 
ျပိဳလိုပတ္တေ္ပသည္။27 ေျမျမိဳပ္မိိုင္းေၾကာင့္လည္း အရပသ္ား ေသဆံိုးမရမ ား ဆက္လက္ 
ရွိေနကာ အသကေ္မြး ဝမး္ေၾကာင္း လိုပ္ငန္းမ ားုွႏင့္ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ ားမရ 
အကူအညီေပးေရး လိုပင္န္းမ ား အေပၚ သကေ္ရာက္မရ ရွိပါသည္။ 

၅၃။ အ္ကေ္ဖာ္ျပပါ အေၾကာငး္အခ ကမ္ ား အရ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ မဟိုတ္ေသာ 
လကန္ကက္ိိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာတြင္ ုိႏိုင္ငတံကာ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ 

  

 26 ဂ နီဗာ ကြန္ဗန္းရွင္း ပိုဒ္မ ၃ အေပၚ (ICRC) အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ခိုုွႏစ္ဆိိုင္ရာ မွတ္ခ က္မ ား အရ၊ အပိိုဒ္ ၄၂၅ 
တြင္ “အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡ မဟိုတ္ေသာ တိိုက္ပြမဲ ား ဆိိုသည္မွာ ုိႏိုင္ငံတစ္ုိႏိုင္ငံ၏ 
နယ္နိမိတ္ အတြင္း အစိိုးရ စစ္တပ္ုွႏင့္ အျခား လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲမ ား အၾကား သိို႔မဟိုတ္ ္ိိုသိို႔ေသာ 
လက္နက္ကိိုင္ အဖြဲ႕မ ား အၾကား ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ လက္နက္ကိိုင္ တိိုက္ပြဲမ ား 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိိုင္ တိိုက္ပြမဲ ားသည္ ျပင္း္န္မရ အနည္းဆံိုး အဆင့္သာ ရိွရမည္ ျဖစ္သလိို 
တိိုက္ပြဲမ ားတြင္ ပါဝင္သည့္ လက္နက္ကိိုင္ အဖြဲ႕မ ားသည္လည္း ဖြဲ႕စည္းမရ၏ အနိမ့္ဆံိုးကိိုသာ ျပသရမည္။” 

 27 ယခင္ဥပမာမ ားအား ၾကည့္လိိုလွ င္ A/HRC/39/CRP.2 ုႏွင့္ A/HRC/42/50 တြင္ ၾကည့္ပါ။ 



A/HRC/48/67 

 19 

ဆိိုငရ္ာ ဥပေဒ အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအား လိိုကန္ာက င့္သံိုးရပါမည္။ 
လကန္ကက္ိိုင ္ ပဋိပကၡမ ားုွႏင့္ စပ္ဆိိုင္ေသာ လကန္က္ကိိုင္ တပဖ္ြ႕ဲမ ားသည္ အရပသ္ား 
ေသဆံိုးမရုႏွင့္ အရပသ္ား ဆိိုင္ရာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား ပစမ္တွ္္ားျခင္းမွ ေရွာင္ရာွးရန ္
လိိုအပ္ၿပးီ အရပ္သားမ ားုွႏင့္ အရပသ္ား ဆိိုင္ရာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား ္ိခိိုကမ္ရ မရွေိအာင္ 
ေရွာင္ရာွးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အရပသ္ား ္ခိိိုကမ္ရ အနညး္ဆံိုး ျဖစ္ေအာင္ သတိျပိဳျပငဆ္င ္
ေဆာင္ရြကရ္ပါမည္။ အရပသ္ားမ ား၏ လံိုျခံိဳေရး အတြက္ လိိုအပခ္ က္အရ သိို႔မဟိုတ္ စစ္ေရး 
လိိုအပခ္ က္ အရ မျဖစေ္န ေဆာငရ္ြကရ္မည့္ အေျခအေနမ ိိဳးမွ လြ၍ဲ အရပ္သားမ ားအား 
ရည္ရြယ္ခ က ္ ရွိရွိ ပစ္မတွ္္ ား တိိုကခ္ိ္ိုက္ျခင္း၊ လူသား တံတိိုင္း အျဖစ္ အသံိုးခ ျခင္း၊ 
အတင္းအၾကပ ္ ေနရပစ္ြန္႔ခြာေစျခင္းုႏွင့္ အရပဖ္က ္ အေဆာကအ္အံိုမ ားအား တိိုကခ္ိိုက္ျခင္း 
စသည့္ အရပ္သား ္ိခိိုက္မရအား ေရာွင္ရာွးရမည့္ တာဝန္ဝတရၱားအား ေဖာကဖ္ က ္
က  းလြနသ္ည့္ အခ ိိဳ႕လိုပ္ရပ္မ ားကိို စစ္ရာဇဝတ္မရမ ား အျဖစ ္သတမ္ွတုိ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 ၁။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိိုင္း 

၅၄။ ၂၀၁၂ ခိုုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ုွႏင့္ ကရင္ အမ ိိဳးသား အစည္းအရံိုး (KNU) အၾကား 
အပစအ္ခတ္ ရပ္စေဲရး စာခ ိဳပ ္လကမ္ွတ္္ ိိုးၿပီးေနာက ္ယခင္က္က္ ၿငမိ္းခ မ္းတည္ၿငိမေ္သာ 
ုွႏစ္အခ ိိဳ႕ ရွခိဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္ေုွႏာင္းပိိုငး္တြင္မူ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ၏ အေရ႕ွေတာငဘ္က္၌ အျပနအ္လွန္ 
ပစခ္တမ္ရမ ား ျပန္လည္ ျဖစပ္ြားလာခဲသ့ည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇနန္ဝါရလီတြင္ လေူပါင္း ၄,၀၀၀ သည္  
အိိုးအိမစ္ြန္႔ခြာ ္ြကေ္ျပးရၿပးီ ကာလၾကာရွည ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြေဲၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၁,၀၀၀ 
ခန္႔ အိိုးအိမစ္ြန္႔ခြာ ္ြကေ္ျပးခဲရ့ၿပီးျဖစက္ာ ၎တြင္ အနည္းဆံိုး လူေပါင္း ၉၇,၀၀၀ ခန္႔သည္ 
္ိိုင္းျမန္မာနယစ္ပတ္ြင္ ဒိုကၡသည္မ ား အျဖစ္ ရွင္သနေ္န္ိိုင္ၾကရပါသည္။28 
အာဏာသိမ္းၿပးီေနာက္ တိိုကပ္ြမဲ ား မၾကာခဏ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

၅၅။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရကေ္န႔ ေနာက္ပိိုင္းတြင္ (KNU) က ကရင္ျပညန္ယ၊္ ဖာပြန္ခ႐ိိုင္ရွိ 
တပမ္ေတာ္ စခန္းတစခ္ိုအား သိမး္ပိိုက္ၿပီးေနာကတ္ြင္ တိိုကပ္ြမဲ ား သသိိသာသာ 
ျပင္း္န္လာပါသည္။ တန္ျပန္လက္စားေခ သည့္ အေနျဖင့္ ကရင္ျပညန္ယုွ္ႏင့္ ပဲခူးတိိုင္း၌ 
တာဝန္က ေနေသာ တပမ္ေတာ္ တပဖ္ြ႕ဲဝင္မ ားသည္ ေလေၾကာင္းမွ တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ားအား 
ဆယစ္ိုုႏွစ္ ၂ ခို အတြင္း ပ္မဆိုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပိဳလိုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ ား ေသဆံိုး၊ 
ဒဏ္ရာရခဲ့ကာ စစ္ေဘးဒိုကၡသည္ အေရအတြက္ တိိုးလာခဲ့ၿပးီ စာသငေ္က ာင္း၊ အရပသ္ား 
အေဆာက္အအံိုမ ားုွႏင့္ အသကေ္မြးဝမ္းေၾကာင္း လိုပ္ငနး္မ ား ပ က္စီးခဲပ့ါသည္။ စစဆ္ငေ္ရး 
ရည္မနွ္းခ က္ မရွိသည့္ အခ ိိဳ႕ေနရာမ ားတြငပ္ါ ေလေၾကာင္းမွ တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ား ရွိခဲ့ပါသည္။29  

