မြန်ြာနင
ို င
် ံ
အမြည်မြည်ဆိုငရ
် ာ လအခွ
ှ ်သေးံို သြ်ရဆွေးရနွေးြွွဲသ ို တင်
သင
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ဒိုကခသည်ြျာေးနှငူ့် မြည်တင
ွ ေး် ရနရြ်စွန်ခူ့ ွာထွက်ရမြေးတြ်ေးရ ှာင်ရသြျာေး

ဆက်သွယ်ရန် ခင်ဥမ္မာ၊ အကကြံပ ေးဘုတ်အဖွွဲ့၏ ဥကကဌ၊ ပ ွဲ့ပ ေးအသြံအဖွွဲ့
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ယခုတင် ချက်သည် ထုငေး် - မ္န်မ္ာ နယ်စ ်တစ်ပ
နင် ပဒသနတရဖွြံွဲ့ ဖဖ ေးပရေးနင်

ာက် ဒုကသ
ခ ည်ပကာ်မ္တီမ္ျာေး၊

ူငယ်နင် အမ္ျ ေးသမ္ီေး အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေး

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုဆုငရ
် ာအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးအပါအဝင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူ တင
ု ေး် ရင်ေးသာေး

ူထုအသုငေး် အဝုငေး် မ္ျာေးနင် နီေးက ်စွာ အ

ု ်

ု က
် ုငပ
် နကကပသာ တုငေး် ရင်ေးသာေး

ူထုအပ ခ

အရ ်ဘက်အဖွအ
ွဲ့ စည်ေး

(Community-Based Organization – CBO) မ္ျာေးနင် အရ ဘ
် က်အဖွအ
ွဲ့ စည်ေး (Civil Society Organization - CSO)
မ္ျာေး၏ ေးူ တွတင် ချက် ဖစ်သည်။
၁။ ကချင်အမ္ျ ေးသမ္ီေးအစည်ေးအရြံုေး - ထုငေး် နင
ု င
် ြံ

၈။ ကရင်နဥ
ီ ပဒနင်

၂။ ကရင်ပကျာင်ေးသာေးကွနရ
် က်အဖွွဲ့

၉။ ကရင်

၃။ ကရင်ဒက
ု ခသည်ပကာ်မ္တီ

၁၀။ ကရင်အမ္ျ ေးသမ္ီေးအစည်ေးအရြံုေး

၄။ ကရင်နဒ
ီ က
ု ခသည်ပကာ်မ္တီ

၁၁။ ကုနေး် ပကျာ မ္်ေးဒုကခသည်စခန်ေး

၅။ ကရင်နီ ညာပရေးဌာန

၁၂။ တအာင်ေးအမ္ျ ေးသမ္ီေးအဖွွဲ့အစည်ေး

၆။ ကရင်နီ

၁၃။ မ္ွန် ည်

ူမ္ဖ
ှု ူ

ြံုပရေးနင် ဖွြံွဲ့ ဖဖ ေးပရေး င်မ္

၇။ ကရင်နအ
ီ မ္ျ ေးသမ္ီေးအစည်ေးအရြံုေး

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေးစင်တာ

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေးအဖွွဲ့

ူအခွငအ
် ပရေးပဖာင်ပဒေး င်ေး

၁၄။ ပ ွဲ့ပ ေးအသြံအဖွွဲ့

မခံြုံငသ
ံို ေးံို သြ်ချက်
၁။ ပပြီးခဲ့သညဲ့် ကု

သမ္ဂ္ဂ၏ အ ည် ည်ဆုငရ
် ာ

Review – UPR)
မ္ျာေး ာေး

ူအခွငအ
် ပရေးအပ ခအပန ြံုမ္န်သေးြံု သ ်ပဆွေးပနွေး ွ (Universal Periodic

ကျင်ြီးပခပဲ့ ပြီး င ေးနစ်အတွငေး် ၌

ာခသညအ
်
င် ဒုကခသည်မ္ျာေးနင်

က်နက်ကုင် ဋ ကခပကကာင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုမ္ျာေး ဆတုေး

ည်တွငေး် ပနရ စ
် ွနခ
် ွာထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူ (Internally Displaced

Person - IDP) မ္ျာေးနင် သက်ဆုငသ
် ညဲ့် ကစစရ ်မ္ျာေးမ္ာ ပ ဖ င်ေး ခင်ေးတစ်စုံတစ်ရာ မရှိသသြီးသပ။1 ယခုတင် ချက်တွင်
ဒုကခသည်မ္ျာေး၊ IDP မ္ျာေးနင် သက်ဆင
ု ပ
် သာ
ဒုတယအကကမ္် UPR တွင် ကု

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေးကစစရ တ
် ချ ွဲ့ကု မ္ီေးပမ္ာင်ေးထေးု ပဖာ် ထာေးဖ ီေး ဖ ေးီ ခသည်

သမ္ဂ္ဂအဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် မ္
ြံ ျာေးမ္ ပ ေးထာေးခသည် အကကြံ

တက
ု ်တွနေး် ချက်မ္ျာေးနင် တ်သက်ပသာ

တုေးတက်မ္ှုအပ ခအပနမ္ျာေးကု သြံေးု သ ်ထာေးသည်အ င် ထုသြံုေးသ ်ချက်အပ ေါ် အပ ခခြံဖ ေးီ UPR တတယအကကမ္်အတွက်
အကကြံ

တက
ု ်တန
ွ ေး် ချက်မ္ျာေးကု

ည်ေး

ထည်သွငေး် ထာေး သည်။

အသက်ပမ္ွေးဝမ္်ေးပကျာင်ေးမ္ှု၊ တုငေး် ရင်ေးသာေး ဝပသသ
ပနရ ် န်ပရေး

ု ်ငန်ေးစဉ်နင်

ယင်ေးတွင်

ရု ် ုငေး် ဆုငရ
် ာ

ကခဏာအပ ေါ် ဖှိနပ
ှိ ်မှုနငဲ့် ငင်ေး ယ်မ၊ှု

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှု ဆုငရ
် ာအကူအညီမ္ျာေး

ြံု ခြံ မှု၊

ပ မ္ယာနင်

ကျန်ေးမ္ာပရေးနင်

ညာပရေး၊

စသည်တုနငသ
် က်ဆုငပ
် သာ ကစစရ ်မ္ျာေးကု

ွှမ္်ေး ခြံ ထာေး သည်။
၂။ သုရာတွင် သက်ဆုင် တ်သက်သူမ္ျာေးက ဒုတယအကကမ္် UPR အတွက် တင်သွငေး် ခသညဲ့တ
် င် ချက်တစ်ခုတွင်
ယခုအစီရင်ခြံစာကု

ူေးတွပရေးသာေးထာေးသည် တချ ွဲ့ပသာအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးက ပအာက်တွငပ
် ဖာ် ထာေးပသာ ကစစရ ်အမ္ျာေး

အ ာေးကု ထည်သွငေး် ပဖာ် ခပသာ်

ည်ေး တချ ွဲ့ပသာ ဖစ်ရ ်မ္ျာေးတွင် ပှိုံ၍ပင်စတ် ျက်စရာပကာင်ေးသေပပြီး

က်နက်ကုင်

ဋ ကခပကကာင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ပနရသည် တင
ု ေး် ရင်ေးသာေး ည်သူမ္ျာေးအတွက်မ္ာမ္ူ တုေးတက်မ္ှု ေည်ြီးပါြီးသေသည်မာ
ထင်ဟ ်သေ သည်။2
လက်နက်ကိုငြ
် ဋြကခနင
ှ ူ့် ဆက်လက်မဖစ်ြွာေးရနရသာ ရနရြ်စွနခ
် ူ့ ွာထွက်ရမြေးတြ်ေးရ ှာင်ရြှု
၃။

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

တည် ပနဖ ီေး

က်နက်ကုင် ဋ ကခသည် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှု၏

ပ

ျာနည်ေးရ ်တနသ
် ာွ ေးသည်

ကတည်ေးက င်

ုမ္ုဆုေးရွ ာေး

ွှမ္်ေးမ္ုေး ခင်ေး၊

အတင်ေးအဓမ္မ

ဒ ဇင်ချီပသာ တုငေး် ရင်ေးသာေး
ည်တွငေး်
ချ ေးပဖာက်မ္ှု
တုငေး် ရင်ေးသာေး

ကခဏာ

အဓကအပကကာင်ေးရင်ေးအ ဖစ် ဆက်

တစ်စြံုတစ်ရာမ္ပတွရ
ွဲ့ ဘ

ာခသည်။ စစ်အစုေးရအဆက်ဆက်ကျငသ
် ေးြံု ခပသာ မ္ူဝ ဒ ဖစ်သည်
ပ င်ေးစည်ေး ဝင်ပစ ခင်ေး
က်နက်ကုငပ
် တာ်

( မ္န်မ္ာကကီေးစေးု ခယ်

မ္န်မ္ာကကီေးစေးု ခယ်

အရ ်သာေး

ကကြံ ပတွွဲ့ပစသည်။ ၂၀၁၉

ည်သူဦေးပရ
ခုနစ် ဒီဇင်ဘာ

ယ်ပရေးဝ ဒ)

UPR

ဖ ီေးပနာက် ုငေး်

ူမ္ျာေးစုမ္

န
ူ ည်ေးစုအပ ေါ်

တက
ု

မ္န်မ္ာစစ်တ ်နင်

န်ပရေးအဖွွဲ့အစည်ေး (Ethnic Armed Organization - EAO) တုအကကာေး

က်နက်ကုင် ဋ ကခကု ဦေးတည်ပစခသည်။ ထု ဋ ကခနငအ
် တူ
မ္ျာေးနင်

ဒုတယအကကမ္်

က်

ယ်ပရေး

မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏ အရ ်သာေးမ္ျာေးအပ ေါ်

ှု ် ာေးပဆာင်ရွက်မ္ှုမ္ျာေးသည်

တစ်သန်ေးပကျာ်ကု

ကာ

ည်ကကာ

ဋ ကခကာ

ာက်တွင်

ပနရ ်စွနခ
် ွာထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှု

တွင် ထုငေး် နင
ု င
် အ
ြံ တွငေး် တွင် ကရင်နင် ကရင်နီ

ဒုကခသည်ဦေးပရ ကုေးပသာင်ေး သြံေးု ပထာင် (၉၃,၀၀၀) ခန် ဖ ေးီ 3 ကချင် ည်နယ်နင်

တစ်ပ

ူမ္ျ ေးအမ္ျာေးစု ဖစ်သည်

မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး် တတွ
ု င် ကချင်၊

တအာင်ေးနင်

မ္်ေး

ူမ္ျ ေးမ္ျာေး

ဖစ်ပသာ

IDP

ဦေးပရ

တစ်သန်ေးပ ခာက်ပထာင်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပ ွဲ့ပတာင် ုငေး် တွင် IDP ဦေးပရ နစ်သန်ေး စ်ပသာင်ေး (၂၈၀,၀၀၀) ခန်
ချင်ေး ည်နယ်ပတာင် ုငေး် တွင်
မ္န်မ္ာစစ်တ ်တုအကကာေး
ခုနစ်အပစာ ုငေး် ကာ
ဇနနဝ ရီ

ရခင
ု တ
် ုငေး် ရင်ေးသာေးမ္ျာေး၏
င်ေးထန်စွာ

ရကခ ငတ
်
်ပတာ်

ာသည်။6

၄။

က်

ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ာ တစ်နင
ု င
် ြံ ေးြံု

Ceasefire Agreement - NCA) နငအ
် တူ

(Arakan

Army

-

AA)

နင ်

ည်သူမ္ျာေးကု ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှု ဖစ်ပ ေါ်ပစခသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ်

တွငမ္
် ူ ယင်ေး ဋ ကခပကကာင် င် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူ

ဖစ်

ပန သည်။ ရခုင် ည်နယ်နင်

က်နက်ကင
ု ် ဋ ကခသည် ၂၀၁၇ ခုနစ်5 ပနာင်ေး ုငေး် /၂၀၁၈

ဖစ် ွာေးခသည်

မ္ စတင်၍ ပသာင်ေးနငခ
် ျီပသာ

ခန် ကာ4

(၁၀၆,၀၀၀)

ူဦေးပရ တစ်သန်ေးပ ခာက်ပသာင်ေး (၁၆၀,၀၀၀) ပကျာ်

စ်ခတ်တက
ု ်ခုက်မ္ှု ရ ်စပရေးသပဘာတူစာချ ် (Nationwide

ူေးတွပစာငက် ကညပ
် ရေးပကာ်မ္တီ (Joint Monitoring Committee)၊

ူေးတွ

အပကာင်အထည် ပဖာ်ပဆာင်မ္ှုဆုငရ
် ာ ညနှုင်ေးပရေးအစည်ေးအပဝေး(Joint Implementation Coordination Meeting)၊
ည်ပထာင်စု ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေးပဆွေးပနွေးမ္ှု
င်

ေးူ တွပကာ်မ္တီ (Union Peace Dialogue Joint Committee) နင် ၂၁ ရာစု

ာခြံ (21st Century Panglong Conferences) စသည် ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ြံုညီ

ု ်ငန်ေးစဉ်ဆုငရ
် ာ ယနတရာေးမ္ျာေး ဖင်

ဖွွဲ့စည်ေးတည်ပဆာက် ြံုကု အပ ခခြံထာေးသည်။ ၂၀၁၅ ခုနစ် (ဒုတယအကကမ္် UPR ၌ မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပ ေါ်
အပ ခအပန ြံုမ္န်သြံုေးသ ်မ္ှု

ု ်ခသည်နင် တစ်နစ်တည်ေး) တွင် NCA ကု

အပ ခခြံအုတ် မ္စ်မ္ျာေးနင် အာေးနည်ေးယယ
ု ွငေး် ပနပသာမ္ူပဘာင်အတွငေး် ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ူအခွငအ
် ပရေး

က်မ္တ်ပရေးထုေးခဖ ေးီ မ္ခုငမ္
် ာပသာ
ု ်ငန်ေးစဉ်ကု ဆက်

က်

ု ်ပဆာင်

ပန ခင်ေးမ္ာ ခုငမ္
် ာပသာ တေးု တက်မ္ှု တစ်စြံုတစ်ရာ ရ ရန်အတွက် အတာေးအဆီေးမ္ျာေး ဖစ်ပနခသည်။ တုငေး် ရင်ေးသာေးမ္ျာေး
ပတာင်ေးဆုသည်
ပနာက်ဆေးြံု

ဖက်ဒရယ်စနစ်၊

ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ပဆွေးပနွေးညနှုင်ေးခကကရပသာ်

ကုယ် ုင် ဌာန်ေးခွငန
် င်

သပဘာတူညီချက် ဖစ်ပသာ

တန်ေးတူညီမ္ မ္ှု
NCA

ပဖာ်ပဆာင်ပရေးအ မ္င်မ္ျာေး
အချက်အ

ာသည်

အချန်ကကာ မ္ငစ
် ွာ

ည်ေး မ္န်မ္ာအစုေးရက AA၊ မ္န်မ္ာအမ္ျ ေးသာေး ဒီမ္က
ု ရက်တစ် မ္ဟာမ္တ်တ ်မ္ပတာ် (Myanmar

National Democratic Alliance - MNDAA) နင် တအာင်ေး အမ္ျ ေးသာေး

ွတ်ပ မ္ာက်ပရေးတ ်မ္ပတာ် (Ta’ang National

Liberation Army - TNLA) တုကသုပသာ EAO မ္ျာေးကု ထုပဆွေးပနွေး ွမ္ျာေးတွင်
ထုေးစစ်ဆင်မ္ှုမ္ျာေး

က်မ္ျာေးကု

ဝင်

င်ေးထန်

ာသည်

အပ ခအပနပကကာင်

ထု

ဝင်ခွငမ္
် ပ ေးသည်အ င် ၎င်ေးတအပ
ု
ေါ်

ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ာ

ရ ်တနသ
် ွာေးခ သည်။7

ကချင်

တ
ွ ်ပ မ္ာက်ပရေးအဖွွဲ့ (Kachin Independence Organization - KIO) နင် မ္ွန် ည်သစ် တီ (New Mon State

Party

-

NMSP)

တုကသုပသာ

သသည်အပန ဖင် NCA ကု
NCA ကု

EAO

မ္ျာေးက

ည်ေး

ဖယ်ချန်ခြံရပသာ

က်မ္တ်ပရေးထေးု ခသည်။

ည်ေး

မ္ျာေးနင်

ပသွေးစည်ေးညီညတ
ွ ်မ္ှုကု

က်မ္တ်ပရေးထုေးရန် ငင်ေးဆုခကကသည်။ ပနာက်ဆေးြံု တွင် EAO အဖွွဲ့ စ်ဖွွဲ့ကသာ ၂၀၁၅ ခုနစ်
က်မ္တ်ပရေးထုေးသူမ္ျာေးထတွင် ကရင်အမ္ျ ေးသာေး အစည်ေးအရြံုေး (Karen National

Union - KNU) နင် ယခင်ကတည်ေးက အစေးု ရနင် အ စ်အခတ်ရ ်စပရေး
အဖွွဲ့ငယ်မ္ျာေး

EAO

ဝင်သည်။ NCA

က်မ္တ်ပရေးထေးု ခင်ေး မ္ ပသေးပသာ ‘ဝ’

(United Was State Army – UWSA) ဦေးပဆာင်သည်

ု ်ဖ ီေးသာေး ဖစ်ပသာ အ ခာေး EAO
ည်နယ် ပသွေးစည်ေးညီညတ
ွ ်ပရေးတ ်မ္ပတာ်

ည်ပထာင်စု နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးပဆွေးပနွေးညနှုင်ေးပရေးပကာ်မ္တီ (Federal

Political Negotiation and Consultative - FPNCC) နင် ညီညွတ်ပသာ တင
ု ေး် ရင်သာေး

ူမ္ျ ေးမ္ျာေး ဖက်ဒရယ်ပကာင်စီ

(United Nationalities Federal Council – UNFC) ဟူ၍ နစ်အု ်စု ကွပနချန် ၂၀၁၈ ခုနစ်တွင် NMSP နင်
ာေးဟူဒမ္
ီ က
ု ရက်တစ် အစည်ေးအရြံုေး (Lahu Democratic Union – LDU) တု နစ်ဖက
ွွဲ့ NCA ကု
၂၀၁၈ ခုနစ် နဝ
ု င်ဘာ

က်မ္တ်ပရေးထေးု ခကကသည်။

တွင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်နင် အစေးု ရတုမ္ NCA သပဘာတူညီချက်မ္ျာေးကု အပကာင်အထည်ပဖာ်ပဆာင်မ္ှု

အာေးနည်ေးခရြံုသာမ္က ချ ေးပဖာက်ခ ခင်ေးမ္ျာေး ခဖ ီေး ခွမ္ထွက်ပရေးမ္ူနင် တစ်ခုတည်ေးပသာတ ်မ္ပတာ် ထာေး ပရေးမ္ူတက
ု ု
က်ခြံပရေးတုအ အဝင်
န်

