A/HRC/48/67
ႀကိိဳတင္ မတည္းျဖတ္္ားေသာ အစီရင္ခစ
ံ ာ

ျဖန္႔ခ ီ - အမ ားျဖတ္ရရုႏိိုင္ရန္၊
စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္
မူရင္း ဘာသာစကာ - အဂၤလပ
ိ ္

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ
(၄၈) ႀကိမေ
္ ျမာက္ အစည္းအေဝး
စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တဘ
ိို ာလ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္
အစီအစဥ္ အမွတ္ ၄
ေကာင္စ၏
ီ အာရံိုစိိုက္ျခင္း လိအ
ို ပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေနမ ား

ျမန္မာုႏိိုင္ငရ
ံ ွိ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ို ္ရာ ေနာက္ဆိုးံ အေျခအေန အေပၚ
ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ို ္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး၏
ေရးသားတင္ျပခ က္*

* လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံိုးရ အခ က္အလက္အား ေသခ ာစြာ ဆန္းစစ္သံိုးသပ္ုႏိိုင္ရန္
အလိို႔ငွာ ဤအစီရင္ခံစာအား အခ ိန္ေုႏွာင္း၍ တင္သင
ြ ္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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၁။

အဖြင့မ
္ တ
ိ ဆ
္ က္ုႏွင့္ လိုပ္
္ ိုးံ လိုပ္နည္း
၁။

ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ ၄၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး၏ ၄၆/၂၁

ဆံိုးျဖတ္ခ က္ အရ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ၊ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ျမန္မာုႏိိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ဆိိုငရ
္ ာ ေယဘူယ အေျခအေန၊ တရားဥပေဒ စိိုးမိးို ေရးုႏွင့္ လံိုျခံိဳေရး က႑ ျပိဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အျပင္ အျခား ကိစၥရပ္မ ားအား အ္ူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒ ုႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ

လူသားခ င္း

စာနာေ္ာက္္ားမရ

ဥပေဒမ ားအား

ခ ိိဳးေဖာက္မမ
ရ ားုႏွင့္

ဆက္စပ္ကာ တာဝန္ခမ
ံ ရ ရွေ
ိ စေရး အေပၚတြင္ အ္ူး အာရံိုစူးစိက
ို ္၍ ုႏရတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊
ေရးသားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အစီရင္ခခ
ံ က္မ ား တင္ျပရန္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စသ
ီ ည္
ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ို ္ရာ မဟာမင္းႀကီးအား ေတာင္းဆိခ
ို ဲ့သည္။
၂။

ေနာက္ဆိုးံ အေျခအေနအရ ျမန္မာ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) အာဏာသိမ္းသည့္ ၂၀၂၁

ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇူလင
ိို လ
္ လယ္အ္ိ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိိုငရ
္ ာ
စိိုးရိမ္ပပ
ူ န္စရာေကာင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ ားအား ကြ ုႏ္ိုပ္တ႔ိို ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိိုငရ
္ ာ
မဟာမင္းႀကီးရံိုးက မွတတ
္ မ္းတင္ ေဖာ္ျပ္ားပါသည္။ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိိဳးေဖာက္မုႏ
ရ ွင့္ ဆက္စပ္၍
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္္ရွသ
ိ ည့္ အေရးကိစၥမ ားုႏွင့္ ပံိုစံတမ
ူ ားအား ပံိုေဖာ္ျပသုႏိိုငရ
္ န္ အလိ႔င
ို ွာ ကြ ုႏ္ိုပ္တ႔ိို
မွတတ
္ မ္းတင္သည့္ ကာလအတြင္း တိိုးတက္ေျပာင္းလဲမရ အေျခအေနမ ားကိို အခ ိနက
္ ာလ
အပိိုင္းအျခားျဖင့္ တင္ဆက္္ားပါသည္။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာပါ အေၾကာင္းအရာ ရရေ္ာင့္မ ားအား
ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ္ားသည့္ ပံပ
့ ိိုးဖတ္မတ
ွ ္စရာအား အစည္းအေဝး ခန္းမ စာတမ္း တစ္ခို အျဖစ္
ရယူဖတ္ရရုႏိိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ရွခ
ိ က္မ ားအား စံိုလင္မရ ရွေ
ိ သာ အစီရင္ခစ
ံ ာ တစ္ေစာင္ အျဖစ္
အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပရန္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝး ၄၆/၂၁
ဆံိုးျဖတ္ခ က္

အရ

တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီး

၎အစီရင္ခစ
ံ ာအား

၄၉

ႀကိမေ
္ ျမာက္

ကိုလသမဂၢ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။

ျမန္မာအစိိုးရသည္ ၂၀၁၂ ခိုုႏွစ္တြင္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ို ရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး

(OHCHR) အား ုႏိိုင္ငံအတြင္း အေျခစိက
ို ္ ရံိုးဖြင့ခ
္ ြင့္ ျပိဳရန္ ကတိကဝတ္ ေပး္ားခဲသ
့ ည့္ အျပင္
(OHCHR)အား
ေကာင္စုႏ
ီ ွင့္

ျမန္မာုႏိိုင္ငအ
ံ တြင္း
ကိုလသမဂၢ

ဝင္ခင
ြ ့ျ္ ပိဳရန္

အေ္ြေ္ြ

အတြက္

ညီလာခံက

ကိုလသမဂၢ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ျမန္မာုႏိိုင္ငအ
ံ ား

စဥ္ဆက္မျပတ္

ေတာင္းဆိိုပါေသာ္လည္း လက္ရွိအခ ိနတ
္ ြင္ ကိုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ို ္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံိုး
(OHCHR)

သည္

ျမန္မာုႏိိုင္ငံအတြင္း

အေျခစိက
ို ုႏ
္ ိိုင္ခြင့္

မရွသ
ိ လိို

ုႏိိုင္ငအ
ံ တြင္းသိို႔

ျပည္ဝင္ခြင့လ
္ ည္း မရေသးေပ။ ္ိ႔ေ
ို ၾကာင့္ (OHCHR) သည္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေနအား
သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ ုႏိိုင္ငတ
ံ ြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းုႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ ား ျပိဳလိုပရ
္ န္
ကန္႔သတ္ခ က္မ ား

ရွေ
ိ နသလိို

စစ္အာဏာ

သိမ္းၿပီးေနာက္

အင္တာနက္

ျဖတ္ေတာက္ကန္႔သတ္ျခင္း (အပိင
ို ္း ၄ တြင္ ရရ)၊ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာခြင့ုႏ
္ ွင့္ အရင္းအျမစ္
အကန္႔အသတ္မ ား

အျပင္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ကာကြယသ
္ မ
ူ ား

အေပၚ

ရန္တို႔ျံ ပန္ုႏိိုငသ
္ ည့္

ၿခိမ္းေျခာက္မရမ ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မရမ ားအား ပိိုမိို ရင္ဆိိုငေ
္ နရပါသည္။
၄။

ေဖာ္ျပပါ

စိနေ
္ ခၚမရမ ားအား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

လိုပင
္ န္းစဥ္

ရင္ဆိိုငရ
္ ပါေသာ္လည္း
အေပၚ

အား္ား၍

(OHCHR)

သည္

ေဆာင္ရက
ြ ္ခသ
ဲ့ လိို

အေဝးမွ
အမ ား

ဝင္ေရာက္ေလ့လာုႏိိုင္ၿပီး ယံိုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရေသာ ရင္းျမစ္မ ားအား အသံိုးခ ေဆာင္ရြကေ
္ နၿပီး
အ္ူး အျဖစ္အပ က္မ ားုႏွင့္ စပ္လ ဥ္းေသာ မ က္ျမင္သက္ေသ အခ က္အလက္မ ား ရရွရ
ိ န္
အလိ႔င
ို ွာ သီးျခားပိုဂၢိိဳလမ
္ ားုႏွင့္ အခြင့အ
္ ေရး ရလွ င္ရသလိို ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းမရမ ား ျပိဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္
ပံ့ပိိုး ေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါသည္။ (OHCHR) သည္ စိန္ေခၚမရမ ားုႏွင့္ အုႏၲရာယ္မ ား ၾကံိဳရပါေသာ္လည္း
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ခ ိိဳးေဖာက္ခံရသူမ ားုႏွင့္

မ က္ျမင္သက္ေသမ ားျဖင့္

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းမရ

အႀကိမ္ေပါင္း ၇၀ ေက ာ္ ျပိဳလိုပခ
္ ဲ့သလိို မ ားစြာေသာ သက္ဆင
ိို ္သမ
ူ ားုႏွင့္ ႀကိမ္ဖန္မ ားစြာ
အစည္းအေဝး္ိိုင္ ေတြ႕ဆံိုျခင္းျဖင့္ သက္ေသ အခ က္အလက္မ ားစြာကိို စိုစည္းရရွိခပ
ဲ့ ါသည္။
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လက္ခံရရွိ္ားေသာ

အခ က္အလက္မ ားုႏွင့္

ရင္းျမစ္မ ား

ခိင
ို ္လိုမ
ံ ွနက
္ န္ေစရန္

အလိ႔င
ို ွာ

အခ က္အလက္မ ားအား အျမင့္ဆံိုး အတိင
ို ္းအတာ အ္ိ ေလ့လာျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္

စိစစ္ျခင္း

စသည့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မရမ ား ျပိဳလိုပခ
္ ဲ့ပါသည္။

၂။

ေနာက္ခအ
ံ ေၾကာင္းအရာ
၅။

တပ္မေတာ္သည္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိိဳးေဖာက္သူမ ားအား အေရးယူဒဏ္ခတ္ျခင္း မရွဘ
ိ ဲ

ကမ္းကိုနေ
္ အာင္ ဆိိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိိဳးေဖာက္မမ
ရ ားအား ဆယ္စိုုႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ
က းလြနေ
္ နကာ

၎တြင္

တိိုင္းရင္းသား

လူနည္းစိုမ ား

အေပၚ

ပစ္မွတ္
္ ားသည့္

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ ရာဇဝတ္မရမ ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ္ိသ
ို ႔ိို က းလြန္
္ ားေၾကာင္း ကိုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီက က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတတ
္ မ္းျပိဳစို္ားပါသည္။ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ ိိဳးေဖာက္မမ
ရ ားုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တာဝန္ခံမရ
ရ ေ
ွိ စေရးုႏွင့္ လံိုျခံိဳေရး က႑ ျပိဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အတြက္ အေသးစိတ္ အၾကံျပိဳခ က္မ ား ေပးခဲပ
့ ါေသာ္လည္း ၎တိ႔အ
ို ား အေကာင္အ္ည္
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

မရွေ
ိ သးေပ။1

ေဖဖဝါရီလ

အာဏာသိမး္ ၿပီးေနာက္တြင္

တပ္မေတာ္သည္

ုႏိိုင္ငံအဝွမ္း အၾကမ္းဖက္ဖိုႏွိပ္မရ ပံိုစံသစ္မ ားကိို ျမန္မာုႏိိုင္ငသ
ံ ားမ ား အေပၚ ပစ္မတ
ွ ္္ား၍
စနစ္တက ေဖာ္ေဆာင္လာသည္။2
၆။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္၊ ုႏိိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ၌

မဲမသမာမရ ရွသ
ိ ည္ဟူေသာ စြပစ
္ ြခ
ဲ က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဦးစီးခ ိဳပ္ မင္းေအာင္လိရငသ
္ ည္ အရပ္သား
အစိိုးရအား ဖယ္ရွားၿပီး ျမန္မာ့ ုႏိိုင္ငံေရး ေခါင္းဆာင္ပင
ိို ္းအား ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္း္ားကာ
အေရးေပၚ ကာလ ေၾကညာ၍ ဥပေဒျပိဳ အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာုႏွင့္ အိုပခ
္ ိဳပ္ေရး
အာဏာ

အားလံိုးကိိုလည္း

အာဏာသိမ္းမရအား

မိမိကယ
ိို က
္ ိို

တုႏိိုင္ငလ
ံ ိုးံ

နီးပါး

အပ္ုႏွင္းခဲသ
့ ည္။

ဆန္႔က င္ခက
ဲ့ ာ

ျမန္မာုႏိိုင္ငံသားမ ားသည္

ုႏိိုင္ငံအဝွမ္းတြင္

အၾကမ္းမဖက္

အာဏာဖီဆန္ေရး လရပ္ရာွ းမရုႏွင့္ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပမရမ ားအား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ တစိက
ို ္မတ္မတ္၊
ၿငိမ္းခ မ္းစြာ

ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ သ
ဲ့ ည္။

ေနာက္ပင
ိို ္း

လသတၱပါတ္မ ားတြင္

တပ္မေတာ္သည္

အတိိုကအ
္ ခံမ ားအား ဖိုႏွိပ္ရန္ုႏွင့္ အာဏာတည္ၿမဲရန္ ႀကိိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ အရပ္သား
လူ္ိုအား တိက
ို ္ခက
ိို ္မမ
ရ ား ပံိုမွန္တိိုးလာရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္လာသည္။
စစ္တပ္

အာဏာပိင
ို ္မ ားသည္

တက္ႂကြလရပရ
္ ာွ းသူမ ား၊
ေစာင့္ရွာက္သမ
ူ ားအား

ေ္ာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ

သတင္းမီဒီယာ

သမားမ ားုႏွင့္

ဖမ္းဆီးအက ဥ္းခ လာသည္

ျဖစ္ရာ

ျပည္သူမ ား၊

အ္ူးသျဖင့္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
စစ္တပ္

ကာကြယ္

အာဏာပိင
ို မ
္ ားသည္

လြတလ
္ ပ္စြာ ္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိိုခင
ြ ့အ
္ ား ဖိုႏွိပ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လြတလ
္ ပ္ခြင့အ
္ ား တရားလက္လတ
ႊ ္
ခ ိဳပ္ခ ယ္ျခင္း၊

ေလွ ာ္ကန္ေသာတရားေရး

ဆိိုင္ရာ

လိုပ္္ိုးံ လိုပ္နည္းုႏွင့္

မွ တေသာ

တရားစီရင္ေရး ဆိိုင္ရာ အခြင့အ
္ ေရးတိ႔အ
ို ား ပယ္ဖ က္ျခင္းတိ႔အ
ို ား ျပိဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ ုႏိိုင္ငံ့ ဥပေဒ
မူေဘာင္အား မေလ ာ္မကန္ အသံိုးခ ပါသည္။ ုႏိိုင္ငံအဝွမ္း ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပမရမ ား
စတင္ခသ
ဲ့ ည့္ အခ ိနတ
္ ြင္ စစ္တပ္ အာဏာပိင
ို ္မ ားသည္ အစပိင
ို ္း၌ မလိိုအပ္ေသာ၊ အခ ိိဳးအစား
မညီမွ ေသာ

အမူအက င့္ျဖင့္

လူအမ ား

ေသေၾကဒဏ္ရာရေစေသာ

လက္နက္မ ားကိို

အသံိုးျပိဳခဲ့သလိို လူေနရပ္ကက
ြ ္အတြင္း ရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲက
့ ာ အေၾကာက္တရား ႀကီးစိိုးေသာ
ပတ္ဝန္းက င္တစ္ခိုအား ဖန္တီးေနခဲပ
့ ါသည္။ ္ိိုအခင္းအက င္းမွ စနစ္တက
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းုႏွင့္

လူအိုပစ
္ ိုလက
ိို ္

ဖမ္းဆီးျခင္း

အျပင္

ပစ္မတ
ွ ္္ား

ဖမ္းဆီး္ိနး္ သိမ္းစဥ္

ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္းုႏွင့္ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆမ
ံ ရမ ားေၾကာင့္ ္ပ္တိိုးေသဆံိုးမရမ ား ရွလ
ိ ာသည့္
အေျခအေနသိ႔ို အဆင့္တက္လာပါသည္။ ္ိိုမတ
ွ ဆင့္ လက္နက္ကိိုင္ ခိုခက
ံ ာကြယေ
္ ရးမ ား
ေပၚေပါက္လာကာ ျပည္သမ
ူ ားသည္ မိမိကယ
ိို က
္ ိို ခိုခံကာကြယ္သည့္ အိုပ္စမ
ို ား ဖြ႕ဲ စည္းလာသလိို

1
2

အစီရင္ခံစာ A/HRC/43/18, A/HRC/39/CRP.2 တြင္ ၾကည့္ပါ။
အစီရင္ခံစာ A/HRC/46/56 တြင္လည္း ၾကည့္ပါ။
3

A/HRC/48/67

စစ္တပ္ကိို

ပစ္မတ
ွ ္
္ ား၍

တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ားလည္း

စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ာပါသည္။

တစ္ခ ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာုႏိိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ ား၌ လက္နက္ကင
ိို ္ တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ား ျပန္လည္
ျဖစ္ပြားလာသလိို အသစ္ ျဖစ္ပြားမရမ ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ္ိအ
ို ခင္းအက င္းမ ိိဳးမ ားတြင္
တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားမ ားကိို ဦးတည္၍ စစ္ေရး ပစ္မတ
ွ ္္ားသည့္ တိိုက္ခက
ိို ္မမ
ရ ား
ျပိဳလိုပ္ခသ
ဲ့ လိို

စစ္ဖက္

အရပ္ဖက္

ပစ္မတ
ွ ္ခြဲျခားျခင္း

မရွဘ
ိ ဲ

ပစ္ခတ္တက
ိို ္ခက
ိို ္မမ
ရ ား

က းလြနခ
္ ဲ့ပါသည္။ တရွိန္
္ ိိုးက ေနေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနုႏွင့္ ဆိိုးရြားလွေသာ ကိဗ
ို စ္-၁၉
ေရာဂါကပ္ေဘး အေျခအေနတိ႔ို

ပူးတြဲ

ျဖစ္ပ က္ေနခ ိနတ
္ င
ြ ္

ျမန္မာုႏိိုင္ငရ
ံ ွိ

အေျခအေနမွာ

3

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိိုငရ
္ ာ ကပ္ေဘးႀကီး အျဖစ္သ႔ိို အသြင္ေျပာင္းလာသည္။

၃။

တရားဥပေဒစိးို မိးို ေရး
၇။

ေဖဖဝါရီလ

၁

ရက္ေန႔မွစ၍

တပ္မေတာ္သည္

စစ္တပ္

ဦးစီးေသာ

ုႏိိုင္ငံေတာ္

စီမံအပ
ို ္ခ ိဳပေ
္ ရး ေကာင္စီ(SAC) အား ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သလိို အေလွ ာ့မေပးေသာ ျမန္မာလူ္အ
ို ေပၚ
4

စစ္တပ္

အိုပခ
္ ိဳပ္ေရး

လႊမ္းမိိုးုႏိိုင္ရန္

အလိ႔င
ို ွာ

တည္ဆဲ

ဥပေဒမ ားအား

တစ္ဖက္သတ္

ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ အရပ္သား အစိိုးရအား ျဖိဳတ္ခ ခဲ့မရ အေပၚ တရားဝင္ရန္ ႀကိိဳးပမ္းလာသည္။
၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္ ဇူလင
ိို ္လ ေုႏွာင္းပိင
ို ္းတြင္ (SAC) သည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္5 အား
ဖ က္သမ
ိ ္းခဲ့ကာ ၾသဂိုတလ
္
၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ ိဳပ္မွ ဝန္ႀကီးခ ိဳပ္ အျဖစ္
ဦးစီးသည့္ “ယာယီ အစိိုးရအဖြ႕ဲ ”6 အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖ႕ြဲ စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ကနဦးတြင္
တစ္ုႏွစ္ၾကာ အေရးေပၚ ကာလအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္္ားမရကိို ၂၀၂၃ ခိုုႏွစ္ ၾသဂိုတလ
္
အ္ိ
တိိုးျမႇင့သ
္ တ္မတ
ွ ္ခသ
ဲ့ ည္။7

က။

ဥပေဒအား လက္နက္သဖြယ္ အသံိုးခ ျခင္း
၈။

(SAC) သည္ အာဏာသိမ္းၿပီး ၂ ပတ္ အတြင္း ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ရာဇဝတ္

က င့္္ံိုး ဥပေဒ (CPC)၊ ရပ္ကက
ြ ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက းရြာအိုပစ
္ ို အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရး ဥပေဒ (WVTAL)ုႏွင့္
ုႏိိုင္ငံသားတိ႔၏
ို
Privacy ုႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေရးအား ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ
(LPPSC) တိ႔အ
ို ား ျပင္ဆင္ခသ
ဲ့ လိို (၁၊) အာဏာပိင
ို ္မ ားအား ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ရရ
ွိ ွိ၊ အမွနတ
္ ကယ္
ေဝဖန္ျပစ္တင္လွ င္ ရာဇဝတ္မရ ေျမာက္ေၾကာင္းုႏွင့္ (၂) ဝရမ္းမပါဘဲ ရွာေဖြခြင့၊္ သိမး္ ဆည္းခြင့္၊
ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခြင့္၊

ေနာက္ေယာင္ခံ

ေစာင့္ၾကည့္ခြငုႏ
့္ ွင့္

ေျပာဆိဆ
ို က္သြယမ
္ ရမ ားအား

ၾကားျဖတ္နားေ္ာင္ခြင့္ ျပိဳေၾကာင္း ျပင္ဆင္္ိုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။
၉။

“ရာဇဝတ္ က င့္္ိုးံ ဥပေဒ (CPC) ပိုဒမ
္ ၁၄၄” အား ၁၂၉ ၿမိိဳ႕နယ္၌ ေဖဖဝါရီလ ၈ - ၉

ရက္ေန႔မ ားတြင္ ္ိုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိိုင္းတြင8္ (SAC) သည္ ုႏိိုင္ငသ
ံ ားတိ႔၏
ို
Privacy ုႏွင့္
3
4

5
6
7

8

4

A/HRC/48/CRP.2 တြင္ Chronology of Events အျဖစ္ ေဖာ္ျပ္ားသည္ကိို ၾကည့္ပါ။
OHCHR Myanmar Team, Myanmar in Crisis: Human Rights Situation, February 2021 (11
February 2021), para. 5 အား အင္တာနက္စာမ က္ုႏွာhttps://bangkok.ohchr.org/5902-2/ တြင္
ၾကည့္ပါ။
Union Election Communication Notification No. 2/2021.
SAC Order No. 152/2021.
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။
“ဥပေဒုႏွင့္ မညီေသာ လူစိုလူေဝးျပိဳျခင္း၊ ေဟာေျပာပြမ
ဲ ား၊ ယာဥ္မ ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 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။
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ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေရးအား ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (LPPSC) ဥပေဒ9 ေအာက္၌
အကာအကြယေ
္ ပး္ားခ က္မ ားအား ဆိိုင္းငံ့ဖ က္သိမး္ ခဲက
့ ာ ရပ္ကြက္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက းရြာအိုပ္စို
အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရး

ဥပေဒ

ဥပေဒ10

(WVTAL)

အား

ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

(LPPSC)

ဥပေဒပါ

ျပ႒ာန္းခ က္မ ားအား ဆိင
ို ္းငံလ
့ က
ိို ္ျခင္းသည္ ၂၄ နာရီ္က္ ေက ာ္လြန္၍ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းျခင္း၊
(ပိုဒမ
္ ၇) ဝရမ္းမပါဘဲ ရွာေဖြခင
ြ ့၊္ သိမ္းဆည္းခြင့၊္ ဖမ္းဆီးခြင့၊္ ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ုႏွင့္
ဆက္သြယေ
္ ျပာဆိိုမမ
ရ ားအား ၾကားျဖတ္ နားေ္ာင္ခြင့္ (ပိုဒမ
္ ၈) ကဲသ
့ ႔ေ
ိို သာ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မမ
ရ ားအား
ျပင္ဆင္မေ
ရ ၾကာင့္

ဖယ္ရွားလိက
ို ္သကဲ့သ႔ိို

ညအိပ္ဧည့္သည္မ ားသည္

ျဖစ္ပါသည္။

(WVTAL)

အာဏာပိိုငမ
္ ား္ံ

ဥပေဒအား

ဧည့္စာရင္းတိိုငရ
္ န္

လိိုအပ္လာကာ (ပိုဒမ
္ ၁၃၊ဆ) သတင္း မီဒယ
ီ ာသမားမ ား၊ တက္ႂကြလပ
ရ ရ
္ ွားသူမ ား၊ ဆုႏၵျပပြဲ
စီစဥ္သမ
ူ ားုႏွင့္

အျခားသူမ ားအား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မရ

အေပၚ

ကန္႔သတ္လက
ိို ္သည့္

သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ ၎တိ႔သ
ို ည္ ဖမ္းဆီး္ိမ္းသိနး္ ခံရမည္ကိို စိိုးရိမ္သျဖင့္ ေနအိမ္ုႏွင့္
ေနေလ့ရွိေသာ ေနရာမ ားမွ ္ြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခရ
ဲ့ သည္။
၁၀။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)11 ုႏွင့္ ရာဇဝတ္