၅၆။ ေမလလယ္တြင္ လကန္က္ကိ္ိုင္ တိိုက္ပြမဲ ား ရာေပါင္းမ ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး30  
တပမ္ေတာ္သည္ အေဝးပစ္ အေျမႇာက္မ ားျဖင့္ ပစ္ခတမ္ရေၾကာင့္ အရပသ္ားမ ား ဒဏရ္ာရျခင္း၊ 
ပိိုငဆ္ိိုငမ္ရ အိိုးအိမ္ ပ က္စီးျခင္း၊ က န္းမာေရး ေဆးခန္းတစခ္ို ပ က္စီးျခင္း၊ လိုယက္ျခင္းုွႏင့္ 
ေနရပစ္ြန္႔ခြာ ္ြကေ္ျပးရျခင္းတိို႔ ရွိခဲ့ပါသည္။ တပမ္ေတာ္က ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မရ ၂ ႀကိမ္ 
က  းလြနခ္ဲ့ေၾကာင္း ခိိုငမ္ာေသာ ရင္းျမစမ္ွ ဆိိုၾကသည္။ ဇြနလ္တြင္ (KNU) ၏ ကရင္အမ ိိဳးသား 
ကာကြယေ္ရး တပမ္ေတာ္ (KNDO) သည္ အရပသ္ား ၄၇ ဦးအား ဖမ္းဆးီကာ ၎တိို႔္မဲွ ၂၅ 
ဦးအား သတ္ျဖတခ္ဲ့ကာ က န္သည့္သူူမ ားက လြတေ္ျမာကသ္ြားခဲေ့ၾကာင္း (SAC) 
ဘကေ္တာ္သား မီဒီယာမ ားက စြပစ္ြေဲဖာ္ျပခဲသ့ည္။31 (KNDO) က ၎တိို႔ အေနျဖင့္ 
အရပသ္ားမ ားအား ျပနလ္ႊတေ္ပးခဲ့ေၾကာင္း က န္ရွသိည့္သူ ၂၅ ဦးမွာ စစ္သားမ ား ျဖစ္ေၾကာင္းုႏွင့္ 

  

 28 OCHA, “Myanmar Humanitarian Update No. 3”, ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၁ တြင ္ၾကည့္ပါ။ “OCHA 
Humanitarian Needs Overview Myanmar 2021”, စာမ က္ုွႏာ 18 တြင္လည္း ၾကည့္ုႏိိုင္ပါသည္။  

 29 အေသးစိတ္ သိုႏိိုင္ရန္ A/HRC/48/CRP.2 တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 30 OCHA, “Myanmar: Humanitarian Snapshot”, 18 May 2021. 
 31 GNLM ျမန္မာ့အလင္း, KNDO က အျပစ္မဲ့ လိုပ္သား ၄၇ ဦးကိို ဖမ္းဆီး၊ ၁၄ ဇြန္ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္  
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၎တိို႔္ဲမွ အခ ိိဳ႕မွာ ပစသ္တခ္ံရေၾကာငး္ ္ိုတ္ျပနခ္ဲ့သည္။ ဇြနလ္ ၁၆ ရကေ္န႔တြင္ (KNU) က 
္ိိုအျဖစအ္ပ က္အား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမည္ ျဖစေ္ၾကာငး္ ္ိုတ္ျပနခ္ဲ့သည္။ 

၅၇။ ဇူလိိုင္လလယတ္ြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း လေူပါင္း ၄၇,၆၀၀ ခန္႔ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ 
္ြကေ္ျပးခဲရ့ၿပီး ယာယီ တဲမ ားုွႏင့္ ဂူမ ားအတြင္း ခိိုလံရေနရသည္။32 စစ္ေဘးေရွာင္ မဟိုတ္သည့္ 
အရပသ္ားမ ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လိုပ္ငန္းမ ားသည္လည္း ခရီးသြားလာမရ 
ပိတပ္ငက္န္႔သတ္ျခင္း၊ လံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္း၊ ကိိုဗစ္-၁၉ သိို႔မဟိုတ္ လသူားခ င္း စာနာေ္ာက္္ ားမရ 
အကူအညီအား တပမ္ေတာ္က ပိတပ္ငက္န္႔သတ္ျခင္းတိို႔ေၾကာင့္ ္ိခိိုကန္စန္ာမရမ ား ရွိေနသည္။  

 ၂။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိိုင္း  

၅၈။ ၂၀၁၈ ခိုုႏွစ္ကတည္းက ကခ င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငမိ္းခ မ္းတည္ၿငိမသ္ည့္ အေျခအေန 
ရွိခဲေ့သာ္လည္း လူေပါင္း ၉၅,၀၀၀ ခန္႔သည္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒိုကၡသည္မ ား အျဖစ္ ကာလၾကာရွည္ 
ေန္ိိုငေ္နရသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ မတလ္ ၁၁ ရကေ္န႔တြင္ ကခ င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
(KIA) က ဖားကန္႔ၿမိိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တပမ္ေတာ္ စစ္စခန္း ၁ ခိုကိို တိိုကခ္ိိုကခ္ဲ့ၿပီးေနာက္ 
ကခ င္ျပညန္ယ၊္ ရွမ္းျပညန္ယေ္ျမာကပ္ိိုငး္ုွႏင့္ စစ္ကိိုင္းတိိုင္း ေျမာကပ္ိိုင္းရွ ိ ၿမိိဳ႕နယ္ ၁၄ ခိုတြင္ 
တပမ္ေတာ္ုွႏင့္ (KIA) အၾကား တိိုကပ္ြမဲ ား ျပနလ္ည္ ျဖစပ္ြားလာသည္။  

၅၉။ မတလ္ေုွႏာင္းပိိုင္းတြင္ (KIA) သည္ မိိုးေမာက္ၿမိိဳ႕နယ္ အနးီရွိ ဗ  ဟာအရ အေရးပါေသာ 
ေတာင္္ပိ္အေပၚမွ စစ္စခန္းတစခ္ိုအား ျပန္လည္ သိမ္းပိိုက္ၿပီးေနာက ္ တိိုကပ္ြမဲ ား ပိိုမိို 
ျပင္း္န္လာသည္။ တပမ္ေတာ္သည္ ေလေၾကာင္းတိိုက္ခိိုက္မရမ ားုွႏင့္ ၿမိိဳ႕သစ္ုႏွင့္ ကိုန္းေလာ 
ေက းရြာမ ားမွ လကန္က္ႀကးီမ ားျဖင့္ (KIA) ေတာင္ေပၚ စစ္စခန္းအား ပံိုမွန္ ပစ္ခတခ္ဲသ့ည္။ 
္ိိုသိို႔ ပစခ္တတ္ိိုကခ္ိိုကရ္ာ၌ စစဖ္က္ အရပဖ္က္ ပစမ္ွတ ္ မခြျဲခားဘဲ အရပ္သား ေန္ိိုင္သည့္ 
ေနရာမ ားသိို႔ ပစခ္တမ္ရမ ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အရပသ္ား ေသဆံိုး ဒဏရ္ာရျခင္း၊ ဘာသာေရး 
အေဆာက္အအံိုမ ား အပါအဝင္ အရပသ္ား အိိုးအိမပ္ိိုငဆ္ိိုင္မရမ ား ပ က္စီးျခင္းုွႏင့္ ေနအိမစ္ြန္႔ခြာ 
္ြတေ္ျပးရျခင္းမ ား ရွိခဲသ့ည။္ ္ိိုသိို႔ အရပ္သား ေနရာမ ားအား ပစ္ခတ္တိိုက္ခိိုက္မရတြင္ 
ႀကိိဳတငသ္တေိပး ေၾကညာျခငး္ မရွိခဲေ့ပ။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ဧၿပလီ ၁၁ ရကေ္န႔တြင္ (KIA) သည္ 
မိိုးေမာက္ၿမိိဳ႕နယ္၊ ၿမိိဳ႕သစ္ ေက းရြာအနီး တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းမ ားအား ပစ္ခတ္တိိုက္ခိိုက္မရမ ား 
ရွိခဲက့ာ တပမ္ေတာ္ကလညး္ ေလေၾကာငး္ပစခ္တမ္ရမ ား၊ လကန္က္ႀကီးမ ားအား စစဖ္က ္
အရပဖ္က္ ပစ္မတွ္ ခြျဲခားျခင္းမရွဘိဲ ပစခ္တခ္ဲ့မရေၾကာင့္ အရပ္သား အေဆာက္အအံိုမ ား 
ပ က္စီးခဲသ့ည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကိုန္းေလာ ရြာအနီး၌ တပမ္ေတာ္ုွႏင့္ (KIA) 
အၾကား လက္နက္ႀကီးမ ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မရမ ား ျပိဳလိုပခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘိုန္းႀကီးေက ာင္း 
အတြင္းသိို႔ လက္နက္ႀကီးမ ား က ေရာကက္ာ ခိိုလံရေနေသာ အရပ္သားမ ား ေသဆံိုးခဲသ့ည္။ 
အမ ိိဳးသမီး တစ္ဦး၊ အမ ိိဳးသား တစ္ဦးုွႏင့္ ရဟန္း တစ္ပါး ေသဆံိုးခဲ့ကာ ကေလးငယ္ တစဥ္ီး 
အပါအဝင္ လ ူ ၄ ဦး ျပင္း္နစ္ြာ ဒဏ္ရာရခဲသ့ည္။ တပ္မေတာ္သည ္ ကခ င္ျပည္နယ္၌ 
အရပသ္ားမ ားအား လသူားတံတိိုင္း အျဖစ္ အသံိုးျပိဳခဲသ့လိို အတင္းအၾကပ္ လိုပအ္ားေပး 
ခိိုင္းေစမရမ ား ရွိခဲၿ့ပီး (KIA) ဘကမ္လွညး္ ကေလးသူငယ္မ ား အပါအဝင ္ အတငး္အဓမၼ 
စစသ္ားစိုေဆာင္းျခငမ္ ား ရွေိၾကာငး္ ေျပာဆိိုၾကသည္။ မတ္လလယ္၌ ကခ င္ျပည္နယ္ 
တဝမွ္းတြင္ အနည္းဆံိုး လေူပါင္း ၇,၈၀၀ ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရာွငရ္ကာ33  ၎တိို႔သည္ 
ဘိုန္းႀကီးေက ာင္းမ ားုွႏင့္ ဘိုရားေက ာင္းမ ားတြင္ ခိိုလံရေနရသည္။   

