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သ  ို့ 

က လသမဂ္ဂ လ ူ့အခငွ့််အရ ေးရကောင်စအီဖွ ွဲ့ဝငန်  ငင်ံမ ောေးနှင့်် ရလ့်လောသ န  င်ငံမ ောေး 

မိတ္ တူ -  ကုလသမဂ္ဂလ ူ့အခွင ့်အရ  ေးဆုိင့် ာ  မဟာ မင့်ေးကက ေး 

၂၀၂၃ ခနုှစ့် မတ္ ့်လ ၁   က့်ရ ေ့ 

အ တ်ဖွင့််ရ ေးစော - က လသမဂ္ဂလ ူ့အခငွ့််အရ ေးရကောငစ်ီသည် မမနမ်ောမ ည်သ မ ောေးအတွက် တ ောေးမျှတမှု 

ရဖော်ရ ောင်ရ ေး န် တ က ခ  ငမ်ောရသော ရမခလှမ်ေးမ ောေး လှမ်ေး မည့််အမ င် ဖကဒ် ယဒ်ီမ  ကရ စီနှင့်် လ ူ့အခငွ့််အရ ေး 

လ  လောေးရသော မမနမ်ောမ ည်သ မ ောေး၏ နဒက  လည်ေး  တ  ေးမမြှင့််၍ ရ ောက်ခ ံံ့်   ေး မည ်

ရ လေးစာေး ပါရ သာ  ဂ္ုဏ့်သရ  ှိ လ ကက ေးမင့်ေးမ ာ ေး ငှ့် /ခင့်ဗ ာေး 

ကုလသမဂ္ဂလ ူ့အခွင့် အရ  ေးရကာင ့်စ  (UN Human Rights Council – UNHRC) အရ  ဖြင့်  

ဖြစ့်နိုင့်သမျှ ည့်ေးလမ့်ေးရ ပါင့်ေးစံဖုြင့်  တ္ာ ဝ ့်ယ  မှု တ္ ာ ဝ ့်ခံမှု   ှိလာ ရ စရ  ေးအတ္ ွက့် ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ မ ာ ေး၏ 

အခွင့် အရ  ေးမ ာ ေးကိ ု ကာကယွ ့် ရ ပေး  ့်နငှ့်  ြက့်ဒ ယ ့်ဒ မုိကရ စ အာ ေး လုိလာ ေးရတ္ာ င ့်တ္ သည ့် ၎င ့်ေးတ္ ိုေ့၏  

ဆနဒမ ာ ေးကိ ု ခိငု့်မာစာွ  ရ ာ က့်ခပံံ ပုိေးရ ပေး  ့် ရ အာက့်တ္ငွ့်လက့်မှတ္ ့်ရ  ေး ုိေး ာ ေးရ သာ  မိမိတ္ ိုေ့ ဖမ ့်မာ ၊  

ရ ဒသတ္ ွင့်ေးနငှ့်  နိငု့်ငံတ္ကာ အ ပ့်ဘက့်လ  ုအြွ ွဲ့အစည့်ေး ၁ ၆၀ ြွ ွဲ့တ္ ိုေ့က ရတ္ ာင့်ေးဆုိလုိက့်သည့်။   

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ၏ လ ူ့အခွင့် အရ  ေးအရ ဖခအရ  ကို ရ ဆွေးရနွေး မည့်  အရ  ေးကက ေးအစ အစဥ ့်တ္ စ့်ခအု ဖြစ့် 

အသိအမှတ္ ့်ဖပြုသည့်  ၂၀၂၂ ခုနစှ့် ဧပပ လ ၁   က့်ရ  ေ့တ္ငွ့် ဆုံေးဖြတ့္်သည့်  UNHRC ၏ ဆုံေးဖြတ့္်ခ က့်ကို  မိမိတ္ ိုေ့မှ  

ကကိြုဆုိပါသည့်။ သုိေ့ရ သာ ့် ယ င့်ေးဆုံေးဖြတ့္်ခ က့်သည့် ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ ှိ လ ူ့အခွင့် အရ  ေးနှင့်  လ သာ ေးခ င့်ေး 

စာ ာရ  ာက့် ာ ေးမှုဆုိင့် ာ အရ ဖခအရ မ ာ ေး၏ ဖပင့်ေး  ့်ဆုိေး  ာ ေးမှုကိ ု လုံလုံရလာက့်ရ လာက့်  င့်ဟပ့် မှု 

မ ှဖိခင့်ေး သုိေ့မဟတု္ ့် ရ ဖြ ှင့်ေးနိငု့်ဖခင့်ေး  မ ှိသည့်ကိ ုမိမိတ္ ိုေ့မှ ဖမင့်ရ တ္ွွဲ့  သည့်။ ယ င့်ေးဆုံေးဖြတ္ ့်ခ က့်သည့် တ္  ာေးမျှတ္ မှု  

ရ ြာ ့်ရ ဆာင့်   ့်နှင့်  ဆယ ့်စနုှစ့်ရပါင့်ေးမ ာ ေးစာွ  ဖမ ့်မာ စစ့်တ္ ပ့် မှ   ိှရ သည့်  ဖပစ့်ဒဏ့်  ကင့်ေးလွတ္ ့် ခွင ့်ကိ ု

အဆံုေးသတ္ ့်  ့်အတ္ ွက့် ပ က့်ကွက့်ခ  သည့်။ UNHRC အရ  ဖြင ့် ၎င့်ေး၏ ၅၂ ကကိမ့်ရ ဖမာ က့် ပုံမှ ့်အစည့်ေးအရ ဝေးတ္ငွ့် 

ြက့်ဒ ယ ့်ဒ မိကုရ  စ ကို လုိလာ ေးရ သာ  ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ တ္ ိုေ့၏ စိတ့္် ဆနဒကိ ု  င့်ဟပ့်ရသာ ၊ တ္  ာေးမျှတ္ မှုနှင့်  

တ္ ာ ဝ ့်ယ  မှု တ္ ာ ဝ ့်ခံမှု  ှလိာ ရ စရ  ေး တ္ ိုေ့အတ္ ွ က့် ဖြစ့်နိငု့်ရဖခ ှိသည့်  ယ နတ ာ ေးမ ာ ေးနှင့်  လမ့်ေးရ  ကာ င့်ေးမ ာ ေး  

အာ ေးလုံေးကိ ု  ာှရ ြွမည့် ၊ နငှ့်  ရ  ွှဲ့တ္  ့်ေးရဖမဖပင့်တ္ ွင့်   ိရ ာက့် စွာ လုပ့်ရ ဆာင့်ရ ရ သာ  ရ ဒသခံ ဖပည့်သ မ ာ ေး 

ဦ ေးရ ဆာ င့် သည ့် လ သာ ေးခ င့်ေးစာ ာရ  ာက့် ာ ေးမှုဆုိ င့် ာ  အက အည မ ာ ေးကို တ္ ိုေးဖမြှင့် ရပေးမည့်  အနှစ့်သာ   ိှ ိှ 

ခိငု့်မာအာ ေးရကာင ့်ေးသည့်  ဆုံေးဖြတ့္်ခ က့်တ္ စ့် ပ့် ခ မှတ္ ့်ရ ပေး  ့်  မိမိတ္ ိုေ့မှ ရတ္ ာင့်ေးဆုိသည့်။ 

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံနှင ့် ပတ္ ့်သက့်၍ UNHRC ၏ ရ လ လာရ စာ င့်  ကည ့်ရ  ေးနှင့်  အစ  င့်ခံ တ္င့်ဖပရ  ေးဆုိင့် ာ  

လုပ့်ပုိင့်ခွင့် အာ ဏာ မှာ  ခိငု့်မာ အာ ေးရ ကာင့်ေးရ ရ သေးရ သာ ့်လည့်ေး တ္  ာ ေးမျှတ္ မှုနှင့်  တ္ ာ ဝ ့်ယ  မှု တ္ ာ ဝ ့်ခံမှု  

 ှိလာ ရ စရ  ေးတ္ ိုေ့အတ္ ွက့် အာ ေး ုတ္ ့်မှုကို မ  ပုိမုိခုိင့်မာအာ ေးရ ကာ င့်ေးရ စရ  ေး အရ  ေးတ္ကက ေး လုပ့်ရ ဆာ င့်  ့်  

လုိအပ့်ရ  သည့်။ ဖမ ့်မာနိုင့်ငဆုိံင့် ာလွတ္ ့်လပ့်ရ သာ  နိုင့်ငတံ္ ကာအခ က့်အလက့်  ာှရ ြွရ  ေးမစ့် ှင့်  (IIFFMM) ၏  