က င့္္ံိုး

ဥပေဒ

(CPC)12

ဥပေဒမ ားကိို

္ပ္တိိုး

ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ုႏိိုင္ငေ
ံ တာ္

သစၥာေဖာက္မုႏ
ရ ွင့္ ုႏိိုင္ငံေတာ္ ပိုနက
္ န္မရ ဆိင
ို ္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္မ ား တိိုးျမင့္သတ္မတ
ွ ္ျခင္း
(ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒမ
္ ၁၂၁ ုႏွင့္ ၁၂၄၊က)၊ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား13ုႏွင့္ အစိိုးရ
ဝန္္မ္းမ ားအား ဝတၱရား ေုႏွာင့္ယွကလ
္ ွ င္ အာမခံ မရေသာ ျပစ္ဒဏ္သစ္မ ား ္ပ္တိိုး
ခ မွတ္ျခင္း (ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒ္မ ၁၂၄၊ဂ ုႏွင့္ ၁၂၄၊ဃ) ုႏွင့္ လြတလ
္ ပ္စြာ
္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိိုျခင္းုႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စိုေဝးျခင္းတိ႔အ
ို ေပၚ ႀကီးေလးစြာ သက္ေရာက္မရ ရွိေသာ
အမ ားျပည္သအ
ူ ား အေုႏွာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း ဆိိုငရ
္ ာ ျပစ္မရျပစ္ဒဏ္သစ္မ ား ္ည့္သင
ြ ္းျခင္း
(ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒ္မ ၅၀၅(က) ုႏွင့္ ၅၀၅၊က) စသည့္ အေျခအေနမ ား ရွလ
ိ ာသည္။
္ိ႔ေ
ို ၾကာင့္ ုႏိိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မုႏ
ရ ွင့္ ဆက္စပ္၍ ္ပ္တိိုးေဖာ္ျပ္ားေသာ အဓိပၸာယ္
ဖြင့ဆ
္ ိိုခ က္မ ားတြင္ ျပည္ေ္ာင္စို ျမန္မာုႏိိုင္ငအ
ံ ား “ဖြ႕ဲ စည္းပံို အေျခခံဥပေဒုႏွင့္ မေလွ ာ္ညီေသာ
နည္းလမ္းမ ား”ျဖင့္

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲရန္

ျပင္ဆင္မမ
ရ ားဟူ၍

အသစ္

ပါဝင္လာကာ

၎အားျဖင့္ ျပည္ေ္ာင္စို လႊတ္ေတာ္ ကိိုယစ
္ ားျပိဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ၏ ေခါင္းေဆာင္ပင
ိို ္း
အဖြ႕ဲ ဝင္မ ားုႏွင့္ အမ ိိဳးသား ညီ

ႊတ္ေရး အစိိုးရ (NUG) မွ ဝန္ႀကီးမ ားကိို ဦးတည္၍ တရားစြမ
ဲ မ
ရ ား

ရွိလာသည္၊ (အပိိုင္း ၉ အား ၾကည့္ပါ)။ အာဏာသိမ္းမရကိို ေဝဖန္ျခင္း၊ (CRPH) ုႏွင့္/ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖီဆန္ေရး လရပရ
္ ွားမရ (CDM) ကိို ပံပ
့ ိိုးေပးလွ င္ ဝရမ္းမပါပဲ ဖမ္းဆီးခြင့္
ျပိဳ္ားသည့္ ပိုဒ္မ ၅၀၅၊က ျဖင့္ အနည္းဆံိုး ၉၉၂ ေယာက္ကိို တရားစြခ
ဲ ဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အလြန္
ေယဘူယ ဆန္သည့္ ဥပေဒစကားရပ္ေၾကာင့္ ုႏိိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကိို ္ိန္းသိမ္းရန္ ဟူသည့္
အေၾကာင္းျပခ က္ျဖင့္ လက္နက္ကိိုင္ ခိုခေ
ံ တာ္လွနေ
္ ရး အိုပ္စိုမ ားျဖင့္ ဆက္သယ
ြ သ
္ ည္ဟို
ယူဆရေသာ

မည္သ႔က
ူ ိိုမဆိို

လံိုျခံိဳေရး

တပ္ဖ႕ြဲ မ ားအား

တိိုကခ
္ က
ိို ္ျခင္း

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အေုႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ဟူသည့္ စြပ္စခ
ြဲ က္ျဖင့္ တရားစြဲ အေရးယူခံရုႏိိုင္ေသာ အေျခအေန
ရွိေနသည္၊ (ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC)၊ ပိုဒ္မ ၁၂၄၊ဂ)။ အစိိုးရဝန္္မ္းမ ားအား (CDM)
လရပရ
္ ွားမရတင
ြ ္ ပါဝင္ရန္ တိက
ို တ
္ ြန္းအားေပးသည့္ မည္သမ
ူ ဆိို အစိိုးရ အမရ္မ္းမ ားအား ဝတၱရား
ေုႏွာင့္ယွကသ
္ ည့္

အေၾကာင္းျပခ က္ျဖင့္

ပိုဒမ
္

၁၂၄၊ဃ

ုႏွင့္

ပိုဒ္မ

၅၀၅၊က

တိ႔ျို ဖင့္

အေရးယူခရ
ံ ုႏိိုင္သည္။ ္ိိုသ႔ိို ေမးခြန္း္ိုတုႏ
္ ိိုင္သည့္ အမူအက င့္ျဖင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ က္မ ား
ျပ႒ာန္းျခင္း၊

မတိက မေရရာပဲ

ေယဘူယ

ဆန္သည့္

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ က္မ ား၏

တရားဝင္မတ
ရ ႔ေ
ိို ၾကာင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ က္မ ား၌ မတိက မေရရာပဲ ေယဘူယ ဆန္သည့္ ဥပေဒ
9
10
11
12
13

SAC Law No. 4/2021.
SAC Law No. 3/2021.
SAC Law No. 5/2021.
SAC Law No. 6/2021.
“လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ား” ဟူသည္မွာ စစ္တပ္ုႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ ား ၂ ရပ္စလံိုးကိို
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အသံိုးအုႏရန္းမ ားသည္ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒေအာက္ရွိ တရားဥပေဒုႏွင့္
ညီ

ႊတ္ျခင္း

ဆိိုငရ
္ ာ

အေျခခံမူ

(principle

of

legality)

ုႏွင့္

ခ ိန္္ိိုးလွ င္

လြန္စြာ

စိိုးရိမ္မကင္းရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။

ခ။

တရားစီရင္ပင
ိို ခ
္ ြင့ုႏ
္ ွင့္ တရားေရးဆိင
ို ရ
္ ာ လိုပ္
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္း ခ န
ိ ဲ႔ယင
ိို လ
္ ဲျခင္း
၁၁။

မတ္လလယ္တင
ြ ္ (SAC) သည္ ရန္ကန
ို ္တင
ိို ္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိိဳ႕နယ္ ၆ ခို၌ စစ္အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရး

ေၾကညာခဲသ
့ ည္။14 ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မူ ခ င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိိဳ႕နယ္ တစ္ခအ
ို ား စစ္အိုပခ
္ ိဳပ္ေရး
ေဒသ အျဖစ္ ္ပ္တိိုး သတ္မတ
ွ ္ခသ
ဲ့ ည္။15 ေဖာ္ျပပါ ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြင္ စစ္ခိုံရိုးံ စီရင္ေရးမ ား စတင္
က င့္သံိုးလာရာ ရာဇဝတ္မရမ ားအား စိုေပါင္း အမိန႔ခ
္ ခြင့ုႏ
္ ွင့္ ရာဇဝတ္မရ တစ္ခိုစီ အတြက္
အယူခင
ြ ့မ
္ ရေသာ
လိုပပ
္ ိိုငခ
္ ြင့္

ေသဒဏ္ကဲ့သ႔ေ
ိို သာ

ေပး္ားရာ

စံခ ိနစ
္ ံုႏန
ရ ္းမ ားအား

အျမင့္ဆံိုး

တရားမွ တေသာ

ျပစ္ဒဏ္ေပးခြင့က
္ ိို

တရားစီရင္ျခင္း

ခ ိိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။

စစ္တိိုငး္ မးမ ားအား

ဆိင
ို ္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ

အရပ္သားမ ားအား

ပစ္မွတ္
္ ားသည့္

အမရတမ
ြဲ ားအား စစ္ခိုရ
ံ ံိုးမ ားတြင္ စိုေပါင္း တရားစြဆ
ဲ က
ိို ာ တရားစြဆ
ဲ ိိုခ္
ံ ားရသည့္ ပိုဂၢိိဳလ္မ ား၌
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ကိယ
ို ္စားျပိဳခြင့္ မရၾကေပ။ ဇူလိိုငလ
္ ၁၅ ရက္ေန႔ အ္ိ (ကေလး ၂ ဦး
အပါအဝင္) ၆၅ ဦးသည္ ေသဒဏ္ခ မွတ္ျခင္း ခံရၿပီး ၎အ္ဲမွ ၃၉ ဦးသည္ တရားရံိုး

တက္ေရာက္ခင
ြ ့္ မရဘဲ စီရင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
၁၂။

စစ္အပ
ို ္ခ ိဳပေ
္ ရး မေၾကညာ္ားသည့္ ေနရာမ ားတြင္ “ပိုဒမ
္ ၅၀၅ အမရတြမ
ဲ ား”အား

စစ္ေဆးသည့္

အခါ

အက ဥ္းေ္ာင္

အတြင္း၌သာ

တရားစီရင္သည္။

“အက ဥ္းေ္ာင္

တရားရံိုးမ ား” အတြင္း ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံ္ားရသူ အမ ားစိုသည္ ဥပေဒ အၾကံေပး မရၾကသလိို
ဥပေဒအၾကံေပး ရရွသ
ိ ူ အနည္းငယ္မွာလည္း ၎တိ႔၏
ို ေရွ႕ေနမ ားျဖင့္ တိိုငပ
္ င္ေဆြးေုႏြးျခင္း၊
သက္ေသပစၥည္းမ ားုႏွင့္ မ က္ျမင္သက္ေသမ ား တင္ျပရာ၌ စိနေ
္ ခၚမရ အခက္အခဲ မ ားစြာကိို
ၾကံိဳရသည္ ျဖစ္ရာ တရားေရး လိုပ္
္ ိုးံ လိုပ္နည္းုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႀကီးစြာ စိိုးရိမရ
္ ၿပီး မွ တေသာ
တရားစီရင္ေရး ဆိိုင္ရာ အခြင့အ
္ ေရးအား ခ ိိဳးေဖာက္ရာ က ပါသည္။ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမရမ ား
တျဖည္းျဖည္း ေလ ာ့နည္းလာၿပီး လက္နက္ကိိုင္ တိက
ို ္ခက
ိို မ
္ ရ အခင္းအက င္းမ ား တိိုးလာခ ိန္တင
ြ ္
္ိိုတရားရံိုးမ ားသည္ လက္နက္ကင
ိို ္ ေတာ္လွန္ျခင္းုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခား ရာဇဝတ္မရ
အမ ိိဳးအစားမ ားကိိုလည္း တရားစြဲ အေရးယူလာသည္။

၄။

လြတလ
္ ပ္စြာ ္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိျို ခင္း
၁၃။

အာဏာသိမ္းသည့္ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ တစ္ုႏိိုင္ငလ
ံ ိုးံ ရွိ အ္ိိုငဖ
္ ိုန္းလိိုင္းုႏွင့္

မိိုဘင
ိို ္းဖိုန္းလိင
ို ္းမ ား

အပါအဝင္

အင္တာနက္

ဆက္သယ
ြ ္ေရး

လိိုင္းမ ားအား

ခ က္ခ င္း

ျဖတ္ေတာက္ခသ
ဲ့ ည္။ ္ိသ
ို ႔ိို ဆက္သြယေ
္ ရး ျဖတ္ေတာက္မသ
ရ ည္ ယာယီ ျဖစ္ေသာ္လည္း (SAC)
သည္

ကာလတိို

အင္တာနက္

ျဖတ္ေတာက္မမ
ရ ားုႏွင့္

ျပင္း္န္ေသာ

ကန္႔သတ္မရမ ားကိို

မၾကာခဏ တိိုးျမႇင့ခ
္ မွတလ
္ ာသည္။ ္ိေ
ို ျခလွမ္းမ ားသည္ လြတလ
္ ပ္စြာ ္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိိုခင
ြ ့ုႏ
္ ွင့္
အျခားလူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဆိင
ို ္ရာ ကိစၥရပ္မ ားအား ္ိန္းခ ိဳပရ
္ န္ုႏွင့္ လြန္လန
ြ ္ကက
ဲ ဲ ကန္႔သတ္
ခ ိဳပ္ျခယ္ရန္ ရည္ရြယသ
္ ည္ဟို ဆိုႏ
ို ိိုင္သည္။ (SAC) သည္ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ
ဆိိုငရ
္ ာ

လိအ
ို ပ္ခ က္မ ားအား

ႀကိိဳးပမ္းမရမ ားအား

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းုႏွင့္

ရရပေ
္ ္ြးေစျခင္းအားျဖင့္

လံိုျခံိဳေရး

အျဖစ္အပ က္

မွတ္တမ္းတင္ရန္

တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား၏

အၾကမ္းဖက္မုႏ
ရ ွင့္

ဆက္စပ္ေသာ အခ က္အလက္ စီးဆင္းမရအား ကန္႔သတ္လိိုကသ
္ ည္။
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က။

အင္တာနက္ အြနလ
္ င
ိို း္ ကန္႔သတ္မမ
ရ ား
၁၄။

ေဖဖဝါရီလလယ္မွ

ဧၿပီလ

ေုႏွာင္းပိိုင္းကာလၾကားတြင္

(SAC)

သည္

အြန္လင
ိို ္း

လရပရ
္ ွားမရမ ား အေပၚ ရာဇဝတ္ျပစ္မရ သတ္မွတသ
္ ည့္ ဥပေဒသစ္မ ား ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ညစဥ္
အင္တာနက္လင
ိို ္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းုႏွင့္ အင္တာနက္ ေဒတာ ဝန္ေဆာင္မရ ပံိုစံအမ ိိဳးမ ိဳိ းအား
္ပ္တိိုး ပိတပ
္ င္ျခင္းမ ား ျပိဳလိုပ၍
္ ျပည္သလ
ူ ူ္ို၏ အြနလ
္ ိိုင္းသံိုးစြမ
ဲ ရအား ကန္႔သတ္တားဆီးရန္
ႀကိိဳးပမ္းလာသည္။
၁၅။

ဆိိုငဘ
္ ာ

လံိုျခံိဳေရး

ဥပေဒၾကမ္း

တစ္ေစာင္အား

ျပ႒ာန္းရန္

ႀကိိဳးပမ္းရာ

ျပည္သူလ္
ူ ဘ
ို က္မွ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္မရမ ား ္ြကေ
္ ပၚလာရၿပီးေနာက္ (္ိုိဥပေဒ
ျပင္ဆင္ရန္

ဆက္လက္

အာဏာပိင
ို မ
္ ားသည္

မႀကိိဳးပမ္းေတာ့ဘဲ)

၂၀၀၄

ေဖဖဝါရီလ

အီလက္္ေရာနစ္

၁၅

ဥပေဒ

(ETL)

ရက္ေန႔၌
အား

စစ္တပ္
အမ ားသိ

္ိုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိ၊ ေဆြးေုႏြးတိိုငပ
္ င္ျခင္း မရွဘ
ိ ဲ တစ္ဖက္သတ္ ျပင္ဆင္ခသ
ဲ့ ည္။
ေယဘူယ ဆန္ေသာ

စကားရပ္ျဖင့္

ေရးသား္ားေသာ

ဥပေဒ

ပိုဒမ
္ မ ားသည္

(social

punishment) “လူမေ
ရ ရး ဒဏ္ခတ္မရ” ဆိိုငရ
္ ာ အခ က္အလက္မ ား ေဝမွ လွ င္ (ပိုဒ္မ ၃၈၊ခ)16၊
သတင္းမီဒီယာသမားမ ားက စစ္တပ္ အာဏာပိင
ို ္မ ားအား ေဝဖန္ေရးသားလွ င္ (ပိုဒ္မ ၃၈၊ဂ)၊
(private networks) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ (encryption services) မ ားအား အသံိုးျပိဳလွ င္ (ပိုဒ္မ ၃၈၊ဃ)
ုႏွင့္ ုႏိိုင္ငတ
ံ ကာ အသိိုင္းအဝန္း္ံသ႔ိို အခ က္အလက္မ ား ဆက္သယ
ြ ္ေဝငွမရ ျပိဳလွ င္ (ပိုဒမ
္ ၃၈၊င)
စသည္ျဖင့္ ရာဇဝတ္မရ ေျမာက္ေၾကာင္း သတ္မတ
ွ ္ကာ ျပစ္ဒဏ္သစ္မ ား ္ည့္သြင္းခ မွတ္ခဲသ
့ ည္။
ပိုဂၢိိဳလေ
္ ရး ေဒတာ အခ က္အလက္မ ား အကာအကြယ္ေပးမရုႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္း အေျပာင္းအလဲ
ျပိဳခဲ့ကာ (အခန္း ၁၀) ေဒတာ ဆိိုငရ
္ ာ အကာအကြယေ
္ ပးမရ မရွဘ
ိ ဲ ပိုဂၢိိဳလေ
္ ရး ဆိင
ို ္ရာ
ေဒတာမ ားအား

ၾကားျဖတ္ၾကည့္ရရခြင့္

ေပးအပ္လက
ိို သ
္ ည္။

္ိသ
ို ႔ိို

ရရွိုႏိိုင္သည့္

လိုပပ
္ ိိုငခ
္ ြင့အ
္ ား

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမရမ ားသည္

သက္ေရာက္မရ ရွိကာ တရားဥပေဒုႏွင့္ ညီ

လြနစ
္ ြာ

အာဏာပိင
ို မ
္ ားကိို
က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ႊတ္ျခင္း ဆိင
ို ္ရာ အေျခခံမူ (principle of legality)

ုႏွင့္ ကိိုက္ညီျခင္း မရွိသည့္ အေပၚ လြနစ
္ ြာစိိုးရိမ္စဖြယ္ ျဖစ္မပ
ိ ါသည္။ ္ိ႔အ
ို ျပင္ ္ိဥ
ို ပေဒ
ျပင္ဆင္ခ က္မ ားသည္ လိိုအပ္ခ က္ အရ လိုပ္ေဆာင္ျခင္းုႏွင့္ ျပစ္မရျပစ္ဒဏ္ အခ ိိဳးအစား ညီမွ မရ
ဟူသည့္ စံခ ိနစ
္ ံုႏန
ရ ္းမ ားျဖင့္လည္း ကိိုက္ညီမရ မရွိေပ။ ္ိသ
ို ႔ေ
ိို သာ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားသည္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒေအာက္၌ တရားဝင္မရ ဆိိုငရ
္ ာ ရည္မန
ွ ္းခ က္ ပန္းတိိုငမ
္ ားကိလ
ို ည္း
္ည့္သြင္း

စဥ္းစားျခင္း

မျပိဳသလိို

ပိုဂၢိိဳလ္ေရး

(Privacy)

သာမက

လြတလ
္ ပ္စြာ

အျမင္သေဘာ္ား ရွခ
ိ ြင့ုႏ
္ ွင့္ လြတလ
္ ပ္စြာ ္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ စသည့္ ပိုဂလ
ၢ ိက အခြင့အ
္ ေရး
အေပၚလည္း မ ားစြာ သက္ေရာက္မရ ရွိပါသည္။
၁၆။

ဆုႏၵျပလရပရ
္ ွားမရမ ား အရွိနအ
္ ဟိုန္ျမင္လ
့ ာသည္ုႏွင့္ စစ္တပ္ကလည္း ပိမ
ို ိို ၾကမ္းတမ္းစြာ

ကိိုငတ
္ ြယတ
္ ို႔ျံ ပန္လာရာ (SAC) သည္ ညသန္းေခါင္ေက ာ္ ၁ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
နံနက္ ၉ နာရီအ္ိ ေန႔စဥ္ေန႔တိင
ို ္း ညပိိုင္း အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မမ
ရ ား ျပိဳလိုပခ
္ ဲသ
့ ည္။
၁၇။

လိရငသ
္ ာယာုႏွင့္ ေရႊျပည္သာ ၿမိိဳ႕နယ္မ ား၌ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိိဳခြင္းမရမ ားုႏွင့္ ရန္ကန
ို ိုတ
္ ိိုင္း

ေဒသႀကီးရွိ ၆ ၿမိိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္အိုပခ
္ ိဳပေ
္ ရး ေၾကညာၿပီးေနာက္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္
စစ္တပ္

အာဏာပိင
ို ္မ ားသည္

တုႏိုိင္ငလ
ံ ိုးံ ရွိ

မိုိဘိုိင္းဖိုန္းမွ

အင္တာနက္

အသံိုးျပိဳမရကိို

ပိတပ
္ င္ခဲ့သည္။ ၃ ရက္အၾကာတြင္ (SAC) သည္ အမ ားသံိုး (Wi-fi) အင္တာနက္ကိုိ
ျဖတ္ေတာက္ခသ
ဲ့ ည္။ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ (SAC) သည္ ဖိုိင္ဘာႀကိိဳး အင္တာနက္လိင
ို ္း (fibreoptic Internet) ကိိုသာ သံိုးစြခ
ဲ င
ြ ့ျ္ ပိဳခဲၿ့ ပီး ႀကိိဳးမဲ့အ္ိုိင္ အင္တာနက္လိင
ို ္း (fixed wireless

16

‘အမည္နာမ သတ္မွတ္ကာ အရွက္ခြဲ ေဝဖန္ၾကသည့္’ (Campaign) သည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ
အႀကီးပိိုင္း၏ မိသားစိုဝင္မ ားုႏွင့္ ေဆြမ ိိဳးေတာ္စပ္သူမ ားကိို ပစ္မွတ္္ားကာ လူသိရွင္ၾကား
သတ္မွတ္ေဖာ္္ိုတ္သည့္ လရပ္ရွားမရ ျဖစ္သည္။
7
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Internet) ကိုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲသ
့ ျဖင့္ (တုႏိုိငင
္ ံလိုးံ ၏ အဓိကၿမိိဳ႕ႀကီး ေနရာမ ားရွိ
လူ္ို ၀.၂ ရာခိုိင္ုႏရန္း ေအာက္သာ အင္တာနက္ သံိုးစြုႏ
ဲ ိိုင္ေတာ့သည္။)
၁၈။

(SAC)

သည္

အင္တာနက္

မိုိဘိုိင္းုႏွင့္

စာမ က္ုႏွင့္

အ္ိုိင္

(Application)

အင္တာနက္

အသံိုးျပိဳသူမ ားအား

(Website)

အခ ိိဳ႕ကိုိသာ

အသံိုးျပိဳခြင့္

က န္သည့္

ေပးၿပီး

အင္တာနက္လိင
ို ္းမ ားအား ျဖတ္ေတာက္္ားသည့္ အင္တာနက္ ္ိန္းခ ိဳပ္သည့္ နည္းသစ္ကိို
စတင္ အသံိုးခ လာခဲသ
့ ည္ ျဖစ္ရာ ညပိုိင္း အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မရအား ဧၿပီလကိုန္ပိင
ို ္းတြင္
ရပ္ဆိင
ို ္းခဲ့သည္။ ဖိုိင္ဘာ အင္တာနက္လိင
ို ္း (fibre-optic) သံိုးသူမ ားမွာ အခ ိိဳ႕ေသာ တားျမစ္
အင္တာနက္ စာမ က္ုႏွာုႏွင့္ (Application) အခ ိိဳ႕မွလြ၍
ဲ အင္တာနက္ အသံိုးျပိဳ၍ ရသည္။ ဧၿပီလ
၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အြန္လိိုငး္ ဘဏ္စနစ္ုႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး ဆိုိ္င္ရာ (Application) မ ားအား
အသံိုးျပိဳခြင့ေ
္ ပးရန္ ဖိုန္းမိုိဘိုိင္း အင္တာနက္အား ျပန္လည္ လိုိင္းဖြင့ေ
္ ပးခဲ့ၿပီး ၈ ရက္အၾကာတြင္
ႀကိိဳးမဲ့ အင္တာနက္လိင
ို ္းမ ားကိိုလည္း ျပန္ဖင
ြ ့ေ
္ ပးခဲသ
့ ည္။ အီလက္္ေရာနစ္ ဥပေဒ (ETL) အား
ျပင္ဆင္ျခင္းုႏွင့္

ုႏိိုင္ငံသားတိ႔၏
ို

(Privacy)