အပ ခအပနသစ်မ္ျာေး

ထ ်မ္ြံပတာင်ေးဆု

ာ ခင်ေးကု

ပထာက် ဖ ီေး

KNU

နင်

သ မ္်ေး ည်

ည်ထူပထာင်ပရေးပကာင်စီ (Restoration Council of Shan State - RCSS) တုအပန ဖင် တရာေးဝင် ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး
ဝင်မ္ှုကု ယာယီ ဆုငေး် ငြံခကကသည်။8

ု ်ငန်ေးစဉ်တွင် ၎င်ေးတု၏

၅။ တစ်ချန်တည်ေးတွင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်သည် KNU နင် ထပတွွဲ့တက
ု ်ခုက်မ္ှုမ္ျာေးအ အဝင် EAO မ္ျာေးအပ ေါ် ထေးု စစ်ဆင်မ္ှုမ္ျာေး
ဆက်

က်

ု ်ပဆာင်ပနခဖ ေးီ

ထထ
ု ပတွတ
ွဲ့ ုက်ခက
ု ်မ္ှုမ္ျာေးမာ

NCA

ကု

ပပင်ြီးပပင်ြီးထေ်ထေ်ြီးချ ေးပဖာက်ရာသရာက်သည်

မ္န်မ္ာစစ်တ ်အတွက် စစ်ပရေးအရ မ္ဟာဗျျူဟာပ မ္ာက်သည်ဟု ယြံုကကည်ရပသာ
ပဖာက်

ု ်ရေ်အတွက် မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏ ရန်

မ္ျာေးသည် ပထာင်နငခ
် ျီပသာ အရ ်သာေး

ုပသာ

မ္်ေးကု KNU နယ်ပ မ္အတွငေး် ဝင်ပရာက်

ှု ် ာေးမ္ှုမ္ျာေးပကကာင် ဖစ် ွာေးရ ခင်ေး ဖစ်သည်။ ထုထပတွတ
ွဲ့ ုက်ခက
ု ်မ္ှု

ည်သူမ္ျာေးကု ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုအသစ်မ္ျာေး ဖစ်ပ ေါ်ပစဖ ီေး ယခုထက်တုင်

တည်ပဆာက်ထာေးခရသည် အနည်ေးငယ်ပသာ ယြံုကကည်မ္ှုကု ဆေးု ရွ ာေးစွာ ျက်စီေးပစ သည်။9 မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္ KIO နင် အ ခာေး
EAO မ္ျာေးအပ ေါ် ထေးု စစ်ဆင်မ္ှုမ္ျာေး တေးု မ္င်
၂၀၁၈ ခုနစ်အတွငေး် တက
ု ် ွမ္ျာေး

ုမ္ု

ု ်ပဆာင်
င်ေးထန်

ာခ ခင်ေးပကကာင် ကချင် ည်နယ်နင် မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး် တုတွင်

ာခသည်။ EAO မ္ျာေးအချင်ေးချင်ေးကကာေးနင်

မ္တူကွ ာေးပသာ တုငေး် ရင်ေးသာေး အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးအကကာေးတွင်

ည်ေး တင်ေးမ္ာမ္ှုမ္ျာေး ပ ေါ်ထွက်

စစ်တ ် ဝင်ပရာက်သမ္်ေး ုက်ထာေးသည် ရ ်ရွာမ္ျာေးမ္ အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးသည်
ထွက်ခွာ၍ ခု

ှုြံရာ

ာပဖွ ခင်ေးကု

မ္န်မ္ာစစ်တ က
်
ခွငမ္
်

ပထာင်ချီပသာ IDP မ္ျာေးမ္ာ ကချင် ည်နယ်

ာခသည်။ မ္န်မ္ာ

ဋ ကခ ဖစ် ွာေးပနပသာနယ်ပ မ္မ္ျာေးမ္

ခ ခင်ေးပကကာင်ေး ၂၀၁၈ ခုနစ် မ္တ်

ဋ ကခ ဖစ် ွာေးပနပသာနယ်ပ မ္မ္ျာေးတွင်

၂၀၁၈ ခုနစ် အပစာ ုငေး် မ္ စတင်၍ AA နင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်တအကကာေး
ု
ဖစ် ွာေးပသာ
မ္ငတ
် က်

မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး်

နင် ဧဖ ီ

မ္ျာေးတွင်

တ်မ္ပနခကကရသည်။10 ထုအ င်
က်နက်ကုင်

ဋ ကခမ္ာ ဆုေးရွ ာေးစွာ

ာခဖ ီေး ၂၀၁၉ ခုနစ်အတွငေး် ထပတွတ
ွဲ့ ုက်ခက
ု ်မ္ှု ၇၀၀ နီေး ေး ဖစ် ွာေးခပကကာင်ေး အစီရင်ခြံမ္ှုမ္ျာေး ခဖ ီေး ပ မ္ာက်ဦေး

ကသုပသာ ရခင
ု ် ည်နယ်၏ အဓက ဖမ္ ွဲ့
ထုအ င် ဥ ပဒမ္ သတ် ဖတ်မ္ှုမ္ျာေး၊ အစု
မ္ူဝ ဒ ဖစ်ပသာ

ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ

နယ်ပ မ္မ္ျာေးတွင်
ုကအ
်
ြံ

ည်ေး

င်ေးထန်ပသာ တုက် ွမ္ျာေးနင် ကကြံ ပတွွဲ့ ကကရသည်။

က
ု ် သတ် ဖတ်မ္ှုမ္ျာေး၊ မ္တရာေး ဖမ္်ေးဆီေးချ ်ပနာင်မ္ှုမ္ျာေးနင် အစေးု ရ၏

အင်တာနက် ဖတ်ပတာက်မ္ှုမ္ျာေးသည်

ပဒသခြံ

ည်သူအသင
ု ေး် အဝုငေး် မ္ျာေးအပ ေါ်

ဆုေးကျ ေးမ္ျာေးစွာ သက်ပရာက်ပစ သည်။11
၆။ ပနာက်ဆြံုေးတွင် နစ်ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ ပဆွေးပနွေးညနှုင်ေးမ္ှုမ္ျာေး

ခပသာ်

ည်ေး မ္န်မ္ာအစုေးရက ဖစ်ပစ၊ စစ်တ ်က ဖစ်ပစ

တုငေး် ရင်ေးသာေး ည်သူမ္ျာေး၏ တရာေးဝင်နစ်နာမ္ှုမ္ျာေးကု ပ ဖ င်ေးပ ေးရန် အမေ်တကယ်စစ်မ္န် ခင
ု မ္
် ာပသာ ကက ေး မ္်ေးအာေးထုတ်မ္ှု
တစ်စြံုတစ်ရာကုမ္

ု ်

ုသညဲ့်

စှိတ်ဆနဒမ္ ခပ ။

ဆြံေးု ဖတ်ချက်ချမ္တ်မှုမာ

ဗဟုတွင်

ဆက်

က်တည် သေဖ ေးီ

မ္န်မ္ာစစ်တ ်သည် အာဏာ၏ အဓကကျပသာပမ္ာင်ေးတြံမ္ျာေးကု ထန်ေးသမ္်ေးထာေးဆ ဖစ်ကာ
ြံုေးဝမ္ ဘ အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေး အထူေးသ ဖင် တုငေး် ရင်ေးသာေးနင် ဘာသာပရေး
ဆြံုေးပသာ

ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးကု ဆက်

အခွငအ
် ပရေးမ္ျာေးနင် ကယ
ု ် ုင် ဌာန်ေးခွငမ္
် ျာေးမာမူ အ
င်ဆင်ရန်

ွနသ
် ေပပြီး တုငေး် ရင်ေးသာေး

ကကီေးမ္ာေး င်ေးထန်

ည်သူမ္ျာေး၏ တန်ေးတူညီမ္ မ္ှု

မ္်ေးကွာပဝေးပနဆ ဖစ်သည်။ ယင်ြီးအချက်မ္ျာေး အာေး

ေးြံု သည် စစ်တ ်မ္

ျက် ပန သည်။
ည်ကကာ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုအပ ခအပနကု ထ ်မ္ြံ ဖည်စွက်

အကျ ်အတည်ေး င် ဖစ်သည်။ ကု
ွတ်

ူနည်ေးစုမ္ျာေးအပ ေါ်

ငင်ေးဆုပနပသာ ဒီမ္ုကပရစီနည်ေးကျမ္ဟုတ်သည် ၂၀၀၈ ခုနစ် ဖွွဲ့စည်ေး ြံုအပ ခခြံဥ ပဒတွင် နက်ရှုင်ေးစွာ

အ မ္စ်တွယ်
၇။ ကာ

က်ကျျူေး

စ်ဒဏ်ပ ေးအပရေးယူခြံရမ္ှု

သမ္ဂ္ဂ

ူအခွငအ
် ပရေးပကာင်စီက

်ပသာ နင
ု င
် တ
ြံ ကာမ္ မ္န်မ္ာနင
ု င
် ဆ
ြံ ုငရ
် ာ အချက်အ

က
ု ်သည် အပ ခအပနမ္ျာေးမ္ူ ရု ဟင်ဂ္ျာ

ု ် ုငခ
် ွငအ
် ာဏာ ပ ေးအ ်ထာေးသည် သီေး ခာေး

က် ာပဖွပရေးမ္စ် င် (Independent International Fact-

Finding Mission for Myanmar - IIFFMM) သည် ရခုင၊် ကချင်နင် မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး် ပဒသမ္ျာေးတွင် ၂၀၁၁ ခုနစ်
မ္စ၍

ဖစ် ွာေးခသည်

ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးနင် နင
ု င
် တ
ြံ ကာ ရာဇဝတ်မ္ှုဆုငရ
် ာ စွ ်စွမ္ှုမ္ျာေးနင် တ်သက်၍

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးခသည်။ ထုသု စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးခရာ မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္ ကချင် ည်နယ်နင်
တုငေး် ရင်ေးသာေး
ကျျူေး

ူမ္ျ ေး အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ်

ွနခ
် ရြံုသာမ္က ရခုင် ည်နယ်

ဘဂ္ဂ

ူသာေးမျှိ ြီးနွယ်အာေးဆနက
် ျင်ပသာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေးနင် စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေး

ရု ဟင်ဂ္ျာမ္ျာေးအပ ေါ်

ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေးနင် စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေး ကျျူေး

မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး် တုတွင်

ူမ္ျ ေးတြံုေးသတ် ဖတ်မ္ှု၊

ူသာြီးမျှိ ြီးနွယက
် ု ဆနက
် ျင်ပသာ

ွနခ
် သည်ကု မ္စ် င်မ္ ပတွွဲ့ ခသည်။12 တစ်ချန်တည်ေးတွင် မ္န်မ္ာနင
ု င
် မ္
ြံ

ာေးပဒ ်နင
ု င
် သ
ြံ ု ရုဟင်ဂ္ျာမ္ျာေးကု အတင်ေးအဓမ္မပမ္ာင်ေးထုတ်ခသည် စွ ်စွမ္ှုနင် တ်သက်၍

ဏာမ္ စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှု

ု ်ပဆာင်ရန် နင
ု င
် တ
ြံ ကာရာဇဝတ်မ္ှုတရာေးရြံုေး (International Criminal Court - ICC) ၏ တရာေးစွအရာ က
ပကကညာခသည်၊ ယင်ေးအချက်ကု အကက ကကာေးနာမ္ှုတရာေးရြံုေး (Pre-Traila Chamber) က ဘဂ္ဂ

ာေးပဒ ်နင
ု င
် သ
ြံ ည် ICC ၏

အဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် ြံ ဖစ်ပသာပကကာင် တရာေးရြံုေးအပန ဖင် ယင်ေးရာဇဝတ်အပ ေါ် ဆြံုေး ဖတ်ချက်ချနင
ု ပ
် ကကာင်ေး ပတွွဲ့ ဖ ီေးပနာက်တွင်
ု ်ပဆာင်ခ ခင်ေး ဖစ်သည်။

တုငေး် ရင်ေးသာေး

ဖစ် ွာေးပသာ အ ခာေးပနရာမ္ျာေးတွင် ကျျူေး

ူမ္ျ ေး

အဖွအ
ွဲ့ စည်ေးအမ္ျာေးအ ာေးက

န
ွ ခ
် သည် ချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးကု

ြံု ခြံ ပရေးပကာင်စီအပန ဖင် မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ ု ICC သု

Cooperation

-

OIC)

ကယ
ု ်စာေး

တွင် အစစ

ဂ္မ္်ဘီယာနင
ု င
် က
ြံ

မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္

ူေးပ င်ေးပဆာင်ရွကခ
် သည်။14

ု ်ပဆာင်ခပသာ “နယ်ပ မ္ င်ေး

င်ေးပရေး

အုေးအမ္်မ္ျာေးအာေး အတင်ေးအဓမ္မ စွနခ
် ာွ သွာေးပစခဖ ီေး ဘဂ္ဂ
နစ်ခုနင်

တ်သက်၍ ၁၉၄၈ ခုနစ်

ည်ေး တရာေးစီရင်နင
ု ပ
် ရေးအတွက် ကု

သမ္ဂ္ဂ

ာမ္်မ္စ် ူေးပ င်ေးပဆာင်ရွက်ပရေးအဖွွဲ့ (Office of

အ ည် ည်ဆုငရ
် ာ

(International Court of Justice - ICJ) သု တရာေးစွတင်သင
ွ ေး် ခသညဲ့်
နှုတ် ဖင် ကကာေးနာမ္ှုမ္ျာေးတွင် မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ

က်နက်ကုင် ဋ ကခ

ွှပ ာင်ေးပ ေးပရေးအ အဝင် နင
ု င
် တ
ြံ ကာ တာဝန်ယူမ္ှု တာဝန်ခြံမ္ှုအတွက်

ပတာင်ေးဆုခကကသည်။13 ပနာက်ဆြံုေး၌ ၂၀၁၉ ခုနစ် ဒီဇင်ဘာ
Islamic

နင
ု င
် အ
ြံ တွငေး်

တရာေးမ္ တမ္ှုဆုငရ
် ာတရာေးရြံုေး

ူမ္ျ ေးတြံေးု သတ် ဖတ်မ္ှု စွ ်စွချက်နင် တ်သက်၍
ယင်ေးအမ္ှုမ္ာ ၂၀၁၆ နင် ၂၀၁၇ ခုနစ်မ္ျာေးတွင်

ှု ် ာေးမ္ှုမ္ျာေး” က ရုဟင်ဂ္ျာဦြီးသရ တစ်သန်ေးခနက
် ု ၎င်ေးတု၏
ာေးပဒ ်နင
ု င
် တ
ြံ ွင် ခု

ှုြံရမ္ှုကု ဖစ်ပ ေါ်ပစခပသာ

ှုင်ေး

ေးြံု ကကီေး

ူမ္ျ ေးတြံုေးသတ် ဖတ်မ္ှုဆုငရ
် ာ သပဘာတူစာချ ်ကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ ချ ေးပဖာက်ခမ္ှုအပ ေါ်

အပ ခခြံထာေး သည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ် ဇနနဝ ရီ
သပဘာတူစာချ ်ကု ချ ေးပဖာက်ခပကကာင်ေး
ပ မ္ာက်ပသာ

ု ်ပဆာင် ခင်ေးမ္ျာေး

တွင် ICJ တရာေးရြံုေးက
ြံုပ

မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည်

ူမ္ျ ေးတြံုေးသတ် ဖတ်မ္ှုဆုငရ
် ာ

ာက်သည် အပထာက်အထာေးမ္ျာေး ပတွွဲ့ ရမ္ှုအပ ေါ်

ူမ္ျ ေးတြံုေးသတ် ဖတ်မ္ှု

ုမ္ုမ္ ဖစ် ွာေးပစပရေးကု ကာကွယရ
် န်နင် သက်ပသအပထာက်အထာေးမ္ျာေး ထန်ေးသမ္်ေး

ထာေးပရေးအတွက် “ကက တင်အပရေးယူ ပဆာင်ရွက်မ္ှုဆုငရ
် ာ သတ်မ္တ်ချက်မ္ျာေး” ကု အပရေးပ ေါ် ချမ္တ်ခသည်။15
ထွက်ရမြေးတြ်ေးရ ှာင်ရသြျာေးအတွက် အဓကကျရသာကစစရြ်ြျာေး
၈။ “ ည်တွငေး် ပနရ ်စွနခ
် ွာထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးအာေး

ြံုေးအပန ဖင် ၎င်ေးတု၏ မ္ူ

ပနရ ်ပဒသမ္ျာေးသု ပဘေးကင်ေး

ြံု ခြံ စွာနင် မ္မ္ဆနဒအပ ျာက် ပနရ ် န်ပရေးကု ပသချာစွာ ု ်ပဆာင်ရန်”16 ဟူသည် တူရဂ္ီနင
ု င
် မ္
ြံ ပ ေးပသာ အကကြံ
တုကတ
် ွနေး် ချက်ကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံခသည်။ သရာတွ
ု
င် IDP မ္ျာေးနငအ
် တူ မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ နယ်စ ်တစ်ပ
ပနထုငပ
် နကကရပသာ ဒုကခသည်မ္ျာေး ပဘေးကင်ေး

ြံု ခြံ စွာနင် မ္မ္ဆနဒအပ

ာက်တွင်

ျာက် ပနရ ် န်ပရေးကု အာမ္ခြံချက်ပ ေးနင
ု ရ
် န်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပန ဖင် ပရ ည်တည်တြံဖ ီေး ဂ္ုဏသ
် ကခာ ပသာ ပနရ ် န်ပရေးပဖာ်ပဆာင်ရန်အတွက်

ကစစရ ် အပတာ်

မ္ျာေးမ္ျာေးကု ကင
ု တ
် ယ
ွ ်ပ ဖ င်ေးရမ္ည် ဖစ်ဖ ီေး ယင်ေးအချက်မ္ျာေးကု ပအာက်တွင် ပဆွေးပနွေးပ ေးသွာေးမ္ည် ဖစ်သည် -

ရိုြ်ြိုငေး် ဆင
ို ရ
် ာ လံိုမခံြုံြှု
၉။ အထက်တွငပ
် ဖာ် ထာေးသည်
တမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးအတွက်

ဋ ကခ ဖစ် ွာေးမ္ှုမ္ျာေး

ပ

ြံုပ

ပနရ ်ပဒသ သုမ္ဟုတ်

ာက်ပသာ

ျာကျ

ြံု ခြံ မ္ှု

အပန ဖင် ပနရ ် န်ပရေးနင် တ်သက်၍
ည်ထာေး ခင်ေးက

င်ေး

ရင်ဆုငရ
် မ္ည်

ွတ်

်မ္ှုကု

ရု ် ုငေး် ဆုငရ
် ာ

ြံု ခြံ မ္ှု ဖစ်ဖ ီေး

ည်ပနရာချထာေးမ္ည် အ ခာေးပနရာမ္ျာေးတွင် ၎င်ေးတု

IDP

မ္ျာေးကု

တချ ွဲ့ပသာပနရာ မ္ျာေးတွင်

ပနရ ် န်ရန်

အာေးပ ေးပနသည်

င်ေးခုငမ္
် ာပသာ အပကကာင်ေး ချက်မ္ျာေး ပနဖ ေးီ ထုအပကကာင်ေး ချက်မ္ျာေးကု
ြံု ခြံ ပရေးနင်
နင
ု ်