၆၀။ ရွမ္းျပညန္ယ္ ေနရာအုံွႏ႔အျပား၌ တိိုင္းရင္းသားလကန္ကက္ိိုင ္အဖြ႕ဲမ ား (EAOs) အၾကား 
လကန္ကက္ိိုင ္ ပဋိပကၡမ ား ရွိခဲ့သလိို တပမ္ေတာ္ုွႏင့္ (EAOs) မ ားအၾကားတြင္လည္း 
တိ္ိုက္ပြျဲဖစပ္ြားခဲၿ့ပီး တိိုကပ္ြေဲၾကာင့္ ုွႏစ္ကာလၾကာရွည္ ျဖစပ္ြားေလရ့ွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

  

 32 UNHCR Myanmar Emergency Overview Map, 12 July 2021 
 33 Ibid. 
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ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ား မၾကာခဏ ျဖစပ္ြားလာသည္။ ရွမ္းျပညန္ယ္ ေျမာကပ္ိိုင္းတြင္ စစေ္ရွာင္ ဒိုကၡသည္ 
(IDPs) ၁၀,၀၀၀ ခန္႔သည ္ စစေ္ရွာင္ စခန္းမ ား၌ ၂၀၁၁ ခိုုႏွစ္ကတည္းက 
ခိိုလံရေန္ိိုငေ္နၾကသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္တြင္ စစေ္ရွာင္ဒိုကၡသည္  ၁၇,၇၀၀ ဦး ေနရပစ္ြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာငခ္ဲ့ရကာ ၎္ဲမ ွ လူေပါင္း ၃,၃၅၀ သည ္ ၎တိို႔၏ အိိုးအိမ္ပ က္စီး ဆံိုးရံရးမရ၊ 
ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္းုွႏင့္ ေျမျမိဳပမ္ိိုင္း အုၲႏရာယမ္ ားေၾကာင့္ ေနရပမ္ျပနုိ္ႏိုင္ၾကေပ။34 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားုွႏင့္ မတရား ျပိဳက င့္မရမ ားတြင္ တပမ္ေတာ္က အရပသ္ားမ ားအား 
လူသားတတံိိုင္းအျဖစ္ အသံိုးခ ျခင္းုွႏင့္ အဓမၼ လိုပအ္ားေပး ခိိုင္းေစျခင္း၊ ရွမ္းျပည္ ျပနလ္ည ္
္ူေ္ာငေ္ရး ေကာင္စီ (RCSS)၊ ရွမ္းျပညတ္ပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိိုင္း (SSA-N) ုႏွင့္ တေအာင္း 
အမ ိိဳးသား လြတေ္ျမာက္ေရး တပမ္ေတာ္ (TNLA) တိို႔က အရပ္သားမ ားအား 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း အျပင္ (SSA-N) ုွႏင့္ (TNLA) တိို႔က အဓမၼ စစသ္ား စိုေဆာင္းျခငး္ုွႏင့္ 
အဓမၼ လိုပ္အားေပး ခိိုင္းေစျခငး္တိို႔ ပါဝင္သည။္ (RCSS) ုွႏင့္ (TNLA) တိို႔အၾကား ျဖစပ္ြားသည့္ 
တိိုကပ္ြေဲၾကာင့္ နမၼတူးၿမိိဳ႕နယ္၊ ရြာသားမ ားသည ္ မနဆ္ာေက းရြာမွ ္ြကေ္ျပး 
တိမ္းေရွာငသ္ြားၿပီးေနာက္ (RCSS) သည ္မနဆ္ာေက းရြာမွ တေအာင္းလူမ ိိဳး အရပ္သားမ ားအား 
ျပန္ေပးဆြျဲခင္း၊ အဓမၼ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ ေနအိ္မ္မ ား၊ စားနပရ္ိကၡာုွႏင့္ တိရစာၦန္ 
သိိုေလွာငရ္ံိုမ ားအား မီးရိရ႕ဖ ကဆ္ီးျခင္းမ ား ျပိဳခဲ့ပါသည္။ ္ိိုေက းရြာ အတြင္း၌ (RCSS) တပ္က 
စခန္းခ ခဲေ့ၾကာင္း သရိပါသည။္  

 ၃။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ အေနာက္ပိိုင္း  

၆၁။ ၂၀၂၀ ခိုုွႏစ္ေုွႏာင္းပိိုင္း၌ ရခိိုင္ျပည္နယ္ုွႏင့္ ခ င္းျပည္နယ္ အတြင္း၌ ရခိိုင့္ တပမ္ေတာ္ုွႏင့္ 
တပမ္ေတာ္ အၾကား ျဖစပ္ြားသည့္ အပစ္အခတ္ ရပစ္ဲ္ားသည့္ အခ ိန္တြင္ ေျမျမိဳပမ္ိိုင္းမ ားုႏွင့္ 
အျခားေသာ ေပါက္ကြလဲြယသ္ည့္ ပစၥည္းမ ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ဇြနလ္ အ္ိ အရပ္သား ၁၂ 
ဦး ေသဆံိုးခဲက့ာ အေယာက္ ၃၀ ္ိခိိုက္ဒဏ္ရာ ရရွခိဲ့သည္။35  ရခိိုင္ျပညန္ယ္ ေျမာက္ပိိုင္းုႏွင့္ 
အလယပ္ိိုငး္တြင္ လူေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ေက ာ္ စစေ္ဘးေရာွင္ခဲရ့ၿပီး ေျမျမိဳပ္မိိုင္း အုၲႏရာယ္၊ 
လကန္ကက္ိိုင္ အဖြ႕ဲမ ား တည္ရွိမရ၊ စစ္ပြမဲ ား တေက ာ့ျပန ္ ျဖစ္လာမညက္ိို စိိုးရမိ္ေၾကာင့္ၾကမရ၊ 
လာမည့္ ုွႏစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လိုပင္န္းမ ားုွႏင့္ အစားအစာ ရင္းျမစမ္ ား အတြက္ 
စိိုးရမိ္ပပူနမ္ရ တိိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ မျပနုိ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ 