ုႏွင့္

ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေရးအား

ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (LPPSC) ပိုဒမ
္ မ ားအား ဆိုိင္ငံျ့ ခင္း (အ္က္တြင္ ၾကည့္ပါ၊)
တိုိ႔အား

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးေနာက္တင
ြ ္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ

အင္တာနက္လိင
ို ္းသံိုးစြုႏ
ဲ ိုိင္ခြင့္

ရွိေသာ္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းုႏွင့္ ဖိုန္းအင္တာနက္ အေျချပိဳ
ဆက္သြယေ
္ ရးအား ၾကားျဖတ္နားေ္ာင္ျခင္း စသည့္ သိသာ္င္ရွားေသာ အုႏၲရာယ္မွာလည္း
ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ခ။

သတင္းမီဒယ
ီ ာုႏွင့္ သတင္းမီဒယ
ီ ာသမားမ ား
၁၉။

အာဏာသိမ္းၿပီး ၇ ပတ္အၾကာတြင္ သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ သတင္းစာတိုိက္ ၅ ခို

ပိတသ
္ ိမ္းခဲ့ရသည္။17 “စစ္ အစိိုးရ” ဟို ကိိုးကားညႊန္းဆိုိျခင္း မျပိဳရန္ မီဒီယာတိုိက္မ ားအား (SAC)
က ညႊန္ၾကားၿပီးေနာက္18 ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ (SAC) သည္ မီဒယ
ီ ာတိက
ို ္ ၈ ခို အား လိုိင္စင္
ရိုတသ
္ ိမ္းခဲ့သည္။19
၂၀။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အ္ိ ပိလ
ို န္၊ ဂ ပန္ုႏွင့္

အေမရိကန္

သတင္းသမားမ ား

အပါအဝင္

သတင္းမီဒယ
ီ ာသမား

၉၈

ဦး္က္

မနည္း

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ ေနာက္္ပ္ သတင္းသမား ၃၃ ဦးကိုိလည္း ဝရမ္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။
သတင္းသမား ၄၆ ဦးမွာ ဆက္လက္ ္ိနး္ သိမ္းခံ္ားရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၎တိုိ႔္မ
ဲ ွ အေယာက္ ၂၀ မွ
(အမ ားစိုမွာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပိုဒ္မ ၅၀၅) ရာဇဝတ္မရျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ိခ
ို ံ္ားရသည္။
သတင္းသမား ၆ ဦးကိုိ အမိန႔ခ
္ စီရင္ခဲ့ၿပီး ၎တိုိ႔ျပစ္ဒဏ္မွာ ေ္ာင္ဒဏ္ ၁ လမွ ၃ ုႏွစ္အ္ိ
ပါဝင္သည္။

၅။

ၿငိမး္ ခ မ္းစြာ စီတန္းလွည့လ
္ ည္ခြင့္
၂၁။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူ္သ
ို ည္ နာက ည္းမရျဖင့္ တံို႔ျပန္လာၾကသည္။

ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူ္သ
ို ည္

၎တိုိ႔၏

လြတ္လပ္စြာ

္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိုိခြင့ုႏ
္ ွင့္

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ

စီတန္းလွည့လ
္ ည္ခြင့က
္ ိို က င့္သိုးံ ကာ ေဖဖဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ သံပန
ို ္းတီး လရပရ
္ ွားမရျဖင့္

17
18

19
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7Day News, The Voice, Eleven, The Myanmar Times, ုႏွင့္ The Standard Time (စံေတာ္ခ ိန)္
“သတင္း ေဖာ္ျပခ က္မ ားတြင္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိိုးရဟို မသံိုးုႏရန္းရန္ သတိေပး တားျမစ္မရမ ား ျပိဳလိုပ္ခ့ၿဲ ပီး
္ိုိ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-ailingeconomy-senior-general
Democratic Voice of Burma, KhitThit Media, Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, 74 Media,
Myitkyina Journal, ုႏွင့္ Tachileik News Agency.
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အစျပိဳကာ ုႏိုိင္ငံအဝွမ္းၿမိိဳ႕မ ားတြင္ ဆုႏၵျပပြမ
ဲ ား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆင္ုႏၾႊဲ ကသည္။ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ
ဆုႏၵျပမရသည္

လိုပ္ငန္းခြင္

ျပန္ဝင္ရန္

ျငင္းဆန္ၾကေသာ

ဆရာဝန္ုႏွင့္

သူနာျပိဳမ ား၏

ဦးေဆာင္မရျဖင့္ “အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖီဆန္ေရး လရပရ
္ ွားမရ” (CDM) အသြင္သ႔ိို အလ င္အျမန္
ေျပာင္းသြားသည္။ သမဂၢ အဖြ႕ဲ အစည္းမ ားုႏွင့္ က႑ေပါင္းစံိုမွ အားေပးသူမ ားေၾကာင့္ (CDM)
လရပရ
္ ွားမရသည္ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာကာ ေဖဖဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ုႏိုိင္ငအ
ံ ဝွမ္း
အေ္ြေ္ြ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း အျဖစ္ အသြငက
္ ူးေျပာင္းလာသည္။ ေျမာက္မ ားလွစာြ ေသာ
အစိိုးရ ဝန္္မ္းမ ားလည္း သပိတ္တင
ြ ္ ပါဝင္ခက
ဲ့ ာ အ္င္ကရ အေနျဖင့္ ေက ာင္းဆရာမမ ားုႏွင့္
ၿမိိဳ႕ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

အစိိုးရ

ဝန္္မ္းမ ားပင္လွ င္

သပိတ္၌

ပါဝင္လာခဲသ
့ ည္။

အာဏာသိိမ္းၿပီး ပ္မ တစ္ပါတ္ အကိုန္ပင
ိို ္းတြင္ လူေပါင္း သိန္းခ ီပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ
ဆုႏၵ္ိုတေ
္ ဖာ္ျပမရမ ား ဒါဇင္ေပါင္းမ ားစြာ ရွလ
ိ ာခဲသ
့ ည္။ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ေတးဂီတုႏွင့္ အျခား
အုႏိုပညာဆန္ဆန္ လရပ္ရွားမရမ ားျဖင့္ ၎တိုိ႔၏ မေက နပ္မမ
ရ ားအား ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵေဖာ္္ိုတ္
ျပသခဲ့ၾကသည္။20
၂၂။

ေဖဖဝါရီလ ဒိုတိယ အပါတ္၌ ုႏိုိငင
္ ံအဝွမ္း က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာေသာ ဆုႏၵျပပြမ
ဲ ား၊

ဆုႏၵျပလူဦးေရမ ား တိိုးပြားလာသည္ုႏွင့္ အမွ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပျပည္သူမ ားအား လူစခ
ို ြဲရန္
အလိုိ႔ငွာ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္ ကနဦး၌ ရာဘာက ည္ကဲ့သိ႔ို ဒဏ္ရာရရံို လက္နက္ငယ္မ ားုႏွင့္
မီးသတ္ပက
ိို ္တိ႔သ
ို ာ အသံိုးျပိဳခသ
ဲ့ ည္။ ေနျပည္ေတာ္ၿမိိဳ႕၌ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္
ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပေနေသာ လူအိုပအ
္ ား ၿဖိိဳခြင္းရာတြငမ
္ ူ က ည္ဆံ အစစ္အား အသံိုးျပိဳ
ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေခါင္းတြင္ က ည္္ိမန
ွ ္၍ ဆုႏၵျပ အမ ိိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦး ေသဆံိုးခဲ့သည္။
၂၃။

တခ ိနတ
္ ည္းမွာပင္

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္

အြနလ
္ ိင
ို ္း

္ိန္းခ ိဳပ္လာရာ

လရပရ
္ ွားမရအား
ဆုႏၵျပသူမ ား

စစ္တပ္
အေနျဖင့္

အာဏာပိုိင္မ ားက
စိုေဝးလွည့လ
္ ည္ရန္

အခက္ေတြ႕လာသည္။ ဆုႏၵျပ ဦးေဆာင္သုႏ
ူ ွင့္ ပါဝင္သူမ ားသည္ မိုိဘိင
ို ္းဖိုန္းမ ားရွိ အင္တာနက္
(applications) မ ားမွ စိုေဝးစီစဥ္ေလ့ရရ
ွိ ာ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားက စံိုစမ္းေဖာ္္ိုတခ
္ ဲ့၍
ဆုႏၵျပပြုႏ
ဲ ွင့္ ပတ္သက္သမ
ူ ား ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အေျခအေနသိ႔ို ဦးတည္ခသ
ဲ့ ည္။
၂၄။

တပ္မေတာ္၏ လူစခ
ို ြသ
ဲ ည့္ ေဆာင္ရြကပ
္ ိုက
ံ ိို အမ ားျပည္သူမ ားက အမ က္ေဒါသ္ြက္၍

ဆုႏၵျပပြမ
ဲ ား ပိမ
ို ိိုျပင္း္န္စြာ လိုပေ
္ ဆာင္လာသည္။ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ
စိုေဝးဆုႏၵျပသူမ ားအား ၿဖိိဳခြငး္ ရန္ ေအာ္တိမ
ို စ္တစ္ ရိုိင္ဖယ္၊ စုႏိုိက္ပါုႏွင့္ က ည္အစစ္ ကဲ့သိ႔ို
စစ္ပြသ
ဲ ိုးံ

လက္နက္မ ားုႏွင့္

စစ္ဗ ဟာမ ားကိုိပင္

အသံိုးခ ၍

ေသေစေလာက္ေသာ

လက္နက္မ ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ရက္စက္စြာ ပိိုမလ
ိို ိုပေ
္ ဆာင္လာသည္။ မတ္လုႏွင့္ ဧၿပီလဆန္း
အတြင္း ဒဏ္ရာရရံို လက္နက္ငယ္မ ား အသံိုးျပိဳရာတြငလ
္ ည္္း မလိုိအပ္ဘဲ အင္အားမမွ သည့္
ပံိုစံျဖင့္ အသံိုးျပိဳခဲရ
့ ာ အသက္မျပည့္သူ ကေလးငယ္မ ား အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသူမ ား
အေပၚ

တရားလက္လြတ္

သတ္ျဖတ္ျခင္းုႏွင့္

္ိခိက
ို ္ဒဏ္ရာရမရမ ား

ပိိုမိို

ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။

အ္ူးသျဖင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ လိရငသ
္ ာယာ၊ တပ္မေတာ္ေန႔ုႏွင့္ ပဲခူး စသည့္ အေျခအေန ၄ ခို၌
္ိခက
ိို ္ေသဆံိုးမရ ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။21
၂၅။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တင
ြ ္ စစ္တပ္ အာဏာပိုိင္မ ားသည္ ရန္ကန
ို ္ၿမိိဳ႕၊

ေျမာက္ဥကၠလာၿမိိဳ႕နယ္၌

ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ေသေစေလာက္ေသာ

အင္အားျဖင့္

ၿဖိိဳခြင္းမရမ ားသိသိသာသာ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး မ က္ျမင္သက္ေသမ ား၏ ေဖာ္ျပခ က္မ ားအရ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ
ဆုႏၵျပသူမ ားအား တမင္ရည္ရယ
ြ ္ကာ ပစ္မတ
ွ ္္ား တိုိက္ခိက
ို ္မရ ရွိေၾကာင္း တစိုိက္မတ္မတ္
္ြကဆ
္ ိခ
ို ဲ့သည္။ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ မ ား၏ ပစ္ခတ္ၿဖိိဳခြငး္ ခံရသူမ ားသည္ ဦးေခါင္းုႏွင့္ ရင္ဘတ္တိုိ႔၌
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ က္မ ားစြာ

ရွိေၾကာင္း

ေတြ႕ရေလ့ရရ
ွိ ာ

၎တိုိ႔သည္

ဦးတည္ပစ္မွတ္
္ ား၍

ျပင္းျပင္း္န္္န္ အင္အားသံိုး ပစ္ခတ္တိက
ို ္ခိက
ို ္ခံရေလ့ရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ လံိုျခံိဳေရး
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တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ေ္ာက္ပေ
ံ့ ပးသူမ ား

အပါအဝင္

ေဆးဝါး၊

က န္းမာေရးဆိင
ို ္ရာ ပစၥည္းမ ားုႏွင့္ က န္းမာေရး လိုပ္သားမ ားကိုိလည္း တိုိကခ
္ ိက
ို ္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁
ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကိုန္ၿမိိဳ႕၏ လိရငသ
္ ာယာၿမိိဳ႕နယ္ အတြင္း ေျမာက္မ ားလွစြာေသာ
ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပမရမ ား ျဖစ္ပာြ းခဲသ
့ ည္။ ေန႔အခ ိန္အခါတြင္ တရိုတုႏ
္ ိုိင္ငံုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စက္ရံို
အလိုပရ
္ ိုမ
ံ ားအား မီးရိရ႕ခဲ့သလိို လိုယက္ဖ က္ဆီးမရမ ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သိသိသာသာ ္ိခိုိက္
ပ က္စီးခဲသ
့ ည္။ ္ိုအ
ိ ခါ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားသည္ အလ ဥ္းမသင့္သလိုိ ေနအိမ္အတြင္းသိို႔
လက္နက္မ ားျဖင့္

ပစ္ခတ္ျခင္း၊

ေနအိမမ
္ ား

အတြင္း

ဝင္ေရာက္ရာွ ေဖြျခင္း၊

စစ္တပ္

ဆန္႔က င္သူဟို ယူဆရသူ မွန္သမွ ကိို ဖမ္းဆီးျခင္း ျပိဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ ား ေပၚ္ြက္ကာ
အေျခအေနကိုိ ျပင္းျပင္း္န္္န္ ကိိုငတ
္ ယ
ြ ္ခသ
ဲ့ ည္။ ္ိုိသိ႔ို ကိိုင္တယ
ြ မ
္ ရသည္ ေန႔ေရာ၊ ညပါ
ဆက္လက္

ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။

ရလဒ္အားျဖင့္

ၿမိိဳ႕နယ္ေန

လူ္ို

၁၀၀,၀၀၀

ေက ာ္သည္

ေနာက္အပါတ္၌ ္ိုိေဒသမွ ္ြကေ
္ ျပးစြန႔ခ
္ ြာခဲ့ရသည္။
၂၆။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္ (SAC) အစိိုးရပိိုင္ “ျမန္မာ့အလင္း” သတင္းစာက

လူငယ္မ ား အေနျဖင့္ “ဦးေခါင္းုႏွင့္ ေက ာဘက္တင
ြ ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရ၍ ရိုပပ
္ က္ဆင္းပ က္
ေသဆံိုးုႏိုိင္သည့္ ေဘးမွ သင္ခန္းစာယူၾကရန္” ဟူ၍ သတိေပးခ က္ကိို ပံိုုႏွိပ္္တ
ို ္ေဝခဲသ
့ ည္။
စစ္တပ္

အားေပးေ္ာက္ခသ
ံ ည့္

႐ိုပ္ျမင္သံၾကားဌာန

တစ္ခက
ို လည္း

ပံိုုႏွိပ္္တ
ို ္ေဝသည့္ အတိိုင္း ျပန္လည္ အသံလင
ႊ ့ေ
္ ျပာၾကားခဲ့သည္။
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ေရွ႕ရက္က

မည္သိ႔ပ
ို င္ဆိေ
ို စကာမူ

ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ တုႏိုိင္ငံလိုးံ အတိိုင္းအတာျဖင့္ ဆုႏၵျပ လရပရ
္ ွားမရမ ားအား ဆက္လက္
စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ခသ
ဲ့ ည္။ ဆုႏၵျပလရပ္ရွားသူမ ားသည္ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ား၏ အၾကမ္းဖက္
ုႏွိမ္နင္းမရကိို ေရွာင္ရွားုႏိိုင္ရန္ အခ ိနတ
္ ိို အတြင္း “ေရွာင္တခင္” ဆုႏၵျပသည့္ ပံိုစံုႏွင့္ လံိုျခံိဳေရး
တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား အနားယူေနုႏိုိင္သည့္ အခ ိန္တင
ြ ္ ဆုႏၵျပျခင္း စသည့္ ဆုႏၵျပနည္းလမ္းမ ား
အပါအဝင္

ဆုႏၵျပ

ဗ ဟာအေျပာင္းအလဲမ ား

ျပိဳခသ
ဲ့ ည္။

ဆုႏၵျပသူ

အမ ားအျပားတြင္

ခိုခက
ံ ာကြယမ
္ ည့္ ပစၥည္းမ ား မရွေ
ိ သာ္လည္း အခ ိိဳ႕ေသာ ဆုႏၵျပ ေနရာမ ားတြင္ သဲအတ
ိ ္မ ား
ခ ္ားျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေသနတ္က ည္မွ ကာကြယရ
္ န္ အကာအကြယ္မ ား ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။
အခ ိိဳ႕

အေျခအေနမ ားတြင္

ဆုႏၵျပပါဝင္သူမ ားသည္

ျဖစ္သလိုိလိုပ္
္ ားသည့္

အေသးစား

လက္နက္မ ား ျဖစ္ေသာ ေလာက္ေလးခြ၊ ေလာက္လဲ၊ႊ ေျဗာက္အိးို ုႏွင့္ တခါတရံ မိလ
ို ိေ
ို တာ့
ဓာတ္ဆီပလ
ို င္းမ ား လက္ဝယ္ ရွိခဲ့ၾကသည္။
၂၇။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က ေရာက္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔၌ ျမန္မာုႏိုိ္င္ငံ၊

ျပည္ေ္ာင္စို နယ္ေျမ၊ ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိုိင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခိုအတြင္း ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားအား
က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုိက္ခိက
ို မ
္ ရမ ား ရွခ
ိ ဲ့သည္။ ုႏိုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ုႏွင့္တိင
ို ္း ေနရာအုႏွံ႔အျပားတြင္
ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပပြဲမ ားအား သတိေပးျခင္း မရွဘ
ိ ဲ စစ္တပ္က လက္နက္မ ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခသ
ဲ့ ည္။
လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္ ္ြက္ေျပးသူမ ားုႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ ား သာမက ၎တိ႔အ
ို ား
အကူအညီေပးသူမ ားကိိုလည္း ပစ္ခတ္တိိုကခ
္ ိိုကခ
္ ဲ့သည္။ ယံိုၾကည္စိတ္ခ ရသည့္ ရင္းျမစ္မ ား
အရ အနည္းဆံိုး လူေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔ ေသဆံိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ကာ ္ိုိအေရအတြက္သည္
တစ္ရက္ အတြင္း အသက္မျပည့္သူ ကေလး ၁၇ ဦး အပါအဝင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေခါင္း၊
ရင္ဘတ္ ္ိမွနက
္ ာ ေသဆံိုးသည့္ုႏရန္း အျမင့္မားဆံိုးလည္း ျဖစ္သည္။ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား၏
သတ္ျဖတ္မေ
ရ ၾကာင့္

ေသဆံိုးခဲ့သူ

ေဆြမ ိိဳးတစ္ဦး၏

ရိုပအ
္ ေလာင္းအား

မိသားစိုဝင္မ ား၏

သေဘာတူညီခ က္ မယူဘဲ မီးရိ႕ရ သၿဂိိဳလ္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း လူတစ္ဦးက ျပန္လည္ ေျပာျပခဲသ
့ ည္။
ေသဆံိုးသူမ ား၏ ရိုပ္အေလာင္းကိို ရယူရန္ ရဲတပ္ဖ႕ြဲ က မိသားစို္ံ ဖိုန္းဆက္၍ လည္းေကာင္း၊
လူကယ
ိို ္တင
ိို ္

လာေရာက္၍

ကေလးတစ္ဦး၏
ၿဖိိဳခြင္းသည့္
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လည္းေကာင္း

ရိုပအ
္ ေလာင္းကိို

ေန႔မတိင
ို ္မီ

ေတာင္းဆိိုခဲ့ၾကၿပီး

မီးရရိ႕သၿဂိိဳလပ
္ စ္မည္ဟို

သတိေပးခ က္မ ား

္ိုတ္ျပန္ျခင္း၊

အျဖစ္အပ က္တစ္ခိုတင
ြ ္မူ

ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
စစ္ဗ ဟာမ ား

ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိိုုႏွင့္ ရိုပ္ျမင္သံၾကား ္ိုတ္လႊင့္မရ၊ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္

္ိိုသ႔ိို

အသံိုးခ ျခင္း၊

A/HRC/48/67

အေသအေပ ာက္ မ ားျပားျခင္းုႏွင့္ ုႏိိုင္ငံအုႏွံ႔တြင္ ၿဖိိဳခြင္းုႏွိမ္နင္းမရမ ားအား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ခ ိတ္ဆက္

ေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့ျခင္းတိ႔သ
ို ည္

ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ဲ့ေၾကာင္း
မျဖစ္ပြားေစရန္ုႏွင့္

စစ္တပ္အာဏာပိင
ို ္မ ားက

ႀကိိဳတင္ျပင္ဆင္

ႊန္းဆိေ
ို နပါသည္။ စစ္တပ္အာဏာပိိုငမ
္ ားသည္ ဆုႏၵျပမရမ ား ဆက္လက္
ုႏိိုင္ငံအဝွမ္း၌

ေသေစေလာက္ေသာ

စစ္တပ္၏

လက္နက္မ ားအား

္ိန္းခ ိဳပမ
္ ရ

အားေကာင္းေစရန္

ရည္ရယ
ြ ္ခ က္

ရွရ
ိ ွိ

အလိ႔င
ို ွာ

အသံိုးခ ခဲ့ေၾကာင္း

ေပၚလြင္ေနပါသည္။
၂၈။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိိဳ႕ရွိ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္ မိမက
ိ ိယ
ို ္ကိို ကာကြယရ
္ န္

လမ္းမ ားအား အကာအရံျဖင့္ ပိတဆ
္ ိ႔ဆ
ို ုႏၵျပသူမ ား ရွိရာ လူေနရပ္ကက
ြ မ
္ ားကိို ဝိုိင္းရံခသ
ဲ့ ည္။
ဒရိုန္းမ ားျဖင့္ ပ ံသန္း စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားက တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ား ရွိခဲ့ကာ
လူေနရပ္ကက
ြ ္ အတြငး္ ပတ္ဝန္းက င္ ္ိခက
ိို ္ပ က္စီးမည္ကိို အေလးမ္ားဘဲ ေလာင္ခ ာုႏွင့္
အေျမႇာက္လက္နက္မ ားျဖင့္
အရပ္သားမ ားသည္

လမ္းပိတ္

ေပါက္ကြမ
ဲ ုႏ
ရ ွင့္

အတားအဆီးမ ားအား
ဗံိုးက ည္ဒဏ္

ဖ က္ဆီးခဲ့ရာ

သင့္ခဲ့ၾကသည္။

္ိုိသိုိ႔

ရပ္ကက
ြ ္ေန
ျပင္း္န္စြာ

ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံိုး လူ ၈၂ ဦး ေသဆံိုးခဲ့သည္။ မွတတ
္ မ္းျပိဳစိုခ က္ တစ္ခိုအရ
စစ္သားမ ားသည္

ေဆးကိုသခံယူရန္

စိုေဝးေနသည့္

ဒဏ္ရာရ

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ပစ္ခတ္တိိုကခ
္ က
ိို ္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည္။ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္ ဘိုရားေစတီ
တစ္ခိုကလ
ိို ည္း တပ္စြခ
ဲ က
ဲ့ ာ ္ိုိေနရာအား ေသဆံိုး၊ ဒဏ္ရာရသူမ ား ္ားရွိရာ ေနရာ အျဖစ္
လိုပေ
္ ဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုိၾကသည္။ ္ိုိေနရာ၌ ဗိုဒၶဘာသာ
ရဟန္းမ ားုႏွင့္ ေဒသခံ က န္းမာေရး လိုပ္သားမ ားက ဒဏ္ရာရ ျပည္သမ
ူ ားကိုိ ေဆးကိုသေပးရန္
ေတာင္းဆိုိခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးကိုသခြင့္ မေပးခဲ့ေပ။
၂၉။

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ေလးစားသမရရွိကာ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ ေပးသင့္ပါသည္။

