
 
 

သတငး်ထတြ်ပန်ချက ်

လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမ အေြခြပ  အ ကမ်းဖကခံ်ရသများအတကွ ်တရားမ တမက ိကလသမဂ 

အချကအ်လက် ာေဖွေရးမစ် င ်ေတာငး်ဆ။ိ ။    

 

(၂၀၁၉) ဩဂတလ် (၂၂)ရက၊် နယးေယာက် မိ ၊ ကလသမဂ။ ။ ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က တငိး်ရငး်သား လနညး်စ 

များက ိ ခမိ်းေြခာကြ်ခငး်၊ အြပစေ်ပးြခငး်အေန င့၊် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကြ်ခငး်က ိ

ရပ်တန ့သ်င့သ်ညဟ် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး 

မစ် ငက် ဆသိည်။ ဤရကစ်က်ေသာ နညး်ဗျ ဟာက ိကချင် င့ ် မ်းြပည်နယတ်ိတ့ငွ ်ဆက်လက ်အသးံြပ  

ေနဆြဲဖစ် ပီး၊ (၂၀၁၇) “ ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ” ကားတွင၊် ရခငိြ်ပညန်ယ် ိ အ ကမ်းဖက်မတိက့ ြပငး်ထန၍် 

ပျံ ံလ့နွး်လသြဖင့၊် ိဟငဂ်ျာြပညသ်လထက ိ ဖျကဆ်းီလသိည့ ် အစးိရ၏ မျိ းြဖ တလ်ေိသာရညရွ်ယခ်ျက ်

(genocidal intent)က ိ၎ငး်တိက့ နြ်ပသည် ့အချကတ်စခ်ျကြ်ဖစသ်ညဟ် မစ် ငက်ဆသိည်။ 

 

ကာသပေတးေနက့ နယးေယာက် မိ တငွ ် ထတြ်ပနလ်ကိေ်သာ အစရီငခ်စံာအသစတ်ငွ ် စစသ်ားများက 

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ဥပေဒက ိ ေြပာငေ်ြပာငတ်ငး်တငး် ချိ းေဖာကက်ာ၊ အမျိ းသမးီများ၊ 

မိနး်ကေလးများ၊ ေယာကျ်ားေလးများ၊ အမျိ းသားများ င့ ် Transgenderများအေပ  ပံမန၊် စနစတ်ကျ 

မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး်၊ အပ်စဖဲွ မဒမိး်ကျင့ြ်ခငး် င့ ်တြခားအတငး်အဓမ၊ အ ကမး်ဖကလ်ငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာလပ်ရပ်များက ိ

ကျ းလနွ် ကသညဟ် မစ် ငက် ေကာကခ်ျကခ်ျလကိသ်ည။် 

 

"အလနွအ်က ံ ကယိထ်လိကေ်ရာက ် အ ကမး်ဖကမ်၊ ၎ငး်တိက့ ိ ပွင့ပ်ွင့လ်ငး်လငး် ကျ းလနွ် ငိမ်တိက့၊ 

အရပသ်ားများက ိ အ ကခ်ွြဲခငး်၊ ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာ င့ ် စတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ နာကျငမ် င့ ် ဆငး်ရဲဒကတိက့ ိ

ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ခစံားရေအာင ်တမငတ်ကာ လပ်ြခငး်စသညတ်ိက့ ိသညး်ခေံနေလ့ ိသည် ့ကျယြ်ပန ့ေ်သာ 

ဓေလထ့းံစကံ ိ နြ်ပသည"် ဟ အစရီငခ်စံာကဆသိည်။ 

 

"ြမနမ်ာ ငိင်တံစဝ်မး် ိ လငိအ်ပ်စအားလးံအေပ  စစတ်ပ်က ကျ းလနွခ်ဲတ့ဲ၊့ ကးီမားလတဲ ့ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

နာကျငမ်နဲ ့ ဆငး်ရဲဒကေတွအတကွ ် ငိင်တံကာအသငိး်အဝငိး်က ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က ိတာဝနခ်မံ ိေစရမယ"် ဟ 

အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် င၏် ဥက ြဖစသ် မာဇကးီ ဒါ စမနး်ကဆသိည်။ 

 