ဂ္ုဏသ
် ကခာကု

ကာကွယ်ပ ေးနင
ု မ္
် ည်

ပနရ ် န်ပရေး

မ္်မ္ည် ဖစ်သည်။ ယင်ေးအပကကာင်ေး ချက်မ္ျာေးမ္ာ ပရတုကာ

ြံု ခြံ ပရေးဆုငရ
် ာ တုကရ
် ု က်အနတရာယ်မ္ျာေး ပန ခင်ေး၊ ပရ ည်တွင် ၎င်ေးတအပန
ု
ဖင်

ချ ေးပဖာက်မ္ှု မ္ကျျူေး

အတင်ေးအကျ ်

၎င်ေးတု၏

ည်ေး စန်ပခေါ်မ္ှုမ္ျာေး ဖစ်ပန သည်။ သုပသာ် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေး

ဆုသည် ယြံုကကည်မ္ှု ကင်ေးမ္ပန ခင်ေး နင် ၎င်ေးတုအာေး

ဝင် သည်။

န်

ဒုကခသည်မ္ျာေးနင်

ပနရ ် န်မ္ည်သူမ္ျာေး၏

အစီအစဉ်မ္ျာေး ပရေးဆွရာတွင် အပထာက်အကူ

တစ်ခုမ္ာ

ခင်ေး၊ မ္ ခင်ေး င် ဖစ်သည်။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

ာသည်နငအ
် မ္

အမ္ျ ေးမ္ျ ေးပသာအဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ျာေး၏ ကက ေး မ္်ေးမ္ှုမ္ာ

နာေး

က်နက်ကင
ု ် ဋ ကခနင် စစ်ပရေးထုေးစစ်ဆင်မ္ှုမ္ျာေးတွင် ထွက်ပ ေး

အဓကကျသညဲ့်ကစစရ ်မ္ျာေးထမ္

က် အချန်တွင် ၎င်ေးတု၏ မ္ူ
ပနရ ် န်နင
ှိုံ ရ
် န်အတွက်

က် ဖစ် ွာေးပနပသာ

တွင်

ြံု ခြံ မ္ှု စွာ ပနထုငန် င
ု မ္
် ည်

ြံု ခြံ မ္ှုပ ေးရန် တာဝန်ပ ေးခြံထာေးရပသာ သူမ္ျာေးမ္ ၎င်ေးတုအပ ေါ်တွင်

ွနဘ
်
အမ္န်တကယ် အကာအကွယ်ပ ေးမ္ည်ဆုသည် ယြံုကကည်မ္ှု ကင်ေးမ္ ခင်ေး စသည်အချက်မ္ျာေး

ထုကသုပသာ

ြံု ခြံ ပရေးဆုငရ
် ာ

စုေးရမ္် ူ န်မ္ှုမ္ျာေးကု

အပ

ေးအနက်ထာေး

ကုငတ
် ယ
ွ ်ရမ္ည် ဖစ်ဖ ီေး

န်မ္ ုပရေး အပ ခခြံမ္ူမ္ျာေးကု ချ ေးပဖာက်မ္ှု မ္ ဖစ်ပစရန်အတွက် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေး၏ အသက်နင်
အနတရာယ် ဖစ်ပစမ္ညအ
် ပ ခအပနသု

ပ ာင်ကကဉ်ရမ္ည် ဖစ်သည်။17

အတင်ေးအကျ ်

သုမ္ဟုတ်

ဖအာေးပ ေး

ပနရ ် န်ပစ ခင်ေးကု

၁၀။ အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးကု ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရပစသညဲ့်
မ္ျာေးနင်

တက
ု ်ရုက် တ်သက်ပနပသာ

က်နက်ကင
ု တ
်
်ဖွွဲ့မ္ျာေးမ္ ကျျူေး

ြံု ခြံ ပရေးဆုငရ
် ာ စေးု ရမ္် ူ န်မ္ှုမ္ျာေးသည်

ကစစရ ်မ္ျာေးပကကာငသ
် က်သက်သာ

ွနပ
် သာ

မ္ဟုတ်ဘ

မ္န်မ္ာစစ်တ ်နင်

ျာနည်ေး

ာ ခင်ေးက

ည်ေး ဖစ်သည်။

ာေးတူ

ဋ ကခမ္ျာေး

ြံု ခြံ ပရေးဆုငရ
် ာအနတရာယ်မ္ျာေး၏ အတုငေး် အတာနင် ြံုစြံကု ပ ာင်ေး

ပစနင
ု ဖ် ီေး အဆုေးဝ ေးဆြံေးု ပသာချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးနင် အကကမ္်ေးဖက်မ္ှု ြံုသဏ္ဍာန်မ္ျာေး သသသာသာ ပ
ြံုေး၀ ဖယ် ာေး စ်

အ

ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးနင် အ ခာေးဖန ်မ္ှုမ္ျာေး၊ စစ်အင်ေးအာေးတေးု ချွဲ့ မ္ှု

မ္ျာေးနင် ဖွွဲ့ြံ ဖဖ ေးပရေးစီမ္ြံကန်ေးဆုငရ
် ာ ဆက်စ ်ပနပသာ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုမ္ျာေးပကကာင်
မ္ ပတာ ခင်ေး သုမ္ဟုတ် ပ

ဋ ကခ ဖစ် ွာေးမ္ှု

ျာကျသွာေးပစနင
ု ပ
် သာ်

သွာေး
ည်ေး

ုက် ခင်ေးပတာ မ္ဟုတ် ။

၁၁။ နစ်ဖွွဲ့ သုမ္ဟုတ် နစ်ဖွွဲ့ထက် ုပသာ

က်နက်ကုငတ
်
်ဖွွဲ့မ္ျာေးအကကာေး မ္ကကာခဏ သုမ္ဟုတ် တစ်ခ တစ်ရြံ ဖစ် ွာေးပသာ

က်နက်ကင
ု ် ဋ ကခမ္ျာေးက အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေး၏
မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္

ြံု ခြံ ပရေးအပ ေါ် အနတရာယ်ကျပရာက်ပစ ခင်ေးကု ဦေးတည်ပစ သည်။

က်နက်ကကီေးမ္ျာေး ဖင် အရမ္်ေးကာပရာ

စ်ခတ်မ္ှုမ္ျာေးနင် ဘုရာေးပကျာင်ေးမ္ျာေး၊ စာသင်ပကျာင်ေးမ္ျာေး နင် IDP

စခန်ေးမ္ျာေးကသုပသာ အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေး ုင် အပဆာက်အဦေးပနရာမ္ျာေးကု ထခုက် ျက်စေးီ မ္ှုမ္ျာေးမ္ာ မ္ကကာခဏဆုသ
ဖစ်ပ ေါ်

သည်။18 မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ အပ ွဲ့ပ မ္ာက် ုငေး် တွင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်က တုက်ပ

ျက်

စ်ခတ် ခင်ေးအ အဝင် ပ

ပကကာင်ေးအင်အာေး အသြံေးု

ပန ခင်ေးပကကာင်

ယာဉ်မ္ျာေး ဖင်

ု

စ်မ္တ်မ္ျာေးကု

အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးနင် အရ ်သာေး ည်သူ ုင်

အပဆာက်အဦေးမ္ျာေး ထမ္န် ျက်စီေးမ္ှုမ္ျာေး ပန သည်။19
၁၂။ ထပတွွဲ့တက
ု ်ခုက်မ္ှု မ္ကကာခဏ ဖစ်ပသာ သုမ္ဟုတ် တင်ေးမ္ာမ္ှုမ္ျာေး မ္ငတ
် က်ပနပသာ ပဒသမ္ျာေး

အရ ်သာေး ည်သူ

မ္ျာေးမ္ာ

စွ ်စွချက်မ္ျာေး ဖင်

မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္

၎င်ေးတုအာေး

EAO

မ္ျာေးနင်

တ်သက်ဆက်နယ
ွ ်ပနသည်ဟူပသာ

ဖမ္်ေးဆီေးချ ်ပနာင် ခင်ေး၊ ညဉ်ေး န်ေးန ်စက် ခင်ေး နင/် သုမ္ဟုတ် သတ် ဖတ် ခင်ေးတက
ု ု ရင်ဆုငရ
် နင
ု သ
် ည် ပဘေးအနတရာယ်
မ္ျာေးနင်

ည်ေး

ကကြံ ပတွွဲ့ ကကရသည်။

ကချင် ည်နယ်နင်
ဆက်

ယင်ေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးမ္ာ

မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး် ပဒသမ္ျာေး၌

က် ဖစ် ွာေးပနခသည်။

ထုကသု

ဆက်

၂၀၁၈

ခုနစ်

တစ်ပ

ေးြံု မ္

က် ဖစ် ွာေးပနမ္ှုက

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးက

ြံုေးတွင်

ည်ေးပကာင်ေး၊ ၂၀၁၉ ခုနစ်တွင် ရခုင် ည်နယ်၌
ထပတွတ
ွဲ့ ုက်ခက
ု ်မ္ှုကကမ္်နန
ှု ေး် ပရ

စစ်တ ်၏ တ ်စခန်ေးမ္ျာေးအနီေးတွင် ပနထုငရ
် သူမ္ျာေးအတွက် မ္ည်သည်အရာမ္ ပ ာင်ေး
ပနရာပဒသအာေး

ာက်

သ ပနဖ ီေးသာေး ဖစ်သကသု

အထူေးသ ဖင်
ည်ေးပကာင်ေး

မ္ည်မ္ င် ဖစ်ပစ

ခင်ေးမ္ ဘ အနတရာယ် ပနသည်ကု
ထအ
ု မ္င်ကု

ည်ေး

ုမ္ုခုငမ္
် ာ

ပနသည်

ဖစ်ရ ်မ္ျာေး

ပစ သည်။
၁၃။ ပယဘုယျအာေး ဖင်
အာေး

မ္န်မ္ာစစ်တ ် နင/် သုမ္ဟုတ် အ ခာေး

ြံုေးတွင် အ စ်အခတ်ရ ်စ

ပန ခင်ေးပကကာင်

က်နက်ကုငအ
် ဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ျာေး

ု ်ထာေးသည် ပနရာ င် ဖစ်ပစကာမ္ူ ပကျေးရွ ာမ္ျာေးအနီေးတွင်

အနတရာယ်ကျပရာက်နင
ု ် သည်။

အ စ်အခတ်ရ ်စထာေးပသာနယ်ပ မ္မ္ျာေးနင်

ု ်မ္ထာေးပသာ နယ်ပ မ္မ္ျာေးတွင် မ္တရာေးဖမ္်ေးဆီေးချ ်ပနာင် ခင်ေး၊ ဥ ပဒမ္သတ် ဖတ် ခင်ေး၊
ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် မ္ျာေးချထာေး ခင်ေး၊
အတင်ေးအကျ ်

ုငဆ
် ုငမ္
် ှုမ္ျာေးသမ္်ေးဆည်ေး ခင်ေး၊

စစ်သာေးစုပဆာင်ေး ခင်ေးနင် အတင်ေးအဓမ္မ

မ္တရာေးအခွနပ
် ကာက်ခြံ ခင်ေး၊
ု ်အာေးပ ေးခုငေး် ပစ ခင်ေး၊

က်နက်ကုငအ
် ဖွွဲ့မ္ျာေး
အ စ်အခတ်ရ ်စပရေး
က်နက်ကုငအ
် ဖွွဲ့မ္ျာေးမ္

ဆက်ပကကေးပကာက် ခင်ေး၊

မ္ုဒမ္်ေးကျင် ခင်ေးနင် အ ခာေးပသာ

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာ အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးအစ သည်
မ္တ်တမ္်ေးတင်ထာေး သည်။20

အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးက

ု ်အာေးပ ေးခုငေး် ပစ ခင်ေးနင်
ပ

ျာနည်ေး

ကျျူေး

ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးကု

ာပသာ်

အ စ်အခတ်ရ ်စထာေးပသာ

ညဉ်ေး န်ေးန ်စက် ခင်ေးမ္ျာေးကသုပသာ

ည်ေး အာေး

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေး

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေး

ု ်ပဆာင်ပနပသာ

ပဒသမ္ျာေးတွင်

အတင်ေးအဓမ္မ

ချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေး

သသသာသာ

ေးြံု ရ တ
် နသ
် ွာေးသည်မ္ျ ေးပတာ မ္ဟုတ်ပ ။ ထုအ င် ယင်ေးကသုပသာရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေးကု

ွနခ
် သူမ္ျာေးမ္ တာဝန်ခြံယူမ္၊ှု တာဝန်ခြံမ္ှု

ဒုတယအကကမ္်ပ မ္ာက် UPR တွင်

ာပစပရေးအတွက်

ု ်ပဆာင်မ္ှုမ္ာ အ

န
ွ ် င် နည်ေး ေးပနပသေးသ ဖင်

စ်သူပရေးနီေးယာေးနင
ု င
် က
ြံ
အကကပပ တှိုံကတ
် ွေြီး် ခဖ ေးီ မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံခပသာ

“ညဉ်ေး န်ေးန ်စက်မ္ှုမ္ျာေးနင် ချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးကု ကျျူေး

န
ွ ခ
် သည်ဟု စွ ်စွခြံထာေးရပသာ ရတ ဖ
် ွွဲ့ဝင်နင် စစ်တ ်အရာ မ္ျာေးကု

ရာဇဝတ်မ္ှုဆုငရ
် ာ တရာေးမ္ တမ္ှုပဖာ်ပဆာင်ပရေးမ္တစ်ဆင် တာဝန်ယူမ္ှု၊ တာဝန်ခြံမ္ှု

ာပစပရေး ပသချာစွာ

ု ်ပဆာင်ရန်”21

ဟူသည် အကကပပ တှိက
ုံ ်တေ
ွ ြီး် ချက်မာ ထင်ဟ ်မှု မ္ ပသေး ။
၁၄။

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပ ွဲ့ပတာင် ုငေး်

တုေးချွဲ့ မ္ှုမ္ျာေး၊

အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးက

ည်ေး

တ ်အပ ခစက
ု ်စခန်ေး

ှု ် ာေးမ္ှုမ္ျာေး

ုမ္ုမ္ျာေး ာေး

မ္န်မ္ာစစ်တ ် စစ်သာေးမ္ျာေး၏ စနစ်တကျချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးကု ခြံခရပသာ
ုမ္ုမ္ျာေး ာေး

ာ ခင်ေးသည် ချ ေးပဖာက်ခြံရရန် အနတရာယ် ုမ္ျာေး

ပဖာ် ခသည်

KNU

ာ ခင်ေးသည်

ထန်ေးချ ်နယ်ပ မ္အတွငေး်
ပနာက်တစ်ဖန်

ည်သူမ္ျာေးက စုေးရမ္်ပနကကဖ ီေး
ထုအ င်

သုမ္ဟုတ်

မ္်ေးတေးု ချွဲ့ မ္ှုမ္ျာေး၊ စစ်ပဆေးပရေးဂ္တ်အသစ်မ္ျာေးနင် နငဖ် ီေးသာေး အပ ခစုကတ
်
်စခန်ေးမ္ျာေးတွင် စစ်သာေးအင်အာေး

ုမ္ုတုေး မ္င် ချထာေး ခင်ေးမ္ျာေးအ အဝင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏

ုမ္ုတုေးချွဲ့

အသစ်မ္ျာေး

NCA

သည်

ည်သူမ္ျာေး၏အ မ္င်တွင် စစ်သာေးအပရအတွက်

ာ ခင်ေး င် ဖစ်သည်။ ၎င်ေးတု၏ပဒသမ္ျာေး၌ အပစာ ုငေး် တွင်

စစ်ပရေးဆင
ု ရ
် ာ

မ္်ေးပဖာက်

ထုေးစစ်ဆင်တက
ု ်ခက
ု ်ရန်အတွက်

ဋ ကခထ ်မ္ြံ ဖစ် ွာေးမ္ည် အနတရာယ်မ္ျာေးကု
မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

အပ ွဲ့ပတာင် ုငေး်

ာ ခင်ေးကု အစီရင်ခြံထာေး သည်။22

စီေး ွာေးပရေး

ု ် ခင်ေးကသုပသာ

မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္

င်ဆင် ခင်ေး ဖစ်မ္ည်ကု

ည်ေး စုေးရမ္် ူ န်မ္ှုမ္ျာေး မ္ငတ
် က်
ု ်ငန်ေးမ္ျာေးအတွက်

အခွငအ
်

မ္်ေးဖွငပ
် ေးခ ခင်ေးပကကာင် ပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုနင် ပ မ္ယာမ္ျာေး သမ္်ေးဆည်ေးခြံရ ခင်ေးကု ဆနက
် ျင်ပသာ
အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေး ုမ္ုမ္ျာေး ာေး

စစ်တ ်အင်အာေး

ာပနသည်။
မ္်ေးမ္ျာေးကု

ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ်

ာပစ သည်။

လင်ြိုငေး် ဆိုငရ
် ာနှငူ့် ကျာေး-ြ ကွွဲမြာေးြှုအရြေါ်အရမခမြြုံရသာ အကကြ်ေးဖက်ြှုြျာေး
၁၅။

ယူပကနင
ု င
် ၏
ြံ
အကကြံ

ဥ ပဒတွင်

တက
ု ်တွနေး် ချက် ဖစ်ပသာ “

ဋ ကခအပ ခအပနအတွငေး်

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာအကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးကု ထည်သွငေး် ခင်ေး ဖင် ဥ ပဒကု

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာ အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးအ အဝင်
အပရေးယူခြံရ ခင်ေး ကင်ေး
စသည်တက
ု ု

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာအကကမ္်ေးဖက်မ္ှု ကာကွယတ
် ာေးဆီေးပရေးဆုငရ
် ာ

ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးအတွက် စစ်တ ်အပန ဖင်

တ
ွ ်ပနမ္ှုကု ဖယ် ာေးရန်၊ နင် သမ္မတရြံုေးတွင် ကျာေး-မ္ဆုငရ
် ာ အကကြံပ ေး ုဂ္ဂ

ု ်ပဆာင် ခင်ေး ဖင် အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး ဖွြံွဲ့ ဖဖ ေးတေးု တက်ပရေးဆုငရ
် ာ နင
ု င
် အ
ြံ ဆင်

င်ဆင်ရန်၊
စ်ဒဏ်ပ ေး

်တစ်ဦေး ထာေး ရန်

ု ်ငန်ေးအစီအစဉ် (National

Action Plan – NAP) အာေး အပကာင်အထည်ပဖာ် ပဆာင်ရွက်သာွ ေးရန်”23 ဟူသည် အချက်ကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် မ္
ြံ ပထာက်ခြံခသည်။
ထုအ င် ဖင်

