
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ေေ့တွင် ရဝေ်ဒါနိုင်ငဳ၊ Kigali မြို့တွင် ကျင်ဵပခဲသဴညဴ်  (၂၁၀) 

ကကိြ်ေ ြာက် ေြှုေဆာင်ေကာင်စီ ေစည်ဵေေဝဵ (210th Session of IPU Governing Council) ၏ 

 ြေ်ြာလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်ြျာဵ၏ လူ့ေခွင်ဴေေရဵချ ို ဵေောက်ခဳရြှုြျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ဆဳုဵ ေတ်ချက် 

 ၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ၊် နိဝုင်ဘာလ ေရွေဵေောေ်ပွဲရလဒ်အာဵ အသိအမှတ်ပပုရန် ပငင်ဵဆိုခဲဴပပီဵေနာေ် 

စစ်တပသ်ည် တစ်နှစ်သေ်တမ်ဵ အေရဵေပါ်ေ ေညာချေ်ေုိ ထုတ်ပပန်ခဲပဴပီဵ လွှတ်ေတာအ်သစ် စတင်မည်ဴ 

ေန့ပဖစ်သညဴ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရေ်ေန့တွင် နိုင်ငဳေတာ်၏ အာဏာေုိ အင်အာဵသဳုဵ 

သိမ်ဵ ယူခဲဴသည။် အဆုိပါ အေရဵေပါ်ေ ေညာချေ်ေုိ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အေုန်တွင် ေရွေဵေောေ်ပွဲတစ်ရပ် 

ေျင်ဵပေပဵမည်ဆိုေသာ ေတိနှင်ဴအတူ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရေ်ေန့တွင် သေ်တမ်ဵ 

တိုဵ ပမှင်ဴခဲပဴပန်သည။် စစ်တပအ်ာဏာပုိင်မျာဵသည် ပထမရေ်သတ္တပတ်အနည်ဵ ငယ်တွင် နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵ 

ပငိမ်ဵ ချမ်ဵစွာ ဆန္ဒပပသူမျာဵအာဵ ခွင်ဴပပုေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ စစ်တပ်မှ ပပည်သူမျာဵအေပါ် ေသေစနိုင်ေသာ 

လေန်ေ်မျာဵနှင်ဴ အလိုအေလျာေ် ေပါေ်ေဲွေစနိုင်သညဴ် ဗုဳဵ မျာဵ အသဳုဵပပုခဲေဴ ောင်ဵ တင်ပပမှုမျာဵနှငဴ်အတူ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတလ် တွင် ပမန်မာနိုင်ငဳရှိ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေပခအေနမျာဵသည် အဆုိဵရွောဵဆုဳဵအေပခအေနသ့ုိ 

ေပပာင်ဵလဲသာွဵခဲဴသည။် ေုလသမဂ္ဂအထူဵအစီရငခ်ဳစာတင်သွင်ဵသူေ တပမ်ေတာဟု် လူသမိျာဵေသာ 

စစ်တပသ်ည် အ ေမ်ဵဖေ်မှုမျာဵေုိ ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့်၊ စနစ်တေျ လုပေ်ဆာင်ခဲဴပပီဵ ယင်ဵလုပ်ရပ်သည ်

လူသာဵမျ ို ဵနွယ်အေပါ် ေျူဵလွန်သညဴ် ရာဇဝတ်မှုပဖစ်သညဟု် ေ ေညာခဲဴသည။်  

 အာဏာသိမ်ဵ ပပီဵ အချနိ်တိအုတွင်ဵ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာဥ်ေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငဳေတာ်၏ အတိင်ုပင်ခဳပဂု္ဂိုလ် 

ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစု ေည် အပါအဝင် အမျ ို ဵသာဵဒီမိုေေရစီအဖွဲ့ ချုပမ်ှ အပခာဵေသာ လွှတ်ေတာေ်ိုယ်စာဵလှယ် 

(၆) ဦဵေုိ ေနအိမအ်ေျယ်ချုပ်ပဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ ခဲဴပပီဵ အပခာဵေသာ လွှတေ်တာေုိ်ယ်စာဵလှယ် (၂၀) ဦဵ 

ေုိလည်ဵ အ ေမ်ဵဖေ် ဖမ်ဵဆီဵခဲဴေ ောင်ဵ တိင်ု ောဵစာမျာဵအရ  သိရှိရသည။် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရေ် 

ေန့တွင် ေဒါ်မမေလဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵလိုေ်ပပီဵေနာေ် အေ ောင်ဵပပချေ်မဲဴ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳရသညဴ် 

လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ် (၃၀) ဦဵ ရှိပပီပဖစ်ော (၂၇) ဦဵသည် ထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳထာဵရဆဲ ပဖစ်ပါသည။် 