ရ တ္ွွဲ့  ှိခ က့်မ ာ ေး ရ  ာ က့်ဆက့်တ္ ွ အဖြစ့်  ဖမ ့်မာ နိငု့်ငအံတ္ ွင့်ေး အဆိုေး  ာ ေးဆုံေးရ သာ  နိုင့်ငတံ္ ကာ   ာဇဝတ့္်မှုမ ာ ေး 

အတ္ ွက့် သက့်ရ သအရ  ာ က့်အ ာ ေးမ ာ ေးကို ရ ကာက့်ယ ၍ အ ာ ဂ္တ္ ့်တ္ ွင့်  ာဇဝတ္ ့်ရ  ကာင့်ေးအ  
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တ္  ာေးစွ ဆုိနိငု့်   ့် အခ က့်အလက့် နှင့်  သက့်ရ သမ ာ ေးကို ဖပင့်ဆင့်  ာ ေးရ ပေးမည့်  ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံဆိငု့် ာ 

လွတ္ ့်လပ့်ရ သာ  စံုစမ့်ေးစစ့်ရဆေးမှုယ နတ ာ ေး  (IIMM) ကိ ု ြွ ွဲ့စည့်ေးနိုင့်ခ  ဖခင့်ေးသည့် မှ ့်က ့် အရ  ေးကက ေးရ သာ  

ဦ ေးတ္ည့်ခ က့်ရ ဖခလှမ့်ေးတ္စ့်လှမ့်ေး ဖြစ့်သည့်။ သုိေ့ရ သာ ့် IIMM သည့် တ္  ာေးစွ ဆုိမှုမ ာေး လုပ့်ရ ဆာင့် နိုင့်သည့်  

လုပ့်ပုိင့်ခွင့် အာ ဏာ  မ ှိသည ့်အတ္ ွက့် ရ ိဟုင ့်ဂ္ ာ လ မ ြိုေး သုဥ ့်ေး သတ္ ့်ဖြတ္ ့်မှု  အပါအဝင့် ယ နတ ာ ေးကို  

ြွ ွဲ့စည့်ေးတ္ည့်ရ  ာ င့် ခ  သည့်  ၂၀၁ ၈ ခုနစှ့်မတ္ ိုင့်ခင့်က က ူေးလွ ့်  ာ ေးရ သာ  ဆုိေး  ာ ေးဆုံေး နိုင့်ငံတ္ကာ  

 ာဇဝတ္ ့်မှုမ ာ ေးအတ္ ွင့်ေးမှ ရ ဖမစာပင့် ဖြစ့်ခ   သ မ ာ ေးအတ္ ွက့် တ္  ာေး မျှတ္ မှု ရ ဆာင့် ကဥ ့်ေးရပေး  ့် ခ ယ ဥ ့်ေးရ စ သည့်။ 

လက့် ိှအခ  ိ့်တ္ ွင့်  ဖမ ့်မာ နိငု့်င ံ ၌ က ူေးလွ ့် ာ ေးရ သာ   ာဇဝတ္ ့်မှုမ ာ ေးအာ ေးလုံေးအရ ပေါ် စံုစမ့်ေးစစ့်ရ ဆေးသည ့် 

နိုင့်ငတံ္ ကာ တ္  ာ ေးရ ံုေး  တ္ စ့်ရံုေးမျှပင့်  ှိမရ  ရ သေးရ ပ။ 

 ုိေ့အဖပင့် ပပ ေးခ  ရ သာ  ၂၀၂၂ ခုနစှ့် ဒ ဇင ့်ဘာ လတ္ ွင့်  ုတ္ ့်ဖပ ့်ခ  သည့်  ဖမ ့်မာနိုင့်ငံအရ  ေးအတ္ကွ့် 

အနှစ့်သာ  မ ှရိ သာ  ကုလသမဂ္ဂလုံခခံြုရ  ေးရ ကာ င့်စ  (UNSC) ၏ ဆုံေးဖြတ့္်ခ က့်သည့် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာ ဥ ့် 

အခ ့်ေး ၇ အ  ရ ကာ င့်စ ၏  တ္ာ ဝ ့်ဝတ္တ ာ ေးမ ာ ေးကိ ု လုိက့် ာရ ဆာ င့်  က့်  ့် သုိေ့မဟုတ္ ့် ဖမ ့်မာ နိငု့်င ံ ၏ 

အရ ဖခအရ  ကို နိုင့်ငတံ္ ကာ ာဇဝတ္ ့်ခံရု ံုေး (ICC) သုိေ့ လ  ရဖ ပာင့်ေးရ ပေး  ့် ပ က့်ကကွ့်ခ  မှုအ ရ ပေါ် မိမိတ္ ိုေ့မှ  

လွ ့်စာွ စတိ္ ့်ပ က့် ရ  ကာ င့်ေး   ပ့်မံရ ဖပာ ကာ ေးလုိက့်သည့်။ 

UNHRC သည့် အရ  ာက့်အ ာ ေးစုရ ဆာ င့်ေးရ ံုသက့်သက့် လုပ့်ရ ဆာင့်ရ  ဖခင့်ေး က့်  ရ က ာ ့်လွ ့်ပပ ေး 

ကုလသမဂ္ဂအရ  ွရ  ွည လာခံ (UNGA) နငှ့်  UNSC တ္ ိုေ့ကို ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံအရ ဖခအရ အာ ေး ICC သုိေ့မဟတု္ ့် 

၎င ့်ေးတ္ ိုေ့ကိုယ့်တ္ ိငု့် ြွ ွဲ့စည့်ေး ာေးသည့်  အ  ေးခုံရ ံုေးတ္ စ့်ခသုိုေ့ လ  ရဖ ပာင့်ေးရ ပေးရ  ေးအတ္ကွ့် ရတ္ ာင့်ေးဆုိဖခင့်ေး  အာ ေးဖြင့်  

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံတ္ငွ့် တ္  ာ ေးမျှတ္ မှု အမှ ့်တ္ကယ ့်  ရ ြာ ့်ရ ဆာင့်လာ နိုင့်ရ  ေးအတ္ ွက့် ရ ဆာ င့်  က့်ရ ပေး မည့် ဖြစ့်သည့်။  

တ္ စ့်ခ  ိ့်တ္ ည့်ေးတ္ ွင့်  ုိသုိေ့ရ ြာ ့်ရ ဆာင့်နိုင့်ရ  ေး အတ္ ွက့် အရ  ေးကက ေး ရ ဖခလှမ့်ေးတ္ စ့်ခဖုြစ့်ရ သာ  ၂၀၀၂ ခုနစှ့်  ဇ လုိင့် လ  

၁   က့်ရ  ေ့ရ  ာ က့်ပုိင့်ေး ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ၏ ပုိင့် က့် ယ ့် ိမိတ္ ့်အတ္ ွင့်ေး က ူေးလွ ့်ခ  ရ သာ နိုင့်ငံတ္ကာ ာ ဇဝတ္ ့်မှု  

မ ာ ေးနှင့် ပတ္ ့်သက့်၍ ရ  ာမစာခ ြုပ့် အပိုဒ့် ၁ ၂( ၃) အ  ICC ၏ တ္  ာေးစ  င့်မှုကိ ု ခံယ မည့်ဟု  ုတ္ ့်ဖပ ့်ခ  သည့်  

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ၏ တ္  ာေးဝင့်အစိုေး  အမ ြိုေးသာ ေးည ညတွ္ ့်ရ  ေးအစိုေး  (NUG) ၏  ုတ္ ့်ဖပ ့်ရ  ကညာ ခ က့်ကို 

ကကိြုဆုိ  ့်လည့်ေး UNHRC ကို မိမိတ္ ိုေ့မှ တ္ ိုက့်တ္ ွ ့်ေးရ တ္ာ င့်ေးဆုိ သည့်။ ရ  ာက့်ဆံုေးအခ က့်အရ  ဖြင့်  UNHRC မှ 

ကုလသမဂ္ဂ အြွ ွဲ့ဝင့်နိုင့်ငံမ ာေး၊ ရ အဂ္ င့်စ မ ာေးနငှ့်  ယနတ ာေးမ ာ ေး ကို အာ ဂ္ င့်တ္  ေး ာေး ၊  ဂ္ ာ မ  ၊  အင ့်ဒို  ေး ာှ ေးနငှ့်  

