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လွွတ််လွ�်စားွာထုုတ််ပေးဖွဲ့ာ်ပေးပြ�ာဆိုုုချွင်််၊ အသာင််�အဖွဲ့ွ��ဖွဲ့ွ��စားည််�ချွင်််နိုိင််် 
ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ စားုပေးဝို�ချွင်််တ်ုု� တ်ုုကို်ချုုကို်ချ�ပေးန်ရာပြချင််�   

နှ�ုင့်�င့်ံရေးတာ�အတု�င့်�ပ်င့်�ခွံပ်�ဂ္ဂိုု�ုလူ့�ရေး�်ရေးအာင့်�ဆို��းစွဲ�ကြကာည်� ဦးးရေးဆိုာင့်�သူည််� အများ��ုးသူား�မီျား�ုကာရေး�စွဲအီ��ွ�ခွ��ပ်�အ
စွဲ�ုး� တကာ�ရေး�ာကာ�လူ့ာပြီးပ်းီ ရေးလူ့းနှစှွဲ�ကြကာာလူ့ာသူည််�အခွ��ု�တွင့်� လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာ ကာယွ်�ရေးစွဲာင့််�ရေး�ာှကာ�သူမ့ျား�ား၊ 
အ�ပ်�ဘကာ�လူ့�့အ��ွ�အစွဲည်�းများ�ားများ ှတကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားသူည်� ၄င့်�းတု��၏ အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ ကာ�င့်�်သူံ�းရုံံ�ဖြ�င့်�် 
ရေးနှ�ှကာ�ယ်ကှာ�၊ ပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�၊ �များ�ဆိုးီ၊ တ�ားစွဲ�ွဆို�ု၊ ရေး�ာင့်�ခွ�ခွံရေး�ကြကာ�ပ်ါသူည်�။ ဤကာ�သ်ူ�ု�ရေးသူာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းခွ��ုးရေး�ာကာ�များု
များ�ားသူည်� သူကာ�ဆိုု�င့်�သူမ့ျား�ားတင့်�သူာများကာ လူ့�့အ��ွ�အစွဲည်�းအရေးပ််တငွ့်�ပ်ါ ကာ�ယ်�ကာ�ယ်�ဖြပ်���ဖြပ်���အကာ��ုးသူကာ�ရေး�ာကာ�များဖုြ�စွဲ�ရေးစွဲ
ပြီးပ်းီ ရေးကြကာာကာ��့ံ�များမုျား�ားပ်ါဖြ�စွဲ�ရေးပ််ရေးစွဲကာာ များရေးဖြပ်ာများဆိုု���ပ်� များမုျားကုာ�ုယ်�ကာ�ု ဆိုင့်�ဆိုာဖြ�တ�ကာ���သူတ���ု�းခွ��ပ်�များမုျား�ားဖြ�စွဲ�ရေးစွဲပ်ါသူည်�။ 

၂၀၁၆ ခွ�နှစှွဲ� ဧပြီးပ်လီူ့တငွ့်� အစွဲ�ုး�အရေးဖြပ်ာင့်�းအလူ့�ဖြ�စွဲ�လူ့ာခွ��ု�ကာ အစွဲ�ုး�သူည်� သူတ့�ု�၏ �နုှှုပ်�ရေးသူာအတတု�ကာ�ု ဖြပ်ည်��ံ�းကာားခွ� 
တံခွါးပ်ုတ�လူ့�ုကာ�ပြီးပ်းီ နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းဦးးတည်�ခွ�ကာ�များ�ားဖြ�င့််� �များ�းဆိုးီ အကာ�ဉ်း�းခွ�များမုျား�ားကာ�ု အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ အဆိုံ�းသူတ�လူ့�ုကာ�လူ့မုျား�်များည်�ဟူရ့ေးသူာ 
ရေးများ်ာ�လူ့င့််�ခွ�ကာ�အသူစွဲ�များ�ား �ှခုွ�်ကြကာသူည်�။ အစွဲု�း�သူစွဲ�တကာ�လူ့ာသူည််� အရေးစွဲာပ်�ုင့်�းကာာလူ့ များ�ားတငွ့်� အဖြပ်�သူရေးဘာရေးဆိုာင့်�သူည််� 
လူ့�ပ်��ပ်�အခွ��ု�ကာ�ုရေးတ�ွခွ�်�ပ်ါသူည်�။ ယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� အကာ�ဉ်း�းကာ�ခွံရေး��သူမ့ျား�ားကာ�ု ဖြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်းခွ�သ်ူည်�၊ စွဲစွဲ�အစွဲ�ုး�လူ့ကာ��ကာ�ကာ 
များကြကာာများကြကာာအသူံ�းဖြပ်�ခွ�သ်ူည်�် အတ�ုကာ�အခွံသူရေးဘာ�ားကာွ�လူ့�ွသူမ့ျား�ားကာ�ု �နုှှုပ်�သူည်�် ဆို�ုးဝါးဖြပ်င့်�း���သူည််� ဥပ်ရေး�နှစှွဲ�ခွ�ကာ�ု လူ့တှ�ရေးတာ�များ ှ
��ကာ�သူမုျား�းခွ�သ်ူည်�။ ��ုကာ�သ်ူ�ု� အား��တ�များမုျား�ား�ှုရေးသူာ�လူ့ည်�း လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�ရေးစွဲာင့််�ရေး�ာှကာ�သူမ့ျား�ား၊ အ�ပ်�ဘကာ�လူ့�့အ��ွ�အစွဲည်�းများ�ားများ ှ
တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားသူည်� ၄င့်�းတု��၏ အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ ကာ�င့်�်သူံ�းရုံံ�ဖြ�င့်�် ရေးနှှ�င့်�်ယ်ှကာ�၊ ပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�၊ �များ�ဆိုးီ၊ တ�ားစွဲ�ွဆို�ု 
ရေး�ာင့်�ခွ�ခွံရေး�ကြကာ�များမုျား�ားနှငှ့်�် ဆိုကာ�လူ့ကာ��င့်�ဆိုု�င့်�ရေး��ဆို�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ဖြများ��များာနှု�င့်�င့်ံ၏ �နုှှုပ်�ရေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားကာု� ဖြပ်�ဖြပ်င့်�ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�ရေး�း 
လူ့�ပ်�င့်��းစွဲဉ်း�များာှလူ့ည်�း �ပ်�တ���လူ့�ကာ��ှပု်ါသူည်�။

ယ်ခွ� အစွဲ�ီင့်�ခွံစွဲာတငွ့်� ပြီးပ်းီခွ�သ်ူည်�် ၁၈ လူ့အတငွ့်�း လူ့ရ့ေးပ်ါင့်�း ၅၈ဦးး အရေးပ်် နှု�င့်�င့်ံရေး�းဦးးတည်�ခွ�ကာ�ဖြ�င့််� �များ�းဆိုးီ၊ တ�ားစွဲ�ွဆို�ု၊ 
ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�များတှ�ခွ�်သူည်�် အများုရေးပ်ါင့်�း ၁၆များကုာ�ု များးီရေးများာင့်�း�ု�းရေး�ာ�ဖြပ်�ားသူည်�။ တစွဲ�ဦးးခွ�င့်�းစွဲဖီြ�စွဲ�ရေးစွဲ အ�ပ်�စွဲ�လူ့�ုကာ�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ ၄င့်�းတု��သူည်� များမုျားတု�ု�၏ 
လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းများ�ား အ�း့သူဖြ�င့််� လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းလူ့ပု်��ာှးခွွင့်�်နှှင့်�်၊ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်တ�ု�ကာ�ု ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ 
ကာ�င့်�်သူံ�းရုံံ�ဖြ�င့်�် အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ား၏ ပ်စွဲ�များတှ��ားခွံခွ�က်ြကာ�ပ်ါသူည်�။ ၄င့်�းတု��အ��တငွ့်�လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ား၊ ရေးကာ�ာင့်�းသူားများ�ား၊ 
သူတင့်�းသူများားများ�ား၊ သူရေး�ာ�ရေးလူ့ာှင့်�ရေးဖြပ်ာင့်�သူည််� သူရုံ�ပ်�ရေး�ာ�တင့်�ဆိုကာ�သူမ့ျား�ား၊ သူဘာဝပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�အရေး�း လူ့ပု်��ာှးသူ့တစွဲ�ဦးး၊ အလူ့�ပ်�သူများား 
အခွွင့်�်အရေး�းလူ့ပု်��ာှးသူတ့စွဲ�ဦးးနှှင့်�် အလူ့�ပ်�သူများားသူများဂ္ဂိုုအ�ွ��ဝင့်�များ�ားအဖြပ်င့်� သူံဃာာရေးတာ�တစွဲ�ပ်ါးပ်ါ  ပ်ါဝင့်�သူည်�။ နှု�င့်�င့်ံတစွဲ��ံတစွဲ�လူ့�ား 
ဖြပ်ည်��ယ်�နှငှ့်�် တ�ုင့်�းရေး�သူကြီးကားီ ကာ�ုးခွ�တငွ့်� ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးခွ�်ရေးသူာ အများမုျား�ားဖြ�စွဲ�သူည်�။ တခွ��ု�အများမုျား�ားတွင့်� များတ�ားများကုာ�ု ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် 
များမုျားတု�ု�၏ အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ရေးတာင့်�းဆို�ုသူ့များ�ားကာ�ု ရေး�ာကာ�ခွံများ ုဖြပ်ခွ�သ်ူမ့ျား�ားပ်ါ အရေး�းယ်ခ့ွံခွ�်�သူည်�။ 

အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�သူည်� ၄င့်�းတု��အ��များလှူ့ ့အရေးတာ�များ�ားများ�ားနှငှ့်�် ယ်င့်�းတု��၏ ရေး��ှရေး�များ�ား၊ များသုူားစွဲ�ဝင့်�များ�ားနှငှ့်�်ပ်ါ 
စွဲကာားရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွ�်ပ်ါသူည်�။ ��ု�အဖြပ်င့်� ဆိုကာ�စွဲပ်�များ�ုှုရေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားနှငှ့်�် တ�ားဝင့်�စွဲာ�က့ာ� စွဲာတများ�းများ�ားကာု�လူ့ည်�း ရေးလူ့လ်ူ့ာခွ�သ်ူည်�။ 
ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံအတငွ့်�း�ှု လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ အသူင့်�း�ွ��စွဲည်�းခွငွ့်�်နှှင့်�်၊ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်တ�ု�နှှင့်�် ပ်တ�သူကာ�ရေးသူာ 
ပ်�ုများ�ုကာ�ယ်�ဖြပ်���သူည််� အရေးဖြခွအရေး�များ�ားကာု� လူ့မ့ျားအု��ွ�အစွဲည်�းများ�ားများ ှတကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ား၊ သူတင့်�းသူများားများ�ား၊ သူံတများ��များ�ားတု��နှှင့်�်လူ့ည်�း 
ရေးတ�ွဆိုံ� ရေးဆိုးွရေးနှးွခွ�ပ််ါသူည်�။

ယူု��ကိုည််ချျကို်ပေး�ကိုာင််် အကိုျဉ်း်�ကိုျချ�ရာသာ့ဆိုုုသာည််မိာ မည််ကို�်သာုု�သာ့လွ�။
များည်�သူမ့ျားဆို�ု ၄င့်�းတ�ု�၏ နှ�ုင့်�င့်ံရေး�း၊ ဘာသူာရေး�းနှငှ့်�် အဖြခွားစွဲ�ွပြီးများ�စွဲာွ လူ့ကာ�ခွံ�ားရေးသူာယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�တစွဲ�ခွ�ခွ�ရေးကြကာာင့််�
ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ လူ့မ့ျား��ုးဇာတု၊ လူ့ငု့်�၊ ကာ�ား များ၊ အသူားအရေး�ာင့်�၊ ရေးဖြပ်ာဆိုု�သူံ�းစွဲ�ွသူည်�် ဘာသူာစွဲကာား၊ လူ့မ့ျား��ုးရေး�း သူု��များဟူ�တ� 
လူ့မ့ျားရုေး�းရေး��ကာ�ခွံ၊ ရေးများးွ�ာွး�ာ ရေး�သူ၊ လူ့ငု့်�ပ်�ုင့်�းဆို�ုင့်��ာတမုျား�းညွတွ�များနုှှင့်�် အဖြခွားရေးသူာ အဆိုင့််�အတ��းအရေးဖြခွအရေး�တစွဲ�များ��ုး
များ��ုးရေးကြကာာင့််�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ များမုျားတု�ု�၏ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�း �ပ်ု�င့်�ခွငွ့်�်ကာ�ု အကြကာများ�းများ�ကာ�ပ်�၊ အကြကာများ�း�ကာ����တု�ကာ�တ�ွ�းလူ့ံ�ုရေးဆိုာ�ဖြခွင့်�း၊ 
များ���းတီးများဖုြ�စွဲ���� လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�ဖြခွင့်�းများဖြပ်�လူ့�ပ်�ပ်� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွကာ�င့်�်သူံ�းဖြခွင့်�းရေးကြကာာင့််� �များ�းဆိုးီအကာ�ဉ်း�းခွ�ခွံ�ဖြခွင့်�းများ��ုး�ှုလူ့�င့်� ၄င့်�းတု��အား 
ယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� အကာ�ဉ်း�းကာ�ခွံ�သူဟ့ူ၍့ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�ကာ များတှ�ယ်သ့ူည်�။

2 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ယ်ခွ�အစွဲ�ီင့်�ခွံစွဲာတငွ့်� ရေး�ာ�ဖြပ်�ားသူ ့အများ�ားစွဲ�များာှ ယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� အကာ�ဉ်း�းကာ�ခွံ�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် ၄င့်�းတ�ု� 

�များ�းဆိုးီ��ု�းသူုများ�းခွံ�လူ့�င့်� ယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� အကာ�ဉ်း�းခွ�ခွံ�သူမ့ျား�ား ဖြ�စွဲ�လူ့ာများည််� သူမ့ျား�ားဖြ�စွဲ�သူည်�။

ယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� အကာ�ဉ်း�းကာ�ခွံ�သူမ့ျား�ားအားလူ့ံ�းကာ�ု ခွ�ကာ�ဖြခွင့်�း ခွွင့်�းခွ�ကာ�များ�ှဖုြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်း�များည်�ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ ၄င့်�းတု�� 

အရေးပ််စွဲွ�ဆို�ု�ားရေးသူာ စွဲွ�ခွ�ကာ�များ�ားကာု� ရုံ�ပ်�သူမုျား�း�များည်�။

ယ်ခွ�အစွဲ�ီင့်�ခွံစွဲာတငွ့်� ရေး�ာ�ဖြပ်�ားရေးသူာ အများအုများ�ားအဖြပ်ားတငွ့်� တ�ားစွဲွ�ဆို�ုသူမ့ျားာှ ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�များ ှအ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးဦးးဖြ�စွဲ�သူည်�။ ဖြပ်ည်�တငွ့်�း 
အ�ပ်�ဘကာ�လူ့�့အ��ွ�အစွဲည်�းများ�ားကာ ရေး�ာကာ�ဖြပ်သူည််�အတ�ုင့်�း တပ်�များရေးတာ�အ�ာ�ှမုျား�ားကာ နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းအ��ည်��ယ့်�ခွ�ကာ�ဖြ�င့််� တ�ားစွဲ�ွဆို�ုရေးသူာ 
အများမုျား�ား စွဲု�း�မုျား�စွဲ�ာရေးကာာင့်�းရေးလူ့ာကာ�ရေးအာင့်� တု�းတကာ�များ�ားဖြပ်ားလူ့ာခွ�သ်ူည်�။ အ�း့သူဖြ�င့််� စွဲစွဲ�တပ်�နှငှ့်�် စွဲစွဲ�တပ်�ကာ ဦးးစွဲးီရေး�းဆို�ွခွ�်ရေးသူာ 
၂၀၀၈ အရေးဖြခွခွံဥပ်ရေး�ကာု� ရေးဝ���လူ့်င့်� တ�ားစွဲွ�ဆို�ုခွံ�နှ�ုင့်�ပ်ါသူည်�။ အ�း့သူဖြ�င့််� �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး� ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ) ကာ�ု အသူံ�းဖြပ်�၍ 
စွဲ�ွဆို�ုသူည်�ကာ�ု ရေးတ�ွ�သူည်�။ ယ်င့်�းပ်���များများာှ တပ်�များရေးတာ�သူားတစွဲ�ဦးးဦးးကာု� ၄င့်�းတ�ု�၏ တာဝ��ဝတတ�ားများ�ား�များ�းရေးဆိုာင့်�များ ုပ်�ကာ�ကာကွာ�ရေးအာင့်� 
လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�သူည်�ဆို�ုရေးသူာ စွဲွ�ခွ�ကာ�ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ ယ်များ��နှစှွဲ�ရေးလူ့ာကာ�အ� ုအသူံ�းများများ�ား များ�င့်��ာှးခွ�်ရေးသူာ ပ်���များတစွဲ�ခွ�ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီယ်ခွ�အခွ��ု�တငွ့်� 
ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွရေးဝ���ရေး�ာကာ�ဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ�ု ဦးးတည်�ပ်စွဲ�များတှ��ား အသူံ�းဖြပ်�လူ့ာရေးသူာ ပ်���များဖြ�စွဲ�လူ့ာသူည်�။ ၂၀၁၇ ကြသူဂ္ဂို�တ�လူ့များှစွဲပြီးပ်းီ 
ရုံ�ုဟူင့်�ဂ္ဂို�ာများ�ားအရေးပ်် �ကာ�စွဲကာ�များမုျား�ား ကာ��းလူ့�ွ�ခွ�်သူည်�်အတကွာ� ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�ကာု� နှ�ုင့်�င့်ံတကာာကာ ရေးစွဲာင့််�ကြကာည််��အုားရေးပ်းများမုျား�ား 
တ�ုးလူ့ာရေး�ခွ��ု�တွင့်� ဖြ�စွဲ�ရေးပ််လူ့ာရေးသူာ ယ်ခွ�ကာ�သ်ူ�ု� အများုများ�ားကာ�ု ကြကာည််�လူ့�င့်� ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံအတငွ့်�း စွဲစွဲ�တပ်�ကာ ဆိုကာ�လူ့ကာ�၍ ကြသူဇာနှငှ့်�် 
အ�ှု��အဝါကြီးကာီးများားရေး�ဆို�ဖြ�စွဲ�သူည်�ကာု� ဖြပ်ရေး�သူည််� အရေး�းကြီးကားီသူည်�် သူတရုေးပ်းခွ�ကာ�တစွဲ�ခွ� ဖြ�စွဲ�ပ်ါသူည်�။

အခွ��ု�အများမုျား�ားတွင့်� တ�ားစွဲွ�ဆို�ုသူမ့ျား�ားများာှ အစွဲ�ုး�အ�ာ�ှုများ�ား အရေးဖြခွခွံဥပ်ရေး�အ� စွဲစွဲ�တပ်�၏ လူ့မှျား�းများ�ုးများရုေးအာကာ�တငွ့်��ှုရေးသူာ ��အ�ာ�ှုများ�ား 
နှှင့်�် အ�ရွေး�အွ�ပ်�ခွ��ပ်�ရေး�းဦးးစွဲးီဌာာ� (GAD)များ ှအ�ာ�ှုများ�ားတ�ု�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ရေး�အွ�ပ်�ကာ�ု ၂၀၁၉ ဇ���ဝါ�ီလူ့များစှွဲတင့်�၍ အ�ပ်�ဘကာ�အစွဲု�း�၏ 
အ�ပ်�ခွ��ပ်�များရုေးအာကာ�သူု�� ရေးဖြပ်ာင့်�းရေး��့ခွ�်သူည်�။

ယ်င့်�းအများမုျား�ားအားလူ့ံ�းတငွ့်� တည့်ရီေးသူာအခွ�ကာ�များာှ အများမုျား�ားကာ�ု စွဲ�ွဆို�ုနှ�ုင့်���� �နုှှုပ်�သူည်�် ဥပ်ရေး�များရ့ေးဘာင့်�ကာ ခွငွ့်�်ဖြပ်�ရေးပ်း�ားဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည်�။ 
ယ်င့်�းများရ့ေးဘာင့်�အတငွ့်�းတငွ့်� လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းခွငွ့်�်နှှင့်�် ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�် အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� 
�င့်�သူလူ့�ု ကာ���သူတ�နှု�င့်�ရေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ား ပ်ါဝင့်�သူည်�။ ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားအားလူ့ံ�း များဟူ�တ�ရေးသူာ�လူ့ည်�း အများ�ားစွဲ�များာှ အ��အယ်��ီ 
အစွဲ�ုး�များတ�ုင့်�ခွင့်�ကာတည်�းကာ တည်��ှရုေးသူာဥပ်ရေး�များ�ားဖြ�စွဲ�သူည်�။ ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားအာလူ့ံ�း ဆိုကာ�လူ့ကာ�တည်��ှကုာ�င့်�်သူံ�းရေး�ပ်ါရေးသူးသူည်�။ 
အခွ��ု�ဥပ်ရေး�များ�ားကာု� လူ့ကာ��ှုအစွဲ�ုး�ကာ ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ခွ�ရ်ေးသူာ�လူ့ည်�း ယ်င့်�းဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ခွ�ကာ�များ�ားများာှ နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�း စွဲံခွ��ု�စွဲံညွှ��းများ�ားနှှင့်�် 
တစွဲ�သူားတည်�း ဖြ�စွဲ�များလူ့ာရေးသူးပ်ါ။ �ု��ရေးကြကာာင့််� ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားကာ နှု�င့်�င့်ံရေး�းကြံကာံ�ယ့်�ခွ�ကာ�နှငှ့်�် �များ�းဆိုးီ၊ တ�ားစွဲွ�ဆို�ု၊ အကာ�ဉ်း�းခွ�နှ�ုင့်�ရေးအာင့်� 
ခွွင့်�်ဖြပ်�ရေး�ဆို�ဖြ�စွဲ�ပ်ါသူည်�။

ယ်ခွ�အစွဲ�ီင့်�ခွံစွဲာတငွ့်� ပ်ါဝင့်�ရေးသူာ အများမုျား�ားများာှ ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံတငွ့်� ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ရေးသူာ �င့်�သူလူ့ု� �များ�းဆိုးီ၊ တ�ားစွဲွ�ဆို�ု၊ အကာ�ဉ်း�းခွ�ရေး�ရေးသူာ 
အများမုျား�ား��များ ှအစွဲတု�အပ်�ုင့်�းတစွဲ�ခွ�သူာဖြ�စွဲ�သူည်�။ သူု���ာတွင့်� ယ်င့်�းအများမုျား�ားကာ နှ�ုင့်�င့်ံအတငွ့်�း လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် 
တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ား �င့်�ဆိုု�င့်�ရေး��ရေးသူာ စွဲ�ု�ရေးခွ်များမုျား�ားကာ�ု �ငှ့်�း�ငှ့်�းလူ့င့်�းလူ့င့်�း ရေး�ာ�ဖြပ်ရေး�ပ်ါသူည်�။ ယ်ခွ�အရေးဖြခွအရေး�ကာ 
အ��အယ်��ီဦးးရေးဆိုာင့်�ရေးသူာအစွဲု�း�၏ ဖြပ်�ဖြပ်င့်�ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�များလုူ့�ပ်�လူ့�ုရေးသူာ၊ လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းခွငွ့်�်နှှင့်�် 
ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ရေးလူ့းစွဲားလူ့ု�ရေးသူာ ဆိုနှဒများ�ားကာ�ု အရေး�းတကြီးကားီ ရေးများးခွ�ွ�း��တ�စွဲ�ာ ဖြ�စွဲ�လူ့ာပ်ါသူည်�။ 
ပ်ါလူ့မီျား����တငွ့်� အများတ�ရေး��ာအများ�ားစွဲ���ားရေးသူာ အ��အယ်��သီူည်� ယ်င့်�း�နုှှုပ်�ရေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားအားလူ့ံ�းကာ�ု နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ 
လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�း စွဲံခွ��ု�စွဲံညွှ��းများ�ားနှှင့်�် ည်ညီွွတ�များ�ုှုရေးအာင့်� ဖြပ်��လူ့ည်�သူံ�းသူပ်�ပြီးပ်းီ ရုံ�ပ်�သူမုျား�းဖြခွင့်�းသူ�ု�များဟူ�တ� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ဖြခွင့်�းဖြပ်�လူ့�ပ်�နှ�ုင့်�ရေးသူာ 
အခွွင့်�်အာဏာာ�ှုရေး�ပ်ါသူည်�။ သူ�ု��ာတွင့်� ဥပ်ရေး�များ�ားကာု� ရေး�းဆိုွ�ဖြခွင့်�း၊ ဖြပ်��လူ့ည်�သူံ�းသူပ်�ဖြခွင့်�းနှငှ့်�် ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ဖြခွင့်�းလူ့�ပ်�င့်��းစွဲဉ်း�များ�ားတငွ့်� 
အ�ပ်�ဘကာ�လူ့မ့ျားအု��ွ�အစွဲည်�းများ�ားနှငှ့်�် တ�ုင့်�ပ်င့်�ဖြပ်�လူ့�ပ်���� ပ်ငွ့်�်လူ့င့်�းဖြများင့်�သူာများနုှှင့်�် ဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့�ုရေးသူာ နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းဆိုနှဒတု�� ကာင့်�းများ�ရ်ေး�ပ်ါသူည်�။

၂၀၂၀ နှု�ဝင့်�ဘာလူ့တငွ့်� ကာ�င့်�းပ်����ှရုေး�ရေးသူာ ရေး�း့ရေးကာာကာ�ပ်ွ�များ�ားအတကွာ� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ရေး�ခွ��ု�တွင့်� အ�ပ်�ဘကာ�အစွဲု�း�ရေး�ာ စွဲစွဲ�တပ်�ဘကာ�များပှ်ါ 
အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားအရေး�နှငှ့်�် အ�ပ်�ဘကာ�လူ့�့အ��ွ�အစွဲည်�းနှှင့်�် ဖြပ်ည်�သူလ့ူ့�့�တ�ု�ကာ ၄င့်�းတု��၏ လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းခွငွ့်�်နှှင့်�် 
ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ကာ�င့်�်သူံ�းနှ�ုင့်�သူည်�် ပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�အရေးဖြခွအရေး�များ�ား��ှရုေးအာင့်� ���တးီရေးပ်း�များည်�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ 
အရေးဖြခွအရေး�များ�ား များရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�ဘ� အစွဲု�း�ကာလူ့ည်�း စွဲစွဲ�များ�ှ�ပြီးပ်းီ အဓိပု်ါါယ်�ဖြပ်ည််�ဝသူည်�် ဖြပ်�ဖြပ်င့်�ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�များမုျား�ားဖြပ်�လူ့�ပ်���� စွဲတု�ဆိုနှဒ 
သူံနှိဋု္ဌာာ��များ�ှုလူ့�င့်� ယ်ခွ�အစွဲ�ီင့်�ခွံစွဲာတငွ့်� ပ်ါ�ှုသူည်�် အများအုခွင့်�းများ��ုးများ�ား ဆိုကာ�လူ့ကာ� ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ဦးးများည်�သူာဖြ�စွဲ�သူည်�။

3“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



အပေးပြချချ�ဥ�ပေးဒပြ�င််ဆိုင််ပေးရာ� တ်ကို်ကြွကိုလွး�်ရာိာ�သာ့

ပြမန််မာနိုုုင််င်�အပေးရာိ�ပေးတ်ာင််�ုုင််� တ်န်သာာာရားပေးဒသာတ်ွင်် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာလွ့ထုုစားည််�ပေးဝို��ွ�မျာ�ပြ��လွု�်ငြိ�း� နိုုုင််င်�ပေးရာ�တ်ွင်် စားစား်တ်�်�ါဝိုင််ပေးန်မးကိုုု 

အဆိုု��သာတ််ပေးရာ�အတ်ွကို် ပေးဟုာပေးပြ�ာချ�်မးပြဖွဲ့င််် အပေးပြချချ�ဥ�ပေးဒပြ��ပြ�င််ပေးပြ�ာင််�လွ�ပေးရာ� အတ်ွကို် တ်ကို်ကြွကိုလွး�်ရာိာ�သာ့ သာု��ဦး�မိာ 

တ်�်မပေးတ်ာ်သာာ�မျာ�ကိုုု ၄င််�တ်ုု�၏တ်ာဝိုန််မထုမ်�ပေးဆိုာင််နိုုုင််ပေးစားရာန်် လွး�်ပေးဆိုာ်မးစားွ�ချျကို်မျာ�ပြဖွဲ့င််် တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုချ�ထုာ�ရာ�ါသာည််။ 

ယူင််�တ်ုု�ထု�မိ နိုိစား်ဦး�မိာ အာမချ�ပြဖွဲ့င််် တ်ရာာ�ဆိုကို်လွကို်ရာင််ဆိုုုင််ပေးန်ရာငြိ�း� ပေးန်ာကို်တ်စား်ဦး�မိာ ပေးန်ာကို်ထု�် လွ့ထုုစားုပေးဝို��ွ�တ်စား်ချုတ်ွင်် 

အလွာ�တ့် ပေးဟုာပေးပြ�ာချ�်မးပေး�ကိုာင််် ဖွဲ့မ်�ဆိုး�တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုု ပေးထုာင််ချျချ�ထုာ�ရာ�ါသာည််။ ယူချုအမးတ်ွင်် အပြ�စား်ရာိုပေး�ကိုာင််� စားးရာင််ချ�ရာ�ါကို 

ပေးထုာင််ဒဏ််နိုိစား်နိုိစား်အထုု ကိုျချ�ရာနိုုုင််�ါသာည််။

၂၀၁၉ ဧပြီးပီ်လူ့ ၃ �ကာ�ရေး��တွင့်� ဦး�ကြီးကိုး�ပြမင်််၊ ဦး�ပေးစားာပေးဝိုနှငှ့််� ဦး�ပေးန်မျ�ု�ဇင််တ�ု�သူည်� 

ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်အရေး�ှ�ရေးတာင့်�ပ်�ုင့်�း၊ တ�သူာာ�တီ�ုင့်�းရေး�သူကြီးကားီ ရေးကာာရ်ေးသူာင့်�းပြီးများ�ု�တငွ့်�ဖြပ်�လူ့�ပ်�သူည််� 

လူ့�့�ရေးဟူာရေးဖြပ်ာပ်ွ�တစွဲ�ခွ�ကာ�ု တကာ�ရေး�ာကာ�ခွ�က်ြကာသူည်�။ လူ့ ့၇၀၀ ခွ���တကာ�ရေး�ာကာ�သူည််� 

ယ်င့်�းစွဲ�ရေးဝးပ်ွ�တငွ့်� ၄င့်�းတု��ကာ စွဲပ်�တပ်�၏ နှ�ုင့်�ငံ့်ရေး�းတွင့်� ပ်ါဝင့်�ပ်တ�သူကာ�ရေး�များကုာ�ု ရေးဝ���ပြီးပ်းီ 

အရေးဖြခွခံွဥပ်ရေး�ကုာ� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်���� ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�သ်ူည်�။ လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းရေး�ှ�ရေး�တစွဲ�ဦးးဖြ�စွဲ�သူည််� 

ဦးးကြီးကားီဖြများင့််�ကာ ဖြပ်ည်�သ့ူများ�ားကာ�ု ကာာကွာယ်����နှငှ့််� စွဲစွဲ�တပ်�ကာ အာဏာာများသူမုျား�းနုှ�င့်���� 

အရေးဖြခွခံွဥရေးပ်�ကုာ� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်���ု� ရေးတာင့်�းဆို�ုရေးဟူာရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ �င့်��ာှးသူည််� 

ကာဗျာ�ာဆို�ာတစွဲ�ဦးးဖြ�စွဲ�သ့ူ ဦးးရေးစွဲာရေးဝကာ ကာဗျာ�ာတစွဲ�ပ်���ကုာ� �တ့�ဆို�ုပြီးပ်းီ 

တကာ�ရေး�ာကာ�လူ့ာသူမ့ျား�ားအား “ဆို�ုးဝါးသူည််�ဥပ်ရေး�များ�ားကာ�ု ဆို���ကာ�င့်�ကြကာ” ဟ့ူ၍ 

ရေးကြွကားွရေးကြကာာ����ရေးစွဲခွ�ုင့်�းခွ�သ်ူည်�။ အ��အယ်�� ီဦးးရေးဆိုာင့်�သူည််� လူ့ကာ��ှုအစွဲ�ုး�ကာ 

စွဲစွဲ�တပ်�၏ နှ�ုင့်�ငံ့်ရေး�းတငွ့်� ပ်ါဝင့်�ပ်တ�သူကာ�ရေး�များကုာ�ု ရေးလူ့်ာခ်ွ�နှ�ုင့်���� အရေးဖြခွခံွဥပ်ရေး�ကာ�ု 

ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�နုှ�င့်�ရေး�းကြီးကာ�ုးပ်များ�းလူ့်ကာ��ှုရေးသူာ�လူ့ည်�း ယ်ခွ�အ� ုများရေးအာင့်�ဖြများင့်�ရေးသူးပ်ါ။

ယ်င့်�းရေးဟူာရေးဖြပ်ာပ်ွ�အပြီးပ်းီ ရေးဖြခွာကာ�လူ့ရေးကာ�ာ�ကြကာာခွ��ု� ၂၀၁၉ ရေးအာကာ�တု�ဘာလူ့ ၁၇

 �ကာ�ရေး��တငွ့်� ကာများ�းရုံ�ုးတ��းစွဲစွဲ�ဌာာ�ခွ��ပ်�များ ှ��တယု်ဗျာ�ုလူ့�များ�ှးကြီးကားီ ရေးဇာ�ရေးဇာ�ကာ ၄င့်�းတု�� သံူ�းဦးးအား �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး� ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ) 

ဖြ�င့််�တ�ားစွဲွ�ဆို�ုခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းပ်���များများာှ ကြကာည်�း ရေး� ရေးလူ့ တပ်��ွ��တစွဲ�ခွ�ခွ�များ ှအ�ာ�ှု သူ�ု�များဟူ�တ� တပ်�သူားအား စွဲစွဲ�ပ်���ကာ��ဖြခွင့်�းကာ�ုရေးသူာ�လူ့

ည်�းရေးကာာင့်�း၊ များမုျား၏ု တာဝ��ဝတတ�ား�များ�းရေးဆိုာင့်�ဖြခွင့်�းကုာ� ပ်�ကာ�ကွာကာ�ရေးစွဲ���ရေးသူာ�လူ့ည်�းရေးကာာင့်�း ရေးကာာလူ့ဟူကုာ�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ သူတင့်�းကုာ�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ 

��တ�ဖြပ်��ရေးကြကာည်ာဖြခွင့်�း များဖြပ်�လူ့�ပ်���� တားဖြများစွဲ��ားရေးသူာ ပ်���များဖြ�စွဲ�သူည်�။ ၂၀၁၉ခွ�နှစှွဲ� အရေးစွဲာပု်�င့်�းမှျားစွဲ၍ ရေး�ာင့်��ဏာ� နှစှွဲ�နှစှွဲ�အ�ု 

ခွ�များတှ�နှ�ုင့်�ရေးသူာ ယ်င့်�းပ်���များကုာ� စွဲစွဲ�တပ်�ကာ ၄င့်�းအားရေးဝ���သ့ူများ�ားကုာ� တ�ားစွွဲ���� ပ်�ုများ�ုအသံူ�းဖြပ်�လူ့ာရေးကြကာာင့်�း ရေးတ�ွခွ��်သူည်�။

တ�ားရံုံ�းများ ှအများကုာ�ု ၂၀၂၀ ဇ���ဝါ�လီူ့ ၂၀ �ကာ�ရေး��ကာ စွဲတင့်�ကြကာား��ခွ�သ်ူည်�။ ရေး�ရေး�်ဝါ�လီူ့ ၃ �ကာ�ရေး��ကာ ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ ရံုံ�းခွ��ု�းတငွ့်� 