အေ ောင်ဵပပချေ်မဲဴ  ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရသူ၏ ပပနလ်ညေ်ပပာ ောဵချေ်မျာဵအရ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳရသူမျာဵသည် 

ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စေ်မှုမျာဵနှင်ဴ ရေ်စေ်စွာ ဆေ်ဆဳခဳေနရော ေဆဵေုသခွင်ဴနှင်ဴ ဥပေဒအကေဳရယူခွင်ဴတို့ 

အနည်ဵငယ် (သို့မဟုတ်) လုဳဵဝ မရှိသညဴ်အပပင် လူပပညဴ်ေျပ်ေနေသာ အေျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် 

အဆေ်အသွယ်ပဖတ်ေတာေ်ခဳထာဵရလျေ်ရိှသည်။ နုိင်ငဳေရဵအေျဉ်ဵသာဵမျာဵေူညီေစာင်ဴေရှာေ်ေရဵအသင်ဵ  

(AAPP) ၏ အချေ်အလေမ်ျာဵအရ အာဏာသိမ်ဵ ချနိ်မစှ၍ လူဦဵေရ ၁၅,၅၉၂ ဦဵ အေ ောင်ဵပပချေ်မဲဴ 

ဖမ်ဵဆီဵခဳထာဵရပပီဵ ၁၂,၄၅၆ ဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရဆဲ ပဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 

၁ ရေ်ေန့ ရေ်စွဲပဖင်ဴ AAPP ေ စစ်တပအ်ာဏာပုိင်မျာဵ၏ တရာဵစီရင်မှုအေပါ် ထ ိ  ချုပ်မှုမျာဵနှင်ဴ 

အေ ောင်ဵမဲဴ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳထာဵရသူမျာဵအေပါ် ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့်နှင်ဴ စနစ်တေျ ေျူဵလွန်ခဲဴသညဴ် 
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လူသာဵမျ ို ဵနွယ်အေပါ် ရာဇဝတ်မှုမျာဵေုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသူမျာဵအာဵ ဖုဳဵ ေွယ်ထာဵမှုနှင်ဴ ရာဇဝတ်မှု 

အေရအတွေ်တို့ ပါဝင်သညဴ် အစီရငခ်ဳစာတစ်ေစာင် ထုတ်ပပန်ခဲသဴည။်  

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရေ်ေန့တွင် အမျ ို ဵသာဵဒီမုိေေရစီအဖဲွ့ချုပ်မှ ေရွေဵေောေ်ခဳလွှတ်ေတာ် 

ေုိယ်စာဵလှယ် (၇၀) ဦဵခန့်သည ် ပပည်သူေ အပ်နင်ှဵထာဵသညဴ် အခွင်ဴအာဏာေုိ ေျင်ဴသဳုဵရန်အတွေ် 

ပမို့ေတာ်ေနပပည်ေတာတ်ွင် ေျမ်ဵသစ္စာေျနိဆ်ိုခဲေဴ ောင်ဵ သိရှိရသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရေ်ေန့တွင် 

လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ် (၃၀၀) ဦဵသည် အွန်လိုင်ဵမှတစဆ်ငဴ် အစည်ဵအေဝဵေခါ်ယူခဲဴပပီဵ ပပည်ေထာင်စု 

လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵပပုေော်မတီ (CRPH) ေုိ လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ် (၂၀) ဦဵပဖငဴ် ဖွဲ့ စည်ဵခဲဴသည။် 

စစ်အာဏာရှင်မျာဵေ CRPH အာဵ တရာဵမဝင်အဖွဲ့ အစည်ဵအပဖစ် သတ်မှတခ်ဲဴပပီဵ CRPH သည် စစ်တပ်မ ှ

ဖွဲ့ စည်ဵထာဵသညဴ် နိုင်ငဳေတာအ်ုပခ်ျုပ်ေရဵေောင်စီအာဵ အ ေမ်ဵဖေ်အဖွဲ့ အပဖစ် သတ်မှတ်ော ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

မတ်လ ၃၁ ရေ်ေန့တွင် CRPH ေ ၎င်ဵတ့ုိ၏ တရာဵဝင် ောဵောလအစုိဵရအပဖစ် အမျ ို ဵသာဵညီညွတ်ေရဵအစုိဵရ 

(NUG) အာဵ ဖွဲ့ စည်ဵခဲဴသည။်  

 CRPH ၏ အဖွဲ့ ဝင် (၂၀) ဦဵသည် ၎င်ဵတို့၏ နိုင်ငဳေရဵေဆာင်ရွေေခ်ျေ်မျာဵေ ောင်ဴ စစ်တပမ်ှ 

လေ်တ့ဳုပပန်မည်ေုိ စုိဵရိမ်၍ ေရှာင်ပုန်ဵေနရေ ောင်ဵ သိရိှရသည်။ CRPH အဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵသည် 