ြမနမ်ာ ငိင်ေံြမာကပိ်ငး် ိ ကချင၊် မး် င့ ် အေနာကပိ်ငး် ိ ရခငိြ်ပညန်ယတ်ိမ့၊ ရာချေီသာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

အ ကမး်ဖကမ်ခရံ ပီး အသက် ငက်ျနရ်စသ်များ င့ ် မျကြ်မငသ်ကေ်သများက ိ မစ် ငက် အငတ်ာဗျ းများ 

ေမးြမနး်ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည။် (၂၀၁၇) ဩဂတလ် (၂၅)ရကေ်နတ့ငွ ် စတငခ်ဲေ့သာ စစတ်ပ်၏ 



“ ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ”ေ ကာင့ ် ိဟငဂ်ျာ(၇)သနိး်ေကျာ် ရခငိြ်ပညန်ယမ် ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်သံိ ့ ထကွေ်ြပး 

တမိ်းေ ာငခ်ဲ့ ကသည။် ၎ငး်စစဆ်ငေ်ရးများ စတငခ်ဲေ့သာ စ် စြ်ပည့ ် စပ်တလ်ည်ေနတ့ငွ၊် တာဝနခ်မံ 

ဆက်လကလ်အိပ်ေနေသးေ ကာငး်က ိ အမတရ်ေစရန ် လက် ိအစရီငခ်စံာက အေရးတ ကးီ သတေိပး 

လကိသ်ည။် 

 

"လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာနဲ ့ ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မဆငိရ်ာ အစရီငခ်စံာေတမွာ၊ များေသာအားြဖင့၊် 

အမျိ းသားေတ၊ွ ေယာကျ်ားေလးေတနွဲ ့ Transgenderေတွအေပ  ကျ းလနွတ်ဲ ့ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

အ ကမး်ဖကမ်ေတွက ိေဖာ်ြပြခငး်မ ိတဲ ့လအိပ်ချကတ်စခ် ပါတတတ်ယ"်ဟ မစ် င၏် က မ်းကျငပ်ညာ င ်

ရဒကီာကမရာဆာွမိကဆသိည။် "က နမ်တိရဲ့ ့ ေတွ ိချကေ်တကွ အဒဲလီအိပ်ချကက်လိညး် ြဖည်ဆ့ညး် 

ေပး ငိခ်ဲတ့ယေ်လ။" 

 

"တတိဆ်တိေ်နြခငး်က ိရပ်သင့် ပီ" ဟ သမကဆလိကိသ်ည။် 

 

စစတ်ပ်က ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမ်းဖက်မများသည ် "အရပ်သားြပညသ်များအား 

ခမိ်းေြခာကရ်န၊် အ ကမး်ဖကရ်န် င့ ် အြပစေ်ပးရန ် တမငတ်ကာ ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင်၊့ အစအီစ  

ေကာငး်ေကာငး်ဆွထဲားေသာ မဟာဗျ ဟာ၏ တစစ်တိတ်စပိ်ငး်ြဖစသ်ည။်" စေဆာငး်ခဲေ့သာ ကားနာမများ 

အေပ မတည၍် ဤကဲသ့ိသ့ာ ေကာကခ်ျကခ်ျ ငိသ်ည်ဟ မစ် ငက်ဆသိည်။ 

 

တပ်မေတာ်ေခ  ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က ိဟငဂ်ျာြပညသ်လထအေပ  မျိ းြဖ တလ်ေိသာ ရညရွ်ယခ်ျက ်(genocidal 

intent)က ိ ေအာကပ်ါလပ်ရပ်များြဖင် ့ ေဖာ်ြပလကိသ်ညဟ် အစရီငခ်စံာကဆသိည်။ "အမျိ းသမီးများ င့ ်

မိနး်ကေလးများက ိပျံပျံ ံ ့ ံ ့ င့ ်စနစတ်ကျ သတ်ြဖတြ်ခငး်၊ မျိ းဆက်ပွား ငိသ်ည် ့အရွယေ်ရာက ်အမျိ းသမးီ 

များ င့ ်မိနး်ကေလးများက ိစနစတ်ကျ ေရွးချယ၍် မဒမိး်ကျင့ြ်ခငး်၊ ကယိဝ်နေ်ဆာငမ်ျား င် ့ေမွးကငး်စများက ိ

