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မာတကိာ 

 

၁။  ဒိါ ီ်း          ၃ 

၂။ မပဠာ ီ်းထာီးနသာလပ်ုပုိငခ်ငွ်ေ့နငှ်ေ့ လပ်ုထံီုး ညီ်း ာ     ၃ 

 (က) မပဠာ ီ်းထာီးနသာလပ်ုပုိငခ်ငွ်ေ့      ၃ 

 (ခ) လပ်ုထံီုး ညီ်း ာ        ၄ 

 (ဂ) ဥပနဒမူနဘာင ်        ၅ 

၃။ န ာကခ်အံနမခအန         ၆ 

၄။ ကိယုစ်ာီးမပျုနသာ မ စရ်ပ်မ ာီး       ၈ 

 (က) ရခိငုမ်ပည ်ယ ်        ၉ 

 (ခ) ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရမှ်ီးမပည ်ယမ် ာီး      ၂၄ 

 (ဂ) အနမခခလံပ်ုပုိငခ်ငွ်ေ့မ ာီး       ၃၀ 

၅။ တပ်မနတာ်စစဆ်ငန်ရီး၏ ထီူးမခာီးသသိာနသာ လကခဏာမ ာီး   ၃၂ 

 (က) အရပ်သာီးမ ာီးကိ ုပစမ်တှထ်ာီးမခငီ်း     ၃၂ 

 (ခ) လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမ်ီး ကမ်ှု      ၃၃ 

 (ဂ)  ယထ်တုလ်ိနုသာ ရညရွ်ယခ် ကမ် င်ေ့ နမပာဆိမုှုမ ာီး    ၃၄ 

 (ဃ) မပစဒ်ဏမ်ှကငီ်းလတွန် မှု       ၃၄ 

၆။ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာဥပနဒအရ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီး     ၃၅ 

 (က) ဂ  န်ိဆုိကု ်(နခေါ် ) မ ိျုီးနယွစ်တုစစ်ုအာီး မ ိျုီးမ ျုတမ်ခငီ်း   ၃၅ 

(ခ) လသူာီးတမ ိျုီးနယွလ်ံီုး အနပေါ် သကန်ရာကသ်ည်ေ့ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီး  ၃၇ 

 (ဂ) စစရ်ာဇဝတမ်ှုမ ာီး       ၃၇ 

၇။ တာဝ ဝ်တတ ရာီးမ ာီး        ၃၈ 

၈။ တာဝ ယ် ူအမပစခ်မံှု        ၄၀ 

၉။ အဓိကနကာကခ် ကမ် ာီးနငှ်ေ့ အကကမံပျုနထာကခ်ခံ ကမ် ာီး     ၄၂ 
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၁။ ေြိဒါေ်ေး 

၁။ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးနကာငစ်သီည ် ဆံီုးမ တခ် ကအ်မှတ ် (၃၄/၂၂) မ င်ေ့ မမ မ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ 

သီီးသ ် ေ့လတွလ်ပ်နသာ၊ နိငုင်တံကာ အခ ကအ်လကရ်ှာန ွနရီးအ ွ ွေ့ (မစရ်ငှီ်း) ကိ ု  ွ ွေ့စညီ်းခ ေ့သည။် 

နကာငစ်သီမမတသည ် မာဇူကီီး ဒါရူစမ ီ်း (အငဒ်ိ ုီီးရှာီး) ကိ ု ဥကက ဌအမ စ၊် ရဒကီာ ကမူရာဆာွမ ိ

(သရိီလကဂာ) နငှ်ေ့ ခရစစတိ ုာ စဒီိတု ီ (ကသစနတီးလ ) တို ေ့ကိ ု အ ွ ွေ့ဝငမ် ာီးအမ စ ် ခ ် ေ့အပ်ခ ေ့သည။် 

ကလုသမဂဂ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးဆိငုရ်ာမဟာမငီ်းကကီီးရုံီးမှ အတငွီ်းနရီးမ ီးအ ွ ွေ့ကို နရွီးခ ယခ် ် ေ့အပ်ခ ေ့သည။်  

၂။ အဆိပုါမစရ်ှငီ်းအ ွ ွေ့သည် နကာငစ်၏ီ (၃၆)ကကမိ်နမမာက ် အစညီ်းအနဝီးပွ တငွ ် နှုတန်မ  

ထတုမ်ပ ခ် ကက်ိ ု တငမ်ပသည်ေ့အမပင၊် (၃၇)ကကမိ်နမမာက ် အစညီ်းအနဝီးပွ တငွ ် ကကာီးမ တ် 

အစရီငခ်စံာကိ ု နှုတမ် င်ေ့ထတုမ်ပ ခ် ေ့ပပီီး၊ (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ (၅) ရကန် ေ့က က ငီ်းပခ ေ့နသာ 

(၂၇)ကကမိ်နမမာက ်အထီူးအစညီ်းအနဝီးပွ တငွ ်ဗီဒယီိမှုတဆင်ေ့ မိ ် ေ့ခ ွီ်း နမပာကကာီးခ ေ့သည။် မစရ်ှငီ်းအာီး 

အပပီီးသတအ်စရီငခ်စံာကို (၃၉)ကကမိ်နမမာက ်အစညီ်းအနဝီးသို ေ့ တငသ်ငွီ်းရ  ်နမတတ ာရပ်ခထံာီးသည်ေ့ 

နကာငစ်ဆီံီုးမ တခ် ကအ်မှတ ် (၃၆/၁၁၅) ကိလုိကု ်ာလ က ် လကရ်ှိအစရီငခ်စံာကို တငသ်ငွီ်း 

လိကုသ်ည။် ဤအစရီငခ်စံာတငွ ် မစရ်ှငီ်း၏ အဓိက နတွွေ့ ရှိခ ကမ် ာီးနငှ်ေ့ အကကျံုမပျုနထာကခ်ခံ က ်

မ ာီးကိ ုတငမ်ပထာီးသည။် အနသီးစတိက်ိ ုစာတမီ်းအမတှ(်A/HRC/39/CRP.2)တငွ ်နတွွေ့ ရှိ နိငုသ်ည။် 

၃။ နကာငစ်နီငှ်ေ့  မစရ်ှငီ်းတို ေ့က နမတတ ာရပ်ခနံသာ်မငာီးလညီ်း မမ မ်ာနိငုင်အံစိုီးရမှ ပူီးနပါငီ်း 

နဆာငရွ်ကမ်ခငီ်း မရှိသညက်ိ ု မစရ်ငှီ်းအန မ င်ေ့ ဝမ်ီး ညီ်း ွယရ်ာ နတွွေ့ ရှိရပါသည။် နိငုင်တံငွီ်း 

ဝငန်ရာကခ်ငွ်ေ့ရရ  ်မစရ်ှငီ်းမှ (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလ (၄) ရက၊် (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလ (၁၇) 

ရက ်နငှ်ေ့ (၂၀၁၈) ခနုစှ၊် ဇ  ်ဝါရီလ (၂၉) ရကန် ေ့ တို ေ့တငွ ်စာပုိ ေ့၍နမတတ ာရပ်ခခံ ေ့သည။် (၂၀၁၈) ခနုစှ၊် 

မတလ် (၂၇) ရကန် ေ့တငွ ်အနသီးစတိ ် နမီးခ ွီ်းမ ာီးပါဝငန်သာ စာရငီ်းအာီး နပီးပုိ ေ့နမီးမမ ီ်းခ ေ့သည။် 

မစရ်ှငီ်းသည ် အစိီုးရကိယုစ်ာီးလယှမ် ာီးနငှ်ေ့ အလတွသ်နဘာထနိတွွေ့ မှုကိ ု အက ် ေ့အသတမ် င်ေ့ 

ရရှိခ ေ့နသာ်လညီ်း ၄ငီ်း၏စာမ ာီးအနပေါ် တရာီးဝငအ်နကကာငီ်းမပ မ်ှုကိ ု မရရှိခ ေ့ပါ။ လကရ်ှိ 

အစရီငခ်စံာအာီး အမ ာီးမပညသ်သူို ေ့ မထတုမ်ပ မ်၊ီ မမ မ်ာအစိုီးရထ ံနပီးပုိ ေ့ခ ေ့သည။် တံု ေ့မပ မ်ှု မရှိခ ေ့ပါ။ 

၂။   ပဠောေ်ေးထောေးရ ောလုံပ်ပြိုံငခ်ွင်ူ့န  င်ူ့ လုံပ်ထ ုံေးေညေ်းေော 

( )  ပဠောေ်ေးထောေးရ ောလုံပ်ပြိုံငခ်ွင်ူ့ 

၄။ မပစမ်ှုက  ီးလ ွထ်ာီးသမူ ာီးအာီး အမပည်ေ့အဝ တာဝ ယ်အူမပစခ်မံှု ရှိနစရ န်ငှ်ေ့ အက  ီးလ ွခ် ံ

ရသမူ ာီး အတကွ ်တရာီးမျှတမှုရှိနစရ  ်ရညရွ်ယ၍်၊ မကကာနသီးမ ီအခ ိ ၌် မမ မ်ာနိငုင်၊ံ အထီူးသမ င်ေ့ 

ရခိငုမ်ပည ်ယအ်တငွီ်း တပ်မနတာ်နငှ်ေ့ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးက လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး 

က  ီးလ ွခ် ေ့သညဆ်ိနုသာ စပ်ွစွ ခ ကမ် ာီး၊ အလွ သံီုးစာီးမပျုမှုမ ာီး စသညတ်ို ေ့နငှ်ေ့ ပတသ်ကသ်ည်ေ့ 
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အခ ကအ်လက၊် အနမခအန မ ာီးကိ ု အတညမ်ပျုရ  ် ဆံီုးမ တခ် ကအ်မတှ ် (၃၄/၂၂)က မစရ်ှငီ်းကိ ု

ဤက ေ့သို ေ့ လပ်ုပုိငခ်ငွေ့ ်မပဋ္ဌာ ီ်းအပ်နငှီ်းခ ေ့သည။် 

၅။ မစရ်ှငီ်းသည ်ကခ င၊် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရှမီ်းမပည ်ယမ် ာီး၌ (၂၀၁၁) န ာကပုိ်ငီ်းတငွ ် မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ 

အနမခအန မ ာီးကိ ု အနရီးစိကုန်လေ့လာခ ေ့သည။် ဤသည ် (၂၀၁၁) ခနုစှတ်ငွ ် ကခ ငမ်ပည ်ယ၌် 

တိကုပ်ွ မ ာီး တ  မ်ပ လ်ညမ် စပ်ွာီးမခငီ်း၊ ရှမ်ီးမပည ်ယတ်ငွ ်တိကုပ်ွ အရှိ  ်မမင်ေ့မာီးလာမခငီ်းနငှ်ေ့ (၂၀၁၂) 

ခနုစှတ်ငွ ်ရခိငုမ်ပည ်ယ၌် အဓိက အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီး မ စပွ်ာီးခ ေ့မခငီ်းတို ေ့ကိ ုထငဟ်ပ်နစသည။် ၎ငီ်း

အမ စအ်ပ ကတ်ို ေ့သည ် အနမပာငီ်းအလ မ စန်စနသာ နစေ့နဆာ်ခ ကမ် ာီးမ စပ်ပီီး၊ ဆိီုးရွာီးနသာ 

လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ အလွ သံီုးစာီးမှုမ ာီး ရှိခ ေ့သညဟ် ု စွပ်စွ ခ က ် အသစမ် ာီး 

စပ်လ ဉီး၍ နပေါ်နပါကလ်ာခ ေ့သည။် မစရ်ငှီ်းသည ်အခ ကအ်လကမ် ာီးကိ ုနမခနမခမမစမ်မစ ်ရှာန ွရ  ်

အနရီးပါနသာ မ စရ်ပ်အနတာ်မ ာီးမ ာီးကိ ု နရွီးခ ယခ် ေ့သည။် ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး၊ အလွ သံီုးစာီးမှုမ ာီး 

ရှိခ ေ့သညဟ်နူသာ အတအိက စွပ်စွ ခ ကမ် ာီးနငှ်ေ့ ပတသ်က၍် ၎ငီ်းမ စရ်ပ်မ ာီးမှတဆင်ေ့ အနသီးစတိ ်

အခ ကအ်လကမ် ာီးကိ ု ရှာန ွနတွွေ့ ရှိခ ေ့သည။် တခ ိ တ်ညီ်းတငွ ် နယဘယု အာီးမ င်ေ့ လပ်ုန က  

မ စန်သာ အမပျုအမ ူ စရုိကမ် ာီးကိလုညီ်း န ာ်ထတုန်ိငုခ် ေ့သည။် တမခာီးအနမခအန မ ာီး၌လညီ်း 

ဆိီုးရွာီးနသာ စွပ်စွ ခ ကမ် ာီး နပေါ်နပါကလ်ာခ ေ့ပပီီး၊ ၎ငီ်းတို ေ့အာီး ဆကလ်ကစ်ံုစမ်ီးရ  ် လိအုပ်လ က ်

ရှိသည။် 

(ခ) လုံပ်ထ ုံေးေညေ်းေော 

၆။ နတွွေ့ ရှိခ ေ့သည်ေ့ အခ ကအ်လကမ် ာီးအာီး “ယတုတ ရိှိနသာ” ဟသူည်ေ့ စခံ ိ အ်နပေါ် အနမခခ၍ံ 

အတညမ်ပျုခ ေ့သည။် ဤစခံ ိ က်ိ ု မပည်ေ့မီနစရ  ် အလို ေ့ငာှ ယံကုကညထ်ိကုန်သာ အရငီ်းခ ံ

အနကကာငီ်းအရာမ ာီး လံလုံနုလာကန်လာကရ်ှိပပီီး၊ တမခာီးနသာ အခ ကအ်လကမ် ာီးနငှ်ေ့လညီ်း 

ကိကုည်သီည ်မ စရ်ာ၊ သာမ  ်ခ င်ေ့ခ ိ န်ိငုစွ်မ်ီးရှိသတူစဦ်ီးက ဤက ေ့သို ေ့ မ စရ်ပ် သို ေ့မဟတု ်အမပျုအမူပုံစ ံ

မ စပွ်ာီးခ ေ့သညဟ် ုက ိျုီးနကကာငီ်းဆနီလ ာ်စွာ နကာကခ် ကခ် နိငုရ်မည။်  

၇။ မစရ်ှငီ်းသည ် အရငီ်းခ ံ အခ ကအ်လက ် အမ ာီးအမပာီးကိ ု စုနဆာငီ်းနိငုခ် ေ့သည။် 

က  ီးလ ွခ်ရံသမူ ာီးနငှ်ေ့ မ ကမ်မငသ်ကန်သမ ာီးကိ ု နသခ ာသတမ်ှတ၍်လညီ်းနကာငီ်း၊ လကတ် ီ်း 

နရွီးခ ယ၍်လညီ်းနကာငီ်း၊ စစုုနပါငီ်း (၈၇၅) ဦီးတို ေ့အာီး နမခနမခမမစမ်မစ ် လနူတွွေ့နမီးမမ ီ်းခ ေ့သည။် 

ပဂိျုလတ်မုှ ရုိကက်ီူးထာီးနသာပုံရိပ်မ ာီးကိ ု ရယခူ ေ့ပပီီး၊ စာရွကစ်ာတမီ်းမ ာီး၊ ဓာတပုံ်မ ာီးနငှ်ေ့ 

ဗီဒယီိအုမ ိျုီးမ ိျုီးတို ေ့ကိ ု အမှ အ်က  ် ဟတုသ်ညမ်ဟတုသ်ည ် စစန်ဆီးခ ေ့သည။် ၎ငီ်းတို ေ့ကိ ု

အ ွ ွေ့အစညီ်းအသီီးသီီး၏ မတညီ်းမ တရ်နသီးနသာ နဒတာမ ာီး (သို ေ့မဟတု)် မှတစ်မု ာီး၊ ကျွမီ်းက င ်

ပညာရှငမ် ာီးနငှ်ေ့ အငတ်ာဗ  ီးမ ာီး၊ တငမ်ပခ ကမ် ာီး နငှ်ေ့ လသူရိှငက်ကာီး မ စပ်ပီီးနသာ အနကကာငီ်း 

အရာမ ာီး အပါအဝင ် ယံကုကညအ်ာီးကိီုးထိကုသ်ညဟ်ု အက မ တထ်ာီးပပီီးနသာ ထပ်ဆင်ေ့ 

အခ ကအ်လကမ် ာီးနငှ်ေ့ ကိကုည်မီှုရှိမရှိ စစန်ဆီးခ ေ့သည။် လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာနငှ်ေ့ က ာီးမအနမခမပျု 
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အကကမီ်း ကမ်ှုမ ာီးဆိငုရ်ာ၊ ကနလီးစတိပ်ညာ၊ စစတ်ပ်နရီးရာနငှ်ေ့ မှုခငီ်းနဆီးပညာဆိငုရ်ာ 

ကျွမ်ီးက ငပ်ညာရငှမ် ာီး၏ အကကမံပျုခ ကတ်ို ေ့ကိလုညီ်း  ာခခံ ေ့သည။် မှ က် မ်ှုရှိ၊ မရှိ စစန်ဆီးထာီး 

ပပီီးသာီး၊ အနထာကအ်ထာီး ခိငုမ်ာသည်ေ့ အခ ကအ်လကမ် ာီးကိသုာ အနမခခ ံအသံီုးမပျုခ ေ့သည။်  

၈။ အခ ကအ်လကစ်ုနဆာငီ်းရ  ်မစရ်ှငီ်းအ ွ ွေ့ဝငမ် ာီးသည ်ဘဂဂလာီးနဒေ့ရှ်နိငုင်၊ံ အငဒ်ိ ုီီးရှာီးနိငုင်၊ံ 

မနလီးရှာီးနိငုင်၊ံ ထိငုီ်းနိငုင်နံငှ်ေ့ ယနူကသို ေ့ သာွီးနရာကခ် ေ့သည။် (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလနငှ်ေ့ 

(၂၀၁၈) ခနုစှ၊် ဇူလိငုလ်မ ာီးကကာီးတငွ ်ထပ်မံကငွီ်းဆငီ်းနလေ့လာမခငီ်း အမ ာီးအမပာီးကိ ုထမ်ီးနဆာင ်

ခ ေ့သည။် မစရ်ှငီ်းသည ် အစိုီးရမ ာီးကကာီးနငှ်ေ့ အစိုီးရမဟတုန်သာအ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီး၊ သနုတသမီ ာီးနငှ်ေ့ 

သတံမ မ် ာီး အပါအဝင ် တမခာီးပါဝငပ်တသ်ကသ်မူ ာီးနငှ်ေ့ လမူ င်ေ့နတွွေ့၍လညီ်းနကာငီ်း၊ အနဝီးမှ 

လညီ်းနကာငီ်း အကကမိ်နပါငီ်း (၂၅၀) နက ာ ် အတိငုပ်ငခ်ခံ ေ့သည။် အမ ာီးမပညသ်အူာီး တငမ်ပရ  ်

နခေါ်ဆိခု ကမ်ှ အပါအဝင၊် စာမ င်ေ့နရီးသာီး တငမ်ပခ ကမ် ာီးကိ ုမစရ်ှငီ်းက လကခ်ရံရှိခ ေ့သည။် 

၉။ မစရ်ှငီ်းသည ် လတွလ်ပ်မှု၊ ဘကမ်လိကုမ်ှုနငှ်ေ့ ဓမမဓိဠာ က် မှု အနမခခမံူမ ာီးကိ ု တကိ စွာ 

လိကု ်ာသည။် အခ ကအ်လကအ်ရငီ်းအမမစမ် ာီးထ ံ ၎ငီ်းတို ေ့နမပာကကာီးသည်ေ့ အနကကာငီ်းအရာကိ ု

အသံီုးမပျုခငွ်ေ့ရှိမရှိ နမီးမမ ီ်းခ ေ့သည။် လိအုပ်သလိ ု လျိှျုွေ့ ဝှကန်ပီးသည။် လကတ် ု် ေ့မပ မ်ှုမ ာီး 

အမှ တ်ကယရ်ှိသမ င်ေ့ နကကာကန် ကကသညက်ိ ု ထည်ေ့သငွီ်း စဥ်ီးစာီးလ က၊် က  ီးလ ွခ်ရံသမူ ာီးနငှ်ေ့ 

မ ကမ်မငသ်ကန်သမ ာီးကိ ု အထီူးအနလီးနပီး ကာကယွခ် ေ့သည။် မမ မ်ာနိငုင်၏ံ အနမခအန ကိ ု

စစန်ဆီးန နသာ နကာငစ်ယီနတရာီးမ ာီးနငှ်ေ့ ပီူးနပါငီ်းနဆာငရွ်ကသ်မူ ာီး ရငဆ်ိငုန် ရသည်ေ့ 

နမခာကလ် ှ ေ့ခ်ရံမှု နငှ်ေ့ ပခမ်ိီးနမခာကခ်ရံမှုတို ေ့အနပေါ် မစရ်ှငီ်းသည ် အလ ွအ်မငီ်း စိုီးရိမ်မိသည။် 

မမ မ်ာနိငုင်အံာီး လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးခခုသံမူ ာီးကိ ု ကာကယွန်စာင်ေ့နရှာကန်ပီးရ  ် မစရ်ှငီ်းက 

တိကုတ် ွီ်းလိသုည။် 

(ဂ)  ဥပရဒမ ရ ောင ်

၁၀။ အခ ကအ်လကမ် ာီးအာီး မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ်အက ံျုီးဝင ်သကန်ရာကန်သာ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ 

လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးဥပနဒ၊ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လသူာီးခ ငီ်းစာ ာနထာကထ်ာီးမှု ဥပနဒနငှ်ေ့ အမပညမ်ပည ်

ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတမ်ှု ဥပနဒမ ာီးနငှ်ေ့အည ီ အက မ တ ် ဆ ီ်းစစခ် ေ့သည။် ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပည ်ယတ်ို ေ့ရှိ 

မပညတ်ငွီ်းလက ်ကက်ိငုတ်ိကုပ်ွ မ ာီးအမပင၊် ရခိငုမ်ပည ်ယရ်ှိ အာရ်က ရုိ်ဟငဂ် ာ ကယတ်ငန်ရီး 

တပ်မနတာ ်(အာဆာ) နငှ်ေ့ မမ မ်ာေ့လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့တို ေ့အကကာီး မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီးသည ်
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အ ညီ်းဆံီုးအာီးမ င်ေ့၊ (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ကသဂုတ ် (၂၅) ရကမ်စှတင၍်  မပညတ်ငွီ်းလက ်ကက်ိငုတ်ိကုပ်ွ  

အမ စ ်သကန်ရာကသ်ညဟ် ုမစရ်ှငီ်းက မှတယ်လူိကုသ်ည။်၁ 

၃။ ရေော ခ် အရ ခအရေ 

၁၁။ (၁၉၆၂) ခနုစှမ်ှစတင၍် မမ မ်ာနိငုင်ကံိ ု စစအ်စိီုးရအဆကဆ်ကက် အုပ်ခ ျုပ်ခ ေ့ကကသည။် 

(၂၀၀၈) ခနုစှတ်ငွ ်စစတ်ပ်က ပုံန ာ်ထာီးနသာ  ွ ွေ့စညီ်းပုံအနမခခဥံပနဒအသစက်ိ ုအတညမ်ပျုခ ေ့သည။် 

၎ငီ်းကိ ု နိငုင်နံရီးနငှ်ေ့အုပ်ခ ျုပ်နရီးတငွ ် ကကီီးစိီုးနိငုန်သာ န ရာ ရာထီူးမ ာီးအာီး စစတ်ပ်မှ ဆကလ်က ်

ထ ိီ်းသမိီ်းနိငုရ်  ် စမီံထာီးသည။် ဤ ွ ွေ့စညီ်းပုံက စစတ်ပ်နငှ်ေ့ အရပ်ဘက ် နစှပုိ်ငီ်း ပါဝငန်သာ 

အစိုီးရစ စက်ိ ု ခ မှတန်ပီးခ ေ့သည။် (တပ်မနတာ်ဟနုခေါ်တငွန်သာ) စစတ်ပ်သည ် လွှတန်တာ် 

နစှရ်ပ်လံီုးတငွ ်အမတန် ရာ (၂၅) ရာခိငုန် ှု ီ်းကိ ုခ ် ေ့အပ်နိငုသ်ည။် ကာကယွန်ရီး၊  ယစ်ပ်နရီးရာနငှ်ေ့ 

မပညထ် နရီး စသည်ေ့ အဓကိဝ က်ကီီးဌာ  (၃) ခ၏ု တာဝ ခ်ဝံ က်ကီီးခ ျုပ်မ ာီးကိလုညီ်း နရွီးခ ယ ်

နိငုသ်ည။် ဆကလ်က၍် ဒတုယိသမမတနစှဦ်ီးရှိသည်ေ့အ က၊် အ ညီ်းဆံီုး တစဦ်ီးကိ ုနရွီးခ ယန်ိငုသ်ည။် 

ဤသို ေ့ ညီ်းမ င်ေ့ တပ်မနတာ်က နိငုင်နံတာ်ကာကယွန်ရီးနငှ်ေ့လံမုချံုနရီးနကာငစ် ီ အပါ လံမုချံုနရီး 

ယနတရာီးတစရ်ပ်လံီုးကို ထ ိီ်းခ ျုပ်နိငုသ်ည်ေ့အမပင၊်  ွ ွေ့စညီ်းပုံအနမခခဥံပနဒ မပငဆ်ငန်ရီးကိလုညီ်း 

ပိတဆ်ို ေ့နိငုသ်ည။်  တပ်မနတာ်တငွ ် မိမိ၏နရီးရာမ ာီးကိ ု အရပ်ဘက၏် ကကီီးကကပ်မှုမပါဘ  

လတွလ်ပ်စွာ စမံီခ ် ေ့ခွ ပုိငခ်ငွ်ေ့ နငှ်ေ့ တရာီးစရီငန်ိငုခ်ငွ်ေ့ရှိသည။် အစိုီးရဌာ အာီးလံီုး၊ နိငုင်ံေ့ဝ ထ်မ်ီးမ ာီး နငှ်ေ့ 

တရာီးစရီငန်ရီး အပါအဝင၊် မ ာီးစွာနသာ နိငုင်ပုိံင ် စီီးပာွီးနရီးအ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးတငွလ်ညီ်း လကရ်ှိ 

စစတ်ပ်အရာရှိမ ာီးနငှ်ေ့ အရာရှိနဟာငီ်းမ ာီးသည ်အာဏာရှိနသာ ရာထီူးမ ာီးကိ ု ရယထူာီးကကသည။် 

(၂၀၁၀) ခနုစှတ်ငွ ် ဦီးသ ိီ်းစ ိအ်စိုီးရသည်  ွ ွေ့စညီ်းပုံအနမခခဥံပနဒကိ ု မမပငဆ်ငဘ် ၊ နိငုင်နံရီးနငှ်ေ့ 

စီီးပွာီးနရီးလတွလ်ပ်ခငွ်ေ့သို ေ့ ဦီးတညန်သာ က ယမ်ပ ် ေ့သည်ေ့ မပျုမပငန်မပာငီ်းလ မှုမ ာီးကိ ု စတငခ် ေ့သည။် 

အမ ိျုီးသာီးဒမီိုကနရစအီ ွ ွေ့ခ ျုပ်သည ် (၂၀၁၅) ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာနရွီးနကာကပ်ွ တငွ ် အနိငုရ်ခ ေ့ပပီီး 

ယငီ်းပါတကီဦီးနဆာငန်သာအစိုီးရသည် (၂၀၁၆) ခနုစှ၊် မတလ် (၃၁) ရကန် ေ့တငွ ် အာဏာ 

ရယခူ ေ့သည။် ပိတဆ်ို ေ့မှုမ ာီးကိ ုရုပ်သမိီ်းလိကုပ်ပီီး နိငုင်မံခာီး ရငီ်းနှီီးမမ ျုပ်နှမံှုကိ ုကကျိုဆိခု ေ့ကကသည။် 

၁၂။ ဗမာလမူ ိျုီးအမပင ် မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် တမခာီးနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စုမ ာီးရှိသည။် ၄ငီ်း 

တိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ာီးသည် ခ ် ေ့မှ ီ်းနမခ စုစုနပါငီ်းလဦူီးနရ၏ (၃၂) ရာခိငုန် ှု ီ်းရှိသည။်၂ လတွလ်ပ်နရီး 

ရသည်ေ့အခ ိ မ်စှ၍၊ မ ာီးစွာနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီးအနမခမပျုလက ်ကက်ိငုပ်ဋပိကခမ ာီးအာီး အသံီုးခ ကာ 

တပ်မနတာ်သည ် ၄ငီ်း၏အာဏာတညပ်မ နရီးကိ ုတိငုီ်းရငီ်းသာီးစညီ်းလံီုးညညွီတန်ရီးအာီး အာမခသံ ူ

                                                           
၁ ဤအက မ တ်ခ က်သည ် အမပညမ်ပညဆ်ိုငရ်ာကကက်နမခ  ီ နကာ်မတီ(ICRC)၏ ဆ ီ်းစစခ် က်နငှ်ေ့ ကိုက်ညသီည။် 

ဥပမာအာီးမ င်ေ့ “အမပညမ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ကကက်နမခ  ီနကာ်မတီဥကက ဌ၏ (၂၀၁၈) ခုနစှ၊် ဇွ လ် (၂) ရက်၊ ရှ ဂ်ရီလာနဆွီးနနီွးပွ  

မိ ် ေ့ခွ ီ်း”ကို ကကည်ေ့ရ ။် 

၂ (၂၀၁၄) ခုနစှ၊် မမ မ်ာနိငုင် ံလူဦီးနရနငှ်ေ့အိမ်နထာငစ်သု ီ်းနခါငစ်ာရငီ်းနကာက်ယူမှု စစတ်မ်ီး 
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အန နငှ်ေ့ လိအုပ်နကကာငီ်း အနကကာငီ်းမပခ ေ့သည။် လမူ ိျုီးအုပ်စု အနတာ်မ ာီးမ ာီးသည ်  ကရ်ှု ိငီ်းစွာ 

အမမစတ်ယွန် နသာ  ာကကညီ်းခ ကမ် ာီးရှိန ကာ၊ ကိယုပုိ်ငအ်ုပ်ခ ျုပ်ခငွ်ေ့ ပုိမိရုရှိနရီး နငှ်ေ့ သဘာဝ 

သယံဇံာတမ ာီးအာီး ညမီျှစွာ ခွ နဝနပီးအပ်နရီးတို ေ့အတကွ ်ကကျိုီးစာီးရု ီ်းက လ် ကရ်ှိကကသည။် အစိီုးရ 

အဆကဆ်ကသ်ည ် အမ ိျုီးသာီးမပ လ်ညသ်င်ေ့မမတန်ရီး နစေ့စပ်နဆီွးနနီွးမှုမ ာီး အစခ ီ၍ လပ်ုခ ေ့ကက 

နသာ်လညီ်း တိကုပ်ွ မ ာီး ဆကလ်က ် မ စပ်ွာီးလ ကရ်ှိသည။် ဤပဋပိကခမ ာီးသည ် စစတ်ပ်၏ 

နိငုင်နံတာ်တညန်ဆာကန်ရီး ကကျိုီးပမ်ီးမှုမ ာီးမှာ နအာငမ်မငမ်ခငီ်း မရှိနကကာငီ်း ညွှ မ်ပလ ကရ်ှိသည။် 

တိငုီ်းရငီ်းသာီးလ ူညီ်းစုမ ာီးတငွ ် စညီ်းလံီုးညညွီတန်သာ "မမ မ်ာ" ဟ၍ူ အမ ိျုီးသာီးနရီးစတိဓ်ာတ ်

မရှိဘ ၊ ဗမာဗုဒဓဘာသာဝငမ် ာီး၏ ကကီီးစိီုးမှုအနပေါ် မနက  ပ်မှုသာ ကကီီးထာွီးလာသည။် 

ထငရ်ှာီးသညမ်ှာ စစအ်ုပ်ခ ျုပ်နရီးလကန်အာကတ်ငွ ်"တိငုီ်းရငီ်းသာီးလမူ ိျုီးမ ာီး" ဟနူသာ အယအူဆ 

သည ် မမ မ်ာေ့နိငုင်နံရီး အသိကုအ်ဝ ီ်းတငွ ်အ ွ ွေ့ဝငမ် စန်ရီးအတကွ ်အဓိကက နသာ စလံိအုပ်ခ က ်

တမ ညီ်းမ ညီ်း မ စလ်ာမခငီ်းပင။် ထိမှုတဆင်ေ့၊ မိမိတို ေ့ တိငုီ်းရငီ်းသာီး မဟတုန်သာ "သမူ ာီး" ဟ၍ူ 

ဘံယုဆူခ ကတ်စရ်ပ် နပေါ်ထ ွီ်းလာသည။် စစအ်စိုီးရသည ် အဓိက တိငုီ်းရငီ်းသာီး (၈)မ ိျုီးမ ှ

တိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ိျုီးနယွစ်ု (၁၃၅) မ ိျုီးအထ ိ ထပ်မံခွ မခာီးခ ေ့သည။် ဤမ ိျုီးနယွစ်ုစာရငီ်း၌ ပါဝငသ်မူ ာီး 

သည ် မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် "ဇာတခိသံမူ ာီး" အန နငှ်ေ့ အသအိမှတမ်ပျုခရံသည။် တမခာီးသမူ ာီး 

အာီးလံီုးသည၊် မညမ်ျှ အမ ိျုီးဆက ် အဆင်ေ့ဆင်ေ့ မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် န ထိငုခ် ေ့နစကာမူ၊ အမပငလ်မူ ာီး 

အမ စသ်ာ၊ သို ေ့မဟတု ် ဝငန်ရာကလ်ာသမူ ာီးအမ စသ်ာ မှတယ်ခူရံသည။် ရုိဟငဂ် ာ၃တို ေ့သည ်

ထိလုိလုမူ ိျုီးတစမ် ိျုီး မ စသ်ည။် တပ်မနတာ်က ရှငီ်းလငီ်းနမပာဆိသုညမ်ှာ “က ီီးတို ေ့သည ်

နဒါငီ်းတို ေ့အကကာီး န နသာ်မငာီးလညီ်း က ီီးတို ေ့သည ်နဒါငီ်းမ ျိုီး မမ စန်ိငုန်ခ ”၄ ဟ၍ူမ စသ်ည။် 

၁၃။ (၂၀၁၄) ခနုစှ၊် သ ီ်းနခါငစ်ာရငီ်းအရ လဦူီးနရ၏ (၈၇.၉) ရာခိငုန် ှု ီ်းသည ်ဗုဒဓဘာသာဝငမ် ာီး၊ 

(၆.၂) ရာခိငုန် ှု ီ်းသည ် ခရစယ်ာ ဘ်ာသာဝငမ် ာီးနငှ်ေ့ (၄.၃) ရာခိငုန် ှု ီ်းသည ် မတွဆ်လငမ် ာီး 

မ စက်ကသည။် ဗမာမ ာီးသည ်အဓိကအာီးမ င်ေ့ ဗုဒဓဘာသာဝငမ် ာီးမ စက်ကသည။် တမခာီးမ ာီးစွာနသာ 

တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စမု ာီးတငွ ် ဗုဒဓဘာသာဝငမ်ဟတုသ် ူ အနမမာကအ်မမာီးပါဝငသ်ည။် (၁၉၆၀) 

မပည်ေ့လ ွန်စှမ် ာီးတငွ ် ဗုဒဓဘာသာကိ ု နိငုင်နံတာ်ဘာသာအမ စ ် သတမ်တှရ်  ် ကကျိုီးပမ်ီးမှုမ ာီးသည ်

ညညွီတမ်ှု စတိဓ်ာတအ်ာီး ကွ မပာီးနစခ ေ့သည။် (၂၀၀၈)  ွ ွေ့စညီ်းပုံအနမခခဥံပနဒက တမခာီးဘာသာမ ာီး 

ကိ ုအသအိမှတမ်ပျုနသာ်လညီ်း ဗုဒဓဘာသာကိ ု "ဂုဏထ်ီူးဝိနသသနငှ်ေ့ မပည်ေ့စံုသည်ေ့ ဘာသာသာသ ာ 

မ စသ်ညဟ်"ု အသအိမှတမ်ပျုထာီးသည။် (၂၀၁၁) ခနုစှတ်ငွ ် မပျုမပငန်မပာငီ်းလ မှုမ ာီး စတငခ် ိ  ်

                                                           
၃ မမ မ်ာနိငုင်တံွင ် "ဘဂဂ ါလီ"ဟုနယဘုယ အာီးမ င်ေ့ နခေါ်နဝေါ်နသာ အုပ်စကုို "ရုိဟငဂ် ာ" ဟု အမညတ်ပ်လျှင ်

ခံစာီးခ က်မပငီ်းကကနကကာငီ်း မစရ်ှငီ်းကသရိှိပါသည။် ဤအနခေါ်အနဝေါ်ကို သံုီးစွ မခငီ်းသည ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မညသ်ူမည်ဝါဟု 

နမပာဆိုနိငုခ်ွင်ေ့နငှ်ေ့ ကိုက်ညသီည်။ 

၄ တပ်မနတာ်၊ မပညသ်ူ ေ့ဆက်ဆနံရီးနငှ်ေ့ စတိ်ဓာတ်ဆငန်ရီးညွှ က်ကာီးနရီးမ ီးရုံီးမှ မ  ် ေ့နဝနသာ (၂၀၁၈)ထတု် 

"မမ မ်ာေ့နိငုင်နံရီးနငှ်ေ့ တပ်မနတာ်"၊ စာမ က်နာှ (၁၁၅)။ 
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ကတညီ်းက မမ မ်ာနိငုင်ရံှိ ဗုဒဓဘာသာအနမခခ ံ အမ ိျုီးသာီးနရီးဝါဒ တိီုးတကခ် ေ့သည။် ခါီးသီီးနသာ 

မွတဆ်လငဆ် ် ေ့က ငန်ရီးစကာီးမ ာီး တိီုးပွာီးလာခ ေ့သည။် ဗုဒဓဘာသာဝငမ် ာီးနငှ်ေ့ မတွဆ်လငမ် ာီး 

အကကာီး အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီး မ ာီးမပာီးလာခ ေ့သည။် ဗုဒဓဘာသာအနမခခအံမ ိျုီးသာီးနရီးဝါဒ ီအ ွ ွေ့အစညီ်း 

မ ာီး အ က ်အကကီီးမာီးဆံီုးနသာ အ ွ ွေ့တစ ွ် ွေ့ မှာ အမ ိျုီးသာီး ဘာသာသာသ ာ နစာငေ့န်ရှာကန်ရီးအ ွ ွေ့ 

(သို ေ့မဟတု ်"မဘသ") မ စသ်ည။် ၄ငီ်းအ ွ ွေ့သည ်မိမိကိယုက်ိ ုဗုဒဓဘာသာအာီး ကာကယွန်စာင်ေ့နရှာက ်

သအူမ စ ် ပုံန ာ်ထာီးသည။် မဘသကိ ုအမည ်ာမအာီးမ င်ေ့   ကသ်မ်ိီးခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ အမညန်မပာငီ်း 