၆၂။ ္ိိုအခ နိ္တြင္ ရခိိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ ႐ိိုဟင္ဂ ာ ဥးီေရ ၆၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ဆိိုးဝါးေသာ 
အေျခအေနတြင္ ရွငသ္နေ္န္ိိုင္ၾကရသည္။ ယခငက္ အစီရင္ခေံဖာ္ျပခဲေ့သာ ႐ိိုဟငဂ္ ာမ ား 
အေပၚ က  းလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရုွႏင့္ မတရားျပိဳက င့္မရ အေျခအေနမ ားအား 
အေရးယူ ေျဖရငွ္းေပးျခင္း မရွသိလိို ရခိိုင့္တပေ္တာ္ (AA) ၏ နယေ္ျမတိိုးခ ႕ဲ ္ိန္းခ ိဳပ္္ားသည့္ 
ေနရာမ ားတြငလ္ည္း ေဖာ္ျပပါ ခ ိိဳးေဖာကမ္ရမ ားလည္း ဆကလ္က္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွသိည္။ ဥပေဒမဲ့ 
သတ္ျဖတ္ျခငး္၊ တရားလကလ္ြတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းုွႏင့္ အက ဥ္းခ  ခ ိဳပ္ေုွႏာင္ျခင္း အျပင္ မ ားစြာေသာ 
ေငြညႇစ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ ားအား က  းလြနေ္နသည္ဟေူသာ စြပစ္ြဲ ေျပာဆိိုခ က္မ ား ရွိသည္။ 
၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ေဖဖဝါရလီမွ စ၍ (SAC) သည္ အေ္ာက္အ္ား မရွဘိဲ ခရီးသြားလာခြင့္ 
ပိတပ္ငတ္ားဆီးသည့္ မူဝါဒအား ခ မွတခ္ဲ့ကာ ႐ိိုဟင္ဂ ာ ကေလးငယ္အမ ားစို အပါအဝင္ 
႐ိိုဟင္ဂ ာ ၈၀ ဦးအား ၂ ုွႏစ္ ေ္ာင္ဒဏ္ခ မတွ္ခဲက့ာ အေယာက္ ၆၀ မွာ တရားရငဆ္ိိုငေ္နရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာ အ႐ိိုးစြေဲနကာ စနစ္တက  ခြျဲခားဆကဆ္ံမရေၾကာင့္ ႐ိိုဟင္ဂ ာ 
လူမ ိိဳးမ ားအေပၚ ေပးသည့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မရအေပၚ စိိုးရိမစ္ဖြယ္ အေျခအေနတြင္ ရွိၿပီး 
ကာကြယက္ိုသုိႏိုင္သည့္ ဝမ္းပ က္ဝမ္းေလွ ာ ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံိုးသြားေသာ ကေလးငယမ္ ား 
ရွိေနသည္။ ရခိိုင္လမူ ိိဳး အမ ားစို ပါဝငေ္သာ ဒိုကၡသည္ ၁၃၀,၀၀၀ ေက ာ္သည္ ရခိိုင္ျပည္နယ ္

  

 34 OCHA Humanitarian Update No. 8, 24 June 2021; 2021 ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိိုင္းရွိ ၿမိိဳ႕နယ္မ ား 
ပါဝင္ေသာ အခ က္အလက္မ ား  

 35 UNICEF, Landmines/ERW Incidents information (2021) Factsheet (January – June 2021) 
အား ၾကည့္ပါ။  
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အလယပ္ိိုငး္ရွိ ဒိုကၡသည္ စခန္းမ ားတြင္ ၂၀၁၂ ခိုုႏွစ္ ကတည္းက ခိိုလံရေန္ိိုငေ္နရသည္။ 
ုိႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဗ  ဟာျဖင့္ ဒိုကၡသည္ စခနး္မ ားအား ပိတသ္ိမ္းရန္ ေက ာက္တလံိုး ဒိုကၡသည္ 
စခန္းမွ အစျပိဳ၍  ႀကိိဳးပမ္းမရမ ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိိုငရ္ာ ပိုဂၢိိဳလ္မ ားုွႏင့္ ေဆြးေုႏြးတိိုင္ပင္မရ 
မရွခိဲ့ျခင္း၊ အမနွ္တကယ္ ျဖစပ္ က္ေနသည့္ ရရပေ္္ြးေနေသာ ျပႆနာ အေရးကိစၥမ ားအား 
ကိိုငတ္ြယေ္ျဖရငွ္းရန္ မႀကိိဳးပမ္းျခင္းတိို႔ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ စံခ ိနစ္ံုႏရန္းမ ားုႏွင့္ 
အေကာင္းဆံိုး လိုပ္္ ံိုးလိုပ္နည္းမ ားအား ျပည့္မွီေအာင္ မေဆာင္ရြကုိ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ုိႏိုင္ငံတြင္ ခိုိလံရေနရေသာ ႐ိိုဟငဂ္ ာ ဒိုကၡသည္မ ားသည္ ကာယကံရငွ္၏ စတိဆ္ုႏၵအရ၊ 
ေဘးကင္းလံိုျခံိဳစြာ၊ သကိၡာရွိရွ၊ိ ေရရွညတ္ည္တံ့သည့္ ေနရပ္ျပနုိ္ႏိုင္ေရး အေျခအေနမ ားမွာ 
လကရ္ွိအခ နိအ္္ိ သသိသိာသာ ျပည့္မွီျခင္း မရွိေသးေပ။  

 ၈။ စီးပြားေရးုွႏင့္ လူမရေရး ဆိိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ ား 

၆၃။ အာဏာသိမ္းၿပးီေနာက္ပိိုင္း အျဖစ္အပ က္မ ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးုွႏင့္ လူမရေရး ဆိိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ ား စံစားရရွေိနသည့္ ျပည္သူလူ္ိုတစရ္ပလ္ံိုး အတြက ္ အလြန္ႀကးီမားေသာ 
ဆိိုးက ိိဳး သကေ္ရာကမ္ရမ ား ရွခိဲသ့ည္။ ဘဏလ္ိုပင္န္း၊ သယယ္ူပိို႔ေဆာငေ္ရး လိုပင္န္းမ ား စသည့္ 
လိုပင္န္းခြင္ က႑အစံိုမွ လိုပသ္ားျပည္သူမ ား အႀကီးအက ယ္ ဆုႏၵျပမရေၾကာင့္ ုႏိိုငင္ံ၏စီးပြားေရး 
အႀကီးအက ယ ္ ္ိခိိုက္ခဲသ့ည္။ ဘဏလ္ိုပင္န္းမ ား သိသသိာသာ ရပဆ္ိိုငး္သြားကာ 
အမ ားျပညသ္ူမ ား ေငြေၾကး ္ိုတ္ယရူန္၊ ေငြလကခ္ံရရွိရန္ုႏွင့္ ေငြေပးေခ ုိႏိုင္ေရး အတြက္ မ ားစြာ 
ကန္႔သတ္ျခင္း ခံရသည္။ ဘဏစ္နစ္၌ အတားအဆီး အေုွႏာင့္အယကွ္မ ား 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ျမနမ္ာုိႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေ္ာင္စို သန္းေပါငး္မ ားစြာ အတြက္ အဓိက 
ဝငေ္ငြရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေငြလႊဲစီးဆင္းမရအား မ ားစြာ ေလ ာ့ပါးသြားေစသည္။ 
သယယ္ူပိို႔ေဆာင္ေရး လိုပသ္ားမ ား၏ ဆုႏၵျပမရေၾကာင့္ ုႏိိုင္ငတံြငး္ ပိို႔ကိုန္ သြင္းကိုန္ 
လိုပင္န္းမ ားအား လရပခ္တမ္ရ ရွိေစကာ ရလဒ္အားျဖင့္ စက္သံိုးဆီုွႏင့္ စားနပ္ရကိၡာ 
ကိုနေ္စ းုႏရန္းမ ား ျမင့္တက္ေစသည္။ ္ိိုအေျခအေနမ ားသည ္ ဆင္းရလဲြန္းသည့္ 
အိမ္ေ္ာင္စိုမ ား အေပၚ အဓကိ သကေ္ရာက္မရ ရွခိဲ့ကာ ၎တိို႔အား စားနပရ္ိကၡာ မလံိုျခံိဳေသာ၊ 
အားနည္း္ိရလွြယေ္သာ အေျခအေနသိို႔ တြန္းပိို႔လိိုကသ္ည္။36 အင္တာနက္ 
ကန္႔သတပ္ိတပ္ငမ္ရေၾကာင့္ မိိုဘိိုင္းျဖင့္ ေငြလႊဲ္ိုတ္ယူျခင္း၊ (e-commerce) အြနလ္ိိုင္းျဖင့္ 
စီးပြားလိုပ္ျခင္းုွႏင့္ အြန္လိိုင္းမ ွ ပစၥည္း ပိို႔ေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာငေ္ရး အစရွိသည့္ ဒစ္ဂ စတ္ယ္ 
ဆကသ္ြယမ္ရျဖင့္ စီးပြားလိုပ္ေနမရအား ခ ိဳပ္ၿငမိ္းေစသကဲသ့ိို႔ ျဖစ္ခဲသ့ည္။ ္ပတ္ိိုးဆိိုရလွ င္ (NUG) 
ကိို ေ္ာက္ခသံူမ ား ျဖစသ္လိို (CDM) လိုပေ္ဆာငရ္န ္ အားေပးသူမ ားကလည္း စစတ္ပုွ္ႏင့္ 
ဆကု္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရးလိုပင္န္းမ ားမ ွ ကိုနပ္စၥည္းမ ားုွႏင့္ ဝန္ေဆာင္မရမ ားအား 
ဝယယ္ူမသံိုးစြဘဲဲ သပိတေ္မွာကဖ္ိို႔ တိိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ ိိဳ႕ေသာ ကိုန္ပစၥည္း 
ေရာင္းလိုအိားသည္ ၈၀ မွ ၉၀ ရာခိိုင္ုႏရန္း အ္ိ က ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွရိသည္။37  

