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ယခုတင ် ချက္်သည် အမုန််းစက ်းမ္ျာေး  န   ် ာေးမ္ှု က္ိစ္စရ ်န င  ်  တ်သက္်ပ  ေး က္ိုငတ် ယ်လု ်ပ ာငပ်နပသာ န င /်သုိ  မ္ဟတု် 
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၁၆။ ဒ မုိ္က္ပရစ္  ဖ ြံွဲ့ ပဖ ိေးတိုေးတက္်ပရေးလှု ်  ာေးပ ာငရ် က္်မ္ှုပက္ာ်မ္တ  



 ခ ြုံင ုံသ ုံေးသပ့်ချက့် 

၁။ ပပ ်းခ ဲ့သသ  UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   က္စ္၍ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် ခွ ပခ ်းဆက်ဆံမှုမ  ်း 

ကက ်းထွ ်းလ သညဲ့်အပ ခအပနက္ိ ု  မ္နမ်္ာအစ ု်းရမှ အသရ်းယကူ ုငတ်ယွ်ပခင််း မရှ ခ ဲ့သညဲ့်အတွက ် အမုန််းစက ်းမ  ်း၏ 

အနတရ ယ်မှ  ပမငဲ့မ် ်းသသ  အတ ုင််းအတ သုိ   သရ က်ရှ လ ခ ဲ့သည်။ ပ  ေးခ  သည ်အကက္ိမ်္န င  ် ယခုက္ာလ က္်ကက္ာေး 

အစ ရငခံ်စ တငသွ်င််းသညဲ့ ်က လတစ်္သလ  ကလ်ံု်းတွင ်အမုန််းစက ်းမ  ်းမှ  အကကမ််းဖက်မှုမ  ်း ပဖစ်ပွ ်းသစရန ်နှု ်းဆွသစပပ ်း 

ရ ုဟငဂ်  နငှဲ့ ်တပခ ်းဘ သ သရ်းလနူည််းစုမ  ်း၊ တ ငု််းရင််းသ ်း လူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် အကကမ််းဖက်မှုမ္ျာေးက္ို ပဖစ်ပ ေါ်သစသည ် 

အသထ ကအ်ကတူစ်ခု ပဖစ်သည်သာမ္က္ ဒ မ ုကသရစ အပ ခခြံပသာ လထုူအသုိငေ်းအဝ ုင််း၏ အခနေ်းက္ က ဉ်းပ မ္ာငေ်းလာ 

ပစ္ ခငေ်းန င  ်အသပခခံ မူ္လအခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းနငှဲ့ ်လတွ်လပ်ခွငဲ့မ်  ်းက ုလည်ေး ထ ခ ုကယ် ုယငွ််းလ သစခ ဲ့သည်။ 

၂။ ယခုတငပ်ပချက္တ် င ်ါဝငသ်ည  ် အခ ကအ်လက်မ  ်းသည ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေးနငှဲ့ ် ဆက်စပ်၍ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းအပ ေါ် 

က္ျပရာက္်ပသာ အဓိက္သက်သရ က်မှု တခ   ွဲ့က ု သထ က်ပပထ ်းပပ ်း ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံေုးသ ်ပ  ေးပန ေး   တ င ် UN 

အဖွ ွဲ့ဝငန် ငုင်မံ  ်းမ္  ပ ေးထာေးပသာ အကကံပပ တ ကု်တနွ််းခ က်မ  ်းနငှဲ့ ် ပတ်သက်၍ ပမနမ် န ငုင်၏ံ အပ ခအပနတ ု်းတက်မှုက္ိ ု

ဆန််းစစ်သုံ်းသပ်ထ ်းသည ်အ  င ်တတ ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   အတွက် အကကပံပ တ ကု်တွန််းခ က်မ  ်းက လုညေ်း 

အပလေးပ ေးပဖာ်  ထ ်း ါသည်။ ထုိက္  သုိ   ပဖာ်  ရာတ င ် အမုန််းစက ်း၏ပစ်မှတ်မ  ်းပဖစ်သညဲ့ ် လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း 

က ကယွ်ပစ္ာင ပ်  ာက္်သူ (Human Rights Defenders - HRD) မ  ်း၊ အရပ်ဘကလ်ူထုအဖွ ွဲ့အစည််း (Civil Society 

Organization - CSO) မ  ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူမ  ်း နငှဲ့ ် အမ   ်းသမ ်းမ  ်း စသည်တ ု ဲ့အသပေါ် သက်သရ က်မှုမ  ်းက ု ါ 

သြံုေးသ ်ပဖာ်   ထာေး ါသည်။ ထ ုမ မက လထုူအသုိငေ်းအဝုိငေ်းမ္ျာေး၊ အစ ု်းရ၏ ဖွ ွဲ့စည််းပုံ ုိငေ်းမ  ်းနငှဲ့ ် ပည သရ်းစနစ်အတငွ််း 

တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းအပ ေါ် ဖိနှ ပ် က္် ြံ ခငေ်း န င  ်အမု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေး အ မ္စ်္တ ယ ်တည ် ိပန ခငေ်းတို  ၏ 

သန ကက်ွယ်မှ တွန််းအ ်းမ  ်း၊ ပနာက္်ခြံဇ တ်သကက င််းမ  ်းန င သ်က္် ုိငသ်ည  ်  ုိမုိ္ နကရ်ှု  င််းပသာ ဆန််းစစ်ချက္်မ္ျာေးက္ိလုည်ေး 

ထည ်သ ငေ်းပဖာ်  ထ ်းပါသည်။ 

၃။ ဝမ်္ေးနည်ေးဖ ယ် ပက္ာငေ်းသည်မ္ ာ ပထမအကက္ိမ်္ နငှဲ့ ်ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   အတွင််း UN အဖွ ွဲ့ဝငန် ငုင်မံ  ်းနငှဲ့ ်

အမု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေး ုိငရ်ာ ပူ်းတွ သရ်းသ ်းတငပ်ပခ  သည ် အဖွ ွဲ့အစည််းတခ   ွဲ့တ ု ဲ့၏ အကကံပပ  တ ကုတ်ွန််းခ က ် ပ မ္ာက္်မ္ျာေးစ္ ာက  ု

 မ္နမ်္ာအစုိ္ေးရမ္  က္ိုငတ် ယ်ပ ဖ  ငေ်းမ္ှု မ္  ိပသေးသည အ်  င ် လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းအသပခအသနသည ် ပ ု၍ င ် ယ ယုွင််းဆုတယ်ုတ ်

လ ပန ါသည်။ ထ ု ဲ့အပပင ်အမုန််းစက ်းမ  ်း က ယ်  န  စ်္ ာ တိုေး  ာေးလာပနမ္ှုပကက္ာင  ်လူ  အခွငဲ့အ်သရ်းအတကွ ်စ ု်းရ မ်ပူပနစ်ရ  

လှု င််းလံု်းသစ်မ  ်း  ဖစ်္ပ ေါ်ပစ္ခ ဲ့ပပ ်း လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းအပ ခအပနမ  ်း တရှ နထ် ု်း က ဆင််းပနမ္ှုက ု သ ဓက အမ  ်းအပပ ်းက 

ညွှနပ်ပသနသည်။ ကုလသမဂဂလူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းသက ငစ် မှ အ ဏ အပ်နငှ််းထ ်းသည  ် သ ေး ခာေးလ တလ် ် န ငုင်တံက မ္  

ပမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  အခ က်အလကရ်ှ သဖွသရ်းမစ်ရှင ်(Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar 

- IIFFMM) က ရခ ုငပ်ပညန်ယ၊် ကခ ငပ်ပည်နယ်နငှဲ့ ် ရှမ််းပပည်နယ်မ္ျာေးအတွင််း ၂၀၁၁ ခုနစ်ှမှ စတင၍် 

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းခ   ်းသဖ က်မှုမ္ျာေးန င  ်  ုိေးဝါေးပသာနိငုင်ြံတက္ာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ျာေး က  ်းလနွမ်ှုအပ ေါ် စွပ်စွ ခ က်မ  ်းက  ု

စုံစမ််းစစ်သဆ်းခ ဲ့သည်။1 IIFFMM မှ စုသဆ င််းရရှ ခ ဲ့သညဲ့် သတင််းအခ ကအ်လက်မ  ်းက္ ပမနမ် စစ်တပ် ("တပ်မသတ "်) သည ်

ကခ ငပ်ပည်နယန်ငှဲ့ ် ရှမ််းပပည်နယ်တ ု ဲ့တွင ် တ ုင််းရင််းသ ်းလနူည််းစုမ  ်းအသပေါ် စစ်ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းနငှဲ့ ် လူသ ်းမ   ်းနယွ်အာေး 

 န  က်္ျငပ်သာရ ဇဝတ်မ  ်းအာေး မညက်္  သ ု ဲ့ က  ်းလွနခ် ဲ့ပုံက ု သပေါ်လွငသ်စပပ ်း ၎င််းအခ ကအ်လက်မ  ်းကပင ်ရခ ုငပ်ပည်နယရ်ှ  

ရ ုဟငဂ်  လူမ   ်းမ  ်းအသပေါ် က  ်းလွနခ် ဲ့သသ  လူမ   ်းတံု်းသတ်ပဖတ်မှုအတကွ် ပမနမ် စစ်တပ်၏ စ္စ်္ဗ လု်ခ  ပ်ကက ်းမ  ်းအ ်း 



စုံစမ််းစစ်သဆ်းရနန်ငှဲ့ ် တရ ်းစွ ဆ ုအသရ်းယူရနတ်ို  အတွက ် က္ျိ ေးပကက္ာငေ်းခုိငလ်ြံုပနသစခ  သည်။2 ထ ု ဲ့အပပင ် န ငုင်တံက  

ရ ဇဝတ်တရ ်းရံု်း (International Criminal Court - ICC) ၏ တရာေးစ္  အရာ  ကိလည််း အကက  ရြံုေးပတာ် (Pre-Trial 

Chamber) ၏ ြံုေး ဖတ်ချက္အ်ရ ဘဂဂလ ်းသဒဲ့ရှ်န ငုင်သံည ် ICC ၏ အဖွ ွဲ့ဝငန် ငုင် ံ ပဖစ်ပသာပကက္ာင်  တရ ်းရံု်းအသနပဖငဲ့ ်

ယင််းရ ဇဝတ်မှုအသပေါ် စ ရငပ် ုငခွ်ငဲ့ရ်ှ သကက င််း သတွွဲ့ ရှ ခ ဲ့ပပ ်းသန က်3 ရ ုဟငဂ်  မ  ်းက္ိ ု ပမနမ် န ငုင်မှံ ဘဂဂလ ်းသဒဲ့ရှ်န ငုင်သံ ု ဲ့ 

အတင််းအဓမ္မ နငှထု်တ်မှုအပ ေါ် စ္စ်္ပ ေးရန ် ပဏ မ စုံစမ််းစစ်သဆ်းသရ်းသက ်မရှင ် ဖွ ွဲ့စည််းသကက င််း သကကည ခ ဲ့သည်။ 

မကက သသ်းမ က္ ဖစ်္ပသာ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ ဒ ဇငဘ် လတငွ ်  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံက္ိ ု အစစလ မ်နိငုင်မံ  ်း ပူ်းသပါင််းသဆ ငရွ်က်သရ်းအဖွ ွဲ့ 

(Office of Islamic Cooperation - OIC) ၏က ယု်စ ်း ဂမ်ဘ ယ န ငုင်မှံ န ငုင်တံက တရ ်းရံု်း (International Court of 

Justice - ICJ) သုိ   တိုငက်က္ာေးခ  သည  ် လူမ   ်းတံ်ုးသတ်ပဖတ်မ္ှုန င  ်တ်သက္ ် တရာေးစွ  ုိချက်၏ ကက ်းန    က္ိ ု ပမနမ် န ငုင်မှံ 

တက်သရ က်ခ ဲ့သည်။ ရ ုဟငဂ်  လူမ   ်း တစ်သန််းန ်းပါ်းက  ုဇ တ သပမမှ သမ င််းထုတ်ခ ဲ့ကကသညဲ့ ်ပမနမ် စစ်တပ်၏ ၂၀၁၆ ခုနစ်ှ နငှဲ့ ်

၂၀၁၇ ခုနစ်ှ 'နယ်သပမရှင််းလင််းသရ်း စစ်ဆငသ်ရ်းမ  ်း' ပပ လုပ်စဉက လအတွင််း လူမ   ်းတံု်းသတ်ပဖတ်မှု က္ာက္ ယ ်

တာေး  ေးပရေးန င  ်အ  စ်္ပ ေးပရေးဆ ုငရ်  သသဘ တူစ ခ  ပ် (Conventino on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide – Genocide Convention) က  ု ချိ ေးသဖ က်ခ ဲ့သကက င််း အသထ ကအ်ထ ်းမ  ်း 

လြံုပလာက္်စ္ ာသတွွဲ့ ရှ ခ ဲ့သပဖငဲ့ ် သန ငတ်ွင ် အလ ်းတူ လူမ   ်းတံု်းသတ်ပဖတ်မှုမ  ်း ထပ်မံမပဖစ်ပွ ်းသစသရ်း တ ်းဆ ်းရနန်ငှဲ့ ်

 ဖစ်္  ာေးပ  ေးပသာ သက်သသအသထ က်အထ ်းမ  ်း မသပ  ကပ် က်သွ ်းသစရန ် ပမနမ် န ငုင်မံ္  လိကု္်နာပ ာငရ် က္်ရမ္ည  ်

အသရ်းသပေါ် "ကက ်းပဖတ်စ မံခ က်မ  ်း" က္ို ICJ တရ ်းရံု်းက ဆုံ်းပဖတခ်ျမ္ တ်ခ ဲ့သည်။4 Genocide Convention က္ို  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံက္ 

၁၉၉၅ ခုန စ်္ တ င ်အတည်   လက္်မ္ တ်ပရေးထုိေးခ  သည်။5 

အထ ်းလိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းြ ာ်းနငှ  ်ထ မ  ွဲ့ဆက်ဆမံြင််း 

၄။ ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   အစည််းအသဝ်းကတည််းက င ် ပမနမ် အစ ု်းရသည ် ကုလသမဂဂ၏ 

အထူ်းလုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းမ  ်း၊ န ငုင်တံက ယနတရ ်းမ  ်း၊ ဌ နဆ ုငရ် အဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းနငှဲ့ ် အထူ်းက ုယ်စ ်းလယှ ် မ  ်း၏ 

လုပ်ပ ုငခွ်ငဲ့အ် ဏ မ  ်း အစရှ သည်တ ု ဲ့နငှဲ့ ် ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံမှုမှ  သ သ သ သ   ုိေးရ ာေးလာခ  ပ  ေး ကလုသမဂဂ၏ 

အထူ်းက ယု်စ ်းလယှ်မ  ်းမှ လည််း ပခ မ််းသပခ က်ခြံရပခင််း၊ တ ကုခ် ုက်ခြံရပခင််းန င  ် ပပည်ဝငခွ်ငဲ့ ် ပ တ် ငခ်ြံရပခင််း စ္သည်တို  န င  ်

ကကံ သတွွဲ့ ကကရသည်။ အလ ်းတူပင ် ပမနမ် အစ ်ုးရသည ် IIFFMM နငှဲ့ ် ပူ်းသပါင််းသဆ ငရွ်ကရ်န ် ပငင််းဆနခ် ဲ့ပပ ်း ၎င််းအဖွ ွဲ့ မှ 

စုံစမ််းစစ်သဆ်းသရ်းက္ိယု်စ္ာေးလ ယ်မ  ်းက ုလည််း ပပည်ဝငခွ်ငဲ့ ် ပ တ်ခ ဲ့သည်။ သ ု ဲ့သသ လ်ည််း တစ်္ဖက္တ် င ် ပမနမ် န ငုင်သံည ်

တူရက နငှဲ့ ် ခ  လ န ငုင်မံ  ်း၏ အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ က် မ  ်းပဖစ်သညဲ့် "စ ခ  ပ်ဆ ုငရ် အဖွ ွဲ့မ  ်းန င  ် အထူ်းလုပ်ထုံ်းလုပ်နည််း 

မ္ျာေး ုိငရ်ာ လုပ်ပ ုငခွ်ငဲ့အ် ဏ ရှ သူမ  ်း အ ါအဝင ် ကုလသမဂဂ၏ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းယနတရာေးမ္ျာေးနငှဲ့ ် န ်းန ်းကပ်ကပ် 

ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံရန"်6 နငှဲ့ ် "လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း သက ငစ် ၏ ပမနမ် န ငုင် ုိံငရ်ာ အထူ်းက ယု်စ ်းလယှ်မ  ်း၊ အပခ ်းသသ  

အထူ်းလုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းမ  ်းနငှဲ့ ် ဆက်လက်ပူ်းသပါင််းသဆ ငရွ်က်ပရေးက  ု အ မခံသပ်းရန"်7  ုိသည  ် အချက္်မ္ျာေးက္ိ ု

သထ က်ခံခ ဲ့သည်။ ထ ု ဲ့အပပင ် ပမနမ် န ငုင်သံည် က ်ုးရ ်းယ ်းန ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ က် တစ်ခုပဖစ်သသ  

"ပမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  အထူ်းက ယု်စ ်းလယှ်အပါအဝင ်လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းယနတရ ်းမ္ျာေးနငှဲ့ ်ဆက်လက်၍ ပူ်းသပါင််းသဆ ငရွ်က်သရ်း"8  

 ုိသည ်အချက္်က လုည််း သထ က်ခံခ ဲ့သည။် 

 

 



အြိုန််းစကာ်း 

န ိုငင် ံကာဥြမေ 

၅။ ပမနမ် န ငုင်သံည် Genocide Convention၊ ကသလ်းသူငယ်အခွငဲ့အ်သရ်းဆ ုငရ်  သသဘ တူစ ချ  ် (Convention on the 

Rights of the Child - CRC)၊9 အမ   ်းသမ ်းမ  ်းအသပေါ် နညေ်းမ္ျိ ေးစ္ြံု ဖင  ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမ္ျာေးအ ်းလံ်ုး  ပ ျာက္်ပရေး ုိငရ်ာ 

သသဘ တူစ ခ  ပ် (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)၊10 

စ ်းပွ ်းသရ်း၊ လူမှုသရ်းနငှဲ့ ်ယဉသက ်းမှု အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းဆ ုငရ်  န ငုင်တံက သသဘ တူစ ခ  ပ် (International Convention on 

Economic, Culture and Social Rights - ICESCR)၊11 မသနစွ်မ််းသူမ္ျာေး အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းဆ ုငရ်  သသဘ တူစ ခ  ပ် 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)12 အပါအဝင ် န ငုင်တံက စ ခ  ပ်မ  ်းက  ု

လက်မှတ်ပရေးထုိေးအတည်ပပ ခ  ပ  ေး  ဖစ်္ပသာပကက္ာင  ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမ  ်းနငှဲ့ ် အမုန််းတရ ်းမ  ်းက ု က္ာက္ ယတ် ်းဆ ်းရန ်

တ ဝန ် လိာသည်။ ထ ု ဲ့အပပင ် ပမနမ် န ငုင်သံည် အပပည်ပပည်ဆ ုငရ်  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း သကကည စ တမ််း (Universal 

Declaration of Human Rights - UDHR)13 က ုလည််း သထ က်ခံထ ်းသက္  သုိ   ကုလသမဂဂ၏ ပဋ ည ဉ စ ခ  ပ်နငှဲ့ ်

တွ ဖက်ထ ်းသညဲ့ ် ဓပလ ထုံ်းတမ််း န ငုင်တံက ဥပသဒက လုည်ေး လ ုကန် ရမည ်  ဖစ်္သည်။ ယင််းစ ခ  ပ်မ  ်းနငှဲ့ ်

ဓသလဲ့ထုံ်းတမ််းဥ ပဒမ္ျာေးအတငွ််း မူလကတည််းက ပါဝငပ်ပ ်းသ ်းပဖစ်သသ  န ငုင်တံက ဥပသဒစံနှုန််းမ  ်းမှ  ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမ  ်းမှ 

က္ငေ်းလွတ်ခွငဲ့၊် လွတလ်ပ်စွ  က ု်းက္ ယယ်ံုကကည်ခွငဲ့၊် လွတလ်ပ်စွ ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုခွငဲ့၊် လတူ ုင််းအသကရ်ှငသ်နထ ုင ုိ်ငခွ်ငဲ့၊် 