တရားဥပေဒ စိိုးမိိုးေရး အဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္ ဆုႏၵျပသူမ ား မိမဆ
ိ ုႏၵအေလ ာက္ လူစိုခေ
ြဲ စရန္
တရားဝင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံိုျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ လိိုအပ္သလိုိ အင္အားသံိုးရမည္ ဆိုိလွ င္လည္း
လံိုးဝ လိုိအပ္သည့္ အေနအ္ားမွသာ အသံိုးျပိဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး လိိုအပ္သေလာက္ အင္အား
အနည္းဆံိုးသာ အသံိုးျပိဳရပါမည္။ အင္အားအသံိုးျပိဳရမည္ ဆိုိလွ င္လည္း ဥပေဒေဘာင္ဝင္မရ
ဆိုိင္ရာ အေျခခံမမ
ူ ားုႏွင့္ အညီ လိုိအပ္ခ က္အရ၊ အခ ိိဳးအစား ညီမွ စြာ၊ သတိခ ပ္ဆင္ျခင္၍
ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း မရွဘ
ိ ဲ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။ လူ႔အသက္ ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ရန္
သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေဘးျဖစ္ေစသူေၾကာင့္ ႐ိုတ္ခ ည္း ္ိခက
ိို ္ဒဏ္ရာရမရအား ကာကြယုႏ
္ ိိုင္ရန္ အတြက္
လိိုအပ္သည့္ အခါမွသာ ကန္႔သတ္ပဂ
ို ၢိိဳလမ
္ ားအား ဦးတည္၍ ေသနတ္ အသံိုးခ ုႏိိုင္ၿပီး ္ိိုသိို႔
မဟိုတ္လွ င္ လူစိုလေ
ူ ဝးမ ားရွသ
ိ ည့္ အခင္းအက င္း၌ တရားဥပေဒ စိိုးမိးို ေရး တပ္ဖဲ႕ြ ဝင္မ ားသည္
ေသနတ္ကိိုငေ
္ ဆာင္ အသံိုးခ ခြင့္ မရွေ
ိ ပ။ ျမန္မာလံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား၏ လိုပရ
္ ပ္မ ားသည္
ေဖာ္ျပပါ

စံုႏန
ရ ္းမ ားအား

ေဖာက္ဖ က္ေနေသာေၾကာင့္

အသက္ရွငသ
္ န္ခြင့ုႏ
္ ွင့္

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ

စိုေဝးခြင့တ
္ ိို႔အား ္ပ္တိိုး ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနသည္။ ေသဆံိုးသည့္ အေျခအေန အမ ားစိုတင
ြ ္
အရပ္သားလူ္ိုအား

ဦးတည္၍

က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

စနစ္တက

တိက
ို ္ခက
ိို ္မရ

ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး ၎တိ႔သ
ို ည္ လူသားမ ိိဳးုႏြယ္အေပၚ က းလြနေ
္ သာ ရာဇဝတ္မရ
အျဖစ္သ႔ိို ဦးတည္သာြ းုႏိိုငပ
္ ါသည္။

၆။

ညႇငး္ ပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္းုႏွင့္ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆမ
ံ မ
ရ ားအား
တားျမစ္ျခင္းုႏွင့္ ပိုဂိဳၢိ လေ
္ ရး လြတလ
္ ပ္ခြင့ုႏ
္ ွင့္ ပိုဂိဳၢိ လေ
္ ရး လံိုျခံိဳမရ ရွေ
ိ ရး
၃၀။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလင
ိို ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အ္ိ (SAC) က

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္း္ားသူ အေရအတြက္မာွ ေဖဖဝါရီလတြင္ ၆၅၅ ဦး၊ မတ္လတြင္ ၂,၀၂၃ ဦး၊
ဧၿပီလတြင္ ၁,၀၂၅ ဦး၊ ေမလတြင္ ၈၂၆ ဦး၊ ဇြနလ
္ တြင္ ၄၃၀ ဦးုႏွင့္ ဇူလင
ိို လ
္ ၁၅ ရက္ေန႔ အ္ိ
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၁၃၆

ဦး၊

စိုစေ
ို ပါင္း

အနည္းဆံိုး

၆,၄၉၃

ဦးခန္႔

ရွိပါသည္။

ဇူလိိုငလ
္ လယ္တင
ြ ္

္ိိုဖမ္းဆီးခံ္ားရသူမ ားမွ ၂,၉၂၄ ဦးကိသ
ို ာလွ င္ ျပန္လည္ လြတ္ေပးခဲသ
့ ည္။23
၃၁။

(SAC) က ဆက္တက
ိို ္ ဖမ္းဆီး၊ ္ိန္းသိမး္ မရမ ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ

သိသာျမင္သာစြာ ဆင္တူပိုစ
ံ ံ ျဖစ္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းသည့္ ကနဦး
နာရီပိိုင္းမ ားတြင္ အသစ္စတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသစ္ စိုေဝးေနၾကေသာ ျမန္မာ့ ုႏိိုငင
္ ံေရး
ေခါင္းေဆာင္မ ားုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိိုယစ
္ ားလွယ္ ရာေပါင္းမ ားစြာကိို ္ိနး္ သိမ္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
တခ ိနတ
္ ည္းမွာပင္ ျပည္နယ္ုႏွင္တ
့ ိိုင္း အစိိုးရ အဖြ႕ဲ ဝင္မ ားုႏွင့္ လႊတေ
္ တာ္က္ိုယ
ိ ္စားလွယမ
္ ား၊
ုႏိိုင္ငံေရးသမားမ ားကိလ
ို ည္း ပစ္မတ
ွ ္္ား ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယေ
္ ရး ဦးစီးခ ိဳပ္က
ေရြးေကာက္ပြဲ

မသမာမရ

ရွိသည္

ဟူေသာ

စြပ္စခ
ြဲ က္ျဖင့္

အာဏာသိမ္းရန္

ယိိုးမယ္ဖြ႕ဲ

အေၾကာင္းျပကာ ျပည္ေ္ာင္စို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ ားုႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမရ
အဖြ႕ဲ အစည္းမွ တက္ႂကြလရပရ
္ ာွ းသူ ဒါဇင္ေပါင္းမ ားစြာကိလ
ို ည္း ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။
၃၂။

္ိိုသ႔ိို အာဏာသိမ္းမရေၾကာင့္ လူငယ္မ ားက ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပရန္ စိုစည္းခဲရ
့ ာ

မၾကာမီ

လပိုိင္းအတြငး္

ျမင့္တက္လာခဲသ
့ ည္။

ေက ာင္းသားေက ာင္းသူမ ားအား

၂၀၂၁

ခိုုႏွစ္၊

ဧၿပီလလယ္မွ

အိုပ္စလ
ို ိိုက္

ေမလကိုန္ပင
ိို ္း

အ္ိ

ဖမ္းဆီးမရ
၆

ပါတ္ၾကာ

ကာလအတြင္း (SAC) သည္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC) ပိုဒမ
္ ၅၀၅၊က ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမည့္
လူပဂ
ို ၢိိဳလ္မ ားစာရင္းကိို ေန႔စဥ္ေၾကညာခဲက
့ ာ ၎တြင္ အာဏာသိမ္းမရကိို ေဝဖန္ျခင္း၊ (CRPH) ကိို
ေ္ာက္ခံျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ (CDM) လရပရ
္ ွားမရတြင္ ပါဝင္ျခင္းတိ႔ို အတြက္ ျမန္မာ နာမည္ေက ာ္
ပိုဂၢိိဳလမ
္ ား၊

အုႏိုပညာသမားမ ား၊

အျခားသူမ ား

ပါဝင္ၿပီး

ဆရာဝန္မ ား၊

အဓိကအားျဖင့္

ေက ာင္းဆရာဆရာမမ ား၊

ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပပြမ
ဲ ားကိို

သူနာျပိဳမ ားုႏွင့္

လံရေဆာ္အားေပးရာ၌

လႊမ္းမိိုးုႏိိုင္စမ
ြ ္းရွိသမ
ူ ားကိို ဦးတည္ပစ္မတ
ွ ္
္ ားခဲသ
့ ည္။ သတင္းသမားမ ားသည္လည္း (SAC) ၏
ပစ္မွတ္
္ ား ဖမ္းဆီးျခင္းကိို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခံခရ
ဲ့ သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ပ္မ ၃ လ အတြင္း
သတင္းမီဒီယာသမား ၃၀ လည္း ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စစ္တပ္ အာဏာပိိုငမ
္ ားက
လစဥ္

အေရးယူ္ားရွသ
ိ မ
ူ ား

စာရင္းတြင္

္ည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပျခင္း

ခံခဲ့ရသည္။

အေရးယူ္ားရွသ
ိ ူမ ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ ား အေနျဖင့္ ပိုန္းေရွာင္ေနရာမွ မိမိ ဆုႏၵအေလ ာက္
အဖမ္းခံဖ႔ိို ဖိအားေပးရန္ အလိ႔င
ို ွာ စစ္တပ္ အာဏာပိိုငမ
္ ားသည္ ၎တိ႔၏
ို
မိသားစိုဝင္ ၉၃
ဦးကိလ
ို ည္း အစား္ိးို ဖမ္းဆီးမရမ ား ရွိေနသည္။

က။

တရားလက္လတ
ႊ ္ ဖမ္းဆီးျခင္းုႏွင့္ ္ိနး္ သိမး္ ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံ္ားရစဥ္
ညႇငး္ ပန္းုႏွိပစ
္ က္ျခင္းုႏွင့္ ေသဆံိုးျခင္း
၃၃။

အ္က္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ ားေၾကာင့္ ျမန္မာုႏိိုင္ငသ
ံ ားမ ားသည္ လူ္ိုသက္တာ၌

လြတလ
္ ပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ြင့၊္ လြတလ
္ ပ္စြာ ္င္ျမင္ယဆ
ူ ခြင့ုႏ
္ ွင့္ ္ိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခ
ို ြင့မ
္ ား
ဆံိုးရံရးလာသည္။

တပ္မေတာ္သည္

အသစ္္တ
ို ္ျပန္လက
ိို ္သည့္

ဥပေဒ

လူအေျမာက္အျမား
ပိုဒမ
္ ားျဖင့္

ဖံိုးကြယ္ရန္

ဖမ္းဆီးအက ဥ္းခ ရန္
ႀကိိဳးပမ္းခဲပ
့ ါေသာ္လည္း

စစ္ခိုရ
ံ ံိုးမ ားုႏွင့္ “အက ဥ္းေ္ာင္တင
ြ ္း ခိုရိုးံ မ ား”၌ တရားစြဆ
ဲ ိိုျခင္းမ ားသည္ ေလ ာ္ကန္ေသာ
တရားေရးဆိင
ို ရ
္ ာ လိုပ္္ိုးံ လိုပ္နည္းုႏွင့္ တရားမွ တေသာ တရားေရးဆိင
ို ရ
္ ာ စံခ ိန္စုႏ
ံ န
ရ ္းမ ားအား
မျပည့္မွီိေပ (အပိိုင္း ၃၊ခ အားၾကည့္ပါ)။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တရားဥပေဒ စိိုးမိိုးေရးအား
ေလးစားမရ မရွသ
ိ လိို အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး စံခ ိန္စုႏ
ံ ရန္းမ ားကိလ
ို ည္း လိက
ို ္နာျခင္း
မရွသ
ိ ည့္ တရားစြဆ
ဲ မ
ိို ရမ ားေၾကာင့္ လြတလ
္ ပ္ခြင့္ ဆံိုးရံရးမရမ ားစြာ ရွေ
ိ နၿပီး တရားလက္လႊတ္
ဖမ္းဆီးျခင္းုႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္း သေဘာ သက္ေရာက္သည္။
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၃၄။

အခ ိိဳ႕အေျခအေနမ ားတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ ားအား စစ္တပ္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းမ ား ုႏွင့္/

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အက ဥ္းေ္ာင္မ ားသိ႔ို

မလႊဲေျပာင္းမီ

ရဲစခန္းသိ႔ို

ဦးစြာ

ပိ႔ေ
ို ဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။

ယံိုၾကည္စိတ္ခ ရေသာ အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပခ က္မ ားအရ ရဲစခန္း၌ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံရစဥ္ (LGBT)
ပိုဂၢိိဳလ္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ္ိနး္ သိမ္းခံ အမ ိိဳးသား၊ အမ ိိဳးသမီးမ ားအား လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားက
လိငပ
္ ိိုင္းဆိိုငရ
္ ာ ကိိုယ္
္ ိလက္ေရာက္ က းလြန္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည္။
၃၅။

အခ ိိဳ႕ေသာ

္ိန္းသိမ္းခံရ္ားရသူမ ားသည္

စစ္တပ္

စစ္ေၾကာေရး

စခန္းမ ားသိ႔ို

ပိ႔ေ
ို ဆာင္ခံၾကရၿပီး အက ဥ္းေ္ာင္သ႔ိို လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပိဳမီ ၾကာခ န
ိ ္သည္ တစ္ဦးုႏွင့္ တစ္ဦး
တူညီျခင္း မရွေ
ိ ပ။ ယံိုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရေသာ အစီရင္ခခ
ံ က္မ ားအရ အက ဥ္းေ္ာင္ုႏွင့္ စစ္ေၾကာေရး
စခန္းမ ားရွိ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္ နည္းမ ားသည္
ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္းုႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္
အခ ိနတ
္ ြင္ အသံိုးခ သည့္ နည္းမ ားမွာ မ က္စက
ိ ိို အဝတ္ျဖင့္အိုပ္ျခင္း၊ လက္္ိပခ
္ တ္ျခင္း၊
႐ိိုကုႏ
္ ွက္ျခင္း၊ ၂ ရက္မွ ၃ ရက္အ္ိ အစာေရစာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းုႏွင့္ အိပ္ခင
ြ ့မ
္ ေပးျခင္း စသည့္
နည္းမ ား ေယဘူယ အားျဖင့္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားသည္။ တစ္ေယာက္ဆလ
ိို ွ င္ အခ ိန္ျပည့္
နီးပါး ဒူးေ္ာက္ေနရေၾကာင္းုႏွင့္ ဒူးအေပၚတြင္ ေဆးလိပျ္ ဖင့့္ တိို႔သည့္ ဒဏ္ရာ ရရွေ
ိ ၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ကာ အျခားေဖာ္ျပခ က္ အရ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ န
ိ ္ အတြင္း ၎တိ႔အ
ို ား ဒူးေ္ာက္ေစၿပီး
၎တိ႔၏
ို ဦးေခါင္းအား ခ တ
ိ ္ရယ
ြ ္္ားသည့္ ဓား သိို႔မဟိုတ္ ေသနတ္အား ေရြးခ ယ္ခိိုငး္ ေၾကာင္း
ဆိိုပါသည္။ စစ္တပ္ပိိုင္ ႐ိုပ္ျမင္သံၾကားမွ တဆင့္ ႐ိုပ္သ္
ံ တ
ို ္လင
ႊ ့ရ
္ ာတြင္ ႐ိုပ္သမ
ံ ွတတ
္ မ္းမ ား
အရ

ဖမ္းဆီးခံရစဥ္

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္း

ခံရသူမ ား

ကိယ
ို ္ေပၚ၌

ဒဏ္ရာ

ရရွိခသ
ဲ့ ည္ဟို

သံိုးသပ္ရေသာ ျမင္သာ္င္ရွားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ က္မ ားကိို ေတြ႕ရပါသည္။
၃၆။

အာဏာသိမ္းသည့္

ကနဦး

ရက္သတၱပါတ္မ ားတြင္

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံရသူမ ား၏

ေဆြးမ ိိဳးသားခ င္းမ ားမွ ၎တိ႔၏
ို အိမ္သူအ္မ
ိ သ
္ ားမ ား မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွေ
ိ နသည္၊
သိ႔မ
ို ဟိုတ္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသည္ ဟူသည့္ အခ က္အလက္မ ား လိုံးဝ မသိရရ
ွိ ေပ။
အေျခအေနအမ ားစိုတြင္

(SAC)

ဘက္ကလည္း

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမး္ မရကိို

တရားဝင္

အသိအမွတ္ျပိဳျခင္း မရွသ
ိ ည့္ ပံိုေပၚေနပါသည္။
၃၇။

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံ္ားရစဥ္ ေသဆံိုးသူ အနည္းဆံိုး ၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ဆိိုၾကပါသည္။

အခ ိိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ရာွ ေဖြျခင္း ျပိဳစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ အဝင္အ္ြက္ တားဆီးဂိတ္မ ား၌
ဒဏ္ရာမ ား

ရရွိခဲ့ၿပီး

၎တိ႔အ
ို ား

ေဆးဝါးကိုသမရ

မေပးေၾကာင္း

ေဖာ္ျပ္ားၾကပါသည္။

္ိန္းသိမ္းခံ္ားရစဥ္ ေသဆံိုးမရမ ားသည္ ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိင
ို ္းေဒသႀကီးမ ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး
ပဲခူးတိိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ိင
ို တ
္ ြင္ အနည္းဆံိုး ၆ ဦး ေသဆံိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ္ားကာ
္ိိုအေရအတြက္သည္ ခ႐ိိုငတ
္ စ္ခိုအတြင္း အမ ားဆံိုး ေသဆံိုးမရလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တိ႔္
ို ဲမွ
ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံ္ားရစဥ္ ေသဆံိုးသူ ၄ ဦးမွာ အမ ိိဳးသား ဒီမက
ိို ေရစီ အဖြ႕ဲ ခ ိဳပ္ (NLD)
ပါတီဝင္မ ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တိ႔မ
ို ိသားစိုဝင္အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္
၎တိ႔ို ခ စ္ရေသာ မိသားစိုဝင္၏ ႐ိုပ္အေလာင္းအား မီးသၿဂိိဳလ္ျခင္း မျပိဳမီ စစ္ေဆးရံို၌
ေခတၱလာေရာက္ၾကည့္ရန္ လာေရာက္ဖ႔ိို ရဲစခန္းမွ မိသားစိုဝင္မ ားအား ဖိုန္းေခၚဆိိုခရ
ံ ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ ိိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ ားတြင္ ေသဆံိုးသြားသူ၏ မိသားစိုဝင္မ ားအား
အာဏာပိင
ို မ
္ ား အသိမေပးခင္ကတည္းက မီးရိရ႕သၿဂိိဳလမ
္ ရမ ား ရွိခဲ့ပါသည္။ မိသားစိုဝင္မ ားအား
ေသဆံိုးသူ၏ ႐ိုပ္အေလာင္းအား ျပသသည့္ ေနရာတြင္ ေသဆံိုးသူ၏ ခုႏၶာကိယ
ို ္၌ ညိႇမဲစရ
ြဲ ာ၊
ုႏွာေခါင္းုႏွင့္ နံ႐းိို က ိိဳးျခင္း၊ ေခါင္းဒဏ္ရာမ ား၊ ခြစ
ဲ ိတ္ၿပီး ခ ိဳပ္္င
ြ ္းရာမ ားုႏွင့္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာမ ား
အပါအဝင္ အျခား ဒဏ္ရာဒဏ္ခ က္မ ားအား သိသာ္င္ရာွ းစြာ ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ကြယ္လန
ြ ္သူ
မိသားစိုဝင္ ေသဆံိုးသည့္ အေၾကာင္းအရင္းုႏွင့္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္း ခံရစဥ္ စစ္ေဆး္ားေသာ
ေဆးစစ္ခ က္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမရ စသည့္ အခ က္အလက္မ ားကိို မိသားစိုဝင္မ ားက
မသိရေပ။
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၃၈။

၂၀၂၁

ခိုုႏွစ္၊

ေဖဖဝါရီလ

၁

ရက္ေန႔မွ

စတင္၍

စစ္တပ္

အာဏာပိင
ို ္မ ားသည္

ေရြးေကာက္ခံ လႊတေ
္ တာ္ကိိုယ္စားလွယ္မ ား၊ ဆုႏၵျပသူမ ားုႏွင့္ သတင္းမီဒယ
ီ ာသမားမ ားအား
ဖမ္းဆီးျခင္းုႏွင့္ ္ိန္းသိမ္းခ ိဳပေ
္ ုႏွာင္ျခင္းတိ႔ို ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပင
ိို ္းတြင္ (SAC) အား
ဆန္႔က င္သည္ဟို သံသယရွသ
ိ ူ မည္သူကိို မဆိို ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လိုပေ
္ ဆာင္လာသည္။ ္ိိုသ႔ိို ဖမ္းဆီးမရုႏွင့္ ္ိန္းသိမ္းခ ိဳပ္ေုႏွာင္မရမ ားအား ေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအား တရားဝင္ လိက
ို ္နာက င့္သိုးံ သည့္ ပံိုေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြကေ
္ နေသာ္လည္း
္ိိုသ႔ဖ
ိို မ္းဆီးျခင္းမ ားသည္
တရားလက္လတ
ႊ ္

ပိုဂၢိိဳလေ
္ ရး

လြတလ
္ ပ္ခြင့ုႏ
္ ွင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္ေနျခင္း

ျဖစ္သည္။

လံိုျခံိဳခင
ြ ့္အား

္ိသ
ို ႔ိို

ေဖာက္ဖ က္ကာ

ဖမ္းဆီးခ ိဳပ္ေုႏွာင္ျခင္းမ ားအား

အရပ္သား လူ္ိုကိို ပစ္မွတ္
္ ား၍ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ စနစ္တက တိက
ို ္ခ္ိုက
ိ ္မမ
ရ ား အျဖစ္
က းလြနပ
္ ါလွ င္ ္ိိုသ႔ေ
ိို သာ ဖမ္းဆီးခ ိဳပ္ေုႏွာင္ျခင္းအား လူသားမ ိိဳးုႏြယစ
္ ို အေပၚ က းလြန္ေသာ
ရာဇဝတ္မဟ
ရ ို

သတ္မတ
ွ ္ုႏိိုင္ပါသည္။

္ိ႔အ
ို ျပင္

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္း္ားစဥ္

လူမဆန္စြာ

ဆက္ဆံမမ
ရ ားသည္ ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ခံရသူမ ား အေပၚ ႐ိုပ္ပင
ိို ္းဆိင
ို ္ရာ နာက င္မရ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
စိတပ
္ ိိုင္းဆိိုငရ
္ ာ အတိိုဒက
ို ၡေရာက္ေစမရ ရွိသလိို အခ ိိဳ႕ အေျခအေနမ ားတြင္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းစဥ္
ေသဆံိုးမရမ ား

အျဖစ္သ႔ိို

ဦးတည္သြားေသာေၾကာင့္

၎တိ႔သ
ို ည္

အသက္ရွငသ
္ န္ခြင့္ုႏွင့္

ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခား ရက္စက္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ
တားျမစ္မမ
ရ ားအား

ခ ိိဳးေဖာက္ရာ

ေရာက္သျဖင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ

ရာဇဝတ္မမ
ရ ားသိို႔

ဦးတည္သြားေစုႏိိုင္ပါသည္။

ခ။

ကေလးသူငယ္မ ား
၃၉။

ကေလးမ ားကိလ
ို ည္း တရားလက္လတ
ႊ ္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းေနသလိို စစ္တပ္ စစ္ေၾကာေရး

စခန္းမ ားတြငလ
္ ည္း

စစ္ေဆးျခင္းမ ား

ရွိေနပါသည္။

အခ ိိဳ႕

ကေလးမ ားသည္

၎တိ႔၏
ို

မိဘမ ားုႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး္ိနး္ သိမ္းျခင္း ခံရၿပီး အခ ိိဳ႕မွာ မိဘမ ားုႏွင့္ မဟိုတ္ေပ။ ေနာက္ပိိုင္း
အမရတမ
ြဲ ားတြင္ မိဘမ ားသည္ ၎တိ႔၏
ို သားသမီးမ ားအား မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွသ
ိ ည္ကိို
မသိရွိၾကဘဲ စစ္တပ္ စခန္းမ ားတြင္ ၎တိ႔ို သားသမီးမ ားအား စံိုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အခါမွသာ
ကေလး၏ အသက္ကိို အမွနသ
္ ိရဖ
ွိ ႔ိို စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား ေတာင္းၾကည့္ရန္ ရဲက မိဘမ ားအား
ဆက္သြယ္ၾကသည့္ အခါမွာသာ သိရွိၾကသည္။ ္ိိုကာလမ ိိဳးတြင္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းသည့္ အခါ
ပံိုမွန္အားျဖင့္

ရက္အခ ိိဳ႕

ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္း္ားသည္ကိို
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သာြ းျခင္းုႏွင့္

ကေလးသူငယ္မ ား

ုႏရတ္ဆတ
ိ ္

မည္သည့္

္ိနခ
္ န္ျခင္းသည္

သ႑ာန္တူသည္။

ေနရာတြင္
အတင္းအဓမၼ

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းျခင္း

ခံရစဥ္

ကေလးသူင
ူ ယ္မ ားသည္လည္း ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ျခင္းုႏွင့္ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ၾကံိဳရသည္။
၄၀။

ရန္ကိုနတ
္ ိိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စစ္အိုပခ
္ ိဳပ္ေရး သတ္မွတ္
္ ားေသာ ၿမိိဳ႕နယ္မ ားမွ အပ