၍ ဆကခ်နံ သမူ ာီးကိ ုက ယက် ယမ်ပ ် ေ့မပ ် ေ့ နထာကခ်နံ ကကဆ မ စသ်ည။်  

၁၄။  ယန ေ့ကာလတငွ ် တပ်မနတာ်သည ် လမူ ာီးစုမ စန်သာ ဗမာဗုဒဓဘာသာဝငမ် ာီး အကကာီး 

ယခငက်ထက ် ပုိမိ ု နရပ ီ်းစာီးလ ကရ်ှိသည။် အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီး၊ အထီူးသမ င်ေ့ "ရုိဟငဂ် ာ 

ပဋပိကခ"ကိ ု  အသံီုးခ ကာ၊ စစတ်ပ်က အနတရာယ ် အပခမိ်ီးအနမခာကက် နရာကန် နသာ နိငုင်အံာီး 

ကာကယွန်စာင်ေ့နရှာကန် သအူမ စ ် မိမိကိယုမ်ိမိ ထပ်မံ အတညမ်ပျုန သည။် ထိမု င်ေ့ ၄ငီ်း၏ 

နိငုင်နံရီးကဏ္ဍကိလုညီ်း ဆကလ်က ်ခိငုမ်ာနစသည။် ဤအခ ကသ်ည ်တပ်မနတာ၏် ဆိီုးရွာီးနသာ 

လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးမှတတ်မ်ီးကိ ု လညီ်းနကာငီ်း၊ စစအ်ုပ်ခ ျုပ်မှုကိ ု ကာလကကာရှညစ်ွာ ဆ ် ေ့က ငခ် ေ့သည်ေ့ 

ဒမီိုကနရစလီှုပ်ရှာီးမှုကိ ု လညီ်းနကာငီ်း မပ ပ်ပီီး စဥ်ီးစာီးကကည်ေ့မည ် ဆိလုျှင ် အလ ွအ်ံေ့ဩစရာ 

နကာငီ်းလသှည။် မမ မ်ာနိငုင်သံည ် ကလုသမဂဂအတကွ ် နစှန်ပါငီ်း (၃၀) တိငုတ်ိငု ် စိုီးရိမ်ရနသာ 

နိငုင်မံ စခ် ေ့ပပီီး၊ (၁၉၉၁) ခနုစှမ်ှ စတင၍် လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးအနမခအန ကိ ု မပစတ်ငရ်ှု ံ ွေ့ခ နသာ 

ဆံီုးမ တခ် ကမ် ာီး ခ မှတခ်ခံ ေ့ရသည။် ဆယစ်ုနစှန်ပါငီ်း (၃) စုတိငု၊် မမ မ်ာနိငုင်ဆံိငုရ်ာ ကလုသမဂဂ 

လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး အထီူးကိယုစ်ာီးလယှ် အဆကဆ်ကက် လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးခ ိျုီးန ာကမ်ှု ပုံစမံ ာီးသည ် 

က ယမ်ပ ် ေ့ပပီီး စ စတ်က ရှိကာ၊ နိငုင်နံတာ်နငှ်ေ့ စစတ်ပ်၏ နပေါ်လစ ီ မူဝါဒနကကာင်ေ့မ စသ်ညဟ် ု

နကာကခ် ကခ် ခ ေ့ကကသည။် ဆိီုးရွာီးနသာလူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး ဆိငုရ်ာ စွပ်စွ ခ ကမ် ာီးသည ်

(၂၀၁၁) ခနုစှမ်ှ ယန ေ့အထ ိ ဆကလ်ကမ် စန်ပေါ်န လ ကရ်ှိပပီီး၊ ၎ငီ်းတို ေ့ကိ ု ဤအစရီငခ်စံာမ ှ

အဓိကအာရုံစိုက ်န ာ်မပထာီးသည။်  

၄။  ြိုံယစ်ောေး ပြိုရ ော   စ ်ပ်မ ောေး 

၁၅။ မစရ်ှငီ်းသည ် ကိယုစ်ာီးမပျုနသာ မ စရ်ပ် (၃)ရပ်အနပေါ်တငွ ် အဓိကအာရုံစိုကခ် ေ့သည။် 

၄ငီ်းတို ေ့မှာ ရခိငုမ်ပည ်ယ ်ပဋပိကခ၊ ကခ ငမ်ပည ်ယန်ငှ်ေ့ ရမ်ှီးမပည ်ယတ်ို ေ့တငွ ်မ စပ်ွာီးန နသာ 

တိကုပွ် မ ာီးနငှ်ေ့ အမု ီ်းစကာီးကိ ုအဓိကထာီး၍၊ အနမခခလံပ်ုပုိငခ်ငွ်ေ့မ ာီး က င်ေ့သံီုးခ က ်အနပေါ် 

ခ ိျုီးန ာကမ်ှုတို ေ့မ စသ်ည။်  
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( )  ခြိုံင ်ပညေ်ယ ်

၁၆။ ရခိငုမ်ပည ်ယ၏် ဆငီ်းရ နမွီ်းပါီးမှုသည ် တစန်ိငုင်လံံီုးအတိငုီ်းအတာထက် နစှဆ် ီီးပါီးပုိမိ ု

ဆငီ်းရ သည။် ရခိငုမ်ပည ်ယအ်တငွီ်းရှိ လူ ေ့အ ွ ွေ့အစညီ်းအာီးလံီုးသည ်  မ်ိေ့က နသာ လမူှု ူလံနုရီး 

ဝ န်ဆာငမ်ှုနငှ်ေ့ အသကန်မီွးဝမ်ီးနက ာငီ်း အခငွ်ေ့အနရီးမ ာီး ရှာီးပါီးမှုတို ေ့ကိ ု ရငဆ်ိငုခ်စံာီးန ကက 

ရသည။် မပည ်ယတ်ငွီ်းရှိ လဦူီးနရအမ ာီးမပာီးဆံီုးနသာအုပ်စုနစှခ်မုှာ ရခိငုဗု်ဒဓဘာသာဝငမ် ာီးနငှ်ေ့ 

ရုိဟငဂ် ာမတွဆ်လငမ် ာီးမ စက်ကသည။် ရခိငုဗု်ဒဓဘာသာဝငမ် ာီးမှာ အမ ာီးစုမ စပ်ပီီး၊ ရခိငုမ်ပည ်ယ ်

နမမာကပုိ်ငီ်းတငွမ်ူ ရုိဟငဂ် ာမွတဆ်လငမ် ာီးက လမူ ာီးစုမ စက်ကသည။် ကမ မ်တွဆ်လငမ် ာီး 

အပါအဝင ် တမခာီးနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ိျုီးနယွစ်မု ာီးလညီ်း ရှိကကသည။် မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့၊  

ရခိငုမ်ပည ်ယရ်ှိ မပဿ ာမ ာီးသည ် ရုိဟငဂ် ာမ ာီး နငှ်ေ့ ရခိငုမ် ာီးအကကာီး ဆကဆ်နံရီး 

ညံေ့  ငီ်းနသာနကကာင်ေ့ နပေါ်နပါကလ်ာခ ေ့ရသညဟ် ု ဆိကုကသည။် ထိမုပဿ ာမ ာီးသည ်  ကရ်ှု ိငီ်းစွာ 

အမမစတ်ယွန် နသာ မနက  ပ်မှုမ ာီးနငှ်ေ့ ဘကလ်ိကုမ်လိ ု အမု ီ်းတရာီးမ ာီးနကကာင်ေ့မ စသ်ည။် 

သို ေ့နသာ်လညီ်း၊ မစရ်ှငီ်းမှ နမီးမမ ီ်းခ ေ့နသာ ရုိဟငဂ် ာ နငှ်ေ့ ရခိငုအ်မ ာီးစုက (၂၀၁၂) မတိငုမ်ီက၊ ၄ငီ်းတို ေ့ 

အကကာီး ဆကဆ်နံရီး နကာငီ်းမွ ခ် ေ့နကကာငီ်း၊ အနရာငီ်းအဝယစ်ီီးပွာီးနရီး နငှ်ေ့ မိတန်ဆသွငူယခ် ငီ်း 

အရ ခငမ်ငရ်ငီ်းနှီီးမှုမ ာီး ရှိခ ေ့ကကနကကာငီ်း နမပာမပကကသည။်  

(၁)  ခြိုံငတ်ြိုံငေ်း ငေ်း ောေးမ ောေးအရပေါ် လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေး 

“ရခိငုန်တရွ ေ့ မ စရ်ပ်ကိ ုတစက်မဘာလံီုးသနိအာင ်နမပာမပခ ငတ်ယ။် ဘာနကကာင်ေ့လ  ဆိနုတာေ့ 

ကျွ န်တာ်တို ေ့ဆမှီာ မ စန် တာနတ ွကမဘာက မသကိကဘီူး။၅” 

၁၇။ ရခိငုတ်ိငုီ်းရငီ်းသာီးတို ေ့အနပေါ် မမ မ်ာေ့လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့ မှ ဆိီုးရွာီးနသာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး 

ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး က  ီးလ ွခ် ေ့သညက်ိ ု အထီူးအနလီးနပီး နမပာကကာီးခ ေ့ကကသည်ေ့ ရခိငုတ်ိငုီ်းရငီ်းသာီး 

အနမမာကအ်မ ာီးနငှ်ေ့ မစရ်ှငီ်းက စကာီးနမပာဆိခု ေ့သည။် ၎ငီ်းခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးသည ် မမ မ်ာနိငုင်ရံှိ 

တမခာီးတိငုီ်းရငီ်းသာီး လမူ ိျုီးစုမ ာီး ခစံာီးန ရသည်ေ့ အနတွွေ့အကကျံုမ ာီးနငှ်ေ့ ဆငတ်သူည။် 

၁၈။ တပ်မနတာ်သည ်ရခိငုအ်မ ိျုီးသာီး၊ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့ ကနလီးငယတ်ို ေ့အာီး အတငီ်းအဓမမ၊ 

သို ေ့မဟတု ် မလပ်ုမန ရ အမ စ ် နချွီးတပ်ဆွ သည။် မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ "နပေါ်တာ"ဆွ သည်ေ့ အန နငှ်ေ့ 

မ စသ်ည။် အမခာီးနသာ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးမှာ လယယ်ာနမမမ ာီးကိ ု  သမ်ိီးယမူခငီ်းမ င်ေ့ ကိယုပုိ်ငန်မမမှ 

အတငီ်းအဓမမ နငှထ်တုမ်ခငီ်း၊ တရာီးလကလ်တွ ်မ်ီးဆီီးမခငီ်းနငှ်ေ့ ထ ိီ်းသမိ်ီးမခငီ်း၊ အသကရ်ှငပုိ်ငခ်ငွ်ေ့ကိ ု

ခ ိျုီးန ာကမ်ခငီ်း၊ ရုပ်ပုိငီ်းဆိငုရ်ာနငှ်ေ့ စတိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ ဂဏုသ်ကိခာရှိရှိ န ထိငုန်ိငုခ်ငွ်ေ့ကိ ုခ ိျုီးန ာကမ်ခငီ်း၊ 

ပစစညီ်းဥစစာပုိငဆ်ိငုခ်ငွ်ေ့ကိ ု ခ ိျုီးန ာကမ်ခငီ်းတို ေ့ပါဝငသ်ည။် တပ်မနတာ်စစသ်ာီးမ ာီးသည ် ရခိငု ်

                                                           
၅ တမခာီး ညီ်းမ င်ေ့န ာ်မပထာီးမခငီ်းမရှိပါက၊ နမပာဆိုခ က်မ ာီးသည ် က  ီးလွ ခ်ံရသူမ ာီးနငှ်ေ့ နတွွေ့ဆံုနမီးမမ ီ်းမခငီ်းမှ 

ရရှိခ ေ့သည်ေ့ နကာက်ခ က်မ ာီးမ စသ်ည။် 
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အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးကိ ု လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ အကကမီ်း ကမ်ခငီ်း၊ မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ နချွီးတပ်ဆွ န ခိကုတ်ငွ ်

က  ီးလ ွမ်ခငီ်းတို ေ့ မပျုခ ေ့ကကသည။် ဥပမာအာီးမ င်ေ့၊ အက  ီးလ ွခ်ခံ ေ့ရသ ူ အမ ိျုီးသမီီးတစန်ယာကက် 

(၂၀၁၇)ခနုစှတ်ငွ ် တပ်မနတာ် ဗုိလက်ကီီးတစဦ်ီးက သမူကိ ု စစအ်နမခစိကုစ်ခ ီ်း တစန် ရာသို ေ့ 

နခေါ်နဆာငသ်ာွီးပပီီး၊ ထိီုးနကှရုိ်ကပ်ုတက်ာ အဓမမမပျုက င်ေ့ခ ေ့ပုံကိ ုနမပာမပခ ေ့သည။် 

၁၉။ ရခိငုလ်မူ ိျုီးတို ေ့၏ ကိယုပုိ်ငယ်ဉနက ီးမှုအနမွအနစှ ်လကခဏာတို ေ့ကိ ုထတုန် ာ်က ငီ်းပမှုမ ာီး 

အာီး  ိနှပ်ိက ် ေ့ကကွသ်ည်ေ့ လပ်ုရပ်မ ာီးလညီ်း ရှိခ ေ့သညဟ် ု အစရီငခ်စံာမ ာီးမှတဆင်ေ့ မစရ်ငှီ်းသို ေ့ 

တငမ်ပခ ေ့ကကသည။် ဥပမာအာီးမ င်ေ့ (၂၀၁၈) ခနုစှ၊် ဇ  ်ဝါရီလတငွ ် နစှစ်ဥ် က ငီ်းပပမ  မ စသ်ည်ေ့ 

ရခိငုတ်ိငုီ်းရငီ်းသာီးပွ နတာ်တစခ်အုာီး   ကသ်မိီ်းမခငီ်းကိ ု ဆ ် ေ့က ငသ်ည်ေ့ နမမာကဦ်ီးဆနဒမပပွ တငွ ်

ရ မ ာီးက အငအ်ာီးအလ ွအ်ကျံွသံီုးမှုနကကာင်ေ့ ဆနဒမပသ ူ(၇) ဦီး အသကဆ်ံီုးရှု ံီးခ ေ့ရသည။်  

(၂) ရြိုံဟငဂ် ောမ ောေးအောေး စေစတ်   ြိန ြိပ်မှုန င်ူ့ ညှဉေးပေ်ေးမှုမ ောေး   

ရခိငုမ်ပည ်ယမ်ှာ မွတဆ်လငန်တကွ နလာှငခ် ိျုင်ေ့ထ မှာန ရသလိပုါပ ၊ ဘယက်ိမုှ သာွီးလို ေ့ 

မရဘီူး။ ရခိငုက် မွတဆ်လငန်တမွှာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးဆိတုာ လံီုးဝမရှိပါဘီူး။ ဘာမ စလ်ို ေ့ 

ဘရုာီးသခငက် ကျွ န်တာ်တို ေ့ကိ ုအ ဒကီိ ုပုိ ေ့လိကုသ်လ ဆိတုာ စဉီးစာီးလို ေ့ကိ ုမရဘီူး။ 

၂၀။ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု“တမခာီးသ”ူ မပျုမှု နငှ်ေ့ ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  ဆကဆ်မံှု တို ေ့မှာ (၂၀၁၂) မတိငုမ်ီ နရှီးနရှီး 

ကတညီ်းကမ စသ်ည။် သတူို ေ့သည ် အလ ွအ်မငီ်း ထခိိကုလ်ယွသ်မူ ာီး မ စန် ရမခငီ်းမှာ 

ဆယစ်ုနစှန်ပါငီ်းမ ာီးစွာ က င်ေ့သံီုးခ ေ့သည်ေ့ နိငုင်နံတာ ် နပေါ်လစမူီဝါဒမ ာီးနငှ်ေ့ မပျုက င်ေ့မှုမ ာီး၏ 

န ာကဆ်ံီုးတွ  ရလဒပ်င ် မ စသ်ည။် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု တမ ညီ်းမ ညီ်းနငှ်ေ့ ပထတုလ်ာသည။် 

ရလဒက်နတာေ့ နမီွးကငီ်းစမှ နသဆံီုးခ ိ အ်ထ ိမပငီ်းမပငီ်းထ ထ် ၊် စ စတ်က ၊ တရာီးဝင ်ဥပနဒမ ာီးမ ှ

တဆင်ေ့  ိနှပ်ိထာီးသည်ေ့ အနမခအန မ ာီးပင။် ၎ငီ်းတို ေ့သည ် ယခအုထ ိ ဆကလ်ကမ် စန်ပေါ်န ဆ  

မ စသ်ည။် 

၂၁။ ဤတငွ ် အနရီးအကကီီးဆံီုးအခ ကမ်ှာ တရာီးဝငန် ထိငုခ်ငွ်ေ့အနမခအန  မရှိမခငီ်း မ စသ်ည။်  

နိငုင်သံာီးမ စခ်ငွ်ေ့နငှ်ေ့ နိငုင်နံရီးဆိငုရ်ာအခငွ်ေ့အနရီးတို ေ့ကိ ု ထ ိီ်းခ ျုပ်သည်ေ့ ဥပနဒနငှ်ေ့ မူဝါဒအဆင်ေ့ဆင်ေ့ 

နရီးဆွ ရာတငွ ်ရုိဟငဂ် ာမ ာီး တမ ညီ်းမ ညီ်း ပုိမိ၍ု မပါဝငန်ိငုန်အာင ်ပုံစနံ ာ်လာပပီီး၊ ထိမုူဝါဒမ ာီးကိ ု

က င်ေ့သံီုးသည်ေ့ အခါတငွ ်တရာီးလကလ်တွ ်ထငရ်ာစိုငီ်းပပီီး၊ ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်ကံကသည။် ရုိဟငဂ် ာ 

အမ ာီးစုမှာ အမပျုသနဘာအာီးမ င်ေ့ နိငုင်မံ ေ့မ စလ်ာကကပပီီး၊ နိငုင်သံာီးမ စခ်ငွ်ေ့မှ စတိထ်ငသ်လိ ု

 ယထ်တုမ်ခငီ်းခခံ ေ့ရသည။် ဤကစိစကိ ု(၁၉၈၂) မမ မ်ာေ့နိငုင်သံာီး ဥပနဒနငှ်ေ့ မနမ ရငှီ်းနိငုပ်ါ။ အစိီုးရက 

အကကမံပျုတငမ်ပထာီးသည်ေ့ နိငုင်သံာီးစစိစန်ဆီးနရီး လပ်ုင ီ်းစဉအတိငုီ်း လပ်ုနဆာငရ်  ်မမ စန်ိငုပ်ါ။ 

အဓိကမပဿ ာမှာ (၁၉၆၀) မပည်ေ့လ ွန်စှမ် ာီးတငွ ် အာဏာရှင ် ဦီးန ဝငီ်းမှ အစမပျုခ ေ့သည်ေ့ 

"တိငုီ်းရငီ်းသာီးလမူ ိျုီးမ ာီး" ဆိနုသာ အယဝူါဒနငှ်ေ့ အတပူါရှိလာနသာ  ယထ်တုန်ရီးစကာီးမ ာီး၏ 
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ထငန်ပေါ်နက ာ်ကကာီးမှုမ စသ်ည။် "တိငုီ်းရငီ်းသာီးလမူ ိျုီးမ ာီး" နငှ်ေ့ နိငုင်သံာီးမ စမ်ှုတို ေ့ ကကာီးဆကန်ယွ ်

န ခ ကန်ကကာင်ေ့ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့အတကွ ်အလ ွဆ်ိီုးဝါီးနသာ အက ိျုီးဆကမ် ာီး မ စန်ပေါ်လာခ ေ့ရသည။်  

၂၂။ စစအ်စိုီးရ၏  ယထ်တုရ်  ် ရညမ်ှ ီ်းထာီးနသာ အနမမာ်အမမငက်ိ ု အနကာငအ်ထညန် ာ် 

န သည်ေ့ န ာကခ်အံနမခအန တငွ ် (၁၉၇၀) နငှ်ေ့ (၁၉၉၀) မပည်ေ့နစှမ် ာီး၌ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး 

နငှထ်တုမ်ခငီ်းသည ် က ဦီး လကခဏာမ ာီး မ စသ်ည။် ကလုသမဂဂ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ယနတရာီးမ ာီးနငှ်ေ့ 

အရပ်သာီး အသိကုအ်ဝ ီ်းအပါအဝင ်နလေ့လာနစာင်ေ့ကကည်ေ့သမူ ာီးအာီးလံီုးက မမ မ်ာေ့အာဏာပိငုမ် ာီး 

နငှ်ေ့ နိငုင်တံကာအသိကုအ်ဝ ီ်းတို ေ့အာီး ဆယစ်ုနစှန်ပါငီ်းမ ာီးစွာအခ ိ ယ်၍ူ တမ ညီ်းမ ညီ်းနပေါ်နပါက ်

လာသည်ေ့ ကပ်ဆိီုး ဆိကုန်တာေ့မညဟ် ုသတနိပီးခ ေ့ကကသည။် 

၂၃။ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး ရွာမ ာီး၊ ပမိျုွေ့ ယမ် ာီးအတငွီ်း နငှ်ေ့ ရခိငုမ်ပည ်ယမ်ပငပ်သို ေ့ ကီူးသ ီ်း 

သာွီးလာမခငီ်းမ ာီး မမပျုလပ်ုနိငုရ်  ် ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်နံသာ ခရီီးသာွီးလာနရီး ခငွ်ေ့မပျုခ ကစ် စမ် င်ေ့ 

က ် ေ့သတထ်ာီးသညမ်ှာ ကကာပပီမ စသ်ည။် ဤက ် ေ့သတခ် ကန်ကကာင်ေ့ အစာီးအစာရရှိခငွ်ေ့၊ က  ီ်းမာနရီး 

ခစံာီးခငွ်ေ့နငှ်ေ့ ပညာသငခ်ငွ်ေ့ အပါအဝင ် စီီးပွာီးနရီးဆိငုရ်ာ၊ လမူှုနရီးဆိငုရ်ာနငှ်ေ့ ယဥ်နက ီးမှုဆိငုရ်ာ 

အခငွ်ေ့အနရီးမ ာီးအနပေါ်တငွ ် နလီး ကန်သာ ထခိိကုမ်ှုမ ာီး မ စခ် ေ့သည။် ရခိငုမ်ပည ်ယ ် နမမာကပုိ်ငီ်း 

တငွ ် အစာအာဟာရခ ိျုွေ့တ ေ့မှုအဆင်ေ့မှာ ထတိလ် ် ေ့ ွယရ်ာ မမင်ေ့တကန် လ ကရ်ှိသည။် အမခာီးခွ မခာီး 

ဆကဆ်သံည်ေ့ က ် ေ့သတခ် ကမ် ာီးမှာ လကထ်ပ်ထမိ်ီးမမာီးမခငီ်း ခငွ်ေ့မပျုခ က ် လပ်ုထံီုးလပ်ု ညီ်းမ ာီး၊ 

ကနလီးအနရအတကွန်ငှ်ေ့ သာီးဆကမ်ခာီးရမည်ေ့ က ် ေ့သတခ် ကန်ငှ်ေ့ ရုိဟငဂ် ာ ကနလီးမ ာီးကိ ု

နမွီးစာရငီ်းမှတတ်မီ်းတငရ်ာတငွ ် သာတညူမီျှအခငွ်ေ့အနရီး မနပီးမခငီ်းတို ေ့ မ စသ်ည။် ဆယစ်ုနစှ ်

နပါငီ်းမ ာီးစွာတိငုန်အာင ် လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးထမံ ှ ခိီုးယမူခငီ်းနငှ်ေ့ ဆကန်ကကီး 

နကာကမ်ခငီ်းမ ာီး က ယက် ယမ်ပ ် ေ့မပ ် ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။် တရာီးလကလ်တွ ်မ်ီးဆီီးမခငီ်း၊ 

နချွီးတပ်ဆွ မခငီ်း၊ နှပ်ိစကည် ဉီးပ ီ်းမခငီ်း နငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမီ်း ကမ်ခငီ်းမ ာီးသည် အပ ံွေ့အနှံ ေ့ 

မ စပ်ွာီးလ ကရ်ှိသည။် 

(၃) (၂၀၁၂) အက မ်ေး  မ်ှု 

ထကွန်မပီးလာတ ုီ်းက ငိကုကတယန်လ။ (၂၅) နစှလ်ံီုးလံီုး ကကျိုီးကကျိုီးပမ်ီးပမ်ီး လပ်ုခ ေ့တာနတ ွ

အလကာီးမ စက် ုတ်ာနပါေ့။ ကျွ န်တာ်တို ေ့ကနတာေ့ နသနတာေ့မှာပါ။ ဒါနပမယ်ေ့ သာီးသမီီး 

နတ ွ ေ့ နမမီးနတကွ နတာေ့ ဘယလ်ိလုပ်ုကကမလ ။  

၂၄။ ၎ငီ်းန ာကခ်အံနမခအန မှတဆင်ေ့၊ (၂၀၁၂) ခနုစှ၊် ဇွ လ်နငှ်ေ့ နအာကတ်ိဘုာလတို ေ့တငွ ်

ရခိငုမ်ပည ်ယ၌် အကကမီ်း ကမ်ှု နစှန်က ာေ့မပ  ် မ စပွ်ာီးခ ေ့ပပီီး၊ ပမိျုွေ့ ယန်ပါငီ်း (၁၂) ခကုိ ုထခိိကုခ် ေ့သည။် 

အခ ကအ်ခ ာက က  လှုံွေ့နဆာ်ခ ေ့နသာ မ စစ်ဉနစှမ် ိျုီးရှိသညဟ် ု မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ တငမ်ပကကသည။် 

ထိမု စစ်ဉမ ာီးမှာ ရခိငုအ်မ ိျုီးသမီီးတစဦ်ီးအာီး မုဒ ိီ်းက င်ေ့ခရံသညဟ် ု စွပ်စွ ခ က ် နငှ်ေ့ သမူ 
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အသတအ်မ တခ်ခံ ေ့ရမခငီ်း အပါအဝင ်ဘရုာီး ူီးထကွလ်ာနသာ မွတဆ်လင ် (၁၀) ဦီးအာီး သတမ် တ ်

ခ ေ့ကကမခငီ်းတို ေ့မ စပ်ါသည။် အစိုီးရ စံုစမီ်းစစန်ဆီးနရီးနကာမ်ရှငက် အကကမ်ီး ကမ်ှုနကကာင်ေ့ လနူပါငီ်း 

(၁၉၂) ဦီးနသဆံီုးခ ေ့ပပီီး၊ (၂၆၅)ဦီး ဒဏရ်ရရှိကာ အမိ်နပါငီ်း (၈၆၁၄)လံီုး   ကစ်ီီးမခငီ်း ခခံ ေ့ရသညဟ် ု

ဆိသုည။် အမှ တ်ကယအ်နရအတကွမ် ာီးသည် ဤထကမ် ာီးစွာပုိနိငုပ်ါသည။် (၂၀၁၃) ခနုစှတ်ငွ ်

သတံွ ပမိျုွေ့၌ န ာကထ်ပ်အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီး ထပ်မမံ စပွ်ာီးခ ေ့သည။် 

၂၅။ အစိုီးရက ဤမ စရ်ပ်တို ေ့ကိ ုရုိဟငဂ် ာနငှ်ေ့ ရခိငု ်"လူ ေ့အ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးအကကာီး" မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ 

အကကမီ်း ကမ်ှုဟ ု ပုံန ာ်ခ ေ့မခငီ်းသည ် တညတ်ံေ့ခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ မမှ က် ပ်ါ။ ရုိဟငဂ် ာနငှ်ေ့ ရခိငုအ်ုပ်စ ု

မ ာီးကကာီး အကကမီ်း ကမ်ှုမ ာီးနကကာင်ေ့ လမူ ာီးအသတမ် တခ်ရံမခငီ်းနငှ်ေ့ ဥစစာပစစညီ်းမ ာီး   ကဆ်ီီး 

ခရံမခငီ်းတို ေ့ အမှ တ်ကယရ်ှိခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ ထိတုိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးသည ်ကစဥ်ေ့ကလ ာီး မ စန်ပေါ်လာသည်ေ့ 

ရ လ်ိတုိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး မဟတုပ်ါ။ အကကမ်ီး ကမ်ှုကိ ု လှုံွေ့နဆာ်ရ န်ငှ်ေ့ တငီ်းမာမှုမ ာီးကိ ု ပုိမိမုပ ် ေ့ပွာီး 

လာနစရ  ် ရညရွ်ယထ်ာီးနသာ အစအီစဥ်မ ာီး၏ ရလဒမ် ာီးသာ မ စသ်ည။် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအနပေါ် 

အမု ီ်းပွာီးနစရ န်ငှ်ေ့ ၎ငီ်းတို ေ့ကိ ုလလူိအုထငမ်ခရံနအာင ်ဝါဒမ  ေ့ခ် ိမှုမ ာီးအာီး လနငှ်ေ့ခ ီ၍ စွမ်ီးနဆာင ်

ခ ေ့ကကပပီီး၊ (၂၀၁၂)ခနုစှ ် ဇွ လ် (၈)ရကန် ေ့ န ာကပုိ်ငီ်းမ ာီးတငွ ် ပုိမုိမပငီ်းထ လ်ာခ ေ့သည။် 

ထိလုှုပ်ရှာီးမှုမ ာီးအာီး ရခိငုတ်ိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ာီးတိီုးတကန်ရီးပါတီ (ရတပ)၊ ရခိငုအ် ွ ွေ့အစညီ်း 

အသီီးသီီးနငှ်ေ့ အစွ ီ်းနရာက ် ဗုဒဓဘာသာဝင ်သဃံာနတာ်မ ာီးအ ွ ွေ့တို ေ့ အပါ၊ အစိီုးရအရာရှိ အနတာ ်

မ ာီးမ ာီးနငှ်ေ့ တမခာီး ဩဇာရှိသမူ ာီးက ဦီးနဆာငခ် ေ့ကကသည။် ရုိဟငဂ် ာဆ ် ေ့က င်ေ့နရီးဆိငုရ်ာ၊ သို ေ့မဟတု ်

မွတဆ်လငဆ် ် ေ့က င်ေ့နရီးဆိငုရ်ာ ပုံနှပ်ိထတုန်ဝမှုမ ာီး၊ အမ ာီးမပညသ်ထူ ံ နကကညာခ ကမ် ာီး၊ လထူ ု

အစညီ်းအနဝီးမ ာီးနငှ်ေ့ မွတဆ်လငဆ်ိငုမ် ာီးတငွ ် နစ ီးမဝယရ်  ် သပိတန်မှာကမ်ခငီ်း စသညတ်ို ေ့မ င်ေ့ 

မ  ် ေ့ခ ီခ ေ့ကကသည။်   ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး တရာီးမဝင ်"ခိီုးဝင"်လာသမူ ာီး၊ "အကကမ်ီး ကသ်မာီးမ ာီး"ဟ ု

အမညတ်ပ်ခ ေ့ကကပပီီး၊ "မထ ိီ်းနိငုမ်သမိီ်းနိငုန်သာနှု ီ်း" မ င်ေ့ ကနလီးမ ာီးနပါက ွ်ာီးန ကကနသာနကကာင်ေ့ 

"တမခာီးလမူ ိျုီးမ ာီးအာီး လပူမိျုမခငီ်း" မ င်ေ့ အမ ိျုီးနပ ာကက်ယွန်စမည်ေ့သမူ ာီးဟု  ပုံန ာ်ခ ေ့ကကသည။်  

(၂၀၁၂) ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလတငွ ် ရတပ ပါတကီ ဟစတ်လာကိ ု ကိီုးကာီး၍ "လသူာီးမဆ သ်ည်ေ့ 

လပ်ုရပ်သည ်တစခ်ါတနလမှာ လမူ ိျုီးတစမ် ိျုီး တညတ်ံေ့ခိငုပ်မ နရီးအတကွ် လိအုပ်သည"်၆ဟ ု နခ ပ 

နမပာဆိခု ေ့သည။်  

၂၆။ မမ မ်ာေ့လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ် အ ညီ်းဆံီုးအာီးမ င်ေ့ မတ ု် ေ့မပ ပ်  ထိငုက်ကည်ေ့ခ ေ့ကကသည။် 

မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ ၄ငီ်းတို ေ့သည ် အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီး ရပ်တံေ့နရီးအတကွ ် ဟ ် ေ့တာီးမခငီ်း မလပ်ုခ ေ့နပ၊ 

သို ေ့မဟတု ် ကိယုတ်ိငု ် ပါဝငအ်ကကမ်ီး ကခ် ေ့ကကသည။် ၄ငီ်းတို ေ့သည ် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး 

ထခိိကုဒ်ဏရ်ာရနအာင ် ရုိကပ်ုတမ်ခငီ်း၊ သတမ် တမ်ခငီ်း၊ နှပ်ိစကည် ဉီးပ ီ်းမခငီ်း နငှ်ေ့ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့၏ 

ပစစညီ်းဥစစာမ ာီးကိ ု   ကဆ်ီီးမခငီ်းတို ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။် စစန်တ ွ နငှ်ေ့ နက ာကမ်  မ ှ

                                                           
၆ ရခိုငတ်ိုငီ်းရငီ်းသာီးမ ာီးတိုီးတက်နရီးပါတီ၊ တိုီးတက်နရီးဂ ာ ယ်၊ အမတှ်စဥ် (၂)(၁၂)၊ (၂၀၁၂) ခုနစှ၊် နိဝုငဘ်ာလ။ 
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မ ကမ်မငသ်ကန်သမ ာီးက လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ် ရုိဟငဂ် ာ သို ေ့မဟတု ် ကမ မ် ာီးအာီး 

နသ တပ်စ၍် အပါအဝင ်ရခိငုတ်ို ေ့က မီီးရှု ိ ွေ့ထာီးနသာအမိမ် ာီးကိ ု မီီးမပင မ်ိီးနိငုရ်  ်တာီးဆီီးခ ေ့ကကသည ်

ဟနုမပာသည။် နမာငန်တာမ ှမ ကမ်မငသ်ကန်သမ ာီးက လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု

မခွ မခာီးဘ  နတွွေ့ရာမမငရ်ာရမီ်းပစခ်တမ်ခငီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာ NGOလပ်ုသာီးမ ာီး အပါအဝင ်လအူမ ာီးအမပာီး 

ကိ ု အစုလိကု၊် အမပံျုလိကု ် တရာီးလကလ်တွ ်မ်ီးဆီီးမခငီ်းတို ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသညဟ် ု နမပာကကာီး 

ကကသည။် လမူ ာီးကိ ု ဘီူးသီီးနတာငအ်က ဉီးစခ ီ်းသို ေ့  နမပာငီ်းနရွှွေ့ ခ ေ့ရာ၊ လသူမူဆ န်သာ 

အနမခအန မ ာီးနငှ်ေ့ နှပ်ိစကည် ဉီးပ ီ်းမခငီ်းတို ေ့အာီး ထိအုက ဉီးနထာငတ်ငွ ် ကကျံုနတွွေ့ ခ ေ့ကကရသညဟ် ု

ဆိသုည။် အက ဉီးသာီးမ ာီးကိ ု နထာငန်စာင်ေ့မ ာီးနငှ်ေ့ တမခာီးရခိငုန်ထာငသ်ာီးမ ာီးက ရုိကန်ကှ ်

ကကသည။် တခ ိျုွေ့ဆိလုျှင ်အနသ အရုိကအ်နကှခ်ခံ ေ့ရသည။် 

၂၇။ (၂၀၁၂) အကကမီ်း ကမ်ှုသည ်ရခိငုမ်ပည ်ယတ်ငွ ်အလညှ်ေ့အနမပာငီ်း မ စန်စနသာ မ စရ်ပ်ပါ။ 

ထိနု ာကတ်ငွ ် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရုိဟငဂ် ာမ ာီး အကကာီးဆကဆ်နံရီးသည ် ဆိီုးရွာီးလာခ ေ့သည။် 

စိုီးနကကာကစ်တိန်ငှ်ေ့ အယံအုကကည ် ကငီ်းမ ေ့စတိမ် ာီး ကကီီးထာွီးလာခ ေ့သည။် ကမ မ် ာီးသည ်

တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စအုမ စ် အသအိမတှမ်ပျုခထံာီးရနသာလ်ညီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးနငှ်ေ့အတ ူ မွတဆ်လင ်

မ ာီးအမ စ ် ပစမ်ှတခ်ထံာီးရသည။် ထိအုခ ိ မ်ှစ၍ ကမ တ်ိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ာီးသညလ်ညီ်း ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  

ဆကဆ်မံှု နငှ်ေ့  ယထ်တုမ်ှုတို ေ့ကိ ုတမ ညီ်းမ ညီ်းနငှ်ေ့ ပုိမုိခစံာီးခ ေ့ကကရသည။် 

၂၈။ အစိုီးရက အကကမီ်း ကမ်ှုကိ ု လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီး တိီုးမမ င်ေ့ခ ထာီးမခငီ်းမ င်ေ့ တံု ေ့မပ ခ် ေ့ပပီီး 

ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရုိဟငဂ် ာ အသိကုအ်ဝ ီ်းမ ာီးကိ ုခွ မခာီးထာီးခ ေ့သည။် (၂၀၁၂) ခနုစှ၊် ဇွ လ် (၁၀) ရကန် ေ့တငွ ်

နကကညာခ ေ့နသာ အနရီးနပေါ်အနမခအန ကိ ု (၂၀၁၆) ခနုစှ၊် မတလ်မှ ရုတသ်မ်ိီးခ ေ့သည။် 

ရခိငုမ်ပည ်ယရ်ှိ ပမိျုွေ့ ယအ်ာဏာပုိငမ် ာီးသည ် မပစမ်ှုဆိငုရ်ာ က င်ေ့ထံီုးဥပနဒပုဒမ် (၁၄၄) (ညမထကွရ် 

အမိ ် ေ့)ကိ ု ခ မှတခ် ေ့ပပီီး၊ လငူါီးဦီးထကပုိ်၍ လစူုနဝီးမခငီ်းကိ ု တာီးမမစခ် ေ့သည။် ဤတာီးမမစခ် က ်

မ ာီးသည ် နမာငန်တာနငှ်ေ့ ဘီူးသီီးနတာငန်ဒသတို ေ့တငွ ် ယန ေ့အထ ိ ဆကလ်ကတ်ညဆ် မ စပ်ပီီး၊ 

ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအနပေါ် ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်နံသာသနဘာမ င်ေ့ အသံီုးမပျုခ ေ့ကကသည။် လမူ ာီးဗလမီ ာီးတငွ ်

စုနပါငီ်းဝတမ်ပျုမခငီ်းကိ ုတာီးဆီီးထာီးနသာနကကာင်ေ့ ဘာသာနရီးလတွလ်ပ်ခငွ်ေ့အာီး ထခိိကုန်စခ ေ့သည။် 

၂၉။ အကကမ်ီး ကမ်ှုနကကာင်ေ့၊ အမ ာီးစုမှာ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးမ စန်သာ၊ လ ူ (၁)သ ိီ်း (၄)နသာငီ်းနက ာ် 

မပညတ်ငွီ်းန ရပ်စွ ေ့ခ်ာွရသမူ ာီး မ စခ် ေ့ကကသည။် နထာငန်က ာ်နသာ န ရပ်နရှာင ်ရခိငုတ်ိငုီ်းရငီ်းသာီး 

