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၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ်ာလ ၂၄ရက ်

 

၂၀၂၀ခုနစှ ်န ဝုငဘ်ာလတွငက်ျင််းပခ ဲ့သ ာ အသ သွ သွရွ်းသကာက်ပွ အပပ ်း မြနြ်ာအစ ်ုးရအ စ် တက်ရနမ်ပငဆ်င်

သနချ နတ်ွင ်န ငုင်တံငွ််းရှ  အသရ်းသပေါ်လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းအသမခအသနြျာ်းက ု အာရံုစ ုကက်ကရန ်အ  ်းလ ုအပ်သနပါ ည်။ 

သနာက်တက်လာြည်ဲ့အစ ်ုးရ ည်လက်ရှ လြ််းသကကာင််းက  ုသမပာင််းလ ၍ လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းက  ု

မြြှင်ဲ့တငရ်ြည်မြစ် ည်။  

  

ပဋ ပကခြျာ်းမြစ်ပွာ်းသနသ ာ သေ ြျာ်းတငွ ်ာြက လ ြှုအ  ုင််းအဝ ငု််းအတွင််းြှာလည််း 

လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းချ  ်းသြာက်ြှုြျာ်းနငှ်ဲ့ န ငုင်တံကာ ဥပသေအရ ရာဇဝတ်ြှုသမြာက်သ ာ ကျ ်းလွနြ်ှုြျာ်းက ု 

အြျ  ်းြျ  ်းသ ာလ ြျာ်းက န ငုင် ံအနှံ ဲ့အမပာ်းတွင ်ပ ုြ ုမပ လုပ်သန ည်က ု သတွွေ့ရ ည်။ တက်ကကလှုပ်ရှာ်း  ြျာ်းက ု 

စ တ် င ်လ  ုြြ််းဆ ်းမခင််း၊ တရာ်းစွ ဆ ုမခင််း၊ သ ာငေ်ဏခ်ျြှတ်မခင််းတ ု ဲ့အမပင ်လ နည််းစုြျာ်းအသပေါ် 

တရာ်းဝငခွ်င်ဲ့မပ ချက်မြင်ဲ့ ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းြျ  ်းအ   မပ မပငသ်မပာင််းလ စရာြျာ်း အသရ်းတကက ်း 

လ ုအပ်သနပါ ည်။  

  

မြနြ်ာန ငုင်၏ံ သခတ် စ ်ြ ငု််းတွင ်ပပ ်းခ ဲ့ ည်ဲ့ နစှ်ကာလအပ ုင််း ည် အသြှာငလ်ွှြ််းသ ာ 

စာြျက်နာှြျာ်းမြစ်ခ ဲ့ ည်။ ရခ ုငမ်ပည်နယ်တွင ်၂၀၁၆ နငှ်ဲ့ ၂၀၁၇ ခုနစှ်ြျာ်းက စစ်တပ်ြ ှမပ လုပ်ခ ဲ့သ ာ 

သမြလှနြ် ်းတ က်ုစစ်ဆငသ်ရ်းြျာ်းသကကာင်ဲ့   န််းချ သ ာ ရ ုဟငဂ်ျာြျာ်း ြ ြ တ ု ဲ့၏ သနအ ြြ်ျာ်းြှ 

 ကွ်သမပ်းပပ ်းနယ်စပ်မြတ်သကျာ်ကာ ဘဂဂလာ်းသေဲ့ရှ်န ငုင်တွံင ်ခ ုလှုံခ ဲ့ကက ည်။ ယင််းကာလအတွင််း 

 တ်မြတခံ်ခ ဲ့ရသ ာ ရ ုဟငဂ်ျာအသရအတွက်က ု အတ အကျြ  န ငုပ်ါ၊ ၂၀၂၀ ခုနစှအ်  လည််းမြနြ်ာအစ ု်းရက 

လွတ်လပ်သ ာစုံစြ််းစစ်သဆ်း  ြျာ်း ယင််းသေ   ု ဲ့  ွာ်းသရာက်ခွင်ဲ့က ု ဆက်လက်၍ စနစ်တကျ 

ပ တ်ပငသ်နဆ မြစ်ပါ ည်။  

 

၂၀၂၀ ခုနစှ်တွင ်အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွင်ဲ့အြွ ွေ့က ရခ ငုန်ငှ်ဲ့ ချင််းမပည်နယ်အတွင််းရှ  

စစ်သရ်းပဋ ပကခမြစ်ပွာ်းသနသ ာ သေ ြျာ်းတွင ်မြနြ်ာစစ်တပ်က ကျ ်းလွနခ် ဲ့သ ာ 

လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းချ  ်းသြာက်ြှုြျာ်းနငှ်ဲ့ န ငုင်တံကာဥပသေအရ ရာဇဝတ်ြှုသမြာက်သ ာ ကျ ်းလွနြ်ှုြျာ်း၊ 

ဥပသေနငှ်ဲ့ြည သ ာ တ ုက်ခ ကု်ြှုြျာ်း၊ အရပ် ာ်းြျာ်းက ု သ သကကေဏရ်ာရသစမခင််းြျာ်း၊ စ တ် င ်လ ု 

ြြ််းဆ ်းြှုြျာ်း၊ ညြှဉ်းပန််းနှ ပ်စက်မခင််းနငှ်ဲ့ အမခာ်းသ ာ ြ နှ ပ်ရက်စက် ည်ဲ့မပ ြ ြှုြျာ်း၊ အစသြျာက်မခင််းြျာ်း၊ 



ဥပသေလက်လွတ ်ကွပ်ြျက်စ ရငြ်ှုြျာ်းနငှ်ဲ့ အဓြမလုပ်အာ်းသပ်းခ ုင််းသစမခင််းြျာ်း အပါအဝင ်စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းက  ု

လည််းကျ ်းလွနခ် ဲ့ကက ည်။ ရခ ုငမ်ပည်နယ်တွင ်ရ ုဟငဂ်ျာြျာ်းြှာ လ ြျ  ်းခွ မခာ်းဆက်ဆခံံရမခင််းြျ  ်းအမြစ် 

  ်းမခာ်းကန် ဲ့ တ်သနသစကာ စနစ်တကျ ခွ မခာ်း ဆက်ဆခံရံ ည်။ ယင််းလုပ်ရပ်ြှာ န ငုင်တံကာ ဥပသေအရ 

လ  ာ်းြျ  ်းနယွ်အသပေါ် ကျ ်းလွန ်ည်ဲ့မပစ်ြှုကက ်းမြစ ်ည်။  ပဋ ပကခြျာ်းမြစ်ပွာ်းသနသ ာ ကချငန်ငှ်ဲ့ 

ရှြ််းမပည်သမြာကပ် ုင််းသေ ြျာ်းတွငလ်ည််း လ ဲ့အခွင်ဲ့ချ  ်းသြာက်ြှုနငှ်ဲ့ အမခာ်းြတရာ်းြှုြျာ်း 

ဆက်လက်မြစ်ပွာ်းသန ည်။ 

   

ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းက  ုအစ ်ုးရ  န််းချ ပ်သ ာ သေ ြျာ်းနငှ်ဲ့ အုပ်ချ ပ်သရ်းအပ ုင််း အမငင််းပွာ်းသနသ ာ သေ ြျာ်းတွင ်

မြနြ်ာလုံမခံ သရ်းတပ်ြျာ်းကသရာ တ ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ုငအ်ြွ ွေ့ြျာ်းကပါ ကျ ်းလွနခ် ဲ့ကက ည်။ 

အရပ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းြျာ်း၊ လ  ာ်းချင််းစာနာက ည ြှု လုပ်သဆာငသ်န  ြျာ်းနငှ်ဲ့ ြ ေ ယာ ြာ်းြျာ်းြှာ ၄င််းတ ု ဲ့၏ 

လုပ်ငန််းြျာ်းလုပ်က ငုသ်နစဉအတွင််း ပခ ြ််းသမခာက်ြှုြျာ်းရငဆ် ုငရ်ပပ ်း ြြ််းဆ ်း အကကြ််းြက်ခံရန ငု ်ည်ဲ့ 

အနတရာယ်နငှ်ဲ့လည််း ရငဆ် ငုသ်နကကရ ည်။  

  

လွှတ်သတာက် ုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းအာ်းလံု်း ည် လ တ ုင််းအတကွ် လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းက  ုသလ်းစာ်း၊ 

ကာကွယ်စာင်ဲ့သရှာက်ပပ ်း မြြှင်ဲ့တငပ်ါြည်ဟု လ   ရှငက်ကာ်း ကတ မပ ပါရန ်အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ 

လွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွင်ဲ့အြွ ွေ့က တ ုက်တွန််းပါ ည်။ သနာက်တက်လာြည်ဲ့အစ ်ုးရ ည် မြနြ်ာန ငုင်၏ံ 

န ငုင်တံကာလ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းတာဝနရ်ှ ြှုြျာ်းက ု မြည်ဲ့ဆည််းသပ်းပပ ်း တ ု်းမြြှင်ဲ့သဆာငရွ်က်ရန၊် လွတ်လပ်ြှု၊ 

ဂုဏ ် ကခာရှ ြှုနငှ်ဲ့ အာ်းလုံ်းပါဝငခွ်င်ဲ့ရရှ ြှုဆ ုသ ာ အသမခခံြ ြျာ်းအသပေါ် တည်သဆာက် ာ်းသ ာ 

န ငုင်လံံု်းဆ ုငရ်ာလုပ်ငန််းစဉက ု မြြှင်ဲ့တငရ်န ်လ   ရှငက်ကာ်း ကတ မပ  င်ဲ့ပါ ည်။ အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ 

လွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွင်ဲ့အြွ ွေ့အသနနငှ်ဲ့ သလာသလာလတ်လတ် သရွ်းသကာက်တငသ်မြြှာက်ခံ ာ်းရသ ာ 

လွှတ်သတာ်က ုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းအာ်းလံု်းက  ုအနည််းဆံ်ုးအာ်းမြင်ဲ့ သအာက်ပါ ကဏ္ဍြျာ်းတငွ ်

တ ု်းတက်သအာငလ်ုပ်ပါြည်ဟု ကတ ကဝတ်မပ သစလ ုပါ ည်။ 

 

၁။ လွတ်လပ်စွာ တ်ုသြာ်သမပာဆ ုခွင်ဲ့၊ ြွ ွေ့စည််းခွင်ဲ့နငှ်ဲ့ ပင ြ််းချြ််းစွာစုသဝ်းခွင်ဲ့ အခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းက ု သလ်းစာ်း 

မြြှင်ဲ့တငရ်န ်

၂။ လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းကာကွယ်စ ောင့််စ  ောက်  ြျာ်းအာ်း အကာအကွယ်သပ်းရန ်

၃။  တင််းအချက်အလက်ရပ ုငခွ်င်ဲ့က ု အာြခံသပ်းရန ်

၄။ အြျ  ်း ြ ်းအခွင်ဲ့အသရ်းနငှ်ဲ့ ကျာ်းြတန််းတ ရှ ြှုက ု မြြှင်ဲ့တငရ်န၊် ဥပသေမပ သရ်းတွင ်နစ်နာ  ြျာ်း၏ 

အခွင်ဲ့အသရ်းက  ုဗဟ ုမပ သ ာ ချဉ်းကပ်ပုံြျ  ်းမြင်ဲ့ သဆာငရွ်က်ရန ်

၅။ လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်း၏ အခွင်ဲ့အသရ်းက ု အကာအကယွ်သပ်းပပ ်း ၎င််းတ ု ဲ့အာ်း တန််းတ ည ြျှ 

အခွင်ဲ့အသရ်းရသစသရ်းအတွက် မြြှင်ဲ့တငသ်ဆာငရွ်က်ရန ်



၆။ စစ်သရ်းပဋ ပကခမြစ်ပွာ်းသနသ ာ သနရာြျာ်းတွင ်အရပ် ာ်းြျာ်းအာ်း အကာအကွယ်သပ်းပပ ်း 

စ ု်းရ ြ်စရာအသမခအသနရှ သန  ြျာ်း  ံလ  ာ်းချင််းစာနာသ ာ အက အည ြျာ်း အဆ ်းအတာ်းြရှ  

စဉဆက်ြမပတရ်သနန ငုသ်ရ်း အာြခံသပ်းရန ် 

၇။ လ နည််းစ ုလ ြျ  ်းစုသေ ြျာ်းတွင ်မြစ်ပွာ်းခ ဲ့သ ာ န ငုင်တံကာဥပသေအရ ရာဇဝတြ်ှုသမြာက် ည်ဲ့ 

ကျ ်းလွနြ်ှုြျာ်းအတွက် တရာ်းြျှတြှု၊ အြှနတ်ရာ်း၊ တာဝနခ်ံြှုနငှ်ဲ့ ပြနလ်ည်ကု ောားစြားစလ ော်ပြငာ်းြျာ်း ရရှ သစသရ်း 

သဆာငရွ်က်သပ်းရန ်

၈။ တ ုင််းရင််း ာ်းလ နည််းစုြျာ်းအသပေါ် ပ ြု ုလွနက်ျ ်းစွာ   ခ ုက်န ငုသ် ာ ခွ မခာ်း ည်ဲ့ ဥပသေြျာ်းက ု ြျက်  ြ််းရန ်

၉။ ကသလ်း  ငယ်ြျာ်းက ု အကာအကွယ်သပ်းပပ ်း ၄င််းတ ု ဲ့၏ အခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းက ု မြြှင်ဲ့တငရ်န ်

၁၀။  ဘာဝပတ်ဝန််းကျငဆ် ငုရ်ာအခွင်ဲ့အသရ်းက ု မြြှင်ဲ့တငပ်ပ ်း ရာ  ဥတုသမပာင််းလ ြှုက ု 

လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းက စစရပ်အမြစ်  တ်ြတှ်သဆာငရွ်ကရ်န ်

၁၁။ သ ေဏ ်စ ရငခ်ျက်က ု ပယ်ြျက်ရန ်

 

 

၁။  လတွလ်ပ်စွာထိုတသ် ာသ်မပာဆ ိုခွင်ူ့၊  ွ ွဲ့စည်ေးခွင်ူ့နငှ်ူ့ ငင ြ်ေးချြ်ေးစွာစိုသဝေးခွင်ူ့ အခွင်ူ့အသ ေးြျာေးက ို သလေးစာေး 

မြြှင်ူ့တင ်န် 

  

ပြနြ်ောအောဏောြုိငြ် ောားသည် ဖိန ြ်ိြ ျုြ်ြ ယ်စသော ဥြစေအြ ိျုားြ ိျုားကုိ အသ ုားပြျု၍ ြိြိတုိ ့်၏ 

လွတ်လြ် ွောထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့််၊ ဖွ ွဲ့ ည်ားြွင့််၊ ငငြ်ိားြ ြ်ား ွော  ုစ ားြွင့်် အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ အသ ုားပြျုသူြ ောားအောား 

ဖြ်ားဆ ားပြငာ်း၊ တ ောား ွ ဆို စထောငေ်ဏြ် ြ တ်ပြငာ်းြ ောား ဆက်လက်ပြျုလုြ်စနဆ  ပဖ ်သည်။  

 

အပြည်ပြည်ဆိငု ်ော လွတ်ငငြ်ိားြ ြ်ားသောြွင့််အဖွ ွဲ့က ၂၀၂၀ ြုန  ်အတွငာ်းထတ်ုစ ြ ့်စသော “အရှု်ံးသပ်းြည် ြဟုတ”် - 

ပြနြ်ောနိငုင် တွငလူ် ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်သူြ ောားန င့်် တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားကုိ  ောဇ၀တ်ြှုပဖင့််  ွ ဆိုစနပြငာ်း 

အ   ငြ်  ောတွင ်လူစြေါငာ်း ၅၈ဦားအောား  ိတ်ထငသ်လုိ နိငုင် စ ား ည် ွယ်ြ က်ပဖင့်် ဖြ်ားဆ ားငြ ား တ ောား ွ ဆိအုစ ားယူ 

စထောငေ်ဏြ် ြ ့်သည့်် ြကကောစသားြငက် ပဖ ်ြ က်ြ ့်စသော အြှု ၁၆ ြှုကုိ ြ ားစြောငာ်းထိာုးပြထောားသည်။ 

ယငာ်းအြှုြ ောားန င့်် အပြောားစသောအြှုြ ောားက တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောား၊ စက ောငာ်းသောားြ ောား၊ သတငာ်းြ ေ ယော 

သြောားြ ောား၊ အလုြ်သြောားသြဂ္ဂအဖွ ွဲ့ ငြ် ောား၊ သစ ေ်ာ ောစ ားသောားတငဆ်က်သူြ ောားန င့်် အ ုိား ကုိ စ ဖနသ်ူြ ောားကုိ 

အပြ ်ေဏစ်ြားြှုြ ောား တုိားြွောားလောစနသည့််အြ က်ကို စထောက်ပြစနသည်။ ြကကောြဏဆိသုလိုြင ်

တ ောားြြျှတြှုကို ထတ်ုစဖေ်ာစထောက်ပြသူြ ောား၊ အပြောားသြူ ောား၏ အြွင့််အစ ားြ ောားအတွက် 

လှု ွဲ့စဆေ်ာစတောငာ်းဆိသုူြ ောားြ ော တ ောား ွ ဆိုြ  တတ်သည်။  

 

အသစ ဖ က်ြှုကို  ောဇ တြ်ှုအပဖ ် ၂၀၁၃ ြုန  ် ဆက်သယွ်စ ားဥြစေ ြုေြ် ၆၆ (ဃ) ပဖင့်် တ ောား ွ ဆိုြှုြ ောား 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2041/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/2041/2020/en/


တိုားြွောားလောစနသလို အောဏောြုိငြ် ောားသည် ပြနြ်ောနိငုင်  ကုိလိုန ကောလကတည်ားက အသ ာုးပြျုြ ့်စသော 

 ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေက ့်သို ့်စသော ဥြစေြ ောားပဖင့်် ယြငက်ဖိန ြ်ိနည်ား နည်ားစဟောငာ်းြ ောားကုိလည်ား ဆက်လက် 

အသ ုားပြျုစနြ ့်သည်။  ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေ ြုေြ် ၅၀၅ (က) န င့်် ၅၀၅ (ြ) တုိ ့်ြ ော က ယ်ပြန် ့်ငြ ား ြတိက စသော 

 ကောားလ ာုးြ ောား ြေါ ငသ်ည့််အတွက်   ်အုြ်ြ ျုြ်စ ားကောလက လူထ၏ု လွတ်လြ် ွော ထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့််န င့်် 

ငငြိ်ားြ ြ်ား ွော  ုစ ားြွင့််ြ ောားကုိ ကန် ့်သတ် န ်အောဏောြုိငြ် ောားက တွငတွ်ငက် ယ်က ယ်ကက ားသ ုားြ ့်စသော 

ြုေြ်ြ ောားပဖ ်သည်။ 

 

ထင ် ောားစသော အြှုတ ်ြုြ ော စေေါငာ်းတုိ ့်ြ ိျုားဆက်အြည်  ိ သ ြ ြ်အဖွ ွဲ့ ငဆ်ိုငြ် ့် စသော အြှုပဖ ်သည်။ 

သ ြ ြ်အဖွ ွဲ့ ငအ်စတေ်ာြ ောားြ ောားြ ော ဆက်သွယ်စ ားဥြစေြုေြ် ၆၆ (ဃ) အ စ ော  ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေ ြုေြ် 

၅၀၅ (က) အ ြေါ  ွ ဆိုြ က်ြ ောားန င့််  ငဆ်ိုငြ် ့် သည်။ ၂၀၁၉ ြုန  ်နငှ်ဲ့ ၂၀၂၀ခုနစ်ှတငွ ်တငွ ်သ ြ ြ်အဖွ ွဲ့ င ်

စပြောက်ဦားြ ော ဆက်သွယ်စ ားဥြစေြုေြ် ၆၆ (ဃ) အ စ ော  ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေ  ြေုြ် ၅၀၅ (က) အ ြေါ 

ပြ ်ြှုထင ် ောားစကကောငာ်း   ငြ်  ငြ ား စထောငေ်ဏန်စှ်နစှ်ြှ သမခာက်နစှ်ကကာ်း ြ ြ တ်ြ ြ ့် သည်။ 

 

လွတ်လြ် ွောဖွ ွဲ့ ည်ားြွင့်် အြွင့််အစ ားြ ောလည်ား အလောားတူ တုိက်ြုိက်ြှုြ စန ြေါသည်။ ၁၉၀၈ 

ြတ ောားအသငာ်းဥြစေြ ော ြူလက င ိတိသျှကုိလုိန အုြ်ြ ျုြ်စ ားကုိ ဆန် ့်က ငြ်ှုြ ောားအောား 

န ြ်ိနငာ်း နစ် ားဆွ ြ ့်ပြငာ်းပဖ ်စသေ်ာလည်ား ယြုအထဆိက်လက်၍ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် သတငာ်းသြောားြ ောား၊ 

အထာူးသပဖင့်် လူနည်ား ု တုိငာ်း ငာ်းသောားြ ောားန င့်် လူနည်ား ု ဘောသော ငြ် ောားကုိ ြ ြ် တ်ထောား၊ စန ောက်ယ က်၊ 

ငြိြ်ားစပြောက် အပြ ်စြား န ်သ ုား ွ စနြ ့်သည်။ 

 

အောဏောြိငုြ် ောားသည် ၂၀၁၉ ြုန  ်တွင ်ဖွ ွဲ့ ငဖိျုားတိုားတက်စ ားြ ေ ယောအဖွ ွဲ့ (DMG) ၏ သတငာ်းအယ်ေ တော 

စအောငြ်ောနဦ်ားကုိ ြတ ောားအသငာ်းဥြစေကုိ ြ ိျုားစဖောက်ြှုပဖင့််  ွြ် ွ ြ ့်သည်။ ယငာ်း စေသြ သတငာ်းြ ေ ယောြ ော 

ပြနြ်ော  ်တြ်၏ ြ ိျုားစဖောက်ြှုြ ောားအြေါအ င ် ြိုငပ်ြည်နယ်အတွငာ်း  ိ   ်စ ားြဋြိကခြ ောားအစကကောငာ်း 

သတငာ်းြ ောားကုိ က ယ်ပြန် ့် ွော  ယူစဖေ်ာပြစနစသော သတငာ်းဌောနတ ်ြုပဖ ်သည်။ စအောငြ်ောနဦ်ားသည် 

ြတ ောားအသငာ်းဥြစေ ြုေြ် ၁၇ (၂) အ  စထောငေ်ဏ ်ငေါားန  ်အထ ိက ြ  နိငုစ်သော  ွ ြ က်ြ ောားကို 