န ငုင်သံ ်း ခံယူ ုိငခွ်ငဲ့၊် တရ ်းမ တမှု ရယူပ ုငခွ်ငဲ့န် င  ်လွတလ်ပ်စွ သွ ်းလ လှု ်  ာေးခွငဲ့ ် စသည်တ ု ဲ့ပါဝငသ်ည်။ အလ ်းတူပင ်

အ ဆ ယ ံလူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း သကကည စ တမ််း (ASEAN Human Rights Declaration) ၏ ပုဒမ် ၂၂ တွငလ်ည််း "ဘ သ သရ်းနငှဲ့ ်

ယံုကကည်မှုအသပေါ် အသပခခံပသာ ချ  ်ချယ်မ္ှု ြံုစ္ြံမ္ျာေး၊ ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုန င  ်အမုန််းတရ ်း လှုြံွဲ့ပ ာ်မှု အ ်းလံ်ုးက ု ဖယ ် ာေးရမည်"14 ဟ ု

ပဖာ်  ထ ်းသည်။ 

၆။ Genocide Convention အရ ပမနမ် န ငုင်သံည ် "လူမ   ်းတံု်းသတ်ပဖတ်မှု က  ်းလွနသ်စရန ် တ ုကရ် ုက် ဖစ်္ပစ္၊ 

အမ္ျာေး  ည်သူအာေး လှုံွဲ့သဆ ်၍ ဖစ်္ပစ္" ပပစ်မှုထငရ်ှ ်း က  ်းလွနသူ်မ  ်းအတ က္ ် ထ သရ က်သညဲ့်ပပစ်ဒဏမ်  ်း 

ပပဋ္ဌ န််းထာေးရနလ်ည်ေး တ ဝနရ်ှ သည်။ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်ဘ သ သရ်းလူနည််းစု မ  ်းအာေး ပစ်မှတ်ထ ်းက  အကကမ််းဖက်မှုမ  ်း 

ပဖစ်ပွ ်းသစရန ်အမုန််းစက ်းမ  ်းက္ိ ု  ုိေးဝါေးက္ျယ်  န  စ်္ ာ  ဖန  ပ်ဝလု ်ပ ာငပ်ခင််းမ  ်းသည ်လူမ   ်းတံု်းသတ်ပဖတ်မ္ှု  ဖစ်္ပစ္ရန ်

လှုံွဲ့သဆ ်မှု သပမ က်ပါသည်။  ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ ရခ ုငပ်ပည်နယရ်ှ  ရ ုဟငဂ်   အသ ုင််းအဝ ုင််းမ  ်းအသပေါ် အကကမ််းဖက္်မ္ှုမ  ်းက္ိ ု

သလဲ့လ သုံ်းသပ်ရ ၌ ပမနမ် အစ ု်းရ၊ အမ   ်းသ ်းသရ်း အစွန််းသရ က်ဝါဒ မ္ျာေးနငှဲ့ ်  မ္နမ်္ာစ္စ်္တ ် သခါင််းသဆ ငမ်  ်း၏ 

သပပ ဆ ုခ က်မ  ်းတ င ် ထ ုအကကမ််းဖက်မှုမ  ်းသည် လူမ   ်းတစ်ခုလြံုေး  ျက္်သုဥ်ေးသွ ်းပစ္လိုသည  ် ရည်ရွယ်ခ က်မ  ်း 

ပါဝငသ်ကက င််း IIFFMM က သတွွဲ့ ရှ ခ ဲ့သည်။15 ယခုအစ ရငခံ်သညဲ့်က လအတွင််း အွနလ် ငု််းသပေါ်မှ သသ လ်ည််းသက င််း၊ 

အွနလ် ုင််းမဟတု်သညဲ့ ်အပခ ်းနည််းလမ််းမ  ်းပဖငဲ့သ်သ ်လည််းသက င််း ရှ သနခ ဲ့သသ  အမုန််းစက ်းမ  ်းသည် ရ ုဟငဂ်  မ  ်းအသပေါ် 

လူမ   ်းတံု်းသတ်ပဖတ်မှုနငှဲ့ ် အပခ ်းတ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုတ ု ဲ့  ဖစ်္ပ ေါ်သစရန ်

အသထ ကအ်ကူပပ ခ ဲ့သကက င််း ထငရ်ှ ်းသနသည်။ 

၇။ ပထမအကက္ိမ်္န ငဲ့ ် ဒတု ယအကက မ် UPR သြံေုးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ္ျာေးအတ ငေ်း UN အဖွ ွဲ့ဝငန် ငုင်မံ  ်းမှ သတ က်သလ  က် 

ထပ်ခါတလ လ  အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းထာေးသည  ်အခ က်မ  ်းမှ  ပမနမ် န ငုင်အံသန ဖင  ်လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းစ ခ  ပ်မ  ်း ပဖစ်ကကသညဲ့ ်

လူမ   ်းအပ ေါ်အပ ခခြံသည  ် နညေ်းမ္ျိ ေးစ္ြံု ဖင  ် ခွ ပခ ်း က္် ြံမ္ှုမ္ျာေးအာေးလြံေုး ပသပ  က်သရ်း န ငုင်တံက  သသဘ တူစ ခ  ပ် 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD)၊ 



ညှဥ်ေးပန််းနှ ပ်စက်မှုနငှဲ့ ် အပခ ်းရက်စက်ကက္မ်္ေးကက္ တ်ပသာ၊ လမူဆနသ်သ  သ ု ဲ့မဟတု် လူ ဲ့ဂုဏသ် ကခ က ဆင််းသစသသ  

ဆက်ဆံမှု သ ု ဲ့မဟတု် ပပစ်ဒဏသ်ပ်းမှုမ  ်း ဆန ဲ့က် ငသ်ရ်း ုိငရ်ာ န ငုင်တံက  သသဘ တူစ ခ  ပ် (Convention Against 

Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment - CAT)၊ ပပည်သူ ဲ့သရ်းရာနငှဲ့ ်

န ငုင်သံရ်းအခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းဆ ငုရ်  န ငုင်တံက  သသဘ တူစ ခ  ပ် (International Convention on Civil and Political 

Rights - ICCPR)၊ ICC ၏ သရ မသသဘ တူစ ခ  ပ် (Rome Statute) စ္သည ် စ ခ  ပ်မ  ်းက ု ဆက်လက်၍ အတည်   ည 

လက္်မ္ တ်ပရေးထုိေးသွ ်းရနပ်ဖစ်သည။် ယင််းစ ခ  ပ်မ  ်းက္ိ ု ရှင််းလင််းပပတ်သ ်းစွ  လက်ခံက ငုစွ် ထ ်းန ငုမှ်သာလျှင ်

တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လနူည််းစုမ  ်း၏ အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းအာေး သလ်းစ ်းလိကု္်နာမညဲ့် အလ ်းအလ ဆ သ ု ဲ့ 

ဦ်းတည်သပပ င််းလ ပရေးက္ိ ုသသခ  ပစ္မည်ပဖစ်သည်။ ဒတု ယအကက မ် UPR သြံေုးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ္ စ္၍ ပမနမ် န ငုင်မံ္  ICESCR က ု 

အတည်ပပ လက္်မ္ တ်ပရေးထုိေးခ ဲ့ပခင််းသည် အ ်းရစရ  ပဖစ်သစခ ဲ့သသ ်လည််း တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် 

စစ်ပွ မ  ်း ဆကလ်က်ဆငန် ွှ သနပခင််းမှ  စ ချ  ် ါအခ က်မ  ်း ပဖစ်သသ  အ ု်းအ မ်၊ ယဉသက ်းမှု ုိငရ်ာ သနထ ုငမ်ှု ြံုစ္ြံ၊ ပည သရ်း၊ 

အစ ်းအသသ ကန်ငှဲ့ ်က န််းမ သရ်းဆ ုငရ်  အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းက  ုခွ ပခ ်းမှုမရှ  က ငဲ့သုံ််းရန ုိ်သည ်အခ က်မ  ်းနငှဲ့ ်က္  လ  ဆန ဲ့က် င ်

သန ါသည်။16 

မြည်  င််းဥြမေ 

၈။ ပမနမ် န ငုင်တံွင ် အမုန််းစက ်းနငှဲ့ ် ဆက်လျဥ်ေး၍ အပရေး ါပသာ ပပည်တွင််းဥပသဒမ္ျာေး ရှ သည်။ ၂၀၀၈ ခုန စ်္ 

ဖ  ွဲ့စ္ညေ်း ြံုအသပခခံဥပသဒတငွ ်လတွ်လပ်စွ ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုခွငဲ့၊် တန််းတူအခွငဲ့အ်သရ်းရ  ိပရေးနငှဲ့ ်ခွ ပခ ်းဆက်ဆံမှု မ္ခြံရ  ုိငခ် င ၊် 

"န စ်သကရ်  ဘ သ က ု လတွ်လပ်စွ  ယံကုကည်က ်ုးကယွ်ခ င န် င  ် က္ျင က်က္ြံ ုိငခ် င "်  ုိငရ်ာအခ င အ်ပရေးမ္ျာေးန င  ်

"စ သပယဉသက ်းမှု၊ အနပုည ၊ ဓသလဲ့ထုံ်းတမ်္ေး အစဉအလ မ  ်းက  ု လွတလ်ပ်စွ  ဖနတ် ်းသဖ ်ထုတ်ခ င "်  ုိငရ်ာ 

အခ င အ်ပရေးမ္ျာေးက္ိ ုအ မခံပ ေးထာေးသည်။17 သ ု ဲ့သသ လ်ည််း ဒတု ယအကက မ် UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   မှစ၍ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်

ဘ သ သရ်းလနူည််းစုမ  ်းမ္  ၎င််းတို  ၏ အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းက္ိ ုလတွလ်ပ်စွ  က ငဲ့သုံ််း ခငေ်းဟ ု  ုိရာတ င ်အက္န  အ်သတ် ဖင သ်ာ 

ပ ေးထာေးပသာ ဖ  ွဲ့စ္ည်ေး ြံုအပ ခခြံဥ ပဒ ါ အခ င အ်ပရေးမ္ျာေးက္ိ ု က္ျင သ်ြံေုးရာ၌ ငလ်ျှင ် တစ်္သမ္တတ်ည်ေးမ္  ိဘ  လိုသလို 

လု ်ပ ာငပ်နမ္ှုမ္ျာေးန င  ်အမု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေးမ္ တစ်္ င  ်န ငုင်သံတ အ်စ ု်းရနငှဲ့ ်အစ ု်းရမဟုတ်သညဲ့ ်ပုဂဂ  လ်မ  ်း၏   ငေ်းထနေ်းပသာ 

 ိတ် ငတ်ာေး  ေး ခငေ်းက္ိ ု ခြံပနရသည်။ ဥ မ္ာအာေး ဖင  ုိ်ရလျှင ် ဘာသာ ခာေးမ္ျာေးန င  ် ထိမ်္ေး မ္ာေးလက္်ထ ် ခငေ်း က္န  သ်တ်ရန၊် 

လက္်ထ ် ခငေ်းမ္ တစ်္ င  ်ဗုဒဓဘာသာဝင ်အမ္ျိ ေးသမ္ ေးမ္ျာေးက္ို အစ္စလာမ်္ဘာသာသုိ   ပ  ာငေ်းလ သ တ်သ ငေ်း ခငေ်း က္န  သ်တ်ရန ်န င  ်

လူဦေးပရတိေုး  ာေးမ္ှုက္ိ ု ထိနေ်းချ  ်ရနအ်တ က္ ် အမ္ျ ိေးသာေးပရေး အစ္ နေ်းပရာက္်ဝါဒ အဖ  ွဲ့မ္ျာေးမ္  တိကု္်တ နေ်းပတာငေ်း ုိခ  သည  ်

ပနာက္တ် င ်  မ္နမ်္ာအစုိ္ေးရမ္  အမ္ျိ ေး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ က္ာက္ ယ်ပစ္ာင ပ်  ာက္် ခငေ်း ုိငရ်ာ ဥ ပဒ (မ္ျိ ေးပစ္ာင ဥ် ပဒ) မ္ျာေးက္ိ ု

၂၀၁၅ ခုန စ်္တ င ် ပပဋ္ဌ န််းခ  ပ  ေး ထုိ  ဌာနေ်းချက္်မ္ျာေးသည ် ဗဒုဓဘာသာဝငမ်္ဟုတ်ပသာ ရိုဟငဂ်ျာမ္ျာေးန င  ် မ္ တ်စ္လငမ််္မ္ျာေးက္ိ ု

ခ   ခာေး က္် ြံရန ်ရည်ရ ယ် ခငေ်း ဖစ်္သည ်အ  င ် ြံုပသက္ာေးက္ျ သတ်မ္ တ်ချက္်မ္ျာေးအပ ေါ် အပ ခခြံခ   ခငေ်းလညေ်း ဖစ်္သည်။18 

၉။ အမုန််းစက ်းဆ ုငရ်  က စစရပ်မ  ်းနငှဲ့ ် ပတ်သက်သညဲ့ ်လကရ်ှ ဥပသဒမှ  ထ သရ က်မှုမရှ ဘ  လိုသလိ ုက ငဲ့သုံ််းလ က်ရှ ပပ ်း 

HRD မ  ်း၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်း၊ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းက  ု ပစ်မှတ်ထ ်းရ ၌ 

အသုံ်းပပ ခ ဲ့ကကသည်။ HRD မ  ်း၊ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းအသပေါ်  တရာေးစွ  ုိရာတ င ် အသြံေုး   သည ် 

ရ ဇသတ်ကက ်းဥပသဒ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ) နငှဲ့ ်ဆက်သွယ်သရ်းဥပသဒ ပုဒမ် ၆၆(ဃ) တ ု ဲ့သည ်က ယ်  န  ပ်  ေး   ငေ်းလငေ်းမ္ှုမ္  ိပသာ ဥ  ပဒ 

သာဓက္နစ်ှခုပဖစ်ပပ ်း အမုန််းစက ်းမ္ျာေးမူ္ ပပစ်ဒဏက်င််းလတွ်ခွငဲ့ ် ဆကလ်က္် ပ ေးထာေးသည်။19 ဥပသဒက ငဲ့သုံ််းမှု 

သရှ ွဲ့သန က်မည ပခင််းက  ု HRD တစ်ဦ်းမ္   "အမုန််းစက ်းက  ု တ ်းဆ ်း ိတ် ငဖ်ို   အတ က္ ် ဘ မှမရှ ဘူ်း။ သူတ ု ဲ့က  ု



တစ်္သယ က်သယ ကက် သဝဖနမ်ယ်ဆ ုရင ် ဒါမ္ မ္ဟုတ ် တ ကု်ခ ုကလ်ာမ္ယ် ုိရင ် သူတ ု ဲ့က အ ဲ့ဒ လူသတွက  ု

[ဆက်သွယ်သရ်းဥပသဒ] ပုဒမ် ၆၆(ဃ) န ဲ့ တရ ်းစွ လ မဲ့်မယ်”20 ဟ ုထုတ်ပဖာ်ပ  ာ ုိထာေးသည်။ 

၁၀။ ဒတု ယအကက မ် UPR သြံေုးသ ်ပ  ေးပန ေး   အတ ငေ်း အ တလ န ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ကု်တနွ််းခ က်ပဖစ်သညဲ့ ် "လွတလ်ပ်စွ  

ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုခွငဲ့န်ငှဲ့ ်ပင မ််းခ မ််းစွ စုသဝ်းခွငဲ့မ်  ်းက  ုဥပသဒနငှဲ့အ်ည က ငဲ့သုံ််းသူမ္ျာေးက္ိ ုလကတ်ံု ဲ့ပပန ်အပရေးယူမ္ှု မခံရပစ္ပရေး 

ပသချာစ္ ာလု ်ပ ာငရ်န"်  ုိသည ်အချက္်က္ိ ု ပမနမ် န ငုင်ကံ သထ က်ခံခ ဲ့သည်။21 သ ု ဲ့သသ  ် ၂၀၁၅ ခုန စ်္ပလာက္်က္တည်ေးက္ 

ဥပသဒနငှဲ့အ်ည  ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုမှုမ္ျာေးမ္ ာ တ ုက်ခ ကု် ခငေ်း  ုိ၍ခြံလာရပ  ေး အမုန််းစက ်းအတကွ် ပပစ်ဒဏက်င််းလွတ်ခွငဲ့က် ုမူ 

အစ ု်းရက အထ န််းအခ  ပ်မရှ  ဆကလ်က္လ်ွှတ်သပ်းထာေးသည။်22 မကက သသ်းမ က ထုတ်  နထ်ာေးပသာ လွတလ်ပ်စွ  

ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုခွငဲ့န် င  ်  တ်သက္်ပသာ အစ ရငခံ်စ တစ်ပစ္ာငတ် င ်လွနခ် ဲ့သသ  (၄) နစ်ှအတငွ််း ဆက်သွယ်သရ်းဥပသဒ ဖင  ်

တရ ်းစွ ဆ ုမှု  (၂၂၉) မှု ရှ ခ ဲ့ပပ ်း ရ ဇသတ်ကက ်း ဥ ပဒပုဒမ် ၅၀၅(ခ)  ဖင  ်အမှု (၄၀) ရှ ခ ဲ့သကက င််း ပဖာ်ပပထာေးသည်။23 

၁၁။ လတတ်ပလာအ ုိ   ထာေးသည ် အမုန််းစက ်း ုိငရ်ာဥပသဒကကမ််းက  ု သ သန သရ်းနငှဲ့ ် ယဉသက ်းမှုဝနက်က ်းဌ နက 

က္နဥ ေး  င ်ငပ်ရေး   ခ  ပပ ်း ပနာက္် ုိငေ်းတ င ်   ည်ထ ပရေးဝနက်က္ ေးဌာနမ္  ဥ ေးပ ာငပ်သာ ပက္ာ်မ္တ တစ်္ခုသုိ   

လ  ပ  ာငေ်းထာေးသည်။24 ၂၀၁၆ ခုန စ်္ နငှဲ့ ် ၂၀၁၇ ခုနစ်ှမ  ်းတ င ် 'ဘ သ သပါင််းစုံ သဟဇ တပဖစ်စွ  ယှဉတွ သနထ ုငသ်ရ်း 

ဥပသဒကကမ််း' နငှဲ့ ် သန က်ပ ုင််းတွင ် 'အမုန််းစက ်းမှ က ကယွ်သစ ငဲ့သ်ရ ှက်သရ်း ဥပသဒကကမ််း' တ ု ဲ့က  ု

အဆ ုပပ တငသ် ငေ်းခ  ဖ်ူးသည်။ ထုိမူ္ကက္မ်္ေးမ္ျာေးထ တ င ်အမု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေးက္ိ ု ဘာသာမ္တညူ မ္ှုမ္ျာေးအကက္ာေး ‘ ဋ ိက္ခ’ သုိ  မ္ဟုတ ်

‘သပဘာထာေးက္  လ  မ္ှု’ မ္ျာေး  ဖစ်္ပစ္ပသာ စ္က္ာေးမ္ျာေးဟ ု အဓိ ပါယ်ဖ င  ုိ်ထာေးရာ ထုိဖ င  ုိ်ချက္်မ္ ာ အလ နအ်မ္ငေ်း 

ပယဘုယျ နပ်နသည်။ ယင််းဥပသဒကကမ််းမ  ်းတ င ် 'အမုန််းစက ်း' က ုငတ်ယွ်သရ်းနည််းလမ််းက္ိ ု ဆငဆ် ပဖတ်ပခင််းနငှဲ့ ်

ရ ဇဝတ်သကက င််းအရ ပပစ်ဒဏပ် ေးမ္ှုမ္ျာေးအပ ေါ် ကက ်းမ ်းစွ မှ ခ ုသနရ  ယင််းခ ဉ်းကပ်ပုံမှ  န ငုင်တံက လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းဥပသဒ 

(ICCPR) နငှဲ့ ် ရ ဘတ်အစ္ အစ္ဥ်၏ လု ်ပ ာငခ်ျက္ ် (Rabat Plan of Action) တို  က  ု ခ   ်းသဖ က်သနသည်။25 

ဥပသဒနည််းလမ််းတက  ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုမှုမ္ျာေးအ ်း က ကယွ်သစ ငဲ့သ်ရှ က်န ငုရ်န ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေးအသပေါ် 

ကန ဲ့သ်တ်ချ  ်ချယ်မှုမှနသ်မ က  ု ပသချာ ဂရုတစုိ္က္ ် သတ်မှတ်သဘ ငခ်တ်သငဲ့သ်က္  သုိ   တရ ်းဝငသ်ရ်း၊ ဥပသဒနငှဲ့အ်ည  