တ�ားသူက့ြီးကားီကာ ဦးးကြီးကားီဖြများင့််�နှငှ့််� ဦးးရေးစွဲာရေးဝတု��ကာ�ု ၄င့်�းတု��၏ ကာ���းများာရေး�းအရေးဖြခွအရေး�ကာ�ု ရေး�ာကာ��ား၍ အာများခံွရေးပ်းခွ�သ်ူည်�။ 

ဦးးကြီးကားီဖြများင့််�ကာ ဆိုးီခွ��ု၊ ရေးသူးွတ�ုးနှငှ့််� ရေးကာ�ာကာ�ကာပ်� ရေးဝ���များ�ားခံွစွဲားရေး��ပြီးပ်းီ ဦးးရေးစွဲာရေးဝများာှ နှလံှူ့�းရေး�ာဂ္ဂိုါခံွစွဲားရေး��သူ ့ဖြ�စွဲ�သူည်�။ သူု��ရေးသူာ� 

၂၀၁၉ ဧပြီးပီ်လူ့ ၁�ကာ�ရေး��ကာ ���ကာ���ပြီးများ�ု�တငွ့်�ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ ရေးဟူာရေးဖြပ်ာပ်ွ�တစွဲ�ခွ�တငွ့်� အရေးဖြခွခံွဥပ်ရေး�ဖြပ်�ဖြပ်င့်�ရေး�းကုာ� ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�ရ်ေးသူာ 

ဗျာ�ုလူ့�ကြီးကားီရေးဟူာင့်�းဦးးရေး�များ��ုးဇင့်�များာှ ရေး�ာင့်��ဏာ� တစွဲ�နှစှွဲ�ကာ�ခံွရေး��ပြီးပ်းီ ဖြ�စွဲ�ပ်ါသူည်�။ ၂၀၁၉ ဧပြီးပီ်လူ့ ၁၉ �ကာ�ရေး��တငွ့်� အ�များ�းခံွခွ��်၍ 

အင့်�းစွဲ�ု�ရေး�ာင့်�တငွ့်� ခွ��ပ်�ရေးနှ�ှင့်�ခံွ�ား�ပြီးပ်းီ ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ) ကုာ�ခွ��ုးရေး�ာကာ�မုျားဖြ�င့််� စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၂၀ �ကာ�ရေး��ကာ ရေး�ာင့်��ဏာ� 

တစွဲ�နှစှွဲ�ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�ခံွ�ား�သူည်�။ သ့ူသူည်� ဧ�ာဝတီနှငှ့််� စွဲစွဲ�ကုာ�င့်�းတ�ုင့်�းများ�ားတွင့်�လူ့ည်�း အလူ့ားတရ့ေးဟူာရေးဖြပ်ာမုျားများ�ားရေးကြကာာင့််� ပ်���များ ၅၀၅

(ကာ) နှငှ့််� ရေး��ကာ��ပ်� အများနုှစှွဲ�များလုူ့ည်�း �င့်�ဆို�ုင့်�ရေး��ပ်ါသူည်�။ ၄င့်�းသူည်� ရေးကာာရ်ေးသူာင့်�းရေး�ာင့်�တငွ့်� ဇ���ဝါ�လီူ့ ၁၃ �ကာ�ရေး��တငွ့်�ရေးဖြပ်ာင့်�းရေး��့ 

ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ကာ�ခံွ�သူည်�။

ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ  - ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ)

4 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



၂၀၂၀ ဇ���ဝါ�ီ ၂၃ �ကာ�ရေး��ကာ ကိုုုမုု�ပေးကိုျာ်သာ့ ကာရေးလူ့ာင့်�အများည်� များာ�� သူည်� ဖြများ��များာနှု�င့်�င့်ံ အရေး��ှရေးတာင့်�ပ်�ုင့်�း တ�သူာာ�ရီေး�သူကြီးကားီ 

ပြီးများတု�ပြီးများ�ု�တငွ့်� ၂၀၁၉ ရေးများလူ့ ၉ �ကာ�ရေး��ကာ ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူည််� လူ့�့�စွဲ�ရေးဝးပ်ွ�တစွဲ�ခွ�တငွ့်� အရေးဖြခွခွံဥပ်ရေး�ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ရေး�းအတကွာ� 

ရေးဟူာရေးဖြပ်ာခွ�မ်ျားရုေးကြကာာင့််� အသူရေး���ကာ�များနုှှင့်�် တ�ားစွဲွ�ဆို�ုခွံခွ�်�ပ်ါသူည်�။ 

သူသ့ူည်� ၂၀၁၉ များတ�လူ့များစှွဲ၍ နှ�ုင့်�င့်ံတဝ��းကာ�င့်�းပ်ခွ�ရ်ေးသူာ အလူ့ားတ ့လူ့�့�စွဲ�ရေးဝးပ်�ွများ�ားတငွ့်� ၂၀၀၈ ခွ�နှစှွဲ� အရေးဖြခွခွံဥပ်ရေး�ကာု� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်����နှငှ့်�် 

နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းတငွ့်� စွဲစွဲ�တပ်�ကာ ပ်ါဝင့်�ပ်တ�သူကာ�များကုာ�ု အဆိုံ�းသူတ���� ရေးတာင့်�းဆိုု� ရေးဟူာရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ ပြီးများတု�ပြီးများ�ု�တငွ့်�ကာ�င့်�းပ်ရေးသူာ စွဲ�ရေးဝးပ်ွ�တငွ့်� 

သူက့ာ ပြီးပ်းီခွ�သ်ူည်�်အပ်တ�ကာ ပြီးများ�ု�ကာ�ု လူ့ာရေး�ာကာ�သူာွးပြီးပ်းီ ရေး�သူခွံများ�ားကာု� ရေး�ါသူ�ကွာ�ရေးစွဲသူည််� တ�ားရေးဟူာရေးဖြပ်ာသူာွးသူည်�် တင့်�းများာသူည််� 

အများ��ုးသူားရေး�းဝါ� ီသူံဃာာတစွဲ�ပ်ါးကာ�ုလူ့ည်�း ရေးဝ���ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။

ကာ�ုများ�ုးရေးကာ�ာ�သူသ့ူည်� ရေးများလူ့တငွ့်�လူ့ည်�း ဆိုကာ�လူ့ကာ�၍ အရေးဖြခွခွံဥရေးပ်�ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ရေး�း လူ့�့�စွဲည်�းရေးဝးပ်ွ�များ�ားတငွ့်� ရေးဟူာရေးဖြပ်ာများမုျား�ား 

ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�။ သူု��ရေးသူာ� သူ�့အား ပြီးများတု�ပြီးများ�ု�တွင့်� ရေးဟူာရေးဖြပ်ာခွ�မ်ျား�ု�� ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ ကာများ�းရုံု�းတ��းစွဲစွဲ�ဌာာ�ခွ��ပ်�များ ှ��တယု်ဗျာ�ုလူ့�များ�ှးကြီးကားီ 

ရေးကာ�ာ�များင့်�းဦးးကာ ၂၀၁၉ ဇ�ွ�လူ့ ၄ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ပြီးများတု�ပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းတငွ့်� တ�ားစွဲွ�ဆို�ုခွ�်သူည်�။ ယ်င့်�းသူု��စွဲ�ွဆို�ုခွံ�ရေးကြကာာင့်�းကာု� 

ကာ�ုများ�ုးရေးကာ�ာ�သူက့ာ ခွ�ကာ�ဖြခွင့်�းများသူခုွ�်�ပ်� ရေး��ကာ�တစွဲ�ရေး��တငွ့်�များာှ သူတင့်�းသူများားတစွဲ�ရေးယ်ာကာ�ဆိုကာ�သူယွ်�လူ့ာများ ှသူခုွ�်�သူည်�။ ၄င့်�းအား 

စွဲ�ွဆို�ု�ားများကုာ�ု ��ဘကာ�များ ှဇွ��လူ့ ၂၀ �ကာ�ရေး��တွင့်�များ ှတ�ားဝင့်�အရေးကြကာာင့်�းကြကာားလူ့ာခွ�ပ််ါသူည်�။

ကာ�ုများ�ုးရေးကာ�ာ�သူအ့ရေးပ်် ကာ�ဦးးတ�ုင့်�တ��းခွ�ကာ�များာှ �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ) စွဲစွဲ�တပ်�တပ်��ွ��ဝင့်�များ�ားအား 

တာဝ��ဝတတ�ား�များ�းရေးဆိုာင့်�များ ုပ်�ကာ�ကာကွာ�ရေးစွဲ��� လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များဖုြ�င့်�် ဖြ�စွဲ�သူည်�။ သူု���ာတငွ့်� ရေး��ကာ�ပ်ု�င့်�းတငွ့်� ပ်���များ ၅၀၀

 အသူရေး���ကာ�များအုဖြ�စွဲ�ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့� စွဲွ�ဆို�ုခွ�်သူည်�။ တ�ားရုံံ�းကာ အများကုာ�ု စွဲတင့်�ကြကာား��သူည််� စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၂၄ �ကာ�ရေး��တငွ့်� သူ�့ကာ�ု 

အာများခွံရေးပ်းခွ�သ်ူည်�။ သူ�ု��ာတငွ့်� ရေး��ကာ�ပ်ု�င့်�း ရုံံ�းခွ��ု�းများ�ားသူ�ု� နှှစွဲ�ပ်တ� တစွဲ�ကြီးကာမုျား� များ ှတစွဲ�ပ်တ�တစွဲ�ကြီးကာမုျား� ���ကာ����ှု ၄င့်�း၏ရေး�အမုျား�များ ှ

တ�ားရုံံ�း�ှု�ာ ပြီးများတု�ပြီးများ�ု�သူ�ု� အပ်တ�စွဲဉ်း�သူွားရေး�ာကာ� ရေး�ခွ��်သူည်�။ “ရုံံ�းခွ��ု�းရေးတကွာ�ု သူာွး�တာ ပ်င့်�ပ်��းတယ်�၊ အခွ��ု�ကာ���တယ်�၊ 

ရေးင့်လွူ့ည်�း ကာ���တယ်�”ဟူ� ကာ�ုများ�ုးရေးကာ�ာ�သူက့ာ ၂၀၁၉ �ဇီင့်�ဘာလူ့ကာ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�် အ��ွ�ကာ�ု ရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ 

“�အီများုစွဲဖြ�စွဲ�ကာတည်�းကာ ရေးဟူာရေးဖြပ်ာပ်ွ�ရေးတမွျားာှ လူ့ာရေးဖြပ်ာရေးပ်း�ု�� �ုတ�တာရေးတလွူ့ည်�း များ�ှရုေးတာဘ်း့”။ ၂၀၂၀ ဇ���ဝါ�ီလူ့ ၂၃ �ကာ�ရေး��တငွ့်� 

တ�ားရုံံ�းကာ ကာ�ုများ�ုးရေးကာ�ာ�သူတ့ငွ့်� အဖြပ်စွဲ��ှရုေးကြကာာင့်�း ဆိုံ�းဖြ�တ�ပြီးပ်းီ �ဏာ�ရေးင့် ွသူံ�းရေးသူာင့်�းကာ�ပ်� (၂၁ ရေး�်လူ့ာ) ရေးပ်းရေးဆိုာင့်���� အများ�ု��ခွ�ခွ�်သူည်�။

အဖြပ်ည်�ဆို�ုင့်��ာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းဥပ်ရေး�အ� �ာဇဝတ�များနုှှင့်�် တ�ားစွဲ�ွဆို�ုခွံ�သူတ့�ုင့်�းသူည်� ၄င့်�းတ�ု�အားစွဲ�ွဆို�ုရေးသူာအများနုှှင့်�် ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ အများ၏ု 

အရေး�အ�ား၊ များည်�သူည််�အတွကာ�ရေးကြကာာင့်�း စွဲွ�ဆို�ုသူည်� ဆို�ုရေးသူာ အခွ�ကာ�များ�ားကာု� အရေးသူးစွဲတု� ခွ�ကာ�ဖြခွင့်�း သူခုွွင့်�်����လူ့�ုအပ်�ပ်ါသူည်�။ 

စွဲ�ွဆို�ုခွ�ကာ�များ�ားနှငှ့်�် ပ်တ�သူကာ�၍ စွဲာဖြ�င့််� ဖြပ်ည််�စွဲံ�စွဲာွအရေးကြကာာင့်�းကြကာား�များည်�ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ နှုတ�ဖြ�င့််�အသူရုေးပ်းပ်ါကာလူ့ည်�း ရေး��ကာ�တငွ့်� စွဲာဖြ�င့််� 

အတည်�ဖြပ်�ရေးဖြပ်ာကြကာား�များည်� ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ကာု�များ�ုးရေးကာ�ာ�သူက့ာ�ု ၄င့်�းအားစွဲ�ွဆို�ုရေးသူာ အများနုှှင့်�် ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ အသူရုေးပ်း���ပ်�ကာ�ကာကွာ�သူည်�်အတကွာ� 

ဖြများ��များာအာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားသူည်� အ�ကာ�ရေး�ာ�ဖြပ်ပ်ါအခွငွ့်�်အရေး�းကာု� ၄င့်�းအား ရေးပ်းအပ်�ဖြခွင့်�းများ�ှ ုခွ��ုးရေး�ာကာ�သူည််�အဖြပ်င့်� အများနုှှင့်�်ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ 

ခွ�ခွံရေးခွ�ပ်���အတကွာ� လူ့ံ�ရေးလူ့ာကာ�သူည််�အခွ��ု�နှှင့်�် ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�များမုျား�နှ�ုင့်�ပ်�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းအခွ�ကာ�များာှလူ့ည်�း အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ 

ဥပ်ရေး�ကာရေးပ်းအပ်��ားရေးသူာ အခွငွ့်�်အရေး�းဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ တ�ားများများ်တသူည််� စွဲ�ွဆို�ုများမုျား�ားများဖြပ်�လူ့�ပ်�နှ�ုင့်���� ရေးပ်း�ားသူည််� အရေး�းကြီးကားီ 

အကာာအကာယွ်�တစွဲ�ခွ�လူ့ည်�း ဖြ�စွဲ�သူည်�။ 

အဒဲါနဲပ ဲကန်ေတာ် ဆက်တိုက်မယ်၊ အံးေပးမာှ မဟတ်ုပါဘးူ။”

“ကန��တ���မ�� ကဗ�� လက�နက�ပ�ရ��တ�ပ�။ 

စစ်တပ်အားအာဏာေပးထားေသာ ၂၀၀၈ အေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင်ေရးအတကွ် ေတာင်းဆိုသည့် ငမိ်းချမ်းေသာလထူစုေုဝးပွဲ
တစ်ခတုငွ် ကဗျာရ�တ်ဆိုခဲမ့ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် ှစ်ှစ်အထ ိကျခံရိုင်သည့်အမရင်ဆိုင်ေနရသည့်ကဗျာဆရာေစာေဝ

ဆိုကို်နိုွယူ်ပေးန်ပေးသာာအမး - မုု�ပေးကိုျာ်သာ့
ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၅၀၀

5“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



“ပေးဒါင််�တ်ုု�မျ�ု�ဆိုကို”်

“ပေးဒါင််�တ်ုု�မျ�ု�ဆိုကို်” သာ�ချျ�်အဖွဲ့ွ��မိ အဖွဲ့ွ��ဝိုင်် ပေးပြချာကို်ဦး�မိာ စားစား်တ်�်ကိုုု 

ပေးဝိုဖွဲ့န််ပေးသာာ သာ�ချျ�်ထုုု�ပေးဖွဲ့ျာ်ပေးပြဖွဲ့မးမျာ� ပြ��လွု�်ချ�်အငြိ�း�တ်ွင်် နိုိစား်နိုိစား်မိ သာု��နိုိစား်အထုု 

ပေးထုာင််ဒဏ််အသား�သား�ချျမိတ််ချ�ချ�်ရာသာည််။ ယူင််�ပေးဖွဲ့ျာ်ပေးပြဖွဲ့မးထု�မိ တ်ချျ�ု�ကိုုု အွန််လွုုင််�ပေး�်တ်င်် 

ထုုတ််လွှင်််ချ�်သာည်််အတ်ွကို် အဖွဲ့ွ��ဝိုင််တ်ချျ�ု�မိာ အွန််လွုုင််�ပေး�်မိ အသာပေးရာဖွဲ့ျကို်မးပြဖွဲ့င်််လွည််� ထု�်မ�စားွ�ဆိုုုချ�ချ�်ရာသာည််။ ၄င််�တ်ုု�အာ�လွု��ယူချု 

အင််�စားုန််ပေးထုာင််တ်ွင်် ပြ�စား်ဒဏ််ကိုျချ�ပေးန်ရာ�ါသာည််။

၂၀၁၉ ဧပြီးပီ်လူ့တွင့်� ရေး�ါင့်�းတ�ု�များ��ုးဆိုကာ� သူံခွ�ပ်�အ�ွ��ဝင့်�များ�ားသူည်� ဖြများ��များာနုှ�င့်�င့်ံတွင့်� သူံခွ�ပ်�ရေး��ာ�ရေးဖြ�မုျားများ�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�်သူည်�။ သူံခွ�ပ်�သူည်� ကာဗျာ�ာ၊ 

ဟူာသူ၊ သူီခွ�င့်�းဂီ္ဂိုတတ�ု� ရေးပ်ါင့်�းစွဲပ်��ားရေးသူာ ရုံု�း�ာအနှ�ပ်ည်ာရေး��ာ�ရေးဖြ�မုျား ပ်ံ�စွဲံတစွဲ�ခွ�ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်ီး ဧပြီးပီ်လူ့ ဖြများ��များာ်နှှစွဲ�သူစွဲ�ကာ့း သူကြီးကာာ��ကာာလူ့နှှင့််� 

အဖြခွားပ်ွ�ရေးတာ�ကာာလူ့များ�ားတွင့်� ရေး��ာ�ရေးဖြ�တင့်�ဆိုကာ�ရေးလူ့်�ှုကြကာသူည်�။ ယ်င့်�းသူု��ရေး��ာ�ရေးဖြ��ာတွင့်� ရေး�ါင့်�းတု��များ��ုးဆိုကာ�အ�ွ��ဝင့်�များ�ားကာ 

စွဲစွဲ�တပ်�ယ့်�ီရေး�ာင့်�းများ�ားဝတ�ပြီးပ်ီး ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�ကုာ� ရေးဝ���ခွ�်ကြကာသူည်�။ ယ်င့်�းရေး��ာ�ရေးဖြ�မုျားများ�ား��မှျား အခွ��ု�ကာ�ု ဆို�ု�ှယ်�များီ�ီယ်ာရေးပ််သူု�� 

တ�ုကာ�ရုုံ�ကာ���တ�လူ့ှင့််�ခွ�်ကြကာသူည်�။

“လ့ွ�အဖွွဲ့��အစားည််�မိာ လွွ�မိာ�ပေးန်တ်ာကုုိုပေးထုာက်ိုပြ�ဖုုွဲ့� သာ�ချျ�်ထုုု�တ်ာ�ါ။ ကိုွန််ပေးတ်ာ်တုု်�ကုုိုစွား�တ်� ်
ဥ�ပေးဒကို မတ်ရာာ�ဘ့ာ�။ အနုို�ည်ာသာမာ�ပေးတွ်အပေးန်န်�် တ်ရာာ�မမ်တ်မးကုုိုဆိုက်ို�ွ�ဝိုင််သွာာ�မိာ��။ 
ဆိုက်ိုပေးဖွဲ့ျာ်ပေးပြဖွဲ့သွာာ�မိာ��၊ လွွတ််လွ�်စွားာ ထုုတ််ပေးဖွဲ့်ခွျင်််ကုုို ဆိုက်ိုကိုျင်််သုာ��မိာ��။”
သူံခွ�ပ်���ုးဖြခွင့်�းရေးကြကာာင့််� ရေး�ာင့်��ဏာ� ၆လူ့ ခွ�များတှ�ခွံ�ရေးသူာ ရေး�ါင့်�းတု��များ��ုးဆိုကာ�အ�ွ��ဝင့်� ကာ�ုပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲ�ုး  

ယ်င့်�းသူု�� ရေး��ာ�ရေးဖြ�မုျားများ�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�်ပြီးပ်ီး များကြကာာခွင့်�များှာပ်င့်� စွဲစွဲ�တပ်�ကာ သူံခွ�ပ်�အ�ွ��ဝင့်�များ�ားကာ�ု �ာဇဝတ�ရေးကြကာာင့်�းများ�ားဖြ�င့််� တ�ားစွွဲ�ဆို�ုခွ�်ပြီးပ်ီး ဧပြီးပီ်လူ့နှှင့််� 

ရေးများလူ့အတွင့်�းတွင့်� အ�ွ��ဝင့်� ခွ�နှှစွဲ�ဦးးများှာ အ�များ�းခွံခွ�်ကြကာ�သူည်�။ ယ်င့်�းတု����များှ ကိုုု�ုုင််ငြိဖွဲ့ု��မင််�၊ ကိုုု�ုုင််ရာ�သာ့၊ မပေးကိုချုုင််ထုွန််�၊ မဆိုုရာတ်န်ာပြမင်််၊ 

ကိုုုပေးဇယူျာလွွင််နိုိင််် ကိုုုပေးဇာ်လွင််�ထုွဋ်် တု�� ရေးဖြခွာကာ�ဦးးများှာ တပ်�များရေးတာ�သူားများ�ားကုာ� ရေးသူွး��ုးလူ့ံု�ရေးဆိုာ�များု ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ) ဖြ�င့််�တ�ားစွွဲ�ဆို�ုခွံခွ�်�သူည်�။ 

ရေးဖြခွာကာ�ဦးးစွဲလူ့�ံးကာ�ု ဗျာ�ုလူ့�တစွဲ�ရေး�ာင့်�ပြီးများု���ယ်�တ�ားရုံ�ံးများှ စွဲွ�ဆို�ုခွ�်သူည်�။ င့်ါးဦးးများှာ ယ်င့်�းပ်���များ ဖြ�င့််�ပ်င့်� များ�များ�းကာ���းပြီးများု���ယ်�တ�ားရုံ�ံးတွင့်� 

စွဲွ�ဆို�ုခွံခွ�်ကြကာ�သူည်�။ ၂၀၁၉ ရေးအာကာ�တု�ဘာ ၃၀ �ကာ�ရေး��ရေး��တွင့်� များ�များ�းကာ���းပြီးများု���ယ်�တ�ားရုံ�ံးကာ င့်ါးဦးးကုာ� ရေး�ာင့်��ဏာ� တစွဲ�နှှစွဲ�စွဲီ ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�ခွ�်သူည်�။ 

နှ�ုဝင့်�ဘာလူ့ ၁၈ �ကာ�ရေး��တွင့်� ယ်င့်�းတု��င့်ါးဦးးနှှင့််� ရေး��ကာ��ပ်�တစွဲ�ဦးးတ�ု�ကာ�ု ဗျာ�ုလူ့�တစွဲ�ရေး�ာင့်�ပြီးများု���ယ်�တ�ားရုံံ�းကာ ရေး�ာင့်��ဏာ�တစွဲ�နှှစွဲ�စွဲီ ခွ�ခွ�်သူည်�။

အ�ွ��ဝင့်� ခွ�နှှစွဲ�ဦးးများှာ ယ်င့်�းတု��၏ ရေး��ာ�ဖြ�များု ဗျာီ�ီယ်�ုများ�ားကုာ� အွ��လူ့�ုင့်�းတွင့်�တင့်�၍ များ်ရေးဝခွ�်ဖြခွင့်�းရေးကြကာာင့််� အွ��လူ့�ုင့်�းရေးပ််မှျား အသူရေး���ကာ�မုျား 

ဆိုကာ�သူွယ်�ရေး�းဥပ်ရေး� ပ်���များ ၆၆ (ဃာ) နှှင့််�လူ့ည်�း တ�ားစွွဲ�ဆို�ုခွံ�ား�သူည်�။ �ီဇင့်�ဘာလူ့ ၁၁ �ကာ�ရေး��တွင့်� များ�များ�းကာ���းပြီးများု���ယ်�တ�ားရုံ�ံးကာ 

အရေးစွဲာပ်�ုင့်�းကာ ရေး�ာင့်��ဏာ�ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�ခွံ�ား�ပြီးပ်ီးရေးသူာ ရေး�ါင့်�းတ�ု�များ��ုးဆိုကာ�အ�ွ��ဝင့်� ရေးဖြခွာကာ�ဦးးကုာ� ရေး��ကာ��ပ်� ရေး�ာင့်��ဏာ� ရေးဖြခွာကာ�လူ့စီွဲ 

ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�ခွ�်သူည်�။ သူတတများရေးဖြများာကာ� တ�ားစွွဲ�ဆို�ုခွံခွ�်�သူ့ ကိုုုငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားုု�ကုာ�များ့ အဖြပ်စွဲ�များ�ှုရေးကြကာာင့်�း ဆိုံ�းဖြ�တ�ပြီးပ်ီး လှူ့တ�ရေးပ်းခွ�်သူည်�။ တစွဲ�ခွါ ၂၀၂၀ 

ရေး�ရေး�်ဝါ�ီလူ့ ၁၇ �ကာ�ရေး��တွင့်� ဗုျာ�လူ့�တစွဲ�ရေး�ာင့်�ပြီးများု���ယ်�တ�ားရုံ�ံးကာ ၄င့်�းတု��အ��များှ သူံ�းဦးးကာ�ု အွ��လူ့�ုင့်�းရေးပ််မှျား အသူရေး���ကာ�များု ပ်���များဖြ�င့််� �ပ်�များံစွွဲ�ဆို�ု 

စွဲီ�င့်�ပြီးပ်ီး ရေး��ကာ��ပ်� ရေး�ာင့်��ဏာ� ရေးဖြခွာကာ�လူ့စီွဲ ခွ�များှတ�ခွ�်သူည်�။ ယ်ရေး��အခွ��ု�တွင့်� ရေး�ါင့်�းတ�ု�များ��ုးဆိုကာ�သူံခွ�ပ်�အ�ွ��ဝင့်� ရေးဖြခွာကာ�ဦးးများှာ ���ကာ����ှု 

အင့်�းစွဲု��အကာ�ဉ်း�းရေး�ာင့်�တွင့်� ရေး�ာင့်��ဏာ� နှှစွဲ�နှှစွဲ�များှ သူံ�းနှှစွဲ�အ�ု အသူီးသူီးဖြပ်စွဲ��ဏာ�ကာ�ခွံရေး��ပ်ါသူည်�။ သ့ူတ�ု�အားလူ့ံ�းများှာ ယ်ံ�ကြကာည်�ခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� 

အကာ�ဉ်း�းကာ�ခွံရေး��သူ့များ�ားဖြ�စွဲ�သူည်�။

ရေး�ါင့်�းတ�ု�များ��ုးဆိုကာ�အ�ွ��ဝင့်�များ�ားကုာ� တ�ားစွွဲ�ဆို�ုရေးသူာအမုျားများ�ားကာ�ု လူ့ကာ��ှုစွဲစွဲ�တပ်�တွင့်� တာဝ���များ�းရေးဆိုာင့်�ရေး�ရေးသူာ အ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ 

စွဲွ�ဆို�ုခွ�်ဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည်�။ ယ်င့်�းသူု��တ�ားစွဲွ�ဆို�ုများုတွင့်� စွဲစွဲ�တပ်��ုပ်�ပ်�ုင့်�းအ�ာ�ှုကြီးကာီးများ�ား ပ်ါဝင့်�ပ်တ�သူကာ�ရေး�သူလူ့ား၊ ၄င့်�းတု��၏ 

ညွှ��ကြကာားခွ�ကာ�ပ်ါ�ှုသူလူ့ားဆို�ုသူည်�ကုာ� ရေးသူခွ�ာရေးပ်ါကာ�ရေးဖြပ်ာ���ခွကာ�ခွ�ရေးသူာ�လူ့ည်�း ဖြများ��များာနုှ�င့်�င့်ံတွင့်� စွဲစွဲ�တပ်�ကုာ� ရေးဝ���ဖြခွင့်�းများှာ အရေးတာ�ရေးလူ့း 

အတုများ�းအရေးစွဲာင့်�းများခွံနှ�ုင့်�ရေးသူာကာုစွဲစဖြ�စွဲ�ရေး�ဆို� ဆို�ုသူည်�ကုာ� �ှင့်�း�ှင့်�းလူ့င့်�းလူ့င့်�း ရေးတွ��သူည်�။ ဖြပ်ည်�တွင့်�းနှှင့််� နှ�ုင့်�င့်ံတကာာမှျား ရေးဝ���မုျားများ�ား  

ကာ�ယ်�ကာ�ယ်�ဖြပ်���ဖြပ်����ှုရေး�သူည််�ကြကာားမှျား ရေး�ါင့်�းတု��များ��ုးဆိုကာ�သူံခွ�ပ်�အ�ွ��ကာ�ု ဆိုကာ�တ�ုကာ�ပ်စွဲ�မှျားတ��ား တ�ားစွဲွ�ဆို�ုများုများ�ားဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�်သူည်�

ကာ�ု ကြကာည််�လူ့�င့်� စွဲစွဲ�တပ်�၏ ကြသူဇာအာဏာာဆိုကာ�လူ့ကာ�ကြီးကာီးများား ကာ�ယ်�ဖြပ်���ရေး�သူည်�ကာ�ု ဖြပ်ရေး�ပြီးပ်ီး သူရေးဘာ�ားကာွ�လူ့ွ�များုများ�ားကာ�ု �ုနှှုပ်�သူည််� 

ဥပ်ရေး�များ�ားအလူ့�င့်�အဖြများ��သူ�ံးပြီးပ်ီး နှှုပ်�ကွာပ်�နှ�ုင့်�ရေး�ဖြခွင့်�းကုာ�လူ့ည်�း ရေးတွ��ပ်ါသူည်�။

ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ)
ဆိုကို်သာွယူ်ပေးရာ�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၆၆ (ဃာ)
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6 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ဆိုက်ိုနွိုယ်ူပေးန်ပေးသာာအမး - “ပေးဒါင််�တုု်� မျ�ု�ဆိုက်ို” ကုုို ပေးထုာက်ိုချ�အာ�ပေး��သ့ာမျာ�
ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၃၃၂၊ ပ်���များ ၃၅၃

နန်းလင်း - ေဒါင်းတိုမျိးဆက်အဖွဲဝင်၏ အြပည်ြပည်ဆိငု်ရာ
လတွ်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့်အဖွဲအား ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလတငွ် ေြပာကားချက်

“အစ���ရအ�နန�� စစ�တပ�က�� အ�ရ�ယ�ပ�� 
အတ��က�အခ��တ�န�� သ�မန�လ��တ�က�� တရ��စ���န
တ��တ�က�� ရပ�တ���စသင��တယ�။”

ရေး�ါင့်�းတု��များ��ုးဆိုကာ�အ�ွ��ဝင့်�များ�ားကာု� �များ�းဆိုးီများအုား ���ကာ���ပြီးများ�ု��ှု အ�ပ်�ဘကာ�လူ့မ့ျားအု��ွ�အစွဲည်�းများ ှတကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ 

ဖြပ်င့်�း���စွဲာွ ကာ���ကာကွာ�ခွ�က်ြကာသူည်�။ �များ�းဆိုးီခွံ�သူမ့ျား�ားအား ရေး�ာကာ�ခွံများကုာ�ု ဖြပ်သူည််�အရေး�နှှင့်�် ၂၀၁၉ ရေးများလူ့ ၂၀

 �ကာ�ရေး��တငွ့်� တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူ ့အ�ပ်�စွဲ�တစွဲ�စွဲ�ကာ ဗျာ�ုလူ့�တစွဲ�ရေး�ာင့်�ပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�း�ှု ရုံံ�းခွ��ု�းကာ�ု တကာ�ရေး�ာကာ�ခွ�သ်ူည်�။ 

�များ�းဆိုးီခွံ�ား�သူမ့ျား�ားသူည်� တ�ားရုံံ�းသူ�ု� ရေး��လူ့ယ်� ၁ ���တီငွ့်� ရေး�ာကာ�လူ့ာ���ဖြ�စွဲ�ရေးသူာ�လူ့ည်�း နှစှွဲ����ီခွ���ရေး��ကာ�ကာ� 

ရေး�ခွ�သ်ူည်�။ တ�ားရုံံ�းသူ�ု�ရေး�ာကာ�လူ့ာရေးသူာအခွါ ၄င့်�းတု��ကာ ရေး��ကာ�ကာ�ရေး��ဖြခွင့်�းများာှ ��များ�ားကာ ၄င့်�းတု�အား တ�ားရုံံ�းသူ�ု� 

ရေးခွ်လူ့ာ��� အတင့်�း အင့်�အားသူံ�း၍ လူ့ကာ��ပု်�ခွတ�ခွ�ဖ်ြခွင့်�းရေးကြကာာင့််�ဟူ� ရေးဖြပ်ာကြကာသူည်�။ ��များ�ားကာ များဆို��တ��ဖြများင့်�်ကာ�ု 

တ�ားရုံံ�းတငွ့်�းသူ�ု� ဝင့်���� တွ��း��ုးရေးသူာအခွါ ရုံ���း�င့်�းဆို��ခွပ်�ဖြ�စွဲ�သူာွးပြီးပ်းီ တွ��း��ုးများမုျား�ားဖြ�စွဲ�ခွ�သ်ူည်�။ ��တပ်���ွ�ဝင့်�တစွဲ�ဦးး၏ 

နှ�ှရေးခွါင့်�းနှငှ့်�် အ�ကာ�နှုတ�ခွများ�းတ�ု�တွင့်� �ဏာ��ာ အ�ည်�းင့်ယ်���ှသုူာွးခွ�်သူည်�ဟူ�ဆို�ုသူည်�။

ယ်င့်�းဖြ�စွဲ��ပ်�နှငှ့်�် ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ အခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည််�ရေး��ာတငွ့်� �ှုရေး�သူည်�် “ရေး�ါင့်�းတ�ု� များ��ုးဆိုကာ�” ကာု� ရေး�ာကာ�ခွံအားရေးပ်းသူမ့ျား�ား

ဖြ�စွဲ�သူည််� မန်းလွာသာုန််�၊ ကိုုုနိုုုင််သာ့၊ ကိုုုမင််�ဟုန််ထုကို်၊ ကိုုုန်န််�လွင််�နိုိင််် မသာ်ာ�ယူမုန်တ်�ု�င့်ါးဦးးကာ�ု တ�ားစွဲွ�ခွ�်သူည်�။ ၄င့်�း

တ�ု�အား ကာ�ဦးးတငွ့်� ပ်���များ င့်ါးခွ�ဖြ�င့််�စွဲ�ွဆို�ုခွ�ပ်ြီးပ်းီ ရေး��ကာ�ပ်�ုင့်�းတငွ့်� ပ်���များ ၃၃၂ ဖြပ်ည်�သူ�့ဝ���များ�းအား ဝတတ�ား�များ�းရေးဆိုာင့်�များမုျား ှ

ပ်�ကာ�ကာကွာ�ရေးစွဲ��� များမုျားသုူရေးဘာနှငှ့်�်��ကာ�င့်�ရေးစွဲများနုှှင့်�် ပ်���များ ၃၅၃ ဖြပ်ည်�သူ�့ဝ���များ�းအား ဝတတ�ား�များ�းရေးဆိုာင့်�များမုျား ှ

ပ်�ကာ�ကာကွာ�ရေးစွဲ��� လူ့ကာ�ရေး�ာကာ�များကုာ��းလူ့�ွ�ဖြခွင့်�း တ�ု�ဖြ�င့်�် စွဲ�ွဆို�ုခွ�်သူည်�။ ယ်င့်�းပ်���များများ�ားများာှ ရေး�ာင့်��ဏာ� သူံ�းနှစှွဲ�နှှင့်�် နှှစွဲ�နှှစွဲ� 