 ငဆ်ိငုစ်န သည်။ ၄ငာ်းသည် ယြုလက်  ိ ထကွ်စပြားတိြာ်းစ  ောငလ် က ် ိသည်။ ယင််းအြှုနငှ်ဲ့ 

အမခာ်းသ ာအြှုြျာ်းြှာ လွတ်လပ်သ ာ တင််းြ ေ ယာနငှ်ဲ့ အရပ်ြက်လ ဲ့အြွ ွေ့အစည််းတ ု ဲ့အသပေါ် စ ်ုးရ ြစ်ရာ 

 က်သရာက်ြှုြျာ်း မြစ်သစခ ဲ့ပါ ည်။  

 

ငငြ်ိားြ ြ်ား ွောဆနဒထတ်ုစဖေ်ာြွ ြ ောား သို ့်ြဟုတ်   တနာ်းလ ည့််လည်ြွ က ့်သို ့် လူထ ုုစ ားြွ ြ ောားသည် ြက ငာ်းြြ  

  တြ်ဖွ ွဲ့ထ သို ့် အသစိြားအစကကောငာ်းကကောား န ်လုိအြ်ြေါသည်။ ငငြ်ိားြ ြ်ား ွော  ုစ ားပြငာ်းန င့်် 



စ တနာ်းလ ည့််လည်ပြငာ်းဆိငု ်ော ဥြစေအ  ယငာ်းသို ့် တငာ်းက ြ်သည့််   ျူရိုကစ   အဟန် ့်အတောားကုိ လုိက်နော န ်

ြ က်ကွက်ြေါက စထောငေ်ဏအ်ြေါအ င ်ပြ ်ြှုပြ ်ေဏ ်ြ ြ တ်ြ  နိငုြ်ေါသည်။  

 

ကို  -်၁၉ စ ောဂ္ေါ ကောကွယတ်ောားဆ ားစ ားအတွက် အောဏောြုိငြ် ောားက ြ ြ တ်လုြ်ကိုငစ်သော လုြ်ငနာ်း ဉ်ြ ောားြ ော 

လူထဘု ကို ထြိိုက်ြှု  သိည်ြ ော ြ နြ်ေါသည်၊ အပြောားတ ်ဘက်တွငလ်ည်ား ယငာ်းလုြ် ြ်ြ ောားသည် 

လွတ်လြ် ွောထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့်် အြေါအ င ်နိငုင် အတွငာ်း လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ောားအတွက် စန ောကုိလည်ား 

က  ျုွဲ့သွောားစ ြေါသည်။  ုိငာ်း ြ် ်ကုိ ထနိာ်းြ ျုြ်ပြငာ်းကုိ လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ စနောက်ထြ်ကန် ့်သတ် နအ်တွက် 

အစကကောငာ်းပြြ က်အပဖ ် အသ ုားြပြျုသင့််ြေါ။ လူထ ုုစ ားြွ ြ ောားကုိ ကန် ့်သတ်တောားပြ ်ပြငာ်းသည် 

သင့််စတေ်ာသစလောက်သော ပဖ ်သင့််ငြ ား ြပဖ ်ြစနလုိအြ်သည့်် စန ောတွငသ်ော ပြျုလုြ်သင့််ြေါသည်။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● ြိြိတုိ ့်၏ လွတ်လြ် ွောထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့််၊ ငငြ်ိားြ ြ်ား ွော ုစ ားြွင့််န င့်် ဖွ ွဲ့ ည်ားလှုြ်  ောားြွင့််ြ ောားကုိ 

က င့််သ ုားရ ု ပဖင့်် ထငသ်လုိဖြ်ားဆ ား တ ောား ွ ဆိုြ စန သူြ ောားအစကကောငာ်းကုိ အစလားထောားထတ်ုစဖေ်ာငြ ား 

ယငာ်းက ့်သို ့် ပြ ်ေဏြ် ြ တ်ကော စထောငေ်ဏက် ြ စန သူြ ောားအာ်း ခြငာ်းြ က်ြ  ိ ြ က်ြ ငာ်းပြနလ်ွှတ်စြားဖုိ ့် 

စတောငာ်းဆိ ုန ်

● လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောား၊ ြ ေ ယောသြောားြ ောားကို 

န ြ်ိကွြ် ောတွင ်ြကကောြဏသ ာုး ွ စလ့်  ိစသော ဆက်သယွ်စ ား ဥြစေြုေြ် ၆၆ (ဃ)၊ 

 ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေ ြုေြ် ၅၀၅ (က)၊ ၅၀၅ (ြ)၊ ၁၂၄ (က)၊ ၂၉၅ (က) အြေါအ င ်ဥြစေြ ောားကို 

ြယ်ဖ က်ပြငာ်း သို ့်ြဟုတ် ပြငဆ်ငပ်ြငာ်းပြျုလုြ်ငြ ား နိငုင် တကော  နှုနာ်းြ ောားန င့်် အည ပဖ ်စအောင ်ပြျုလုြ် န ်

● သတငာ်းသြောားြ ောားန င ်တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားကုိ ဟန် ့်တောားစန ောက်ယ က် ငြိြ်ားစပြောက်ငြ ား ၄ငာ်းတုိ ့် 

အသ တိတ်သွောားစ  န ်ြတ ောားအသငာ်းဥြစေကို အသ ာုးပြျုစနပြငာ်းအောား  ြ်ဆိုငာ်း န ်

● လွတ်လြ် ွောထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့််၊ ဖွ ွဲ့ ည်ားလှုြ်  ောားြွင့််န င့်် ငငြ်ိားြ ြ်ား ွော ုစ ားြွင့််ြ ောားကုိ ြ ိျုားစဖောက်စသော 

ပြဋ္ဌောနာ်းြ က်ြ ောား ြေါ ငစ်နသည့်် ဥြစေအောားလ ာုးကုိ ြယ်ဖ က်ပြငာ်း၊ ပြနလ်ည်သ ာုးသြ်ပြငာ်း သို ့်ြဟုတ် 

ပြငဆ်ငပ်ြငာ်းြ ောား ပြျုလုြ်၍ ယငာ်းတုိ ့်န င့်် အပြောားဥြစေြ ောားအောားလ ာုးသည် နိငုင် တကော လူ ့်အြွင့််အစ ား 

  နှုနာ်းြ ောားန င့်် ည ညွတ်ြှု  ိစ စ ား လုြ်စဆောင ်န၊် ယငာ်းဥြစေြ ောားကုိ နိငုင် တကော   ြ ိန ်  နှုနာ်းြ ောားန င့်် 

ည ညွတ်ြှု  ိစအောင ်ြပြျုပြင ်စသားြ ိနတွ်င ်လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် 

အပြောားစသော ြိြိတုိ ့်၏ လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ  ယူက င့််သ ုားသူြ ောားအောား ယငာ်းဥြစေြ ောားကုိ အသ ာုးပြျု၍ 

စန ောက်ယ က်ပြငာ်း၊ ငြိြာ်းစပြောက်ပြငာ်း၊ ဖြ်ားဆ ား တ ောား ွ ဆိုပြငာ်း၊ စထောငြ် ပြငာ်းြ ောား ြပြျုလုြ် န ်



● လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းက ု   ခ ုက်န ငုသ် ာ ဥပသေြျာ်းက ု မပ စု၊  ံ်ုး ပ်၊ မပငဆ်ငရ်ာတွင ်

အရပ်ဘက်အြွ ွေ့အစည််းြျာ်း အမပည်ဲ့အဝပါဝငန် ငုြ် ု ဲ့ သဆာငရွ်က်ရန ်

● လူြ ိျုားစ ားြွ ပြောားြှု ြ ု  အောားလ ာုးကို ြစြ ောက်စ စ ား ကုလသြဂ္ဂြဋဉိောဉ် ောြ ျုပ်အြေါအ င ်

အစပြြ က သည့်် နိငုင် တကောလူ ့်အြွင့််အစ ား ောြ ျုြ်ြ ောားန င့်် ယငာ်းတုိ ့်၏ စနောက်ဆက်တွ  

သစဘောတူည ြ က်ြ ောားကို အြ ိနဆ်ွ ပြငာ်း၊ သ ားမခာ်းကန် ဲ့ တ်ချက်ြျာ်းမြင်ဲ့ လက်ြ ပြငာ်းြ ောားြပြျုလုြ်ြ  

လုိက်နောက င့််သ ာုး နန် င့််၊ ယငာ်း ောြ ျုြ်ြ ောားြေါ ပြဋ္ဌောနာ်းြ က်ြ ောားကုိ ပြည်တွငာ်းဥြစေတွင ်ထည့််သွငာ်းငြ ား 

ဥြစေစကကောငာ်းအ ၊ ြူ ေါေအ ၊ လက်စတွွဲ့က င့််သ ာုးြှုအ  အပြည့််အ  အစကောငအ်ထည်စဖေ်ာ န ်

● မပည်  ဲ့သရ်း ောနငှ်ဲ့ န ငုင်သံရ်းအခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းဆ ငုရ်ာ အပြည်ပြည်ဆိုင ်ောသစဘောတူည ြ က် (ICCPR) က ု 

  ်းမခာ်းကန် ဲ့ တ်ချက်ြျာ်းြ ာ်းရှ ပ  လက်ခံအတည်မပ ရနန်ငှ်ဲ့ လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းသကာ်ြ တ ၏ 

စွြ််းသဆာငန် ငုစ်ွြ််းက ု အ  အြ တမ်ပ ရန ်

● န ြ်ိ က်ညှဉ်ားြနာ်းပြငာ်းန င့်် အပြောားစသော  က် က်ငြ ား လူြဆနသ်ည့််၊ လူ ့်ဂု္ဏသ်ကိခောကုိ က ဆငာ်းစ သည့်် 

ပြျုြူဆက်ဆ ြ ုြ ောားကို တောားပြ ်သည့်် ကုလသြဂ္ဂသစဘောတူ ောြ ျုြ်ကို အတည်ပြျု န ်

 

 

၂။  လ ူ့အခွင်ူ့အသ ေးကာကယွစ် ောင့််စ  ောက ် ြျာေးအာေး အကာအကယွသ်ပေး န် 

 

 

ပြနြ်ောနိငုင် သည် တက်ကကလှုြ်  ောားြှုြ ောားန င့်် ြတ်သက်၍ သြုိငာ်းစကကောငာ်း  ည်ကကော  ိြ ့်ငြ ား လူ ့်အြွင့််အစ ား 

ကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောားန င့်် တက်ကကလှုြ်  ောားသြူ ောားအစ ားသည် သနာက်တက်လာြည်ဲ့အစ ု်းရအတကွ် 

အဓိက အောရ ု  ုိက်  ောတ ်ြု ပဖ ်သင့််ြေါသည်။  

 

သို ့် ောတွင ်အောဏောြုိငြ် ောားသည် လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောားန င့်် တက်ကကလှုြ်  ောားသြူ ောားအောား 

ဆက်လက်ြ ်ြ တ်ထောားစနငြ ား ၄ငာ်းတုိ ့်အောား စ ောင့််ကကည့််ပြငာ်း၊ အစန ောက်အယ က်စြားပြငာ်း၊  ိတ်ထငသ်လုိ 

ဖြ်ားဆ ားြ ျုြ်စန ောငြ်ှုြ ောား ပြျုလုြ်စနသည်။ ယငာ်း အြွင့််အစ ားကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောားန င့်် 

တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားထ တွင ်အြ ိျုားသြ ားန င့်် LGBTI လိင ိ်တ်ကွ ပြောားသြူ ောား၏ အြွင့််အစ ား၊ 

သဘော ြတ် နာ်းက ငအ်ြွင့််အစ ား၊ ဌောစနတုိငာ်း ငာ်းသောားြ ောား၏ အြွင့််အစ ားန င့်် အလုြ်သြောားအြွင့််အစ ားြ ောား 

တိုားတက်စကောငာ်းြွနလ်ောစ စ ား စဆောင ွ်က်စနသူြ ောားြေါ ငသ်ည်။  

 

အစပြြ ဥြစေပြျုပြငစ်ပြောငာ်းလ စ ား စတောငာ်းဆိုြ က်ြ ောားြ ော ပြနြ်ော  ်တြ်န င့်် အ ုိား အတွက် အလွနအ်ြငာ်း 

အထြိြ နိငုစ်သော အစကကောငာ်းအ ော ပဖ ်စနြေါစသားသည်။ ၂၀၁၉ ဧငြ လက လူ ့်အြွင့််အစ ားစ  ွဲ့စန ဦားကက ားပြင့််သည် 

ပြနြ်ောနိငုင်  အစ  ွဲ့စတောငြုိ်ငာ်း တနသသော  စေသကက ား  ိ စကော့်စသောငာ်းငြိျုွဲ့တွငက် ငာ်းြစသော လူထ ုုစ ားြွ တ ်ြုသို ့် 



တက်စ ောက်ြ ့်သည်။ ယငာ်း ုစ ားြွ တွင ်၄ငာ်းက ပြနြ်ောပြည်သူလူထကုို ကောကွယ် နန် င့်် 

  ်တြ်ြ အောဏောသြ်ိားြှုကုိ ဟန် ့်တောားနိငု ်နအ်တွက် အစပြြ ဥြစေကုိ ပြငဆ်င ်န ်စတောငာ်းဆိုြ ့်သည်။ သူ ့်ကုိ 

 ောဇသတ်ကက ား ဥြစေြုေြ် ၅၀၅ (က) “ကကည်ား၊ စ ၊ စလ တြ် ငာ်းတြ်ဖွ ွဲ့ြ ောားြ  အ ော  နိ င့်် 

  ်သည်တ ်ဦားဦားတုိ ့်အောား ြုနက်နပ်ြငာ်း၊ တော န ်တတ  ောားထြ်ားစဆောငြ်ှုကုိ ြ က်ကွက်စ ပြငာ်းြ ောား ပဖ ်စ  န၊် 

 ည် ွယ်ြ က်န င့်် ပဖ ်စ ၊ ပဖ ်စ နိငုသ်ည့်် အစကကောငာ်းြ ငာ်း ော  ိစသော” ထတု်ပြနြ် က်ြ ောား၊ သတငာ်းြ ောားကို 

ပဖန် ့်စ ပြငာ်းြပြျု နတ်ောားပြ ်ထောားစသော ြုေြ်ပဖင့်် တ ောား ွ ဆိုြ ့်သည်။ 

 

အလုြ်သြောားအြွင့််အစ ားြ ောား တုိားပြှင့််    ိန ် ည် ွယ်ငြ ား  ည်ားရ ုားလှုြ်  ောားြှုြ ောားပြျုလုြ် န ်ကကိျုား ောားစသော 

လှုြ်  ောားတက်ကကသူြ ောားသည်လည်ား အနတ ောယ်န င့််  ငဆ်ိုင ်နိငုသ်ည်။ ၂၀၁၉  က်တငဘ်ောလက 

ဧ ော တ တိုငာ်းစေသကက ား ြသုြိ် က်ြှုဇုန ် ိ အထည် က်ရ ုတ ်ြုစ  ွဲ့တွင ်ငငြိ်ားြ ြာ်း ွောဆနဒပြြှုတ ်ြုန င့်် 

ြတ်သက်ငြ ား အလုြ်သြောားအြွင့််အစ ား လှုြ်  ောားသူ ြြြန င့်် အလုြ်သြောား ြုန  ်ဦားတုိ ့်သည် 

ငငြ်ိားြ ြ်ား ွော ုစ ားြွင့််န င့်် ငငြ်ိားြ ြ်ား ွော  တနာ်းလ ည့််လည်ြွင့််ဥြစေ ြုေြ် ၁၉ န င့်် တ ောား ွ ဆိုြ ြ ့် သည်။ ယငာ်းသို ့် 

ငငြိ်ားြ ြ်ား ွော လှုြ်  ောားြှုစကကောင့်် ၎ငာ်းတုိ ့်သည် စထောငေ်ဏ ်သ ုားလအထ ိြ ြ တ်ြ  ြည့်် အစ ားန င့်် 

 ငဆ်ိငုြ် ့် ြေါသည်။ လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောားသည် ၎ငာ်းတုိ ့်၏ အစ ားြေါစသော လုြ်ငနာ်းြ ောား 

လုြ်ကုိငြ်ှုစကကောင့်် ဥြစေန င့်် ထြ်ိတုိက် ငဆ်ိုငတုိ်ား နိငုစ်သော အစပြအစနကုိ  ငဆ်ိုင ်သည်သောြက 

ြိသောား ု ငြ် ောားန င့်် လုြ်စဖေ်ာကုိငဖ်က်ြ ောားြ ောလည်ား စ ောင့််ကကည့််ြ  ပြငာ်း၊ အစန ောက်အယ က်စြား ြ  ပြငာ်း၊ 

ငြိြ်ားစပြောက်ြ  ပြငာ်းတုိ ့်န င့််   ဖန ် ြေါ  ငဆ်ိငုက်က သည်။ 

  

ပြနြ်ောအ ုိား န င့်် တြ်ြစတေ်ာသည်လည်ားစကောငာ်း၊ တုိငာ်း ငာ်းသောားလက်နက်ကုိငတ်ြ်ဖွ ွဲ့ြ ောားသည်လည်ားစကောငာ်း 

လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် စ ဖနစ်ထောက်ပြသူြ ောားကုိ န ြ်ိ က် 

အစ ားယူပြငာ်းြ ိျုား စ  ောငက် ဉ်သင့််ြေါသည်။ 

  

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောားန င့်တ်က်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောား၏အစ ားကက ားစသောအြနာ်းကဏ္ဍ

ကုိ အသအိြ တ်ပြျု နန် င့် ်ထငသ်လုိန င့်် နိငုင် စ ားအ  ည် ွယ်ြ က်ပဖင့်် ဖြ်ားဆ ားပြငာ်း၊ ထနိာ်းသြ်ိားပြငာ်း၊ 

တ ောား ွ ဆိုပြငာ်းန င့်စ်ထောငြ် ပြငာ်းတုိ ့်အောား ဆန ့်က် ငစ်ကကောငာ်းစကကပငောငြ ား လူ ့်အြွင့််အစ ား 

ကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် စ ဖနစ်ထောက်ပြသူြ ောားကုိ 

ြ ်ြ တ်ထောားသည့်် ဥြစေြ ောားကို ပြငဆ်ငြ်ည့််အစကကောငာ်း လူသ ိ ငက်ကောား ကတိက တ်ပြျု န ်



● ြိြိတုိ ့်၏လူ ့်အြွင့်အ်စ ားကုိငငြ်ိားြ ြ်ား ွောက င့်သ် ာုးရ ု ပဖင့်် ထနိာ်းသြ်ိားြ  သို ့်ြဟုတ် စထောငြ် ြ ထောား 

 သူြ ောားအောား ခြငာ်းြ က်ြ  ိ ြ က်ြ ငာ်း ပြနလ်ွှတ်စြား နန် င့် ်ထိအုြွင့်အ်စ ားြ ောားကုိ 

ငငြ်ိားြ ြ်ား ွောက င့်သ် ာုးပြငာ်းစကကောင့် ်စထောငြ် ြ  နိငုသ်ူြ ောားအစြေါ် တငထ်ောားသည့််  ွ ြ က်အောားလ ာုးကို 

ြယ်ဖ က်ြ ် န ်

● ြိြိတုိ ့်၏လူ ့်အြွင့်အ်စ ားကုိငငြ်ိားြ ြ်ား ွောက င့်သ် ာုးရ ု ပဖင့်် ပြ ်ေဏြ် ြ ြ ့် သည့်် သူြ ောား အောားလ ုား၏ 

ပြ ်ြှုဆိုင ်ောြ တ်တြ်ားြ ောားကိ ုြယ်ဖ က်စြား န ်

● လူ ့်အြွင့်အ်စ ားကောကွယ်စ ောင့်စ်  ောက်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်အ်ပြောားသြူ ောားသည် 

ြိြိတုိ ့်၏လူ ့်အြွင့်အ်စ ားကုိငငြ်ိားြ ြ်ား ွောက င့်သ် ာုးရ ုြျှပဖင့်် ဖိန ြ်ိြ  ပြငာ်း၊ ငြိြ်ားစပြောက်ြ  ပြငာ်း၊ 

ြွ ပြောားဆက်ဆ ြ  ပြငာ်းန င့် ်ဖိန ြ်ိြ ျုြ်ပြယ်စသောဥြစေြ ောားအသ ုားပြျုငြ ား  ောဇ တ်စကကောငာ်းအ  

 ွ ဆိုြ နိငုသ်ည်ဟူစသော ငြိြ်ားစပြောက်ြှုြ  ကငာ်းစ ားစ  န။် ၎ငာ်းတုိ ့်၏အစ ားကက ားစသောလုြ်ငနာ်းြ ောားကုိ 

လ ုပြ ျုစသောြတ် နာ်းက ငတ်ငွန် င့် ်ြည်သည့််လက် ောားစြ ြ  ြှုြ ြ  ိဘ  လုြ်စဆောငန်ိငုစ်  န ်

● လ ုပြ ျုစ ားတြ်ဖွ ွဲ့ြ ောားအစနပဖင့် ်လူ ့်အြွင့်အ်စ ားကောကွယ်စ ောင့်စ်  ောက်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့် ်

အပြောားသူြ ောားအောား ၎ငာ်းတုိ ့်၏လူ ့်အြွင့်အ်စ ားြ ောားကုိအသ ာုးြ ပြငာ်းြ  ြိတ်ြငတ်ောားဆ ားပြငာ်း သို ့်ြဟုတ် 

ဟန် ့်တောားပြငာ်း ြ  ိစ  န ်

● လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ိျုားစဖောက်ြှုြ ောားအတွက်ပြနလ်ည်ကု ောားစြားစလ ော်ပြငာ်းဆိငု ်ော အသလဲ့အ ြျာ်း၊ 

ြူ ေါေြျာ်းန င့်် ဥြစေြျာ်းကိ ုနိငုင် တကောလူ ့်အြွင့််အစ ား  ြ ောားန င့််အည  ပြဌောနာ်း န ်

● လွတ်လြ် ွောထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့်၊် အသငာ်းအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့ ည်ားြွင့်န်  င့်င်ငြ်ိားြ ြ်ား ွော ုစ ားြွင့် ်အြွင့်အ်စ ားြ ောားကုိ 

ြ ိျုားစဖောက်စသော ပြဋ္ဌောနာ်းြ ကြ် ောား ြေါ  သိည့်် ဥြစေြ ောားအောားလ ုားကို ြယ်ဖ က် န၊် ပြနလ်ည်သ ုားသြ် န ်