မ ာီးသည ်မိမိန ရပ်သို ေ့ မပ လ်ာနိငု၊် သို ေ့မဟတု ်အစိီုးရက မပ လ်ညန် ရာခ ထာီးနပီးမခငီ်းကို ခရံသည။် 

အကကမီ်း ကမ်ှုမ စပ်ွာီးပပီီး နမခာကန်စှက်ကာထတိိငု ် (၁)သ ိီ်း (၂)နသာငီ်း (၈)နထာငန်က ာ်နသာ 

ရုိဟငဂ် ာမ ာီးနငှ်ေ့ ကမ တ်ိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ာီးသည် ခွ မခာီးခထံာီးရဆ မ စပ်ပီီး၊ IDPစခ ီ်းမ ာီးနငှ်ေ့ 

က ် ေ့မ ာီးတငွ ်  ပိတန်လာှငခ်ထံာီးရသမ င်ေ့ လတွလ်ပ်စွာ နရွွေ့လ ာီးသာွီးလာခငွ်ေ့မရှိဘ  နလာကင်နှသာ 

အစာီးအစာ၊ လံနုလာကန်သာ က  ီ်းမာနရီးနစာင်ေ့နရှာကမ်ှု၊ ပညာနရီးနငှ်ေ့ အသကန်မီွးဝမ်ီးနက ာငီ်း 
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လမ်ီးမ ာီးအာီး လကလ်မှီ်းမမီမ စခ် ေ့ရသည။် န ရပ်စွ ေ့ခ်ာွခ ေ့ရသမူ ာီးအာီး ၄ငီ်းတို ေ့၏ မူလဌာန အရပ်သို ေ့ 

မပ ခ်ငွ်ေ့မမပျုပါ။ ထိကု ေ့သို ေ့ က ် ေ့သတထ်ာီးခ ကမ် ာီးသည ်တရာီးမျှမျှတတ လံမုချံုနရီးဆိငုရ်ာ နဆာငရွ်က ်

ခ ကမ် ာီးထက ် နက ာ်လ ွ၍်၊ လတွလ်ပ်ခငွ်ေ့ကိ ု တရာီးမ ေ့ပိတပ်ငရ်ာ နရာကသ်ည။် မပ လ်ညန် ရာ 

ခ ထာီးနပီးခရံနသာ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအပါအဝင ် ရခိငုမ်ပည ်ယအ်လယပုိ်ငီ်းရှိ တမခာီးနသာ ရုိဟငဂ် ာ 

မ ာီးသညလ်ညီ်း မပငီ်းထ စ်ွာ ပိတပ်ငတ်ာီးမမစမ်ှုမ ာီးကိ ု ရငဆ်ိငုက်ကျံုနတွွေ့န ရသည။် ထိသုို ေ့ 

ပိတပ်ငတ်ာီးမမစမ်ှုမ ာီးတငွ ်န ေ့စဥ်ဘဝအနပေါ် ထခိိကုန်စနသာ လတွလ်ပ်စွာသာွီးလာခငွ်ေ့ကိ ုတာီးမမစ ်

ထာီးမခငီ်းလညီ်း ပါဝငသ်ည။်  

၃၀။ (၂၀၁၂) ခနုစှ ် အကကမ်ီး ကမ်ှုမှတဆင်ေ့ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး  ိနပ်ှမခငီ်းမ ာီး ပုိမို ဆိီုးရွာီးလာ 

ခ ေ့သည။် ရခိငုမ်ပည ်ယမ်ပငပ်တငွ ်လှုပ်ရှာီးသာွီးလာမှုမ ာီး မပျုလပ်ုရ  ်ပုိ၍ခကခ် လာခ ေ့သည။် ရုိဟငဂ် ာ 

နက ာငီ်းသာီးမ ာီးသည ် (၂၀၁၂) ခနုစှမ်ှစ၍ စစန်တတွကကသိလုတ်ငွ ် နက ာငီ်းအပ်နှခံငွ်ေ့ မရှိသမ င်ေ့ 

အဆင်ေ့မမင်ေ့ပညာနရီးအာီး လကလ်မှ်ီးမီမှုကိ ု ထနိရာကစွ်ာ ယရ်ှာီးခခံ ေ့ရသည။် ဤသညမ်ှာ ပညာ 

သငက်ကာီးခငွ်ေ့ကိ ု ခ ိျုီးန ာကမ်ခငီ်းမ စပ်ပီီး၊ န ာကမ် ိျုီးဆကသ်စမ် ာီးကိ ုအနသအခ ာ  ယထ်တုန်ိငုရ်  ်

ထနိရာကန်သာ  ညီ်းတစခ်အုန နငှ်ေ့ အသံီုးမပျုခ ေ့သည။် (၂၀၁၀) ခနုစှတ်ငွ ် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု

မ နပီးခငွ်ေ့မပျုခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ (၂၀၁၅) ခနုစှ ် နရွီးနကာကပ်ွ မတိငုမီ် ဤအခငွ်ေ့အနရီးကိ ု မပ လ်ည ်

ရုတသ်မ်ိီးခ ေ့သည။် ဤသို ေ့  ိနှပ်ိမှုအနမခအန နကကာင်ေ့ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)န ာကပုိ်ငီ်းနစှမ် ာီးတငွ ်

ရုိဟငဂ် ာမ ာီး နလသှနဘဂာမ ာီးမ င်ေ့ ရခိငုမ်ပည ်ယမ်ှ ထကွန်မပီးမှု ပုိမိမု ာီးမပာီးလာသည။် 

(၄) (၂၀၁၇) ခုံန စ၊် က ဂုံတလ် (၂၅)   န် င်ူ့ “ေယရ် မရ ငေ်းလငေ်းစစဆ်ငရ် ေးမ ောေး” 

အ ဒီေ့န ေ့က ကမဘာကကီီးပပိျုက လာသလိပု ၊ ကျွ မ်ကနတာေ့ ကမဘာပ ကတ် ေ့န ေ့ တကယ ်နရာကပ်ပီ 

ထငတ်ာ။ 

၃၁။ (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ကသဂုတလ် (၂၅) ရကန်ငှ်ေ့ န ာကပုိ်ငီ်းန ေ့ရက၊် ရကသ်တတ ပတမ် ာီးတငွ ်

မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ မ စရ်ပ်မ ာီးသည ်ကာလကကာမမင်ေ့စွာကတညီ်းက အစပ ိျုီးန ခ ေ့နသာ ကပ်ဆိီုးနဘီးဆိီုး 

တစခ် ု အမှ တ်ကယ ် က ိီ်းဆိကုလ်ာမခငီ်းပင ် မ စသ်ည။် ဤကပ်ဆိီုးကကီီးသည ်  ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု

စ စတ်က နှပ်ိကပ်ွထာီးခ က၊် (၂၀၁၂) ခနုစှ ် အကကမီ်း ကမ်ှု နငှ်ေ့ ထိအုခ ိ မ်ှအစမပျု၍ အစိုီးရ၏ 

မပျုမူမှုမ ာီးနငှ်ေ့ ပ ကက်ကွမ်ှုမ ာီး၏ ရလဒမ် စသ်ည။် ယငီ်းနကကာင်ေ့ လမူ ိျုီးအ ွ ွေ့အစညီ်းတစခ် ု ပပိျုကွ ခ ေ့ 

ရသည။် 

၃၂။ ကသဂုတလ် (၂၅) ရကန် ေ့ မ ကန်စာနစာအခ ိ တ်ငွ ်အာဆာသည ်ရခိငုမ်ပည ်ယ ်နမမာကပုိ်ငီ်း 

တစဝ် ီ်းရှိ  ယန်မမခတံပ်ရငီ်းဌာ ခ ျုပ်တစခ်နုငှ်ေ့ လံမုချံုနရီးတာဝ ထ်မ်ီးနဆာငန် နသာ ရ ကငီ်းစခ ီ်း 

အနရအတကွန်ပါငီ်း (၃၀) အထကိိ ု အခ ိတအ်ဆကမ်သိည်ေ့ အကကွခ် တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး မပျုလပ်ု 

ခ ေ့သည။် ရုိဟငဂ် ာ လူ ေ့အ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးအနပေါ် တိီုးပွာလာနသာ  ိအာီးမ ာီးကိ ုတံု ေ့မပ ရ် န်ငှ်ေ့ ကမဘာအနှံ ေ့ 
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အာရုံဦီးစိုကမ်ှု ရှိနစရ  ်  ရညမှ် ီ်းခ ကမ် င်ေ့ တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး မပျုလပ်ုခ ေ့သညဟ် ု ယဆူရသည။် 

အမ စအ်န နငှ်ေ့ အပစအ်ခတလ်ပ်ုတတရ်  ် နလေ့က င်ေ့သငယ်ထူာီးနသာ နခါငီ်းနဆာငမ် ာီး 

အ ညီ်းအပါီးတငွ ် နသ တအ်ခ ိျုွေ့ပါရှိပပီီး၊ လံီုးဝမပစခ်တတ်တန်သာ ရွာသာီးအမ ာီးအမပာီးသည ်

တတုန်ငှ်ေ့ ဓာီးမ ာီးကိ ု ကိငုန်ဆာင ် နဝှ ေ့ရမ်ီးခ ေ့ကကသည။် တခ ိျုွေ့တငွ ် နဒသနတရမိငုီ်းမ ာီးပါရှိသည။် 

လံမုချံုနရီးဝ ထ်မ်ီး (၁၂) နယာကအ်သတခ်ခံ ေ့ရသည။်  

၃၃။  ာရီပုိငီ်းအတငွီ်းစတင၍် လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးက ခ ကခ် ငီ်း ရကရ်ကစ်ကစ်က၊် အဆမတ  ်

အငအ်ာီးသံီုးကာ တံု ေ့မပ ခ် ေ့ကကသည။် ၄ငီ်းန ာကပုိ်ငီ်းန ေ့ရက၊် ရကသ်တတ ပတမ် ာီးတငွ ် အာဆာ၏ 

အကကမီ်း ကအ်နတရာယက်ိ ုသတုသ်ငရ်ှငီ်းလငီ်းရ ဟ်ု အနကကာငီ်းမပကာ နမာငန်တာ၊ ဘီူးသီီးနတာငန်ငှ်ေ့ 

ရနသေ့နတာငရ်ှိ ရာနပါငီ်းမ ာီးစွာနသာနက ီးရွာမ ာီး အာီးလံီုးကိ ု မချံု၍ တိကုခ်ိကုခ် ေ့ကကသည။် 

ဤစစဆ်ငန်ရီးမ ာီးသည ် ရုိဟငဂ် ာမပညသ် ူ လထူတုစရ်ပ်လံီုးကိ ု ပစမ်တှထ်ာီး၍ အကကမီ်း က ်

နမခာကလ် ှ် ေ့ခ ေ့ကကသည။် အာဏာပုိငမ် ာီးက ၄ငီ်းတိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးကို " ယန်မမရငှီ်းလငီ်းစစဆ်င ်

နရီးမ ာီး" ဟနုခေါ်သည။် ထို ေ့နကကာင်ေ့ ဘဂဂလာီးနဒေ့ရှ် နိငုင်သံို ေ့ ရုိဟငဂ် ာမ ာီး ထကွန်မပီးခ ေ့ကကပပီီး၊ (၂၀၁၈) 

ခနုစှ၊် ကသဂတုလ် အလယပုိ်ငီ်းတငွ ်ထကွန်မပီးသမူ ာီး အနရအတကွ ်(၇)သ ိီ်း၊ (၂)နသာငီ်း၊ (၅)နထာင ်

 ီီးပါီး ရှိသည။်  

၃၄။ ဤစစဆ်ငန်ရီးမ ာီးသည ် ပထဝီအန အထာီးအရ က ယမ်ပ ် ေ့နသာဧရိယာကိ ု လွှမီ်းမချံုထာီး 

နသာ်လညီ်း ပုံစမံ ာီးကအလ ွဆ်ငတ်ကူကသည။် သ ီ်းနခါငသ် ီ်းလွ ၊ မ ကန်စာနစာတငွ ်တပ်မနတာ ်

သာီးမ ာီးသည ် မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ တမခာီးနသာလံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့ဝငမ် ာီး၊ ရခိငုအ်မ ိျုီးသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ 

တခါတရံ တမခာီးတိငုီ်းရငီ်းသာီးလ ူညီ်းစုမှ အမ ိျုီးသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ အတတူက ွ ရွာကိ ု ဝငတ်ိကုသ်ည။် 

စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးသည ် မပညသ်မူ ာီးအာီး ခ ကခ် ငီ်း ထ ိ် ေ့လ ် ေ့နကကာကမ်ကသ်ာွီးနစရ  ် ပုံန ာ်ပပီီး 

တိကုခ်တခ် ေ့သည။် စူီးရှမပငီ်းထ န်သာ နသ တပ်စခ်တသ်မံ ာီး၊ နပါကက်ွ သမံ ာီး သို ေ့မဟတု ်

ဟစန် ကီးသမံ ာီးနငှ်ေ့ အထတိတ်လ ် ေ့ နအာ်သမံ ာီးနကကာင်ေ့ ရွာသရွူာသာီးမ ာီး အပ်ိန ရာမ ှ

နိီုးလာခ ေ့ကကသည။် အနဆာကအ်အံုမ ာီးကိ ုမီီးရှု ိ ွေ့ကာ တပ်မနတာ်စစသ်ာီးမ ာီးသည ်အမိ်မ ာီးအတငွီ်း၊ 

လယက်ငွီ်းမ ာီးအတငွီ်းနငှ်ေ့ ရွာသာီးမ ာီးဆသီို ေ့ မခွ မခာီးဘ  ထငရ်ာစိငုီ်း ပစခ်တက်ကသည။် 

၃၅။ စစဆ်ငန်ရီးမ ာီး၏ သနဘာသဘာဝ၊ အတိငုီ်းအဆပမာဏနငှ်ေ့ စ စတ်က အစအီစဉတို ေ့က 

တပ်မနတာ်နခါငီ်းနဆာငပုိ်ငီ်း၏ ကကျိုတငအ်ကကွခ် ထာီးသည်ေ့ စမံီက ိီ်းတစမ် ိျုီးရှိခ ေ့သညက်ိ ု ညွှ မ်ပ 

လ က၊် တပ်မနတာ်ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ် ဗုိလခ် ျုပ်မ ီးကကီီးမငီ်းနအာငလ်ှုငိ၏် အနမမာ်အမမငန်ငှ်ေ့ 

ကိကုည်သီည။် စစဆ်ငန်ရီး၏ အထတွအ်ထပ်ိကာလတငွ ် ၄ငီ်းက ဤသို ေ့ နမပာကကာီးခ ေ့သည၊် 

"ဘဂဂ ါလမီပဿ ာသည ်နရှီးနစှန်ပါငီ်းမ ာီးစွာမ စလ်ာခ ေ့ပပီီး အစိုီးရအဆကဆ်က၊် နခတအ်ဆကဆ်က ်



 

 

16 
 

နမ ရှငီ်းနပီးခ ေ့နသာ်လညီ်း မပပီီးမပတခ် ေ့နကကာငီ်း၊ ယခအုစိုီးရအန မ င်ေ့လညီ်း သတထိာီးပပီီး နမ ရငှီ်းန  

နကကာငီ်း”၇ နမပာကကာီးခ ေ့သည။် 

( ) လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး ပ်ဆြိုံေး 

လတူိငုီ်းက အသကလ်ပုပီီးနမပီးန ကကတာ။ ကျွ မ်ရ ေ့ ကနလီးနတကွိနုတာင ် ကျွ မ် 

သယမ်လာနိငုခ် ေ့ဘီူး။ 

၃၆။ “ ယန်မမရှငီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီး"သည ် လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးကပ်ဆိီုးတစမ် ိျုီး က နရာကန်စခ ေ့ 

သည။် နထာငန်ပါငီ်းမ ာီးစွာနသာ ရုိဟငဂ် ာမ ာီး အသတခ်ရံမခငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်ထခိိကုဒ်ဏရ်ာ ရမခငီ်းတို ေ့ 

မ စခ် ေ့သည။် မစရ်ှငီ်းမှ နကာကယ်ခူ ေ့နသာ အခ ကအ်လကမ် ာီးအရ လ(ူ၁)နသာငီ်းအထ ိ နသဆံီုးခ ေ့ 

နိငုသ်ညဟ်နူသာခ ် ေ့မှ ီ်းခ က်၈ မှာ အ ညီ်းဆံီုးအနရအတကွ် အန နငှ်ေ့ တကွထ်ာီးသညဟ် ု ယဆူ 

ရသည။် မငီ်းကကီီး (တလူာတိလု)ီ၊ နမာငန်၊ု ချွတမ်ပင၊် ဂူတာမပငန်ငှ်ေ့ ကိီုးတ န်ကာက ်နက ီးရွာအုပ်စရုှိ 

နက ီးရွာမ ာီးတငွ ် လအူစုလိကု ် အမပံျုလိကုသ်တမ် တမ်ှုမ ာီးကိ ု က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် အခ ိျုွေ့နသာ 

မ စရ်ပ်မ ာီးတငွ ် လမူ ာီး ရာနငှ်ေ့ခ ီ၍ နသဆံီုးခ ေ့ကကသည။် မငီ်းကကီီးနငှ်ေ့ နမာငန် ု နက ီးရွာ တို ေ့တငွ ်

ရွာသာီးမ ာီးကိလုစူုပပီီး အမ ိျုီးသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ နယာကဂ ာီးနလီးမ ာီးကိ ုအပ်ုစုခွ ကာ သတမ် တခ် ေ့ကကသည။် 

မငီ်းကကီီးတငွ ် အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့မိ ီ်းကနလီးမ ာီးကိ ု  ီီးရာအမ်ိမ ာီးသို ေ့ နခေါ်နဆာငသ်ာွီးကာ အုပ်စု ွ ွေ့ 

မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း၊ ထို ေ့န ာက ် သတလ်ျှငသ်တ၊် မသတလ်ျှင ် မပငီ်းထ စ်ွာ ဒဏရ်ာရရှိနစခ ေ့သည။် 

အမိ်မ ာီးကိ ု နသာေ့ခတက်ာ မီီးတငရ်ှု ိ ွေ့ ကကသည။် အသကရ်ှငက်  ရ်စသ် ူ မရှိသနလာကမ် စသ်ည။် 

တမခာီးမ ာီးစွာနသာ ရွာမ ာီးတငွလ်ညီ်း နသဆံီုးခ ေ့နသာ လအူနရအတကွသ်ည ်အလ ွတ်ရာ မမင်ေ့မာီး 

လသှည။် အနလာငီ်းမ ာီးကိ ုစစတ်ပ်နမာ်နတာ်ယာဉမ ာီးမ င်ေ့ သယယ်သူာွီးကာ မီီးရှု ိ ွေ့ မခငီ်း၊ အစုလိကု ်

အမပံျုလိကု ်နမမမမ ျုပ်မခငီ်းတို ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။်  

၃၇။ လမူ ာီးကိ ု မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ ထကွန်မပီးန ခ ိ တ်ငွ ် နသ တမ် င်ေ့ ခ ိ ရွ်ယပ်စခ်တ၍်၊ 

သို ေ့မဟတု ် မခွ မခာီးဘ  ထငရ်ာစိုငီ်း ရမီ်းပစခ်တ၍် ၎ငီ်းမပညသ်တူို ေ့သည ် နသလျှငန်သ၊ မနသလျှင ်

ဒဏရ်ာရခ ေ့ကကသည။် ရွာသာီးမ ာီးကိ ုစစသ်ာီးမ ာီးက၊ တခါတရံ ရခိငုအ်မ ိျုီးသာီးမ ာီးက ဓာီးကကီီးမ ာီး 

သံီုး၍  ခတုလ်ှီီး သတမ် တက်ကသည။် တခ ိျုွေ့ မှာ ၄ငီ်းတို ေ့အမ်ိမ ာီးအထ တငွပ်င ်မီီးနလာငတ်ိကုသ်ငွီ်း၍ 

အရှငလ်တလ်တ ် မီီးရှု ိ ွေ့ခခံ ေ့ကကရသည။် ဤသို ေ့မီီးရှု ိ ွေ့သတမ် တမ်ခငီ်းမ ာီးသည ် အမ ာီးဆံီုးအာီးမ င်ေ့၊ 

ထကွန်မပီးနိငုစ်ွမ်ီးမရှိနသာ သကက်ကီီးရွယအ်ိုမ ာီး၊ မသ မ်စွမ်ီးမ ာီးနငှ်ေ့ ကနလီးသငူယမ် ာီးအာီး 

                                                           
၇ ဗိုလ်ခ ျုပ်မ ီးကကီီးမငီ်းနအာငလ်ှုိင၊် နိငုင်ံေ့ဝ ထ်မ်ီးအ ွ ွေ့အစညီ်းအာီးလံုီး၊ မပညသ်ူအာီးလံုီးက မ ိျုီးခ စ်စတိ်အမပည်ေ့အဝမ င်ေ့ 

ဝိငုီ်းဝ ီ်းကာကွယ် (၂၀၁၇ ခုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ ၂ ရက်၊ န ေ့စဘ်ွတ်စာမ က်နာှမ ှစာစု) 

 https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing/posts/1698274643540350 

၈  ယ်စညီ်းမမခာီးဆရာဝ မ် ာီး၊ “မညသ်ူမမှက  ပ်ါ၊ မမ မ်ာနိငုင်၊ံ ရခိုငမ်ပည ်ယ်ရှိ နသဆံုီးမှုနငှ်ေ့ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအနပေါ် 

အကကမ်ီး က်မှု” (၂၀၁၈ ခုနစှ၊် မတ်လ) 
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အဆမတ  ်ထခိိကုခ် ေ့ကကသည။် တခ ိျုွေ့နသာမ စရ်ပ်မ ာီးတငွ ် မီီးနလာငန် နသာအမ်ိမ ာီးသို ေ့ လမူ ာီးကိ ု

အတငီ်းထိီုးသငွီ်းမခငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်မီီးနလာငန် နသာ အမိ်မ ာီးအထ တငွ ်လမူ ာီးရှိန မှ ီ်း သလိ ကန်ငှ်ေ့ 

အမပငမ်ှ တခံါီး နသာေ့ခတထ်ာီးခ ေ့မခငီ်းတို ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။်  

၃၈။  မုဒမ်ိီးက င်ေ့မှုနငှ်ေ့ တမခာီးလငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ အကကမီ်း ကမ်ှုမ ာီးကိ ု အတိငုီ်းအတာပမာဏ 

ကကီီးကကီီးမာီးမာီး က  ီးလ ွခ် ေ့သည။် တပ်မနတာသ်ာီးမ ာီး၏ အကကီီးအက ယ ်အပ်ုစု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း 

မ ာီးသည ် ရခိငုမ်ပည ်ယန်မမာကပုိ်ငီ်း နက ီးရွာအုပ်စ ု အ ညီ်းဆံီုးဆယစ်ုတငွ ် မ စပွ်ာီးခ ေ့သည။် 

တခါတရံ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့ မိ ီ်းကနလီးမ ာီး အနယာက ် (၄၀)အထ ိ အတတူဝူိုငီ်းပပီီး မုဒမ်ိီးက င်ေ့ 

ခရံသည ်သို ေ့မဟတု ်အုပ်စု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့ခရံသည။် မုဒမ်ိီးက င်ေ့ခရံသမူ ာီးထ မှ အသကရ်ှငက်  ရ်စခ် ေ့သ ူ

တစဦ်ီးက နမပာမပသညမ်ှာ “ကျွ မ်က ကနံကာငီ်းတယ၊် ကျွ မ်ကိ ု မုဒ ိီ်းက င်ေ့ခ ေ့တာ နယာက ်ာီး (၃) 

နယာကထ် ” ဟဆုိသုည။် ဂုဏသ်ကိခာက ဆငီ်းမှုနငှ်ေ့ စတိဒ်ဏရ်ာရမှုတို ေ့ကိ ု အမမင်ေ့မာီးဆံီုး အန နငှ်ေ့ 

မ စန်စရ  ် မုဒမိ်ီးမှုမ ာီးကိ ု  မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ လမူမငသ်မူမငန် ရာမ ာီးတငွ၊် မိသာီးစုမ ာီးနငှ်ေ့ 

အသိကုအ်ဝ ီ်း၏ နရှွေ့နမှာကတ်ငွ ် က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် ကနလီးငယမ် ာီး နရှွေ့နမှာကတ်ငွ ်

အနမမ ာီးကိ ု အပ်ုစု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့ကကသည။် ထိကုနလီးငယမ် ာီးကိ ု အလ ွမ်ပငီ်းထ စ်ွာ 

ဒဏရ်ာရနအာင ် ရုိကန်ကှမ်ခငီ်း၊ တခ ိျုွေ့ မ စရ်ပ်မ ာီးတငွ ် ၄ငီ်းကနလီးမ ာီးအာီး သတပ်စမ်ခငီ်းတို ေ့ 

လပ်ုခ ေ့ကကသည။် အသက ် (၁၃) နစှမ်ှ (၂၅) နစှက်ကာီး ကိယုဝ် န်ဆာင ် မိခငမ် ာီးအပါအဝင ်

အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့ မိ ီ်းကနလီးမ ာီးအာီး ပစမ်ှတထ်ာီးပပီီး မုဒ ိီ်းက င်ေ့ခ ေ့ကကသည။် မုဒမိ်ီးမှုမ ာီး 

က  ီးလ ွရ်ာတငွ ်ယတုည်ံေ့နသာ အနမပာအဆိမု ာီး အမပင ်အသကက်ိပုခမိ်ီးနမခာကသ်ည်ေ့ စကာီးမ ာီး၊ 

ဥပမာအာီးမ င်ေ့၊ " င်ေ့ကိ ု ဒလီိသုတမ်ှာ၊ အသကထ်ကွတ် ေ့အထ ိ မုဒမ်ိီးက င်ေ့ပပီီးနတာေ့နလ" ဟ၍ူ 

နမပာဆိခု ေ့ကကသည။် အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့ မိ ီ်းကနလီးမ ာီးကိ ု စ စတ်က  အဓမမနခေါ်နဆာငမ်ခငီ်း၊ 

ထ ိီ်းသမ်ိီးထာီးမခငီ်းနငှ်ေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်းတို ေ့ကိ ု စစတ်ပ်နငှ်ေ့ ရ စခ ီ်းဝငီ်းမ ာီး အတငွီ်းတငွ ် က  ီးလ ွခ် ေ့ 

ကကသည။် ထိလုပ်ုရပ်မ ာီးမှာ၊ မ စရ်ပ်နတာ်နတာ် မ ာီးမ ာီးတငွ၊် လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ နက ီးကျွ မ်ပျုမခငီ်း 

အမ စ ်သကန်ရာကသ်ည။် မုဒမ်ိီးအက င်ေ့မခရံစဉ နငှ်ေ့ က င်ေ့န ရစဉအတငွီ်း က  ီးလ ွခ်ရံသမူ ာီးသည ်

မပငီ်းမပငီ်းထ တ်  ်ဒဏရ်ာမ ာီးရရှိခ ေ့ကကသည။် မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ သ သ မ မ  ကိကုထ်ာီးနသာ အရာမ ာီး 

ကိ ု နတွွေ့ရသည။် ထိအုမ ိျုီးသမီီးမ ာီးသည ် ဒတုမ် ာီး၊ ဓာီးမ ာီးအာီး အမ ိျုီးသမီီး အဂဂ ါအတငွီ်းသို ေ့ 

ထိီုးနကှ၍် မုဒမ်ိီးက င်ေ့မှုနကကာင်ေ့၊ ဒဏရ်ာမ ာီး အပါအဝင ် မ ိျုီးပွာီးအဂဂ ါမ ာီးတငွ ် မပငီ်းမပငီ်းထ ထ်  ်

ထခိိကုဒ်ဏရ်ာမ ာီး ရရှိကကသည။် က  ီးလ ွခ်ရံသ ူ အမ ာီးစုမှာ အသတခ်ခံ ေ့ရသည၊် သို ေ့မဟတု ် ထိ ု

ဒဏရ်ာမ ာီးနကကာင်ေ့ နသဆံီုးခ ေ့ကကသည။် အသကရ်ငှ ် က  ရ်စသ်မူ ာီးတငွ ်  က ်က ်    စတိဒ်ဏရ်ာ 

ရှိနသာ လကခဏာမ ာီးကိ ု နတွွေ့ရပပီီး၊ ထိအုမ ိျုီးသမီီးတို ေ့သည ် ၄ငီ်းတို ေ့၏ အသိကုအ်ဝ ီ်းတငွ ်

အလ ွ် ေ့အလ ွ ် ကကီီးမာီးနသာ ဂုဏသ်ကိခာက ဆငီ်းမှုကိ ု ရငဆ်ိငုက်ကရသည။် အမ ိျုီးသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ 

နယာကဂ ာီးနလီးမ ာီးအာီးလညီ်း မုဒမ်ိီးက င်ေ့မှု၊ လငိအ်ဂဂ ါ မ တန်တာကမ်ှုနငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ 

ည ဉီးပ ီ်းနှပ်ိစကမ်ှုတို ေ့ က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသညဟ် ုယံကုကညထ်ိကုန်သာ တငမ်ပခ ကမ် ာီးလညီ်း ရှိသည။် 
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၃၉။ ကနလီးသငူယမ် ာီးသည ်သတမ် တမ်ှု၊ ကိယုလ်ကအ်ဂဂ ါ မ တန်တာကမ်ှုနငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ 

အကကမ်ီး ကမ်ှုတို ေ့အပါအဝင ် ဆိီုးရွာီးနသာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးကိ ု ကိယုတ်ိငုက်ကျံုနတွွေ့ 

ခ ေ့ရသလိ၊ု မ ကမ်မငလ်ညီ်း နတွွေ့ ရှိခ ေ့ကကရသည။် ကနလီးမ ာီးကိ ု မိဘမ ာီး နရှွေ့နမှာကတ်ငွ ်

သတမ် တပ်ပီီး၊ မိ ီ်းကနလီးငယမ် ာီးကိ ု ပစမ်ှတခ် ၍ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမ်ီး ကမ်ှု က  ီးလ ွ ်

ကကသည။် ဘဂဂလာီးနဒေ့ရှ်နိငုင်နံရာက ် ရုိဟငဂ် ာကနလီးသငူယမ် ာီး (၅)သ ိီ်းခ ် ေ့ အ က ်

အနမမာကအ်မမာီးသည ် မိဘမ ာီးအသတခ်ရံပပီီးန ာက ် သို ေ့မဟတု ် မိသာီးစုမ ာီးနငှ်ေ့ ကွ ကာသာွီးပပီီး 

န ာက ် ၎ငီ်းတို ေ့ခ ညီ်းသာ ထကွန်မပီးလာခ ေ့သမူ ာီးမ စက်ကသည။် နသ တအ်ပစခ်ရံသည၊် ဓာီးခတု ်

ခရံသည ် သို ေ့မဟတု ် မီီးရှု ိ ွေ့ခရံသညဟ်နူသာ နမပာကကာီးခ ကမ် ာီးနငှ်ေ့ ကိကုည်သီည်ေ့ မမငသ်ာ 

ထငသ်ာနသာ ဒဏရ်ာမ ာီးနငှ်ေ့ ကနလီးသငူယအ်နမမာကအ်မမာီးကိ ုမစရ်ှငီ်းမှ မ ကမ်မငန်တွွေ့ ခ ေ့သည။် 

၄၀။ အမ ိျုီးသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ နယာကဂ ာီးနလီးမ ာီး အမ ာီးအမပာီးကိ ု လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးက စုရုံီး၍ 

နတာထ သို ေ့ သို ေ့မဟတု ်စစန်မာ်နတာ်ယာဥ်မ ာီးမ င်ေ့ အဘယသ်ို ေ့မသ ိနခေါ်နဆာငသ်ာွီးကကသည။် တခ ိျုွေ့ 

မိသာီးစုမ ာီးက ၄ငီ်းတို ေ့၏ ခငန်ငှ်ေ့ ညအီစက်ိမု ာီးကိ ုအက ဥ်ီးခ ထာီးသညဟ် ုနမျှာ်လင်ေ့ကကနသာ်လညီ်း 

တခ ိျုွေ့ကမ ူအသတခ်လံိကုရ်ပပီဟ ုသသံယရှိကကသည။် 

၄၁။ နထာငန်ပါငီ်းရာခ ီနသာ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးသည ် တညီ်းခိရုာမ ေ့၊ စာီးစရာမ ေ့၊ နသာကစ်ရာ 

နရပငမ်ရှိဘ  ထကွန်မပီးခ ေ့ကကသည။် သတူို ေ့သည ် နတာမ ာီးကိမု တ၍်၊ နတာငမ် ာီးကိနုက ာ်ကာ၊ 

န ေ့ရကသ်တတ ပတန်ပါငီ်း မ ာီးစွာခ ီ၍ လမ်ီးနလျှာကခ် ေ့ကကသည။် တခ ိျုွေ့ မှာ လမ်ီးခလုတတ်ငွ ်အသက ်

ဆံီုးရှု ံီးခ ေ့ကကသည။် တခ ိျုွေ့ မူ တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးတငွ ်ရရှိခ ေ့နသာဒဏရ်ာမ ာီးနကကာင်ေ့ ကယွလ် ွခ် ေ့ကကသည။် 

ကိယုဝ် န်ဆာင ် အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးက လမ်ီးဝကတ်ငွမ်ီီး ွာီးကကသည။် တခ ိျုွေ့ကနလီးမ ာီးနငှ်ေ့ 

တစန်စှန်အာက ်လသာီးမ ာီး နသဆံီုးခ ေ့ကကသည။် နလနှမာှကက်ာ နရ စန်သဆံီုးသ ူအနရအတကွ ်

မသနိိငုန်သာ်လညီ်း၊ အမ ာီးအမပာီး ဤက ေ့သို ေ့ အသကဆ်ံီုးရှု ံီးခ ေ့ကကသည။် တပ်မနတာ်ကလညီ်း 

ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ုလမ်ီးခရီီးတငွ၊်  ယစ်ပ်မ တန်က ာ်စဉတငွ ်သတမ် တမ်ှုမ ာီးရှိခ ေ့သည။် (၂၀၁၇) ခနုစှ ်

စကတ်ငဘ်ာ လဆ ီ်းပုိငီ်းတငွ၊် တပ်မနတာ်က  ယစ်ပ်နဒသမ ာီး၌ ရုိဟငဂ် ာမ ာီး မပ မ်ဝငလ်ာနအာင ်

တာီးဆီီးရ ၊် သို ေ့မဟတု ် မပ မ်လာခ ငန်အာင ် ပခမိ်ီးနမခာကရ် ဟ် ုထငရ်နသာ ရညရွ်ယခ် ကမ် ာီးမ င်ေ့ 

နထာငထ်ာီးနသာ နမမမမ ျုပ်မုိငီ်းမ ာီးနကကာင်ေ့ အသကဆ်ံီုးရှု ံီးမှုမ ာီးနငှ်ေ့ မပငီ်းထ စ်ွာဒဏရ်ာရမှုမ ာီး 

ဆကလ်က၍် မ စပ်ွာီးခ ေ့သည။် 

၄၂။ ရခိငုမ်ပည ်ယန်မမာကပုိ်ငီ်း၊ ပမိျုွေ့ ယ(်၃)ခတုငွ၊် ရုိဟငဂ် ာလထူမု ာီးန ထိငုခ် ေ့နသာ နက ီးရွာနငှ်ေ့ 

အုပ်စုမ ာီးအာီး က ယက် ယမ်ပ ် ေ့မပ ် ေ့၊ စ စတ်က ၊ တမငရ်ညရွ်ယ ် ပစမ်ှတထ်ာီး၍ အဓိကအာီးမ င်ေ့ 

မီီးရှု ိ ွေ့ မခငီ်းမ င်ေ့၊   ကဆ်ီီးခ ေ့နကကာငီ်းကိ ု ပဂိျုလတ်ပုံုရိပ်မ ာီးနငှ်ေ့ တိကုရုိ်ကန်မပာကကာီးမှုမ ာီးက 

ကိကုက်ိကုည်ညီ ီ န ာ်မပသည။် ရခိငုမ်ပည ်ယန်မမာကပုိ်ငီ်းတငွ ် အနမခခ န ထိငုသ်အူာီးလံီုး၏ 

(၄၀)ရာခိငုန် ှု ီ်းမ စန်သာ အ ညီ်းဆံီုးရွာနပါငီ်း (၃၉၂) ရွာသည ်တစစ်တိတ်စပုိ်ငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်အလံီုးစံ ု
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  ကဆ်ီီးခခံ ေ့ရသည။် အနဆာကအ်အံု အလံီုးနပါငီ်း (၃)နသာငီ်း (၇)နထာင်ေ့ (၇)ရာထကမ် ညီ်း 

အ  ကဆ်ီီးခခံ ေ့ရသည။် စစဆ်ငန်ရီး၏ ပထမရကသ်တတ ပတ ် (၃) ပတအ်တငွီ်း၊ (၈၀) ရာခိငုန် ှု ီ်းခ ် ေ့ 

မီီးရှု ိ ွေ့ခခံ ေ့ရသည။် ၄ငီ်းအ က ် အစိုီးရက " ယန်မမရှငီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီး" ပပီီးဆံီုးသာွီးပပီဟ ု

တရာီးဝငန်မပာဆိပုပီီး ရကစ်ွ န ာကပုိ်ငီ်းတငွ ် အနတာ်မ ာီးမ ာီးမှာ ဆကလ်ကပ်ပီီး အ  ကဆ်ီီးခခံ ေ့ 

ရသည။်   ကဆ်ီီးခရံနသာရွာမ ာီး၏ (၇၀) ရာခိငုန် ှု ီ်းနက ာ်မှာ ရုိဟငဂ် ာအမ ာီးစု န ထိငုသ်ည်ေ့ 

နမာငန်တာတငွမ် စသ်ည။် အမ ာီးဆံီုး  ကဆ်ီီးခရံနသာ အနဆာကအ်အံုမ ာီးမှာ အမိမ် ာီးမ စသ်ည။် 

နက ာငီ်းမ ာီး၊ နစ ီးမ ာီးနငှ်ေ့ ဗလမီ ာီးကိလုညီ်း မီီးရှု ိ ွေ့ ခ ေ့ကကသည။် ရုိဟငဂ် ာမ ာီး န ထိငုရ်ာ 

 ယန်မမအမ်ိတ ီ်းတို ေ့ကိ ုအထီူးပစမှ်တထ်ာီးခ ေ့သည။် ကပ်လ က ်သို ေ့မဟတု ်အ ီီးတစဝ်ိုကတ်ငွ ်ရှိနသာ 

ရခိငုမ် ာီး အနမခခ န ထိငုရ်ာ အမိ်တ ီ်းမ ာီးမှာမ ူ ထခိိကုမ်ှုမရှိခ ေ့ပါ။  

(ခ) က ြိြိုတငရ်မ ော်မ ေ်ေးနြိုံငရ် ော၊ အ  ွခ် စမီ ထောေး ည်ူ့ ပ်ဆြိုံေး 

ကျွ န်တာေ့ရ ေ့ အမိ် ီီးခ ငီ်း ရခိငုသ်ာီးက နမပာတယ၊် "မငီ်းတို ေ့ ဒမှီာန လို ေ့မရနတာေ့ဘီူး။ 