 ဖစ်္သရ်း၊ လ ုအပ်မှုနငှဲ့ ်အချိ ေးက္ျစ္ ာ နှု င််းယှဉခ  နဆ်သရ်း အသပခခံမူမ  ်းက္ိလုည််း ထညဲ့်သွင််းထ ်းရမည် ပဖစ်သည်။ ထုိမ္ျှသာမ္က္ 

လူမ္ျိ ေးတြံုေးသတ် ဖတ်မ္ှုန င  ် နိငုင်ြံတက္ာရာဇဝတ်မ္ှု ုိငရ်ာ ဥ ပဒမ္ျာေးက္ိ ု ချိ ေးပဖာက္်သည  ် တ ခာေးန မိ္ ်ချခ   ခာေး က္် ြံမ္ှုမ္ျာေး 

 ဖစ်္ပ ေါ်ပစ္ရန ်လူထုအာေး လှုြံွဲ့ပ ာ် ခငေ်းအ ါအဝင ်အလ နအ်မ္ငေ်း  ုိေးရ ာေးပသာ က္ိစ္စရ ်မ္ျာေးက္ိုသာလျှင ်ရာဇဝတ်ပကက္ာငေ်းအရ 

အ  စ်္ပ ေးအပရေးယူပ  ေး ပ  ေးပန ေး   မ္ျာေး၊  ဋ ိက္ခကက္ာေးဝင ်  ဖနပ် ဖ ခငေ်းမ္ျာေးန င  ် မ္တူက္    ာေးမ္ှုမ္ျာေးက္ိ ု ချ ေးက္ျ ေးဂုဏ ်  မ္ှုမ္ျာေး 

လု ်ပ ာင ်ခငေ်းမ္ တစ်္ င  ်သည်ေးခြံမ္ှုမ္ျာေးက္ို အာေးပ ေး မ္ြှင တ်ငပ် ေး ခငေ်းတို  အပ ေါ် အာရြံုစုိ္က္်သင သ်ည်။26 

မြန်ြာန ိုငင်ရံှ  အြိုန််းစကာ်းမျောေး၏ လက်ရှ အမမြအမန 

၁၂။ ဒတု ယအကက မ် UPR သြံေုးသ ်ပ  ေး ပန ေး   တွင ်အ သကွသဒါန ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ က်ပဖစ်သညဲ့် "တ ုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၊ 

ယဉသက ်းမှုအစုအဖွ ွဲ့မ  ်း၊ လနူည််းစုမ  ်းအသပေါ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်ဆကဆံ်မှုပုံစံအ ်းလံု်း  ပ ျာက္်သရ်းအပမငပ်ဖငဲ့ ် လူမှုသရ်းစည််းလံု်း 

ည ညွတ်မှုက  ု အ ်းသပ်းပမငှဲ့တ်ငန် ငုမ်ညဲ့် အစ အမံမ  ်းအ ်း လံုလံုသလ က်သလ က်ခ မှတ်ပရေးက္ို ထညဲ့်သွင််းစဉ်းစ ်းရန"် 

 ုိသည ်အခ က်က္ိ ု ပမနမ် န ငုင်မှံ သထ က်ခံခ ဲ့သည်။27 သ ု ဲ့သသ ်လည််း ပမနမ် န ငုင်သံည် ကွ ပပ ်းစုံလငလ်ှသသ  ၎ငေ်း၏ 

ပပည်သူလူထုမ  ်းအကက ်း အမ   ်းသ ်း ပပနလ်ည်သငဲ့ပ်မတ်သရ်းနငှဲ့ ် စည််းလံု်းည ညွတ်သရ်း သဖ ်သဆ ငသ်ပ်းရန ် ကတ ကဝတ်မှ 

သသွဖည်၍ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းအ ်း ခွ ပခ ်းမှု၊ မုန််းတ ်းမှုနငှဲ့ ် အကကမ််းဖက်မှုမ  ်းဘက်သ ု ဲ့ 

သိသာထင ် ာေးစ္ ာ သရွွဲ့လျာေးသွ ်းပနသည်။ ၎ငေ်းက္ိ ု ၂၀၁၂ ခုန စ်္အတ ငေ်း အကက္မ်္ေးဖက္်မ္ှု န င  ် ၂၀၁၆ န င  ် ၂၀၁၇ ခုန စ်္အတ ငေ်း 



‘နယ်ပ မ္  ငေ်းလငေ်းပရေး’ စ္စ်္ ငပ်ရေးတို    ဖစ်္  ာေးသညအ်ထိ ကက္ ေးထ ာေးလာပသာ ရိုဟငဂ်ျာမ္ျာေးအပ ေါ် အကက္မ်္ေးဖက္်မ္ှုမ္ျာေး 

 ဖစ်္ပ ေါ်ပစ္ရန ်လှုြံွဲ့ပ ာ်သည အ်မု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေး၏ လမ်္ေးပကက္ာငေ်း ြံစု္ြံမ္ျာေးက္ ခုိငမ်္ာစ္ ာ သက္်ပသခြံ ပန ါသည။်28 

၁၃။ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှမှ ယသန ဲ့အချနိအ်ထ  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းအပ ခအပနက္ို သြံုေးသ ်ကက္ည ် ါက္ သ သ သညဲ့် သန က်  နဆု်တ်မှုတစ်ခု 

ရှ ခ ဲ့သည်။ ပမနမ် အစ ်ုးရမှ န ငုင်တံက  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းစံနှုန််းမ  ်းနငှဲ့အ်ည  ပပညတ်ွင််းဥပသဒမှတစ်ဆငဲ့ ် အမုန််းစက ်းမ  ်းက ု 

အလံုအသလ က်က ုငတ်ွယ်သပဖရှင််းရန ် စိ္တ်ဆနဒမရှ  ခငေ်းသည ် တစ်စ တ်တစ်ပ ုင််းအ ်းပဖငဲ့ ် အမုန််းစက ်းကက ်းထွ ်းလ မှုက ု 

ထ န််းမန ငု ်သ မ််းမရ ပဖစ်သစခ ဲ့သည်။29 CSO မ  ်း၏ သဖ ပ်ပခ က်အရ အမုန််းစက ်းမ  ်းသည် လူပုဂဂ  လ်တစ်ဦ်းတစ်သယ က်၏ 

အ ဃ တအစွ အလမ််းနငှဲ့ ် သည််းခံစ တ ် ကင််းမ ဲ့မှုမ  ်းသကက ငဲ့ ် ပဖစ်သပေါ်လ ရပခင််းဟု ရိုေး  ငေ်းစ္ ာ သတ်မ္ တ် ခငေ်းထက္် 

အမ္ နတ်ကယတ်ွင ် အစ ်ုးရမှ က ုငတ်ယွ်သပဖရှင််းရန ် စွမ််းသဆ ငန် ငုပ်ခင််းမရှ သညဲ့အ်ပပင ် သပဖရှင််းလ ုသညဲ့် စိ္တ်ဆနဒလည််း 

မရှ ပသာ ကသဇ ကက ်းမ ်းသညဲ့် စစ်တပ်၊ ဘ သ သရ်းသခါင််းသဆ ငမ်  ်း၊ စ ်းပွ ်းသရ်းလုပ်ငန််းမ  ်းနငှဲ့ ် အမ   ်းသ ်းသရ်း 

အစွန််းသရ က်ဝါဒ မ  ်းက္  သုိ  ပသာသူမ္ျာေးမ္  က ုယက်   ်းစ ်းပွ ်းအတွက ် အမုန််းစက ်းမ  ်းက ု စနစ်တက  အ ်းသပ်းပမှငဲ့တ်င ်

ပဖန ဲ့ပ်ဖ ်းလု ်ပ ာငသ်နပခငေ်းပဖစ်သည်။ 

၁၄။ ပ ု၍ ုိေးဝါ်းသစသည်မှ  အစ ု်းရက ယု်တ ုင ် တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းက ု ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုနငှဲ့ ်

အမုန််းစက ်းမ  ်း၏ အဓ ကပစ်မှတ်မ  ်းအပဖစ်သ ု ဲ့ သရ က်ရှ သစရန ် အတ ုင််းအတ တစ်္ခုအထ   ါဝငခ် ဲ့သည။် 

အခ ုငအ်မ ခ မှတ်ထ ်းပပ ်းပဖစ်ပသာ န ငုင်သံတ ်အစ ်ုးရမူဝါဒမ  ်းသည် ဗုဒဓဘ သ -ဗမ လူမ   ်းမ  ်း၏ ယဉသက ်းမှု လကခဏ က  ု

ပ ု၍ပမငဲ့မ် ်းလ သစရနအ်တကွ်သ  ရညရွ်ယ်ထ ်းသည ်အ  င ် လူမ   ်း၊ ဘ သ နငှဲ့ ် က္ိုယ် ုိငလ်ကခဏ အသပေါ် အသပခခံ၍ 

'အပခ ်းသူ' အပဖစ် သတ်မှတ်ခံထ ်းရသူမ  ်းအ ်း အယံုအကကည ် ကင််းမ ဲ့ပစ္ပခင််းနငှဲ့ ် ခွ ပခ ်းန မိ္ ်ချဆက်ဆံပခင််း မ  ်းက  ု

ပ ု၍ပမငဲ့မ် ်းသစခ ဲ့သည်။ ဤသ ု ဲ့ပဖငဲ့ ်လူနည််းစုမ  ်း၏ ယဉသက ်းမှုနငှဲ့ ်က္ိုယ် ုိငလ်ကခဏ က  ုစနစ်တက  ခ   ်းနှ မ်ထ ်းပပ ်း 'အပခ ်း' 

 ဖစ်္ ခငေ်း ုိသည်က္ိ ုအမုန််းစက ်းနငှဲ့ ်ခွ ပခ ်းန မိ္ ်ချဆက်ဆံပခင််းအတွက ်သလ ငစ် အပဖစ် အသုံ်းပပ သနကကသည်။ 

၁၅။ ၉၆၉ အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ ကလ်ှုပ်ရှ ်းမှုနငှဲ့ ်ခ  တ်ဆကသ်နသညဲ့် ဘုန််းကက ်းမ  ်း အပါအဝင ်ဦ်းဝ ရသူနငှဲ့ ်မဘသ (သခေါ်) 

အမ   ်း၊ ဘ သ ၊ သ သန  သစ ငဲ့သ်ရ ှက်သရ်းအဖွ ွဲ့30 က ဲ့သ ု ဲ့ အမ   ်းသ ်းသရ်း အစွန််းသရ က်အဖွ ွဲ့မ  ်းက ဲ့သုိ  ပသာ 

အစ ု်းရမဟတု်သည ် အဖွ ွဲ့မ  ်း စုစည််း၍ လူမ   ်းပခ ်းဆန ဲ့က် ငသ်ရ်းစ တက် ု မ ်းသမ ွှ်းသပ်းပခင််းပဖငဲ့ ် တ ငု််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်

ဘ သ သရ်းလနူည််းစုမ  ်းအသပေါ် အကကမ််းဖက်မ္ှုမ  ်းက  ုလှုံွဲ့သဆ ဖ်နတ် ်းခ  သည်။31 ထ ု ဲ့အပပင ်ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းမှု၊ စ တဖ် စ ်းမှု နငှဲ့ ်

အလုပ်အက ုငရ် ှ်းပါ်းမှုမ  ်းက အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်အဖွ ွဲ့မ  ်းအတွက ်အမုန််းစက ်းမ  ်း ပဖန ဲ့ပ်ဖ ်းရနန်ငှဲ့ ်လူထုအတွင််း 

ပ ု၍ က ယက် ယ်ပပန ဲ့ပ်ပန ဲ့ ် သပခကုပ်ယနူ ငုရ်န ် သရခံသပမခံသက င််း ပဖစ်သစသည်။ အမ္ျိ ေးသာေး ပရေးအစ္ နေ်းပရာက္်ဝါဒ မ္ျာေး၏ 

အစ္ အစ္ဉ်တ င ်  မ္နမ်္ာစ္စ်္တ ်မ္   ယ်စု္န စ်္မ္ျာေးစ္ ာ လု ်ပ ာငလ်ာပသာ အမ္ျ ိေးသာေးပရေးဝါဒမ္ျာေးက္ို ထည ်သ ငေ်းပ ါငေ်းစ္ည်ေး 

ထာေးသ ဖင  ် တိုငေ်းရငေ်းသာေးန င  ် ဘာသာပရေး လနူည်ေးစု္မ္ျာေးအပ ေါ် ထာေး  ိပသာ အာပဘာ်မ္ျာေးန င  ်  ြံုပသက္ာေးက္ျ 

သတ်မ္ တ်ချက္်မ္ျာေးက္ိ ု ထ ်မ္ြံ င  ် ာေးပစ္သည်သာမ္က္  မ္နမ်္ာစ္စ်္တ ်၏ ရည်မ္ နေ်းချက္်မ္ျာေး ပအာင ်မ္င ်ဖစ်္ထ နေ်း 

ပစ္ရနအ်တ က္် လက္်နက္်သဖ ယ် အသြံုေး   ပနပသာ ပသ ေးခ  မ္ှုန င  ် အပကက္ာက္တ်ရာေးမ္ျာေး၏ မ္ျိ ေးပစ္ က္ိလုညေ်း  ျိ ေးပထာငပ် ေး 

ပန ါသည်။ တ ငု််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် အကကမ််းဖက်သရ်းလှုံွဲ့သဆ ်ပခင််းမ  ်းနငှဲ့ ် အမုန််းစက ်း 

  န ် ာေးပခင််းမ  ်းက ု သဖဲ့စ်ဘုတ် က ဲ့သ ု ဲ့သသ  လူမှုက္ နရ်က္်မ ဒ ယ ပလက်သဖ င််းမ  ်းက ု အသုံ်းခ က  အသက ငအ်ထည်သဖ  ်

သဆ ငရွ်ကက်ကသည်။32 ၎င််းတ ု ဲ့သည ် တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်း၏ ပန  စ္ဥ်ဘဝ သနထ ုငမ်ှုအပ ေါ် 

သက်သရ က်မှုရှ ပ  ေး လူ  အသုိငေ်းအဝုိငေ်းအတ ငေ်း ယခငက်တည််းက နက်ရှု  င််းစွ  အပမစ်တယွ်သနခ ဲ့သညဲ့ ်အ ဃ တ အစွ မ  ်းက ု 

ပ ု၍ပင ်ကက ်းထွ ်းလ သစသည်။33  



အဓ ကအာမ ာ်ြ ာ်းနငှ  ်  န််းအာ်းြ ာ်း 

၁၆။ ဒတု ယအကက မ် UPR သြံေုးသ ်ပ  ေးပန ေး   တ င ် ရရုှ ်းန ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ က်ပဖစ်သညဲ့် "တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်

ဘ သ သရ်း အသပေါ်အသပခခံ၍ ပဋ ပကခမ  ်းပဖစ်လ သစန ငုသ်ညဲ့ ် အသပခအသနမ   ်း  ဖစ်္သပေါ်မလ သစရန ် တ ်းဆ ်းသရ်းက ု 

ဆက်လက်၍ အထူ်းအ ရံုစ ုက်ရန"်  ုိသည အ်ခ က်က  ု ပမနမ် န ငုင်ကံ သထ က်ခံခ ဲ့သည်။34 အလ ်းတူ င ်

စလ ုဗ ်းန ်းယ ်းန ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ကုတ်ွန််းခ က်ပဖစ်သသ  "အစ ု်းရ ဆုံ်းပဖတ်ခ က်မ  ်းတငွ ် တ ုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ 

ပါဝငသ်ဆ ငရွ်က်ပစ္မ္ှုတို  အ ါအဝင ်၎င််းတ ု ဲ့၏ အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်း က ကယွ်သစ ငဲ့သ်ရှ က်သပ်းသရ်းက  ုအ မခံမညဲ့် ဥပသဒမ  ်းက  ု

ပပဋ္ဌ န််းခ မှတ်ရန"်  ုိသည ်အခ က်က လုည််း ပမနမ် န ငုင်ကံ သထ က်ခံခ ဲ့သည်။35 သ ု ဲ့သသ ်လည််း နကရ်ှု  င််းစွ  

အပမစ်တွယ်သနသညဲ့ ် ခွ ပခ ်း က္် ြံပရေး အ သဘ ်မ  ်းက  ု ပချဖျက္ရ်နအ်တ က္ ် ပမနမ် အစ ု်းရမ္  အပ ခအပနဖနတ် ေးယကူ္ာ 

စ မံပ ာငရ် က္်နိငု ်ခငေ်း မ္  ိခ  သည ်အ  င ်စ မံပ ာငရ် က္်ချက္အ်မ  ်းအပပ ်းမှ  တိုငေ်းရငေ်းသာေး၊ လူမ   ်းန င  ်ဘ သ ပရေးအသပေါ် 

အသပခခံသညဲ့ ်ပဋ ပကခနငှဲ့ ်အကကမ််းဖက်မှုမ  ်းက ုသ  ပ ုမ ုအရှ နပ်မငဲ့လ်ာသစခ ဲ့သည။် 

၁၇။ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှသန က်ပ ုင််း အမုန််းစက ်းမ  ်း   န   ် ာေးလ သပဖငဲ့ ် ပမနမ် ဲ့ယဉသက ်းမှုနငှဲ့ ် လူ ဲ့သဘ ငက် ု သ သ သသ  

လုပ်ဇ တ်တခ   ွဲ့ စ မဲ့်ဝငလ် ပပ ်း လထုူစည််းလံု်းည ညွတ်သရ်းက ု ဖ က်ဆ ်းလ ခ ဲ့သည။် အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်ဝါဒ မ  ်း 

 ြံုမ္ န ်ဖန  ပ်ဝသညဲ့ ် အ သဘ ်တစ်ခုမှ  ဗမ မဟုတ်သသ  တ ုင််းရင််းသ ်းမ  ်းနငှဲ့ ် ဗဒုဓဘ သ ဝင ် မဟတု်သူမ  ်းသည် အမ   ်း၊ 

ဘ သ ၊ သာသနာ နငှဲ့ ်တ ုင််းပပညက်္ိ ု ပခိမ်္ေးပ ခာက္်ပနသည် ုိသည ် အချက္် င ် ပဖစ်သည်။ လူတစ်ဦ်းခ င််း ပထမဆုံ်းအကက မ် 

ပတ ွဲ့ဆုံလျှင ် ရင််းနှ ်းသိက္ျွမ်္ေးလာပစ္ရနအ်တွက် မ တ်ဆက္်ဖလှယ်သလဲ့ရှ သညဲ့် အခ က်မ  ်းပဖစ်သသ  လူမ   ်း၊ 

က္ိုေးက္ ယ်သည ်ဘ သ နငှဲ့ ်တ ုင််းရင််းသ ်း သန က်ခံအသကက င််းတ ု ဲ့အပ ေါ်တ င ် ကက္ ေးမ္ာေးပသာ သက္်ပရာက္်မ္ှုမ္ျာေး   ိလာသည်။ 

ဤသ ု ဲ့ ခွ ပခ ်းမ္ှုမ  ်းမှ  အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က ် အဝန််းအဝ ုင််းတွငသ် မကဘ  အစ ု်းရ၏ အုပ်ခ  ပ်သရ်း 

ဖ  ွဲ့စ္ညေ်းပုံ ုိငေ်းအတွင််း၌လည််း   ိပနသည်။ ဥပမ တစ်ခုမှ  အလုပ်သမ ်း၊ လူဝငမ်္ှုကက္ ေးကက္ ်ပရေးန င  ်   ည်သူ  အငအ်ာေး 

ဝနက်က ်းဌ န၏ သဆ ငပု်ဒတ်စ်္ခု ဖစ်္ပသာ "သပမမ   ၍ လူမ   ်းမသပ  က၊် လူမ   မှ လူမ   ်းသပ  က်မည်" ဟူပသာ ပ ာင ု်ဒ ်င ်

 ဖစ်္သည်။36 

၁၈။ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှမှစ၍ အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်ဝါဒ မ  ်းက အစစလ မ်ဘ သ သည ်  မ္နမ်္ာန ငုင်ကံ ု လက်ငင််းပခ မ််း 

သပခ က်သနသကက င််း၊ ပမနမ် န ငုင်တံွင ် ဗုဒဓဘ သ က ု ဖယရ်ှ ်းပစ်ရန ် အကကမ််းဖက် န ငုင်ပံခ ်းဘ သ သရ်းတစ်ခုက 

ကကံစည်သနသကက င််း၊ ယင််းပခ မ််းသပခ က်မှုမ  ်းမှ န ငုင်ကံ  ု က ကွယန် ငုရ်န ် စစ်တပ်အငအ် ်းလ ုအပ်သကက င််း 