၆၄။ အာဏာသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလိုပ္ငန္းုွႏင့္ ရင္းုီွႏးျမိဳပ္ုႏွံမရ ဆိိုင္ရာ ယံိုၾကည္မရမ ား 
က ဆငး္ခဲက့ာ အ္ူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာငး္လိုပသ္ားမ ား အပါအဝင္ အလိုပအ္ကိိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ ားုွႏင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆိိုငရ္ာ လိုပ္ငန္းမ ားအေပၚ ဆိိုးရြားစြာ 
သကေ္ရာကခ္ဲသ့ည္။ ေျမာက္မ ားစြာေသာ ု္ိႏိုင္ငံတကာမ ွ ပငမ္ ကိုမၸဏီလိုပင္န္းႀကီးမ ားသည္ 
ျမန္မာုိႏိုင္ငံ အတြင္း ရင္းျမစရ္ယူျခင္းမွ ႐ိုပသ္ိမ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ရပဆ္ိိုင္းျခင္းမ ား ရွိခဲသ့လိို 
မ ားစြာေသာ စက္ရံိုလိုပင္န္းမ ား ပိတသ္ိမ္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အမ ိိဳးသမီး အမ ားစို 
ဝငေ္ရာကလ္ိုပက္ိိုငေ္နသည့္ အ္ညခ္ ိဳပ ္ စကရ္ံိုမ ားမ ွ အလိုပ္သမား ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ 

  

36  WFP, “Myanmar: Analysis of the Economic Fallout & Food Insecurity in Wake of the 
Takeover”, April 2021. 

 37 အင္တာနက္ စာမ က္ုႏွာ https://www.re-course.org/wp-content/uploads/2021/06/ALTSEAN-IFI-
Watch-Recourse-Junta-Economy-0621.pdf တြင္ စာမ က္ုႏွာ ၃ အား ၾကည့္ပါ။ 

https://www.re-course.org/wp-content/uploads/2021/06/ALTSEAN-IFI-Watch-Recourse-Junta-Economy-0621.pdf
https://www.re-course.org/wp-content/uploads/2021/06/ALTSEAN-IFI-Watch-Recourse-Junta-Economy-0621.pdf
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အလိုပလ္က္မဲ ့ ျဖစ္ခဲက့ာ ေဆာကလ္ိုပေ္ရး လိုပ္သား ၃၀၀,၀၀၀ မွ ၄၀၀,၀၀၀ အ္ိ 
အလိုပလ္က္မဲ ့ ျဖစ္ခဲသ့ည္။ ဓာတေ္ျမၾသဇာုႏွင့္ ပိိုးသတ္ေဆး ကဲသ့ိို႔ စိိုက္ပ ိိဳးေမြးျမ ေရးသံိုး 
ပစၥည္းမ ား၏ ကိုနေ္စ းုႏရန္းမွာ ၅၂ ရာခိိုငု္ႏရန္းခန္႔ တိိုးလာၿပီး သယယ္ူပိို႔ေဆာင္ေရး လိုပ္ငန္းတြင္ 
အေုွႏာင့္အယကွ္မ ား ရွိျခင္းုွႏင့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္းတိို႔ေၾကာင့္ စိိုကပ္ ိိဳးေမြးျမ ေရး လိုပ္ငန္း 
လိုပက္ိိုငသ္ူမ ားသည္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ အဆငမ္ေျပၾကေပ။38 

၆၅။ ပညာေရးုႏွင့္ ပတသ္ကလ္ွ ငလ္ည္း ကိိုဗစ-္၁၉ ကပေ္ရာဂါေၾကာင့္ ေဘး္ြကဆ္ိိုးက ိိဳး 
အျဖစ္ စာသငေ္က ာင္းမ ား ပတိ္္ားရကာ ကေလးသငူယုွ္ႏင့္ လူငယ္ စိုစိုေပါင္း ၁၂ သန္းခန္႔ 
ေက ာင္းတက္ုိႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ စာသင္ခန္း ဝင္မည့္ ေက ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ ားအား 
လူအမ ားအျပား ဆန္႔က ငက္န္႔ကြက္ျခင္းုႏွင့္ အစိိုးရက ဖမ္းဆီးဝရမ္း္ိုတမ္ရမ ား ရွသိည္အ့ျပင ္
စာသင္ေက ာငး္ုွႏင့္ ပညာေရး ဆိိုငရ္ာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား မီးရိရ႕ျခင္းုႏွင့္ (IED) ဗံိုးေ္ာင္ 
ေဖာက္ခြျဲခင္းမ ားေၾကာင့္ ပညာေရး အေဆာကအ္အံိုမ ားသည္ တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ား၏ ပစမ္ွတ္ 
ျဖစ္လာကာ ကေလးသူငယ္မ ား ေက ာင္းပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွုိိႏိုင္မည့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေသာ 
သင္ၾကားေရး ပတဝ္န္းက ငေ္ကာင္း မရွိေတာ့ေခ ။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ 
၃၁ ရကေ္န႔ အတြင္း စာသင္ေက ာင္းမ ားအား စစ္ေရး ရည္ရြယ္ခ က ္ အျဖစ္ အသံိုးျပိဳသည့္ 
အျဖစ္အပ က္ေပါင္း ၁၅ ႀကမိ္ အပါအဝင္ ပညာေရး က႑အေပၚ မတကူြျဲပားေသာ အိုပစ္ိုမ ားမွ 
အၾကမ္းဖကမ္ရမ ား သိို႔မဟိုတ ္ အေုွႏာင့္အယွကေ္ပးမရမ ား က  းလြနသ္ည့္ အျဖစ္အပ က္ေပါင္း 
၁၀၂ ႀကိမ္ ျဖစပ္ြားခဲေ့ၾကာင္း သိရွရိပါသည္။39 (SAC) သည္ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ဇြနလ္ ၁ ရကေ္န႔တြင္ 
စာသင္ေက ာငး္မ ား ျပနလ္ည ္ ဖြင့္ုိႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးမရမ ား ရွခိဲ့ပါေသာ္လည္း ေက ာင္းသူ 
ေက ာင္းသား အမ ားစိုမွာ စာသငေ္က ာင္း သြားရန္ ျငင္းဆနခ္ဲ့၍ ပညာေရး စနစ္တစခ္ိုလံိုး 
သိသသိာသာ ၿပိိဳလဲက ေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည။္    