ငါတို ေ့လနူတရွ ေ့ ဆိီုးသမွီ်းပုံနတကွိ ု ငါတို ေ့ကိယုတ်ိငုလ်  မထ ိီ်းနိငုန်တာေ့ဘီူး။ အစိုီးရက 

မငီ်းတို ေ့လနူတကွိ ုနမာငီ်းထတု ုိ် ေ့ စစီဉန တယ”် လို ေ့ သကူ သတနိပီးတယ၊်၊ 

၄၃။ (၂၀၁၇) ခနုစှတ်ငွ ် မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ အာဆာ၏ တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ န ာကဆ်ကတ်ွ  

မ စပွ်ာီးခ ေ့သည်ေ့ " ယန်မမရငှီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီး"သည ်သီီးမခာီး တကိယုတ်ညီ်း မ စန်ပေါ်လာနသာ 

မ စရ်ပ်မ ာီး မဟတုပ်ါ။ ၎ငီ်းတို ေ့မှာ ကကျိုတငန်မျှာ်မှ ီ်းနိငုခ် ေ့ပပီီး အကကွခ်  အစအီစဉဆွ ထာီးနသာ 

အနကကာငီ်းအရာမ ာီး မ စသ်ည။် 

၄၄။ အာဆာသည ်(၂၀၁၂) ခနုစှ ်အကကမ်ီး ကမ်ှုနငှ်ေ့၊ ယငီ်းန ာကပုိ်ငီ်းတငွ ်ရုိဟငဂ် ာတို ေ့၏ လမူှုဘဝ 

ရှုနထာင်ေ့ကဏ္ဍစံုအာီး  နိငုင်နံတာ်က ပုိမိ ု  ိနှပ်ိကပ်ွက လာပုံကိ ု တ ု် ေ့မပ န်သာ နတာ်လ ှန်ရီး 

အ ွ ွေ့အစညီ်းအန နငှ်ေ့ နပေါ်ထကွလ်ာခ ေ့သည်၉။ (၂၀၁၆) ခနုစှ၊် နအာကတ်ိဘုာလ (၉) ရကန် ေ့တငွ ်

ရခိငုမ်ပည ်ယန်မမာကပုိ်ငီ်းရှိ  ယမ်ခာီးနစာင်ေ့တပ် ွ ွေ့မ ာီး၏ ကငီ်းစခ ီ်း (၃) ခကုိ ု ထိီုးစစအ်ငယစ်ာီး 

တစခ်မု င်ေ့ ပထမဦီးဆံီုး စစဆ်ငခ် ေ့သည။် ရ အရာရှိ (၉) ဦီးက ဆံီုးခ ေ့ပပီီး အာဆာသည ်လက ်ကအ်ခ ိျုွေ့ 

ရရှိခ ေ့သည။် တပ်မနတာက်ဦီးနဆာငန်သာ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးက "ရှငီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီး" မ င်ေ့ 

တ ု် ေ့မပ ခ် ေ့သည။် ရုိဟငဂ် ာ (၈)နသာငီ်း (၇)နထာငန်က ာ် ဘဂဂလာီးနဒေ့ရှ်နိငုင်သံို ေ့ ထကွန်မပီးခ ေ့ကကသည။် 

ထိတုငွ ် (၂၀၁၇) ခနုစှအ်နနာှငီ်းပုိငီ်းတငွ ် မပျုလပ်ုခ ေ့နသာ စစဆ်ငန်ရီးမ ာီး၌ နတွွေ့ ရှိရနသာ 

 ညီ်းဗ  ဟာမ ာီးနငှ်ေ့ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးကိ ုအလာီးတပုံူစမံ င်ေ့၊ အနသီးစာီးသနဘာမ င်ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့သည။် 

ဒတုယိသမမတ ဦီးနဆာငန်သာ အစိုီးရစံုစမ်ီးနရီးနကာ်မရှငန်ငှ်ေ့ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီး ကိယုတ်ိငု ်

                                                           
၉ အာဆာဟူနသာ အမညသ်ည ်န ာငအ်ခါမ ှနပေါ်ထကွ်လာခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ ကိုီးကာီးမှု လွယ်ကူနစနရီးအတွက် 

ယငီ်းအမညက်ိုသာ သံုီးသည။် 
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မပျုလပ်ုသည်ေ့ စံုစမ်ီးစစန်ဆီးမှုမ ာီးက လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ် အမှာီးမပျုလပ်ုမခငီ်းမ ှ

ကငီ်းရှငီ်းနကကာငီ်း၊ ၄ငီ်းတို ေ့၏ နဆာငရွ်ကခ် ကမ် ာီးသည ် ဥပနဒနငှ်ေ့အည ီ မ စန်ကကာငီ်းနငှ်ေ့ တ ု် ေ့မပ  ်

တိကုခ်ိကုမ်ှု၏ သင်ေ့မမတန်လ ာ်က မ်ှုတို ေ့ကိ ုနထာကခ်တံငမ်ပခ ေ့ကကသည။်  

၄၅။ (၂၀၁၂) ခနုစှမှ်ာက ေ့သို ေ့ပင၊် (၂၀၁၆) ခနုစှ ်အကကမီ်း ကမ်ှုသည ် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး  ိနှပ်ိနသာ 

နဆာငရွ်ကခ် ကမ် ာီးကိ ုပုိမုိမပငီ်းထ လ်ာနစခ ေ့သည။် လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီး၊ စခ ီ်းမ ာီးနငှ်ေ့ စစန်ဆီးနရီး 

ဂိတမ် ာီး တိီုးပွာီးလာသည။် ရုိဟငဂ် ာတို ေ့အတကွ ်န ေ့စဉဘဝသည ်အကာအကယွမ် ေ့န ပပီီး လှုပ်ရှာီး 

သာွီးလာမှုအနပေါ် အလ ွအ်မငီ်း က ် ေ့သတထ်ာီးခ ကမ် ာီးကိ ု ကကျံုနတွွေ့ ခ ေ့ရသည။် ရုိဟငဂ် ာအမိ်မ ာီး၏ 

အကာအရံမခစံညီ်းရုိီးမ ာီးကိ ု  ယရ်ှာီးကာ၊ အမိ်တငွီ်းရှိ ဓာီးမ ာီးနငှ်ေ့ တမခာီးချွ ထ်ကန်သာ 

ကရိိယာမ ာီးကိ ုအတငီ်းအဓမမ သမ်ိီးယခူ ေ့ကကသည။် လံမုချံုနရီးကငီ်းလညှ်ေ့မခငီ်းမ ာီး၊ အမ်ိမ ာီးအတငွီ်းသို ေ့ 

ဝငန်ရာကရ်ှာန ွမခငီ်းမ ာီး၊ ရုိကန်ကှမ်ခငီ်းမ ာီး၊ ခိီုးယမူခငီ်းနငှ်ေ့ ဆကန်ကကီးနကာကမ်ခငီ်းမ ာီး 

တိီုးပွာီးလာသည။် ရာနငှ်ေ့ခ ီနသာ အမ ိျုီးသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ နယာကဂ ာီးနလီးမ ာီးအာီး  မ်ီးဆီီးခ ေ့ကကသည။် 

ပညာတတမ် ာီးနငှ်ေ့ အသိကုအ်ဝ ီ်း၌ ကသဇာရှိသမူ ာီးကိ ု မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ အထီူးပစမ်ှတထ်ာီးပပီီး 

 မ်ီးဆီီးကကသည။် အမ ာီးအမပာီးမှာ ထ ိီ်းသမိ်ီးထာီးစဉကာလအတငွီ်း ဆိီုးရွာီးစွာဆကဆ်ခံရံမခငီ်း၊ 

နှပ်ိစကည် ဉီးပ ီ်းခရံမခငီ်းတို ေ့နငှ်ေ့ ကကျံုနတွွေ့ ခ ေ့ကကရသည။် တခ ိျုွေ့ မှာ လာဘထ်ိီုး၍ လွှတန်ပီးခရံသည။် 

တမခာီးသမူ ာီးကိနုတာေ့ အ မ်ီးခရံခ ိ က်တညီ်းက မပ မ်နတွွေ့ရနတာေ့နပ။ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့ 

မိ ီ်းကနလီးမ ာီးသည ် အုပ်စု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့မှုအပါအဝင ် လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ 

ကကျံုခ ေ့ကကရသည ်။ 

၄၆။ တခ ိ တ်ညီ်းမှာပင ်အာဏာပုိငမ် ာီးသည ်နိငုင်သံာီးစစိစန်ရီးကတမ်ပာီး (NVC ကတ)် မ ာီးကိ ု

ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး အတငီ်းအဓမမခယံရူ  ် အသစတ်   ် အာီးထတုလ်ာကကသည။် ထိကုတသ်ည ်

ရုိဟငဂ် ာတို ေ့ကိ ု"ကီူးဝငဘ်ဂဂ ါလမီ ာီး" အမ စ ်သတမ်ှတက်ာ၊ ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  ဆကဆ်မံည်ေ့ စ စတ်စရ်ပ်၏ 

သနတဂကမ စန်သာနကကာင်ေ့ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့က မငငီ်းဆ ခ် ေ့ကကသည။် NVCကတသ်ည ်စစန်ဆီးနရီးဂတိ ်

မ ာီး မ တန်က ာန်ရီး၊ လယယ်ာနမမမ ာီး လကလ်မ်ှီးမီနရီးနငှ်ေ့ ငါီး မ်ီးခငွ်ေ့ ရရှိနရီးတို ေ့အတကွ ် မရှိမန  

လိအုပ်ခ ကတ်စခ် ု ပုိမုိမ စလ်ာခ ေ့သည။် NVCကတက်ိ ု လကခ်ရံ  ် ပခမိ်ီးနမခာကမ်ခငီ်းမ ာီး၊ အတငီ်း 

အဓမမအငအ်ာီး မပျုမခငီ်းမ ာီး မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။် ဤသို ေ့ မပျုလပ်ုခ ကမ် ာီးကိ ု ရပ်ရွာ 

အစညီ်းအနဝီးပွ မ ာီးတငွ ် ရ နငှ်ေ့စစတ်ပ်တို ေ့ နရှွေ့နမှာက၌် နသ တမ် င်ေ့နထာက၍် ပခမ်ိီးနမခာကခ် ေ့ 

ကကသည။် ယငီ်းအစညီ်းအနဝီးမ ာီးတငွ ် ရွာသာီးမ ာီးအာီး "ကတက်ိယုရူငယ်၊ူ မယရူင ် ဒနီိငုင်ကံ 

ထကွသ်ာွီး" ဟ ု နမပာကကာီးခ ေ့ကကသည။် တမခာီးန ရာမ ာီးတငွ၊် ဥပမာအာီးမ င်ေ့၊ ချွတမ်ပငရွ်ာစုတငွ ်

စစသ်ာီးမ ာီးက ကတက်ိလုကခ်ရံမည၊် လကမ်ခလံျှင ် အသတခ်ရံမညဟ်နုမပာကကာီးကကသည။် 

ရုိဟငဂ် ာအမ ာီးစုကမ ူဤသို ေ့ ပခမိ်ီးနမခာကခ်ရံနသာ်လညီ်း၊ NVC ကတက်ိ ုမငငီ်းဆ ဆ် မ စသ်ည်။  
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၄၇။  (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် နမလမ ှ ဇူလိငုလ်မ ာီးတငွ ် အစွ ီ်းနရာက ် ဗုဒဓဘာသာဝင ် ရဟ ီ်းနတာ် 

ဦီးဝီသရူသည ် ရခိငုမ်ပည ်ယန်မမာကပုိ်ငီ်းသို ေ့ နစှက်ကမိ်တိငုတ်ိငု ်ကနရာကက်ာ ကကီီးမာီးနသာ 

လထူတုရာီးပွ မ ာီး က ငီ်းပနဟာနမပာခ ေ့သည။် ရနသေ့နတာငပ်မိျုွေ့ ယ၊် နစတမီပငန်က ီးရွာကိ ု

ရခိငုရွ်ာသာီးမ ာီးနငှ်ေ့ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့ဝငမ် ာီးက ကသဂုတလ် တစလ်လံီုးလံီုး ပိတဆ်ို ေ့ထာီးခ ေ့သည။် 

(၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ကသဂုတလ် (၂၅) ရကန် ေ့ မတိငုမ်ီကာလအ ီီးတငွ ် တငီ်းမာမှုမ ာီး အရှိ တ်က ်

န သည်ေ့ကကာီးမှ မမ မ်ာမီဒယီာမ ာီးသည ်အာဆာ "အကကမီ်း ကသ်မာီးမ ာီး"၏ လှုပ်ရှာီးမှုသတငီ်းမ ာီး 

ကိ ု လှုံွေ့နဆာ်သည်ေ့ သနဘာမ င်ေ့ မီီးနလာငရ်ာနလပင်ေ့ကာ အလံီုးအရငီ်း နရီးသာီးန ာ်မပခ ေ့ကကသည။် 

အစိုီးရက ကမကထမပျုနသာ ရုိဟငဂ် ာမု ီ်းတီီးနရီးစကာီးမ ာီးကို ဆကလ်ကန်မပာကကာီးန ကကဆ  

မ စသ်ည။် 

၄၈။ ရခိငုန်ိငုင်နံရီးသမာီးမ ာီးနငှ်ေ့ တပ်မနတာ်ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ်တို ေ့ နတွွေ့ဆံနုဆီွးနနီွးမှု မပျုလပ်ု 

ပပီီးန ာကပုိ်ငီ်း၊ (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ကသဂုတလ်အနစာပုိငီ်းတငွ ်စစတ်ပ်မ ာီးနငှ်ေ့ တမခာီးနသာ စစတ်ပ်ဆိငုရ်ာ 

လက ်ကပ်စစညီ်းမ ာီးသည ်ရခိငုမ်ပည ်ယ ်နမမာကပုိ်ငီ်းတစဝ် ီ်းသို ေ့ အကကီီးအက ယ ်စုပုံနရာကရ်ှိလာ 

ကကသည။် နမခမမ တ်ပ်မ ဌာ ခ ျုပ် (၃၃) နငှ်ေ့ (၉၉)တို ေ့မှ စစသ်ာီးမ ာီးကိ ုရခိငုမ်ပည ်ယသ်ို ေ့ နလယာဉမ င်ေ့ 

ပုိ ေ့နဆာငခ် ထာီးနပီးခ ေ့သည။် စစန်ရီးကရိိယာ၊ လက ်ကတ် ဆ်ာပလာမ ာီးကိလုညီ်း နလယာဉမ င်ေ့ 

နပီးပုိ ေ့ခ ထာီးခ ေ့သည။် စစအ်ငအ်ာီး တိီုးပွာီး တညရ်ှိလာသညက် အထငအ်ရှာီးမ စသ်ည။် 

 ယမ်ခာီးနစာင်ေ့ ရ ကငီ်းစခ ီ်းမ ာီးကိ ု စစသ်ာီးမ ာီးက လွှ နမပာငီ်း၍ တာဝ ယ်ခူ ေ့ကကသည။် ရခိငု ်

အမ ိျုီးသာီးမ ာီးကိ ုလံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့သို ေ့ ဝငန်ရာကစ်စမ်ှုထမ်ီးနစသည။် ရ တပ် ွ ွေ့သို ေ့လညီ်း အမမ စ် စ ်

လမ်ီးနကကာငီ်းမ င်ေ့ ဝငန်ရာကန်စသည။် တမခာီးနသာ နဒသခရံခိငုအ်မ ိျုီးသာီးမ ာီးကိ ုစစုညီ်း၊ စညီ်းရုံီး 

ကာ လက ်ကမ် ာီး တပ်ဆငန်ပီးထာီးသည။် ဤသို ေ့စစအ်ငအ်ာီး တညန်ဆာကမ်ှုသည ်အကကီီးအမာီး 

မ စပ်ပီီး၊ အနသအခ ာ မပငဆ်င ် စစီဉနရီးဆွ ခ ကမ် ာီး အခ ိ ယ် ူ န ာ်နဆာငထ်ာီးရ  ် လိအုပ်သည။် 

ဤအခ ကက်ိ ု ကကည်ေ့လျှင ် န ာကပုိ်ငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီးသည် ကကျိုတငန်မျှာမ်ှ ီ်းပပီီး အကကွခ် စမီ ံ

ထာီးမခငီ်းမ စသ်ညက်ိ ုနတွွေ့ရသည။် 

(ဂ)   ောလက ောရ ညရ် ော ပ်ရ ေး 

မမ မ်ာနိငုင်ကံ တမခာီးလနူတလွိ ုကျွ န်တာ်တို ေ့ကိ ုအခငွ်ေ့အနရီးနတ ွမနပီးနသီး သနရွွေ့နတာေ့ 

မမပ ခ် ငပ်ါဘီူး။ ဒမီှာပ  နသတာ ပုိနကာငီ်းပါတယ။် 

၄၉။  ယန်မမရငှီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီးသည် (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် စကတ်ငဘ်ာလ (၅) ရကန် ေ့တငွ ် 
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ပပီီးဆံီုးခ ေ့ပပီဟု၁၀ အစိုီးရက နိငုင်တံကာကိ ုနမပာကကာီးခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ စစတ်ပ်၏ စစစ်ဉနရီးမ ာီးသည ်

နအာကတ်ိဘုာလထ ထတိိငု ်ဆကလ်ကမ် စပွ်ာီးန ခ ေ့သည။် ရုိဟငဂ် ာမ ာီး၏ လတွလ်ပ်စွာ နရွွေ့လ ာီး 

သာွီးလာခငွ်ေ့ကိ ု ထပ်မံတငီ်းကကပ်ခ ေ့သည။် က  ရ်ှိန နသာ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု ၄ငီ်းတို ေ့အမိ်တငွီ်း၌သာ 

န ရ  ် က ် ေ့သတထ်ာီးသမ င်ေ့၊ နစ ီးသာွီးရ မ်မ စ ် နငှ်ေ့ အသကန်မီွးဝမီ်းနက ာငီ်းရာှရ  ် မမ စန်ငှ်ေ့ 

အာဟာရခ ိျုွေ့တ ေ့မှုမ ာီးကိ ု ပုိမိဆုိီုးရွာီးလာနစသည။် လသူာီးခ ငီ်းစာ ာနထာကထ်ာီးမှု အနထာကအ်ပံေ့ 

မ ာီး မ  ် ေ့ခ ီနရီးကိ ု အလ ွအ်မငီ်းက ် ေ့သတထ်ာီးသည၊် သို ေ့မဟတု ် လံီုးဝပိတဆ်ို ေ့ ထာီးသည။် 

တစဘ်ကတ်ငွလ်ညီ်း နဒသခအံ ွ ွေ့မ ာီးက ရုိဟငဂ် ာတို ေ့အာီး တရာီးမဝငတ်ိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ 

တမခာီးနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စုမ ာီးမှ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့၏ ပစစညီ်းဥစစာမ ာီး၊ ကျွ နာွီးတရိစဆာ မ် ာီးနငှ်ေ့ 

တမခာီးပိငုဆ်ိငုပ်စစညီ်းမ ာီးအာီး ခိီုးယမူခငီ်းတို ေ့ကိ ု အကာအကယွ ် မနပီးခ ေ့ပါ။ လငိပုိ်ငီ်း ဆိငုရ်ာ 

အကကမီ်း ကမ်ှုအပါအဝင ် တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး မပတန်တာငီ်းမပတန်တာငီ်းနငှ်ေ့ ဆကလ်ကမ် စပ်ွာီး 

န ခ ေ့သည။် ဤအနမခအန မ ာီးက ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု ဘဂဂလာီးနဒေ့ရှ်နိငုင်သံို ေ့ ထကွခ်ာွနစရ  ်

ပုိ၍ ိအာီးနပီးခ ေ့သည။် (၂၀၁၈) ခနုစှ၊် နစှဆ် ီ်းမှ စတင၍် လစဥ် ပ မ်ီးမျှမခငီ်းအာီးမ င်ေ့ ရုိဟငဂ် ာမ ာီး 

တစလ်လျှင ်(၁၇၃၃) ဦီးနှု ီ်းမ င်ေ့ ထကွခ်ာွန ကကသည။် 

၅၀။ အစုလိကုအ်မပံျုလိကု ် န ရပ်စွ ် ေ့ခာွနစမခငီ်းနငှ်ေ့ ရုိဟငဂ် ာနက ီးရွာမ ာီးအာီး မီီးရှု ိ ွေ့ မခငီ်းတို ေ့ 

မပျုလပ်ုပပီီးန ာကပုိ်ငီ်းတငွ၊် မ စန်ပေါ်လာနသာ နမမလတွမ် ာီးအာီး စ စတ်က  ရယအူသံီုးမပျုမှုမ ာီး 

လပ်ုလာကကသည။် နမမထိီုးစကမ် ာီးမ င်ေ့ မီီးနလာငထ်ာီးနသာ၊ ပ ကစ်ီီးန နသာ နငှ်ေ့ မပ ကစ်ီီးဘ  

က  ရ်စန် နသာ အနဆာကအ်အံုမ ာီး အပါအဝင ်စိုကပ် ျိုီးခငီ်းမ ာီးကို ထိီုးနကှပိ်မပာီးနစခ ေ့ကကသည။် 

ဤသို ေ့မ င်ေ့ ရုိဟငဂ် ာအသိကုအ်ဝ ီ်းမ ာီး န ခ ေ့ကကနသာ နဒသမ ာီးတငွ ် ၎ငီ်းတို ေ့၏ ဘဝလကခဏာ 

အစအ မက  န်အာင ် လကစ်န  ာကခ် ေ့ကကသည။် တခ ိ တ်ညီ်းတငွ ် ရာဇဝတမ်ှုခငီ်း အနထာက ်

အထာီးမ ာီးကိလုညီ်း   ကဆ်ီီးပစရ်ာနရာကသ်ည။် ရုိဟငဂ် ာနက ီးရွာမ ာီး ဒါဇငခ် ီ၍ နပ ာကက်ယွ ်

သာွီးကကပပီမ စသ်ည။် ဤန ရာမ ာီးတငွ ် တညန်ထာငန် နသာ အနဆာကအ်အံအုသစမ် ာီးမှာ 

လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးအတကွ ် ကငီ်းစခ ီ်းမ ာီးနငှ်ေ့ တမခာီးနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စုမ ာီးအတကွ် 

အမိ်ရာတ ီ်းမ ာီးမ စသ်ည။် အစိုီးရ၏ မပ လ်ညန် ရာခ ထာီးနရီး စမီံက ိီ်းအသစမ် ာီးအရ န ရပ် 

စွ ် ေ့ခာွသမူ ာီးအတကွ ် နဆာကလ်ပ်ုနပီးမည်ေ့ အမိ်အာီးလံီုး ီီးပါီးသည် ရုိဟငဂ် ာမဟတုန်သာ တမခာီး 

တိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ာီးအတကွသ်ာ မ စသ်ည။် ရုိဟငဂ် ာတို ေ့၏နမမယာမ ာီးကိ ု ရယအူသံီုးမပျုထာီးနသာ 

                                                           
၁၀ အမ ိျုီးသာီးမပ လ်ညသ်င်ေ့မမတ်နရီးနငှ်ေ့ ပငမ်ိီးခ မ်ီးနရီးဆိုငရ်ာ ကကိျုီးပမ်ီးအာီးထတု်မှုမ ာီးနငှ်ေ့ ပတ်သက်၍ 

မပညန်ထာငစ်သုမမတ မမ မ်ာနိငုင်နံတာ်၏ အတိုငပ်ငခ်ံပဂုဂိျုလ် နဒေါ်နအာငဆ် ီ်းစကုကညက် နမပာကကာီးခ ေ့နသာမိ ် ေ့ခွ ီ်း။ 

(၂၀၁၇ ခုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ (၁၉) ရက် န ေ့စဘ်ွတ်စာမ က်နာှမ ှစာစု) 

https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/speech-delivered-by-her-ecellency-daw-aung-san-suu-kyi-

state-counsellor-of-the-/1121130291354519/ 
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လမ်ီးသစမ် ာီးနငှ်ေ့ သတတ ျုတငွီ်းမ ာီးအပါအဝင ် တမခာီးနသာ အနမခခအံနဆာကအ်အံု စမီံက ိီ်းမ ာီး 

ကိလုညီ်း အနကာငအ်ထညန် ာ် နဆာငရွ်ကလ် က ်ရှိကကသည။်  

၅၁။ အစိုီးရသည ် အဟ သ်နဘာမ င်ေ့ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု မပ လ်ညလ်ကခ်မံညဟ် ု အာမခ ံ

ခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ ယန ေ့အထ ိဤသို ေ့ မပ လ်ညလ်ကခ်နံရီးလပ်ုင ီ်းစဉတငွ ်လံမုချံုစွာ၊ ဂဏုသ်ကိခာရှိစွာ နငှ်ေ့ 

နရရှညတ်ညတ်ံေ့ ခိငုပ်မ မည်ေ့  မပ လ်ညလ်ကခ်နံရီးမ စရ်  ် မရှိမမ စလ်ိအုပ်နသာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးကိ ု

နလီးစာီးသည်ေ့ ပုံစလံကခဏာမ ာီးအာီး မနတွွေ့ရနသီးနပ။ မပ လ်ညလ်ကခ်နံရီး လပ်ုင ီ်းစဉမ ာီးတငွ ်

NVCကတမ် ာီးကိလုကခ်ရံယရူ  ်နငှ်ေ့ သဆံီူးကကျိုီးခတထ်ာီးနသာ လကခ်နံရီးစခ မ် ာီးတငွ ်စစိစခ်ရံ  ်

လိအုပ်သည။် အစိီုးရခငွ်ေ့မပျုခ ကမ် င်ေ့  ိနှပ်ိထာီးမှုနငှ်ေ့  ယထ်တုခ်ွ မခာီးနသာ နမပာစကာီးမ ာီး 

အပါအဝင၊် အစုလိကုအ်မပံျုလိကု ် ထကွန်မပီးမှုကိ ု မ စန်စနသာ အရငီ်းခ ံ အနကကာငီ်းတရာီးမ ာီးကိ ု

လကမ်ခမံငငီ်းဆ က်ာ ဆကလ်က၍် မနလ ာေ့ခ ဘ  မပျုလပ်ုန ကကဆ မ စသ်ည။် လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးကိ ု

ဆိီုးရွာီးစွာ က  ီးလ ွခ် ိျုီးန ာကခ် ေ့ကကနသာ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ် မပစဒ်ဏမ်ှ ကငီ်းဝတန် သည ်

သာမက၊ ထိစုစသ်ာီးမ ာီးသည ် မပ လ်ညဝ်ငန်ရာကလ်ာသမူ ာီး၏ လံမုချံုနရီးကိ ု တာဝ ယ်မူည်ေ့ 

သမူ ာီးလညီ်း မ စသ်ည။် 

(ဃ)  ပစမ်ှု   ေးလေ်ွ  မ ောေး 

၅၂။  " ယန်မမရငှီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီး"ကိ ု တပ်မနတာ်မ ှ ဦီးနဆာငခ် ေ့သည။် ၎ငီ်းနငှ်ေ့အတ ူ

တမခာီးနသာ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီး၊ အထီူးသမ င်ေ့ မမ မ်ာနိငုင်ရံ တပ် ွ ွေ့ နငှ်ေ့  ယမ်ခာီးနစာင်ေ့ရ တပ် ွ ွေ့တို ေ့ 

ပါဝငခ် ေ့ကကသည။် အန ာကပုိ်ငီ်းတိငုီ်းစစဌ်ာ ခ ျုပ် လကန်အာကခ် ံ တပ်ရငီ်း၊တပ် ွ ွေ့မ ာီးသည ်

တက ်ကစွာ ပါဝငခ် ေ့ကကသည။် ၄ငီ်းတို ေ့နငှ်ေ့အတ ူနမခမမ တ်ပ်မဌာ ခ ျုပ် အမှတ ်(၃၃) နငှ်ေ့ (၉၉) တို ေ့လညီ်း 

ပါဝငခ် ေ့ကကသည။် ဤတပ်မအာီးလံီုးသည ် ဒတုယိတပ်မနတာ် ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ် ဒတုယိ 

ဗုိလခ် ျုပ်မ ီးကကီီး စိီုးဝငီ်းကိ ု တိကုရုိ်က ် အစရီငခ်ကံကသည။် အဆိီုးရွာီးဆံီုးနသာ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးကိ ု

နမခမမ တ်ပ်မဌာ ခ ျုပ် တပ်မ ာီးက က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမီ်း ကမ်ှု မ စရ်ပ် 

အာီးလံီုးလိလုိမုှာ တပ်မနတာ် စစသ်ာီးမ ာီး၏ လပ်ုရပ်မ စသ်ည။် 

၅၃။ အခ ိျုွေ့နသာနက ီးရွာမ ာီးတငွ ် ရခိငုအ်မ ိျုီးသာီးမ ာီးသည ် စစဆ်ငန်ရီးတငွ ် ပါဝငခ် ေ့ကကသည။် 

အမ ာီးအာီးမ င်ေ့ လယုကမ်ှုနငှ်ေ့ မီီးရှု ိ ွေ့ မှုတို ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးကိ ု သတမ် တမ်ှုနငှ်ေ့ 

ထခိိကုဒ်ဏရ်ာရနစမှု တို ေ့တငွလ်ညီ်း ပါဝငခ် ေ့ကကသည။် တမခာီးနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီး လ ူညီ်းစ ု

အုပ်စုမ ာီးမှ အရပ်သာီးမ ာီးသညလ်ညီ်း အခ ိျုွေ့န ရာမ ာီးတငွ ် ပါဝငက်  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် 

စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးတငွ ် အရပ်သာီး အပ်ုစုမ ာီး အ  တ်လ လ ၊ စ စတ်က  စုစညီ်းပါဝငန် မှုနငှ်ေ့ 

၄ငီ်းတို ေ့အာီး လက ်ကတ်ပ်ဆငန်ပီးမခငီ်း၊ တာဝ န်ပီးအပ်မခငီ်းနငှ်ေ့ တာဝ ထ်မီ်းနဆာငမ်ခငီ်းတို ေ့ 

ပမိျုွေ့ ယ(်၃)ခ ုတစဝ် ီ်း ပုံစတံမူ စန် မခငီ်းသည် တပ်မနတာ်မှ တသမတညီ်းမ စန်အာင ်အကကွခ် စစီဉ 

နဆာငရွ်ကထ်ာီးမှုကိ ုမပသလ က ်ရှိသည။် 
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၅၄။ အာဆာအ ွ ွေ့ မှလညီ်း  လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး အလွ သံီုးစာီးမပျုမှုမ ာီးကိ ု က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် 

ဒါဇငန်က ာ ်ရွာသာီးမ ာီးအာီး သတငီ်းနပီးသည ်ဟ ုသသံယရှိသမ င်ေ့ သတမ် တမ်ခငီ်း၊ (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် 

ကသဂုတလ် (၂၅) ရကန် ေ့တငွ ် အထကမ်ပ ီးမ ရခိငုရွ်ာကိ ု မီီးရှု ိ ွေ့ မခငီ်းတို ေ့ ပါဝငသ်ည။် အာဆာအ ွ ွေ့က 

ရုိဟငဂ် ာနက ီးရွာမ ာီးကိ ုမီီးရှု ိ ွေ့ ခ ေ့ကကသညဟ် ုအစိီုးရကန ာ်မပခ ေ့နသာ်လညီ်း မစရ်ငှီ်းသည ်ထိသုို ေ့နသာ 

လကခဏာမ ာီးကိ ု မနတွွေ့ ခ ေ့ရပါ။ အာဆာက က  ီးလ ွခ် ေ့သညဟ် ု စွပ်စွ ထာီးနသာ တမခာီးနသာ 

အလွ သံီုးစာီးမှုမ ာီး၊ ပမိျုလမူ ျိုီးမ ာီး အပါအဝင ် ရခိငုန်ငှ်ေ့တမခာီးနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စုမ ာီးကို 

သတမ် တခ် ေ့ပါသညဆ်ိနုသာ မ စရ်ပ်အနတာ်မ ာီးမ ာီးကိ ု ထပ်မံစံုစမ်ီးစစန်ဆီးရ  ် လိအုပ်သည။် 

ခနမာငီ်းဆပ်ိရွာမှ ဟနိဒ အမ ိျုီးသာီးနငှ်ေ့အမ ိျုီးသမီီး အနယာကန်ပါငီ်း (၁၀၀) အထအိာီး သတမ် တခ် ေ့မှု 

ကိလုညီ်း ဆကလ်က ် စံုစမီ်းစစန်ဆီးရ လ်ိအုပ်သည။် ထိဟုနိဒ မ စရ်ပ်နငှ်ေ့ စပ်လ ဉီး၍ မစရ်ှငီ်း၏ 

က ဦီးအခ ကအ်လက ်အရငီ်းအမမစက် လသူတမ်ှုမ စခ် ေ့သညဟ် ုနထာကခ် ံသကန်သမပနသာ်လညီ်း၊ 

က  ီးလ ွသ်မူ ာီးက ဘယသ်ဘူယဝ်ါမ စန်ကကာငီ်း ယတမိပတမ်နမပာနိငုပ်ါ။ ယငီ်းနဒသတငွ ်

တမခာီးနသာစစန်သီွး ကအပ်ုစုမ ာီး သို ေ့မဟတု၊် ရာဇဝတအ် ွ ွေ့မ ာီးကလညီ်း တက ်ကလှုပ်ရှာီးန လ က ်

ရှိရာ ၎ငီ်းတို ေ့မှလညီ်း အလွ သံီုးစာီးမှုမ ာီး က  ီးလ ွခ် ေ့မခငီ်း မ စန်ိငုန်ခ ရှိသည။် 

(ခ)  ခ ငန် င်ူ့ ရ မ်ေး ပညေ်ယမ် ောေး 

တပ်မနတာ်စစသ်ာီးနတကွ တို ေ့နတကွိ ု လလူိဆုကဆ်တံာမဟတုဘ်ီူး၊ တရိစဆာ လ်ိ ု

ဆကဆ်တံာ။ သတူို ေ့က ကိယုန်တကွိ ုရှိနတာင ်မရှိသင်ေ့တ ေ့လနူတလွို ေ့ အမမငရ်ှိကကတာ။ 

၅၅။ လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီး၊ အထီူးသမ င်ေ့ တပ်မနတာသ်ည ် အလာီးတ ူ အမပျုအမ ူ

ဓနလေ့ထံီုးစမံ ာီးအာီး တမခာီးန ရာနဒသမ ာီးတငွလ်ညီ်း မပျုက င်ေ့လ ကရ်ှိသည။် ကခ ငန်ငှ်ေ့ 

ရှမ်ီးမပည ်ယမ် ာီး ပါဝငန်သာ မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းရှိ အနမခအန ကိ ု မစရ်ငှီ်းက အာရုံစိကု ်

နလေ့လာခ ေ့သည၊်၊ မစရ်ှငီ်းနငှ်ေ့ အတ ူစကာီးနမပာဆိခု ေ့ကကနသာ ၎ငီ်းနဒသခမံ ာီးက သတူို ေ့၏ အတဒိကုခကိ ု

လတူိငုီ်းက လ စလ်  ရှုထာီးသည ်ဟ ုခစံာီးယဆူကကသည။် 

၅၆။ အစိုီးရအစဉအဆကသ်ည ်"တိငုီ်းရငီ်းသာီးလက ်ကက်ိငုအ် ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီး" (EAO) မ ိျုီးစံု နငှ်ေ့ 

နစှ ်က ် ပစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှု ရပ်စ နရီးသနဘာတစူာခ ျုပ်မ ာီးနငှ်ေ့ တစန်ိငုင်လံံီုး ပစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှု 

ရပ်စ နရီး သနဘာတစူာခ ျုပ် (NCA) တို ေ့ကိ ုလကမှ်တန်ရီးထိီုးခ ေ့ကကပပီီးမ စသ်ည။် တစပ်ပိျုငတ်ညီ်းတငွ၊် 

(၂၀၁၁) ခနုစှမ်ှစတင၍် မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းတငွ ်တပ်မနတာ်နငှ်ေ့ လက ်ကက်ိငုအ် ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီး 

အကကာီး တိကုပ်ွ မ ာီး တရှိ တ်ိီုး မမင်ေ့မာီးလာခ ေ့သည။် အထီူးသမ င်ေ့ NCAမှ ထတုပ်ယထ်ာီးသမူ ာီး 

သို ေ့မဟတု၊် NCAကိလုကမ်ှတမ်ထိီုးသမူ ာီးနငှ်ေ့ တိကုပွ် အရှိ မ်မင်ေ့တကခ် ေ့သည။် ထိအု ွ ွေ့အစညီ်း 

မ ာီးတငွ ် (၁၇) နစှက်ကာ တညတ်ံေ့ခ ေ့နသာ အပစအ်ခတ ်ရပ်စ နရီးသနဘာတညူခီ က ် (၂၀၁၁) ခနုစှ၌် 

ပ ကမ်ပာီးခ ေ့သည်ေ့ ကခ ငလ်တွန်မမာကန်ရီးတပ်မနတာ် (KIA)၊ ရှမ်ီးမပညတ်ပ်မနတာ ် - နမမာကပုိ်ငီ်း၊ 

မမ မ်ာအမ ိျုီးသာီး ဒမီိုကရကတ်စ ် မဟာမိတတ်ပ်မနတာ် (MNDAA) နငှ်ေ့ တနအာငီ်း အမ ိျုီးသာီး 
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လတွန်မမာကန်ရီး တပ်မနတာ် (TNLA) တို ေ့ပါဝငက်ကသည။် TNLA နငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပညတ်ပ်မနတာ် - 

နတာငပုိ်ငီ်း (SSA-S) တို ေ့အကကာီးတငွလ်ညီ်း တိကုပွ် မ ာီးမ စပွ်ာီးခ ေ့သည။် 

၅၇။ ဤပဋကိခမ ာီးတငွ ် ရှုပ်နထီွးနသာ သမိုငီ်းနကကာငီ်းမ ာီးရှိပပီီး၊ နမမယာအသံီုးမပျုမှု၊  ံွွေ့ ပ ိျုီး 

တိီုးတကန်ရီးစမီံက ိီ်းမ ာီး၊ သဘာဝသယဇံာတထတုန် ာ် အသံီုးမပျုမှုနငှ်ေ့ တရာီးမဝင ်မူီးယစန်ဆီးဝါီး 

က ုသ်ယွမ်ှု တို ေ့အပါအဝင၊် အသီီးသီီးနသာ မနက မ ပ် အည ျိုီးမ ာီးမှ လှုံွေ့နဆာ်ခ ေ့ကကသည။် သို ေ့ရာတငွ၊် 

နအာကန်မခ အရငီ်းအမမစ ်အနကကာငီ်းခမံ ာီးမှာ ကိယုပုိ်င ်အုပ်ခ ျုပ်ခငွ်ေ့ ပုိမိရုယလူိခု က၊် ကိယု်ေ့ကကမမာ 

ကိယု ် တ်ီီးပုိငခ်ငွ်ေ့ရယလူိခု က ် နငှ်ေ့ တိငုီ်းရငီ်းသာီး သို ေ့မဟတု ် ဘာသာနရီးခွ မခာီးမှုမ ာီး 

ပနပ ာကလ်ိခု က ်အပါအဝင၊် အရပ်သာီးမ ာီးကိပုစမ်ှတထ်ာီးနသာ တပ်မနတာ်၏ ညီ်းဗ  ဟာမ ာီးနငှ်ေ့ 

လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ခ ိျုီးန ာကမ်ှုတို ေ့ အနပေါ် မနက  ပ်ခ ကတ်ို ေ့ မ စသ်ည။် 

၅၈။ မစရ်ှငီ်းသည ်ဤလက ်ကက်ိငုပ်ဋပိကခမ ာီးနငှ်ေ့ ဆကစ်ပ်၍ မ စရ်ပ်အနတာ်မ ာီးမ ာီးကိ ုမှ ၊် 

မမှ  ်ဆံီုးမ တစ်စန်ဆီးနိငုခ် ေ့ပပီီး၊ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာဥပနဒအာီး တသမတတ်ညီ်း ခ ိျုီးန ာကန် နသာ 

ဓနလေ့ထံီုးစမံ ာီးကိလုညီ်း အတညမ်ပျုနိငုခ် ေ့သည။် တိကုပ်ွ မ ာီးဆကလ်ကမ် စပ်ွာီးန ကာ၊ မတညမ်ပငမိ ်

မ စန် သည်ေ့ အန အထာီးမ ာီး၌ ဤခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးသည ် ယန ေ့ထ ိ ဆကလ်ကမ် စန်ပေါ်န ဆ  

မ စသ်ည။်  

(၁) တပ်မရတော်  ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေး 

ကိယုတ်ို ေ့ရွာမှာ သပူု မ်ရှိပါဘီူး။ ဒါနပမယ်ေ့ စစတ်ပ်က ဒတီိငုီ်းပ နရာကလ်ာပပီီး မပညသ်နူတကွိ ု

တိကုခ်ိကုန်တာေ့တာပ ။ 

၅၉။ မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းတငွ ်တပ်မနတာ်စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးသည ်အရပ်သာီးမ ာီးနငှ်ေ့ အရပ်သာီး 

ပုိင ် ပစစညီ်းဥစစာမ ာီးကိ ု ပစမ်ှတထ်ာီးသည်ေ့ စ စတ်က  တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ မခွ မခာီးဘ  ထငရ်ာစိုငီ်း 

ရမ်ီးတိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး မ စက်ကသည။် တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးသည ်မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ အရပ်သာီးမ ာီး လနူ  

ထထူပ်နသာ န ရာမ ာီးတငွ ်မ စန်လေ့ရှိပပီီး၊ စစဆ်ငန်ရီး ဦီးတညခ် က ်ကငီ်းမ ေ့ကာ၊ အရပ်သာီးမ ာီး၏ 

အသက၊် အိီုးအမိ်စညီ်းစမိ် နငှ်ေ့ က  ီ်းမာသခုတို ေ့ကိ ု လံီုးဝ ဥနပကခာမမပျုနသာ လပ်ုရပ်မ ာီး မ စက်က 

သည။် တပ်မနတာ်သာီးမ ာီးသည ် ထကွန်မပီးန ကကနသာ သို ေ့မဟတု ် ခိလုှုရံာန ရာ ရာှန ကကနသာ 

အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု နသ တ၊် အမမာက၊် လက ်ကက်ကီီးမ ာီးမ င်ေ့ တိကုခ်ိကုပ်စခ်တခ် ေ့ကကသည။် 

တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးသည ် ပုံမှ အ်ာီးမ င်ေ့ အရပ်သာီးမ ာီးကိ ုနသဆံီုး၊ ဒဏရ်ာရနစခ ေ့သည။် လယုကမ်ှုမ ာီး 

န ရာအနှံ ေ့မ စပွ်ာီးမခငီ်းနငှ်ေ့ အိီုးအမိ်မ ာီးကိ ု  ကဆ်ီီးမီီးရှု ိ ွေ့ မှုမ ာီးသည် မ စရုိ်ီးမ စစ်ဉမ ာီး မ စန် သည။် 

ဤသို ေ့နသာအမပျုအမူမ ာီးကိ ု မမ မ်ာမပညန်မမာကပုိ်ငီ်းတငွ ် ပဋပိကခဒဏက်ိ ု အမ ာီးဆံီုး ခရံနသာ 

နဒသမ ာီး၊ အထီူးသမ င်ေ့ တိငုီ်းရငီ်းသာီးလက ်ကက်ိငုမ် ာီး၏ ထ ိီ်းခ ျုပ်မှုနအာကရ်ှိ  ယန်မမမ ာီး 

သို ေ့မဟတု ်၎ငီ်း ယန်မမအ ီီးတစဝုိ်ကတ်ို ေ့၌ နတွွေ့ရသည။်။   
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၆၀။ ဤလပ်ု ညီ်းလပ်ုဟ သ်ည ် တမခာီးနသာ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး က  ီးလ ွရ်  ် လယွက်နူအာင ်

အကအူညနီပီးခ ေ့သည။် အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု ပစမ်တှထ်ာီးမခငီ်းမှာ ၄ငီ်းတို ေ့သည ် လက ်ကက်ိငုမ် ာီးနငှ်ေ့ 

တိငုီ်းရငီ်းသာီးအုပ်စု တစစ်တုညီ်းမှ မ စန်သာနကကာင်ေ့ သို ေ့မဟတု၊် ၄ငီ်းတို ေ့သည ် တိကုခ်ိကုန်ိငုန်သာ 

အရွယန်ရာကမ် ာီး မ စန်သာနကကာင်ေ့ မ စသ်ည။် အရပ်သာီးမ ာီးအာီး  လက ်ကက်ိငုတ်ပ် ွ ွေ့မ ာီးသို ေ့ 

မဝငန်ရာကန်ိငုရ်  ် ကကျိုီးပမီ်းမှုဟ ု ထငရ်သည။် မစရ်ှငီ်းသည ် အသကရ်ှငခ်ငွ်ေ့အာီး ခ ိျုီးန ာကန်လေ့ 

ရှိနသာ လပ်ုန က  အမပျုအမူပုံစ ံ တပ်မနတာ်တငွရ်ှိသညဟ် ု အခိငုအ်မာ အတညမ်ပျုနိငုခ် ေ့သည။် 

မ ာီးစွာနသာ တရာီးမဝင ်သတမ် တမ်ှုမ ာီး၊ မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ တပ်မနတာ် စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးကကာီးတငွ ်

မခွ မခာီးဘ  ထငရ်ာစိုငီ်း တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး၊ အရပ်သာီးမ ာီးအာီး ပစမ်ှတထ်ာီးနသာ တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီး 

သို ေ့မဟတု ် လသူတမ်ှုမ ာီး၊ တပ်မနတာ်က ထ ိီ်းသမိ်ီးထာီးသမူ ာီးကို တရာီးစရီငမ်ခငီ်းမမပျုဘ  

ကပ်ွမ ကမ်ခငီ်းမ ာီး စသညတ်ို ေ့ကိ ု က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် တရာီးမဝင ် သတမ် တမ်ှုမ ာီးသည ်

တမခာီးန ာကခ်အံနမခအန တို ေ့တငွလ်ညီ်း မ စပွ်ာီးခ ေ့သည။် တိကုပွ် မ ာီးနငှ်ေ့ တိကုရုိ်ကဆ်ကစ်ပ်မှု 

မရှိနသာ အနမခအန မ ာီးတငွ၊် ဥပမာအာီးမ င်ေ့ နချွီးတပ်ဆွ န စဉ၊ သတမ် တမ်ှုမ ာီးလညီ်း မ စပ်ွာီး 

ခ ေ့သည။်  

၆၁။  အလာီးတ၊ူ နှပ်ိစကည် ငီ်းပ ီ်းမှုနငှ်ေ့ တမခာီးနသာ ဆိီုးရွာီးစွာဆကဆ်မံှုတို ေ့အာီးလညီ်း 

တပ်မနတာ်၏ ခ ိျုီးန ာကန်လေ့ရှိနသာ လပ်ုန က  အမပျုအမူပုံစအံမ စ ်နတွွေ့ ရှိခ ေ့သည။် အမ ာီးအာီးမ င်ေ့ 

အမ ိျုီးသာီးမ ာီး၊ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးနငှ်ေ့ ကနလီးသငူယမ် ာီးကိ ု လက ်ကက်ိငုမ် ာီး၏ လှုပ်ရှာီးမှုနငှ်ေ့ 

စပ်လ ဉီးသည်ေ့ အနကကာငီ်းအရာ သို ေ့မဟတု၊် လက ်ကက်ိငုသ်ာီးမ ာီး မ စပ်ါနကကာငီ်း ဝ ခ်ခံ ကမ် ာီး 

ရရှိရ  ် နှပ်ိစကက်ကသည။် သို ေ့မဟတု၊် တပ်မနတာရ် သ်မူ ာီးမ စန်သာ လက ်ကက်ိငုအ် ွ ွေ့မ ာီးကို 

နထာကခ်အံာီးနပီးသမူ ာီး ဟ၍ူ အမပစန်ပီးမခငီ်းအန နငှ်ေ့ ည ဉီးပ ီ်းနှပ်ိစကက်ကသည။် နှပ်ိစက ်

ည ဉီးပ ီ်းမှုနငှ်ေ့ ဆိီုးရွာီးစွာဆကဆ်မံှုတို ေ့ကိ ု အသံီုးမပျု၍ လမူ ာီးကိ ု အဓမမခိငုီ်းနစသည။် လမူ ာီးကိ ု

ထ ိီ်းသမိီ်းထာီးနသာ အနမခအန မ ာီးသည ်မကကာခဏဆိသုလိပုင ်ဆိီုးရွာီးစွာဆကဆ်မံခငီ်း အန နငှ်ေ့ 

သကန်ရာကသ်ည်ေ့ အနမခအန မ ာီးမ စသ်ည။် အရပ်သာီးမ ာီးအာီး ပဋပိကခ ယန်မမမ ာီးတငွ ်

စစတ်ပ်၏ လညှ်ေ့ကငီ်းမ ာီးနရှ ွေ့ မှ အဓမမသာွီးခိငုီ်းသည။် တခါတရံတငွ ်စစတ်ပ်ဝတစ်ံုမ ာီး ဝတန်စကာ 

သာွီးခိငုီ်းသညမ် စရ်ာ ၄ငီ်းအရပ်သာီးမ ာီးအာီး တိကုခ်ိကုခ်ရံမခငီ်းမ ာီး၊ နသဆံီုးမခငီ်းနငှ်ေ့ ဒဏရ်ာရရှိမခငီ်း 

တို ေ့ မ စန်စသည။် 

၆၂။ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးအာီး မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်းနငှ်ေ့ တမခာီးနသာ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီးမ င်ေ့ 

နစာ်ကာီးလ ကရ်ှိသည။် တခ ိျုွေ့အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးကိ ု မမ မ်ာစစသ်ာီးမ ာီးက အဓဓမနခေါ်နဆာငသ်ာွီးကာ၊ 

အုပ်စု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်းမ ာီး အပါအဝင၊် မုဒမ်ိီးက င်ေ့ကကပပီီး၊ သတမ် တထ်ာီးခ ေ့ကကသည။် အမ ိျုီးသမီီး 

မ ာီးနငှ်ေ့ မိ ီ်းကနလီးငယမ် ာီးကိ ု နရွီးထတုက်ာ စစသ်ာီးမ ာီးနငှ်ေ့ အဓမမလကထ်ပ်ခိငုီ်းမခငီ်း၊ လငိပုိ်ငီ်း 

ဆိငုရ်ာ အကကမီ်း ကမ်ှုမ ာီးအာီး ၄ငီ်းတို ေ့၏ အမိမ် ာီးအတငွီ်းမှာပင ်ပစမ်တှထ်ာီး၍ က  ီးလ ွက်ကမခငီ်း 
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တို ေ့ ရှိသည။် မ ာီးစွာနသာမ စရ်ပ်မ ာီး၌ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမီ်း ကမ်ှုမ ာီး နငှ်ေ့ နှမ်ိေ့ခ နစာ်ကာီးနသာ 

အမပျုအမူမ ာီး၊ ဆ ဆိမုခငီ်း၊ တနံတီွးနထီွးခ မခငီ်း စသညတ်ို ေ့ကိ ု တွ  က ် မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။် 

အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးက ထိသုို ေ့ အထ ိီ်းသမ်ိီးခထံာီးရမခငီ်းတို ေ့မှ အလတွအ်နမမာက ် ထကွန်မပီးနိငုခ် ေ့လျှင၊် 

တပ်မနတာ်သာီးမ ာီးသည ်မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ ၄ငီ်းတို ေ့ကိ ု မပ လ်ိကုရ်ှာကကသည။် ၄ငီ်းတို ေ့၏မိသာီးစုကိ ု

ပခမိ်ီးနမခာကက်ာ မိသာီးစုပုိင ် ပစစညီ်းဥစစာမ ာီးကိ ု   ကဆ်ီီးမခငီ်း၊ ခိီုးယမူခငီ်းတို ေ့ လပ်ုကကသည။် 

အမ ိျုီးသာီးမ ာီးကိ ု လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမီ်း ကမ်ှုသည် ထ ိီ်းသမိီ်းထာီးသမူ ာီးထမံှ အခ ကအ်လက ်

သို ေ့မဟတု ် နမ ာင်ေ့ခ ကမ် ာီးရယရူ  ် အပါအဝင၊် နှပ်ိစကည် ဉီးပ ီ်းရ  ် ရညရွ်ယခ် ကမ် င်ေ့ 

မပျုလပ်ုကကမခငီ်းမ စသ်ည။်  

၆၃။ တပ်မနတာ်သည ် တရာီးလကလ်တွ ်မ်ီးဆီီးမခငီ်းနငှ်ေ့ လတွလ်ပ်မှုကိ ု ခ ိျုွေ့ င ေ့နစမခငီ်းတို ေ့ကိ ု

က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် ဤသို ေ့ မ စရ်ပ်နတာ်နတာ်မ ာီးမ ာီးသည ် လမူ ာီးနပ ာကက်ယွသ်ာွီးနအာင ်

အတငီ်းအကကပ်မပျုမခငီ်း (အစန  ာကမ်ခငီ်း) အရာ သကန်ရာကသ်ည။် အမ ိျုီးသာီးနငှ်ေ့ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီး၊ 

အခ ိျုွေ့ မ စရ်ပ်မ ာီးတငွ ် ကနလီးမ ာီးကိ ု နချွီးတပ်ဆွ ရ သ်ို ေ့မဟတု ် လက ်ကက်ိငုမ် ာီးနငှ်ေ့ အခ ိတ ်

အဆကရ်ှိသညဟ် ုသသံယ ရှိသည်ေ့အတကွ ်၄ငီ်းတို ေ့၏ရွာမ ာီးမှ အဓမမနခေါ်နဆာငသ်ာွီးပပီီး ထ ိီ်းသမိ်ီး 

ထာီးကကသည။် အ မီ်းခရံသမူ ာီးကိ ုတစန် ေ့တာမှ နစှန်စှတ်ိငုတ်ိငုက်ကာသညအ်ထ ိတရာီးမဝငန်သာ 

အက ဉီးနထာငန် ရာမ ာီးတငွ ် အဆကအ်သယွမ် တ၍် ထ ိီ်းသမိီ်းထာီးကကသည။် အမ ာီးစမုှာ 

မညသ်ည်ေ့အနကကာငီ်းနကကာင်ေ့ မိမိတို ေ့ကိ ု  မီ်းဆီီးသညက်ိ ု မရငှီ်းမပကကသည်ေ့ အမပင ် တရာီးရုံီးတင ်

စစန်ဆီးမခငီ်းလညီ်း မမပျုလပ်ုနပီးပါ။ ရှမ်ီးမပည ်ယ၊် မ ုီ်းကိီုး၌ (၂၀၁၆) ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလတငွ ်

လနူပါငီ်း (၁၀၀) နက ာ်သည ်ဤသို ေ့  မ်ီးဆီီးထ ိီ်းသမိီ်းမခငီ်းကိ ုခခံ ေ့ရသည။်  

၆၄။ မမ မ်ာနိငုင်၏ံ တမခာီးနသာ  ယန်မမနဒသမ ာီးမှာက ေ့သို ေ့ပင ်နချွီးတပ်ဆွ မခငီ်းသည ်မမ မ်ာနိငုင် ံ

နမမာကပုိ်ငီ်း၌ လအူမ ာီးအမပာီးအ ုိ ေ့ န ေ့စဉန ေ့တိငုီ်း မ စန် က  အမ စတ်စရ်ပ်မ စသ်ည။် နပေါ်တာ 

ဆွ မခငီ်း၊ ကတတုက် ငီ်းမ ာီးတီူးမခငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်လမ်ီးမပမ ာီး၊ ထမငီ်းခ ကမ် ာီး အန နငှ်ေ့ ခိငုီ်းနစနိငုရ်  ်

နချွီးတပ်ဆွ မခငီ်းတို ေ့ကိ ု တပ်မနတာ်က စ စတ်က  က  ီးလ ွန် သည်ေ့ ဓနလေ့ထံီုးစကံိ ု မစရ်ှငီ်းမ ှ

အမှ အ်က မ် စန်ကကာငီ်း အတညမ်ပျုနိငုခ် ေ့သည။် စစသ်ာီးမ ာီးသည ် ဆိငုီ်းမဆင်ေ့ ဗုံမဆင်ေ့ရွာမ ာီးသို ေ့ 

အပမ လိလုိ ု နရာကလ်ာကကပပီီး၊ မပညသ်မူ ာီးကိ ု နချွီးတပ်ဆွ ရ  ် နခေါ်နဆာငသ်ာွီးကကသည။် ယငီ်းသို ေ့ 

နခေါ်နဆာငသ်ာွီးမခငီ်းတို ေ့မှာ တစက်ကမိ်ဆိလုျှင ် ရကသ်တတ ပတန်ငှ်ေ့ခ ီ၍ ကကာသည။် နခေါ်သာွီးခရံနသာ 

လအူခ ိျုွေ့အာီး တပ်မနတာဘ်ကမှ် တိကုခ်ိကုန်စခ ေ့သည။် တပ်မနတာ်သည ် ကနလီးစစသ်ာီး 

မပဿ ာကိ ု နမ ရှငီ်းရ  ် ကကျိုီးပမ်ီးမှု တစစ်ံုတစရ်ာ မပျုလပ်ုခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ အစရီငခ်သံည်ေ့ 

ကာလအတငွီ်း ကနလီး သငူယမ် ာီးကိ ုစစသ်ာီးအမ စ ်စုနဆာငီ်းလ ကရ်ှိသည။်။  

၆၅။ မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းတငွ ် တိငုီ်းရငီ်းသာီးလ ူညီ်းစုမ ာီးနငှ်ေ့ ဘာသာမခာီး လ ူညီ်းစုမ ာီး 

အနပေါ် ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးသည ် မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့၊ လမူ ိျုီးမခာီး၊ ဘာသာမခာီးမ ာီးကိ ု ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  
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ဆကဆ်လံိနုသာ ရညရွ်ယခ် ကမ် င်ေ့ က  ီးလ ွန်လေ့ရှိသည။် တိငုီ်းရငီ်းသာီး လမူ ိျုီးစ၊ု မ ျိုီးနယွဝ်ငမ် ာီး 

မ စန်သာနကကာင်ေ့ သို ေ့မဟတု၊် ဘာသာမခာီးမ ာီး မ စန်သာနကကာင်ေ့ ဆိီုးရွာီးစွာ ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  ဆကဆ်နံ က  

မ စန်သာ န ာကခ်အံနမခအန ကိ ုနလေ့လာကကည်ေ့မညဆ်ိလုျှင ်ဤရညရွ်ယခ် ကက်ိ ုထငရ်ာှီးစွာ နတွွေ့ ရှိ 

နိငုသ်ည။် ဤအခ ကက်ိ ုထငရ်ှာီးနစနသာ ဥပမာမ ာီးမှာ စစတ်ပ်၏ စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးတငွ ်ခရစယ်ာ  ်

ဘရုာီးနက ာငီ်းမ ာီး နငှ်ေ့ ဘာသာနရီး အသံီုးအနဆာငပ်စစညီ်းမ ာီးအာီး   ကဆ်ီီးမခငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်

ခိီုးယမူခငီ်း (တခါတရံ ဗုဒဓဘာသာနစတမီ ာီးကိ ု ထိနု ရာတို ေ့၌ န ာငတ်ငွ ် တညန်ထာငမ်ခငီ်း)တို ေ့ 

အပါအဝင၊် ထိသုို ေ့ အမပျုအမူမ ာီး လပ်ုန ခိကု ် နှမ်ိေ့ခ ဆ ဆိနုသာ စကာီးမ ာီး နမပာကကာီးမခငီ်းတို ေ့ 

မ စက်ကသည။် 

(၂) “တြိုံငေ်း ငေ်း ောေးလ ေ်  ်ြိုံငအ် ွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေး”  ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေးန င်ူ့ အလွ   ုံေးစောေးမှုမ ောေး 

  ကျွ မ်သာီးကိ ု (၂၀၁၆)မှာ တပ်သာီးအန   ေ့ အဓဓမနခေါ်သာွီး ကတညီ်းက သူ ေ့သတငီ်းကိ ု

မကကာီးရနတာေ့ဘီူး။ နသလာီး၊ ရှငလ်ာီးဆိတုာ ပုိ ေ့စတ်စခ်ခုမှုာမ ာီး နတွွေ့မလာီးလို ေ့ န ေ့စဘ်တွက်ိ ု

ကျွ မ် အပမ  ကကည်ေ့တယ။်  

၆၆။ လက ်ကက်ိငုမ် ာီးသည ် အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လသူာီးခ ငီ်း စာ ာနထာကထ်ာီးမှု ဥပနဒကိ ု

ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး အလွ သံီုးစာီးမှုမ ာီးကိ ု က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် လခူိီုးမခငီ်း နငှ်ေ့ 

ထ ိီ်းသမိီ်းမခငီ်း၊ ဆိီုးရွာီးစွာ နှပ်ိစကဆ်ကဆ်မံခငီ်းနငှ်ေ့ အရပ်သာီးမ ာီး၏ လယန်မမမ ာီး၊ ပစစညီ်းဥစစာမ ာီး 

ကိ ု ကဆ်ီီးမခငီ်း သို ေ့မဟတု ်တရာီးမဝင ် ရယသူံီုးစွ မခငီ်းမ ာီး အပါအဝင၊် ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ အလွ  

သံီုးစာီးမှုမ ာီး အမ ာီးအမပာီးသည ် TNLA နငှ်ေ့ SSA-S တို ေ့အကကာီး တိကုပ်ွ မ ာီးမ စပ်ာွီးစဉက မ စခ် ေ့ 

ကကသည။် ဤအပ်ုစုမ ာီးနငှ်ေ့ KIA နငှ်ေ့ MNDAA တို ေ့သည် တိကုပ်ွ မ ာီးအတငွီ်းတငွ ်အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု

ကာကယွရ်  ်ကကျိုတငန်ဆာငရွ်ကခ် ကမ် ာီး ပ ကက်ကွခ် ေ့ကကပပီီး၊ လကူကီီးမ ာီးနငှ်ေ့ ကနလီးသငူယ ်မ ာီးကိ ု

အတငီ်းအဓဓမတပ်သာီး စုနဆာငီ်းမှုမ ာီးစသညတ်ို ေ့ က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် တခ ိျုွေ့က အလ ွအ်ကျွ ံ

“အခ ွန်ကာကမ်ခငီ်း”မ င်ေ့ အရပ်သာီးမ ာီးအနပေါ် ကကီီးမာီးနသာ စီီးပွာီးနရီး  ိအာီးနပီးမခငီ်းမ ာီး 

မ စန်စခ ေ့သည။် လက ်ကက်ိငု ် တပ် ွ ွေ့မ ာီးက အရပ်သာီးမ ာီးအာီး မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း၊ နှပ်ိစက ်

ည ဉီးပ ီ်းမခငီ်း နငှ်ေ့ သတမ် တမ်ခငီ်းတို ေ့ က  ီးလ ွသ်ည်ေ့အတိငုီ်းအတာ မညမ်ျှ ရှိသညက်ိ ု ထပ်မံ 

စံုစမ်ီးစစန်ဆီးရ  ်လိအုပ်သည။် 

၆၇။ လက ်ကက်ိငုမ် ာီး၏ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ အလွ သံီုးစာီးမှုမ ာီးနငှ်ေ့ စပ်လ ဉီး၍ မစရ်ငှီ်းမ ှ

ရရှိခ ေ့နသာ အခ ကအ်လကမ် ာီးသည ် ကစိစအာီးလံီုးကိ ု ကိယုစ်ာီးမပျုခ ငမ်ှ မပျုမည။် သို ေ့နသာ်လညီ်း၊ 

တငမ်ပနမပာဆိခု ကမ် ာီးက ဤသို ေ့ မ စရ်ပ်မ ာီး မကကာခဏ မ စတ်တန်သာ်လညီ်း၊ မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ 

စ စတ်က  အကကွခ် ၍ လပ်ုထာီးမခငီ်း မဟတုန်ကကာငီ်း ညွှ မ်ပသည။် ၎ငီ်းတို ေ့ကိ ု ထပ်မံစံုစမ်ီး 

စစန်ဆီးရ  ်လိအုပ်သည။်  
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(၃) ဆြိုံေး ွောေးရ ောလ  ောေးခ ငေ်းစောေောရထော ထ်ောေးမှုဆြိုံင ်ော အ  ြိြိုေး  ရ် ော မ်ှု 

၆၈။ ကခ ငန်ငှ်ေ့ရမ်ှီးမပည ်ယတ်ို ေ့တငွ ် ဆငီ်းရ နမွ်ီးပါီးမှု အတိငုီ်းအတာမှာ မမင်ေ့မာီးလ ကရ်ှိသည။် 

မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းရှိ တိကုခ်ိကုပ်ွ မ ာီးက လသူာီးခ ငီ်း စာ ာနထာကထ်ာီးမှုအနမခအန ကိ ု ပုိမိ ု

ဆိီုးရွာီးနစခ ေ့သည။် ပဋပိကခမ စန် နသာ န ရာမ ာီးတငွ ် ပိတမ်ိန နသာ မပညသ်မူ ာီးအာီး နဘီးကငီ်း 

နသာ လမ်ီးနကကာငီ်းမှ ထကွခ်ာွနိငုခ်ငွ်ေ့ကိ ုက ် ေ့ကကွခ် ေ့ကကသည။် တခ ိျုွေ့သည ်န ရပ်သို ေ့ မမပ န်ိငုသ်ညမ်ှာ 

၄ငီ်းတို ေ့၏အမ်ိမ ာီး အလခုရံပပီီး၊ အ  ကဆ်ီီးခရံနသာနကကာင်ေ့ လညီ်းနကာငီ်း၊ တိကုပ်ွ မ ာီး 

အဆကမ်မပတ ်ဆကလ်ကမ် စပွ်ာီးန နသာနကကာင်ေ့ လညီ်းနကာငီ်း၊ နမမမမ ျုပ်မုိငီ်းမ ာီး ရှိနသာနကကာင်ေ့ 

လညီ်းနကာငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်၄ငီ်းတို ေ့ထကွခ်ာွပပီီးန ာက ်တပ်မနတာ်နငှ်ေ့ နကာ်ပုိနရီးရှငီ်းမ ာီး အပါအဝင ်

အသီီးသီီးမှ မိမိတို ေ့၏ အမိယ်ာနမမမ ာီးအာီး သမိီ်းယသူာွီးနသာနကကာင်ေ့ လညီ်းနကာငီ်း မ စရ်သည။် 

ထို ေ့နကကာင်ေ့ မပညတ်ငွီ်း န ရပ်စွ ် ေ့ခာွသမူ ာီး၏ အနမခအန သည ်ကာလကကာရှညခ် ေ့ရသည။်  

၆၉။ (၂၀၁၁) ခနုစှမ်ှစတင၍် ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရမှ်ီးမပည ်ယမ် ာီးတငွ ် ခ ် ေ့မှ ီ်းနမခအာီးမ င်ေ့ လနူပါငီ်း 

(၁)သ ိီ်းခ ် ေ့သည ်န ရာမ ေ့စခ ီ်းမ ာီး သို ေ့မဟတု ်စခ ီ်းက ေ့သို ေ့နသာ အနမခအန မ ာီး၌ န ထိငုခ် ေ့ရသည။် 

သတူို ေ့သည ် ခိလုှုရံ  ် မလံနုလာကန်သာ န စရာန ရာမ ာီးတငွ ် က ပ်သပ်ိနအာင ် န န ရသည။် 

အစာီးအစာနငှ်ေ့ က  ီ်းမာနရီးနစာင်ေ့နရှာကမ်ှုတို ေ့ကိ ု လကလ်မှ်ီးမီနရီးအာီး အက ် ေ့သတခ်ထံာီးရပပီီး၊ 

၎ငီ်းတို ေ့၏ အာဟာရခ ိျုွေ့တ ေ့မှုသည ်နိငုင်တံစဝ် ီ်းရှိ ပ မီ်းမျှမခငီ်း အတိငုီ်းအတာထက ်မ ာီးစွာ နက ာ်လ ွ ်

ခ ိျုွေ့တ ေ့န ကကသည။် ကကျိုတငက်ာကယွန်ိငုန်သာ နရာဂါမ ာီး အမ ာအမပာီး မ စပ်ွာီးလ က ် ရှိသည။် 

ပညာနရီးအခငွ်ေ့အလမ်ီးသည ် (မူလတ ီ်းမှ အထကတ် ီ်းအထ)ိ အဆင်ေ့အာီးလံီုး၌ လံလုံ ု

နလာကန်လာကမ်ရှိပါ။ ၄ငီ်းအမပင ် ယာယနီ ရာမ ေ့မှုသည ် သသံရာစကဝ် ီ်းက ေ့သို ေ့ ဆကလ်က ်

လညပ်တလ် ကရ်ှိသည။် န ရာမ ေ့မမ စန်သာ မပညသ်မူ ာီးအကကာီးတငွ ် ပညာနရီးနငှ်ေ့ က  ီ်းမာနရီး 

နစာင်ေ့နရှာကမ်ှု အခငွ်ေ့အလမ်ီးမ ာီးသည ် မကကာခဏဆိသုလိ ု တိကုပွ် မ ာီးနကကာင်ေ့ မပတန်တာငီ်းခ ေ့ရ 

နလေ့ရှိသည။် 

၇၀။ လသူာီးခ ငီ်းစာ ာနထာကထ်ာီးမှု အနထာင်ေ့အပ ် ေ့မ ာီးအာီး လိအုပ်ခ က ်ထငထ်ငထ်ငရ်ှာီးရှာီး 

ရှိန နသာ်လညီ်း၊ မကကာခဏ စတိထ်ငသ်လိ၊ု ပိတပ်ငခ် ေ့ကကသည။် ကယဆ်ယန်ရီးဝ ထ်မ်ီးမ ာီး၏ 

နရွွေ့လ ာီးသာွီးလာမှုကိ ုကာလကကာရှညစွ်ာ က ် ေ့သတထ်ာီးကကသည။် (၂၀၁၆) ခနုစှ၊် ဇွ လ်မှ စတင၍် 

အနထာကအ်ပံေ့မ ာီးအာီး လကလ်မှ်ီးမီမှုသည ်သသိသိာသာဆိီုးရွာီးလာရာခ ေ့ပပီီး၊ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ 

လသူာီးခ ငီ်းစာ ာနထာကထ်ာီးနရီး နဆာငရွ်ကသ်မူ ာီးက န ရာမ ေ့မပညသ်အူမ ာီးစု၏လိအုပ်ခ ကမ် ာီး 

မညမ်ျှရှိသညက်ိ ု အက မ တန်ိငုမ်ခငီ်း သို ေ့မဟတု ် မ ညေ့စွ်မ်ီးနိငုမ်ခငီ်းတို ေ့ မတတန်ိငုန်တာေ့သညအ်ထ ိ

မ စလ်ာခ ေ့ရသည။် ထို ေ့နကကာင်ေ့ အလ ွဆ်ိီုးရွာီးန နသာ အနမခအန မ ာီး ပုိမိ၍ု မပငီ်းထ န်စခ ေ့သည။် 

နဒသခအံ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးကိလုညီ်း တမ ညီ်းမ ညီ်းနငှ်ေ့ ပုိမို တာီးမမစလ်ာသည။်  
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(ဂ) အရ ခခ လုံပ်ပြိုံငခ်ွင်ူ့မ ောေး 

 ဘဂဂလာီး ယမ်ှ ဘဂဂ ါလမီ ာီး[...] န ာကပုိ်ငီ်း လဦူီးနရမ ာီးစွာတိီုးပွာီးလာပပီီး နဒသခ ံ

တိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ာီး၏  ယန်မမမ ာီးကိ ု ရယပုိူငဆ်ိငုရ်  ် ကကျိုီးပမ်ီးခ ေ့မှုမ ာီး ရှိခ ေ့နကကာငီ်း၊ [...] 

နမမပမိျု၍ လမူ ိျုီးမနပ ာကဘ်  လပူမိျုပါက လမူ ိျုီးနပ ာကန်ိငုန်သာနကကာင်ေ့ ယငီ်းကစိစမ ာီး 

မမ စပ်ွာီးနစရ  ်အာီးလံီုးက နိငုင်အံနပေါ်သစစာရှိစွာ လပ်ုနဆာငက်ကရ လ်ိနုကကာငီ်း၁၁  

၇၁။ မမ မ်ာနိငုင်ရံှိ ဒမီိုကရကတ်စ ် လူ ေ့နဘာင ် နငှ်ေ့ လတွလ်ပ်စွာ ထတုန် ာ်နမပာဆိနုရီးသာီးခငွ်ေ့၊ 

အသငီ်းအပငီ်း  ွ ွေ့စညီ်းခငွ်ေ့ နငှ်ေ့ ပငမိီ်းခ မီ်းစွာ စုနဝီးပုိငခ်ငွ်ေ့တို ေ့ကိ ု ခစံာီးနိငုမ်ခငီ်းမ ာီးနငှ်ေ့ စပ်လ ဉီး၍ 

မစရ်ှငီ်းမှ နလေ့လာခ ေ့သည။် ဤအပုိငီ်းတငွ ် မမ မ်ာနိငုင်သံည ်  အထီူးသမ င်ေ့ (၂၀၁၁) ခနုစှန်ငှ်ေ့ (၂၀၁၅) 

ခနုစှတ်ို ေ့ကကာီးတငွ ်အနရီးပါနသာ တိီုးတကန်မခလမှီ်းမ ာီးကိ ုလမ်ှီးခ ေ့နသာ်လညီ်း၊ စိုီးလ ် ေ့စရာနကာငီ်း 

နသာ လပ်ုရပ်ဓနလေ့မ ာီးလညီ်း နပေါ်ထကွလ်ာခ ေ့သည။် နဝ  န်မပာဆိသုမူ ာီးအာီး မမ မ်ာေ့အာဏာပုိင ်

မ ာီးက နှုတဆ်တိန်စမခငီ်း၊ တခ ိ တ်ညီ်းမှာပင ် မပစမ်ှုက  ီးလ ွသ်မူ ာီးအာီး နမမ ာကန်ပီးနသာ 

အမု ီ်းစကာီးမ ာီး ပုိမိကု ယန်လာငလ်ာနစမခငီ်း စသညတ်ို ေ့မ င်ေ့ ကခ င၊် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရမ်ှီးမပည ်ယတ်ို ေ့ 

အပါအဝင၊် န ရာတိငုီ်း၌ အကကမ်ီး ကမ်ှုနငှ်ေ့ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးကိ ု အရှိ တ်ိီုးမမင်ေ့နစခ ေ့ 

ကကသည။်  

၇၂။ မမ မ်ာေ့အာဏာပုိငမ် ာီး၊ အထီူးသမ င်ေ့ တပ်မနတာသ်ည ် စစိစမ်ှု သို ေ့မဟတု ် နဝ  မ်ှုမ ာီးကိ ု

သညီ်းမခပံါ။ ၄ငီ်းတို ေ့သည ် အမ ိျုီးမ ိျုီးအ ုံ ုံနသာ ဥပနဒမ ာီးကိ ု သံီုး၍ ၄ငီ်းတို ေ့အာီး နဝ  န်သာ 

အမမငမ် ာီးကိ ုန ာ်မပသည်ေ့ အရပ်ဘက ်လမူှုအ ွ ွေ့အစညီ်း နဆာငရွ်ကသ်မူ ာီး၊ စာ ယဇ်ငီ်းသမာီးမ ာီး၊ 

နရှွေ့န မ ာီးနငှ်ေ့ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးကာကယွန်စာင်ေ့နရှာကသ်မူ ာီးကိ ု  မီ်းဆီီးမခငီ်း၊ ထ ိီ်းသမိ်ီးထာီးမခငီ်း 

သို ေ့မဟတု၊် ပခမ်ိီးနမခာကန်စာ်ကာီးမခငီ်းတို ေ့ မပျုကကသည။် မကကာမီက မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ  မူ ာ 

မ စရ်ပ်မ ာီးမှာ အငီ်းဒငန်က ီးရွာ၌ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး အစုလိကု ် အမပံျုလိကု ် သတမ် တခ် ေ့မခငီ်းကိ ု

နရီးသာီးန ာ်မပခ ေ့နသာ ရုိကတ်ာမှ သတငီ်းနထာကန်စှဦ်ီးအာီး တရာီးစွ ဆိ ု မပစမ်ှုခ ခ ေ့မခငီ်း နငှ်ေ့ 

ရ က် ုပ်မိျုွေ့၌ အပါအဝင၊် မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းရှိ ပဋပိကခမ ာီးကိ ုပငမိီ်းခ မီ်းစွာ ဆ ် ေ့က င်ေ့ဆနဒမပနသာ 

လအူုပ်စုမ ာီးအာီး တရာီးစွ ဆိသုည်ေ့အမှုမ ာီး မ စက်ကသည။် ကလုသမဂဂနငှ်ေ့ ထနိတွွေ့ဆကဆ်သံည်ေ့ 

အတကွ ် လကတ်ံု ေ့မပ မ်ခငီ်း၊ ဆနဒန ာ်ထတုပ်ွ မ ာီးတငွ ် အငအ်ာီးအလ ွအ်ကျွသံံီုးမခငီ်း စသည်ေ့ 

မ စရ်ပ်မ ာီး အမှ တ်ကယ ်မ စခ် ေ့နကကာငီ်း မစရ်ငှီ်းမှ အတညမ်ပျုနိငုခ် ေ့သည။် 

                                                           
၁၁ ဗိုလ်ခ ျုပ်မ ီးကကီီးမငီ်းနအာငလ်ှုိင၊် တပ်ဌာ ခ ျုပ်ကို ရ ရ ဝံေ့ဝံေ့ခုခံကာကွယ်ခ ေ့မှု၊ တညပ်ငမ်ိနအီးခ မ်ီးနရီးအတွက် 

စမ်ွီးစမ်ွီးတမံနဆာငရွ်က်မှုမ ာီးအတွက် ခ ီီးက  ီးဂဏုမ်ပျု (၂၀၁၇ ခုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ ၂၁ ရက်၊ န ေ့စဘ်ွတ်စာမ က်နာှမ ှ