န်နင
ု င
် က
ြံ

ည်ေး “အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးအပ ေါ် ကျျူေး

န
ွ ခ
် ပသာ အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေး နင် ကပ

ေးသူငယ်မ္ျာေးအပ ေါ်

ကျျူေး

ွနခ
် ပသာ

အာမ္ခြံရန်နင်
နစ်ဘက်စ

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးကု
ကျျူေး

ြံုေးကု

ထပရာက်ဖ ီေး

ွနခ
် ရ
ြံ သူမ္ျာေးအတွက်

တုကတ
် ွနေး် ချက်နစ်ခုစ

က
ု ်မ္ှုမ္ ပသာ

တရာေးမ္ တမ္ှုပဖာ်ပဆာင်ပ ေး ခင်ေး

ဥ ပဒပရေးရာအပထာက်အကူ

ု ်ပဆာင်ရန်”24 ဟူပသာ အကကြံ

ဘက်

ပ ေး ခင်ေးအ အဝင်

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှုမ္ျာေး
နင ်

မ္ တပသာ

ကျျူေး

ု ်ပဆာင်ပရေး

ွနခ
် ြံရသူနင်

စွ ်စွခြံရသူ

တရာေးရင်ဆုငခ
် ွင် ပရေး

ပသချာစွာ

တုကတ
် ွနေး် ချက်ပ ေးခဖ ီေး ယင်ြီးအာေး မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံခသည်။ ယင်ေးအကကြံ

ေးြံု ကု ဒုတယအကကမ္် UPR တွင် မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ ပထာက်ခြံခသည်။

၁၆။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည် အမ္ျ ေးသမ္ီမ္ျာေးအပ ေါ် နည်ေးမ္ျ ေးစြံု ဖင် ခွ ခာေးဆက်ဆြံမ္ှုမ္ျာေးအာေး

ြံုေး

ပ ျာက်ပရေးဆုငရ
် ာ သပဘာတူ

စာချ ် (Convention for the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) နင်
ကပ

ေးသူငယ်အခွငအ
် ပရေးဆုငရ
် ာ သပဘာတူစာချ ် (Convention on the Rights of the Child - CRC) တတွ
ု င်

က်မ္တ်ထေးု ထာေးပသာ အဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် ြံ ဖစ်သည်။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည် ကု
နင် အမ္ျ ေးသမ္ီေး၊ ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေးနင်
တည်ပဆာက် ခင်ေး နင် ဋ ကခ
နင် ယင်ေးကသသသာ
ု

သမ္ဂ္ဂ

ြံု ခြံ ပရေးပကာင်စီ ဆြံုေး ဖတ်ချက်အမ္တ် ၁၃၂၅

ြံု ခြံ ပရေးဆုငရ
် ာနင် တ်သက်ပသာ ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေးပဆွေးပနွေးညနှုင်ေးမ္ှုမ္ျာေး၊ ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ွနက
် ာ

န်

ည်ထူပထာင်ပရေး အဆငတ
် ုငေး် တွင် အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး၏ ဝင်မ္ှုကု မ္ငတ
် င်ရန်၊

ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ျာေးတွင် ကျာေး-မ္ ကွ ာေးမ္ှုအပ ေါ်အပ ခခြံသည် ရှု ပထာငအ
် မ္င်မ္ျာေးကု ထည်သွငေး်

ု ်ပဆာင် ခင်ေးနင် အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးနင် အမ္ျ ေးသမ္ီေးငယ်မ္ျာေးအာေး မ္ုဒမ္်ေးမ္ှုနင် အ ခာေးပသာ
အပ ခ

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးမ္

ပနာက်ဆက်တွ

အကာအကွယ်ပ ေးနင
ု ရ
် န်အတွက်

ဆြံေးု ဖတ်ချက်မ္ျာေးအာေး

ုက်နာပဖာ်ပဆာင်ရမ္ည်

အထူေး
နင
ု င
် ြံ

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာနင် ကျာေး-မ္

ု ်ပဆာင်မ္ှုမ္ျာေး
ည်ေး ဖစ်သည်။

ု ်ပဆာင်ရန်စသည်

ထှိအပပင်
ုံ ဲ့

၂၀၁၈

ခုံနစ်

ဒဇင်ဘာလတွင် “(လှိငပ
် ှိုံငြီး် ဆှိုံငရ
် ာအကကမ်ြီးဖက်မှုနငဲ့ပ
် တ်သက်သညဲ့်) ခှိုံငလ
် ုံသသာ အစရင်ခစာမျာြီးအာြီးလြီးုံ ကှိုံ သသသသချာချာ
စုံစမ်ြီးစစ်သဆြီးမှု လုံပ်သဆာင်သွာြီးမည်ပဖစ်ပပြီး ကျ ြီးလွေသ
် ူမျာြီးအာေး အသရြီးယူမှုမျာြီး လုံပ်သဆာင်သွာြီးမည်” ဆှိုံသညဲ့်အချက်ကှိုံ
သဖာ်ပပသသာ ပူြီးတွထုတ် န်သကကညာချက်တစ်ပစာင်ကှိုံ လက်ေက်ကှိုံငပ
် ဋှိပကခအတွငြီး် လှိငပ
် ှိုံငြီး် ဆှိုံငရ
် ာ အကကမ်ြီးဖက်မှုနငဲ့်
ပတ်သက်သသာ ကုံလသမဂ္ဂအသထွသထွအတွငြီး် သရြီးမြီးချ ပ်၏ အထူြီးကှိယ
ုံ ်စာြီးလယ်နငဲ့် ပမေ်မာနှိင
ုံ င
် တ
ြံ ုက လက်မတ်သရြီးထှိုံြီး
ထုတ် န်ခဲ့သည်။25
၁၇။ ယင်ေးသု
ပ

က
ု ်နာရမ္ည် စည်ေးပနာင်မ္ှုမ္ျာေး ပနပသာ်

ျာနည်ေးမ္သွာေးဘ ဆက်

အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးက

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာနင် ကျာေး-မ္အပ ခ

က် ပနဆ ဖစ်ကာ ထုအကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးကု

ပကာင်ေးမ္ွနစ
် ွာ

အမျှိ ြီးသမြီးမျာြီးအသပေါ်

ည်ေး

မ္တ်တမ္်ေးတင်ထာေးကကပပြီး26

အကကမ်ြီးဖက်မှု

ည်တွငေး် နင် နင
ု င
် တ
ြံ ကာ

ု င် ကျျူေး

ူအခွငအ
် ပရေး

လွေခ
် ဲ့သသာခုံေစ်နစ်က တင်သွငြီး် ခဲ့သညဲ့်

ကာကွယတ
် ာြီးဆြီးသရြီးဆှိုံငရ
် ာ

ဥပသဒမာလည်ြီး

ပဖစ်သည်။27 အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးအပ ေါ် အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးအာေး ကုငတ
် ယ
ွ ်ပ ဖ င်ေးမှု ဆက်
ဆုသ

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးမ္ာ

ွနခ
် ရ
ြံ သူမ္ျာေး၏ နှုတ်ဆတ်မ္ှုကု အနည်ေးငယ်ပသာ ပ

လွှတ်သတာ်တွင်

နှိင
ုံ င
် အဆငဲ့်
တစ်ဆသေဆ
ှိုံ ဲ့

က်ကင်ေးမ္ပနဖ ီေး မ္ကကာခဏ

ျာ်ပကကေးပငွမ္ျာေး ဖင် ဝယ်ယူ ခင်ေးခြံပနရသည်။

IIFFMM ၏ ၂၀၁၈ ခုနစ် အစီရင်ခြံစာတွင် ပအာက် အချက်မ္ျာေးကု ပတွွဲ့ ထာေးသည် ၁၈။ မ္ုဒမ္်ေးမ္ှုနင်

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာ အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုတုသည် ၂၀၁၁ ခုနစ်ကတည်ေးက င် ရခုင၊် ကချင်နင်

အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ် စ်မ္တ်ထာေးသည် အ

ွနအ
် မ္င်ေးဆေးု ရွ ာေးပသာ ဖစ်ရ ်မ္ျာေး ထ ်မ္ြံတ

မ္်ေး ည်နယ်မ္ျာေး
ဖစ် ွာေးပနခ သည်။

မ္ုဒမ္်ေးမ္ှုနင်

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာအကကမ္်ေးဖက်မ္ှုတန
ှိုံ ဲ့ င် အ

သြံုေးခု ခဖ ီ ဖစ်သည်။

မ္ုဒမ္်ေးကျင် ခင်ေး၊

အု ်စုဖွွဲ့ မ္ုဒမ္်ေးကျင် ခင်ေး၊

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာ အ က်ခွပစာ်ကာေး ခင်ေး၊
ပဖစ်ရပ်မ္ျာေးတွင် ကျျူေး

ာေးတူ ဖစ်ရ ် ြံုစြံမ္ျာေးကု ထုတ်ပဖာ်ခသည်မ္ာ အနည်ေးဆြံုေး ဆယ်စုနစ်
င်ကျွန်

ခင်ေး၊

င်အဂ္ဂ မ္ျာေး ဖတ်ပတာက် ခင်ေးနင်

ွနဖ် ီေးပနာက် ကျျူေး

အတုငေး် အတာ၊ ရက်စက်မ္ှုနင် စနစ်တကျ

အဓမ္မအဝတ်အစာေးချွတ်ပစ ခင်ေး၊

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာ ပစာ်ကာေးပနာငယ
် က် ခင်ေး

ွနခ
် ြံရသူမ္ျာေးကု သတ် ဖတ်လက
ှိုံ ်ပ

သည်။ ထုချ ေးပဖာက်ကျျူေး

ု ်ပဆာင်သည် သပဘာသဘာဝတက
ု
ပဖာ် ပနသည်မ္ာ ယင်ေးချ ေးပဖာက်မ္ှု

မ္ျာေးသည် အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ် ဖခမ္်ေးပ ခာက်ရန်၊ အကကမ္်ေးဖက်ရန် သုမ္ဟုတ်
ချမ္တ်ထာေးပသာ
အသြံုေး

မ္ဟာဗျျူဟာ၏

ပန သည်။

အစတ်အ ုငေး် တစ်ခု ဖစ်ဖ ီေး

ယင်ေးကသုပသာအတုငေး် အတာ ဖင်

ယင်ြီးတကှိ
ှိုံ ဲ့ ုံ

စစ်ပရေးဗျျူဟာ

ြံုမ္န် ဖစ်ပွာြီးပနမ္ှုသည်

ကျျူေး

ကာ

ည်ကကာ

စ်ဒဏ်ပ ေး အပရေးယူခရ
ြံ ခင်ေး ကင်ေး

ွန်ပင် အာေးနည်ေးပနသည်မ္ာ

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာအကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးကု

ပန ခင်ေးမ္ာ တုငေး် ရင်ေးသူအမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးအပ ေါ် ဆယ်စုနစ်ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ ကျျူေး

စနစ်တကျ င်ဆင်ထာေးပသာ

က်နက်တစ်ခုအ ဖစ်

ွနသ
် ူမ္ျာေးမ္

တက
ု ်တွနေး် ချက်မ္ျာေးကု အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အ

ထင် ာေးပန သည်။ မ္န်မ္ာစစ်တ ်အပန ဖင် ရခုင် ည်နယ်အတွငေး်
အသြံုေး

စ်ဒဏ်ပ ေးရန် တမ္င်ရည်ရွယ်

တ
ွ ်မ္ှု ရ ပနသည် အပ ခအပနတစ်ရ ်၌သာ ဖစ်ပ ေါ် နင
ု ် သည်။28

စ်ဒဏ်ပ ေးအပရေးယူခြံရ ခင်ေး ကင်ေး
၁၉။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပန ဖင် ထုအကကြံ

န
ွ မ္
် ှုမ္ျာေး၏

က်နက်သဖွယ်

ွနခ
် ပသာ အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ျာေးအတွက်

တ
ွ ်မ္ှု ရ ခ ခင်ေးပကကာင် ဖစ်ဖ ီေး ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုကု ဦေးတည် ဖစ်ပ ေါ် ပစသည်

ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေး၏ အစတ်အ ုငေး် တစ်ခု

ည်ေး ဖစ်သည်။ ပမေ်မာစစ်တပ်မ

အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ် ကျ ြီးလွေသ
် သာ ရာဇဝတ်မှုမျာြီးကှိုံ စစ်တရာြီးရုံြီးတွင် တရာြီးစရင်ပခင်ြီး မပပ လုံပ်သငဲ့ပ
် ါ။
တာဝေ်ယူမှု တာဝေ်ခမှုကှိုံ အရပ်ဘက်တရာြီးရုံြီးမျာြီး သှိမဟုံ
ုံ ဲ့ တ် ရင်သေ်ကျေ်ရစ်သူ၏ ပဘေးကင်ေး လုံပခ သရြီးအပါအဝင်
၎င်ေးတု၏ လှိအ
ုံ ပ်ချက်မျာြီးကှိုံ

ထညဲ့်သွငြီး် သဖာ်ပဆာင်ထာေးသညဲ့် အထူြီးတရာြီးရုံ ြီးမျာြီးနငဲ့် အထူြီးတရာြီးစွဆှိုံမှုပုံစမျာြီးပဖငဲ့်

ထူသထာင် ထာြီးသညဲ့် အပခာြီးသသာ လွှသပပာင်ြီးနှိင
ုံ သ
် ညဲ့်စေစ်တွငသ
် ာ သဖာ်သဆာင်ရမည် ပဖစ်သည်။
၂၀။ ထုအ င် ဋ ကခနင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှု ကာ
အစဥ်အ

ာထက်ပကျာ်

အတွငေး် အမ္ျ ေးသမ္ီေးအမ္ျာေးအ ာေးသည် ၎င်ေးတု၏ ဓပ

န
ွ ပ
် သာ တာဝန်မ္ျာေးကု ထမ္်ေးပဆာင်ကကရသည်။ တချ ွဲ့ပသာ

ထြံုေးတမ္်ေး

ဋ ကခသက်ပရာက်သည်ပဒသမ္ျာေး

တွင် အမ္ျ ေးသာေးမ္ျာေး မ္ သည်အချန်၌ အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးသည် ပကျေးရွ ာအု ်ချ ်ပရေးမ္ေး သုမ္ဟုတ် သခါင်ြီးပဆာင်မ္ှု အခန်ေးကဏ္ဍ
မ္ျာေးကု တာဝန်ယူခကကသည်။ အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး၏ စွမ္်ေးရည် မ္ငတ
် င်မ္ှု တေးု တက်
ဓပ

ထြံုေးတမ္်ေး

အာဏာဖွွဲ့စည်ေး ြံုကု

ဆက်

က်ထာေး ဆ ဖစ်ရာ

ာပသာ်

အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးသည်

ည်ေး အု ်ချ ်ပရေးကဏ္ဍတွင်
ဆြံေးု ဖတ်ချက်ချမ္တ်ပသာ

ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ျာေးတွင် ပဘေးဖယ်ခြံပနရသည်။ ထုပကကာင် ဒုတယအကကမ္် UPR တွင် မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံထာေးခပသာ
ဖင်

န်နင
ု င
် ၏
ြံ အကကြံ

တုကတ
် ွနေး် ချက်နငအ
် ညီ “နင
ု င
် အ
ြံ ဆင် ပဆွေးပနွေး ွမ္ျာေးအ အဝင် တစ်နင
ု င
် ြံ

ြံုေး

စ်ခတ်တက
ု ်ခုက်မ္ှု

ရ ်စပရေး သပဘာတူစာချ က
် ု အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး၊ ‘တုငေး် ရင်ေးသာေးအစုအဖွွဲ့မ္ျာေး’၊
ပနရ ်စွနခ
် ွာ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးနင် ဒုကခသည်မ္ျာေးမ္ တက်ကကဖ ီေး အဓ ပ ယ် စွာ ူေးပ င်ေး ဝင်မ္ှုကု
ဆုသည်အချက်ကု
တ်သက်သည်

ည်တွငေး်
ြံ ုေးပ ေးရန်”

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပန ဖင် ပဲ့ပှိုံြီးသပြီးရမ္ည် ဖစ်သည်။29 မ္ူဝ ဒပရေးရာ ပဆွေးပနွေး ွမ္ျာေးနင် ပနရ ် န်ပရေးနင်
ူထုအသုငေး် အဝုငေး် ၏ ဆြံုေး ဖတ်ချက်ချမ္ှုမ္ျာေးတွင် ‘မ္မ္ဆနဒအပ

ျာက်ပနရ ် န်ပရေး’ ဆုသည် အနစ်သာရကု

ကျာေး-မ္

အပ ခခြံရှုပထာငမ္
်

အမျှိ ြီးသမြီးမျာြီးကှိုံ
ြံု ခြံ မ္ှု

ဖင်

နာေး

ည်သပဘာပ က်ရန်အတွက်

ထညဲ့်သွငြီး် ပခင်ြီးပဖငဲ့်

ဂ္ုဏသ
် ကခာ ပသာ

ဆြံုေး ဖတ်ချက်ချမ္တ်ပသာ

အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး၏ ဝင်မှုကု

ပနရ ် န်ပရေးအတွက်

ဆနဒအပ

ပသချာစွာ

ု ်ငန်ေးစဥ်မ္ျာေးတွင်

ု ်ပဆာင်ရမ္ည်

ဖစ်သည်အ င်

ျာက်ဆေးြံု ဖတ်ချက်ချမ္ှုမ္ျာေး၏

အ

ယ်ဗဟတ
ု ွင်

ထာေး ရမ္ည် ဖစ်သည်။

ြိုငေး် ှငေး် လင်ေးရရေး
၂၁။ ဖ ီေးခပသာ UPR နစ်ကကမ္်စ
အကကြံ

ြံုေးတွင် မ္ည်သည်နင
ု င
် က
ြံ မ္

မ္န်မ္ာအစုေးရအာေး မ္ုငေး် င်ေး

တုကတ
် ွနေး် ချက် ပ ေးခ ခင်ေး မ္ ပ ။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည် ကမ္ဘာတစ်ဝမ္်ေး

င်ေးပရေးနင် တ်သက်သည်

ေးြံု တွင် ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် ဒဏ် အမ္ျာေးဆြံုေးခြံရသည်

နင
ု င
် ြံ တစ်နင
ု င
် ြံ ဖစ်ဖ ီေး ၂၀၁၈ နင် ၂၀၁၉ ခုနစ်အကကာေးတွင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်သည် ကမ္ဘာပ ေါ်တွင် ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် အသစ်မ္ျာေး
ချထာေးသည် တစ်ခတ
ု ည်ေးပသာနင
ု င
် ြံ ဖစ်ခသည်။30 ထအ
ု
င် ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် မ္ျာေးကု မ္ည်သည်ပနရာတွင် ပထာင်ထာေးခ ခင်ေးနင်
တ်သက်၍ ပ မ္ ြံု စနစ်တကျမ္ ပသာပကကာင် IDP မ္ျာေးနင် ဒုကခသည်မ္ျာေးအပန ဖင် ၎င်ေးတု၏
မ္ျာေးတွင်