ကေလးသူငယ္မ ားအား လူငယ္ တရားရံိုးတြင္ တရားစြဆ
ဲ ိိုၿပီး ေတာင္ဥကၠလာပုႏွင့္ သကၤန္းကြ န္း
ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြငမ
္ ူ ၿမိိဳ႕နယ္တရားရံိုးမ ားတြင္ တရားသူႀကီးက လူငယ္ တရားသူႀကီး အျဖစ္
္ိိုငက
္ ာ ကေလးသူငယ္မ ားုႏွင့္ ဆိိုင္ေသာ အမရအား စီရင္သည္။ ္ိတ
ို ရားစြဆ
ဲ ိိုမမ
ရ ားသည္
ကေလးငယ္မ ား ဝန္ခ္
ံ က
ြ ္ဆရ
ိို န္ ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ မွတ္ စီရင္ုႏိိုင္ရန္ အဓိက္ား
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နေၾကာင္း

ေျပာဆိိုၾကသည္။

ဇြနလ
္

၃၀

ရက္ေန႔တင
ြ ္

ေျမာက္မ ားစြာေသာ

အက ဥ္းသားမ ားအား ေ္ာင္မွ လႊတေ
္ ပးၿပီးေနာက္ အာဏာပိိုငမ
္ ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ
(PC) ပိုဒမ
္ ၅၀၅၊က ျဖင့္္ တရားစြခ
ဲ ္
ံ ားရေသာ ကေလးလူငယ္မ ားအား ေနာင္မက းလြနရ
္ န္
ခံဝန္္ိိုးေစသည္။ အခ ိိဳ႕ ကေလးလူငယ္မ ားကိမ
ို ူ လူငယ္ ္ိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ ားတြငသ
္ ာ
ဆက္လက္ ္ားရွိသည္။
၄၁။

အ္က္ေဖာ္ျပပါ

အေျခအေနမ ားကိို

ေ္ာက္ရ၍
ရ

ကေလးလူငယ္မ ားအား

္ိန္းသိမ္းခ ိဳပ္ေုႏွာင္ျခင္းုႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ ားကိို ရံိုးတင္ တရားစြဆ
ဲ ိိုျခင္းသည္ ျမန္မာုႏိိုင္ငက
ံ
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အတည္ျပိဳ ပါဝင္ လက္မတ
ွ ္္းိို ္ားေသာ ကေလးသူငယ္ အခြင့အ
္ ေရးမ ား ဆိိုငရ
္ ာ ကိုလသမဂၢ
ကြနဗ
္ န္းရွင္း အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒုႏွင့္ ကိိုကည
္ ီမရ မရွိေပ။

၇။

လံိုျခံိဳေရးကင္းမဲ့မရ မ ားလာျခင္းုႏွင့္ လက္နက္ကင
ိို ္ ပဋိပကၡမ ား ပိမ
ို ိို
ျဖစ္ပြားလာျခင္း
၄၂။

ျမန္မာုႏိိုင္ငံ၌ ေျမာက္မ ားစြာေသာ လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡမ ားသည္ ဆယ္စိုုႏွစ္မ ားစြာ

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ လက္နက္ကိိုင္ အၾကမ္းဖက္မရမ ားသည္ ုႏိိုင္ငအ
ံ ဝွမ္း

သိသသ
ိ ာသာ ျမင့္တက္ခသ
ဲ့ ည္။ အာဏာမသိမ္းမီ ကတည္းက ျမန္မာုႏိိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ုႏွင့္
တိိုင္းေဒသႀကီးမ ား၌ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကင
ိို ္ အဖြ႕ဲ မ ား (EAOs) အၾကား
ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ လက္နက္ကင
ိို ္ ပဋိပကၡမ ားသည္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာကာ တိက
ို ္ပမ
ြဲ ား
ဆက္တိိုကဆ
္ သ
ိို လိို ျပင္းျပင္း္န္္န္ ျဖစ္ပာြ းလာသည္။ ္ိိုသ႔ိို တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကင
ိို ္
တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ားုႏွင့္ မတူကြျဲ ပားေသာ လက္နက္ကင
ိို ္ ခိုခစ
ံ စ္မ ိိဳးသည္ လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ သစ္မ ားျဖင့္
ၿမိိဳ႕ျပေဒသမ ား၌ စတင္လာသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ္ိိုသ႔ေ
ိို သာ လက္နက္ကိိုင္ အိုပစ
္ ိုမ ားအား
တန္ျပန္ပစ္ခတ္မရမ ားေၾကာင့္ ယခင္က တပ္မေတာ္ုႏွင့္ (EAOs) မ ားအၾကား လက္နက္ကင
ိို ္
ပဋိပကၡ မၾကံိဳဖူးေသာ ေနရာမ ားတြင္ တိုိက္ပမ
ြဲ ား စတင္ျဖစ္ပြားလာသည္။ ဧၿပီလမွ စ၍
သတ္ျဖတ္မုႏ
ရ ွင့္ ေပါက္ကြမ
ဲ မ
ရ ား ပိိုမိို ျဖစ္ပြားလာရာ ုႏိိုင္ငံ၏ ေနရာအုႏွံ႔အျပားတြင္ မလံိုျခံိဳမရမ ား
ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ေနရာ အေတာ္မ ားမ ား၌ (EAOs) မ ားုႏွင့္ လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ သစ္မ ားသည္
အတူတကြ ပူးေပါင္းတိက
ို ္ခက
ိို ၾ္ ကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အစဥ္အလာအရ အသံိုးျပိဳခဲ့ေသာ
“ျဖတ္ ၄ ျဖတ္” ဗ ဟာျဖင့္ ရန္သူအား ေငြေၾကး၊ အစားအစာ၊ ေ္ာက္လမ
ွ ္းေရး သတင္းုႏွင့္
လူသစ္စေ
ို ဆာင္းမရ ကန္႔သတ္ျဖတ္ေတာက္ရန္ ရည္ရယ
ြ ္ကာ အရပ္သားမ ားအား ဆက္လက္
ပစ္မွတ္
္ ား တိိုကခ
္ ိိုကေ
္ နသည္။24 ျမန္မာအစိိုးရသည္ ္ိိုသ႔ေ
ိို သာ ဗ ဟာအား ုႏိိုင္ငအ
ံ ဝွမ္းရွိ
ေနရာအမ ားအျပားရွိ လူ္ိုကိို ပစ္မွတ္
္ ား အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
မ ားစြာ ခ ိိဳးေဖာက္ေနသည့္ အျပင္ အခ ိိဳ႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ုႏိိုင္ငတ
ံ ကာ လူသားခ င္း
စာနာေ္ာက္္ားမရ

ဆိိုငရ
္ ာ

ဥပေဒကိလ
ို ည္း

ခ ိိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။

(ေအာက္တင
ြ ္

ၾကည့္ပါ၊)

က။

လက္နက္ကင
ိို ္ ခိုခမ
ံ မ
ရ ား ေပၚေပါက္လာျခင္းုႏွင့္ အျခား လက္တို႔ျံ ပန္သည့္
လိုပရ
္ ပ္မ ား
၄၃။

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ျပင္း္န္စာြ

အင္အားသံိုး

ၿဖိိဳခြင္းျခင္းုႏွင့္

လံိုျခံိဳေရး

တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားက ရပ္ရြာလူ္ိုရရ
ွိ ာ ေနရာမ ားသိ႔ို ညအခ ိန္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမ ား
ျပိဳလိုပ္ျခင္းေၾကာင့္

အာဏာသိမ္းမရကိို

ဆန္႔က င္ေသာ

အခ ိဳိ ႕အတိက
ို ္အခံမ ားသည္

လက္နက္စြက
ဲ င
ိို ္ ေတာ္လွနလ
္ ာၾကသည္။ ျမန္မာုႏိိုင္ငံ ေနရာအုႏွံ႔အျပားတြင္ လက္နက္ကင
ိို ္
တပ္ဖြ႕ဲ မ ားအား

စတင္

ဖြ႕ဲ စည္းလာၾကကာ

လံိုျခံိဳေရး

တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား၏

လရပရ
္ ွားမရမ ားကိို

ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲ ၊ ဖမ္းဆီးခံ္ားရသူမ ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိိုၾကေသာ
အဖြ႕ဲ မ ားုႏွင့္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲ မ ားမွ ဖြ႕ဲ စည္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အခ ိိဳ႕မွာမူ ၎တိ႔၏
ို နယ္ေျမ္ိန္းခ ိဳပ္ုႏိိုင္ေရး အတြက္ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖဲ႕ြ ဝင္မ ားအား အတူတကြ
တိိုကခ
္ ိိုက္ၾကရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကလ
္ ာၾကသည္။ ္ိအ
ို ိုပ္စမ
ို ားမွ အခ ိိဳ႕အဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္
ရွိရင္းဆဲြ လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ မ ားမွ စစ္သင္တန္းမ ား ရယူလာၾကသည္။
၄၄။

(SAC) ၏ အၾကမ္းဖက္ လိုပရ
္ ပ္မ ားအား တံို႔ျပန္ေတာ္လန
ွ သ
္ ည့္ မည္သည့္ လိုပရ
္ ပ္မဆိို

မိမက
ိ ိိုယက
္ ိို

24

ကာကြယသ
္ ည့္

တရားေဘာင္ဝင္ေသာ

လိုပ္ရပ္

ျဖစ္ေၾကာင္း

(CRPH)

က

A/HRC/39/64 ုႏွင့္ အျခားဖိိုင္မ ားအား ၾကည့္ပါ။
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ေၾကညာၿပီးေနာက္တင
ြ ္

(NUG)

သည္

၎တိ႔၏
ို

ျပည္သ႔ူ

ကာကြယ္ေရးတပ္

(PDF)

ဖြ႕ဲ စည္းေၾကာင္း ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလ အေစာပိိုငး္ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ္ိသ
ို ႔ိို ေၾကညာၿပီးေနာက္
ျမန္မာုႏိိုင္ငံ အဝွမ္း၌ အသစ္ဖြ႕ဲ စည္းလိက
ို ္သည့္ လက္နက္ကိိုင္ တပ္ဖြ႕ဲ မ ားကလည္း (NUG) ုႏွင့္
တသားတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ ္ိုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ (NUG) က
၎တိ႔၏
ို (PDF) အဖြ႕ဲ တိ႔ို လိက
ို ္နာေစာင့္္န
ိ ္းရမည့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ အဓိက စံခ ိနစ
္ ုႏ
ံ ရန္းမ ား
ပါဝင္ေသာ က င့္ဝတ္စည္းကမ္း သတ္မွတခ
္ က္ (Code of Conduct) ကိို ္ိုတ္ျပန္ခပ
ဲ့ ါသည္
(အပိိုငး္ ၉ ကိို ၾကည့္ပါ၊)။ သိ႔ေ
ို သာ္ လက္ရအ
ွိ ခ ိန္အ္ိ (NUG) သည္ ေျမာက္မ ားလွစြာေသာ
လက္နက္ကိိုင္ တပ္ဖြ႕ဲ သစ္မ ားမွ (NUG) ုႏွင့္ ပူးေပါင္းသည့္ အဖြ႕ဲ မ ားကိို ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မပူးေပါင္းသည့္

အဖြ႕ဲ မ ားကိေ
ို သာ္လည္းေကာင္း

ဖြ႕ဲ စည္းလိက
ို ္သည့္

လက္နက္ကင
ိို ္

္ိန္းခ ိဳပ္ုႏိိုင္စမ
ြ ္းရွပ
ိ ိုံ

တပ္ဖြ႕ဲ မ ားတြင္

မေပၚေပ။

တပ္အရြယအ
္ စား၊

အသစ္

သင္တန္းရရွိမရ၊

လက္နက္တပ္ဆင္မရ၊ မဟာမိတ္ဖ႕ြဲ မရ၊ အမိနေ
္ ပး ဖြ႕ဲ စည္းပံိုအဆင့္ဆင့္ အပါအဝင္ စနစ္တက
ဖြ႕ဲ စည္းေဆာင္ရြကုႏ
္ ိိုင္မရ

ုႏွင့္

တိိုက္ခက
ိို ္မရမ ား

ျပိဳုႏိိုင္သည့္

စြမ္းေဆာင္ရည္တိို႔တြင္

မတူကြျဲ ပားမရမ ား ရွိၾကပါသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလလယ္မွ စ၍ ပ ေစာ္ီး ဟိုေခၚေသာ စစ္တပ္
အားေပးေ္ာက္ခသ
ံ ည့္ အိုပ္စိုမ ားသည္လည္း ုႏိိုင္ငံအဝွမ္းဖြ႕ဲ စည္းလာကာ ၎တိ႔္
ို ဲမွ အခ ိိဳ႕မွာ
တပ္မေတာ္က သင္တန္းေပး္ားသည္ဟို ဆိိုၾကသည္။
၄၅။

ျပည္ေ္ာင္စို နယ္ေျမ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိိုင္း ၁၂ ခို၌ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားုႏွင့္

ေဖာ္ျပပါ လက္နက္ကိိုင္ တပ္ဖ႕ြဲ မ ား အၾကား တိိုကပ
္ ြျဲ ဖစ္ပြားလာကာ အ္ူးသျဖင့္ စစ္ကင
ိို ္းတိိုင္း၊
ခ င္းျပည္နယ္ုႏွင့္

ကယားျပည္နယ္မ ားတြင္

တိက
ို ္ပြဲျပင္း္န္ေနသည္။25

အေျခအေန

အေတာ္မ ားမ ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ခိုခက
ံ ာကြယေ
္ ရး တပ္ဖြ႕ဲ မ ားုႏွင့္ အျပန္အလွန္ ္ိတတ
္ ိိုက္
ပစ္ခတ္ၿပီေနာက္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အိမတ
္ ြင္း ရွာေဖြမရမ ား ျပိဳလိုပေ
္ နစဥ္ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူ္ိုအား
ပစ္မွတ္
္ ားကာ

လက္တို႔ျံ ပန္

အက ိိဳးဆက္အားျဖင့္

လက္စားေခ သည့္

အရပ္သား

ေသဆံိုးျခင္း

လိုပရ
္ ပ္မ ိိဳး

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

က းလြန္ေလ့ရွိၿပီး

္ိခက
ိို ္ဒဏ္ရာရျခင္းမ ားုႏွင့္

ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာရမရမ ားလည္း ရွိလာပါသည္။
၄၆။
ေနရာ

စစ္ကိိုင္းတိိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လက္နက္ကိိုင္ တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားသည္ ဧၿပီလဆန္းပိင
ို ္းမွ စ၍
အေတာ္မ ားမ ား၌

ပစ္ခတ္မမ
ရ ား

ျပိဳလိုပ္လာကာ

အေျခအေနမွာ

တျဖည္းျဖည္း

ဆိိုးရြားလာပါသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇူလိိုငလ
္ ဆန္းပိင
ို ္းတြင္ ကနီုႏွင့္ ဒီပဲယင္း ၿမိိဳ႕နယ္မ ား၌
တပ္မေတာ္သည္

လက္နက္ႀကီးမ ားုႏွင့္

လူေသဆံိုးမရမ ား

ရွိခပ
ဲ့ ါသည္။

္ိိုသ႔ိို

ေသနတ္မ ားျဖင့္
ေသဆံိုးသူမ ားမွ

ပစ္ခတ္တက
ိို ္ခက
ိို ္မမ
ရ ား
အခ ိိဳ႕မွာ

ရွိခက
ဲ့ ာ

ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္မွ

သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခရ
ဲ့ ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံရသူမွ အခ ိိဳ႕မွာ လက္နက္ကင
ိို ္ တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ား ျဖစ္ေၾကာင္း
စြပစ
္ ြေ
ဲ ျပာၾကားမရမ ား ရွပ
ိ ါသည္။ ပစ္ခတ္တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၅,၀၀၀ ခန္႔သည္
ဘာသာေရး

အေဆာက္အအံိုမ ား၊

ေတာတြင္းေနရာမ ားုႏွင့္

အိုႏၵိယ

ုႏိိုင္ငအ
ံ တြင္း

္ြကေ
္ ျပးခိလ
ို ံရၾကရသည္။
၄၇။

ခ င္းျပည္နယ္တြင္ ခ င္းျပည္ ျပည္သ႔က
ူ ာကြယ္ေရး တပ္ (CDF) က ၿမိိဳ႕နယ္ အမ ားအျပားရွိ

တပ္မေတာ္ တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားအား တိိုက္ခိိုက္ခသ
ဲ့ ည္။ မင္းတပ္ၿမိိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃
ရက္ေန႔၌ စစ္အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရး ေၾကညာၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားသည္ မင္းတပ္ၿမိိဳ႕အား
လက္နက္ႀကီးမ ားျဖင့္
အသံိုးျပိဳခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္ကာ
ၿမိိဳ႕တြင္းရွိ

အရပ္သား
အရပ္သား

၁၅

ဦးကိလ
ို ည္း

လူသား

အေဆာက္အအံိုမ ား

တံတိိုင္းအျဖစ္

္ိခိိုကပ
္ က္စီးခဲ့ၿပီး

ေ္ာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ ေဒသခံ လူ္မ
ို ား ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ ္ြက္ေျပးရကာ အနည္းဆံိုး အရပ္သား
၅ ဦး ေသဆံိုး၍ အေယာက္ ၅၀ ေက ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခသ
ဲ့ ည္။ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားသည္
က န္အရပ္သားမ ားကိို ၿမိိဳ႕တြင္း၌ ပိတ္
္ ားခဲၿ့ ပီး ပိတမ
္ ိေနေသာ အရပ္သားမ ားအား ေရုႏွင့္
လွ ပ္စစ္မီး
25
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ျဖတ္ေတာက္မမ
ရ ား

ျပိဳခဲ့သည္။

ဇြန္လဆန္းတြင္

ဆက္စပ္ ေျမပံိုအား ေလ့လာရန္ A/HRC/48/CRP.2 အား ၾကည့္ပါ။

အနီးအနားရွိ

ေက းရြာမ ား၌
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တိိုကပ
္ ြျဲ ဖစ္ပြားမရေၾကာင့္ ကနဦး ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ ္ြကေ
္ ျပးရသူ (IDPs) မ ားသည္ ဒိုတိယအႀကိမ္
္ြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္ရျပန္သည္။ ေျပာဆိိုခ က္မ ား အရ တပ္မေတာ္သည္ အလံျဖ ျပ္ားေသာ
(IDPs)

စစ္ေရွာင္ဒက
ို ၡသည္စခန္းအား

ပစ္ခတ္ခဲ့သလိို

၎တိ႔္
ို ံသ႔ိို

ပိို႔ေဆာင္သည့္

လူသားခ င္းစာနာေ္ာက္္ားမရ အကူအညီမ ားကိိုလည္း ကန္႔သတ္ပတ
ိ ္ပင္ခဲ့သည္ဟို ဆိသ
ို ည္။
အျခား

ၿမိိဳ႕နယ္မ ားတြငလ
္ ည္း

လက္နက္ကင
ိို ္

တိက
ို ပ
္ ြမ
ဲ ား

ျဖစ္ပြားေနၿပီး

တိိုကပ
္ ေ
ြဲ ၾကာင့္

အနည္းဆံိုး အရပ္သား ၇ ဦး ေသဆံိုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။
၄၈။

ေဒသခံ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားုႏွင့္ (EAOs) အဖြ႕ဲ ဝင္တ႔သ
ိို ည္ ကရင္နီ အမ ိိဳးသား

ကာကြယေ
္ ရး တပ္ (KNDF) ကိို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလကိုန္ပင
ိို ္း၌ ကယားျပည္နယ္၊
ဒီေမာဆိိုးုႏွင့္ လြိိဳင္ေကာ္ ၿမိိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပင
ိို ္း ဖယ္ခိုၿံ မိိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္းမ ားုႏွင့္
တပ္မေတာ္ စခန္းမ ားကိို တိက
ို ခ
္ ိိုကသ
္ ိမ္းယူုႏိိုငခ
္ ဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ တပ္ဖ႕ြဲ မ ားကလည္း လူေန
္ူ္ပ္ေသာ ေနရာမ ားသိ႔ို လက္နက္ႀကီးမ ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္သလိို ေလေၾကာင္းမွ
ဗံိုးႀကဲတိိုက္ခက
ိို မ
္ ရမ ား ျပိဳလိုပခ
္ ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သား ၅၅ ဦး္က္ မနည္း ေသဆံိုးခဲ့သည္။
၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇြနလ
္
အတြင္း တိိုကပ
္ ြျဲ ဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေသဆံိုးသူတ႔၏
ိို
႐ိုပ္အေလာင္းမ ားကိို
စာသင္ေက ာင္းဝင္းအတြငး္ ုႏွင့္

အျခား

ေနရာမ ား၌

ေတြ႕ခဲရ
့ ၿပီး

၎တိ႔္
ို ဲမွ

၂၂

ဦးမွာ

လက္ေနာက္ျပန္ႀကိိဳးတိုပ္ၿပီး ေသဆံိုးေနၾကေသာေၾကာင့္ တစိုတေဝးတည္း ကြပမ
္ က္ခရ
ံ ေၾကာင္း
ႊန္ျပေနသည္။

တပ္မေတာ္

အေဆာက္အအံိုမ ား

တပ္သားမ ားသည္

အပါအဝင္

အရပ္သား

စာသင္ေက ာင္းမ ားုႏွင့္

ဘာသာေရး

အေဆာက္အအံိုမ ားအတြင္း

စခန္းခ ျခင္း၊

ဖ က္ဆးီ ျခင္း၊ မီးရိ႕ရ ျခင္းုႏွင့္ လိုယက္ျခင္းမ ား က းလြန္ခက
ဲ့ ာ သက္ႀကီးရြယ္အိိုမ ား ခိုိလန
ံရ ားခိရ
ို ာ
ေနရာကိလ
ို ည္း စီးနင္းတိိုကခ
္ က
ိို ္မေ
ရ ၾကာင့္ လူ ၈ ဦး ေသဆံိုးခဲ့သည္။ အရပ္သား ၁၀၈,၀၀၀
ေယာက္ေက ာ္သည္ စားနပ္ရက
ိ ၡာ၊ ေဆးဝါးုႏွင့္ အမိိုးအကာ မရွစ
ိ ေလာက္ျဖင့္ ေန္ိိုငေ
္ နရၿပီး
ဘာသာေရး

နယ္ေျမမ ားုႏွင့္

စစ္ေၾကာင္းသည္

ေတာအတြငး္ သိ႔ို

လူသားခ င္း

ဝင္ေရာက္ခလ
ိို ံရေနၾကရသည္။

စာနာေ္ာက္္ားမရ

ဆိိုင္ရာ

တပ္မေတာ္

အကူအညီမ ားအား

ပိတပ
္ င္တားဆီးမရမ ား ရွက
ိ ာ စစ္ေရွာင္ဒက
ို ၡသည္မ ား အတြက္ ေပးလရန္ ရည္ရယ
ြ ္
္ ားေသာ
ဆန္အတ
ိ ္မ ားအား မီးရရိ႕ဖ က္ဆီးခဲေ
့ ၾကာင္း ေျပာဆိိုၾကသည္။
၄၉။

မည္သမ
ူ ည္ဝါ

္ိုတေ
္ ဖာ္ေျပာၾကားျခင္း

မရွေ
ိ သာ

လူအိုပ္စမ
ို ားသည္

ပစ္မတ
ွ ္
္ ား

သတ္ျဖတ္မမ
ရ ားုႏွင့္ ေပါက္ကြေ
ဲ စေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ ားျဖင့္ လိုပ္ၾကံသည့္ ရာဇဝတ္မမ
ရ ား
ျမင့္တက္လာကာ လံိုျခံိဳမရ မရွိေသာ အေျခအေနအား ပိမ
ို ိို ဆိိုးရြားလာေစသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊
ေမလမွ စ၍ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းုႏွင့္ ဓား္ိးို မရမ ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၃၀ ေက ာ္ အသတ္ခခ
ံ ဲ့ရၿပီး
္ိခက
ိို ္ဒဏ္ရာရသူမ ားလည္း

ရွိၾကသည္။

ပစ္မတ
ွ ္္ား

တိိုက္ခက
ိို ခ
္ ံရသူ

အမ ားစိုမွာ

ေက းရြာ/ရပ္ကက
ြ ္ အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရးမး တာဝန္အား လက္ရွိ ္မ္းေဆာင္ေနေသာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ယခင္က
္မ္းေဆာင္ဖူး သူမ ားုႏွင့္ စစ္တပ္ သတင္းေပးဟို သံသယ ရွိသမ
ူ ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိိုၾကသည္။
လက္ရွိ အခ ိနအ
္ ္ိ စစ္တပ္ ဆန္႔က င္ေရး အိုပ္စမ
ို ားသည္ လူေသမရ ဒါဇင္ေပါင္းမ ားစြာ အတြက္
တာဝန္ရေ
ွိ ၾကာင္း တရားဝင္ ္ိုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေျခအေန အေတာ္မ ားမ ားတြင္
မည္သမ
ူ ည္ဝါ ေဖာ္္ိုတ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ က းလြနသ
္ ူမ ားသည္လည္း (NLD) ပါတီဝင္ုႏွင့္
အျခား ုႏိိုင္ငေ
ံ ရး ပိုဂၢိိဳလမ
္ ားကိိုလည္း ေဖာ္ျပပါ အလားတူ နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္မရမ ား
ရွိေနကာ ္ိိုသတ္ျဖတ္သူမ ားသည္ ပ ေစာ္ီး အိုပစ
္ ိုုႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း ဆိိုၾကသည္။
၅၀။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ကတည္းက အစိိုးရ အိုပ္ခ ိဳပေ
္ ရး ဆိိုငရ
္ ာ အေဆာက္အအံိုမ ား၊

