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ျ္မန္ မာ။ ာ။ ရကၡ ိဳင့္ တ္္ေ  ္အေအ) ာ္ေ(္ေ(ေအေအ) ္ ွဖမး္ဆ းး ိ း္ထ မး္း းထာ့္ 
ခ်ငနးျ ျနမ န္ယ္လနတလမန ္လနအမတ္၏ လံုျရ ိံဳ္ေရး( ရက္တ ုျးရ မရ္ ငး္ 
 

(ရတာ္ရတာ္ဆ ုျင္ရ လရတ္္င မ္း  မ္းထ  ရင့္(ဖရ့္အဖြဲ႕ (Amnesty International) ႏွွငနင့္ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးးဆိုိုငနေမ 
 မးီ္ံ ါယီ္မမန ္လန္်မး ဖြြဲ႕ (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) ္ွ 
ျ္မန္မႏွဆိုိုငနငံ တမမအနနအန ဆိုိုငနးလြငန  ဓဆအ ယႈ နေွမးသျနင့္ ရ  ုျင္  ုျင္းရင္းထ းလက္ိက္က ုျင္(ဖရ့္အဖြဲ႕ ္ေ(္ေ( ္ွ 
ဖ္နးးီးသြမးခြဲင့္သျနင့္ ခ်ငနးျ ျနမ္န္ွ ျ ျနတ မငန ိုိုယ္လနတလမန ္လန ခ်ငနး ္်ဆမးသမးးီးတ ွ႕လငနးအမတ္၏ 
ယံိုိုျခံမတေးႏွွငနင့္ တမတေး ဆိုိုငနတေး လြအန   ူး ငန ဆိုိုးေဆ္န ူ မန္ဆ ါသျနာ။ 
 
ဦး္ေဝ အဖြဲ႕ င္းထာ္ ၂ ၁၉ ခိုိုႏွွ န ႏွဆိုို ငနနမယ ၃ ေအနတမ႕လြငန ေခဆိုိုငနယအနမအနအဆိုိုငန ဖြြဲ႕ ္ေ(္ေ( ္ွ 
ဖ္နးးီးသြမးခြဲင့္တသမ (၁ ) းီး မအန လ နးီး  ါ  ငနျဖ နသျနာ။ ( ိႏၵ ယ္ယူ္်ဆမး ၅းီး   ါ  ငန  ေ နသမး 
(၁ ) းီးလဆိုို႕သျန ခ်ငနးျ ျနမ္န  ယအန ္ွ ေခဆိုိုငနျ ျနမ္န တအ်မအနတလမနျ္ဆမ႕သဆိုို႕ တယွျဖငနင့္ ခေီးသြမး းန ္ေ(္ေ( 
 ဖြြဲ႕အမတ္၏  ဖ္နးးီးခံေျခငနးျဖ နသျနာ။ ၄ငနးလဆိုို႕ မအန္ ွ( ိႏၵ ယိႏ ုျင္ငံထ း ၁ းီး္ွမ  
(္ေၾက င္းရင္း ေွငနးေွငနးယငနးယငနး္သဆေသျနင့္  တမ  မး္်ဆမးျဖငနင့္ ္ေ(္ေ(  ဆမနးသဆ္နး မး းန  
တသးံိုိုးသြမးခြဲင့္သျနာ။ အ်မန (၈) းီးလဆိုို႕ မး  တမမအနေအနလြငန တသးံိုိုးသြမးသျနင့္ ( ိႏၵ ယိႏ ုျင္ငံထ း  ္်ဆမးသမးအမတ္၏ 
 တယမငနးႏွွငနင့္  လ ူျ မနယ္လနခြဲင့္တသမနယျနး းီးတ ွ႕လငနး္ွမ္ူ းအနယအန ဆမနးသဆ္နးခံ မးေသျနာ။ ္ေ(္ေ( ္ွ  
 ္်ဆမးသမး ဒီ္ဆိုိုအတေ ီ ဖြြဲ႕ခ်မ န (NLD) ယ္လနတလမန ္လန းီးတ ွ႕လငနး မး ၄ငနးလဆိုို႕ ဖြြဲ႕အမတ္၏ 
သလငနး ခ်အန ယအနအဆိုို ရမိ္မ တတ္ တ္( း္ေတးထာ္ည္၊ ခ်ငနးႏွွငနင့္ ေခဆိုိုငန သဆိုိုငနး  ဆိုိုငနး အမး လငနး္မ္ႈ္်မး 
ဖမနလီးတမသျန္ိုို  ြလန ြဲြအမ ဖ္နးးီး မးျခငနးျဖ နသျနာ။ သူအမတ္၏္ဆသမး ိုို္ွ  ဆိုို ြလန ြဲြ ခ်အနအဆိုို ရငင္းဆ ုျး းတးထာ္ာ။ 
 