သို ့်ြဟုတ် ပြငဆ်င ်နန် င့် ်၎ငာ်းတုိ ့်အောား နိငုင် တကောလူ ့်အြွင့်အ်စ ား   ြ ိန ် ညွှနာ်းြ ောားန င့် ်

ကိုက်ည ြှု  ိစ စအောင ်ပြျုလြ်ု န ်

• ယငာ်းဥြစေြ ောားကုိ နိငုင် တကော   ြ ိန ်  နှုနာ်းြ ောားန င့်် ည ညွတ်ြှု  ိစအောင ်ြပြျုပြင ်စသားြ ိနတွ်င ်

လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်သြူ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် အပြောားစသော ြိြိတုိ ့်၏ 

လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ  ယူက င့််သ ုားသူြ ောားအောား ယငာ်းဥြစေြ ောားကို အသ ုားပြျု၍ စန ောက်ယ က်ပြငာ်း၊ 

ငြိြ်ားစပြောကပ်ြငာ်း၊ ဖြ်ားဆ ား တ ောား ွ ဆိုပြငာ်း၊ စထောငြ် ပြငာ်းြ ောား ြပြျုလုြ် န ်

 

  

၃။   တငေ်းအချကအ်လက ်ပ ိုငခ်ွင်ူ့က ို အာြခံသပေး န် 

 

ပြနြ်ောနိငုင် တွင ်ြ ုန ြ်ိထတ်ုစ ပြငာ်းြပြျုြ   ိ  ်တည်ားပဖတ်စသော န ်ကုိ ဖ က်သြ်ိားြ ့်သည်ြ ော    ်န  ်စက ေ်ာ 

ကကောြ ့်ငြ ပဖ ်စသေ်ာလည်ား အ ုိား က လူထ၏ု သတငာ်းအြ က်အလက် ယူြုိငြွ်င့််အစြေါ် က ယ်ပြန် ့် ွော ထငသ်လုိ 

ြ ျုြ်ကုိငထ်ောားဆ ပဖ ်သည်။ ကုိလုိန စြတ်ကတည်ားက ပြဋ္ဌောနာ်းြ ့်စသော ဥြစေြ ောားန င့်် စနောက်ြုိငာ်းစြတ်တွင ်



ပြဋ္ဌောနာ်းစသော အ လက်ထစ ောန ်ဆက်သွယ်စဆောင ွ်က်စ ားဥြစေန င့်် ဆက်သွယ်စ ားဥြစေတုိ ့်ြ ော 

 ကောားလ ာုးအောားပဖင့်် အဓိြပေါယ်က ယ် နာ်း ွောစ ားဆွ ထောားသည့််အတွက် လူ ့်အြွင့််အစ ား 

ကောကွယ်စ ောင့််စ  ောက်သူြ ောား၊ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် သတငာ်းြ ေ ယောသြောားြ ောားကုိ 

အစ ားယူအပြ ်စြားနိငု ်န ်ြွင့််ပြျုထောားသည်။ 

 

တိုက်ြွ ြ ောားပဖ ြ်ွောားစနစသော ြ ငာ်းပြည်နယ်စတောငြုိ်ငာ်းန င့််  ြုိငပ်ြည်နယ်စပြောက်ြုိငာ်းတုိ ့်တွင ်အ ုိား ၏အြိန် ့်ပဖင့်် 

၂၀၁၉ ဇွနလ်ြ  ငြ ား ြုိဘိုငာ်းအငတ်ောနက်ဆက်သယ်ွြှုကုိ အ ုိား အြိန် ့်ပဖင့်် ကန် ့်သတ်ြ ့်သည်။ ယငာ်းအြိန် ့်ကုိ ၂၀၂၀ 

ကသဂု္တ်လတွင ်တ ် ိတ်တ ်ြုိငာ်းရုြ်သြ်ိားစြားြ ့်စသေ်ာလည်ား ဆက်သွယ်စ ားပြန ်စသော စန ောြ ောားတွင ်

အငတ်ောနက်ြ ိတ်ဆက်နှုနာ်းြ ော လွန ွ်ောစန ားသွောားြ ့်သည်။ ယငာ်းအတွက်စကကောင့်် လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ိျုားစဖောက်ြှုြ ောားကုိ 

ြ တ်တြ်ားတငစ် ားလုြ်ငနာ်းြ ောား အဟန် ့်အတောားပဖ ်စ ငြ ား ကုိ  ်၁၉ ကြ်စ ောဂ္ေါပဖ ်ြွောားစန ဉ်ကောလအတွငာ်း 

အစ ားြေါစသော က နာ်းြောစ ား သတငာ်းအြ က်အလက်ြ ောား ပဖန် ့်ပဖျူားစ ားကုိလည်ား ဆိုားဆိာုး ေါား ေါားထြုိိက်စ ြ ့်သည်။ 

 

ြဋြိကခပဖ ်ြွောားစနစသော စေသြ ောား အထာူးသပဖင့််  ြုိငပ်ြည်နယ်တွင ်လွြ်လြ်စသောြ ေ ယောြ ောားန င့်် 

လူ ့်အြွင့််အစ ားစလ့်လောစ ောင့််ကကည့််သူြ ောား သွောားစ ောက်ြွင့််ကုိ အောဏောြုိငြ် ောားက အပြည့််အ ြစြားဘ  

ဆက်လက်ကန် ့်သတ်ထောားသည်။ အ ုိား က ြ ေ ယောြ ောားကုိ အ ုိား အ  အ ဉ်ပဖင့်် တငာ်းက ြ် ွောထနိာ်းြ ျုြ်ထောားစသော 

ြ  ား ဉ် ဆယ်ကကိြ်ြက    ဉ်စြားြ ့်စသေ်ာလည်ား  ြုိငပ်ြည်နယ်အလယ်ြုိငာ်း  ိ ပြည်နယ်ငြိျုွဲ့စတေ်ာ   ်စတွ 

တ ် ုိက်တွင ် ိစသော စန ြ် ွန် ့်ြွောထက်ွစပြားြ ့် သူြ ောားစနထိငု ်ော ြနာ်းြ ောားန င့်် အသိငုာ်းအ ုိငာ်းြ ောားဆ သို ့် 

သတငာ်းစထောက်ြ ောား သွောားစ ောက်ြွင့််ကုိ ြုိ၍ ကန် ့်သတ်လောြ ့်သည်။ 

   

ပြနြ်ောနိငုင် တငွ ်အ ိာုး ဘကြ်  အထြိြ နိငုစ်သော အစကကောငာ်းအ ောြ ောားကို သတငာ်းတငပ်ြသည့်် 

သတငာ်းသြောားြ ောား၊ ြ ေ ယောအဖွ ွဲ့အ ည်ားြ ောားသည် ဖိအောားစြား၊ ငြိြာ်းစပြောက်၊ စန ောက်ယ က်ြှုြ ောား ြ စန ဆ ပဖ ်ငြ ား 

တ ောားြ ငအ်သငာ်း အပဖ ် စကကညောထောားသည့််  ြုိင့််တြ်စတေ်ာ စအစအန င့်် ဆက်သွယ်စြားပြနာ်းြ ့်သည်ဆိုကော 

သတငာ်းသြောား အနည်ားဆ ာုး သ ုားဦား လွနြ် ့်သည့်် စပြောက်လအတွငာ်း တ ောား ွ ဆိုြ ြ ့် သည်။ အြ ိျုွဲ့ ြ ော 

ထက်ွစပြားတိြ်ားစ  ောငြ် ့် သည်။ အက ိျုားဆက်အောားပဖင့်် ကုိယ်တုိငဆ်ငဆ်ောပဖတ် တည်ားပဖတ်ြှုြ ောားက 

တုိားပြင့််လောစနငြ ား လက်နက်ကုိင ်ြဋြိကခြ ောားန င့်် ြတ်သက်သည့်် သတငာ်းစဖေ်ာပြြ က်ြ ောားတွင ်ြ ေ ယောြ ောားက 

၎ငာ်းတုိ ့်သည် ြတ ောားအသငာ်းဥြစေြုေြ် ၁၇ (က)  န င့်် ၁၇ (ြ)၊ အကကြ်ားဖက်ြှုတုိက်ဖ က်စ ားဥြစေတုိ ့်ပဖင့်် 

အစ ားယူြ  ြည်ကုိ  ုိား ိြ်သည့််အတွက် သက်ဆိငုစ်သော လက်နက်ကုိငအ်ဖွ ွဲ့ထ ြ  စတောငာ်းြ ၍ ြ ြ ့်ြေါဟူစသော 

ြ တ်ြ က်ြ ောား ထည့််သငွာ်းစဖောပ်ြ လောသည်ကို စတွွဲ့စန ြေါသည်။ ယငာ်းအြ က်ြ ော လူနည်ား ု တုိငာ်း ငာ်းသောား 

သတငာ်းသြောားြ ောားအောားြုိ၍ ကက ားြောား ြ ောားပြောား ွော ထြိိုက်စနြေါသည်။ 

 



အ ုိား အောစဘေ်ာကုိ စ ဖနစ်သော အငတ်ောနက် က်ဆိုက်ြ ောားကုိလည်ား နိငုင် စတေ်ာလ ုပြ ျုစ ား  ည်ားြ ဉ်ားြ ောားပဖင့်် 

အ ုိား က က ယ်ပြန် ့်စသော အောဏောြ ောားသ ုား၍ ြိတ်ြငပ်ြငာ်းြ ောား ပြျုလုြ်စနြေါသည်။ ၂၀၂၀ ြတ်လ ၁၉  က်ြ  ၃၁ 

 က်အတွငာ်း ပြနြ်ောအောဏောြုိငြ် ောားသည် အြိန် ့်ညွှနက်ကောားြ က် သ ုားကကိြ်ထတ်ုပြန၍် ဆက်သွယ်စ ားဥြစေြုေြ် 

၇၇ အ   က်ဆိုက်စြေါငာ်း ၂၁၄၇ ကုိ ြိတ်ြ ့်သည်။ ယငာ်းဥြစေသည် အ ုိား အောား ဆက်သွယ်စ ားကွန ်က်ြ ောားကုိ 

ြိတ်ဆို ့်နိငုသ်ည့်် က ယ်ပြန် ့်ငြ ား  ိတ်ထငသ်လုိ က င့််သ ုားနိငုသ်ည့်် အောဏောြ ောားစြားထောားသည်။  

 

ြိတ်ြ  စသော  ကဆ်ိုက်အြ ောား ုြ ော “ည ်ညြာ်းစသော” စဖေ်ာပြြ က်ြ ောား တငဆ်က်ြှုစကကောင့်် ပဖ ်စသေ်ာလည်ား 

အ ိုား က “သတငာ်းတု” ဟူ၍ယူဆစသော အ ောြ ောားအတွက် သ ားသန် ့်စြေါငာ်း ဉ် တ ်ြုလည်ား   ိစနြေါသည်။ ယငာ်း 

အစ ားယူြှုက တုိငာ်း ငာ်းသောားြ ေ ယောြ ောားန င့်် လွတ်လြ်စသော သတငာ်းြ ေ ယောအစသားစလားြ ောားကုိ 

ထြုိိက်စ ြ ့်သည်။ ယငာ်းြ ေ ယောြ ောားတွင ်  ်ြွ ပဖ ်ြွောားစနစသော စေသြ ောားြ  ဆငာ်း  နြ်ွားြေါားငြ ား 

စန ြ်အတည်တက ြစနနိငုစ်သော၊ သတငာ်းအြ က်အလက်  နိငုစ် ားြ ော အသက ် ငသ်နစ် ားအတွက် 

အစ ားြေါလ စသော လူနည်ား ု တိုငာ်း ငာ်းသောား  ောဖတ်သူ စသောငာ်းသနိာ်းြ  ငြ ား  ိစနစသော ြ ေ ယောစလားြ ောားြေါသည်။ 

 

ြတ ောားအသငာ်းဥြစေန င့်် အကကြ်ားဖက်ြှု တုိက်ဖ က်စ ား ဥြစေြ ောားကုိ အသ ုားပြျု၍ တ ောား ွ ဆိုပြငာ်း 

တ ောား ွ ြ ြည့်် ငြိြ်ားစပြောက်ြှု  ိစနပြငာ်း တုိ ့်ြ ော သတငာ်းြ ေ ယောြ ောားအစြေါ် ကက ားြောားစသော သက်စ ောက်ြှုကက ားြ ောား 

ပဖ ်စ ြေါသည်။ ယငာ်းငြိြ်ားစပြောက်ြှုစကကောင့််  ြုိငန် င့်် ြ ငာ်းပြည်နယ်တုိ ့်တွင ်ဆက်လက် ပဖ ်ြွောားစနသော 

  ်ြွ ြ ောားန င့််ြတ်သက်ငြ ား တိက  ွော သတငာ်း ယူတငပ်ြနိငုပ်ြငာ်း ြ  ိဘ  ပဖ ်စ ြေါသည်။  

  

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေးြှာ - 

 

● လွတ်လြ်စသော ြ ေ ယော ကဆ်ိုက်ြ ောားအောား ြိတ်ထောားပြငာ်းကို ဖယ်  ောား န ်

●  ြုိငန် င့်ြ် ငာ်းပြည်နယ်တုိ ့်တွင ်ြုိဘိုငာ်းအငတ်ောနက် ကန ့်သ်တ်ထောားြှုြ ောားကုိ ရုြ်သြ်ိား န ်

● ြ ေ ယောလွတ်လြ်ြွင့်ကုိ် ကတိက တ်ပြျုငြ ား လက်နက်ကုိငြ်ဋြိကခ၊ ကြ်စ ောဂ္ေါဆိငု ်ောအ  အြ ြ ောားန င့် ်

အြ ောားပြည်သူအက ိျုား  ားြွောားန င့််  ြ်လ ဉ်ားသည့်် အပြောားကိ စ ြ်ြ ောားအောား သတငာ်းြ ေ ယောသြောား 

လွတ်လြ် ွော သတငာ်းတငပ်ြြွင့််  ိ ဖုိ ့် စဆောင ွ်က် န ်

● နိငုင် စ ားအ   ည် ွယ်ြ က်ပဖင့််  ောနယ်ဇငာ်းသြောားြ ောားအောားဖြ်ားဆ ားပြငာ်း၊ ထနိာ်းသြိာ်းပြငာ်း၊ 

တ ောား ွ ဆိုပြငာ်းန င့်စ်ထောငြ် ပြငာ်းတုိ ့်ကုိ  ြ်ဆိုငာ်း န ်

● နိငုင် တကော လူ ့်အြွင့်အ်စ ား   ြ ိန ် နှုနာ်းြ ောားန င့်အ်ည  အလြ်ုလုြ်နိငုသ်ည့်် သတငာ်းအြ က်အလက် 

လွတ်လြ်ြွင့််ယနတ ောားြေါ ငစ်သော သတငာ်းအြ က်အလက် ယူြုိငြွ်င့််ဥြစေတ ် ြ်ကုိ 



အ ြ်ဘကလ်ူြှုအဖွ ွဲ့အ ည်ားြ ောားနငှ်ဲ့ အဓိြပေါယ ် ိ  ိ  သ ချာသဆွ်းသန်ွးညြှ နှု င််းြှုြျာ်းမပ လုပ်ပပ ်း 

အတည်ပြျု န ်

● နိငုင် စတော်လျှိျုွဲ့   က်ြ က်ြ ောားဥြစေ၊ ြတ ောားအသငာ်းဥြစေ၊ အကကြာ်းဖက်ြှုတုိက်ဖ က်စ ားဥြစေ၊ 

ဆက်သွယ်စ ားဥြစေ၏ ြုေြ် ၆၆ (ဃ)၊ ၆၈ (က)၊ ၇၇၊ ၇၈ ကုိပြငဆ်င ်န ်န င့်် ၎ငာ်းတုိ ့်အောား နိငုင် တကော 

  ြ ိန ် ညွှနာ်းြ ောားန င့်အ်ည ပဖ ်စအောင ်စဆောင ွ်က် န ်

● အသစ ဖ က်ြှုကို  ောဇ တြ်ှုအပဖ ် သတ်ြ တ်ထောားစသော ဥြစေအောားလ ာုးကို ဖ က်သြိာ်းငြ ား 

နိငုင် စတော် နထ်ြာ်းပဖ ်စ ၊ သောြောနပ်ြည်သပူဖ ်စ  တ ောားြြှုစကကောငာ်းအပဖ ်သော  ငဆ်ိုငစ်ပဖ  ငာ်း န ်

• သတငာ်းအြ က်အလက် ယူြုိငြွ်င့်ကုိ်ြ ိျုားစဖောက်စသော ဥြစေအောားလ ာုးကုိ နိငုင် တကောလူ ့်အြွင့်အ်စ ား 

  ြ ိန ် ညွှနာ်းြ ောားန င့် ်ည ညွတ်စအောင ်ြယ်ဖ က်ပြငာ်း သို ့်ြဟုတ် ပြငဆ်ငပ်ြငာ်း ပြျုလုြ် န ်

 

 

၄။  အြျ  ေး ြီေးအခွင်ူ့အသ ေးနငှ်ူ့ ကျာေးြတန်ေးတ ရှ ြှုက ို မြြှင်ူ့တင ်န်၊ ဥပသေမပ သ ေးတငွ ်နစ်နာ  ြျာေး၏ 

အခွင်ူ့အသ ေးက ို ဗဟ ိုမပ သ ာ ချဉ်ေးကပ်ပံိုြျ  ေးမ င်ူ့ သဆာင ွ်က ်န် 

 

မြနြ်ာန ငုင် ံည် ကုလ ြဂဂ၏ အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအာ်း ခွ မခာ်းဆက်ဆြံှု ပုံစြံျ  ်းစံု ပသပျာက်သရ်း သဘာတ စာချ ပ် 

(CEDAW) ၏အြွ ွေ့ဝငန် ငုင်မံြစ် ည်။ ြွ ွေ့စည််းပုံအသမခခံဥပသေတွင ် သဘာတရာ်းအာ်းမြင်ဲ့ အြျ  ်း ြ ်းြျာ်း 

အတွက ်တန််းတ ည ြျှ အခွငဲ့အ်သရ်းနငှဲ့ ်တန််းတ ည ြျှသ ာ ကာကွယ်ြှုက  ုသပ်းအပ် ာ်းပါ ည်။   ု ဲ့သ ာ် 

လက်သတွွေ့တွငြ်    ကု ဲ့  ု ဲ့ ြက ုက်ည ပါ။ 

 

အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအာ်း ခွ မခာ်းဆက်ဆြံှုဆ ုငရ်ာနငှ်ဲ့ပတ် က် ည်ဲ့ ဥပသေသကကာင််းအရ အဓ ပပါယ်ြွငဲ့ဆ် ုချက်က ု 

၂၀၀၈ ြွ ွေ့စည််းပုံအသမခခံဥပသေတွငသ် ာ်လည််းသကာင််း၊  အမခာ်း ဥပသေဆ ုငရ်ာမပဌာန််းချက်ြျာ်းတွင ်

လည််းသကာင််း ြသတွွေ့ ရှ သ ်းပါ။ အ ု်းအ ြ်စွန ဲ့ခွ်ာ က်ွသမပ်းရ ညဲ့် လ ဦ်းသရတွင ်

အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအချ  ်းအစာ်းြြျှစွာပါ ဝငသ်နပပ ်း ၎င််းတ ု ဲ့၏ကျန််းြာသရ်းသစာငဲ့သ်ရှာက်ြှုနငှဲ့ ်

ပညာသရ်းက လုက်လှြ််းြ န ငုြ်ှုက ု တာ်းဆ ်း ာ်းသ ာ ကန ဲ့ ်တ်ချက်ြျာ်း သကကာင်ဲ့ 

ြျာ်းစွာ  ခ ုက်နစ်နာြှုြျာ်းခံစာ်းသနရပါ ည်။ ကျာ်း ြ ခွ မခာ်းြှုနငှဲ့ ်လ ြှုအ  ုင််းအဝ ုင််းအတွင််း တည်ရှ သနသ ာ 

ြည ြျှြှုြျာ်းသကကာငဲ့ ်လ  နုငှ်ဲ့စပ်ဆ ုင ်ည်ဲ့ သနရာြျာ်းစွာတွင ်အြျ  ်း ြ ်းြျာ်း၏က ုယ်စာ်းမပ ြှုြှာ 

သလျာဲ့နည််းသနဆ မြစ် ည်။ ဤသနရာတငွ ်ပညာသရ်းအတကွ်လက်လှြ််းြ ြှု ည် အဓ ကအချက်မြစ်သနပပ ်း 

တ ုင််းရင််း ာ်းလ ြျ  ်းစုြျာ်းနငှဲ့ ်ပဋ ပကခမြစ်ပွာ်းရာသေ ြျာ်းတွင ်သန  ငုက်ကသ ာ အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းနငှဲ့ ်

ြ န််းကသလ်းငယ်ြျာ်းအာ်း ပ ုြ ဆု ု်းဝါ်းစွာ အခကအ်ခ မြစ်သစပါ ည်။ 

  



အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအသပေါ်အကကြ််းြက်ြှုြှကာကွယတ်ာ်းဆ ်းသရ်း (PoVAW) ဥပသေြှာလည််း ရပ်တန ဲ့သ်န ည်။ ၂၀၁၃ 

ခုနစှ်ြှစ၍ အရပ်ဘကအ်ြွ ွေ့အစည််းနငှဲ့ ်အြျ  ်း ြ ်းအခွငဲ့အ်သရ်းအြွ ွေ့ြျာ်း ည် ဤဥပသေြျ  ်း မြစ်သပေါ်လာရနန်ငှ်ဲ့ 

အသကာငအ် ည်သြာရ်န၊် ဆက်စပ်သ ာ တည်ဆ ဥပသေြျာ်းက ု မပငဆ်ငရ်န ်သတာင််းဆ ုြှုြျာ်း အရှ နမ်ြြှငဲ့ ်

လုပ်သဆာငလ်ာခ ဲ့ ည်။ NLD  ဦ်းသဆာငသ် ာအစ ု်းရက ယင််းတွန််းအာ်းသပ်းြှုက ု သ ာက်ခ ံခ ဲ့ ည်။ 

 

  ု ဲ့ရာတွင ်PoVAW ဥပသေြ ကကြ််း ည် ကက ်းြာ်းသ ာ  သဘာြတ ည ြှုြျာ်းက ုလည််း မြစသ်ပေါ်သစခ ဲ့ ည်။ 

ဤ  ု ဲ့မြစရ်မခင််းြှာ တစ်စ တ်တစ်ပ ုင််းအာ်းမြင်ဲ့ က ုလ ုန သခတ ်မပစ်ြှုဆ ုငရ်ာ ကျငဲ့ ်ံ်ုးဥပသေသအာက်တွင ်