အသူးီသူးီခွ�များ�တ�နှ�ုင့်�ရေးသူာ ပ်���များများ�ားဖြ�စွဲ�သူည်�။ ၎င့်�းတု��သူည်� ဤအများမုျား�ားအတကွာ� အာများခွံ��ှ�ုားပ်ါသူည်�။ 
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Amnesty International 



ကိုပေးလွ�စားစား်သာာ�ပေးဟုာင််�အာ� ပေးထုာကို်ချ�သာ့မျာ�

မပေးန်ဇာထုွန််�၊ မချင််ချျ�ုနိုုုင််နိုိင််် ကိုုုပြမင်််ပေးဇာ်တ်ုု�သာည်် မပေးန်ဇာထုွန််�၏ပေးမာင််ပြဖွဲ့စား်သာ့ ကိုပေးလွ�စားစား်သာာ�ပေးဟုာင််� ကိုုုပေးအာင််ကိုုုပေးထုွ�အာ� 

နိုုုင််င်�ပေးရာ�ရာည််ရာွယူ်ချျကို်ပြဖွဲ့င််် တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုသာည််ကိုုုငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာဆိုန်််ကိုျင်် ဆိုနိုဒပြ�သာပြဖွဲ့င််် ပေးထုာင််ဒဏ်် ၁၂လွနိုိင််် ၁၈လွ�ကိုာ� 

ကိုျချ�ပေးန်ရာ�ါသာည််။ ကိုုုပေးအာင််ကိုုုပေးထုွ�သာည်် မုမုအာ� စားစား်တ်�်ထု�သာုု�အတ်င််�အဓိမမစားုပေးဆိုာင််�ချ�ရာသာည်််အပေးတ်ွ�အကြံကို��ကိုုု 

သာတ်င််�မးဒးယူာ တ်ွင််ပေးပြဖွဲ့�ကိုာ�ချ�်သာပြဖွဲ့င််် ၂၀၁၇ ချုနိုိစား် ဩဂ္ဂုတ််လွတ်ွင််ဖွဲ့မ်�ဆိုး�ချ�ချ�်ရာသာည််။ သာ့�အာ�ပေးထုာကို်ချ�သာ့ သာု��ဦး�သာည်် ၎င််�တ်ုု�၏ 

ပေးထုာင််ဒဏ််ပြ�စား်ဒဏ််မျာ�ကိုုု အင််�စားုန််ပေးထုာင််တ်ွင််ကိုျချ�ပေးန်ရာ�ါသာည််။ 

၂၀၁၈ ခွ�နှစှွဲ� ဇ���ဝါ�လီူ့ ၁၇ �ကာ�ရေး��တငွ့်� များရေး�ဇာ��ွ�း၊ 

များခွင့်�ခွ��ုနှ�ုင့်�နှှင့်�် ကာ�ုဖြများင့််�ရေးဇာ� အပ်ါအဝင့်� လူ့ ့၁၅ ဦးးခွ���သူည်� 

���ကာ���တ�ုင့်�းရေး�သူကြီးကားီ �ဂ္ဂိုံ�ဆိုပု်�ကာများ�းပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းရေး��ှတငွ့်� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ 

ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�က်ြကာသူည်�။ ကာရေးလူ့းစွဲစွဲ�သူားရေးဟူာင့်�း ကာု�ရေးအာင့်�ကာု�ရေး�းွကာ 

များ�ီယီ်ာအင့်�တာဗျာ��းတစွဲ�ခွ�တွင့်� သူ�့အား ကာရေးလူ့းဘဝတငွ့်�ပ်င့်� စွဲစွဲ�တပ်���သူု�� 

အတင့်�းအဓိများမသူငွ့်�းခွံခွ��်ရေးသူာ အရေးတ�ွအကြံကာံ�များ�ားကာု� ရေးဖြပ်ာဖြပ်ခွ�သ်ူဖြ�င့််� 

�ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ)  အ� “ဆိုပ့်ရ့ေးအာင့်�လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များ”ု 

ဖြ�င့််� စွဲ�ွခွ�ကာ�တင့်���� တ�ားသူက့ြီးကားီကာ ဆိုံ�းဖြ�တ�ခွ�ဖ်ြခွင့်�းအရေးပ်် 

ကာ���ကာကွာ� ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�က်ြကာဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည်�။ တ�ားများများ်တဘး့ဟူ� ယ်ဆ့ိုကာာ 

ရေး�ါသူ�ကွာ�ရေး�ကြကာရေးသူာ ဆိုနှဒဖြပ်သူတ့ခွ��ု�ကာ တ�ားသူက့ြီးကားီကာ�ု 

““ဆိုင့်�ဖြခွင့်�တံ�တ�ားများ�ှတု�် နှ�ွး” ဟူ�ရေးခွ်ခွ�က်ြကာပြီးပ်းီ အရေးဖြခွခွံဥပ်ရေး�စွဲာအ�ပ်� 

များတုတ�ကာ�ု ရေးဖြခွဖြ�င့််�တကာ��င့်�းခွ�က်ြကာသူည်�။

ရေး��ကာ�တစွဲ�ရေး��တငွ့်� ��ကာ ဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ�ကာ�ု ဦးးရေးဆိုာင့်�သူည်�ဆိုု�ကာာ 

ပေးဒ်ပေးလွ�ပေးလွ�နိုိင််် ကိုုုပေးန်ာင််ပေးန်ာင်် တ�ု� နှှစွဲ�ဦးးကာ�ု �များ�းဆိုးီခွ�်သူည်�။ နှစှွဲ�ဦးးစွဲလူ့ံ�းကာ�ု �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) 

“ဆိုပ့်ရ့ေးအာင့်�လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များ”ု၊ ပ်���များ ၁၅၃ “���စွဲဖြခွင့်�းဖြ�င့််� ရုံ���း�င့်�းဆို��ခွတ�ဖြ�စွဲ�ရေးအာင့်� ကြံကာံစွဲည်�ဖြပ်�လူ့�ပ်�များ”ု တ�ု�ဖြ�င့်�် တ�ားစွဲ�ွဆို�ုကာာ ၁၈ လူ့စွဲ ီ

ရေး�ာင့်��ဏာ� ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�ခွ�သ်ူည်�။ ယ်ခွ�အခွါ နှှစွဲ�ဦးးစွဲလူ့ံ�း ဖြပ်စွဲ��ဏာ�များ�ား ကာ�ခွံပြီးပ်းီစွဲးီခွ�ပ်ြီးပ်းီလူ့တွ�ရေးဖြများာကာ�ပြီးပ်ဖီြ�စွဲ�သူည်�။ ယ်င့်�းတု��နှှင့်�် အများတု�ွ 

တ�ားစွဲ�ွဆို�ုခွံ�သူသ့ူံ�းဦးးများာှ ရေး�ာှင့်�တမုျား�းရေး�ခွ�သ်ူည်�။

ယ်င့်�းဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ� ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ တစွဲ�နှှစွဲ�ရေးကာ�ာ�အကြကာာ ၂၀၁၉ ရေးများလူ့ ၇ �ကာ�ရေး��တငွ့်� သူများမတ၏ အကာ�ဉ်း�းသူားများ�ား လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းသူကာ�သူာခွငွ့်�် 

ရေးပ်းသူည််�အ��တွင့်� ပ်ါလူ့ာပြီးပ်းီ ကာ�ုရေးအာင့်�ကာု�ရေး�းွလူ့တွ�လူ့ာများလူ့ားဟူ� အင့်�းစွဲ�ု�ရေး�ာင့်�ရေး��ှတငွ့်� သူာွးရေး�ာကာ�ရေးစွဲာင့််�ဆို�ုင့်�းရေး�စွဲဉ်း� 

ကာ�ုဖြများင့််�ရေးဇာ�အ�များ�းခွံလူ့�ုကာ��သူည်�။ များခွင့်�ခွ��ုနှ�ုင့်�နှှင့်�် များရေး�ဇာ�ွ��းတ�ု�ကာ ၂၀၁၉ ဇ�ွ�လူ့ ၄ �ကာ�နှငှ့်�် ၁၉ �ကာ�ရေး��များ�ားတငွ့်� ��စွဲခွ��းသူု�� 

အသူးီသူးီသူာွးရေး�ာကာ�အ�များ�းခွံခွ�ပ်ြီးပ်းီ ၄င့်�းတ�ု�အား အင့်�းစွဲ�ု�ရေး�ာင့်�သူု�� ပ်�ု�ကာာ ခွ��ပ်�ရေးနှ�ှင့်�ခွ�သ်ူည်�။

၂၀၁၉ �ဇီင့်�ဘာလူ့ ၂၄ �ကာ�ရေး��တငွ့်� များရေး�ဇာ��ွ�း၊ များခွင့်�ခွ��ုနှ�ုင့်�နှှင့်�် ကာ�ုဖြများင့််�ရေးဇာ�တ�ု�ကာ�ု ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) အ� ရေး�ာင့်��ဏာ� တစွဲ�နှစှွဲ�၊ ပ်���များ 

၁၅၃ အ� ရေး�ာင့်��ဏာ� ရေးဖြခွာကာ�လူ့အသူးီသူးီခွ�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ ရေး�ာင့်��ဏာ�များ�ားကာု� တစွဲ�ရေးပ်ါင့်�းတည်�းကာ�ခွံရေးစွဲ အများ�ု��ခွ�ခွ�်သူည်�။ များခွင့်�ခွ��ုနှ�ုင့်�နှှင့်�် 

ကာ�ုဖြများင့််�ရေးဇာ�တ�ု�များှာ နှ�ုင့်�င့်ံရေးတာ�အ�မုျား�းအများတှ� တံဆိုပု်� ဥပ်ရေး� အပ်ု��� ၇ အ� ရေး��ကာ��ပ်�စွဲွ�ခွ�ကာ�တင့်�ခွံ�ပြီးပ်းီ ရေး�ာင့်��ဏာ� ရေးဖြခွာကာ�လူ့စွဲ ီ

�ပ်�များံခွ�များတှ�ခွံခွ�်�သူည်�။

ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) ၊ ပ်���များ ၁၅၃ 
 နိုုုင််င်�ပေးတ်ာ်အထုုမ်�အမိတ််တ်�ဆိုု�်ဥ�ပေးဒ  - ပ်���များ ၇

8 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ကိုုုပေးအာင််ကိုုုပေးထုွ�ကာ�ု ၂၀၁၇ ကြသူဂ္ဂို�တ�လူ့ ၁၈ �ကာ�ရေး��တငွ့်� 

�များ�းဆိုးီခွံခွ�်�သူည်�။ သူ�့ဖြပ်စွဲ�များမုျားာှ ယ်င့်�းလူ့ အရေးစွဲာပ်ု�င့်�းကာ ��တ�လူ့ငှ့်�်ခွ�ရ်ေးသူာ 

များ�ီယီ်ာအင့်�တာဗျာ��းတစွဲ�ခွ�ရေးကြကာာင့််� ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ယ်င့်�းအင့်�တာဗျာ��းတငွ့်� 

ကာ�ုရေးအာင့်�ကာု�ရေး�းွကာ ကာရေးလူ့းစွဲစွဲ�သူားဘဝနှငှ့်�် သူ၏့ အရေးတ�ွအကြံကာံ�များ�ား၊ 

အသူကာ� ၁၃ နှစှွဲ�အ�ယ့်�တငွ့်� အတင့်�းအဓိများမစွဲစွဲ�တပ်��� အသူငွ့်�းခွံခွ��်ပ်ံ�များ�ားကာ�ု 

ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ သူ�့ကာ�ု �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�း ဥပ်ရေး�ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) 

“ဆိုပ့်ရ့ေးအာင့်�လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များ”ု ဖြ�င့််� တ�ားစွဲ�ွဆို�ုခွ�်သူည်�။

���ကာ���တ�ုင့်�း �ဂ္ဂိုံ�ဆိုပု်�ကာများ�းပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းတငွ့်� အများ�ုင့်�ဆို�ုင့်�ရေး��စွဲဉ်း�တငွ့်� 

ကာ�ုရေးအာင့်�ကာု�ရေး�းွကာ တ�ားသူက့ြီးကားီကာ�ု ရေးဝ���ခွ�ပ်ြီးပ်းီ တ�ားစွဲ�ီင့်�ရေး�းစွဲ�စွဲ�ကာု� 

အယ်ံ�အကြကာည်�များ�ှရုေးကြကာာင့်�း၊ ရေး��ကာ��ပ်� ရုံံ�းခွ��ု�းများ�ားတွင့်� ပ်း့ရေးပ်ါင့်�းရေးဆိုာင့်� 

�က့ာ�များည်�များဟူ�တ�ရေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းအတကွာ�ရေးကြကာာင့််� ၄င့်�းအား 

တ�ားစွဲ�ီင့်�များ ုရေးဆိုာင့်��က့ာ�ရေး�ရေးသူာ ဖြပ်ည်�သူ�့ဝ���များ�းအား တများင့်�ရေးစွဲာ�ကာားဖြခွင့်�း၊ သူု��တည်�းများဟူ�တ� ဝင့်�ရေး�ာကာ�ရေးနှ�ှင့်�်ယ်ှကာ�ဖြခွင့်�း ပ်���များ 

၂၂၈ ဖြ�င့််� ၂၀၁၈ ခွ�နှစှွဲ� ရေး�ရေး�ာ�ဝါ� ီ၁၄ �ကာ�၌ တ�ားရုံံ�းကာ ရေး�ာင့်��ဏာ�ရေးဖြခွာကာ�လူ့ ခွ�များတှ�ခွ� ်သူည်�။

၂၀၁၈ များတ�လူ့ ၂၈ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ယ်င့်�းပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းကာပ်င့်� သူ�့အား �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�း ဥပ်ရေး� ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) ဖြ�င့်�် ရေး�ာင့်��ဏာ� 

နှစှွဲ�နှစှွဲ�ခွ�ခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းသူု�� ၄င့်�းအား ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�များတှ�လူ့�ုကာ�သူည်�နှငှ့်�် ကာ�ုရေးအာင့်�ကာု�ရေး�းွကာ ဆို���ကာ�င့်�ကာ���ကာကွာ�သူည်�် အရေး�နှှင့်�် 

ဖြများ��များာ ်၂၀၀၈ အရေးဖြခွခွံဥပ်ရေး�စွဲာအ�ပ်�ကာ�ု ရေးဖြခွဖြ�င့််�ခွ��င့်�းလူ့�ုကာ�သူည်�ဟူ�ဆို�ုသူည်�။

ယ်င့်�းအတကွာ� အ�း့ဥပ်ရေး�ဖြ�စွဲ�သူည််� နှ�ုင့်�င့်ံရေးတာ�အ�မုျား�းအများတှ�တံဆိုပု်�ဥပ်ရေး� ပ်���များ ၆၊ ၇ တ�ု�ဖြ�င့်�် �ပ်�များံတ�ားစွဲွ�ခွံ�ရေးသူာ�လူ့ည်�း 

ကာ�ုရေးအာင့်�ကာု�ရေး�းွများာှ ရေး��ကာ�ပ်�ုင့်�းတငွ့်� ယ်င့်�းပ်���များအတွကာ� တ�ားရေးသူလူ့တွ�ရေးဖြများာကာ�ခွ�သ်ူည်�။ ရေး�ာင့်��ဏာ�နှစှွဲ�နှှစွဲ�ရေးကာ�ာ� 

ကာ�ခွံခွ�ပ်ြီးပ်းီသူည်�်ရေး��ကာ� ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၆ �ကာ�ရေး��ကာ ဖြပ်��လူ့ည်�လူ့တွ�ရေးဖြများာကာ�လူ့ာခွ�ပ််ါသူည်�။

ဆိုက်ိုနွိုယ်ူပေးန်ပေးသာာ အမး - ပေးအာင််ကုုိုပေးထွု� 
ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု�� ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) ၊ ပ်���များ ၂၂၈
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ေဒါ်ေလးေလး၊ ကေလးစစ်သားေဟာင်း ေအာင်ကိေုထးွအေပါ် မတရားစွဲဆိုချက်များကိ ု
ကန်ကွက်ဆြပခဲသ့ည့်အတွက် ေထာင်ချခံခဲရ့သ။ူ  

“ကန�မ �အ�င�က���ထ��က�� ဘ���က�င��ဝန��ရ�ခ��တ�လ�ဆ���တ�� သ�
ကအတင��အဓမစစ�သ��စ� �ဆ�င��ခ�ရပ�� သ�ရ�ငယ�စ�ဘဝက�� က�လ�
စစ�သ��အ�နန�� �ဖတ�သန��ခ��ရတ�။ [သ�ရ�အ�တ�အ�က�က�� ထ�တ��ဖ��
��ပ�ဆ��တ��အတ�က�] တရ��စ��ခ�ရပ�� သ�ရ� အခ�င��အ�ရ��တ� လက�လ�တ�
ဆ�����ခ��ရတယ�။ ကန�မဘယ�လ��မ� သည��မခ���င��တ��ဘ��။စစ�တပ�က 
သ�မန�လ��တ�က�� အ�က�င��မ� ��စ��န��တရ��စ��လ��ရတယ�။ ဒ��ပမယ�� လ�
�တ�ကစစ�တပ�က�� တ�ဝန�ခ�မ တ�ဝန�ယ�မရ���အ�င�လ�ပ�ဖ�� တ�ည�တ��
အခ�င��အ�ရ�မရ��ဘ��။”

9“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



စားစ်ားတ်�်ကုုိုပေးဝိုဖွဲ့န််ချ�သ်ာည်််ဘုာန််�ပေးတ်ာ်ကြီးကိုး�

မနိုတပေးလွ�ငြိမု��မိ ပြမဝိုတ်းမင််�ကြီးကိုး�ဆိုရာာပေးတ်ာ်ဟုုလွည််� အသာုမျာ�သာည််် ဘာုန််�ပေးတ်ာ်ကြီးကိုး� ဦး�အရာုယူာဝို�သာဘာုဝို�သာမိာ 

မးဒးယူာအင််တ်ာဗျူးျ��တ်စား်ချုတ်ွင်် စားစား်တ်�်ကိုုု ပေးဝိုဖွဲ့န််ငြိ�း� စားစား်တ်�်အရာာရာိုကြီးကိုး�တ်စား်ဦး�ကိုုု ဘာာသာာပေးရာ�အစားွန််�ပေးရာာကို်အဖွဲ့ွ��တ်စား်ဖွဲ့ွ��အာ� ပေးင်ွပေး�ကို�

ပေးပြမာကို်ပြမာ�စားွာလွိ�ဒါန််�ချ�်သာည််ဟုု စားွ�်စားွ�ချ�်မးပြဖွဲ့င််် တ်�်မပေးတ်ာ်အရာာရာိုတ်စား်ဦး�ကို ရာာဇဝိုတ််မးပေးပြမာကို်ပေးသာာ အသာပေးရာဖွဲ့ျကို်မးစားွ�ချျကို်ကိုုု 

ရာင််ဆိုုုင််ပေးန်ရာ�ါသာည််။ ဘာုန််�ပေးတ်ာ်ကြီးကိုး�မိာ ယူချုပေးလွာပေးလွာဆိုယူ် အာမချ�ပြဖွဲ့င််် အမးရာင််ဆိုုုင််ပေးန်ရာ�ါသာည််။

“ဘာာသာာပေးရာ�ပေးချါင််�ပေးဆိုာင််ပေးတွ်ဆုုိုတ်ာ အမိန််ကုုို ပေးပြ�ာငြိ�း�၊ မိာ�ပေးန်တ်�ဟ်ုာပေးတွ်ကုုိုလွည််� 

ထုုတ််ပေးပြ�ာဖုုွဲ့�အတွ်က်ို ကိုျင်််ဝိုတ််�ုုင််�ဆုုိုင််ရာာ တ်ာဝိုန််ရုိာတ်ယ်ူ။ လွွတ််လွ�်စွားာထုုတ််ပေးဖွဲ့ာ်ပေးပြ�ာဆုုို

ခွျင်််ကုုို ကိုန်််သာတ််တ်ာ၊ ထုုတ််ပေးပြ�ာရာ� ပေးဝိုဖွဲ့န််ရာ�သ့ာပေးတွ်ကုုို အသာ�တု်တ််သွာာ�ပေးအာင်် လုွ�်တ်ာန်�် 

အစုုား�ရာန်�် အာဏ်ာ�ုုင််ပေးတွ်ဟုာ အကိုျ�ု�ဆိုက်ိုကုုို စုုား�ရုာမ်စားရာာမလုုွ�� မဟုုတ််မမိန််တ်ာပေးတွ်ကုုို 

လုွ�်ခွျင်််ရာသွာာ�လုွမ််မယ်ူ။”

ဖြများဝတမီျားင့်�းကြီးကားီ ဆို�ာရေးတာ� ဦးးအ�ယု်ာဝံသူဘဝံုသူ၊ �ီဇင့်�ဘာ ၂၀၁၉ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆို�ုင့်��ာ လွူ့တ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့််�အ�ွ��သူ�ု�ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

၂၀၁၉ ဇ့လူ့�ုင့်�လူ့ ၂၀ �ကာ�ရေး��ကာ ဖြများ��များာနှု�င့်�င့်ံကာ သူတင့်�းများ�ီယီ်ာတစွဲ�ခွ�ဖြ�စွဲ�ရေးသူာ ရေးခွတ�သူစွဲ�များ�ီယီ်ာကာ 

ဖြများဝတမီျားင့်�းကြီးကားီဆို�ာရေးတာ�ဟူ� အသူမုျား�ားသူည်�် ဘ���းရေးတာ�ကြီးကားီ ဦး�အရာုယူာဝို�သာဘာုဝို�သာနှှင့်�် အင့်�တာဗျာ��းတစွဲ�ခွ�ကာ�ု 

ရေး�ာ�ဖြပ်ခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းအင့်�တာဗျာ��းတငွ့်� ဘ���းရေးတာ�ကြီးကားီကာ တပ်�များရေးတာ�အ�ာ�ှကုြီးကားီတစွဲ�ဦးးကာ ယ်ခွင့်�ကာ များဘသူ 

(အများ��ုးဘာသူာ သူာသူ��ရေးစွဲာင့်�်ရေး�ာှကာ�ရေး�းအသူင့်�း) အများည်�ဖြ�စွဲ်�လူ့ပု်��ာှးခွ�်ပြီးပ်းီ ယ်ခွ�အခွါ ဗျာ��ဓဓိများမပ်�ဟူတုရေး�ာင့်�

ရေး�း�ငှ့်�းအများည်�ဖြ�င့််� ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့��ွ��စွဲည်�း�ားရေးသူာ သူရေးဘာ�ားတင့်�းများာသူည််� ဘာသူာရေး�းအစွဲ�ွ�းရေး�ာကာ�အ�ွ��

တစွဲ���ွ�အား ကာ�ပ်� သူ��း ၃၀ (အရေးများ�ကုာ��ရေး�်လူ့ာ ၂၁၀၀၀ ခွ���) လူ့ှ��ါ��းခွ�်များကုာ�ု ရေးဝ���ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ 

ဖြများဝတမီျားင့်�းကြီးကားီဆို�ာရေးတာ�ကာ စွဲစွဲ�တပ်�သူည်� လူ့ကာ��ကာ�အားကာု�းဖြ�င့််� ဖြပ်ည်�သူလ့ူ့�့�အား 

အနှ�ုင့်�ကာ�င့််�ရေး�သူည်�ဟူ� စွဲပွ်�စွဲ�ွခွ�ပ်ြီးပ်းီ စွဲစွဲ�တပ်�အား “သူခ့ွ�ုးများ�ား” “ဓိါးဖြပ်များ�ား” ဟူ၍့ ရေးခွ်ရေးဝ်ခွ�သ်ူည်�။

၂၀၁၉ စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၃ �ကာ�ရေး��တငွ့်� များနှတရေးလူ့းအရေးဖြခွစွဲု�ကာ� အလူ့ယ်�ပ်ု�င့်�းတ�ုင့်�းစွဲစွဲ�ဌာာ�ခွ��ပ်�များ ှ

��တယု်ဗျာ�ုလူ့�များ�ှးကြီးကားီ ရေးသူာ�တာရေး�းွကာ ဖြများဝတမီျားင့်�းကြီးကားီဆို�ာရေးတာ�အား �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး� ပ်���များ 

၅၀၀ နှှင့်�် ၅၀၅ (ခွ) “ဆို့ပ်ရ့ေးအာင့်�လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များ”ု၊ “�ာဇဝတ�များရုေးဖြများာကာ�ရေးသူာ အသူရေး���ကာ�များ”ု တ�ု�ဖြ�င့်�် 

များနှတရေးလူ့း ဖြပ်ည်�ကြီးကားီတံခွ�ွ�ပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းတငွ့်� အများ�ုငွ့်�်တ�ုင့်�ကြကာားခွ�သ်ူည်�။ တ�ားရုံံ�းကာ ပ်���များ ၅၀၀

 ဖြ�င့််�စွဲ�ွဆို�ုများကုာ�ု လူ့ကာ�ခွံပြီးပ်းီ ၂၀၁၉ နှ�ုဝင့်�ဘာ ၇ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ပ်�များရုံံ�းခွ��ု�းကာ�ု စွဲတင့်�ကြကာား��ခွ�သ်ူည်�။ 

ယ်င့်�းရုံံ�းခွ��ု�းတွင့်�ပ်င့်� ဆို�ာရေးတာ�အား အာများခွံရေးင့် ွသူ�ု�း ၁၀၀ (ရေး�်လူ့ာ ၇၀၀၀ ဖြ�င့်�်) တ�ားရုံံ�းကာ 

အာများခွံရေးပ်းခွ�သ်ူည်�။ ရုံံ�းတငွ့်� ဆိုကာ�လူ့ကာ� တ�ား�င့်�ဆိုု�င့်�ရေး��ပ်ါသူည်�။

ဖြများဝတမီျားင့်�းကြီးကားီဆို�ာရေးတာ�သူည်� ယ်ခွင့်�ကာလူ့ည်�း စွဲစွဲ�တပ်�နှငှ့်�် အများ��ုးသူားရေး�းအ�ပ်�စွဲ�များ�ားကာ�ု ရေးဝ���ခွ�သ်ူဖ့ြ�စွဲ�သူည်�။ ၂၀၀၇

 ခွ�နှစှွဲ�ကာ ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံအနှှံ� လူ့့များ�ားနှငှ့်�် သူံဃာာများ�ား လူ့များ�းရေးပ််�ကွာ� ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�က်ြကာရေးသူာ ရေး�ဝ့ါရေး�ာင့်�သူံဃာာလ်ူ့ပု်��ာှးများုတငွ့်�လူ့ည်�း 

တကာ�ကြွကာစွွဲာွ ပ်ါဝင့်�ခွ�်သူ ့ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ကာ���ရေးစွဲ�းနှ�ု�းကြီးကားီဖြများင့််�များကုာ�ု ကာ���ကာွကာ�ဆိုနှဒဖြပ်များနုှှင့်�် စွဲတင့်�ခွ�ရ်ေးသူာလူ့ပု်��ာှးများုများာှ စွဲစွဲ�အ�ပ်�ခွ��ပ်�ရေး�းကာု� 

အဆိုံ�းသူတ����ရေးတာင့်�းဆို�ုများအုဖြ�စွဲ� ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�သူာွးခွ�်သူည်�။ ဖြများဝတမီျားင့်�းကြီးကားီဆို�ာရေးတာ�သူည်� ဖြများ��များာဖြပ်ည်�အလူ့ယ်�ပ်ု�င့်�း�ှု လူ့ကာ�ပ်ံရေးတာင့်�း

ရေးတာင့်�ရေးကြကား�စီွဲမီျားံကာ�ု�းကာ�ု ဆို���ကာ�င့်�ရေးသူာ �ာ့သူားများ�ားကာ�ု ရေး�ာကာ�ခွံအားရေးပ်းခွ�သ်ူလ့ူ့ည်�း ဖြ�စွဲ�သူည်�။

ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၅၀၀ 

10 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



သာဘာာဝို�တ််ဝိုန််�ကိုျင််အပေးရာ� လွး�်ရိာာ�သ့ာ

ပြမန််မာနိုုုင််င်� အပေးရာိ�ပေးတ်ာင််�ုုင််� ကိုရာင််ပြ�ည််န်ယူ်တ်ွင်် ရာိုပေးသာာ ဘာုလွ�်ပေးပြမစားကို်ရှုံးု�နိုိင််် �တ််သာကို်ငြိ�း� 

ပေးဒသာချ�မျာ�ကို သာဘာာဝို�တ််ဝိုန််�ကိုျင််နိုိင််် လွ့မးပေးရာ�သာကို်ပေးရာာကို်မးမျာ�အပေး�် စားုု�ရာုမ်ချျကို်မျာ�အာ� 

ပေးပြ�ာ�ကိုာ�နိုုုင််ရာန်် ကို့ည်းချ�်ပေးသာာ ကိုရာင််အမျ�ု�သာာ� သာဘာာဝို�တ််ဝိုန််�ကိုျင််အပေးရာ�လွး�်ရာိာ�သာ့ 

တ်စား်ဦး�ကိုုု ရာ�တ်�်ဖွဲ့ွ��မိ စားု�စားမ်� စားစား်ပေးဆို�လွျကို်ရာို�ါသာည််။ သာ့သာည်် “ဆို့�့ပေးအာင််လွး�်ပေးဆိုာ်မး” ပြဖွဲ့င််် 

တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုချ�ထုာ�ရာငြိ�း� ပေးန်အုမ်မိထုွကို်ပေးပြ��တ်ုမ်�ပေးရာိာင််ပေးန်ရာ�ါသာည််။ ပြ�စား်မးထုင််ရာိာ�လွ်င်် ပေးထုာင််ဒဏ်် 

နိုိစား်နိုိစား်အထုုကိုျချ�ရာနိုုုင််�ါသာည််။

ပေးစားာသာာဖွဲ့ုု�သူည်� ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံအရေး��ှရေးတာင့်�ပ်�ုင့်�းရေး�သူတငွ့်� စွဲကာ�များလုူ့�ပ်�င့်��းများ�ားကာ ရေး�သူခွံလူ့�့� 
အသူ�ုင့်�းအဝ�ုင့်�းအရေးပ်် သူဘာဝပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�၊ လူ့မ့ျားရုေး�းနှငှ့်�် လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းဆို�ုင့်��ာ ဆိုု�းကာ��ုးများ�ားဖြ�စွဲ�ရေးပ််ရေးစွဲသူည််� အရေးကြကာာင့်�းများ�ားကာု� 
လူ့�့�သူ�ုှု��းလူ့ည်�လူ့ာရေးစွဲ��� ပ်ည်ာရေးပ်းလူ့ပု်��ာှးများမုျား�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�ရေး�သူည်�် လူ့�့�အရေးဖြခွဖြပ်�တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူ ့တစွဲ�ဦးးဖြ�စွဲ�သူည်�။

သူသ့ူည်� ၂၀၂၀ ဇ���ဝါ�ီလူ့ ၁၇ �ကာ�ရေး��ကာ ကာ�င့်�းပ်ခွ�ရ်ေးသူာ ဆို�ရေးတာင့်�းပ်ွ�သူ�ု� ကာ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�အတငွ့်�း�ှု ဘလုူ့ပ်�ရေးဖြများစွဲကာ�ရုံံ�တစွဲ�ရုံံ�အ�ီးတဝ�ုကာ�တငွ့်�
�ှုရေးသူာ �ာ့များ�ားများ ှ ရေး�သူခွံ ၁၀၀၀ ခွ���နှှင့်�်အတတ့ကာ�ရေး�ာကာ�ခွ�ပ််ါသူည်�။ စွဲကာ�ရုံံ�အ�ီးတဝ�ုကာ��ှု �ာ့ရေးပ်ါင့်�း ၃၀ ခွ���များ ှရေး�သူခွံများ�ားကာ စွဲကာ�ရုံံ�ရေးကြကာာင့််� 
သူဘာဝပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�ကာု� �ခုွ�ုကာ�များမုျား�ား�ှုရေးကြကာာင့်�း၊ အ�းီတဝ�ုကာ��ှု ကာ��များ�ား၊ ရေးခွ�ာင့်�းများ�ားနှငှ့်�် ဖြများစွဲ�များ�ား�ှ ုရေး�များ�ားည်စွဲ�ည်များ�းကာ���ရေးကြကာာင့်�း ၂၀၁၉
 စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ကာတည်�းကာ ရေးဖြပ်ာကြကာား ကာ���ကာကွာ�ရေး�ခွ�က်ြကာပ်ါသူည်�။ လူ့�့�အရေးဖြခွဖြပ်�သူဘာဝပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�အရေး�းလူ့ပု်��ာှးများ ုကာ�ွ��ကာ�အရေးတာ�များ�ားများ�ား
၏အ��ွ�ဝင့်�လူ့ည်�းဖြ�စွဲ� ဝ���များ�းတစွဲ�ဦးးလူ့ည်�းဖြ�စွဲ�သူည််� ရေးစွဲာသူာ��ုးကာ ယ်င့်�းအရေးဖြခွအရေး�ကာု� ရေး�သူခွံများ�ား သူ�ုှု��းလူ့ည်�ပြီးပ်းီ များတှ�တများ�းဖြပ်�စွဲ��ားနှ�ုင့်���� 
ကာည့်ရီေးပ်းရေး�ခွ�သ်ူ ့ဖြ�စွဲ�ပ်ါသူည်�။ ဇ���ဝါ�လီူ့ကာ ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ ဆို�ရေးတာင့်�းပ်�ွကာ�ု သူ ့စွဲစီွဲဉ်း�ခွ�်ဖြခွင့်�းများဟူ�တ�ရေးသူာ�လူ့ည်�း ရေးကာ�း�ာ့ရေးခွါင့်�းရေးဆိုာင့်�များ�ားကာ ၄င့်�း
တ�ု�၏ စွဲ�ုး�မုျား�ခွ�ကာ�များ�ားကာု� များ�ီယီ်ာများ�ားအား ရေးဖြပ်ာကြကာားနှု�င့်���� ကာည့်ရီေးပ်းခွ�ပ််ါသူည်�။ 

“အလွု�်ကိုုု လွွတ််လွွတ််လွ�်လွ�် လွု�်လွုု�မရာပေးတ်ာ်ဘာ့�။ လွ့ပေးတ်ွကို ကိုွန််ပေးတ်ာ််ကိုုု ရာာဇဝိုတ််သာာ�လွုု�ပြမင််�ကိုတ်ယူ်။ 
တ်ရာာ�ရှုံးု��သာွာ�ငြိ�း�ပေးပြဖွဲ့ရာိင််�နိုုုင််�ါတ်ယူ်။ဒါပေး�မ�် ဥ�ပေးဒကို ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု�ကိုုု အကိုာအကိုွယူ် တ်ကိုယူ်��ပေး���ါ�မလွာ� 
ဆိုုုတ်ာ မပေးသာချျာဘာ့�။ လွ့ပေးတ်ွကို ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကို်မးကိုုု လွုုလွာ��ကိုတ်ယူ်။ ဒါပေး�မ�် အ�ဒးဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကို်မးဟုာ 
ပေးရာရာိည််ပြဖွဲ့စား်ဖွဲ့ုု�လွုုတ်ယူ်။ အစားုု�ရာကို သာ့တ်ုု�ကိုုု ပေးပြ�ာဆိုုုချွင်််မပေး��ရာင််၊ တ်ကို်ကြွကိုလွး�်ရာိာ�သာ့ပေးတ်ွကို သာ့တ်ုု�ကိုုု 
ကို့ည်းချွင်််မရာရာင်် ကိုွန််ပေးတ်ာ်န်�်အတ့်အလွု�်လွု�်ပေးန်တ်�် ပေးဒသာချ�ပေးတ်ွအပေးန်န်�် အချကို်အချ�ပေးတ်ွ�ုုရာင််ဆိုုုင််ရာနိုုုင််တ်ယူ်”