တ္   က နိငု့်င ံ တ္ ိုေ့တ္ ွင့် လက့် ိှရ ဆာင့်  က့်ရ  သည့်  နိငု့်ငတံ္ကာတ္ ာေးစ  င့်ခွင့် အတ္ ွက့် ဘဏ္ဍာ ရ  ေး၊ နိငု့်ငရံ  ေးနှင့်  

 ည့်ေးပညာ အ  အရ  ာ က့်အက မ ာ ေး ပံ ပုိေးက ည ရ ပေးရ  ေး အကကံဖပြုရ ပေး  ့်လည့်ေး မိမိတ္ ိုေ့မှ  

တ္ ိုက့်တ္ ွ ့်ေးရတ္ာ င့်ေးဆုိသည့်။ 

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံအတ္ ွင့်ေး တ္ာဝ ့်ယ  မှု တ္ာ ဝ ့်ခံမှု  ှိ လာ ရ စရ  ေး လုပ့်ရ ဆာ င့်နိုင့်ဖခင့်ေးသည့်  

ကမ္ာ အဆိေုးယ ုတ္ ့်ဆုံေး  ာ ဇဝတ္ ့်မှုမ ာ ေး ၏ ရ ဖမစာပပင့် ြစ့် သ မ ာ ေးအတ္ကွ့် တ္  ာ ေးမျှတ္မှုကို  ရ ြာ ့်ရ ဆာင့်ရ ပေး 

ဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။  ုိ ည့်ေးတ္  စွာပင့်  တ္  ာေးမျှတ္ မှု   ိှရ ေးကုိ  ရ ြာ ့်ရ ဆာင့်ရ ပေးဖခင့်ေးသည့် အရ  ွှဲ့ရတ္ ာင့်  

အာ  ရှ ဒသအ ိ သက့်ရ  ာက့် မှု ိှရ သာ  “နိငု့်ငတံ္ စ့်ခ၏ု ဒ မိကုရ  စ  ည့်ေးက  အုပ့်ခ ြုပ့် ရ  ေး၊  လုံခခြံုရ  ေးနှင့်  

တ္ ည့်ပငိမ့်ရအေးခ မ့်ေးရ  ေးတ္ ိုေ့၏ အသွင့်သဏဌာ ့်မ ာေးကို ( ဖပ ့်လည့် ရ ြာ ့် ရ ဆာ င့်ရပေးဖခင့်ေး)”  ဖြစ့်သည့်ဟု  

ကုလသမဂ္ဂလ ူ့အခွင့် အရ  ေးဆုိင့် ာ မဟာ မင့်ေးကက ေးကိယု ့်တ္ ိုင့်   ုတ္ ့်ရ ြာ ့်ရဖပာ ကာ ေး ခ  သည့်။  

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/12/21/un-security-council-resolution-lacks-action-against-myanmar-military-junta-in-face-of-atrocity-crimes/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/767/33/PDF/N2276733.pdf?OpenElement
https://www.brouk.org.uk/historic-decision-by-argentinian-courts-to-take-up-genocide-case-against-myanmar/
https://apnews.com/article/germany-myanmar-crime-e32c784f0f7fc03cdfce1969556ebb84
https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/universal-jurisdiction-10142022160140.html
https://the-world-is-watching.org/2022/03/24/press-release-unprecedented-legal-case-to-launch-in-turkey-against-myanmar-junta/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/01/two-years-after-coup-myanmar-faces-unimaginable-regression-says-un-human
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ပပ ေးခ  ရ သာ  ၂၂ လ တ္ ွင့်  အရ  ွှဲ့ရတ္ ာင့်အာ  နှိုင့်ငံမ ာေးအသင့်ေး  ( အာ ဆ ယ ံ) က ခ မှတ္ ့်ခ  သည့်  

ဘုံသရ ဘာတ္  ည ခ က့်ငါေး ပ့်ကို  (5PC) ကို ဖမ ့်မာစစ့်အုပ့်စုက လုံေးလုံေးလ ာ ေးလ ာ ေး အရ လေးမ ာ ေးဘ  

ပ က့်ဖပာေးရစ  ့် လုပ့်ရ ဆာင့် ရ  သည့် အရ ပေါ် ကုလသမဂ္ဂ မှ မဆုိင့်သလုိရ  ရ  သည့် အတ္ ွက့် မိမိတ္ ိုေ့မှ  

စိုေး မိ့် ိတ္ ့်လ ့်ေ့ ပါသည့်။ UNSC ၏ ဆုံေးဖြတ့္်ခ က့်တ္ငွ့် ဘုံသရ ဘာ တ္  ည ခ က့်ငါေး ပ့်ကိ ု အရ ကာ င့်အ ည့်  

ရ ြာ ့်  ့် ရတ္ ာင့်ေးဆုိ ာ ေး သက  သုိေ့ အာ ဆ ယကံိုယ့် ၌ကလည့်ေး ဘုံသရ ဘာတ္  ည ခ က့်ငါေး ပ့် အရ ကာင့်အ ည့်  

ရ ြာ ့်ရ ဆာင့်  က့် ာတ္ငွ့် ကလုသမဂ္ဂမ ှ က ည ပံ ပုိေးရ ပေး  ့်အတ္ ွက့်လည့်ေး  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရ မတ္ တာ  ပ့်ခ ံာ ေးပပ ေး  

ဖြစ့်သည့်။  ုိေ့ရ  ကာင ့်  ကုလသမဂ္ဂသည့် အာ ဆ ယ ံ ၏ရ  ာက့်တ္ငွ့် ဆက့် လက့်ပု ့်ေးရ အာင့်ေးရ    ့် မသင ့်ရ တ္ာ  ရ ပ။  

သုိေ့ဖြင့်  UNHRC သည့် NUG အစိုေး ၊ တ္ ိငု့်ေး င့်ေးသာ ေးလက့် က့်ကိုင့်  ရတ္ ာ ့်လှ ့်ရ  ေးအြွ ွဲ့အစည့်ေးမ ာ ေး (Ethnic 

Revolutionary Organizations - EROs)၊ အ ပ့်ဘက့်လ  ုအြွ ွဲ့  အစည့်ေးမ ာ ေးနငှ့်  က ယ ့်က ယ ့်ဖပ ့်ေ့ဖပ  ့်ေ့  

ရ ဆွေးရ နွေးတ္ ိုင့်ပင့်မှုမ ာ ေးအရ ပေါ်တ္ ွင့် အရ ဖခခပံပ ေး အာ ဆ ယ ံအာ ေး ၎င ့်ေး၏ က ရ ံှုေးရ  ရ သာအစ အစဥ ့်ကိ ု ရက ာ့်လ ွ့်၍ 

လုပ့်ရ ဆာ င့် လာရ စ   ့် ခိငု့်မာစွာ အကကံဖပြုတ္ ိုက့်တ္ ွ ့်ေး မည့် ဖြစ့်သည့် ။ စစ့်အုပ့်စမှု UNSC ဆုံေးဖြတ့္်ခ က့်ကို 

လုိက့် ာ  ့် ပ က့်ကွက့်ရ  သည ့်အတ္ ွက့် UNSC မှ  ိရ ာက့်သည့်  အဖပစ့်ရ ပေးမှု  အစ အမံမ ာ ေး ခ မှတ္ ့်ဖခင့်ေး 

အပါအဝင့် ဖြစ့်နိငု့်သမျှ လမ့်ေးရ  ကာင့်ေးနှင့်  ယ နတ ာ ေးမ ာ ေး အာ ေးလုံေးကို အသုံေးဖပြု  ့် UNHRC အရ  ဖြင ့်  

တ္ ိုက့်တ္ ွ ့်ေး မည့် ဖြစ့်သည့်။  

စစ့်အုပ့်စုသည့် လွ ့် ခ  ရ သာနှစ့်နစှ့်အတ္ ွင့်ေးတ္ ွင့်  တ္ ာေးရက လက့်လွတ္ ့်သတ္ ့်ဖြတ္ ့်ဖခင့်ေး၊ အစုလုိက့်  

အခပြံုလုိက့် သတ္ ့်ဖြတ္ ့်ဖခင့်ေး၊ လိင့် ပုိင့်ေးဆုိင့် ာနှင့်  လိင့်စိတ္ ့်ခယံ  မှု  ကွ ဖပာ ေးမှုအရ ပေါ်အရ ဖခဖပြုရ သာ  