ခွငဲ့မ်ပ  ာ်း ညဲ့ ်အ ြ်သ ာငသ်ရ်းတငွ ်အဓြမကျင်ဲ့ြှု အပါအဝင ်ယင််းဥပသေကကြ််းတွင ်ပါဝငသ် ာ ြုေ ြ််းြှုနငှဲ့ ်

ပတ် က် ည်ဲ့ အဓ ပပါယ်ြွငဲ့ဆ် ုချက်သကကာငဲ့မ်ြစ် ည်။ PoVAW  ည် အ ြ်သ ာငသ်ရ်းတွင ်

အဓြမကျင်ဲ့ြှုအတွက ်ရာဇဝတ်ြှုအာ်း ေ ဂရ သလျာဲ့သပါ ဲ့  တ်ြှတ်သပ်းပပ ်း ပ ုြ ုသပါ ဲ့ပါ်းသ ာ မပစ်ေဏြ်ျာ်းက  ု

 ာချြှတ်သစ ည်။ 

 

အ ြ်တွင််းအကကြ််းြက်ြှု ည် န ငုင်တံစ်ဝန််းတွင ်ပျံွေ့ နှံ ဲ့မြစ်ပွာ်းလျကရ်ှ ပပ ်း အြျ  ်း ြ ်းြျာ်း ည် 

အြျ  ်း ာ်းြျာ်း က် ပ ုြ ု  ခ ကု်ခံရသလဲ့ ရှ  ည်။ အ  ်း မြငဲ့ ်သကျ်းလက်သေ ြျာ်းတငွ ်

အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအသနမြငဲ့ ်  ကု ဲ့  ု ဲ့သ ာချ  ်းသြာက်ြှုြျာ်းက ု တရာ်းဝင ်စ နသ်ခေါ်ရန ်ယနတရာ်းအနည််းငယ် ာ 

ရှ  ည်။ PoVAW ဥပသေ ည်အ ြ်တွင််းအကကြ််းြက်ြှုြှ လွတ်သမြာက်လာ  ြျာ်းအတွက် ဝနသ်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ု 

ပ ုြ ုသကာင််းြွနသ်စရန၊် ဥပသေနငှဲ့သ်ဆ်းဝါ်းကု ြှုဆ ုငရ်ာ အသ ာက်အပံဲ့ြျာ်းနငှဲ့ ်လံုမခံ ြှုရှ သ ာသနအ ြ်ြျာ်း 

ရရှ သစရန ်ရည်ရွယ ်ည်။ ၎င််းဥပသေက ု အတည်မပ  အသကာငအ် ည် သြာ်မခင််း ြလုပ်န ငုသ် ်း သရွွေ့ 

အ ြ်တွင််းအကကြ််းြက်ြှုက ု ကကံ သတွွေ့ခံစာ်းသနရသ ာ အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းနငှဲ့ ်အမခာ်း  ြျာ်း ည် က ည ကယ်ဆယ်ြှု 

ရန ငုသ်ရ်း အခွင်ဲ့အလြ််း နည််းပါ်းသနြည်မြစ် ည်။ 

 

၁၉၄၉ မပညဲ့်တနဆ်ာလုပ်ငန််း နှ ြ်နင််းသရ်းဥပသေအာ်း မပ မပငသ်မပာင််းလ သရ်းအတွက် တွန််းအာ်းသပ်းြှု ည်လည််း 

ရပ်တန ဲ့သ်န ည်။ ဤ  ု ဲ့ ရပ်တန် ဲ့ ွာ်းသ ာသကကာင်ဲ့ လ ငလ်ုပ် ာ်းြျာ်းြှာ သခါင််းပုံမြတ်မခင််းနငှဲ့သ်ငညွြှစ်ခရံမခင််း 

အနတရာယ်နငှ်ဲ့ ရငဆ် ုငရ်န ငု ်ည်။ ဤဥပသေမပဌာန််းချကက်  ုမပငဆ်ငသ်ရ်းအတွက် သဆွ်းသန်ွးြှုြျာ်းတွင ်

လ ငလ်ုပ် ာ်းြျာ်းပါဝငရ်နန်ငှဲ့ ်လ ငသ်မပာင််း လ ငလ်ုပ် ာ်းြျာ်းက ု အချ  ်းအစာ်းြြျှတစွာ  က်သရာက်သနသ ာ 

အမခာ်း ဆက်န ွှယ်ရာ“အရ ပ်ဥပသေြျာ်း” က ပုါ  ညဲ့် ွင််းစဉ်းစာ်းရနအ်လွနအ်သရ်းကက ်း ည်။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ိုတ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 



● ဆင််းရ နြွ််းပါ်းြှု၊ အ ု်းအ ြ်စွန ဲ့ခွ်ာ က်ွသမပ်းရြှုြျာ်းနငှဲ့ ်အမြစတ်ွယ်သနသ ာကျာ်း၊ ြ နငှ်ဲ့ မြစ်တည်ြှုအသပေါ် 

ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းြျာ်းအပါအဝင ်တန််းတ ည ြျှြှုြရှ သအာင ်တွန််းအာ်းသပ်းသနသ ာ အသကကာင််းအရာ 

ြျာ်းက  ုက ုငတ်ယွ်သမြရငှ််းပပ ်း ကျာ်းြတန််းတ ည ြျှြှုက ု မြြှငဲ့တ်ငရ်န၊် 

● အ ြ်တွင််းအကကြ််းြက်ြှု၊ လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်ာ နငှဲ့ ်ကျာ်း၊ြ အသမခမပ အကကြ််းြက်ြှုြျာ်းက ု သမြရှင််းရန ်

ဥပသေသရ်းရာနငှ်ဲ့ ြ ဝါေသရ်းရာ ြ သပါငြ်ျာ်းချြှတ်ရာတငွ ်နစ်နာ  က  ုအသမခမပ စဉ်းစာ်း ည်ဲ့ 

ချဉ်းကပ်ြှုြျ  ်းက ု မြြှင်ဲ့တငရ်န ်

● စွန ဲ့ပ်ယ်ခံ ာ်းရသ ာအပ်ုစုြျာ်းြှ အြျ  ်း ြ ်းြျာ်းအပါအဝင ်အြျ  ်း ြ ်းနငှ်ဲ့ြ န််းကသလ်းြျာ်းအာ်းလံု်း၏ 

အခွငဲ့အ်သရ်းြျာ်းက ုကာကွယ်ရန၊် လ ငလ်ုပ်ငန််းတငွပ်ါဝငသ်န  ြျာ်းနငှဲ့ ်လ ငသ်မပာင််း  ြျာ်း၏ 

အခွငဲ့အ်သရ်းြျာ်းက ု ကာကယွ်ရန ်PoVAW ဥပသေြ ကကြ််းက ု မပနလ်ည်မပငဆ်ငရ်န ်

● ခွ မခာ်းဆက်ဆြံှုြျာ်းနငှဲ့ ်ြ နှ ပ်သစာ်ကာ်းြှုြျာ်းက  ုကာကွယ်န ငုရ်နအ်တကွ် အရပ်ဘက် လ ဲ့အြွ ွေ့အစည််းြျာ်း၊ 

လ ငလု်ပ် ာ်းြျာ်းနငှဲ့ ်အဓ ပပါယ်မပညဲ့်ဝသ ာ တ ငုပ်ငသ်ဆွ်းသန်ွးြှုြျာ်းမပ လုပ်ပပ ်း ၁၉၄၉ မပညဲ့်တနဆ်ာ 

နှ ြ်နင််းသရ်းဥပသေက ု မပငဆ်ငရ်န။် 

 

 

၅။  လ ငစ် တက်ွ မပာေး  ြျာေး၏ အခွင်ူ့အသ ေးက ို အကာအကယွသ်ပေးငပီေး ၎ငေ်းတ ို ူ့အာေး တန်ေးတ ညီြျှ 

အခွင်ူ့အသ ေး သစသ ေးအတကွ ်မြြှင်ူ့တငသ်ဆာင ွ်က ်န် 

 

လ ငတ် ချင််း ြ ြ  သဘာဆနဒတ မြစ်သစ လ ငဆ်က်ဆမံခင််း ည် မြနြ်ာန ငုင်တံွင ်တရာ်းြဝငဟ်ု  တ်ြတှ ်

ခံ ာ်းရဆ  မြစပ်ပ ်း LGBTI လ ငစ် တ်ကွ   ြျာ်းအသပေါ် ြ  ြ ာသရာ သမပာငသ်မပာငတ်င််းတင််းပါ 

ခွ မခာ်းဆက်ဆြံှုြျာ်းလည််း ဆက်လက်ရှ သန ည်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်က လ ငတ် ချစ်  တစ်သယာက် က ုယ်ဲ့က ုယ်က ုယ် 

 တ်သ ခ ဲ့ြှုက လုပ်ငန််းခငွအ်တွင််း အန ငုက်ျင်ဲ့ြှုနငှ်ဲ့ လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်းအသပေါ် အကကြ််းြက် 

ြယ်ကျဉမခင််းြျာ်း မြနြ်ာန ငုင်တံွင ်ကျယ်ကျယ်မပန် ဲ့မပန် ဲ့ မြစ်သနမခင််းက ု ြ ်းသြာင််း  ်ုးမပခ ဲ့ ည်။  

 

ပပ ်းခ ဲ့ ည်ဲ့နစ်ှပ ုင််းြျာ်းတွင ်အမပ  သဘာတ ်ုးတက်ြှုြျာ်းသတွွေ့လာခ ဲ့ရပပ ်း အရပ်ြက်အြွ ွေ့အစည််းြျာ်းအတငွ််း 

LGBTI လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်းက ု က ုယ်စာ်းမပ ြှု ပ ုြ ုတ ်ုးတက်လာခ ဲ့ ည်။  ၂၀၁၈ ခုနစှအ်သစာပ ုင််းတွင ်

အြျ  ်း ာ်းလ ငယ်ြ ဝါေက ု ချြှတ်ခ ဲ့ပပ ်း ယင််းြ ဝါေ  တွင ်လ ငစ် တ်ကွ မပာ်းြှုနငှ်ဲ့ ကျာ်းြကွ မပာ်းြှုအသပေါ်ြ တည်၍ 

ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းြျာ်း အဆံ်ုး တရ်န ်တ ုက်တွန််း ာ်း ည်။ ယင််းအချက်ြ ှကက  ဆ ုစရာ 

သမခလှြ််းတစရ်ပ်မြစ်သ ာ်လည််း အဓ ပပါယမ်ပည်ဲ့ဝ ည်ဲ့ ဥပသေသရ်းရာမပ မပငသ်မပာင််းလ ြှုြျာ်း မပ လုပ်ရန ်

လ ုအပ်သနပါသ ်း ည်။ က လု ုန သခတ်က မပဋ္ဌာန််းခ ဲ့သ ာ ရာဇဝတ်ကျင်ဲ့ ံ်ုးဥပသေ ပုေြ် ၃၇၇ တွင ်“ဓြမတာနငှ်ဲ့ 

ဆန် ဲ့ကျငသ် ာ လ ငဆ်က်ဆြံှု” က  ုမပစ်ြှုအမြစ် တြ်ှတ ်ာ်း ည်ဲ့အတွက် လ ငတ် ချင််း 

 သဘာတ ဆက်ဆြံှုြှာလည််း ရာဇဝတြ်ှုမြစ်သနပါ ည်။  



 

LGBTI လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်းက ု အနတရာယ်မြစ်သစရန ်က် အကာအကွယ်သပ်းန ငုရ်န ်က ုလ ုန သခတ်ဥပသေြျာ်းက ု 

ြည်က ဲ့  ု ဲ့ မပ မပငသ်မပာင််းလ န ငု ်ည်ဆ ုမခင််းက ု မြနြ်ာအသနနငှ်ဲ့ အ နဒ ယဥပြာက ု ကကည်ဲ့န ငုပ်ါ ည်။ 

နစှန် ငုင်လံံ်ုးတွင ်ပဗ တ  ျှရာဇဝတ်ကျင်ဲ့ ံ်ုးဥပသေက ု အသြွဆက်ခံခ ဲ့ရသ ာ်လည််း ၂၀၁၈ ခုနစှ်တွင ်

အ နဒ ယတရာ်းရံု်းချ ပ်က ပုေြ် ၃၇၇  ည် ပုဂဂ  လ်သရ်းလွတ်လပ်ခွင်ဲ့၊ တန််းတ ည ြျှြှု၊ ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််း ြရှ ြှု၊ 

ဂုဏ ် ကခာရှ ြှု အခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းက ု အာြခံ ာ်းသ ာ န ငုင်၏ံ အသမခခံဥပသေနငှ်ဲ့ဆန် ဲ့ကျင ်ည်ဆ ုကာ 

အရွယ်သရာက်ပပ ်း   အချင််းချင််း နစှ်ဘက ်သဘာတ  လ ငဆ်က်ဆမံခင််းက ု ရာဇဝတ်ြှုအမြစ် 

 တ်ြှတ် ာ်းမခင််းက ု ပယ်ြျက်ခ ဲ့ ည်။  

 

Navtej Singh Johar et al & Others နငှ်ဲ့ Union of India and others အြှုတွင ် ြ ုင််းတွငြ်ည်ဲ့ 

ဆံု်းမြတ်ချက်ြှာ န ငုင်တံကာဥပသေနငှ်ဲ့လည််း ည ညွတ်ခ ဲ့ ည်။ ပုေြ် ၃၇၇ ြှာ အ နဒ ယလက်ြှတ်သရ်း  ်ုး ာ်းပပ ်း 

လ ုက်နာရနတ်ာဝနရ်ှ  ည်ဲ့ မပည်  ဲ့သရ်း ောနငှ်ဲ့ န ငုင်သံရ်းအခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းဆ ုငရ်ာ အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ 

 သဘာတ ည ချက်နငှ်ဲ့ လ ြှုသရ်း၊ စ ်းပွာ်းသရ်းနငှ်ဲ့ ယဉသကျ်းြှုအခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းဆ ငုရ်ာ အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ 

 သဘာတ ည ချက ်တ ု ဲ့က ု ချ  ်းသြာက်ရာသရာက်သကကာင််းလည််း သတွွေ့ရပါ ည်။ မြနြ်ာန ငုင်တံွင ်ပုေြ် ၃၇၇ က  ု

အ ံု်းမပ မခင််းြျ  ်း သတွွေ့ရမခင််း နည််းပါ်းသ ာ်လည််း ယင််းပေုြ် ရှ သနမခင််းကပင ်လ ငစ် တက်ွ မပာ်း  ြျာ်းအသပေါ် 

သနာှက်ယှက်ြှု၊ ခွ မခာ်းဆက်ဆြံှု၊ အကကြ််းြက် ြယ်ကျဉြှုြျာ်း တရာ်းဝင ်မပ လုပ်န ငု ်ည်ဲ့ 

ရနလ် ုသ ာပတ်ဝန််းကျငတ်စခ်ု မြစ်သပေါ်သနသစပပ ်း ၄င််းတ ု ဲ့အာ်း အမခာ်း  ြျာ်းက တ ကုခ် ုက်ြှု၊ ရ ြျာ်းက 

သငညွြှစ်ြှုြျာ်း မပ လုပ်ခံရန ငု ်ည်ဲ့ အသနအ ာ်းတစ်ခု လြ််းြွင်ဲ့သပ်း ာ်း လ ု မြစ်သနပါ ည်။  

 

LGBTI လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်းအသပေါ် ြ နှ ပ်မခင််း၊ ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းြျာ်းအသကကာင််းက ု ပွင်ဲ့ပွင်ဲ့လင််းလင််း 

သဆွ်းသန်ွးမခင််း၊ အ  အြှတ်မပ မခင််းြျာ်း သတွွေ့ရသလဲ့ြရှ ပါ။ ၎င််းတ ု ဲ့အသပေါ် ချ  ်းသြာက်ြှုြျာ်းြှာလည််း  

တ ုငက်ကာ်းမခင််း၊ အသရ်းယ မြင်ဲ့ြျ  ်း ြရှ ပ  ပပ ်းပပ ်းသပျာက်သပျာက်မြစ် ွာ်းသလဲ့ရှ  ည်။ အာဏာပ ုငြ်ျာ်းအသပေါ် 

ယံုကကည်ြှုြရှ မခင််း၊ တရာ်းစ ရငသ်ရ်းစနစအ်သပေါ် ယုံကကည်ြှုကင််းြ ဲ့မခင််းနငှဲ့ ်LGBTI လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်းအသပေါ် 

စွ ပြ စွာရှ သန ည်ဲ့ ြလ ုြုန််း ာ်းစ တ်ြျာ်းသကကာင်ဲ့ နစ်နာ  ြျာ်းက ၎င််းတ ု ဲ့ ခံစာ်းရသ ာ သနာှက်ယှက်သစာ်ကာ်းြှု၊ 

လ ငပ် ုင််းဆ ုငရ်ာ အကကြ််းြကြ်ှု၊ သငညွြှစ်ခံရြှုြျာ်းက  ုသရှွေ့ ကွ်လာပပ ်း တ ငုက်ကာ်းမခင််း 

ြမပ လ ုသ ာစ တ်ြျာ်းမြစ်လာကကပပ ်း ယင််းအြှုအခင််းြျာ်းြာှ လံု်းဝ တ ုငက်ကာ်းမခင််းြရှ    ု ဲ့ြဟုတ် 

တစ်စ တ်တစ်ပ ငု််း ာ တ ငုက်ကာ်းြှုြျာ်း ရှ သနကကမခင််းမြစ ်ည်။  

 

LGBTI လ ငစ် တ်ကွ မပာ်း  ြျာ်းအကကာ်း “သြှာငရ် ပ်ခ ုြှုဥပသေြျာ်း” အမြစ်ညွှန််းဆ  ုည်ဲ့ က လု ုန သခတ်ဥပသေပါ 

မပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းြှာလည််း ြ နှ ပ်သစာ်ကာ်းြှုမပ ရန ်အသမခအသနြျာ်းြနတ် ်းသပ်းသန ည်။ ဥပသေပါ စာ ာ်းြျာ်းြှာ 

တ ကျသရရာြှု ြရှ  ည်ဲ့အတကွ် ရ ြျာ်းက ရာဇဝတ်ြှုနှ ြ်နင််းသရ်းနငှ်ဲ့ ြြ််းဆ ်းချ ပ်သနာှငသ်ရ်းတာဝနြ်ျာ်းက ု 



 ြ််းသဆာင ်ည်ဲ့အခါ ၎င််းတ ု ဲ့ လုပ်သဆာငခ်ျင ်လ ု သဆာငရွ်က်န ငုသ် ာ အခွင်ဲ့အာဏာြျာ်း ကျယ်မပန် ဲ့စွာ 

သပ်း ာ်းခ ဲ့ ည်။ အကျ  ်းဆက်အာ်းမြင်ဲ့ ရာဇဝတြ်ှုြျာ်း လာသရာက်တ ုငက်ကာ်းမခင််းက ု လက်ခံအသရ်းယ  

သဆာငရွ်ကရ်ြည်ဲ့ ပုဂဂ  လ်ြျာ်းက ုယ်တ ုငက် သြာက်ြျက်ကျ ်းလွနြ်ှုြျာ်း အသကကာင််း လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းအြွ ွေ့ြျာ်းက 

ဆက်လက်၍ ြှတ်တြ််းြျာ်း ရရှ သနပါ ည်။  

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● မပစ်ြှုဆ ုငရ်ာပုေြ် ၃၇၇ က  ုပယ်ြျက်ရန ်

● ြ ြ တ ု ဲ့ အ  ငု််းအဝ ုင််းအတငွ််းတွငလ်ည််း ြတ ကွ မပာ်းြှုနငှဲ့ ်အာ်းလံ်ုးပါဝငြ်ှုက  ုမြြှငဲ့တ်ငရ်နန်ငှဲ့ ်LGBTI 

အခွငဲ့အ်သရ်းက ု သ ာက်ခံသကကာင််း လ   ရှငက်ကာ်းသြာ်မပရန ်

● မပည်သ ာငစု်နငှဲ့မ်ပည်နယ် / တ ုင််းသေ ကက ်းအဆငဲ့တွ်င ်၁၉၄၅ ခုနစ်ှ ရ  ဥပသေပုေြ် ၃၅၊ ၁၈၉၉ ရနက်ုနရ်  

ဥပသေ ပုေြ် ၃၀၊ မပစြ်ှုဆ ုငရ်ာဥပသေ ပုေြ် ၂၆၈ နငှဲ့ ်မပစ်ြှုဆ ုငရ်ာ ဥပသေပုေြ် ၃၂၀ အပါအဝင ်

“အရ ပ်ဥပသေြျာ်း” က ု ပယ်ြျက်ရန ်

● ၁၉၄၉ မပညဲ့်တနဆ်ာနှ ြ်နင််းသရ်း ဥပသေက  ုမပ မပငသ်မပာင််းလ သရ်းအတွက် တွန််းအာ်းသပ်းရနန်ငှဲ့ ်LGBTI 

လ ငတ် ချစ်   လ ငလ်ုပ် ာ်းြျာ်းအတွက် အကာအကယွသ်ပ်းြှုြျာ်း ရငှ််းရှင််းလင််းလင််း  ည်ဲ့ ွင််းရန ်

 

 

၆။  စစ်သ ေးပဋ ပကခမ စပွ်ာေးသနသ ာ သန ာြျာေးတငွ ်အ ပ် ာေးြျာေးအာေး အကာအကယွသ်ပေးငပီေး 

စ ိုေး  ြ်စ ာအသမခအသနရှ သန  ြျာေးထ ံလ  ာေးချငေ်းစာနာသ ာ အက အညီြျာေး အဆေီးအတာေးြရှ  

စဉ်ဆကြ်မပတ ်သနန ိုငသ် ေး အာြခံသပေး န်  

 

မြနြ်ာစစ်တပ်နငှဲ့တ် ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ုငအ်ုပ်စုြျာ်းအကကာ်းလက်နက်က ုငပ်ဋ ပကခြျာ်းသကကာငဲ့ရ်ခ ုင၊် ချင််း၊ 

ကချငန်ငှဲ့ ်ရြ်ှ်းမပည်နယ်သမြာက်ပ ုင််းတ ု ဲ့တွင ်အ ်ုးြ ဲ့အ ြ်ြ ဲ့မြစ် ွာ်းရ  သပါင််း ၃၀၀,၀၀၀ ခန ဲ့ရ်ှ  ည်။   ငု််း - မြနြ်ာ 

နယ်စပ်တသလျှာက်တွင ်ဆယ်စုနစှ်ြျာ်းစွာက မြစ်ပွာ်းခ ဲ့သ ာပဋ ပကခြျာ်းသကကာင်ဲ့ သ ာင််းနငှဲ့ခ်ျ သ ာ လ ြျာ်းြှာ 