ရေးစွဲာသူာ�ု�း၏ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�သူ�ု� ၂၀၂၀ခွ�နှစှွဲ� များတ�လူ့ကာရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

၂၀၂၀ ခွ� များတ�လူ့ ၆ �ကာ�ရေး�� ည်ရေး�တငွ့်� ကာ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်� ဘားအံပြီးများ�ု�နှှင့်�် ပြီးများ�ုင့်�ကာရေးလူ့းပြီးများ�ု��ယ်���တပ်��ွ��များ ှ��အ�ာ�ှုများ�ား ရေးစွဲာသူာ�ု�း၏ ရေး�အမုျား�သူ�ု� ၄င့်�း
အား �များ�းဆိုးီ��� ရေး�ာကာ�လူ့ာကြကာသူည်�။ ��များ�ားကာ �များ�းဝ�များ�း��တ�များဖြပ်ပ်� ဇ���ဝါ�လီူ့အတငွ့်�းကာ ရေးစွဲာသူာ�ု�းတကာ�ရေး�ာကာ�ခွ�သ်ူည်�် ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းရေးသူာ 
ဆို�ရေးတာင့်�းပ်ွ�တစွဲ�ခွ�နှှင့်�် ဆိုကာ�စွဲပ်�ပြီးပ်းီ ၄င့်�းအား �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) “ဆို့ပ်ရ့ေးအာင့်�လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များ”ု ဖြ�င့််� ဘားအံအရေး�ရွေး�အွ�ပ်�ခွ��ပ်� 
ရေး�းဦးးစွဲးီဌာာ�များှ အ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ တ�ားစွဲွ�ဆို�ု�ားရေးကြကာာင့်�းသူာ ရေးစွဲာသူာ�ု�း၏ ရေးဆိုမွျား��ုးများ�ားအား ရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းအခွ��ု�ကာ ရေးစွဲာသူာ��ုးများာှ 
ရေး�အမုျား�တငွ့်��ှုများရေး�ခွ�ပ််ါ။ ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ) သူည်� အာများခွံ များရေးပ်းနှ�ုင့်�ရေးသူာ ဖြပ်စွဲ�များဖုြ�စွဲ�ပ်ါသူည်�။ ယ်င့်�းပ်���များနှှင့်�်စွဲ�ွဆို�ုခွံ�သူမ့ျား�ားအား တ�ားရုံံ�းသူ�ု� များတင့်�များ ီ
ခွ�ကာ�ဖြခွင့်�း �များ�းဆိုးီခွ��ပ်�ရေးနှ�ှင့်��ားနှ�ုင့်�သူည်�။လူ့ကာ�ရေးတ�ွတငွ့်�လူ့ည်�း အာဏာာပ်ု�င့်�များ�ားကာ တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ား၊ အ�း့သူဖြ�င့််� ရေးခွါင့်�းရေးဆိုာင့်�များ�ားကာု� 
တ�ား�င့်�ဆိုု�င့်�ရေး��ဆို�ကာာလူ့တငွ့်� ခွ��ပ်�နှ�ှင့်��ား��� ယ်င့်�းပ်���များကာ�ု အသူံ�းဖြပ်�ရေးလူ့�်ှုကြကာသူည်�။ အဖြပ်စွဲ��ှရုေးကြကာာင့်�း�င့်��ာှးပ်ါကာ အဖြများင့််�ဆိုံ�း 
ရေး�ာင့်��ဏာ�နှစှွဲ�နှစှွဲ�အ� ုခွ�နှ�ုင့်�သူည်�် ပ်���များ ဖြ�စွဲ�သူည်�။ 

ဤစွဲ�ွဆို�ုခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� ရေးစွဲာသူာ��ုးများာှ ရေး�အမုျား�များ�ှကွာ�ရေးဖြပ်းတမုျား�းရေး�ာှင့်�ရေး��ပ်ါသူည်�။ သူ၏့များသုူားစွဲ�နှှင့်�် လူ့�ပ်�ရေး�ာ�ကာု�င့်��ကာ� များ�ားများာှလူ့ည်�း ရေး�သူအာ
ဏာာပ်�ုင့်�တ�ု�၏ရေးစွဲာင့်�်ကြကာည််�ဖြခွင့်�းခွံရေး��သူည်�ဟူ� သူ�ုပ်ါသူည်�။ ရေးစွဲာသူာ�ု�းများာှ ၄င့်�း၏လူ့ံ�ခြုံခွံ�ရေး�းနှငှ့်�် လူ့တွ�လူ့ပ်�ခွငွ့်�်ကာ�ုပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�ခွံရေး��သူည်�သူာများကာ 
ဤစွဲ�ွခွ�ကာ�ရေးကြကာာင့််� သူ၏့အလူ့�ပ်�နှှင့်�် ရေး�သူခွံများ�ားကာု� အသူပု်ည်ာရေးပ်းရေး�းအရေး�ာကာ�အကာဖ့ြပ်�လူ့�ပ်�င့်��းများ�ားကာု� လူ့�ပ်�ရေးဆိုာင့်�နှ�ုင့်�စွဲမွျား�းကာ�ုလူ့ည်�း ကြီးကားီစွဲာွရေးသူာ 
အဟူ���အတား ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲပ်ါသူည်�။

ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၅၀၅ (ခွ)

11“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



“ရာခုုျင််ပေးတွ်မိာလွည််� အသာက်ိုနိိုင်််” ဆိုနိုဒပြ�သ့ာ

ရာချုုင််ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကို်ပေးရာ� ပေးဆိုာင််ရာွကို်သာ့ ကိုုုသာန််�လွိ (ချ) မင််�ဘာာပေးချျ သာည်် ပြမန််မာနိုုုင််င်�အပေးန်ာကို်�ုုင််� ရာချုုင််ပြ�ည််န်ယူ်အတ်ွင််� စားစား်တ်�်

၏ချျ�ု�ပေးဖွဲ့ာကို်မးမျာ�အဆိုု��သာတ််ရာန််နိုိင််် တ်ရာာ�မ်တ်မးရာိုပေးရာ�ကိုုု ပေးတ်ာင််�ဆိုုုသာည််် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာဆိုနိုဒပြ�မးနိုိစား်ချုတ်ွင်် �ါဝိုင််ချ�်ငြိ�း�ပေးန်ာကို်တ်ွင်် 

ချွင်််ပြ��ချျကို်မရာိုဘာ� ဆိုနိုဒပြ�မးပြဖွဲ့င််် တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုပြချင််�ချ�ချ�်ရာသာည််။ သာ့သာည်် ၂၀၂၀ ချုနိုိစား်မတ််လွ ၂၀ ရာကို်ပေးန််တ်ွင်် �ထုမစားွ�ချျကို်တ်စား်ချုပြဖွဲ့င််် ပေးထုာင််ဒဏ်် 

၁၅ ရာကို်ချျမိတ််ချ�ချ�်ရာသာည််။ ထုုုပေးန််တ်ွင််�င်် အာဏ်ာ�ုုင််မျာ�ကို ဒုတ်ုယူစားွ�ချျကို်ကိုုု �ယူ်ဖွဲ့ျကို်ချ�်သာည််။

“ပေးရာွ�ပေးကိုာကို်ချ� အန််အယူ်ဒး အစားုု�ရာကို သာ့တ်ုု�ဒးပေးန်ရာာကိုုုပေးရာာကို်ဖွဲ့ုု� အမျာ�ကြီးကိုး�ပြဖွဲ့တ််သာန််�ချ�်ရာတ်ယူ်။ 
ဒါပေး�မ�် သာ့တ်ုု�ကို ပြ�ဿန်ာပေးတ်ွကိုုု မပေးပြဖွဲ့ရာိင််�ပေးန်ဘာ့�။ တ်ကိုယူ််ကိုုု ဝိုမ်�န်ည််�စားရာာ��… 
ကိုွန််ပေးတ်ာ်ပြမင််တ်ာကိုပေးတ်ာ် အပေးပြချအပေးန်ပေးတ်ွကို စားစား်အစားုု�ရာလွကို်ထုကို်တ်ုန််�ကိုထုကို်ပေးတ်ာင်် 
�ုုဆိုုု�ဆိုုု�လွာပေးန်တ်ယူ်။” 

ကာ�ုသူ��းလူ့၏ှ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�သူ�ု� ၂၀၁၉ �ီဇင့်�ဘာလူ့ကာ ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� ဇလ့ူ့�ုင့်�လူ့ ၂ �ကာ�တငွ့်� �ခွ�ုင့်��ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�း ရေးဆိုာင့်��က့ာ�သူ ့ကာ�ုသူ��းလူ့ ှ(ခွ) 

များင့်�းဘာရေးခွ� နှငှ့်�်အဖြခွား ၅  ဦးး တ�ု�သူည်� ဖြများ��များာဖြပ်ည်�အရေး��ကာ�ပ်ု�င့်�း�ခွ�ုင့်�ဖြပ်ည်��ယ်�စွဲစွဲ�ရေးတ�ွှု 

ဦးးဥတတများပ်��းခြုံခွံတငွ့်� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်ခွ�က်ြကာသူည်�။ �ခွု�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�အတငွ့်�း အ�ပ်�သူားများ�ားအရေးပ်် 

စွဲစွဲ�တပ်�များခှွ��ုးရေး�ာကာ�များမုျား�ားနှငှ့်�် သူတ�ဖြ�တ�ဖြခွင့်�း၊ နှှပု်�စွဲကာ�ည်ှဉ်း�းပ်��းဖြခွင့်�းများ�ားကာု� ဆို���ကာ�င့်�ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�က်ြကာဖြခွင့်�း 

ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� ဇ���ဝါ�ီ လူ့များစှွဲ၍ ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�နှငှ့်�် �ခွ�ုင့်�လူ့ကာ��ကာ�ကာု�င့်�အ��ွ�ဖြ�စွဲ�ရေးသူာ 

ရေးအရေးအ �ခွု�င့်�တပ်�တ�ု�အကြကာား တ�ုကာ�ပ်ွ�များ�ား ပ်�ုများ�ုဖြပ်င့်�း���စွဲာွဖြ�စွဲ�ပ်ာွးခွ�်သူည်�။ အ�ပ်�သူားများ�ားသူည်� 

အကြကာများ�း�ကာ�များ၏ု �ဏာ�ကာ�ု အဓိကုာခွံရေး��သူည်�။ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဖြ�င့်�်ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားသူည်� 

ပ်��းခြုံခွံတငွ့်�စွဲ�ရုံံ�းကာာ စွဲစွဲ�တပ်�၏ခွ��ုးရေး�ာကာ�များမုျား�ားအတကွာ� တ�ားများ်တများကုာ�ုရေးတာင့်�းဆို�ုသူည်�်ဆို�ုင့်�းဘ�တ�များ�ားကာ�ုကာ�ုင့်�ပြီးပ်းီ“ �ခွ�ုင့်�ရေးတမွျားာှလူ့ည်�း 

အသူကာ�နှငှ့်�်”စွဲာတ��းပ်ါတီ�ပှ်�များ�ား ဝတ�ဆိုင့်��ားကြကာသူည်�။ ရေး��ကာ�တစွဲ�ရေး��တငွ့်� ကာ�ုသူ��းလူ့ကှာ သူန့ှှင့်�်အဖြခွားဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားအားတ�ားစွဲွ�ဆို�ုများည်�

ဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�း သူတင့်�းကြကာားခွ�ရ်ေးသူာ�လူ့ည်�း သူ၏့ရေး��စွဲဉ်း�လူ့�ပ်�င့်��းများ�ားကာု� ဆိုကာ�လူ့ကာ�လူ့�ပ်�ကာ�ုင့်�ခွ�သ်ူည်�။

နှစှွဲ�လူ့ရေးကာ�ာ�ကြကာာပြီးပ်းီရေး��ကာ� ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၂၀ �ကာ�တငွ့်� ကာ�ုသူ��းလူ့သှူည်� သူားဖြ�စွဲ�သူက့ာ�ု ရေးကာ�ာင့်�းများ ှသူာွးကြီးကာ�ုခွ�သ်ူည်�။ 

သူတ့�ု� ရေး�းဆို�ုင့်�များာှ သူစွဲ�သူးီများ�ားဝယ်�ယ်ရ့ေး�ကြကာစွဲဉ်း� စွဲစွဲ�ရေးတပွြီးများ�ု��ယ်�များ ှ��အ�ာ�ှုများ�ားကာ သူ�့ကာ�ု �များ�းဆိုးီခွ�သ်ူည်�။ သူ�့ကာ�ုစွဲစွဲ�ရေးတ ွအများတှ� ၁ ��စွဲ

ခွ��းသူ�ု�ရေးခွ်ရေးဆိုာင့်�သူာွးခွ�်သူည်�။  ��ဌာာ�တငွ့်� စွဲစွဲ�ရေးဆိုးရေးများးဖြများ��းများမုျား�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�ပြီးပ်းီရေး��ကာ� သူ�့အား ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးဖြခွင့်�းနှငှ့်�်ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲီ

တ��းလူ့ညှ်�်လူ့ည်�ဖြခွင့်�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၁၉ ကာ�ုရေး�ာကာ���ကာ�သူည််� စွဲ�ွခွ�ကာ�တင့်�ရေးကြကာာင့်�းရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ ၂၀၂၀ ခွ�နှစှွဲ�ဇ���ဝါ�ီလူ့ကာ စွဲစွဲ�ရေးတပွြီးများ�ု� 

တငွ့်�ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်များုတငွ့်� ပ်ါဝင့်�များအုတကွာ� ယ်င့်�းဥပ်ရေး�အ�ပ်င့်� သူးီဖြခွားစွဲပွ်�စွဲ�ွခွ�ကာ�တစွဲ�ခွ�နှှင့်�် စွဲ�ွဆို�ု�ားရေးကြကာာင့်�းလူ့ည်�း 

သူသ့ူ�ုှုခွ�်�သူည်�။ ��တယု် ဆိုနှဒဖြပ်များမုျားာှ ၂၀၁၈ ဇ���ဝါ�ီလူ့ကာ �ခွ�ုင့်�ဖြပ်ည်��ယ်�ရေးဖြများာကာ�ဦးး ပြီးများ�ု�တငွ့်� ဆိုနှဒဖြပ်ကြကာစွဲဉ်း�အတငွ့်�း ဆိုနှဒဖြပ်သူ ့၇ရေးယ်ာကာ�အား 

��များ�ားကာပ်စွဲ�သူတ�ခွ�သ်ူည်�်အရေးပ်် စွဲံ�စွဲများ�းစွဲစွဲ�ရေးဆိုးများဖုြပ်�လူ့�ပ်�ရေးပ်းပ်ါ��� စွဲစွဲ�ရေးတပွြီးများ�ု� ဖြပ်ည်��ယ်�အစွဲု�း�ရုံံ�းရေး��ှတငွ့်� ကာ�ုသူ��းလူ့နှှှင့်�် အဖြခွား ဆိုနှဒဖြပ်သူ ့၅ 

ဦးးတ�ု�ကာပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�်ကြကာဖြခွင့်�း ဖြ�စွဲ�သူည်�။ တ�ားစွဲွ�များနုှှစွဲ�ခွ�စွဲလူ့ံ�းကာ�ု ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�များ ှအ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ဖ်ြခွင့်�း ဖြ�စွဲ�သူည်�။ 

ကာ�ုသူ��းလူ့ကှာ�ု စွဲစွဲ�ရေးတပွြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းကာ အာများခွံရေးပ်းခွ�သ်ူည်�။ ယ်ခွ�ကာ�သ်ူ�ု� တ�ားစွဲ�ွဆို�ုခွံ�ဖြခွင့်�းအတကွာ� သူ�့အလူ့�ပ်�ကာ�ု လူ့�ပ်�နှ�ုင့်�စွဲမွျား�းအရေးပ်် 

ဆို�ုးကာ��ုးသူကာ�ရေး�ာကာ�ရေးစွဲခွ�သ်ူည်�ဟူ� ကာ�ုသူ��းလူ့ကှာ  အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�ကာ�ု ရေးဖြပ်ာဖြပ်သူည်�။ 

သူအ့လူ့�ပ်�လူ့�ပ်��များည််�အခွ��ု�ဇယ်ားနှှင့်�် ခွ�းီသူာွး�များည်�် အစွဲအီစွဲဉ်း�များ�ားကာ�ု ရုံံ�းခွ��ု�း�ှုသူည်�်ရေး��များ�ားနှှင့်�် ည်ှပုြီးပ်းီ စွဲစီွဲဉ်း�ခွ�်�သူဖြ�င့််� ဖြ�စွဲ�သူည်�ဟူ�ဆို�ုသူည်�။  

၂၀၂၀ ခွ�နှစှွဲ� များတ�လူ့ ၂၀ �ကာ�ရေး��တငွ့်� သူန့ှှင့်�်အဖြခွားင့်ါးဦးး အား“�ခွု�င့်�ရေးတမွျားာှလူ့ည်�း အသူကာ�နှငှ့်�်” ဆိုနှဒဖြပ်များရုေးကြကာာင့််� ရေး�ာင့်��ဏာ� ၁၅ �ကာ� 

သူ�ု�များဟူ�တ� �ဏာ�ရေးင့် ွ၂၀၀၀၀ ကာ�ပ်� ခွ�များတှ�ခွ�်သူည်�။ သူ�့အား စွဲ�ွဆို�ုများမုျားာှ တ�ားများ်တများမုျား�ှုဟူ� ကာ�ုသူ��းလူ့ကှာဆို�ုပြီးပ်းီ ရေး�ာင့်��ဏာ�ကာ�ခွံ��� 

ရေး�း့ခွ�ယ်�ခွ�သ်ူည်�။ ��ုရေး��တငွ့်�ပ်င့်� အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ သူ�့အား ��တယု်တ�ားစွဲ�ွဆို�ု�ားများကုာ�ု ပ်ယ်���ကာ�လူ့ု�ကာ�ရေးကြကာာင့်�း ရေးကြကာည်ာခွ�သ်ူည်�။

© Than Hla

ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင်််ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၁၉ 

12 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



အင််တ်ာန်က်ို�ုတ််မးကုုို ကိုန်််ကွိုက်ိုပေးန်ပေးသာာ  
ပေးကိုျာင််�သာာ�မျာ�

ရာချုုင််နိုိင််် ချျင််�ပြ�ည််န်ယူ်မျာ�တ်ွင်် အင််တ်ာန်ကို်ပြဖွဲ့တ််ပေးတ်ာကို်မးကိုုု အဆိုု��သာတ််ရာန််နိုိင််် �ဋ်ု�ကိုခပြဖွဲ့စား်�ွာ�ပေးန်ပေးသာာ 

ပေးဒသာမျာ�တ်ွင်် စားစား်တ်�်၏ ကိုျ��လွွန််မးမျာ�ကိုုု တ်ာဝိုန််ချ�ရာန်် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာဆိုနိုဒပြ�ပေးတ်ာင််�ဆိုုုချ�်မးမျာ�တ်ွင်် �ါဝိုင််ချ�်မးနိုိင််် 

ပေးကိုျာင််�သာာ� ကိုုု�ဦး�တ်ုု�တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုချ�ထုာ�ရာ�ါသာည််။ ၂၀၂၀ မတ််လွ ၂၅ ရာကို်ပေးန််ကို ရာန််ကိုုန််ရာိုတ်ရာာ�ရှုံးု��တ်စား်ရှုံးု��ကို 

ပေးကိုျာင််�သာာ� ချုနိုိစား်ဦး�ကိုုု ပေးထုာင််ဒဏ််တ်စား်လွ ပြ�စား်ဒဏ််ချျချ�်သာည််။ ကိုျန််နိုိစား်ဦး�မိာ တ်ုမ်�ပေးရာိာင််ပေးန်�ါသာည််။

“ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု� ဆိုနိုဒပြ�ဖွဲ့ုု� ချွင်််ပြ��မုန််် မပေးတ်ာင််�ချ�်�ါဘာ့�။ ပေးတ်ာင််�လွည််� ရာချျင််မိရာမိာ�ါ။ 
ရာရာင််လွည််� ဥ�ပေးဒပေးတ်ွသာု��ငြိ�း� ဘာယူ်ဆိုုုင််�ဘာုတ််မျ�ု��� သာု��ရာမယူ်၊ ဘာယူ်ပေးကြွကို�ပေး�ကိုာ်သာ�မျ�ု��� 
ပေးကြွကို�ပေး�ကိုာ်နိုုုင််တ်ယူ်ဆိုုုငြိ�း� ကိုန်််သာတ််နိုုုင််�ါတ်ယူ်။ ဘာာ�� ပြဖွဲ့စား်ပြဖွဲ့စား် ရာ�ပေးတ်ွကို သာ့တ်ုု�တ်ာ�ချျင််ရာင်် 
ဆိုနိုဒပြ�တ်ာကိုုု တ်ာ�နိုုုင််�ါတ်ယူ်။ ချွင်််ပြ��မုန်််ရာိုပြချင််� မရာိုပြချင််�ကို အပေးရာ�မ�ါ�ါဘာ့�။”

အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�နှှင့်�် ၂၀၂၀ များတ�လူ့အတငွ့်�းကာ စွဲကာားရေးဖြပ်ာခွ��်သူည်�် ရေးကာ�ာင့်�းသူားဆိုနှဒဖြပ်သူ ့တစွဲ�ဦးး 
ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

၂၀၂၀ ရေး�ရေး�်ဝါ�လီူ့ ၂၃ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ရေးကာ�ာင့်�းသူားအများ�ားအဖြပ်ားပ်ါဝင့်�ရေးသူာ လူ့ ့၁၀၀ ခွ���ကာ ���ကာ���ပြီးများ�ု�တငွ့်�စွဲ�ရေးဝးပြီးပ်းီ 

ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံအရေး��ကာ�ပ်ု�င့်�း �ခွ�ုင့်�နှှင့်�် ခွ�င့်�းဖြပ်ည်��ယ်�များ�ားတငွ့်� အစွဲ�ုး�ကာ အင့်�တာ�ကာ�အဆိုကာ�အသူယွ်�ဖြ�တ�ရေးတာကာ��ားများကုာ�ု 

ဆို���ကာ�င့်�ရေးသူာပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ ခွ�တီကာ�ဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ� တစွဲ�ခွ� ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�။ ၂၀၁၉ ဇွ��လူ့ကာ စွဲတင့်�ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ ဖြ�တ�ရေးတာကာ�များကုာ�ု 

စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့တငွ့်� တစွဲ�စွဲတု�တစွဲ�ပ်�ုင့်�း ဖြပ်���ငွ့်�်ရေးပ်းခွ�ပ်ြီးပ်းီ ၂၀၂၀ ရေး�ရေး�်ဝါ�လီူ့ ၃ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ဖြပ်��လူ့ည်� ဖြ�တ�ရေးတာကာ�ခွ�သ်ူဖြ�င့််� 

လူ့ရ့ေးပ်ါင့်�းသူ�ု�းခွ�ပီြီးပ်းီ များ�ုဘ�ုင့်�းအင့်�တာ�ကာ�ဝ��ရေးဆိုာင့်�များမုျား�ား သူံ�းစွဲ�ွနှ�ုင့်�ခွငွ့်�်များ��ှပု်� ဖြ�စွဲ�ခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ�တငွ့်� ရေးကာ�ာင့်�းသူားများ�ားဖြ�စွဲ�ရေးသူာ 

ရေးအာင့်�ဖြပ်ည််�စွဲံ�ပြီး��ုး၊ ရေး��င့်��ကာ�ရေးအာင့်�၊ များနှငှ့်�း၊ ရေးအးဖြများတ�များ�ွ�ရေးကာ�ာ�၊ သူ�တစွဲ�ုး၊ ရေးဇာ��ကာ�နှ�ုင့်�၊ သူကာ�တင့်�ရေးအာင့်�၊ ရေးကာ�ာ�လူ့င့်�းနှငှ့်�် 

ဖြများတ�ဟူ�ု�း��ွ�းတ�ု� ကာ�ုးဦးးလူ့ည်�း ပ်ါဝင့်�ခွ�သ်ူည်�။

ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ား�ံ အဓိကုာ အခွ�ကာ� သူံ�းခွ�ကာ�ကာ�ု ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�်သူည်�။ အင့်�တာ�ကာ�အဆိုကာ�အသူယွ်�ကာ�ု ခွ�ကာ�ဖြခွင့်�း 

အဖြပ်ည်�်အဝ ဖြပ်��ရေးပ်း���၊ ၂၀၂၀ ရေး�ရေး�်ဝါ�လီူ့ ၁၃ �ကာ�ရေး��ကာ �ခွု�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်����ှ ုရေးကာ�ာင့်�းတစွဲ�ရေးကာ�ာင့်�းအား စွဲစွဲ�တပ်�ကာ 

ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�ဟူ� ဆို�ုကြကာရေးသူာ လူ့ကာ��ကာ�ကြီးကားီဖြ�င့််� တ�ုကာ�ခွ�ုကာ�ခွ�မ်ျားနုှှင့်�် ပ်တ�သူကာ�၍ တာဝ��ခွံများ ု�ှုရေးစွဲ��� နှငှ့်�် ယ်င့်�းရေး�သူများ�ားသူု�� 

ဖြပ်ည်�တငွ့်�းနှငှ့်�် နှ�ုင့်�င့်ံတကာာသူတင့်�းများ�ီယီ်ာများ�ားကာ�ု အဖြပ်ည််�အဝသူာွးရေး�ာကာ�ခွငွ့်�်ရေးပ်းပြီးပ်းီ ရေး�သူတငွ့်�း အရေးဖြခွအရေး�များ�ားကာု� လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ 

သူတင့်�း�ယ်တ့င့်�ဖြပ်ခွငွ့်�်ရေးပ်း��� တု��ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ ဆိုနှဒဖြပ်ခွငွ့်�်ကာ�ု အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ား�ံများ ှကြီးကာ�ုတင့်�ရေးတာင့်�းခွံခွ�ဖ်ြခွင့်�းများ�ှပု်ါ။ 

ဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွကာ�ု တားဖြများစွဲ�များည်�ကာု� လူ့ည်�းရေးကာာင့်�း၊ ရေးကြွကားွရေးကြကာာ�သူံများ�ားနှငှ့်�် ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�ကာ�များ�ားကာု� ခွွင့်�်များဖြပ်�ပ်� ဖြ�တ�ရေးတာကာ�များည်�ကာု� စွဲ�ုး�မုျား�၍ 

လူ့ည်�းရေးကာာင့်�း များရေးတာင့်�းခွ�ဖ်ြခွင့်�း ဖြ�စွဲ�သူည်�။

 “အင့်�တာ�ကာ�ဖြ�တ�ရေးတာကာ�များ ု�ပ်�” ဆို�ုရေးသူာ ဆို�ုင့်�းဘ�တ�များ�ား ကာ�ုင့်�ရေးဆိုာင့်�လူ့�ကာ� ရေးကြွကားွရေးကြကာာ�သူံများ�ား ရေးအာ�ဟူစွဲ�ကာာလူ့ညှ်�းတ��း 

စွဲင့်�တာကာ�ု ရေးလူ့်ာကာ�လူ့ာကြကာရေးသူာ ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ�ု ��ကာ ရေးစွဲာင့််�ကြကာည််�ရေး�ခွ�သ်ူည်�။ လူ့ညှ်�းတ��း စွဲင့်�တာအရေး�ာကာ�တငွ့်� ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ 

ရေးဟူာရေးဖြပ်ာများမုျား�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�ပြီးပ်းီ လူ့စ့ွဲ�ခွ�ွခွ�က်ြကာသူည်�။ ရေး��ကာ�တစွဲ�ရေး��တငွ့်� ��ကာ ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�ရ်ေးသူာ ရေးကာ�ာင့်�းသူားတကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူ ့

ရေးဖြခွာကာ�ဦးးကာု� �များ�းဆိုးီလူ့�ုကာ�ပြီးပ်းီ ၄င့်�းတု��နှှင့်�်အတ့ ရေး��ကာ��ပ်� သူံ�းဦးးကာ�ု ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးဖြခွင့်�းနှငှ့်�် စွဲတီ��းလူ့ှည်�်လူ့ည်�ဖြခွင့်�းဆိုု�င့်��ာ 

ဥပ်ရေး�ပ်ါ ပ်���များ ၁၉ အ� ခွငွ့်�်ဖြပ်�များ�ု��များရေးတာင့်�းခွံပ်� ဆိုနှဒဖြပ်များနုှှင့်�် တ�ားစွဲ�ွဆို�ုများည်�ဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ �များ�းဆိုးီခွ�်သူ ့

ရေးဖြခွာကာ�ဦးးကာု� များကြကာာခွင့်�ဖြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်းခွ�ရ်ေးသူာ�လူ့ည်�း များတ�လူ့လူ့ယ်�တငွ့်� ရေး��ကာ��ပ်�တစွဲ�ဦးးနှငှ့်�်အတ့ �ပ်�များံ�များ�းဆိုးီပြီးပ်းီ 

အင့်�းစွဲ�ု�အကာ�ဉ်း�းရေး�ာင့်�သူ�ု� ပ်�ု�ခွ�်သူည်�။ များတ�လူ့ ၂၅ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ကာများာ�တ့�ပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းကာ ၄င့်�းတု��အား အဖြပ်စွဲ��ှုရေးကြကာာင့်�းစွဲ�ီင့်�ပြီးပ်းီ 

ရေး�ာင့်��ဏာ�တစွဲ�လူ့စွဲခီွ�များတှ�ခွ�်သူည်�။ ယ်င့်�းတု��နှှင့်�်အတ့ တ�ားစွဲွ�ဆို�ုခွံ�ရေးသူာ ရေး��ကာ��ပ်�နှစှွဲ�ရေးယ်ာကာ�များာှ �များ�းဆိုးီခွံ�များည်�ကာု� 

စွဲ�ုး�မုျား�ရေးသူာရေးကြကာာင့််� �ကွာ�ရေးဖြပ်းတမုျား�းရေး�ာှင့်�လူ့�ကာ��ှသုူည်�။

ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင်််ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၁၉ 
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၂၀၁၉ ဇ�ွ�လူ့ ၂၁ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ဖြများ��များာအာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားသူည်� 

နှ�ုင့်�င့်ံအရေး��ကာ�ပ်ု�င့်�း�ှု စွဲစွဲ�ပ်ွ�များ�ားဖြ�စွဲ�ရေး�ရေးသူာရေး�သူများ ှ

ပြီးများ�ု��ယ်� ကာ�ုးခွ�တငွ့်� များ�ုဘ�ုင့်�းအင့်�တာ�ကာ�ဝ��ရေးဆိုာင့်�များကုာ�ု 

ဖြ�တ�ရေးတာကာ� ပ်တု�ပ်င့်�လူ့�ုကာ�သူည်�။ ယ်င့်�း 

ကာ�ုးပြီးများ�ု��ယ်�များာှ �ခွ�ုင့်�ဖြပ်ည်��ယ်���များ ှဘး့သူးီရေးတာင့်�၊ 

ရေးကာ�ာကာ�ရေးတာ�၊ ရေးများာင့်�ရေးတာ၊ များင့်�းဖြပ်ား၊ ရေးဖြများာကာ�ဦးး၊ 

ရေးဖြများပ်ံ�၊ ပ်�ဏားားကာွ��း၊ �ရေးသူရ်ေးတာင့်� ပြီးများ�ု��ယ်�များ�ားနှှင့်�် 

ခွ�င့်�းဖြပ်ည်��ယ်� ပ်လူ့ကာ�ဝပြီးများ�ု��ယ်�တ�ု�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ 

ယ်င့်�းကာ�သ်ူ�ု� ဖြ�တ�ရေးတာကာ�လူ့ု�ကာ�သူဖြ�င့််� 

ယ်င့်�းပြီးများ�ု��ယ်�များ�ားတွင့်� ရေး���ုင့်�ရေးသူာ ဖြပ်ည်�သူမ့ျား�ားသူည်� 

တယ်�လူ့ီ����းဆိုကာ�သူယွ်�ရေးခွ်ယ်ဖ့ြခွင့်�း၊ စွဲာတ�ုတကာ�စွဲ�များကာ�

ရေးဆိုခ်ွ��ရေးပ်းပ်�ု�ဖြခွင့်�းတ�ု�သူာ လူ့�ပ်�နှ�ုင့်�ပြီးပ်းီ အင့်�တာ�ကာ�သူံ�း၍ 

များ�ရေးတာပ််� ဖြ�စွဲ�သူာွးခွ�်သူည်�။ ဖြပ်ည်�တငွ့်�းများ�ီယီ်ာတစွဲ�ခွ�ကာ�ု 

ရေးဖြ�ကြကာားခွ�ရ်ေးသူာ အစွဲ�ုး�အ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ ဆိုကာ�သူယွ်�ရေး�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၇၇ အ�ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ဖ်ြခွင့်�းဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ “တ�ားဥပ်ရေး�စွဲု�းများ�ုးများ ု

အား�ည်�းလူ့ာဖြခွင့်�း” နှငှ့်�် “ရေး�သူတငွ့်�းများတည်�ပြီးင့်မုျား�များ”ု တ�ု�ရေးကြကာာင့််� ယ်ခွ�ကာ�သ်ူ�ု� ပ်ုတ�ဆို�ု��ဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ 

ယ်င့်�းဥပ်ရေး�ကာ အာဏာာပ်ု�င့်�များ�ားအား ဖြပ်ည်�တငွ့်�းတငွ့်� တယ်�လူ့�ီ���းနှှင့်�် ပြီးဂ္ဂို�ုဟူ�တ�ဆိုကာ�သူယွ်�များမုျား�ားကာ�ု �င့်�သူလူ့�ု ပ်တု�ဆို�ု�နှု�င့်�ရေးသူာ 

ကာ�ယ်�ဖြပ်���သူည််� အခွွင့်�်အာဏာာများ�ား ရေးပ်း�ားပ်ါသူည်�။

စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့အရေးစွဲာပ်ု�င့်�းတငွ့်� ပ်တု�ဆို�ု��ားရေးသူာ ပြီးများ�ု��ယ်� ကာ�ုးခွ�အ�ကာ�များ ှင့်ါးခွ�တွင့်� အင့်�တာ�ကာ�ကာ�ု ဖြပ်���ငွ့်�်ရေးပ်းခွ�သ်ူည်�။ 

သူ�ု�ရေးသူာ� ၂၀၂၀ ရေး�ရေး�်ဝါ�လီူ့ ၃ �ကာ�ရေး��တငွ့်� တယ်�လူ့�ီ���းဝ��ရေးဆိုာင့်�များုရေးပ်းရေး�သူာ ကာ�များါဏာတီစွဲ�ခွ�ကာ ဖြများ��များာ ်ပ်�ု�ရေးဆိုာင့်�ရေး�းနှငှ့်�် 

ဆိုကာ�သူယွ်�ရေး�းဝ��ကြီးကားီဌာာ�ကာ ယ်င့်�းပြီးများ�ု��ယ်�င့်ါးခွ�တငွ့်� အင့်�တာ�ကာ�ဖြ�တ�ရေးတာကာ�များကုာ�ု သူံ�းလူ့ကြကာာလူ့�ပ်�ရေးဆိုာင့်�သူာွး��ု� 

ညွ�ှ�ကြကာားခွ�ရ်ေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းကာ�များါဏာ၏ီ ��တ�ဖြပ်��ခွ�ကာ�တငွ့်� ဝ��ကြီးကားီဌာာ�ကာ “လူ့ံ�ခြုံခွံ�ရေး�းနှငှ့်�် 

အများ�ားဖြပ်ည်�သူအ့ကာ��ုးစွဲးီပ်ာွးအတကွာ�” ယ်ခွ�ကာ�သ်ူ�ု� ညွ�ှ�ကြကာားခွ�ကာ���တ�ဖြပ်���သူည်�ဟူ� ရေးဖြပ်ာရေးကြကာာင့်�း ပ်ါ�ှသုူည်�။

