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!ိုင်ငံတကာအမျuိးသမးီများအေပ3 အ4ကမ်းဖက်မ6 ပေပျာက်ေရးေန9 အထမိ်းအမတှ် 

ထတု်ြပန်ေ4ကညာချက် 

“တရားမ?တမ6 + တာဝန်ခံမ6 = ြပစ်ဒဏ်ကင်းလတွ်ခငွ်မ့ျားကို အဆံးုသတ်ြခင်း” 

        

၂၀၂၂ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက် 

  

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) မှ ယေန ၂၀၂၂ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလ၊(၂၅)ရက်ေနတွင် ကျေရာက်ေသာ 

ုိင်ငံတကာအမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မပေပျာက်ေရးေနတွင် “တရားမတမ + တာဝန်ခံမ = ြပစ်ဒဏ် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များကုိ အဆုံးသတ်ြခင်း” ဆုိသည့် ေဆာင်ပုဒ်ြဖင့် (၁၆) ရက်တာအတွင်း  လပ်ရှားမများ၊ 

ပုံစံမျိးစုံြဖင့် အသံထုတ်ေဖာ်ြခင်းများ၊ ဖဲကိးြဖကမ်ပိန်းများ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။  

 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) သည် အကမ်းဖက်မမှန်သမကုိ လုံးဝဆန်ကျင်ကန်ကွက်သည်သာမက 

အကမ်းဖက်မမှန်သမ ပေပျာက်ေစရန် (Zero Tolerance)မူကုိ ကုိင်စဲွ ကျင့်သုံးပီး မည်သည့် အကမ်းဖက်မ 

မဆုိ တ်ချကန်ကွက်သည်။ ထုိအြပင် အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) သည် အမျိးသမီးများအေပ 

ကျးလွန်ေနသည့် အကမ်းဖက်မမှန်သမကုိ မှတ်တမ်းတင်ပီး တရားမတမ ရရိှေရး အတွက်  ုိင်ငံအဆင့် မှ 

ုိင်ငံတကာအဆင့် ထိ အမဲတမ်းမီးေမှာင်းထုိးြပေနသည်။  

 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ရှည်လျားေသာ ြပည်တွင်းစစ်ပဋိပကများ ြဖစ်ပွားေနေသာ ုိင်ငံြဖစ်ပီး  အမျိးသမီးများ 

အေပ နည်းမျိးစုံြဖင့် အကမ်းဖက်မများ ပုိမုိများြပားလာသည့် အဓိက အေကာင်းအရင်းမှာ  ဖုိဝါဒကီးစုိးသည့် 

စနစ် ကျင့်သုံးြခင်း ှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ေကာင့်ြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် ဖုိဝါဒကီးစုိးသည့်  အေတွးအေခ များ 

ရိှေနြခင်း၊ ဖုိဝါဒကီးစုိးုိင်ရန် လက်ေတွကျင့်သုံးေနသူများ ရိှေနြခင်းှင့် ေခတ်အဆက်ဆက် မတရား အာဏာ 

သိမ်းေသာ စစ်အာဏာရှင်ေကာင့်   ကျးလွန်ခံရသူများအေနြဖင့် ယေနအချန်ိအထိ တရားမတမ ှင့် 

တာဝန်ယူမ တာဝန်ခံမ အြပည့်အ၀ မရရိှသည်ကုိ ေတွရိှရသည်။   

 

အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) သည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁)ရက်ေန အကမ်းဖက်စစ်တပ် 

မတရားအာဏာသိမ်းသည့်အချန်ိမှ စ၍ ယေနထိ အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မ (၁၁၁) မ၊ အရပ်သားမှ ကျးလွန် 

ေသာ မုဒိမ်းမ (၁၄) မ၊ စစ်တပ်မှ ကျးလွန်ေသာ မုဒိမ်းမ (၁၆)မ ထက်မနည်း၊ စစ်တပ်မှကျးလွန်ေသာ 

လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာေှာင့်ယှက်မ (၃)မ ထက်မနည်း ရိှသည်ကုိ အဖဲွဝင်အဖဲွအစည်းများ၏ မှတ်တမ်းများအရ 
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ေတွရိှရသည်။ ထုိအြပင် သတင်းမီဒီယာများတွင်လည်း အမျိးသမီးများကုိ မုဒိမ်းကျင့်ပီး မီးိသတ်ြဖတ် 

လက်စေဖျာက်သည့်  အမများ (၄၀) မ ထက်မနည်း ရိှပီး  အကမ်းဖက်မများ  ေနစ်ှင့်အမ ြဖစ်ေပလက် 