ယခုအ   သနရပ်ရင််း ြမပနန် ငုသ် ်းပ  မြစ်သနကက ည်။  

 

၂၀၂၀ ခုနစှ်တွင ်အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွငဲ့အ်ြွ ွေ့က ရခ ငုမ်ပည်နယ်နငှဲ့ ်ချင််းမပည်နယ် 

ပလက်ဝပြ  ွေ့နယ်အတငွ််း မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ ပစ်ြတှခ်ွ မခာ်းမခင််းြရှ သ ာ သလသကကာင််းတ က်ုခ ုက်ြှုနငှဲ့ ်

ဗုံ်းကက တ ုက်ခ ုက်မခင််းြျာ်းသကကာင်ဲ့ အရပ် ာ်းြျာ်း သ ဆံ်ုးခ ဲ့မခင််းက ု ြှတတ်ြ််းတင ်ာ်းခ ဲ့ပါ ည်။ 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/myanmar-indiscriminate-airstrikes-kill-civilians-rakhine/


မြနြ်ာစစ်တပ်နငှဲ့ ်ရခ ုငတ်ပ်အကကာ်း မြစ်ပွာ်းသ ာ ပဋ ပကခြျာ်း ၂၀၁၁ ခုနစှ်အသစာပ ုင််းြှစ၍ မပင််း န ်

ကျယ်မပန် ဲ့လာ ည်နငှဲ့ ်အြျှ မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ အရပ် ာ်းြျာ်းအာ်း အဓြမခ ငု််းသစမခင််း၊  င ်လ ုြြ််းဆ ်းမခင််း၊ 

အရပ် ာ်းြျာ်းအာ်း ညြှဉ်းပန််းနှ ပ်စက်မခင််းြျာ်းတ ု်းပွာ်းလာခ ဲ့ ည်။   ု ဲ့အမပင ်အရပ် ာ်းနငှ်ဲ့ 

တ ုက်ခ ုက်သရ်း ြာ်းြျာ်းအကကာ်း ခွ မခာ်းမခင််းြရှ ဘ   မပ ြ ဆက်ဆ ံည်ဲ့ ပုံစံြျ  ်းက ုလည််း သတွွေ့လာရ ည်။ 

အဓ ကအာ်းမြင်ဲ့ ပ ုြ ြုျာ်းမပာ်းစွာ ခံရ  ြျာ်းြှာ တ ုင််းရင််း ာ်းလ နည််းစုြျာ်းြှ အြျ  ်း ာ်းြျာ်းနငှ်ဲ့ 

သယာက်ကျာ်းသလ်းြျာ်း မြစ်ကက ည်။ ဤချ  ်းသြာက်ြှုအြျာ်းစု ည် စစရ်ာဇဝတ်ြှုြျာ်းသမြာက်ပါ ည်။ 

 

အဓြမြြ််းဆ ်းမပနသ်ပ်းဆွ မခင််း၊  တ်မြတ်မခင််း၊  င ်လ ြုြ််းဆ ်းမခင််း၊ အတင််းအဓြမခ ုင််းသစမခင််းနငှဲ့ ်

ကသလ်းစစ ်ာ်းစုသဆာင််းမခင််း အပါအဝင ်အရပ် ာ်းြျာ်းအသပေါ် ဆ ု်းဝါ်းသ ာ ချ  ်းသြာက်ြှုြျာ်းက ု 

တ ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ငုအ်ြွ ွေ့ြျာ်းကလည််း ကျ ်းလွနခ် ဲ့ကက ည်။ 

 

တ ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ငုအ်ြွ ွေ့ြျာ်းသရာ မြနြ်ာစစ်တပ်တ ု ဲ့ပါ ဆက်လက်အ ံု်းမပ သန ည်ဲ့ သမြမြ ပ်ြ ငု််းြျာ်းနငှ်ဲ့ 

လက်လုပ်သြာက်ခွ သရ်းပစစည််းြျာ်းက အရပ် ာ်းြျာ်းက ု အနတရာယ်ြျာ်း သနာက် ပ်ရှ လာသစ လ ု   

၂၀၂၀ ခုနစှ်တွငမ်ြနြ်ာစစ်တပ်၏ြဆငြ်မခငသ်လသကကာင််းတ ုက်ခ ုက်ြှုြျာ်းနငှဲ့ ်ပစ်ြှတ်ြခွ မခာ်း ညဲ့် 

လက်နက်ကက ်းြျာ်းမြင်ဲ့ပစ်ခတ် တ ုက်ခ ုက်ြှုြျာ်း ပ ြု ုတ ု်းမြြှငဲ့လု်ပ်သဆာငမ်ခင််းြျာ်းကလည််း အရပ် ာ်းြျာ်းအတွက် 

အနတရာယ်မြစ်သစပါ ည်။  

 

ယခုအချ နအ်   န ငုင်သံပါင််း ၁၆၂ န ငုင် ံည် ြ ုင််းတာ်းဆ ်းသရ်းစာချ ပ်တငွ ်ပါဝငလ်က်ြတှ်  ်ုး ာ်းကက ည်။ 

  ု ဲ့သ ာ် မြနြ်ာန ငုင်ကံ ြပါဝငသ် ်းပါ။ မြနြ်ာန ငုင် ံည် ြ ုင််းပ တပ်ငြ်ှုစာချ ပ်အာ်း သ ာက်ခံ ညဲ့် 

ကုလ ြဂဂအသ သွ ညွ လာခံ၏နစှ်စဉဆံု်းမြတ်ချက်က ု ြ သပ်းသ ာက်ခရံာတွင ်ပုံြှနအ်ာ်းမြင်ဲ့ ြပါဝငသ် ာ 

န ငုင်ြံျာ်းအနက် တစ်ခုမြစ ်ည်။ 

 

၂၀၂၀ခုနစှ ်ဇွနလ် ၁၂ ရက်သန ဲ့ သနမပည်သတာ်တွင ်မပ လုပ်သ ာ တင််းစာရှင််းလင််းပွ တငွ ်လ ြှုဝန ်ြ််း၊ 

ကယ်ဆယ်သရ်းနငှဲ့မ်ပနလ်ည်သနရာချ ာ်းသရ်း မပည်သ ာငစ်ုဝနက်က ်း သေါက်တာဝင််းမြတသ်အ်းက အစ ု်းရ ည် 

သမြမြြှ ပ်ြ ုင််းရှင််းလင််းသရ်းအတွက် အြျ  ်း ာ်းြ ငု််းရှင််းလင််းသရ်းစငတ်ာနငှဲ့ ်န ငုင်လံံု်းဆ ငုရ်ာအြွ ွေ့တစ်ခုက  ု

တည်သ ာငြ်ည်မြစ်သကကာင််း သမပာကကာ်းခ ဲ့ ည်။ ၂၀၂၀ စက်တငဘ်ာလတငွ ်ဘဂဂလာ်းသေဲ့ရှ်နငှဲ့ ်နယ်စပ်အန ်း 

ရခ ုငမ်ပည်နယ်သမြာက်ပ ငု််းတငွ ်မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ ြ ုင််းြျာ်းက ု အ ံု်းမပ ခ ဲ့သကကာင််း ြကကာသ ်းြ က 

အမပည်မပည်ဆ ငုရ်ာ လွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွင်ဲ့အြွ ွေ့ ြှ ြှတ်တြ််းတငခ် ဲ့ ည်။ 

 

အစ ု်းရ စ်အသနမြငဲ့ ်လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှုဆ ုငရ်ာ အက အည ြျာ်း သပ်းအပ်မခင််းက ု အမပည်ဲ့အဝနငှ်ဲ့ 

အတာ်းအဆ ်းြ ဲ့ ခွငဲ့မ်ပ ရနအ်လွနအ်သရ်းကက ်းပါ ည်။ ြကကာသ ်းြ နစှြ်ျာ်းအတွင််းက မပည်တွင််းသရွှွေ့သမပာင််း 



ေကုခ ည်ြျာ်းနငှဲ့ ်အမခာ်း  ြျာ်းအတွက် ကျန််းြာသရ်းဝနသ်ဆာငြ်ှုြျာ်း၊  န ဲ့ရ်ငှ််းသ ာသရနငှဲ့ ်

အစာ်းအစာအသ ာက်အပံဲ့ြျာ်း အပါအဝင ်လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှု ဆ ုငရ်ာ အက အည သပ်း  ြျာ်း၏ 

မြနြ်ာန ငုင်ရံှ  လုပ်ငန််းြျာ်းက ု လုပ်သဆာငန် ငုသ်ရ်းြှာ ကက ်းစွာသ ာအဟန ဲ့အ်တာ်းြျာ်းနငှ်ဲ့ ရငဆ် ုငခ် ဲ့ရ ည်။  

တ ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ငုအ်ြွ ွေ့ြျာ်း   န််းချ ပ်သ ာသေ ြျာ်း  ု ဲ့ လ  ာ်းချင််းစာနာြှုဆ ုငရ်ာ 

အသ ာက်အက ြျာ်း သပ်းအပ်န ငုခွ်ငဲ့က် လုည််း မြနြ်ာအစ ု်းရနငှဲ့ ်လံုမခံ သရ်းအြွ ွေ့အစည််းြျာ်းက ပုံြှနဆ် ု လ  ု

မငင််းပယ်သလဲ့ရှ  ည်။ 

 

လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှု အက အည သပ်း  ြျာ်းအသပေါ် ကန် ဲ့ တ်ြှုြျာ်းြှာ ရခ ုငမ်ပည်နယ်တွင ်

အတင််းကျပ်ဆံ်ုး အမြစ်သတွွေ့ရ ည်။ လုပ်က ငုရ်ခက်သ ာ ဗျ ရ ုကသရစ ယနတရာ်းနငှဲ့ ်အစ ်ုးရြှ ချြတှ် ာ်းသ ာ 

ခရ ်း ွာ်းလာခွငဲ့တ်ာ်းမြစ်ချက်ြျာ်းသကကာင်ဲ့ တ ုက်ပွ ြျာ်းမြစ်ရာသေ ြျာ်းနငှ်ဲ့ အ ု်းအ ြ်စွန် ဲ့ခွာ က်ွသမပ်းသနရသ ာ 

အသမခအသနြျာ်းရှ ပပ ်း အနတရာယ်နငှ်ဲ့ ရငဆ် ုငသ်နရသ ာလ ြျာ်း  ံ ု ဲ့  ွာ်းသရာက်ခွငဲ့ြ်ရပါ။  

၂၀၂၀ ဧပပ လတွင ်ကြ္ာဲ့ကျန််းြာသရ်းအြွ ွေ့ ကက ်း၏ယာဉသြာင််းတစ်ဦ်းြှာ ရခ ငုမ်ပည်နယ်ြင််းမပာ်းြှတဆငဲ့ ်က ုဗစ-်

၁၉ စြ််း ပ်ရန ်နြ နာြျာ်းက  ု ယ်သဆာငလ်ာစဉ သ ဆံု်းခ ဲ့ရ ည်။ ရခ ုငတ်ပ်နငှဲ့ ်မြနြ်ာစစ်တပ်နစှ်ခုလုံ်းက 

   ု  သ ဆံု်းြှုအတွက ်၎င််းတ ု ဲ့တွငတ်ာဝနြ်ရှ ပါဟု မငင််းဆ ုခ ဲ့ ည်။ ဤမြစရ်ပ်က အစ ု်းရ  န််းချ ပ် ာ်းသ ာ 

သေ ြျာ်းနငှဲ့ ်တ ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ုငန်ငှ်ဲ့ အစ ု်းရတပ်ြျာ်း နစှ်ဘက်စလံု်း ရှ သနသ ာသေ ြျာ်းရှ  ပဋ ပကခြျာ်း 

မြစ်ပွာ်းရာ သနရာြျာ်း  ု ဲ့ လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှုဆ ုငရ်ာ အြွ ွေ့အစည််းြျာ်းနငှဲ့ ်အလုပ်လုပ်က ုငသ်န  ြျာ်း 

လံုမခံ စွာမြတ် န််း ွာ်းလာန ငုြ်ှုလြ််းသကကာင််း လ ုအပ်သနသကကာင််း  ပ်ြ ံြ ်းသြာင််း  ်ုးမပခ ဲ့ ည်။ 

 

န ငုင်၏ံအမခာ်းသေ ြျာ်းတွငလ်ည််း လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှုဆ ုငရ်ာ အလပ်ု ြာ်းြျာ်းြှာ 

အနတရာယ်ရှ သနပါ ည်။ ၂၀၁၉ ခုနစှ ်က ဂုတ်လတငွ ်သစတနာဲ့ဝန ်ြ််း လ နာတငယ်ာဉသြာင််းတစ်ဦ်းြှာ 

ရှြ််းမပည်နယ်သမြာက်ပ ုင််းရှ  မြနြ်ာစစ်တပ်နငှဲ့ ်တ ငု််းရင််း ာ်းလက်နက်က ုငအ်ြွ ွေ့ြျာ်းအကကာ်း မြစ်ပွာ်းသနသ ာ 

တ ုက်ပွ ေဏခ်ရံ  ြျာ်းအာ်း သဆ်းကု ြှုြျာ်းသပ်းအပ်ရန ်လုပ်သဆာငသ်နစဉအတငွ််း သခါင််းက ု သ နတ်မြင်ဲ့ 

ပစ် တခံ်ခ ဲ့ရ ည်။ သ ဆံ်ုးြှုအတွက် ြည် ည်ဲ့ဘက်ကြှ တာဝနရ်ှ  ည်ဟ ုဝနြ်ခံခ ဲ့ပါ။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● အစ ု်းရြဟုတ်သ ာအြွ ွေ့အစည််းြျာ်း/ လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှုအြွ ွေ့ြျာ်းနငှဲ့ ်

လ  အုသမခမပ အြွ ွေ့ြျာ်းအာ်း အနတရာယ်ရငဆ် ငုသ်နရသ ာ   ြျာ်း  ံ ု ဲ့  ွာ်းသရာက်ခွင်ဲ့ရသစရန။် 



● အရပ် ာ်းြျာ်းသန  ငုသ် ာ သေ ြျာ်းတငွ ်သမြမြ ပ်ြ ုင််းြျာ်းနငှ်ဲ့ လက်လုပ်သြာက်ခွ သရ်းပစစည််းြျာ်း 

ချ ာ်းအ ံ်ုးမပ ြှုက ု ရပ်ဆ ငု််းရန ်မြနြ်ာစစ်တပ်နငှ်ဲ့ တ ုင််းရင််း ာ်းလက်နက်က ငုအ်ြွ ွေ့ြျာ်းအာ်း 

ြ အာ်းသပ်းသဆာငရွ်က်ရန ် 

● ရခ ုင၊် ကချငန်ငှဲ့ရ်ှြ််းမပည်နယ်အပါအဝင ်န ငုင်တံစ်ဝန််းလံ်ုးရှ  လ  ာ်းချင််းစာနာသ ာက် ာ်းြှုဆ ုငရ်ာ 

အက အည ြျာ်းက  ုကုလ ြဂဂ၊ အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာနငှဲ့ ်မပည်တွင််း လ  ာ်းချင််းစာနာြှုအြွ ွေ့ြျာ်းအာ်း 

သပ်းအပ်ခွင်ဲ့ရသစသရ်း နငှဲ့ ်လ အုပ်သနသ ာအမခာ်း  ြျာ်း၏လ ုအပ်ချက်ြျာ်းက  ုအက မြတ်မခင််းနငှဲ့ ်

သစာငဲ့က်ကညဲ့်မခင််း၊ အက အည ြျာ်းသပ်းပ ု ဲ့မခင််းြျာ်းက ု ချက်မခင််း၊ အတာ်းအဆ ်းြရှ ၊ 

သရရှည်လုပ်သဆာငန် ငုသ်ရ်း သဆာငရွ်က်သပ်းရန ်

● ရခ ုငမ်ပည်နယ်နငှဲ့ခ်ျင််းမပည်နယ်သတာငပ် ုင််းတွငအ်ငတ်ာနက် ကန ဲ့ ်တ်ချက်က  ုချက်ချင််းရုပ်  ြ််းရန ်

● သမြမြြှ ပ်ြ ုင််းနငှဲ့ ်လက်လုပ်သြာက်ခွ သရ်းပစစည််းြျာ်း အ ံု်းမပ ြှုက ုအဆံု်း တရ်န။် 

ြ ုင််းရှင််းလင််းသရ်းအစ အစဉြျာ်း တ ု်းချ ွေ့ မခင််းက ုသ ာက်ခပံပ ်း တစ်ချ နတ်ည််းတငွ ်သမြမြြှ ပ်ြ ုင််းြျာ်း 

  ု ဲ့ြဟုတ် သမြမြြှ ပ်ြ ုင််းနငှဲ့တ် သ ာ သြာက်ခွ သရ်းပစစည််းြျာ်း ချ ာ်းသ ာသနရာြျာ်းနငှဲ့ ်ပတ် က်ပပ ်း 

သေ တွင််းရှ  တ ငု််းရင််း ာ်းလ နည််းစုြျာ်း၏ဘာ ာစကာ်းနငှဲ့ ်မြနြ်ာဘာ ာ နစှ်ြျ  ်းစလံု်းပါဝငသ် ာ 

ဆ ုင််းဘတု်ြျာ်းနငှဲ့လ်  သုကကညာချက်ြျာ်းအပါအဝင ်အရပ် ာ်းြျာ်းအာ်း  တ သပ်းရန ်လ ုအပ်သ ာ 

လုပ်သဆာငြ်ှုြျာ်းအာ်းလံု်းက မုပ လုပ်ရန ်

● သမြမြ ပ်ြ ုင််းြျာ်းအ ံ်ုးမပ မခင််း၊   ုသလှာငမ်ခင််း၊  တု်လုပ်မခင််း၊ လွှ သမပာင််းမခင််းနငှ်ဲ့ ၎င််းတ ု ဲ့အာ်း 

ြျက်ဆ ်းမခင််းဆ ုငရ်ာ သဘာတ ည ချက် (ြ ုင််းတာ်းဆ ်းသရ်း သဘာတ ည ချက်) က  ုြည် ညဲ့် 

ခြငာ်းချကြ်ှြပါဘ  ချက်ချင််းလ ုက်နာရန ်နငှဲ့ ်န ငုင်သံတာ် ဥပသေအရ အသကာငအ် ည်သြာ်ရန ် 

 

 

၇။ လ နည်ေးစို လ ြျ  ေးစိုသေ ြျာေးတငွ ်မ စ်ပွာေးခ ူ့သ ာ န ိုငင်တံကာဥပသေအ   ာဇဝတြ်ှုသမြာက ်ည်ူ့ 

ကျ ေးလန်ွြှုြျာေးအတကွ ်တ ာေးြျှတြှု၊ အြှန်တ ာေးနငှ်ူ့ ပြန်လည်ကို ောားစြားစလ ောပ်ြငာ်းြျာေး  ရှ သစသ ေး 

သဆာင ွ်ကသ်ပေး န် 

 

လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ိျုားစဖောက်ြှုြ ောားန င့်် နိငုင် တကောဥြစေအ   ောဇ တ်ြှုစပြောက်သည့််ပြ ြ်ှုြ ောားအတကွ် 

အစ ားယူအပြ ်စြားြ  ပြငာ်းြ  လွတ်စပြောက်စနြှုြ ောား ပြနြ်ောနိငုင် တွင ်

ဆက်လက်က ယ်ပြန် ့် ွောစတွွဲ့စန ဆ ပဖ ်သည်။ 

 

ငြ ားြ ့်သည့််န  ်ြ ောားအတွငာ်း  ြိငု၊် ြ ငာ်း၊ ကြ ငန် င့််   ြ်ားပြည်နယ်စပြောက်ြုိငာ်းတုိ ့်တွင ်ပဖ ်စြေါ် ြ ့်သည့်် 

ဆိုား ေါားစသော ောဇ တ်ြှုြ ောားအြ ောားအပြောားကို အပြည်ပြည်ဆိုင ်ော လွတ်ငငြ်ိားြ ြ်ားသောြွင့််အဖွ ွဲ့က 

ြ တ်တြ်ားပြျု ုထောားြ ့်သည်။ ယငာ်းပြ ်ြှုြ ောားထ တွင ်ြြွ ပြောားြ  တုိက်ြုိက်ြှုြ ောားစကကောင့်် အ ြ်သောားြ ောား 



စသစကကေဏ ်ော ပြငာ်း၊ ဥြစေလက်လွတ် သတ်ပဖတပ်ြငာ်း၊ အ စဖ ောက်ပြငာ်း၊  ိတ်ထငသ်လို 

ဖြ်ားဆ ားြ ျုြ်စန ောငပ်ြငာ်း၊ န ြ်ိ က်ပြငာ်းန င့်် အပြောားစသော ညှဉ်ားြနာ်းြှုြ ောားပြျုလုြ်ပြငာ်း၊ အဓြမလုြ်အောားစြားြိုငာ်းသစပြငာ်း၊ 

ြ စည်ားြ ောားကို လုယက်ပြငာ်းန င့်် သြ်ိားယူပြငာ်းတုိ ့်ြေါ ငက်ကသည်။  

 

၂၀၁၆ န င့်် ၂၀၁၇ ြုန  ြ် ောားက ပြနြ်ော  ်တြ်က  ြိုငပ်ြည်နယ်တွင ်က ျူားလွနြ် ့်စသော နိငုင် တကောဥြစေအ  

 ောဇ တ်ြှုစပြောက်သည့်် ပြ ြ်ှုြ ောားအတကွ် ယြုအြေါ နိငုင် တကောက ဥြစေစကကောငာ်းအ  အစ ားယ ူန ်

ပြျုလုြ်လောငြ ပဖ သ်ည်။ အော ကနရ်ိုဟငဂ်္ ောကယ်တငစ် ားတြ် (အောဆော)၏ တိုက်ြိုက်ြှုြ ောားကို 

လက်တ ု ့်ပြန ်နဆ်ိုစသော အစကကောငာ်းပြြ က်ပဖင့်် သတ်ပဖတ်ပြငာ်း၊ အဓြမက င့််ပြငာ်း၊ ညှဉ်ားြနာ်းပြငာ်းန င့််  ောန င့််ြ  စသော 

ရိုဟငဂ်္ ော ွောြ ောားကို ြ ားတငရ်ှု ိ ွဲ့ ပြငာ်းစ သော  က ်က်သည့််   ်ဆငစ် ားကို အဓိက လှုိငာ်းကက ား 

