
 

 

 

 

 

 

ည"#းပန်း()ပ်ိစကခံ်ရသ1များကိ5 က1ညေီထာကပ့ံ်ေရး အြပညြ်ပညဆ်ိ5ငရ်ာေန ့ထ5တြ်ပန်ချက ်

“ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/များ ချက်ချငး်ရပ်၊ ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး် ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ဓေလအ့ား အဆံCးသတ်” 

ဇွနလ် ၂၆ ရက် ၂၀၂၂ ခC)*စ ်

၂၀၂၂ ခC)*စ၏် “ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်ခံရသKများကိC ကKညေီထာက်ပံေ့ရး အြပညြ်ပညဆ်ိCငရ်ာေန”့ တွင ်ကN)်Cပ်တိCအ့ေနြဖင့ ်အPကမ်းဖက် 

အာဏာလCစစအ်Cပ်စC)*င့ ် အြခားေသာ လက်နက်ကိCငအ်Cပ်စCများမ* ြပညသ်KများအေပQ ရက်စက်စာွ ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်ြခငး်တိCကိ့C 

ရပ်တနး်မ*ရပ်ရန ်တိCက်တွနး်လိCက်သည။်  

ယေနသ့ည ် ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/၊ လKမဆနစ်ာွရက်စက်မ/ (သိCမ့ဟCတ်) လKဂ့Cဏသ်ကိXာ)*င့ ် မေလျာ်ညစီာွြပYကျင့ခံ်ရမ/ (သိCမ့ဟCတ်) 

ြပစဒ်ဏေ်ပးမ/တိCကိ့Cဆန ့က်ျငသ်ည့ ် ကCလသမဂZ သေဘာတKစာချYပ် အသက်ဝငလ်ာေသာေနလ့ညး်ြဖစသ်လိC အေြခခံလKအ့ခွင့ ်

အေရးကိC အကာအကွယ်ေပးရနအ်တွက် )ိCငင်တံကာဥပေဒတစခ်Cအြဖစ ် ေပQထက်ွလာခဲသ့ည့ ် ထင_်*ားေသာ 

ေအာငြ်မငမ်/တစရ်ပ်လညး်ြဖစသ်ည။် 

သိCေ့သာ်လညး် ဤ)ိCငင်တံကာသေဘာတK စာချYပ်သည ် ြမနမ်ာ)ိCငင်မံ* ြပညသ်KများကိC အကာအကွယ် မေပး)ိCငဘ် ဲအPကမ်းဖက် 

အာဏာလC စစအ်Cပ်စCက ြမနမ်ာြပညသ်KလKထC၏ ဘဝ)*င့ ်ဂCဏသ်ကိXာများကိC aကိမ်ဖနမ်ျားစာွ ရက်ရက်စက်စက် ည#$းပနး်)*ပ်ိစက် 

မ/များကျbးလွနက်ာ ချိYးေဖာက်ဖျက်ဆးီလျက် _*ိေနသည။် 

ြပညသ်KလKထCအေပQ လKမဆန၍် ရက်စက်ေသာ လCပ်ရပ်များကျbးလွနေ်နမ/အေပQ နစန်ာခံစားရသKများ ကိCယ်တိCငေ်ဖာ်ထCတ်ဖွင့ဟ် 

ေြပာဆိCမ/များ)*င့ ် သတငး်ရငး်ြမစအ်များအြပားမ* သတငး်အချက် အလက်များစCေဆာငး်ထား_*ိမ/များအရ စစအ်ာဏာလCမ/ကိC 

ဆန ့က်ျငေ်သာသKများအား dCပ်ပိCငး်ဆိCငရ်ာအPကမ်းဖက်မ/၊ eခိမ်းေြခာက်မ/များ)*င့ ် အြခားေသာစတ်ိပိCငး်ဆိCငရ်ာ ည#$းပနး်)*ပ်ိစက် 

မ/မျိYးစံCကိCပါ စစအ်Cပ်စCကအသံCးြပY၍ စနစတ်ကျရညရွ်ယ်ချက်_*ိ_*ိြဖင် ့ကျbးလွနလ်ျက်_*ိသည။် 

လKတစေ်ယာက်၏ အသက်ကိC ေထာက်ထားငဲည့#ာြခငး်အလျငး်မ_*ိဘ ဲေသနတ်၊ တCတ်၊ ဓား၊ ပလာယာများကိC လက်လွတ်စပယ် 

အသံCးြပYeပီး ကိCယ်ခ)gာအစတ်ိအပိCငး်များကိC ထခိိCက်ဆံCးd/ ံးေအာငြ်ပYလCပ်ကာ ြပညသ်KလKထCအား အေPကာက်တရားလhမ်းမိCးေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျငတ်စခ်C ဖနတီ်း)ိCငေ်ရး ပံCေဖာ်လျက်_*ိသည။်  