စစ္ေဆးေရး

ဂိတမ
္ ားုႏွင့္

ရဲစခန္းမ ား

အပါအဝင္

စစ္တပ္ုႏွင့္

စပ္ဆက္ေသာ

အေဆာက္အအံိုမ ားုႏွင့္ (SAC) က ျပန္လည္ ဖြင့လ
္ ွစရ
္ န္ စီစဥ္္ားေသာ စာသင္ေက ာင္းမ ား၊
ပညာေရး အေဆာက္အအံိုမ ားတြင္ ဗံိုးေပါက္ကသ
ြဲ ည့္ အေရအတြက္ မ ားစြာ ရွိလာသည္။
ရရပေ
္ ္ြးလွသည့္ ပံိုစံ အမ ိိဳးမ ိိဳးျဖင့္ ၾကံိဳရာက ပန္း ဖန္တီး္ားေသာ လက္လိုပဗ
္ ိုးံ ုႏွင့္ မီးေလာင္
ေပါက္ကြေ
ဲ စတတ္ေသာ ပစၥည္းမ ားသည္ လူအမ ား ေသဆံိုးဒဏ္ရာရေစသည့္ ေပါက္ကြမ
ဲ မ
ရ ား၏
အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။
17

A/HRC/48/67

၅၁။

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ

တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ားတြင္

26

လက္နက္ကိိုင္

ပဋိပကၡ

မဟိုတ္ေသာ

လက္နက္ကိိုင္

အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ လူသားခ င္းစာနာေ္ာက္္ားမရ ဆိိုငရ
္ ာ ဥပေဒုႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒကိိုလည္း လိက
ို ္နာက င့္သိုးံ ရပါမည္။ အဓိကအားျဖင့္
ဂ နီဗာ ကြနဗ
္ န္းရွင္း၏ ဘံို ပိုဒ္မ ၃ ုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူသားခ င္းစာနာေ္ာက္္ားမရ
ဥပေဒ၏ က င့္သိုးံ ရမည့္ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ားအား စစ္တပ္ အင္အားစိုမ ားုႏွင့္ ပဋိပကၡုႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာ လက္နက္ကင
ိို ္ အိုပစ
္ ိုမ ားကပါ လိိုကန
္ ာ က င့္သံိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ
အျဖစ္အပ က္မ ားသည္ အသက္ရင
ွ ္သန္ခင
ြ ့၊္ လြတလ
္ ပ္ခြင့ုႏ
္ ွင့္ လံိုျခံိဳမရရခ
ွိ ြင့၊္ တရားလက္လြတ္
ဖမ္းဆီးျခင္းုႏွင့္ ခ ိဳပ္ေုႏွာင္ျခင္းမွ လြတက
္ င္းခြင့၊္ အစားအစာ ရရွခ
ိ ြင့ုႏ
္ ွင့္ ေနအိမ္ျဖင့္ ေန္ိင
ို ္ခြင့္၊
ပညာသင္ခင
ြ ့ုႏ
္ ွင့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မရ ရရွိခင
ြ ့္ အျပင္ အျခားေသာ အခြင့အ
္ ေရးမ ားအား
ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သလိို မတရားဖိုႏွိပ္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ အ္က္တင
ြ ္
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ က္အခ ိိဳ႕သည္ လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡတြင္ လိိုကန
္ ာက င့္သိုးံ ရမည့္
အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူသားခ င္းစာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒအား ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သလိို
စစ္ရာဇဝတ္မသ
ရ ႔လ
ိို ည္း ဦးတည္ေစုႏိိုင္ပါသည္။

ခ။

ျမန္မာ့ လံိုျခံိဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ ားုႏွင့္ တိင
ို း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ိို ္ အဖြဲ႕အစည္းမ ား
အၾကား လက္နက္ကင
ိို ္ ပဋိပကၡ
၅၂။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ကတည္းက ျမန္မာုႏိိုင္ငအ
ံ ဝွမ္းရွိ ျပည္နယ္ုႏွင့္

တိိုင္းေဒသႀကီးမ ားတြင္ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ ား (EAOs)
အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကင
ိို ္ ပဋိပကၡမ ားသည္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာသည္။ ၂၀၂၀
ခိုုႏွစ္

တစ္ုႏွစ္ပါတ္လိုးံ

ရခိိုင္ျပည္နယ္

အတြင္း

အၾကမ္းဖက္မမ
ရ ား

သိသိသာသာ

ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ္လည္း ၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္ ေုႏွာင္းပိင
ို ္းကတည္းက တပ္မေတာ္ုႏွင့္ ရခိင
ို ့္ တပ္မေတာ္ (AA)
တိ႔အ
ို ၾကား ပ က္လယ
ြ ္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမရ သေဘာတူညီမသ
ရ ည္ လက္ရွိ အခ န
ိ အ
္ ္ိ
ဆက္လက္

တည္တေ
ံ့ နဆဲ

ျဖစ္သည္။

တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ျပင္း္န္သည့္

ကခ င္ျပည္နယ္ုႏင
ွ ့္

တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ား

ျဖစ္ပာြ းလာသည္။

ျပန္လည္

လက္နက္ကိိုင္

ပဋိပကၡ

အတြင္း

အ္ူးသျဖင့္
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ

မၾကာေသးမီ
အခ ိိဳ႕

ယံိုၾကည္စိတ္ခ ရေသာ

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္

ုႏွစ္မ ားက

ေနရာမ ားတြငလ
္ ည္း

အစီရင္ခခ
ံ က္မ ား

လက္နက္ကင
ိို ္

အရ

အဖြ႕ဲ အစည္း

မ ားစြာသည္ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒုႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ လူသားခ င္း
စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ္ားသည့္ အရပ္သားမ ား ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ေရး
တာဝန္အား ေလးစားလိက
ို ္နာျခင္း မရွေ
ိ ၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ အ္ူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္
အရပ္သား

ျပည္သလ
ူ ္
ူ ိုကိို

လံိုးဝ

အေလးမ္ားဘဲ

အရပ္သားုႏွင့္

အရပ္သားဆိိုငရ
္ ာ

အေဆာက္အအံိုမ ားကိို ပစ္မွတ္
္ ား တိက
ို ္႐က
ိို ္ တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ား ဆက္လက္ ျပိဳတတ္သလိို
စစ္ဆင္ေရး ဆင္ုႏႊဲရာတြင္ စစ္ဖက္ အရပ္ဖက္ ပစ္မတ
ွ ္ မခြျဲ ခားဘဲ ပစ္ခတ္တက
ိို ္ခက
ိို ္မမ
ရ ား
ျပိဳလိုပတ
္ တ္ေပသည္။27

ေျမျမိဳပ္မင
ိို ္းေၾကာင့္လည္း

ရွိေနကာ

ဝမ္းေၾကာင္း

အသက္ေမြး

အရပ္သား

လိုပ္ငန္းမ ားုႏွင့္

ေသဆံိုးမရမ ား

လူသားခ င္း

ဆက္လက္

စာနာေ္ာက္္ားမရ

အကူအညီေပးေရး လိုပင
္ န္းမ ား အေပၚ သက္ေရာက္မရ ရွိပါသည္။
၅၃။

အ္က္ေဖာ္ျပပါ

အေၾကာင္းအခ က္မ ား

အရ

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ

မဟိုတ္ေသာ

လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာတြင္ ုႏိိုင္ငတ
ံ ကာ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ
26

27
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ဂ နီဗာ ကြန္ဗန္းရွင္း ပိုဒ္မ ၃ အေပၚ (ICRC) အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ခိုုႏွစ္ဆိိုင္ရာ မွတ္ခ က္မ ား အရ၊ အပိိုဒ္ ၄၂၅
တြင္ “အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡ မဟိုတ္ေသာ တိိုက္ပမ
ြဲ ား ဆိိုသည္မွာ ုႏိိုင္ငံတစ္ုႏိိုင္ငံ၏
နယ္နိမိတ္ အတြင္း အစိိုးရ စစ္တပ္ုႏွင့္ အျခား လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ မ ား အၾကား သိို႔မဟိုတ္ ္ိိုသိို႔ေသာ
လက္နက္ကိိုင္ အဖြဲ႕မ ား အၾကား ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပာြ းတတ္ေသာ လက္နက္ကိိုင္ တိိုက္ပဲြမ ား
ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိိုင္ တိိုက္ပမ
ြဲ ားသည္ ျပင္း္န္မရ အနည္းဆံိုး အဆင့္သာ ရွိရမည္ ျဖစ္သလိို
တိိုက္ပဲြမ ားတြင္ ပါဝင္သည့္ လက္နက္ကိိုင္ အဖြဲ႕မ ားသည္လည္း ဖြဲ႕စည္းမရ၏ အနိမ့္ဆံိုးကိိုသာ ျပသရမည္။”
ယခင္ဥပမာမ ားအား ၾကည့္လိိုလွ င္ A/HRC/39/CRP.2 ုႏွင့္ A/HRC/42/50 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ဆိိုငရ
္ ာ ဥပေဒ အျပင္ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒအား လိက
ို န
္ ာက င့္သံိုးရပါမည္။
လက္နက္ကိိုင္ ပဋိပကၡမ ားုႏွင့္ စပ္ဆင
ိို ္ေသာ လက္နက္ကင
ိို ္ တပ္ဖ႕ြဲ မ ားသည္ အရပ္သား
ေသဆံိုးမရုႏွင့္ အရပ္သား ဆိင
ို ္ရာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား ပစ္မတ
ွ ္္ားျခင္းမွ ေရွာင္ရာွ းရန္
လိိုအပ္ၿပီး အရပ္သားမ ားုႏွင့္ အရပ္သား ဆိင
ို ္ရာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား ္ိခိိုကမ
္ ရ မရွေ
ိ အာင္
ေရွာင္ရာွ းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အရပ္သား ္ိခိိုကမ
္ ရ အနည္းဆံိုး ျဖစ္ေအာင္ သတိျပိဳျပင္ဆင္
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ပါမည္။ အရပ္သားမ ား၏ လံိုျခံိဳေရး အတြက္ လိိုအပ္ခ က္အရ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စစ္ေရး
လိိုအပ္ခ က္ အရ မျဖစ္ေန ေဆာင္ရြကရ
္ မည့္ အေျခအေနမ ိိဳးမွ လြ၍
ဲ
အရပ္သားမ ားအား
ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ ရွိရွိ ပစ္မတ
ွ ္
္ ား တိက
ို ခ
္ ္ိုက
ိ ္ျခင္း၊ လူသား တံတင
ိို ္း အျဖစ္ အသံိုးခ ျခင္း၊
အတင္းအၾကပ္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာေစျခင္းုႏွင့္ အရပ္ဖက္ အေဆာက္အအံိုမ ားအား တိိုကခ
္ က
ိို ္ျခင္း
စသည့္

အရပ္သား

္ိခက
ိို ္မရအား

ေရွာင္ရာွ းရမည့္

တာဝန္ဝတၱရားအား

ေဖာက္ဖ က္

က းလြနသ
္ ည့္ အခ ိိဳ႕လိုပ္ရပ္မ ားကိို စစ္ရာဇဝတ္မမ
ရ ား အျဖစ္ သတ္မွတုႏ
္ ိိုင္ပါသည္။
၁။

ျမန္မာုႏိိုငင
္ ၏
ံ အေရွ႕ေတာင္ပင
ိို း္
၅၄။

၂၀၁၂ ခိုုႏွစ္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ ကရင္ အမ ိိဳးသား အစည္းအရံိုး (KNU) အၾကား

အပစ္အခတ္ ရပ္စေ
ဲ ရး စာခ ိဳပ္ လက္မွတ္
္ ိိုးၿပီးေနာက္ ယခင္က္က္ ၿငိမ္းခ မ္းတည္ၿငိမေ
္ သာ
ုႏွစ္အခ ိိဳ႕ ရွခ
ိ ဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္ေုႏွာင္းပိိုငး္ တြင္မူ ျမန္မာုႏိိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္၌ အျပန္အလွန္
ပစ္ခတ္မရမ ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲသ
့ ည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူေပါင္း ၄,၀၀၀ သည္
အိိုးအိမစ
္ ြန႔ခ
္ ြာ ္ြကေ
္ ျပးရၿပီး ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပေ
ြဲ ၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၁,၀၀၀
ခန္႔ အိိုးအိမစ
္ ြန႔ခ
္ ြာ ္ြကေ
္ ျပးခဲရ
့ ၿပီးျဖစ္ကာ ၎တြင္ အနည္းဆံိုး လူေပါင္း ၉၇,၀၀၀ ခန္႔သည္
္ိိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္

ဒိုကၡသည္မ ား

အျဖစ္

ရွင္သန္ေန္ိိုင္ၾကရပါသည္။28

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တိက
ို ပ
္ မ
ြဲ ား မၾကာခဏ ျပန္လည္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္။
၅၅။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ပင
ိို ္းတြင္ (KNU) က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိိုင္ရွိ

တပ္မေတာ္

စခန္းတစ္ခိုအား

သိမး္ ပိိုက္ၿပီးေနာက္တြင္

တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ား

သိသိသာသာ

ျပင္း္န္လာပါသည္။ တန္ျပန္လက္စားေခ သည့္ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ုႏွင့္ ပဲခူးတိိုင္း၌
တာဝန္က ေနေသာ

တပ္မေတာ္

တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္

ေလေၾကာင္းမွ

တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ားအား

ဆယ္စိုုႏွစ္ ၂ ခို အတြင္း ပ္မဆိုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပိဳလပ
ို ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ ား ေသဆံိုး၊
ဒဏ္ရာရခဲ့ကာ စစ္ေဘးဒိုကၡသည္ အေရအတြက္ တိိုးလာခဲ့ၿပီး စာသင္ေက ာင္း၊ အရပ္သား
အေဆာက္အအံိုမ ားုႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လိုပ္ငန္းမ ား ပ က္စီးခဲပ
့ ါသည္။ စစ္ဆင္ေရး
ရည္မန
ွ ္းခ က္ မရွိသည့္ အခ ိိဳ႕ေနရာမ ားတြငပ
္ ါ ေလေၾကာင္းမွ တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ား ရွိခဲ့ပါသည္။29
၅၆။

ေမလလယ္တင
ြ ္

လက္နက္က္ိုင
ိ ္

တိက
ို ္ပမ
ြဲ ား

ရာေပါင္းမ ားစြာ

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး30

တပ္မေတာ္သည္ အေဝးပစ္ အေျမႇာက္မ ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မရေၾကာင့္ အရပ္သားမ ား ဒဏ္ရာရျခင္း၊
ပိိုငဆ
္ ိိုငမ
္ ရ အိိုးအိမ္ ပ က္စီးျခင္း၊ က န္းမာေရး ေဆးခန္းတစ္ခို ပ က္စီးျခင္း၊ လိုယက္ျခင္းုႏွင့္
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ ္ြကေ
္ ျပးရျခင္းတိ႔ို ရွိခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မရ ၂ ႀကိမ္
က းလြနခ
္ ဲ့ေၾကာင္း ခိိုငမ
္ ာေသာ ရင္းျမစ္မွ ဆိၾို ကသည္။ ဇြနလ
္ တြင္ (KNU) ၏ ကရင္အမ ိိဳးသား
ကာကြယေ
္ ရး တပ္မေတာ္ (KNDO) သည္ အရပ္သား ၄၇ ဦးအား ဖမ္းဆီးကာ ၎တိ႔္
ို မ
ဲ ွ ၂၅
ဦးအား

သတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ

ဘက္ေတာ္သား

က န္သည့္သူမ ားက

မီဒီယာမ ားက

လြတေ
္ ျမာက္သြားခဲေ
့ ၾကာင္း
31

စြပစ
္ ြေ
ဲ ဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။

(KNDO)

က

၎တိ႔ို

(SAC)
အေနျဖင့္

အရပ္သားမ ားအား ျပန္လႊတေ
္ ပးခဲ့ေၾကာင္း က န္ရသ
ွိ ည့္သူ ၂၅ ဦးမွာ စစ္သားမ ား ျဖစ္ေၾကာင္းုႏွင့္
28
29
30
31

OCHA, “Myanmar Humanitarian Update No. 3”, ၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။ “OCHA
Humanitarian Needs Overview Myanmar 2021”, စာမ က္ုႏွာ 18 တြင္လည္း ၾကည့္ုႏိိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ သိုႏိိုင္ရန္ A/HRC/48/CRP.2 တြင္ ၾကည့္ပါ။
OCHA, “Myanmar: Humanitarian Snapshot”, 18 May 2021.
GNLM ျမန္မာ့အလင္း, KNDO က အျပစ္မ့ဲ လိုပ္သား ၄၇ ဦးကိို ဖမ္းဆီး၊ ၁၄ ဇြန္ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္
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၎တိ႔္
ို ဲမွ အခ ိိဳ႕မွာ ပစ္သတ္ခံရေၾကာင္း ္ိုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဇြနလ
္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ (KNU) က
္ိိုအျဖစ္အပ က္အား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ္ိုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၅၇။

ဇူလင
ိို ္လလယ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူေပါင္း ၄၇,၆၀၀ ခန္႔ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ

္ြကေ
္ ျပးခဲရ
့ ၿပီး ယာယီ တဲမ ားုႏွင့္ ဂူမ ားအတြင္း ခိလ
ို ံရေနရသည္။32 စစ္ေဘးေရွာင္ မဟိုတ္သည့္
အရပ္သားမ ား၏

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

လိုပ္ငန္းမ ားသည္လည္း

ခရီးသြားလာမရ

ပိတပ
္ င္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္း၊ ကိဗ
ို စ္-၁၉ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ
အကူအညီအား တပ္မေတာ္က ပိတပ
္ င္ကန္႔သတ္ျခင္းတိ႔ေ
ို ၾကာင့္ ္ိခိိုကန
္ စ္နာမရမ ား ရွိေနသည္။
၂။

ျမန္မာုႏိိုငင
္ ံ ေျမာက္ပင
ိို း္
၅၈။

၂၀၁၈ ခိုုႏွစ္ကတည္းက ကခ င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ မ္းတည္ၿငိမသ
္ ည့္ အေျခအေန

ရွိခေ
ဲ့ သာ္လည္း လူေပါင္း ၉၅,၀၀၀ ခန္႔သည္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒိုကၡသည္မ ား အျဖစ္ ကာလၾကာရွည္
ေန္ိိုငေ
္ နရသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ကခ င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
(KIA) က ဖားကန္႔ၿမိိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္ စစ္စခန္း ၁ ခိုကိို တိိုကခ
္ ိိုကခ
္ ဲ့ၿပီးေနာက္
ကခ င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိိုငး္ ုႏွင့္ စစ္ကင
ိို ္းတိိုင္း ေျမာက္ပိိုင္းရွိ ၿမိိဳ႕နယ္ ၁၄ ခိုတင
ြ ္
တပ္မေတာ္ုႏွင့္ (KIA) အၾကား တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည္။
၅၉။

မတ္လေုႏွာင္းပိင
ို ္းတြင္ (KIA) သည္ မိိုးေမာက္ၿမိိဳ႕နယ္ အနီးရွိ ဗ ဟာအရ အေရးပါေသာ

ေတာင္္ပ
ိ ္အေပၚမွ

စစ္စခန္းတစ္ခိုအား

ျပန္လည္

သိမ္းပိိုက္ၿပီးေနာက္

တိိုကပ
္ ြမ
ဲ ား

ပိိုမိို

ျပင္း္န္လာသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေလေၾကာင္းတိက
ို ္ခက
ိို ္မမ
ရ ားုႏွင့္ ၿမိိဳ႕သစ္ုႏွင့္ ကိုန္းေလာ
ေက းရြာမ ားမွ လက္နက္ႀကီးမ ားျဖင့္ (KIA) ေတာင္ေပၚ စစ္စခန္းအား ပံိုမွန္ ပစ္ခတ္ခဲသ
့ ည္။
္ိိုသ႔ိို ပစ္ခတ္တိိုကခ
္ ိိုကရ
္ ာ၌ စစ္ဖက္ အရပ္ဖက္ ပစ္မွတ္ မခြျဲ ခားဘဲ အရပ္သား ေန္ိိုင္သည့္
ေနရာမ ားသိ႔ို ပစ္ခတ္မရမ ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သား ေသဆံိုး ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဘာသာေရး
အေဆာက္အအံိုမ ား အပါအဝင္ အရပ္သား အိိုးအိမပ
္ ိိုငဆ
္ င
ိို ္မမ
ရ ား ပ က္စီးျခင္းုႏွင့္ ေနအိမစ
္ ြန႔ခ
္ ြာ
္ြတေ
္ ျပးရျခင္းမ ား ရွိခသ
ဲ့ ည္။ ္ိိုသ႔ိို အရပ္သား ေနရာမ ားအား ပစ္ခတ္တက
ိို ္ခက
ိို ္မတ
ရ ြင္
ႀကိိဳတင္သတိေပး ေၾကညာျခင္း မရွိခေ
ဲ့ ပ။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ (KIA) သည္
မိိုးေမာက္ၿမိိဳ႕နယ္၊ ၿမိိဳ႕သစ္ ေက းရြာအနီး တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းမ ားအား ပစ္ခတ္တက
ိို ္ခက
ိို ္မမ
ရ ား
ရွိခက
ဲ့ ာ

တပ္မေတာ္ကလည္း

အရပ္ဖက္

ပစ္မတ
ွ ္

ေလေၾကာင္းပစ္ခတ္မရမ ား၊

ခြျဲ ခားျခင္းမရွဘ
ိ ဲ

ပစ္ခတ္ခဲ့မေ
ရ ၾကာင့္

လက္နက္ႀကီးမ ားအား
အရပ္သား

စစ္ဖက္

အေဆာက္အအံိုမ ား

ပ က္စီးခဲသ
့ ည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကိုန္းေလာ ရြာအနီး၌ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ (KIA)
အၾကား လက္နက္ႀကီးမ ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မမ
ရ ား ျပိဳလိုပခ
္ ဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘိုန္းႀကီးေက ာင္း
အတြင္းသိ႔ို လက္နက္ႀကီးမ ား က ေရာက္ကာ ခိိုလေ
ံရ နေသာ အရပ္သားမ ား ေသဆံိုးခဲသ
့ ည္။
အမ ိိဳးသမီး တစ္ဦး၊ အမ ိိဳးသား တစ္ဦးုႏွင့္ ရဟန္း တစ္ပါး ေသဆံိုးခဲ့ကာ ကေလးငယ္ တစ္ဦး
အပါအဝင္ လူ ၄ ဦး ျပင္း္န္စြာ ဒဏ္ရာရခဲသ
့ ည္။ တပ္မေတာ္သည္ ကခ င္ျပည္နယ္၌
အရပ္သားမ ားအား လူသားတံတင
ိို ္း အျဖစ္ အသံိုးျပိဳခသ
ဲ့ လိို အတင္းအၾကပ္ လိုပအ
္ ားေပး
ခိိုင္းေစမရမ ား ရွိခဲၿ့ ပီး (KIA) ဘက္မလ
ွ ည္း ကေလးသူငယ္မ ား အပါအဝင္ အတင္းအဓမၼ
စစ္သားစိုေဆာင္းျခင္မ ား

ရွေ
ိ ၾကာင္း

ေျပာဆိိုၾကသည္။

မတ္လလယ္၌

တဝွမ္းတြင္ အနည္းဆံိုး လူေပါင္း ၇,၈၀၀ ခန္႔ ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ တိမ္းေရွာင္ရကာ

ကခ င္ျပည္နယ္
33

၎တိ႔သ
ို ည္

ဘိုန္းႀကီးေက ာင္းမ ားုႏွင့္ ဘိုရားေက ာင္းမ ားတြင္ ခိလ
ို ံရေနရသည္။
၆၀။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအုႏွံ႔အျပား၌ တိိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ မ ား (EAOs) အၾကား

လက္နက္ကိိုင္

ပဋိပကၡမ ား

ရွိခဲ့သလိို

တပ္မေတာ္ုႏွင့္

(EAOs)

