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26 မတလ္ 2021 

 

အေၾကာင္းအရာ လူ႕အခြင့္အေရးခ ိိဳ းေဖာက္မႈက ို      ကာကြယ္ႏ ိုင္ရန္အတြက ္ ျမန္မာတပမ္ေတာႏွ္င့္ 
ပတသ္ကေ္သာ စ းပြားေရးလိုပ္ငနး္စဥဆ္ ိုင္ရာျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးအရ ကညူ ျခင္း၊  
ျပည္နယစ္ းပြားေရးလိုပ္ငနး္ႏွင့္သက္ဆ ိုင္ေသာအဖြြဲ႔အစည္းမ ားအား ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈ မျပိိဳ 
လိုပဘ္ြဲ ရပဆ္ ိုငး္ေပးရန္ ထ ိုငး္အစ ိုးရက ို ေတာင္းဆ ိုျခငး္။ 

သို ႔ ဝန္ႀက းခ ိိဳပ္ႏွင့္ဝန္ႀက းခ ိိဳပအ္ဖြြဲ႔ဝင္မ ား။ 

 ထ ိုင္းႏ ိုင္ငံေတာ္ဗဟ ိုဘဏ္ ဌာနခ ိိဳပ္။ 

 ထ ိုင္းႏ ိုင္ငဆံ ိုင္ရာ ေငြေခ းသက္ေသခလံကမ္ွတလ္ိုပ္ငန္း ႀက းၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္။ 

 ျပည္နယစ္ းပြားေရး ေပၚလစ ေကာ္မတ ။ 

 အ မ္န းခ င္းႏို င္ငံႏွင့္စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာပးူေပါငး္ ဖြံ႕ၿဖ ိိဳးတ ိုးတက္ေရးအိုပ္ခ ိိဳပ္မႈရံိုး။(ပိုဂၢလ က 
အဖြြဲ႔အစည္း) 

 အျပည္ျပညဆ္ ိုငရ္ာစ းပြားေရးအိုပ္ခ ိိဳပ္မႈဆ ိုင္ရာ ႏ ိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀက းဌာန။ 

 လြတ္လပခ္ြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးကာကြယထ္ နး္ခ ိိဳပေ္ရး၊ တရားေရးဝနႀ္က းဌာန။ 

 အမ  ိိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္။ 

 



 

ျပည္သလူထူိုက  ေရြးခ ယတ္င္ေျမွာကထ္ားေသာအစ ိုးရက ို ျမန္မာတပ္မေတာ္က 
2021ျပည္ႏွ့စ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရ လ 1 ရက္ေန႔မွစ၍ အာဏာသ မ္းခြဲ့သည္မွာ အခ  နက္ာလအားျဖင့္ 2 လ ရွ ခြဲ့ပါၿပ း ယခို 
အာဏာသ မ္းျခင္း၏သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေသာ ဖမ္းဆ းခ ိိဳပေ္ႏွာင့္ျခင္း၊ ႏို င္ငံေရးသမား လႈပ္ရွားသ ူ ႏ ိုင္ငံေရး 
မ ဒ ယာသမား လထူိုအေျချပိိဳအဖြြဲ႔အစည္း ေက ာငး္သားႏွင္ျ့ပညသ္ူ စသျဖင့္ ဟန္ျပခိုခံဆန္႔က ငမ္ႈျပိိဳ လိုပ္သ ူ
(Civil Disobedience Movement: CDM) တစ္ႏ ိုင္ငံလံိုးအား ဖမး္ဆ းေလွာင္ပ တ္မႈမ ား လိုပ္ေဆာင္ျခငး္ႏွင့္ 