၆၆။ ယခင္ကတည္းက က နး္မာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံိုမ ား အေပၚ ရင္းုီွႏးျမိဳပ္ုႏွံမရ 
မရွိျခင္းုႏွင့္ က န္းမာေရး ဝန္္ မ္း မလံိုေလာက္ျခငး္ေၾကာင္ ့ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာကပ္ိိုငး္တြင္ 
က န္းမာေရး စနစမ္ွာလညး္ ယိိုငလ္ဲပ က္စီးခဲသ့ည္။ ဆုႏၵျပ က န္းမာေရး လိုပ္သားမ ားသည္ 
လိုပင္န္းခြင္ မဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိိုးရ ေဆးရံိုမ ား ပတိ္ခဲရ့ကာ ဆုႏၵျပ က န္းမာေရး 
လိုပသ္ားမ ားမွာလည္း ဖမ္းဆးီခံရုိႏိုင္သည့္ ပစမ္ွတမ္ ား ျဖစ္ခဲသ့ည္။ လအူမ ားအျပားသည္ 
စစတ္ပ္ ေဆးရံိုမ ားသိို႔ သြားကာ ေဆးကိုသမရခံယရူန ္ ျငင္းဆန္ၾကသလိို စစတ္ပ ္ ေဆးရံိုသိို႔ 
သြားရန္ စိိုးရမိေ္ၾကာက္ရြံၾကသည္ ျဖစရ္ာ ျပည္သူအမ ားအျပားသည္ က န္းမာေရး ဝန္ေဆာငမ္ရ 
လိုံးဝ မရၾကသလိို ပိုဂၢလကိ ေဆးရံိုေဆးခန္းတြင္ ကိုသမရ ခံယရူနလ္ည္း မတတုိ္ႏိုင္ၾကေပ။ 
္ိို႔အျပင္ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ က န္းမာေရး အေဆာက္အအံိုမ ား၊ က န္းမာေရး 
လိုပသ္ား၊ လနူာတင္ ယာဥမ္ ားုွႏင့္ က န္းမာေရး ပစၥည္းမ ားအား ဦးတည္ တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ား 
ရွိသည္ျဖစ္ရာ ္ိိုလိုပ္ရပ္သည္ က န္းမာေရး ေဆးကိုသမရ ဆိိုငရ္ာ အခြင့္အေရးအား ႀကးီေလးစြာ 
ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည။္ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြနလ္ ၃၀ ရက္ေန႔ အ္ိ 
က န္းမာေရး လိုပသ္ားမ ားုွႏင့္ က န္းမာေရးဆိိုငရ္ာ ႐ိုပပ္စၥည္းမ ားအား တိိုကခ္ိိုကမ္ရေပါင္း ၂၄၈ 
ႀကိမ္ ရွိခဲေ့ၾကာင္း ကမာၻ႕က န္းမာေရး အဖြ႕ဲ (WHO) က မတွ္တမ္းတင္ခဲသ့ည္။40 လံိုျခံိဳေရး 
တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ားသည္ ဒဏရ္ာရ ဆုႏၵျပသမူ ားအား ေဆးကိုသေပးေနသည့္ က နး္မာေရး 

  

 38 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. 

 39 Insecurity Insight, “Violence Against or Obstruction of Education in Myanmar v. July 2021”, 
https://bit.ly/MyanmarEducationJuly2021. 

 40 က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားအား တိုိက္ခိိုက္မရမ ား အေပၚ WHO  ၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စနစ္ 
extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20he
alth%20care%20description&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who. 

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20description&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://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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လိုပသ္ားမ ားအား ပစ္မတွ္္ ား တိိုကခ္ိိုကမ္ရမ ား အပါအဝင္ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ ား၏ 
ျပစ္မရက  းလြနခ္ဲေ့ၾကာငး္ မ ားစြာေသာ မ က္ျမငသ္ကေ္သမ ားက အတည္ျပိဳ ေျပာၾကားၾကသည္။  

၆၇။ က န္းမာေရး စနစ္ ၿပိိဳလဲမရသည္ ျမနမ္ာုႏိိုင္င၏ံ ကိိုဗစ-္၁၉ ကပ္ေရာဂါအား 
တံို႔ျပန္လိုပေ္ဆာင္ုႏိိုင္ေရး အတြက္ ဆိိုးရြားလေွသာ အက ိိဳးဆက္မ ား ရွခိဲသ့ည္။ 
ကူးစက္မရမ ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ကိုသျခင္းုွႏင့္ ကာကြယ္ျခင္းတိို႔ 
ေဆာင္ရြကုိ္ႏိုင္ရန္ ျပငဆ္ငမ္ရမ ား အားနည္းခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ကိိုဗစေ္ရာဂါ 
ကူးစက္သည့္ လူဦးေရသည ္ စိိုးရိမစ္ဖြယ္ အလြန္ျမင့္တကခ္ဲ့သည္။ ေအာက္ဆဂီ င္ 
ျပတ္လပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံိုးမရ မ ားစြာရွေိၾကာင္း လအူမ ား ေျပာဆိိုၾကကာ ေျမာကမ္ ားစြာေသာ 
လူနာမ ားသည ္ ေဆးရံိုမ ား၌ ေဆးကိုသခြင့္ မရရွိေၾကာင္းုွႏင့္ (SAC) သည္ ျပည္သမူ ား္ံ 
ေရာင္းခ ေပးသည့္ ေအာက္ဆဂီ င္ကိို ကန္႔သတ္ပတိ္ပင္မရမ ား ရွိေၾကာင္း သရိသည္။ 

၆၈။ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ ေျမာကပ္ိိုင္း၊ အေနာက္ပိိုင္းုွႏင့္ အေရွ႕ေတာင္ပိိုင္းတိို႔တြင ္ တပမ္ေတာ္ုွႏင့္ 
တိိုင္းရင္းသား လက္နကက္ိိုင္ အဖြ႕ဲမ ား (EAOs) အၾကား တိိုက္ပြ ဲ ပိိုမိိုျဖစပ္ြားလာသလိို 
ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္းတိို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဒိုကၡသည္မ ား သိသသိာသာ 
တိိုးပြားလာသည္ (အ္ကတ္ြင္ ၾကည့္ပါ၊)။ ဒိုကၡေရာကေ္နေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ရပရ္ြာလူ္ ိုသည္ 
စားနပ္ရကိၡာ၊ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မရ၊ အမိိုးအကာ နားခိိုစရာ၊ ေသာက္ေရသန္႔ုႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရး အသံိုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ ား မရွ၍ိ ေရာဂါကူးစကခ္ံရုိႏိုင္သည့္ 
အုၲႏရာယရ္ွိေသာေၾကာင့္ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ အကူအညီမ ား အေရးေပၚ 
လိိုအပေ္နပါသည္။ သိို႔ေသာ္လည္း လသူားခ င္း စာနာေ္ာက္္ ားမရ အကူအညီ ေပးသည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ ားသည္ စစတ္ပ္၏ ပိတဆ္ိို႔ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဘဏလ္ိုပ္ငန္းုွႏင့္ ပံ့ပိိုးေရး 
ကြင္းဆကမ္ ား၌ အဟန္႔အတားမ ား ရွိျခင္းတိို႔ေၾကာင့္ လိိုအပေ္နသည့္ ေနရာမ ားသိို႔ သြားလာ၍ 
အကူအညီေပးုိႏိုင္ရန္ အခကအ္ခဲမ ားစြာ ၾကံိဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရေသာ 
အခ ိိဳ႕ ဒိုကၡသည္မ ား (IDPs) သည္ ေကာက္ပသဲီးုံွႏမ ား မစိိုက္ပ ိိဳးုိႏိုင္ၾကသလိို အနာဂတ္တြင္ 
စားနပ္ရကိၡာ မလံိုျခံိဳသည့္ အုၲႏရာယက္ိိုလည္း ရငဆ္ိိုငရ္ုႏိိုင္ပါသည္။ 

၆၉။ အာဏာသိမ္းမရေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က န္းမာေရးုွႏင့္ လူမရကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစမ္ ား အစိပစ္ိပအ္ႁမႊာႁမႊာ ၿပိိဳက ပ ကစ္ီးၿပီး ျမန္မာု္ိႏိုင္ငသံည္ က ရံရး ုိႏိုင္င ံ
အျဖစ္သိို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွလိာပါသည္။ ုႏိိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြေဲတမရုႏရန္းသည္ ကိိုဗစ္-၁၉ 
ေရာဂါကပ္ေဘး ၂ ႀကိမ္ုႏွင့္ အာဏာသမိ္းမရေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခိုုွႏစ္တြင္ ၂၄.၈ ရာခိိုင္ုႏရန္းမွ ၂၀၂၂ 
ခိုုႏွစ္တြင္ ၄၈.၂ ရာခိ္ိုင္ုႏရန္း အ္ိ ျမင့္တကလ္ာုႏိုိင္ေၾကာင္း မနွ္းဆ္ားပါသည္။41 
အာဏာသိမ္းမရ၏ သက္ေရာက္မရမ ားသည္ လူဦးေရ ၁.၅ သန္းမွ ၃.၄ သန္း အ္ိ စားနပ္ရကိၡာ 
လံိုျခံိဳမရ မရွိသည့္ အေျခအေနသိို႔ ေရာကရ္ွိုႏိိုငေ္ၾကာငး္ ခန္႔မနွး္သည္။42 