ယ်င့်�းသူု�� ဖြ�တ�ရေးတာကာ�ခွ�ရ်ေးသူာ ရေး��ာများ�ားများာှ ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�ဆို��းကာ စွဲတင့်�၍ �ခွု�င့်�လူ့ကာ��ကာ�ကာု�င့်�အ��ွ� �ခွ�ုင့်�တပ်�ရေးတာ� 

ရေးအရေးအနှငှ့်�် ဖြများ��များာအစွဲ�ုး�တပ်�တု�� အကြကာား တ�ုကာ�ပ်ွ�များ�ား ဖြပ်င့်�း���စွဲာွ ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးခွ�်ရေးသူာ ရေး�သူများ�ားဖြ�စွဲ�သူည်�။ ဖြများ��များာတ်ပ်�များရေးတာ�ကာ 

စွဲစွဲ��ာဇဝတ�များမုျား�ားအပ်ါအဝင့်� ဆို�ုးဝါးရေးသူာ ဖြပ်စွဲ�များကုြီးကားီများ�ားကာ��းလူ့�ွ�ခွ�်ပြီးပ်းီ �ခွ�ုင့်�တပ်�ကာလူ့ည်�း �နုှှုပ်��ကာ�စွဲကာ�များမုျား�ား 

ကာ��းလူ့�ွ�ခွ�်ရေးကြကာာင့်�း အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�နှှင့်�် အဖြခွားအ��ွ�များ�ားကာ အရေး�ာကာ�အ�ားများ�ား 

ဖြပ်�စွဲ��ားနှ�ုင့်�ခွ�သ်ူည်�။ နှှစွဲ�ဘကာ�တ�ုကာ�ပ်ွ�များ�ား ဆိုကာ�လူ့ကာ�ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ပြီးပ်းီ ခွ��ုးရေး�ာကာ�များမုျား�ား ဆိုကာ�လူ့ကာ�ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ကြကာာင့်�း 

သူတင့်�းများ�ား�ကွာ�ရေးပ်် ရေး�ပ်ါသူည်�။

အင့်�တာ�ကာ�ပ်တု�ဆို�ု�များုသူည်� သူကာ�ဆို�ုင့်��ာပြီးများ�ု��ယ်�များ�ားတငွ့်�ရေး���ုင့်�သူမ့ျား�ားအရေးပ််လူ့ည်�း ဆိုု�းဆို�ုးဝါးဝါး �ခုွ�ုကာ�များမုျား�ား �ှုခွ�်ပ်ါသူည်�။ 

ဖြပ်ည်�သူမ့ျား�ားများာှ အရေး�းရေးပ််ဝ��ရေးဆိုာင့်�များမုျား�ားကာ�ု �ယ်�့ာတွင့်� အကာ���အသူတ�များ�ားကြံကာံ�ခွ��်ပြီးပ်းီ ကာ���းများာရေး�းရေးစွဲာင့််�ရေး�ာှကာ�များ၊ု 

များ�ုဘ�ုင့်�းဘဏာ�လူ့�ပ်�င့်��းများ ှဝ��ရေးဆိုာင့်�များမုျား�ားအတကွာ� သူတင့်�းအခွ�ကာ�အလူ့ကာ��ယ်န့ှ�ုင့်�များမုျား�ား ကာ���သူတ�ခွံခွ�်�သူည်�။ 

အင့်�တာ�ကာ�ဖြ�တ�ရေးတာကာ�လူ့ု�ကာ�သူည်�်အတကွာ� စွဲစွဲ�ပ်ွ�ရေးကြကာာင့််� ရေး��ပ်�စွဲ�ွ��ခွွာ�ကွာ�ရေးဖြပ်းခွ��်သူမ့ျား�ား အပ်ါအဝင့်� ရေးဘးအ

နှတ�ာယ်�နှှင့်�်�င့်�ဆို�ုင့်�ရေး��သူမ့ျား�ားအတွကာ� လူ့သ့ူားခွ�င့်�းစွဲာ��ရေး�ာကာ�ကာမ့ျား ုအ��ွ�အစွဲည်�းများ�ားကာရေးပ်းအပ်�လူ့�ကာ��ှရုေးသူာ 

အရေး�းရေးပ််လူ့ု�အပ်�လူ့�ကာ��ှသုူည်�် ရေး�ာကာ�ပ်ံရ်ေး�းအကာအ့ည်မီျား�ား �ယ်�့��လူ့ည်�း အဟူ���အတား ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲခွ�သ်ူည်�။ ��ု�အဖြပ်င့်� 

တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားနှငှ့်�် သူတင့်�းသူများားများ�ားအတကွာ�လူ့ည်�း လူ့ံ�ခြုံခွံ�စွဲတု�ခွ��သူည်�် ဝကှာ�စွဲာသူံ�းရေးပ်းပ်ု��သူည်�် စွဲ�စွဲ�များ�ားအရေးပ်် 

အားကာ�ုး၍ များ�နှ�ုင့်�ရေးတာသ်ူဖြ�င့််� ရေးဖြများဖြပ်င့်�ရေးပ််တငွ့်� ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ရေးသူာ အရေးဖြခွအရေး�များ�ားကာု� များှတ�တများ�း�ယ်ပ့ြီးပ်းီ ဖြပ်��လူ့ည်�များ်ရေးဝနှု�င့်���� 

အခွကာ�အခွ�ကြီးကားီများ�ား ဖြ�စွဲ�သူာွးရေးစွဲခွ�ပ််ါသူည်�။

ရာခုုျင််နိိုင်််ချျင််�ပြ�ည််န်ယ်ူတွ်င်် အင််တ်ာန်က်ို ပြဖွဲ့တ််ပေးတ်ာက်ိုမး
ဆိုက်ိုသွာယ်ူပေးရာ�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၇၇

© Mary Tran / Amnesty International
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ကိုချျင်် စားစ်ားဆိုန်််ကိုျင််ပေးရာ�ဆိုနိုဒပြ�သ့ာမျာ�

ပြ�ည််တ်ွင််�ပေးရာ့�ပေးပြ�ာင််�ဒုကိုခသာည်် လွ့င်ယူ်ပေးချါင််�ပေးဆိုာင််နိုိစား်ဦး�သာည်် ပြမန််မာနိုုုင််င်�ပေးပြမာကို်�ုုင််� ကိုချျင််ပြ�ည််န်ယူ်အတ်ွင််� လွကို်န်ကို်ကိုုုင််�ဋ်ု�

ကိုခအဆိုု��သာတ််ပေးရာ�နိုိင််် စားစား်တ်�်အပေးန်နိုိင််် နိုုုင််င်�အတ်ွင််�ရာို ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ လွး�်ရာိာ�သာ့မျာ�အာ� တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုမးမျာ� ရာ�်ဆိုုုင််�ရာန်် ပေးတ်ာင််�ဆိုုုသာည််် 

ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာဆိုနိုဒပြ��ွ�မျာ� ပြ��လွု�်ငြိ�း�ပေးန်ာကို် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင်််ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒကိုုုချျ�ု�ပေးဖွဲ့ာကို်မးပြဖွဲ့င််် 

အပြ�စား်ပေး��အပေးရာ�ယူ့ပြချင််�ချ�ရာငြိ�း� ဒဏ််ပေးင်ွချျမိတ််ချ�ချ�်ရာသာည််။ 

၂၀၁၉ စွဲကာ�တင့်�ဘာ ၅ �ကာ�တငွ့်� လူ့နှး့ နှှင့်�် ခွါးများ�ုင့်� တ�ု�သူည်� အဖြခွားကာခွ�င့်�တကာ�ကြွကာလွူ့ု

ပ်��ာှးသူန့ှစှွဲ�ဦးး အားတ�ားစွဲွ�ဆို�ုဖြခွင့်�းကာု� ကာ���ကာကွာ�ဖြခွင့်�းနှငှ့်�် ကာခွ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�အတငွ့်�း�ှု 

စွဲစွဲ�ရေးဘးရေး�ာှင့်� ဖြပ်ည်�သူမ့ျား�ား၏အရေးဖြခွအရေး�ကာု� သူ�ုှုလူ့ာရေးစွဲ���အတကွာ� 

ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွတစွဲ�ခွ�ကာ�ု ဦးးရေးဆိုာင့်�ခွ�က်ြကာသူည်�။ ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�နှငှ့်�် 

ကာခွ�င့်�လူ့တွ�လူ့ပ်�ရေး�းတပ်�များရေးတာ�အကြကာား လူ့ကာ��ကာ�ကာု�င့်�ပ်ဋိပု်ကာခဖြ�စွဲ�ပ်ာွးသူည်�် 

၂၀၁၁ ခွ�နှစှွဲ�ဇ�ွ�လူ့များ ှစွဲတင့်�ပြီးပ်းီ လူ့ရ့ေးပ်ါင့်�း ၁၀၀,၀၀၀ �ီးပ်ါးတ�ု�များှာ 

ရေး��ပ်�စွဲ�ွ��ခွွာ�ကွာ�ရေးဖြပ်းခွ��်ပ်ါသူည်�။ ကာခွ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�ပြီးများ�ု�ရေးတာ� ဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��းတွင့်� 

ဖြပ်�လူ့�ပ်�သူည်�် ဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွတငွ့်� အားလူ့ံ�း�ီးပ်ါးကာ ကာု�ယ်�တ�ုင့်�အ�ုးအမုျား�စွဲ�ွ��ခွွာ�ကွာ�

ရေးဖြပ်း�သူမ့ျား�ားဖြ�စွဲ�ကြကာသူည််� လူ့့ ၂၀၀ ခွ��� ပ်ါဝင့်�ခွ�်ကြကာပြီးပ်းီ “စွဲစွဲ�ကာု�များ���းတယ်�”နှှင့်�် 

“စွဲစွဲ�ပ်ွ�သူည်�အရေးဖြ�များဟူ�တ�ပ်ါ”ဟူရ့ေးသူာ ဆို�ုင့်�းဘ�တ�များ�ားကာ�ု ကာ�ုင့်�ရေးဆိုာင့်�ခွ�က်ြကာသူည်�။

သူတ့�ု�နှှစွဲ�ဦးးကာ ဆိုနှဒဖြပ်များည််� အစွဲအီစွဲဉ်း�ကာ�ုအာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာု�ကြီးကာ�ုတင့်� အရေးကြကာာင့်�းကြကာားခွ�က်ြကာသူည်�။ သူု��ရေးသူာ���များ�ားကာ 

ဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွသူ�ု�ရေး�ာကာ��ှလုူ့ာပြီးပ်းီ လူ့နှး့ နှှင့်�် ခွါးများ�ုင့်� တ�ု�ကာ�ု ��စွဲခွ��းသူ�ု�လူ့�ုကာ�ခွ��်�� ရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။ ��စွဲခွ��းတငွ့်� ��အ�ာ�ှု စွဲခွ��းများှ�းကာ ၎င့်�းတု��အား 

ဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွတငွ့်� ကာ�ုင့်�ရေးဆိုာင့်�သူည််� ဆို�ုင့်�းဘ�တ�တွင့်� ခွငွ့်�်ဖြပ်�များ�ားရေးသူာ စွဲာရေးကြကာာင့်�းများ�ား၊ စွဲာသူားများ�ားပ်ါဝင့်�သူဖြ�င့််� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးဖြခွင့်�းနှငှ့်�် 

ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲတီ��းလူ့ှည်�်လူ့ည်�ဖြခွင့်�းဥပ်ရေး� ပ်���များ ၂၀ အ� တ�ားစွဲ�ွဆို�ုများည်�ဟူ� ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ ��ု�ရေး��ကာ�တငွ့်� အာများခွံဖြ�င့််� 

ဖြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်းလူ့ု�ကာ�ပ်ါသူည်�။

ဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွများ�ားကာ�ု ဆိုကာ�လူ့ကာ�ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ စွဲကာ�တင့်�ဘာ ၉ �ကာ�တငွ့်� ဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��းပြီးများ�ု��ယ်� တ�ားရုံံ�းတငွ့်� ရုံံ�းခွ��ု�း တကာ�ရေး�ာကာ�ကြကာား���များည််� 

ကာခွ�င့်�လူ့မ့ျားအု��ွ�အစွဲည်�းများ ှဘာသူာရေး�းရေးခွါင့်�းရေးဆိုာင့်� ဆို�ာဆိုများ�ဆို�ွ�ကာ�ု ရေး�ာကာ�ခွံရေးကြကာာင့်�း ဖြပ်သူ��� ���ကာ���များှ ရေး�ာကာ�လူ့ာကြကာသူည််� 

တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူတ့စွဲ�စွဲ�ကာလူ့ည်�း လူ့ာရေး�ာကာ�ပ်း့ရေးပ်ါင့်�းခွ�က်ြကာသူည်�။ 

ဆို�ာဆိုများ�ဆို�ွ�အား၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�ဇလ့ူ့�ုင့်�လူ့တငွ့်� အရေးများ�ကုာ��သူများမတ ရေး�်�ယ်���များ်�နှှင့်�်ရေးတ�ွဆိုံ�ခွ�်စွဲဉ်း�ကာ ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�ကာု� 

ရေးဝ���ခွ�မ်ျားနုှှင့်�် ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�ကာ သူ�့ကာ�ုစွဲ�ွဆို�ု�ားသူည်�်စွဲပွ်�စွဲ�ွခွ�ကာ�များ�ားကာု� လူ့ာရေး�ာကာ�ကြကာား�����ဖြ�စွဲ�သူည်�။ သူု��ရေးသူာ� 

အများအုား ပ်ယ်�ခွ�လူ့�ုကာ�ရေးသူာအခွါ ���ကာ���များှ တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ ဆိုနှဒဖြပ်ရေး�ကြကာရေးသူာ အု�းအမုျား�စွဲ�ွ��ခွွာ�ကွာ�ရေးဖြပ်း�သူတ့�ု�နှှင့်�် 

သူာွးရေး�ာကာ�ပ်း့ရေးပ်ါင့်�းခွ�က်ြကာသူည်�။ အခွ��ု�ကာ ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားအရေးပ်် စွဲစွဲ�တပ်�၏တ�ားစွဲွ�ဆို�ုများမုျား�ားကာ�ု ရုံတု�ခွ�သူည်�် စွဲာတ��းပ်ါ တီ�ပှ်�များ�ားကာ�ု 

ဝတ�ဆိုင့်�ခွ�က်ြကာသူည်�။ လူ့နှး့ နှှင့်�် ခွါးများ�ုင့်�တ�ု�ကာ ယ်င့်�း တ�ီပှ်�များ�ားကာ�ု များဝတ�ဆိုင့်�ခွ�ရ်ေးပ်၊ သူ�ု�ရေးသူာ� စွဲာတ��းများ�ားသူည်� ခွငွ့်�်ဖြပ်�ခွ�ကာ�ရေးတာင့်�းခွံစွဲဉ်း�ကာ 

များပ်ါ�ှုရေးသူာရေးကြကာာင့််� ခွငွ့်�်ဖြပ်��ားဖြခွင့်�းများ�ှသုူည်�်အတွကာ�  ဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ�ကာ�ုစွဲစီွဲဉ်း�သူမ့ျား�ားဖြ�စွဲ�ရေးသူာ ၎င့်�းတု��နှှစွဲ�ဦးးကာ�ု ပ်���များ ၂၀ အ� ရေး��ကာ��ပ်� 

ဖြပ်စွဲ�များတုစွဲ�ခွ�အဖြ�စွဲ� အရေး�းယ်ခ့ွံ�များည်�ဟူ� ��များ�ားကာရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ 

Anti-war protesters demonstrate in Kachin State,  
June 2019  © Emily Fishbein 

“ကန��တ��တ�� ဘ�မ� အမ��� မလ�ပ�ဘ��။ 

လူး ၏ အြပည်ြပည်ဆိငု်ရာလတွ်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့်အဖွဲကို ၂၀၁၉ ဒဇီင်ဘာက ေြပာကားချက်။

ဥပ�ဒလည�� မခ� ���ဖ�က�ဘ��။ �နရပ�စ�န��ခ��တ�မ���ရ��င��နရတ��သ��တ� 
�တ��က�ခ�စ���နရတ��တ�က�� ထ�တ��ဖဖ�� ဆ�ပရတ�ပ�။”  

ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင််် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၂၀

15“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ယ်င့်�းအများကုာ�ု ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၁၀ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��းပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းတငွ့်�ကြကာား��စွဲစွဲ�ရေးဆိုးခွ�သ်ူည်�။ တ�ားရုံံ�းကာ 

��ုရေး��တငွ့်�ပ်င့်� စွဲွ�ခွ�ကာ�နှစှွဲ�များ��ုးလူ့ံ�းဖြ�င့််� အဖြပ်စွဲ��ှရုေးကြကာာင့်�း စွဲ�ီင့်�ခွ�ကာ�ခွ�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ လူ့နှ�နှှင့်�်ခွများ�ုင့်�တ�ု�ကာ�ု ရေး�ာင့်��ဏာ�ခွ��စွဲ��ကာ� သူ�ု�များဟူ�တ�ကာ�ပ်� 

၂၀၀၀၀ (အရေးများ�ကုာ�� ၁၄ ရေး�်လူ့ာ) �ဏာ�ရေးင့် ွခွ�များတှ�ခွ�်သူည်�။ ၄င့်�းတု��ကာ �ဏာ�ရေးင့်ရွေးပ်းရေးဆိုာင့်���� ရေး�း့ခွ�ယ်�ခွ�သ်ူည်�။ ��ု ရေးင့်ပွ်များာဏာသူည်� 

လူ့သ့ူားခွ�င့်�းစွဲာ��များဆုို�ုင့်��ာအ�ွ��အစွဲည်�းများ�ားများ ှအစွဲားအစွဲာအတကွာ�တစွဲ�လူ့လူ့်င့်�ပ်�များ�းများ်ကာ�ပ်� ၁၅၀၀၀ ခွ��� ရေး�ာကာ�ပ်ံရ်ေးကြကား�ကြကာသူည််� 

အ�ုးအမုျား�များ�ဖ်ြပ်ည်�သူမ့ျား�ားအတကွာ� ကြီးကားီများားရေးသူာ ပ်များာဏာဖြ�စွဲ�သူည်�။ �ဏာ�ရေးင့်ရွေးပ်းရေးဆိုာင့်���� သူာွးကြကာရေးသူာအခွါ အများည်�များရေး�ာ�လူ့ု�သူ့တစွဲ�ဦးး ကာ 

ရေးင့်ရွေးပ်းရေးဆိုာင့်�ပြီးပ်းီဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�း တ�ားရုံံ�းစွဲာရေး�းကာ ၄င့်�းတု��အားရေးဖြပ်ာခွ�သ်ူည်�။

“ဆိုနိုဒပြ��ွ�တ်ုုင််�အတ်ွကို် ချန်််မိန််�လွ့အပေးရာအတ်ွကို်၊ ပေးကြွကို�ပေး�ကိုာ်သာ��ါထုည်််ငြိ�း� 
ချွင်််ပြ��ချျကို်ပေးလွ်ာကို်တ်ယူ်။ စားစား်တ်�်ကိုုုရာည််ညွှှန််�တ်�်စားကိုာ�လွု���ါရာင်် ပြဖွဲ့�တ််ပေး��ဖွဲ့ုု� ရာ�ကို 
တ်ချါတ်ပေးလွပေးပြ�ာတ်ယူ်။ ဘာယူ်ပေးလွာကို်�� သာ့တ်ုု�လွုုအ�်ချျကို်န်�်ည်းပေးအာင်် လွု�်လွု�် ဆိုနိုဒပြ��ွ�ပေးတ်ွဟုာ 
ငြိင်ုမ်�စားုစားးန်�် တ်န်ည််�မဟုုတ််တ်န်ည််�န်�်ငြိင်ုတ်ာ��။”

ဆို�ုင့်�းနှး့ပ်��၏ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�သူ�ု� ၂၀၁၉ �ီဇင့်�ဘာတငွ့်�ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

အဖြခွားရေးသူာကာခွ�င့်�လူ့မ့ျား��ုးတကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားသူည်�လူ့ည်�း လူ့ကာ��ကာ�ကုာ�င့်�ပ်ဋိပု်ကာခနှငှ့််� ပ်တ�သူကာ�၍ ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆို�ုဖြခွင့်�းနှငှ့််�ကာ

ခွ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�များ ှအ�ုးအမုျား�စွဲ�ွ��ခွာွ�ကွာ�ရေးဖြပ်း�သ့ူများ�ား၏ အရေးဖြခွအရေး�ကုာ� များးီရေးများာင့်�း��ုးဖြပ်သူည််�အတကွာ� �များ�းဆိုးီဖြခွင့်�း၊ တ�ားစွွဲ�ဆို�ုဖြခွင့်�း နှငှ့််� 

ရေး�ာင့်��ဏာ�ခွ�များတှ�ဖြခွင့်�းများ�ားခံွကြကာ�သူည်�။ ဆုုိုင််�န့ို��န််နှငှ့််� ပေး�ါလုွတ�ု�သူည်� ၂၀၁၁ ခွ�နှစှွဲ�၊ ဇ�ွ�လူ့တငွ့်� ဖြပ်��လူ့ည်�ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးခွ�ရ်ေးသူာ  

လူ့ကာ��ကာ�ကာ�ုင့်�ပ်ဋိပု်ကာခများ�ား ၈နှစှွဲ�ဖြပ်ည််� အ�မုျား�းအများတှ� အခွများ�းအ��းကာ�ု ဦးးရေးဆိုာင့်�စီွဲစွဲဉ်း�ပြီးပ်းီရေး��ကာ� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစီွဲတ��းလူ့ညှ််�လူ့ည်�ဖြခွင့်�း

နှငှ့််� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးခွငွ့််�ဥပ်ရေး�ကုာ� ခွ��ုးရေး�ာကာ�မုျားဖြ�င့််� စွဲွ�ခွ�ကာ�တင့်�ခံွခွ��်သူည်�။

၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�၊ ဇ�ွ�လူ့ ၆ �ကာ�တငွ့်� ၎င့်�းတု�� နှစှွဲ�ဦးးကာ ဇ�ွ�လူ့ ၈ �ကာ�နှငှ့််� ၉ �ကာ�များ�ားတွင့်� အခွများ�းအ��းပ်ွ�များ�ား 

ကာ�င့်�းပ်များည််� အရေးကြကာာင့်�းဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��း�ှု အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကုာ�အရေးကြကာာင့်�းကြကာားခွ�သ်ူည်�။ သူု��ရေးသူာ� 

အခွများ�းအ��းပ်ွ�များ�ားသူည်� နှစှွဲ�စွဲဉ်း� ကာ�င့်�းပ်ပြီးများ�ဖြ�စွဲ�သူဖြ�င့််� များည်�သူည််�အရေးကြကာာင့်�းကြကာားစွဲာမှျား များလူ့�ုအပ်�ရေးကြကာာင့်�း 

သူတ့�ု�ကာ�ု ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ ရေး��ကာ�ဆံို�းတငွ့်� ၄င့်�းတု��အ�ွ��သူည်� ဇ�ွ� ၉ �ကာ�တွင့်�သူာ လုူ့ပ်��ာှးများမုျား�ားကုာ� 

ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�။ �ု�လူ့ပု်��ာှးများအုတငွ့်�း ၄င့်�းတု�� အ�ပ်�စွဲ�ရေးလူ့းကာ ဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��း ဖြပ်ည်�သ့ူ�ဥယ်�ာဉ်း�နှငှ့််� 

စွဲ�ု�ဖြများဧ�ာပ်��းခြုံခံွအ�းီ�ှု လူ့များ�းကြကာား၌ လူ့ ့၆၀၀ ခွ���ရေး��ှတငွ့်� သူရုံ�ပ်�ရေး�်မုျားများ�ား တင့်�ဆိုကာ�ခွ�သ်ူည်�။ သူရုံ�ပ်�ရေး�်တင့်�ဆိုကာ�မုျားများာှ 

တစွဲ����ခီွ���ကြကာာခွ�ပ်ြီးပ်းီ စွဲစွဲ�ပ်ွ�ဖြများင့်�ကွာင့်�းများ�ား၊ စွဲစွဲ��ဟူတ�ယ်ာဉ်း�များ�ားမှျား အ�ပ်�သူားများ�ားအရေးပ််တု�ကာ�ခွ�ုကာ�ဖြခွင့်�းနှငှ့််� အသူကာ�ရေးဘးမှျား 

လူ့တွ�ရေးအာင့်� လူ့အ့များ�ား �ကွာ�ရေးဖြပ်း�ဖြခွင့်�းများ�ားကုာ� ရေး�ာ�ဖြပ်သူည််� သူရုံ�ပ်�ဖြပ်ဖြများင့်�ကွာင့်�းများ�ားပ်ါ ဝင့်�သူည်�။ လူ့ကာ��ကာ�ကုာ�င့်�ပ်ဋိပု်ကာခရေးကြကာာင့််� 

များမုျားကုာ�ုယ်�တ�ုင့်� ရေး��ပ်�စွွဲ���ခွာွ�ကွာ�ရေးဖြပ်းခွ��်သူည််� ဆို�ုင့်�းနှး့ပ်��ကာ“ င့်ါအမုျား�ဖြပ်��ခွ�င့်�တယ်�” ဆို�ုရေးသူာသူခီွ�င့်�းကုာ� သူဆီို�ုခွ�သ်ူည်�။

ရေး��ကာ�တစွဲ�ရေး��တငွ့်� ဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��းပြီးများ�ု��ယ်���များ�ှးကာ ဆို�ုင့်�းနှး့ပ်��နှငှ့််�ရေးပ်ါလူ့�တ�ု�အား ခွငွ့််�ဖြပ်�ခွ�ကာ�များ�ှုဘ�ဆိုနှဒဖြပ်သူဖြ�င့််� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝး

ဖြခွင့်�းနှငှ့််�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစီွဲတ��းလူ့ညှ််�လူ့ည်�ဖြခွင့်�း ဥပ်ရေး�ပ်���များ ၁၉ အ� တ�ားစွွဲ�ဆို�ုများည်�ဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ ဇွ��လူ့ ၁၁

 �ကာ�ရေး��တငွ့်� သူတ့�ု�နှစှွဲ�ရေးယ်ာကာ�သူည်� ဖြများစွဲ�ကြီးကားီ��းပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရံုံ�းသူ�ု� ရေးခွ်ရေးဆိုာင့်�သူာွးဖြခွင့်�းခံွခွ��်ပြီးပ်းီ အာများခံွ�ခွ�သ်ူည်�။ စွဲကာ�တင့်�ဘာ 

၂ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ၎င့်�းတု��အားဖြပ်စွဲ�များ�ုင့်��ာှးသူည်�ဟူ� ဆံို�းဖြ�တ�ကာာ ရေး�ာင့်��ဏာ� ၁၅ �ကာ�စီွဲ ခွ�များတှ�ခွ�သ်ူည်�။ ယ်င့်�းစီွဲ�င့်�ခွ�ကာ�အား 

ဆို���ကာ�င့်�သူည််�အရေး�ဖြ�င့််� ရေးပ်ါလူ့�ကာ တ�ားသူက့ြီးကားီအား ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်၏တ�ားစီွဲ�င့်�ရေး�းစွဲ�စွဲ� ယု်�ယ်ငွ့်�းပ်�ကာ�စွဲးီရေး�သူည််� သူရေးဘာဖြ�င့််� 

ခွ��ု�ခွငွ့်�ပ်�ကာ�တစွဲ�ခွ�ကုာ� ရေးပ်းအပ်�ခွ�သ်ူည်�။ ၄င့်�းအား �ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး� ပ်���များ ၂၂၈ အ�“တ�ားစီွဲ�င့်�ရေး�းတွင့်�ပ်ါဝင့်�ရေးသူာ 

ဖြပ်ည်�သူ�့ဝ���များ�းအား �ည်��ယ့်�ခွ�ကာ��ှု�ှု ရေးစွဲာ�ကာားဖြခွင့်�း သူု��များဟူ�တ� အရေးနှ�ှင့််�အယ်ကှာ�ရေးပ်းဖြခွင့်�း” ဖြ�င့််� တ�ားစွွဲ�ဆို�ုခွ�ပ်ြီးပ်းီ  စွဲကာ�တင့်�ဘာ 

၆ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ရေး��ကာ��ပ်� ရေး�ာင့်��ဏာ� သံူ�းလူ့ခွ�ခွ�သ်ူည်�။ ဆို�ုင့်�းနှး့ပ်��များာှ စွဲကာ�တင့်�ဘာ ၁၆ �ကာ�၊ ရေးပ်ါလူ့�များာှ �ီဇင့်�ဘာ ၁၆ �ကာ� 

ရေး�ာင့်��ဏာ�များ�ား ကာ�ခံွ ပြီးပ်းီစွဲးီသူည််�ရေး��ကာ�တငွ့်� ဖြပ်��လွူ့တ�လူ့ာကြကာသူည်�။

ဆိုက်ိုနွိုယ်ူပေးန်ပေးသာာ အမး - ဆုုိုင််�န့ို��န်် နိိုင််် ပေး�ါလုွ 
ငြိငု်မ်�ချျမ်�စွားာစုားပေးဝို�ပြချင််�နိိုင်််ငြိငု်မ်�ချျမ်�စွားာစားးတ်န််�လိွည်််လွည််ပြချင််� ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၁၉

ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၂၂၈

16 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ကိုရာင််တ်က်ိုကြွကိုလွး�်ရိာာ�သ့ာမျာ�

ကိုရာင််တုု်င််�ရာင််�သာာ�တ်က်ိုကြွကိုလွး�်ရိာာ�သ့ာ ၄ ဦး�မိာ ကိုရာင််ပြ�ည််န်ယ်ူမိ အပြင်င််��ွာ�ဖွွဲ့ယ်ူအုမ်ရာာစားးမ�ကုိုန််�တွ်င်် အုမ်မျာ�ကုုိုငြိဖုွဲ့�ချျဖွဲ့ျက်ို
ဆိုး�ပြချင််�နိိုင််် �တ််သာက်ိုငြိ�း� ငြိငု်မ်�ချျမ်�စွားာဆိုနိုဒပြ�မးတွ်င််�ါ ဝိုင််ချ�သ်ာည်််အတွ်က်ို ပေးထုာင််ဒဏ််တ်စ်ားလွစားး အသား�သား�ချျမိတ််ချ�ချ�ရ်ာ�ါသာည််။ 
ထုုု တ်က်ိုကြွကိုလွး�်ရိာာ�သ့ာမျာ�ထု�မိ တ်ဦး�ပြဖွဲ့စ်ားပေးသာာ ပေးန်ာ်အုန််�လိွသာည်် သ့ာ၏ငြိငု်မ်�ချျမ်�စွားာလွး�်ရိာာ�မးနိိုင််် �တ််သာက်ိုငြိ�း� 
မ�ကိုာချဏ်�စ်ားမိတ််ထုာ�ချ�ရာသာည််် ထုင််ရိာာ�ပေးသာာ လ့ွ�အခွျင်််အပေးရာ�ကိုာကွိုယ်ူသ့ာ ပြဖွဲ့စ်ား�ါသာည််။

၂၀၁၉ခွ�နှစှွဲ� ဧပြီးပ်လီူ့ ၁၉ �ကာ�တွင့်� ကာ�င့်�
တ�ုင့်�း�င့်�းသူားတကာ�ကြွကွာလူ့ပု်��ာှးသူရ့ေးလူ့း
ဦးး ဖြ�စွဲ�သူည််� ပေးန်ာ်အုန််�လိွ၊ ကုုိုပေးမာင််ဦး�၊ 
ဦး�င်ယ်ူ (ချ) ဆိုန််�လုွင််နိိုင််် မစားနိုဒာပြမင်််တု��သူည်� 
ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်အရေး�ှ�ရေးတာင့်�ပု်�င့်�း၊ 
ကာ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်��ှု ရေး�့ဖြများစွဲနှဒအီမုျား��ာစီွဲမံျားကာ�ု�းတငွ့်� 
ရေး���ုင့်�သူမ့ျား�ား ဦးးရေးဆိုာင့်�သူည််� 
ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ�တငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခွ�က်ြကာပ်ါသူည်�။ 
စွဲမံီျားကာ�ု�းအတကွာ�အသံူ�းဖြပ်�ရေးသူာရေးဖြများများ�ားသူည်� 
တ�ားများဝင့်� �ယ်�့ားသူည််� ရေးဖြများဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�း 
အစွဲ�ုး�ကာရေးကြကာည်ာပြီးပ်းီရေး��ကာ� ၂၀၁၉
 ရေး�ရေး�ာ�ဝါ�လီူ့၌ ၎င့်�းတု��၏ရေး�အမုျား�များ�ားကာ�ု 
ပြီး��ု��ကာ�ဖြခွင့်�းကုာ� ရေး�ဖ့ြများစွဲနှဒအီမုျား��ာစီွဲမံျားကာ�ု�းတငွ့်�
ရေး���ုင့်�သူမ့ျား�ားကာ ဆို���ကာ�င့်�ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�က်ြကာသူည်�။ 
ဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ�စွဲစီွဲဉ်း�သူမ့ျား�ားဖြ�စွဲ�သူည််� ကာ�ုရေးများာင့်�ဦးး၊ 
ဦးးင့်ယ်� (ခွ) ဆို��းလုုူ့င့်�နှငှ့််� များစွဲနှဒ�ဖြများင့််�တ�ု�ကာ ��ုင့်�း-ဖြများ��များာ�ယ်�စွဲပ်�ပြီးများ�ု� တစွဲ�ပြီးများ�ု�ဖြ�စွဲ�သူည််� ဖြများဝတသီူ�ု�သူာွးများည််�လူ့များ�းတစွဲ�ရေးလူ့်ာကာ� 
ခွ�တီကာ�ဆိုနှဒဖြပ်များည််�အရေးကြကာာင့်�း အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားအား အသူရုေးပ်းခွ�သ်ူည်�။ ရေး���အ���းလှူ့များာှ ဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ� စွဲစီွဲဉ်း��ာတငွ့်�ပ်ါဝင့်�ဖြခွင့်�းများ�ှုပ်� 
စွဲည်�းလံူ့�းည်ညီွတွ�များကုာ�ုဖြပ်သူသူည််�အရေး�ဖြ�င့််� ပ်ါဝင့်�ခွ�ဖ်ြခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည်�။

ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွခွ�တီကာ�ဆိုနှဒဖြပ်ပြီးပ်းီရေး��ကာ� များကြကာာမီျားတငွ့်� ��များ�ားကာ တကာ�ကြွကွာလူ့ပု်��ာှးသူရ့ေးလူ့းဦးးအား တ�ားဝင့်�ခွငွ့််�ဖြပ်�ခွ�ကာ�များ�ှုဘ� 
ဆိုနှဒဖြပ်သူည်�ဟူ� စွဲပွ်�စွဲွ�ကာာ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးဖြခွင့်�းနှငှ့််� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစီွဲတ��းလူ့ညှ််�လူ့ည်�ဖြခွင့်�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၁၉ အ� စွွဲ�ခွ�ကာ�ခွ�သ်ူည်�။ 
ဤဥပ်ရေး�သူည်� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွလုူ့ပ်��ာှးတကာ�ကြွကာသွူမ့ျား�ား၊ အ�း့သူဖြ�င့််� လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းခွ��ုးရေး�ာကာ�များမုျား�ားနှငှ့််� လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�း
ခွ��ုးရေး�ာကာ�မုျားများ�ားခံွစွဲား�ရေးသူာ လူ့�့�အတကွာ� တ�ားများ်တများ�ု�ှုရေး�းအတကွာ� စွဲည်�းရံုံ�းလုံူ့�ရေးဆိုာ�သူမ့ျား�ားကာ�ု ပ်စွဲ�များတှ��ား�ာတငွ့်� 
သံူ�းစွဲွ�ရေးလူ့�်ှုသူည်�။ တ�ားဥပ်ရေး�အ� ဆိုနှဒဖြပ်မုျားကာ�ုအရေးကြကာာင့်�းကြကာား���သူာ လုူ့�အပ်�ရေးသူာ�လူ့ည်�း လူ့ကာ�ရေးတ�ွတငွ့်�များ့ 
အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ အသူရုေးပ်း���လုူ့�အပ်�ခွ�ကာ�ကုာ� ခွငွ့််�ဖြပ်�ခွ�ကာ�ရေးတာင့်�းခံွ���လုူ့�အပ်�ခွ�ကာ�အဖြ�စွဲ� များတှ�ယ်သ့ူည်�။