န်

ည်

နငဖ် ီေးသာေး

ု ်ကုင် ခင်ေး သုမ္ဟုတ် ပနရ ် န်ဖ ီေးပနာက် ဘဝသစ်မ္ျာေး စတင်ကကရာတွင် ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် မ္ျာေးပကကာင်

ထခုက်ဒဏ်ရာရ ခင်ေး သုမ္ဟုတ် ပသဆြံုေးမ္ှုမ္ျာေးကု ကကြံ ပတွွဲ့ရနင
ု သ
် ည်အနတရာယ်မ္ျာေး ပနသည်။ နင
ု င
် အ
ြံ တွငေး် တွင်
စာနာမ္ှုဆုငရ
် ာ မ္ုငေး် င်ေး
ပါဝင်မှု

ယ်ယာ

င်ေးပရေးအဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ျာေး ပနဖ ေးီ ဖစ်ပသာ်

အာြီးေည်ြီးသေပခင်ြီးသကကာငဲ့်

၎င်ေးတအပန
ု
ဖင်

စနစ်တကျ

ည်ေး ပမေ်မာစစ်တပ်နငဲ့် EAO မျာြီး၏ အာြီးတက်သသရာ
မ္ုငေး် င်ေး

င်ေးပရေး

မ္ ပသေး ။31 ထုအဖွွဲ့မ္ျာေးအပန ဖင် ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် ဆုငရ
် ာ အနတရာယ်နင် တ်သက်ပသာ
ကနသ
် တ်ခြံပနရဖ ီေး ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် ဆုငရ
် ာ စမ္်ေးစစ်မ္ှုတွင်

ူသာေးချင်ေး

ု ်ပဆာင်မ္ှုမ္ျာေး
ညာပ ေးပရေး

စတင်နင
ု ် ခင်ေး

ု ်ပဆာင်မ္ှုမ္ျာေးတွင်

ည်ေး အလွေပ
် င် ကနသ
် တ်ခြံပနရသည်။

ရမြယာနှငူ့် အသက်ရြွေး ြ်ေးရကျာင်ေးြှု
၂၂။ ဒုကခသည်မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေးအတွက်

ြံု ခြံ မ္ှု

၊ ဂ္ုဏသ
် ကခာ

ဖင် ပရ ည်တည်တြံပသာ ပနရ ် န်ပရေး ဖစ်ပစရန်

အတွက် အဓက အတာေးအဆီေးတစ်ခုမ္ာ ပ မ္ယာ ဖစ်ဖ ီေး ပ မ္ယာသည် ယဉ်ပကျေးမ္ှုနင် ဝပသသ
သည်သာမ္ကဘ အသက်ပမ္ွေးဝမ္်ေးပကျာင်ေးမ္ှုမ္ျာေးနင်

ကခဏာမ္ျာေးနင် ချတ်ဆက်မ္ှု

ည်ေး ဆက်စ ်ပန သည်။ ဒုကခသည်မ္ျာေးနင် IDP အမ္ျာေး အ ာေးသည်

ယခင်က ပ မ္ယာမ္ျာေး ုငဆ
် ုငခ
် ကကဖ ီေး ၎င်ေးတု ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ပနရသည်အချန်တွင် ၎င်ေးတု၏ပ မ္ယာမ္ျာေးကု မ္န်မ္ာ
စစ်တ ် သုမ္ဟုတ် အစုေးရမ္ သမ္်ေးဆည်ေး ခင်ေး၊ သုမ္ဟုတ် အ ခာေးသူမ္ျာေးမ္ ဝင်ပရာက်ပနထုင် ခင်ေးမ္ျာေး ပန သည်။
၂၃။ မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္ တုငေး် ရင်ေးသာေး ည်သူမ္ျာေး၏ ပ မ္ယာမ္ျာေးကု သမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုမ္ျာေး

ု ်ပဆာင်ပနသည်မ္ာ ဆယ်စုနစ်မ္ျာေးစွာ

ကကာ မ္ငပ
် နဖ ီ ဖစ်ဖ ေးီ မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ ပ ေးကွက်စီေး ွာေးပရေးစနစ် ပဖာ်ပဆာင်မ္ှုသည် ကကီေးမ္ာေးပသာ ပ မ္ယာ သမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုမ္ျာေးကု
ဖစ်ပ ေါ်ပစဖ ီေး ဓပ

ထြံုေးတမ္်ေး ပ မ္ယာအသြံုေး

ဋ ကခ ဖစ် ွာေးပသာပဒသမ္ျာေးတွင် ဓပ
အသအမ္တ်

မ္ှုအပ ေါ် နက်ရှုင်ေးပသာ ဆုေးကျ ေးသက်ပရာက်မ္က
ှု ု

ည်ေး ဖစ်ပ ေါ်ပစ သည်။

ထြံေးု တမ္်ေးပ မ္ယာစီမ္အ
ြံ ု ်ချ ်မ္ှုကု ကျငသ
် ြံုေးကကဖ ီေး ယင်ေးကု

ထာေး ခင်ေး မ္ ပသာပကကာင် သမ္်ေးဆည်ေးခြံရပသာ ပ မ္ယာမ္ျာေးကု

န်

မ္န်မ္ာအစုေးရက

ည်ပတာင်ေးဆု ခင်ေးအ အဝင် ၎င်ေးတု၏

ပ မ္ယာအခွငအ
် ပရေးမ္ျာေးကု ကာကွယ်နင
ု မ္
် ှု မ္ ခင်ေးတု ဖစ်ပ ေါ်ပစ သည်။ ယင်ေးပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုမ္ျာေးကု စီေး ွာေးပရေး

ု ်ငန်ေးကကီေးမ္ျာေး

နင/် သုမ္ဟုတ်

ယ်သမ္ာေးမ္ျာေးအာေး

ြံုပ

မ္န်မ္ာစစ်တ ်ဦေးပဆာင်ပသာ

ပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုမ္ျာေးနင် တ်သက်ဖ ီေး

ာက်ပသာ အကာအကွယ်ပ ေးမ္ထာေးသည် မ္ကကာပသေးမ္ီက

ဥ ပဒပရေးရာမ္ူပဘာင်မ္ျာေး ဖင် ြံ ုေးပ ေးထာေးသည်။ ဥ မ္ာအာေး ဖင် ကရင်နီ ည်နယ်
မ္ျာေးတွင် ပတာင်သူ (၄၀) ဦေးမ္ာ ရာဇသတ်ကကီေးဥ ပဒ ုဒမ္
် ၄၄၇ နင်
တုအရ ရာဇဝတ်မ္ှုပ မ္ာက်ပသာ

ဒီပမ္ာဆုဖမ္ ွဲ့နယ်နင်

ွ င်ပကာ်ဖမ္ ွဲ့နယ်

ုငန
် က်ကျျူေးပကျာ်မ္ှု ဖင် စစ်တ ်၏ တရာေးစွဆု ခင်ေးကု ရင်ဆုငပ
် နကကရသည်။ ၎င်ေးတု

စွ ်စွခြံထာေးရပသာ

ပ မ္ယာမ္ျာေး ဖစ်ဖ ီေး

ွနခ
် ပသာနစ်ပ င်ေးအပတာ်ကကာက ပနထုငခ
် ပသာ မ္ူ

ပ မ္ယာမ္ျာေးမ္ာ

၎င်ေးတု

မ္ျ ေးဆက်ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ

ကျယ်ကျယ် န် န် ဖစ်ပ ေါ်ပနမ္ှုအတုငေး် အတာကု သာဓကအာြီးပဖငဲ့် င်ေး
င်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

ပကျေး

စုက် ျ ေး

ု က
် ုင်

ာခပသာ

ရွ ာသာေးမ္ျာေးကု မ္န်မ္ာစစ်တ ်မ္ အတင်ေးအဓမ္မ

ပရွှွဲ့ပ ာင်ေးပစခဖ ီေး ဝင်ပရာက်သမ္်ေးဆည်ေးခပသာ ပ မ္ယာမ္ျာေး င် ဖစ်သည်။32

ပယဘုယျအာေး ဖငဆ
် ရ
ု

ဌာန်ေးခပသာ ဥ ပဒမ္ျာေးအ အဝင်

ည်သူ ုင် စစည်ေးကာကွယ်ပရေး အက်ဥ ပဒ ုဒမ္
် ၆/၁

ကျျူေးပကျာ်သည်ဟု

၂၄။

ရင်ဆုငရ
် န်

ယင်ေးဥ မ္ာသည်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် တ
ြံ စ်ဝမ္်ေး၌

င်ေးထာေး ခင်ေး င် ဖစ်သည်။

က်ပန ည်သူမ္ျာေးအတွက်

စာေးဝတ်ပနပရေးသည်

အဓက

စန်ပခေါ်မ္ှုကကီေးတစ်ခု ဖစ်ပနချန်တွင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးနင် အ ခာေးပသာပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးခြံရသူမ္ျာေးအတွက်မ္ူ
ုမ္ု ကကီေးမ္ာေးပသာ စန်ပခေါ်ချက် ဖစ်ပစဖ ီေး အထူေးသ ဖင် စစ်တ ် သုမ္ဟုတ်
ထာေး ခင်ေးခြံရသည် ဖစ်ရ ်မ္ျာေးတွင် ၎င်ေးတု၏ ပ မ္ယာမ္ျာေး
ရ ပရေးမ္ာ ပတာင်တက်တုက် ွအ

န်

ုဂ္ဂ

က စီေး ွာေးပရေး

ု ်ငန်ေးမ္ျာေးမ္ သမ္်ေးဆည်ေး

ည် ဖည်ဆည်ေး ုငခ
် ွင် ရ ပရေး သုမ္ဟုတ် ပ

ျာ်ပကကေးပငွ

ာေး အခက်အခမ္ျာေးစွာ ရင်ဆုငပ
် နကကရသည်။ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးသည်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ တချ ွဲ့ပနရာမ္ျာေးတွင် ပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးခြံရသူမ္ျာေး ရင်ဆုငပ
် နရသည် စန်ပခေါ်မ္ှုမ္ျာေးအ င် ထ ်တုေး
အ ခာေးစန်ပခေါ်မ္ှုမ္ျာေးကု

ည်ေး

ဆယ်စုနစ်ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ

ရင်ဆုငက် ကြံ ပတွွဲ့ ကကရသည်။

ဖစ် ွာေးပနခဖ ေးီ ဖစ်သ ဖင်

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင် ရသူမ္ျာေး

ထမ္တစ်ချက်အပန ဖင်

ာပသာ

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုမ္ျာေးမ္ာ

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူအမ္ျာေးအ ာေးမ္ာ

ုငဆ
် ုငပ
် သာ ပ မ္ယာမ္ျာေးပ ေါ်၌ ပနထုငပ
် နကကရာ ပ မ္ယာ န်

ယခုအခ တွင်

ယခင်

ည် ပတာင်ေးဆုမ္ှုမ္ျာေးတွင်

အဆငဆ
် င် ရှု ်ပထွေးမ္ှုမ္ျာေးကု ဖစ်ပ ေါ်ပစနင
ု သ
် ည်။ ဒုတယအချက်မ္ာ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေး အပန ဖင် ၎င်ေးတု
ယခင်က

ခဖူေးပသာ စာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ျာေးနင် တရာေးဝင် ုငဆ
် ုငမ္
် ှု သက်ပသမ္ နင
ု သ
် ည်အချန်တွင် အသြံုေး

အခွနပ
် ဆာင်ထာေးသည်

ဖတ် ုငေး် (ပ စာ)အ အဝင်

ပ ျာက်ဆြံုေးသွာေးဖ ေးီ ဖစ်သည်။ သုရာတွင်
၎င်ေးတအပန
ု
ဖင်

ုငဆ
် ုငမ္
် ှုကု

ကကြံ ပတွွဲ့ ခကကရသည်။
ပ မ္ယာအသြံေးု
အသအမ္တ်

ခွင်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ

ပ ေးထာေးဖ ီေး

မ္ထာေးပသာပကကာင်

၎င်ေးတု၏ပ မ္မ္ျာေးကု

ခုနစ်

ူအမ္ျာေးအ ာေး သ

ာရသည်မ္ာ

ည်ရ နင
ု ် ခင်ေး

မ္ သည်ကု

န်

ပ မ္ယာမ္တ် ြံုတင် ခင်ေးဆုငရ
် ာ

၂၀၀၈

ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ာ

ဖွွဲ့စည်ေး ြံုအပ ခခြံဥ ပဒအရ

စုက် ျ ေးပရေးအတွက်

အဆြံုေးစွနပ
် သာ ုငဆ
် ုငခ
် င
ွ က
် ု

ြံု ခြံ ပသာ ပ မ္ယာ ုငဆ
် ုငခ
် င
ွ က
် ု ပ ေးမ္ထာေးပ ။

၂၅။ ဒုတယအကကမ္် UPR တွင် ချက်ရဖ
ီ တ်ဘ
သမ္်ေးဆည်ေးခြံထာေးရသည်

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရ ခင်ေးပကကာင်

ွနခ
် သည်နစ်မ္ျာေးအတွငေး် မ္န်မ္ာနင
ု င
် တ
ြံ စ်ဝမ္်ေး၌

သက်ပသ နင
ု သ
် ညတ
် ုင်

ထုအ င်

မ္ှုကုသာ

စာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ျာေးသည်

နင
ု ပ
် သာ

စ်နင
ု င
် က
ြံ

ယ်သမ္ာေးမ္ျာေးနငအ
် ခာေးသူမ္ျာေး၏

ု ်ထာေးခသည် “တရာေးမ္ဝင် သုမ္ဟုတ် အတင်ေးအဓမ္မ
ပ မ္ယာမ္ျာေးကု

န်

ည်

င်ပ ေး ခင်ေး

ပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုဆုငရ
် ာ ကစစရ ်မ္ျာေးကု ထပရာက်စွာ ကင
ု တ
် ွယ်ပ ဖ င်ေးရန်” ဆုသည် အကကြံ

အ အဝင်

တက
ု ်တန
ွ ေး် ချက်ကု

မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံခသည်။33 သုပသာ်
အထူေးသ ဖင် တုငေး် ရင်ေးသာေးပဒသမ္ျာေး
ပ မ္

ပ မ္ယာသမ္်ေးဆည်ေးမ္ှုမ္ျာေးကု အ န် မ္ငတ
် က်

င်ပ ာင်ေး

မ္ှုမ္ျာေးက

ာပစခသည်။ ၂၀၁၂ ခုနစ် ပ မ္

တ
ွ ်၊

်နင် ပ မ္ရု ငေး် စီမ္ြံခနခ
် ွပရေးဥ ပဒ (Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law – VFVL) က ပဒသနတရ

အတွငေး်

ည်သူ

ူထအ
ု သြံုေး

ပနခသည် စာေးကျက်ပ မ္ သမ္ဟု
ု
တ် ပရ ည်တည်တြံစွာ ဖင် သစ်ပတာထွက် စစည်ေးမ္ျာေး

ခူေးဆွတ်ရန်နင် ပရာင်ေးချရန်အတွက် အသြံေးု
ထန်ေးချ ်ခွင် ပ ေး
မ္

ည်ေး ဖ ီေးခသည် UPR မ္စတင်၍ ဥ ပဒပရေးရာ

ုက် ခင်ေးအ အဝင်

ြံု ခြံ မ္ှုမ္ျာေးကု ဖစ်ပ ေါ်

ပ မ္
ပ မ္

်မ္ျာေးပ ေါ်တွင်
ွတ်၊ ပ မ္

ာပစသည်။

ခသည်ပ မ္မ္ျာေးကု “ပ မ္
ပကျေး
က်

IDP မ္ျာေးထမ္ အမ္ျာေးအ ာေးမ္ာ သစ်ပတာထွက် စစည်ေးမ္ျာေး

ာပဖွ ခင်ေးနင်

ု ်ကင
ု ် ခင်ေး ဖင် ၎င်ေးတု၏ စာေးဝတ်ပနပရေးအတွက် မ္ီခုပနကကရဖ ေးီ ၂၀၁၂ ခုနစ် ပ မ္ယာဥ ပဒ နင်

် နင် ပ မ္ရုငေး် မ္ျာေး စီမ္ြံခနခ
် ွပရေးဥ ပဒတက
ု
အစုေးရထန်ေးချ ်ပဒသ

ပ မ္ရု ငေး် မ္ျာေး စီမ္ြံခနခ
် ွပရေးဥ ပဒကု
ချက်မ္ ဘ အသြံေးု

တွင် အတည်

င်ဆင်ပသာဥ ပဒသည် အစုေးရက ပ မ္

က အသြံုေး

ယင်ေးကသုပသာ မ္ီခု

ဌာန်ေး

ုက်သည် ပ မ္

ု ်ကုငမ္
် က
ှု ု

တ
ွ ်၊ ပ မ္

်နင်

ွတအ
် ဖစ် ပကကညာထာေးပသာ ပ မ္မ္ျာေးပ ေါ်တွင်

သူသည် ဒဏ်ပငွ ၅၀၀,၀၀၀ ကျ ် (အပမ္ရကန် ပဒေါ်

ာ ၃၁၅) နင/် သုမ္ဟုတ်

စ်ဒဏ်ကျခြံရနင
ု သ
် ည်။34 ထုအ င် အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးအပန ဖင် ၎င်ေးတု၏ ပ မ္ယာမ္ျာေးကု

ပထာင်ဒဏ် နစ်နစ်အထ
မ္တ် ြံုတင်ရန်အတွက်

်” မ္ျာေးအ ဖစ် အစေးု ရအာေး

က် ည်သူမ္ျာေး၏ ပ မ္ယာနင် အသက်ပမ္ွေးဝမ္်ေးပကျာင်ေးမ္ှုမ္ျာေးအတွက်

တရာေးမ္ဝင် ဖစ်ပစသည်။ အထူေးသ ဖင် ၂၀၁၈ ခုနစ် စက်တင်ဘာ

ခွင်

ွတ်” သုမ္ဟုတ် “ပ မ္

အချန်ကာ

အာေး ဖင်

ပ ခာက်

သာ

ပ ေးထာေးသ ဖင်

ည်သူမ္ျာေးအတွက်

အမ္ျ ေးမ္ျ ေးပသာ

အခက်အခမ္ျာေးကု ဖစ်ပ ေါ်ပစ သည်။ ထမ္တစ်ချက်အပန ဖင် ဒုကခသည်မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေးသည် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှု
အပ ခအပနတွင် ပနထုငပ
် နကကရဖ ီေး