အPကမ်းဖက်အာဏာလCယKခဲသ့ည့ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန ့ ၂၀၂၁ ခC)*စမ်*စ၍ ယေနအ့ထ ိ စစအ်Cပ်စC၏ စစေ်Pကာေရး)*င့ ်

အကျ$းေထာငမ်ျားတွင ်ဖမ်းဆးီ)*ပ်ိစက်ခရံeပီး ကျဆံCးသာွးေသာ )ိCငင်ေံရးတက်jကလ/ပ်_*ားသK)*င့ ်စစအ်ာဏာလCမ/ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ဆ)kထCတ်ေဖာ်သK လKဦးေရမ*ာ (၉၅) ဦး_*ိeပီြဖစသ်ည။် စစအ်Cပ်စCအေန)*င့ ်ထင_်*ားေသာ )ိCငင်ေံရးတက်jကလ/ပ်_*ားသKများကိCသာ 

ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/ကိC ြပYလCပ်သည ် မဟCတ်ဘ ဲ )ိCငင်ေံရးအရ ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးထားေသာ အရပ်သားများအားလံCးကိC 

တရားလက်လွတ်ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/များ ြပYလCပ်ရန ်မKဝါဒချမ*တ်ထားသည။် အPကမ်းဖက်အာဏာလCမ/ စတငခ်ျိနမ်* ယေနအ့ထ ိ

)ိCငင်ေံရးအရ ဖမ်းဆးီခရံသKတိCငး်တွင ်dCပ်ပိCငး် ဆိCငရ်ာ သိCမ့ဟCတ် စတ်ိပိCငး်ဆိCငရ်ာအရ ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်ြခငး်ခံရeပီး ြဖစသ်ည။် 



 

 

မျက်ကွယ်ရာတွင ် သတ်ြဖတ်ြခငး်၊ အေလာငး်အားမိသားစCထြံပနမ်ေပးဘ ဲ သeဂoYဟ်ြခငး်၊ ပံCစထံိCငခိ်Cငး်ြခငး်၊ ကျား/မအေြခြပY 

eခိမ်းေြခာက်မ/များြပYလCပ်ြခငး်၊ အစာေရစာရက်_*ညြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး်ြဖင့ ် အမ်ိသာသံCးေရကိC ေသာက်သံCးေစြခငး်စသည့ ်

ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/ပံCစမံျားမ*ာ စစအ်Cပ်စC၏ စနစတ်ကျတညေ်ဆာက်ထားေသာ ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/ပံCစမံျားြဖစe်ပီး စစအ်Cပ်စCကိC 

ေတာ်လ*နဆ်န ့က်ျငသ်KတိCငး်အေပQ ကျbးလွနေ်နPက ချိYးေဖာက်မ/များလညး်ြဖစသ်ည။် 

စစအ်Cပ်စC၏ဖမ်းဆးီခရံeပီးေနာက် စစေ်Pကာေရးတွင ် ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/ေPကာင့ြ်ဖစေ်စ၊ dိCက်)*က်မ/ သိCမ့ဟCတ် ေသနတ်ြဖင့ ်

ပစခ်တ်မ/ေPကာင့ြ်ဖစေ်စ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်_*ာက်ခံပိCငခွ်င့ကိ်C ြငငး်ပယ်ခံရေသာေPကာင့ြ်ဖစေ်စ၊ ခCခံစစဆ်င)် hေဲနPကေသာ 

ေတာ်လ*နေ်ရးသမားများ ဖမ်းဆးီခရံeပီးေနာက် သတ်ြဖတ်ခံရမ/ေPကာင့ြ်ဖစေ်စ စစအ်Cပ်စC၏အာဏာလCမ/ စတငြ်ဖစေ်ပQလာချိန ်

ကတညး်က အသက်ဆံCးd/ ံးရေသာ ဒမိီCကေရစေီရးတက်jကလ/ပ်_*ားသKများ)*င့ ် အရပ်သားေသဆံCးမ/ ဦးေရမ*ာ (၂၀၂၁) ဦး 

_*ိeပီြဖစသ်ည။် ယခCအချိနတွ်င ် အPကမ်းဖက်စစအ်Cပ်စCအေနြဖင့ ် ဖမ်းဆးီခရံသKများအား ေသနတ်ြဖင့ပ်စခ်တ်သတ်ြဖတ်မ/ 

မလCပ်ခင ် လက်စားေချလိCမ/၊ သတငး်အချက်အလက်ရယKလိCမ/ စသည့အ်ေPကာငး်ရငး်များေPကာင့ ် ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/ကိC 