၂၀၂၀ ဇ���ဝါ� ီ၁၇ တငွ့်� ဖြများဝတီပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရံုံ�းကာ တကာ�ကြွကွာလူ့ပု်��ာှးသူ ့၄ ဦးးအားအဖြပ်စွဲ��ှုရေးကြကာာင့်�း ဆံို�းဖြ�တ�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ ၎င့်�းတ�ု�အား 
တစွဲ�ဦးးကာ�ုရေး�ာင့်��ဏာ�တစွဲ�လူ့စီွဲခွ�များတှ�ခွ�သ်ူည်�။ ဖြပ်စွဲ��ဏာ�များ�ားကာ�ခံွပြီးပ်းီရေး��ကာ� များတ�လူ့ ၁၆ �ကာ�ရေး��တငွ့်� ကာ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�၊ 
ဘားအံရေး�ာင့်�မှျား လူ့တွ�ရေးဖြများာကာ�ခွ�က်ြကာပ်ါသူည်�။

Naw Ohn Hla © Democracy, Peace and Women Organization (DPW)

ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင်််ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၁၉

17“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



“ကိုရာင််အာဇာန်ည််ပေးန််” ဆိုုုတ်�်စားကိုာ�လွု��ကိုုု ဘာာလွုု�ပြဖွဲ့�တ််ရာမလွ�ဆိုုုတ်�် 
အပေး�ကိုာင််�ပြ�ချျကို်ပေး���ါ လွုု�ပေးတ်ာင််�ပေးတ်ာ် ရာ�တ်�်ဖွဲ့ွ��န်�် ငြိမု��န်ယူ်အာဏ်ာ�ုုင််ပေးတ်ွကို 
မပေး��ဘာ့�။ ဒါဟုာ အာဏ်ာ�ုုင််ပေးတ်ွကို ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒ
ကိုုု လွ့ထုုကိုုုဖွဲ့ုနိုို�်ဖွဲ့ုု� ထုင််သာလွုုသာု��ပေးန်တ်ာကိုုု ပြ�ပေးန်တ်ယူ်။ �ွ�ပေးတ်ွ၊ အထုုမ်�အမိတ်် 
အချမ်�အန်ာ�ပေးတ်ွအ�ါအဝိုင်် ယူဉ်း်ပေးကိုျ�မးထုု��တ်မ်� အချွင်််အပေးရာ�ပေးတ်ွကိုုု တ်ာ�ဆိုး�တ်ာဟုာ 
မတ်ရာာ��ါဘာ့�။ အစားုု�ရာအပေးန်န်�် လွ့မျ�ု�စားုအချွင်််အပေးရာ�ကိုုု န်ာ�လွည််ငြိ�း� အပြ�ည်််အဝို 
��်�ုု�သာင်််�ါတ်ယူ်။”

ရေး���အ���းလူ့ှ၏ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�ကာ�ု ၂၀၁၉ �ဇီင့်�ဘာလူ့ကာ ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

ပေးန်ာ်အုန််�လွိသူည်� ဖြများ��များာဖြပ်ည်�မှျား�င့်��ှားရေးသူာ တကာ�ကြွကွာလူ့ုပ်��ှားသူ့ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်ီး၊ ဖြများ��များာအာဏာာပု်�င့်�များ�ား၏�များ�းဆိုီးဖြခွင့်�း၊ 

တ�ားစွဲွ�ဆို�ုဖြခွင့်�းနှှင့််� ရေး�ာင့်�ခွ�ဖြခွင့်�းတု��ကာ�ု များကြကာာခွဏာ ခွံ�သူ့ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ���ကာ���ပြီးများု���ှု များဟူာဗျာနှဓ�လူ့ပ်��းခြုံခွံတွင့်� ၂၀၁၉ ကြသူဂ္ဂို�တ�လူ့ 

၁၂ �ကာ�ကာ ပြီးင့်ုများ�းခွ�များ�းစွဲွာကာ�င့်�းပ်သူည််� ကာ�င့်�အာဇာ�ည်�ရေး��အခွများ�းအ��းကာ�ု ဦးးရေးဆိုာင့်�ခွ�်သူည််�အတွကာ� အဖြခွားကာ�င့်�တု�င့်�း

�င့်�းသူားတကာ�ကြွကွာလူ့ုပ်��ှားသူ့များ�ားဖြ�စွဲ�ရေးသူာ ပေးစားာအ�လွ်ဘာတ််ချျ�ု၊ ပေးစားာသာုန််�ပေးဇာ်မင််�တ�ု�နှှင့််�အတ့ ၂၀၁၉ ရေးအာကာ�တု�ဘာတွင့်� 

ရေး�ာင့်�ခွ�ခွံခွ�်�သူည်�။

၂၀၁၉ ခွ�နှှစွဲ�ကြသူဂ္ဂို�တ�လူ့ ၉ �ကာ�ရေး��တွင့်� ၎င့်�းတု��ကာ ရေး�သူခွံအာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားအား ပ်ွ�ကာ�င့်�းပ်များည််�အရေးကြကာာင့်�း 

အရေးကြကာာင့်�းကြကာားခွ�်ရေးသူာအခွါ အခွများ�းအ��းအတွင့်�း“အာဇာ�ည်�” ဟ့ူရေးသူာစွဲကာားလူ့�ံးကာ�ု သူံ�းစွဲွ�ခွွင့််�များဖြပ်�ရေးကြကာာင့်�း ၎င့်�းတု��ကာ�ု 

အသူုရေးပ်းရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�်သူည်�။ သူု��ရေးသူာ� ��ုရေး��တွင့်� အခွများ�းအ��းကာ�င့်�းပ်�ာ၌ တားဖြများစွဲ��ားရေးသူာစွဲကာားလူ့ံ�း “အာဇာ�ည်�” 

ကာ�ုအသူံ�းဖြပ်�ခွ�်သူည်�။ ကြီးကာု�တင့်�သူတုရေးပ်းတားဖြများစွဲ��ားသူည််� “အာဇာ�ည်�” ဟူ့ရေးသူာစွဲကာားလူ့�ံးကာ�ု အသူံ�းဖြပ်�သူဖြ�င့််� ��ုအခွ�ကာ�အား 

ခွ��ုးရေး�ာကာ�သူည်�ဟူ�ဆို�ုကာာ ရေး��ကာ�တွင့်� ��တပ်��ွ��ကာ ပြီးင့်ုများ�းခွ�များ�းစွဲွာစွဲ�ရေးဝးဖြခွင့်�းနှှင့််� ပြီးင့်ုများ�းခွ�များ�းစွဲွာ စီွဲတ��းလူ့ှည််�လူ့ည်�ဖြခွင့်�း ဥပ်ရေး� 

ပ်���များ ၂၀ အ� ဦးးရေးဆိုာင့်�သူ့ သူံ�းဦးးအား စွဲွ�ခွ�ကာ�တင့်�ခွ�်သူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နှှစွဲ�ရေးအာကာ�တ�ုဘာ ၂ �ကာ�တွင့်�ရေးကာ�ာကာ�တံတားပြီးများု���ယ်�

တ�ားရုံ�ံးကာ ၎င့်�းတု��အားရေး�ာင့်��ဏာ� ၁၅ �ကာ�စီွဲခွ�များှတ�ခွ�်သူည်�။ သူ့တ�ု�သူည်�ရေး�ာင့်��ဏာ�ကုာ� ���ကာ���ပြီးများု��အင့်�းစွဲု��အကာ�ဉ်း�းရေး�ာင့်�

တွင့်� ကာ�ခွံခွ�်ပြီးပ်ီးရေး��ကာ� လူ့ွတ�ရေးဖြများာကာ�ခွ�်သူည်�။

ဆိုက်ိုနွိုယ်ူပေးန်ပေးသာာအမး - ကိုရာင််အာဇာန်ည််ပေးန်် ဆိုနိုဒပြ��ွ� 
ငြိငု်မ်�ချျမ်�စွားာစုားပေးဝို�ပြချင််�နိိုင််် ငြိငု်မ်�ချျမ်�စွားာ စားးတ်န််�လိွည်််လွည််ပြချင််�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၂၀

18 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
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အလုွ�်သာမာ�အခွျင်််အပေးရာ�လွး�်ရိာာ�သ့ာမျာ�

စားကို်ရှုံးု�အလွု�်သာမာ� ၇ဦး� နိုိင််် အလွု�်သာမာ�အချွင်််အပေးရာ�အပေးရာ�လွး�်ရာိာ�သာ့တ်စား်ဦး� စားုစားုပေး�ါင််� ရာိစား်ဦး�သာည်် ၂၀၁၉ စားကို်တ်င််ဘာာလွအတ်ွင််� 

ဧရာာ၀တ်းတ်ုုင််� �ုသာုမ် စားကို်မးဇု�ရာို အထုည််ချျ��်စားကို်ရှုံးု�အပြ�င််ဖွဲ့ကို်တ်ွင်် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ ဆိုနိုဒပြ�ပြချင််�န်�် စား�်လွျဉ်း်�ငြိ�း� တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုုချ�ထုာ�ရာ�ါသာည််။ ပြ�စား်

မးကိုျ��လွွန််ပေး�ကိုာင််�ထုင််ရာိာ��ါကို ပေးထုာင််ဒဏ်် ၃လွအထုုကိုျချ�ရာနိုုုင််�ါသာည််။

၂၀၁၉ခွ�နှစှွဲ� စွဲကာ�တင့်�ဘာလူ့ ၂�ကာ�ရေး��တငွ့်� ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံ အရေး��ကာ�ရေးတာင့်��ကာ� ဧ�ာ၀တတီ�ုင့်�း ပ်�သူမုျား� စွဲကာ�များဇုံ��ှု 

အ�ည်�ခွ��ပ်�စွဲကာ�ရုံံ�တငွ့်� ရေး�ာင့်����ခွ�ရီေးသူာ အလူ့�ပ်�သူများားများ�ားကာ စွဲကာ�ရုံံ�များ ှအလူ့�ပ်�သူများားအခွငွ့်�်အရေး�းခွ��ုးရေး�ာကာ�သူည်�ဟူ�

ဆို�ုကာာ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်ခွ�်ကြကာသူည်�။ ကာ���းများာရေး�းနှငှ့်�် လူ့�ပ်�င့်��းခွငွ့်�အနှတ�ာယ်�ကာင့်�း�ငှ့်�းရေး�း၊ လူ့စွဲာနှငှ့်�် ခွံစွဲားခွငွ့်�်များ�ား၊ 

အလူ့�ပ်�ခွ��ု�များ�ားအတွကာ� စွဲု�း�မုျား�များမုျား�ားကာ�ု ��တ�ရေး�ာ�ဖြပ်သူ��� �ည်��ယ့်�သူည်�် ဆိုနှဒဖြပ်များမုျား�ားကာ�ု ���ကာ���တငွ့်�ရေး���ုင့်�သူည်�် 

အလူ့�ပ်�သူများားအရေး�းလူ့ပု်��ာှးသူ့ ချချ (ချ) မဇာပြချည််လွင််�နှှင့်�် စွဲကာ�ရုံံ�အလူ့�ပ်�သူများားခွ�နှစှွဲ�ဦးး ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ အလူ့�ပ်�သူများားသူ

များဂ္ဂိုုရေးခွါင့်�းရေးဆိုာင့်�များ�ားလူ့ည်�းဖြ�စွဲ�သူည််� များခွ��ုများခီွ�ုင့်�၊ ကာ�ုရေးအာင့်�နှ�ုင့်�ဝင့်�း၊ မယူဉ်း်ယူဉ်း်ပေးအ�၊ ကိုုုဝိုင််�ပေးဇာ်ပေးထုွ� (ချ) ဖွဲ့ုု�ချွာ�၊ 

ကိုုုပေးအာင််ဆိုန််�ဦး�၊ မနိုိင််�နိုွယူ်လွင််�၊ မပေးမပြမတ််သာ ့ စွဲ�စွဲ�ရေးပ်ါင့်�း�စှွဲ�ဦးးကာ ဦးးရေးဆိုာင့်�စွဲစီွဲဉ်း�ခွ�်ကြကာသူည်�။ သူတ့�ု�ကာ ဆိုနှဒဖြပ်�

��ခွွင့်�်ဖြပ်�ခွ�ကာ�ရေးတာင့်�းခွံသူည််�စွဲာကာ�ုလူ့ည်�း ကြီးကာ�ုတင့်�၍ကြသူဂ္ဂို�တ�လူ့ ၂၉ �ကာ�ရေး��တငွ့်�ပြီးများ�ု�များအာဏာာပ်�ုင့်�များ�ား�ံပ်ု��ခွ�်သူည်�။

စွဲကာ�တင့်�ဘာ ၂ �ကာ� �ံ�ကာ� ၉ ���ီခွ���တငွ့်�စွဲကာ�ရံုံ�အလူ့�ပ်�သူများား ၁၀၀၀ ခွ���သူည်� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်���အတကွာ� စွဲကာ�ရံုံ�အဖြပ်င့်�ဘကာ�၌ 

စွဲ�ရံုံ�းခွ�က်ြကာသူည်�။ ဆိုနှဒဖြပ်�ာရေး��ာသူ�ု� ပြီးများ�ု�များ��တပ်��ွ��များ�ှ�အ�ာ�ှုများ�ား ရေး�ာကာ��ှုလူ့ာပြီးပ်းီ ဆိုနှဒဖြပ်သ့ူများ�ားကုာ�လူ့စ့ွဲ�ခွွ����ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�သ်ူည်�။ များ�ကာ� 

၉��� ီ၃၀ ခွ���တငွ့်�ရေး�သူခံွပြီးများ�ု��ယ်�အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ များခွခွနှငှ့််� အလူ့�ပ်�သူများားခွ��စွဲ�ရေးယ်ာကာ�အား ရေးခွ်ယ်�့ာ ၄င့်�းတု��ကာ ညုှ်နှုုင့်�းလုူ့�၍ 

ရေးတ�ွဆံို����ဖြ�စွဲ�များည်�ဟူ� များတှ��င့်�ခွ�သ်ူည်�။ သူ�ု�ရေးသူာ� ပြီးများ�ု��ယ်�အရေး�ရွေး�အွ�ပ်�ခွ��ပ်�ရေး�း ဦးးစွဲးီဌာာ�ရံုံ�းသူ�ု� သူတ့�ု�ရေး�ာကာ�ရေးသူာအခွါ ��များ�ားကာ များခွခွသူည်� 

ဆိုနှဒဖြပ်���ခွငွ့််�ဖြပ်�ခွ�ကာ� ရေးတာင့်�းခံွ�ားဖြခွင့်�းများ�ှုရေးသူာရေးကြကာာင့််� သ့ူ�အားပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးဖြခွင့်�းနှငှ့််�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစီွဲတ��းလူ့ညှ််�လူ့ည်�ဖြခွင့်�းဥပ်ရေး�ပ်���များ ၁၉

 ကာ�ုခွ��ုးရေး�ာကာ�ဖြခွင့်�းဖြ�င့််�တ�ားစွဲွ�ဆို�ု�လူ့မုျား်�များည်�ဟူ� ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ စွဲကာ�ရံုံ�အလူ့�ပ်�သူများား ၇ ဦးးကာ များခွခွကုာ� ပ်စွဲ�မှျားတ��ား တ�ားစွွဲ�ဆို�ုဖြခွင့်�းကုာ� 

ကာ���ကာကွာ�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ သူ�့ကာ�ု စွဲွ�ခွ�ကာ�တင့်�ပ်ါကာ ဆိုနှဒဖြပ်မုျားကာ�ု စွဲစီွဲဉ်း�သူခ့ွ�င့်�းအတတ့ ့၎င့်�းတု��ကာ�ုပ်ါ တ�ားစွဲွ�သူင့််�ရေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာဆို�ုခွ�က်ြကာသူည်�။

အလူ့�ပ်�သူများားများ�ားကာ ရေး��ကာ��ပ်�နှစှွဲ��ကာ� ကြကာာ ဆိုကာ�ဆိုနှဒဖြပ်ခွ�ပ်ြီးပ်းီ စွဲကာ�တင့်�ဘာ ၄ �ကာ�ရေး��တွင့်� စွဲကာ�ရံုံ�နှငှ့််� အလူ့�ပ်�သူများားတ�ု�အကြကာား

ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�ကာ�များ�ားကာ�ု သူရေးဘာတည့်ခီွ�ကာ��ယ်န့ှ�ုင့်�ခွ�ပ်ြီးပ်းီရေး��ကာ� ဆိုနှဒဖြပ်များမုျား�ားကုာ� �ပ်�ဆို�ုင့်�းလုူ့�ကာ�သူည်�။ သူု��ရေးသူာ�စွဲကာ�တင့်�ဘာ ၆ �ကာ�တငွ့်� 

တကာ�ကြွကွာလူ့ပု်��ာှးသူ ့�စှွဲ�ဦးးအား ပြီးများ�ု�များ��စွဲခွ��းသူ�ု� ရေးခွ်ခွ�ပ်ြီးပ်းီ၎င့်�းတ�ု�အား အများ�ုငွ့််�အရေး�းယ်သ့ူာွးများည်�ဖြ�စွဲ�ရေးကြကာာင့်�းနှငှ့််� အာများခံွနုှ�င့်���� အာများခံွသူမ့ျား�ား 

လူ့�ုအပ်�ရေးကြကာာင့်�း ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�သ်ူည်�။ �ု�အခွ��ု�များစှွဲပြီးပ်းီ သူတ့�ု�၏တ�ားခွငွ့်�များ�ားများာှ ရေးနှးှရေးကားွရေး�ခွ�သ်ူည်�။ အ�း့သူဖြ�င့််� အများ�ုငွ့််�တ�ုင့်�ကြကာားသ့ူ 

��အ�ာ�ှုကာ�ု ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်၏ အဖြခွားရေး�သူသူ�ု� ရေးဖြပ်ာင့်�းရေး��့ခွ�ပ်ြီးပ်းီသူည််�ရေး��ကာ�တငွ့်�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ စွဲကာ�ရံုံ�အလူ့�ပ်�သူများားခွ��စွဲ� ဦးး များာှ စွဲကာ�ရံုံ�တငွ့်� 

ဆိုကာ�လူ့ကာ� အလူ့�ပ်�လူ့�ပ်�ရေး�ရေးသူာ�လူ့ည်�း ���ကာ���တငွ့်�ရေး���ုင့်�ရေးသူာ များခွခွများာှ တ�ားရံုံ�းကြကာား��မုျားများ�ားကုာ� တကာ�ရေး�ာကာ���� တ�ားရံုံ�းသူ�ု� အပ်တ�စွဲဉ်း� 

သူာွးရေး��သူည်�။

မခခ က အြပည်ြပည်ဆိငု်ရာ လတွ်ငမိ်းချမ်းသာခငွ့်အဖွဲကို ၂၀၁၉ခုှစ် ဒဇီင်ဘာလက ေြပာြပချက်။

အစ���ရအ�နန�� အရပ�ဖက�အဖ��အစည���တ�န�� အလ�ပ�သမ��အ�ရ� လပ�ရ���သ��တ�န�� တ��အလ�ပ�လ�ပ� သင��တယ�၊ သ�တ��န�� 

စက����ပ�ရမယ�၊ သ�တ��အသ�က�� န���ထ�င�ရမယ�။ အခ�လ�� ဖ���ပ�တ�ဟ� ကန�မက��ပ��တ�န��အ���ဖစ��စတယ�။ ကန�မလ��

လ�မ� ��က���တ�င� ဒ�လ��တရ��စ����င�ရင� ဆင��ရ�ပ�� ဘဝအ��ခအ�နခက�ခ�တ�� အလ�ပ�သမ���တ�က��ဆ��ရင� ပ��ဆ���မ��ပ�။”

“တ��င���ပည�ရ�စ��ပ����ရ�က�� တ���တက��စခ�င�တယ�ဆ��ရင� 
အလ�ပ�သမ���တ�ရ� စ��ဝတ��န�ရ�က�� တ���တက��အ�င�လ�ပ�မ�ရမယ�…
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ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင်််ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််� ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၁၉

19“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ရာခုုျင််သာတ်င််�အယ်ူဒးတ်ာ

သာတ်င််�အယူ်ဒးတ်ာ ဦး�ပေးအာင််မာန််ဦး� သာည််  ပြမန််မာနိုုုင််င်�ရာို တ်ုုင််�ရာင််�သာာ�လွ့န်ည််�စားုမျာ�ကိုုု �စား်မိတ််ထုာ� သာု��စားွ�ပေးလွ်ရာိုပေးသာာ ပြမန််မာနိုုုင််င်�၏ 

ဖွဲ့ုနိုို�်သာည််် ဥ�ပေးဒတ်စား်ချုပြဖွဲ့စား်သာည််် မတ်ရာာ�အသာင််�ဥ�ပေးဒကိုုု ပေးဖွဲ့ာကို်ဖွဲ့ျကို်သာည််ဟုု စားွ�်စားွ�ချ�ရာငြိ�း�ပေးန်ာကို် �ုန််�ပေးအာင််�ပေးန်ရာသာည််။ သာ့သာည်် 

ပြမန််မာစားစား်တ်�်နိုိင််် ရာချုုင််လွကို်န်ကို်ကိုုုင််အဖွဲ့ွ��တ်ုု�အ�ကိုာ� ပြဖွဲ့စား်�ွာ�ပေးန်ပေးသာာ တ်ုုကို်�ွ�မျာ�အတ်ွင််� ချျ�ု�ပေးဖွဲ့ာကို်မးမျာ�ကိုုု သာတ်င််�ရာယူ့တ်င််ပြ�ပေးန်သာည််် 

ရာချုုင််ပြ�ည််န်ယူ်အပေးပြချစားုုကို် ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကို်ပေးရာ�မးဒးယူာအဖွဲ့ွ��၏ အယူ်ဒးတ်ာချျ��်ပြဖွဲ့စား်သာည််။ အဆိုုု�ါစားွ�ချျကို်သာည်် အပြမင်််ဆိုု�� ပေးထုာင််ဒဏ်် င်ါ�နိုိစား်အထုု 

ပြ�စား်ဒဏ််ကိုျချ�ရာနိုုုင််သာည််။

“အစားုု�ရာကို ကိုွန််ပေးတ်ာ််ကိုုု စားွ�ဆိုုုထုာ�တ်�် အမးကိုုုရှုံးု�်သာုမ်�နိုုုင််�ါတ်ယူ်။ ရှုံးု�်လွည််� ရှုံးု�်သာုမ်�သာင်််တ်ယူ်။ ငြိ�း�ပေးတ်ာ် 
ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကို်ပေးရာ�မးဒးယူာအဖွဲ့ွ��ကိုုု လွွတ််လွွတ််လွ�်လွ�်အလွု�်လွု�်နိုုုင််ပေးအာင်် မိတ််�ု�တ်င််ချွင်််လွည််� 
ပေး��သာင်််�ါတ်ယူ်။”

�ခွ�ုင့်�ဖြပ်ည်��ယ်�အရေးဖြခွစွဲု�ကာ� များ�ီယီ်ာအ��ွ�တစွဲ�ခွ�ဖြ�စွဲ�သူည််� �ွံပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�းများ�ီယီ်ာအ��ွ�၏ အယ်��တီာခွ��ပ်� ကာ�ုရေးအာင့်�များာ��ဦးး

ပေးအာင််မာန််ဦး� (ရေးခွ်) ရေးအာင့်�များင့်�းဦးး ရေးခွ် ဦးးဘခွင့်�သူည်� �ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�းများ�ီယီ်ာအ�ပ်�စွဲ� (DMG) ၏တည်�ရေး�ာင့်�သူန့ှှင့်�်အယ်��တီာခွ��ပ်�ဖြ�စွဲ�
သူည်�။ DMG  ကာု�၂၀၁၂ ခွ�နှစှွဲ�တငွ့်�တည်�ရေး�ာင့်�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ �ခွ�ုင့်�ဖြပ်ည်��ယ်�အတငွ့်�းများ ှသူတင့်�းနှငှ့်�် များ�ကာ�ရေးများာှကာ�ရေး�း�ာများ�ားကာု� အ�း့ဖြပ်� တင့်�ဖြပ်ရေး�ရေးသူာ 
များ�ီယီ်ာရေးအဂ္ဂို�င့်�စွဲ ီတစွဲ�ခွ�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ 

၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�အရေးစွဲာပ်�ုင့်�း များစှွဲ၍ ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�နှငှ့်�် �ခွ�ုင့်�စွဲစွဲ�တပ်� (�ခွု�င့်�လူ့မ့ျား��ုးလူ့ကာ��ကာ�ကာု�င့်�တပ်��ွ��) တ�ု�အကြကာား တ�ုကာ�ပ်ွ�များ�ား တ�ုးများ�ားလူ့ာရေးသူာအခွါ 
�ွံ�ပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�းအ�ွ��သူည်� လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းခွ��ုးရေး�ာကာ�များမုျား�ားနှငှ့်�် အဖြခွားရေးသူာကာ��းလူ့�ွ�များုများ�ား၊ အ�း့သူဖြ�င့််� ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�၏ 
ကာ��းလူ့�ွ�များုများ�ားအရေးကြကာာင့်�း သူတင့်�းများ�ား ပ်ံ�များ�ှ�တင့်�ဖြပ်ခွ�သ်ူည်�။ ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� ရေးများလူ့အရေးစွဲာပ်ု�င့်�းတငွ့်� ဦးးရေးအာင့်�များာ�� ဦးးသူည်� သူ�့အား များတ�ားအသူင့်�း 
ဥပ်ရေး� ပ်���များ ၁၇ (၂)ဖြ�င့််�တ�ားစွဲ�ွဆို�ု�ားရေးကြကာာင့်�း သူ�ုသူည်�။  ယ်င့်�းဥပ်ရေး�အ� တ�ားများဝင့်�အသူင့်�းအ�ွ��တစွဲ�ခွ�ခွ�ကာ�ု စွဲမီျားံခွ���ခွွ�ဖြခွင့်�း၊ 
အားရေးပ်းကာည့်ဖီြခွင့်�း၊ ဖြများှင့််�တင့်�ဖြခွင့်�း ဖြပ်�လူ့�ပ်�သူ ့များည်�သူက့ာ�ု များဆို�ု ရေး�ာင့်��ဏာ�င့်ါးနှစှွဲ�အ� ုဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�များတှ�နှ�ုင့်�သူည်�ဟူ� ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားသူည်�။  

“မးဒးယူာသာမာ� ပေးတ်ွကိုုု �စား်မိတ််မထုာ�သာင်််�ါဘာ့�၊ ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု�ကိုုု ဖွဲ့ုနိုို�်ဖွဲ့ုု�လွည််� မသာင်််ဘာ့�၊ 
လွွတ််လွ�်တ်�်သာတ်င််�မးဒးယူာကိုုု အာ�ပေး��သာင်််တ်ယူ်။ ပြမှင်််တ်င််သာင်််တ်ယူ်။” 

ရေး�ဝင့်�းဆို��း၊ အယ်��ီတာ၊ �ွံပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�းများ�ီယီ်ာအ��ွ�

တ�ားများဝင့်�အ�ွ��အစွဲည်�းများ�ားအကာ�ဥပ်ရေး�သူည်� ပ်ဋိပု်ကာခဖြ�စွဲ�ပ်ာွး�ာ ရေး�သူများ�ား�ှု တ�ုင့်�း�င့်�းသူားလူ့�့ည်�းစွဲ� အ�ပ်�သူားများ�ားအား �များ�းဆိုးီ��ု�းသူမုျား�း��� 
ဖြများ��များာအာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားများ ှကာာလူ့ကြကာာ�ညှ်�စွဲာွအသံူ�းဖြပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ အဓိပု်ါါယ်�များ�ှင့်�းလူ့င့်�းသူည််� စွဲကာားလံူ့�းများ�ားဖြ�င့််� ရေး�းသူား�ားရေးသူာ ဥပ်ရေး�တစွဲ�ခွ�ဖြ�စွဲ�သူည်�။  
ရေးအာင့်�များာ��ဦးးကာ�ု ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� ရေးများလူ့ ၁ �ကာ�ရေး��တငွ့်� အများ�ုငွ့််�ခွ�သ်ူည်�။ သူ�ု�ရေးသူာ� ယ်င့်�းသူု��အများ�ုငွ့််��ားရေးကြကာာင့်�းကုာ� အဖြခွားများ�ီယီ်ာတစွဲ�ခွ�တငွ့်� သူတင့်�းပ်ါလူ့ာမှျား 
ရေးအာင့်�များာ��ဦးးကာ�ုယ်�တ�ုင့်�ကာ သူ�ုှုခွ��်သူည်�။ ယ်ရေး��အ� ုသူ�့အား များည်�သူည််�ကာစုွဲစနှငှ့််� စွဲွ�ခွ�ကာ�တင့်�သူည်�ကုာ� �ငှ့်�း�ှင့်�းလူ့င့်�းလူ့င့်�း များသူ�ုရေးသူးရေးသူာ�လူ့ည်�း 
�ွ�ံပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�းမီျား�ယီ်ာအ�ွ��၏ သူတင့်�းတင့်�ဖြပ်ခွ�ကာ�များ�ားနှငှ့််� သူကာ�ဆို�ုင့်�လူ့မုျား်�များည်�ဟူ� ၄င့်�းကာ ယံ်�ကြကာည်��ားသူည်�။ 

၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�ရေးများလူ့ ၅ �ကာ�နှငှ့််� ၆ �ကာ�များ�ားတွင့်��ခုွ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�၏ပြီးများ�ု�ရေးတာ�စွဲစွဲ�ရေးတ�ွှု ��အ�ာ�ှုများ�ားသူည်� DMG မှျား သူတင့်�းရေး�ာကာ�နှစှွဲ�ဦးးအား 
ရေးအာင့်�များာ��ဦးး များည်�သူည််�ရေး��ာတငွ့်��ှုရေး�သူည်� ဆို�ုသူည််�အခွ�ကာ�နှငှ့််� �ခုွ�င့်�ဖြပ်ည်��ယ်�အရေးကြကာာင့်�း DMG ၏ သူတင့်�းတင့်�ဖြပ်ခွ�ကာ�များ�ားနှငှ့််� ပ်တ�သူကာ�ပြီးပ်းီ 
စွဲစွဲ�ရေးဆိုးရေးများးဖြများ��းခွ�သ်ူည်�။ ��အ�း့သူတင့်�းတပ်��ွ��များ ှအ�ာ�ှုများ�ားကာလူ့ည်�း ရေးအာင့်�များာ��ဦးး၏အမုျား�ကုာ��ာှရေး�ခွွ�ပ်ြီးပ်းီ သူ၏့များသုူားစွဲ�ဝင့်�များ�ားကုာ� ရေးများးဖြများ��းခွ�သ်ူည်�။ 
သူသ့ူည်� �များ�းဆိုးီခံွ�ဖြခွင့်�းခံွ�များည်�ကုာ�ရေးကြကာာကာ��ံ့�၍ ယ်ခွ�အ� ု၁၀ လူ့ရေးကာ�ာ� ပ်���းရေးအာင့်�း ရေး�ခွ�သ်ူည်�။

ရေးအာင့်�များာ��ဦးးအရေးပ်် စွဲွ�ခွ�ကာ�တင့်��ားသူည််�အဖြပ်င့်� DMG သူည်� ၎င့်�း၏ မီျား�ယီ်ာလူ့�ပ်�င့်��းလူ့�ပ်�ကုာ�င့်�ခွငွ့််�လူ့�ုင့်�စွဲင့်� နှငှ့််� နှစှွဲ�ပ်တ�တစွဲ�ကြီးကာမုျား� ��တ�ရေးဝရေး�ရေးသူာ 
�ွ�ံပြီး��ုးတ�ုးတကာ�ရေး�းသူတင့်�းဂ္ဂို�ာ�ယ်� ��တ�ရေးဝခွငွ့််�လုူ့�င့်�စွဲင့်�အတွကာ� သူကာ�တများ�းတု�း�ာတငွ့်� အခွကာ�အခွ�များ�ားနှငှ့််��င့်�ဆို�ုင့်�ခွ��်သူည်�။ ဤလုူ့�င့်�စွဲင့်�များ�ားများ�ှုလူ့�င့်� 
အ�ွ��အစွဲည်�းအရေး�နှငှ့််� တ�ားဝင့်�လူ့ည်�ပ်တ�နုှ�င့်�ဖြခွင့်�း များ�ှုရေးတာပ််ါ၊ သူတင့်�းရေး�ာကာ�များ�ားအားလူ့ည်�း ရေးနှ�ှင့််�ယ်ကှာ�ဖြခွင့်�း၊ �များ�းဆိုးီဖြခွင့်�းများ�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခံွ�နှ�ုင့်�ရေးခွ� 
ပ်�ုများ�ားသူာွးကာာ  �ခွ�ုင့်�ဖြပ်ည်��ယ်��ှုအရေးဖြခွအရေး�များ�ားနှငှ့််�ပ်တ�သူကာ�သူည််� သူတင့်�းအခွ�ကာ�အလူ့ကာ�များ�ားတင့်�ဖြပ်နုှ�င့်�သူည််�  အ�ွ��၏ စွဲမွျား�း�ည်�ကုာ� 
အား�ည်�းသူာွးရေးစွဲနှ�ုင့်�သူည်�။

မတ်ရာာ�အသာင််�ဥ�ပေးဒ - ပ်���များ ၁၇ (၂)

20 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ကိုရာင််န်းအပေးရာ�လွး�်ရိာာ�သ့ာမျာ�

ကိုရာင််န်းလွ့မျ�ု�တ်ကို်ကြွကိုလွး�်ရာိာ�သာ့ ၆ ဦး�အာ� ကိုယူာ�ပြ�ည််န်ယူ် ဝိုန််ကြီးကိုး�ချျ��်ကိုုု 

အ�ကိုည််ည်ု��ျကို်ပေးစားမးပြဖွဲ့င််် အပြ�စား်ရာိုပေး�ကိုာင််�ထုင််ရာိာ�သာပြဖွဲ့င််် တ်ရာာ�ရှုံးု��ကို ၂၀၁၉  

ချုနိုိစား် ပေးအာကို်တ်ုုဘာာလွတ်ွင်် ပေးထုာင််ဒဏ်် ၆ လွစားး ချျမိတ််ချ�်သာည််။ ၄င််�တ်ုု�မိာ၂၀၁၉ ဇွန််လွတ်ွင်် 

ဖွဲ့မ်�ဆိုး�ထုုန််�သာုမ်�ပြချင််�ချ�ရာငြိ�း� ချျ��်ရာကို်ပြဖွဲ့င််် ပေးထုာင််ဒဏ််ရာကို်ပေးစား်ငြိ�း� ၂၀၁၉ ဒးဇင််ဘာာလွတ်ွင်် 