ြံု ခြံ ပရေး၊ ကုနက
် ျမ္ည် စာေးရတ်နင် ခရီေးသွာေး

ပနရ ် န်၍ မ္တ် ြံုတင်နင
ု ရ
် န်မ္ာ အ

ွန် င်ခက်ခသညအ
် ပ ခအပနတွင်

ပ မ္
ပကျေး

ွတ် သုမ္ဟုတ် ပ မ္

ပနသ ဖင် ၎င်ေးတု၏ ပ မ္ယာမ္ျာေးမ္ာ

ည်ေး

်မ္ျာေး အ ဖစ် ပကကညာခြံရမ္ည်အနတရာယ် ပန သည်။ ဒုတယတစ်ချက် အပန ဖင် တုငေး် ရင်ေးသာေး

က်ပဒသအမ္ျာေးစုတင
ွ ် ဓပ

တစ်ဦေးတစ်ပယာက်ချင်ေးစီက

ထြံေးု တမ္်ေး သုမ္ဟုတ် ရုေးရာဓပ

ပ မ္ယာအသြံေးု

မ္ှုစနစ်ကု ကျငသ
် ြံုေးကကဖ ီေး ပ မ္ယာကု

ုငဆ
် ုင် ခင်ေးမ္ဟုတ်ဘ စုပ င်ေး င
ု ဆ
် ုငက် ကသည်။ တတယတစ်ချက် အပန ဖင် ထုဥ ပဒ

င်ဆင် ခင်ေးနင် တ်သက်၍ တုငေး် ရင်ေးသာေးပဒသမ္ျာေးမ္
ရာတွင် ၃ ရာခင
ု န
် န
ှု ေး် ပသာ

ာနင
ု မ္
် ှု အပ ခအပနမ္ျာေးပကကာင်

ယ်သမ္ာေးမ္ျာေးကသာ

ယ်သမ္ာေးမ္ျာေးအကကာေး သ နာေး

ည်မ္ှုအပ ေါ် စစ်တမ္်ေးပကာက်ယူ

င် ဥ ပဒအပကကာင်ေးကု သ ထာေးသည်ဟု ယူဆထာေးဖ ီေး ၉၉ ရာခုငန် န
ှု ေး်

နင် အမ္ျာေးစုမ္ာ မ္တ် ြံုတင်ရန်အတွက် အချန်သတ်မ္တ်ချက်ကု မ္သ ကကသူမ္ျာေး ဖစ်သည်။35
၂၆။ တုငေး် ရင်ေးသာေးပဒသမ္ျာေးတွင်

က် ပနထုငပ
် နကကပသာ ပကျေး
နင
ု င
် အ
ြံ ဆင်

က်ပန ည်သူ

သမ္်ေးဆည်ေးခြံပနရသည်

အပနအထာေးတွင်

သန်ေးချီပသာ ပနရ ် န်

ာမ္ည် ဒုကခသည်မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေးအတွက်

ူထုအပန ဖင် ၎င်ေးတု၏ ပ မ္ယာမ္ျာေး

ပ မ္ယာ ုငဆ
် ုငခ
် ွငဆ
် ုငရ
် ာမ္ူဝ ဒတွင်

ကက တင်ပတွေးကကည်ရန် င် ခက်ခပနမ္ည် ဖစ်သည်။ သု ဖစ်၍ ဓပ

န်

ည် ဖည်ဆည်ေးပ ေးပရေးဆုငရ
် ာ အစီအစဉ်ကု

ထြံုေးတမ္်ေး ပ မ္ယာအခွငအ
် ပရေးမ္ျာေးကု အသအမ္တ်

အစုေးရမ္ဟုတ်ပသာ ပဒသနတရတင
ု ေး် ရင်ေးသာေးအု ်ချ ်မ္ှုနင် ပ မ္ယာ ုငဆ
် ုငမ္
် ှုမ္ျာေးကု အသအမ္တ်
အပသေးစာေးစီေး ွာေးပရေး ုငဆ
် ုငသ
် ူမ္ျာေးကု အကကီေးစာေးစီေး ွာေးပရေး

ပဘေးဖယ်ခြံထာေးရသည်

ပရေး၊ ပကျေး

ု ်ငန်ေးမ္ျာေးထက် ဦေးစာေးပ ေးပရေးတုသည်

ပရေး၊

က်ပဒသ၏

ုမ္ုကျယ် နပ
် သာ

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ
ပ မ္ယာမ္ူဝ ဒ

င်ပ ာင်ေး

ပရေးထတွင်

ဝင်

ာပစရန်အတွက်

င်နရုေးအပ ခခြံမ္ူမ္ျာေးသည် အ

ွန် င်

အပရေးကကီေးပသာ အစတ်အ ုငေး် တစ်ခု ဖစ် သည်။36

ရသသလကခဏာ၊ ဘာသာစကာေးနှငူ့် ယဉ်ရကျေးြှုဆိုငရ
် ာခွွဲမခာေးဆက်ဆြ
ံ ှု
၂၇။ အီပကွပဒ နင
ု င
် မ္
ြံ

ု ်ထာေးပသာ အကကြံ

တက
ု ်တန
ွ ေး် ချက် ဖစ်သည် “

ယဉ်ပကျေးမ္ှုဆုငရ
် ာအစုအဖွွဲ့မ္ျာေးအပ ေါ် ခွ ခာေးဆက်ဆြံမ္ှုမ္ျာေးအာေး
ဖစ်နင
ု ပ
် ခ သည်

ြံုပ

ာေးတူ ဆ

ုပဗေးနီေးယာေးနင
ု င
် က
ြံ

အသုငေး် အဝုငေး် ၏ ူေးပ င်ေး ဝင်မ္ှု ဖင် ၎င်ေးတု၏
ဌာန်ေးရန်” ဟူပသာ အကကြံ
မ္န်မ္ာအစုေးရ၏

ယဉ်ပကျေးမ္ှုနင်

ခုနစ်

ကရင်တက်ကက

၁၂

၎င်ေးတု

တုငေး် ရင်ေးသာေး ည်သူမ္ျာေးအပန ဖင်
နစ်သက်ရာနည်ေး

ဌာန်ေးထာေးသည်။
ရက်ပန၌

ှု ် ာေးသူ ပနာ်အုနေး်

မ္်ေး ဖင်

ပဖာ် ခွငမ္
်

ကရင်အာဇာနည်ပန

ပသာ

ကခဏာ၊

ထုကစစရ ်မ္ျာေးအပ ေါ်

ည်ေး

ွစီစဉ်ခပသာ

ဝင်သည်။39 ထုအ င်

ူငယ်မ္ျာေးသည် ပဒေါ်ပအာင်ဆန်ေးစုကကည်၏ ဖခင် ဖစ်သူ ဗု

ည်နယ်၏ ဖမ္ ွဲ့ပတာ် ဖစ်ပသာ

ဝပသသ

ကျင်ေး ရန်အတွက်

ူငယ်နစ်ဦေးတု တရာေးစွဆုခြံခရ ခင်ေး

်ချ ်ပအာင်ဆန်ေး၏

ွ င်ပကာ်ဖမ္ ွဲ့တွင် စုက်ထူ ခင်ေး နင် တ်သက်၍ ဆနက
် ျင်ဆနဒ ပသာပကကာင်

ဖမ္်ေးဆီေး ခင်ေးခြံခကကရသည်။40 ချင်ေး ည်နယ် ပဒသခြံအရ ်ဘက်အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးက
ဗု

၎င်ေးတု၏

ွနခ
် ပသာင ေးနစ်အတွငေး် က ဖစ် ွာေးခပသာ သာဓက ဖစ်ရ ်မ္ျာေးတွင်

ရန်ကုနဖ် မ္ ွဲ့တင
ွ ်

နင် ကရင်

ကရင်နီ ည်နယ်တင
ွ ် ဒ ဇင်နငခ
် ျီပသာ
ရု ်ထုကု

ူထု

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေး ကာကွယ်ပစာငပ
် ာက်မ္ှု ပသချာပစပရေးအတွက် ဥ ပဒ ဖင်

က် မ္ူဝ ဒမ္ျာေးသည်

ဘာသာစကာေးမ္ျာေးကု

ကသဂ္ုတ်

ည်ေး “အစုေးရ၏ ဆြံေးု ဖတ်ချက်မ္ျာေးတွင် တုငေး် ရင်ေးသာေး

တက
ု တ
် ွနေး် ချက်ကု ပ ေးထာေး သည်။38

ခွ ခာေးဆက်ဆြံပသာ မ္ူဝ ဒမ္ျာေးကု
၂၀၁၉

ြံုေးဖယ် ာေးဖ ီေး အတူယဉ်တွတည် မ္ှုကု အာေးပ ေး မ္ငတ
် င်ရန်

ာက်ပသာ အပရေးယူပဆာင်ရွက်မ္ှုမ္ျာေးကု ထည်သွငေး် စဉ်ေးစာေးရန်” ဟူသည် အချက်ကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ

ပထာက်ခြံခသည်။37 အ

၂၈။

ူနည်ေးစုမ္ျာေး အ အဝင် တုငေး် ရင်ေးသာေးနင်

ည်ေး ၎င်ေးတု၏ဖမ္ ွဲ့ပတာ် ဟာေးခ ေးဖမ္ ွဲ့တွင်

်ချ ်ပအာင်ဆန်ေးရု ်ထု တည်ပဆာက်ပရေးအစီအစဉ်ကု ဆနက
် ျင်ခကကသည်။41 မ္ွန် ည်နယ် တြံတာေးတစ်စင်ေးအမ္ည်ကု

မ္ွနတ
် ုငေး် ရင်ေးသာေးအမ္ည် ဖင် ပ ေး
နက်ရှုင်ေး

ုပသာ်

ည်ေး ဗု

ာပစ သည်။42 ယင်ေးသု ဆနက
် ျင်မ္ှုမ္ျာေးမ္ာ

်ချ ်ပအာင်ဆန်ေး အမ္ည်အာေး ပ ေးခ ခင်ေးပကကာင် မ္ပကျန ်မ္ှုမ္ျာေး
က်

မ္န်မ္ာစစ်တ ်ကု ထူပထာင်ခဖ ီေး

ဖဗတသ တုနင် ပဆွေးပနွေးညနှုင်ေးခသည် ဗမ္ာတုငေး် ရင်ေးသာေး ဖစ်ပသာ
တုငေး် ရင်ေးသာေး

ူမ္ျ ေးမ္ျာေးအပန ဖင် ၎င်ေးတု၏ ယခင်မ္ျ ေးဆက်မ္ျာေးက

ဦေးတည်ပစခသည်

ဗု

်ချ ်ပအာင်ဆန်ေး၏

ဗု

ွတ်

်ပရေးရ ပအာင်

်ချ ်ပအာင်ဆန်ေးကု ဆနက
် ျင်ပန ခင်ေးမ္ဟုတ်ဘ

ည်ပထာင်စုနင် ူေးပ င်ေးသွာေးပစရန် သပဘာတူညီမ္ှုကု

ကတကဝတ် ဖစ်ပသာ

တန်ေးတူအခွငအ
် ပရေးနင်

ကုယ် ုင် ဌာန်ေးခွငမ္
် ျာေး

ဆြံုရှုြံေး ျက် ာေးပန ခင်ေးပကကာင် ဖစ်သည်။
၂၉။ တုငေး် ရင်ေးသာေးမ္ျာေး၏ ဝပသသ

ကခဏာကု ဖန ်ချ ်ချယ် ခင်ေးနင် တ်သက်ပသာ စုေးရမ္် ူ န်မ္ှုမ္ျာေးသည် ဒုကခသည်

မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေးအပ ေါ် တုကရ
် ု က်သက်ပရာက်မ္ှု ပန သည်။ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးသည် ၎င်ေးတု၏ တင
ု ေး် ရင်ေးသာေး
ဖစ်မ္ှုပကကာင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ခရ ခင်ေး ဖစ်ဖ ီေး ထုမ္တစ်ဆင် ၎င်ေးတု၏ ဝပသသ

ကခဏာကု ဘာသာစကာေးအရ ဖစ်ပစ၊

သပကဂတအရ ဖစ်ပစ၊ နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးအထမ္်ေးအမ္တ် ွမ္ျာေးမ္ ဖစ်ပစ သုမ္ဟုတ် ရုေးရာယဉ်ပကျေးမ္ှုမ္တစ်ဆင် ဖစ်ပစ ပဖာ်ထတ
ု ်ခွင်

ငင်ေးဆုခြံပနရ ခင်ေးသည်

အကကမ္်ေးဖက်ပသာ

ဗမ္ာကကီေးစုေး ခယ်

ယ်ပရေး

ု ်ငန်ေးစဉ်၏

အပ ခခြံအတ
ု ် မ္စ်တစ်ခု ဖစ်ဖ ီေး

က်နက်ကင
ု ် ဋ ကခနင် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုမ္ျာေးကု ဆယ်စုနစ်ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ ည်ကကာပစရန် ြံ ုေးပ ေးပနသည်။

လှုြ် ှာေးသွာေးလာမခင်ေး၊ ထိုတရ
် ဖာ်ရမြာဆိုမခင်ေးနှငူ့် အသင်ေးအြင်ဖွဲွဲ့စ
ွ ည်ေးမခင်ေးဆိုငရ
် ာ အရမခခံလွတလ
် ြ်ခွငြ
ူ့် ျာေးတွင် ဥြရဒနှငူ့်
အိုြ်ချြုံြ်ရရေးြိုငေး် ဆင
ို ရ
် ာ အတာေးအဆေးြျာေး
၃၀။ ပနရ ် န်ပရေးတွင် ဥ ပဒ ုငေး် ဆုငရ
် ာ နင/် သုမ္ဟုတ် အု ခ
် ျ ်ပရေး ုငေး် ဆုငရ
် ာ စာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ျာေးသာမ္က ဒုကခသည်
မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေး၏ တရာေးဝင်မ္ှုအ ခအပနနင်
အမ္ျာေးအ ာေး
အ

ပနသည်။

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ

တ်သက်၍

ည်ေး ဖစ်နင
ု ပ
် ခ ပသာ အတာေးအဆီေး သုမ္ဟုတ် အနတရာယ်

က် ဥ ပဒပရေးရာအပ ခအပနမ္ာ ကု

ုနပ
ီ ခတ်ကတည်ေးက

ွန် င် ပခတ်ပနာက်ကျပနသည်ဥ ပဒမ္ျာေးကု စာအု ်မ္ျာေးထတွင် ထာေး ပနဆ ဖစ်ဖ ီေး ယင်ေးတုကု

အသြံုေး

ပ

အတွက်

သည်။ ၎င်ေးမ္ာ ပသချာပရရာမ္ှုမ္ ပသာ
၎င်ေးတု၏

ပနခပသာ

ုအ ်သ

ု ပရွ ေးချယ်

တ်ဝန်ေးကျင်တစ်ခုကု ဖစ်ပ ေါ်ပစဖ ီေး ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်သူမ္ျာေး

တရာေးဝင်မ္ှုအပ ခအပနနင် တ်သက်၍

ပသချာပရရာမ္ှု

မ္ပန ခင်ေးပကကာင်

ပနရ ် န်ပရေးနင်

တ်သက်ပသာ ဆြံုေး ဖတ်ချက်မ္ျာေး ချမ္တ်ရာတွင် အခက်အခ ဖစ်ပစ သည်။
၃၁။ ဋ ကခ ဖစ် ွာေးပန ခင်ေး သုမ္ဟုတ် ရွ ာမ္ျာေးမ္ီေးရှု ွဲ့ခြံရ ခင်ေးပကကာင် ဖစ်ပစ၊ သုမ္ဟုတ် အတင်ေးအဓမ္မ
ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရ ခင်ေးပကကာင် ဖစ်ပစ အပရေးပ ေါ်တမ္်ေးပ ာင်ထွက်ပ ေးခရပသာ
ုငဆ
် ုငထ
် ာေးပသာ တရာေးဝင်စာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ျာေး
ထုစာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ျာေး

ဖျက်ဆီေးခြံ

ခ

င် င် မ္ကကာခဏဆုသ

ုကရ
် ခင်ေးပကကာင်

န်

ပ မ္ယာ ုငဆ
် ုငမ္
် ှုနင် ပနရ ် န်နင
ု ပ
် ရေး ပရ ည်တည်တြံပစမ္ည် အ ခာေး

ည်သူမ္ျာေးသည် ယခင်က ၎င်ေးတု

ု ချန်ရစ်ခရပ

ည်ရယူနင
ု သ
် ည်နည်ေး

ု ်အာေးပ ေး ခုငေး် ပစမ္ှုမ္

မ္်ေး

သည်။ ၎င်ေးတအပန
ု
ဖင်

မ္ ပတာဘ

နင
ု င
် သ
ြံ ာေး ဖစ်မ္ှု၊

ုငဆ
် ုငမ္
် ှုအခွငအ
် ပရေးမ္ျာေးကု သက်ပသ နင
ု သ
် ည်

အပရေးကကီေးပသာ အပထာက်အထာေးမ္ျာေး ဆြံုေးရှု ြံေးရသွာေးကကရ သည်။ တ ခာေးပသာသူ အမ္ျာေးအ ာေးမ္ာမ္ူ တင
ု ေး် ရင်ေးသာေး
ူမ္ျ ေးမ္ျာေး၏ ပဝေး
မ္ှုပကကာင်

ြံပခ င်ဖျာေးသည် ပကျေး

မ္တ် ြံုတင်ကတ် ာေးမ္ျာေးနင်

က်ပဒသမ္ျာေးတွင် ပနထုငတ
် တ်ပသာ သပဘာသဘာဝနင် ပဘေးဖယ်ခြံထာေးရ

ပမ္ွေးစာရင်ေးမ္ျာေးအ အဝင်

ယင်ေးကသုစာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ျာေးမ္ာ

မ္ ခကက ။ ထအ
ု
င် ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုအတွငေး် ပမ္ွေးဖွာေးပသာကပ
ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရမ္ှုပဒသမ္ျာေးတွင် ထုတ်ပ ေးပသာ ပမ္ွေးစာရင်ေးမ္ျာေးကုမ္ူ
မ္

အစကတည်ေး င်

ေးမ္ျာေးမ္ာ တရာေးဝင်ပမ္ွေးစာရင်ေးမ္ျာေး မ္ ကကဘ
မ္န်မ္ာအစုေးရက အသအမ္တ်

ထာေး ခင်ေး

။

၃၂။ နယ်စ ်ကု ဖတ်ပကျာ်၍ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရ ခင်ေးက