မ ားအၾကားတြင္လည္း

တိ္ိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲၿ့ ပီး တိိုကပ
္ ြေ
ဲ ၾကာင့္ ုႏွစ္ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
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ခ ိိဳးေဖာက္မမ
ရ ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိိုင္းတြင္ စစ္ေရွာင္ ဒိုကၡသည္
(IDPs)

၁၀,၀၀၀

ခန္႔သည္

စစ္ေရွာင္

စခန္းမ ား၌

ခိိုလေ
ံရ န္ိိုငေ
္ နၾကသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္တင
ြ ္ စစ္ေရွာင္ဒက
ို ၡသည္

၂၀၁၁

ခိုုႏွစ္ကတည္းက

၁၇,၇၀၀ ဦး ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ

တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရကာ ၎္ဲမွ လူေပါင္း ၃,၃၅၀ သည္ ၎တိ႔၏
ို
အိိုးအိမ္ပ က္စီး ဆံိုးရံရးမရ၊
ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ

မရွိျခင္းုႏွင့္

ေျမျမိဳပမ
္ ိိုင္း

အုႏၲရာယ္မ ားေၾကာင့္

ေနရပ္မျပန္ုႏိိုင္ၾကေပ။34

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိိဳးေဖာက္မမ
ရ ားုႏွင့္ မတရား ျပိဳက င့္မရမ ားတြင္ တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ ားအား
လူသားတံတိိုင္းအျဖစ္ အသံိုးခ ျခင္းုႏွင့္ အဓမၼ လိုပအ
္ ားေပး ခိိုင္းေစျခင္း၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္
္ူေ္ာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပင
ိို ္း (SSA-N) ုႏွင့္ တေအာင္း
အမ ိိဳးသား

လြတေ
္ ျမာက္ေရး

တပ္မေတာ္

(TNLA)

တိ႔က
ို

အရပ္သားမ ားအား

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သာြ းျခင္း အျပင္ (SSA-N) ုႏွင့္ (TNLA) တိ႔က
ို အဓမၼ စစ္သား စိုေဆာင္းျခင္းုႏွင့္
အဓမၼ လိုပ္အားေပး ခိင
ို ္းေစျခင္းတိ႔ို ပါဝင္သည္။ (RCSS) ုႏွင့္ (TNLA) တိ႔အ
ို ၾကား ျဖစ္ပြားသည့္
တိိုကပ
္ ြေ
ဲ ၾကာင့္

နမၼတူးၿမိိဳ႕နယ္၊

ရြာသားမ ားသည္

မန္ဆာေက းရြာမွ

္ြကေ
္ ျပး

တိမ္းေရွာင္သြားၿပီးေနာက္ (RCSS) သည္ မန္ဆာေက းရြာမွ တေအာင္းလူမ ိိဳး အရပ္သားမ ားအား
ျပန္ေပးဆြျဲ ခင္း၊ အဓမၼ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ ေနအိ္မ္မ ား၊ စားနပ္ရိကၡာုႏွင့္ တိရစာၦန္
သိိုေလွာင္ရိုမ
ံ ားအား မီးရိ႕ရ ဖ က္ဆီးျခင္းမ ား ျပိဳခဲ့ပါသည္။ ္ိေ
ို က းရြာ အတြင္း၌ (RCSS) တပ္က
စခန္းခ ခဲေ
့ ၾကာင္း သိရပါသည္။
၃။

ျမန္မာုႏိိုငင
္ ံ အေနာက္ပင
ိို း္
၆၁။

၂၀၂၀ ခိုုႏွစ္ေုႏွာင္းပိင
ို ္း၌ ရခိင
ို ္ျပည္နယ္ုႏွင့္ ခ င္းျပည္နယ္ အတြင္း၌ ရခိိုင့္ တပ္မေတာ္ုႏွင့္

တပ္မေတာ္ အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ္ားသည့္ အခ ိန္တင
ြ ္ ေျမျမိဳပမ
္ ိိုင္းမ ားုႏွင့္
အျခားေသာ ေပါက္ကလ
ြဲ ယ
ြ သ
္ ည့္ ပစၥည္းမ ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇြနလ
္ အ္ိ အရပ္သား ၁၂
ဦး ေသဆံိုးခဲက
့ ာ အေယာက္ ၃၀ ္ိခက
ိို ္ဒဏ္ရာ ရရွခ
ိ ဲ့သည္။35 ရခိင
ို ္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ိို ္းုႏွင့္
အလယ္ပိိုငး္ တြင္ လူေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ေက ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ခရ
ဲ့ ၿပီး ေျမျမိဳပ္မင
ိို ္း အုႏၲရာယ္၊
လက္နက္ကိိုင္ အဖြ႕ဲ မ ား တည္ရွိမရ၊ စစ္ပမ
ြဲ ား တေက ာ့ျပန္ ျဖစ္လာမည္ကိို စိိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမရ၊
လာမည့္ ုႏွစ္အတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လိုပင
္ န္းမ ားုႏွင့္ အစားအစာ ရင္းျမစ္မ ား အတြက္
စိိုးရိမ္ပပ
ူ န္မရ တိးို လာျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ မျပန္ုႏိိုင္ၾကေသးေပ။
၆၂။

္ိိုအခ န
ိ ္တင
ြ ္ ရခိင
ို ္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိိုဟင္ဂ ာ ဦးေရ ၆၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ဆိိုးဝါးေသာ

အေျခအေနတြင္ ရွငသ
္ န္ေန္ိိုင္ၾကရသည္။ ယခင္က အစီရင္ခေ
ံ ဖာ္ျပခဲေ
့ သာ ႐ိဟ
ို င္ဂ ာမ ား
အေပၚ က းလြန္သည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိိဳးေဖာက္မုႏ
ရ ွင့္ မတရားျပိဳက င့္မရ အေျခအေနမ ားအား
အေရးယူ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွသ
ိ လိို ရခိိုင့တ
္ ပ္ေတာ္ (AA) ၏ နယ္ေျမတိိုးခ ဲ႕ ္ိန္းခ ိဳပ္္ားသည့္
ေနရာမ ားတြငလ
္ ည္း ေဖာ္ျပပါ ခ ိိဳးေဖာက္မရမ ားလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပာြ းေလ့ရသ
ွိ ည္။ ဥပေဒမဲ့
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တရားလက္လတ
ြ ္ ဖမ္းဆီးျခင္းုႏွင့္ အက ဥ္းခ ခ ိဳပ္ေုႏွာင္ျခင္း အျပင္ မ ားစြာေသာ
ေငြညစ
ႇ ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ ားအား က းလြနေ
္ နသည္ဟေ
ူ သာ စြပစ
္ ြဲ ေျပာဆိိုခ က္မ ား ရွိသည္။
၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလမွ စ၍ (SAC) သည္ အေ္ာက္အ္ား မရွဘ
ိ ဲ ခရီးသြားလာခြင့္
ပိတပ
္ င္တားဆီးသည့္ မူဝါဒအား ခ မွတခ
္ ဲ့ကာ ႐ိိုဟင္ဂ ာ ကေလးငယ္အမ ားစို အပါအဝင္
႐ိိုဟင္ဂ ာ ၈၀ ဦးအား ၂ ုႏွစ္ ေ္ာင္ဒဏ္ခ မွတ္ခက
ဲ့ ာ အေယာက္ ၆၀ မွာ တရားရင္ဆိိုငေ
္ နရဆဲ
ျဖစ္သည္။

ကာလရွည္ၾကာ

အ႐ိိုးစြေ
ဲ နကာ

စနစ္တက

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမေ
ရ ၾကာင့္

႐ိိုဟင္ဂ ာ

လူမ ိိဳးမ ားအေပၚ ေပးသည့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မအ
ရ ေပၚ စိိုးရိမစ
္ ဖြယ္ အေျခအေနတြင္ ရွိၿပီး
ကာကြယက
္ ိုသုႏိိုင္သည့္ ဝမ္းပ က္ဝမ္းေလွ ာ ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံိုးသြားေသာ ကေလးငယ္မ ား
ရွိေနသည္။ ရခိင
ို ္လမ
ူ ိိဳး အမ ားစို ပါဝင္ေသာ ဒိုကၡသည္ ၁၃၀,၀၀၀ ေက ာ္သည္ ရခိိုင္ျပည္နယ္
34
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အလယ္ပိိုငး္ ရွိ ဒိုကၡသည္ စခန္းမ ားတြင္ ၂၀၁၂ ခိုုႏွစ္ ကတည္းက ခိလ
ို ေ
ံရ န္ိိုငေ
္ နရသည္။
ုႏိိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဗ ဟာျဖင့္ ဒိုကၡသည္ စခန္းမ ားအား ပိတသ
္ ိမ္းရန္ ေက ာက္တလံိုး ဒိုကၡသည္
စခန္းမွ အစျပိဳ၍ ႀကိိဳးပမ္းမရမ ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆင
ိို ရ
္ ာ ပိုဂၢိိဳလ္မ ားုႏွင့္ ေဆြးေုႏြးတိိုင္ပင္မရ
မရွခ
ိ ဲ့ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ က္ေနသည့္ ရရပေ
္ ္ြးေနေသာ ျပႆနာ အေရးကိစၥမ ားအား
ကိိုငတ
္ ြယေ
္ ျဖရွင္းရန္

မႀကိိဳးပမ္းျခင္းတိ႔ေ
ို ၾကာင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာ

စံခ ိနစ
္ ံုႏန
ရ ္းမ ားုႏွင့္

အေကာင္းဆံိုး လိုပ္
္ ိုးံ လိုပ္နည္းမ ားအား ျပည့္မွီေအာင္ မေဆာင္ရက
ြ ုႏ
္ ိိုင္ခဲ့ေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ုႏိိုင္ငံတင
ြ ္

ခိုိလံရေနရေသာ

႐ိိုဟင္ဂ ာ

ဒိုကၡသည္မ ားသည္

ကာယကံရင
ွ ္၏

စိတဆ
္ ုႏၵအရ၊

ေဘးကင္းလံိုျခံိဳစြာ၊ သိကၡာရွိရ၊ွိ ေရရွညတ
္ ည္တံ့သည့္ ေနရပ္ျပန္ုႏိိုင္ေရး အေျခအေနမ ားမွာ
လက္ရွိအခ န
ိ အ
္ ္ိ သိသသ
ိ ာသာ ျပည့္မွီျခင္း မရွိေသးေပ။

၈။

စီးပြားေရးုႏွင့္ လူမရေရး ဆိင
ို ္ရာ အခြင့အ
္ ေရးမ ား
၆၃။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ိို ္း အျဖစ္အပ က္မ ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးုႏွင့္ လူမရေရး ဆိင
ို ္ရာ

အခြင့အ
္ ေရးမ ား စံစားရရွေ
ိ နသည့္ ျပည္သူလူ္တ
ို စ္ရပ္လိုးံ အတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ
ဆိိုးက ိိဳး သက္ေရာက္မရမ ား ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ဘဏ္လိုပင
္ န္း၊ သယ္ယူပ႔ေ
ိို ဆာင္ေရး လိုပင
္ န္းမ ား စသည့္
လိုပင
္ န္းခြင္ က႑အစံိုမွ လိုပသ
္ ားျပည္သူမ ား အႀကီးအက ယ္ ဆုႏၵျပမရေၾကာင့္ ုႏိိုငင
္ ံ၏စီးပြားေရး
အႀကီးအက ယ္

္ိခက
ိို ္ခသ
ဲ့ ည္။

ဘဏ္လိုပင
္ န္းမ ား

သိသသ
ိ ာသာ

ရပ္ဆိိုငး္ သြားကာ

အမ ားျပည္သူမ ား ေငြေၾကး ္ိုတ္ယရ
ူ န္၊ ေငြလက္ခံရရွိရန္ုႏွင့္ ေငြေပးေခ ုႏိိုင္ေရး အတြက္ မ ားစြာ
ကန္႔သတ္ျခင္း

ခံရသည္။

ဘဏ္စနစ္၌

အတားအဆီး

အေုႏွာင့္အယွက္မ ား

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာုႏိိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေ္ာင္စို သန္းေပါင္းမ ားစြာ အတြက္ အဓိက
ဝင္ေငြရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ ျပည္တင
ြ ္း၊ ျပည္ပမွ ေငြလဲစ
ႊ ီးဆင္းမရအား မ ားစြာ ေလ ာ့ပါးသြားေစသည္။
သယ္ယူပ႔ေ
ိို ဆာင္ေရး
လိုပင
္ န္းမ ားအား
ကိုနေ
္ စ းုႏရန္းမ ား

လိုပသ
္ ားမ ား၏

လရပခ
္ တ္မရ

ဆုႏၵျပမရေၾကာင့္

ရွိေစကာ

ုႏိိုင္ငတ
ံ ြငး္

ရလဒ္အားျဖင့္

ျမင့္တက္ေစသည္။

ပိို႔ကိုန္

စက္သိုးံ ဆီုႏွင့္

္ိိုအေျခအေနမ ားသည္

သြင္းကိုန္
စားနပ္ရက
ိ ၡာ

ဆင္းရဲလန
ြ ္းသည့္

အိမ္ေ္ာင္စမ
ို ား အေပၚ အဓိက သက္ေရာက္မရ ရွခ
ိ ဲ့ကာ ၎တိ႔အ
ို ား စားနပ္ရိကၡာ မလံိုျခံိဳေသာ၊
အားနည္း္ိရလ
ွ ြယေ
္ သာ
ကန္႔သတ္ပိတပ
္ င္မရေၾကာင့္

အေျခအေနသိ႔ို
မိိုဘင
ိို ္းျဖင့္

တြန္းပိ႔လ
ို ိိုကသ
္ ည္။36

ေငြလဲ္
ႊ ိုတ္ယူျခင္း၊

အင္တာနက္

(e-commerce)

အြနလ
္ င
ိို ္းျဖင့္

စီးပြားလိုပ္ျခင္းုႏွင့္ အြန္လင
ိို ္းမွ ပစၥည္း ပိို႔ေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာင္ေရး အစရွိသည့္ ဒစ္ဂ စ္တယ္
ဆက္သြယမ
္ ရျဖင့္ စီးပြားလိုပ္ေနမရအား ခ ိဳပ္ၿငိမ္းေစသကဲသ
့ ႔ိို ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္။ ္ပ္တိိုးဆိရ
ို လွ င္ (NUG)
ကိို ေ္ာက္ခသ
ံ ူမ ား ျဖစ္သလိို (CDM) လိုပေ
္ ဆာင္ရန္ အားေပးသူမ ားကလည္း စစ္တပ္ုႏွင့္
ဆက္ုႏြယ္ေသာ
ဝယ္ယူမသံိုးစြဘ
ဲ ဲ

စီးပြားေရးလိုပင
္ န္းမ ားမွ
သပိတေ
္ မွာက္ဖ႔ိို

ကိုနပ
္ စၥည္းမ ားုႏွင့္

တိက
ို ္တန
ြ ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ဝန္ေဆာင္မမ
ရ ားအား

အခ ိိဳ႕ေသာ

ကိုန္ပစၥည္း

37

ေရာင္းလိုအ
ိ ားသည္ ၈၀ မွ ၉၀ ရာခိင
ို ္ုႏရန္း အ္ိ က ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရရ
ွိ သည္။
၆၄။

အာဏာသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလိုပ္ငန္းုႏွင့္ ရင္းုႏွီးျမိဳပ္ုႏွံမရ ဆိင
ို ္ရာ ယံိုၾကည္မမ
ရ ား

က ဆင္းခဲက
့ ာ အ္ူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလိုပသ
္ ားမ ား အပါအဝင္ အလိုပအ
္ ကိိုင္
အခြင့အ
္ လမ္းမ ားုႏွင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

ဆိိုငရ
္ ာ

လိုပ္ငန္းမ ားအေပၚ

ဆိိုးရြားစြာ

သက္ေရာက္ခသ
ဲ့ ည္။ ေျမာက္မ ားစြာေသာ ုႏိ္ိုင္ငံတကာမွ ပင္မ ကိုမၸဏီလိုပင
္ န္းႀကီးမ ားသည္
ျမန္မာုႏိိုင္ငံ အတြင္း ရင္းျမစ္ရယူျခင္းမွ ႐ိုပသ
္ ိမ္းျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ရပ္ဆိိုင္းျခင္းမ ား ရွိခသ
ဲ့ လိို
မ ားစြာေသာ စက္ရိုလ
ံ ိုပင
္ န္းမ ား ပိတသ
္ ိမ္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အမ ိိဳးသမီး အမ ားစို
ဝင္ေရာက္လိုပက
္ ိိုငေ
္ နသည့္
36
37
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အ္ည္ခ ိဳပ္

စက္ရိုမ
ံ ားမွ

အလိုပ္သမား

၂၀၀,၀၀၀

ခန္႔

WFP, “Myanmar: Analysis of the Economic Fallout & Food Insecurity in Wake of the
Takeover”, April 2021.
အင္တာနက္ စာမ က္ုႏွာ https://www.re-course.org/wp-content/uploads/2021/06/ALTSEAN-IFIWatch-Recourse-Junta-Economy-0621.pdf တြင္ စာမ က္ုႏွာ ၃ အား ၾကည့္ပါ။
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အလိုပလ
္ က္မဲ့

ျဖစ္ခက
ဲ့ ာ

ေဆာက္လိုပေ
္ ရး

လိုပ္သား

၃၀၀,၀၀၀

မွ

၄၀၀,၀၀၀

အ္ိ

အလိုပလ
္ က္မဲ့ ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာုႏွင့္ ပိိုးသတ္ေဆး ကဲသ
့ ႔ိို စိိုက္ပ ိိဳးေမြးျမ ေရးသံိုး
ပစၥည္းမ ား၏ ကိုနေ
္ စ းုႏရန္းမွာ ၅၂ ရာခိိုငုႏ
္ ရန္းခန္႔ တိိုးလာၿပီး သယ္ယူပ႔ေ
ိို ဆာင္ေရး လိုပ္ငန္းတြင္
အေုႏွာင့္အယွက္မ ား ရွိျခင္းုႏွင့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္းတိ႔ေ
ို ၾကာင့္ စိိုကပ
္ ိိဳးေမြးျမ ေရး လိုပ္ငန္း
လိုပက
္ ိိုငသ
္ ူမ ားသည္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ အဆင္မေျပၾကေပ။38
၆၅။

ပညာေရးုႏွင့္ ပတ္သက္လွ င္လည္း ကိဗ
ို စ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေဘး္ြကဆ
္ ိိုးက ိိဳး

အျဖစ္ စာသင္ေက ာင္းမ ား ပိတ္္ားရကာ ကေလးသူငယ္ုႏွင့္ လူငယ္ စိုစိုေပါင္း ၁၂ သန္းခန္႔
ေက ာင္းတက္ုႏိိုင္ျခင္း

မရွိေပ။

စာသင္ခန္း

ဝင္မည့္

ေက ာင္းဆရာ၊

ဆရာမမ ားအား

လူအမ ားအျပား ဆန္႔က င္ကန္႔ကြက္ျခင္းုႏွင့္ အစိိုးရက ဖမ္းဆီးဝရမ္း္ိုတမ
္ ရမ ား ရွသ
ိ ည္အ
့ ျပင္
စာသင္ေက ာင္းုႏွင့္ ပညာေရး ဆိိုငရ
္ ာ အေဆာက္အအံိုမ ားအား မီးရိရ႕ျခင္းုႏွင့္ (IED) ဗံိုးေ္ာင္
ေဖာက္ခြဲျခင္းမ ားေၾကာင့္

ပညာေရး

အေဆာက္အအံိုမ ားသည္

တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ား၏

ပစ္မွတ္

ျဖစ္လာကာ ကေလးသူငယ္မ ား ေက ာင္းပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွုႏ
ိ ိိုင္မည့္ ေဘးကင္းလံိုျခံိဳေသာ
သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက င္ေကာင္း မရွိေတာ့ေခ ။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ
၃၁ ရက္ေန႔ အတြင္း စာသင္ေက ာင္းမ ားအား စစ္ေရး ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ အျဖစ္ အသံိုးျပိဳသည့္
အျဖစ္အပ က္ေပါင္း ၁၅ ႀကိမ္ အပါအဝင္ ပညာေရး က႑အေပၚ မတူကြျဲ ပားေသာ အိုပစ
္ ိုမ ားမွ
အၾကမ္းဖက္မရမ ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အေုႏွာင့္အယွကေ
္ ပးမရမ ား က းလြနသ
္ ည့္ အျဖစ္အပ က္ေပါင္း
၁၀၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲေ
့ ၾကာင္း သိရရ
ွိ ပါသည္။39 (SAC) သည္ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဇြနလ
္ ၁ ရက္ေန႔တြင္
စာသင္ေက ာင္းမ ား ျပန္လည္ ဖြင့ုႏ
္ ိိုင္ေရး တြန္းအားေပးမရမ ား ရွခ
ိ ဲ့ပါေသာ္လည္း ေက ာင္းသူ
ေက ာင္းသား အမ ားစိုမွာ စာသင္ေက ာင္း သြားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့၍ ပညာေရး စနစ္တစ္ခိုလံိုး
သိသသ
ိ ာသာ ၿပိိဳလဲက ေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။
၆၆။

ယခင္ကတည္းက က န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံိုမ ား အေပၚ ရင္းုႏွီးျမိဳပ္ုႏွံမရ

မရွိျခင္းုႏွင့္ က န္းမာေရး ဝန္္မ္း မလံိုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိိုငး္ တြင္
က န္းမာေရး စနစ္မွာလည္း ယိိုငလ
္ ဲပ က္စီးခဲသ
့ ည္။ ဆုႏၵျပ က န္းမာေရး လိုပ္သားမ ားသည္
လိုပင
္ န္းခြင္

မဝင္ျခင္းေၾကာင့္

အစိိုးရ

ေဆးရံိုမ ား

ပိတ္ခရ
ဲ့ ကာ

ဆုႏၵျပ

က န္းမာေရး

လိုပသ
္ ားမ ားမွာလည္း ဖမ္းဆီးခံရုႏိိုင္သည့္ ပစ္မွတမ
္ ား ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္။ လူအမ ားအျပားသည္
စစ္တပ္ ေဆးရံိုမ ားသိ႔ို သြားကာ ေဆးကိုသမရခံယရ
ူ န္ ျငင္းဆန္ၾကသလိို စစ္တပ္ ေဆးရံိုသိို႔
သြားရန္ စိးို ရိမေ
္ ၾကာက္ရြံၾကသည္ ျဖစ္ရာ ျပည္သူအမ ားအျပားသည္ က န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မရ
လိုံးဝ မရၾကသလိို ပိုဂလ
ၢ က
ိ
ေဆးရံိုေဆးခန္းတြင္ ကိုသမရ ခံယရ
ူ န္လည္း မတတ္ုႏိိုင္ၾကေပ။
္ိ႔အ
ို ျပင္

လံိုျခံိဳေရး

တပ္ဖ႕ြဲ ဝင္မ ားသည္

က န္းမာေရး

အေဆာက္အအံိုမ ား၊

က န္းမာေရး

လိုပသ
္ ား၊ လူနာတင္ ယာဥ္မ ားုႏွင့္ က န္းမာေရး ပစၥည္းမ ားအား ဦးတည္ တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ား
ရွိသည္ျဖစ္ရာ ္ိိုလပ
ို ္ရပ္သည္ က န္းမာေရး ေဆးကိုသမရ ဆိိုငရ
္ ာ အခြင့အ
္ ေရးအား ႀကီးေလးစြာ
ခ ိိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြနလ
္
၃၀ ရက္ေန႔ အ္ိ
က န္းမာေရး လိုပသ
္ ားမ ားုႏွင့္ က န္းမာေရးဆိိုငရ
္ ာ ႐ိုပပ
္ စၥည္းမ ားအား တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရေပါင္း ၂၄၈
ႀကိမ္ ရွိခေ
ဲ့ ၾကာင္း ကမာၻ႕က န္းမာေရး အဖြ႕ဲ (WHO) က မွတ္တမ္းတင္ခသ
ဲ့ ည္။40 လံိုျခံိဳေရး
တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ားသည္

38

39
40

ဒဏ္ရာရ

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ေဆးကိုသေပးေနသည့္

က န္းမာေရး

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

ပစ္မတ
ွ ္
္ ား

တိိုကခ
္ ိိုကမ
္ ရမ ား

အပါအဝင္

လံိုျခံိဳေရး

တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား၏

ျပစ္မက
ရ းလြနခ
္ ေ
ဲ့ ၾကာင္း မ ားစြာေသာ မ က္ျမင္သက္ေသမ ားက အတည္ျပိဳ ေျပာၾကားၾကသည္။
၆၇။