ပြ�န််လွည််လွွတ််ပေးပြမာကို်ချ�်သာည််။

“အစားုု�ရာကိုပေးပြ�ာတ်ယူ်၊ ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု�အပေးန်န်�် ဥ�ပေးဒအတ်ုုင််� ဆိုနိုဒပြ�လွုု�ရာတ်ယူ်၊ လွွတ််လွ�်စားွာ ထုု
တ််ပေးဖွဲ့်ပေးပြ�ာဆိုုု�ုုင််ချွင်််ရာိုတ်ယူ်တ်�်။ ဒါပေး�မ�် အ�ဒါပေးတ်ွကိုတ်ရာာ�မ်တ်တ်�် ဥ�ပေးဒပေးတ်ွမဟုုတ််�ါဘာ့�။ 
ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု�အတ်ွကို်မဟုုတ််ဘာ့�၊ ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု�ရာ�� လွ့�အချွင်််အပေးရာ�ကိုုု မပေးလွ�စားာ�ဘာ့�၊ 
အာဏ်ာရာိုတ်�်သာ့ပေးတ်ွကို ကိုွန််ပေးတ်ာ်တ်ုု�ကိုုုဖွဲ့ုနိုို�်တ်�်ပေးန်ရာာမိာ သာု��ဖွဲ့ုု���ပြဖွဲ့စား်တ်ယူ်။”

�းီ�၏ီ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာ လူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�် အ��ွ�အား ၂၀၂၀ ဇ���ဝါ�ီလူ့ကာ ရေးဖြပ်ာကြကာားခွ�ကာ�။

ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံအရေး��ှရေးတာင့်�ပ်�ုင့်�း ကာ�င့်��ဖီြပ်ည်��ယ်�ဟူ�လူ့ည်�း လူ့သ့ူမုျား�ားရေးသူာ ကာယ်ားဖြပ်ည်��ယ်�သူည်� များကြကာာရေးသူးများ ီနှှစွဲ�များ�ားအတငွ့်�းကာ လူ့မ့ျား��ုးစွဲ�ရေး�း�ာ 
နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းအရေးကြကာာင့်�းများ�ားဖြ�င့််� အဖြင့်င့်�းပ်ာွး�ယွ်��ာများ�ား ဖြ�စွဲ�ရေးပ််ခွ�ရ်ေးသူာ ရေး��ာဖြ�စွဲ�ခွ�သ်ူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နှစှွဲ�တငွ့်� အ��အယ်�� ီ 
ဦးးရေးဆိုာင့်�သူည််� ဖြပ်ည်��ယ်�အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ ရေး�်ရေးအာင့်�ဆို��းစွဲ�ကြကာည်�၏�ခွင့်�၊ ဖြများ��များာနှု�င့်�င့်ံလူ့တွ�လူ့ပ်�ရေး�းလူ့ပု်��ာှးများရုေးခွါင့်�းရေးဆိုာင့်�တစွဲ�ဦးး 
ဖြ�စွဲ�သူည််� ဗျာ�ုလူ့�ခွ��ပ်�ရေးအာင့်�ဆို��း၏ရုံ�ပ်�တ�ကာ�ု ကာယ်ားဖြပ်ည်��ယ်� လူ့ွ�ုင့်�ရေးကာာ�ပြီးများ�ု�ရေးတာ�၏�င့်�ဖြပ်င့်�တငွ့်� စွဲ�ုကာ��မ့ျားည်�် အစွဲအီစွဲဉ်း�ကာ�ုရေးကြကာည်ာခွ�သ်ူည်�။  
ယ်င့်�းအစွဲအီစွဲဉ်း�များှာ ဖြများ��များာနှ�ုင့်�င့်ံ�ှု တ�ုင့်�း�င့်�းသူားလူ့မ့ျား��ုးစွဲ�များ�ားအရေးပ်် လူ့မ့ျား�ားစွဲ�ကြီးကားီဖြ�စွဲ�ရေးသူာ ဗျာများာလူ့မ့ျား��ုးတ�ု�၏ယ်ဉ်း�ရေးကာ�းများနုှှင့်�်နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းအ� လူ့မှျား�းများ�ုးများကုာ�ု 
အားဖြ�ည်�်ရေးပ်းသူည်�ဟူ�ဆို�ုကာာ ရေး�သူခွံ�ပ်��ာ့လူ့�့�များ�ားများ ှခွ�ကာ�ခွ�င့်�းဆို���ကာ�င့်�တံ��ဖြပ်��ခွ�်သူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�နှစှွဲ�တရေးလူ့်ာကာ�လူ့ံ�း ဆိုနှဒဖြပ်ပ်�ွများ�ား အများ�ားအဖြပ်ား 
ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးခွ�ပ်ြီးပ်းီ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွတကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားစွဲာွသူည်�လူ့ည်�း ဥပ်ရေး�များ�စ်ွဲ�ရုံံ�းများ၊ု “လူ့ံ�ုရေးဆိုာ�များ”ု နှှင့်�် အသူရေး���ကာ�များမုျား�ားဖြ�င့််� တ�ားစွဲ�ွဆို�ုဖြခွင့်�း ခွံ�သူည်�။

၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�၊ ရေး�ရေး�ာ�ဝါ�လီူ့တငွ့်�အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ ရုံ�ပ်�တ�ကာ�ု �ငွ့်�်လူ့စှွဲ�လူ့�ုကာ�ခွ��ု�တွင့်� ရေး�သူခွံလူ့�့�သူည်�ရေး�ါသူ�ကွာ�ပြီးပ်းီ ရေး�ာင့်�ရေးပ်ါင့်�းများ�ားစွဲာွ
ရေးသူာဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားလူ့များ�းရေးပ််�ကွာ� ဆိုနှဒဖြပ်ကြကာသူည်�။ ရုံ�ပ်���ကာ�ုအဖြခွားရေး��ာသူ�ု� ရေး��့ရေးဖြပ်ာင့်�း�ား�ှ�ု�� ရေးတာင့်�းဆို�ုခွ�်သူည်�။ ရေး�ရေး�ာ�ဝါ� ီ၁၂ �ကာ�တငွ့်� 
��များ�ားကာ ဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဘာကာ�ည်�ဆို��များ�ားနှငှ့်�်များ�ကာ��ည်�ယ်ု�ဗျာံ�းများ�ား အသူံ�းဖြပ်�၍ အင့်�အားသူံ�း တံ��ဖြပ်��ခွ�်သူည်�။ လူ့အ့များ�ားအဖြပ်ား�ဏာ��ာ�ခွ�သ်ူည်�။ 
အရေးဖြခွအရေး�ကာု�ရေးအးရေးဆိုးရေးစွဲ���အတကွာ� ကာ�င့်��ရီေးခွါင့်�းရေးဆိုာင့်�များ�ားကာ ဖြပ်ည်��ယ်�အစွဲု�း�အ�ာ�ှုများ�ားနှငှ့်�် ည်ှနုှုုင့်�းအရေးဖြ��ာှ���ရေးတ�ွဆိုံ�ခွ�က်ြကာသူ
ည်�။ အကြီးကာမုျား�များ�ားစွဲာွ ရေးတ�ွဆိုံ�ပြီးပ်းီသူည်�်ရေး��ကာ�တငွ့်� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွဆိုနှဒဖြပ်သူမ့ျား�ားကာ�ု တ�ားစွဲ�ွ��� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်��ားရေးသူာ စွဲွ�ခွ�ကာ�များ�ားကာု� ပ်ယ်���ကာ�ရေးပ်း��� 
အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ သူရေးဘာတခ့ွ�်သူည်�။ သူ�ု�ရေးသူာ� ရုံ�ပ်�တ�ကာ�ု �ယ်��ာှး���အတွကာ� တစွဲ�စွဲံ�တစွဲ��ာ ရေးဆိုာင့်��က့ာ�ဖြခွင့်�းများ�ှပု်ါ။

၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ�၊ များတ�လူ့ ၂၅ �ကာ�တငွ့်� ဦးးရေးဆိုာင့်�လူ့ပု်��ာှးသူရ့ေးဖြခွာကာ� ဦးး ဖြ�စွဲ�သူည််� ချ့�ကို��ဖွဲ့�ပေးကို�၊ ချွန််ဂ္ဂွန််ပေး�ါလွ်၊ မျ�ု�လွုင််ဝိုင််�၊ ချွန််ပေးတ်ာမတ််စား်၊ ဒး�ဒးနိုိင််် 
ချ့ရားရား တ�ု�ကာ ကာယ်ားဖြပ်ည်��ယ်�ဝ��ကြီးကားီခွ��ပ်�နှငှ့်�် အဖြခွားအစွဲ�ုး� အ�ာ�ှုများ�ားအား ကာ�င့်��လီူ့မ့ျား��ုးများ�ားကာု� “သူစွဲစာရေး�ာကာ�သူမ့ျား�ား” ဟူ�စွဲပွ်�စွဲ�ွ�ားသူည်�် 
ရေးကြကာည်ာခွ�ကာ�ကာု� ဆို�ု�ယှ်�များ�ီယီ်ာများတှဆိုင့်�် ��တ�ဖြပ်��ခွ�သ်ူည်�။ ဝ��ကြီးကားီခွ��ပ်�ကာ NLD အစွဲု�း�ကာ ၂၀၁၇ ခွ�နှစှွဲ�များတ�လူ့တငွ့်�ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ရ်ေးသူာ 
နှ�ုင့်�င့်ံသူားများ�ား၏ပ်�ဂ္ဂိုု�ုလူ့�ဆို�ုင့်��ာ လူ့တွ�လူ့ပ်�များနုှှင့်�် ပ်�ဂ္ဂိုု�ုလူ့�ဆို�ုင့်��ာ လူ့ံ�ခြုံခွံ�ရေး�းကာု� ကာာကာယွ်�သူည်�်ဥပ်ရေး� (နှ�ုင့်�လူ့တွ�လူ့ံ�ဥပ်ရေး�) အ� 
ဖြပ်စွဲ�များဆုို�ုင့်��ာအသူရေး���ကာ�များဖုြ�င့််� သူတ့�ု�ကာ�ု စွဲ�ွခွ�ကာ�တင့်�ခွ�သ်ူည်�။ ဤစွဲ�ွခွ�ကာ�အ� အများ�ားဆိုံ�းရေး�ာင့်��ဏာ� သူံ�းနှစှွဲ�အ� ုခွ�များတှ�နှ�ုင့်�ပ်ါသူည်�။ 

တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူ ့၆ ဦးး သူည်�အစွဲပ်�ုင့်�း၌ တမုျား�းရေး�ာှင့်�ရေး�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ ၎င့်�းတ�ု�ကာ�ု ၂၀၁၉ ခွ�နှစှွဲ� ဇ�ွ�လူ့တငွ့်� ��ကာ �များ�းဆိုးီခွ�သ်ူည်�။ခွက့ြကာ�း��ရေးကားကာု� ဇ�ွ�လူ့ ၂
 �ကာ�ရေး��တငွ့်��များ�းဆိုးီခွ�ပ်ြီးပ်းီ ကာ���၅ ဦးး ကာ�ုများ ့ဇ�ွ�လူ့ ၂၁ �ကာ�ရေး��တငွ့်�ကာ�င့်��အီများ��ုးသူားရေး��အ�မုျား�းအများတှ� အခွများ�းအ��းတကာ�ရေး�ာကာ�ရေး�စွဲဉ်း��များ�းဆိုးီခွ�သ်ူ
ည်�။ ဇ�ွ�လူ့ ၂၄ �ကာ�ရေး��ကာ လူ့ွု�င့်�ရေးကာာ�ပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�း၌ အများကုြကာား��များုဖြပ်�လူ့�ပ်�စွဲဉ်း� ၆ ဦးး လူ့ံ�းအား အာများခွံရေးပ်း��� ဖြင့်င့်�းပ်ယ်�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ တ�ား�င့်�ဆိုု�င့်�ရေး�စွဲဉ်း� 
ကာာလူ့အတငွ့်�း လူ့ွု�င့်�ရေးကာာ�အကာ�ဉ်း�းရေး�ာင့်�သူု�� ပ်�ု�ကာာ ခွ��ပ်�ရေးနှ�ှင့်��ားခွ�သ်ူည်�။ ရေးအာကာ�တု�ဘာ ၂ �ကာ�ရေး��တငွ့်� လူ့ွု�င့်�ရေးကာာ�ပြီးများ�ု��ယ်�တ�ားရုံံ�းကာ ၄င့်�း
တ�ု�အား ရေး�ာင့်��ဏာ� ၆လူ့စွဲ ီခွ�များတှ�ခွ�်သူည်�။ နှ�ုဝင့်�ဘာလူ့တငွ့်� ကာယ်ားဖြပ်ည်��ယ်� ဝ��ကြီးကားီခွ��ပ်� ကာ ၄င့်�းတု��အားခွ�များတှ�ရေးသူာ ဖြပ်စွဲ��ဏာ�အားဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ပြီးပ်းီ 
��ု�ကာ�ပ်�ုကြကာာ�ညှ်�သူည်�် ရေး�ာင့်��ဏာ� ခွ�များတှ�ရေးပ်း��� တ�ားရုံံ�းသူ�ု� ရေးလူ့်ာကာ��ားခွ�ရ်ေးကြကာာင့်�း သူခုွ�်ကြကာ�သူည်�။  သူု��ရေးသူာ� ��ုအယ်ခ့ွံဝင့်�များကုာ�ု ရေး��ကာ�ပ်�ုင့်�း
တငွ့်�ရုံ�ပ်�သူမုျား�းလူ့�ုကာ�ပြီးပ်းီ တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူရ့ေးဖြခွာကာ� ဦးးစွဲလူ့ံ�းအား ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ကာ�ခွံပြီးပ်းီ လူ့တွ��ကာ�ရေးစွဲရ်ေးသူာ �ဇီင့်�ဘာလူ့တငွ့်� ဖြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်းခွ�သ်ူည်�။

နိုုုင််င်�သာာ�မျာ�၏�ုဂ္ဂဂု�လွ်ဆိုုုင််ရာာ လွွတ််လွ�်မးနိုိင််် �ုဂ္ဂဂု�လွ်ဆိုုုင််ရာာ လွု�ခြုံချ��ပေးရာ�ကိုုု 
ကိုာကိုွယူ်သာည်််ဥ�ပေးဒ (နိုုုင််လွွတ််လွု�ဥ�ပေးဒ)

Dee De © UKSY (Union of Karenni State Youth)

21“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



ပြမန််မာနုုိုင််င်�၏ဖုွဲ့နုိို�်သာည််် ဥ�ပေးဒမ့ပေးဘာာင််

ပြမန််မာနိုုုင််င်�တ်ွင််� နိုုုင််င်�အပေးရာ�အရာ ရာည််ရာွယူ်ချျကို်နိုိင်််ဖွဲ့မ်�ဆိုး� အကိုျဉ်း်�ချျမးမျာ�မိာ လွွတ််လွ�်စားွာထုုတ််ပေးဖွဲ့ာ်ပေးပြ�ာဆိုုုချွင်််၊ ဖွဲ့ွ��စားည််�ချွင်််နိုိင််် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ 
စားုပေးဝို�ချွင််် အချွင်််အပေးရာ�မျာ�ကိုုု စားုတ််ထုင််သာလွုု ကိုန်််သာတ််နိုုုင််ပေးအာင်် ချွင်််ပြ��ထုာ�ပေးသာာ ဥ�ပေးဒမျာ�ပေး�ကိုာင််် လွု�်ချွင်််ရာပေးန်ပြချင််�ပြဖွဲ့စား်သာည််။ ယူင််�ဥ�ပေးဒမျာ�မိာ 
စားကိုာ�ရာ�်အာ�ပြဖွဲ့င််် မတ်ုကိုျမပေးသာချျာ��ကိုျယူ်ပြ�န်််လွွန််�ငြိ�း� အထု့�သာပြဖွဲ့င််် စားစား်တ်�်ကိုုုပေးဝိုဖွဲ့န််ပေးသာာ၊ တ်ရာာ�မမ်တ်မးကိုုု ထုုတ််ပေးဖွဲ့ာ်ပေးပြ�ာဆိုုုပေးသာာသာ့မျာ�ကိုုု 
ထုင််သာလွုုနိုို�်ကိုွ�်ရာန်် သာု��စားွ�နိုုုင််�ါသာည််။ အပြချာ�ဥ�ပေးဒမျာ�မိာလွည််� လွွတ််လွ�်စားွာ ထုုတ််ပေးဖွဲ့ာ်ပေးပြ�ာဆိုုုချွင်််၊ ဖွဲ့ွ��စားည််�ချွင်််နိုိင််် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ စားုပေးဝို�ချွင််် 
အချွင်််အပေးရာ�မျာ�ကိုုု အကိုာအကိုွယူ်ပေး��ရာန််အတ်ွကို် သာင်််ပေးတ်ာ်ပြချင််�မရာိုသာည််် ဥ�ပေးဒမျာ� ပြဖွဲ့စား်ပေးန်�ါသာည််။

     ရာာဇဝိုတ််ကိုျင်််ထုု��ဥ�ပေးဒ
ဖြများ��များာ�်ာဇဝတ�ကာ�င့််��ံ�းဥပ်ရေး�တငွ့်� လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်ကာ�ု 
ကာ���သူတ��ားရေးသူာ ပ်���များများ�ား အများ�ားအဖြပ်ားပ်ါဝင့်�ရေး�ပ်ါသူည်�။ ယ်င့်�းတု��အ��များှ 
ယ်ခွ�အစွဲ�ီင့်�ခွံစွဲာ��တငွ့်� ရေး�ာကာ�ဖြပ်�ားရေးသူာ အ�း့စွဲ�ုး�မုျား�စွဲ�ာရေးကာာင့်�းသူည််� 
ပ်���များများ�ားများာှ -

�ုဒ်မ ၄၉၉-၅၀၀ - ပ်���များ ၄၉၉ ကာ အသူရေး���ကာ�များကုာ�ု �ာဇဝတ�များအုဖြ�စွဲ� 
ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားပြီးပ်းီ ပ်���များ ၅၀၀ ကာ အဖြများင့်�်ဆိုံ�းဖြပ်စွဲ��ဏာ� ရေး�ာင့်� 
နှစှွဲ�နှှစွဲ�အ�ခုွ�နှ�ုင့်�သူည်�ဟူ� ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားသူည်�။ ယ်င့်�းပ်���များကာ�ု 
တစွဲ�ဦးးတစွဲ�ရေးယ်ာကာ�ကာ အစွဲု�း�အ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ�ု အ�း့သူဖြ�င့််� ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�နှငှ့်�် 
ဆိုကာ�စွဲပ်�သူတ့စွဲ�ဦးးဦးးကာ�ု ရေးဝ���သူမ့ျား�ားကာ�ု အရေး�းယ်�့ာတငွ့်� သူံ�းစွဲ�ွခွ�်သူည်�။ 
သူာများ��လူ့့တစွဲ�ဦးးဦးးကာ�ုဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ အစွဲု�း�အ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ�ု ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ 
အသူရေး���ကာ�များဆုို�ုပြီးပ်းီ အသူရေး���ကာ�များကုာ�ု �ာဇဝတ�များအုဖြ�စွဲ� သူတ�များတှ�ဖြခွင့်�းကာု� အဖြပ်
ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ��ွ�ကာ ဆို���ကာ�င့်�သူည်�။  အသူရေး���ကာ�များကုာ�ု 
တ�ားများများအုဖြ�စွဲ�သူာ သူတ�များတှ�ဆိုံ�းဖြ�တ�သူင့််�သူည်�ဟူ� ယ်ဆ့ိုသူည်�။ အစွဲ�ုး�ကာ�ု 
သူ�ု�များဟူ�တ� အစွဲ�ုး�အ�ာ�ှုတစွဲ�ဦးးကာ�ု တ�ား�ည်�းလူ့များ�းတကာ�ရေးဝ���ဖြခွင့်�းကာု� 
တ�ွ��ဆို�တ�သူာွးရေးစွဲ��� အသူရေး���ကာ�များ ုဥပ်ရေး�ကာု� အသူံ�းဖြပ်�ဖြခွင့်�းသူည်� 
လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�် အခွငွ့်�်အရေး�းကာု�ခွ��ုးရေး�ာကာ��ာရေး�ာကာ�ပ်ါသူည်�။

�ုဒ်မ ၅၀၅ (ကို) - ပ်���များ ၅၀၅ (ကာ)  အ� တပ်�များရေးတာ� တပ်��င့်�းတပ်��ွ�� 
တစွဲ�ခွ�ခွ�များ ှတပ်�သူားများ�ားအား အများ�ု��များ��ခွံ��� သူု��များဟူ�တ� တာဝ��များ�ားကာ�ု 
�များ�းရေးဆိုာင့်�ဖြခွင့်�းများ ှပ်�ကာ�ကာကွာ�ရေးစွဲ��� �ည်��ယ့်�ခွ�ကာ�နှငှ့်�် သူ�ု�များဟူ�တ� 
ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲလူ့�ကာ� “ရေးကြကာည်ာခွ�ကာ�တစွဲ��ပ်�၊ ရေးကာာလူ့ဟူလူ့တစွဲ�ခွ� 
သူ�ု�များဟူ�တ� သူတင့်�းတစွဲ�ပ်���ကာ�ု ��တ�လူ့�ပ်�ဖြခွင့်�း၊ ပ်ံ�နှှုပ်�ရေး�ာ�ဖြပ်ဖြခွင့်�းနှငှ့်�် 
ဖြ����ရေးဝဖြခွင့်�း”တု��ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�လ်ူ့�င့်� �ာဇဝတ�များရုေးဖြများာကာ�သူည်�။ ယ်င့်�းပ်���များအ� 
အဖြများင့်�်ဆိုံ�းရေး�ာင့်��ဏာ� နှစှွဲ�နှစှွဲ�အ� ုစွဲ�ီင့်�နှ�ုင့်�သူည်�။ တပ်�များရေးတာ�နှငှ့်�် 
တပ်�များရေးတာ�ကာ နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းတငွ့်�ပ်ါဝင့်�ပ်တ�သူကာ�ရေး�ရေးသူာ အခွ��းကာဏ္ဍတု��ကာ�ု 
ရေးဝ���ရေးသူာသူမ့ျား�ားကာ�ု တပ်�များရေးတာ�သူားများ�ားကာ တ�ားစွဲွ�ဆို�ု��� ဤပ်���များကာ�ု 
ပ်�ု၍တ�ုးတကာ�အသူံ�းဖြပ်�လူ့ာခွ�သ်ူည်�။

�ုဒ်မ ၅၀၅ (ချ) - လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�သူည်�် အခွငွ့်�်အရေး�းကာု� 
အသူံ�းဖြပ်�ကြကာသူည််� တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားအား �များ�းဆိုးီအရေး�းယ်�့ာတငွ့်� 
ဤပ်���များကာ�ု ကာာလူ့ကြကာာဖြများင့််�စွဲာွကာပ်င့်� အသူံ�းဖြပ်�ရေး�ခွ�သ်ူည်�။ များည်�သူမ့ျားဆို�ု 
နှ�ုင့်�င့်ံရေးတာ�အစွဲု�း�ကာ�ု ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ နှု�င့်�င့်ံရေးတာ�ပြီးင့်မုျား�ဝပ်�ရေး�းကာု�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ 
�ခုွ�ုကာ�ရေးသူာဖြပ်စွဲ�များကုာ�ု တစွဲ�ဦးးတစွဲ�ရေးယ်ာကာ�ကာ ကာ��းလူ့�ွ�ခွ�င့်�လူ့ာရေးအာင့်� 
အများ�ားဖြပ်ည်�သူက့ာ�ု ရေးသူာ�လူ့ည်�းရေးကာာင့်�း၊ လူ့တ့စွဲ�စွဲ�ကာ�ုရေးသူာ�လူ့ည်�းရေးကာာင့်�း 
ရေးကြကာာကာ�ဖြခွင့်�း ��ု�လူ့���ဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ���အကြံကာံ�ှလုူ့်င့်�၊ �ု�သူ�ု�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ���ာသူည််� 
အရေးကြကာာင့်�း�ှပုြီးပ်းီ ရေး�ာ�ဖြပ်ခွ�ကာ�ကာု�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ ရေးကာာလူ့ဟူလူ့ကာု�ဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ သူတင့်�းကာု�ဖြ�စွဲ� 
ဖြပ်�လူ့�ပ်�ဖြခွင့်�း သူု��များဟူ�တ� ��တ�ဖြပ်��ရေးကြကာည်ာဖြခွင့်�း၊ ဖြ����ခွ�ဖီြခွင့်�း
ဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့�င့်� ရေး�ာင့်��ဏာ� နှစှွဲ�နှစှွဲ�အ� ုကာ�ခွံ�နှ�ုင့်�သူည်�ဟူ� ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားသူည်�။ 
ယ်င့်�းပ်���များပ်ါစွဲကာား�ပ်�များ�ားများာှ တုကာ�များမုျား�ှုပ်� အစွဲ�ုး�ကာ�ု ရေးဝ���သူမ့ျား�ားအား 

အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ အရေး�းယ်န့ှ�ုင့်���� ကာ�ယ်�ဖြပ်���ရေးသူာလူ့�ပ်�ပ်�ုင့်�ခွငွ့်�်များ�ား 
ရေးပ်း�ားပ်ါသူည်�။

     ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာစားုပေးဝို�ပြချင််�နိုိင််် ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ 
စားးတ်န််�လွိည်််လွည််ပြချင််�ဆိုုုင််ရာာဥ�ပေးဒ
ဤဥပ်ရေး�ကာု� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �များ�းဆိုးီ တ�ားစွဲွ�ဆို�ု�ာတွင့်� 

များကြကာာခွဏာ အသူံ�းဖြပ်�ရေးလူ့�်ှုသူည်�။

၂၀၁၆ရေးအာကာ�တ�ုဘာလူ့တွင့်�ဥပ်ရေး�ပ်ါ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်အတကွာ� ���ံများ ှကြီးကာ�ုတင့်�ခွငွ့်�်

ဖြပ်�ခွ�ကာ�ရေးတာင့်�းခွံ�များည်�ဆိုု�ရေးသူာအခွ�ကာ�ရေး��ာတငွ့်� ၄၈ ���ကီြီးကာ�ုတင့်�၍ ��ကာု� 

အရေးကြကာာင့်�းကြကာား�များည်�ဟူရ့ေးသူာ စွဲကာား�ပ်�ဖြ�င့််� အစွဲား��ုးခွ�သ်ူည်�။ သူု��ရေးသူာ� 

လူ့ကာ�ရေးတ�ွတငွ့်� အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကာ ကြီးကာ�ုတင့်�အရေးကြကာာင့်�းကြကာား�များည်�ဟူရ့ေးသူာ 

အခွ�ကာ�ကာ�ု ကြီးကာ�ုတင့်�ခွငွ့်�်ဖြပ်�ခွ�ကာ�ရေးတာင့်�း�များည်�ဟူရ့ေးသူာ စွဲည်�းကာများ�းအဖြ�စွဲ� 

ကာ�င့်�်သူံ�းရေး�ဆို�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ ၂၀၁၈ ရေး�ရေး�်ဝါ�လီူ့တွင့်� အစွဲ�ုး�ကာ 

�ပ်�များံရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�လူ့ု�သူည်�ဟူ� အဆို�ုဖြပ်�လူ့ာရေးသူာ အခွ�ကာ�များ�ားများာှပ်�ု၍ ဖြပ်ဿ���ှုပြီးပ်းီ 

ရေး��ကာ�ရေးကြကာာင့်�းဖြပ်��သူရေးဘာရေးဆိုာင့်�လူ့ာပ်ါသူည်�။ ယ်င့်�းအဆိုု�ဖြပ်�ခွ�ကာ�များ�ားတငွ့်� 

စွဲ�ရေးဝး���အတကွာ� ဦးးရေးဆိုာင့်�ရေးဆိုာ�ကြသူသူမ့ျား�ားကာ ဆိုနှဒဖြပ်ပ်ွ�အတကွာ� 

ရေးင့်ရွေးကြကားများည်�များ် သူံ�းစွဲ�ွများည်�၊ ယ်င့်�း ရေးင့်ရွေးကြကား များည်�သူည််�ရေး��ာကာ �သူည်�တု��ကာ�ု 

ရေး�ာ�ဖြပ်���ဆိုု�သူည်�များ�ား ပ်ါ�ှလုူ့ာပ်ါသူည်�။

     ဆိုကို်သာွယူ်ပေးရာ�ဥ�ပေးဒ
၂၀၁၃ ဆိုကာ�သူယွ်�ရေး�းဥပ်ရေး�ပ်ါ ပ်���များ ၆၆ (ဃာ) သူည်� 
အ�ွ�လူ့�ုင့်�းရေးပ််မှျား အသူရေး���ကာ�မုျားကာ�ု �ာဇဝတ�များအုဖြ�စွဲ� ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားပြီးပ်းီ 
ဆိုကာ�သူယွ်�ရေး�းကာ�ွ��ကာ�တစွဲ�ခွ�ခွ�ကုာ� အသံူ�းဖြပ်�၍ ပ်�ဂုု္ဂို�လူ့�တစွဲ�ဦးးဦးးအား 
ရေးဖြခွာကာ�လူ့�ှ��ရေးတာင့်�းယ်ဖ့ြခွင့်�း၊ အနှ�ုင့်�အ�ကာ�ဖြပ်�ဖြခွင့်�း၊ များတ�ားတားဆိုးီကာ���ကွာကာ�ဖြခွင့်�း၊ 
အသူရေး���ကာ�ဖြခွင့်�း၊ ရေးနှ�ှင့််�ယ်ကှာ�ဖြခွင့်�း၊ များရေးလူ့�ာ�ကြသူဇာသံူ�းဖြခွင့်�း 
သူ�ု�များဟူ�တ� ပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�ဖြခွင့်�း ဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့�င့်� ရေး�ာင့်��ဏာ� နှစှွဲ�နှစှွဲ�အ�ု 
ကာ�ခံွ�များည်�ဟူ�ပ်ါ�ှုသူည်�။ ဆို�ု�ယှ်�များ�ီယီ်ာရေးပ််မှျား ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွရေး�းသူားရေး�ာ�ဖြပ်သ့ူ
များ�ားကုာ� ၂၀၁၅ ရေးအာကာ�တ�ုဘာလူ့များ ှစွဲတင့်�၍ ဤဥပ်ရေး�ကာ�ုသံူ�းကာာ ဆိုကာ�တု�ကာ� 
တ�ားစွဲွ�ဆို�ုအရေး�းယ်မ့ျားမုျား�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့ာခွ�ပ်ြီးပ်းီ အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားကုာ� ရေးဝ���သ့ူများ�ား 
အသံူတတု�သူာွးရေးအာင့်� ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�။

ဤဥပ်ရေး�ပ်ါ အဖြခွားရေးသူာဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားကုာ� သံူ�းကာာ 
လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆို�ုခွငွ့််�၊ သူတင့်�းအခွ�ကာ�အလူ့ကာ�များ�ား�ယ်ပု့်�င့်�ခွငွ့််� 
အခွငွ့််�အရေး�းများ�ားကုာ� ဥပ်ရေး�နှငှ့််� များည်ပီ်� ကာ���သူတ�များမုျား�ားဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�ဖ်ြခွင့်�းကုာ�လူ့ည်�း အဖြပ်ည်�
ဖြပ်ည်�ဆို�ုင့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့််�အ�ွ��ကာ စွဲ�ုး�မုျား�များပု်ါသူည်�။ အ�း့သူဖြ�င့််� ပ်���များ ၇၇
 သူည်� ဖြများ��များာအာဏာာပု်�င့်�များ�ားကုာ� စွဲတု��င့်�သူလူ့�ု တယ်�လူ့�ီ���းဆိုကာ�သူယွ်�ရေး�းကာ�ွ��
ကာ�များ�ားကုာ� �ပ်�ဆို�ုင့်�းနှ�ုင့်�ရေးသူာ ကာ�ယ်�ဖြပ်���သူည်� လူ့�ပ်�ပ်�ုင့်�ခွငွ့််�အာဏာာများ�ားရေးပ်းအပ်��ားပြီးပ်းီ 

22 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



၂၀၁၉ ဇ�ွ�လူ့များ ှစွဲတင့်�၍ �ခုွ�င့်�နှငှ့််� ခွ�င့်�းဖြပ်ည်��ယ်�များ�ားတွင့်� များ�ုဘ�ုင့်�းတယ်�လီူ့����းဆိုကာ�
သူယွ်�များကုာ�ု ပ်တု��ား��� ဤပ်���များကာ�ု အသံူ�းဖြပ်�၍ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�။ ယ်ခွ� အစွဲ�ီင့်�ခံွစွဲာ 
ရေး�းသူားခွ��ု�အ� ုယ်င့်�းပ်တု�ဆိုု��များ ုဆိုကာ�လူ့ကာ��ှုရေး�ဆို� ဖြ�စွဲ�သူည်�။ �ု��အဖြပ်င့်� ၂၀၂၀ 
ခွ�နှစှွဲ� များတ�လူ့တငွ့်� ဝကာ�ဆို�ုကာ� ၂၀၀ ရေးကာ�ာ�ကာ�ု ပ်တု���� အစွဲ�ုး�ကာ များ�ုဘ�ုင့်�းအင့်�တာ�ကာ�
ဆိုကာ�သူယွ်�ရေး�းကာ�များါဏီာများ�ားကုာ� ညွ�ှ�ကြကာားခွ��်ာတငွ့်�လူ့ည်�း ယ်င့်�းပ်���များကုာ� အရေးဖြခွခံွ၍ 
ဖြပ်�လူ့�ပ်�ခွ�သ်ူည်�ဟူ� ယံ်�ကြကာည်��ပ်ါသူည်�။ 

     မတ်ရာာ�သာင််�အကို်ဥ�ပေးဒ
များတ�ားအသူင့်�းဥပ်ရေး�သူည်� ဖြများ��များာနုှ�င့်�ငံ့်အတငွ့်�း �ွ��စွဲည်�းသူည််� 
အသူင့်�းအ�ွ��များ�ားအား အစွဲ�ုး��ံတွင့်� များတှ�ပံ်�တင့်�ရေးစွဲ��� လူ့�ုအပ်�ပြီးပ်းီ 
ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းရေးသူာအ�ွ��အစွဲည်�းများ�ားကုာ� စွဲတု��င့်�သူလူ့�ု ပ်ယ်���ကာ�နုှ�င့်�ရေးသူာ 
ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားလူ့ည်�း ပ်ါဝင့်�ရေး�ပ်ါသူည်�။ ယ်င့်�းဥပ်ရေး�ပ်ါ ပ်���များ ၁၇ (၁) 
ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားအ� တ�ားများဝင့်�အသူင့်�းအ�ွ�� တစွဲ�ခွ�ခွ�၏ အ�ွ��ဝင့်�ဖြ�စွဲ�လူ့�င့်�၊ 
ယ်င့်�းအ�ွ��များ ှအ�ွ��ဝင့်�များ�ားနှငှ့််� ရေးတ�ွဆံို�လူ့�င့်�၊ ယ်င့်�းအ�ွ��အား ရေး�ာကာ�ပ်ံ်ကာညီ့်များ ု
ဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့�င့်� သံူ�းနှစှွဲ�အ� ုရေး�ာင့်��ဏာ�ဖြပ်စွဲ��ဏာ� ခွ�မှျားတ�ခံွ�နှ�ုင့်�ပ်ါသူည်�။ 
��ု�အဖြပ်င့်� ပ်���များ ၁၇ (၂) အ� တ�ားများဝင့်�အသူင့်�းအ�ွ�� တစွဲ�ခွ�ခွ�ကာ�ု ကာပွ်�ကာ�ဖြခွင့်�း၊ 
ရေး�ာကာ�ပ်ံ်ဖြခွင့်�းနှငှ့််� အားရေးပ်းဖြမှျားင့််�တင့်�ဖြခွင့်�းများ�ားဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့�င့်� ရေး�ာင့်��ဏာ� င့်ါးနှစှွဲ�အ�ု 
ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�မှျားတ�ခံွ�နှ�ုင့်�ပ်ါသူည်�။ ဤဥပ်ရေး�ကုာ� တ�ုင့်�း�င့်�းသူား လူ့ကာ��ကာ�ကုာ�င့်�များ�ားနှငှ့််� 
စွဲစွဲ�ပ်ွ�များ�ားဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ရေးသူာ ရေး�သူများ�ား�ှု တ�ုင့်�း�င့်�းသူားအ�ပ်�သူားများ�ားကုာ� စွဲွ�ဆို�ု�ာတငွ့်� 
အသံူ�းဖြပ်�ရေးလူ့�်ှုသူည်�။ အ�း့သူဖြ�င့််� အ�ယ့်�ရေး�ာကာ�ပြီးပ်းီရေးသူာ အများ��ုးသူားများ�ားကာ�ု 
တ�ုင့်�း�င့်�းသူားလူ့ကာ��ကာ�ကုာ�င့်�အ�ွ��နှငှ့််� ဆိုကာ�သူယွ်�များ�ုှုသူည်�ဆို�ုကာာ ဤဥပ်ရေး�နှငှ့််� 
အရေး�းယ်ရ့ေးလူ့�်ှုသူည်�။