ျ္မန္မ  နလ နႏွွငနင့္ ေခဆိုိုငနယအနမအနအဆိုိုငန  ဖြြဲ႕ ္ေ(္ေ(   ုျ႔၏အေအ) တဋ တကၡက့့္ထ ုျ႔အေအ)  
ႏွိုိုဆငနငံလအမသတတနမ္တးမငနသျန င့္ယအနမအနအဆိုိုငနတဋ တကၡ ရင္တးဝင္ထူ( းလံုျးထာ္ 
 ျ ျနျ ျနးဆိုိုငနေမ လူထ း  င္းတ ိ ္ေး က္း းမးဆ ုျင္ရ ရတ္ေပ( း တယး မးယဆိုိုအနမမေမန လမ မနေွဆ ါသျနာ။ 
၄ငနးး တဒလြငန ယူသမးလဆိုို႕အမတ္၏  သအနအဆိုို ျခဆ္နးတခ်မအနျခငနးခင္း၊   ူးသျဖငနင့္   န ြြဲလြငန ္ ါ ငနတသမ 
္သအနးဆိုိုငနတသမ  ေ နသမးလဆိုို႕ မး သလနျဖလနျခငနးခင္း၊ ႏွွငနင့္ ယူသမးလဆိုို႕အမတ္၏ ယြလနယ နခြငနင့္ မး   အ္နးဖအနျခငနးျဖငနင့္ 
းံိုိုးေံႈးတ ျခငနး  သျနလဆိုို႕ ါ ငနသျနာ။ 
 
(ရတာ္ရတာ္ဆ ုျင္ရ လရတ္္င မ္း  မ္းထ  ရင့္(ဖရ့္အဖြဲ႕ ႏွွငနင့္ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးးဆိုိုငနေမ  မးီ္ံ ါယီ္မမန ္လန္်မး ဖြြဲ႕ 
္ွ ္ေ(္ေ(  မး  ေ နသမး  န  နျဖ နတသမ းီးတ ွ႕လငနး မး ခ်အနခ်ငနးယ္လနတ းေမန တလမငနးးဆိုို ါသျနာ။  ဆိုို႕ျ ငန 



 
2 

ျ္မန္မ မာမ ဆိုိုငန္်မး မးယျနး ္ေ(္ေ( ဖမ္းဆ းး ိ္းထ မ္းး းတရ္ တသးံိုိုးခြဲင့္ေသျနင့္ ( ိႏၵ ယ္ယူ္်ဆမးအမတ္၏ 
တသးံိုိုးခြဲင့္ေ္ႈ မးယျနး ယြလနယ နျ ီးနအန္ယဆိုိုအနတသမ တံုျတမ္းတတ္္ေဆးမးအဆိုို ခ်အနခ်ငနး ငန  လငနတးမငနေြအနေမန 
လဆိုိုအနလြမနး ါသျနာ။  
 