စသညဲ့်အ သဘ ်မ  ်း တည်သဆ က်ဝါဒ ဖန  ခ် ဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုန စ်္ စက်တငဘ် လ ၁၁ ရက်သန ဲ့တွင ်မ္ တ်စ္လငမ််္မ  ်းက (9/11) 

အကကမ််းဖကတ် ုက်ခ ကု်မှုက ု ဂုဏပ်ပ ရနန်ငှဲ့ ် ပမနမ် န ငုင်မှံ ဗုဒဓဘ သ ဝငမ်  ်းက ု တ ုက်ခ ကု်ရနအ်တ က္် ရနက်ုန၊် မနတသလ်း၊ 

သတ ငက်က ်း၊ ပ ခူ်းတ ု ဲ့တွင ်စုသဝ်းသနကကသည် ုိသည  ်မဟတု်မမှန ်လုပ်ကကံသတင််း တစ်ခုက  ုသဖဲ့စ်ဘုတ်သပေါ်တွင ်အမ  ်းအပပ ်း 

ပဖန ဲ့သ်ဝခ ဲ့ကကသည်။ အလ ်းတလူု ်ကက္ြံသတင််းတစ်ခုတွငလ်ည််း ဗဒုဓဘ သ ဝငမ်  ်းသည ် မ္ တ်စ္လငမ််္မ  ်း၏ ဗလ မ  ်းန င  ်

စ ်းပွ ်းသရ်းလုပ်ငန််းမ  ်းက  ု ဖ က်  ေး စ်ရန ် ခ  တက်လ သနကကသည်ဟ ု အွနလ် ုင််းကမ်္ပ န််းတစ်ခုမှ မ္ တ်စ္လငမ််္မ  ်းက ု 

သတ သပ်းခ ဲ့သည်။ ယင််းပမ  ွဲ့မ  ်းတွင ် အကကမ််းဖက်မှုမ  ်း မသပေါ်သပါက်သစရန ် CSO မ  ်းမှ ဝ ုင််းဝန််း သဆ ငရွ်က်ခ ဲ့ကကပ  ေး 

၎င််းတ ု ဲ့၏ ထငပ်မငယ်ူဆခ က်အရ ယင််းလုပ်ရပ်မ  ်း ဖစ်္ပ ေါ်လာသစရန ် အရင််းအပမစ်မ  ်း သက င််းသက င််းရှ ပနသညဲ့် 

အငအ် ်းစုမ  ်းမှ ပပည်သူမ  ်းက  ု အခ င််းခ င််းရနတ် ုက်သပ်းလ ုသသ  ပူ်းသပါင််းအကွက်ဆငမ်ှုမ  ်း ပဖစ်သညဟ်ု 

ခံစ ်းကက္ရသကက င််း သပပ   ကကသည်။  မ္နမ်္ာအစ ု်းရအဖွ ွဲ့၏ အပမငဲ့ဆုံ််း ရာထူေးအဆငဲ့မ်  ်းတွငပ်င ် မ္ တ်စ္လငမ််္ဘ သ ဝင ်

မ  ်းအသပေါ် မယံုကကည်မှု၊ ခွ ပခ ်း က္် ြံမှုတ ု ဲ့သကက ငဲ့ ် NLD အစ ်ုးရထ ၌ ၎င််းတ ု ဲ့၏ ပါတ က္ိုက ယု်စ ်းပပ ရန ်



မ္ တ်စ္လငမ််္ပါတ ဝငမ်  ်းအ ်း ဖယ်ထုတ်ခ  ပခင််းမ္ျာေး ပဖစ်  ာေးခ ဲ့သည  ်တစ်္ပပ  ငတ်ည််းတငွ ်တိုငေ်းရငေ်းသာေးန င  ်ဘာသာပရေးအပ ေါ် 

အပ ခခြံ၍ နိငုင်ြံသာေးအမ္ျာေးအ  ာေးက္ိ ုသရွ်းသက က်   အရ ရှ မ  ်းမှ မ သပ်းပ ုငခွ်ငဲ့မ်  ်း ရုပ်သ မ်္ေးခ ဲ့သည်။37 

၁၉။ သန က်ထပ်အဓ ကက သသ  အ သဘ တ်စ်ခုမှ  တ ုင််းရင််းသ ်းလက်နက်က ုငပ်တာလ် နပ်ရေးအဖွ ွဲ့အစ္ည်ေး (Ethnic Armed 

Organizaton - EAO) မ္ျာေးနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းအသပခခံဝါဒ မ  ်း၏ ပခ မ််းသပခ က်မှုအနတရ ယ်မှ န ငုင်သံတ ်က  ု က ကယွ်ရန ်

စစ်တပ်အငအ် ်းမှ  မရှ မပဖစ်လ ုအပ်သကက င််းပင ် ပဖစ်သည်။ အထက်သဖ ်ပပပါ အ သဘ ်မ  ်းနငှဲ့တ်ွ ဖက်၍ ပမနမ် စစ်တပ်မှ 

ရ ုဟငဂ်  မ  ်းနငှဲ့ ် မ္ တ်စ္လငမ််္မ  ်းက ုသသ လ်ည််းသက င််း၊ အပခ ်းတ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းက ုသသ ် 

လည််းသက င််း ပစ်မှတ်ထ ်းဖိန  ်ိလု ်ပ ာငပ်ခင််းက  ု မှနက်နသ်သ လုပ်ရပ်အပဖစ် သက်သသပပရန ် အ ်းထုတလ် ခ ဲ့သည်။38 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ ဇနနဝါရ လမှ သဖသဖ ်ဝါရ လအထ  အသတွွဲ့မ  ်းသသ  အမုန််းစက ်းအ သဘ ်မ  ်းနငှဲ့ ် အတုအသယ င ်

သတင််းမှ ်းမ  ်းမှ  ရကခ  ငဲ့တ်ပ်သတ ် (Arakan Army - AA) က  ု ဦ်းတည်ပစ်မှတ်ထ ်းပခင််း ဖစ်ပပ ်း ရခ ုငပ်ပည်နယ်၌ 

သသ ်လည််းသက င််း၊ ပမနမ် လူထုအတွင််း၌သသ လ်ည််းသက င််း AA အသပေါ်သထ က်ခံမှုမ  ်း က ဆင််းသွ ်းသစရန ်ရညရွ်ယ်၍ 

သ ကခ ခ သညဲ့်လှုပ်ရှ ်းမှုပင ် ပဖစ်သည။်39 တခ   ွဲ့သသ  အငတ် နက်သတင််းမ  ်းက AA နငှဲ့ ် အ ရ်ကနရ် ုဟငဂ်   

ကယတ်ငသ်ရ်းတပ်မသတ  ်(Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA) တ ု ဲ့အကက ်း ဆက်စပ်သနသညဟ် ုစွပ်စွ ပပ ်း နစ်ှဖွ ွဲ့က  ု

တစ်္သပါင််းတည််း ုိသည အ်ပမင ် ပဖစ်သစပခင််း နငှဲ့ ် AA အ ်း "ရခ ုငပ်ပည်နယ်က္ိ ု အနတရ ယ်န င  ် ကက ံသစပပ ်း နိငုင်ြံ၏ 

စည််းလံု်းည ညွတ်သရ်းက ု ပခ မ််းသပခ က်သနသသ  မ   ်းခ စ်စ တ်ကင််းမ ဲ့ပနသညဲ့် အကကမ််းဖက်သမ ်းမ  ်း" အပဖစ်သ ု ဲ့ 

ထငသ်ယ ငထ်ငမှ် ်း ပဖစ်သစခ ဲ့သည်။40 ဤသ ု ဲ့ ဖင  ် အမ  ်းပပည်သူအ ်း စ ု်းရ မ်သကက က်လန ဲ့မ်ှုမ  ်းနငှဲ့ ် မုန််းတ ်းမှုမ  ်း 

ပဖစ်လ သစရန ်ဖနတ် ်းယကူ  မကက သသ်းမ က အစုိ္ေးရမ္  အကကမ််းဖက်ပသာငေ်းက္ျနေ်းသူအဖွ ွဲ့အစည််းအပဖစ် အစ ်ုးရက သတ်မှတ် 

သကကည ခ ဲ့သသ  AA အသပေါ်  ပပင််းပပင််းထနထ်န ်ရှုတ်ခ ပပစ်တငန် ငုမ်ညဲ့် အမှုတစ်ခုတည်သဆ က်ခ ဲ့သည်။41  

၂၀။ အမုန််းတရ ်းက  ုတွန််းအ ်းသပ်းသနသသ  သန က်ထပ် ြံုပဖာ်မ္ှုတစ်္ခုမှ  စ္ည်ေးလြံေုးည ည တ်မ္ှုအတကွ ်စည််းရံု်းလှုံွဲ့သဆ ်သူမ္ျာေး 

န င  ်အမုန််းစ္က္ာေးမ္ျာေးအာေး ရင ုိ်ငတ် နေ်းလ နပ်နသူမ  ်းက္ို ပစ်မှတထ် ်းပပ ်း ၎င််းတ ု ဲ့အာေး န ငုင်၏ံ "အမ   ်းသာေး သစစ သဖ က်မ  ်း" 

အပဖစ် မကက ခဏ တံဆ ပ်ကပ်ကကသည။် အလ ်းတူပင ်ပဒေါ်သအ ငဆ်န််းစုကကည၊် NLD နငှဲ့ ် မ္နမ်္ာစစ်တပ် တို  က  ုသဝဖနသ်ညဲ့ ်

HRD မ  ်းန င  ်တက်ကကလှုပ်ရ ှ်းသူမ  ်းမှ လည််း န ငုင်ပံခ ်း ကသဇ ခံ၊ သစစ သဖ က်မ  ်း၊ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းခ   ်းသဖ က်မှုမ  ်းက  ု

ပုံကက ်းခ  ွဲ့ျဲ့ပ  ာ ုိသူမ  ်းန င  ် န ငုင်၏ံ ဂုဏက်က္က္်သပရနငှဲ့ ်လံုပခံ သရ်းက ု ပခ မ််းသပခ က်ပနသူမ  ်းအပဖစ် တံဆ ပ်ကပ်ခံရနိငုသ်ည  ်

အလ ်းအလ မ  ်း   ိပန ါသည်။ ထုိသုိ  လု ်ပ ာငရ် ခငေ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မှ  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းလု ်ငနေ်း၊ စည််းရံု်းလှုံွဲ့သဆ ်သရ်း 

လုပ်ငန််းန င  ် CSO မ္ျာေး၏ လုပ်ငန််းမ  ်းက  ု န ငုင်ြံ အက   ်းစ ်းပွ ်းနငှဲ့ ် ဆန ဲ့က် ငဘ်က် ဖစ်္ပနသပယာင ်  ြံုသဖ လ်ိုက္ ်ခငေ်း ဖင  ်

တရာေးမ္ဝင ်  ဖစ်္သ ာေးပစ္ရန ်  ဖစ်္သည်။ သ ု ဲ့ရာတ င ် ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   ၌ ပမနမ် န ငုင်သံည ်

အ ုငယ် လနန် ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ က်ပဖစ်သသ  "နိငုင်ြံ၏ လက်ရှ  ဒ မ ုကသရစ က်ူးသပပ င််းပရေးက္ိ ုကညူ  ြံ  ုိေးပ ေးန ငုရ်န ်

အရပ်ဘကလ်ူထုအဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းအတွက ်လံုပခံ မ္ှု  ိပ  ေး အက   ်းပပ မ္ှု  ိသညဲ့ ် တ်ဝန််းက ငတ်စ်္ရ ် ဆက်လကဖ်နတ် ်းပ ေးရန"် 

 ုိသည ်အချက္်က္ိ ုသထ က်ခံခ ဲ့သည်။42 

အြိုန််းစကာ်းအ  က် ေည့်ေးလမ့်ေးမျောေးနငှ  ်လြ််းမ ကာင််းြ ာ်း 

၂၁။ ၂၀၁၅ ခုန စ်္မှစ၍  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံတ င ် အငတ် နက်လကလ်ှမ််းမှ မ္ှုန င  ် သြံေုးစ္  မ္ှုတို   အလ ငအ်ပမန ် ကက ်းထွ ်းလ ခ ဲ့ပ  ေး 

အငတ် နကက်  ု အမုန််းစက ်း   န်    ာေးပစ္ပရအတ က္် အသုံ်းခ ပနမှုသည်လညေ်း အလနွအ်မင််း စ ု်းရ မ်ဖယွ်ပဖစ်လာသည်။ 

အဖ  ွဲ့အစ္ည်ေးအမ  ်းအပပ ်း အထူ်းသပဖငဲ့ ်  မ္နမ်္ာစစ်တပ်နငှဲ့ ် အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်အဖွ ွဲ့မ  ်းသည် အမုန််းစက ်းမ  ်း 

  န်    ာေးပစ္ရန ် သဖဲ့စ်ဘုတ်က  ု မဟ ဗ  ဟ က က္ျ အသုံ်းပပ လာကက္သည်။ အသစ်သပေါ်ထွက်လ သညဲ့ ် အငတ် နက ်



အသြံုေး   မ္ှုန င  ်   ည်သူလူထု၏ နည်ေး ညာစ္ မ်္ေးရည်မ္ တစ်္ င  ် သတငေ်းအချက္အ်လက္်မ္ျာေး  ာပဖ ရယူ ခငေ်း၊ 

 က္်သ ယ်ပ ာငရ် က္် ခငေ်းန င  ် သြံုေးသ ်နိငုစ်္ မ်္ေး ဖစ်္ပသာ Digital literacy အာေးနညေ်း ခငေ်းအပ ေါ် အခွငဲ့သ်က င််းယူလ က ်

အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်ဝါဒ မ  ်းနငှဲ့ ်  မ္နမ်္ာစစ်တပ်တ ု ဲ့သည် သတင််းသဖ ်ပပခ က်မ  ်းနငှဲ့ ် ဗ ဒ ယ ဖုိုငမ်  ်းမှတစ်္ဆငဲ့ ်

တ ုင််းရင််းသ ်းန င  ်ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းအပ ေါ် အကကမ််းဖကမ်္ှု  ဖစ်္ပ ေါ်ပစ္ရန ်လှုံွဲ့သဆ ်လာခ  ကက္သည်။43 သဖဲ့စ်ဘုတ်သည ်

လူအမ  ်းအပပ ်းအတွက ် သတင််းအခ ကအ်လက်ရ  ိနိငုသ်ည  ်  ငမ်္ရင််းပမစ်ပဖစ်သနပပ ်း အစ ု်းရဌ နမ  ်းနငှဲ့ ် အဓ က 

သတင််းမ ဒ ယ မ္ျာေးသညလ်ညေ်း န ငုင်သူံန ငုင်သံ ်းမ  ်းနငှဲ့ ်ဆက်သွယ်ရာတ င ်ပဖ စ်္ဘုတက်္ို အဓိက္လမ်္ေး ပကက္ာငေ်းတစ်္ခုအ ဖစ်္ 

အသုံ်း   ပန ခငေ်းပကက္ာင  ် သဖဲ့စ်ဘုတ်တွငတ်ငထ် ်းသညဲ့ ် အပကက္ာငေ်းအရာမ  ်းအသပေါ် လ ုအပ်သည်ထက်ပ ု၍ ယံုကကည်မှု 

ကက ်းထွ ်းလ ပစ္ ါသည်။ ပမနမ် န ငုင်တံွင ် လူအမ  ်းအပပ ်းအတ က္ ် သဖဲ့စ်ဘုတ်သည ် အငတ် နကန်ငှဲ့ ် အနက္်တူပဖစ်သနပပ ်း 

ယငေ်းက္ို စ ်းပွ ်းသရ်း ရည်မ္ နေ်းချက္၊် သတင််းမ္ျာေး၊ သတငေ်းအချက္အ်လက္်မ္ျာေးနငှဲ့ ်လူမှုဆက်ဆံသရ်းတို   အပါအဝင ်သန ဲ့စဉဘဝ၏ 

အစ တ်အပ ုင််းအမ  ်းအ  ာေးအတ က္ ်အသုံ်းပပ ပနကကသည်။ 

၂၂။ ၂၀၁၈ ခုန စ်္ IIFFMM ၏ အစ ရငခံ်စ တွင ် သဖဲ့စ်ဘုတသ်ည ် "အမုန််းစက ်းမ္ျာေး  ဖန   ်ဖ ေးပရေးအတကွ ် အငေ်းအာေး 

ပက္ာငေ်းပသာ လမ်္ေး ပကက္ာငေ်းတစ်္ခု" ပဖစ်ပနပပ ်း ၎ငေ်းလမ်္ေးပကက္ာငေ်းပ ေါ်၌ င ် အမုန််းစက ်းသလ  ဲ့ပါ်းလာသစရန ် သတ င််းဆ ုမှု 

မ  ်းအာေး တံု ဲ့ပပနရ် တွငမူ်္ "သန်ှးသက်ွးပပ ်း ထ သရ က်မှုမရှ " ဟ ု မ္ တ်ချက္်ချခ  သည်။44 ပဖ စ်္ဘုတ်ပ ေါ်တ င ် တငပ်သာ 

တခ   ွဲ့ပရေးသာေးပဖာ်  မ္ှုမ္ျာေးတ င ် အမုန််းတရ ်းမ္ျာေး ါဝငပ်နသည ် သတင််းစက ်းမ  ်း သုိ  မ္ဟုတ် အကက္မ်္ေးဖက္ရ်န ်

ပခိမ်္ေးပ ခာက္်မ္ှုမ္ျာေးက္ိ ု ဖံ်ုးကယွ်ရနအ်တ က္ ် ဗနေ်းစ္က္ာေးမ  ်း၊ ပုံပပငမ်  ်း သ ု ဲ့မဟုတ ် တငစ်္ာေးခုိငေ်းနှုငိေ်းပဖာ်  မ္ှုမ္ျာေး 

  ိပန ခငေ်းပကက္ာင  ် သဖဲ့စ်ဘုတ်မ္  အပကက္ာငေ်းအရာမ္ျာေးထိနေ်းချ  ်ရာတ င ် သိမ်္ပမ္ ွဲ့ပသာ က္    ာေးချက္်မ္ျာေးက္ိ ု ခ   ခာေးနိငုမ်္ှု 

အာေးနညေ်းပခင််းအ  င ် "သန က်ခံအခင််းအက င််းန င  ်တ်သက္်သည ် အက္  တ်မှု" အပ ေါ် နာေးလည်မ္ှု က္ငေ်းမ ဲ့ပခငေ်းတို  န င  ်

 တ်သက္်၍ CSO မ္ျာေးက္ စုိ္ေးရိမ်္ပူပနပ်နကက္သည်။ ထ ု ဲ့အပပင ် သဖဲ့စ်ဘုတ်မ္  အချက္အ်လက္်မ္ျာေး ထ န််းခ  ပ်သည  ်

တာဝန ် ိသူမ္ျာေးအပန ဖင  ် တ ုင််းရင််းသ ်းန င  ်ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် သပပ ငသ်ပပ ငတ်င််းတင််း သ ု ဲ့မဟတု ် ပုန််းသ   ်း 

ကွယ်သ   ်း ဆန ဲ့က် ငဘ်ကလ် ုက်မှုမ  ်း   ိပနနိငု ်ခငေ်းန င  ်တ်သက္၍်လညေ်း CSO မ  ်းက စုိ္ေးရိမ်္ ူ နပ်နကကသည်။45 တပ်မသတ  ်

က အတို  အသထ ငလ်ု ်သည ် အသက ငဲ့အ်တုမ  ်း၊ သဖဲ့စ်ဘုတ်ပ ေါ်    ိ သတင််းစ္ာမ္ျက္န် ာန င  ် ဆယလ်  (Celebrity) 

စ္ာမ္ျက္်န ာမ  ်းက ု သုံ်းပပ ်း ထုိစ္ာမ္ျက္်န ာမ္ျာေးမ္ တစ်္ င  ်သတင််းတုမ  ်းန င  ် "လူစ တ်ဝငစ် ်းသညဲ့ ်ဓ တ်ပုံမ  ်း၊ သတင််းအမှ ်း 

မ  ်းန င  ် သသွ်းထ ု်းလှုြံွဲ့ပ ာ်စ္ာမ  ်း" တငက်  အွနလ် ငု််းလှုပ်ရ ှ်းမှုမ  ်း လု ်ပ ာငခ်  ကက္သည်။46 ယင််းအတ ု ဲ့အသထ င ်