အ ကမ့်ေးြက့်မှုမ ာ ေးကို က ူေးလွ ့် ဖခင့်ေး၊ လ ရ ပါင့်ေးမ ာ ေးစွာကို စတိ္ ့် င့် သလုိြမ့်ေးဆ ေးဖခင့်ေး၊ အက ဥ ့်ေးခ  ာ ေးစဥ ့်  အတ္ငွ့်ေး 

ညြှဥ ့်ေးပ ့်ေးနှိပ့်စက့်ဖခင့်ေးနှင့်  အဖခာ ေး ဆုိေး  ာ ေးလှသည့်  ခ ြိုေးရ ြာ က့်မှုမ ာ ေးကို ဖမ ့်မာနိုင့်ငံ  ှိ အ ပ့်သာ ေး 

ဖပည့်သ မ ာ ေးအရ ပေါ် က ယ ့်က ယ ့်ဖပ ့်ေ့ဖပ ့်ေ့နငှ့်  စ စ့်တ္ က  က ူေးလွ ့်ရ ခ  သည့်။ က ရ ံှုေးရ  ရသာ  အာ ဏာ လုယ  ရ  ေး  

ကကိြုေးပမ့်ေးမှုရ  ာက့်ပိငု့်ေးတ္ငွ့်  စစ့်အုပ့်စုသည့် လ ရ ပါင့်ေး ၃ ,၀၀၀ ရ က ာ ့် ကို သတ္ ့်ဖြတ္ ့်ခ  ပပ ေး ရ  ာက့် ပ့်ရ သာ  ၁ ၄၄ 

ဦ ေးကိလုည့်ေး ရ သဒဏ့်ခ မှတ္ ့်ခ  သည့်။ ၂၀၂၂ ခုနစှ့် ဇ လုိင့်လတ္ ွင့် ဒ မိကုရ  စ အရ  ေး တ္ က့်ကကွလှုပ့် ှာေးသ ရ လေးဦ ေးကို 

 က့်စက့်စွာ  ရ သဒဏ့်ရ ပေးသတ္ ့်ဖြတ္ ့်ခ  ဖခင့်ေးသည့် “လ သာ ေးမ ြိုေးနယွ ့်အရ ပေါ်  ဆ ့်ေ့က င့်ရ သာ   ာဇဝတ္ ့်မှု သုိေ့မဟတု္ ့်  

စစ့် ာ ဇဝတ္ ့်မှုအ ိ ရ ဖမာ က့်နိုင့်သည့်”  ဟု IIMM က ရြာ ့် ဖ ပ ာ ေးသည့်။ ယ င့်ေးသတ္ ့်ဖြတ္ ့် မှုကိ ု ရ ှုတ္ ့်ခ ခ  သည ့် 

ကုလသမဂ္ဂ အရ  ွရ  ွအတ္ငွ့်ေးရ  ေးမှူေးခ ြုပ့် နှင့်  လုံခခံြုရ  ေးရကာင ့်စ တ္ ိုေ့၏  ုတ္ ့်ဖပ ့်ရ  ကညာ ခ က့်မ ာ ေးကိ ု မိမိတ္ ိုေ့မှ 

ကကိြုဆုိလုိက့်ပပ ေး UNHRC အရ  ဖြင ့်လည့်ေး ဤသုိေ့အခိုင့်အမာ  လုိက့်လံရဆာ င့်  က့်  ့် မိမိတ္ ိုေ့မှ 

တ္ ိုက့်တ္ ွ ့်ေးရတ္ာ င့်ေးဆုိသည့်။ 

အသိသာ  င့် ာှ ေးဆုံေးအရ  ဖြင့်  စစ့်အုပ့်စုသည့် ရက ာင့်ေးမ ာ ေး၊  ရ ဆေးဘက့်ဆုိင့် ာ  အရ  ာ က့်အ က  

ရ ပေးရ  ေး ယ ာဥ ့် /ဌာ  မ ာ ေးနငှ့်  သာ သ ကိ ယ ့်ရ ဖမမ ာ ေး  အပါအဝင့် ရ   ာ အနှံေ့အဖပာေး၌ အ ပ့်သာ ေး  

ဖပည့်သ မ ာ ေးအရ ပေါ် ရ လရ  ကာင့်ေးတ္ိုက့်ခိကု့်မှု မ ာ ေးကို အစဥ ့်တ္ စိုက့် လုပ့်ရ ဆာ င့်ရ  ခ  သည့်။ စစ့်အုပ့်စုသည့် ၂၀၂ ၂  

ခုနစှ့် စက့်တ္င့်ဘာလတ္ငွ့် စစ့်ကိုင့်ေးတ္ ိုင့်ေးရ ဒသကက ေး၊ လက့်ယက့်ကု ့်ေး ရက ေး  ာ  ှိ ရ က ာ င့်ေးတ္ စ့်ရက ာင့်ေး မှ  

ကရ လေးငယ ့် ၁၁  ဦ ေးကို သတ္ ့်ဖြတ္ ့်ခ  ပပ ေး ရ  ာက့်တ္ စ့်လခ ့်ေ့အ ကာတ္ငွ့် ကခ င့်လတွ္ ့်ရ ဖမာက့်ရ  ေးအြွ ွဲ့  (KIO) 

တ္ ည့်ရ  ာင့်ဖခင ့်ေး အ ိမ့်ေးအမတှ္ ့်  အခမ့်ေးအ ာ ေးတ္ ွင့်  အဖပစ့်မ   အ ပ့်သာ ေးဖပည့်သ  ၆၀ ရ က ာ ့်ကို လည့်ေး 

သတ္ ့်ဖြတ္ ့်ခ  သည့်။ ၂၀၂၃ ခုနစှ့် ရ ြရ ြာ ့်ဝါ  လ ၁၄  က့်နှင့်  ၁ ၆  က့်ရ  ေ့တ္ ွင့် လည့်ေး စစ့်အုပ့်စု၏ 

https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://iimm.un.org/death-sentences-announced-by-myanmar-military-may-constitute-a-serious-international-crime/
https://press.un.org/en/2022/sgsm21383.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sc14986.doc.htm
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-army-helicopters-fire-school-killing-six-media-residents-2022-09-19/
https://myanmar-now.org/en/news/patient-killed-as-myanmar-military-airstrike-hits-loikaw-clinic
https://myanmar-now.org/en/news/patient-killed-as-myanmar-military-airstrike-hits-loikaw-clinic
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/religiousbuildings-07082022181759.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/eleven-children-killed-many-injured-as-myanmar-junta-helicopter-troops-attack-monastery.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-armies-close-to-myanmar-junta-fail-to-condemn-deadly-kachin-airstrikes.html
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တ္ ိုက့်ရ လယာဥ ့်မ ာ ေးက က င့်ဖပည့် ယ ့်၊ မ ရ  တ္ာ ့် ခရ ိုင့် အတ္ ွင့်ေး  ဗုံေး ကက တ္ ိုက့်ခိကု့်ခ   ာ ဆ ့်ဂ္ိုရဒါင့်နှစ့်လုံေးနငှ့်  

က င့်ရ က ာင့်ေးသာ ေးမ ာ ေးကိ ု အဆင့် ဖမင့် ပညာ ရ  ေး  သင့် ကာ ေးပုိေ့ခ  ရ ပေးရ  သည့်  ၁ ၀ နှစ့်ရ က ာ့် ကာ 

သက့်တ္မ့်ေး ှိသည ့် New Generation ရ က ာ င့်ေး  အပါအဝင့် ရက ာင ့်ေး ခု စ့်လုံေး ပ က့်စ ေးသွာေးခ  သည့်။ UNHRC သည့်  

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံတ္ငွ့်  ဖြစ့်ပွာေးရ ရ သာ  အက ပ့်အတ္ည့်ေး၏  ဖပင့်ေး  ့်မှု မှာ  လ သာ ေးမ ြိုေးနယွ ့်အရ ပေါ်က ူေးလွ ့်ရ သာ  

 ာဇဝတ္ ့်မှုနှင့်  စစ့် ာ ဇဝတ္ ့်မှုမ ာ ေးပင့်ရ ဖမာ က့်ရ  ပပ  ဖြစ့်ရ  ကာင ့်ေး တ္တိ္ ိက က  အသိအမှတ္ ့်ဖပြု မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 ုိေ့ဖပင့် အ ပ့်သာ ေးဖပည့်သ မ ာ ေးကို ပစ့်မှတ္ ့် ာ ေး  တ္ ိုက့်ခိကု့်ရ သည့်  စစ့်အုပ့်စု၏ ရ လရ  ကာ င့်ေးတ္ိကု့်ခိုက့်မှုမ ာ ေးကို  