တကိခ်ကိြ်ခငး်၊ မျိ းပွားအဂါများက ိြဖတေ်တာကြ်ခငး် င် ့တြခားဒဏရ်ာရေစြခငး်၊ ၎ငး်တိ၏့ ပါး၊ လညပ်ငး်၊ 

ိအ့မိ် င် ့ ေပါငတ်ိတ့ငွ ် ကကိရ်ာများြဖင် ့ ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာ အမတတ်ဆံပ်ိခတြ်ခငး်၊ ခရံသများက ိ ၎ငး်တိ၏့ 

အမိ်ေထာငဖ်ကမ်ျား င် ့ လငိဆ်ကဆ်မံ မြပ ငိ ် သိမ့ဟတ ် သေ မယ ငိေ်တာသ့ညအ်ထ ိ ြပငး်ထနစ်ွာ 

ဒဏရ်ာရေစြခငး် င် ့၎ငး်တိအ့ား ကေလးမေမွး ငိေ်တာမ့ညက် ိစးိရိမပ်ပနေ်စြခငး်" စသည ်တိ ့ြဖင် ့ြဖစသ်ည်။ 

 

အ ကမး်ဖကမ် အများစမာ အမျိ းသမးီများ င့ ် မိနး်ကေလးများက ိ ပစမ်တထ်ား၍၊ ၎ငး်တိက့ ိ ထးိ ကြ်ခငး်၊ 

ေဆးလပ်ိများြဖင် ့အသားက ိမီး ိ ြခငး်၊ ဓားများြဖင် ့လးီြဖတြ်ခငး်၊ မဒမိ်းကျင်ြ့ခငး် င် ့စစတ်ပ်စခနး်များတငွ ်

လငိက် နမ်ျားအေန င် ့ ထနိး်သမ်ိးထားြခငး်တိ ့ ပါဝငသ်ည။် အမျိ းသားများ င့ ် ေယာကျ်ားေလးများအား 

မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး်၊ အဓမအကျအားလးံခ တခ်ငိး်ြခငး် င့ ်လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ ပ်ိစက်ည းပနး်ြခငး် စသည် ့အမများ 

ကလိညး် အစရီငခ်စံာက မတတ်မ်းတငခ်ဲသ့ည။်  

 

"ဒလီမိျိ း ကလအစရီငခ်စံာမာ ပထမဆးံ အေနနဲ ့ က နေ်တာ်တိက့ Transgender ပဂိ လေ်တအွေပ  

ကျ းလနွခ်ဲတ့ဲ ့ အ ကမ်းဖကမ်ေတွက ိ ငး် ငး်လငး်လငး် မီးေမာငး်ထးိြပ ငိခ်ဲပ့ါတယ"် ဟ မစ် င၏် 



က မ်းကျငပ်ညာ င ် ခရစတဖိာ စဒီတိကီဆသိည်။ "Transgender ိဟငဂ်ျာအမျိ းသမးီေတနွဲ ့ 

က နေ်တာ်တိက့ စကားေြပာခဲပ့ါတယ။် သတိက့ စ် ကမိ်ခရံတဲသ့ေတပွါ။ ိဟငဂ်ျာြဖစလ်ိ ့ တစ် ကမိ်နဲ ့ 

Transgender ြဖစလ်ိ ့ ေနာကတ်စ် ကမိ်ေပါ။့" 

 

အမျိ းသားများ င့ ် ေယာကျ်ားေလးများအေပ ၊ တစခ်ါတစရံ် အသကဆ်းံ ံးသညအ်ထ၊ိ ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ 

မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး်၊ အပ်စဖဲွ မဒမိး်ကျင့ြ်ခငး်၊ တြခားလငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာအ ကမး်ဖကြ်ခငး်တိက့လိညး် အစရီငခ်စံာက 

မတတ်မ်းတငခ်ဲသ့ည။် ကချငြ်ပညန်ယ၏် ြမစ် ကးီနား မိ နယ၌် ြဖစပ်ွားခဲေ့သာ ြဖစရ်ပ်တစခ်တငွ ် ြမနမ်ာ ့