 ၉။ အမ ိိဳးသား ညီ ႊတ္ေရး အစိိုးရ  

၇၀။ တပမ္ေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မရမ ားအား ရင္ဆိိုင္ေနရင္း ျမနမ္ာတစုိ္ႏိုင္ငံလံိုးရွ ိ
ရပရ္ြာ အသိိုင္းအဝန္း အားလံိုးမွ လူ္ိုတစ္ရပ္လံိုးသည ္ အာဏာသိမ္းမရအား အားလံိုးနီးပါး 
ျငင္းဆန္ဆန္႔က င္ခဲသ့လိို ၎တိို႔၏ အခြင့္အေရးမ ားုွႏင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ရလဒ္မ ားအား 
အသိအမွတ္ျပိဳ ေလးစားရန္ ေတာင္းဆိိုခဲ့ၾကသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 
အုိႏိုင္ရ (NLD) လႊတ္ေတာ္ကိိုယစ္ားလွယ ္ အေယာက ္ ၃၀၀ နီးပါးသည္ ျပည္ေ္ာငစ္ို 
လႊတေ္တာ္ကိိုယ္စားျပိဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ကိို ဖြ႕ဲစညး္ခဲ့ၾကသည္။ ္ိိုအဖြ႕ဲသည္ ုိႏိုင္ငံ၏ 
လႊတေ္တာ္တစရ္ပ္ အျဖစ္ ေဆာငရ္ြကရ္န္ ရည္ရြယ္သလိို ျမန္မာျပညသ္လူူ္ိုက တရားဝင္ 

  

 41 UNDP, “COVID-19, Coup d’état and poverty”, April 2021,  စာမ က္ုွႏာ ၁၄ 
 42 WFP, “Analysis of the Economic Fallout & Food Insecurity”. 
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ေရြးေကာက္္ ားေသာ ကိုိယစ္ားျပိဳ လႊတ္ေတာ္ အျဖစ္ ုိႏိုင္ငေံရး က႑၌ ဦးေဆာငမ္ရ ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ခဲသ့ည။္ ျပည္သူလူ္ ိုသည္ (CRPH) ုႏွင့္ ၎၏ တရားဝငမ္ရ အေပၚ အလြန္အမင္း 
ေ္ာက္ခအံားေပးၾကေသာ္လည္း ္ိိုၾကားျဖတ္ အစိိုးရအဖြ႕ဲသည္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္္ိိုကသ္ူမ ား 
အားလံိုးကိို ္ည့္သြင္း္ားျခင္း မရွဟိို အရပဖ္က္ လမူရအဖဲြ႕အစည္းမ ားက 
ေဝဖနေ္္ာက္ျပခဲ့ၾကသည္။  

၇၁။ မတလ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ (CRPH) သည္ ဖကဒ္ရယ္ ဒီမိိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ (Federal 
Democracy Charter) အား ္ိုတ္ျပန္ျပ႒ာနး္ခဲ့ၿပီး ၎အဖြ႕ဲ၏ ရည္မွန္းခ က္မ ားုွႏင့္ ုႏိိုငင္ံေရး 
လမ္းျပေျမပံိုအား ခ ျပရငွ္းလင္းခဲ့ကာ ၎ပဋိညာဥသ္ည္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတေ္တာ္ 
ကိိုယစ္ားလွယမ္ ား၊ ုိႏိုငင္ံေရး ပါတီမ ား၊ (CDM) လိုပသ္ူမ ား၊ အေ္ြေ္ြ သပတိ္ ေကာ္မတီမ ား၊ 
အမ ိိဳးသမီးမ ား၊ လူငယ္မ ား၊ အျခား အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ ားုႏွင့္ (EAOs) မ ားုွႏင့္ 
အက ံိဳးဝငေ္ၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခဥံပေဒအား လကသ္င့္မခေံတာ့ဘဲ 
ုိႏိုင္ငံသားမ ား၏ အခြင့္အေရးမ ားအား သတမ္တွ္ ေဖာ္ျပ္ားသည့္ ္ိိုပဋိညာဥ္ စာတမ္းတြင္ 
“ျပည္ေ္ာငစ္ို ျမန္မာုိႏိုင္င ံ အတြင္း ေန္ိိုင္သတူိိုင္းသည္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ ား 
ရပိိုင္ခြင့္ရွိသည္၊” ဟို ေဖာ္ျပ္ားသလိို လနူည္းစို တိိုင္းရင္းသားမ ားသည္ “တစ္သီးပိုဂၢလ 
အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာငး္၊ တိိုင္းရင္းသား မ ိိဳးုႏြယ္စိုမ ား အလိိုကေ္သာ္ လည္းေကာင္း 
အခြင့္အေရးမ ားအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရပိိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊” ဟို ေဖာ္ျပ္ားခဲ့သည။္ 

၇၂။ ၂၀၂၁ ခိုုွႏစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ (CRPH) သည ္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိ္မး္ခံ္ားရသည့္  
သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ုွႏင့္ ုႏိိုငင္ံေတာ္၏ အတိိုငပ္င္ခပံိုဂၢိိဳလ္ ေဒၚေအာငဆ္န္းစိုၾကည္တိို႔ ဦးေဆာငသ္ည့္ 
အမ ိိဳးသား ည ီႊတ္ေရး အစိိုးရ (NUG) ကိို ဖြ႕ဲစည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲသ့ည္။ ယင္းေနာက္ 
(NUG) သည ္ ဖကဒ္ရယ္ ျပည္ေ္ာငစ္ို ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ ိိဳးသမီး၊ လူငယ္ုႏွင့္ 
ကေလးသငူယ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနုွႏင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဝန္ႀကီးဌာနတိို႔ကိို ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည္။   

၇၃။ ေမလ ၂၆ ရကေ္န႔တြင္ (NUG) သည္ (PDF) တပဖ္ြ႕ဲဝငမ္ ား အတြက္ က င့္ဝတ္စည္းမ ဥ္း 
သတမ္ွတခ္ က ္ (Code of Conduct) ကိို ္ိုတ္ျပန္ခဲက့ာ ၎တြင္ စာသငေ္က ာင္း ကဲ့သိို႔ 
အရပသ္ားဆိိုငရ္ာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား ပစမ္ွတ္္ ား တိိုက္ခိိုက္မရကိို တားျမစ္ျခင္း၊ 
ဖမ္းဆီး္နိ္းသမိ္းခရံသမူ ား အေပၚ ညႇင္းပန္းုိွႏပ္မရမွ တားျမစ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ ားအား 
ျပန္ေပးဆြျဲခင္းုွႏင့္ အမ ိိဳးသမီးုွႏင့္ ကေလးငယ္မ ား အေပၚ လိင္အျမတ္္ ိုတမ္ရ တားျမစ္ျခင္း 
အစရွသိည့္ အခ ကမ္ ား အပါအဝင္ ခြျဲခားဆကဆ္ံမရ မရွေိရး၊ အရပသ္ားမ ားအား 
ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ္ာ စံခ နိစ္ံုႏရန္းမ ားုွႏင့္ အျခား ဆကစ္ပေ္သာ 
အပိိုဒမ္ ားအား ္ည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲသ့ည္။ သိို႔ေသာ္ အဓမၼ စစ္သားစိုေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးစစသ္ား 
စိုေဆာင္းျခင္းုွႏင့္ ေျမျမိဳပ္မိိုငး္ အသံိုးျပိဳျခင္း ကဲ့သိို႔ ကာလၾကာရွည ္ က  းလြန္ေနသည့္ 
ႀကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုငရ္ာ ျပႆနာ အေရးကိစၥမ ားအား (NUG) ၏ 
က င့္ဝတ္စညး္ကမ္း သတမ္ွတခ္ က္ အတြင္း ္ည့္သြင္း ေဖာ္ျပ္ားျခင္း မရွေိပ။    