လCပ်dိCးလCပ်စ$ြပYမKေဆာင ်ရွက်ေနPက အေလအ့ထအြဖစ ်ကျင့သ်ံCးလျက်_*ိေနသည။် 

လံCြခံYေရးအဖဲွqများမ* လိငပိ်Cငး်ဆိCငရ်ာအPကမ်းဖက်မ/များ ကျbးလွနြ်ခငး်ကိC ည#$းပနး်)*ပ်ိစက်မ/ ပံCစတံစမ်ျိYးအေနြဖင့ ် )ိCငင်တံကာ 

ဥပေဒေအာက်တွင ် အသအိမ*တ်ြပYထားသည။် ြမနမ်ာ)ိCငင်တွံင ်အရပ်သားြပညသ်KများကိC eခိမ်းေြခာက်ရန၊် ထတ်ိလန ့ေ်Pကာက်ရံွq 

ေစရန၊် ဖိ)*ပ်ိချYပ်ချယ်ရန ်လိငပိ်Cငး်ဆိCငရ်ာ အ)ိCငက်ျင့ေ်စာ်ကားမ/ကိC စစလ်က်နက်တစခ်Cသဖွယ် အPကမ်းဖက်စစအ်Cပ်စCမ* အသံCးြပY 

လျက်_*ိသည။် အာဏာသမ်ိးeပီးေနာက်ပိCငး် အPကမ်းဖက်မ/များတွင ် လိငအ်ဂr ါအစတ်ိအပိCငး်များကိC dိCက်)*က်ြခငး်)*င့ ် လိငပိ်Cငး် 

ဆိCငရ်ာeခိမ်းေြခာက်မ/များြပYလCပ်ြခငး်အပါအဝင ် ထနိး်သမ်ိးခံေနရချိန)်*င့ ် စစေ်ဆးေမးြမနး်ချိနမ်ျားတွင ် လိငပိ်Cငး်ဆိCငရ်ာ 

ေစာ်ကား မ/များ_*ိေPကာငး် သ_ိ*ိရသည။် 

လKမဆနေ်သာ ချိYးေဖာက်မ/များကိC ကျbးလွနလ်ျက်_*ိေသာ်လညး် ြပစဒ်ဏက် ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ေနeပီး အေရးယKမ/ခံရြခငး် မ_*ိသည့ ်

အတွက် ဆိCးရွားရက်စက်ေသာ )*ပ်ိစက်မ/များကိC စစအ်Cပ်စCက ေခတ်အဆက်ဆက် ကျင့သ်ံCးေနမ/အေပQ ကN)်Cပ်တိC ့ အရပ်ဖက်လKမ/ 

အဖဲွqအစညး်များက ဖွင့ခ်ျေထာက်ြပ၍ လKအများသလိာေစရန ်လCပ်ေဆာငလ်ျက်_*ိသည။် စနစတ်ကျရညရွ်ယ်ချက်_*ိ_*ိ ည#$းပနး် 

)*ပ်ိစက်မ/များ)*င့ ် အြခားေသာ ရက်စက်Pကမ်းPကYတ်မ/များကိC ေခတ်အဆက်ဆက် အြပစေ်ပးခံရြခငး်မ_*ိဘ ဲ

တာဝနယ်Kမ/ကငး်မဲစ့ာွ ကျbးလွနေ်နခွင့ရ်ေနေသာေPကာင့ ် စစအ်Cပ်စCအေန)*င့ ် အတင့ရဲ်လာeပီး ယခCလိC ဒမိီCကေရစလီCပ်ငနး်စ$ကိC 

ချိYးေဖာက်ကာ ြပညသ်K များအေပQ အဆံCးစနွဆ်ံCး ဆိCးဝါးရက်စက်ေသာ အြပYအမKများြပYလCပ်ေနြခငး်ြဖစသ်ည။် 

)ိCငင်တံကာအသိCငး်အဝိCငး်)*င့ ်ေဒသတွငး်အဖဲွqအစညး်များအေနြဖင့ ်စစအ်Cပ်စCအေပQ ထေိရာက်မ/မ_*ိေသာ သတိေပးလCပ်ေဆာင ်

ချက်များကိC ရပ်တန ့ခ်ျိနေ်ရာက်eပီြဖစသ်ည။် ကCလသမဂZအဖဲွqဝင)်ိCငင်မံျား)*င့ ် အထKးသြဖင့ ် အာဆယံီ)ိCငင်မံျားသည ် စစအ်Cပ်စC 

အေပQ )ိCငင်ေံရးအရ ပိCမိCဖိအားေပးရမညြ်ဖစe်ပီး ယခCလက်_*ိအေနအထား)*င့ ် အသင့ေ်လျာ်ဆံCးေသာ )ိCငင်ေံရးဖိအားေပးမ/မ*ာ 