ႏ ိုင္ငံတကာသတင္းဌာနအသ းသ းကေၾကညာခ ကမ္ ားအရ ကေလး၊ လူငယ္ ႏွင့္ျပည္သူအေျမာက္အျမားသည ္
အသကဆ္ံိုးရံိုးမႈမ ားရွ ခြဲ့ပါသည္။၎ျဖစ္ရပသ္ည ္အလြန္ျပင္းထန္ဆ ိုးဝါးေသာ ႏ ိုင္ငတံကာဆ ိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
ခ  ိိဳးေဖာက္မႈႀက းျဖစ္ပါသည္။ထ ို႔ေနာက္ 2021ျပည့္ႏွစ္၊ မတလ္ 25 ရက္ေန႔က တငျ္ပခ ကခ္ြဲ႔ေသာ ျမနမ္ာႏ ိုင္ငံ 
အက ဥ္းသားကူည ေထာက္ပံေ့ရးအဖြြဲ႔အစညး္ (Assistance Association for Political Prisoners: AAPP)၏ ေဖာ္ျပ 

ခ က္မွာ အာဏာသ မ္းၿပ းေနာက ္ ဖမ္းဆ းခ ိိဳပ္ေႏွာင့္မႈျပိိဳလိုပ္ခံရသလူူဥ းေရ စိုစိုေပါင္း 2,981ဥ း ရွ ခြဲ့ၿပ းျဖစ္ၿပ  
ေသဆံိုးသူမွာ 320ဥ းေရအထက္ရွ ေနၿပ း ေနာကထ္ပ္ပ ို၍ ျပင္းထနဆ္ ိုးဝါးလာႏ ိုင္ေျခရွ ပါသညဟ္ိုသ ရပါသည။္ 

 ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားလွ က္ရွ သည္ ျပငး္ထန္ဆ ိုးဝါးေသာ အေျခအေနမ ားက ို ႏို င္ငံတကာက  
ျပစ္တငရ္ႈတခ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထိုတ္ျပန္ခ က္မ ားရွ ျခင္းႏွင့္ကိုနသ္ြယေ္ရာင္းဝယ္မႈ ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈဆ ိုင္ရာတ ို႔က ို 
ပူးေပါငး္သပ တ္ေမွာကျ္ခင္းအားျဖင့္ မ မ ႏ ိုင္ငံသားျဖစေ္သာ စ းပြားေရးသမားမ ားက ို ျမန္မာတပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ပတသ္ကလ္ိုပ္ေဆာင္မႈမရွ ေစရန္တားျမစ္ခြ့ဲပါသည္။ 

 ထို င္းႏို င္ငသံည ္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံႏွင့္ကိုနသ္ြယ္ေရာင္းဝယ္ေဖာကက္ားခြဲၾ့ကရာတြင္ အေရးပါေသာႏ ိုင္ငံတစ ္
ႏ ိုင္ငံအျဖစ္ရပတ္ညလ္ာသည္မွာ ကာလၾကာရွည္စြာရွ ခြဲၿ့ပ းျဖစ္ရာ ထ ိုင္း-ျမနမ္ာႏွစ္ႏ ိုင္င ံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ 
ဆ ိုင္ရာအိုပ္ခ ိိဳပ္ႀက းၾကပ္ေရးအဖြြဲ႔အစည္း၏ ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈစံႏႈန္း(Directorate of Investment and Company 

Administration: DICA) အား 2021ျပည့္ႏွစ၊္ မတလ္က တင္ျပခ က္အရ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငသံည ္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံတညဆ္ြဲ 

ဥပေဒႏွင္(့Myanmar Investment Law)အည  ျမန္မာႏ ိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွ းျမွိိဳပႏံွ္မႈ အဆင့္ 6 ျဖစ္ျခငး္ႏွင့္အထးူစ းပြား  

ေရးဇံိုဥပေဒႏွင့္အည  ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈ အဆင့္ 3 (Special Economic Zone Law) ျဖစပ္ါသည္။ထ ို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏ ိုငင္ ံ