(ရတာ္ရတာ္ဆ ုျင္ရ လရတ္္င မ္း  မ္းထ  ရင့္(ဖရ့္အဖြဲ႕ ႏွွငနင့္ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးးဆိုိုငနေမ  မးီ္ံ ါယီ္မမန ္လန္်မး ဖြြဲ႕ ္ွ 
 တေွ႕တလမငန မေွလြငန ယ္လနတလမန ္လန္်မး မး လဆိုိုအနခဆိုိုအနျခငနးခင္း၊ ျခဆ္နးတျခမအနျခငနးခင္း၊ တႏွွမငနင့္္ွအနျခငနး္်မး 
္်မးျ မးယမျခငနး တ အေပၚ  ဆိုိုးေဆ္န ူ မနယ်ွအနေွဆ ါသျနာ။ း ဒတျ မသူ္်မး မး လဆိုိုအနခဆိုိုအနျခငနးသျန ျ ျနသူ္ ်မး လြအန 
က ုျယ္တ းရတိဳ ရင့္က ုျအေအ) း   ုျက္္တ း း တဒျ မယ္လနတလမန လြငနး ယြလနယ န ြမ 
 ိုိုလနတဖမနတျ မးဆိုို္ခြငနင့္္က ုျအေအ) ဖ ိႏ  တ္ထာ့္အေအ) ည ုျက္  ္မးမ  ိဳးရ  ္ေတတးထာ္ပါသည္။ 
 
(ရတာ္ရတာ္ဆ ုျင္ရ လရတ္္င မ္း  မ္းထ  ရင့္(ဖရ့္အဖြဲ႕ ႏွွငနင့္ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးးဆိုိုငနေမ 
 မးီ္ံ ါယီ္မမန ္လန္်မး ဖြြဲ႕သျန ္္မနႏွွ နအ ္ေ(္ေ( ္ွ ဖ္နးးီး း းထာ့္ ခ်ငနးယူ္်ဆမး ေ နသမး 
 ္်ဆမးသမး (၁၁) းီးႏွွငနင့္ ္ေယ ကက  းတယး အတယးင္န (၂) းီး   ါ  ငန  ိုို ိုိုတ ါငနး (၁၃) းီး  ုျ႔၏အေအ) ကံၾကမၼ ိႏ င့္အေအ) 
ထူ  ုျ႔ဘယ္မ  ရ   ယ္ဆ ုျ  ိႏ င့္တး ္ထက္္တ းလာ္းအေအ) တ ုျးရ မ္တူတိ္မးရ  တးထာ္ပါသည္။ 
 ေ နသမး္်မး မး ဖ္နးးးီ မးျခငနး မး ခ်အနခ်ငနးယ္လနတ းေမန ္ဆ္ဆလဆိုို႕ ဖြြဲ႕္်မး္ွ တလမငနးးဆိုို ါသျနာ။ ္ေ(္ေ( 
္ွဖ္နးးီး မးသျနင့္  ေ နသမးျဖ နတ ခင္း၊ သံိုို႕ မနး မးျဖ နတ  ယအနမအနအဆိုိုငန 
 ဖြြဲ႕အဖ္နးးီး မးသျနင့္ တ အမငနး မး ္ဆသမး ိုို္်မး မး  တေးတ အေပၚခ်အနခ်ငနး တ အမငနး အမး တ းေမနႏွွငနင့္ 
 ဆိုိုဖ္နးးီးခံ မးေသူ္်မးႏွွငနင့္ ၄ငနးလဆိုို႕အမတ္၏္ဆသမး ိုို္်မး မး  းအန သြ္ န ျ မယိုို နခြငနင့္ တ းသငနင့္ ါသျနာ။  
 