စစ်ဆငသ်ရ်းမ  ်းတွင ်တမ္ငတ်က္ာ ဖနတ် ်းထာေးသညဲ့် ပုံစံမ  ်း  ိပနပ  ေး စ္နစ်္တက္ျ  င ်င ်ပရေးတင ်ထာေးပသာ မူ္  ာေး မ္ တ်ချက္ ်

(comment) မ္ျာေး  ြံုမ္ နပ် ေါ်လာ ခငေ်းတို     ိပကက္ာငေ်း CSO က ုယ်စ ်းလယှ်မ  ်းက ထုတ်ပဖာ်ပ  ာ  ကက္သည်။47 တပ်မသတ ်၏ 

သဖဲ့စ်ဘုတ်အသက ငဲ့မ်  ်း သက်ဝငလ်ှုပ်ရှ ်း   ိသနသည ်အချိနတ် င ် EAO (၄) ဖ  ွဲ့မ္ျာေးက္ိုမူ္ "အနတရ ယ်ရှ သည ် အဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်း" 

အပဖစ် သတ်မ္ တ်ပ  ေး ၎ငေ်းတို  ၏ အပက္ာင မ်္ျာေးက္ိ ုပ တ်ပစ်ရန ်သဖဲ့စ်ဘုတ်က ၂၀၁၉ ခုန စ်္ သဖသဖ ်ဝါရ လ၌ ဆုံ်းပဖတ်ခ ဲ့သည်။48 

ပဖ စ်္ဘုတ်အသနပဖငဲ့ ်န ငုင်သံရ်းအသပခအသနက  ုပသပသချာချာ န ်းလညန် ငုစွ်မ််း ရှ ၊ မရှ အပ ေါ် CSO မ္ျာေးက္ စုိ္ေးရိမ်္ ူ နပ်နကက္ပ  ေး 

ယင််းလုပ်ရပ်မ  ်းသည ် တ ုင််းရင််းသ ်းလူနည််းစုမ  ်း၏ အပမငသ်သဘ ထ ်းမ  ်း ထုတ်သဖ ်မှုက ု လ မ်္ေးမုိ္ေးန စ်္ မ္ြှ  ် 

ပ ျာက္်က္ ယ်သ ာေးပစ္သည  ်တစ်္ချိနတ်ညေ်းတ င ်အစ ်ုးရလံုပခံ သရ်း တပ်ဖွ ွဲ့မ  ်းက ုမူ ၎င််းတ ု ဲ့၏ အ သဘ ်မ  ်း ထုတလ်ွှငဲ့ပ်ဖန ဲ့ပ်ဝခ ငဲ့ ်

သပ်းထာေးသည်။49 

၂၃။ အမုန််းစက ်းမ္ျာေးပဖန ဲ့ပ်ဝရ တွင ် လူမှုကနွရ်က်မ ဒ ယ အပပင ် ပုံနှ ပ်မ ဒ ယ မ္ျာေး၊ စ အုပ်မ္ျာေး၊ မဂဂဇင််းမ္ျာေး၊ 

လကက်မ််းစ သစ ငမ်  ်းနငှဲ့ ် ပုဂဂလ က ုိင ်  က္်သ ယ်ပရေး Application (Apps) မ္ျာေးသည်လည််း အ ခာေးပရ ေးချယ်စ္ရာ 

နညေ်းလမ်္ေးမ  ်းအ ဖစ်္   ိပနသည်။ အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်အဖွ ွဲ့မ  ်းနငှဲ့ ် မဘသ တ ု ဲ့သည ် ထုိက္  သုိ  ပသာ ပ ုမ ု 



သမရ ု်းက သည  ် နည််းလမ််းမ  ်းက  ု အသြံေုး   ပ  ေး လူထုအသ ုင််းအဝ ုင််းထြံသုိ   အမု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေး တ ုကရ် ုက် ဖန်  ပဝပန ခငေ်းသည ်

အွနလ် ုင််း အသြံေုး    ခငေ်းထက္်  ုိမုိ္ ထ သရ က်မ္ှု   ိသညဟ်ု တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူတစ်္ဦ်းက ယြံုကက္ည်သည်။50  ြံုန  ်ိမ္ ဒ ယာ၏ 

သာဓက္တစ်္ခုမ္ ာ အမုန််းတရ ်းအ ်းသပ်းပနသညဲ့် မ္ဘသ ၏ ပုံနှ ပ်မ ဒ ယ  ဖစ်္ပသာ "သအ ငသ်ဇယ တု" အမည်ရှ  မဂဂဇင််းတ င ်

"ဘဂဂ ါလ သကက ငဲ့ ် ပမနမ် လမူ   ်း တြံုေးသွ ်းန ငုသ်ည"် ဟူပသာ သခါင််းစဉပဖငဲ့ ် သဆ င််းပါ်းတစ်္ ုဒက်္ိ ု ရ ုဟငဂ်  ဆန ဲ့က် ငသ်ရ်းန င  ်

မ္ တ်စ္လငမ််္ဆန ဲ့က် ငသ်ရ်းစ တ်ဓ တတ်ို  အာေး မ ်းထ ်ုးသပ်းရနအ်တ က္်  ြံုပဖာ်ပရေးသာေးခ  သည်။51 ထုိပ ာငေ်း ါေး  ငဘု်န််းကက္ ေးက 

ARSA "အကကမ််းဖက"် တ ုက်ခ ကု်မှုမ  ်းနငှဲ့ ်ရခ ုငပ်ပည်နယ်ရှ  မ္ တ်စ္လငမ််္မ  ်းက  ုယံုကက္ည်၍ မ္ရ ုိသည  ်အချက္်န စ်္ခုကက္ာေး 

ည မ္ျှပနသပယာင ် မ္ ာေးယ ငေ်းပသာ ြံုပဖာ်မ္ှုမ္ျိ ေး ဖနတ် ေးရန ် ကက  ်းစ ်းထာေးပ  ေး ၎င််းမ္ တ်စ္လငမ််္တ ု ဲ့သည် န ငုင်သံ ်းရရနန် င  ်

လွှတ်သတ ်တငွ ်က ယု်စ ်းပပ ခွငဲ့ရ်ရနအ်တ က္ ် နည််းလမ််းမ   ်းစုံသုံ်းပပ ်း ပမနမ် န ငုင် ံ  ိဗဒုဓဘ သ က  ု "ဝါ်းမ   " သ ာေးလ မဲ့်မညဟ်ု 

ဆ သုည်။52 ထုိက္  သုိ   ပရေးသာေး ြံုပဖာ်မ္ှုသည ် စ္ာဖတ်သူမ္ျာေးမ္  ရခ ုငပ်ပည်နယ်  ိ မ္ တ်စ္လငမ််္မ္ျာေးအ ်းလံ်ုးသည ်

အကကမ််းဖက်ဝါဒနငှဲ့ ် ခ  တ်ဆက်သနပ  ေး န ငုင်သံ ်း ဖစ်္ပရေး သတ င််းဆ ုပန ခငေ်းမ္ ာလည်ေး တရာေးနညေ်းလမ်္ေး မ္က္ျ ုိသည  ်

ပက္ာက္်ချက္်ချ ခငေ်းမ္ျ ိေးက္ို ဥ ေးတည်သ ာေးပစ္မ္ည် ဖစ်္သည်။  

၂၄။ ပမနမ် န ငုင်သံည် နယ်ူးဇ လနန် ငုင်ကံ္ ပ ေးထာေးပသာ အကကံပပ တ ကု်တွန််းခ က်ပဖစ်္သည ် "အမုန််းစက ်းမ္ျာေးနငှဲ့ ်

အကကမ််းဖက်ပရေးလှုံွဲ့သဆ ်မ္ှုမ္ျာေးက ု က္ိုငတ် ယ်ပ ဖ  ငေ်းပရေးအာေး  ုိမုိ္တိေုး မ္င လ်ု ်ပ ာငရ်န"်  ုိသည အ်ချက္်က္ိ ု

သထ က်ခံခ ဲ့သည်။53 သ ု ဲ့သသ ် ၂၀၁၅ ခုန စ်္ ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ္ စ္၍ အမုန််းစက ်းမ  ်းမှ  အွနလ် ုင််းန င  ်

အ နလ်ိုငေ်းမ္ဟတု်ပသာ   င ်တ င ် ဆထက္်ထမ််းပ ်ုး  ုိမုိ္ မ  ်း  ာေးလ ခ ဲ့သ ဖင  ် အဓိ ပါယ်  ည ်ဝပသာ ပ ခလ မ်္ေးမ္ျာေး 

လ မ်္ေးနိငုရ်နအ်တ က္ ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေး၏  စ်္မ္ှု က  ်းလနွသူ်မ  ်းက  ု န ငုင်တံက ဥပသဒစံနှုန််းမ  ်းနငှဲ့အ်ည  တ ဝနယ်ူမ္ှု 

တ ဝနခံ်မ္ှု  လိာပစ္ရန ် လု ်ပ ာငန်ိငုမ်္ သာလျှင ် အမုန််းစက ်း၏ ပစ်မှတ်ထာေးခြံရသူမ္ျာေးအပ ေါ် အကကမ််းဖက်ပရေး 

လှုံွဲ့သဆ ်မှုမ  ်းက္ို ဟန ဲ့တ် ်းန ငုမ်ည် ပဖစ်သည်။ 

အဓ ကက စစရြ်ြ ာ်း 

၂၅။ ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ္ စ္၍ အမ   ်းသမ ်းမ  ်း၊ HRD မ  ်း၊ တ ုင််းရင််းသ ်းန င  ်ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းမှ  

အမုန််းစက ်း၏ တိကု္်ရိုက္်ပစ်မှတ်ထာေး ခြံရ ခငေ်းပကက္ာင  ် အ ုိေးဝါေး ြံုေးပသာ သက္်ပရာက္်မ္ှုမ္ျာေး ခံစ္ာေးပနကက္ရပ  ေး 

ယခုတငပ်ပခ က်၏ ဤအခန််းတွင ် ယင််းအစုအဖ  ွဲ့မ္ျာေးမ္  ရငဆ် ုငက်က္ြံ ပတ ွဲ့ရသည  ် အဓ ကက္ျပသာ က္ိစ္စရပ်မ  ်းက  ု

အန ေးက္ ်ပလ လာတင ် သ ာေးမ္ည် ပဖစ် ါသည်။ 

က ာ်း-ြ က  မြာ်းြှုနငှ  ်အြိုန််းစကာ်းမျောေး 

၂၆။ ပမနမ် န ငုင်သံည ် ဆွ ဒငန် ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ က်ပဖစ်သသ  "အမ   ်းသမ ်းမ  ်းအသပေါ် နည်ေးမ္ျ ိေးစ္ြံု ဖင  ်

အကကမ််းဖက်မှုအ ်းလံု်းမှ အ  ည ်အဝက ကယွ်သပ်းပရေးက္ို အ မခံပပ ်း က  ်းလွနသူ်အ ်းလံု်း ပပစ်ဒဏက်င််းလတွ်ခွငဲ့ ်

ရသန ခငေ်းက္ိ ု က ုငတ် ယ်သပဖရှင််းျဲ့ပရေးအတ က္် ဥပသဒမ  ်း ပပဋ္ဌ န််းရနန် င  ် အပက္ာငအ်ထည်ပဖာ်ပ ာငရ် က္ရ်န"် 

 ုိသည ်အချက္်က  ု သထ က်ခံခ ဲ့သည်။54 ထ ု ဲ့အပပင ် ဆ ုက်ပရပ်န ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ကု်တနွ််းခ က ် ပဖစ်သသ  "အသက္်  ငသ်န ်

ရ ်တည်ပရေး၏ အစ တအ်ပ ုင််းအ ်းလံ်ုးတွင ် က  ်း-မ တန််းတူသရ်းက ု အ ်းသပ်းပမငှဲ့တ်ငပ်ပ ်း အမ   ်းသမ ်းမ  ်းအသပေါ် 

အကကမ််းဖက်မှုမ္ျာေးက္ိ ုတိုကဖ် က်သ ာေးရန"်  ုိသည ်အချက္က်္ိုလည်ေး  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံက္ သထ က်ခံခ ဲ့သည်။55 

၂၇။ သ ု ဲ့သသ ်  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံ  ိ အမ   ်းသမ ်းအမ  ်းအပပ ်း အထူ်းသပဖငဲ့ ် အမ   ်းသမ ်း HRD မ္ျာေး၊ န ငုင်သံရ်းသမ္ာေးမ္ျာေး၊ 

သခါင််းသဆ ငမ်္ျာေး၊ သတင််းသထ က်မ္ျာေး၊ အနပုည ဖနတ် ေးသူမ္ျာေးနငှဲ့ ် တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူမ  ်းသည ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေး၏ 



ပစ်မှတ်မ  ်း ဆက်ပဖစ်သနကကသည်။ ပမနမ် န ငုင် ံ  ိ အမ   ်းသမ ်းမ  ်း၏ အသတွွဲ့အကကံ မ  ်းသည် အ င် ရာထူေးတူသူ 

အမ   ်းသ ်းမ  ်း၏ အပတ ွဲ့အကက္ြံ မ္ျာေးနငှဲ့ ် ကက ်းမ ်းပသာကွ ပခ ်းမ္ှုမ္ျာေး   ိပနသည်။ အမ   ်းသမ ်းမ  ်း ကက္ြံ ပတ ွဲ့ရသည  ်

ပစ္ာ်က္ာေး ပန ာက္်ယ က္်မ္ှုမ္ျာေးထ တ င ်  ရုပ်ပ ုင််းဆ ုငရ် နငှဲ့ ် လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်  အကကမ််းဖက်မှု၊ အွနလ် ငု််းမှ လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်  

ပစ္ာ်က္ာေးသန ှငဲ့ယ်ှက်မှု၊ ထိတလ်န  ဖ် ယ်ပက္ာငေ်းပသာပ  ေး လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်  ပစ္ာက်္ာေးမ္ှု ါဝငသ်ည ် စက ်းလြံုေးအသြံုေးအနှုနေ်း၊ 

သသရ ်သလ ှငသ်ပပ ငထ်ာေးသညဲ့ ် ရု ်ပုံမ  ်းနငှဲ့ ် ပုံသပပ င််းထ ်းသညဲ့ ် လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ် ပုံမ  ်းတငမ်ှု စသည  ် သန ှငဲ့ယ်ကှ်မှု 

နည််းလမ််းမ  ်းစွ က  ု ကကံ ပတ ွဲ့ကကရသည်။ ပမနမ် န ငုင်တံွင ် အမ   ်းသမ ်း HRD မ္ျာေးသည ် ဘ သ မတ ူ သ ု ဲ့မဟုတ ်

လူမ   ်းမတူပသာ ပနာက္် ပကက္ာငေ်း  ိသူ အမ   ်းသ ်းတစ်္ဥ ေးနငှဲ့ ်  တ်သက္် က္်စ္ ်မ ပါက လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်  

ဆက်ဆံမှု  ိပနသည်ဟု ယိုေးစ္  ်ပခင််းနငှဲ့ ် လွ မှ ်းစွ  မှတ်ခ ကခ် ပခင််းမ  ်း အ ါအဝင ် ထိက္ ါေး ရိက္ ါေး ပ  ာ ုိ ခငေ်းက္ိ ု

ခြံကက္ရသည်။56 သတင််းသထ က ် အက်စ်သ ထုဆနက် ရ ုဟငဂ်  အက ပ်အတည််းနငှဲ့ ် ပဒေါ်သအ ငဆ်န််းစုကကညအ်သကက င််း 

ပဝဖနပ်ရေးသာေးထာေးသည ်သတငေ်းက္ို ပဖာ်  ခ   ခငေ်း ပကက္ာင  ်  အွနလ် ုင််းတငွ ် အမုန််းစက ်း၏ အဓ က စ်မှတ်ထာေးခြံရသူ 

ပဖစ်လာခ  သည်။ ပဖ စ်္ဘုတ်တငွ ် ပနာက္်လိကု္်သူ (Followers) သြံေုးသိနေ်း (၃၀၀,၀၀၀) ရှ သည  ် အမ   ်းသ ်းသရ်း 

အစွန််းသရ က်ဝါဒ တစ်္ဦ်းက အက်စ်သ ထုဆနက်္ိ ု "သခွ်းမ" ဟုသခေါ်က  သတ်ပစ်ရနအ်ထိ င ်လှုြံွဲ့ပ ာ်မ္ှုမ္ျာေး   ိခ  ပပ ်း သူမ္အာေး 

သန က်သယ ငခံ်လ ုက်ပခင််း၊ လူက္ိယု်တိငု ် ပခ မ််းသပခ က်ပခင််းမ  ်း ရှ ခ ဲ့သညဟ်ုလညေ်း သူမ္က သပပ သည်။57 သူမ၏ လံုပခံ သရ်း 

အတွက ်စ ု်းရ မ်ရသပဖငဲ့ ်သန က်ဆုံ်းတငွ ်ပမနမ် နိငုင်ြံထ မ္  လြံု ခြံ ရာသုိ   ထွက်သ ာေးခ ဲ့သည်။ 58 

၂၈။ ပမနမ် န ငုင်သံည် CEDAW က  ုလက်မှတ်ပရေးထ ်ုးထ ်းသည  ်အဖ  ွဲ့ဝငန်ိငုင်ြံပဖစ်ပ  ေး ယင််းစ ခ  ပ်တ င ်အမ   ်းသမ ်းအ ်းလံ်ုး 

ဥပသဒသရှ ွဲ့သမှ က်၌ တန််းတူအခ င အ် ပရေး ရ  ရိန၊် လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းန င  ် လွတလ်ပ်စွ  ထုတ်ပဖာ်ပ  ာ ုိခ င အ်ာေး 

ရ  ိခြံစ္ာေးနိငုရ်န၊် န ငုင်ပံတာ်၏ ဥပသဒပပဋ္ဌ န််းခ က်မ  ်းပဖငဲ့ ် အမ   ်းသမ ်း အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းအာေး အ ်းသပ်းပမှငဲ့တ်ငပ် ေး ခငေ်းန င  ်

က  ်း-မကွ ပပ ်းမှုအပ ေါ်  ြံုပသက္ာေးက္ျ သတ်မ္ တ်ထာေးမ္ှုမ္ျာေး ရ ်တန်  ပစ္ပရေး လု ်ပ ာငရ်န၊် တနေ်းတညူ မ္ျှမ္ှု မ္  ိပသာ 

ဓသလဲ့ထြံုေးတမ်္ေးနငှဲ့ ် လက္်ပတ ွဲ့က္ျင သ်ြံေုးမ္ှုမ္ျာေး ပသပ  က်သစရန ် စ္သည်တို  က္ို အာမ္ခြံပ ေးထာေးသည်။ ပမနမ် န ငုင်အံပန ဖင  ်

CEDAW  ါအချက္်မ္ျာေး လ ုက်န ပ ာငရ် က္်မ္ှု ကက္ိ ေး မ်္ေးချက္်မ္ျာေးမ္ ာ ပ  ွဲ့သုိ  မ္တိုေးဘ  တန ဲ့သ်န ါသည်။ ဥပမ အ ်းပဖငဲ့ ်

အမ   ်းသမ ်းမ  ်း ဖ ြံွဲ့ ပဖိ ေးတိေုးတက္်ပရေး ုိငရ်ာ အမ   ်းသ ်းအ င  ်မဟ ဗ  ဟ  စ္ မ္ြံက္နိေ်း (National Strategic Plan for the 

Advancement of Women – NSPAW) တ င ်က  ်း-မ ကွ ပပ ်းမှုအပ ေါ် အသပခခံသညဲ့် အကကမ််းဖက်မှု  ပ ျာက္်ပရေးဆ ုငရ်  

စက ်းလံု်းအသြံုေးအနှုနေ်းမ္ျာေး ကက္ ေးက္ျယ်ခမ်္ေးနာေးစ္ ာ  ါဝငပ်နသသ လ်ည််း ပမနမ် စစ်တပ်မ္  တ ငု််းရင််းသူ အမ   ်းသမ ်းမ  ်းအသပေါ် 

လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်  အကကမ််းဖက်သည  ်လှု ်  ာေးမ္ှုမ္ျာေး  က္်လက္်  ိပနမ္ှုက္ို အသရ်းယူက္ိုငတ် ယ်ပ ဖ  ငေ်းပ ေးရန ်လိုအပ်သနသည်။ 

ထုိ  အ  င ် လွှတ်သတ ်တငွ ် သဆွ်းသန်ွးရနအ်တကွ ် တငသွ်ငေ်းနိငုပ်ရေးက္ို သစ ငဲ့ဆ် ုင််းသနသည  ် အမ   ်းသမ ်းမ  ်းအသပေါ် 