န  ်ြုအပဖ ်လုြ်စဆောငြ် ့်ကကသည်။ ကုလသြဂ္ဂ၏ အြ က်အလက်  ောစဖွစ ားအဖွ ွဲ့က 

ထြ်ိတနာ်း  ်စြေါငာ်းစဆောငြ် ောားကို လူြ ိျုားတုနာ်းသတ်ပဖတ်ြှုပဖင့််   ု ြ်ား  ်စဆားငြ ား တ ောား ွ ဆိုအစ ားယ ူန ်

တိုက်တွနာ်းထောားသည်။ 

 

နိငုင် တကော ောဝတ်ြ ရု ု ားအိုင ်    န င့်် နိငုင် တကောတ ောားရ ုား အိုင ် စဂ္ တုိ ့်တွင ်နိငုင် တကောတ ောားြျှတြှု   ိစ ား 

လုြ်စဆောငစ်နစသော အဆင့််ြ ောား တငပ်ဖ ်စြေါ်စနြ ိနတွ်င ်ပြ ်ြှုြ ောားအတွက ်တော နြ် ြှု တော နယ်ူြှုကုိ 

ပြနြ်ောအ ိာုး က ပြည်တွငာ်းစ ားက ိစတ ်ြုအပဖ ်သော ထောား န ်ကကိျုားြြ်ားလ က ် ိသည်။ သို ့် ောတွင ်

ယငာ်းကကိျုားြြ််းြ က်တွင ်ပြဿနောကက ားကက ားြောားြောား   ိစနြေါသည်။ ယြုအြ ိနအ်ထ ိဖွ ွဲ့ ည်ားြ ့်စသော 

  ု ြ်ား  ်စဆားစ ားအဖွ ွဲ့ြ ောားြ ော နည်ား န ်ြုိငာ်းအ  တိက စသြ ောြှုြ  ရိ ုြက သကိခောြုိငာ်းအ လည်ား 

ကငာ်းြ ့်စနြေါသည်။ ပြည်တွငာ်း တ ောား   ငစ် ား န ်ြ ော ဘက်လုိက်ပြငာ်းြ ောား ပြည့််န က်စနငြ ား 

အက င့််ြ က်လောဘ ်ောားြှုန င့်် အ ည်အစသွားြ ့်ြှုြ ောားကလည်ား အတောားအဆ ားပဖ ်စ ြေါသည်။ 

  ်ဘက်တ ောား   ငစ် ားန ်ြ ောလည်ား ပြငြ်ြ  ကက ားကကြ်စ ောင့််ကကည့််ြှုြ  ိသစလောက်ပဖ ်ပြငာ်းန င့်် ၎ငာ်း၏ 

တ ြေါားြိတ်  ်စဆားြှုြ ောားက ြွင့််လငာ်းပြငသ်ောြှု ြ  ိသစလောက်ပဖ ်သည်။ 

 

နိငုင် ၏ အပြောားစန ောြ ောားတွငလ်ည်ား အ ြ်သောားြ ောားအစြေါ် က ျူားလွနစ်သော ဆိုား ေါားသည့်် ောဇ တ်ြှုြ ောားအတွက် 

တ ောားြျှတြှုြ ော   ောြ ပဖ ်စနြေါသည်။ ကြ င ်စက ောငာ်းဆ ောြစလားန  ်ဦားပဖ သ်ည့်် 

ြ ြ်လု ောန င့်တ်နစ်ဘောငစ်ြေါငန်န ်ငတုိ် ့် အဓြမက င့််ငြ ား အသတ်ြ ြ ့် သည်ြ ော ငေါားန  ်စက ော် 

ကကောလောငြ ပဖ ်စသော်လည်ား က ျူားလွနသ်ူကို တ ောား ွ ဆို အစ ားယူနိငုဖုိ် ့်စ ား ွ၊ စဖော်ထတု်ဖြ်ားဆ ားနိငုပ်ြငာ်းြင ်

ြ  ိစသားြေါ။ သက်စသြ ောားကလည်ား ထတု်စပြော န ်စကကောက် ွ ွဲ့စနကကြေါသည်။ 

 

ထို ့်စကကောင့််  ြိငု၊် ြ ငာ်း၊ ကြ ငန် င့််   ြာ်းပြည်နယ်စပြောက်ြုိငာ်းစေသြ ောား  ိ လူနည်ား ု တုိငာ်း ငာ်းသောားြ ောားန င့်် 

ရိုဟငဂ်္ ောြ ောားအစြေါ် က ျူားလွနြ် ့်စသော  က် က်ြှုြ ောားအတကွ် တော နြ် ြှု    ိ န ်နိငုင် တကောအသိုငာ်းအ ိငုာ်း၏ 



ကကိျုားြြာ်းြ က်ြ ောားကို   အ ုိား သ ်အစနန င့်် ြူားစြေါငာ်းစဆောင ွ်က ်နအ်ထာူးအစ ားကက ားြေါသည်။ 

 ောဇ တ်ြှုြ ောားအတကွ ်တော န ် ိသူဟု သ သယပဖ ်ြ  သြူ ောားအောားလ ုားကို စသေဏစ်ြားအြ်ပြငာ်းြ  ိစ ြ  

သောြနအ် ြ်ဖက် တ ောားရ ုားြ ောားတွင ်ြျှတစသော တ ောား  ရငြ်ှုြ ောား ပြျုလုြ် ြည်ပဖ ်သည်။ 

  

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ိုတ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● နိငုင် တကော ောဇ တ်ြ ရု ု ား၏စ ောြ ောြ ျုြ်ကို လိုက်နော န ်လိုအြ်စသောစဆောင ွ်က်ြ က်ြ ောားကို 

စဆောလ င ်ွောြ က်ပြငာ်းလုြ်စဆောငင်ြ ား ပြည်တွငာ်းဥြစေအပဖ ် ထည့််သွငာ်းအစကောငအ်ထည်စဖော် န ်

●   ်ဘက်တ ောား   ငစ် ားြ  တ ြေါားြိတ်တ ောား   ငြ်ှုြ ောားကို ြုိြုိြွင့််လငာ်းပြငသ်ော ွောလုြ်စဆောင ်န ်

  ်တြ်ကိ ုဖိအောားစြားတုိက်တွနာ်း နန် င့်် ယငာ်းတ ောား   ငစ် ားကို အ ြ်ဖက်ကက ားကကြ်ြှုစအောက်သို ့် 

ထောား  ိစ ားလြ်ုစဆောင ်န ်

● ကုလသြဂ္ဂ၏လူ ့်အြွင့််အစ ားယနတ ောားြ ောားန င့်် အပြည့််အ  ြူားစြေါငာ်းစဆောင ွ်က ်န၊် ကလုသြဂ္ဂ၏ 

လူ ့်အြွင့််အစ ား ဆိုင ်ောအထာူးကုိယ် ောားလ ယ်န င့်် ပြနြ်ောနိငုင် ဆိုင ်ော လွတ်လြ်စသော 

  ု ြ်ား  ်စဆားြှုလုြ်ငနာ်း ဉ်အဖွ ွဲ့တုိ ့်ကုိ ပြနြ်ောနိငုင် သို ့်လောစ ောက်ြွင့််ပြျုငြ ား ၎ငာ်းတုိ ့်နိငုင် အန  ့် 

သွောားစ ောက်နိငုစ် ားစဆောင ွ်က်စြား န ် 

● အြိန် ့်စြားစ ြုိငာ်းနိငုစ်သော တော န ် ိသူြ ောားန င့်် အကက ားတနာ်းအ ော  ိကက ားြ ောားအြေါအ င ်နိငုင် တကော 

ဥြစေအ  ောဇဝတ်ြှုစပြောကစ်သော ပြ ်ြှုြ ောားန င့်် လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ိျုားစဖောက်ြှုြ ောားကုိ က ျူားလွနြ် ့်သည်ဟု 

သ သယ  ိြ  သူြ ောားကို    ုြ်ား  ်စဆား၍ တ ောား ွ ဆိုအစ ားယူအပြ ်စြား န ်နိငုင် တကော၏ 

ကကိျုားြြ်ားြှုြ ောားန င့်် အပြည့််အ  ြူားစြေါငာ်းစဆောင ွ်က ်န ်

● လ ုပြ ျုစ ားတြ်ဖွ ွဲ့ ငြ် ောားက က ျူားလွနသ်ည်ဟု  ွြ် ွ ြ  စသော လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ိျုားစဖောက်ြှုြ ောားန င့်် 

ြတ်သက်ငြ ား ြ က်ပြငာ်း၊ လတွ်လြ်စသော၊ ဘက်လုိက်ြှုကငာ်းစသော၊ ထစိ ောက်စသော 

  ု ြ်ား  ်စဆားြှုြ ောားပြျုလုြ် န၊် အြိန် ့်စြားစ ြုိငာ်းနိငုစ်သော တော န ် ိသူြ ောားအြေါအ င ်တော န ် ိသူဟ ု

သ သယ  ိြ  သူြ ောားကို လတွလ်ြ်စသော အ ြ်ဖက်တ ောားရ ုားြ ောားတငွ ်ြျှတစသော 

တ ောား   ငြ်ှုပြျုလုြ် နန် င့်် န ်နောသူြ ောားအတွက ်န ်နောစကကားြ ောား    ိနိငုဖုိ် ့် စဆောင ွ်ကစ်ြား န ်

● နိငုင် တကောဥြစေအ   ောဇ တ်ြှုစပြောက်စသော ပြ ်ြှုြ ောားကိ ုြ ိျုားစဖောက်ြ ့်သည်၊ သို ့်ြဟုတ်ြ ိျုားစဖောက် န ်

အြိန် ့်စြားညွှနက်ကောားြ ့်သည်ဟု သ သယ  ိြ  စသော   ်တြ် န င့််   တြ်ဖွ ွဲ့ ငြ် ောားအောား   ု ြာ်း  ်စဆားြှုြ ောား 

ြငြ ားဆ ာုးြ  အြ ိနတ်ငွ ် ောထာူးတော နြ်  စြတတ  ြ်  ထောား န ်

 

 

 



 

 

၈။  တ ိုငေ်း ငေ်း ာေးလ နည်ေးစိုြျာေးအသပေါ် ပ ိုြ ိုလန်ွကျ ေးစွာ ထ ခ ိုကန် ိုငသ် ာ ခွ မခာေး ည်ူ့ ဥပသေြျာေးက ို 

 ျက ် ြ်ေး န် 

 

မြနြ်ာန ငုင်ြံှ တ ုင််းရင််း ာ်းလ နည််းစုြျာ်း ည် သန ဲ့စဉဘဝြျာ်းတွငသ်ရာ ပဋ ပကခြျာ်းမြစ်ပွာ်းသန ည်ဲ့ 

အသမခအသနတငွပ်ါ စနစ်တကျခွ မခာ်းဆက်ဆြံှုနငှ်ဲ့ လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းချ  ်းသြာက်ြှုြျာ်းက  ု

ဆက်လက်ခံစာ်းသနရပါ ည်။  

 

ယင််း  ု ဲ့ခွ မခာ်းြှုြျာ်းက  ုဥပသေမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းမြင်ဲ့လည််း တရာ်းဝငသ်အာငမ်ပ လုပ် ာ်း ည်က ု 

အသမခအသနအသတာ်ြျာ်းြျာ်းတွင ်သတွွေ့ရ ည်။ ယင််းဥပသေြျာ်း  တွင ်ခွ မခာ်းသ ာ ၁၉၈၂ န ငုင် ံာ်းဥပသေ၊ ၂၀၁၈ 

သမြလွတ်၊ သမြလပ်နငှ်ဲ့ သမြရ ုငြ်ျာ်း စ ြံခန် ဲ့ခွ သရ်း ဥပသေက ဲ့  ု ဲ့သ ာ သမြယာနငှ်ဲ့ ဘာဝအရင််းအမြစ်ြျာ်းနငှ်ဲ့ 

ဆက်စပ်သနသ ာ ဥပသေြျာ်း၊ တ ုင််းရင််း ာ်းြျ  ်းစံု သန  ငုက်က ည်ဲ့ ဤန ငုင်တံွင ်ဗြာနငှ်ဲ့ ဗုေဓဘာ ာဝငတ် ု ဲ့က ု 

အ ာစ ်းသပ်း ာ်းသ ာ “အြျ  ်းဘာ ာသစာငဲ့သ်ရှာက်သရ်း” ဥပသေဟု သခေါ် ကက ည်ဲ့ ဥပသေသလ်းခုတ ု ဲ့လည််း 

ပါဝင ်ည်။ 

 

မပည်သ ာငစ်ုပါလ ြန၊် မပညန်ယ်နငှ်ဲ့တ ုင််းသေ ကက ်းပါလ ြနြ်ျာ်းတွင ်လ နည််းစုတ ုင််းရင််း ာ်းြျာ်း၏ 

က ုယ်စာ်းမပ ြှုပါဝငန် ငုသ်ရ်း ည် လ နည််းစုြျာ်း၏အ ကံ ု ပ ုြ ုသြာ် တ်ုသပ်းသရ်းနငှ်ဲ့ ၎င််းတ ု ဲ့၏ အသရ်းက စစ၊ 

စ ု်းရ ြ်ြှုြျာ်းက ု ြ ဝါေအစ အစဉြျာ်း  တွင ် ည်ဲ့ ငွ််းန ငုသ်ရ်းတ ု ဲ့အတွက် အသရ်းကက ်းသ ာ 

သမခလှြ််းတစရ်ပ်မြစ် ည်။   ု ဲ့ရာတွင ်၂၀၁၅ ခုနစှ်သရွ်းသကာက်ပွ  ြတ ုငြ် က ရ ုဟငဂ်ျာြျာ်းက ု ခွ မခာ်းပပ ်း 

န ငုင်သံရ်းတွငပ်ါဝငခွ်င်ဲ့က  ုြယ် တု်လ ုက်မခင််းက ယင််းအုပ်စု၏ က ုယ်စာ်းမပ န ငုခွ်င်ဲ့အသပေါ် 

ဆ ု်းဝါ်းသ ာ က်သရာက်ြှုြျာ်း မြစ်သစပပ ်း ၎င််းတ ု ဲ့ခံစာ်းသနရပပ ်းမြစ်သ ာ ဆ ်ုးဝါ်း ည်ဲ့ အသမခအသနြျာ်းက  ု

ပ ုြ ုမပင််း န ်ွာ်းသစပါ ည်။ 

 

ကချင၊် ရှြ််းမပည်သမြာက်ပ ငု််း၊ ချင််း၊ ကရငန်ငှ်ဲ့ ရခ ုငမ်ပည်နယ်ြျာ်းြှ တ ငု််းရင််း ာ်းလ နည််းစုြျာ်း ည် ၎င််းတ ု ဲ့၏ 

တ ုင််းရင််း ာ်းမြစ်ြှုသပေါ် အသမခခံ၍ အာဏာပ ုငြ်ျာ်း၏ စ တ ်င ်လ ု ြြ််းဆ ်းချ ပ်သနာှငမ်ခင််းြျာ်းက ု ခံကကရ ည်။ 

လ ရွယ်အြျ  ်း ာ်းြျာ်းနငှ်ဲ့ သယာက်ျာ်းသလ်းြျာ်းြှာ အြျာ်းဆံု်း ယင််းေဏက် ု ခံကကရ ည်။ ၎င််းတ ု ဲ့အာ်း 

လက်နက်က ုငတ် ုင််းရင််း ာ်းအြွ ွေ့ြျာ်း၏ အြွ ွေ့ဝငမ်ြစ် ည်၊ ယင််းအြွ ွေ့ြျာ်းက ု အာ်းသပ်း က ည  

သ ာက်ပံဲ့သန ည်ဟု ြကကာခဏ စွပ်စွ ခံကကရ ည်။ 

 



တ ုင််းရင််း ာ်းလ နည််းစုြျာ်းအတွက် ပညာ ငက်ကာ်းခွင်ဲ့ရသရ်းြှာ တန််းတ ည ြျှသရ်းအတွက် ကက ်းစွာသ ာ 

အတာ်းအဆ ်းတစ်ခု မြစ်သနဆ မြစ် ည်။ သကျာင််းြျာ်း၏  ငရ် ု်းတွင ်အချ  ွေ့တ ုင််းရင််း ာ်းြျာ်း၏ 

ြ ခငဘ်ာ ာစကာ်းက ု  ည်ဲ့ ွင််းသရ်းအတွက် တ ်ုးတက်ြှုြျာ်းရှ လာ ည်ြှာ ကက  ဆ ုစရာ 

သမခလှြ််းတစရ်ပ်မြစ် ည်။ 

 

မပည်တွင််းလက်နက်က ုင ်ပဋ ပကခသကကာင်ဲ့ လ အြျာ်းအုပ်စလု ုက် အချ နက်ာလကကာမြင်ဲ့စွာ 

သနရပ်စွန် ဲ့ခွာ က်ွသမပ်းသနရြှုြျာ်း မြစ်သစခ ဲ့ ည်။ တ ကု်ပွ ြျာ်း ဆယ်စုနစှ်သပါင််းြျာ်းစွာ မြစ်ပွာ်းခ ဲ့ ည်ဲ့သနာက် 

  ငု််း မြနြ်ာနယစ်ပ်တွင ်လ သ ာင််းချ ပပ ်း ေကုခ ည်ြျာ်းအမြစ် သနသနကကရဆ မြစ် ည်။ ၎င််းတ ု ဲ့၏ 

အခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းလည််း အမပည်ဲ့အဝ ရရှ မခင််း ြရှ ပါ။ သမြမြ ပ်ြ ုင််းြျာ်းက ု အစဉအဆက်ချ ာ်းခ ဲ့ကကပပ ်း 

ယခုအ  လည််း ဆက်လက်အ ံု်းမပ သနကကမခင််းသကကာင်ဲ့ အပစ်ရပ် ာ်းပပ ်း ာ်းသရာ အပစ်ြရပ်သ ်း ည်ဲ့ 

တ ုင််းရင််း ာ်းသေ ြျာ်းရှ  သမြြျာ်းြှာ အနတရာယ်ြကင််းပ  ရှ သနပါသ ်း ည်။ 

 

လ နည််းစုတ ုင််းရင််း ာ်းသေ ြျာ်းတွင ်မပ လုပ် ည်ဲ့ ြံွွေ့ ပြ  ်းသရ်းလုပ်ငန််းြျာ်းြှာ အဓ က ြသကျလည်ချက်တစ်ခု 

မြစ်သနပါ ည်။ ြံွွေ့ ပြ  ်းတ ု်းတက်ြှု၊ အမခာ်းသေ ြျာ်းနငှ်ဲ့ ချ တ်ဆက်ဆက်န ွှယ်ြှုြျာ်းြှ သပ်းလာသ ာ 

စ ်းပွာ်းသရ်းအခွင်ဲ့အလြ််းြျာ်းြှာ ဆင််းရ နြွ််းပါ်းသ ာပြ  ွေ့ြျာ်း ရွာြျာ်းအတကွ် ကက  ဆ ုစရာ မြစ်န ငုသ် ာ်လည််း 

ြကကာြကကာဆ  ုလ ုပင ်ယင််း ြံွွေ့ ပြ  ်းသရ်းလုပ်ငန််းြျာ်းသနာက်တွင ်အဆငြ်သမပြှုြျာ်းလည််း ပါလာတတ် ည်။ 

အနအ်ယ်ေ အစ ု်းရက လြ််းသြာက်မခင််းက ု န ငုင်သံတာ်ြံွွေ့ ပြ  ်းသရ်း၏ အဓ ကသမခလှြ််းတစခ်ုမြစ် 

ြှတ်ယ လုပ်သဆာငသ်နသ ာလ်ည််း ယင််းလြ််း သြာက်လပ်ုလာ ည်ဲ့အတွက် သေ ခံရွာ ာ်းအြျာ်းအမပာ်းြှာ 

စစ်သဆ်းသရ်းဂ တ်ြျာ်းတငွ ်အစ ု်းရသရာ အစ ်ုးရြဟုတ် ည်ဲ့အြွ ွေ့ြျာ်း၏ပါ သငသွကက်းသကာက်ခံမခင််းက ု 

ခံယ ရန ငုသ် ာ အချက်နငှ်ဲ့ လက်နက်က ုငပ်ဋ ပကခြျာ်း မြစသ်နသ ာသေ တွင ်ြ လရှ  ာ်းသ ာ 

 ယ်ယ ပ ု ဲ့သဆာငသ်ရ်း အတာ်းအဆ ်းအခက်အခ ြျာ်းက ု ြယ်ရှာ်းသလျှာဲ့ချလ ုက်န ငုမ်ခင််းြျာ်းက ု 

 ည်ဲ့စဉ်းစာ်းမခင််းြရှ ခ ဲ့ပါ။  

 

မြနြ်ာန ငုင်တံငွ ်သနာက်တက်လာြည်ဲ့ အစ ု်းရ ည် န ငုင်အံတွင််းရှ  အသရ်းသပေါ် လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းအသမခအသနြျာ်းက ု 

သမြရှင််းသဆာငရွ်ကရ်ြည်မြစ ်ည်။ အနာဂတ်တွင ်သရရည်ှခ ုငြ်ာပပ ်း ည ြျှသ ာပင ြ််းချြ််းသရ်း ရရှ န ငုရ်နအ်တွက် 

လ နည််းစုတ ုင််းရင််း ာ်းြျာ်း၏ ြသကျနပ်ချက်ြျာ်းက ုလည််း သမြရှင််းသပ်းရြည်မြစ် ည်။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 



● န ငုင် ံာ်းမြစ်ြှုက ု လ ြျ  ်း၊ အ ာ်းအသရာင၊် ြ လလ ြျ  ်းစ၊ု လ င၊် ကျာ်း ြ၊ ဘာ ာစကာ်း၊ 

က ု်းကွယ်ယံကုကည်ြှု၊ ြည် ည်ဲ့လ ြျ  ်းမြစ် ည်ဆ ုသ ာအချက်နငှ်ဲ့အမခာ်းသ ာ 

အဆင်ဲ့အတန််းြျာ်းအသပေါ် ြ တည်ခွ မခာ်းမခင််းြရှ ပ  ရရှ န ငုရ်နအ်တွက် ၁၉၈၂ ခုန ငုင် ံာ်းဥပသေက ု 

မပငဆ်ငရ်န ်

● ယခငက် အ  အြှတ်မပ  ာ်းသ ာ ကတ်မပာ်းြျာ်းက ုငသ်ဆာငခ် ဲ့  ြျာ်းနငှ်ဲ့ ၎င််းတ ု ဲ့၏  ာ်း ြ ်းြျာ်းအာ်း 

န ငုင် ံာ်းအခွငဲ့အ်သရ်းြျာ်း မပနလ်ည်ရရှ သစသရ်း ချက်ချင််းလုပ်သဆာငသ်ပ်းရနန်ငှ်ဲ့ ၎င််းတ ု ဲ့အသနနငှ်ဲ့ 