ေခဆိုိုငနယအနမအနအဆိုိုငန ဖြြဲ႕ ္ေ(္ေ( ႏွွငနင့္ ျ္မန္မ  နလ န္ ွ  
လူ႔( ရင့္(္ေရး   ိဳး္ေဖ ကမ္းမ  းအေအ) ိႏ င့္တး ္ထက္္တ း းုျ ္္ေဖ ္္ေရတ ဆ ုျထူမ  း ဖရင့္  ထူမ  းသျန 
ယအနလံို႕ ျ မနျခငနး္်မးႏွွငနင့္ ျခဆ္နးတခ်မအန္ႈ္်မး ၾကံိဳ္ေ ရအဖြဲ႕ိႏ ုျင္တးထာ္ာ။ ခ်ငနး ္်ဆမးသမး လအန အြ ယႈ နေွမးသူ္်မးႏွွငနင့္ 
 ေ နနအန ဖြြဲ႕  ျနး္်မး္ွ းီးတ ွ႕လငနးႏွွငနင့္ လ ူဖ္နးးီးခံေသျနင့္  ေ နသမး 
္်မး လြအန တးမငနေြအနတ းတမ အသူ္်မး( း ္  မ္း္ေ   က္မးမ  း 
ေွဆသျန္ူတသမ   ီေငနခံ မ္်မးတ အမငနင့္  ဆိုိုးေဆ္န ူ မန္ဆ ါသျနာ။ ႏွဆိုို ငနနမယ (၁၁) ေအနတမ႕လြငန ခ်ငနး ္်ဆမးသမး 
 ဖြြဲ႕  ျနး ၄၃ ဖြြဲ႕ိႏ င့္င့္ သလငနး္ီဒီ္မ္်မး္ွ းီးတ ွ႕လငနး မး  ျ္မနယ္လနတ းတေးအဆိုို တလမငနးးဆိုို  မးသျနင့္ 
 ူးလြြဲတ အမနျငမခ်အန မလ္နး္်မး  ိုိုလနျ မန အသျနာ။  ဆိုို ခ်ဆမန္ွ ၍ ခ်ငနးယူ႕ ခြငနင့္ တေး  ဖြြဲ႕   ါ  ငန 
တ အမနျငမခ်အန မလ္နးလြငန ယအန္ွလနတေး ဆိုိုး မးတသမ  ဖြြဲ႕  ျနးႏွွငနင့္ သအနးဆိုိုငနသူလဆိုို႕သျန(မာ္မထ  
 ျခဆ္နးတခ်မအန မ္်မးခင္း၊ ဖိုိုမနးတခအေပၚးဆိုို္ႈ္်မး ယအနခံ အေသျန္ိုို  အမးသဆေသျနာ။ 
 
 ျ ျနျ ျနးဆိုိုငနေမ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးး တဒႏွွငနင့္  ံႏွႈမနး္်မး ေ ျ္မန္မ မာမ ဆိုိုငန္်မးလြငန ျ ျနသ ူ္်မး မးယံိုိုး 
ယြလနယ န ြမ ိုိုလနတဖမနတျ မးဆိုိုခြငနင့္ ေေွဆႏွဆိုိုငနေမနခင္း၊ (တ ုျးရမဟုျ ္ထာ့္အေအ) 
(ဖရ့္အဖြဲ႕(တာ္းမ  းအမတ္၏ လူ႔( ရင့္(္ေရး   ိဳး္ေဖ က္မး ံရထူမ  း( း   အမ အြ န္တ းေမလြငန 
 ဆိုိုအနသငနင့္တသမသေိုို ဆိုိုအန္ႈ္်ဆမးျဖငနင့္  တးမငနေြအနေမန လမ မနေွဆ ါသျနာ။ ယ္လနတလမန ္လန္်မးခင္း၊ လအန အြယႈ နေွမးသူ 
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 ေ နနအန  ဖြြဲ႕  ျနး္်မးႏွွငနင့္ ယူ႕ ခြငနင့္ တေး ခိုိုခအံမအြ န္သူ္်မး မး ျခဆ္နးတခ်မအနျခငနးခင္း၊ တမွမငနင့္္ွအနျခငနးခင္း၊ 
မမအ်ငနတ ျခငနးလဆိုို႕ အငနးေွငနးအမ ၄ငနးလဆိုို႕လလနအကြ္ နးသျနင့္ ျမေ နးဆိုိုငနေမ ယိုို နငမနး္်မးအဆိုို  ျ ျနင့္ 
  ယိုို နတးမငနႏွဆိုိုငနတ ေမန္ ွမ ျ္မန္မႏွဆိုိုငနငံအမတ္၏ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးအဆိုို ျ္ွငနင့္လငနတ းျခငနးခင္း၊  
 အမ အြ န္ တ းျခငနးလဆိုို႕ လြအန  ဓဆအအ်သျနင့္   ဆလန  ဆိုိုငနးျဖ န ါသျနာ။ 
 