ရိှေနကာ ကျးလွန်ေနသူများမှာ အြပစ်ေပးအေရးယူေဆာင်ရွက်မည့်ယရား မရိှသည့်အြပင် ြပစ်ဒဏ် 

ကင်းလွတ်ခွင့် ရရိှေနသည်ကုိ ေတွရိှရသည်။  

ထုိအြပင် လက်ရိှ ြမန်မာုိင်ငံေရးအေြခအေနေကာင့် အမျိးသမီးများ၊ အမျိးသမီးငယ်များှင့် လိင်စိတ်ကဲွြပား 

သူများ အပါအဝင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ လုံြခံေရး အကာအကွယ် မရိှသည့်သာမက လွန်စွာစုိးရိမ်ရ 

သည့် အေြခအေနကုိ ေတွရပါသည်။  အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) သည် ေခတ်အဆက်ဆက် 

ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ရာဇဝတ်မ ကျးလွန်ေနသည့် အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကုိ စစ်ရာဇဝတ်မ၊ လူသားမျိးွယ်စု 

များအေပ ကျးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မ ှင့် လူမျိးသု်း သတ်ြဖတ်မရာဇဝတ်မများ ကျးလွန်ေသာ တရားခံ 

အြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထုိေကာင့် ကျးလွန်သူအကမ်းဖက်စစ်တပ် များ ကုိ  တရားမတမ ရရိှေရးှင့် 

တာဝန်ယူမတာဝန်ခံမ ရိှလာေစရန် အတူတကွ မိမိတုိ ကျရာကများတွင် ေဆာင်ရွက်ကရန်  မိမိတုိ 

အမျိးသမီးများအဖဲွ ချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) မှ  အေလးအနက်တုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။  

 

အမျိးသမီးများ၊ အမျိးသမီးငယ်များှင့်လိင်စိတ်ကဲွြပားသူများအပါဝင်အဝင် မည်သူမဆုိ   စိတ်ပုိင်း၊ ုပ်ပုိင်း၊ 

လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာှင့် မည်သည့် အကမ်းဖက်မ မဆုိ ပေပျာက်ရန် အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) မှ 

ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် ဖဲကိးြဖကမ်ပိန်းကုိလည်း ပူးေပါင်းပါဝင်ကရန်ှင့် အကမ်းဖက်မမှန်သမကုိ 

ဆန်ကျင်ကရန် ထပ်မံတုိက်တွန်းအပ်ပါသည်။  

အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများေကာင့် အမျိးသမီးများအဖဲွချပ် (ြမန်မာုိင်ငံ) သည် ေအာက်ပါအချက်များ 

ကုိ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများအား ေတာင်းဆုိလုိက်ပါသည်။ 

• အမျိးသမီးများ၊ အမျိးသမီးငယ်များှင့် လိင်စိတ်ကဲွြပားသူများ အပါအဝင် မည်သူအေပမဆုိ  

အကမ်းဖက်မ အြမန်ဆုံးရပ်တန်ရန် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရိှ လူအခွင့်အေရးတက်ကွလပ်ရှားသည့် 

အဖဲွအစည်းများ ှင့် အမျိးသမီးများ အဖဲွအစည်းများ အတူတကွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်။ 

• အမျိးသမီးများ၊ အမျိးသမီးငယ်များ ှင့် လိင်ကဲွြပားသူများ အေပ အကမ်းဖက်မ ကျးလွန်သူများကုိ 

သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ မှ ထိေရာက်စွာ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။  

• အကမ်းဖက်မများရပ်တန်ရန် ှင့် အကမ်းဖက်မများ ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း ှင့် အကာအကွယ် 

ေပးုိင်ရန်အတွက်  ထိေရာက်သည့် မူဝါဒများ ေရးဆဲွချမှတ်ရန်ှင့်၊  လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မများကုိ သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူ များမှ လုပ်ေဆာင်ရန်။  

• ကျးလွန်ခံရသူများ ှင့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအတွက် လုိအပ်သည့် လုံြခံေရး အကာအကွယ်ှင့် 

ဝန်ေဆာင်မများ၊ ဘ၀ြပန်လည်ရပ်တည်ုိင်ေရး အစီအစ်များ၊ ဘာေငွ ပ့ံပုိးြခင်းစသည့် 

လုိအပ်ချက်များ ကုိ  သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရိှသူများ အသီးသီးမှ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်။  
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• အကမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ကျးလွန်ေနသည့် ရာဇဝတ်မများကုိ  ြပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရပ်တန် 

ေစရန် ှင့် တရားမတမ ရရိှရန်  ုိင်ငံတကာ  တာဝန်ရိှသူများမှ အြမန်ဆုံး အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 

ေတာင်းဆုိအပ်ပါသည်။  

 

 

 ဆက်သွယ်ရန်  

 အမျိးသမီးများအဖဲွ ချပ်(ြမန်မာုိင်ငံ)  

 secretariat@womenofburma.org 

 

 

 

 