စာစု) https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing/posts/gallant-efforts-to-defend-

the/1716465351721279/ 
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၇၃။ အမု ီ်းစကာီးမ ာီးအနပေါ် အစိုီးရ၏တံု ေ့မပ မ်ှုသည ် မလံနုလာကခ် ေ့ပါ။ မစရ်ှငီ်းသည ်

အွ လ်ိငုီ်းတငွမ် စန်စ၊ အွ လ်ိငုီ်းမဟတုန်သာ သမရုိီးက  စာ ယဇ်ငီ်း မီဒယီာမ ာီးတငွ ် မ စန်စ 

အမု ီ်းစကာီးမ ာီး ပ ံွေ့ပ ံွေ့ န ှံ ေ့န ှံ ေ့ ရှိန ပုံကိ ုအလ ွအ်မငီ်း စိီုးရိမ်နကကာင်ေ့ကကမိပါသည။် မကကာခဏ ဆိသုလိ၊ု 

၄ငီ်းအမု ီ်းစကာီးမ ာီး၌ ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်လံိစုတိ၊် ရ လ်ိစုတိ ် သို ေ့မဟတု ် အကကမ်ီး ကလ်ိစုတိတ်ို ေ့ 

မ စန်ပေါ်နစသည်ေ့ လှုံွေ့နဆာ်နမပာဆိမုှုမ ာီး၊ အမ ိျုီးသာီးနရီး၊ လမူ ိျုီးနရီး သို ေ့မဟတု ်ဘာသာနရီးဆိငုရ်ာ 

အမု ီ်းဝါဒမ  ် ေ့ခ ီနရီးမ ာီး ပါဝငသ်ည။် ၎ငီ်းတို ေ့သည ်အထီူးသမ င်ေ့ ရခိငုမ်ပည ်ယ၌် အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီး 

အမှ တ်ကယ ်မ စပွ်ာီးနစခ ေ့သည။် အမ ိျုီးသာီး ဘာသာ သာသ ာ နစာငေ့န်ရှာကန်ရီးအ ွ ွေ့ (မဘသ) နငှ်ေ့ 

တမခာီးအလာီးတ ူအ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးက "အမ ိျုီး ဘာသာသာသ ာ ကာကယွန်စာင်ေ့နရှာကန်ရီး" ဟသူည်ေ့ 

စညီ်းရုံီးလပ်ုရှာီးမှုမ ာီးကိ ု ဦီးနဆာငလ် ကရ်ှိကကသည။် ရုိဟငဂ် ာမ ာီးနငှ်ေ့ နယဘယု အာီးမ င်ေ့ 

မွတဆ်လငမ် ာီးကိ ု လသူမူဆ န်အာင ် နှမ်ိေ့ခ နမပာဆိခု ကမ် ာီး၊ အသနရ  ကခ် ကမ် ာီးသည ်

နစှန်ပါငီ်းတာရှညစ်ွာ ထိစုညီ်းရုံီးလပ်ုရှာီးမှုမ ာီးတငွ ် အဓိကက နသာ အပိုငီ်းကဏ္ဍကိ ု ကကီီးစိီုး 

ခ ေ့ကကသည။် အမု ီ်းပွာီးနစနသာ အနကကာငီ်းအရာမ ာီးကိ ု နမပာနလေ့ရှိကကသည။် မမ မ်ာေ့အာဏာပိငု ်

မ ာီးက လှုံွေ့နဆာ်သမူ ာီး၏ အမပစက်ိ ုလ စလ်  ရှုခ ေ့ကကသည။် ထို ေ့အမပင ်အမ ာီးအာီးမ င်ေ့၊ သပ်ိမမပငီ်းထ  ်

နသာ အသံီုးအနှု ီ်းမ င်ေ့ နမပာဆိခု ေ့နသာ်လညီ်း၊ အာဏာပုိငတ်ို ေ့ကိယုတ်ိငုက် ၎ငီ်း အနကကာငီ်းအရာမ ာီး 

အလာီးတကူိ ုထငဟ်ပ်န ာ်မပ၍ အမု ီ်းတရာီးမ ာီး တိီုးတကမ်မင်ေ့မာီးနစခ ေ့သည။် ဤသို ေ့ အမု ီ်းပွာီးနစ 

နသာ နမပာဆိခု ကမ် ာီးမှာ မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် ရုိဟငဂ် ာ လံီုးဝမရှိနကကာငီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးသည ် မမ မ်ာေ့ 

ဇာတခိမံ ာီး မဟတုန်ကကာငီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာဟနူသာ အနခေါ်အနဝေါ်ကိ ုအသံီုးမပျု မခနံကကာငီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာမ ာီး 

ခစံာီးန ရနသာ ဒကုခမ ာီးသည ် မဟတုမ်မှ  ် နမပာဆိခု ကမ် ာီးမ စန်ကကာငီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာ လမူ ိျုီးမ ာီး 

အာီးလံီုးသည ် အကကမီ်း ကသ်မာီးမ ာီး မ စန်ကကာငီ်း၊ တရာီးမဝင ် ခိီုးဝငလ်ာသမူ ာီး မ စန်ကကာငီ်း၊ 

မထ ိီ်းနိငု ် မသမိီ်းနိငု ် ကနလီးမ ာီး နပါက ွ်ာီးန ကကနကကာငီ်း စသညတ်ို ေ့ မ စသ်ည။် ဤက ေ့သို ေ့နသာ 

အမု ီ်းစကာီးမ ာီးအာီး ပုိမိ ု အက ိျုီးသကန်ရာကန်စသညမ်ှာ လွ မှာီးနသာ သို ေ့မဟတု ် မမပည်ေ့စံုနသာ 

အခ ကအ်လကမ် ာီးကိ ု တစီီးတဆငီ်း ထတုလ်ွှင်ေ့န မခငီ်း၊ မ ိျုီးခ စ ် စတိဓ်ာတမ် င်ေ့ လှုပ်ရှာီးမှုမ ာီး 

မပျုလပ်ုရ  ်အပွင်ေ့အလငီ်း နတာငီ်းဆိနု မခငီ်း တို ေ့မ စသ်ည။် ဥပမာအာီးမ င်ေ့၊ "အမ ိျုီး ဘာသာသာသ ာ၊ 

အမ ိျုီးသာီးယဉနက ီးမှုစရုိက ် လကခဏာ၊ အမ ိျုီးသာီး အက ိျုီးစီီးပွာီးတို ေ့ကိ ု မနပ ာကပ် ကန်အာင ်

ထ ိီ်းသမိီ်းကာကယွ ် နစာင်ေ့နရှာကရ်  ် နိငုင်သံာီးတိငုီ်းတငွ ် တာဝ ရ်ှိသည"် ဟ ု ဗုိလခ် ျုပ်မ ီးကကီီး 

မငီ်းနအာငလ်ှုငိမ်ှ နမပာကကာီးခ ေ့သည။် အမု ီ်းစကာီးမ ာီး ထ ွီ်းကာီးနစနသာ၊ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး 

ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးအာီး တရာီးဝငမ် စန်စနသာ၊ ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်နံရီးနငှ်ေ့ အကကမ်ီး ကန်ရီး 

လှုံွေ့နဆာ်ခ ကမ် ာီး လယွက်နူခ ာနမာစွာ ပ ံွေ့ ပွာီးနစနသာ အနမခအန နရာကန်အာင ်အရပ်ဘကအ်စိီုးရ 

နငှ်ေ့ တပ်မနတာ ်အပါအဝင၊် မမ မ်ာေ့အာဏာပုိငမ် ာီးက ဤသို ေ့ မပျုစုပ ိျုီးနထာငခ် ေ့ကကသည ်။ 

၇၄။ ဆိရုှယမ်ီဒယီာ၏အခ ီ်းကဏ္ဍသည ် အနရီးပါသည။် အသံီုးမပျုသအူမ ာီးစုအတကွ ်

အငတ်ာ ကဆ်ိသုညမ်ှာ န ေ့စဘ်တွပ်ငမ် စန်သာ န ာကခ်အံနမခအန တစရ်ပ်တငွ ် အမု ီ်းစကာီး 
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မ  ် ေ့ခ ီလိသုမူ ာီးအတကွ ် န ေ့စဘ်တွသ်ည ် အလ ွအ်သံီုးဝငန်သာ ကရိိယာမ စသ်ည။် မကကာနသီးမီ 

လမ ာီးတငွ ် တိီုးတကမ်ှုမ ာီးရှိခ ေ့နသာ်လညီ်း န ေ့စဘ်တွ၏် တံု ေ့မပ မ်ှုသည ် နနီှးနကီွးပပီီး ထနိရာကမ်ှု 

မရှိခ ေ့ပါ။ န ေ့စဘ်တွရ်ှိ စာစုမ ာီးနငှ်ေ့ မကန်ဆေ့ခ ်မ ာီးနကကာင်ေ့ မပငပ်နလာကတငွ ် ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  

ဆကဆ်မံှုမ ာီးနငှ်ေ့ အကကမ်ီး ကမ်ှုတို ေ့ မညသ်ည်ေ့ အတိငုီ်းအတာအထ ိ မ စခ် ေ့သညက်ိ ု သီီးသ ် ေ့ 

လတွလ်ပ်စွာနငှ်ေ့ နစေ့နစေ့စပ်စပ် စစန်ဆီးရ  ်လိအုပ်သည။် န ေ့စဘ်တွသ်ည ်၄ငီ်း၏ ပလကန် ာငီ်းတငွ ်

အမု ီ်းစကာီးပ ံွေ့ နှုံွေ့ မှုနငှ်ေ့ ပတသ်က၍် နိငုင်အံလိကု ်သတမ်တှထ်ာီးနသာ နဒတာမ ာီးကိ ုမမျှနဝနပီးနိငု ်

ခ ေ့သမ င်ေ့ မစရ်ငှီ်းက ဝမီ်း ညီ်းမိပါသည။် န ေ့စဘ်တွ၏်တံု ေ့မပ မ်ှု လံနုလာကမ်ခငီ်းရှိ၊မရှိ အက မ တ ်

နိငုရ်  ်၎ငီ်းနဒတာမ ာီးကိ ုမရှိမမ စ ်လိအုပ်ပါသည။် 

၅။ တပ်မရတော်စစဆ်ငရ် ေး၏ ထ ေး ခောေး ြိ ောရ ော လ ခဏောမ ောေး 

၇၅။ မစရ်ှငီ်းသည ် ကခ င၊် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပည ်ယတ်ို ေ့တငွ ် မ စပွ်ာီးခ ေ့ကကနသာ တပ်မနတာ ်

စစဆ်ငန်ရီးမ ာီး၏ အဓိက သသိာနသာ ပငက်ိစုရုိကလ်ကခဏာ (၄) ခ ကက်ိ ု အနလီးထာီးန ာ်မပ 

လိကုသ်ည။် 

( ) အ ပ် ောေးမ ောေး ြိုံ ပစမ် တထ်ောေး ခငေ်း 

၇၆။ စစတ်ပ်သည ် အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးဥပနဒနငှ်ေ့ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လသူာီး 

ခ ငီ်း စာ ာနထာကထ်ာီးမှု ဥပနဒပါ အနမခခမံူမ ာီးမ စသ်ည်ေ့ တိကုခ်ိကုမ်ှုမ ာီးတငွ ်အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု

ခွ မခာီး၍နရှာငရ် ၊် လိအုပ်သညန်ငှ်ေ့ အသံီုးမပျုသည်ေ့ အငအ်ာီး အခ ိျုီးက နစရ  ် နငှ်ေ့ အရပ်သာီးမ ာီး 

မနတာ်တဆ ထခိိကုန်သဆံီုးမခငီ်းတို ေ့ မရှိနစ ုိ ေ့ ကကျိုတငက်ာကယွန်စာင်ေ့နရှာကရ်  ် စသညတ်ို ေ့ကိ ု

နလီးစာီးလိကု ်ာမခငီ်း အပမ လိလုိ ု မရှိခ ေ့နပ။ တပ်မနတာ်၏ မူဝါဒမ ာီး၊  ညီ်းဗ  ဟာမ ာီးနငှ်ေ့ 

အမပျုအမူတို ေ့တငွ ် အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု တမငရ်ညရွ်ယခ် ကမ် င်ေ့ ပစမ်ှတထ်ာီးမခငီ်း ပါဝငခ် ေ့သညမှ်ာ 

ဆယစ်ုနစှခ် ီ၍ ကကာခ ေ့ပပီမ စသ်ည။် (၁၉၆၀) မပည်ေ့လ ွန်စှမ် ာီးက စတငခ် ေ့နသာ "မ တန်လီးမ တ"် 

မူဝါဒကိ ု ယခတုိငု ် က င်ေ့သံီုးဆ မ စသ်ည။် "မ တန်လီးမ တ"် မူဝါဒတငွ ် အစိုီးရမဟတုန်သာ 

လက ်ကက်ိငု ် အ ွ ွေ့မ ာီးအာီး အစာီးအစာအရငီ်းအမမစ၊် နငနွကကီးအရငီ်းအမမစ၊် သတငီ်းအခ က ်

အလကအ်ရငီ်းအမမစ ် နငှ်ေ့ နဒသခအံရပ်သာီးမ ာီးထမံ ှ လအူငအ်ာီးအရငီ်းအမမစတ်ို ေ့ ဆကလ်က ်

မရရှိနစရ  ် မ တန်တာကန်ရီးတို ေ့ ပါဝငသ်ည။် ၎ငီ်းမူဝါဒကိ ု "ရငှီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီး"မ ာီးမ င်ေ့ 

အနကာငအ်ထညန် ာ်ခ ေ့ကကသည။် ရ သ်မူ ာီးအာီး အနထာကအ်ကမူပျုနိငုသ်ည်ေ့ အရာအာီးလံီုးကိ ု

  ကဆ်ီီးသတုသ်ငန်သာ စစဆ်ငန်ရီးမ ာီး မ စပ်ပီီး၊ အရပ်သာီးမ ာီးအာီး သတမ် တက်ာ 

ရွာလံီုးကျွတအ်ာီး   ကဆ်ီီးကကနသာနကကာင်ေ့ အစုလိကုအ်မပံျုလိကု ်န ရပ်စွ ် ေ့ခာွသမူ ာီး မ စခ် ေ့ရသည။် 

၇၇။ ဤမူဝါဒမ ာီးနငှ်ေ့ အမပျုအမူမ ာီးသည ် အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာဥပနဒလကန်အာကတ်ငွ ်

မမ မ်ာနိငုင်၏ံ မမ စမ်န  တာဝ ရ်ှိနသာ ဝတတ ရာီးမ ာီးကိ ု ခ ိျုီးန ာကရ်ာက ပပီီး၊ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီး 
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အရာနရာကသ်ည။် ၄ငီ်းတို ေ့အာီး လပ်ုစရာလညီ်း မလိပုါ။ စစဆ်ငန်ရီးအရ လိအုပ်ခ ကသ်ည ်

ဘယန်သာအခါမ ှ မခွ မခာီးဘ သတမ် တမ်ခငီ်း၊ အမ ိျုီးသမီီးမ ာီးကိ ု အုပ်စု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း၊ 

ကနလီးသငူယမ် ာီးကိ ုတိကုခ်ိကုမ်ခငီ်းနငှ်ေ့ ရွာလံီုးကျွတမီ်ီးရှု ိ ွေ့ မခငီ်းတို ေ့ကိ ုလပ်ုရ မ်လိပုါ။ တပ်မနတာ်၏ 

 ညီ်းဗ  ဟာမ ာီးသည ် အပမ တမ်ီးလိလုိ၊ု အမှ တ်ကယရ်ှိသည်ေ့ လံမုချံုနရီးအနတရာယမ် ာီးထက ်

အဆမတ  ် အငအ်ာီးကကီီးမာီးလသှည။် ထိကု ေ့သို ေ့ လပ်ုရပ်မ ာီးကိ ု ရခိငုမ်ပည ်ယ ် နမမာကပုိ်ငီ်းတငွ ်

အထီူးသမ င်ေ့ က  ီးလ ွခ် ေ့ကကပပီီး၊ မမ မ်ာနိငုင် ံနမမာကပုိ်ငီ်းတငွလ်ညီ်း အလာီးတ ူမ စန်ပေါ် ခ ေ့ကကသည။် 

၇၈။ ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်ကခ င၊် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပည ်ယမ် ာီးရှိ မ ာီးစွာနသာ တိငုီ်းရငီ်းသာီး အုပ်စ ု

မ ာီးမှ အရပ်သာီးမ ာီးအနပေါ် တပ်မနတာ်၏ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးကိ ုအက ဉီးခ ံျုီးန ာ်မပထာီးနသာ်လညီ်း၊ 

တပ်မနတာ်အန နငှ်ေ့ လူ ေ့အသက၊် လူ ေ့ဂုဏသ်ကိခာ နငှ်ေ့ လတွလ်ပ်ခငွ်ေ့တို ေ့ကိ ု မထမီ ေ့မမငမ်ပျုမခငီ်း၊ 

နယဘယု အာီးမ င်ေ့ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ဥပနဒဆိလုျှင ်လံီုးဝဂရုမစိုကမ်ခငီ်းတို ေ့မှာ မမ မ်ာ တစန်ိငုင်လံံီုး 

ရှိ လထူအုာီးလံီုးအတကွ် စိုီးရိမ်စရာ မ စသ်ည။် ဤမပည ်ယ ် (၃)ခ ု မပငပ်ရှိ နဒသမ ာီးမှ ထကွန်မပီး 

လာကကနသာ ဒကုခသညအ်နရအတကွ ် အမ ာီးအမပာီး ရှိန မခငီ်းသည ် အလာီးတ ူ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး 

အနပေါ် စိီုးရိမစ်ရာ မ စရ်ပ်မ ာီး မမ မ်ာတစန်ိငုင်လံံီုးတငွ ်မ စန်ပေါ်န နကကာငီ်း သကန်သခလံ ကရ်ှိသည။်  

(ခ) လြိငပ်ြိုံငေ်းဆြိုံင ်ောအက မ်ေး  မ်ှု  

၇၉။ (၂၀၁၁) ခနုစှမ်စှ၍ ရခိငု၊် ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရှမီ်းမပည ်ယမ် ာီးရှိ အရပ်သာီးမပညသ်မူ ာီးကိ ု

ပစမ်ှတထ်ာီးနသာ က  ီးလ ွမ်ှုမ ာီးတငွ ် မုဒမ်ိီးမှုနငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီးသည ်

အလ ွအ်ကျွံ ဆိီုးရွာီးပပီီး၊ အ  တ်လ လ  မ စပ်ွာီးန နသာ လကခဏာတစရ်ပ် မ စသ်ည။် မုဒမ်ိီးမှုနငှ်ေ့ 

လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ အကကမ်ီး ကမ်ှုတို ေ့၏ အလာီးတ ူ ပုံစစံရုိကမ် ာီးကိ ု အ ညီ်းဆံီုး ဆယစ်ုနစှန်ပါငီ်း 

သံီုးစုတိငုတ်ိငု ် တငမ်ပခ ေ့ကကပပီီးသာီးမ စသ်ည။် မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း၊ အုပ်စု ွ ွေ့ မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း၊ လငိပုိ်ငီ်း 

ဆိငုရ်ာ နက ီးကျွ မ်ပျုမခငီ်း၊ အဓမမ အကက အာီးလံီုးချွတခ်ိငုီ်းမခငီ်း၊ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအရကှခ်ွ  ဆကဆ် ံ

မခငီ်း၊ လငိအ်ဂဂ ါမ တန်တာကမ်ခငီ်းနငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ နစာ်ကာီးမခငီ်း တို ေ့ကိ ု က  ီးလ ွ ် ပပီီးန ာက၊် 

မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့ အက  ီးလ ွခ်ရံသမူ ာီးကို သတပ်စန်လေ့ရှိသည။် ဤက  ီးလ ွမ်ှုမ ာီး၏ 

အတိငုီ်းအဆပမာဏ၊ ရကစ်ကမ်ှုနငှ်ေ့ စ စတ်က ရှိမှုတို ေ့က မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်းနငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ 

အကကမ်ီး ကမ်ခငီ်းတို ေ့ကိ ုစစ ်ညီ်းဗ  ဟာတစရ်ပ်အမ စ ်အသံီုးမပျုကကနကကာငီ်း ညွှ မ်ပသည။် အလာီးတ၊ူ 

၎ငီ်းက  ီးလ ွမ်ှုမ ာီးသည် တမငတ်ကာ ရညရွ်ယသ်တမ်တှထ်ာီးနသာ မဟာဗ  ဟာအရ အရပ်သာီး 

မပညသ်မူ ာီးအာီး ပခမိီ်းနမခာကမ်ခငီ်း၊ အလ ွအ်ကျွ ံ နကကာကစ်တိဝ်ငန်စရ  ် အကကမ်ီး ကမ်ခငီ်း 

သို ေ့မဟတု၊် အမပစန်ပီးမခငီ်းတို ေ့မ စသ်ည။် ဤက ေ့သို ေ့နသာ လပ်ုရပ်မ ာီးက ပုံမှ သ်နဘာ မ စန် မခငီ်း 

သည ်က  ီးလ ွသ်မူ ာီး ကာလရှညက်ကာစွာ အမပစက်ငီ်းလတွန် နသာ အနမခအန တငွသ်ာ မ စန်ပေါ် 

နိငုသ်ည။် 
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(ဂ)  ယထ်ုံတလ်ြိုံရ ော  ည ွ်ယခ်   ် င်ူ့ ရ ပောဆြိုံမှုမ ောေး 

၈၀။ တပ်မနတာ်သည ် သမိငုီ်းအစဉအလာအရ "တိငုီ်းရငီ်းသာီး လမူ ိျုီးစုတို ေ့၏ မတကူွ မပာီးခ က ်

မ ာီးကကာီးမှ အမ ိျုီးသာီး စညီ်းလံီုးညညွီတန်ရီး"အာီး ထ ိီ်းသမိ်ီးနပီးသည်ေ့၊  နိငုင်နံတာက်ိ ု ကာကယွ ်

နစာင်ေ့နရှာကသ်အူမ စ ် မိမကိိယုမ်ိမိ ပုံန ာ်ထာီးသည။် တခ ိ တ်ညီ်းတငွ ် ဗမာဗုဒဓဘာသာဝငတ်ို ေ့၏ 

စရုိကလ်ကခဏာနငှ်ေ့ အက ိျုီးစပီွာီးမ ာီးကိ ု ဦီးစာီးနပီးထာီးသည။် တိငုီ်းရငီ်းသာီးလ ူညီ်းစုမ ာီးနငှ်ေ့ 

ဘာသာနရီးလ ူညီ်းစု အုပ်စမု ာီးအာီး ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ နသာ ဆကဆ်နံရီးမ ာီး ရှိခ ေ့သညက်ိ၊ု ဆယစ်ုနစှ ်

နပါငီ်းမ ာီးစွာခ ၍ီ၊ အမ ာီးအမပာီး အနသအခ ာ မှတတ်မ်ီးတငထ်ာီးပပီီးသာီးမ စသ်ည။် စစတ်ပ် 

စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးတငွ၊် မ ာီးနသာအာီးမ င်ေ့  က ်က ်    နစာ်ကာီးရာနရာကန်သာ ဆ ဆိခု ကမ် ာီး နငှ်ေ့ 

လမူ ိျုီးစု၊ ဘာသာနရီး ကွ မပာီးမှုတို ေ့နငှ်ေ့ စပ်လ ဉီး၍ နပေါ်နပေါ်ထငထ်င ် ပခမိီ်းနမခာကခ် ကမ် ာီးအာီး 

အတတူွ  နမပာဆိကုကစပမ မ စသ်ည။်  

၈၁။ ဤက ေ့သို ေ့  ယထ်တုလ်ိနုသာ ရညရွ်ယခ် ကမ် င်ေ့ နမပာဆိခု ကမ် ာီးသည ် ရုိဟငဂ် ာတို ေ့ အ ုိ ေ့ 

ပုိမိုဆိီုးရွာီးသည။် အစိုီးရကိယုတ်ိငုက် ကမကထလပ်ုထာီးသည်ေ့ ဂုဏသ်ကိခာ မ်ိေ့က နစနသာ 

ခွ မခာီးဆကဆ်မံှုမ ာီးကကာီးထ မှ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့သည ် (၁၉၆၀) မပည်ေ့လ ွန်စှမ် ာီးမှစ၍ တစတစ တိီုးကာ 

မမ မ်ာနိငုင်မံှ  ယထ်တုမ်ခငီ်းကိ ု ခခံ ေ့ရသည။် ထိသုို ေ့မ င်ေ့ ၎ငီ်းတို ေ့သည ် နိငုင်မံ ေ့မ ာီးဘဝသို ေ့ က နရာက ်

ခ ေ့ရပပီီး၊ မပညသ်အူမ ာီးစု၏ မု ီ်းတီီးနစာ်ကာီးမခငီ်းမ ာီးကိလုညီ်း ခရံလ ကရ်ှိသည။် မမ မ်ာေ့ လူ ေ့နဘာင ်

အ ွ ွေ့အစညီ်းတငွ ် တပ်မနတာ်က တက ်ကစွာ ကကျိုီးပမ်ီးပ ိျုီးနထာငထ်ာီးနသာ ရုိဟငဂ် ာမ ာီးအာီး 

 ကရ်ှု ိငီ်းစွာ ခွ မခာီး ယထ်တုလ်ိနုသာ၊ လသူမူဆ န်စနသာ နမပာဆိခု ကမ် ာီးသည ် ပုံမှ သ်နဘာမ င်ေ့ 

တညတ်ံေ့န မခငီ်းကိ ုမစရ်ငှီ်းမှ အလ ွအ်ံေ့ဩ စိီုးရိမမ်ိသည။် တမခာီးနသာတိငုီ်းရငီ်းသာီးနငှ်ေ့ ဘာသာနရီး 

လ ူညီ်းစုမ ာီးအာီး အ ညီ်းဆံီုး သနဘာတရာီးမ င်ေ့၊ မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် ဇာတခိနံသာ "တိငုီ်းရငီ်းသာီး 

လမူ ိျုီးစု"မ ာီးအမ စ ် လကခ်ကံကနသာ်လညီ်း၊ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့၏ တရာီးဝင ် န ထိငုခ်ငွ်ေ့ မရှိမခငီ်းသည ်

၄ငီ်းတို ေ့အာီး အလ ွအ်မငီ်း ခခုနံိငုစ်ွမ်ီးမရှိ မ စန်စသည။် ဤအခ ကမ် ာီးက ယငီ်းတို ေ့အာီး အစွ ီ်းနရာက ်

အတိငုီ်းအတာနငှ်ေ့ မပငီ်းမပငီ်းထ ထ်  ်အကကမ်ီး ကခ် ေ့မခငီ်းတို ေ့ကိ ုန ာကဆ်ကတ်ွ  မ စပ်ွာီးနစသည။်  

(ဃ)  ပစဒ်ဏ်မ  ငေ်းလတွရ်ေမှု   

၈၂။ တပ်မနတာ်သည ် အမပည်ေ့အဝ မပစဒ်ဏမ်ှ ကငီ်းလတွန် ပပီီး၊ မညသ်ည်ေ့အခါမှ တာဝ ယ် ူ

အမပစခ်ရံမခငီ်း မရှိခ ေ့ပါ။ ၄ငီ်း၏ စတံ ု် ေ့မပ မ်ှုမှာ မငငီ်းဆ ရ် ၊် ပယခ် ရ န်ငှ်ေ့ ပိတဆ်ို ေ့ရ မ် စသ်ည။် 

တပ်မနတာ်သည ် တပ် ွ ွေ့မ ာီး၏ စညီ်းကမ်ီးလိကု ်ာမှုကိ ုလသူရိှငက်ကာီးခ ီီးကက ီးကာ၊ စစဆ်ငန်ရီးမ ာီး 

အာီး "ဥပနဒကိ ု အမပည်ေ့အဝလိကု ်ာလ က"် မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည ် ဟဆုိသုည။် ၎ငီ်းသည ် မပစမ်ှု 

က  ီးလ ွသ်မူ ာီးကိ ု အာီးနပီးအာီးနမမ ာကသ်ည။် မမငငီ်းဆ န်ိငုန်သာ အနထာကအ်ထာီးကိ ု အမ ာီး 

မပညသ်ကူ န ာ်ထတုမ်ခငီ်းနငှ်ေ့ ကကျံုရနသာအခါ၊ အနပေါ်ယစံံုစမ်ီးစစန်ဆီးမှုမ ာီးကို ရံ  ရံ်ခါတငွသ်ာ 

မပျုလပ်ုခ ေ့သည။် တပ်မနတာသ်ည ် တာဝ ဝ်တတ ရာီးမ ာီးကိ ုအသအိမှတမ်ပျုခ က ်အပမ လိလုိ ုပ ကက်ကွ ်
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ခ ေ့ပပီီး၊ တပ် ွ ွေ့မ ာီးအာီး လပ်ုခ ငရ်ာလပ်ု အမပစမ်ခရံဘီူးဟ ု ထပ်နလာငီ်း န ာ်မပထာီးသည။် ဤစ စ ်

သည ် မမ မ်ာနိငုင်၏ံ နိငုင်နံရီးနငှ်ေ့ ဥပနဒနရီး တညန်ဆာကပုံ်၏ ရလဒမ် စသ်ည။် တပ်မနတာ်ကိ ု

အရပ်သာီးအစိုီးရ၏ ကကီီးကကပ်မှု လကန်အာကမ်ှ လံီုးဝ ယရ်ှာီးထာီးပပီီး၊ ၄ငီ်းတို ေ့၏ အနရီးကစိစမ ာီးကိ ု

 ွ ွေ့စညီ်းပုံဥပနဒအရ ကိယုပုိ်င ် တရာီးစရီင ် နဆာငရွ်ကန်ိငုခ်ငွ်ေ့ နပီးထာီးသည။် စစတ်ပ်၏ 

တရာီးစရီငန်ရီးကစိစရပ်မ ာီးတငွ ်ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ်သည ် "န ာကဆ်ံီုးနငှ်ေ့ အပပီီးသတ"်မ စန်သာ 

ဆံီုးမ တခ် ကမ် ာီးကိ ု ခ မတှန်ိငုသ်ည။် အနထာကအ်ထာီး မှတတ်မီ်းမ ာီးအရ တပ်မနတာ်၏ 

ရာဇဝတမ်ှု က  ီးလ ွန် က  သမိုငီ်းအစဉအလာကိ ုကကည်ေ့လျှင၊် နခါငီ်းနဆာငပုိ်ငီ်းက တာဝ ဝ်တတ ရာီး 

လကခ်ရံယမူခငီ်း မရှိနကကာငီ်း၊ ရာဇဝတမ်ှုခငီ်းမ ာီးကိ ု ကကျိုတငတ်ာီးဆီီးရ  ် သို ေ့မဟတု ် နှမိ် ငီ်းရ  ်

နဆာငရွ်ကခ် ကမ် ာီး မရှိနကကာငီ်းကိ ုနတွွေ့ ရှိရသည။်  

 

၆။ အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ောဥပရဒအ   ောဇ တမ်ှုမ ောေး  

၈၃။ စုနဆာငီ်းရရှိထာီးနသာ အခ ကအ်လကမ် ာီး အနပေါ်အနမခခ၍ံ "ယတုတ ရိှိနသာ" ဟသူည်ေ့ 

စခံ ိ အ်ရ၊ မစရ်ှငီ်းမှ ဤသို ေ့နကာကခ် ကခ် လိကုသ်ည။် အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာဥပနဒအရ နလီး က ်

ဆိီုးရွာီးနသာ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိ ု မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် က  ီးလ ွခ် ေ့ကကရာ၊ ရာဇဝတမ်ှုခငီ်း စံုစမီ်း 

စစန်ဆီးမှုနငှ်ေ့ တရာီးစွ ဆိမုှုမပျုလပ်ုရ  ် လိအုပ်သည။် မစရ်ှငီ်း၏ ခွ မခမ်ီးစတိမ် ာ သံီုးသပ်ခ က ်

အမပည်ေ့အဝကိ ုA/HRC/39/CRP.2. တငွန် ာ်မပထာီးသည ်။  

( ) ဂ ေ်နြိုံဆြိုံ  ်(ရခေါ် ) မ ြိြိုေးနယွစ်ုံတစစ်ုံအောေး မ ြိြိုေး  ြိုတ ်ခငေ်း၁၂  

၈၄။ လသူာီးတစဦ်ီးတစန်ယာကက် အမ ိျုီးသာီး၊ တိငုီ်းရငီ်းသာီးမ ိျုီးနယွစ်ု၊ လမူ ိျုီးစု သို ေ့မဟတု ်

ဘာသာနရီးအုပ်စု တစခ်ခု၏ု အလံီုးစံုကိ ု မ စန်စ၊ တစစ်တိတ်စပုိ်ငီ်းကိ ု မ စန်စ   ကစ်ီီးရ  ်

ရညရွ်ယခ် ကမ် င်ေ့ မလပ်ုရဟ ု တာီးမမတထ်ာီးနသာ လပ်ုနဆာငခ် က ် (၅)ခ ကမ်ှ တစခ် ကခ် ကက်ိ ု

လပ်ုနဆာငပ်ါက ဂ  န်ိဆုိကု ် (နခေါ်) မ ိျုီးနယွစ်ုတစစ်ုအာီး မ ိျုီးမ ျုတမ်ခငီ်းအာီး က  ီးလ ွသ်ညဟ် ု

သတမ်ှတသ်ည။် ဤအဓိပပာယ ွ်င်ေ့ဆိခု ကအ်ရ ရုိဟငဂ် ာတို ေ့သည ် ထိကု ေ့သို ေ့နသာ အကာအကယွ ်

နပီးရ  ်လိအုပ်သည်ေ့ အုပ်စတုစစ်ုမ စသ်ည။် ၎ငီ်းတို ေ့အာီး မမ မ်ာေ့လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီးနငှ်ေ့ တခ ိျုွေ့နသာ 

အရပ်သာီးမ ာီးက ပူီးနပါငီ်းနဆာငရွ်ကခ် ေ့ကကနသာ လပ်ုနဆာငခ် ကမ် ာီးသည ် တာီးမမစထ်ာီးသည်ေ့ 

လပ်ုနဆာငခ် က ်(၅)ခ ကမှ် နအာကပ်ါ(၄)ခ က ်ကိ ုက  ီးလ ွခ် ေ့ရာ နရာကသ်ည။် ထိလုပ်ုနဆာငခ် က ်

(၄)ခ ကမ်ှာ (က) အသကသ်တမ် တမ်ခငီ်း၊ (ခ) ခနဓာကိယုတ်ငွ ် သို ေ့မဟတု၊် စတိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာတငွ ်

                                                           
၁၂ နယဘုယ အာီးမ င်ေ့၊ “လူမ ိျုီးသုဉီး သတ်မ တ်မခငီ်း”ဟု ဘာသာမပ ဆ်ိုနလေ့ရှိနသာ ဂ  န်ိဆုိုက် (Genocide) အနခေါ်အနဝေါ် 

သည ် အထက်တွင ် ရှငီ်းမပထာီးသည်ေ့ အတိုငီ်း၊ လူမ ာီးကို သတ်မ တ်မသှာ က  ီးလွ သ်ည်ေ့ မပစမ်ှုမဟုတ်သမ င်ေ့၊ 

ဤအစရီငခ်ံစာတွင ်“မ ိျုီးနယွ်စုတစစ်အုာီး မ ိျုီးမ ျုတ်မခငီ်း”ဟု အ ီီးစပ်ဆံုီး ဘာသာမပ ထ်ာီးသည်။ 



 

 

36 
 

နလီး ကန်သာ ဒဏရ်ာမ ာီး ရရှိနစမခငီ်း၊ (ဂ) အုပ်စုတစစ်ုလံီုး သို ေ့မဟတု ် တစစ်တိတ်စပုိ်ငီ်းအာီး 

ရုပ်ပုိငီ်းဆိငုရ်ာအရ ပ ကစ်ီီးနစရ  ် တကွခ် ကထ်ာီးသည်ေ့ လမူှုဘဝအနမခအန မ ာီးကိ ု က နရာက ်

နစမခငီ်းနငှ်ေ့ (ဃ) နမီွး ွာီးနှု ီ်းကိ ု တာီးဆီီးရ  ် ရညရွ်ယန်သာ နဆာငရွ်ကခ် ကမ် ာီး ခ မှတမ်ခငီ်း တို ေ့  

မ စသ်ည။်  

၈၅။ ရာဇဝတမ်ှု၏ အဓိကက နသာ အခ ကမ်ှာ "မ ိျုီးမ ျုတရ်  ်ရညရွ်ယခ် က"် မ စသ်ည။် မစရ်ှငီ်း 

သည ် မိမိတို ေ့တငွရ်ှိနသာ အခ ကအ်လကမ် ာီးအနပေါ် မတူည၍် အဆိပုါရညရွ်ယခ် က ် ရှိခ ေ့နကကာငီ်း 

က ိျုီးနကကာငီ်းညညွီတစ်ွာ နကာကခ် ကခ် နိငုသ်ည၊် မခ နိငုသ်ညက်ိ ု အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ တရာီးခံရုံုီး 

မ ာီး၏ ဥပနဒစ စမ် ာီးအရ အက မ တဆ် ီ်းစစခ် ေ့သည။် ရခိငုမ်ပည ်ယ၌် မ စပ် ကခ် ေ့နသာ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ ၄ငီ်းတို ေ့အာီး က  ီးလ ွခ် ေ့သည်ေ့ ပုံစမံှာ မ ိျုီးမ ျုတရ်  ် ရညရွ်ယခ် ကရ်ှိခ ေ့သညဟ် ု

တရာီးခံရုံုီးမှ အတညမ်ပျုခ ေ့ပပီီးမ စန်သာ တမခာီးအမ စအ်ပ ကတ်ို ေ့၏ သနဘာသဘာဝ၊ ဆိီုးရွာီးမှု 

အန အထာီးနငှ်ေ့   ယပ်ယ ် အက ယအ်ဝ ီ်းတို ေ့မှာ ဆငတ်သူည။် ထိကု ေ့သို ေ့ ရညရွ်ယခ် ကရ်ှိသညဟ် ု

ညွှ မ်ပန သည်ေ့ အခ ကအ်လကမ် ာီးမှာ က ယက် ယမ်ပ ် ေ့မပ ် ေ့ နှပ်ိကပ်ွထာီးနသာ န ာကခ်အံနမခအန  

နငှ်ေ့ အမု ီ်းစကာီးမ ာီး၊ တပ်မ ီးမ ာီးနငှ်ေ့  တိကုရုိ်ကမ်ပစမ်ှုက  ီးလ ွသ်တူို ေ့၏  နမပာစကာီးမ ာီး၊ ရခိငု ်

မပည ်ယရ်ှိ လဦူီးနရ ွ ွေ့စညီ်းပုံ အန အထာီးကိ ု နမပာငီ်းလ နစနသာ မူဝါဒမ ာီး အပါအဝင ် တမခာီး 

 ယထ်တုန်ရီး မဝူါဒမ ာီး၊   ကဆ်ီီးရ  ် အကကအံစညရ်ှိသညဟ် ု ညွ မ်ပန နသာ အ ွ ွေ့အစညီ်း 

အစအီစဉ၏ အတိငုီ်းအတာ၊ အကကမ်ီး ကမ်ှု၏ အစွ ီ်းနရာက ် ပမာဏနငှ်ေ့ ရကစ်ကမ်ှုတို ေ့  

မ စက်ကသည။်  

၈၆။ ရညရွ်ယခ် ကန်ငှ်ေ့ ပတသ်က၍် တမခာီးမ စန်ိငုန်ခ မ ာီးကိ ု မစရ်ှငီ်းက ဂရုတစိုက ် စဉီးစာီး 