က န္းမာေရး

စနစ္

တံို႔ျပန္လိုပေ
္ ဆာင္ုႏိိုင္ေရး
ကူးစက္မမ
ရ ားအား

ၿပိိဳလဲမသ
ရ ည္
အတြက္

စစ္ေဆးျခင္း၊

ျမန္မာုႏိိုင္င၏
ံ

ကိိုဗစ္-၁၉

ဆိိုးရြားလွေသာ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

ကပ္ေရာဂါအား

အက ိိဳးဆက္မ ား
ကိုသျခင္းုႏွင့္

ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။

ကာကြယ္ျခင္းတိို႔

ေဆာင္ရက
ြ ုႏ
္ ိိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မမ
ရ ား အားနည္းခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ကိဗ
ို စ္ေရာဂါ
ကူးစက္သည့္

လူဦးေရသည္

စိိုးရိမစ
္ ဖြယ္

အလြန္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေအာက္ဆဂ
ီ င္

ျပတ္လပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံိုးမရ မ ားစြာရွေ
ိ ၾကာင္း လူအမ ား ေျပာဆိိုၾကကာ ေျမာက္မ ားစြာေသာ
လူနာမ ားသည္ ေဆးရံိုမ ား၌ ေဆးကိုသခြင့္ မရရွိေၾကာင္းုႏွင့္ (SAC) သည္ ျပည္သမ
ူ ား္ံ
ေရာင္းခ ေပးသည့္ ေအာက္ဆဂ
ီ င္ကိို ကန္႔သတ္ပတ
ိ ္ပင္မမ
ရ ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၆၈။

ျမန္မာုႏိိုင္ငံ ေျမာက္ပိိုင္း၊ အေနာက္ပင
ိို ္းုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ပင
ိို ္းတိတ
႔ို ြင္ တပ္မေတာ္ုႏွင့္

တိိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကင
ိို ္

အဖြ႕ဲ မ ား

(EAOs)

အၾကား

တိက
ို ္ပြဲ

ပိိုမိိုျဖစ္ပြားလာသလိို

ေဘးကင္းလံိုျခံိဳမရ မရွိျခင္းတိ႔ေ
ို ၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ ဒိုကၡသည္မ ား သိသသ
ိ ာသာ
တိိုးပြားလာသည္ (အ္က္တင
ြ ္ ၾကည့္ပါ၊)။ ဒိုကၡေရာက္ေနေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ရပ္ရြာလူ္ိုသည္
စားနပ္ရက
ိ ၡာ၊

က န္းမာေရး

သန္႔ရွင္းေရး

ေစာင့္ေရွာက္မရ၊

အသံိုးအေဆာင္

အုႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္

အမိိုးအကာ

ပစၥည္းမ ား

လူသားခ င္း

နားခိစ
ို ရာ၊

မရွ၍
ိ

ေသာက္ေရသန္႔ုႏွင့္

ေရာဂါကူးစက္ခံရုႏိိုင္သည့္

စာနာေ္ာက္္ားမရ

အကူအညီမ ား

အေရးေပၚ

လိိုအပ္ေနပါသည္။ သိို႔ေသာ္လည္း လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ အကူအညီ ေပးသည့္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ ားသည္

စစ္တပ္၏

ပိတဆ
္ ႔က
ိို န္႔သတ္ျခင္း၊

ဘဏ္လပ
ို ္ငန္းုႏွင့္

ပံ့ပိိုးေရး

ကြင္းဆက္မ ား၌ အဟန္႔အတားမ ား ရွိျခင္းတိ႔ေ
ို ၾကာင့္ လိိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ ားသိ႔ို သြားလာ၍
အကူအညီေပးုႏိိုင္ရန္ အခက္အခဲမ ားစြာ ၾကံိဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ တိမ္းေရွာင္ရေသာ
အခ ိိဳ႕ ဒိုကၡသည္မ ား (IDPs) သည္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးုႏွံမ ား မစိက
ို ္ပ ိိဳးုႏိိုင္ၾကသလိို အနာဂတ္တင
ြ ္
စားနပ္ရက
ိ ၡာ မလံိုျခံိဳသည့္ အုႏၲရာယ္ကလ
ိို ည္း ရင္ဆိိုငရ
္ ုႏိိုင္ပါသည္။
၆၉။

အာဏာသိမ္းမရေၾကာင့္

စီးပြားေရး၊

ပညာေရး၊

က န္းမာေရးုႏွင့္

လူမရကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္မ ား အစိပစ
္ ိပအ
္ ႁမႊာႁမႊာ ၿပိိဳက ပ က္စီးၿပီး ျမန္မာုႏိ္ိုင္ငသ
ံ ည္ က ရံရး ုႏိိုင္ငံ
အျဖစ္သ႔ိို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရလ
ွိ ာပါသည္။ ုႏိိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမရုႏန
ရ ္းသည္ ကိဗ
ို စ္-၁၉
ေရာဂါကပ္ေဘး ၂ ႀကိမ္ုႏွင့္ အာဏာသိမ္းမရေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခိုုႏွစ္တြင္ ၂၄.၈ ရာခိင
ို ္ုႏရန္းမွ ၂၀၂၂
ခိုုႏွစ္တင
ြ ္

၄၈.၂

ရာခိ္ိုင္ုႏရန္း

အ္ိ

ျမင့္တက္လာုႏိုိင္ေၾကာင္း

မွန္းဆ္ားပါသည္။41

အာဏာသိမ္းမရ၏ သက္ေရာက္မမ
ရ ားသည္ လူဦးေရ ၁.၅ သန္းမွ ၃.၄ သန္း အ္ိ စားနပ္ရက
ိ ၡာ
လံိုျခံိဳမရ မရွိသည့္ အေျခအေနသိ႔ို ေရာက္ရွိုႏိိုငေ
္ ၾကာင္း ခန္႔မန
ွ း္ သည္။42

၉။

အမ ိိဳးသား ညီ
၇၀။

တ
ႊ ေ
္ ရး အစိးို ရ

တပ္မေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မမ
ရ ားအား ရင္ဆင
ိို ္ေနရင္း ျမန္မာတစ္ုႏိိုင္ငံလိုးံ ရွိ

ရပ္ရြာ အသိိုင္းအဝန္း အားလံိုးမွ လူ္တ
ို စ္ရပ္လိုးံ သည္ အာဏာသိမ္းမရအား အားလံိုးနီးပါး
ျငင္းဆန္ဆန္႔က င္ခဲသ
့ လိို ၎တိ႔၏
ို အခြင့အ
္ ေရးမ ားုႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ ားအား
အသိအမွတ္ျပိဳ ေလးစားရန္ ေတာင္းဆိခ
ို ဲ့ၾကသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
အုႏိိုင္ရ

(NLD) လႊတ္ေတာ္ကိိုယစ
္ ားလွယ္ အေယာက္ ၃၀၀

နီးပါးသည္ ျပည္ေ္ာင္စို

လႊတေ
္ တာ္ကိိုယ္စားျပိဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ကိို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၾကသည္။ ္ိိုအဖြ႕ဲ သည္ ုႏိိုင္ငံ၏
လႊတေ
္ တာ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြကရ
္ န္ ရည္ရယ
ြ ္သလိို ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူ္က
ို
တရားဝင္

41
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ေရြးေကာက္္ားေသာ ကိုိယစ
္ ားျပိဳ လႊတ္ေတာ္ အျဖစ္ ုႏိိုင္ငေ
ံ ရး က႑၌ ဦးေဆာင္မရ ေပးရန္
ရည္ရယ
ြ ္ခသ
ဲ့ ည္။ ျပည္သူလ္
ူ သ
ို ည္ (CRPH) ုႏွင့္ ၎၏ တရားဝင္မရ အေပၚ အလြန္အမင္း
ေ္ာက္ခအ
ံ ားေပးၾကေသာ္လည္း ္ိိုၾကားျဖတ္ အစိိုးရအဖြ႕ဲ သည္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္္က
ိို သ
္ ူမ ား
အားလံိုးကိို

္ည့္သြင္း္ားျခင္း

မရွဟ
ိ ို

အရပ္ဖက္

လူမအ
ရ ဖဲ႕ြ အစည္းမ ားက

ေဝဖန္ေ္ာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
၇၁။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ (CRPH) သည္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမက
ိို ေရစီ ပဋိညာဥ္ (Federal

Democracy Charter) အား ္ိုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၎အဖြ႕ဲ ၏ ရည္မွန္းခ က္မ ားုႏွင့္ ုႏိိုငင
္ ံေရး
လမ္းျပေျမပံိုအား

ခ ျပရွင္းလင္းခဲ့ကာ

၎ပဋိညာဥ္သည္

ေရြးေကာက္ခံ

လႊတေ
္ တာ္

ကိိုယစ
္ ားလွယမ
္ ား၊ ုႏိိုငင
္ ံေရး ပါတီမ ား၊ (CDM) လိုပသ
္ ူမ ား၊ အေ္ြေ္ြ သပိတ္ ေကာ္မတီမ ား၊
အမ ိိဳးသမီးမ ား၊ လူငယ္မ ား၊ အျခား အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ ားုႏွင့္ (EAOs) မ ားုႏွင့္
အက ံိဳးဝင္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၀၈

အေျခခံဥပေဒအား

လက္သင့္မခံေတာ့ဘဲ

ုႏိိုင္ငံသားမ ား၏ အခြင့အ
္ ေရးမ ားအား သတ္မတ
ွ ္ ေဖာ္ျပ္ားသည့္ ္ိိုပဋိညာဥ္ စာတမ္းတြင္
“ျပည္ေ္ာင္စို

ျမန္မာုႏိိုင္ငံ

အတြင္း

ေန္ိင
ို ္သတ
ူ ိိုင္းသည္

အေျခခံ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ ား

ရပိင
ို ္ခင
ြ ့ရ
္ ွိသည္၊” ဟို ေဖာ္ျပ္ားသလိို လူနည္းစို တိင
ို ္းရင္းသားမ ားသည္ “တစ္သီးပိုဂၢလ
အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိိုင္းရင္းသား မ ိိဳးုႏြယ္စမ
ို ား အလိိုကေ
္ သာ္ လည္းေကာင္း
အခြင့အ
္ ေရးမ ားအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရပိင
ို ္ခင
ြ ့္ ရွိသည္၊” ဟို ေဖာ္ျပ္ားခဲ့သည္။
၇၂။

၂၀၂၁ ခိုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ (CRPH) သည္ ဖမ္းဆီး္ိန္းသိ္မး္ ခံ္ားရသည့္

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ုႏွင့္ ုႏိိုငင
္ ံေတာ္၏ အတိိုငပ
္ င္ခပ
ံ ိုဂၢိိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစိုၾကည္တ႔ိို ဦးေဆာင္သည့္
အမ ိိဳးသား ညီ

ႊတ္ေရး အစိးို ရ (NUG) ကိို ဖြ႕ဲ စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲသ
့ ည္။ ယင္းေနာက္

(NUG)

ဖက္ဒရယ္

သည္

ျပည္ေ္ာင္စို

ေရးရာ

ဝန္ႀကီးဌာန၊

အမ ိိဳးသမီး၊

လူငယ္ုႏွင့္

ကေလးသူငယ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနုႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတိ႔က
ို ိို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။
၇၃။

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ (NUG) သည္ (PDF) တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ ား အတြက္ က င့္ဝတ္စည္းမ ဥ္း

သတ္မွတခ
္ က္ (Code of Conduct) ကိို ္ိုတ္ျပန္ခက
ဲ့ ာ ၎တြင္ စာသင္ေက ာင္း ကဲ့သိို႔
အရပ္သားဆိိုငရ
္ ာ

အေဆာက္အအံိုမ ားအား

ဖမ္းဆီး္ိန္းသိမ္းခံရသူမ ား

အေပၚ

ပစ္မွတ္
္ ား

ညႇင္းပန္းုႏွိပ္မရမွ

တိက
ို ္ခက
ိို ္မက
ရ ိို

တားျမစ္ျခင္း၊

တားျမစ္ျခင္း၊

အရပ္သားမ ားအား

ျပန္ေပးဆြျဲ ခင္းုႏွင့္ အမ ိိဳးသမီးုႏွင့္ ကေလးငယ္မ ား အေပၚ လိင္အျမတ္္ိုတမ
္ ရ တားျမစ္ျခင္း
အစရွသ
ိ ည့္

အခ က္မ ား

အပါအဝင္

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမရ

မရွေ
ိ ရး၊

အရပ္သားမ ားအား

ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိိုငရ
္ ာ စံခ န
ိ စ
္ ံုႏန
ရ ္းမ ားုႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေသာ
အပိိုဒမ
္ ားအား ္ည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ အဓမၼ စစ္သားစိုေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးစစ္သား
စိုေဆာင္းျခင္းုႏွင့္
ႀကီးေလးေသာ

ေျမျမိဳပ္မိိုငး္

အသံိုးျပိဳျခင္း

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ဆိိုငရ
္ ာ

ကဲ့သ႔ိို
ျပႆနာ

ကာလၾကာရွည္

က းလြန္ေနသည့္

အေရးကိစၥမ ားအား

(NUG)

၏

က င့္ဝတ္စည္းကမ္း သတ္မွတခ
္ က္ အတြင္း ္ည့္သြင္း ေဖာ္ျပ္ားျခင္း မရွေ
ိ ပ။
၇၄။

ဇြနလ
္
၃ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ္ိုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ (NUG) ၏ မူဝါဒေရးရာ ရပ္တည္ခ က္အရ

႐ိိုဟင္ဂ ာ အေရးကိစၥုႏွင့္ စပ္ဆိိုငေ
္ သာ ရပ္တည္ခ က္ စာတမ္းကိို ္ိုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ (NUG)
အေနျဖင့္ ႐ိိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ ပစ္မတ
ွ ္္ား၍ လြနက
္ းခဲေ
့ သာ အတိတက
္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ ိိဳးေဖာက္မမ
ရ ားအား

အသိအမွတ္ျပိဳျခင္း၊

က းလြနခ
္ ဲ့ေသာ

ရာဇဝတ္ျပစ္မရမ ား

အတြက္

တရားမွ တမရုႏွင့္ တာဝန္ခံမရ ရရွိေရး ႀကိိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးျခင္းုႏွင့္ အမ ိိဳးသား
စိစစ္ေရး ကဒ္မ ား ္ိုတေ
္ ပးသည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အား ဖ က္သိမ္းရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းတိ႔အ
ို ား
မူဝါဒအရ ္ည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း ၎မူဝါဒသည္ ျမန္မာအစိိုးရက ႐ိဟ
ို င္ဂ ာမ ား
အေပၚ

ုႏွစရ
္ ည
ွ ္လမ ား ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္ေနမရ အေပၚ ကိိုယတ
္ ြယေ
္ ျဖရွင္းမည့္ အေၾကာင္း

ေရးသားေဖာ္ျပမည့္အစား

ရခိိုင္ျပည္နယ္တင
ြ ္

ျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည့္

အေရးကိစၥအား

ေျဖရွငး္ မည့္

အေျခခံမူ ္ိုတျ္ ပန္ခ က္ တစ္ခို အျဖစ္သာ သတ္မတ
ွ ္ုႏိိုင္ပါသည္။
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၁၀။ နိဂိုးံ ခ ိဳပုႏ
္ ွင့္ အၾကံျပိဳခ က္မ ား
၇၅။

အာဏာသိမး္ မရသည္

ဆိးို ဝါးေသာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ခ ိဳိ းေဖာက္မရ

အျဖစ္သ႔ိို

အသြငး္ ေျပာင္းလာကာ ္ိသ
ို ႔ိို လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိဳိ းေဖာက္မမ
ရ ား ေလ ာ့ပါးသြားမည့္ လကၡဏာလည္း
မေတြ႕ရေပ။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္

ေျမာက္မ ားစြာေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိဳိ းေဖာက္မမ
ရ ားုႏွင့္

မတရား က င့္ၾကံမမ
ရ ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ရ
္ ာ လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒ
ခ ိဳိ းေဖာက္မမ
ရ ားကိလ
ို ည္း

ေဖာ္ျပခဲက
့ ာ

၎တိ႔အ
ို ္ဲမွ

အခ ိဳိ ႕သည္

စစ္ရာဇဝတ္မသ
ရ ႔ိို

ဦးတည္သာြ းုႏိိုငပ
္ ါသည္။ အခ ိဳိ ႕ေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိဳိ းေဖာက္မမ
ရ ားတြင္ အရပ္သား လူ္က
ို ိို
ဦးတည္၍

က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ုႏွင့္

ေတြ႕ရွပ
ိ ါလွ င္

၎သည္

စနစ္တက

တိက
ို ခ
္ က
ိို မ
္ မ
ရ ား

လူသားမ ိဳိ းုႏြယအ
္ ေပၚ

အျဖစ္

က းလြနသ
္ ည့္

က းလြနေ
္ ၾကာင္း

ရာဇဝတ္မမ
ရ ား

အျဖစ္

ဦးတည္သာြ းုႏိိုငပ
္ ါသည္။ စစ္တပ္ အာဏာပိင
ို မ
္ ား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ခ ိဳိ းေဖာက္မမ
ရ ားအား
ကိင
ို တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ ရန္

ႀကိိဳးပမ္းမရမ ားအား

မေတြ႕ရွရ
ိ သလိို

ျပစ္ဒဏ္

က းလြနသ
္ မ
ူ ားအား

အေရးမယူသည့္ ကိစၥရပ္အား ေျဖရွငး္ ေရးုႏွင့္ လံိုျခံိဳေရး က႑ ျပိဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္
ယခင္က အၾကံျပိဳခ က္မ ားကိုိလည္း အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လကၡဏာ မေတြ႕ရေပ။
ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းျပခ က္မ ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စမ
ီ ွ ပံပ
့ းိို ေပးေနသည့္ ုႏိိုငင
္ တ
ံ ကာ
အသိင
ို း္ အဝန္း အတြငး္ တာဝန္ခမ
ံ ရ ရွေ
ိ စေရး ႀကိိဳးပမ္းမရမ ားအား မျဖစ္မေန အေကာင္အ္ည္
ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သလိို တိးို ျမႇင့္ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ာြ းရပါမည္။
၇၆။

ကိုလသမဂၢ အဖြ႕ဲ ဝင္ုႏိိုငင
္ မ
ံ ားသည္ ျမန္မာုႏိိုငင
္ ၏
ံ
ပိမ
ို ိို ဆိးို ဝါးေနေသာ အေျခအေနမွ

ုႏိိုငင
္ အ
ံ ဝွမး္ လက္နက္ကင
ိို ္ ပဋိပကၡ အျဖစ္ အသြငေ
္ ျပာင္းျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ုႏိိုငင
္ ေ
ံ တာ္ ၿပိိဳလမ
ဲ ည့္
အေျခအေန အျဖစ္သ႔ိို အသြငေ
္ ျပာင္းျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ပါမည္။
ဤတစ္ႀကိမတ
္ င
ြ မ
္ ူ
လူမ ိဳိ းစံိုလင္မုႏ
ရ ွင့္

ုႏိိုငင
္ တ
ံ ကာ

အသိင
ို း္ အဝန္းအေနျဖင့္

ဘာသာတရား

အကြအ
ဲ ၿပဲမ ားအား

မတူကျြဲ ပားမရ

ေျဖရွငး္ ေက ာ္လာႊ းုႏိိုငမ
္ ည့္

အေပၚ
အလံိုးစံို

ျမန္မာုႏိိုငင
္ ၏
ံ

တိင
ို း္ ရင္းသား

အေျခခံသည့္

အစဥ္အလာအရ

ပါဝင္ခင
ြ ့ရ
္ ေ
ွိ သာ

ုႏိိုငင
္ ေ
ံ ရးစနစ္ကိို

အားေပးပံပ
့ းိို သင့္ပါသည္။
၇၇။

ကိုလသမဂၢ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ဆိင
ို ရ
္ ာ

မဟာမင္းႀကီးရံိုး

အေနျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အခ က္မ ားအား အၾကံျပိဳပါသည္။
(က) ျမန္မာ

စစ္တပ္သည္

ျမန္မာုႏိိုငင
္ ံ

ေနရာအုႏွံ႔အျပားရွိ

ျမန္မာလူ္အ
ို ေပၚ

ပစ္မတ
ွ ္
္ ားေသာ အၾကမ္းဖက္ရက္စက္မုႏ
ရ ွင့္ ္ိးို စစ္ဆင္ တိက
ို ခ
္ က
ိို မ
္ မ
ရ ား အားလံိုး ခ က္ခ င္း
ရပ္ဆင
ိို း္ ပါ။

လူသားခ င္း

ကန္႔သတ္ပတ
ိ ပ
္ င္ေနမရကိို

စာနာေ္ာက္္ားမရ

ခ က္ခ င္းရပ္ဆင
ိို း္ ပါ။

ဆိင
ို ရ
္ ာ

အကူအညီေပးမရမ ားအား

ဖမ္းဆီး္ိနး္ သိမး္ ခံ္ားရသူမ ား

အားလံိုးကိို

ျပန္လတ
ႊ ေ
္ ပးပါ။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား အသိအမွတျ္ ပိဳ ေလးစားပါ။
(ခ)

ျမန္မာ့

တပ္မေတာ္၊

လက္နက္ကင
ိို ္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ ားုႏွင့္

လက္နက္ကင
ိို ္

တပ္ဖ႕ြဲ မ ားသည္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအား အသိအမွတျ္ ပိဳ ေလးစားလိုိကန
္ ာကာ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ရ
္ ာ
လူသားခ င္း စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒအား အျပည့္အဝ ေလးစားလိက
ို န
္ ာပါ။
(ဂ)

အမ ိဳိ းသား ညီ

တ
ႊ ေ
္ ရး အစိးို ရသည္ အျပည္ျပည္ဆိင
ို ရ
္ ာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ဥပေဒ၊

အ္ူးသျဖင့္ ္ိဥ
ို ပေဒ၏ တာဝန္ခမ
ံ ၊ရ တန္းတူညမ
ီ ွ ေရးုႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ ရ မရွေ
ိ ရး ဆိင
ို ရ
္ ာ
အေျခခံမမ
ူ ားအား

အျပည့္အဝ

ေလးစားလိက
ို န
္ ာကာ

အမ ိဳိ းသား

ညီညတ
ႊ ေ
္ ရး

အစိးို ရ၏

လိုပေ
္ ဆာင္ခ က္မ ား၊ မူဝါဒမ ားုႏွင့္ ပ႐ိဂ
ို ရမ္မ ားသည္ က ယ္ေျပာေသာ၊ အလံိုးစံို ပါဝင္ုႏိိုငေ
္ သာ
အၾကံိဳျပိဳ ေဆြးေုႏြးခ က္မ ား အေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
(ဃ)

ုႏိိုငင
္ တ
ံ ကာ

အသိင
ို း္ အဝန္းသည္

အာဏာသိမး္ မရအား

တစိုတစည္းတည္း

ဆန္႔က င္ၾကၿပီး ျမန္မာုႏိိုငင
္ အ
ံ ား လက္နက္ခယ
ဲ မ္း ေရာင္းခ မရ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စစ္ေရးအရ အကူအညီ
ေပးမရမ ားအား တားဆီးပိတပ
္ င္ရန္ ညိုႏ
ႇ ိရငး္ ေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကပါ။ အျပည္ျပည္ဆင
ိို ရ
္ ာ ရာဇဝတ္မမ
ရ ားုႏွင့္
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လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ ိဳိ းေဖာက္မမ
ရ ား အားလံိုး အတြက္ တာဝန္ခမ
ံ ရ ရွေ
ိ စေရး ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။ ုႏိိုငင
္ ေ
ံ တာ္
အဆင့္

ေဆြးေုႏြးညိုႏ
ႇ ိရငး္ မရမ ားရွလ
ိ ာေစေရးုႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ိို ရ
္ ာ

လူသားခ င္း

စာနာေ္ာက္္ားမရ ဥပေဒ (IHL) အား ေလးစားလိုိကန
္ ာေစေရး ရည္မန
ွ း္ ၍ သက္ဆင
ိို သ
္ ည့္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ ား အားလံိုးုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
(င)

အာဆီယံ (ASEAN) အဖဲြ႕ဝင္ုႏိိုငင
္ မ
ံ ားသည္ ျမန္မာုႏိိုငင
္ သ
ံ ႔ိို ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲ

ေစလႊတျ္ ခင္း၊ (ASEAN) လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာ္မရွငအ
္ ား လိုပပ
္ င
ိို ခ
္ င
ြ ့္ ေပးျခင္းုႏွင့္ ကိုလသမဂၢ/
(OHCHR)

ရံိုးုႏွင့္

အတူ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

လိုပင
္ န္းစဥ္မ ား

အပါအဝင္

အာဆီယံ

သေဘာတူညခ
ီ က္ ၅ ခ က္အား ္ိေရာက္စာြ ုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ရန္
အလွ င္အျမန္ ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
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