တမမအနခသံ္ဆိုိုငနးတ အမငနး 
 
၂ ၁၉ ခိုိုႏွွ န ဇမနမ ါေီယ္ ွ၍ ျ္မန္မႏွဆိုိုငနငံ တမမအန ဆိုိုငနးေွဆ ေခဆိုိုငနျ ျနမ္နလြငန ေခဆိုိုငနယအနမအနအဆိုိုငန ဖြြဲ႕ ္ေ(္ေ( 
ႏွွငနင့္ ျ္မန္မ  နလ နနလဆိုို႕   အမး လဆိုိုအန ြြ္ဲ ်မးျဖ န ြမးခြဲင့္သျန္ွမ လ န  အနလ န  တ ုျမ ုျျ ငနး မနယမခြဲင့္သျနာ။ 
(ရတာ္ရတာ္ဆ ုျင္ရ လရတ္္င မ္း  မ္းထ  ရင့္(ဖရ့္အဖြဲ႕ ္ ွျ္မန္မ  နလ နနအမတ္၏ 
(ရတ္ထ းမ  း( း္ေထ္ေၾကအေအ) ပဒ္ရ ရ္ေတ္ေထ အေအ) ရတ္ေပမ့့္အေအ)   ုျက္  ုျက္မးမ  းည္၊အေအ) 
းင္ထလ ုျဖမ္းဆ းမးမ  းည္၊အေအ) ိႏ  တ္တက္ာစရ္းတိ္းမးမ  းိႏ င့္အေအ) (ရ  းရက္တက္မးမ  းည္၊အေအ) 
ရတ္ေပမ့့္ထ ္ရဖ ္မးမ  းည္၊အေအ) (အမၼ္ေ ခ္ေဆ င္အေအ) ္ေဖ  က္ဖ က္မးမ  းည္၊ 
(အမၼလုျတ္( း္ေတး္ေတ  ုျင္းမးမ  းအေအ) (တး(ဝင္  ျ ျနျ ျနးဆိုိုငနေမ ယူ႕ ခြငနင့္ တေးႏွွငနင့္ 
လူထ း  င္းတ ိ ္ေး က္း းမးဆ ုျင္ရ ရတ္ေပ္်မး( းအေအ) ဆ ုျးဝးးထာ့္   ိဳး္ေဖ က္မးမ  းက ုျအေအ) 
မ  ္ မ္း င္ရတိဳတုျး းတးထာ္ပါသည္။ ယင္း   ိဳး္ေဖ က္မးမ  း္ွ  ခ်ဆမ႕သျန   နေမဇ လန္ႈ တျ္မအန ါသျနာ။  ဆိုို႕ျ ငန 
(ရတာ္ရတာ္ဆ ုျင္ရ လရတ္္င မ္း  မ္းထ  ရင့္(ဖရ့္အဖြဲ႕ ္ ွ္ေ(္ေ( တးမငနေြအနခြဲင့္သျနင့္ (ရတ္ထ းမ  း( း 
ဖ္နးးီးတခအေပၚ တးမငနျခငနးခင္း၊ ယြလနယ နခြငနင့္အဆိုို း တဒ္ြဲင့္းံိုိုးေံႈးတ ျခငနး တထာ့္အေအ)    ိဳး္ေဖ က္မးမ  းက ုျလာ္း 
မ  ္ မ္း င္ရတိဳတုျး းတးထာ္ပါသည္။  

 


