IPU Press Office
IPU acts on record number of human rights abuses
against MPs in 2018

International Relations Department

Volume-11

19 December 2018

Pyidaungsu Hluttaw Office
IPU သတင်းလွှာ
ဂန
ျီ ျီဗွှာမ ြို့ ၊ ၆−၁၂−၂၀၁၈
၂၀၁၈ ခုနှစတွင လတတတွှာကုယစွှာ်းလှယ ွှာ်းအတ ေါ် က ်းလွနသည လူ့အခွငအတ ်းခ ု်းတ ွှာက ှု ွှာ်း
စံခ နတငအတ အတွကသုို့ တ ွှာက ှလွှာခခင်းနှင တသက၍ IPU က အတ ်းယတ

ွှာင ွကလ က ခခင
ှ ်း

နိုင်ငံတကာပါလီမန်မ ာျားအဖွဲ့ (IPU) ၏ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျားဆိုင်ရာ
တကာ်မတီသည် ယင်ျားစတင်တည်တ

ာင်ခသည် လန်ခတသာ အနှစ် (၄၀) အခ န်မှစ၍ လွှတ်တတာ်

ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျားအတပေါ် က ျားလန်ခ ျားတဖာက်သည်အမှုကစစ အတရအတက်သည်
၂၀၁၈ ခိုနှစ်တင် အမ ာျားဆံိုျားဖဖစ်လာတ ကာင်ျား
ပါသည်။

ိုတကာ်မတီက

တ
ို ကာ်မတီသည် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တင်နိုငင
် ံ ၄၃ ခိုမှ အ

တဆာင်ရက်လ က်ရှပါသည်။

ိုတ်တေတသာ စာအိုပ်မ ာျားတင် တဖာ်ဖပ

ာျား

က်ပါအမှုကစစ ၅၆၄ ခိုကို စစစ်အတရျားယ

ိုအတရအတက်သည် လန်ခတသာ၅နှစ်က

က် နှစ်ဆဖဖစ်လာခပါသည်။

အ
ို မှုအမ ာျားစိုသည် အတမရကတိုက်မ ာျားနှင်အာရှတိုက်တိုို့မှ အတိုက်အခံလွှတ်တတာ် ကယ
ို ်စာျားလှယ်
မ ာျားနှင် ပတ်သက်လ က်ရပါသည်
ှ
။
အ က်ပါ IPU တကာ်မတီသည် တနှာင်ယှက်တိုက်ခိုက်ဖခင်ျားခံတနရတသာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်
မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျားကိုကာကယ်တပျားရန် အခင်အာဏာရှတသာ နိုင်ငံတကာတိုင် ကာျားမှုမ ာျားကို တဖဖရှင်ျား
တဆာင်ရက်သည် ယနတရာျားတစ်ခိုဖဖစ်ပါသည်။

တ
ို ကာ်မတီသည် ခခမ်ျားတဖခာက်ခံတနရတသာ လွှတ်တတာ်

ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားအာျားကညီရန် နိုငင
် တ
ံ ကာပါလီမန် အသိုက်အေန်ျားကို လံွဲ့ှု တဆာ်ဖခင်ျား၊ သက်ဆိုင်ရာ
နိုင်ငံအာဏာပိုင်မ ာျားနှင် နီျားကပ်စာညနှုငျား် ဖခင်ျား၊ တရာျားစစ်တဆျားမှုမ ာျားသိုို့ တလလာသမ ာျား တစလွှတ်ဖခင်ျား
တိုို့ကို တဆာင်ရက်ပါသည်။

ိုတကာ်မတီကို ကမဘာ၏အဓကတေသကကီျားမ ာျားအာျား ကိုယ်စာျားဖပ သည်

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ် (၁၀) ဦျားဖဖင် ဖွဲ့စည်ျား

ာျားခပီျား ၊ ယင်ျားတိုို့ကို အဖခာျားကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားက ၅ နှစ်

သက်တမ်ျားအတက် တရျားတကာက်တင်တဖမာက်ပါသည်။ နှစ်စဉ် “လူ့အခင်အတရျားတနို့” ဖဖစ်တသာ ေီဇင်ဘာလ
၁၀ ရက်တင် တကာ်မတီသည် ကမဘာတပေါ်ရှ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျား အတဖခအတန
ဖပဇယာျားကို

ိုတ်ဖပန်ပါသည်။

IPU ဥကကဋ္ဌ Ms. Gabraiela Cuevas က “လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျားအာျား
ခ ျားတဖာက်ဖခင်ျားသည် ေီမိုကတရစီကို တဖပာင်တဖပာင်တင်ျားတင်ျားခခမ်ျားတဖခာက်မှုဖဖစ်တ ကာင်ျား၊ ကျွန်ိုပတ
် ိုို့သည်
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားနည်ျားတ လသာျားအာျားလံျားို ၏ လတ်လပ်မ၊ှု လူ့အခင်အတရျားတိုို့ကို ကာကယ်
တစာင်တရှာက်ရမည်ဖဖစ်တ ကာင်ျား၊