ခ င်ေ့ခ ိ ခ် ေ့သည။် သို ေ့နသာ်လညီ်း၊ ၎ငီ်းတို ေ့အာီးလံီုးမှာ က ိျုီးနကကာငီ်း ဆနီလ ာ်မှုမရှိသ၍ လ စလ်  ရှုနိငု ်

သညဟ် ုမစရ်ငှီ်းက ထငမ်မငယ်ဆူသည။် ဤအခ ကန်ငှ်ေ့စပ်လ ဉီး၍ မစရ်ငှီ်းသည ်စာပုိဒ ် (၃၅) တငွ ်

အနလီးနပီးန ာ်မပထာီးနသာ တပ်မနတာ်ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ်၏ နမပာကကာီးခ ကက်ိ ု အမှတမ်ပျု 

သည။် ထိနုမပာကကာီးခ ကအ်ရ "ရှငီ်းလငီ်းစစဆ်ငန်ရီးမ ာီး"သည ် အာဆာ၏ ခိငုမ်ာနသာ 

ပခမိ်ီးနမခာကမ်ှုအနတရာယက်ိ ု တံု ေ့မပ ရ် မ်ဟတုဘ် ၊ "မပပီီးမပတခ် ေ့"သည်ေ့ "ဘဂဂ ါလမီပဿ ာ"ကိ ု

"နမ ရှငီ်း"ရ  ်အတကွ ်မ စသ်ည။်။  

၈၇။ မ ိျုီးမ ျုတရ်  ် ရညရွ်ယခ် ကရ်ှိနကကာငီ်း က ိျုီးနကကာငီ်းညညွီတစ်ွာ နကာကခ် ကခ် မှုနငှ်ေ့ 

စပ်လ ဉီး၍၊ ဤက ေ့သို ေ့ စဉီးစာီးခ င်ေ့ခ ိ မ်ှုမ ာီးအရ၊ တပ်မနတာ်ကပ်ွက မှု အဆင်ေ့ဆင်ေ့ရှိ အကကီီးတ ီ်း 

အရာရှိမ ာီးအာီး စံုစမီ်းစစန်ဆီးပပီီး တရာီးစွ ဆိနုိငုရ် ၊် အခ ကအ်လက ် လံလုံနုလာကန်လာက ်

ရှိသညဟ် ုမစရ်ငှီ်းက သံီုးသပ်လိကုသ်ည။် ရခိငုမ်ပည ်ယ၌် မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ ကစိစနငှေ့ ်ပတသ်က၍်၊ ၎ငီ်း 

စစအ်ရာရှိကကီီးမ ာီးသည် ဂ  န်ိဆုိကု ် (နခေါ် )မ ိျုီးမ ျုတမ်ခငီ်း အတကွ ်တာဝ ရ်ှိနကကာငီ်း အရညအ်ခ ငီ်း 

မပည်ေ့ဝနသာ တရာီးခံရုံုီးတစရုံ်ီးမှ ဆံီုးမ တခ် ကခ် နိငုရ်  ်မ စသ်ည။်   
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(ခ) လ  ောေးတမ ြိြိုေးနယွလ် ုံေး အရပေါ်   ရ် ော  ်ည်ူ့  ောဇ တမ်ှုမ ောေး 

၈၈။ နကာကယ်ရူရှိထာီးနသာ အခ ကအ်လကမ် ာီးကိအုနမခခ၍ံ လသူာီးတမ ိျုီးနယွလ်ံီုး အနပေါ် 

သကန်ရာကသ်ည်ေ့ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအာီး ကခ င၊် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပည ်ယတ်ို ေ့တငွ ် အဓိကအာီးမ င်ေ့၊ 

တပ်မနတာ်က က  ီးလ ွခ် ေ့သညဟ် ု မစရ်ငှီ်းမှ နတွွေ့ ရှိရသည။် ကခ ငန်ငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပည ်ယတ်ို ေ့တငွ ်

လသူာီးတမ ိျုီးနယွလ်ံီုးအနပေါ် သကန်ရာကသ်ည်ေ့ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးမ စန်သာ လသူတမ်ှု၊ နထာငသ်ငွီ်း 

အက ဉီးခ မှု၊ လမူ ာီး နပ ာကက်ယွသ်ာွီးနအာင ် အတငီ်းအက ပ်မပျုမှု (အစန  ာကမ်ခငီ်း)၊ နှပ်ိစက ်

ည ဉီးပ ီ်းမှု၊ မုဒမိီ်းမှု၊ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာနက ီးကျွ မ်ပျုမှုနငှ်ေ့ တမခာီးနသာလငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာအကကမီ်း ကမ်ှု 

လပ်ုရပ်မ ာီး၊  လမူ ိျုီးမခာီး၊ ဘာသာမခာီးမ ာီးကိ ုခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ  ဆကဆ်မံှုနငှ်ေ့ နက ီးကျွ မ်ပျုမှုတို ေ့ပါဝငသ်ည။် 

ရခိငုမ်ပည ်ယတ်ငွ ်ဤက  ီးလ ွမ်ှုမ ာီးအမပင၊် တမခာီးနသာ လသူာီးတမ ိျုီးနယွလ်ံီုးအနပေါ် သကန်ရာက ်

သည်ေ့ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိလုညီ်း က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် လအူစုလိကု ် အမပံျုလိကုသ်တမ် တမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ 

နိငုင်မံှနငှထ်တုမ်ခငီ်း စသညတ်ို ေ့လညီ်း မ စပ် ကခ် ေ့သည။် ထို ေ့အမပင ်  စ စတ်က   ိနှပ်ိမခငီ်းနငှ်ေ့ ခွ မခာီး 

နှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်မံခငီ်းတို ေ့က လမူ ိျုီးမခာီး၊ဘာသာမခာီးမ ာီးကိခုွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်သံည ်ဆိနုသာ နတွွေ့ ရှိခ က ်

ကိ ုနထာကခ်သံညသ်ာမက၊ အသာီးနရာငခ်ွ မခာီးနသာ နိငုင်နံရီးစ စ ်(အပါသိကု)် ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတမ်ှု 

အရာလညီ်း သကန်ရာကန်ိငုသ်ည။်  မမ မ်ာနိငုင်နံမမာကပုိ်ငီ်းနငှ်ေ့ ရခိငုမ်ပည ်ယစ်သည်ေ့ နစှန် ရာလံီုး 

တငွ ် ဤအမပျုအမူမ ာီးကိ ု အရပ်သာီးမပညသ်မူ ာီးအာီး က ယက် ယမ်ပ ် ေ့မပ ် ေ့နငှ်ေ့ စ စတ်က  

တိကုခ်ိကုမ်ခငီ်း အန နငှ်ေ့ က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည။် 

(ဂ) စစ ်ောဇ တမ်ှုမ ောေး 

၈၉။ (မစရ်ငှီ်းမှ သံီုးသပ်လ ကရ်ှိနသာ ကာလအပုိငီ်းအမခာီး တစရ်ပ်လံီုးတငွ)် ကခ ငန်ငှ်ေ့ 

ရှမ်ီးမပည ်ယမ် ာီး၌ မပညတ်ငွီ်းလက ်ကက်ိငုတ်ိကုပ်ွ မ ာီး မ စပ်ွာီးန သည၊် ရခိငုမ်ပည ်ယတ်ငွ ်

အ ညီ်းဆံီုး (၂၀၁၇) ခနုစှ၊် ဩဂုတလ်န ာကပုိ်ငီ်းမှစ၍ မပညတ်ငွီ်းလက ်ကက်ိငုတ်ိကုပ်ွ မ ာီး မ စပ်ွာီး 

ခ ေ့သည ် ဟနူသာ မစရ်ှငီ်း၏နကာကယ်ခူ ကအ်ရ၊ လသူာီးတမ ိျုီးနယွလ်ံီုးအနပေါ် က  ီးလ ွသ်ည်ေ့ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအရာနရာကန်သာ အမပျုအမူအမ ာီးစသုည ် စစရ်ာဇဝတမ်ှုမ ာီးအန နငှ်ေ့လညီ်း 

သကန်ရာကန်ိငုသ်ည။် ၄ငီ်းစစရ်ာဇဝတမ်ှုတို ေ့မှာ လသူတမ်ခငီ်း၊  နှပ်ိစကည် ဉီးပ ီ်းမခငီ်း၊ ရကစ်ကစ်ွာ 

ဆကဆ်မံခငီ်း၊ လူ ေ့ဂုဏသ်ကိခာကိ ုတမငတ်ကာ က ဆငီ်းနစရ  ် မပျုမူနစာက်ာီးမခငီ်း၊ အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု

တိကုခ်ိကုမ်ခငီ်း၊ အရပ်သာီးမ ာီးကိ ု န ရပ်စွ ် ေ့ခာွနစမခငီ်း၊ စစမ် စန် စဉ အကကမ်ီး ကလ်ယုကမ်ခငီ်း၊ 

အနလီးအမမတထ်ာီးနသာ ပစစညီ်းမ ာီးကိ ုတိကုခ်ိကုမ်ခငီ်း၊ ဓာီးစာခနံခေါ်နဆာငမ်ခငီ်း၊ သင်ေ့နလ ာ်သည်ေ့ 

ရုံီးတငစ်စန်ဆီးမခငီ်းမရှိဘ  မပစဒ်ဏခ် မှတမ်ခငီ်း သို ေ့မဟတု၊် ကပ်ွမ ကမ်ခငီ်း တို ေ့အမပင ်မုဒမ်ိီးက င်ေ့မခငီ်း၊ 

လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ နက ီးကျွ မ်ပျုမခငီ်းနငှ်ေ့ လငိပုိ်ငီ်းဆိငုရ်ာ အကကမ်ီး ကမ်ခငီ်းတို ေ့ မ စက်ကသည။် 

လက ်ကက်ိငုမ် ာီးနငှ်ေ့ အာဆာတို ေ့က က  ီးလ ွခ် ေ့သည်ေ့ တခ ိျုွေ့နသာ အမပျုအမူမ ာီးသညလ်ညီ်း 

စစရ်ာဇဝတမ်ှုမ ာီးအရာ သကန်ရာကန်ိငုသ်ည။်  
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၇။ တော ေ် တတ  ောေးမ ောေး 

၉၀။ အစိုီးရမဟတုန်သာ လက ်ကက်ိငု ်အ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးက မပညသ်ူ ေ့တို ေ့အနပေါ် က  ီးလ ွခ် ေ့သည်ေ့ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအတကွ ်၎ငီ်းတို ေ့အာီး တာဝ ယ် ူအမပစခ်နံစသင်ေ့သည။် ကခ င၊် ရခိငုန်ငှ်ေ့ ရှမ်ီးမပည ်ယ ်

မ ာီးတငွ ် မစရ်ငှီ်းမှ သံီုးသပ်လ ကရ်ှိနသာ ကာလအပုိငီ်းအမခာီး တစရ်ပ်လံီုး၌ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး 

ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ဥပနဒလကန်အာကရ်ှိ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအာီး အဓိက 

မပစမ်ှုက  ီးလ ွသ်မူှာ တပ်မနတာ်မ စသ်ည။် ထို ေ့အမပင၊် ရခိငုမ်ပည ်ယတ်ငွ ် မမ မ်ာနိငုင်ရံ တပ် ွ ွေ့၊ 

 စက၁၃ နငှ်ေ့  ယမ်ခာီးနစာင်ေ့ရ တပ် ွ ွေ့မ ာီးကလညီ်း မပစမ်ှုက  ီးလ ွသ်မူ ာီး မ စခ် ေ့ကကသည။် နဒသခ ံ

အာဏာပိငုမ် ာီး၊ မပညသ်ူ ေ့စစမ် ာီး၊ "အရပ်သာီး"စစန်သီွး ကအုပ်စုမ ာီး၊ နိငုင်နံရီးသမာီးမ ာီးနငှ်ေ့ 

ရဟ ီ်းမ ာီးသည ် ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးတငွ ် အတိငုီ်းအတာ အသီီးသီီးမ င်ေ့ အပါအဝင ် သို ေ့မဟတု ်

အကအူညနီပီးခ ေ့ကကသည။် 

၉၁။ တပ်မနတာ်ဌာ ခ ျုပ်သည ်၄ငီ်း၏ ကိယုပုိ်ငတ်ပ်သာီးမ ာီးထတံငွ ်သာမက၊ စစဆ်ငန်ရီးမ ာီး 

တငွ ်တပ်မနတာဘ်ကမ်ှ ပါဝငလ်ှုပ်ရှာီးန သည်ေ့ တမခာီးနသာ လက ်ကက်ိငုသ်မူ ာီး အနပေါ်တငွလ်ညီ်း 

ထနိရာကစ်ွာ ထ ိီ်းခ ျုပ်နိငုသ်ည်ေ့ အာဏာရှိသည။် တပ်မနတာ်က က င်ေ့သံီုးသည်ေ့ နရှွေ့န ာက ်ညညွီတ ်

 ညီ်းဗ  ဟာ ပုံနသ ညီ်းက ဟ ခ် ကည်နီအာင ် စုနပါငီ်းနဆာငရွ်ကန်ိငုမ်ှုကို မပသသည။် ဤသို ေ့ 

အဆင်ေ့အတ ီ်းသည ် တပ်သာီးအာီးလံီုးက ထနိရာကစ်ွာ ထ ိီ်းခ ျုပ်နိငုသ်ည်ေ့ အမိ ် ေ့တစရ်ပ်ကိ ု

တနသမွတမိီ်း လိကု ်ာမသှာ မ စန်ိငုသ်ည။် ထိကု ေ့သို ေ့ ထနိရာကစ်ွာ ထ ိီ်းခ ျုပ်နိငုသ်ည်ေ့ အာဏာသည ်

ကိယု်ေ့လကန်အာကင်ယသ်ာီးမ ာီးက က  ီးလ ွခ် ေ့ကကနသာ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအာီး သရိှိန မှု၊ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိ ု တာီးဆီီးရ န်ငှ်ေ့ အမပစန်ပီးရ  ် လိအုပ်နသာ က ိျုီးနကကာငီ်းဆနီလ ာ်သည်ေ့ 

နဆာငရွ်ကခ် ကမ် ာီးကိ ု မပျုလပ်ုရ ပ် ကက်ကွခ် ေ့မှု၊ ထိပု ကက်ကွမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ က  ီးလ ွခ် ေ့နသာ  

ရကစ်ကက်ကမ်ီးကကျုတမ်ှုမ ာီး က ိျုီးနကကာငီ်းဆကန်ယွန် မှု  စသညတ်ို ေ့နငှ်ေ့ နပါငီ်းစပ်ကကည်ေ့လျှင ်

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအနပေါ် တာဝ ရ်ှိသည်ေ့ ပုဂဂိျုလမ် ာီးသည ်တိကုရုိ်ကမ်ပစမ်ှုက  ီးလ ွခ် ေ့သမူ ာီး သာမက၊ 

၄ငီ်းတို ေ့၏ အထက ်အဆင်ေ့ဆင်ေ့ရှိနသာ ဗုိလမ် ီး၊ ဗုိလခ် ျုပ်မ ာီးလညီ်း ပါဝငသ်ညဟ် ုညွှ မ်ပသည။် 

၉၂။ စံုစမ်ီးစစန်ဆီးမခငီ်းနငှ်ေ့ တရာီးစွ ဆိမုခငီ်းတို ေ့အာီး ဦီးစာီးနပီးပပီီး မပျုလပ်ုသင်ေ့နသာ ပုဂဂိျုလမ် ာီးကိ ု

ညွှ မ်ပရ ၊် အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ဥပနဒအရ ရာဇဝတမ်ှုက  ီးလ ွသ်မူ ာီးဟု စွပ်စွ ခထံာီးရသမူ ာီး 

စာရငီ်းကိ ု အမပည်ေ့အစံမုဟတုန်သီးနသာလ်ညီ်း၊ မစရ်ငှီ်းမှ စတငန်ရီးဆွ ထာီးသည။် ဤစာရငီ်းတငွ ်

စွပ်စွ ခထံာီးရသည်ေ့ တိကုရုိ်က ် မပစမ်ှုက  ီးလ ွသ်မူ ာီး၏ အမညမ် ာီး ပါဝငန်သာ်လညီ်း၊ ထိသုမူ ာီးကိ ု

ထနိရာကစ်ွာ ထ ိီ်းခ ျုပ်ခ ေ့သမူ ာီး အနပေါ်တငွ ် အဓိက အာရုံစိုကထ်ာီးသည။် ရခိငုမ်ပည ်ယတ်ငွ ်

                                                           
၁၃ (၂၀၁၃) ခုနစှတ်ွင ်ပယ်  က်ခ ေ့နသာ  ယ်စပ်နဒသလူဝငမ်ှုစစန်ဆီးနရီးကွပ်က မှု ဌာ ခ ျုပ် 
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မကကာနသီးမီက မ စပွ်ာီးခ ေ့နသာ မ စရ်ပ်မ ာီးနငှ်ေ့ စပ်လ ဉီး၍ ဤစာရငီ်းတငွ ်တပ်မနတာ ်ကာကယွန်ရီး 

ဦီးစီီးခ ျုပ် ဗုိလခ် ျုပ်မ ီးကကီီး မငီ်းနအာငလ်ှုငိအ်ပါအဝင ်

 ဒတုယိ တပ်မနတာ် ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ် ဒတုယိ ဗုိလခ် ျုပ်မ ီးကကီီး စိုီးဝငီ်း၊  

 အမှတ(်၃) စစဆ်ငန်ရီးအထီူးအ ွ ွေ့ မ ီး ဒတုယိဗုိလခ် ျုပ်ကကီီး နအာငန်က ာ်နဇာ၊  

 အန ာကပုိ်ငီ်းတိငုီ်းစစဌ်ာ ခ ျုပ် တိငုီ်းမ ီး ဗုိလခ် ျုပ်နမာငန်မာငစ်ိုီး၊  

 အမှတ(်၃၃) နမခမမ တ်ပ်မဌာ ခ ျုပ် တပ်မမ ီး ဗုိလမ် ီးခ ျုပ်နအာငန်အာင ်နငှ်ေ့  

 အမှတ(်၉၉) နမခမမ တ်ပ်မဌာ ခ ျုပ် တပ်မမ ီး ဗုိလမ် ီးခ ျုပ် သ ီ်းဦီးတို ေ့ မ စက်ကသည။် 

အမညစ်ာရငီ်းအမပည်ေ့အစံုကိ ု လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးဆိငုရ်ာ မဟာမငီ်းကကီီးလကန်အာကရ်ှိ မစရ်ှငီ်း၏ 

နမာ်က ွီ်းမှတတ်မီ်းတငွ ် တစစ်တိတ်စန်ဒသအန နငှ်ေ့ ထ ိီ်းသမိီ်းထာီးမညမ် စပ်ပီီး၊ အမပညမ်ပည ်

ဆိငုရ်ာစမံ ာီး နငှ်ေ့အည၊ီ တာဝ ယ်အူမပစခ်မံှုရှိနစရ  ် ကကျိုီးပမ်ီးနဆာငရွ်ကမ်ည်ေ့ အရညအ်ခ ငီ်း 

မပညေ့မ်ီပပီီး၊ ယံကုကညထ်ိကုန်သာ မညသ်ည်ေ့အ ွ ွေ့အစညီ်း နငှ်ေ့ မဆိ ုမျှနဝနပီးနိငုသ်ည။်  

၉၃။  ွ ွေ့စညီ်းပုံအနမခခဥံပနဒအရ အရပ်ဘကအ်ာဏာပုိငမ် ာီးသည ် တပ်မနတာ်၏ လပ်ုရပ်မ ာီးကိ ု

ထ ိီ်းသမိီ်းနိငုရ်  ်အခငွေ့အ်လမ်ီး  ညီ်းပါီးသည။်  ၄ငီ်းတို ေ့က လံမုချံုနရီး စစဆ်ငန်ရီးမ ာီးကိ ု စမီံက ိီ်း 

နရီးဆွ ရာတငွ ် လညီ်းနကာငီ်း၊ အနကာငအ်ထညန် ာ်ရာတငွ ် လညီ်းနကာငီ်း၊ အမိ ် ေ့ညွှ က်ကာီးခ က ်

ယနတရာီးတငွ ်တစစ်တိတ်စန်ဒသအမ စ ်လညီ်းနကာငီ်း တိကုရုိ်ကပ်ါဝငန်ဆာငရွ်ကခ် ေ့သည်ေ့  လကခဏာ 

တစခ်မုှ မရှိပါ။ သို ေ့နသာ်လညီ်း၊ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိ ုက  ီးလ ွန် ကကသည်ေ့ ရခိငုမ်ပည ်ယရ်ှိ အနမခအန  

အာီး ဩဇာလွှမ်ီးမိီုးရ  ် အရပ်ဘကအ်ာဏာပုိငမ် ာီးသည ် ၄ငီ်းတို ေ့၏ အက ် ေ့အသတမ် င်ေ့ရှိနသာ 

အာဏာကိ ုအသံီုးမမပျုခ ေ့ပါ။ နိငုင်နံတာ်၏ အတိငုပ်ငခ်ပံုဂဂျိုလ ် နဒေါ်နအာငဆ် ီ်းစုကကညသ်ည ် ၄ငီ်း၏ 

နိငုင်နံတာ်အကကီီးအက သ ွယ ် ရာထီူးကိနုသာ်လညီ်းနကာငီ်း၊ သမူ၏ ပုဂဂိျုလန်ရီးကသဇာကိနုသာ ်

လညီ်းနကာငီ်း အသံီုးမပျုပပီီး၊ ရခိငုမ်ပည ်ယ၌် နပေါ်နပါကခ် ေ့နသာ မ စရ်ပ်မ ာီးကိ ု ရပ်တ ် ေ့နစမခငီ်း၊ 

မမ စခ်င ်တာီးဆီီးမခငီ်း၊ သို ေ့မဟတု ်အရပ်သာီးမပညသ်မူ ာီးကိ ု  ကာကယွရ်မည်ေ့ တာဝ ဝ်တတ ရာီးအာီး 

တမခာီး ညီ်းလမ်ီးမ ာီးမ င်ေ့ မ ည်ေ့ဆညီ်းနိငုရ်  ်ကကျိုီးပမ်ီးမခငီ်းတို ေ့ မမပျုလပ်ုခ ေ့ပါ။ ဆ ် ေ့က ငဘ်ကအ်ာီးမ င်ေ့၊ 

အရပ်ဘကအ်ာဏာပုိငမ် ာီးသည ် မဟတုမ်က  ်သတငီ်းမ ာီးကိ ု မ  ် ေ့နဝမခငီ်း၊ တပ်မနတာ်၏ အမှာီး 

မပျုခ ကမ် ာီးသည ် မဟတုပ်ါနကကာငီ်း မငငီ်းဆ မ်ခငီ်း၊ အခ ကအ်လကရ်ှာန ွနရီး မစရ်ငှီ်း အပါအဝင ်

သီီးသ ် ေ့ လတွလ်ပ်နသာ စံုစမ်ီးစစန်ဆီးမှုမ ာီးကိ ု ပိတပ်ငမ်ခငီ်းနငှ်ေ့ သကန်သခ ံ အနထာကအ်ထာီး 

မ ာီးအာီး ကကီီးကကပ်  ကဆ်ီီးမခငီ်းတို ေ့ မပျုလပ်ုခ ေ့ကကသည။် အရပ်ဘက ်အာဏာပုိငမ် ာီးသည ်၄ငီ်းတို ေ့၏ 

အမပျုအမူနငှ်ေ့ ပ ကက်ကွမ်ှုမ ာီးမှ တဆင်ေ့ ရကစ်ကက်ကမီ်းကကျုတသ်ည်ေ့ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိ ုက  ီးလ ွခ် ေ့ရာ

နရာကသ်ည။်   

၉၄။ စ စတ်က  ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်မံှုမ ာီးနငှ်ေ့ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ဥပနဒလကန်အာကရ်ှိ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးသည ် မမ မ်ာနိငုင်အံာီး နိငုင်တံကာမှ အနရီးပါအရာနရာကန်သာ ဝိုငီ်းဝ ီ်းနထာကပံ်ေ့ 
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ဆကဆ်မံှုမ ာီး မပျုလပ်ုန သည်ေ့ ကာလအတငွီ်းတငွ ် နပေါ်နပါကခ် ေ့သည။် ကလုသမဂဂက ၎ငီ်း၏ 

လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးနရှွေ့တ ီ်းတငစ်မံီက ိီ်းအာီး အနကာငအ်ထညန် ာ်ရမည်ေ့ ကာလတငွလ်ညီ်း မ စသ်ည။် 

မမ မ်ာနိငုင်အံာီး ၎ငီ်းစမီံက ိီ်း၏ "ကလုသမဂဂတစဝ် ီ်းလံီုး"မှ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးကိ ု အသာနပီးကာ 

ပဋပိကခမ ာီးအာီး တံု ေ့မပ ရ် လ်ိအုပ်နသာ အနမခအန တစရ်ပ် မ စန်ကကာငီ်း အ  တ်လ လ  သတမှ်တခ် ေ့ 

နသာ်လညီ်း ဤ ညီ်းလမ်ီးကိ ု ရှာီးပါီးစွာ၊ သို ေ့မဟတု ် လံီုးဝက င်ေ့သံီုးမှု မရှိခ ေ့နပ။ မ ာီးစွာနသာ 

ကလုသမဂဂ အ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးသည ်   ံွွေ့ ပ ိျုီးတိီုးတကန်ရီး ရညရွ်ယခ် ကမ် ာီး၊ လသူာီးခ ငီ်း စာ ာ 

နထာကထ်ာီးမှု လကလ်မ်ှီးမီနရီးနငှ်ေ့ တတိတ်တိဆ်တိဆ်တိ် သတံမ ဆ်ကဆ်နံရီး သကသ်က ်ကိသုာ 

ဆကလ်က ်ဦီးစာီးနပီး လပ်ုကိငုခ် ေ့ကကသည။် ထိ ုညီ်းလမ်ီးသည ်မနအာငမ်မငခ် ေ့သညမှ်ာ အထငအ်ရှာီး 

ပငမ် စသ်ည။်  ကလုသမဂဂတစရ်ပ်လံီုးအန နငှ်ေ့ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးဆိငုရ်ာစိုီးရိမ်ခ ကမ် ာီးကိ ုလံနုလာက ်

စွာ နမ ရှငီ်းနိငုစ်မွ်ီး မရှိခ ေ့နပ။ ယခမု ကန်မှာကတ်ငွလ်ညီ်း သငခ် ီ်းစာရရှိမှု လကခဏာမ ာီး လံီုးဝ 

မရှိပါ။ မကကာနသီးခငက် အစိုီးရနငှ်ေ့ လကမ်ှတန်ရီးထိီုးနသာ သနဘာတညူခီ ကမ် ာီးတငွ ် လူ ေ့အခငွ်ေ့ 

အနရီး ဦီးစာီးနပီးကစိစမ ာီး မပါဝငပ်ါ။ အ ုိီးတ န်သာ အနထာကအ်ပံေ့ အကအူညမီ ာီးနငှ်ေ့ အခ က ်

အလကမ် ာီးကိ ု နပီးအပ်ခ ေ့နသာ ကလုသမဂဂ အ ွ ွေ့အစညီ်းအာီးလံီုးကိ ု နက ီးဇူီးတငန်သာ်လညီ်း၊ 

မစရ်ှငီ်းသည ်တမခာီးသတူို ေ့ထမှံ ပူီးနပါငီ်းနဆာငရွ်ကမ်ှု မရှိသည်ေ့အတကွ ်ဝမီ်း ညီ်းရသည။်  

၈။ တော ေ်ယ  အ ပစခ် မှု 

က ျုပ်က ပညာသပ်ိမတတပ်ါဘီူး။ ဒါနပမယ်ေ့ က ျုပ်တို ေ့ တရာီးမျှတမှုရနအာင ်ကလုသမဂဂက 

လပ်ုနိငုစ်ွမီ်း ရှိပါနစလို ေ့၊ က ျုပ်တို ေ့အနပေါ် လပ်ုခ ေ့တာနတ ွ ေ့ ပတသ်ကလ်ို ေ့ မမ မ်ာအစိီုးရကိ ု

သာွီးပပီီး နမီးမမ ီ်းနိငုပ်ါနစလို ေ့နတာေ့ နမျှာ်လင်ေ့တယန်လ။  

၉၅။ တရာီးမျှတမှုဆိသုညမ်ှာ ဘယလ်ိ ုအဓိပပါယသ်နဘာလ ဟ ု မမ မ်ာမပညမ်ှ အက  ီးလ ွခ်ရံသ ူ

မ ာီးက မသကိကသညမ်ှာ ဆယစ်ုနစှခ် ီ၍ ကကာခ ေ့ပပီ မ စသ်ည။် အာဏာပုိငမ် ာီးက မပစမ်ှုက  ီးလ ွသ် ူ

မ ာီးကိ ု မပစတ်ငရ်ှု ံ ွေ့ခ ရ ၊် စံစုမ်ီးစစန်ဆီးရ န်ငှ်ေ့ တရာီးစွ ဆိရု  ် ပ ကက်ကွမ်ှုမ ာီး စ စတ်က  မပျုလပ်ု 

န နသာနကကာင်ေ့ မ စသ်ည။် လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးမ ာီးအာီး ဆိီုးဆိီုးရွာီးရွာီး ခ ိျုီးန ာကပ်ပီီး မပစဒ်ဏမ် ှ

ကငီ်းလတွန် နသာနကကာင်ေ့ နအာကပ်ါအခ ကမ် ာီး ဆကလ်က ် မ စန်ပေါ်လ ကရ်ှိသည။်  ကရ်ှု ိငီ်းစွာ 

 ိနှပ်ိပပီီး ခွ မခာီးနှမ်ိေ့ခ ဆကဆ်နံသာ အမပျုအမူမ ာီးသည ် လပ်ုသင်ေ့သည၊် တရာီးဝငသ်ည ် ဟ ု

အသအိမတှ ် မပျုခရံသည။်  လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့ ရကစ်က ် ကကမ်ီးကကျုတန်သာ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိ ု အ  တ်လ လ  ထပ်မံမ စန်ပေါ်နစသည။် မပစမ်ှုက  ီးလ ွသ်မူ ာီးကို အတင်ေ့ရ  

လာနစသည။် က  ီးလ ွခ်ရံသမူ ာီးကို နှုတဆ်တိန်စသည။် မပစဒ်ဏမ်ှ ကငီ်းလတွန် မခငီ်းအာီး 

မရပ်တ ် ေ့မခ ငီ်း၊ တ  လ်ံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့ဝင ် ရာထီူးအဆင်ေ့တ ီ်းအာီးလံီုးအာီး ၄ငီ်းတို ေ့၏ အတတိ၊် 

ပစစျုပပာ န်ငှ်ေ့ အ ာဂတတ်ငွ ်က  ီးလ ွမ်ည်ေ့ မပစမ်ှုမ ာီးအတကွ ်တာဝ ယ် ူအမပစမ်နပီးမခ ငီ်း၊ အလာီးတ ူ

အကကမ်ီး ကမ်ှုမ ာီးနငှ်ေ့အတ ူရကစ်ကက်ကမ်ီးကကျုတန်သာ မပစမ်ှုမ ာီးသည ်ဆကလ်က ် မ စပ်ွာီးန မည ်
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ဟ ု နမျှာ်လင်ေ့ရပပီီး၊ နိငုင်တံငွီ်းနငှ်ေ့ နဒသတငွီ်းတငွ ် ပုိမိဆုိီုးရွာီးနသာ အက ိျုီးဆကမ် ာီး ဆကလ်က ်

မ စန်ပေါ်နစမညဟ် ုယဆူရသည။် 

၉၆။ ရခိငုပ်ဋပိကခမ စစ်ဉ၊ မမ မ်ာေ့အာဏာပုိငမ် ာီးသည ် စံုစမ်ီးစစန်ဆီးနရီးနကာ်မရှငမ် ာီးနငှ်ေ့ 

အ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးကိ ု လကတ် ီ်း ွ ွေ့စညီ်းခ ေ့ကကသည။် (၂၀၁၂) ခနုစှမ်ှ စတင၍်၊ မစရ်ှငီ်းသည ် ထိကု ေ့သို ေ့ 

ကကျိုီးပမ်ီးအာီးထတုခ် ေ့နသာ အ ွ ွေ့အစညီ်း ရှစခ်ကုိ ုနလေ့လာခ ေ့သည။် တစခ်မုှ ဘကလ်ိကုမ်ှုကငီ်းနသာ၊ 

သီီးသ ် ေ့လတွလ်ပ်နသာ၊ ထနိရာကန်သာ၊ နစေ့စပ်နသာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး စံုစမီ်းစစန်ဆီးမှု၏ စ ံမမီခ ေ့ပါ။ 

မစရ်ှငီ်းက သရိသနရွွေ့ မညသ်ညက်မျှ ဆိီုးရွာီးနသာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး အတကွ ်

တရာီးစွ ဆိမုခငီ်း၊ က  ီးလ ွခ် ံ ရသမူ ာီးအတကွ ် ကစုာီးနပီးခ ေ့မခငီ်းတို ေ့ မရှိခ ေ့ပါ။ အက ိျုီးအနကကာငီ်းမှာ 

ရှငီ်းလငီ်းပါသည။် မမ မ်ာနိငုင်တံငွ ်ဤသို ေ့လပ်ုရပ်မ ာီးက မမ စန်ိငုပ်ါ။  

၉၇။ မပစဒ်ဏမ်ှ ကငီ်းလတွန် နိငုမ်ခငီ်းသည် မမ မ်ာေ့နိငုင်နံရီးနငှ်ေ့ ဥပနဒနရီးစ စတ်ငွ ်   ကရ်ှု ိငီ်းစာွ 

အမမစတ်ယွလ် ကရ်ှိကာ၊ တပ်မနတာ်ကိ ုဥပနဒအထကတ်ငွ ်လကန်တွွေ့က က  ထာီးရှိသည။်   ွ ွေ့စညီ်းပုံ 

အနမခခဥံပနဒနငှ်ေ့ တမခာီးဥပနဒမ ာီးသည ်ကငီ်းလတွခ်ငွ်ေ့မ ာီးနပီး၍၊ တပ်မနတာ်ကိ ုအရပ်သာီးမ ာီး၏ 

ကကီီးကကပ်မှုနအာကမ်ှ လတွန်မမာကန်စသည။်  တပ်မနတာ်သည ် ၄ငီ်း၏အနရီးကစိစမ ာီးကို သီီးသ ် ေ့ 

လတွလ်ပ်စွာ တရာီးစရီငပုိ်ငခ်ငွ်ေ့ပပီီး၊ ကာကယွန်ရီးဦီးစီီးခ ျုပ်သည် န ာကဆ်ံီုး ဆံီုးမ တခ် ကခ် နိငုသ် ူ

မ စသ်ည။် တခါတရံတငွ ်စစခ်ံရုံုီးသို ေ့ ပွင်ေ့လငီ်းမမငသ်ာမှုမရှိဘ ၊ တငန်ရာက ်လာသည်ေ့ အခ ိျုွေ့အမှုမ ာီး 

သည ် နယဘယု အာီးမ င်ေ့ အပမ မပစဒ်ဏက်ငီ်းလတွန် နိငုမ်ခငီ်း နခတန်ရစီီးနကကာငီ်းကိ ု တ မ်ပ ရ်  ်

လံီုးဝ မလံနုလာကပ်ါ။ ထို ေ့မပင ် စစခ်ံရုံုီးမ ာီးသည ် စစတ်ပ်ကိယုတ်ိငုမ်ှ က ယက် ယမ်ပ ် ေ့မပ ် ေ့ 

က  ီးလ ွခ် ေ့နသာ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီး ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီးအာီး နမ ရှငီ်းရ  ်မလံနုလာကန်သာ လမ်ီးနကကာငီ်း 

မ စသ်ည။် အရပ်ဘကခ်ံရုံုီးမ ာီးသညလ်ညီ်း အနမ မဟတုပ်ါ။ မပညတ်ငွီ်း တရာီးစရီငန်ရီးစ စသ်ည် 

သီီးသ ် ေ့ လတွလ်ပ်မှုမရှိပါ။ မျှတသည်ေ့ တရာီးစရီငမ်ှုစနံှု ီ်းမ ာီးကိ ု နလီးစာီးလိကု ်ာ နိငုစ်ွမ်ီးမရှိပါ။ 

အာဏာအဆင်ေ့မမင်ေ့ အရာရှိကကီီးမ ာီးက က  ီးလ ွခ် ေ့ကကသည်ေ့ က ယမ်ပ ် ေ့မှုနငှ်ေ့ ဆိီုးရွာီးမှု အတိငုီ်းအတာ 

ကကီီးမာီးလနှသာ ခ ိျုီးန ာကမ်ှုမ ာီး၊ အထီူးသမ င်ေ့ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ဥပနဒလကန်အာကရ်ှိ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးအာီး ကိငုတ်ယွ ် နမ ရှငီ်းနိငုသ်ည်ေ့ စွမီ်းရညလ်ညီ်းမရှိပါ။ တိငုက်ကာီးသမူ ာီးသည ်

မကကာခဏဆိသုလိပုင ် ပခမ်ိီးနမခာကမ်ခငီ်းနငှ်ေ့ လကတ်ံု ေ့မပ မ်ခငီ်းမ ာီးအာီး ခစံာီးရနလေ့ရှိသည။် 

အက ဉီးခ ံျုီးအာီးမ င်ေ့ တာဝ ယ် ူ အမပစခ်မံှုသည ် မပညတ်ငွီ်း အဆင်ေ့တငွ ် လတတ်နလာမ စန်ိငုန်ခ  

မရှိပါ။  

၉၈။ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ဥပနဒလကန်အာကရ်ှိ ရာဇဝတမ်ှုမ ာီးကိ ု စံုစမ်ီးစစန်ဆီးရ န်ငှ်ေ့ 

တရာီးစွ ဆိရု  ် က ဦီးတာဝ မ်ှာ မမ မ်ာနိငုင်နံတာ် အစိီုးရထတံငွ ် ရှိနသာ်လညီ်း၊ ၄ငီ်းက ဤသို ေ့ 

မစွမ်ီးနဆာငန်ိငုသ်လိ ုနဆာငရွ်ကလ်ိသုည်ေ့ ဆနဒလညီ်း မရှိနကကာငီ်း မပသခ ေ့သည။် တာဝ ယ် ူအမပစခ်မံှု 

ရရှိနိငုရ်  ် မပညတ်ငွီ်း တရာီးစရီငန်ရီးနငှ်ေ့ လံမုချံုနရီးကဏ္ဍတစရ်ပ်လံီုးကို  မပငဆ်ငရ်  ်လိအုပ်သည။် 
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မကကာမီက အစိီုးရမှ  ွ ွေ့စညီ်းခ ေ့နသာ ရခိငုမ်ပည ်ယဆ်ိငုရ်ာ လတွလ်ပ်နသာ စံုစမ်ီးစစန်ဆီးနရီး 