     �ုဂ္ဂဂလွုကို လွွတ််လွ�်လွု�ခြုံချ��မးဆိုုုင််ရာာဥ�ပေးဒ
ယ်ခွ� ဥပ်ရေး�ကာု� အ��အယ်��ီအစွဲ�ုး� ဦးးရေးဆိုာင့်�ရေးသူာ ပ်ါလူ့မီျား��ကာ ၂၀၁၇ ခွ�နှစှွဲ� 
များတ�လူ့တငွ့်� အတည်�ဖြပ်�ခွ�ပ်ြီးပ်းီ အသူရေး���ကာ�ဖြခွင့်�းကာု� �ာဇဝတ�ဖြပ်စွဲ�များတုစွဲ�ခွ� အဖြ�စွဲ� 
ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားသူည်�။ ပ်���များ ၈ (စွဲ) တငွ့်� နှ�ုင့်�င့်ံသူားတစွဲ�ဦးး၏ ပ်�ဂ္ဂိုု�ုလူ့�ဆို�ုင့်��ာ၊ 
များသုူားစွဲ�ရေး�း�ာ ကာစုွဲစများ�ားတငွ့်� အဓိများမဝင့်�ရေး�ာကာ�စွဲကွာ��ကာ�ဖြခွင့်�း သူု��များဟူ�တ� 
လူ့တ့စွဲ�ဦးး၏ ဂ္ဂို�ဏာ�သူကုာခာနှှင့်�် �င့်�ရေးပ််ရေးကာ�ာ�ကြကာားများကုာ�ု ပ်�တ�ခွတ�ဖြခွင့်�း သူ�ု�များဟူ�တ� 
�ခုွ�ုကာ�ရေးစွဲ��� တစွဲ��ည်�း�ည်�းနှငှ့်�်ရေးဆိုာင့်��က့ာ�ဖြခွင့်�းများဖြပ်�� ဟူ�ပ်ါ�ှုသူည်�။ 
ပ်���များ ၁၀ တွင့်� ယ်င့်�းဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားကာု� ကာ��းလူ့�ွ�ပ်ါကာ ရေးဖြခွာကာ�လူ့များ ှ
သူံ�းနှစှွဲ�အ�ရုေး�ာင့်��ဏာ� နှငှ့်�် ရေးင့်�ွဏာ�များ�ား ခွ�များတှ�နှ�ုင့်�ရေးကြကာာင့်�းရေး�ာ�ဖြပ်�ားသူည်�။ 
ယ်င့်�းဥပ်ရေး�ပ်ါဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားများာှ စွဲကာားလူ့ံ�းများ�ားကာ အဓိပု်ါါယ်�ကာ�
ယ်�ဖြပ်���စွဲာွ�ငွ့်�်ဆို�ုနှ�ုင့်�သူလူ့�ု ပ်�ု၍ စွဲ�ုး�မုျား�စွဲ�ာရေးကာာင့်�းသူည််�အခွ�ကာ�များာှ 
အသူရေး���ကာ�ခွံ�သူည်�ဟူ� ယ်ဆ့ိုသူ့သူာများကာ များည်�သူက့ာများဆို�ု ယ်င့်�းပ်���များဖြ�င့််� 
တ�ုင့်�ကြကာား နှ�ုင့်�ဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည်�။ �ု��အတကွာ� ပ်�ဂ္ဂိုု�ုလူ့�ရေး�းများရေးကာ��ပ်�သူမ့ျား�ားကာ 
ဤဥပ်ရေး�ကာု� သူံ�းကာာတ�ားစွဲွ�ဆို�ုများမုျား�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�လူ့ာနှ�ုင့်�စွဲ�ာ �ှရုေး�ပ်ါသူည်�။ 
ပ်ါလူ့ီများ��ကာ ယ်င့်�းဥပ်ရေး�ပ်ါ ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�တခွ��ု�ကာ�ု ဖြပ်င့်�ဆိုင့်���� 
စွဲဉ်း�းစွဲားလူ့�ကာ��ှသုူည်�၊ ဖြပ်စွဲ��ဏာ� သူံ�းနှစှွဲ�ကာ�ု နှှစွဲ�နှစှွဲ�အဖြ�စွဲ�ဖြပ်င့်�ဆိုင့်���� 
စွဲဉ်း�းစွဲားရေး�သူည်�။ သူ�ု�ာတငွ့်� ယ်င့်�းဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ခွ�ကာ�များာှ နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ လူ့�့အခွွင့်�်အ
ရေး�းစွဲံခွ��ု�စွဲံညွှ��းများ�ားနှှင့်�် ကာ�ုကာ�ည်မီျား�ုှု���အတွကာ� လူ့ံ�ရေးလူ့ာကာ�များမုျား�ှုရေးသူးပ်ါ။ 
ယ်ခွင့်�ကာ ရေးဖြပ်ာ�ားခွ�ပ်ြီးပ်းီသူည်�်အတ�ုင့်�း အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာ
ခွွင့်�်အ��ွ�သူည်� ဖြပ်ည်�သူ�့ဝ���များ�းဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ၊ သူာများ��ဖြပ်ည်�သူ ့တစွဲ�ဦးးခွ�င့်�းဖြ�စွဲ�ရေးစွဲ 
အသူရေး���ကာ�များအုား �ာဇဝတ�များအုဖြ�စွဲ� သူတ�များတှ��ားဖြခွင့်�းကာု� ဆို���ကာ�င့်�ပ်ါသူည်�။

နိုုုင််င်�တ်ကိုာ လွ့�အချွင်််အပေးရာ�စား�ချျနု််စား�ညွှှန််�မျာ�
လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆို�ုခွငွ့််�၊ �ွ��စွဲည်�းခွငွ့််�နှငှ့််� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့််� အခွငွ့််�အရေး�းများ�ားကုာ� နှ�ုင့်�ငံ့်တကာာ လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းဥပ်ရေး�အ� 
အကာာအကာယွ်�ရေးပ်း�ားပ်ါသူည်�။ ယ်င့်�းအခွငွ့််�အရေး�းများ�ားကုာ� အာများခံွရေးပ်း�ားရေးသူာ လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းဆို�ုင့်��ာအဓုိကာ စွဲာခွ��ပ်�များ�ားကုာ� 
ဖြများ��များာကာ လူ့ကာ�မှျားတ�ရေး�း��ုးဖြခွင့်�း အတည်�ဖြပ်�ဖြခွင့်�းများ�ားများ�ှုရေးသူာ�လူ့ည်�း ယ်င့်�းအခွငွ့််�အရေး�းများ�ားကုာ� ကာ�လူ့သူများဂု္ဂို၏ အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆို�ုင့်��ာ 
လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းရေးကြကာည်ာစွဲာတ��းတငွ့်� �ည််�သူငွ့်�းရေး�ာ�ဖြပ်�ားပြီးပ်းီ ယ်င့်�း အရေးဖြခွခံွအကာ�ဆံို�း အခွငွ့််�အရေး�းများ�ားများာှ ကာ�လူ့သူများဂု္ဂိုပ်ဋုိဉာာဉ်း�အ� ဖြများ��များာအပ်ါအဝင့်� 
ကာ�လူ့သူများဂု္ဂိုအ�ွ��ဝင့်�နှ�ုင့်�ငံ့်များ�ားကာ ရေးလူ့းစွဲားလုူ့�ကာ���၊ ကာာကာယွ်�၊ ဖြမှျားင့််�တင့်�ရေးပ်း��� တာဝ��တစွဲ��ပ်�အဖြ�စွဲ� ဖြ�ည််�ဆိုည်�း ရေးပ်း�များည်�ဖြ�စွဲ�သူည်�။
 
နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းဥပ်ရေး�အ� လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းခွငွ့်�်နှှင့်�် ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� 
ကာ���သူတ�ဖြခွင့်�းများ�ားများာှ ခွွင့်�းခွ�ကာ�အ�လူ့�ပ်��ရေးသူာ ကာစုွဲစများ�ားဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ ဥပ်ရေး�စွဲည်�းများ�ဉ်း�းများ�ားများဖြ�စွဲ��ပ်ါ။ ယ်င့်�းအခွငွ့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ကာ���သူတ�များုများ�ှ�သူများ် ဥပ်ရေး�နှငှ့်�် 
ည်ညီွွတ�ဖြခွင့်�း �ှမုျား�ှု စွဲစွဲ�ရေးဆိုးနှ�ုင့်�ရေးသူာ အခွ�ကာ�သူံ�းခွ�ကာ�ကာ�ု နှ�ုင့်�င့်ံတကာာလူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းဥပ်ရေး�ကာ ယ်ခွ�ကာ�သ်ူ�ု� သူတ�များတှ��ားပ်ါသူည်�။ 

၁။ ဥ�ပေးဒနိုိင််် ည်းညွှွတ််မး - ကာ���သူတ�များမုျား�ားကာ�ု �ငှ့်�းလူ့င့်�း ဖြပ်ည််�စွဲံ�ပြီးပ်းီ အဓိပု်ါါယ်��ငွ့်�်ဆို�ုခွ�ကာ�တကုာ�ရေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားအ� ဖြပ်�လူ့�ပ်��များည်�။ 

၂။ တ်ရာာ�ဝိုင််မး - ကာ���သူတ�များမုျား�ားကာ�ု နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းဥပ်ရေး�တငွ့်� အတအုကာ�ဖြပ်ဋ္ဌာာ��း�ားရေးသူာ ဥပ်ရေး�နှငှ့်�်ည်ညီွတွ�သူည်�် 
�ည်�များ�ှ�းခွ�ကာ�အတကွာ�သူာ ဖြပ်�လူ့�ပ်�နှ�ုင့်�သူည်�။ ယ်င့်�းတု��များှာ အဖြခွားသူမ့ျား�ား၏ အခွငွ့်�်အရေး�းနှငှ့်�် ဂ္ဂို�ဏာ�သူကုာခာကာ�ု ကာာကာယွ်����၊ နှ�ုင့်�င့်ံရေးတာ�လူ့ံ�ခြုံခွံ�ရေး�းကာု� 
ကာာကာယွ်����၊ နှ�ုင့်�င့်ံရေးတာ�တည်�ပြီးင့်မုျား�များ�ုှုရေး�း၊ အများ�ားဖြပ်ည်�သူက့ာ���းများာရေး�း နှငှ့်�် အများ�ားဖြပ်ည်�သူ၏့ အကာ�င့််�စွဲာ�တုတများ�ခုွ�ုကာ�ရေးစွဲရေး�းတု��ကာ�ု ကာာကာယွ်�ရေးပ်း���တ�ု� 
ဖြ�စွဲ�သူည်�။ယ်င့်�းအခွ�ကာ�များ�ားတစွဲ�ခွ�ခွ�င့်�းစွဲကီာ�ု ကာ�လူ့သူများဂ္ဂိုုလူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းစွဲာခွ��ပ်�ပ်ါ အ�ွ��များ�ားကာ အတအုကာ� အဓိပု်ါါယ်�သူတ�များတှ��ငွ့်�်ဆို�ု ရေးပ်း�ားကြကာပ်ါသူည်�။

၃။ လွုုအ�်မးနိုိင််် အချျ�ု�မ်တ်မး - ကာ���သူတ�ရေးသူာလူ့�ပ်�င့်��းများ�ားသူည်� အတအုကာ�သူတ�များတှ��ားရေးသူာ ဥပ်ရေး�နှငှ့်�်ည်ညီွွတ�သူည်�် �ည်�များ�ှ�းခွ�ကာ�ကာ�ု ဖြပ်ည််�
များ�ီ��အတကွာ�လူ့�ုအပ်��များည်�ဖြ�စွဲ�ပြီးပ်းီ လူ့�ုအပ်�ခွ�ကာ�နှငှ့်�်အခွ��ုးများ်�များည်�ဖြ�စွဲ�သူည်�။ နှု�င့်�င့်ံရေးတာ�အရေး�နှငှ့်�် အ�ကာ�ရေး�ာ�ဖြပ်ခွ�ရ်ေးသူာ �ည်�များ�ှ�းခွ�ကာ�များ�ားအတကွာ�  
လူ့�ုအပ်�သူရေးလူ့ာကာ�သူာ အ�ည်�းဆိုံ�း ကာ���သူတ�များုများ��ုးကာ�ုဖြပ်�လူ့�ပ်��များည်�၊ ကာ���သူတ�များမုျား�ားများာှ အလူ့ွ��အများင့်�း ကာ�ယ်�ဖြပ်���ဖြခွင့်�း များ�ှရုေးစွဲ�။

ဤစွဲစွဲ�ရေးဆိုးခွ�ကာ�များာှ အားလူ့ံ�းစွဲ�ရေးပ်ါင့်�းဖြပ်ည််�စွဲံ�ရေးစွဲ�များည်�။ နှု�င့်�င့်ံတကာာလူ့�့အခွွင့်�်အရေး�း စွဲံခွ��ု�စွဲံညွှ��းများ�ားနှှင့်�် အကာ�ံ�းဝင့်�ရေးစွဲ���အတကွာ� 
ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�သူံ�းခွ�စွဲလူ့ံ�းနှှင့်�် ကာ�ုကာ�ည်�ီများည်�။ 1

အ�ကာ�ရေး�ာ�ဖြပ်ခွ�ရ်ေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားများာှ ယ်ခွ�စွဲံညွှ��းများ�ားနှှင့်�် ကာ�ုကာ�ည်မီျားမုျား�ှုသူည်�်အတကွာ� ပ်ယ်���ကာ�ဖြခွင့်�း သူု��များဟူ�တ� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ဖြခွင့်�း ဖြပ်�လူ့�ပ်�ပြီးပ်းီ 
နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ စွဲံခွ��ု�စွဲံညွ�ှ�းများ�ားနှှင့်�် ည်ညီွွတ�ရေးအာင့်� ဖြပ်�လူ့�ပ်�သူင့်�်ပ်ါသူည်�။ 

1 7 ICCPR Article 19(3); Human Rights Committee, General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expression, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 
September 2011, paras. 21-36
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နု်ဂု္ဂ��နိိုင်််အကြံကို�ပြ��ချျက်ိုမျာ�
အမျ�ု�သာာ�ဒးမုုကိုပေးရာစားးအဖွဲ့ွ��ချျ��်အစားုု�ရာ တ်ကို်ပေးရာာကို်လွာငြိ�း� ပေးလွ�နိုိစား်�ကိုာလွာသာည်််အချျနု််တ်ွင်် လွ့�အချွင်််အပေးရာ�ကိုာကိုွယူ်ပေးစားာင်််ပေးရာိာကို်သာ့

မျာ�၊ တ်ကို်ကြွကိုလွး�်ရာိာ�သာ့မျာ�သာည်် ၎င််�တ်ုု�၏ အချွင်််အပေးရာ�မျာ�ကိုုု ငြိင်ုမ်�ချျမ်�စားွာ ကိုျင်််သာု��ရှုံးု�ပြဖွဲ့င််် ပေးနိုိာင်််ယူိကို်၊ ငြိချုမ်�ပေးပြချာကို်၊ ဖွဲ့မ်�ဆိုး� တ်ရာာ�စားွ�ဆိုုု 

ပေးထုာင််ချျချ�ပေးန်�ကိုရာဆို�ပြဖွဲ့စား်သာည််။

စွဲကာားလူ့ံ�းအတအုကာ� သူတ�များတှ��ားဖြခွင့်�းများ�ှပု်� ကာ�ယ်�ဖြပ်���ရေးသူာဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ား�ှရုေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားကာ အာဏာာပ်ု�င့်�များ�ား အ�း့သူဖြ�င့််� 

စွဲစွဲ�တပ်�အ�ာ�ှုများ�ားကာ ၄င့်�းတု��ကာ�ု ရေးဝ���သူမ့ျား�ားအား ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ အခွွင့်�်အရေး�းကာ�င့််�သူံ�းရုံံ�ဖြ�င့်�် ပ်စွဲ�များတှ��ား အရေး�းယ်န့ှ�ုင့်�ခွငွ့်�်ဖြပ်��ားပ်ါသူည်�။ 

အ��အယ်��ီဦးးရေးဆိုာင့်�သူည််� အစွဲ�ုး�သူည်� အာဏာာစွဲတင့်��ယ်လ့ူ့ာစွဲ အခွ��ု�ကာ အဖြပ်�သူရေးဘာရေးဆိုာင့်�ရေးသူာ လူ့�ပ်��ပ်�များ�ားလူ့�ပ်�ခွ�ရ်ေးသူာ�လူ့ည်�း 

နှ�ုင့်�င့်ံတငွ့်�း�ှု �နုှှုပ်�ရေးသူာ ဥပ်ရေး�များရ့ေးဘာင့်�ကာု� ကာ�ယ်�ကာ�ယ်�ဖြပ်���ဖြပ်��� ဖြပ်�ဖြပ်င့်�ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�ရေး�း လူ့�ပ်�င့်��းစွဲဉ်း�များ�ားများာှ �ပ်�ဆို�ုင့်�းရေး�ပ်ါသူည်�။ �ု��အဖြပ်င့်� 

ဥပ်ရေး�များ�ားကာု� ရေး�းဆို�ွဖြခွင့်�း၊ ဖြပ်��လူ့ည်�သူံ�းသူပ်�ဖြခွင့်�း၊ ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ဖြခွင့်�းလူ့�ပ်�င့်��းစွဲဉ်း�များ�ားကာ�ုလူ့ည်�း အ�ပ်�ဘကာ�လူ့မ့ျားအု��ွ�အစွဲည်�းများ�ား၊ ဥပ်ရေး�ရေး�း�ာ 

ကာွများ�းကာ�င့်�သူမ့ျား�ား၊ အဖြခွားလူ့မ့ျား�ားနှငှ့်�် တ�ုင့်�ပ်င့်�ဖြခွင့်�းများ�ှရုေးသူာ ပ်ငွ့်�်လူ့င့်�းဖြများင့်�သူာများမုျား�ှုဖြခွင့်�းအတကွာ� စွဲု�း�မုျား�များမုျား�ား ဆိုကာ��ှရုေး�ပ်ါသူည်�။

၂၀၂၀ အရေး�ရွေး�ရွေး�း့ရေးကာာကာ�ပ်ွ�များ�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်���� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ရေး�ခွ��ု�တွင့်� အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားအရေး�နှငှ့်�် အခွွင့်�်အရေး�းကာု� အများအု�ယ်၍့ 

နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းအ��များ�းဆိုးီအရေး�းယ် ့အကာ�ဉ်း�းခွ�ရေး�ဖြခွင့်�းများ�ားကာု� အဆိုံ�းသူတ�ပြီးပ်းီ လူ့�့�၏ လူ့တွ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းခွငွ့်�်၊ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ 

စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�်အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� အဖြပ်ည်�်အဝ၊ ��ုရုေး�ာကာ�ရေး�ာကာ� ရေးလူ့းစွဲားလူ့ု�ကာ��� အကာာအကာယွ်�ရေးပ်း ဖြများှင့််�တင့်���� အ�း့အရေး�းကြီးကားီပ်ါသူည်�။

ယ်င့်�းသူု��ဖြ�စွဲ�လူ့ာရေးစွဲ��� ဖြများ��များာအာဏာာပ်ု�င့်�များ�ားအရေး�နှငှ့်�် ရေးအာကာ�ပ်ါအခွ�ကာ�များ�ား လူ့�ပ်�ရေးဆိုာင့်�ပ်ါ��� အဖြပ်ည်�ဖြပ်ည်�ဆိုု�င့်��ာလူ့တွ�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းသူာခွငွ့်�်အ

��ွ�ကာ တ�ုကာ�တ�ွ�းပ်ါသူည်�။

• များမုျားတု�ု�၏ လူ့အ့ခွငွ့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ �ယ်က့ာ�င့်�်သူံ�းရုံံ�ဖြ�င့်�် �များ�းဆိုးီ��ု�းသူုများ�း၊ အကာ�ဉ်း�းခွ�ခွံ�ား�ရေးသူာ လူ့အ့ားလူ့ံ�းကာ�ု 

ခွ�ကာ�ဖြခွင့်�း ခွွင့်�းခွ�ကာ�များ�ှဖုြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်း���၊ တ�ားစွဲွ�ဆို�ုများနုှှင့်�်�င့်�ဆို�ုင့်�ရေး��ရေးသူာသူမ့ျား�ားအရေးပ်် စွဲွ�ဆို�ု�ားခွ�ကာ�များ�ား အားလူ့ံ�းကာ�ုလူ့ည်�း 

ရုံ�ပ်�သူမုျား�းရေးပ်း���၊ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ များမုျားတု�ု�၏ အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� �ယ်က့ာ�င့်�်သူံ�းခွ�ရ်ုံံ�များ်ဖြ�င့််� အရေး�းယ်အ့ဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းခွံခွ��်သူမ့ျား�ား အားလူ့ံ�း၏ 

�ာဇဝတ�များမုျားတှ�တများ�းများ�ားကာု�လူ့ည်�း ပ်ယ်���ကာ�ရေးပ်း���

•  လူ့ွတ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆိုု�ခွွင့်�်၊ ��ွ�စွဲည်�းခွငွ့်�်၊ ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ စွဲ�ရေးဝးခွငွ့်�် အခွငွ့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ခွ��ုးရေး�ာကာ�ရေးသူာ ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ား ပ်ါ�ှသုူည်�် 

ဥပ်ရေး�များ�ားအားလူ့ံ�းကာ�ု ပ်ယ်���ကာ�ဖြခွင့်�း၊ သူု��များဟူ�တ� ဖြပ်��လူ့ည်�သူံ�းသူပ်�ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ဖြခွင့်�းများ�ားဖြပ်�လူ့�ပ်�၍ ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားနှငှ့်�် အဖြခွားဥပ်ရေး�များ�ားကာု� 

နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�း စွဲံခွ��ု�စွဲံညွှ��းများ�ားနှှင့်�် ည်ညီွွတ�ရေးအာင့်� ဖြပ်�လူ့�ပ်����၊ ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားကာု� နှ�ုင့်�င့်ံတကာာစွဲံခွ��ု�စွဲံညွ�ှ�းများ�ားနှှင့်�် 

ည်ညီွွတ�ရေးအာင့်� များဖြပ်�လူ့�ပ်�နှ�ုင့်�ရေးသူးသူည််�အခွ��ု�အတွင့်�း ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားပ်ါဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားကာု� သူံ�း၍ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ား၊ 

တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ား နှငှ့်�် အဖြခွားရေးသူာ များမုျားတု�ု�၏ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာု� �ယ်က့ာ�င့်�်သူံ�းသူမ့ျား�ားအား ရေးနှ�ှင့်�်ယ်ှကာ� ပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�၊ �များ�းဆိုးီ၊ 

တ�ားစွဲ�ွဆို�ု၊ အကာ�ဉ်း�းခွ�ဖြခွင့်�းများ�ား များဖြပ်�လူ့�ပ်����

•  ဥပ်ရေး�များ�ားကာု� ရေး�းဆို�ွဖြခွင့်�း၊ ဖြပ်��လူ့ည်�သူံ�းသူပ်�ဖြခွင့်�း၊ ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ဖြခွင့်�းများ�ား ဖြပ်�လူ့�ပ်�သူည်�်အခွါ အ�ပ်�ဘကာ�လူ့�့အ��ွ�အစွဲည်�းများ�ား၊ ဥပ်ရေး�ရေး�း�ာ 

ကာွများ�းကာ�င့်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် အဖြခွားပ်�ဂ္ဂိုု�ုလူ့�များ�ားနှငှ့်�် ကာ�ယ်�ကာ�ယ်�ဖြပ်���ဖြပ်��� ပ်ငွ့်�်လူ့င့်�းဖြများင့်�သူာစွဲာွ တ�ုင့်�ပ်င့်�ရေးဆိုးွရေးနှးွ���;

•  လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ား၊ တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားအား �နုှှုပ်�ရေးသူာ ဥပ်ရေး�များ�ားဖြ�င့််� ရေးနှ�ှင့်�်ယ်ှကာ�ဖြခွင့်�း၊ ပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�ဖြခွင့်�း၊ 

ခွ�ွဖြခွားဆိုကာ�ဆိုံဖြခွင့်�း၊ �ာဇဝတ�များမုျား�ားနှငှ့်� ပြီးခွမုျား�းရေးဖြခွာကာ�ဖြခွင့်�းများ�ားများဖြပ်�လူ့�ပ်����၊ ၄င့်�းတု��၏ အရေး�းပ်ါရေးသူာ အလူ့�ပ်�များ�ားကာ�ု လူ့ံ�ခြုံခွံ�ရေးသူာ 

ပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�အရေး�အ�ားတငွ့်� လူ့ကာ�တံ��ဖြပ်�� အရေး�းယ်ဖ့ြခွင့်�းများခွံ�ဘ� လူ့�ပ်�ကာ�ုင့်�ခွငွ့်�်�ရေးစွဲရေး�း ရေးဆိုာင့်��က့ာ�ရေးပ်း���

•  လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ား၊ တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားနှငှ့်�် အဖြခွားရေးသူာ များမုျားတု�ု�၏ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းများ�ားကာု� ကာ�င့်�်သူံ�းသူမ့ျား�ားအား 

လူ့ံ�ခြုံခွံ�ရေး�းအ�ွ��ဝင့်�များ�ားကာ တားဆိုးီ �ပ်�တ���ရေးစွဲဖြခွင့်�းများ�ား များဖြပ်�လူ့�ပ်�ရေးအာင့်� ရေးဆိုာင့်��က့ာ����

•  လူ့မ့ျားအုခွွင့်�်အရေး�းနှှင့်�် နှ�ုင့်�င့်ံရေး�းအခွငွ့်�်အရေး�းများ�ားဆိုု�င့်��ာ နှ�ုင့်�င့်ံတကာာသူရေးဘာတ့ည်ခီွ�ကာ�နှငှ့်�် လူ့မ့ျား��ုးရေး�းအ� ခွွ�ဖြခွားများပု်ံ�စွဲံအားလူ့ံ�းကာ�ု 

အဆိုံ�းသူတ�ရေးစွဲရေး�းကာ�လူ့သူများဂ္ဂိုုဆို�ုင့်��ာသူရေးဘာတည့်ီခွ�ကာ�အပ်ါအဝင့်� အဓိကုာ နှ�ုင့်�င့်ံတကာာ လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�း စွဲာခွ��ပ်�များ�ားနှငှ့်�် ယ်င့်�းတ�ု�၏ 

ရေး��ကာ�ဆိုကာ�တ�ွစွဲံနှ�ု�းများ�ားကာ�ု တံ��ဆိုု�င့်�းဖြခွင့်�း၊ ခွွင့်�းခွ�ကာ��ားဖြခွင့်�းများဖြပ်�လူ့�ပ်�ပ်� လူ့�ုကာ������နှှင့်�် ယ်င့်�းဥပ်ရေး�များ�ားပ်ါ ဖြပ်ဋ္ဌာာ��းခွ�ကာ�များ�ားကာု� 

ဖြပ်ည်�တငွ့်�းဥပ်ရေး�များ�ားတငွ့်� �ည်�်သူငွ့်�းပြီးပ်းီ ဥပ်ရေး�အ�၊ များဝ့ါ�အ�၊ လူ့ကာ�ရေးတ�ွကာ�င့်�်သူံ�းများဖုြ�စွဲ�လူ့ာ��� အဖြပ်ည််�အဝ ��ုရုေး�ာကာ�ရေး�ာကာ� 

အရေးကာာင့်�အ�ည်�ရေး�ာ���� 

24 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုုင််ရာာလွွတ််ငြိင်ုမ်�ချျမ်�သာာချွင်််အဖွဲ့ွ��သာည်် 

လွ့�အချွင်််အပေးရာ�အတ်ွကို် ကိုမာာလွု��ဆိုုုင််ရာာ

လွး�်ရာိာ�မးကြီးကိုး�တ်စား်ချုပြဖွဲ့စား်သာည််။ 

လွ့တ်စား်ဦး�မတ်ရာာ�ပြ��ကိုျင်််ချ�ရာပြချင််�သာည်် 

လွ့တ်ုုင််�နိုိင်််သာကို်ဆိုုုင််�ါသာည််။ 

CONTACT US

info@amnesty.org

+44 (0)20 7413 5500

www.facebook.com/AmnestyGlobal

@AmnestyOnline

JOIN THE CONVERSATION

25“အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”    လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ားနှငှ့်�် တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
Amnesty International 



amnesty.org

Index: ASA 16/2041/2020

April 2020

 “အရှုံးး��ပေး��မည််မဟုုတ််”  
လူ့�့အခွွင့်�်အရေး�းကာာကာယွ်�သူမ့ျား�ား နှငှ့်�် 
တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကာ�ု �ာဇဝတ�များမုျား�ားဖြ�င့််� 
စွဲ�ွဆို�ုအဖြပ်စွဲ�ရေးပ်းရေး�ဖြခွင့်�း
အများ��ုးသူား�မီျား�ုကာရေး�စီွဲအ�ွ��ခွ��ပ်�(NLD)- ဦးးရေးဆိုာင့်�သူည််� အစွဲ�ုး� အာဏာာ�လူ့ာပြီးပ်းီ ရေးလူ့းနှစှွဲ�ကြကာာလူ့ာသူည််�အခွ��ု�တငွ့်� 

လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းကာာကွာယ်�ရေးစွဲာင့််�ရေး�ာှကာ�သူမ့ျား�ားနှငှ့််� တကာ�ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားသူည်� ၄င့်�းတု��၏ အခွငွ့််�အရေး�းများ�ားကုာ� 

ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွ ကာ�င့််�သံူ�းရံုံ�ဖြ�င့််� �များ�ဆိုးီ၊ တ�ားစွွဲ�ဆို�ု၊ ရေး�ာင့်�ခွ�ခံွရေး�ကြကာ�ပ်ါသူည်�။ ယ်ခွ� အစွဲ�ီင့်�ခံွစွဲာတငွ့်� 

ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်အတငွ့်�း နှ�ုင့်�ငံ့်ရေး�းဦးးတည်�ခွ�ကာ�ဖြ�င့််� �များ�းဆိုးီ၊ တ�ားစွွဲ�ဆို�ု၊ ဖြပ်စွဲ��ဏာ�ခွ�များတှ�ခွ�သ်ူည််� အများရုေးပ်ါင့်�း ၁၆များု

ကာ�ု ရေး�ာ�ဖြပ်�ားသူည်�။ အမုျားများ�ားတငွ့်� ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်တဝ��း လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းကာာကွာယ်�သူမ့ျား�ား၊ ရေးကာ�ာင့်�းသူားများ�ား၊ 

သူတင့်�းသူများားများ�ား၊ သူရေး�ာ�ရေးလူ့ာှင့်�ရေးဖြပ်ာင့်�သူည််� သူရုံ�ပ်�ရေး�ာ�တင့်�ဆိုကာ�သ့ူများ�ား၊ သူဘာဝပ်တ�ဝ��းကာ�င့်�အရေး�း 

လူ့ပု်��ာှးသူတ့စွဲ�၊ အလူ့�ပ်�သူများား အခွငွ့််�အရေး�းလုူ့ပ်��ာှးသူန့ှငှ့််� အလူ့�ပ်�သူများားသူများဂု္ဂိုအ�ွ��ဝင့်�များ�ားအဖြပ်င့်� 

သံူဃာာရေးတာ�တစွဲ�ပ်ါးပ်ါ  ပ်ါဝင့်�သူည်�။

ဆိုကာ�လူ့ကာ�ဖြ�စွဲ�ပ်ာွးရေး�ရေးသူာတ�ားစွွဲ�ဆို�ုများမုျား�ားသူည်� လူ့�့အခွငွ့််�အရေး�းကာာကွာယ်�ရေးစွဲာင့််�ရေး�ာှကာ�သူမ့ျား�ားနှငှ့််� တကာ�

ကြွကာလွူ့ပု်��ာှးသူမ့ျား�ားကုာ�ပ်စွဲ�မှျားတ��ား���အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ား၊ အ�း့သူဖြ�င့််�ဖြများ��များာစွဲစွဲ�တပ်�မှျားအသံူ�းဖြပ်�သူည််� များတကုာ� 

များရေး��ာသူည််�စွဲကာားလံူ့�းများ�ားပ်ါဝင့်�သူည််� ဥပ်ရေး�များ�ားကုာ� သံူ�းပြီးပ်းီလူ့�ပ်�နှ�ုင့်�ဖြခွင့်�းဖြ�စွဲ�သူည်�။ လူ့ကာ��ှုအစွဲ�ုး�သူ

ကာ�တများ�းကာ���ဆံို�းခွါ�းီ ၂၀၂၀ ခွ�နှစှွဲ� ရေးနှ�ှင့်�းပ်�ုင့်�း အရေး�ွရေး�ရွေး�း့ရေးကာာကာ�ပ်ွ�ကာ�င့်�းပ်��� ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ရေး�ခွ��ု�တငွ့်� 

အာဏာာပ်�ုင့်�များ�ားအရေး�နှငှ့််� နှ�ုင့်�ငံ့်ရေး�းအ�လုံူ့�ရေးဆိုာ�များရုေးကြကာာင့််� �များ�းဆိုးီဖြခွင့်�းနှငှ့််�ရေး�ာင့်�ခွ�ဖြခွင့်�းများ�ားကုာ� ဖြပ်ည်��ံ�းကာားခွ���� 

အရေး�းကြီးကားီသူည််� အခွငွ့််�အလူ့များ�းကာာင့်�း အခွ��ု�အခွါဖြ�စွဲ�ပ်ါသူည်�။ ၎င့်�းတု��တငွ့်� များမုျားတု�ု�၏အခွငွ့််�အရေး�းများ�ားကုာ�ကာ�င့််�သံူ�းဖြခွ

င့်�းရေးကြကာာင့််� အကာ�ဉ်း�းခွ�ခံွ�ား�သ့ူအားလံူ့�းကာ�ုဖြပ်��လူ့တှ�ရေးပ်းဖြခွင့်�း၊ ဖြများ��များာနှ�ုင့်�ငံ့်၏�နုှှုပ်�ခွ��ပ်�ဖြခွယ်�ရေးသူာဥပ်ရေး�များ�ားအား 

ဖြပ်င့်�ဆိုင့်�ရေးဖြပ်ာင့်�းလူ့�ဖြခွင့်�း၊ လွူ့တ�လူ့ပ်�စွဲာွ��တ�ရေး�ာ�ရေးဖြပ်ာဆို�ုခွငွ့််�၊ အသူင့်�းအ�ွ���ွ��စွဲည်�းခွငွ့််�နှငှ့််�ပြီးင့်မုျား�းခွ�များ�းစွဲာွစွဲ�ရေးဝးခွငွ့််� အခွငွ့််�

အရေး�းများ�ားအားရေးလူ့းစွဲားလုူ့�ကာ���ဖြခွင့်�းနှငှ့််�ကာာကာယွ်�ရေးစွဲာင့််�ရေး�ှာကာ�ဖြခွင့်�းတု�� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသူည်�။