စစ်တပ၏် ထပ်ခါထပ်ခါ ေနှာင်ဴယှေ်ပခင်ဵနှငဴ် မတရာဵ ဖိနှိပမ်ှုမျာဵေုိ ခဳစာဵေနရပပီဵ ဦဵစည်သူေမာင်၏ 

ဖခင်ေုိလည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵော ေသေစနုိင်ေလာေ်ေအာင် နိှပ်စေ်ခဴဲေ ောင်ဵ သိရိှရသည်။ ယခင် အမျို ဵသာဵလွှတ်ေတာ် 

ဥေ္ကဋ္ဌနှငဴ် ယခု NUG ၏ ပပည်ေထာင်စုဝန်ကေီဵချုပ်ပဖစ်သူ မန်ဵဝင်ဵခိုင်သန်ဵသည် နိုင်ငဳ    ပုန်ေန်မှုပဖငဴ် 

တရာဵစွဲဆိုခဳေနရပပီဵ အပခာဵ မျာဵစွာေသာ လွှတ်ေတာ်ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵသညလ်ည်ဵ အ ေမ်ဵမဖေ် 

အာဏာဖီဆန်မှုအာဵ တိေ်ုတွန်ဵခဲဴပခင်ဵေ ောငဴ်  တရာဵရင်ဆိုင်ေနရပပီဵ အပခာဵေသာ စွပစ်ွဲချေ်မျာဵပဖင်ဴလည်ဵ  

ကေီဵေလဵေသာ ပပစ်ဒဏ်မျာဵ ချမှတခ်ဳေနရသည။်  

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရေ်ေန့တွင် နိုင်ငဳေတာ်၏ အတိင်ုပင်ခဳပဂု္ဂိုလ် ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစု ေည် 

နှင်ဴ ဝါရင်ဴနိုင်ငဳေရဵသမာဵ ၁၅ ဦဵအာဵ ေရွေဵေောေ်ပွဲ မသမာမှုရှိသညဆ်ိုော တရာဵစွဲဆိုခဲဴပပီဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရေ်ေန့တွင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစု ေညအ်ာဵ လူထုမပငိမ်မသေ်ပဖစ်ေအာင် လှုဳ့ေဆာ်မှုပဖငဴ် 

ေထာင်ဒဏ် (၄) နှစ်ချမှတ်ခဲဴပပီဵ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရေ်ေန့တွင် သူမအေပါ်၌ စွဲဆိုချေ် (၃) ခ ု

အတွေ် အပခာဵေသာ ပပစ်ဒဏ်ေုိ ချမှတခ်ဲဴသည။် စုစုေပါင်ဵအာဵပဖင်ဴ သူမအေပါ်၌ ေထာင်ဒဏ် (၂၀) နှစ် 

ချမှတခ်ဲဴသညဴ်အပပင် ထပ်မဳ၍လည်ဵ  တရာဵရင်ဆိုင်ေနရလျေ်ရှိသည။် ထ့ုိပပင် တိင်ု ောဵစာမျာဵအရ ဦဵရညမ်ွန် 

(ခ) ဦဵတင်သစ်၊ ဦဵလွင်ေုိလတ်၊ ေဒါ်ဇင်မာေအာင်နှင်ဴ ေဒါ်ပဖူပဖူသင်ဵတို့အာဵ ပမန်မာနိင်ုငဳ၊ နိုင်ငဳသာဵဥပေဒ 

ပုဒ်မ (၁၆) ေုိ ေဖာေ်ဖျေ်ခဲဴပခင်ဵေ ောင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳ၏အေျ ို ဵစီဵပွာဵေုိ ထိခိုေ်ေအာင် ပပုလုပ်သညဆ်ိုသညဴ် 

စွပစ်ွဲချေ်ပဖင်ဴ ၎င်ဵတို့အာဵ နိုင်ငဳသာဵအပဖစ်မှ ရပ်ဆိုင်ဵခဲဴသည။် 
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  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပပီလ (၂၄) ရေ်ေန့တွင် အာဆီယဳေ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵအစည်ဵ အေဝဵတစ်ရပ်ေုိ 

ေျင်ဵပခဲဴပပီဵ ပမန်မာစစ်တပ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ မှ ေုိယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵအာဵ ဖိတ် ောဵခဲဴသည။် သေ်ဆိုင်သူ 

အဖွဲ့ အစည်ဵ အာဵလုဳဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳနိုင်ရန် ပမန်မာနိင်ုငဳသ့ုိ လာေရာေ်နိုင်ေရဵအတွေ် အထူဵေုိယ်စာဵလှယ်အာဵ 

အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵရန်နှင်ဴ အ ေမ်ဵဖေ်မှုမျာဵ ချေ်ချင်ဵရပ်တန့်ရန် ေတာင်ဵဆိုချေ်မျာဵပါဝင်သညဴ် 

ပမန်မာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ ဘဳုသေဘာတညူခီျေ် (၅) ရပ်ေုိ အဆုိပါအစည်ဵအေဝဵမှ ချမှတခ်ဲဴသည။် စစ်တပ ်

အာဏာပုိင်မျာဵေ အထူဵေုိယ်စာဵလှယ်အာဵ လေခ်ဳရန် ပငင်ဵဆိုခဲဴပခင်ဵနှင်ဴ ဘဳုသေဘာတူညခီျေ် (၅) ရပ်ေုိ 

အေောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေေရ်န် ဆန္ဒမရိှမှုေုိ ပပသခဲဴပခင်ဵေ ောင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေအာေ်တိုဘာလတွင် 

စစ်တပအ်ာဏာပုိင်မျာဵအာဵ အာဆီယဳအစည်ဵ အေဝဵမျာဵမှ ဖယ်ေျဉ်ထာဵခဲဴပပီဵပဖစ်သည။်  

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတလ်တွင် ေျင်ဵပခဲဴသညဴ် IPU လွှတ်ေတာ် ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵဆုိင်ရာ လ့ူအခွင်ဴအေရဵ 

ေော်မတီ၏  ောဵနာပဲွ၌ ေုလသမဂ္ဂအထူဵအစီရင်ခဳစာ တင်သွင်ဵသူေ တပမ်ေတာအ်ေနပဖင်ဴ ပပည်သူ (၁၆၀၀) 

ေေျာ်အာဵ သတ်ပဖတ်ခဴဲပပီဵ ယင်ဵသည် လူသာဵမျ ို ဵနွယ်အေပါ် ေျူဵလွန်သည်ဴ ရာဇဝတ်မှုမျာဵနှင်ဴ စစ်ရာဇဝတ်မှု 

မျာဵအာဵ ေျူဵလွန်ပခင်ဵပဖစ်ေ ောင်ဵ အစီရင်ခဳတင်ပပခဲဴော နိုင်ငဳတောအသိုေ်အဝန်ဵ တစ်ခုလုဳဵမှ စစ်တပ ်

အာဏာပုိင်မျာဵအေပါ် ထိေရာေ်ေသာဖိအာဵေပဵမှုမျာဵေုိ ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့် ပိမုိလုုပ်ေဆာင်ရန် ထပ်မဳ 

ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည။် ထို့ပပင် ပမန်မာစစ်တပ်သည် နိုင်ငဳအချ ို ့ထဳမှ ပပည်သူမျာဵေို သတ်ပဖတ်မည်ဴ စစလ်ေန်ေ် 

မျာဵေုိ လေခ်ဳရရိှခဲဴပခင်ဵေ ောင်ဴ ပမန်မာစစ်တပ်အေပါ် လေန်ေ်စီဵဆင်ဵမှုေုိ ပိတ်ပင်တာဵဆီဵရန်လည်ဵ 

ေုလသမဂ္ဂ၏ေနာေ်ဆဳုဵအစီရင်ခဳစာတွင် ထပ်မဳေတာင်ဵဆုိထာဵသည်။ တစ်ချန်ိတည်ဵတွင် IPU အတွင်ဵေရဵမှူဵချု ပ် 

ရုဳဵသည ် အမျ ို ဵသာဵညညီွတ်ေရဵအစိုဵရအာဵ အ ေမ်ဵဖေ်မှုမျာဵနှငဴ် မတည်မပငိမ်ပဖစ်ေအာင် လှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵ 

ေ ောင်ဴ လူဦဵေရ (၁၀၀၀) ေေျာ် အသေ်ဆုဳဵရှုဳဵ ခဲဴရေ ောင်ဵ စွပစ်ွဲချေ်ပဖငဴ် စစ်အာဏာပုိင်မျာဵထဳမှ ေပဵစာေုိ 

လေခ်ဳရရှိထာဵသည။် ထိုစာတွင် ယုဳ ေညမ်ှုနငှဴ် ယုဳ ေညမ်ှု တည်ေဆာေ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ဦဵစာဵေပဵ 

ေဆာင်ရွေေ်ထာဵလျေ်ရိှသည်ဴ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာ  ဵပပန်လည်စတင်ရန် အလာဵအလာနှင်ဴ ဘဳုသေဘာတူညီချေ် (၅) ရပ် 

အာဵ အေောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွေေရ်န် ေတိေဝတပ်ပုထာဵပပီဵ ယုဳ ေညမ်ှုတညေ်ဆာေ်ေရဵအတွေ် 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵေို ပပန်လညစ်တင်နိုင်ေပခေုိ ညွှန်ပပေနသည်။  