၇၄။ ဇြနလ္ ၃ ရကေ္န႔တြင္ ္ိုတ္ျပနခ္ဲ့ေသာ (NUG) ၏ မူဝါဒေရးရာ ရပ္တည္ခ က္အရ 
႐ိိုဟင္ဂ ာ အေရးကစိၥုႏွင့္ စပဆ္ိိုငေ္သာ ရပတ္ည္ခ က ္ စာတမ္းကိို ္ိုတ္ျပနခ္ဲ့ပါသည္။ (NUG) 
အေနျဖင့္ ႐ိိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ ပစ္မတွ္္ား၍ လြနက္  းခဲေ့သာ အတိတက္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားအား အသအိမွတ္ျပိဳျခင္း၊ က  းလြနခ္ဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ျပစမ္ရမ ား အတြက္ 
တရားမွ တမရုႏွင့္ တာဝနခ္ံမရ ရရွိေရး ႀကိိဳးပမ္းမည္ ျဖစေ္ၾကာင္း ကတိေပးျခင္းုႏွင္ ့ အမ ိိဳးသား 
စိစစ္ေရး ကဒမ္ ား ္ိုတေ္ပးသည့္ လိုပ္ငနး္စဥ္အား ဖ ကသ္ိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခငး္တိို႔အား 
မူဝါဒအရ ္ည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း ၎မူဝါဒသည္ ျမန္မာအစိိုးရက ႐ိိုဟငဂ္ ာမ ား 
အေပၚ ုွႏစရ္ညွ္လမ ား ညႇင္းပန္းုိွႏပ္စက္ေနမရ အေပၚ ကိိုယတ္ြယေ္ျဖရွင္းမည့္ အေၾကာင္း 
ေရးသားေဖာ္ျပမည့္အစား ရခိိုင္ျပညန္ယတ္ြင္ ျဖစ္ပြားခဲသ့ည့္ အေရးကစိၥအား ေျဖရွငး္မည့္ 
အေျခခမံူ ္ိုတျ္ပန္ခ က္ တစခ္ို အျဖစ္သာ သတ္မတွ္ုိႏိုင္ပါသည္။   
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 ၁၀။ နိဂံိုးခ ိဳပ္ုွႏင့္ အၾကံျပိဳခ က္မ ား  

၇၅။ အာဏာသိမ္းမရသည္ ဆိိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရ အျဖစ္သိို႔ 
အသြင္းေျပာင္းလာကာ ္ိိုသိို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ား ေလ ာ့ပါးသြားမည့္ လကၡဏာလည္း 
မေတြ႕ရေပ။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေျမာက္မ ားစြာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားုွႏင့္ 
မတရား က င့္ၾကံမရမ ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒ 
ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားကိိုလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲကာ ၎တိို႔အ္ဲမွ အခ ိိဳ႕သည္ စစ္ရာဇဝတ္မရသိို႔ 
ဦးတည္သြားုိႏိုင္ပါသည္။ အခ ိိဳ႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားတြင္ အရပ္သား လူ ိ္ုကိို 
ဦးတည္၍ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ုွႏင့္ စနစ္တက  တိိုက္ခိိုက္မရမ ား အျဖစ္ က  းလြန္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွပါလွ င္ ၎သည္ လူသားမ ိိဳးုႏြယ္အေပၚ က  းလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မရမ ား အျဖစ္ 
ဦးတည္သြားုိႏိုင္ပါသည္။ စစ္တပ္ အာဏာပိိုင္မ ား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားအား 
ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိိဳးပမ္းမရမ ားအား မေတြ႕ရိွရသလိို ျပစ္ဒဏ္ က  းလြန္သူမ ားအား 
အေရးမယူသည့္ ကိစၥရပ္အား ေျဖရွင္းေရးုွႏင့္ လံိုျခံိဳေရး က႑ ျပိဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ 
ယခင္က အၾကံျပိဳခ က္မ ားကိုိလည္း အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လကၡဏာ မေတြ႕ရေပ။ 
ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းျပခ က္မ ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ပ့ံပိိုးေပးေနသည့္ ုိႏိုင္ငံတကာ 
အသိိုင္းအဝန္း အတြင္း တာဝန္ခံမရ ရိွေစေရး ႀကိိဳးပမ္းမရမ ားအား မျဖစ္မေန အေကာင္အ္ည္ 
ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သလိို တိိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။  

၇၆။ ကိုလသမဂၢ အဖြ႕ဲဝင္ုိႏိုင္ငံမ ားသည္ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ၏ ပိိုမိိို ဆိိုးဝါးေနေသာ အေျခအေနမွ 
ုိႏိုင္ငံအဝွမ္း လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ုိႏိုင္ငံေတာ္ ၿပိိဳလဲမည့္ 
အေျခအေန အျဖစ္သိို႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ုိႏိုင္ငံတကာ အသိိုင္းအဝန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ၏ တိိုင္းရင္းသား 
လူမ ိိဳးစံိုလင္မရုွႏင့္ ဘာသာတရား မတူကြျဲပားမရ အေပၚ အေျခခံသည့္ အစဥ္အလာအရ 
အကြအဲၿပဲမ ားအား ေျဖရွင္းေက ာ္လႊားုိႏိုင္မည့္ အလံိုးစံို ပါဝင္ခြင့္ရိွေသာ ုိႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိို 
အားေပးပ့ံပိိုးသင့္ပါသည္။ 

၇၇။ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ က္မ ားအား အၾကံျပိဳပါသည္။  

(က) ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာုိႏိုင္ငံ ေနရာအုံွႏ႔အျပားရိွ ျမန္မာလူ ိ္ုအေပၚ 
ပစ္မွတ္္ားေသာ အၾကမ္းဖက္ရက္စက္မရုွႏင့္ ္ိိုးစစ္ဆင္ တိိုက္ခိိုက္မရမ ား အားလံိုး ခ က္ခ င္း 
ရပ္ဆိိုင္းပါ။ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ ဆိိုင္ရာ အကူအညီေပးမရမ ားအား 
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ေနမရကိို ခ က္ခ င္းရပ္ဆိိုင္းပါ။ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံ္ားရသူမ ား အားလံိုးကိို 
ျပန္လႊတ္ေပးပါ။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြ ဲရလဒ္အား အသိအမွတ္ျပိဳ ေလးစားပါ။     

(ခ) ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ ားုွႏင့္ လက္နက္ကိိုင္ 
တပ္ဖြ႕ဲမ ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား အသိအမွတ္ျပိဳ ေလးစားလိုိက္နာကာ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ 
လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒအား အျပည့္အဝ ေလးစားလိိုက္နာပါ။  

 (ဂ) အမ ိိဳးသား ညီ ႊတ္ေရး အစိိုးရသည္ အျပည္ျပည္ဆိုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ 
အ္ူးသျဖင့္ ္ိိုဥပေဒ၏ တာဝန္ခံမရ၊ တန္းတူညီမွ ေရးုွႏင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမရ မရိွေရး ဆိိုင္ရာ 
အေျခခံမူမ ားအား အျပည့္အဝ ေလးစားလိိုက္နာကာ အမ ိိဳးသား ညီညႊတ္ေရး အစိိုးရ၏ 
လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား၊ မူဝါဒမ ားုွႏင့္ ပ႐ိိုဂရမ္မ ားသည္ က ယ္ေျပာေသာ၊ အလံိုးစံို ပါဝင္ုိႏိုင္ေသာ 
အၾကံိဳျပိဳ ေဆြးေုႏြးခ က္မ ား အေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။   

(ဃ) ုိႏိုင္ငံတကာ အသိိုင္းအဝန္းသည္ အာဏာသိမ္းမရအား တစိုတစည္းတည္း 
ဆန္႔က င္ၾကၿပီး ျမန္မာုိႏိုင္ငံအား လက္နက္ခဲယမ္း ေရာင္းခ မရ သိို႔မဟိုတ္ စစ္ေရးအရ အကူအညီ 
ေပးမရမ ားအား တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ညိႇုိႏရင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါ။ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ ရာဇဝတ္မရမ ားုွႏင့္ 
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လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ား အားလံိုး အတြက္ တာဝန္ခံမရ ရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ပါ။ ုိႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ ေဆြးေုႏြးညိႇုိႏရင္းမရမ ားရိွလာေစေရးုွႏင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လူသားခ င္း 
စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒ (IHL) အား ေလးစားလိုိက္နာေစေရး ရည္မွန္း၍ သက္ဆိိုင္သည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ ား အားလံိုးုွႏင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။  

(င) အာဆီယံ (ASEAN) အဖဲြ႕ဝင္ုိႏိုင္ငံမ ားသည္ ျမန္မာုိႏိုင္ငံသိို႔ ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲ 
ေစလႊတ္ျခင္း၊ (ASEAN) လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အား လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ ေပးျခင္းုွႏင့္ ကိုလသမဂၢ/ 
(OHCHR) ရံိုးုွႏင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ ား အပါအဝင္ အာဆီယံ 
သေဘာတူညီခ က္ ၅ ခ က္အား ္ိေရာက္စြာုွႏင့္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရန္ 
အလွ င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။   

    