က ့်ေ့ကွက့်ရ ှုတ္ ့်ခ ကာ  လက့် က့်၊ ခ ယမ့်ေးနငှ့်  အဖခာ ေးအသုံေးအရ ဆာ င့် ပစစည့်ေးမ ာ ေး အ ပါအဝင့်  စစ့်ဘက့်ဆုိင့် ာ  

အရ  ာက့်အပံ ရ ပေးဖခင့်ေး တ္ ိုေ့အာ ေးလုံေး အက ံြုေးဝင့်သည ့် ကမ္ာလံုေးဆုိင့် ာ လက့် က့်တ္င့်ပိေု့ရ  ာင ့်ေးခ မှု  

ပိတ္ ့်ပင့်တ္ ာ ေးဆ ေးရ  ေးအတ္ကွ့်  ရ တ္ာ င့်ေးဆုိပပ ေး ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံသိုေ့ လက့် က့်နငှ့်  ရ လယာ ဥ ့်ဆ ကို တ္ ိကု့်ရို က့်၍ဖြစ့်ရ စ၊  

သွယ ့်ဝုိက့်၍ဖြစ့်ရ စ  တ္ င့်ပိေု့ရ  ာ င့်ေးခ ဖခင့်ေးနှင့်  အက ြိုေးရဆာ င့်ရပေးဖခင့်ေးတ္ ိုေ့ကို ဆုိင့်ေးငံ   ့်လည့်ေး အြွ ွဲ့ဝင ့်နိငု့်င ံမ ာ ေး အာ ေး  

အကကံဖပြု တ္ ိုက့်တ္ ွ ့်ေး မည့်။ 

ကုလသမဂ္ဂသည့် လက့် က့်ကိုင့်ပဋ ိပကခအတ္ငွ့်ေး  ှ ိ ကရ လေးသ ငယ ့်မ ာ ေး ကာကွယ့် ရစာင ့်ရ  ာှ က့်ရ  ေးကို 

ရ သခ ာစာွ  လုပ့်ရ ဆာင့်  မည ့် တ္ ာ ဝ ့်  ှိသည့်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ လ ူ့အခွင့် အရ ေး အရ ဖခအရ ဆုိင့် ာ 

အ  ေးကိုယ့်စာ ေးလှယ ့် တ္ ွမ့်အင့်ဒရ  ေး က ၎င ့်ေး၏သတ္င့်ေးစာ ငှ့်ေးလင့်ေးပွ   ုတ္ ့်ဖပ ့်ခ က့်တ္ ွင့် “ကရ လေးသ ငယ ့်မ ာ ေး  

အရ ပေါ် စစ့်အုပ့်စ၏ု အ ကမ့်ေးြက့်တ္ိုက့်ခိကု့်မှု သည့် . . .  ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ မ ာအရ ပေါ် လက့် ိှ က ယ ့်က ယ ့်ဖပ ့်ေ့ဖပ ့်ေ့နှင့်  

စ စ့်တ္က  လုပ့်ရ ဆာ င့်ရ  ရ သာ  တ္ ိုက့်ခိကု့်မှု မ ာ ေး၏ တ္ စ့်စတိ္ ့်တ္ စ့်ပုိ င့်ေးသာဖြစ့်ပပ ေး လ သာ ေးမ ြိုေးနယွ ့်အရ ပေါ် 

ဆ ့်ေ့က င့်ရ သာ  ာ ဇဝတ္ ့်မှု မ ာ ေးနငှ့်  စစ့် ာဇဝတ့္်မှုမ ာ ေးအ ိ ရဖမာက့်နိငု့်ြယွ ့်  ှိသည့်” ဟု ရြာ ့်ဖပခ  သည့် ။ 

၂၀၂၃ ခုနစှ့် ရ ြရ ြာ ့်ဝါ  လ ၂  က့်ရ  ေ့အ  ိ ဖမ ့်မာ နိငု့်ငံတ္ စ့်ဝ ့်ေးလုံေးတ္ ွင့် ဖပည့်တ္ ွင့်ေး ရ   ပ့်စွ ့်ေ့ခွာ  

 ွက့်ရဖ ပေး သ ရ ပါင့်ေး ၁ .၂ သ ့်ေး ရ က ာ့်  ှရိ  ပပ ေး လ ရ ပါင့်ေး ၇၂,၀၀၀ ရ က ာ့်သည့် အိနဒယိနှင့်   ုိင့်ေးနိုင့်ငတံ္ ိုေ့တ္ငွ့်  

ရ ဘေးကင့်ေး ာ  ခိလံုှုရ  က သည့်။ UNHRC အရ  ဖြင့်  လ သာ ေးခ င့်ေးစာ ာရ  ာ က့် ာ ေးမှုဆုိင့် ာ 

အက ပ့်အတ္ ည့်ေးကက ေး ဖြစ့်လာ ရ စ  ့် ြ ့်တ္ ေးပပ ေး ပုိမုိဆုိေး  ာ ေးလာ ရစ  ့်လည့်ေး အဓကိ လုပ့်ရ ဆာင့် ရ သည့်  

စစ့်အုပ့်စုကို ဖပစ့်တ္င့် ရ ှုတ္ ့်ခ  မည့်  ဖြစ့်သည့်။ စစ့်အုပ့်စကု ဥ ပရ ဒနငှ့် မည သည့်  အရ  ေးရ ပေါ်အရ ဖခအရ ကို 

သက့်တ္မ့်ေးတ္ ိုေးပပ ေး ခုခံရတ္ ာ ့်လှ ့်စစ့်အာ ေးရ ကာင့်ေးသည ့် ရ ာက့် ပ့် ပမြိုွဲ့  ယ ့် ၃၇ ပမြိုွဲ့  ယ ့်တ္ငွ့် စစ့်အုပ့်ခ ြုပ့်ရ  ေး  

 ပ့်မံတ္ ိုေးခ  ွဲ့လိုက့်ဖခင့်ေးက ၎င့်ေး၏  က့်စက့် ကမ့်ေး ကြုတ္ ့်ရသာ   ုိေးစစ့်ဆင့်  တ္ ိကု့်ခိုက့်မှုမ ာ ေး ကို ပုိမုိဖပင့်ေး  ့်စွာ  

အ ှ ိ့်ဖမြှင ့်လာ မည့် ကို ရ ြာ ့်ဖပရ ဖခင့်ေး ဖြစ့်သည့်။ 

ကုလသမဂ္ဂရအဂ္ င ့်စ မ ာ ေးသည့်  ဖမ ့်မာ နိငု့်ငတံ္ ွင့်  ဖြစ့်ပွာေးရ သည့်  လ သာ ေးခ င့်ေးစာ  ာ  ရ ာ က့် ာ ေးမှုနှင့်  

လ ူ့အခွင့် အရ  ေးဆုိင့် ာ  ဝမ့်ေး ည့်ေးြွယ ့်  ာ  အရဖခအရ  မ ာ ေး၏ အရ  ကာင့်ေးခံ င့်ေးဖမစ့်ကိ ု ကိုင့်တ္ယွ ့်ရ ဖြ ှင့်ေးပပ ေး 

 ုိအရ ဖခအရ  မ ာ ေး  တ္ ိုေးတ္က့်ရ ကာင့်ေးမွ ့်လာရ စ  ့်အတ္ကွ့် မည့်သည့်  “အဖပ ့်အလှ ့် ဖြည့် စွက့်ရ  ာ က့်က  

သည ့်အလုပ့်” ကိုမျှ မရ ဆာ င့်  က့်နိငု့်ဘ  ဆက့်လက့်ပ က့်ကွက့် ရ  သည ့်အတ္ ွက့် ကလုသမဂ္ဂ အရ  ဖြင ့် ၎င ့်ေး၏ 

ဆယ ့်စုနစှ့်ရ ပါင့်ေးမ ာ ေးစာွ  စ စ့်တ္က  ပ က့်ကကွ့်မှုမ ာ ေးကို ရ ဖပာင့်ေးဖပ ့်လှ ့်ပစ့် မည့်  ဖြစ့်သည့်။ 

ပုိ၍ပင့် အရ  ေးအကက ေးသည ့်အခ က့်မှာ  ကုလသမဂ္ဂအရ  ဖြင ့် စစ့်အုပ့်စုက လ သာ ေးခ င့်ေးစာ ာ မှု အက အည မ ာ ေးအာ ေး 