၏ စ းပြားေရးက ိုသ သ သာသာအက  ိိဳးသကေ္ရာက္ႏ ိုင္ပါသည္။သ ို႔ေသာ္ အာဏာသ မ္းမႈျဖစ္ပြားေနေသာအေျခ 
အေနကာလ၌ ထ ိုင္းအစ ိုးရႏွင့္ထို င္းႏ ိုင္ငံဆ ိုင္ရာ ကိုမၸဏ အဖြြဲ႔အစည္းတခ  ိိဳ႕သည္ ႏ ိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္လ႕ူ 
အခြင့္အေရးခ  ိိဳးေဖာကမ္ႈက ို ဂရိုမစ ိုကဘ္ြဲ စ မကံ န္းတခ  ိိဳ႕က ိုဆကလ္ကလ္ိုပ္ေဆာငႏ္ ိုင္ရန္ ႀက ိိဳးစားအားထိုတ ္
လွ က္ရွ ္ပါသည္။ယခိုကာလ၌ ႏ ိုင္ငံျခားသားမ ားအေနျဖင္ ့ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္စ းပြားဖက္ ပူးေပါင္းရငး္ႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈ 
မ ားမျပိိဳလိုပရ္န္ ေရွာင္ရွားဖ ို႔ ျမန္မာျပညသ္ူလထူို၏ေတာင္းဆ ိုခ က္ႏွင့္က ိုက္ည မႈ လံိုးဝ မရွ သည့္အျပင ္ ထို င္း 
ႏ ိုင္ငံကေၾကညာထိုတျ္ပန္ထားေသာ ထ ိုင္းႏို င္ငံကိုလသမဂၢႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြြဲ႔အစည္း(United Nations 

Guiding Principle on Business and Human Rights: UNGP)၏စည္းမ ဥ္းမ ားအား ဆန္႔က င္မႈျဖစ္ျခငး္ႏွင့္ 



 

၎စည္းမ ဥး္မ ားက ို အစ ိုးရအဖြြဲ႔အစည္းကအသ အမတွ္ျပိိဳ၍  ျပိိဳျပင္ေျပာင္းလြဲၿပ း စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာလူ႔အခြင့္ 
အေရး အမ  ိိဳးသားအဆင့္အျဖစ္သ ို႔ လိုပ္ေဆာင္ေစၿပ း 2019 ျပည့္ႏွစ ္ ႏွစ္ကိုန္ပ ိုင္းကစတင ္ ေၾကညာအသံိုး 
ျပိိဳခြဲျ့ခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ကၽြႏို္ပ္တ ို႔သည္ နယ္စပ္ျဖတသ္န္း ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈဆ ိုငရ္ာ က စၥရပ္မ ားအား တာဝနယ္ထူမ္းေဆာငေ္သာ 
အဖြြဲ႔အစည္း (ETOs Watch Coalition)ျဖစ္ပါသည္။ထ ို႔ေၾကာင့္ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငံက အ မ္န းခ င္းႏ ိုင္ငံမ ားတြင္ ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈ  

ျပိိဳလိုပရ္ာမွျဖစေ္ပၚလာေသာ ပတ္ဝန္းက င္ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ  ိိဳးေဖာက္မႈဆ ိုင္ရာက စၥရပ္မ ားျဖစ္ေပၚေနျခငး္ 
ေၾကာင့္ အစ ိုးအဖြြဲ႔အစညး္၊ အစ ိုးရအေျခစ ိုကအ္ဖြြဲ႔အစညး္ႏွင့္ျပည္နယ္စ းပြားေရးဆ ိုင္ရာ သကဆ္ ိုင္သ ူ မ ားက ို 
ေအာက္ပါအတ ိုင္း ေတာင္းဆ ိုလ ိုက္ရပါသည္။ 

1. ထ ိုင္းႏ ိုင္ငသံားမ ား၏က ိုယ္စားလယွ္ျဖစေ္သာ ထ ိုင္းအစ ိုးရအေနျဖင့္တားျမစ္ေပးရန ္ ေတာငး္ဆ ိုျခင္းမွာ 
ဘ႑ာေရးအရအကူအည မေပးရန္ႏွင္ျ့မန္မာႏ ိုင္ငံအတြင္း ရငး္ႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမည္ဆ ိုပါက ယခိုျဖစ္ပြားမႈ 
အေျခအေနတည္ျင မ္မႈရွ ၿပ းေနာက္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြြဲအရ ဖြြဲ႔စည္းထားေသာအစ ိုးရျဖစ္ေပၚ၍ ဒ မ ိုကေရစ  
လမ္းစဥ္အတ ိုင္းမနွက္န္ေသာ တရားမွ တမႈရွ မွသာ လိုပ္ေဆာင္ေစရန္။ 