 သ့ုိေသာ် စစ်တပအ်ာဏာပုိင်မျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခဳေနရသညဴ် လွှတ်ေတာ်ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

နှင်ဴ ပတသ်  သညဴ် အေသဵစိတ်သတင်ဵအချေ်အလေမ်ျာဵေို ထပ်ခါထပ်ခါ ေတာင်ဵဆိုေသာ်လည်ဵ  IPU 

အတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်ရုဳဵသ့ုိ ပပန် ောဵခဲဴပခင်ဵမရှိေပ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စစ်တပအ်ာဏာပုိင်မျာဵေ 

ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခဳေနရသညဴ် လွှတ်ေတာ်ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ ဆေ်သွယ်ခွင်ဴ၊ ေတွ့ဆုဳခွင်ဴအာဵလုဳဵေုိ 

ပိတ်ပင်ခဲဴပပီဵ ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ လျှ ို ့ဝှေ်ေနရာမျာဵသ့ုိ ေပပာင်ဵ    ခဲဴသည။် အာဏာပုိင်မျာဵသည် 

ေုိယ်စာဵလှယ်အချ ို ့အာဵ ဖွေ်ထာဵခဴဲပပီဵ အစအ ေဖျာေ်ပစ်လုိေ်ရန် လုပ်ေဆာင်ေနပခင်ဵပဖစ်နုိင်သည်။ 

တပ်မေတာ် ေ လွှတ်ေတာ်ေုိယ်စာဵလှယ်ေဟာင်ဵ ဦဵပဖိုဵေဇယျာေသာ် အပါအဝင် ဒီမုိေေရစီအေရဵ 

တေ်ကေလှုပ်ရှာဵသူ (၄) ဦဵေုိ ေသဒဏ်ချမှတ်ခဴဲပခင်ဵေ ောင်ဴ အေျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် တုန်လှုပ်ေပခာေ်ပခာဵခဴဲပပီဵ 
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ဆန့်ေျင်မှုပပုခဴဲေ ောင်ဵနှင်ဴ အစာငတ်ခဳဆန္ဒပပခဲေဴ ောင်ဵ သိရသည်။ ဆယ်စုနှစ် (၃)ခ ု  ောပပီဵေနာေ် 

ပထမဆဳုဵေသာ ေသဒဏ်ေပဵ ေွပ်မျေ်မှုအာဵ တပ်မေတာ်ေ ထပ်မဳလုပ်ေဆာင်မည်ဟု ေပပာ ောဵခဴဲပပီဵ IPU ေ 

အေျဉ်ဵချခဳေနရသညဴ် လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ အသေ်ရှင်သန်ခွင်ဴေုိ ေျင်ဴသဳုဵ 

လိုေ်နာေပဵေရဵ ပါလီမနအ်သုိေ်အဝန်ဵသ့ုိ ေတာင်ဵဆိုသညဴ် ထုတ်ပပန်ချေ်တစ်ရပ ်ထုတ်ပပန်ခဲသဴည။်  

 (၂၁၀) ကေိမ်ေပမာေ် အမှုေဆာင်ေောင်စီ အစည်ဵအေဝဵေ ေအာေ်ပါဆုဳဵပဖတ်ချေ်မျာဵ ချမှတ် 

ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်-  

- ေုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ပမန်မာအပမဲတမ်ဵ ေိုယ်စာဵလှယ်အဖွဲ့ နှင်ဴ ဂျနီီဗာရှိ အပခာဵေသာ နိုင်ငဳတော 

အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵေ သတင်ဵအချေ်အလေ် ေထာေ်ပဳဴေပဵပခင်ဵ မရှိပခင်ဵေ ောငဴ် ဝမ်ဵနည်ဵရ 

ပါေ ောင်ဵ၊  

- ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရဆဲပဖစ်သညဴ် ပမန်မာလွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ် (၂၇) ဦဵသည် ေဆဵဝါဵ 

ေုသခွငဴ်နှင်ဴ ဥပေဒအကေဳဿာဏ်မျာဵ အနည်ဵငယ် (သ့ုိ) လုဳဵဝမရရှိပခင်ဵနှင်ဴအတူ ညဉှ်ဵပန်ဵ 

နှိပ်စေ်ပခင်ဵ၊ ေျာဵ-မ အေပခပပု အ ေမ်ဵဖေ်ခဳရပခင်ဵနှင်ဴ နာမေျန်ဵမှုမျာဵေုိ  ကေုဳေတွ့ေနရပပီဵ 