လက့် က့်သြွယ ့် အသုံေးခ ခငွ ့် ရ ဖခင့်ေးကို  ပ့်တ္  ေ့့်  ့်နငှ့်  ကယ ့်ဆယ ့်ရ  ေး အရ  ာက့်အပံ မ ာ ေး ကို  အက အည  

လုိအပ့်ရ  သ မ ာ ေး ံ တ္ ိုက့်ရ ိကု့် ရ သခ ာ စွာရ  ာက့် ိှရ ေးလုပ့်ရ ဆာင့်  ့် မိမိတ္ ိုေ့မှ ရတ္ ာင့်ေးဆုိသည့်။  ုိသုိေ့  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ESXzBboDbhVMBSy3oGK11EPvfudaxDuDDs47kvp4kyFr77vUSPqPUz1b8mC4UqJSl&id=100069126420245
https://www.facebook.com/526477499/posts/pfbid02eL5ivPaeYwZBbScNDsU4Pv1Vz8dyr1TrfNyHec4zRM9fy7sWfLmVKTx2ruiHcCeBl/?mibextid=kdkkhi
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/6147/2022/en/
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc50crp1-conference-room-paper-special-rapporteur-losing-generation
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-26-2-february-2023
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-26-2-february-2023
https://reporting.unhcr.org/document/3993
https://daccess-ods.un.org/tmp/3759527.2064209.html
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/Myanmar%25252520Report%25252520-%25252520May%252525202019.pdf
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လုပ့်ရ ဆာ င့်နိုင့်  ့်မှာ  ရ ဘေးဒဏ့်သင့်  လ မှုအသုိင့်ေးအဝိငု့်ေးမ ာ ေးကို အက အည နှင့် ဝ ့်ရ ဆာင့်မှုမ ာ ေး ပံ ပုိေးရ ပေးရ  သည ့် 

တ္ ိုင့်ေး င့်ေးသာ ေးရဒသနှင့်   ယ ့်စပ့်အရ ဖခစို က့် အ ပ့်ဘက့်လ  ုအြွ ွဲ့အစည့်ေးမ ာ ေး၊ NUG နှင့်  ERO မ ာ ေးနှင့်  

တ္ ွ ြက့်လုပ့်ကိငု့်ရ ဆာ င့်  က့်  ့် ကုလသမဂ္ဂက ၎င့်ေး၏ရ အဂ္ င ့်စ မ ာ ေးကို ည  ့် ကာေး  ာ ေး မည့်ဖြစ့်ပပ ေး  

ကုလသမဂ္ဂအြွ ွဲ့ဝင့်နိုင့်ငံမ ာေး အပါအဝင့် အဖခာ ေးက ည ရ ာ က့်ပံ မှု ရ ပေးရ  သ မ ာ ေးမှ ဤသုိေ့လုပ့်ရ ဆာ င့်  ့်  

အတ္ ွက့်ကိုလည့်ေး စည့်ေးရ ံုေးလံှုွဲ့ရ ဆာ ့်  မည့် ဖြစ့်သည့်။ 

စစ့်အုပ့်စမှု ဆက့်လက့်က ူေးလွ ့်ရ ရ သာ   က့်စက့် ကြုမ့်ေး ကြုတ္ ့်မှုမ ာ ေးက ဆင့်ေး  ဒုကခမ ြိုေးစံု 

ခံစာေးရ  ရ သာ  သုိေ့မဟတု္ ့် စိတ့္်မခ မ့်ေးရဖမ ြွယ ့် အရ ဖခအရ  တ္ ွင့် ရ   ုိင့်ရ  က ရ သာ  ဒုကခသည့်စခ ့်ေးမ ာ ေး ှိ  

ရ ိုဟင့်ဂ္ ာ မ ာ ေးအတ္ ွက့် လုံခခံြု မှု ိှပပ ေး မိမိဆနဒအအရ လ ာ က့် ဂ္ုဏ့်သိကခာ  ှိစွာဖြင့်  ရ   ှည့်တ္ ည့်တ္ ံ သည ့် 

ရ   ပ့်ဖပ ့်နိငု့်   ့်အတ္ ွက့် ကက ေးမာ ေးရ သာ  အဟ ့်ေ့အတ္ာ ေးမ ာ ေး ဖြစ့်ရ စသည့်။ UNHRC အရ  ဖြင ့်  ဤအ ှတိ္  ာ ေးကို 

အသိအမှတ္ ့်ဖပြု မည့် ဖြစ့်သက  သုိေ့ ဂ္မ့်ဘ ယ ာ နိငု့်ငကံ လ မ ြိုေးသုဥ ့်ေးသတ္ ့်ဖြတ့္်မှု ကာကယွ ့်တ္ ာ ေးဆ ေးရ  ေးနငှ့်  

အဖပစ့်ရ ပေးရ  ေးဆုိင့် ာ  သရဘာ တ္  စာ ခ ြုပ့် အ   ဖမ ့်မာနိုင့်ငံကိ ု နိုင့်ငတံ္ ကာ တ္  ာေးရ ံုေး (ICJ) ၌ 

တ္  ာေးစွ ဆုိ ာ ေးသည့် အမှုတ္ ွင့် ဖမ ့်မာ ဘက့်က တ္င့်သငွ့်ေးသည ့် က ဦ ေးက ့်ေ့ကွက့်ခ က့်ကို တ္  ာေးရ ံုေးက ပယ ့်ခ   ့် 

ဆုံေးဖြတ့္်ခ  ဖခင့်ေးအရ ပေါ် ကကိြုဆုိရ  ာ က့်ခ ံမည့် ဖြစ့်သည့်။  ုိေ့အဖပင့် ကုလသမဂ္ဂသည့် ၎င့်ေး၏ အြွ ွဲ့ဝင ့်နိုင့်ငံမ ာေး၊  

အ  ေးသဖြင့်  ဖမ ့်မာ နိငု့်င ံ၏ အိမ့်  ေးခ င့်ေးနိုင့်ငံမ ာေး အရ  ဖြင ့် ရ ိုဟင့်ဂ္ ာဒုကခသည့်မ ာ ေးကိသုာ မက  ဖမ ့်မာ နိငု့်င ံမှ 

ဒုကခသည့်မ ာ ေးအာ ေးလုံေးကို အတ္ င့်ေးအက ပ့် ရ   ပ့်ဖပ ့်  မပုိေ့ရ ေး မ ဝါဒနှင ့် အည  စ မံရ ဆာ င့်  က့်ရ  ေး  ရ သခ ာ ရစ  ့် 

လုပ့်ရ ဆာ င့် သင့် သည့်။ 

လက့် ိှအက ပ့်အတ္ ည့်ေး  င့်ဆုိင့်ရ   ခ  ိ့် တ္ငွ့်  ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ မ ာ ေး၏ အသံမ ာ ေးကို ကုလသမဂ္ဂတ္ငွ့်  

ကိုယ့်စာ ေးဖပြုနိုင့်  ့် အလွ ့်ပင့် အရ  ေးကက ေးပါသည့်။ ၅၀ က ကိမ့် ရ ဖမာက့် UNHRC အစည့်ေးအရ ဝေး၌ ကုလသမဂ္ဂ 

မဟာ မင့်ေးကက ေး၏  နှုတ္ ့်ဖြင့် တ္င့်ဖပ ခ က့်နငှ့်  ၂၀၂၃ ခုနစှ့် ဇ ့် ဝါ  လ ၂၇  က့်ရ  ေ့  ုတ္ ့်ဖပ ့်ရ  ကညာ ခ က့်  မ ာ ေးတ္ ွင့်  

၂၀၂၁  ခုနစှ့် ရ ြရ ြာ ့်ဝါ  လ ၁  က့်ရ  ေ့ ၌ ဖမ ့်မာစစ့်တ္ ပ့်က လုပ့်ရ ဆာ င့်ခ  သည့်  အာ ဏာသိမ့်ေး ရ  ေး ကကိြုေးပမ့်ေးမှု ကို  

တ္ ိက မှ ့်က ့်စွာ  အသိအမတှ္ ့်ဖပြု  ရ ြာ ့်ဖပခ  ဖခင့်ေးကို မိမိတ္ ိုေ့မှ ကကိြုဆုိသည့်။  ုိေ့အဖပင့် ဖမ ့်မာ အ ပ့်ဘက့်လ  ု  

အသုိင့်ေးအဝိငု့်ေးမ ာ ေး၏ တ္ စ့် စတု္ စ့်စည့်ေးတ္ ည့်ေးရ သ ာာရ တ္ာ င့်ေးဆုိမှုကိ ု တ္ ံုေ့ဖပ ့်သည့် အရ ဖြင့်  ၄၇ ကကိမ့်ရ ဖမာ က့် 