ည်ေး ဥ ပဒပကကာင်ေးဆုငရ
် ာအရ ပနာက်ဆက်တွ အကျ ေး

သက်ပရာက်မ္ှုမ္ျာေး ပနနင
ု သ
် ည်။ စစ်တ ်အု ်ချ ်ပနစဉ်ကာ

အတွငေး် မ္န်မ္ာနင
ု င
် မ္
ြံ တရာေးမ္ဝင်ထွက်ခာွ ခဖ ီေး ပနရ ် န်ရန်

ကက ေး မ္်ေးပသာသူမ္ျာေးမ္ာ

ူဝင်မ္ှုကကီေးကက ်ပရေးအက်ဥ ပဒနင်

အထူေးသ ဖင် ၎င်ေးတုသည်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ င်

ဖမ္်ေးဆီေး ခင်ေး ခြံရနင
ု သ
် ည်။43

နင
ု င
် ပ
ြံ ရေး

အ ခာေးအမ္ျ ေးမ္ျ ေးပသာ

ှု ် ာေးမ္ှုမ္ျာေးတွင်

ဥ ပဒဆုငရ
် ာ

ဌာန်ေးချက်မ္ျာေး

ဝင် တ်သက်ပနသည်ဟု ယူဆရခြံ က

၃၃။

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေး

အက်ဥ ပဒ၏

ပကကာက်ရွြံ ွဲ့ ူ န်ပနသည် ဥ ပဒ ဌာန်ေးချက်မ္ျာေးထမ္ တစ်ခုမ္ာ မ္တရာေးအသင်ေး

ုဒမ္
် ၁၇ ဖစ်သည်။ ၁၉၀၈ ခုနစ်တွင်

ပဟာင်ေးနွမ္်ေးပနဖ ေးီ အစုေးရအပန ဖင် ထုကသု ပဝေးဝ ေး

ဌာန်ေးခပသာ မ္တရာေးအသင်ေးမ္ျာေးအက်ဥ ပဒသည် အ

ွန် င်

ပသာဥ ပဒကု အသြံုေးချ ခင်ေးအာေး ဖင် အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးနင်

က်နက်ကင
ု တ
်
်ဖွွဲ့ဝင်မ္ျာေးကှိုံ ‘တရာေးမ္ဝင်အသင်ေးအဖွွဲ့ နင် ဆက်နယ
ွ ်ပနမ္ှု’ ဖင် ဖမ္်ေးဆီေးနင
ု သ
် ည်။ ထုအထတွင် အနည်ေးဆြံေးု
အာေး ဖင် NCA ကု

က်မ္တ်ပရေးထေးု မ္ထာေးပသာ EAO မ္ျာေးအ အဝင် စစ်တ ်၏ချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးကု ဆနက
် ျင်သည်

အ ခာေးပသာ နင
ု င
် ပ
ြံ ရေး သုမ္ဟုတ်
က်

သုမ္ဟုတ် ယခင်က

ူအခွငအ
် ပရေးအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေး ဝင်ပကကာင်ေး သ ထာေးကကသည်။44 သုပသာ် ယင်ေးသည်

က်နက်ကင
ု တ
်
်ဖွွဲ့ဝင်မ္ျာေးကုသာမ္ကဘ မ္န်မ္ာစစ်တ ်က အရ ်သာေး ည်သူမ္ျာေးကု EAO

မ္ျာေးနင် တ်သက်ဆက်နယ
ွ ်သည်ဟု အဖမ္
EAO မ္ျာေး၏

ု

ု င် စွ ်စွပ

သည်။ မ္ကကာပသေးခင်က င် ထုဥ ပဒ ဖင် ဖမ္်ေးဆီေးမ္ှုမ္ျာေးတွင်

ှု ် ာေးမ္ှုမ္ျာေးကု သတင်ေးရယူပရေးသာေးခပသာ သတင်ေးပထာက်မ္ျာေး45 နင် EAO မ္ျာေးနင် တ်သက်ဆက်နယ
ွ ် ခင်ေး

မ္ ပကကာင်ေး ငင်ေးဆုခသည် အထူေးသ ဖင် ကချင် ည်နယ်နင်
ည်သူမ္ျာေး

မ္်ေး ည်နယ်ပ မ္ာက် ုငေး် မ္ IDP မ္ျာေးအ အဝင် အရ ်သာေး

ဝင်သည်။46 ယင်ေးကသုပသာ အပ ခအပနပအာက်တွင် UNHCR က ထုငေး် နင
ု င
် ြံ

စခန်ေးမ္ျာေးမ္ ဒုကခသည်

တစ်ဦေးချင်ေးစီအာေး နင
ု င
် သ
ြံ ာေး ဖစ် ခင်ေး အကက စစစ်မ္ှု အစီအစဉ်တစ်ခုကု

မ္န်မ္ာအစုေးရနငအ
် တူ တွဖက်

တင် ထာေးချက်မ္ာ

ပနရ ် န်

စုေးရမ္် ူ န်စရာ

သြံသယ ပနသည်အ မ္င် ဖင်
ဒုကခသည်မ္ျာေး အာေး

ဖစ်ပန သည်။

ထစ
ု ခန်ေးမ္ျာေးမ္

ာခကကပသာ

ု ်ပဆာင်ရန်

ဒုကခသည်မ္ျာေးကု

ည်နယ်တွငေး် အာဏာ ုငမ္
် ျာေးက ပစာငက် ကည်ကကသည်။ ထုပကကာင် နယ်စ ်တစ်ပ

ေးြံု ၏ အချက်အ က်မ္ျာေးကု မ္န်မ္ာအစုေးရအာေး ရယူခွငပ
် ေး

ပဖာ် ထာေးပသာ ဥ ပဒမ္ျာေးကု အသြံေးု

ပနသည် အပ ခအပနတွင် ၎င်ေးတု၏

ာက်

က
ု ် ခင်ေးသည် အထူေးသ ဖင် အထက်တွင်

ြံု ခြံ ပရေးမ္ာ အထူေး စုေးရမ္်ဖွယ် ဖစ်

ာ သည်။

ြေးယစ်ရဆေး ေးြျာေး
၃၄။

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

ပန သည်။

က်နက်ကုင် ဋ ကခသည် မ္ူေးယစ်ပဆေးဝ ေး ထုတ်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည် ကမ္ဘာပ ေါ်တွင် ဘန်ေး ဒုတယအမ္ျာေးဆြံေးု ထုတ်

ကျယ်ကျယ် န် န်

နန
် ပနသည
ြံ
်

မ္င်ေးပဆေး

(စတ်ကကပဆေး ာေး)

က်နက်ကုငအ
် ဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးက

ု ်ပသာ နင
ု င
် ြံ ဖစ်ဖ ီေး ပဒသအတွငေး် တွင်

ကူေးသန်ေးပရာင်ေးဝယ်ပရေး၏

ဖစ်သည်။47 ဘန်ေးထွက် စစညေး် မ္ျာေးနင် စတ်ကကပဆေး ာေးမ္ျာေး နစ်မ္ျ ေးစ
ပနပသာ

ု ်မ္ှု၊ ဖန် ဖျူေးမ္ှုနင် သြံုေးစွမ္ှုမ္ျာေး ဖင် ဆက်နယ
ွ ်

ေးြံု ထုတ်

အဓကဇာတ်ပကာင်

ု ်မ္ှုအမ္ျာေးစုမ္ာ အစုေးရနငခ
် ျတ်ဆက်မ္ှု

ု ်ပဆာင်ပန ခင်ေး ဖစ်သည်။ နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးရည်ရွယ်ချက်မ္ျာေး သည် EAO မ္ျာေးအာေး

တုက်ခက
ု ်ရာတွင် အသြံုေးချခြံ အင်အာေးစုအ ဖစ်

ဝင် ခင်ေးအတွက် မ္ူေးယစ်ပဆေးဝ ေး ထုတ်

စီမ္ြံအု ်ချ ်ရန် မ္န်မ္ာစစ်တ ်က အပ ေးအယူစနစ် အ ဖစ် ချန်

ု ်ရန်နင် နယ်ပ မ္အနည်ေးငယ်

်ပ ေးထာေးသည်။ တချ ွဲ့ပသာ

ည်သူစစ်တ ်ဖွွဲ့မ္ျာေးကု

မ္န်မ္ာစစ်တ ်က ဖွွဲ့စည်ေးထာေးသည်။48 သုပသာ် ပနာက်ဆက်တွ အကျ ေးဆက်မ္ျာေးကု ရင်ဆုငရ
် သူမ္ျာေးမ္ာ အမ္ျာေးအာေး ဖင်
ပကျေး

က်ပဒသပန

တင
ု ေး် ရင်ေးသာေး ည်သူမ္ျာေး၊

ဒုကခသည်နင်

IDP

မ္ျာေး

စသည်သာမ္န် ည်သူမ္ျာေး င် ဖစ်သည်။

ကရင် ည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနစ် နစ်ဘက် အ စ်အခတ်ရ စ
် ပရေး သပဘာတူ ခသည်အချန်မ္စ၍
အသြံုေးချခြံ ဖစ်ပသာ နယ် ခာေးပစာငတ
်
ဖ
် ွွဲ့ မ္ စတ်ကကပဆေး ဖနခ
် ျမ္ှုမ္ျာေး

ုမ္ုတုေး မ္င်

မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏

ာ ခင်ေးကု မ္တ်တမ္်ေးတင်ထာေး သည်။49

ကချင် ည်နယ်တွင် အမ္ျ ေးသာေးငယ်မ္ျာေးအကကာေး အထူေးသ ဖင် ပကျာက်စမ္်ေးတူေးပဖာ်သည်ပဒသမ္ျာေးတွင် ဘန်ေး ဖျူစွသည်

နှုနေး် မ္ာ ပကကာက်ခမ္န်ေး

မ္ငမ္
် ာေးပနသည်။50 အ

ာေးတူ မ္်ေး ည်နယ် ပကျေးရွ ာအပတာ်မ္ျာေးမ္ျာေးမ္ာ

ည်ေး မ္ူေးယစ်ပဆေးဝ ေး

ပရာင်ေးဝယ်ပဖာက်ကာေးမ္ှုပကကာင် ယင်ေးနငဆ
် က်နယ
ွ ်ပနပသာအကကမ္်ေးဖက်မ္ှု သုမ္ဟုတ် အမ္ျ ေးသာေးထုအတွငေး် ပဆေးစွမ္ှု
တုပကကာင် ဖျက်ဆေးီ ခင်ေး ခြံပနကကရသည်။ ထုအ င် အစုေးရ၏ မ္ူေးယစ်ပဆေးဝ ေး တက
ု ်ဖျက်ပရေး ဥ ပဒမ္ျာေးနင် မ္ူဝ ဒမ္ျာေးသည်
မ္ူေးယစ်ပဆေးဝ ေး

ု ်ငန်ေးမ္ျာေးတွင် အကကီေးစာေး ထုတ်

ု ်ပရာင်ေးဝယ်ပနသူမ္ျာေးကု အ စ်ပ ေးအပရေးယူရမ္ညအ
် စာေး အပသေးစာေး

ပရာင်ေးဝယ်သူမ္ျာေးနင် သြံုေးစွသူမ္ျာေးကုသာ စ်မ္တ်ထာေး ခင်ေး ဖစ်ပနသည်။51

ကျန်ေးြာရရေးနှငူ့် ြညာရရေး
၃၅။ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရပသာကာ

အတွငေး် အပကာင်ေးဆြံုေး

နယ်စ ်တစ်ပ

ာက်တွင် ဖွင်

ပ ေးသည် မ္ူ

တန်ေး၊ အထက်တန်ေးနင် ၁၀-တန်ေး

ည်ဝပသာ

ကျန်ေးမ္ာပရေး

အစုေးရပကျာင်ေး

န
ွ ် ပကျာင်ေးမ္ျာေးအ အဝင် စနစ်တကျစီစဉ်ထာေးပသာ၊ စြံချန်စြံနနှု ေး်

မ္ဟုတ်သည်ပကျာင်ေးမ္ျာေးနင်

စန်ပခေါ်မ္ှုတစ်ခုမ္ာ

စြံချန်မ္ီသင်ရု ေးညွှနေး် တန်ေးမ္ျာေးနင်

ထုပကျာင်ေးမ္ျာေးမ္

ထုတ်ပ ေးထာေးပသာ

ု ်သာေးမ္ျာေး၏ အရည်အချင်ေးမ္ျာေးကု အသအမ္တ်

ညာပရေးဆင
ု ရ
် ာ

ပရေးနင် အ

ဆရာ၊

ပကျာင်ေးမ္ျာေးမ္ ထုတ်ပ ေးပသာ ပအာင်

က်မ္တ်မ္ျာေးကု အသအမ္တ်

ထုတ်ပ ေးသည်ပအာင်

ပအာင်

က်မ္တ်မ္ျာေးနင်

ာေးတူ အ ခာေးထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသည်

ည် တ်ပသာပကျာင်ေးမ္ျာေးနင် အရ ်ဘက်

ပကျာင်ေးမ္ျာေးမ္

သင်တန်ေးဆင်ေး

စ်ထာေးသည်ပကျာင်ေးမ္ျာေးမ္ ရ ပသာ ညာပရေး င် ဖစ်သည်။52 ပနရ ် န်ရာတွင်

ပနရာမ္ျာေးမ္ EAO ထှိေြီး် ချ ပ်မှုသအာက်

မ္ဟုတ်ပသာ

မ္်ေးတချ ွဲ့ မ္ာ ထုငေး် - မ္န်မ္ာ

စ်ထာေးပသာ စြံချန်မ္ီသင်ရုေးညွနေး် တမ္်ေးမ္ျာေးနင် သင်တန်ေးဆင်ေး ဆရာ၊ ဆရာမ္မ္ျာေး ဖင် သင်ကကာေး

ဆရာမ္မ္ျာေးကု ခနအ
်
်ထာေးပသာ EAO ဖွင်
ကကီေးမ္ာေးပသာ

ညာပရေးဆုငရ
် ာအခွငအ
်

ူထအ
ု သုငေး် အဝုငေး် မ္

ည် တ်ပသာ

ပရေး ဖစ်သည်။ မ္န်မ္ာအစေးု ရသည် သမ္ာေးရု ေးကျ

က်မ္တ်မ္ျာေးကု

အသအမ္တ်

ထာေး ခင်ေးမ္

။

ဤအချက်က

ပကျာင်ေးသာေးမ္ျာေး အပန ဖင် အစေးု ရပကျာင်ေးမ္ျာေး၌ သငပ
် တာ်ပသာအတန်ေးမ္ျာေးသု တက်ပရာက်နင
ု စ
် ွမ္်ေး နင/် သုမ္ဟုတ်
တကကသု

် တက်ပရာက်ခွင် ပ

ာက်ထာေးနင
ု ပ
် ရေးတုအပ ေါ် သက်ပရာက်မ္ှု ဖ ီေး ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးအပန ဖင်

အနာဂ္တ် မ္ျ ေးဆက်မ္ျာေးအတွက် အရည်အပသွေး ပသာ
ကက ေး မ္်ေးအာေးထုတ်မ္ှုမ္ျာေးကု ချ ေးနမ္်ဖယ် ာေး

ညာပရေးအခွငအ
်

မ္်ေးမ္ျာေး ပ ေါ်ထွနေး်

ာပစရန် နစ်ပ င်ေးမ္ျာေးစွာ

က
ု ် ခင်ေး င် ဖစ်သည်။53 ထုပကျာင်ေးမ္ျာေးမ္ ပကျာင်ေးဆရာ၊ ဆရာမ္မ္ျာေးမ္ာ

၎င်ေးတု၏ အရည်အချင်ေးမ္ျာေးကု အသအမ္တ်

ခင်ေး မ္ သညအ
် တွက် အစုေးရပကျာင်ေးမ္ျာေးတွင် အ

ည်ေး

ု ်ရနင
ု မ္
် ည် မ္ဟုတ် ။

လသာေးချင်ေးစာနာြှုဆင
ို ရ
် ာ ရထာက်ြံူ့ြှု
၃၆။ ပနရ ် န်မ္ည် ဒုကခသည်မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေးအတွက် ပ မ္ယာမ္
ဆုငရ
် ာ အခွငအ
်

မ္်ေးမ္ျာေး

စခန်ေးမ္ျာေးအတွက် မ္ မ္ ဖစ်
ဆက်

ြံုပ

ာက်ဘ ချ တ
ွဲ့ ပန ခင်ေးနင် အသက်ပမ္ွေးဝမ္်ေးပကျာင်ေးမ္ှု

ာေး ေးပနသည်အခင်ေးအကျင်ေးပအာက်တွင် အ
အ
ု
်ပသာ ပထာက် ြံမ္ှုမ္ျာေးကု ဆက်

င်မ္ျာေးအပန ဖင် ဒုကခသည်စခန်ေးမ္ျာေးနင် IDP

က် ြံ ုေးပ ေးရန် အ

န
ွ ် င်အပရေးကကီေး သည်။ သုပသာ်

က် ဖစ် ွာေးပနပသာ ထပတွွဲ့တက
ု ်ခုက်မ္ှုမ္ျာေး၊ ချနယမ္်ေးယုငပ
် နသည် ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ဂ္ုဏသ
် ကခာ

ပနရ ် န်နင
ု ပ
် ရေးအတွက် ပမ္ ာ်

ကူညီပ ေးပနပသာ အရ ်ဘက်

ငခ
် ျက် ကင်ေးမ္ပန ခင်ေးမ္ျာေး ဆက်

ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ျာေး၊

က် ပနပသာ်

ြံု ခြံ မ္ှု

နင ်

ည်ေး နယ်စ ် ဖတ်ပကျာ်

ူထအ
ု ဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ျာေးနင် တုငေး် ရင်ေးသာေးဝန်ပဆာင်မ္ှုပ ေးသူမ္ျာေးနငအ
် တူ ထုငေး် နင
ု င
် အ
ြံ တွငေး်

ဒုကခသည်စခန်ေးမ္ျာေးနင်

ည်တင
ွ ေး် IDP စခန်ေးမ္ျာေးအတွက်မ္ူ ဖ ီေးခသည်နစ်မ္ျာေးအတွငေး်

ပထာက် ြံမ္ှုမ္ျာေး သသသာသာ ပ

ျာကျ

ာခသည်။54 အပရေးတကကီေး

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုဆုငရ
် ာ အကူအညီ

အ
ု
်သည် ဝန်ပဆာင်မ္ှုမ္ျာေးကု

ြံုပ

ာက်စာွ

မ္ရ ခင်ေးပကကာင် စခန်ေးမ္ျာေး၌ ပနထုငသ
် ူမ္ျာေးမ္ာ ဆင်ေးရဒုကန
ခ င် ကကြံ ပတွွဲ့ ကကရဖ ီေး အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး၊ ကပ

ေးမ္ျာေးနင်

မ္သန်စွမ္်ေးသူမ္ျာေးအပန ဖင် အခက်အခမ္ျာေးနင်

င်မ္ျာေးမ္

ုမ္ု ရင်ဆုငက် ကြံ ပတွွဲ့ ကကရမ္ည်

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးအတွက်

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုဆုငရ
် ာ

တစ်ချန်တည်ေးတွင်

အာေးပ ေးသည်အပ ခအပနမ္ျာေး

ပနရ ် န်ပရေးကု

အစီအစဉ်မ္ျာေး၊ ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး
ကျန်ေးမ္ာပရေး၊