အဆေ်အသွယ် ပဖတ်ေတာေ်ထာဵခဲဴေ ောင်ဵ၊ ထို့ပပင် လွှတ်ေတာ်ေိုယ်စာဵလှယ်ေဟာင်ဵ 

ဦဵပဖိုဵေဇယျာေသာ် အပါအဝင် ဒီမိုေေရစီအေရဵ တေ်ကေလှုပ်ရှာဵသူ (၄) ဦဵေုိ ေသဒဏ် 

ချမှတခ်ဲဴပပီဵေနာေ် လွှတ်ေတာ်ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ ဆေ်သွယ်ခွင်ဴနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳခွင်ဴမျာဵေုိပါ 

ထပ်မဳ ပိတ်ပင်ခဲဴေ ောင်ဵ၊ အေျဉ်ဵချခဳေနရသညဴ် လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ အသေ်မျာဵ 

သည် ပခိမ်ဵေပခာေ်မှုမျာဵရှိသညေုိ် ညွှန်ပပေနပပီဵပဖစ်ော နှစ်ေပါင်ဵ (၃၀)  ောပပီဵေနာေ် 

ပထမဆုဳဵ ေသဒဏ်ေပဵေွပမ်ျေ်မှုအပပင် ထပ်မဳ၍ လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဆိုသညဴ် တရာဵဝင် 

ထုတ်ပပန်ချေ်အေပါ် တုန်လှုပ်မပိါေ ောင်ဵ၊  

- လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ အေပခခဳလူ့အခွင်ဴအေရဵေုိ ေျင်ဴသဳုဵခဲဴသညမ်ှအပ 

အပခာဵ  စ                    အ      အ                                          နှငဴ် 

အေျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၏ ဆိုဵရွောဵေသာ အေပခအေနမျာဵနှင်ဴ ဆုိဵရွောဵစွာ ဆေ်ဆဳေနမှုမျာဵအေပါ်  

ပပင်ဵထန်ေသာ  စွပစ်ွဲမှုတို့ေ ောင်ဴ လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်အာဵလုဳဵအာဵ ချေ်ချင်ဵ ပပန်လွှတ် 

ေပဵရန် စစ်တပ်အာဏာပိင်ုမျာဵအာဵ ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ လွှတ်ေပဵရန် မပဖစ်နိုင်ပါေ 

လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ စစ်ေဆဵမှု၊ ေရှ့ေနမျာဵနှငဴ် လျှ ို ့ဝှေ်စွာ ေတွ့ဆုဳခွငဴ်၊ 

မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳခွင်ဴ၊ လူသာဵဆန်ပပီဵ လဳုခခုဳစွာ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှု အေပခအေန၊ ရပိင်ုခွင်ဴ၊ 

ေျန်ဵမာေရဵအေပခအေနတို့အပါအဝင် အေသဵစိတ်သတင်ဵအချေ်အလေမ်ျာဵအာဵ ေပဵအပ်ရန် 

ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ နိုင်ငဳတော ေေ်ေပခနီအဖွဲ့ အာဵ လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵထဳသို့ 

သွာဵေရာေ်ေတွ့ဆုဳခွငဴ်ေပဵရန် ထပ်မဳေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊  
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- ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်အာဵလုဳဵေုိ ပပန်လွှတ်ေပဵပခင်ဵသည် အ ေမ်ဵဖေ်မှု 

မျာဵေုိ အဆုဳဵသတ်နိင်ုရန်နှင်ဴ ယုဳ ေညမ်ှုတညေ်ဆာေ်ရန် အေရဵပါေသာ အဆင်ဴတစ်ခုလည်ဵ  

ပဖစ်ပပီဵ ဘဳုသေဘာတူညီချေ် (၅) ရပ်အရ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ ပပန်လညစ်တင်ရန်နှင်ဴ အ ေမ်ဵဖေ်မှု 

မျာဵေုိ ေလျာဴချေပဵနိုင်လိမဴမ်ည်ဟု ယုဳ ေညပ်ါေ ောင်ဵ၊ ၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ အေထွေထွ 

ေရွေဵေောေ်ပွဲတွင် ေရွေဵေောေ်တင်ေပမှာေ်ခဳထာဵရသညဴ် လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်အာဵလုဳဵ၏ 

အခွင်ဴအေရဵမျာဵေုိ ေလဵစာဵရန်နှင်ဴ အသေ်ေုိောေွယ်ေပဵရန်၊ ထို့ေ ောင်ဴ စစ်တပ၏် 

အန္တရာယ်မှ ေ ောေ်ရွေဳ့ပခင်ဵမရှိဘဲ စုေဝဵပခင်ဵ၊ စုရုဳဵခွင်ဴ၊ အပမင်မျာဵ ထုတ်ေဖာ်ေပပာ ောဵပခင်ဵ၊ 

သတင်ဵအချေ်အလေ်မျာဵ ဖလှယ်ခွငဴ ်နှငဴ် ေရွေ့လျာဵသွာဵလာခွငဴ ်တို ့ေို ခွငဴ ်ပပုေပဵရန်၊ 