2. ထ ိုင္းႏ ိုင္ငဆံ ိုင္ရာ ဘဏ္တ ိုက၊္ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငံဆ ိုငရ္ာ ေငြေခ းသကေ္သခလံက ္ မွတလ္ိုပ္ငနး္ႀက းၾကပ ္
ေရးိုေကာ္မတ ႏွင္ျ့ပည္နယစ္ းပြားေရးေပၚလစ ေကာ္မတ တ ို႔သည္ ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွမႈႏငွ့္ဘ႑ာေရးဆ ိုင္ရာ 
ယႏၱရားက ိုႀက းၾကပ္ေရးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စေတာ့ေစ းကြက၌္ နာမည္စာရင္းသြင္းထားေသာ 
ကိုမၸဏ အသ းသ းကအဖြြဲ႔အစည္းႏွင့္စ းပြားေရးလိုပင္န္း ဆ ိုင္ရာဘ႑ာေရးလိုပ္ေဆာငႀ္က းၾကပ္ေရး 
လည္းေကာငး္၊ ျပည္နယ္စ းပြားေရးအေျခစ ိုကက္ိုမၸဏ  မ ားအပါအဝင ္ စ းပြားေရးလိုပ္ငန္းဆ ိုင္ရာမႈဝါဒ 
တစ္ခိုျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးလိုပ္ငန္းစဥ္က ို လို က္နာလိုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေတာငး္ဆ ိုပါသည္။ထ ို႔အျပင္ 
စ းပြားေရးိုဆ ိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးလိုပ္ငန္း (UNGP on BHR)သည ္အဖြြဲ႔အစည္း၏လိုပင္န္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခြဲပ့ါသည္။သ ို႔ျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ တညတ္ံ့ခ ိုင္ျမြဲႏ ိုင္ေရးဆ ိုငရ္ာေခ းေငြရယွယ္ာျပိိဳရန္အတြက္ 
2019ျပည့္ႏွစ ္ ၾသဂိုတလ္ 13 ရက္ေန႔က လက္မတွ္ေရးထ ိုးထားသည ္ ထို င္းႏ ိုင္ငံဆ ိုင္ရာ ဘဏ္တ ိုက ္
ႏွင့္ဘ႑ာေရးလိုပ္ငနး္ 15 ခိုတ ို႔အား ျမန္မာျပည္သလူထူိုႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးက ိုယခိုခ  ိိဳးေဖာက္ေနေသာ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ထို င္းကိုမၸဏ ဘက္က ပးူေပါငး္ရင္းႏွ းျမွိိဳပ္ႏံွျခင္း ေခ းေငြေပးျခငး္ တ ို႔က ိုတားျမစ္ေပး 
ရန္ေတာင္းဆ ိုပါသည္။ 

3. အ မ္န းခ င္းႏ ိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါငး္၍ စ းပြားေရးလိုပ္ငန္းလိုပ္ေဆာငေ္သာရံိုး(ျပည္သူပ ိုငအ္ဖြဲြ႔အစည္း)ႏွင္ ့
အျပည္ျပညဆ္ ိုငရ္ာစ းပြားေရးိုဥ းစ းဌာနတ ို႔အေနျဖင္ ့ စ မံက နး္ဆ ိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးအရ 
ကူည မႈတ ို႔က ို သံိုးသပ၍္ဆ ိုင္းငံေ့ပးပါ။ထ ို႔ေနာကအ္ထူးသျဖင့္ ထ ိုင္း-ျမန္မာနယ္စပျ္ဖစေ္သာ ကန္ခ နာဘ ူ



 

ရ ခရ ိုင္ ဖိုနမေ္လာဂ တမ္ထွားဝယအ္ထူးစ းပြားေရးဇိုနအ္ထ  2လမး္ေျပးခ  တ္ဆကလ္မ္းမႀက းခင္း 
စ မံက နး္အတြက္ ေခ းေငြအျဖစ ္ ဘတေ္ငြ 4500 သန္းေခ းေပးရန္ လိုပေ္ဆာင္ေနဆြဲက ိုရပဆ္ ိုင္းေပး 
ရန္ေတာင္းဆ ိုပါသည္။ 