“ြဖတ်သံCးြဖတ်ဗျbဟာ”1 ြဖစသ်ည။် အထKးအားြဖင့ ်)ိCငင်တံကာအဖဲွqအစညး်များသည ်

• စစအ်Cပ်စCကိC တစန်ညး်တဖံCအားြဖင့ ် တရားဝငမ်/ြဖစေ်စ)ိCငေ်သာ ထေိတွqဆက်ဆမံ/၊ ေဆးွေ)းွမ/ သိCမ့ဟCတ် ပါဝင ်

ေဆာငရွ်က်မ/များကိC ြငငး်ပယ်ရန။် 

• ကမtာလံCးဆိCငရ်ာ လက်နက်ပိတ်ဆိCမ့/ကိC ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 

 
1 https://specialadvisorycouncil.org/2021/03/sac-m-says-myanmar-military-is-engaging-in-terrorism-and-calls-for-global-three-cuts-strategy/ 



 

 

• စစဘ်က်ဆိCငရ်ာ လCပ်ငနး်စCများ)*င့ ်အြခားေသာ စစအ်Cပ်စCကိC လိCလားေသာ စးီပွားေရးလCပ်ငနး် အကျိYးစးီပာွးများအေပQ 

ပစမ်*တ်ထားေသာ ဘuာေရး ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိCမ့/များကိC အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 

• )ိCငင်ေံရးအကျ$းသားများအေပQ စတ်ိပိCငး်ဆိCငရ်ာ dCပ်ပိCငး်ဆိCငရ်ာ )*ပ်ိစက်ည#$းပနး်မ/များကိC အဆံCးသတ်)ိCငေ်စရန ်

အတွက် ြမနမ်ာ)ိCငင်ဆံိCငရ်ာ လွတ်လပ်ေသာစံCစမ်းစစေ်ဆးေရးယ)vရား (IIMM) ကဲသ့ိCေ့သာ တာဝနခံ်မ/ဆိCငရ်ာ ယ)vရား 

များကိC ကKညပံီပိ့Cးရန)်*င့ ်ကCလသမဂZ လံCြခံYေရးေကာငစ်အီေနြဖင့ ်ကျbးလွနသ်Kများအား )ိCငင်တံကာ ရာဇ၀တ်ခံCdံC း (ICC) 

သိC ့ လhေဲြပာငး်)ိCငေ်ရး ေတာငး်ဆိCရနတိ်Cကိ့C ြပYလCပ်ရန ်ကN)်Cပ်တိCမ့* အေလးအနက်တိCက်တွနး်အပ်ပါသည။် 

 

ေသးွစညး်ညAွီတစွ်ာြဖင့ ်

1. )ိCငင်ေံရးအကျ$းသားများ ကKညေီစာင့ေ်_*ာက်ေရးအသငး် (AAPP) 

2. အာ_*တရားမ|တမ/)*င့ ်လKအ့ခွင့အ်ေရးဆိCငရ်ာအဖဲွq (AJAR)  

3. ရခိCငြ်ပညလံ်CးဆိCငရ်ာ ေကျာငး်သား)*င့ ်လKငယ်များအစညး်အdံCး (AASYC) 

4. Burma Civil War Museum (BCM) 

5. ညမီ|ြခငး်ြမနမ်ာ (EQMM)  

6. လKအ့ခွင့အ်ေရး ကာကွယ်ြမ#င့တ်ငသ်Kများအဖဲွq (HRDP) 

7. မနွြ်ပညလ်Kအ့ခွင့အ်ေရးေဖာငေ်ဒး_*ငး် (HURFOM) 

8. Knowledge Hub Myanmar (KHM) 

9. ကရငအ်မျိYးသမီးအစညး်အdံCး (KWO) 

10. လKအ့ခွင့အ်ေရးမ*တ်တမ်းကွနရ်က် (ြမနမ်ာ)ိCငင်)ံ (ND-Burma) 

11. တအာငး်အရပ်ဖက်အဖဲွqအစညး်များ (TCSO)  

12. ကရငန်ြီပညလ်Kငယ်များသမဂZ (UKSY)  

13. အမျိYးသမီးများအဖဲွqချYပ် (ြမနမ်ာ)ိCငင်)ံ (WLB)  

14. တရားမ&တမ'အတကွ ်အမျိ/းသမီးများအဖဲွ4 (WJ) 

ဆက်သယ်ွရန_် 

+၆၆ ၈၅-၅၉၇ -၃၈၉၉ 

+၆၆ ၆၅-၉၅၅- ၆၆၃၀ 

+၆၆ ၈၁-၅၉၅- ၆၁၃၈ 

 

 