UNHRC ပုံမှ ့်အစည့်ေးအရ ဝေး မှစ၍ စစ့်အုပ့်စု၏ကိုယ့်စာေးလှယ ့်ကိ ု အစည့်ေးအရ ဝေးမ ာေးမှ  ြယ ့်ခ  ့် ာ ေး  ့် 

ဆုံေးဖြတ့္်ခ  သည့် အခ က့်ကိုလည့်ေး မိမိတ္ ိုေ့မှ ကကိြုဆုိခ  ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ သုိေ့ ာတ္ငွ့် UNHRC သည့် ၂၀၂၀ ခုနှ စ့်  

နိုဝင့်ဘာလ ဖမ ့်မာ နိငု့်ငတံ္ ငွ ့် ဖပြုလုပ့်ခ  သည့်  အရ  ွရ  ွ ရ   ေးရကာက့်ပွ ၌ ဖပသခ  ရ သာ ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ မ ာ ေး၏ 

ဒ မိကုရ  စ  ည့်ေးက ဆနဒနှင့်  တ္  ာေးဝင့်အစိုေး  NUG ကိ ု အသိအမှတ္ ့်ဖပြု  မည့် ဖြစ့်သည့်။ ကုလသမဂ္ဂတ္ ွင့် 

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ၏ ကိယု ့်စာေးဖပြုမှု ရ   ာကို  ယ  လုိသည့်  စစ့်အုပ့်စု၏ ကကိြုေးပမ့်ေးမှုကိ ု  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး 

ပယ ့်ခ သည ့်အရ  ဖြင့်  UNGA က ဖမ ့်မာ နိငု့်င ံဆုိင့် ာ ကိယု ့်စာေးဖပြုမှုနှင့်  ပတ္ ့်သက့်သည ့် ဆုံေးဖြတ့္် ခ က့်ခ မှတ္ ့်  ့်  

ရ   ွဲ့ ဆုိင့်ေးခ  ပပ ေး NUG အစိုေး ကို  သံအမတ္ ့်ကက ေး ဦ ေးရ က ာ့်မိေုး ွ ့်ေးမှတ္ စ့်ဆင့်  UNGA တ္ ွင့် ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ လ  ုကိ ု

ဆက့်လက့်၍ ကိယု ့်စာေးဖပြုခွင့် ရ ပေးသည့်။ ယင့်ေးက UNHRC နှင့်  ဂ္    ဗာ ပမြိုွဲ့  ှိ အဖခာေးရ သာ  

ကုလသမဂ္ဂရ ံုေးမ ာ ေးကလည့်ေး လုိက့်လုပ့်သင့် သည့်။ UNGA သုိေ့ တ္ က့်ရ  ာ က့်ရ  ရ သာ  ဖမ ့်မာ ကိုယ့်စာေးလှယ ့်ကို  

UNHRC ၏ ၅၂ ကကိမ့်ရ ဖမာက့် ပုံမှ ့်အစည့်ေးအရ ဝေးတ္ ွင့်  ြယ ့် ခ  ့် ာ ေးဖခင့်ေးသည့် ရ  ွှဲ့ရ ာက့်ည ညတွ္ ့် မှုမ ှိဘ  

ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ မ ာ ေး၏ တ္  ာေးဝင့်ကိယု ့်စာေးဖပြုမှု ကို တ္ ာ ေးဆ ေးပိတ္ ့်ပင့်  ာ ေးဖခင့်ေးပင့် ဖြစ့်သည့်။ 

https://www.icj-cij.org/en/case/178/preliminary-objections
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/50th-session-human-rights-council-oral-update-myanmar
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/01/two-years-after-coup-myanmar-faces-unimaginable-regression-says-un-human
https://digitallibrary.un.org/record/3997323?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3997323?ln=en
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စစ့်အုပ့်စုသည့် တ္  ာ ေးဝင့် မှု မ ှဖိခင့်ေး၊  ြွ ွဲ့စည့်ေးပုံအရ ဖခခံဥပရဒတ္ စ့်ခကုို အရ ဖခဖပြုမှု  မ ှဖိခင့်ေးနငှ ့် 

နိုင့်ငံအတ္ငွ့်ေး  ယ ့်ရ ဖမပုိင့် က့်မ ာ ေးကို  ိ ိရ  ာက့်ရ  ာ က့် ိ ့်ေးခ ြုပ့်နိငု့်စွမ့်ေး  မ ှိသည့်ကိ ု ကုလသမဂ္ဂ၏ 

ဖမ ့်မာ နိုင့်ငံ  လ ူ့အခငွ့် အရ  ေးအရ ဖခအရ  ဆုိင့် ာ အ  ေးကိုယ့်စာ ေးလှယ ့်က  ငှ့်ေး ှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး ရ ဖပာ  ကာ ေးခ  ပပ ေး  

ဖြစ့်ရ သာ ့်လည့်ေး စစ့်အုပ့်စုက အတ္ ုအရယ ာင့်ရ   ေးရ ကာ က့်ပွ ကို တ္  ာ ေးမဝင့်  ဖပြုလုပ့်  ့် ကကံစည့်ရ  သည့် ဖြစ့် ာ  

UNHRC အရ  ဖြင့်  ယင့်ေးက  သုိေ့ရ သာ  အစ အစဥ ့်မ ာ ေးကို အတ္ ိအလင့်ေး ရ ှုတ္ ့်ခ ပပ ေး ဖြစ့်ရ ပေါ် လာ နိငု့်ရ ဖခ ှိသည့်  

မ  လဒ့် မ ာ ေးကိုလည့်ေး တ္  ာေးမဝင့်အဖြစ့် သတ္ ့်မှတ္ ့် မည့်  ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၂၀ ရ  ေးရ ကာက့်ပွ  လဒ့်သည့် 

ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ လ  ု၏ စစ့်မှ ့်ရသာဆနဒကို  င့်ဟပ့်ဖပသရ  ပပ ေး ဖပည့်ရ  ာ င့်စု  လ တ္ ့်ရတ္ာ ့်ကိယု ့်စာေးဖပြု  

ရ ကာ့်မတ္   (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH)၊  NUG နှင့်  အမ ြိုေးသာ ေးည ညတွ္ ့်ရ  ေး 

အတ္ ိငု့်ပင့်ခရံ ကာင့်စ  (National Unity Consultative Council - NUCC) တ္ ိုေ့ ြွ ွဲ့စည့်ေးရ ပေါ်ရပါက့် 

လာ ရ စ  ့်လည့်ေး အတု္ ့်ဖမစ့်ခ ရ ပေးခ  ပပ ေး ဖြစ့်သည့်။ 

UNHRC သည့် ဖမ ့်မာ ဖပည့်သ လ  ု၏ ဒ မိကုရ  စ  ည့်ေးက  ဆနဒမ ာ ေးကို အဖပည့် အဝရ  ာ က့်ခကံာ 

တ္  ာေးမျှတ္ မှုနငှ့်  တ္ာ ဝ ့်ယ  မှု တ္ ာ ဝ ့်ခံမှု   ှိလာရ စရ  ေးတ္ ိုေ့ကို ရ ြာ ့်ရ ဆာင့် ရ ပေး မည့်ဖြစ့်ပပ ေး ရ ဒသခဖံပည့်သ မ ာ ေး  

ဦ ေးရ ဆာ င့်သည့်  လ သာ ေးခ င့်ေးစာ ာရ  ာ က့် ာ ေးမှုဆုိင့် ာ  အက အည မ ာ ေး အာ ေးရ ကာင့်ေးလာရ စရ  ေးကိ ု

လုပ့်ရ ဆာ င့် မည့်  ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ေးသုိေ့ဖြစ့်  ့်အတ္ ွက့်လည့်ေး UNHRC သည့် ဖြစ့်နိငု့်သမျှ လမ့်ေးရ  ကာင့်ေးမ ာ ေး  

အာ ေးလုံေးမှတ္ စ့်ဆင့်  တ္  ာေးမျှတ္ မှု အမ ှ့်  ှိလာရ စ  ့်အတ္ ွက့် သုံေး၍ နိုင့်သမျှရသာ   ည့်ေးလမ့်ေးမ ာ ေးကိ ု