အကကမ််းဖက်မှု တ ်းဆ ်းက ကွယ်သရ်း ုိငရ်ာ ဥပသဒကကမ််း (Prevention and Protection of Violence Against Women 

Bill) မှ လည််း ပွငဲ့လ်င််းပမငသ် မှု အလွနအ်မင််း ခ   ွဲ့တ ဲ့သနပပ ်း နိငုင်ြံတစ်္ဝ မ်္ေးမ္  အမ   ်းသမ ်းမ  ်း အထူ်းသပဖငဲ့ ်

 ဋ ိက္ခဒဏခံ်ပနရပသာ သဒသမ  ်းမှ အမ   ်းသမ ်းမ  ်းနငှဲ့ ် တ ုငပ်ငည်ှ နှု င််းမှု မရှ ခ ဲ့သပ။ ယငေ်းက္ ပဖာ်  ပနသည်မ္ ာ 

 မ္နမ်္ာအစ ု်းရအသနပဖငဲ့ ် က  ်း-မ ကွ ပပ ်းမ္ှုအပ ေါ်အပ ခခြံသည  ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမ္ျာေး  ပ ျာက္်သ ာေးပစ္ရနန် င  ် ထုိခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုက္ိ ု

  နလ်ညက်္ုစ္ာေးပ ေးန ငုမ်ညဲ့ ် ဥပသဒနငှဲ့ ် မူဝါဒတို   ထ ပရာက္်စ္ ာ အသက ငအ်ထည်သဖ  ် ပ ာငရ် က္်ပရေးအတ က္ ်

 ုိမုိ္တိုေး မ္ြှင လ်ု ်ပ ာငရ်မ္ည ် ဖစ်္သည်။ 

 

 



လ  အြ င အ်မရ်းကာက ယ်ရစောငူ့့်ရရှောက့်သ  (HRD) မျောေး 

၂၉။ HRD မ  ်းသည ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေးက္ိ ု အဓ ကဆန ဲ့က် ငသူ်မ  ်းထ တ င ်  ါဝငပ်နပ  ေး ၎င််းတ ု ဲ့ အမ  ်းအပပ ်းမှ  

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း ုိငရ်ာ စည််းရံု်းလှုံွဲ့သဆ ်မ္ှုမ္ျာေး ပကက္ာင  ် အကကမ််းဖက်သည ်ပခိမ်္ေးပ ခာက္်မ္ှုမ္ျာေး ခြံရ ခငေ်း၊ တရာေးပရေးန င  ်

ဥပသဒပ ုင််း ုိငရ်ာ သန ှငဲ့ယ်ကှ်မှုအနတရ ယ်မ္ျာေး   ိပန ခင််း၊ လကတ်ံု ဲ့ပပနအ်ပရေးယူခြံရပခင််းန င  ် တရ ်းစွ  ုိခံရပခင််း 

စ္သည ်ရလဒမ်္ျာေးက္ိ ု ကက္ြံ ပတ ွဲ့ ကက္ရသည်။ တစ်္ခ  နတ်ည််းတွင ်၎င််းတ ု ဲ့က္ိုယတ် ုငက်္ အမုန််းစက ်းမ္ျာေး၏ ဦ်းတည်ပစ်မှတ်ထာေး 

ခြံရ ခငေ်းမ  ်း ပဖစ်သနန ငုသ်ည်။ အမုန််းစက ်းမ္ျာေးသကက ငဲ့ ် လကရ်ှ လူမှုသရ်းအခင််းအက င််းတ င ် သပဘာထာေး က္  လ  မ္ှု  ုိမုိ္ 

တိုေး  ာေးလာပနပ  ေး ယံုကကည်မှုနငှဲ့ ် လမူ္ှုအသ ုင််းအဝ ုင််း ုိသည  ် စိ္တ်ဓ တ်မ္ ာလည်ေး သ သ စွ  သပ  က်ဆုံ်းသနသကက င််း CSO 

မ  ်းက သတ ထ ်းမ ကကသည်။59 HRD တစ်္ဥ ေးက္ "တခ   ွဲ့လူသတွဆ ုရင ်ဒ လို ခွ ပခ ်း က္် ြံမ္ှုပတ န   မ္ တ်စ္လငမ််္သတကွ ု ကုလ ်း 

လ ု ဲ့ ပခေါ်ပဝေါ်တာပတ  ပကက္ာင  ် ခံစ္ာေးရတယ်။ သူတ ု ဲ့ပတ က္ လူ ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းပတ န   က ွသွ ်းကက္တယ၊် အဖယ်ခံလိုက္ရ်သလ  ု

ပဖစ်သွ ်းတယ်။ ဒါက္ က္    ာေးစ္ြံုလငတ်   လူထုအသ ငု််းအဝ ုင််းတစ်္ခု တည်သဆ က်ဖ ု ဲ့ လုပ်သနတ   က သန ်တ ု ဲ့အတကွ်သတ ဲ့ 

စ နသ်ခေါ်မှုကက ်းတစ်္ခု ါ  " ဟ ု မှတ်ခ က်ပ ေးခ  သည်။60 သန က်ထပ် HRD တစ်္ဦ်းကလည််း ပမနမ် န ငုင်၌ံ 

 က္်လက္ ်ဖစ်္  ာေးပနပသာ ပပညတ်ွင််းစစ်အပ ေါ် ကန ဲ့က်ွက်သည  ် ဆနဒ     တစ်္ခုက္ိ ု လူငယ်မ  ်းက စ စဉခ  ရ  မဘသ 

က ဲ့သ ု ဲ့ပသာ အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်အဖွ ွဲ့မ  ်းက ၎င််းတ ု ဲ့၏ ပဖ စ်္ဘုတ်စ မ ကန် ှမ္ျာေးက  ုအသုံ်း   ပ  ေး ဆနဒပပသူမ  ်းအာေး 

ရနစ်ခ   ခငေ်းန င  ် 'ကလု ်း' ဟူသညဲ့် နမိ္ ်ခ သစ ်က ်းသသ  စက ်းလြံုေးမ  ်း သြံုေးက  ၎ငေ်းတို  ၏ ပဖ စ်္ဘုတ်စ္ာမ္ျက္်န ာ 

အာေးပ ေးသထ က်ခံသူမ  ်းက္ို ဆနဒပပရာ သနရ သ ု ဲ့သွ ်းပရာက္်ပပ ်း  နဒ  သူမ္ျာေးက္ို သတ်ပစ်ကကရန ်င ် လှုြံွဲ့သဆ ်ခ ဲ့သကက င််း 

သပပ ပပသည်။61 ဤက ဲ့သ ု ဲ့ပသာ ပ  ာ ုိသြံုေးနှုနေ်းမ္ှုမ  ်းသည ် HRD မ  ်းအသပေါ်တွငသ် မက္ဘ  ၎ငေ်းတို  ၏ အသပခခံ 

မူလလွတလ်ပ်ခွငဲ့မ်  ်းက္ိ ုက ငဲ့သုံ််းပနသည  ်CSO မ  ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူမ  ်းနငှဲ့ ်သတင််းသထ က်မ  ်းအပ ေါ် ါ တိုက္ရ်ိုက္ ်

သက္်ပရာက္်မ္ှု   ိပသည်။ HRD မ  ်း၊ သတင််းသထ က်မ  ်း နငှဲ့ ် တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူမ  ်းသည် အနွလ် ုင််းသပေါ်တွင ်

အမုန််းစက ်းမှတ်ခ က်မ  ်း သပ်းခံရရံုတငမ်ကဘ   မ္နမ်္ာအစ ု်းရနငှဲ့ ် စစ်တပ်တ ု ဲ့၏ အန ်းကပ်သစ ငဲ့က်ကညဲ့်ပခင််းန င  ် ၎င််းတ ု ဲ့ 

အလု ်မ္ျာေးအပ ေါ် ဥ ပဒအရ လက်တံု ဲ့ပပနအ်ပရေးယူပခင််းမ  ်း ခံသနကကရသည်။ ဥပမ အ ်းပဖငဲ့ ် ရ ုကတ်  

သတင််းသထ က်မ  ်းပဖစ်သသ  ဝလံု်းနငှဲ့ ်သက  ်စ ်ုးဦ်းတ ု ဲ့သည် ရ ုဟငဂ်  အရပ်သ ်း (၁၀) ဦ်း အသတ်ခံရမှုက  ု စုံစမ််းပဖာ်ထုတ ်

ခ ဲ့သပဖငဲ့ ်  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံအစုိ္ေးရလ   ွဲ့ ဝှက်ခ က်အက်ဥပသဒ သအ က်တွင ် "န ငုင်သံတ ်လ   ွဲ့ ဝှက်ခ က်မ  ်း" သဖ ်ထုတ်မှုပဖငဲ့ ်

တရ ်းစွ  ုိ ခငေ်း ခံခ  ရသည်။62 ၎င််းတ ု ဲ့၏ သတင််းတင ် ချက္သ်ည် ရက်စက်ကကမ််းကက တလ်ှသသ  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း 

ချိ ေးပဖာက္်မ္ှုမ  ်းက္ို ဖ င ထု်တ်ခ   ခငေ်း ဖစ်္သည ်အတ က္် ယငေ်းတရ ်းစွ  ုိမ္ှုမ္ ာ လွတလ်ပ်စွ  ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုခွငဲ့န်ငှဲ့ ်

သတင််းစ လွတလ်ပ်ခွငဲ့တ်ို  အပ ေါ် အ ုိေးဝါေး ြံုေးပသာ ခ   ်းသဖ ကမ်္ှုတစ်္ခု  ဖစ်္ပနသည်က္ိ ုပဖာ်  ပန ါသည။် 

၃၀။ ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံေုးသ ်ပ  ေးပန ေး   က္တည်ေးက္စ္၍ ယင််းက ဲ့သ ု ဲ့ပသာ လက်တံု ဲ့ပပနအ်ပရေးယူမှုမ  ်းနငှဲ့အ်တ ူ HRD 

မ  ်းအာေး အ နလ်ိုငေ်းပ ေါ်တ င ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေး ဖင  ် တိုက္်ခုိက္် ခငေ်းတို  က္ ဒ မုိ္က္ပရစ္ အပ ခခြံပသာ လူမ္ှုအဝနေ်းအဝုိငေ်းက္ိ ု

 ုိမုိ္က ဉ်းသပမ င််းလာပစ္သည ်အ  င ်လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းအပ ခခြံမူ္မ္ျာေးက္ိ ုလက္်က္ိုငထ်ာေးသညဲ့ ်HRD မ  ်း နငှဲ့ ်တက်ကကလှုပ်ရှ ်းသူ 

မ  ်းအတွက်ပသာ်လညေ်းပက္ာငေ်း၊   ညတ် ငေ်း   ိ လှုပ်ရှ ်းပနကက္သည  ် လတွ်လပ်ပသာ သတင််းသထ က်မ  ်းအတ က္်ပသာ ်

လညေ်းပက္ာငေ်း ပ ု၍ပင ် ခက်ခ လာပစ္ ါသည်။ ပမနမ် န ငုင်သံည် ခ  လ န ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ကု်တနွ််းခ က်ပဖစ်သသ  

"လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းက ကွယ်ပစ္ာင ပ်  ာက္်သူမ  ်းက  ု က ကယွသ်စ ငဲ့သ်ရှ က်ပရေး အ မခံရန"်  ုိသည ်အချက္်က္ိ ု

သထ က်ခံခ ဲ့သည်။63 သ ု ဲ့သသ ်လည််း ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ္ စ္၍ အရပ်ဘကလ်ူထုလှုပ်ရ ှ်းမှုမ  ်း၊ 

ဆနဒ  မ္ှုမ  ်းနငှဲ့ ် လတွ်လပ်စွ ထုတ်ပဖာ် ပ  ာ ုိမ္ှုတို  အသပေါ် ဆ ု်းဝါ်းသညဲ့ ် ကန ဲ့သ်တ်ခ  ပ်ခ ယ်မှုမ  ်းက္ိ ု အတ အလင််း 

ခ မှတ်ခ ဲ့သပဖငဲ့ ်HRD မ္ျာေး၏ အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းန င  ်လုပ်သငဲ့လ်ုပ်ထ ုက်သသ  လု ် ငနေ်းမ္ျာေးက္ိ ု ပခ မ််းသပခ က်သန ါသည်။ 



လ ြ   ်း၊   ိုင််းရင််းသာ်းနငှ  ် ာသာမရ်းလ နည််းစိုြ ာ်းက ို ြစ်ြှ ထ်ာ်းမသာ အြိုန််းစကာ်းမျောေး 

၃၁။ ပမနမ် န ငုင်တံွင ် လူမ   ်း၊ တ ငု််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းက  ု ပစ်မှတ်ထ ်းသသ  အမုန််းစက ်းမ္ျာေးသည ်

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းက ကွယ်သစ ငဲ့သ်ရ ှက်မှု ပဖစ်သပမ က်သရ်းတ င ် အကက ်းမ္ာေးဆုံ်းပသာ ပခ မ််းသပခ က်မှုတစ်္ခု ပဖစ်သနသည။် 

တချိ ွဲ့   ည်သူမ္ျာေးအပ ေါ် လူမ   ်း၊ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း အပ ခခြံပသာ ခွ ပခ ်း က္် ြံမ္ှုမ္ျာေးသည ် ပမနမ်္ာ  

လူမ္ှုအဝနေ်းအဝုိငေ်း၏ က္ အာေးလြံုေးတ င ် အခုိငအ်မ္ာ အပမစ်တယွ်ပနပ  ေး ယင််းမှ  ဆယ်စုနစ်ှမ္ျာေးစ္ ာခ  ၍ စွ ပမ လ ခ ဲ့သသ  

ဥပ က္ခာ    ခငေ်းန င  ် လူမ   ်းပရေးခ   ခာေးမ္ှု  ျြံွဲ့ န ြံ  သန ခငေ်းအသပေါ် ထ ် င တ်ည်ပ ာက္်ထာေး ခငေ်းတို    ဖစ်္သည်။ ဥပမ္ာအာေး ဖင  ်

 ုိရလျှင ်လူအခ င််းခ င််း ပထမဆုံ်းအကက မ် သတွွဲ့ဆုံသညဲ့်အခါ ၎ငေ်းတ ု ဲ့၏ က္ိယု် ုိငလ်ကခဏ  ဖလှယ်ကကပခင််းမှ  ထုံ်းစံပဖစ်ပပ ်း 

နိငုင်ြံသာေးစိ္စ္စ်္ပရေးက္တ်  ာေးမ္ျာေးတ ငလ်ညေ်း လူမ   ်းနငှဲ့ ် က္ိုေးက္ ယ်သည ်ဘ သ  သဖ ်ပပရန ် သတ်မှတ်ထ ်းသည်။64 

သတွွဲ့ဆုံသမ်းပမနေ်းခ  ပသာ ဗမ  မ္ တ်စ္လငမ််္တစ်္ဦ်းမ္  ၎င််းတို  အပန ဖင  ် မှတ်ပုံတငက်တ်  ာေး အသစ်လ ခ  နတ်ွင ် အက္ယ်၍ 

လူတစ်္ဦ်းတစ်္ ပယာက္်သည် က ု်းကွယ်သည ်ဘ သ က္ို အစစလ မ်ဘာသာဟု သဖ ်ပပထ ်းပါက လူမ   ်းပနရာတ င ် ဗမ  

တစ်္ခုတည်ေးက္ိုသာ လူမ္ျိ ေးအ ဖစ်္ ထည ်သ ငေ်းပဖာ ် ၍မ္ရပကက္ာငေ်း သပပ ပပသည်။ အလုပ်သမ ်း၊ လူဝငမ်ှုကက ်းကကပ်သရ်းနငှဲ့ ်

  ည်သူ  အငအ်ာေးဝနက်က ်းဌ နမှ အရ ရှ က ၎င််းတို  အ ်း "သသွ်းသန ှ" အပဖစ် ထည ်သ ငေ်းမှတ်ပုံတငရ်မည် ဖစ်္ပ  ေး 

မ္ တ် ြံုတငက်္တ်  ာေးတ င ် ဗမ္ာလူမ္ျိ ေး ုိသည အ်  င ် ၎င််းတို  န င  ် မ္ည်သုိ  မ္ျှ  က္်န ယ်မ္ှု မ္  ိပနသည ် အ နဒ ယ၊ ဘဂဂလ ်းသဒဲ့ရှ ်

သ ု ဲ့မဟုတ် ပါကစစတန ်လူမ္ျိ ေး စ္သ ဖင  ် ဖည ်စ္ က္်ထည ်သ ငေ်းရသည်ဟ ုပ  ာသည်။65 

၃၂။ အထကတ်ွငပ်ဖာ်  ခ  သည အ်တိုငေ်း   ည်သူမ  ်းအ ်း ၎င််းတ ု ဲ့၏ ဘ သ သရ်းနငှဲ့ ်တ ုင််းရင််းသ ်းက္ိယု် ုိငလ်ကခဏ အပ ေါ် 

ခွ  ခာေး ခငေ်းသည် လူထုအသုိငေ်းအဝုိငေ်းအကက္ာေး ခွ ပခ ်း က္် ြံဖယ်ထုတ် ခငေ်းနငှဲ့ ် 'အ ခာေးသူမ္ျာေး'  ုိသည ် အယူအ တို  က္ိ ု

 ဖစ်္ပ ေါ်လာသစ ါသည်။ မ္ တ်စ္လငမ််္လနူည််းစုမ  ်း အထူ်းသပဖငဲ့ ် ရ ုဟငဂ်  မ  ်းသည် ၎င််းတ ု ဲ့က္ိ ု တ ငု််းရင််းသ ်း 

(မူ္လပနထုိငသူ်မ္ျာေး) အ ဖစ်္ မ္သတ်မ္ တ်ပသာ တပ်မသတ  ်နငှဲ့ ်အမ   ်းသ ်းပရေးအစွန််းသရ က်ဝါဒ မ္ျာေးမ္  လု ်ပ ာငပ်နသည ် 

ခ   ခာေးဖယ်ထုတ်ပရေး၏ ပစ်မှတ်မ  ်း ပဖစ်လ သည်။ တ ုင််းရင််းသ ်းဟသူည  ်အသြံေုးအနှုနေ်းသည ်တ ်မ္ပတာ်န င  ်အမ္ျိ ေးသာေးပရေး 

အစ္ နေ်းပရာက္်ဝါဒ မ္ျာေးမ္  "ဌ သနတိုငေ်းရငေ်းသာေး" အ ဖစ်္ သတ်မ္ တ်ထာေးသသ  တ ုင််းရင််းသ ်းအစု္အဖ  ွဲ့မ္ျာေးက္ိ ု ရညည် နေ်း ခငေ်း 

 ဖစ်္သည်။66  မ္နမ်္ာစစ်တပ်၊ အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်ဝါဒ မ  ်းနငှဲ့ ် န ငုင်သံရ်းသခါင််းသဆ ငမ်  ်းသည် ရ ုဟငဂ်  မ  ်းက  ု

၎င််းတ ု ဲ့၏ လူမ္ျိ ေးအမည်က္ို ပခေါ်ပဝေါ်သြံုေးစ္  ရမ္ည ်အစ္ာေး န မ်နှ မ်သညဲ့်အမည်မ  ်းပဖစ်သသ  "ဘဂဂ ါလ " နငှဲ့ ် "ကလု ်း" ဟ ု

သုံ်းနှုန််းပခေါ်ပဝေါ် ကက္ပ  ေး တစ်္နညေ်းအာေး ဖင  ်  မ္နမ်္ာနိငုင်ြံန င  ် သက္ ုိ်ငမ်္ှုမ္  ိသည  ် ဘဂဂလ ်းသဒဲ့ရှ်န ငုင်မှံ က္ျ ေးပက္ျာ်ဝငပ်ရာက္ ်

လာသသ  န ငုင်ပံခ ်းသ ်းမ  ်းဟု ဆ လု ုပခင််းပဖစ်သည်။ ရ ုဟငဂ်  မ  ်းသည် ၁၈ ရ စုသန ှင််းပ ုင််းကတည််းက ရခ ုငပ်ပည်နယ်တွင ်

ရှ သနခ ဲ့သသ လ်ည််း ၁၉၈၂ ခုန စ်္ ပမနမ် န ငုင်သံ ်းဥပသဒအရ ၎ငေ်းတို  ၏ လူမ   ်းအုပ်စုလ ုက္ ် ဝိပသသလကခဏ နငှဲ့ ် န ငုင်သံ ်း 

အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းမ္ ာ ပငင််းပယ် ခငေ်း ခံပနရပ  ေး ယင််းလု ်ပ ာငခ်ျက္်သည် န ငုင်တံက ဥပသဒမ  ်း၊ စံနှုန််းမ  ်းနငှဲ့ ်

ကွ လွ  န  က်္ျငပ်နသည်။67 ပထမအကက္ိမ်္နငှဲ့ ် ဒတု ယအကက္ိမ်္ UPR  သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ္ျာေးတ င ် UN အဖ  ွဲ့ဝငန် ငုင် ံ

အမ  ်းအပပ ်းမ္  ပမနမ် န ငုင်အံ ်း ဥပသဒပပ ပပငသ်ပပ င််းလ မှုမ  ်းလုပ်ရန ် အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ ဲ့ကက္သည ်အထ တ င ်

အ ုက်စ်လနန် ငုင်လံညေ်း  ါဝငခ်  ပ  ေး ၎ငေ်းက္ ပမနမ် န ငုင်ကံ ု "ရ ုဟငဂ်  မ  ်း၊ အပခ ်းဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းန င  ်

တ ုင််းရင််းသ ်းမ  ်းအ ်းလံ်ုး န ငုင်သံ ်းအခွငဲ့အ်သရ်း အပပညဲ့အ်ဝခံစ ်းခွင ပ် ေးရနအ်တ က္ ်၁၉၈၂ ခုန စ်္  မ္နမ်္ာန ငုင်သံ ်းဥပသဒက  ု

ပပငဆ်ငရ်န"် အကကံပပ တ ုကတ်ွန််းခ ဲ့သည်။68 

၃၃။ ရ ုဟငဂ်  လူမ  ်း၏ အက ပ်အတည််းဟ ုဆ ရု တွင ်ရခ ုငပ်ပည်နယ်၌ သနထ ုငသ်သ  ရ ုဟငဂ်  မ္ျာေးက  ုပစ်မှတ်ထ ်းသသ  

အစ အစဉတက  လု ်ပ ာငခ်  သည  ် "နယ်သပမရှင််းလင််းသရ်းစစ်ဆငသ်ရ်း" သကက ငဲ့ ် ရ ုဟငဂ်  ဒကုခသည ် တစ်သန််း 



(၁,၀၀၀,၀၀၀) န ်းပါ်းခန ဲ့က်  ုဘဂဂလ ်းသဒဲ့ရှ်န ငုင်သံ ု ဲ့ အတင််းအဓမမ ထ က္်ပ  ေးတ မ််းသရှ ငပ်စ္ခ  သည်။ သ ု ဲ့ရ တွင ်ယင််း "နယ်သပမ 

ရှင််းလင််းသရ်းစစ်ဆငသ်ရ်း" မှ  အသစ်အဆန််း မဟုတ်သတ ဲ့သပ။ ယခငက် အပခ ်းတ ုင််းရင််းသ ်းသဒသမ  ်းတွငလ်ညေ်း 

တ ုင််းရင််းသ ်းအရပ်သ ်းမ  ်းအသပေါ် တပ်မသတ  ် မှ ဆယ်စုနစ်ှသပါင််းမ  ်းစွ ဆငန် ွှ ခ ဲ့သသ  စစ်ဆငသ်ရ်းမ  ်းနငှဲ့ ်

အသွငသ်ဏ္ဍ နခ် င််း အတူတူပငပ်ဖစ်သည။် ယင််းစစ်ဆငသ်ရ်းမ  ်းအတွင််း တ ုင််းရင််းသ ်းအရပ်သ ်းမ  ်းက ု အရမ်္ေးက္ာပရာ 

စ တ်ထငသ်လ ု ပစ်မှတ်ထ ်းသတ်ပဖတ်ပခင််း၊ လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ် အကကမ််းဖက်မှုက  ု က္ျယက်္ျယ်  န်    န်   လု ်ပ ာင ်

အသုံ်းချပနပခင််း၊ လူမ   ်းသရ်းက  ု ခွ ပခ ်းဆက်ဆံပခင််း၊ ဥပသဒမ ဲ့သတ်ပဖတ်ပခင််း၊ သပမယ သ မ််းဆည််းပခင််းန င  ်

ညှဉ်းပန််းနှ ပ်စက်ပခင််းမ  ်းက ု က  ်းလနွခ် ဲ့ပပ ်း ထ ကု  ်းလွနခ်   ်းသဖ က်မှုမ  ်းအတကွ် အပပစ်ပ ေး အသရ်းယူမှုလု ်ပ ာငပ်ခင််း 

လံု်းဝကင််းမ ဲ့သနသည်။69 ယင််းနယ်သပမရှင််းလင််းသရ်းစစ်ဆငသ်ရ်းမ  ်းနငှဲ့ ် ၂၀၁၂ ခုနစ်ှတွင ် ရခ ငုပ်ပည်နယ်၌ စတငခ် ဲ့သသ  

အကကမ််းဖက်မှုမ  ်း မတ ုငမ် တ င ် န ငုင်သံရ်းပါတ မ  ်း၊ ၉၆၉ အစွန််းသရ ကအ်မ   ်းသ ်းသရ်းလှုပ်ရှ ်းမှုမ္ျာေး အပါအဝင ်

အစွန််းသရ က ် ဗဒုဓဘ သ  အဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းနငှဲ့ ် အပခ ်းအဖွ ွဲ့မ  ်းမှ ရိုဟငဂ်  လူမ္ျိ ေးမ္ျာေးအပ ေါ် သစ ်က ်းသ ကခ ခ သညဲ့ ်

အမုန််းစက ်းမ န ဲ့ခွ်န််းမ  ်းက ု သပပ ဆ ုခ ဲ့ကကသကက င််း IIFFMM မှ သဖ ်ပပခ ဲ့သည်။70 ထ ု ဲ့အပပင ် IIFFMM က မွတ်စလငမ်  ်း 

အထူ်းသပဖငဲ့ ်ရ ုဟငဂ်  မ  ်းအသကက င််းက  ုအမုန််းစက ်းမ  ်း ပုံမှနပ်ဖန ဲ့ပ်ဝသနကကသညဲ့ ်လူမှုကွနရ်က်အသက ငဲ့၊် စ မ ကန် ှနငှဲ့ ်

အုပ်စုအမည်သပါင််း ၁၅၀ က ုလည််း သတွွဲ့ ရှ သဖ ်ပပခ ဲ့သည်။71 ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ စက်တငဘ် လအတငွ််း အွနလ် ုင််းသပေါ်မှ 

သရ်းသ ်းခ က်မ  ်းတွင ် ရ ုင််းပ သစ က် ်းသသ  မှတ်ခ က်မ  ်းနငှဲ့ ် အကကမ််းဖက်ရနလ် ုသသ  သရ်းသ ်းခ က်မ  ်းက  ု "…ျဲ့

န ငုင်တံက ဥပသဒအရ တ ်းပမစ်ရနန်ငှဲ့ ် ပပစ်ဒဏသ်ပ်းအသရ်းယရူန ်လ အုပ်သညဲ့ ်အမုန််းစက ်းပုံစံမ  ်းပဖစ်သည"် ဟ ု IIFFMM 

က မှတ်ခ က်ခ သပပ ဆ ုသည်။72 

၃၄။ အမုန််းတရ ်းသည ် အခ  နန်ငှဲ့အ်မ  တ ဖညေ်း ဖညေ်းကက ်းထွ ်းလ ခ ဲ့သညဟ် ု CSO တစ်္ဖ  ွဲ့မှ သခါင််းသဆ ငတ်စ်ဦ်းမှ 

မှတ်ခ က်ခ သပပ ဆ ုခ ဲ့သည်။ "က သန  ် မသမွ်းခငအ်ခ  နက်ဆ ု ဒ လ ုမဟုတ်ဘူ်းဗ ။ က သန ဲ့ ် အဖ ု်းသပပ ခ ဲ့တ က  ု

မှတ်မ သသလ က်သတ ဲ့ သူတ ု ဲ့သတရွ ဲ့က ယု်က   ်းစ ်းပွ ်းအတကွ ် ဘ သ သရ်းသတွကက ်းမှ  အမုန််းတရ ်းက  ု စနစ်တက  

ဖနတ် ်းသနကကတ ပဖစ်တယ"် ဟ ု ၎င််းကသပပ သည်။73 ဤက စစတ င ် ရ ုဟငဂ်  နငှဲ့ ် မွတ်စလငမ်  ်းက ုသ  

ရညရွ်ယက်န ဲ့သ်တ်ထ ်းပခင််းမဟတု်ဘ  ကခ ငပ်ပည်နယ်နငှဲ့ ် ရှမ််းပပညန်ယ်မ  ်းတွင ် သနထ ုငသ်သ  တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်

ဘ သ သရ်းလနူည််းစုမ  ်းလည််း အလ ်းတူ သတွွဲ့ ကကံ ခံစ ်းကကရသည်။ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလနူည််းစုမ  ်းအပ ေါ် 

 မ္နမ်္ာစ္စ်္တ ်မ္  လု ်ပ ာငပ်နသည  ် လူမ   ်းဗဟ ုပပ စနစ်အ ်း ပခ မ််းသပခ က်မှုတစ်ခုအပဖစ် သသဘ ထ ်းသညဲ့်အတကွ ်

တပ်မသတ ် မှ တ ငု််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းက  ု နှုတ်ပဖငဲ့ပ်စ်မှတ်ထ ်းက  စွပ်စွ တ ုက်ခ ကု်ပခင််းပဖစ်သည်။74 

ကခ ငပ်ပည်နယ၊် ရှမ််းပပည်နယ်နငှဲ့ ် ရခ ုငပ်ပည်နယ်မ  ်းတွင ် တပ်မသတ  ် မှ တ ကု်ခ ုက်ထ ်ုးစစ်ဆငခ် ဲ့ပခင််းမ  ်းက  ု

ကကညဲ့်ပခင််းအ ်းပဖငဲ့ ် ခရစ်ယ နမ်  ်းနငှဲ့ ် ဗမ မဟတု်သသ  အပခ ်းတ ုင််းရင််းသ ်း အစုမ  ်းက ု ၎င််းတ ု ဲ့အတကွ ်

'အလ ်းအလ ရှ သသ အနတရ ယ'် တစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတယ်ူဆပခင််းသကက ငဲ့ ် ပ ု၍ပစ်မှတ်ထ ်းခံရပခင််းပဖစ်သည်ဟ ု

တက်ကကလှုပ်ရ ှ်းသူတစ်ဦ်းက မှတ်ခ က်သပ်းသည်။75 

၃၅။ ပမနမ် န ငုင်ကံသထ က်ခံခ ဲ့သသ  အ ကု်စ်လနန် ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ကု်တွန််းခ က်အရ "တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း 

လူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် အကကမ််းဖက်မှုနငှဲ့ ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်ဆကဆံ်မှုဆ ုငရ်  အမှုအခင််းအ ်းလံု်းအာေး လွတလ်ပ်သသ  

စုံစမ််းစစ်သဆ်းမှုမ  ်းပပ လုပ်ရန ် အ မခံသပ်းသရ်း" က  ု သဖ ်သဆ ငန် ငုရ်န ် အဓ ပပါယ်ရှ သညဲ့ ် န ငုင်သံရ်း သပခလှမ််းမ  ်း လှမ််းရန ်

လိုအပ်ပါသည်။76 ထ ုမ မက လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းသက ငစ် ၏ ဆုံ်းပဖတ်ခ က်အမ္ တ ်၂၅/၂၆၊ ၃၁/၂၄၊ ၃၄/၂၂၊ ၃၉/၂၊ ၄၀/၂၉ နငှဲ့ ်၄၂/၃ 

တ ု ဲ့ကလည််း ပမနမ် အစ ု်းရအ ်း ရ ုဟငဂ်  မ  ်းနငှဲ့ ် မ္ တ်စ္လငမ််္မ  ်းအသပေါ် ဦ်းတည်သညဲ့် အမုန််းစက ်းမ္ျာေးက္ို ပ ုမ ု 

အသရ်းယူက ငုတ်ယွ်ရန ်သတ င််းဆ ုထ ်းသည်။77 



ြညာမရ်း 

၃၆။ ICESCR ပုဒမ် ၂ နငှဲ့တ်ွ ဖက်၍ ပုဒမ် ၁၃ တွင ် လူမ   ်း၊ အသ ်းအသရ င၊် လ င၊် ဘ သ စက ်း၊ က ု်းကွယယ်ံုကကည်မှု၊ 

န ငုင်သံရ်းအပမင ် သ ု ဲ့မဟတု ် အပခ ်းအပမငမ်  ်းအသပေါ် အသပခခံ၍ ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမပပ ဘ  အ ်းလံ်ုးတငွ ် ပည သငက်က ်းခွငဲ့ ်

ရှ ရမညဟ် ုပါဝငပ်ါသည်။ ထ ု ဲ့အပပင ် ပမနမ် န ငုင်ကံ န ငုဂ်  ်းရ ်းယ ်းန ငုင်၏ံ အကကံပပ  တ ကု်တွန််းခ က်ပဖစ်သသ  "ပည သရ်းနငှဲ့ ်

က န််းမ သရ်းနယ်ပယ်မ  ်း၌ ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှု မရှ သစဘ  န ငုင်သံ ်းမ  ်း၏ အသပခခံလွတလ်ပ်ခွငဲ့န်ငှဲ့ ် အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းက  ု

အပပညဲ့်အဝခံစ ်းန ငုပ်ခင််းအ ်း ဆကလ်ကအ် ်းသပ်းပမငှဲ့တ်ငသ်ပ်းရန ် နငှဲ့ ် က ကယွ်သစ ငဲ့သ်ရှ က်သပ်းရန"်  ုိသည အ်ခ က်က  ု

သထ က်ခံခ ဲ့သည်။78 

၃၇။ သ ု ဲ့ရ တငွ ် ပည သရ်းစနစ်အတွင််း က ငဲ့သုံ််းသနသညဲ့် စနစ်တက  ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်ဆက်ဆံမှုမ  ်းမှ  အမုန််းစက ်းမ  ်း 

ပဖစ်သပေါ်သစရန ် ဆကလ်ကအ် ်းသပ်းသနသက ဲ့သ ု ဲ့ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလနူည််းစုမ  ်းအသပေါ် ရှ နငှဲ့ပ်ပ ်းသ ်း 

ခွ ပခ ်းဆက်ဆံပခင််းနငှဲ့ ် ပုံပသက္ာေးက္ျဆက်ဆံပခင််းမ  ်းက  ု ပ ု၍ပငခ် ုငမ် သွ ်းသစပါသည်။ ပမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်း 

အထူ်းက ယု်စ ်းလယှ်သဟ င််း မစစယနဟ် ်းလ က အမုန််းစက ်းမ္ျာေးသည ် ပမနမ် န ငုင်၏ံ ပည သရ်းစနစ်အတွင််း၌ 

"အခ ုငအ်ခံဲ့သနရ ယူထ ်းသည်" ဟ ု သဖ ်ပပထ ်းသည်။79 သက  င််းသုံ်းဖတ်စ အုပ်မ  ်းနငှဲ့ ် အပခ ်းသသ  ပည သရ်းသုံ်း 

ပစစည််းမ  ်းတွင ် တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းအ ်း ခွ ပခ ်းပခင််းန င  ် ပုံသသက ်းက သတ်မှတ်ပခင််းမ  ်းက ု 

ပ ု၍ခ ုငမ် လ သစရန ်ထပ်ခါတလ လ  သဖ ်ပပသနသည်။ အပခ ်းတစ်္ဘက်၌ သက  င််းသငရ် ု်းညွှန််းတမ််းမ  ်းမှ  တစ်ခုတည််းသသ  

ဗုဒဓဘ သ  ဗမ လူမ္ျိ ေးအသတွွဲ့အကကံ မ  ်းန င  ် သမုိ္ငေ်းမ္ျာေးက္သိာ အသလ်းသပ်းထည ်သ ငေ်းထ ်းသည်။ ကသလ်းမ  ်းက  ု

ထပ်ခါတလ လ  ရွတ်ဖတ်ခ ုင််းသညဲ့ ်သဆ ငပု်ဒတ်စ်ခုမှ  "ဗမ္ာ  ည်သည် - တို    ည၊် ဗမ္ာစ္ာသည ်- တို  စ္ာ၊ ဗမ္ာစ္က္ာေးသည် -

တို  စ္က္ာေး၊ တို    ညက်္ို - ချစ်္ ါ၊ တို  စ္ာက္ိ ု - ချ ေး မ္ ြှင  ်ါ၊ တို  စ္က္ာေးက္ိ ု - ပလေးစ္ာေး ါ" ဟူ၍ပဖစ်သည်။80 သ ု ဲ့ရ တငွ ်

ယင််းသဆ ငပု်ဒမှ်  တ ုင််းရင််းသ ်း၊ ယဉသက ်းမှုနငှဲ့ ်ဘ သ သရ်း က္    ာေးစ္ြံုလငမ်္ှု ကကယ်ဝလှသသ  ပမနမ် နိငုင်ြံ၏  ဖစ်္တည်မ္ှုက္ိ ု

မထငဟ်ပ်သပ။ 

၂၀၂၀ ခုံ စှ့် အရထရွထမွရ ်းမကာက်ြ   

၃၈။ လ မညဲ့် ၂၀၂၀ ခုန စ်္ အပထ ပထ သရွ်းသက က်ပွ သည ် န ငုင်သံရ်းသလ ကအတွင််း တ ငု််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း 

လူနည််းစုမ  ်းနငှဲ့ ် ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံန ငုရ်န ် စ နသ်ခေါ်ခ က်မ  ်းသရ  အခွငဲ့အ်လမ််းမ  ်းပါ သပ်းသနသက္  သုိ   စနစ်တက  

ခ  ပခ ်းဖ နှ ပ်ပခင််းနငှဲ့ ် အမုန််းစက ်းမ  ်းက  ုက ုငတ်ယွ်န ငုရ်န ်အခွငဲ့အ်ခါတစ်ခုလည််း ပဖစ်ပ သည်။ ညွှနပ်ပစရ တစ်ခုအသနပဖငဲ့ ်

၂၀၁၅ ခုန စ်္ သရွ်းသက က်ပွ က ဲ့သ ု ဲ့ အမ   ်းသ ်းသရ်းအစွန််းသရ က်ဝါဒ မ  ်းမှ တ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ်ဘ သ သရ်းလူနည််းစုမ  ်းအသပေါ် 

မ ဆနဒအန ငုက် ငဲ့ပ်ခင််း ထပ်မံပဖစ်ပွ ်းန ငုသ်ပခလည်ေး   ိပနသည်။81 ၂၀၁၅ ခုန စ်္ သရွ်းသက က်ပွ က လအတွင််း မ ဆနဒသပ်းခွငဲ့ ်

ရုပ်သ မ််းမှု ပဖစ်စဉမ  ်းပဖစ်ခ ဲ့ပပ ်း ကရငပ်ပည်နယတ်ွင ် လံုပခံ သရ်းအသကက င််းပပခ က်ပဖငဲ့ ် မ ဆနဒသပ်းပခင််းက ု ဖ က်သ မ််းရန ်

ရုတတ်ရက် ဆုံ်းပဖတ်ခ ဲ့ပပ ်းသန က ်တပ်မသတ  ် ၏ မ က်သမှ ကတ်ွင ်ယင််းမ ဆနဒသပ်းပခင််းက  ု ပပနလ်ည်    လုပ်သစခ ဲ့သည်။82 

ထုိ  အ  င ် NLD အစ ု်းရက သ န််းနငှဲ့ခ်  သသ  မ္ တ်စ္လငမ််္မ ဆနဒရှငမ်  ်းက ု မ စ ရင််းမှဖယ်ထုတ်ခ ဲ့ပခင််း၊ မ္ တ်စ္လငမ််္ 

က ုယ်စ ်းလယှ်သလ င််းမ  ်းက  ု ဝငမ်ပပ  ငရ်န ် သတ င််းဆ ုပခင််းမ  ်း သ ု ဲ့မဟတု် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်သညဲ့ ်  မ္နမ်္ာန ငုင်သံ ်းဥပသဒက  ု

အသကက င််းပပ၍ ဝငပ်ပ  ငရ်န ် အရညအ်ခ င််းမပပညဲ့်မ္ ဟ ု သတမှ်တ်ပခင််းမ  ်း ရှ ခ ဲ့သည်။83  မ္နမ်္ာန ငုင်သံ ်းဥပသဒသကက ငဲ့ ်