နကာ်မရှငသ်ည ် အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ အ ွ ွေ့ဝငအ်ခ ိျုွေ့ ပါဝငပ်တသ်ကမ်ှု ရှိနသာ်လညီ်း၊ တာဝ ယ် ူ

အမပစခ်မံှု ရရှိနစရ  ် စစမ်ှ န်သာလမ်ီးနကကာငီ်း န ာကန်ပီးမညမ်ဟတုသ်လိ၊ု ဤက ေ့သို ေ့ 

လပ်ုနပီးနိငုစ်မွ်ီးလညီ်း မရှိပါ။ "ယတုတ ရိှိနသာ" ဟသူည်ေ့ စခံ ိ အ်နပေါ် အနမခခ၍ံ မစရ်ှငီ်းမှ ဤသို ေ့ 

က ိျုီးနကကာငီ်းဆနီလ ာ်စွာ နကာကခ် ကခ် ခ ေ့မခငီ်းမ စသ်ည။် တာဝ ယ် ူအမပစခ်မံှုရှိနစရ  ်နိငုင်တံကာ 

အသိကုအ်ဝ ီ်းက တ ွီ်းအာီးနပီးမှ ရမညမ် စသ်ည။်  

၉၉။ မစရ်ှငီ်း၏ အနသီးစတိအ်စရီငခ်စံာတငွ ် မပျုမပငန်မပာငီ်းလ မှုရှိနစနသာ၊ အက  ီးလ ွခ်ရံသ ူ

မ ာီးကိ ုအဓကိ ဂရုစိုကန်သာ၊ ပပီီးမပည်ေ့စံုနသာ၊ အာီးလံီုးမခွ မမခာီး အပါအဝငမ် စန်စနသာ တာဝ ယ် ူ

အမပစခ်မံှု လပ်ုင ီ်းစဉတစရ်ပ်ကိ ု အကကမံပျု တငမ်ပထာီးသည။် ၄ငီ်းသည ် အနမခခကံ နသာ 

အနမပာငီ်းအလ  (၃) ရပ်ကိ ုမ စန်စရမည။် မပစဒ်ဏမ်ှ အပမ ကငီ်းလတွန် မခငီ်းကိ ုပယ ် ကန်ိငုရ်မည။် 

လံမုချံုနရီးတပ် ွ ွေ့မ ာီး အပါအဝင၊် နိငုင်နံတာ၏် အ ွ ွေ့အစညီ်းမ ာီးအာီးလံီုးသည် အရပ်သာီးမပညသ် ူ

တို ေ့၏ စံုစမ်ီးစစန်ဆီး၊ နမီးမမ ီ်းခ ကမ် ာီးနငှ်ေ့ အာဏာပုိငတ်ို ေ့က အမပစရ်ှိခ ေ့လျှင၊် အမပစခ်ရံ  ်နတာငီ်းဆိ ု

ခ ကမ် ာီးကိ ုလိကု ်ာနဆာငရွ်ကရ်မည။် အာီးလံီုးမခွ မမခာီး အပါအဝငမ် စန်သာ၊ တ ီ်းတညူမီျှရှိကာ၊ 

လတူိငုီ်း၏ လူ ေ့အခငွ်ေ့အနရီးကိ ုနလီးစာီးနသာ မမ မ်ာေ့အစိုီးရ၊ မမ မ်ာေ့နိငုင်နံတာ်ဆိနုသာ ခယံခူ ကက်ိ ု

နမမနတာငန်မမ ာကန်ပီးရမည။် ၎ငီ်းအခ ကမ် ာီးကိ ု အမ ှတ်ရာီး ထ ွီ်းကာီးနစရ ၊် တရာီးမျှတမှု 

ရှိနစရ ၊် မပစမ်ှုမ ာီးအတကွ ် ကစုာီးနပီး နလ ာ်နကကီးမ ာီးနပီးရ  ် နငှ်ေ့ ထိသုို ေ့ န ာကထ်ပ်မမ စ ုိ် ေ့ 

အာမခရံ  ်စသည်ေ့ အခ ီ်းကဏ္ဍမ ာီးရှိ လပ်ုနဆာငခ် ကမ် ာီး အာီးလံီုးတငွ ်ပါဝငန်စရမည။်  

၉။ အဓြိ ရ ော ခ်  မ် ောေးန င်ူ့ အက   ပြိုရထော ခ် ခ  မ် ောေး 

၁၀၀။  ခ င၊်  ခြိုံငန်  င်ူ့ ရ မ်ေး ပညေ်ယမ် ောေးတငွ ်    ေးလေ်ွခ ူ့ ည်ူ့ ဆြိုံေး ွောေးရ ော လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး 

ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေးန င်ူ့ အလွ   ုံေးစောေးမှုမ ောေး ည ်၎ငေ်းတြိုံ ူ့၏ရက ော စ် ောရ ောငေ်းရ ော  ရ ော  ော  

န င်ူ့ ရေ ောတ ော   စရ်ပေါ်ရေမှုတြိုံ ူ့ရက ောင်ူ့ ထြိတလ်ေ် ူ့ တုံေ်လှုပ် ွယ ်ော ရ ောငေ်းလ ပါ ည။် 

ဤခ ြိြိုေးရ ော မ်ှု အမ ောေးစုံ ည ် အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ောဥပရဒလ ရ်အော ရ် ြိ အဆြိုံေး ွောေးဆ ုံေးရ ော 

 ောဇ တမ်ှုမ ောေး အရေန င်ူ့   ြိေ်ေးရ  အ ောရ ော  ်ည။် ဆယစ်ုံန စရ်ပါငေ်းမ ောေးစွောတြိုံင ် ြိ ောထငရ် ောေး 

ခ ူ့ရ ော်လညေ်း၊ မရ  ရ ငေ်း  ထောေးခ ူ့ ည်ူ့ လ ူ့အ ွ ွဲ့အစညေ်းအတငွေ်း ေ ရ်ှု ြိငေ်းစွော အစြိတစ်ြိတ ် အမ ောမ  ော 

 ွ ရေ ခငေ်းန င်ူ့  ွ ွဲ့စညေ်းတညရ်ဆော ပ် ုံ  ပဿေောမ ောေးရက ောင်ူ့ ဤ ြိုံ ူ့  ပစမ်ှု   ေးလေ်ွမှုမ ောေး   စပွ်ောေး 

ခ ူ့  ညမ် ော ထြိတလ်ေ် ူ့ တုံေ်လှုပ် ွယ ်ော ရ ောငေ်းလ  ည။် ၄ငေ်းခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေးန င်ူ့ စပ်လ ဉေး၍ 

"ဒလီြိုံ တြိုံ ခ်ြိုံ မ်ှုရတ ွ မ  စခ် ူ့ပါ  ေး"ဟုံ စွတ ်ငငေ်းရေ ခငေ်း၊    ် စ် စ်  ် လုံပ် ပ်မ ောေး ြိုံ 

ပ ုံမ ေ် ရ ော  င်ူ့ လ ခ် ထောေး ခငေ်း၊    ေးလေ်ွ  မ ောေး ယရေ ူ့အထြိ  ပစဒ်ဏ် ငေ်းလတွရ်ေ ခငေ်းတြိုံ ူ့မ ော 

တုံေ်လှုပ် ွယ ်ော ရ ောငေ်းလ ပါ ည။် ၄ငေ်းအလွ   ုံေးစောေး ပြိုမှုပ ုံစ  မ ောေး ည ် မေ်မောနြိုံငင်  တစ ်ေ်ေးလ ုံေးရ ြိ 

အရ ခအရေ ြိုံ  ြိုံယစ်ောေး ပြို ညဟ်ုံ မစရ် ငေ်းမ  ရ ော ခ်  ခ်  လြိုံ  ်ည။် 
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၁၀၁။ ဤအရ ခအရေ ြိုံ အရ ေးအက ေီးဆ ုံေးရ ော  ြိစစတစ ်ပ်အရေ  င်ူ့  ပြို ပငရ် ပောငေ်းလ  

 ုံစောေး ေ်  မေ်မောနြိုံငင် တငွ ် က ေီးရလေးရ ောတော ေ်ရ ြိ ည။် ထြိုံ ြိုံ ူ့ အရလေးမရပေးပါ ၊ ဒမီြိုံ ရ စ ီ 

ရ ပောငေ်းလ ရ ေး လုံပ်ငေ်ေးစဉ ြိုံ    ဆ်ေီး ည်ူ့ အနတ ောယ ် စလ်ောနြိုံင ်ည။် နြိုံငင် တ ော အ ြိုံ အ် ေ်ေး 

တငွလ်ညေ်း တော ေ်ရ ြိပပီေး၊ ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေး ြိုံ  ပစတ်ငရ်ှု  ွဲ့ခ  ေ်န င်ူ့ အ ေ်တလ လ   ပေ်လည ်

  စပွ်ောေးရေရ ော   ပညတ်ငွေ်း  ပဿေောမ ောေး၏ အ ငေ်းခ  ြိုံ ထြိရတွွဲ့ရ  ရ ငေ်း ောတငွ ်  မေ်မောနြိုံငင် အောေး 

  ည ီေ် စညေ်းလ ုံေးစွော  ပ်တညက်  မည။်  ပစမ်ှု   ေးလေ်ွ  မ ောေးအောေး တော ေ်ယ အ ပစခ် ရစ ခငေ်း 

  င်ူ့ ထြိုံလုံပ်ငေ်ေးမ ောေး ြိုံ စတင ်မည။် စြိုံေး ွ ွဲ့ရက ော လ်ေ် ူ့ရေ  ခငေ်းန င်ူ့ အလ ုံအ ခ ြို မရေနြိုံင ်ခငေ်းတြိုံ ူ့ ြိုံ 

  ော လ ုံေး ခ စောေးလော  ည်ူ့    ေးလေ်ွခ    မ ောေးအောေး ၎ငေ်းတြိုံ ူ့အတ ွ ် ပငြိမ်ေးခ မ်ေး ောယောရ ော 

အေောဂတရ် ြိနြိုံင ်ညဟ်ုံ ရမ ောလ်င်ူ့ခ  ရ်ပေး ခငေ်း  င်ူ့လညေ်း စတင ်မည။်  

၁၀၂။  မေ်မောနြိုံငင် ရ ြိ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးပဋြိပ ခမ ောေးအောေး ရ  ရ ငေ်း ေ် လြိုံအပ်ရ ော ရ ခလ မ်ေးမ ောေး ြိုံ 

 ြိပပီေး ောေး   စက်  ည။် ဆယစ်ုံန စ ် (၃) စုံ ေီေးပါေးတြိုံငရ်အောင၊်  မေ်မောနြိုံငင် ဆြိုံင ်ော  ုံလ မဂဂ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး အထ ေး ြိုံယစ်ောေးလ ယ ် (၅)ဦေး ဆ တ်ြိုံ  ် အရထရွထညွလီောခ န င်ူ့ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး 

ရ ောငစ် ီြိုံ ူ့ န စစ်ဉအစ ီငခ် စောမ ောေး တင ်ငွေ်းခ ူ့က ပပီေး  စ ်ည။် ထြိုံအစ ီငခ် စောမ ောေးတငွ ် ပါ င ်

ပတ ်  ် မ ောေး အောေးလ ုံေးအတ ွ ် အရ ေးစြိတ ်အက   ပြို ရထော ခ် ခ  မ် ောေး ြိုံ ရ ေးဆွ ရ ော် ပထောေး 

ပပီေး ောေး  စ ်ည။် အလောေးတ ပင၊်  ပညတ်ငွေ်းန င်ူ့ အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ောရ ြိ အ ပ်   ်လ မှုအ ွ ွဲ့အစညေ်း 

အမ ောေးအ ပောေး အပါအ င၊်  ုံလ မဂဂ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆြိုံင ်ော မဟောမငေ်းက ေီး  ြိုံယတ်ြိုံငမ် လညေ်း 

ခြိုံငမ်ောရ ော အက   ပြိုရထော ခ် ခ  မ် ောေး ြိုံ ရ ေးဆွ ရပေးခ ူ့ ည။်  ခြိုံင ်ပညေ်ယဆ်ြိုံင ်ော အက  ရပေး 

ရ ော်မရ င ်လညေ်း အရ ေးစြိတအ်စ ီငခ် စော ြိုံ တင ်ငွေ်းခ ူ့ ည။် ထြိုံ အက   ပြိုရထော ခ် ခ  မ် ောေး 

အောေး ခ  ခ် ငေ်း အရ ောငအ်ထညရ် ော် ရဆောင ွ်  ်င်ူ့ ည။်  

၁၀၃။ မစရ် ငေ်း၏အရ ေးစြိတ ် အစ ီငခ် တငွ ် ပပီေး ပည်ူ့ဆ ုံရ ော အက   ပြို ရထော ခ် ခ  မ် ောေး ြိုံ 

ရ ော် ပထောေး ည။် နြိုံငင် တ ောအ ြိုံငေ်းအ ြိုံငေ်း  ဦေးစောေးရပေးရဆောင ွ်  ်မည်ူ့ အခေ်ေး ဏ္ဍမ ောေး ြိုံ 

အထ ေးတလည ်အောရ ုံစြိုံ န်ြိုံငရ်စ ေ် ရအော ပ်ါအတြိုံငေ်း ရ ော် ပလြိုံ  ်ည။် 

 (က) ဂ ေ်နြိုံဆြိုံ  ် (ရခေါ် ) မ ြိြိုေးနယွစ်ုံတစစ်ုံအောေး မ ြိြိုေး  ြိုတ ်ခငေ်း၊  လ  ောေးတမ ြိြိုေးနယွလ် ုံေး 

အရပေါ်  ရ် ော  ်ည်ူ့ ောဇ တမ်ှုမ ောေးန င်ူ့ စစ ်ောဇ တမ်ှုမ ောေးထ မ  မြိမြိ၏ ပည ် မ ောေး ြိုံ အ ော 

အ ယွရ်ပေး ေ်  မေ်မောနြိုံငင် ၌ တော ေ်ရ ြိ ည။်  မေ်မောနြိုံငင် အောေး ၄ငေ်း၏ တော ေ် တတ  ောေးမ ောေး ြိုံ 

 ပည်ူ့ ပည်ူ့   ထမ်ေးရဆောငန်ြိုံင ်ေ်  ုံလ မဂဂမ တဆင်ူ့၊ နြိုံငင် တ ော အ ြိုံ အ် ေ်ေး ည ်

  တမေ်ရ ေး ော၊ လ  ောေးခ ငေ်း စောေောရထော ထ်ောေးမှုရ ေး ော န င်ူ့ တ ခောေးရ ော ပငြိမ်ေးခ မ်ေး ည်ူ့ 

ေညေ်းလမ်ေးမ ောေး အောေးလ ုံေး ြိုံ အ  ုံေး ပြို၍   ည ီင်ူ့ ည။်  ုံလ မဂဂအမြိေ် ူ့စောတမ်ေး (UN Charter) 

အ ၊ လြိုံအပ် လြိုံ စုံရပါငေ်း လုံပ်ရဆောင ်င်ူ့ ည။် 
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 (ခ) လ ုံ ခ ြိုရ ေးရ ောငစ် ီည ်  မေ်မောနြိုံငင် ၌    ေးလေ်ွခ ူ့က ရ ော အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော 

ဥပရဒလ ရ်အော ရ် ြိ  ောဇ တမ်ှုမ ောေး ြိုံ တော ေ်ယ အ ပစခ် ရစ ေ် က ြိြိုေးပမ်ေးရဆောင ွ်  ်င်ူ့ ည။် 

  စန်ြိုံင ်၊ အရ ောငေ်းဆ ုံေးမ ော အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော  ောဇ တမ်ှု တ ောေးရ ုံ ေး (ICC) ြိုံ ူ့ ရ ုံ ေးတင ်ခငေ်း  င်ူ့ 

လညေ်းရ ောငေ်း၊  ြိုံ ူ့မဟုံတ ် တ ခောေးေညေ်းလမ်ေးအောေး  င်ူ့ အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော  ောဇ တခ် ုံရ ုံ ေး တစခ်ုံ 

လ တ်ေ်ေး  ွ ွဲ့စညေ်း ခငေ်း  င်ူ့လညေ်းရ ောငေ်း ရဆောင ွ်  ်င်ူ့ ည။် ထြိုံ ူ့အ ပင၊် လ ုံ ခ ြိုရ ေးရ ောငစ် ီ

 ည ်အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ောဥပရဒ လ ရ်အော ရ် ြိ ဆြိုံေး ွောေးရ ော ောဇ တမ်ှုမ ောေး အတ ွ ်အမ ောေးဆ ုံေး 

တော ေ်ရ ြိ ညဟ်ုံ ထင ်  မ ောေးအောေး ခ ီေး ေွာေးလောခွင်ူ့ ပြိတပ်င ်ခငေ်း၊ ပြိုံငဆ်ြိုံငမ်ှုမ ောေးအောေး အ  ုံေးမ ပြိုနြိုံင ်

 ေ် ပြိတဆ်ြိုံ ူ့ ခငေ်းတြိုံ ူ့ အပါအ င၊်    ေးလေ်ွခ ူ့   ပုံဂဂြိြိုလတ်စဦ်ေးစ ီြိုံ ပစမ် တထ်ောေး ည်ူ့ အရ ေးယ  

ပြိတဆ်ြိုံ ူ့မှုမ ောေး ခ မ တ ်င်ူ့ ည။် ဆ လ် ၍်  မေ်မောနြိုံငင် အောေး လ ေ် ရ် ောငေ်းခ မှု  ြိုံလညေ်း 

တ ောေး င ်ပြိတဆ်ြိုံ ူ့ င်ူ့ ည။် 

 (ဂ) လ ုံ ခ ြိုရ ေးရ ောငစ် ီ အရ ေးယ  ေ် မရဆောင ွ် မ်ခ ငေ်း၊ အရထရွထညွလီောခ  

 ြိုံ ူ့မဟုံတ၊် လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးရ ောငစ်မီ  အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော လ  ောေးခ ငေ်းစောေောရထော ထ်ောေးမှု 

ဥပရဒအောေး ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေး၊ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေးန င်ူ့ အလွ   ုံေးစောေးမှုမ ောေး၏   ရ်  

အရထော အ်ထောေးမ ောေး ြိုံ  စုံစညေ်း ေ်၊ စုံရပါငေ်း၍ ခြိုံငမ်ောရစ ေ်၊ ထြိေ်ေး ြိမ်ေး ေ်န င်ူ့  ခွ  ခမ်ေးစြိတ ် ော ေ် 

တြိုံ ူ့အတ ွ ်လတွလ်ပ်   မ်လြိုံ ရ် ော  ယနတ ောေးတစ ်ပ်  ြိုံ တညရ်ထောင ်င်ူ့ ည။် ထြိုံ ယနတ ောေး 

 ည ်  ပညတ်ငွေ်းဆြိုံင ်ော၊ ရဒ ဆြိုံင ်ော  ြိုံ ူ့မဟုံတ ်အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော တ ောေးရ ုံ ေးမ ောေး၊ ခ ုံရ ုံ ေးမ ောေးတငွ ်

 ောဇ တမ်ှုမ ောေး ြိုံ ရ ုံ ေးတင ်ည်ူ့အခါ၊ တ ောေးမ တပပီေး၊  ေီး ေ် ူ့လတွလ်ပ်ရ ော တ ောေးအစအီစဉမ ောေး 

အဆငရ် ပရခ ောူ့ရမွွဲ့၊  မေ်ဆေ်ရစ ေ် အမှုတွ မ ောေး ြိုံ  ပငဆ်ငရ်ပေး င်ူ့ ည။် 

(ဃ)  မေ်မောနြိုံငင် ရ ြိ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးပဋြိပ ခ ြိုံ ရလေးေ စွ်ော ဆ လ်  ် အောရ ုံစြိုံ န်ြိုံငရ်စ ေ် 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးရ ောငစ်မီ   မေ်မောနြိုံငင် ဆြိုံင ်ော  ုံလ မဂဂ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး အထ ေး ြိုံယစ်ောေးလ ယန် င်ူ့ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆြိုံင ်ော မဟောမငေ်းက ေီးတြိုံ ူ့အောေး  ပဌောေ်ေးထောေးရ ော လုံပ်ပြိုံငခ်ွင်ူ့မ ောေး ြိုံ ဆ လ်  ်

  တ်မ်ေးတြိုံေး င်ူ့ ည။် ၎ငေ်းတြိုံ ူ့တငွ ် လ ုံရလော ရ် ော အငအ်ောေးအ ငေ်းအ မစမ် ောေး ရ ြိရစ ေ် 

ရထော ပ် ူ့ င်ူ့ ည။် 

(င)  မေ်မောနြိုံငင် ရ ြိ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေးန င်ူ့ အလွ   ုံေးစောေးမှုမ ောေးအောေး တော ေ်ယ  

အ ပစခ် မှု ရ ြိရ ေးအတ ွ ် အောရ ုံစြိုံ  ် ရဆောင ွ်  ်ေ် လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးရ ောငစ် ီ  ုံလ မဂဂ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆြိုံင ်ော မဟောမငေ်းက ေီးရ ုံ ေး (OHCHR) ြိုံ ူ့ အထ ေးတလည ် ရမတတ ော ပ်ခ  င်ူ့ ည။် 

၄ငေ်းတြိုံ ူ့အောေး  လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးအရ ခအရေမ ောေး ြိုံ တြိုံေး မှင်ူ့စွော ရစောင်ူ့က ည်ူ့ရလူ့လော ခငေ်း၊ မ တတ်မ်ေးတင ်

 ခငေ်း၊ ခွ  ခမ်ေးစြိတ ် ော  ုံေး ပ် ခငေ်းန င်ူ့  ပည ် တြိုံ ူ့အောေး အစ ီငခ်  ခငေ်း  င်ူ့ လညေ်းရ ောငေ်း၊ 

လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး ခ ြိြိုေးရ ော မ်ှုမ ောေး မ တတ်မ်ေးတင ်ောတငွ ် ပါ ငလ်ုံပ်ရဆောငရ်ေရ ော  အ ပ်   ်
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လ ူ့အ ွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေး န င်ူ့ တ ခောေးရ ော ရဆောင ွ်  ် မ ောေးအောေး   ဆ်ြိုံငရ် ော အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော 

စ ခ ြိေ်စ နှုေ်ေးမ ောေးအရက ောငေ်း ပြိုံမြိုံ ြိရ ြိေောေးလညရ်စ ေ်  ငက် ောေးရပေး ခငေ်း  င်ူ့ လညေ်းရ ောငေ်း၊ တ ောေး 

မ တမှုန င်ူ့ စပ်လ ဉေး၍ လုံပ်နြိုံင ်ည်ူ့ အခ  မ် ောေး ြိုံ  ြိရ ြိေောေးလညရ်စ ေ် အ   ေးလေ်ွခ     

အ ြိုံငေ်းအ ြိုံငေ်းမ ောေးအောေး ပညောရပေး ခငေ်း  င်ူ့ လညေ်းရ ောငေ်း၊  မေ်မောနြိုံငင် တငွ ်တ ောေးဥပရဒစြိုံေးမြိုံေးရ ေး 

န င်ူ့ လ ုံ ခ ြိုရ ေး  ဏ္ဍမ ောေး ြိုံ အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးစ မ ောေး န င်ူ့ညရီအောင ်ပပီေး ပည်ူ့စ ုံရ ော 

 ပြို ပငရ် ပောငေ်းလ မှုမ ောေး လုံပ်ရဆောင ်ောတငွ ် ရထော ပ် ူ့ ခငေ်း  င်ူ့ လညေ်းရ ောငေ်း   ည ီင်ူ့ ည။် 

 င်ူ့ရလ ောရ် ော စွမ်ေးအောေးအ ငေ်းအ မစမ် ောေးရ ြိရစ ေ်  တမ် တရ်ပေးအပ် င်ူ့ ည။်  

(စ) မစရ် ငေ်း  ရဆောင ွ် ခ် ူ့ရ ောလုံပ်ငေ်ေးမ ောေးအရပေါ်အရ ခခ ၍ ဆ လ်  ်ရဆောင ွ် န်ြိုံင ်ေ်၊ 

ဒုံတြိယရ မော အ်ခ  အ်လ ရ် ောရ ွရ ေးမစရ် ငေ်း ြိုံ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးရ ောငစ်မီ အခ ြိေ်အ ေ် ူ့အ တ ်

  င်ူ့  ွ ွဲ့စညေ်း င်ူ့ ည။် အထ ပ်ါ စောပြိုံဒ ် (ခ)  ြိုံ ူ့မဟုံတ ် စောပြိုံဒ ် (ဂ) တငွ ် ရ ော် ပထောေးခ ူ့ရ ော 

ယနတ ောေးန စ ်ပ်အေ ၊် တစ ်ပ် ပ်  လုံပ်ငေ်ေးလညပ်တရ်ေ ည်ူ့ အခ ြိေ်အထြိ  ြိုံ ူ့မဟုံတ၊် စောပြိုံဒ ်(င) 

တငွ ် ရ ော် ပထောေး ည်ူ့ OHCHR ၏ အငအ်ောေးပြိုံမြိုံ ပည်ူ့ ရ ောလုံပ်ငေ်ေးမ ောေး အထြိုံငမ်  မခ ငေ်း 

ဒုံတြိယရ မော  ်မစရ် ငေ်း ည ်တော ေ်ထမ်ေးရဆောင ်င်ူ့ ည။်   

(ဆ)  မေ်မောနြိုံငင် န င်ူ့ ထြိရတွွဲ့ဆ ဆ် မှုအောေးလ ုံေးတငွ ် လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆြိုံင ်ော စြိုံေး ြိမ်ရက ောင်ူ့က မှု 

မ ောေးအောေး ထည်ူ့ ငွေ်းစဉေးစောေးလ  ၊် ၎ငေ်းတြိုံ ူ့အောေး  ငဆ်ြိုံငရ်  ရ ငေ်းရ ော   ုံေညေ်းဗ  ဟော ြိုံ 

 ုံလ မဂဂမ  ၎ငေ်း၏ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးရရ ွဲ့တေ်ေးတငစ်မီ  ြိေ်ေးအ ၊ အရ ေးရပေါ် အလ ငအ် မေ် 

ဆ ုံေး  တခ် မ တ ်င်ူ့ ည။် ဤ ြိုံ ူ့  င်ူ့  ုံလ မဂဂ၏  မေ်မောနြိုံငင် န င်ူ့ ထြိရတွွဲ့ရဆောင ွ် မ်ှုအောေးလ ုံေး၊ 

အထ ေး   င်ူ့  ခြိုံင ်ပညေ်ယန် င်ူ့ စပ်လ ဉေး ည်ူ့  ြိစစမ ောေးတငွ ် လမ်ေးည ေ်ခ  တ်စ ်ပ်   စလ်ော 

ရစ င်ူ့ ည။် မ  ါဒမ ောေးန င်ူ့  ပည ် လ ထုံ  မ်   ပ်တညရ် ပောက ောေး ခငေ်းမ ောေးလညေ်း ပါ င ်

 င်ူ့ ည။်  ုံလ မဂဂ  ရပေးရ ော အရထော အ်ပ ူ့မ ောေး ြိုံ လ ခ်  ည်ူ့   မေ်မောူ့အောဏောပြိုံငမ် ောေး 

အောေးလ ုံေး ြိုံ လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးန င်ူ့စပ်လ ဉေး၍ လ ုံ ူ့လ ီ ြိယ အ ပည်ူ့အ ရ ြိ၊မရ ြိ ပြိုံငေ်း ခောေး  ုံေး ပ်ပပီေးမ  ော 

ရပေးအပ် င်ူ့ ည။်   

(ဇ) အလ ငအ် မေ်ရဆောင ွ်  ်မည်ူ့ အရ ေးရပေါ် ြိစစတစ ်ပ်အရေ  င်ူ့  (၂၀၁၁) ခုံန စမ် စတင၍် 

 မေ်မောနြိုံငင် တငွေ်း  ုံလ မဂဂ၏ ပါ ငပ်တ ် မ်ှု ြိုံ ပပီေး ပည်ူ့စ ုံ၍  ေီး ေ် ူ့လတွလ်ပ်ရ ော 

စ ုံစမ်ေးစစရ်ဆေးမှု တစ ်ပ်  င်ူ့   ုံေး ပ်စစရ်ဆေး မည။်  ည ွ်ယခ်  မ် ော မ  စရ် ေးရ ော 

ပဋြိပ ခမ ောေး ြိုံ တောေးဆေီး ေ်  ြိုံ ူ့မဟုံတ၊် ရလ ောူ့ပါေး   ်ောရစ ေ် တတန်ြိုံင ်မ  အစွမ်ေး ုံေ် 

ရဆောင ွ် ခ် ူ့ ခငေ်း ရ ြိမရ ြိ ရလူ့လောရ ောထ်ုံတ ်ေ်၊   ရ ြိခ ူ့ရ ော  ငခ်ေ်ေးစောမ ောေးန င်ူ့  အရလူ့အ  င်ူ့ 

ရ ောငေ်းမ ောေး ြိုံ  တမ် တ ်ေ်၊ တော ေ်ယ  အ ပစခ် ရစမှု အပါအ င ်  င်ူ့ရတော် ည်ူ့ အက  ြို ပြို 
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ရထော ခ် ခ  မ် ောေးရပေး ေ်န င်ူ့  အေောဂတတ်ငွ ် ပြိုံမြိုံထြိရ ော စွ်ော လုံပ်ရဆောငန်ြိုံငရ်စ ေ် တြိုံ ူ့အတ ွ ်

  စ ်ည။်  

(စ )  ုံလ မဂဂန င်ူ့ နြိုံငင် တ ောအ ြိုံ အ် ေ်ေး  ဒုံ ခ ညမ် ောေး  ပေ်လညလ် ခ် ရ ေး န င်ူ့ 

 ပညတ်ငွေ်းစစရ်က ောင်ူ့ ေယ ်ပ်စွေ် ူ့ခွောခ ူ့   မ ောေး ၎ငေ်းတြိုံ ူ့ ရေ ပ် ြိုံ ူ့  ပေ်လောနြိုံငရ် ေးတြိုံ ူ့ ြိုံ၊ နြိုံငင်  ောေး 

  စမ်ှု အပါအ င ်လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးအ ောအ ယွမ် ောေး အတြိအလငေ်းပါရ ြိပပီေး၊  ပေ်လော  မ ောေး စြိတဆ်နဒ 

အရလ ော ၊် လ ုံ ခ ြိုစွောန င်ူ့ ဂုံဏ် ြိ ခောရ ြိစွော   ပေ်လညလ် ခ် မ  ခွင်ူ့ ပြို င်ူ့ ည။် လ ရ် ြိအရ ခအရေ 

တငွ ် ပေ်လညလ် ခ်  ေ် မ  စန်ြိုံငပ်ါ။ 

(ည)  ုံလ မဂဂအ ွ ွဲ့ ငန်ြိုံငင် အောေးလ ုံေး ည်  မေ်မောနြိုံငင် န င်ူ့ ထြိရတွွဲ့ဆ ဆ်  ောတငွ ်လညေ်းရ ောငေ်း၊ 

ရထော ပ် ူ့အ  အည၊ီ  ွ ွဲ့ ပ ြိြိုေးရ ေးတြိုံေးတ ရ် ေးန င်ူ့  ပြို ပငရ် ပောငေ်းလ ရ ေး လုံပ်ငေ်ေးမ ောေးအောေး ပ ူ့ပြိုံေး 

 ောတငွ ် လညေ်းရ ောငေ်း လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေးဆြိုံင ်ော စြိုံေး ြိမ်ရက ောင်ူ့က မှုမ ောေးအောေး ထည်ူ့ ငွေ်းစဉေးစောေး 

လ  ၊် ၎ငေ်းတြိုံ ူ့အောေး  ငဆ်ြိုံငရ်  ရ ငေ်း မည။် ခွ  ခောေးန ြိမ်ူ့ခ ဆ ဆ် မှု မရ ြိရစရ ေး န င်ူ့  ောတ ညမီ မှု 

ရ ြိရစရ ေး အရ ခခ မ မ ောေး ြိုံ အတြိအလငေ်း လြိုံ ေ်ောရဆောင ွ်  ်မည။်  မေ်မောူ့အရ ေး ြိုံ ရဆောင ွ်  ်

ရေက ရ ော လ  ောေးခ ငေ်းစောေော ရထော ထ်ောေးမှု အ ွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေးအောေး  င်ူ့ရလ ော်စွော  ေ်ပ ုံရင ွ

ရထော ပ် ူ့ ခငေ်းတြိုံ ူ့ ြိုံ အ ွ ွဲ့ ငန်ြိုံငင် အောေးလ ုံေး  ပါ ငရ်ဆောင ွ်  ်င်ူ့ ည။် နြိုံငင် မ ောေးအရေန င်ူ့ 

တပ်မရတောန် င်ူ့  တ ခောေးရ ောလ ုံ ခ ြိုရ ေးတပ် ွ ွဲ့မ ောေးအောေး လုံပ်ငေ်ေးလညပ်တမ်ှုဆြိုံင ်ော 

အရထော အ်ပ ူ့ရပေး ခငေ်းတြိုံ ူ့ ြိုံ ရအော ပ်ါအရ ခအရေမ ောေး ြိုံ ူ့ မရ ော မီ်အထြိ  ပ်ဆ  င်ူ့ ည။် 

၄ငေ်းအရ ခအရေမ ောေးမ ော (၁) စစမ် ေ်ရ ော  ပြို ပငရ် ပောငေ်းလ ရ ေး  ရ ြိ ေ်  ြိ ြိ ော ော အောမခ  

လုံပ်ရဆောငရ်ေ ခငေ်း၊ (၂)  ပြို ပငရ် ပောငေ်းလ ရ ေး ြိုံ အရ ောငအ်ထညရ် ော ်ောတငွ ် အ ပည ်ပည ်

ဆြိုံင ်ောအရထော အ်ပ ူ့ရ ြိ ခငေ်း န င်ူ့ (၃) အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော ဥပရဒလ ရ်အော ရ် ြိ  ောဇ တမ်ှုမ ောေး 

အတ ွ ်တော ေ် တတ  ောေး ရ ြိ  မ ောေးအောေး တော ေ်ယ အ ပစခ် ရစ ေ် လှုပ်ရ ောေး ည်ူ့ နြိုံငင် တ ောယနတ ောေး 

မ ောေး ြိုံ လ ခ် ပပီေး ပ ေးရပါငေ်းရဆောင ွ်  ်ခငေ်းတြိုံ ူ့   စ ်ည။် 

(ဋ) လ ုံ ခ ြိုရ ေးရ ောငစ် ီ လ ေ် ရ် ောငေ်းခ မှု  ေ် ူ့ တ ်ခငေ်း (Embargo)  ြိုံ ခ မ တ ်ည ်

  စရ်စ၊ မခ မ တ ်ည ် စရ်စ၊ နြိုံငင် မ ောေး ည ် မေ်မောနြိုံငင်  ြိုံ ူ့ လ ေ် မ် ောေး ရပေး မ်ေးရ ောငေ်းခ  ခငေ်း 

မ ပြိုလုံပ် င်ူ့ပါ။ အ ယ်ူ့ရက ောင်ူ့ဆြိုံရ ော် ၄ငေ်းလ ေ် မ် ောေး ြိုံ  ုံေး၍ ပငြိမ်ေးခ မ်ေးရ ေးန င်ူ့ လ ုံ ခ ြိုရ ေး 

 ြိုံ    ဆ်ေီးမည်ူ့အလောေးအလော က ေီးမောေး ည။် ထြိုံ ူ့အတ  အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ောဥပရဒအ  ဆြိုံေး ွောေးရ ော 

 ောဇ တမ်ှုမ ောေး ြိုံ    ေးလေ်ွ ောတငွလ်ညေ်း ၄ငေ်းလ ေ် မ် ောေး ြိုံ အ  ုံေး ပြိုက မည ် စ ်ည။် 

(ဌ) ဥရ ောပ မဂဂန င်ူ့ အောဆယီ  အပါအ င၊်   ဆ်ြိုံငရ် ော ရဒ ဆြိုံင ်ောအ ွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေး ည ်

အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ောဥပရဒလ ရ်အော ရ် ြိ  ောဇ တမ်ှုမ ောေးအောေး   မေ်မောနြိုံငင် တငွ ်   ေးလေ်ွခ ူ့  မ ောေး 

 ြိုံ တော ေ်ယ  အ ပစခ် မှုရ ြိရစမည်ူ့ မဟောဗ  ဟောမ ောေး ြိုံ ရ ောထ်ုံတရ် ေးဆွ  င်ူ့ ည။် ၄ငေ်းဗ  ဟောမ ောေး 
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တငွ ်  မေ်မောနြိုံငင် န င်ူ့ စဥဆ် မ် ပတ ်ထြိရတွွဲ့ရဆေွးရနေွး ခငေ်းန င်ူ့ အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော တ ောေးစ ီငရ် ေး 

ယနတ ောေး ြိုံ ရထော ပ် ူ့ ခငေ်း တြိုံ ူ့ပါ င ်ည။်  

(ဍ) အ ပည ်ပညဆ်ြိုံင ်ော ဥပရဒလ ရ်အော ရ် ြိ ဆြိုံေး ွောေးရ ော  ောဇ တမ်ှုမ ောေးအောေး   မေ်မောနြိုံငင်  

တငွ ်   ေးလေ်ွခ ူ့ ညဟ်ုံ အစွပ်စွ ခ    မ ောေးအောေး အ ွ ွဲ့ ငန်ြိုံငင် မ ောေး ည ်၄ငေ်းတြိုံ ူ့၏ အောဏောပြိုံငေ်  ်

အတငွေ်း၌ ထြိုံ   ေးလေ်ွ  မ ောေးအောေး စ ုံစမ်ေးစစရ်ဆေး၍ တ ောေးစွ ဆြိုံ ေ် တ ောေးစ ီငခ်ငွ်ူ့ ြိုံ   င်ူ့  ုံေး 

 င်ူ့ ည။်  

(ဎ)  ုံလ မဂဂ ည ် အ   ေးလေ်ွခ    မ ောေးအောေး ရထော ပ် ူ့ ေ်အတ ွ ်  ေ်ပ ုံရငတွစ ်ပ် ြိုံ 

ထ ရထောင ်င်ူ့ ည။် ၄ငေ်း ေ်ပ ုံရင ွ င်ူ့ အ   ေးလေ်ွခ    မ ောေး ည ် စြိတပ်ြိုံငေ်းဆြိုံင ်ော န င်ူ့ လ မှုရ ေး 

ပြိုံငေ်းဆြိုံင ်ော အရထော အ်ပ ူ့၊ ဥပရဒရ ေး ောအ  အည၊ီ အ  ရ်မွေး မ်ေးရက ောငေ်း အပ ူ့အပြိုံေးန င်ူ့ အ ခောေး 

ရ ော အ  အညေီညေ်းလမ်ေးမ ောေး ြိုံ လ ခ်  ရ ြိနြိုံင ်ည။် အလ ုံေးစ ုံရ ော  ေ်ပ ုံရငလွုံပ်ငေ်ေးမ ောေးအောေး 

အ   ေးလေ်ွခ    မ ောေးန င်ူ့ တြိုံငပ်ငပ်ပီေးမ  ရ ေးဆွ  င်ူ့ ည။်  

 

 

 

 

 

 

 