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏

သည်

ခ ွဲ့ယင်ျားခ က်မ ာျားရတနသည်
ှ
ကို

ေီမိုကတရစီနိုငင
် ံတစ်ခို၌

လူ့အခင်အတရျားခ ျားတဖာက်ခံရဖခင်ျား
ဖပသဖခင်ျားဖဖစ်တ ကာင်ျား၊

လွှတ်တတာ်

ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားသည် ယင်ျားတိုို့အာျား တရျားတကာက်တင်တဖမာက်လိုက်တသာ ဖပည်သတိုို့အာျား သင်တတာ်စာ
ကိုယ်စာျားဖပ နိုင်ရန်အတက် ယင်ျားတိုို့၏လိုပ်ပိုင်ခင်မ ာျားကို မဆိုငျား် မတ ဖဖည်ဆည်ျားတဆာင်ရက်နို င်ရန်
လအ
ို ပ်တ ကာင်ျား” တဖပာ ကာျားပါသည်။
IPU အတ

တ

အတင်ျားတရျားမှ ျားခ ပ် Mr.Martin Chungong က “လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်

တစ်ဦျား (သိုို့မဟိုတ်) ပါလီမန်တစ်ရပ်အာျား တိုက်ခိုက်ဖခင်ျားသည် ေီမိုကတရစီကို တိုက်ခိုက်ဖခင်ျားဖဖစ်တ ကာင်ျား၊
ပါလီမန်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်မ ာျားအတနဖဖင် ယင်ျားတိုို့၏ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ အခ င်အတရျား
မ ာျားကို အကာအကယ်တပျားရန် မမတိုို့က တတာင်ျားဆိုပါတ ကာင်ျား၊ ပဋပကခမ ာျားကို တဖဖရှင်ျားတပျားရန်အတက်
IPU ၏ ရံိုျားမ ာျားကို တည်တ

ာင်တပျား

ာျားတ ကာင်ျား” တဖပာ ကာျားပါသည်။

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျားဆိုင်ရာ IPU တကာ်မတီက စဉ်ျားစာျားသံိုျားသပ်သည်
ခ ျားတဖာက်မှုအမ ာျားစိုမှာ ပါလီမန်ဆိုင်ရာ အခင်အာဏာအမ ာျားအဖပာျားကို ဆိုင်ျားငံ
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားအတပေါ် စဆို

ာျားဖခင်ျားနှင်ရိုပ်သမ်ျားဖခင်ျား၊

ာျားသည်အမှုမ ာျားကို တရာျားစစ်တဆျားစီရင်ရာတင် တရာျား

မျှတမှုမရှဖခင်ျား၊ လတ်လပ်စာတဖပာဆခ
ို င်ကို ခ ျားတဖာက်ခံရဖခင်ျား၊ နှပ်စက်ခံရဖခင်ျား၊ အနတရာယ်တပျားခံရဖခင်ျား၊
အဖခာျားတသာအ ကမ်ျားဖက်မှုမ ာျား က ျားလန်ခံရဖခင်ျားတိုို့ ဖဖစ် ကပါသည်။

ခိုက်နစ်နာတသာလွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်
မ ာျား၏ ၇၆ ရာခို င် နှု န်ျား ခနို့် မှာ အတို က် အ ခံ
ပါတီ မ ာျားမှ ဖဖစ် ကပါသည် ။ အမ ျားသမီျား
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏

လူ့အခင်

အတရျား ခ ျားတဖာက်ခံရမှုမ ာျားမှာ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်
တင် (၁၀၁) မှု ရှခရာမှ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်တင်
(၁၁၄) မှုသိုို့ အနည်ျားငယ်တိုျားလာခပါသည်။
သိုို့တသာ် အမှုအာျားလံျားို ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်ျားခနို့်
တ င် သာ

ဆက် လ က် တ ည် ရှ တနပါသည် ။

သိုို့တသာ် တကာ်မတီသိုို့ တရာက်ရှ လာတသာ အမ ျားသမီျားလွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ အမှုအတရအတက်
မှာ ၅ နှစ်အတင်ျားတင် သံိုျားဆ တက ာ်အ

ဖဖစ်လာခပါသည်။

တေသအလိုက် ကန်ျားဂဏန်ျားဖဖင် သရိုပ်ခတဖာ်ဖပခ က်မှာ တအာက်ပါအတိုငျား် ဖဖစ်ပါသည်−
အ ှုအတ အတွက