သနာက် ပ် န ငုင် ံာ်းစ စစ်ြှုလုပ်ငန််းစဉြျာ်း ခံယ ရန ်ြလ အုပ်သတာဲ့သအာင ်စ စဉရန ်

● ရ ုဟငဂ်ျာြျာ်းအသပေါ် စ တ် င ်လ ုခွ မခာ်းကန် ဲ့ တ်မခင််းြျာ်း မပ လုပ် ာ်းသ ာ သေ နတရအြ န် ဲ့နငှ်ဲ့ 

ြ ဝါေြျာ်းအာ်းလံ်ုးက ု ရုပ်  ြ််းရန၊် အ  ်း မြင်ဲ့ ၄င််းတ ု ဲ့၏ လွတ်လပ်စွာ ွာ်းလာခွင်ဲ့က ု 

ကန် ဲ့ တ်ချက်က ု ပယ်ြျက်ရနန်ငှ်ဲ့ ရ ုဟငဂ်ျာြျာ်း ကျန််းြာသရ်းသစာင်ဲ့သရှာက်ြှု၊ ပညာ ငက်ကာ်းခွင်ဲ့နငှ်ဲ့ 

 က်သြွ်းဝြ််းသကျာင််းအခွင်ဲ့အလြ််းြျာ်းက ု ခွ မခာ်းမခင််းြရှ  ရရှ န ငုသ်စရန ်

● လ နည််းစု က ုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းနငှ်ဲ့ တ ုငပ်ငသ်ဆွ်းသန်ွး၍ သမြလွတ်၊ သမြလပ်နငှ်ဲ့ သမြရ ုင််းြျာ်းစ ြံခန် ဲ့ခွ ြှု 

ဥပသေက  ုမပငဆ်ငရ်န၊် လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်းမပဋ္ဌာန််းချက်ြျာ်းက ု လ ုက်နာပပ ်း သန  ငုခွ်င်ဲ့နငှ်ဲ့ 

လုံသလာက်သ ာအ ြ်ရာတ ု ဲ့က ု ခွ မခာ်းြှုြရှ  ရရှ န ငုသ်စရနန်ငှ်ဲ့ အဓြမနငှ ်တုမ်ခင််းြျာ်းြှ 

အကာအကွယ်သပ်းရန ်

● ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််း၊ ရနလ် မုခင််းနငှ်ဲ့ အကကြ််းြက်မခင််းြျာ်းက ု လှုံွေ့သဆာ်ြှုမြစ်သစန ငုသ် ာ လ ြျ  ်းသရ်း၊ 

န ငုင် ံာ်းအသရ်း၊ ဘာ ာသရ်းအသမခခံအြုန််းတရာ်းြျာ်း မြန် ဲ့မြ ်းြှုြှန ်ြျှက ု လ    ငရ်ှာ်း 

အမငင််းပွာ်းစရာြရှ  မပတ်မပတ ်ာ်း ာ်း ကန် ဲ့ကွက်ရှုတ်ချရန၊် အြုန််းတရာ်း မြန် ဲ့မြ ်းြှုြျာ်းက ု 

    သရာက်သရာက်တာ်းဆ ်းရနန်ငှ်ဲ့ အြုန််းတရာ်း ပစြ်ှတ ်ာ်း တ ုက်ခ ုက်ခံရ  ြျာ်းက ု 

န ငုင်တံကာလ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်း ဥပသေနငှ်ဲ့အည  အကာအကွယသ်ပ်းပပ ်း သကျလည်သအာငသ်ဆာငရွ်က်သပ်းရန ်

● န ငုင်သံရ်းပါတ ြျာ်းနငှ်ဲ့ အစ ု်းရအြွ ွေ့အတွင််း တ ုင််းရင််း ာ်းြျာ်းနငှ်ဲ့ အမခာ်းြတ ကွ မပာ်း  ြျာ်း 

ပ ုြ ုပါဝငလ်ာန ငုသ်ရ်း အတွက ်လ သရွ်းချယ်မခင််းအဆင်ဲ့ြျာ်းအပါအဝင ်သဆာငရွ်က်ရန ်

● စစ်ဘကတ်ရာ်းစ ရငသ်ရ်းလုပ်ငန််းအာ်းလံ်ုးက ု  ာြနအ်ရပ်ဘက်တရာ်းရံု်းြျာ်းမြင်ဲ့ အစာ်း  ်ုးရန၊် 

ယင််း  ု ဲ့ြလုပ်န ငုြ်  စစ်တရာ်းရံု်းြျာ်း၏ စ ရငြ်ှုက  ုအရပ်ြက် ကက ်းကကပ်ြှုသအာကတ်ွင ်

 ာ်းရှ န ငုသ်ရ်းလုပ်သဆာငရ်န ်

● မြနြ်ာစစ်တပ်က ကျ ်းလွနသ် ာ ရာဇဝတ်ြှုြျာ်းတငွ ်ကျ ်းလွနခ်ံရ  ြျာ်းအတွက် တရာ်းြျှတြှုရရှ သရ်း 

သဆာငရွ်က်သပ်းရနန်ငှ်ဲ့ ယင််း  ု ဲ့လုပ်သဆာငရ်ာတွင ်၄င််းတ ု ဲ့၏ လုံမခံ သရ်းနငှ်ဲ့ ဂုဏ ် ကခာတ ု ဲ့က ု 

အ  ်းဦ်းစာ်းသပ်းစဉ်းစာ်းရန ်

● န ငုင်တံကာတရာ်းြျှတြှု သြာ်သဆာငသ်ရ်း ယနတရာ်းြျာ်းနငှ်ဲ့ ပ ်းသပါင််းသဆာငရွ်ကရ်န၊် 

ပဋ ပကခြျာ်းမြစ်ပွာ်းသနသ ာတ ုင််းရင််း ာ်း သေ ြျာ်း  ု ဲ့ စံုစြ််းစစသ်ဆ်း  ြျာ်းနငှ်ဲ့ ြ ေ ယာြျာ်းက ု 

အဆ ်းအတာ်းြရှ   ွာ်းသရာက်ခွင်ဲ့မပ ရန ်



 

 

၉။  ကသလေး  ငယြ်ျာေးက ို အကာအကယွသ်ပေးငပီေး ၎ငေ်းတ ို ူ့၏ အခွင်ူ့အသ ေးြျာေးက ို မြြှင်ူ့တင ်န် 

 

ပြနြ်ောနိငုင် တငွာ်း  ိ လက်နက်ကိုင ်ြဋြိကခြ ောားအတငွာ်းတငွ ်ကစလားသူငယ်ြ ောား၏ အြွင့််အစ ားြ ောားြ ော ြ ုြ နလ်ိုလုိ 

ြ ိျုားစဖောက်ြ စန သည်။ ယငာ်းအြ က်ကို ၂၀၂၀ စဖစဖေါ် ေါ  လ ၁၃  က ်ကစလားြ ောားစန ့်က ပဖ ် ြ်တ ်ြုက 

ြ ားစြောငာ်းထိာုးပြစနသည်။ ယငာ်းစန ့်တွင ်ဘူားသ ားစတောငင်ြိျုွဲ့နယ် ြြွ စြ ောငာ်း ွော  ိ ြူလတနာ်းလွနစ်က ောငာ်းစြေါ်သို ့် 

ပြနြ်ော  ်တြ်ြ  ြ ်လုိက်သည်ဆိုစသော လက်နက်ကက ားက ည်တ ်လ ုား က စ ောက်စြေါက်ကွ သပဖင့်် အနည်ားဆ ုား 

ကစလား ၁၇ ဦား ေဏ ်ောြ ောား သွောားြ ့်သည်။ 

 

 ြိုငတ်ငွစ် ော   ြ်ားပြည်စပြောက်ြုိငာ်းတငွြ်ေါ  ောသငစ်က ောငာ်းအစဆောက်အဦြ ောားကို   သ်ောားြ ောားက သြိာ်းြုိက်ကော 

ယောယ  ြနာ်းြ ောားဖွင့််တတ်ကကသည်။ စက ောငာ်းြ ောားကို   ်စ ားလုြ်ငနာ်းြ ောားအတွက် အသ ာုးပြျုပြငာ်းက 

ယငာ်းစက ောငာ်းြ ောားကို   ်ဖကြ် ်ြ တ်ြ ောား ပဖ ်သွောားစ နိငုင်ြ ား ကစလားသူငယ်ြ ောားန င့်် အပြောားအ ြ်သောားြ ောား၏ 

အသက်န င့်် လ ပုြ ျုစ ားကိ ုအနတ ောယ်  ိစ နိငုြ်ေါသည်။   

 

ပြနြ်ော  ်တြ်န င့််  ြုိငတ်ြ်တုိ ့်အကကောားဆက်လက်ပဖ ်ြွောားစနစသော တုိက်ြွ ြ ောားစကကောင့်် လူအစပြောက်အြ ောား 

စန ြ် ွန် ့်ြွော ထကွ်စပြားစန ငြ ား  ြုိငန် င့်် ြ ငာ်းလူြ ိျုား ုြ ောားြ  ြစ ြတွက်နိငုစ်သော ကစလားငယအ်ြ ောားအပြောားြ ော 

ြညောဆက်လက်သငက်ကောားြွင့််ြ ောား ဆ ာုးရှု  ားစန ြေါသည်။ ကြ ငပ်ြည်နယ်တွင ်၂၀၁၁ ြုန  တ်ွင ်

အြ ်အြတ် ြ်  စ ား ြ က်ပြောားသွောားြ ိနြ်  ငြ ား ပြနလ်ည်ပဖ ်ြွောားလောစသော ြဋြိကခြ ောားစကကောင့်် လူစြေါငာ်း 

တ ်သနိာ်းစက ော် စန ြ် ွန် ့်ြွော ထက်ွစပြားြ ့်ကက ငြ ား ယငာ်းတုိ ့်ထ ြ  တ ် က်ြန် ့်ြ ော ကစလားသူငယ်ြ ောားပဖ ်ကကသည်။  

 

နိငုင် တ နာ်းတွင ်ကစလားသငူယ် န  ်သနာ်းစက ော်ြ ော စက ောငာ်းြစနနိငုြ်    ိကကသည်ဟ ုြန် ့်ြ နာ်းထောားသည်။ 

ြသန ်ွြ်ားကစလားငယ်ြ ောား အြ ောားဆ ာုးထြိိုက်ကကငြ ား ြန် ့်ြ နာ်းြ က်အ  ၎ငာ်းတုိ ့်အထ ြ  သ ုားြ ုန  ်ြ တုို ့်ြ ော 

စက ောငာ်းြစနနိငုက်ကြေါ။ ယငာ်းအစပြအစနြ ော ြဋြိကခပဖ ် ောစေသြ ောားန င့်် စန ြ် ွန် ့်ြွောထက်ွစပြားစနကက သြူ ောား 

အကကောားတွင ်ြုိြိုထင ် ောားြေါသည်။   

 

၂၀၁၂ ြုန  ်ြ  တင၍် သ ားပြောားြွ ကန် ့်သတ်ြှုြ ောားန င့်် ြွ ပြောားဆက်ဆ ြှုြ ောားစကကောင့််  ြိုငပ်ြည်နယ် ွောြ ောား  ိ 

ရိုဟငဂ်္ ောန င့်် ကြနက်စလားငယ်အြ ောားအပြောား အ ိာုး ြညောစ ားကို ြ   ိဘ   န ်တက စလ့်က င့််ထောားပြငာ်း 

ြ  ိသည့်် လုြ်အောားစြားဆ ောြ ောား သငက်ကောားစြားသည့််   ြ် ွောစက ောငာ်းြ ောားကိုသော အောားကိုားကက သည်။ အ ိုား က 

ြ ြ တ်ထောားသည့်် အသွောားအလောကန် ့်သတ်ြှုြ ောားစကကောင့််လည်ား ၂၀၁၂ ြုန  ်ြ  ငြ ား ြွတဆ်လငြ် ောားသည် 

  ်စတွငြိျုွဲ့   ိ ပြည်နယ်တကကသိုလ်တွင ်အထကတ်နာ်းြညောြ ောား သငက်ကောားြွင့််ြ ြ   ိြ ့်သည်။  



 

UNICEF ၏ အဆိုအ  ပြနြ်ောနိငုင် ၏ ကစလားစြာွးဖွောား ဉ်စသဆ ုားနှုနာ်း တ ်စထောငလ် င ်အစယောက် ၅၀ြ ော 

အောဆ ယ စေသအတွငာ်း အပြင့််ဆ ုားထ ြ  တ ်ြုဟဆုိုသည်။ “ယငာ်းစသဆ ာုးြှုအြ ောားအပြောားြ ော ကောကွယ်၍ နိငုင်ြ ား 

စသဆ ုားြှုြ ောားထ ြ  တ ် က်ြ  စြွားဖွောားငြ ား တငွစ်သဆ ာုးကကသူြ ောားပဖ သ်ည်” ဟုဆိုြေါသည်။ 

အောဟော ြ ိျုွဲ့တ ့်ပြငာ်းန င့်် ကုိယ်ြနဓောကက ျုလ  ပြငာ်းတုိ ့်ြ ောလည်ား က ယ်က ယ်ပြန် ့်ပြန် ့်ပဖ ်စနငြ ား အထာူးသပဖင့်် 

တိုက်ြွ ြ ောား  ိစနစသော စေသြ ောားြ  အသိုငာ်းအ ိုငာ်းတငွစ်တွွဲ့ တတ်ြေါသည်။  

 

၂၀၁၉ ြုန  ်တွင ်ပြနြ်ောသည် ကစလားသငူယ်ကောကွယ်စ ားဥြစေကုိပြဋ္ဌောနာ်းြ ့်ငြ ား ၁၉၉၁ ြုန  ်က 

လက်ြ တ်စ ားထိာုးြ ့်သည့်် ကုလသြဂ္ဂကစလားသူငယ်အြွင့််အစ ားဆိငု ်ော သစဘောတူည ြ က်န င့်် 

လိုက်စလ ောည စထ ွ ိလောြည့်် ဥြစေြူသဘာငတ် ်ြုကိ ုြ ြ တ်ြ ့်သည်။ ဤဥြစေက ကစလားသူငယ်ဟု 

သတ်ြ တ်ြ က်ကုိ အသက ်၁၈ န  ်စအောက်ဟူ၍ စပြောငာ်းလ ြ ့်ငြ ား အလုြ်လုြ်နိငုစ်သော အနြ်ိ့်ဆ ုားအသက်ကုိ ၁၄ 

န  ်၊ အြိ်စထောငပ်ြျုနိငုစ်သော အသက်ကို ၁၈ န  ်ဟူ၍ သတ်ြ တ်ြ ့်သည်။ ထို ့်အပြင ်ဥြစေက စြွားဖွောားြ ိနတ်ငွ ်

အသအိြ တ်ပြျု ော ငာ်းသွငာ်းစြား ြည်ဟူစသော အစပြြ အြွင့််အစ ားကုိလည်ား သစဘောတ ောားအောားပဖင့်် 

အောြြ စြားြ ့်သည်။  

 

သို ့် ောတွင ်ြဋြိကခြ ောားပဖ ်ြွောားစနစသောစန ောြ ောားန င့်် စန ြ် ွန် ့်ြွောထက်ွစပြားစန သူြ ောားအတွက် 

ယြုအြွင့််အစ ားြ ော အငြ တြ််း ြစနြေါ။ ၂၀၁၅-၁၆ လူဦားစ ြ  ွဲ့ န  ့်စနထိငုြ်ှုန င့်် က နာ်းြောစ ား  ်တြ်ားအ  

 ြိုငပ်ြည်နယ်  ိ ကစလားသငူယ်ြ ောားြ ော စြာွးဖွောားြ ိနတ်ွင ် ော ငာ်းအသငွာ်းြ  ြှု  နိငုစ်ြ  

အနည်ားဆ ာုးပဖ ်သည်ဟုဆိသုည်။ ယငာ်းအစပြအစနြ ော ရိုဟငဂ်္ ောြ ောားအတွက် အဆိုားဆ ုားပဖ ်သည်။ 

အပြည်ပြည်ဆိငု ်ော လွတ်ငငြ်ိားြ ြ်ားသောြွင့််အဖွ ွဲ့၏ ၂၀၁၇ ြုန  ်က ထတ်ုစ ြ ့်စသော 

‘အြိုားြ  ိတ ့်စလ ောငအ်ြိ်’အ   ငြ်  ောတွငစ်ဖေ်ာပြြ ့်သက ့်သို ့် ရိုဟငဂ်္ ောြ ောား စြွား ော ငာ်း    ိနန် င့်် စြာွးဖွောားလောစသော 

ကစလားြ ောားကိ ုအြိ်စထောင ် ုော ငာ်းထ သွငာ်း န ်လိုအြ်ြ က်ြ ောားြ ော တငာ်းက ြ်လ ငြ ား ကုနက်   ိတ်ြ ောလည်ား 

ြတတ်နိငုစ်လောက်စအောင ်ကက ားြောားတတ်သည်။ ဥြြော အောားပဖင့်် အသအိြ တ်ပြျုထောားစသော 

လက်ထြ် ောြ ျုြ်ြတငပ်ြနိငုစ်သော လငြ်ယောားသည် ၎ငာ်းတုိ ့်၏ စြွားလောစသောကစလားကိ ုစြွား ော ငာ်းသွငာ်း၍ 

ြ သည်ြ ောားပဖ ်တတ်ြေါသည်။  

 

ကစလားသငူယ်ြ ောားအြွင့််အစ ားဆိငု ်ော ဥြစေအ  ကစလားြ ောားအောား အနတ ောယ်  ိစ နိငုသ်ည့်် 

အလုြ်ြ ောားြိငုာ်းစ ပြငာ်းကို တောားပြ ်ထောားသည်။ သို ့် ောတွင ်အလုြ်သြောား၊ လူ ငြ်ှုန င့်် 

ပြည်သူ ့်အငအ်ောား နက်က ားဌောနက အနတ ောယ်  ိနိငုသ်ည့်် အလုြ်ြ ောား ော ငာ်းကို အတည်ပြျုထတု်ပြနပ်ြငာ်းြ  ိစသားြေါ။ 

အပြည်ပြည်ဆိငု ်ောအလုြ်သြောားအဖွ ွဲ့ အိုငအ်ယ်အို၏ ြန် ့်ြ နာ်းြ က်အ  ပြနြ်ောနိငုင် တငွ ်



အသက်ြပြည့််စသားစသော ကစလားသူငယ် တ ်သနာ်းြန် ့်ြ ော အလုြ်လုြ်ကိုငစ်န ငြ ား အြ ျိုွဲ့စန ောြ ောားတွင ်

အနတ ောယ်  ိစသော အလုြ်ြ ောားကို လုြ်စနကက သည်။  

 

၂၀၁၉ြုန  ်တငွ ်သ ုားန  ်အ ွယ်ကစလားငယ်တ ်ဦားကို အဓြမပြျုက င့််ြ ့်သည်ဟု  ွြ် ွ ြ ထောား သတူွင ်အပြ ်ြ  ိဟ ု

တ ောားရ ုားတ ်ြုက ဆ ာုးပဖတ်ြ ့်ငြ ားသည့််စနောက် ကစလားငယ၏် အြည်ကိ ုထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြ ့်စသော 

  အ ော  ကိက ားြ ောားအစြေါ် လထူကု အြ က်စေေါသထက်ွြ ့်ကကသည်။ နိငုင် အ နာ်း ဆနဒပြြွ ြ ောား ပြျုလုြ်ကကငြ ား 

ကစလားငယ်စလားအောားစြားထောားစသော အြည်  က်ပဖင့််   တ်ိုား  ားယောားအတွကတ် ောားြျှတြှုကုိ 

စဖော်စဆောငစ် ားဆိုစသော အွနလ်ိုငာ်းြ  လူထ ုလှုြ်  ောားြှုတ ြ်ုကုိ ပြျုလုြ်ြ ့်ကကသည်။ ယငာ်းပဖ ် ြ်သည် 

ကစလားသငူယ်ြ ောားအောားကောကွယ်စ ား ဥြစေြ ောားန င့််  က ောားြပဖ ်ြှုအစြေါ် အစပြြ စသောအကကြာ်းဖက်ြှုြ ောား၊ 

လိငြုိ်ငာ်းဆိုင ်ောအကကြ်ားဖက်ြှုြ ောားန င့်် ဆိငုစ်သောဥြစေြ ောားကို ြုိြိုတငာ်းက ြ် န၊်   ြ ောား၏ 

လွ ြ ောား ွောပြျုြူစဆောင ွ်က်ြှုကို အစ ားယူ န ်နိငုင် စ ားဆနဒြ ောားြုိ၍ တုိားြွောားသွောားစ ြ ့်သည်။ ထို ့်အပြင ်ယြုအြှုြ  

ကစလားသငူယ်ြ ောားအောားအကောအကွယ်စြား န ်စဆောင ွ်က်သင့််သည့််ကိ စြ ောား၊ အြိ်တွငာ်းအကကြာ်းဖက်ြှု၊ 

လိငြုိ်ငာ်းဆိုင ်ော အကကြ်ားဖက်ြှုန င့်် က ောားြ အစပြြ အစြေါ်တွင ်အကကြာ်းဖက်ြှုြ ောားတွင ်ြ  သူကို 

 ဟိုပြျု ဉ်ား ောားသည့်် ထစိ ောက်သည့််နည်ားလြ်ားြ ောား လုိအြ်ြှုတုိ ့်ကုိ ြ ားစြောငာ်းထိာုးပြြ ့်သည်။  

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ိုတ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● လိငြုိ်ငာ်းဆိုင ်ော အကကြ်ားဖက်ြှုန င့်် က ောားြ အစပြြ အစြေါ်တွင ်အကကြာ်းဖက်ြှုြ ောား၊ 

ကစလားသငူယ်ြ ောားအောား အကကြ်ားဖက်ြှုနည်ားလြ်ားြ ိျုား  တုို ့်တွင ်ြ  သူကိ ု ဟိုပြျု ဉ်ား ောားသည့်် 

ဥြစေစြေါ်ထကွ်စ ားအတွက် ထစိ ောက်စသော ြ ဉ်ားကြ်ားစဆောင ွ်က်ြှုြ ောား ပြျုလုြ် န ်

● လူြ ိျုားစ ားန င့်် ဘောသောစ ားအ  လူနည်ား ုြ ောားပဖ ်စ  ြည်သူြဆို စြွားဖွောားလောစသော ကစလားငယအ်ောားလ ာုး 