ေထာကလ်မ်းေရး ံးမ ဝနထ်မး်များက ထနိး်သမိး်ခထံားရေသာ အမျိ းသား စဦ်းက ိ အတငး်အဓမ 

အကျခ တ၍်၊ တစဦ်းက ိတစဦ်းမဒမိး်ကျင်ခ့ငိး်ခဲသ့ည။် ထဝိနထ်မ်းများက ၎ငး်က ိထငိ် ကည်စ့ ၊ ရယေ်မာ၍ 

"ဘယလ်လိ၊ဲ အရသာ ိလား"ဟ ေမးခဲ့ ကသညဟ် ဆသိည။်  

 

ြမနမ်ာ ငိင်တံငွး် င့ ်  တငိး်ရငး်သား အသငိး်အဝိငး်တငွး် ိ၊ ကျားမတနး်တမညီမ မက လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မများက ိ မည်ကဲသ့ိ ့ ေပ ေပါကေ်စသညက်လိညး် အစရီငခ်စံာက ေလလ့ာ 

ခဲသ့ည်။  

 

ြပစမ်ကျ းလနွသ်များ တာဝနခ်မံ ိေရးသည ် အေရး ကးီေ ကာငး်က ိ အေလးေပး ငိရ်န၊် အေစာပိငး်က 

လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်သီိ ့ တငြ်ပခဲေ့သာ (၂၀၁၈) အစရီငခ်စံာပါ ေတွ ိချကမ်ျားက ိေနာကဆ်းံအေြခအေန 

င်အ့ည ီမွမ်းမံရန ်မလပ်မြဖစလ်အိပ်သညဟ် မစ် ငက် ယဆခဲသ့ည။်  

 

ဤလပ်ရပ်အများစသည ်စစရ်ာဇဝတမ်များ၊ လသားတမျိ း ယွလ်းံအေပ  သကေ်ရာကသ်ည့ ်ရာဇဝတမ်များ 

င့ ် မျိ းြဖ တြ်ခငး်လပ်ရပ် အပါအဝင၊် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ရာဇဝတမ်များ အရာ 

ေရာကသ်ည။် သိေ့သာ်လညး်၊ ြမနမ်ာ ငိင်အံစးိရက ြပညတ်ငွး် ိ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  

အ ကမး်ဖကမ်များက ိ ရပ်တန်ရ့န၊် ကိ တငက်ာကယွရ်န် င် ့ အေရးယရန၊် သိမ့ဟတ၊် တာဝန် ိသများက ိ

တာဝနခ်ေံစရန ်ပျကက်ကွခ်ဲသ့ည။် 

 

သနိး်ချီေသာ ိဟငဂ်ျာများ အမိ်ြပနရ်န ် အလနွေ် ကာကရံွ်သြဖင်၊့ ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်တံငွ ် ဆကလ်က ်

ပိတမိ်ေနေသာ အေြခအေနတွင၊် လက် ိ အစရီငခ်စံာက ြပစမ်ကျ းလနွသ်တိအ့ား တာဝနခ်မံ အြပည့အ်ဝ 

ိေစ ပီး၊ ခရံသများ တရားမ တမ ိေစရန ် လအိပ်ေ ကာငး် အမတရ်ေစဖိ ့ အေရးတ ကးီ သတေိပးလကိ ်

ပါသည်။ ဤကဲသ့ိ ့ ဆးိရွားေသာ ြပစမ်များအတကွ ် တာဝနခ်မံက ိ အေရးေပ  ဦးစားေပးရန၊် ြမနမ်ာ ငိင် ံ

အစးိရ၊ လြံခံ ေရး ေကာငစ်ီ င့ ် ငိင်တံကာအသငိး်အဝငိး်တိအ့ား ၎ငး်က တကိတ်နွး်ခဲသ့ည။် 

 

(၂၀၁၉) စကတ်ငဘ်ာလတငွ၊် အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်က ၎ငး်တိ၏့ အ ပီးသတအ်စရီငခ်စံာက ိ

ကလသမဂ လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်သီိ ့ တငြ်ပမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

  



နိဂံးချ ပ်။ ။  

(၂၀၁၇)ခ စ၊် မတ်လ (၂၄)ရကေ်နတ့ငွ၊် လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ကီ၊ ဆးံြဖတခ်ျက ် အစရီငခ်စံာ (၃၄/၂၂) မ 