4. ထို င္းႏို င္ငဆံ ိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြြဲ႔အစည္းမ ားျဖစသ္ည့္ အမ  ိိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လြတလ္ပခ္ြင့္ကာကြယ္ေရးဥ းစ းဌာနႏွင္တ့ရားေရးဝန္ႀက းဌာနတ ို႔က တရားဝငထ္ိုတ္ 
ျပန္ထားသည္ခ က္အရ ထ ိုင္းႏို င္ငံကိုလသမဂၢ၏စည္းမ ဥ္းမ ားအတ ိုင္း ျပည္နယ္စ းပြားေရးႏွင့္ပိုဂၢလ က 
ကိုမၸဏ မ ားက ို ႀက းၾကပ္ႏို င္ရန္အတြက္ စ းပြားေရးဆ ိုငရ္ာလူ႔အခြင့္အေရးအမ  ိိဳးသားအဆင္ ့ မထမအ 
ဆင့္(2011-2022ႏွစ္)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆ ိုျပိိဳခ က္မ ားအရ ျမနမ္ာႏို င္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အ 
ေရးခ  ိိဳးေဖာကႏ္ို င္ေျခရွ ေသာ ထို င္းႏို င္ငံ၏ စ းပြားေရးအဖြြဲ႔အစည္းအသ းသ းက ို လူ႔အခြင့္အေရးဆ ိုင္ရာ 
ခ  ိိဳးေဖာက္မႈက ို စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပိိဳလိုပပ္ါရန္။ 

5. ျပည္သလူထူိုကေရြးခ ယတ္ငေ္ျမွာကထ္ားေသာ အစ ိုးရဘကတ္ြင္ ထ ိုင္းအစ ိုးရ၏ရပတ္ည္မႈက ို ေၾကညာ 
ခ ကထ္ိုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္အာဏာသ မ္းျမန္မာတပ္မေတာ္သည ္ အစ ိုးရျဖစ္ေၾကာင္ ့ ေထာက္ခံျခငး္မျပိိဳ 
လိုပ္ရန။္ 

 

အထက္ပါေတာင္းဆ ိုခ ကအ္သ းသ းက ို အဖြြဲ႔အစည္းမ ားက အေလးထားသညဟ္ို ကၽြႏို္ပ္တ ို႔ယဆူရၿပ း 
ထ ိုင္းႏ ိုင္ငံ၏စ းပြားေရးလိုပ္ငန္းဆ ိုငရ္ာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းျမွင္ရ့ာေရာက္ျခင္း၊  ထို င္းအစ ိုးရႏွင္အ့ျခားဆက္ 
စပ္ေသာအဖြြဲ႔အစည္းမ ား၏စ တ္ရင္းေကာင္းမႈက ိုပ ို၍ ထငဟ္ပ္ေစၿပ း ျမန္မာႏို င္ငံဒ မ ိုကေရစ အား ပံ့ပ ိုးကညူ  
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ သေဘာမ  ိိဳးသက္ေရာက္ပါသည္။လူႀက းမငး္သည ္ ဤစာတမ္းက ိုလက္ခံရရွ ပါလွ င္ 15 
ရကအ္တြင္း အေရးအသားျဖင့္အထက္ပါလ ပစ္ာအတ ိုင္းျပနလ္ည္အေၾကာငး္ၾကားေပးပါရနႏွ္င့္လူႀက းမင္း 
သညက္ၽြႏို္ပ္တို ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္လိုပ္ေဆာင္မညဟ္ို ကၽြႏို္ပ္တို ႔အလြန္အမငး္ေမွ ာ္လင့္ထားပါသည။္ 

 

 ေက းဇူးျပိိဳ၍ သံိုးသပၿ္ပ းေနာက္အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင္အ့သ ေပးျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 

 

ေလးစားစြာျဖင့္ 