လွှတ်ေတာေ်ရဵရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေေေ်နသညဴ် CRPH အဖွဲ့ ဝင် (၂၀) ဦဵနှင်ဴ ၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ 

ေရွေဵေောေ်ပွဲမှ အပခာဵေရွေဵေောေ်ခဳ လွှတ်ေတာ်ေိုယ်စာဵလှယ်မျာဵေို ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

အ                ၊     စ       အ                အ                    ထပ်မဳ 

ေတာင်ဵဆုိပါေ ောင်ဵ၊  စစ်တပ်အာဏာပုိင်မျာဵထဳမှ အဆုိပါအချေ်မျာဵအေပါ် အေရဵကေီဵေိစ္စရပ် 

တစ်ခုအပဖစ် အေသဵစိတ် သတင်ဵအချေ်အလေမ်ျာဵရရှိရန် ဆန္ဒရှိပါေ ောင်ဵ၊ အာဆီယဳေ 

ချမှတ်ထာဵသည်ဴ ဘဳုသေဘာတူညီချေ် (၅) ရပ်ေုိ  ပဖစ်မေန ဆဳုဵပဖတ်ချေ်ချ အေောင်အထည် 

ေဖာ်ပခင်ဵ၊ တိုေ်ခိ ုေ်သူမဟုတ်သူမျာဵနှငဴ် လူ့အခွငဴ်အေရဵအာဵ ေျငဴ်သုဳဵေနသူမျာဵအေပါ် 

အင်အာဵအလွန်အေျွသဳုဳဵပခင်ဵေို ချေ်ချင်ဵရပ်တန့်ပခင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတော လူသာဵချင်ဵစာနာ 

ေထာေ်ထာဵမှုဥပေဒနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတောစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵေုိ လိုေ်နာပခင်ဵ 

အာဵပဖင်ဴ လွှတ်ေတာေုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ လုပ်ေဆာင်ချေ်မျာဵေုိ ဂုဏ်ယူေလဵစာဵေပဵရန် 

ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊  

- စစ်တပအ်ာဏာပုိင်မျာဵ၏ နှုတ်ဆိတ်ေနမှုသည် ေရွေဵေောေ်ခဳလွှတ်ေတာ်ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

အပါအဝင် နိုင်ငဳေရဵအေျဉ်ဵသာဵမျာဵအေပါ် တရာဵဥပေဒေဘာင်ေေျာ်၍ သတ်ပဖတပ်ခင်ဵမျာဵ၊ 

အ စ အ  ေဖျာေ်ပစ်ရန် လုပ်ေဆာင်ေနမှုမျာဵ၊ အဓမ္မေျင်ဴမှု၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနိှပ်စေ်မှုမျာဵေုိ ေျယ်ေျယ် 

ပပန့်ပပန့် လုပ်ေဆာင်ေနမှုမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အစီရင်ခဳစာမျာဵအေပါ် စုိဵရိမ်ဖွယ်အ              

  စ   စ          ၊ ထို့ပပင် ထပ်မဳ၍ ဆိုဵရွောဵေသာ လူ့အခွငဴ်အေရဵချ ို ဵေဖာေ်မှုမျာဵ 

ေျူဵလွန်ပခင်ဵေို ခိုင်ခိ ုင်မာမာ တွန်ဵအ      လျေ်ရှိပါေ ောင်ဵ၊ လေ်ရှိပဖစ်စဉ်မျာဵေဲဴသို ့ 

လွှတ်ေတာ၏် အ          ေုိ ထိန်ဵချုပ်နိင်ုရန် အ ေမ်ဵဖေ်မှုသုဳဵပပီဵ တိေ်ုခိုေ်ခဳေနရစဉ် 

တွင် တရာဵရဳုဵ၏ အ       နှင်ဴ တာဝန်ခဳမှုမျာဵ                                             

  စ    မှ ေင်ဵလွတ်ေနမှုေုိ ထပ်မဳေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ အ စ အ  ေဖျာေ်ပစ်ပခင်ဵ၊ အေျဉ်ဵချ 

ပခင်ဵနှငဴ် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စေ်မှုမျာဵေို ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့်နှငဴ် စနစ်တေျ ေျငဴ်သုဳဵလုပေ်ဆာင် 
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ေနမှုသည် လူသာဵမျ ို ဵနွယ်အေပါ် ေျူဵလွန်သညဴ် ရာဇဝတ်မှု                 အေလဵေပဵ 

ေပပာ ောဵ   ပါေ ောင်ဵ၊  

- နိုင်ငဳတောရာဇဝတ်မှုမျာဵအတွေ် တာဝန်ရှိသူမျာဵေုိ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရာဵစီရင်ပခင်ဵေို 