ွှာခုငနှုန်း

ခ စ ွွှာ်း ွှာတေသ

၂၀၃

၃၆%

အတမရကတိုက်မ ာျား

၁၅၁

၂၇%

အာရှတိုက်

၉၁

၁၆%

အာဖရကတိုက်

၆၃

၁၁%

ဥတရာပတိုက်

၅၃

၉%

အတရှွဲ့အလယ်ပင
ို ျား် နှင်
အာဖရကတိုက်တဖမာက်ပိုငျား်

၃
အတ

၁%

ပစဖတ်တေသတတာင်ပိုငျား်

ကတုက ွှာ်း
အတမရကတိုက်မ ာျားသည်

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏

လူ့အခ င်တရျားခ ျားတဖာက်ခံရမှု

အမ ာျားဆံိုျား တေသအဖဖစ် ၃ နှစ်ဆက်တိုက် တည်ရတနပါသည်
ှ
။ လက်ငင်ျားဖဖစ်ပာျားတနဆ အမှုကစစအမ ာျားစို
သည် ဗင်နီဇလာျားနိုငင
် ံနှင် ပတ်သက်တနပါသည်။ IPU သည်

န
ို ိုငင
် ံသိုို့ အခ က်အလက်ရှာတဖတရျားအဖွဲ့

တစလွှတ်ရန် ကက ျားပမ်ျားတနပါသည်။ လန်ခတသာ ၅ နှစ်အတင်ျားတင် အတမရကတိုက်မ ာျားသည် IPU

တကာ်မတီက စစ်တဆျားခတသာ အမှုအတရအတ က် အမ ာျားဆံိုျား တိုျားလာသည်တေသ ဖဖစ်ပါသည်။ ၂၂ မှု
တိုျားလာခပါသည်။
သိုို့တသာ် အဖပ သတဘာတိုျားတက်မှုအခ ွဲ့လည်ျား ရှခပါသည်။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငတ
ံ င် တကာ်မတီသည်
Ms. Piedad Cordoba ၏ ကာလရှည်ရင်ဆိုင်တနရတသာ အမှုကို ပတ်သမ်ျားနိုင်ခပါသည်။ သမအာျား
အမ ာျားဖပည်သဆိုင်ရာရံိုျားတ င် တာေန်

မ်ျားတဆာင်ခ င်အာျား ပတ်ပင်

ာျားဖခင်ျားကို အာဏာပိုင်မ ာျားက

ပယ်ဖ က်လိုက်ခပီျားတနာက် တကာ်မတီက အမှုပတ်သမ်ျားခပါသည်။
အွှာ ှတုက
၂၀၁၈ ခိုနှစ်တင် IPU သည် အာရှတိုက်၌ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားအာျား တနှာင်ယှက်
တိုက်ခိုက်မမ
ှု ာျား သသာစာတိုျားလာတ ကာင်ျား တတွဲ့ရခ
ှ ပါသည်။ လန်ခတသာ ၅ နှစ်အတင်ျားတင် အာရှတိုက်
၌ IPU ကစစစ်တနတသာ အမှုအတရအတက်သည် ၂ ဆ ဖဖစ်လာခပါသည်။
သိုို့တသာ် IPU အတနဖဖင် တက နပ်တလာက်တအာင် တဖဖရှင်ျားနိုင်ခတသာ အမှုမ ာျားစာရှတ ကာင်ျား
သတင်ျားတကာင်ျားလည်ျား ရှပါသည်။ ယင်ျားတိုို့အ
ပါေင်ပါသည်။ IPU တကာ်မတီသည်
တမာ်လေိုက်နိုင်ငံတင် ယခင်က