ရ ုဟငဂ်  မ  ်းမှ  မ သပ်းခွငဲ့ ်မရခ  ကကသညဲ့်အပပင ်စစ်ပွ မ  ်းသကက င်ဲ့ IDP မ  ်းမှ  မ ရံုသ ု ဲ့ သ ာေးသရ က်မ သပ်းန ငုပ်ခင််း မရှ ခ ဲ့ပ ။84 

ယင််းသ ု ဲ့ပဖစ်ခ ဲ့ရပခင််းမှ  အမု္နေ်းစ္က္ာေးမ္ျာေးန င်  ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မ္ှုမ္ျာေး  ဖစ်္  ာေး ခငေ်းသည ်သမ္ရိုေးက္ျသာ  ဖစ်္သညဟ် ုသသဘ ထ ်းပခင််း 

မဘသ နငှဲ့ ်၉၆၉ လှုပ်ရှ ်းမှုမ  ်း၏ အမ   ်းသ ်းသရ်း သကက်းသကက သံ်မ  ်းက  ုလက်ခံအတည်ပပ ထ ်းပခင််းတ ု ဲ့သကက ငဲ့ ်ပဖစ်သည်။ 



၃၉။ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ သအ က်တ ုဘ လ၌ ပဖ စ်္ဘုတ်မှ တ ဝနသ်ပ်းထ ်းသညဲ့် လတွ်လပ်သသ  သုံ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင ် "၂၀၂၀ ခုန စ်္ 

လွှတ်သတ ်သရွ်းသက က်ပွ မ  ်းသည် န ငုင်သံရ်းလုပ်ငန််းစဉက  ု ဖ က်လ ဖု က်ဆ ်းရညရွ်ယ်ခ က်ပဖငဲ့ ် စ မံဖနတ် ်းထ ်းသသ  

အမုန််းစက ်းမ  ်း၊ အသန ှငဲ့အ်ယှက်မ  ်း၊ အတုအသယ ငသ်တင််းမ  ်း၊ အကကမ််းဖက်သရ်း လှုံွဲ့သဆ ်မှုမ  ်းအပပင ်

အပခ ်းလု ်ပ ာငမ်္ှုမ္ျာေးက္ိလုညေ်း လု ်လာနိငုသ်ည ်အလ ်းအလ  ရှ သနသည"် ဟ ု သတ သပ်းခ ဲ့သည်။85 သ ု ဲ့ပဖစ်၍ 

အမုန််းစက ်းမ္ျာေး ထ န််းခ  ပ်ရနန်ငှဲ့ ်န ငုင်သံရ်းယြံုကက္ည်ချက္်မ  ်းက ု လွတလ်ပ်စွ ထုတ်ပဖာ်ပ  ာဆ ုခွငဲ့ရ်ပရေး သဆ ငရွ်က်သပ်းရန ်

လိုအ ်သည။် ပမနမ် န ငုင်သံည ်က ်ုးရ ်းယ ်းန ငုင်၏ံ အကကံပပ တ ကု်တွန််းခ က်တစ်ခု ပဖစ်သသ  "သရွ်းသက က်ပွ လုပ်ငန််းစဉက ု 

လွတလ်ပ်ပပ ်း တရ ်းမ တမှုရှ သစရန ် အစွမ််းကုနအ် ်းထုတလ်ပ်ုသဆ ငသ်ပ်းရန"် ဟူသညဲ့်အခ က်က  ု သထ က်ခံခ ဲ့သည။်86 

သ ု ဲ့သသ ်လည််း ရ ုဟငဂ်  လူမ   ်းမ  ်း၊ အပခ ်းတ ုင််းရင််းသ ်းနငှဲ့ ် ဘ သ သရ်း လူနည််းစုမ  ်း၊ ဒကုခသည်မ  ်းနငှဲ့ ် IDP မ  ်းမ္  

ပရ ေးပက္ာက္်   တ င ်အပပညဲ့်အဝ ပါဝငန်ိငုပ်ခင််းမရှ ပါက လူမ္ျိ ေးသထွပပ ်းစုံလငသ်သ  ပမနမ် န ငုင်ကံ  ုမ္ည်သုိ  မ္ျှ ထငဟ်ပ်မှု ရှ မ္ညဲ့ ်

မ္ဟုတ်သည ်အတကွ ်လတွ်လပ်၍ တရ ်းမ တသသ  သရွ်းသက က်ပွ   ဖစ်္သည်ဟလုည်ေး ဆ ုန ငုမ်ည်မဟုတ်သပ။ 

န ဂံို်း 

၄၀။ ပထမအကက မ်နငှဲ့ ် ဒတု ယအကက မ် UPR သြံုေးသ ်ပ  ေးပန ေး   မ  ်းတငွ ် သသဘ တူသထ က်ခံခ ဲ့သသ  အကကံပပ  

တ ုကတ်ွန််းခ က်မ  ်းက ု လ ကု်န သဆ ငရွ်က်ရန ် ပမနမ် န ငုင်မှံ သ သ ထငရ်ှ ်းသညဲ့် အဆငဲ့မ်  ်းက ု လုပ်သဆ ငရ်ပါမည်။ 

အမုန််းစက ်းမ္ျာေး၏ ခ ည်သန ှငမ်ှုမှ လတွက်င််းသသ  အန ဂတအ်တွက ်စ နသ်ခေါ်ခ က်မ  ်းမှ   မ္နမ်္ာအစ ု်းရ၊  မ္နမ်္ာစစ်တပ်နငှဲ့ ်

ကက ်းမ ်းသသ လူ ဲ့သဘ ငအ်တွင််းမှ အ မ္စ်္တ ယ်ပနသသ  ပပဿန ရပ်မ  ်းက ု က ုငတ်ွယရ်နပ်ဖစ်သည်။ ယင််းက ဲ့သ ု ဲ့ 

ရည်မှန််းခ က်ပန််းတ ုငမ်   ်းက  ု သရ ကရ်ှ ရနအ်တွက ် လူတစ်ဦ်းခ င််း၏ လူမ   ်း၊ ဘ သ ၊ က  ်း-မ ကွ ပပ ်းမ္ှုန ငဲ့ ်

မ္ည်သည တ် ုင််းရင််းသ ်းပဖစ်ပခင််းအသပေါ် အသပခခံသညဲ့ ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှု ပုံစံအ ်းလံ်ုးက  ု ပပတ်ပပတ်သ ်းသ ်းပဖငဲ့ ်

ပငင််းပယ်န ငုပ်ခင််းက အဓ ကအသရ်းအကက ်းဆုံ်းအခ က်ပဖစ်သည။် ယင််းသ ု ဲ့လုပ်သဆ ငရ် ၌ န ငုင်မံ ဲ့ပဖစ်သွ ်းခ ဲ့သညဲ့် ဒကုခသည်မ  ်း 

နငှဲ့ ် IDP မ  ်းအ ်း န ငုင်သံ ်းပပနလ်ည်ရရှ သစသရ်း လုပ်သဆ ငသ်ပ်းရန ်  ုိသည ် အခ ကလ်ည််းပါဝငရ် ါမည။် ထ ုမ သ မက 

အ ်းလံု်းပါဝငသ်သ  န ငုင်သံတ ်တစ်ခု တည်သဆ ကရ်နအ်တကွ် လူမ   ်း၊ ဘ သ ၊ တ ုင််းရင််းသ ်း မ   ်းစုံပါဝငသ်ညဲ့် 

ဒ မ ုကသရစ အသ ကု်အဝန််းတစ်ခုက  ု စတငပ်   ်းသထ င၍် ကက ်းမ ်းသသ  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းခ   ်းသဖ က်မှုမ  ်းအတွက ် အသရ်းယူ 

အပပစ်ပ ေး ခံရပခင််းမ  ်းမ္  က္ငေ်းလ တ်ပနမ္ှုမ္ျာေး အဆုံ်းသတ်ပရေး လုပ်သဆ ငသွ် ်းရန ်လိအုပ်ပါသည်။ 

၄၁။ ဤက စစရပ်မ  ်းအသပေါ် အခ ုငအ်မ သဆ ငရွ်က်မှု မပပ န ငုမ်ခ င််း  ယခုတငပ်ပခ က်ပါ ပပဿန မ  ်းသည ် မ္နမ်္ာလူ  ပဘာင၌် 

ဆက်ရှ သနမည်သာပဖစ်ပပ ်း အမုန််းစက ်းမ္ျာေးလည်ေး ဆကလ်ကထ်ကကသနမည်သာပဖစ်သည်။ HRD မ  ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှ ်း 

သူမ  ်း၊ သတင််းသထ က်မ  ်း၊ CSO မ  ်းနငှဲ့ ်အမုန််းစက ်းမ္ျာေး၏ သက္်ပရာက္်မ္ှုဒဏက်  ု ခံပနရသသ  အပခ ်းမည်သူ ဲ့က ုမဆ ု 

အွနလ် ုင််းအမုန််းစက ်းမ  ်း ရပ်တန ဲ့ရ်န ် ဥပသဒပပဋ္ဌ န််းသပ်းပခင််း၊ ပင မ််းခ မ််းသရ်းတည်သဆ က်မှုတွင ် အ ်းလံု်းပါဝငသ်စပခင််း၊ 

ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမ  ်းအ ်းလံု်းက ု က ုငတ်ွယက်ုစ ်းသပ်းပခင််း၊ ပင မ််းခ မ််းသရ်းက ုသဖ ်သဆ ငရ်န ် အကကမ််းဖက်မှုကင််းစငပ်ရေး 

လု ်ပ ာငပ်ခင််း တို  မှတစ်္ဆငဲ့ ် ပပည်သူမ  ်းအ ်း ခွနအ် ်းပဖစ်သစပခင််း အစရှ သည်တို  အ ါအဝင ် န ငုင်သံတ အ်စ ု်းရမှ 

အ ်းသက င််းသည ် လု ်ထြံုေးလု ်နညေ်း ယနတရ ်းမ  ်းက ု အသုံ်းပပ ၍ အာေးပ ေး မ္ြှင တ်င ်ခငေ်းန င  ် ပထာက္် ြံ က္ညူ ပ ေး ခငေ်းတို   

လု ်ပ ာငရ်မည်ပဖစ်သည်။  

 

 



အ ကံမြ   ိုက ် န််းြ က်ြ ာ်း 

မြန်ြာအစ ို်းရသ ို    

• အု ်စု္တစ်္စု္စု္အပ ေါ်  အကကမ််းဖက်ရန ် သဆ ်ကသလှုံွဲ့သဆ ်သညဲ့ ် အမုန််းစက ်းမ္ျာေး၏   စ်္မ္ှုက  ်းလွနသူ်မ  ်းက  ု

ပွငဲ့လ်င််းပမငသ် ပပ ်း တရ ်းမ တမှုရှ သညဲ့် တရ ်းသရ်းလမ််းသကက င််းပဖငဲ့ ် တ ဝနယ်ူမ္ှု တ ဝနခံ်မ္ှု   လိာသစရန ်

လ ုအပ်သသ  သပခလှမ််းမ  ်းအ ်းလံ်ုးသဆ ငရွ်ကရ်န၊် 

• တက်ကကလှုပ်ရ ှ်းသူမ  ်း၊ သက  င််းသ ်းမ  ်း၊ သတင််းသထ က်မ  ်း၊ န ငုင်သံရ်းအက ဉ်းသ ်းမ  ်း၊ သရှ ွဲ့သနမ  ်းန င  ်HRD 

မ  ်းအပါအဝင ် အရပ်ဘက်လူထုအဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းက ု အနတရ ယသ်ပ်းမညဲ့်ဥပသဒမ  ်းအစ္ာေး အက အကယွ်သပ်းမညဲ့ ်

ဥပသဒမ  ်း ဖင  ်အစ ်းထ ်ုးပပဋ္ဌ န််းသပ်းရန၊် 

• အမုန််းစက ်းမ္ျာေး ုိငရ်ာဥပသဒကကမ််းက  ု ပပနလ်ည်သရ်းဆွ ရ တငွ ် အရပ်ဘကလ်ူထုအဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းနငှဲ့ ် တ ငုပ်င ်

သဆွ်းသန်ွးပပ ်း ထွက်သပေါ်လ မညဲ့်ဥပသဒသည် ပွငဲ့လ်င််းပမငသ် ၍ န ငုင်တံက အဆငဲ့အ်တန််းမ  ်းနငှဲ့လ်ည််း က ုကည် က  

အမုန််းစက ်းမ္ျာေးက  ု အဓ ပပါယ်ဖွငဲ့ ုိ်ရ တငွလ်ည််း ပ ုမ ုက ယ်ပပန ဲ့သ်ညဲ့ ် ခွ ပခ ်း က္် ြံမ္ှု ဆန ဲ့က် ငသ်ရ်း 

ဥပသဒမူသဘ င၏် အစ တ်အပ ုင််းအပဖစ် သသခ  သစပရေး လု ်ပ ာငရ်န၊် 

• ပုဒမ် ၆၆(ဃ) နငှဲ့ ်၆၈(က) တ ု ဲ့က ု ဖယ်ရှ ်း ခငေ်း ဖင  ်ဆက်သွယ်သရ်းဥပသဒက ု ပပငဆ်ငရ်နန် င  ်ရ ဇသတ်ကက ်း ဥပသဒ 

ပုဒမ် ၁၂၄(က)၊ ၂၉၅(က)၊ ၄၉၉-၅၀၀ တ ု ဲ့က  ုဖ က်သ မ််းရနတ်ို  အ  င ်ပုဒမ် ၅၀၅ က လုည််း န ငုင်တံက  ဥပသဒနငှဲ့အ်ည  

ပပ ပပငသ်ပပ င််းလ ရန၊် 

• လကရ်ှ  အစ ်ုးရဦ်းစ ်းသသ  လူမှုကနွရ်က်သစ ငဲ့က်ကညဲ့်သရ်းအဖွ ွဲ့က  ု ဖ က်သ မ််းပပ ်း အစ ်ုးရမှမဟတု်သသ  

အရပ်ဘကလ်ူထုအဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းမှ လှုပ်ရှ ်းသူမ  ်းပဖငဲ့ ် ပါဝငဖ်ွ ွဲ့စည််းသသ  လတွ်လပ်သညဲ့် သစ ငဲ့က်ကညဲ့်သရ်းအဖွ ွဲ့ 

တစ်ခု ထူသထ ငက်  အမုန််းစက ်းမ  ်းက ု တ ုကဖ် က်ရနန်ငှဲ့ ်တစ်ခ  နတ်ည််းတွင ်ထ ုက်သငဲ့ဆ် သလ  ်သသ  အနွလ် ုင််း 

ထုတ်သဖ ်သပပ ဆ ုမှုမ  ်းနငှဲ့ ် ပုဂဂ  လ်သရ်း ုိငရ်ာ အခွငဲ့အ်သရ်းမ  ်းက  ု ထ န််းသ မ််းသပ်းရနသ် မက သစ ငဲ့က်ကညဲ့်သရ်း 

လုပ်ငန််းမ  ်းက ု တ ဝနယ်ူမ္ှု၊ တ ဝနခံ်မှုရှ သစရနအ်တ က္ ် အမ  ်းပပည်သူ လကလ်ှမ််းမှ သညဲ့ ် အသနအထ ်းက  ု

ခွငဲ့ပ်ပ ထ ်းရန၊် 

• ယံုကကည်က ်ုးကွယ်မှုနငှဲ့ ်သန က်ခံအသကက င််းတရ ်းမ  ်းအသပေါ် အသပခမခံဘ  ပပည်သူအ ်းလံ်ုးမ္  တန််းတူပါဝင ်

ဆငန်ွ ခွငဲ့န်ငှဲ့ ် ပါဝငအ်သရွ်းခံ ုိငခွ်ငဲ့ရ်ှ သည ် လတွ်လပ်၍ တရ ်းမ တသသ  အ ်းလံ်ုးပါဝငသ်ညဲ့် သရွ်းသက က်ပွ မ  ်း 

ပဖစ်သစပရေး လု ်ပ ာငရ်န၊်  

• က  ်း-မ ကွ ပပ ်းမှု၊ လူမ   ်း၊ ဘ သ ၊ တ ုင််းရင််းသ ်း နငှဲ့ ်အပခ ်းအသွငမ်တူသညဲ့ ်လကခဏ မ  ်းအသပေါ် အသပခခံသညဲ့် 

ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှုမ  ်းက ု တည်ပမ သစသသ  အမုန််းစက ်းမ  ်း အဆုံ်းသတ်ပစ္ပရေးအတ က္် သစတန မှနပ်ဖငဲ့ ် အ ်းထုတ ်

လုပ်သဆ ငရ်န၊် 

• ပမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းအထူ်းက ုယ်စ ်းလယှ်၏ လုပ်ပ ုငခွ်ငဲ့မ်  ်းန င  ် ပမနမ် န ငုင်ဆံ ုငရ်  လွတလ်ပ်သသ  

စုံစမ််းစစ်သဆ်းသရ်းယနတရ ်း (Independent Investigative Mechanism on Myanmar - IIMM) တ ု ဲ့အ ါအဝင ်

ကုလသမဂဂ၏ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းနငှဲ့ ် စုံစမ််းစစ်သဆ်းသရ်း ယနတရ ်းမ  ်းနငှဲ့ ် ၎င််း၏ အထူ်းလုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းမ  ်းတို  န င  ်

ပူ်းသပါင််းသဆ ငရွ်ကရ်နအ်  င ်န ငုင်အံတွင််းသ ု ဲ့ အဟန ဲ့အ်တ ်းမရှ  ခ က်ပခင််း ဝငထွ်က်ခွငဲ့ ်  ရန၊် 

• တရ ်းဝင ်ပည သရ်းစနစ်နငှဲ့ ်တရာေးဝင ်မ္ဟတု်ပသာပည သရ်းစနစ် နစ်ှမ   ်းစလံု်းက  ုပပနလ်ည်သုံ်းသပ်၍ ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှု 

မရှ သစသရ်း အသပခခံမူက  ု ထငဟ်ပ်သစပပ ်း မ္တကူ္    ာေးမ္ှုက္ိ ု သလ်းစ ်းလ ကု်န သည  ် ပည သရ်းစနစ်အပဖစ်သ ု ဲ့ 



ပပ ပပငသ်ပပ င််းလ ရန ် နငှဲ့ ် ပည သရ်းသငရ် ု်းညွှန််းတမ််းမ္ျာေးက္ိလုည််း ပမနမ် န ငုင်၏ံ တ ုင််းရင််းသ ်း၊ လူမ   ်း၊ ဘ သ  

စုံလငမ်ှုက ု ထငဟ် ်သဖ က်  ်းသသ  သငရ် ု်းည နေ်းတမ်္ေးအပဖစ် ပပ ပပငသ်ပပ င််းလ ရန၊် န င  ်

• န ငုင်သံရ်းပါတ မ  ်း၏ မူဝါဒမ  ်းတွင ်သထွပပ ်းစုံလငမ်ှု  ါဝငပ်စ္ပရေးနငှဲ့ ် ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်မှု မရှ ပစ္ပရေး ထညဲ့်သွင််းထ ်းရန ်

နငှဲ့ ်လူမ   ်း၊ ဘ သ အသပေါ် အသပခခံ၍ ခွ ပခ ်းဖ နှ ပ်သသ  မူဝါဒနငှဲ့ ်စည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ  ်းက  ုပပငဆ်ငရ်န။် 
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အစ ု်းရက အထူ်းဂရုစ ုက်လုပ်သနသည်ဟု သပပ ခ ဲ့သည်။ ယင််းထုတ်ပပနသ်ကကည ခ က်မ  ်းအ ်းလုံ်းမှ  အလွန်လှုပ်ခတ်သနသညဲ့် တင််းမ သသ  

အခင််းအက င််းအတွင််း ထုတ်  နခ် ဲ့ပခင််းပဖစ်သည်။ အ ဏ ရှ ပုဂဂ  လ်မ  ်းက အစွန််းသရ က်လှုပ်ရှ ်းမှုမ  ်းမှပဖန ဲ့်သညဲ့် အမုန််းတရ ်းအ သဘ ်မ  ်းက ု 

တ ုက်ဖ က်ရမညဲ့်အစ ်း တစ္်ဆငဲ့ပ်ပန်လွှငဲ့သ်နပခင််းသည် ၎င််းတ ု ဲ့ က ုယ်တ ုင၏်စ တ်ဓ တ်မ  ်း ရည်ရွယ်ခ က်မ  ်းက ု လှစ်ဟပပပခင််း ပဖစ်န ငုသ်ည်။" 
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