အသုံေးဖပြုလုပ့်ရ ဆာင့် က   ့် ၎င့်ေး၏ အြွ ွဲ့ဝင ့်နိငု့်င ံမ ာ ေးကို တ္ ိကု့်တ္ွ ့်ေးရ ဆာ ့် သ မည့်  ဖြစ့်သည့်။  

 

   မ  သ  ှ လ   ါက  က်သွယ် န် 

• ရ ဒေါ်ခင့်ဥ မမာ ၊ အကကံရ ပေးဘုတ္ ့်အြွ ွဲ့ ဥ ကကဌနှင ့် တ္ည့်ရ  ာ င့်သ ၊ ရ  ွှဲ့ရ ဖပေးအသံအြွ ွဲ့ ၊  info@progressive-

voice.org  

• Zee Pe၊ ဒါရိကု့်တ္ာ ၊ အသံ -  လွတ္ ့်လပ့်စွာ ုတ္ ့်ရ ြာ ့်ရ ဖပာဆုိခွင ့်လှုပ့် ှာေးမှုအြွ ွဲ့၊ zp@athanmm.org  

• Salai Za Uk Ling၊  လက့်ရ  ာ က့်အမှုရ ဆာင့်ဒ ါရ ိကု့်တ္ာ ၊ ခ င့်ေးလ ူ့အခွင ့်အရ  ေးအြွ ွဲ့ ၊ 

zauk@chinhumanrights.org  

• Ahmed Adam, Programme Manager, UN Advocacy, Asian Forum for Human Rights and 

Development (FORUM-ASIA), una@forum-asia.org  

 

 ါဝင်လက်မှတ်ရ ေး   ေး ောေးရသော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး  

1. 8888 Generation (New Zealand) 

2. Action Against Myanmar Military Coup  

3. Action Committee for Democracy Development  

4. Active Youths (Kalay) 

5. Ah Nah Podcast, Ireland - conversations with Myanmar  

6. All Arakan Students’ and Youths’ Congress  

7. All Burma Democratic Front in New Zealand 

https://specialadvisorycouncil.org/2022/09/briefing-effective-control-myanmar/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/01/myanmar-un-experts-report-highlights-juntas-fraudulent-claim-legitimacy
https://myanmar.anfrel.org/en/publication/2020-myanmar-general-elections-final-observation-mission-report
mailto:info@progressive-voice.org
mailto:info@progressive-voice.org
mailto:zp@athanmm.org
mailto:zauk@chinhumanrights.org
mailto:una@forum-asia.org
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8. All Burma Indigenous People Alliance (ABIPA) 

9. ALTSEAN-Burma 

10. Anti-Junta Mass Movement - AJMM 

11. ASEAN Youth Forum (AYF) 

12. Asia Democracy Network (ADN) 

13. Asian Dignity Initiative 

14. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

15. Assistance Association for Political Prisoners  

16. Association of Human Rights Defenders and Promoters  

17. Association Suisse-Birmanie 

18. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 

19. Auckland Kachin Community NZ 

20. Auckland Zomi Community 

21. Aung San Suu Kyi Park Norway 

22. Back Pack Health Worker Team  

23. Burma Action Ireland 

24. Burma Campaign UK 

25. Burma Human Rights Network 

26. Burma Medical Association 

27. Burma Task Force 

28. Burmese Community Group (Manawatu, NZ) 

29. Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) 

30. Burmese Rohingya Welfare Organisation New Zealand 

31. Burmese Women’s Union  

32. Cambodian Americans and Friends for Democracy and Human Right Advocate, CA 

33. Campaign for a New Myanmar 

34. Chin Community in Norway  

35. Chin Community of Auckland 

36. Chin Human Rights Organization 

37. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 

38. Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) 

39. Courage Fund Cambodia 

40. CRPH & NUG Supporters Ireland 

41. CRPH Funding Ireland 

42. CRPH Support Norway 

43. Democracy for Ethnic Minorities Organization 

44. Democracy, Peace and Women’s Organization 

45. Democratic Party for a New Society, Norway 

46. Dhanu Youth Organization  

47. Doh Atu - Ensemble pour le Myanmar (France) 

48. Educational Initiatives Prague 

49. Equality Myanmar  

50. Federal FM (Mandalay) 

51. Federal Myanmar Benevolence Group (NZ) 

52. Finland-Myanmar Association 
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53. Foundation of Khmer Samaki, CA 

54. Free Burma Campaign (South Africa) 

55. Future Light Center 

56. Future Thanlwin  

57. Gandhi Development Trust 

58. Generation Wave  

59. German Solidarity with Myanmar Democracy eV 

60. Global Myanmar Spring Revolution 

61. Grass-root People  

62. Helping Hands for Burma (H2B) New York 

63. Human Rights Foundation of Monland  

64. Info Birmanie 

65. Initiatives for International Dialogue 

66. Institute for Asian Democracy 

67. International Association, Myanmar-Switzerland (IAMS) 

68. International Campaign for the Rohingya 

69. Justice For Myanmar 

70. Kachin Association Norway 

71. Kachin Women’s Association Thailand  

72. Karen Human Rights Group  

73. Karen Peace Support Network  

74. Karen Society Finland  

75. Karen Women’s Organization  

76. Karenni Association - Norway 

77. Karenni Civil Society Network  

78. Karenni National Women’s Organization  

79. Karenni Society New Zealand 

80. Kayan Women’s Organization  

81. K'cho Ethnic Association 

82. Keng Tung Youth 

83. Kyaukse University Students' Union 

84. Kyauktada Strike Committee 

85. La Communauté BIRMANE de France 

86. Let’s Help Each Other  

87. Los Angeles Myanmar Movement (LA2M) 

88. Mandalay Regional Youth Association (MRYA) 

89. Me Boun Foundation 

90. Metta Campaign Mandalay  

91. Minority Affairs Institute - MAI 

92. Muslim Youth Network 

93. Myanmar Accountability Project 

94. Myanmar Action Group Denmark 

95. Myanmar Anti-Military Coup Movement in New Zealand 

96. Myanmar Baptist Churches in Norway 

97. Myanmar Campaign Network 
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98. Myanmar Catholic Community In Norway 

99. Myanmar Community Group Christchurch New Zealand  

100. Myanmar Community Group Dunedin New Zealand  

101. Myanmar Community in Norway 

102. Myanmar Diaspora Group Finland 

103. Myanmar Engineers - New Zealand  

104. Myanmar Gonye (New Zealand)  

105. Myanmar Hindu Community - Norway 

106. Myanmar Muslim Organization - Norway 

107. Myanmar People Alliance (Shan State) 

108. Myanmar Students' Union in New Zealand 

109. Nelson Myanmar Community Group New Zealand  

110. Netherlands Myanmar Solidarity Platform 

111. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma)  

112. New Zealand Doctors for NUG 

113. New Zealand Karen Association  

114. New Zealand Zo Community Inc. 

115. NLD Organization Committee (International) Norway 

116. No Business With Genocide 

117. Norway Falam Community 

118. Norway Matu Community 

119. Norway Rvwang Community 

120. Overseas Mon Association, New Zealand 

121. Padauk 

122. Pa-O Women’s Union 

123. Phoenix Settlement Trust 

124. Progressive Muslim Youth Association 

125. Progressive Voice  

126. Pyithu Gonye (New Zealand) 

127. Rohingya Action Ireland (RAI) 

128. Rohingya Community in Norway 

129. Rvwang Community Association New Zealand 

130. RW Welfare Society (RWWS) 

131. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas  

132. Save Myanmar Fundraising Group (New Zealand) 

133. Save Myanmar San Francisco 

134. Save Myanmar USA  

135. SEA Junction 

136. SGDM The Netherland 

137. Shan Community (New Zealand) 

138. Shan MATA  

139. Sitt Nyein Pann Foundation 

140. Southern Dragon Myanmar 

141. Southern Youth Development Organization 

142. Spring Revolution Myanmar Muslim Network  
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143. Swedish Burma Committee 

144. Swedish Foundation for Human Rights  

145. Ta’ang Women’s Organization  

146. Ta'ang Legal Aid 

147. Tanintharyi MATA 

148. Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB) 

149. The European Rohingya Council (ERC) 

150. The Ladies 

151. Thint Myat Lo Thu Myar Organization 

152. U.S. Campaign for Burma 

153. US Advocacy Coalition for Myanmar (USACM) 

154. With Myanmar (UK)  

155. Women Activists Myanmar 

156. Women’s League of Burma  

157. Women's Peace Network 

158. Youth for democratization of Myanmar (UDM) 

159. Zomi Christian Fellowship of Norway 

160. Zomi Community Norway 

 