တင် မတလျားရှာျားနိုငင
် ံမှ Mr. Anwar Ibrahim ၏ အမှု

အ
ို မှုအတက် နှစ်အတတာ် ကာ လက
ို ်ပါတဆာင်ရက်ခပါသည်။

န်ျားသမ်ျား

ာျားတသာ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားစာကို မ ကာတသျားမီ

က လွှတ်တပျားခပါသည်။
အွှာ

ကတုက

ွှာဟွှာ တေသခွွဲ

ဤတေသတင် ခပီျားခတသာ ၅ နှစ်အတင်ျား၌ အမှုအတရအတက် ၂၂ ခို က ဆင်ျားခပါသည်။ နိုင်ငံ ၃ ခို
သည် လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျား တဖာက်ဖ က်ခံရမှု စပ်စခ က်မ ာျားနှင် ပတ်သက်
တနပါသည်။ ယင်ျားတိုို့မှာ ကန်ဂိုေမ
ီ ီိုကရက်တစ် သမမတနင
ို ်ငံ (၃၅) မှု၊ မေါဂတ်စကာျားနိုငင
် ံ (၁၂) မှု၊ အီရစ်
ရီျားယာျားနိုင်ငံ (၁၁) မှု တိုို့ဖဖစ် ကပါသည်။ ဆာဟာရတေသခတင် အမှုတစ်ခိုကို စစ်တဆျားစီရင်ရန် ၈ နှစ်
ကာဖမင်ခပီျား အခ န်အ ကာဆံိုျားဖဖစ်ပါသည်။ အဖခာျားတေသမ ာျားတင် ၄ နှစ် ကာဖမင်ပါသည်။
ဥတ ွှာ တုက
ဥတရာပတိုက်၌ လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ လူ့အခင်အတရျား

ခိုက်နစ်နာမှုမ ာျားကို တရကီ၊

ဘီလာျားရပ်(စ်)၊ ရိုရှာျားဖက်ေတရျားရှငျား် နိုငင
် တ
ံ ိုို့တင်သာ တတွဲ့ရရပါသည်
ှ
။

တ
ို ေသရှ အမှုအာျားလံျားို သည်

အတိုက်အခံလွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားနှင် ပတ်သက်တနခပီျား အမှုမ ာျား၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်ျားသည် အမ ျား

သမီျား လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား၏ အမှုမ ာျားဖဖစ် ကပါသည်။ ဥတရာပတိုက်တေသသည် အမ ာျားဆျားံို
တတွဲ့ရရသည
ှ
် အမှုအမ ျားအစာျား ၄ မ ျားအနက်မှ “လတ်လပ်စာ စိုရံိုျားခင်/ လတ်လပ်စာ အသင်ျားအဖွဲ့
ဖွဲ့စည်ျားခင”် ပတ်ပင်ခံရသည် အမှုမ ာျား ဖဖစ်ပာျားသည်တေသ ဖဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခိုနှစ်တင် တရာျားခင် တစာင် ကည်တလလာမှုမစ်ရှင်အဖွဲ့ ၃ ခိုကို တရကီနိုငင
် ံသိုို့ တစလွှတ်ခ
ပါသည်။ တရကီအာဏာပိုင်မ ာျားသည်

ိုနိုင်ငတ
ံ င် ဖမ်ျားဆီျားခံတနရတသာ လွှတ်တတာ် ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျား

အာျား IPU က သာျားတရာက်တတွဲ့ဆံိုရန် “အခ က်အလက်ရှာတဖတရျား မစ်ရှငအ
် ဖွဲ့” တစ်ဖွဲ့ လာတရာက်တရျား
ကစစကို ယခိုတိုင်တအာင် ခင်မဖပ တသျားပါ။
အတ ှြို့အလယ င
ု ်းနှင အွှာ

က တခ ွှာက ုင်းတေသ

ဤတေသမ ာျားတင် ယခင်နှစ်နှင် နှုငျား် ယှဉ်လျှင် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၌ အမှုအသစ် ၁၃ မှု တိုျားလာခပါသည်။
ပါလက်စတိုငျား် နိုငင
် တ
ံ င် ဖဖစ်ပာျားတသာအမှု ၃၉ မှုအနက် ၂၆ မှုမှာ အစစတရျားအာဏာပိုင်မ ာျားက ပါလက်
စတိုင်ျားလတ
ွှ ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ်မ ာျားအတပေါ် က ျားလန်တသာ လူ့အခင်အတရျား တဖာက်ဖ က်မှုမ ာျား ဖဖစ် က
ပါသည်။
သိုို့တသာ် အီရတ်နိုငင
် တ
ံ င် ၂၀၀၉ ခိုနှစ် ဇန်လက လွှတ်တတာ်ကိုယ်စာျားလှယ် Mr.Hareth AlObaidi ကို လိုပ်ကကံခသမ ာျားအာျား အီရတ်တရာျားရံိုျားက ဖပစ်ေဏ်ခ မှတ်ခခပီျားတနာက်

က
ို စစဆိုငရ
် ာ ကာလ

ရှည်အမှုတစ်ခိုကို IPU တကာ်မတီက ပတ်သမ်ျားနိုင်ခပါသည်။

ဘာသာဖပန်သ- တေေါ်စိုဖပည်ခဖ ျား (အကကီျားတန်ျားစာတရျား)
ဘာသာဖပန်ကကီျား ကပ်သ- ဦျားသန်ျား

န်ျားတအာင် (ဦျားစီျားအရာရှ)

Source: IPU acts on record number of human rights abuses against MPs in 2018
https://www.ipu.org/news/press-releases/2018-12/ipu-acts-record-number-humanrights-abuses-against-mps-in-2018