ရန် ြံုပငွ

ဖစ်သည်။

နင
ု င
် တ
ြံ ကာအ

ကူညီပထာက် ြံမ္ှုမ္ျာေးကု

ဖစ်ပ ေါ်

ပ

ာချခသည်

ာပစရန်ရည်ရွယ်သည်

ဖွွဲ့ြံ ဖဖ ေးပရေး

ု ်ငန်ေးစဉ်နင် ၎င်ေး၏ ဖွွဲ့စည်ေးတည်ပဆာက်မ္ှု ြံုစက
ြံ ု ကူညီ ြံ ုေးပ ေး ခင်ေး နင် မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ တွငေး်

ညာပရေးနင် ဖွွဲ့ြံ ဖဖ ေးပရေးဆုငရ
် ာ စီမ္ြံကန်ေးမ္ျာေးအတွက် ရန် ြံုပငွ ြံ ုေးမ္ှုမ္ျာေး

ုမ္ုတုေး မ္င်

ု ်ပဆာင်

ာ သည်။

ကရင် ည်နယ်အတွငေး် အီေးတူေးထ IDP စခန်ေး၊ မ္်ေး ည်နယ်အတွငေး် IDP စခန်ေးမ္ျာေးနင် မ္်ေးဒုကခသည်စခန်ေးတစ်ခု ဖစ်ပသာ
ကုနေး် ပကျာအ အဝင်

တချ ွဲ့ပသာ

IDP

စခန်ေးမ္ျာေးတွင်

အ ခာေးပသာ ဖစ်ရ ်မ္ျာေးတွငမ္
် ူ စာေးန ်ရကခာမ္ျာေးကု ပ

ာချ

စာေးန ်ရကခာမ္ျာေး

ြံုေး၀ ဖတ်ပတာက်

ုက် ခင်ေးမ္ျ ေး

ဖစ်ဖ ီေး

က
ု ်ကကသည်။55

IDP စခန်ေးြျာေး ြတ်သြ်ေးမခင်ေး
၃၇။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

ူမ္ူဝန်ထမ္်ေး၊ ကယ်ဆယ်ပရေးနင်

န်

ည်ပနရာချထာေးပရေးဝန်ကကီေးဌာနက ရခုင၊် ကချင်၊

ည်နယ်မ္ျာေး IDP စခန်ေးမ္ျာေး တ်သမ္်ေးပရေးကု ဦေးတည်သည်အစီအစဉ်တစ်ခု
အဆုအရ ယင်ေးကု စတင်ပဆာင်ရွက်ပနဖ ီ ဖစ်သည်။56 သုပသာ်
တစ်စြံုတစ်ရာ

ု ်ပဆာင်ခ ခင်ေးမ္ ဘ အရ ်ဘက်

မ္ျာေး

ု ်ပဆာင်ပနဖ ီေး ဝန်ကကီေး ဦေးဝင်ေး မ္တ်ပအေး၏

ည်ေး ယင်ေး

ု ်ငန်ေးစဉ်နင် တ်သက်၍ ပဆွေးပနွေးညနှုင်ေးမ္ှု

ူထုအဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ျာေးအပန ဖင် သတင်ေးအချက်အ

က်တစ်စြံုတစ်ရာ

ချက်တစ်စြံုတရာ ပ ေးခွင် မ္ ခ ။57 ကချင်နင် မ္်ေး ည်နယ်မ္ျာေးတွင် ဘုရာေးပကျာင်ေးမ္ျာေးနင် IDP

ရ ခင်ေး သုမ္ဟုတ် အကကြံ
စခန်ေးမ္ျာေးအ ဖစ် ဖွင်

မ္်ေးနင် ကရင်

စ်ရန် ပနရာပ ေးထာေးပသာ အ ခာေးပသာပနရာမ္ျာေးအာေး စခန်ေးမ္ျာေး တ်သမ္်ေးရန် စစ်တ ်က ဖအာေးပ ေးမ္ှု

ည်ေး ဖ ီေး KIA ထန်ေးချ ်နယ်ပ မ္မ္ျာေး IDP မ္ျာေးဆီသု အကူအညီမ္ျာေး ပ ေး ုခပသာ ကူညီပထာက် ြံပရေး

ု ်သာေးမ္ျာေး

ည်ေး မ္တရာေးအသင်ေး အက်ဥ ပဒပအာက်တွင် မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏ ဖမ္်ေးဆီေးမ္ှုကု ခြံပနကကရသည်။58 ၂၀၁၇ ခုနစ်ကတည်ေး

မ္ာ

က င် UNHCR ၏ အကူအညီ ဖင်
သုပသာ်
ကကရဆ

ူဦေးပရ တစ်ပထာင် (၁,၀၀၀) နီေး ေး မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ တွငေး် သု ပနရ ် န်ခကကသည်။

ည်ေး ထုပနရ ် န်သူမ္ျာေးသည်
ဖစ်သည်။

ထုပကကာင်

မ္ပဖာ်နင
ု ပ
် သေးသ၍ ပနရ ် န်ပရေး

ြံု ခြံ ပရေးနင် အသက်ပမ္ွေးဝမ္်ေးပကျာင်ေး

နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးသပဘာတူညီချက်မ္ျာေးကု
ု ်ငန်ေးစဉ်မ္ျာေးကု ဖအာေးပ ေး ခင်ေးမ္ျ ေး မ္

ပရေးဆုငရ
် ာ စန်ပခေါ်မ္ှုမ္ျာေးကု ရင်ဆုငပ
် န

ပအာက်ပ ခပ မ္ င်တွင်

အပကာင်အထည်

ု ်ပဆာင်သင် ။

နဂံိုေး
၃၈။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည် ထမ္ နင် ဒုတယ အကကမ္် UPR တွင် ၎င်ေးကုယတ
် ုင် ပထာက်ခြံခပသာ အကကြံ
ုက်နာပဆာင်ရွကရ
် န် အ
ကျယ် နဖ် ေးီ

အာေး

တုကတ
် ွနေး် ချက်မ္ျာေးကု

မ္်ေးပဝေးပနဆ ဖစ်သည်။ ဒုကခသည်မ္ျာေးနင် IDP မ္ျာေး၏ ကြံကကမ္မာနင် အနာဂ္တ်သည်

ေးြံု ဝင်မ္ှု ပသာ

ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပရေး

ု ်ငန်ေးစဉ်

ပဖာ်ပဆာင်ပရေး၊

ုမ္ု

ဖွွဲ့စည်ေး ြံုအပ ခခြံဥ ပဒ င်ဆင်ပရေး၊

ူမ္ျ ေးတြံုေးသတ် ဖတ်မ္ှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေးနင်
ူအခွငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ျာေးနင်

ူသာေးမ္ျ ေးနွယ်အာေးဆနက
် ျင်ပသာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေးအ အဝင် ဆေးု ရွ ာေး

တ်သက်၍

စ်ဒဏ်ပ ေးအပရေးယူခြံရမ္ှု ကင်ေး

သည်

ွတ်ပန ခင်ေးကု အဆြံေးု သတ်ပရေးနင်

ူနည်ေးစု၏ အခွငအ
် ပရေးမ္ျာေးကု ကာကွယ်ပ ေးဖ ီေး ဖက်ဒရယ်ဒမ္
ီ ုကပရစီကု အပ ခခြံသည် တုငေး် ရင်ေးသာေးတန်ေးတူညီမ္ မ္ှုနင်
ကုယ် ုင် ဌာန်ေးခွငက
် ု အသအမ္တ်

ပသာ နင
ု င
် တ
ြံ စ်နင
ု င
် ြံ ထူပထာင် ခင်ေးတုအပ ေါ်တွင် မ္ူတည်ပန သည်။

၃၉။ ယင်ေးကသု ကကီေးမ္ာေးပသာ ကစစရ ်မ္ျာေးအပ ေါ် တုေးတက်မ္ှုတစ်စြံုတရာ
စာတမ္်ေးတုထတွင် ပဖာ် ထာေးပသာ
မ္ျာေးအာေး

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုဆုငရ
် ာ ပထာက် ြံမ္ှုမ္ျာေး ဆက်

ပနရ ် န်ရန် ဖအာေးပ ေး ခင်ေး မ္
တမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးသည် အာေး
၎င်ေးတု

ဿနာရ ်မ္ျာေးသည် ဆက်

ု ်ပဆာင်ရန်

ည်ေး အထူေး

မ္တရာေးမ္ှုမ္ျာေးကု

က်တည် ပနမ္ည် ဖစ်ဖ ီေး ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူ

က် ြံ ုေးကူညီပ ေးရန်နင်

ြံု ခြံ မ္ှုမ္ သည် အခင်ေးအကျင်ေးသု

ုအ ် သည်။ ပနာက်ဆေးြံု အချက်အပန ဖင် ထွက်ပ ေး

ြံုေး ဝင်ပသာ နင
ု င
် တ
ြံ ည်ပဆာက်ပရေး

ရင်ဆုငက် ကြံ ပတွွဲ့ ခရပသာ

ု ်ပဆာင်နင
ု ် ခင်ေး မ္ ပသေးသ၍ ယခုတင် ချက်

ု ်ငန်ေးစဉ်၏ အစတ်အ ုငေး် အ ဖစ်

အသအမ္တ်

ခင်ေးနင်

န်

ဝင်ရမ္ည် ဖစ်ဖ ီေး

ည်ကုစာေးမ္ှု

ု ်ပဆာင်ပ ေး ခင်ေး၊

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုနင် ခွ ခာေးဆက်ဆြံမ္ှုမ္ျာေးကင်ေးသည် ဖငမ္်ေးချမ္်ေးပသာ မ္န်မ္ာနင
ု င
် တ
ြံ ွင် ဘဝသစ်မ္ျာေး ထူပထာင်နင
ု ပ
် ရေး တက
ု ု
ြံ ုေးပ ေးသည် အစီအစဥ်မ္ျာေး

ု ်ပဆာင်ရမ္ည် ဖစ်သည်။

မြန်ြာအစိုေးရထံသ ို အကကံ
မြြုံတက
ို တ
် န
ွ ်ေးချက်ြျာေး
ူ့
•

မ္ုဒမ္်ေးကျင် ခင်ေးနင်
စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေး၊

င် ုငေး် ဆုငရ
် ာအကကမ္်ေးဖက် ခင်ေးမ္ျာေးကု
ူသာေးမ္ျ ေးနွယအ
် ာေး ကျျူေး

ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ် ကျျူေး

ွနပ
် သာ

စစ်

က်နက်သဖွယ်

ွနပ
် သာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေး၊

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္မ္
ှု ျာေးအာေး

အသြံေးု

ခင်ေးအ အဝင်

ူမ္ျ ေးတြံေးု သတ် ဖတ်မ္ှုနင် အရ ်သာေး
ြံုေး အဆြံေးု သတ်သွာေးပစရန် စစ်မ္န်ပသာ

ကက ေးစာေးအာေးထုတ်မ္ှုမ္ျာေး ဖင် ပဆာင်ရွကရ
် န်၊
ူဝင်မ္ှုကကီေးကက ်ပရေးဥ ပဒနင်

•

င်ဆင်မ္ွမ္်ေးမ္ြံ ခင်ေးမ္ျာေး
ဥ ပဒပကကာင်ေးအရ

မ္တရာေးအသင်ေးအက်ဥ ပဒမ္ျာေးကု

ု ်ပဆာင်ကာ ပနရ ် န်
ပနာက်ဆက်တွ

ဖျက်သမ္်ေး ခင်ေး

နင/် သုမ္ဟုတ်

ာပသာ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးအာေး ၎င်ေးဥ ပဒမ္ျာေး ဖင်

အပရေးယူခြံရမ္ည်

မ္ဟုတ်ပကကာင်ေး

တရာေးဝင်

ူသ င်ကကာေး

မ္ူဝ ဒ

ချမ္တ်ထုတ် န် ခင်ေးအာေး ဖင် အာမ္ခြံချက်ပ ေးရန်၊
•

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူ
ပနရ ် န်ပရေး
ကု

ူထအ
ု တွက် မ္မ္ဆနဒအပ

ု ်ငန်ေးစဉ် ဖစ်ပရေး ပသချာပစရန်အတွက်

သမ္ဂ္ဂရု ေးြံ (UN-OHCA) နင်

နင
ု င
် တ
ြံ ကာနင်

ျာက်

ည်တွငေး်

ပဆာင်ရွက်ပ ေးရန်၊

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုနင်

ြံု ခြံ မ္ှု

၊ ဂ္ုဏသ
် ကခာ

ဖင် ပရ ည်တည်တြံပသာ

သ
ူ ာေးချင်ေးစာနာမ္ှုပရေးရာမ္ျာေး

ူေးတွပဆာင်ရွက်ပရေး

အခွ
ူ
ငအ
် ပရေးဆုငရ
် ာ ပဒသနတရ CBO မ္ျာေးကသုပသာ

ဝင်သက်ဆုငသ
် ူမ္ျာေးအာေး IDP စခန်ေးမ္ျာေးကု

က်

မ္်ေးမ္ီနင
ု ပ
် ရေးအတွက် ဆက်

က်

•

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုဆုငရ
် ာ အပထာက်အ ြံပ ေးသူမ္ျာေးအပန ဖင် EAO ထန်ေးချ ်နယ်ပ မ္မ္ျာေးသု သွာေးပရာက် ခင်ေး
ပကကာင် ဥ ပဒပကကာင်ေးအရ ပနာက်ဆက်တွသက်ပရာက်မ္ှုမ္ျာေး သုမ္ဟုတ် အ ခာေးပနာင်ယက်မ္ှုမ္ျာေး၊ ဖခမ္်ေးပ ခာက်မ္ှု
သုမ္ဟုတ်

ပကကာက်ရွြံရ
ွဲ့ မ္ှုမ္ျာေး

မ္ ဘ

ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေး သည်

ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုအကူအညီမ္ျာေး အကနအ
် သတ်မ္

•

•

က်

ဒုကခသည်စခန်ေးမ္ျာေး၏

ညာပရေးအ အဝင်

ဝန်ပဆာင်မ္ှုပ ေးပနသည်

ု ်ငန်ေးမ္ျာေးကု အသအမ္တ်

ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် မ္ျာေး ထ ်မ္ြံအသြံုေး
င်သန်ကျန်ရစ်သူမ္ျာေးအာေး

ပနရာမ္ျာေးအာေး

မ္်ေးမ္ီနင
ု ပ
် ရေး ပသချာစွာ

တုငေး် ရင်ေးသာေးမ္ျာေး၏

ေးြံု အ အဝင်

ု ်ပဆာင်ရန်၊

ကျန်ေးမ္ာပရေးနင်

ညာပရေးဆုငရ
် ာ

ရန်၊

ခင်ေးကု ထပရာက်စွာ တာေး မ္စ်ပရေးနင် ပ မ္ မ္ ်မ္ုငေး် ပ က်ကွမ္ှု ဖစ်ရ ်မ္ျာေးတွင်
ူသာေးချင်ေးစာနာမ္ှုဆုငရ
် ာအကူအညီမ္ျာေး ပထာက် ြံပ ေးပရေးကု အပကာင်အထည်ပဖာ်

ု ်ပဆာင်ရန်၊
•

ပ မ္

ွတ်၊

ပ မ္

်နင်

ည်စြံု ခြံ ငြံမ္
ု ှု ဖ ီေး င်ေး

ပ မ္ရု ငေး်

စီမ္ြံခနခ
် ွပရေးဥ ပဒကု

င်ေးပကာင်ေးမ္ွနပ
် သာ

ဘုေးဘွာေးစဉ်ဆက်ပ မ္ယာ ုငဆ
် ုငမ္
် ှု၊ ဓပ

င်ပ ာင်ေး

ဖျက်သမ္်ေး ခင်ေးအ အဝင်

မ္ှုမ္ျာေး

ထြံေးု တမ္်ေးပ မ္ယာအသြံေးု

ပ မ္ယာမ္ူဝ ဒမ္ျာေးကု

ု ်ပဆာင်ရန် နင် တုငေး် ရင်ေးသာေး
မ္ှုနင်

ူမ္ျ ေးမ္ျာေး၏

ုငဆ
် ုငမ္
် ှုမ္ျာေးကု အသအမ္တ်

သည်

အ င် အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေး၏ ပ မ္ယာ ုငဆ
် ုငခ
် င
ွ ် တန်ေးတူအခွငအ
် ပရေးကု ပသချာပစပရေး အာမ္ခြံပ ေးဖ ီေး ဖက်ဒရယ်
အပ ခခြံမ္ူမ္ျာေးအပ ေါ် အပ ခ
•

ဌာန်ေးပ ေးရန်၊

ပနရ ်စွနခ
် ွာ ထွက်ပ ေးတမ္်ေးပ ာင်ရသူမ္ျာေးအတွက် အေးု အမ္်၊ ပ မ္ယာနင်

ုငဆ
် ုငမ္
် ှုမ္ျာေး

ပ ေးမ္ည် မ္ူဝ ဒတစ်ရ ်ကု

ျာ်ပသာ အချန်တစ်ခုသတ်မ္တ်ဖ ီေး

အပကာင်အထည်ပဖာ်
•

သည် ဥ ပဒကု အဆု

င်နရုေးအပ ခခြံမ္ူမ္ျာေး

အချက်မ္ျာေးနငအ
် ညီ သငပ
်

န်

ည် ဖည်ဆည်ေး

ု ်ပဆာင်ပ ေးရန်၊

အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးအပ ေါ် အကကမ္်ေးဖက်မ္ှု တာေးဆီေးကာကွယ်ပရေးဆုငရ
် ာ ဥ ပဒမ္ူကကမ္်ေးကု အတည်
အ အဝင်
အကကြံ

အာေး

ေးြံု ဝင်မ္ှု ဖ ီေး

ချက်မ္ျာေးရယူကာ

မ္တူကွ ာေးပသာ

အမ္ျ ေးသမ္ီေးမ္ျာေးကု

ူထုအပ ခ

ကာကွယ်ပ ေးသည်ဥ ပဒ

ဌာန်ေး ခင်ေး

အရ ်ဘက်အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးထြံမ္
ဌာန်ေး ခင်ေးနင်

ဥ ပဒ ုငေး် ဆုငရ
် ာ

င်ဆင် ခင်ေးမ္ျာေး ပဖာ်ပဆာင်ရန်၊ နင်

•

ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ပဆာက်ပရေးကု ပရ ည်ရည်မ္န်ေးချက်အ ဖစ် ထာေး ဖ ေးီ ဗဟအ
ု စုေးရ၏ ပထာက် ြံမ္ှုဆုငရ
် ာ
ဝန်ပဆာင်မ္ှုမ္ျာေးကု
ပ ေးပနပသာ

တုငေး် ပဒသကကီေးနင်

တုငေး် ရင်ေးသာေး

ူထုအပ ခ

ည်နယ်အစုေးရမ္ျာေးအာေး
အရ ်ဘက်

ည်ေးပကာင်ေး၊

အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ျာေးအာေး

EAO

မ္ျာေးနင် ဝန်ပဆာင်မ္ှု

ည်ေးပကာင်ေး

ဗဟအ
ု ာဏာကု

ခွပဝပ ေးရန်။
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