တဆင့၊် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်က ိ

အေရးေပ  တညေ်ထာငရ်န ် ဆးံြဖတခ်ျကခ်ျခဲသ့ည။် ၎ငး်က ိ လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ သမတမး ကးီက 

ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ရန ် ြဖစ် ပီး၊ ြမနမ်ာ ငိင်၊ံ အထးသြဖင့ ် ရခငိြ်ပညန်ယအ်တွငး်၊ မ ကာေသးမ ီ အချိန၌် 

တပ်မေတာ် င့ ်လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များ ကျ းလနွခ်ဲသ့ညဆ်ေိသာ စွပ်စွခဲျက ်

များ၊ အလွသဲးံစားြပ မများ စသည်တိ ့ င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အချကအ်လက၊် အေြခအေနများက ိအတညြ်ပ ရန ်

လပ်ပိငခ်ငွ့ေ်ပးအပ်ခဲသ့ည။် ချိ းေဖာကမ်များတငွ ် တရားမဲထ့နိး်သမိး်ြခငး်၊ ပ်ိစက်ည းပနး်ြခငး် င့ ် လသ 

မဆန ် ြပ မဆက်ဆြံခငး်၊ မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး် င့ ် တြခား လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကြ်ခငး်များ၊ တရားမဝင ်

လသတြ်ဖတြ်ခငး်၊ အစေဖျာက်ြခငး်၊ အငအ်ားသးံ၍ နယေ်ြမမ ဖယ် ားြခငး် င့ ်   တရားလကလ်တွ ်ပစညး် 

ဥစာများအား ဖျကဆ်းီြခငး် တိ ့ ပါဝင် ပီး၊  ြပစမ်ကျ းလနွသ်တိအ့ား တာဝနခ်မံအြပည့အ်ဝ ိေစ ပီး၊ ခရံသများ 

တရားမ တမ ိေစရန ်ရညရွ်ယ်ကာ၊ မစ် ငး်က ိတညေ်ထာငခ်ဲသ့ည်။ 

  

က မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျား။ ။ 

 ေ ေန င့ ် လအ့ခငွ့အ်ေရး လေံဆာ်သ၊ အငဒ်နိးီ ား ငိင်သံား၊ ေ ေနချ ပ်ေဟာငး် မာဇကးီ ဒါ စမနး်က 

အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်၏ ဥက ြဖစသ်ည်။  အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်၏ ေနာက ်

အဖဲွဝင် စဦ်းမာ ေ ေနြဖစသ်၊ ကလသမဂ အမျိ းသမီးများအေပ  အ ကမး်ဖကမ်များဆငိရ်ာ အထး 

ကယိစ်ားလယေ်ဟာငး် င့ ် ကလသမဂ ကေလးများ င့ ် လက်နက်ကငိတ်ကိပ်ွဲဆငိရ်ာ အထးကယိစ်ားလယ ်

ေဟာငး် ရဒကီာကမရာဆာွမိ င့ ် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရးေ ေန င့ ် ဩစေ တးလျ ငိင်သံား 

လအ့ခငွ့အ်ေရးမငး် ကးီေဟာငး် ခရစတဖိာစဒီတိတီိ ့ ြဖစ် ကသည။် 

 

ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ၊ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ၊ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငး်၏ ဝကဘ်ဆ်ကိ ် 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx 

  

ဆကလ်ကသ်ိ ိလပိါက၊ မီဒယီာများ ေမးြမန်းလပိါက ေအာကပ်ါအတငိး် ဆကသ်ယွ် ငိပ်ါသည။်  

ဘနေ်ကာက် မိ တငွ ်ေတာဒ့ပ်စမ်နး် (Todd Pitman)။ ။ +၆၆ ၆၃ ၂၁၆ ၉၀၈၀၊ todd.pitman@un.org 

ဂျနဗီာ မိ တငွ ်ကစတ်မီကက်ငစ် ီ(Kitty McKinsey)။ ။ +၄၁ ၂၂ ၉၇၈ ၃၁၅၊ kmckinsey@ohchr.org 

သိမ့ဟတ ်နယးေယာက် မိ တငွ ်နနီကဘ်ာစစ ်(Nenad Vasić)။ ။ +၁၉၁၇ ၉၄၁ ၇၅၅၈၊ vasic@un.org 
 