ေျင်ဴသုဳဵရန်သည် နိုင်ငဳတိင်ုဵ၏ တာဝန်ပဖစ်ေ ောင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵပပဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေရာမ 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳစည်ဵမျဉ်ဵ (Rome Statue) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ တရာဵစီရင်မှု စည်ဵမျဉ်ဵေို 

လိုေ်နာပခင်ဵအာဵ      လူသာဵမျ ို ဵနွယ်အေပါ် ေျူဵလွန်မှုအတွေ် တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို မိမိတို့ 

နယ်ေပမပုိင်နေ်သ့ုိ လာေရာေ်ပါေ တရာဵစွဲပခင်ဵပဖင်ဴ မိမိတို့၏ တရာဵစီရင်ပိုင်ခွင်ဴေုိ ေျင်ဴသုဳဵရန် 

သေ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မျာဵအာဵ ေလဵေလဵနေ်နေ် တိေ်ုတနွ်ဵေပဵရန်၊ ထို့ပပင် CRPH 

အဖွဲ့ ဝင်မျာဵအပါအဝင် ၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ အေထွေထွေရွေဵေောေ်ပွမဲှ ေရွေဵေောေ်ခဳ လွှတ်ေတာ် 

ေုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ တညတီညွတတ်ည်ဵ ရပ်တညေ် ောင်ဵ ပပသရန်နှငဴ် ပမန်မာနိင်ုငဳတွင် 

ဒီမိုေေရစ ီစည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵေမ်ဵမျာဵနှငဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵမျာဵအေပါ် ေလဵစာဵလိုေ်နာမှု ရှိေစရန် 

အတွေ် IPU အဖွဲ့ ဝင်လွှတ်ေတာမ်ျာဵ၊ အပမဲတမ်ဵေလဴလာသူမျာဵ၊ အထူဵသပဖငဴ် အာဆီယဳ 

ပါလီမနမ်ျာဵညလီာခဳ (AIPA) မျာဵေ ဖိအာဵေပဵရန် ထပ်မဳေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ ပဖစ်စဉ်မျာဵအာဵ 

ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့် သိရှိေအာင် ေဆာင်ရွေေပ်ခင်ဵအပါအဝင် လုပ်ေဆာင်ခဲဴသည်ဴ ေဆာင်ရွေေခ်ျေ် 

မျာဵေုိ ကေိုဆိုပါေ ောင်ဵနှင်ဴ ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ ယင်ဵပဖစ်စဉ်မျာဵတွင် တရာဵမျှတမှုရှိေစေရဵ 

အာဆီယဳအပါအဝင် ေဒသတွင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတော အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵအာဵ အေူအညေီပဵရန် 

ေမျှာ်လင်ဴပါေ ောင်ဵ၊ ပမန်မာနိင်ုငဳ၏ လူ့အခွင်ဴအေရဵ အေပခအေနမျာဵဆိုင်ရာ၊ ေုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ 

အထူဵအစီရငခ်ဳစာတင်သွင်ဵသူနှင်ဴ   နိုင်ငဳတောလွှတ်ေတာ်မိတဖ်ေ်မျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵ ေူညီရန် IPU 

အဖွဲ့ ဝင်လွှတ်ေတာ်မျာဵသို့ ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ 

- အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်အေနပဖငဴ် ယခုဆုဳဵပဖတ်ချေ်အာဵ စစ်တပ်အာဏာပိုင်မျာဵ၊ 

တိင်ု ောဵသူနှငဴ်အတူ ဆီေလျာ်သညဴ် သတင်ဵအချေ်အလေမ်ျာဵ ရရှိနိုင်ေရဵအတွေ်  ောဵခဳ 

အဖဲွ့အစည်ဵထဳသ့ုိ ေပဵပ့ုိရန် ေတာင်ဵဆုိေ ောင်ဵ၊ ထ့ုိပပင် အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵချုပ်အေနပဖငဴ် 

ယခုဆုဳဵပဖတခ်ျေ်ပါ ေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ထိေရာေ်စွာ ေဆာင်ရွေေန်ိုင်ရန်နှငဴ် စိုဵရိမမ်ှုမျာဵအာဵ 

ေိုင်တွယ်ေပဖရှင်ဵရန်အတွေ် ပဖစ်နိုင်သမျှ အပခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵေို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန် 

ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ၊ 

- ေော်မတီအေနပဖင်ဴလည်ဵ ယခုပဖစ်စဉ်အာဵ ဆေ်လေ်စစ်ေဆဵသွာဵရန်နှငဴ် အချနိ်နှင်ဴတေပပဵညီ 

အစီရင်ခဳတင်ပပရန် ေတာင်ဵဆိုပါေ ောင်ဵ။ 