စြွား ော ငာ်းြ တ်ြ ုတင ်  ိြည်ဆိုစသော  အစပြြ  အြွင့််အစ ား   ိစ  န ်

● ြဋြိကခပဖ ်ြွောား ောစေသြ ောားန င့်် စန ြ် ငာ်း ွန် ့်ြွောစန သည့််အစနအထောားတွင ်  ိစနသော 

ကစလားြ ောားအြေါအ င ်ကစလားတိုငာ်းအတွက ်ြညောသငက်ကောားြွင့်် အြွင့််အစ ား   ိစ  နန် င့်် လိင၊် 

ကိုားကွယ် ောဘောသော၊ လူြ ိျုားန င့်် ြသန ်ွြာ်းပဖ ်ြှု  သည်တုိ ့်အစြေါ် အစပြြ စသော ြည်သည့်် ြွ ပြောားြှုြ ိျုားြျှ 

ြ  ိစ  န ်

● ြဋြိကခပဖ ်ြွောား ောစေသြ ောားတွင ် ောသငစ်က ောငာ်းြ ောားကို   ်ဖက်ြ   ယူသ ာုး ွ စနြှုြ ောား  ြ်တန် ့် န ်

● ကစလားသငူယ် အြွင့််အစ ားဆိုင ်ော သစဘောတူည ြ က်န င့််   ားြွောားစ ား၊ လူြှုစ ားန င့်် 

ယဉ်စက ားြှုအြွင့််အစ ားြ ောားဆိုင ်ောသစဘောတူည ြ က်တုိ ့်ြေါ လိုက်နောလုြ်စဆောင ်ြည့်် တော နြ် ောားကို 

လိုက်နောစဆောင ွ်က် န ်



 

 

၁၀။   ဘာဝပတဝ်န်ေးကျငဆ် ိုင ်ာအခွင်ူ့အသ ေးက ို မြြှင်ူ့တငင်ပီေး  ာ ဦတိုသမပာငေ်းလ ြှုက ို 

လ ူ့အခွင်ူ့အသ ေးက စစအ ပ်အမ စ်  တြှ်တသ်ဆာင ွ်က ်န် 

 

 ောသ ဥတုစပြောငာ်းလ ြှုန င့်် ၄ငာ်းန င့််ဆက်န ွှယ်စနစသော သဘော ြတ် နာ်းက ငန် င့်် လူ ့်အြွင့််အစ ားအစြေါ် 

ထြိိုက်ြှုြ ောားြ ော ပြနြ်ောနိငုင် အတွက် အစ ားစြေါ်ကိုငတ်ယွ်  ော အစပြအစနြ ောားပဖ သ်ည်။ 

 

သုစတသနစလ့်လောြ က်ြ ောားအ   ောသ ဥတုစပြောငာ်းလ ြှုသည်  ောသ ဥတုန င့််ဆက်န ွှယ်စနစသော 

သဘော စဘားအနတ ောယ်ြ ောား ြုိြုိပြငာ်းထန ွ်ောန င့်် အကကိြ်ြုိြ ောားြ ောားပဖ ်စြေါ်စ လောငြ ား 

ြငလ်ယ်စ ပြင့််တက်လောပြငာ်း၊ စပြန င့်် သ ်စတောပြျုနာ်းတ ားပြငာ်းန င့်် အြူြ ိနပ်ြင့််တက်လောပြငာ်း စသော 

ပဖ ် ဉ်ြ ောားကိ ုတပဖည်ားပဖည်ားြ ငာ်းတိာုးငြ ားပဖ ်ြွောားလောစ သည်ကိုပြသစနသည်။ ယငာ်းပဖ ် ဉ်ြ ောားြ ော လအူြ ောားန င့်် 

၎ငာ်းတုိ ့်စနထိငု ်ော အသိုငာ်းအ ိုငာ်းကို ဆိာုး ေါား ွောထြိိုက်စ သည်။ ဥြြောအောားပဖင့်် ၎ငာ်းတုိ ့်၏ စနထိငု ်ောစေသြ ောားြ  

ထကွ်ြွောငြ ား လူ ့်အြွင့််အစ ားကုိ ကက ားြောား ွော အနတ ောယ်ပဖ စ် နိငုသ်ည့်် စနထိငု ်ြှု အစပြအစနြ ောားသို ့် 

တွနာ်းြုိ ့်စြားတတ်သည်။ 

 

လောြည့််ဆယ် ုန  ်ြ ောားအတငွာ်း  ောသ ဥတုစပြောငာ်းလ ြှု၏ေဏက်ို အဆိာုးဆ ာုးြ  နိငုသ်ည့်် နိငုင် ြ ောားတွင ်

ပြနြ်ောလည်ား ြေါ ငသ်ည်ဟ ုြန် ့်ြ နာ်းတွက်ြ က်ြှုြ ောား  ိြေါသည်။ ၂၀၂၀ ြုန   ်ကြ္ော့် ောသ ဥတုဆိုင ်ော 

အနတ ောယ်ညွှနာ်းကိနာ်းတငွ ်၁၉၉၉ ြ  ၂၀၁၈ ြုန  ်အတငွာ်း အပြငာ်းထနဆ် ာုးစသော  ောသ ဥတစုဘားအနတ ောယ်ကို 

ြ  ောားြ ့် စသော သ ာုးနိငုင် တငွ ်ပြနြ်ောက တ ်နိငုင် အပဖ ် ြေါစနြေါသည်။  

 

ပြနြ်ောသည် ၂၀၁၇ ြုန  ်တငွ ်ြေါ  သစဘောတူည ြ က်ကုိ လက်ြ တ်စ ားထိာုးအတည်ပြျုြ ့်ငြ ား ၂၀၁၉ 

ြုန  ်တွငအ် ိာုး က အြ ိျုားသောားသဘော ြတ် နာ်းက ငဆ်ိငု ်ောြူ ေါေန င့််  ောသ ဥတုစပြောငာ်းလ ြှုဆိုင ်ောြူ ေါေကို 

ြ ြ တ်ြ ့်သည်။ ယငာ်းလုြ် ြ်ြ ောားြ ော ြ  ားက ျူား  ော စပြလ ြ်ားြ ောားပဖ ်သည်။  

 

သို ့် ောတွင ်သဘော ြတ် နာ်းက ငဆ်ိုင ်ော လူ ့်အြွင့််အစ ားလှုြ်  ောားသူြ ောားကုိ အစန ောက်အယ က်စြားြှုြ ောားက 

သဘော ြတ် နာ်းက ငအ်စ ားကိ စြ ောား စဆောင ွ်က်ြှု ောတွင ်တိုားတက်ြှုကို ငြိြာ်းစပြောကလ်ောနိငုြ်လောားဟူစသော 

 ိုား ြိ်  ောလည်ား   ိစနြေါသည်။  ောသ ဥတုစပြောငာ်းလ ြှုအြေါအ င ်သဘော ြတ် နာ်းက ငအ်စ ား 

 ိုား ြိ်  ောအစပြအစနြ ောားကိ ုအပြ ်ေဏစ်ြားပြငာ်းြ  ြည်ကို  ိုား ြိ်  ောြလုိဘ  

တငပ်ြနိငု ်နအ်ထာူးအစ ားကက ားြေါသည်။ တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောားန င့်် အ ြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အ ည်ားြ ောားြ ော ၄ငာ်းတုိ ့်၏ 

လွတ်လြ် ွောထတ်ုစဖေ်ာစပြောဆိုြွင့််န င့််  ုစ ားြွင့်် အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ က င့််သ ုားြွင့််  နလ်ည်ား အစ ားကက ားြေါသည်။  



 

၂၀၂၀ ြုန  ်အစ ောြုိငာ်းတွင ်က ငသ်ဘော ြတ် နာ်းက ငအ်စ ားလှုြ်  ောားသူ စ ောသောဖုိား သည်၎ငာ်းအောား 

 ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေြုေြ် ၅၀၅ (ြ) ဆူြူစအောငလ်ှု ွဲ့စဆေ်ာြှု ပဖင့်် ဘောားအ အစထစွထအွြ်ုြ ျုြ်စ ားဦား  ားဌောနြ  

တ ောား ွ ဆိုထောားစကကောငာ်း တဆင့််နည်ားလြ်ားပဖင့််သလိော သည်။ သူသည် ၂၀၂၀ ဇနန် ေါ  လ ၁၇  က်စန ့်က 

က ငာ်းြြ ့်စသော ဆုစတောငာ်းြွ သို ့် က ငပ်ြည်နယ်အတွငာ်း  ိ ဘလိြ်စပြ က်ရ ုတ ်ရ ု အန ားတ ိုက်တွင ် ိစသော 

 ွောြ ောားြ   စေသြ  ၁၀၀၀ ြန် ့်န င့််အတူတက်စ ောက်ြ ့်သည့်် အြှုအတွက်ဟု ဆိြုေါသည်။  က်ရ ုအန ားတ ိုက်  ိ 

 ွောစြေါငာ်း ၃၀ ြန် ့်ြ  စေသြ ြ ောားက  က်ရ ုစကကောင့်် သဘော ြတ် နာ်းက ငကုိ် ထြုိိက်ြှုြ ောား  ိစကကောငာ်း၊ အန ားတ ုိက်  ိ 

ကနြ် ောား၊ စြ ောငာ်းြ ောားန င့်် ပြ ်ြ ောား  ိ စ ြ ောားည ်ညြ်ားကုနစ်ကကောငာ်း ကန် ့်ကွက်ြ ့်ကကြေါသည်။ 

လူထအုစပြပြျုသဘော ြတ် နာ်းက ငအ်စ ားလှုြ်  ောားြှု ကွန ်က်အစတော်ြ ောားြ ောား၏အဖွ ွဲ့ ငလ်ည်ားပဖ ် 

 နထ်ြ်ားတ ်ဦားလည်ားပဖ သ်ည့်် စ ောသောဖုိားက  ကရ် ု၏ သဘော ြတ် နာ်းက ငန် င့်် လြူှုစ ားဆိငု ်ော 

ထြိိုက်ြှုြ ောားကို  ွောသောားြ ောားြ တ်တြ်ားတငင်ြ ား သ ိ ိနောားလည်လောစ  န ်ကူည စြားစနြ ့်သူပဖ ်သည်။ 

ဤ ွ ဆိုြ က်ြ ောားစကကောင့်် စ ောသောဖုိားြ ော စနအြိ်ြ ထကွ်စပြားတိြာ်းစ  ောငစ်န ြေါသည်။ 

 

စပြအသ ာုးြ ြှုြ ောလည်ား အပငငာ်းြွောား  ောကိ စတ  ်ြ်အပဖ ဆ်က်  ိစနငြ ား အထာူးသပဖင့်် 

လူနည်ား ုတိုငာ်း ငာ်းသောားစေသြ ောားတွင ်ြုိြိဆုိုား ေါားြေါသည်။ အြ ်အြတ် ြ်  စ ား သစဘောတူည ြ က်ြ ောားအတွငာ်း 

စပြစန ောအသ ်ြ ောားြေါ ငလ်ောသည့်် အက ိျုားဆက်အောားပဖင့်် စပြြ ောားြ ော အစပြြ အစဆောက်အဦစဆောက်လုြ်စ ား 

  ြ ကိနာ်းြ ောားအတွက် ယြငက်လည်ား သြ်ိားယူြ ြ ့် ငြ ားယြုလည်ားဆက်လက်အသြ်ိားယူြ စန ဆ ပဖ ်သည်။ 

ယငာ်း  ြ ကိနာ်းြ ောားြ ော သဘော ြတ် နာ်းက ငန် င့်် လူ ့်အြွင့််အစ ားဆိုင ်ောထြုိိက်ြှုြ ောားကိ ုပြည့််  ုလ ုစလောက် ွော 

ဆနာ်း  ်ြ က်ြ ောားြပြျုလုြ်ြ  အစကောငအ်ထည်စဖော်စလ့်  ြိေါသည်။ အက င့််ြ က်လောဘ ်ောားြှုြ ောား  ပိြငာ်း၊ 

ြွင့််လငာ်းပြငသ်ောြှုြ  ိပြငာ်းန င့််   ်တြ်န င့်် ၎ငာ်း၏   ားြွောားစ ားလုြ်ငနာ်းြွ ြ ောားက လုြ်ငနာ်းကနထ်ရိုက်ြ ောားကို 

ထနိာ်းြ ျုြ် ထောားသပဖင့်် ယငာ်း အစပြြ အစဆောက်အဦ  ြ ကနိာ်းြ ောားြ ော လူနည်ား ုအသိုငာ်းအ ုိငာ်းထ သို ့် 

အက ိျုားစက ားဇူားြ ောား အနည်ားအြေါားသော    ိစ တတ်ြေါသည်။ 

 

၂၀၁၈ ြုန   ်စပြလွတ ်စပြလြ်န င့်် စပြရိုငာ်းြ ောား   ြ ြန် ့်ြွ ြှုဥြစေကုိ ၂၀၁၉ ြုန  တ်ွင ် တငက် င့််သ ာုးြ ့်စသေ်ာလည်ား 

ဥြစေြ ော အောားနည်ားြ က်အြ ောားအပြောား  ိစနြေါသည်။ ဥြစေက သမြယာသပေါ်တငွ ်သန  ငုြွ်င့််ကုိ 

အသအိြ တ်ပြျုြထောားြ  စပြယောအသြိာ်းဆည်ားြ  ပြငာ်း၊ စပြယောစြေါ်ြ  န ငထ်တ်ုြ  ပြငာ်းြ ောားန င့််  ငဆ်ိငု ်စ နိငု ်န ်

လြ်ားဖွင့််စြားထောားြေါသည်။ ယငာ်းအတွက်စကကောင့်် လူနည်ား ုတိုငာ်း ငာ်းသောားြ ောားအတွက်  ိုား ိြ ် ော  ိစနငြ ား 

ြဋြိကခပဖ ်ြွောား ော စေသတွငစ်နထိငု ်သူြ ောား န င့်် စန ြ် ငာ်း  ွန် ့်ြွောထက်ွစပြားစန သူြ ောားအတွက် န  ်ဆြုိ၍ြင ်

 ိုား ြိ်  ောပဖ ်စနြေါသည်။ ဥြစေအ  စပြယောစြေါ်တွင ်စနထိငုသ်ူြ ောားသည် န   ်၃၀ စပြယောအသ ာုးပြျုြွင့််ကုိ 

စလျှောက်ထောား ြည်ပဖ ်ငြ ား ြ က်ကွက်ြေါက စပြယောစြေါ်ြ  န ငထ်တု်ြ  ပြငာ်း န  ်န  အ်ထ ိ

စထောငေ်ဏြ် ြ တ်ြ  ပြငာ်းြ ောား ြ  နိငုြ်ေါသည်။  ြိုငပ်ြည်နယ်အစပြအစနကုိကကည့််လ င ်ယြငက် 



လူစနထိငုြ် ့်ဖူားစသော စပြြ ောားတ ်ြုလ ုားကို ြ ားရှု ိ ွဲ့   ငာ်းလငာ်းလိုက်သည့််အတွက် နိငုင် စတော်ြ  ယငာ်းစပြြ ောားကို 

သြိ်ားဆည်ား ယူလုိက် န ်ဥြစေက ြွင့််ပြျုထောားသည့်် သစဘော  ိစနြေါသည်။  

 

လူ ့်အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ အကောအကွယ်စြားပြငာ်းြ ော စကောငာ်းြွနစ်သော သဘော ြတ် နာ်းက င ် ိြှုန င့်် ြွ ပြောား 

ြ စအောင ်ဆက် ြ်စနသပဖင့်် အပြည်ပြည်ဆိုင ်ော လွတ်ငငြ်ိားြ ြ်ားသောြွင့််အဖွ ွဲ့က 

စနောက်တက်လောြည့််အ ိာုး အောား သဘော ြတ် နာ်းက ငက်ို  ဉ်ဆက်ြပြတ်ထနိာ်းသြ်ိားစ ားန င့်် လူ ့်ဂု္ဏသ်ကိခောကုိ 

စ ောင့််စ  ောက်စ ားတုိ ့်န  ်ြ ိျုား လ ုား အစကောငအ်ထည်စဖော်နိငုြ်ည့်် လြ်ားစကကောငာ်းတ ်ြုြ ြ တ်ြေါ န ်

တိုက်တွနာ်းြေါသည်။  

  

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● ရိုား ော ဟုသုတြ ောား၊ ဌောစနလူထ၏ု စပြယော  ြ ြန် ့်ြွ ြှု ဓစလ့်ထ ာုး  ြ ောားကို စလ့်လောငြ ား ည ြျှစသော၊ 

 ဉ်ဆက်ြပြတ်ထနိာ်းသြိာ်းနိငုစ်သော ဖွ ွဲ့ ငဖိျုားြှုကို ပြှင့််တင ်န ်

● သမြယာသပေါ်တငွသ်န  ငုြွ်င့််ကုိ အသအိြ တပ်ြျုနိငု ်န ်သက်ဆိုငစ်သောသူြ ောားန င့််   ်ြ နစ်သော 

စဆွားစနာွးညိှနှုငိာ်းြှုြ ောားပြျုလုြ်ငြ ား စပြလွတ ်စပြလြ်န င့်် စပြရိုငာ်းြ ောား   ြ ြန် ့်ြွ ပြငာ်းဥြစေကုိ ပြငဆ်င ်န ်

● သဘော ြတ် နာ်းက င ်လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်သူြ ောားအောား ဟန် ့်တောစန ောက်ယ က်စနြှုကုိ  ြ်ဆိုငာ်းငြ ား 

တက်ကကလှုြ်  ောားသူြ ောား၊ လူ ့်အြွင့််အစ ားကောကွယ်သူြ ောားန င့်် ြ ေ ယောြ ောားကို အစ ားယ ူန ်

သ ုား ွ စလ့်  ိစသော ဆက်သွယစ် ား ဥြစေ ြေုြ် ၆၆ (ဃ)၊  ောဇ တ်က င့််ထ ာုးဥြစေ ၅၀၅ (က) န င့်် ၅၀၅ 

(ြ) အြေါအ င ်ဥြစေြ ောားကို ြယ်ဖ က် ပြငဆ်ငဖုိ် ့် တွနာ်းအောားစြား လုြ်စဆောင ်န ်

● အတငာ်းအဓြမစပြယောြ န ငထ်တု်ပြငာ်းြ  သြူ ောားအောား တ ောား ွ ဆိုအစ ားယူပြငာ်းကို  ြ်ဆိငုာ်းငြ ား 

န ်နောြှုအတွက် စပဖ  ငာ်းစြား န ်

● အစပြြ အစဆောက်အဦန င့်် ဖွ ွဲ့ ငဖိျုားစ ား  ြ ကိနာ်းြ ောား၊ စပြယောအသ ုားပြျုြှုန င့်် စပြယောြ ောား  ယူစ ားလြ်ုငနာ်း 

လြ်ားစကကောငာ်းြ ောားအောား ြွင့််လငာ်းပြငသ်ော ွောလုြ်စဆောင ်နန် င့်် ယငာ်း  ြ ကိနာ်းြ ောားန င့်် ြတသ်က်စသော 

အြ က်အလက်ြ ောားကို    ိနိငုစ် ား တွန််းအာ်းသပ်းစတောငာ်းဆို န ်

● အစပြြ အစဆောက်အဦန င့်် ဖွ ွဲ့ ငဖိျုားစ ား  ြ ကိနာ်းကက ားြ ောားကို လုြ်စဆောင ်ောတွင ်သဘော ြတ် နာ်းက ငန် င့်် 

လူ ့်အြွင့််အစ ားအစြေါ်ထြုိိက်ြှုြ ောားကုိ ဆနာ်း  ်စလ့်လောြ က် အသ အြ ောပြျုလုြ်ငြ ားြ  လုြ်စဆောင ်န၊် 

ြွင့််လငာ်းပြငသ်ောြှု အပြည့််အ   ိ နန် င့််   ြ ကိနာ်းစကကောင့်် ထြိိုက်ြည့််သူအောားလ ုားသည် 

အဆ ုားအပဖတ်ပြျု ောတွင ်  ြ် န ်ွောြေါ ငန်ိငုစ်  န၊် အစပြအစနကို နောားလည်သ ိ ိငြ ား ၎ငာ်းတုိ ့်၏ 

လွတ်လြ်စသော ဆနဒပဖင့်် သစဘောတူည ြှုကိ ုကကိျုတင ်ယ ူန ်



●  ောသ ဥတုစပြောငာ်းလ ပြငာ်း အက ိျုားဆက်ြ ောားကိ ုစလျှော့်ြ စ ားစဆောင ွ်က်ြ က်ြ ောားအြေါအ င ်အ ိာုး က 

ဦား  ားလြ်ုစဆောငစ်သော လြ်ုငနာ်းြ ောား၊   ြ ကိနာ်းြ ောားသည် အောားလ ုားြေါ ငြွ်င့််  ိစ ငြ ား၊  တုိငာ်း ငာ်းသောားန င့်် 

ဘောသောစ ားလူနည်ား ု လူြ ိျုား ုြ ောားအောား ြွ ပြောားပြငာ်း၊ ၎ငာ်းတုိ ့်၏ အြွင့််အစ ားြ ောားကုိ 

ြ ိျုားစဖောက်ပြငာ်းြ ောားြ  ိစ စအောင ်စဆောင ွ်က ်န ်

 

 

၁၁။  သ ေဏ် စီ ငခ်ျကက် ို ပယ ်ျက ်န် 

 

ြည် ည်ဲ့ရာဇဝတ်ြှုက ုြဆ ု သ ေဏသ်ပ်းမခင််းက ု အမပည်မပည်ဆ ုငရ်ာလွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွငဲ့အ်ြွ ွေ့က ခခင််းချက်ြရှ  

ဆန် ဲ့ကျငပ်ပ ်း ကြ္ာတဝန််းလံု်းတွင ်သ ေဏက်  ုြျက်  ြ််းရန ်သတာင််းဆ ု ာ်း ည်။ သ ေဏအ်မပစ်သပ်းြှု ည် 

လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းချ  ်းသြာက်မခင််းနငှဲ့ ်အဆံု်းစွနရ်က်စက်ကကြ််းကက တ်သ ာ၊ လ ြဆနသ် ာ၊ လ ဲ့ဂုဏ ် ကခာက ု 

န ြ်ဲ့ပါ်းသစသ ာ မပစ်ေဏအ်မြစ် အြွ ွေ့က ခံယ ပါ ည်။ 

 

၂၀၁၉ ခုနစှ်အကုနတ်ွင ်န ငုင်သံပါင််း ၁၀၆ န ငုင်ကံ ရာဇဝတ်ြှုအာ်းလံ်ုးတွင ်သ ေဏသ်ပ်းမခင််းက ု လံ်ုးဝြျက်  ြ််း 

လ ုက်ပါ ည်။ သနာက် ပ် ၁၄၂ န ငုင်ကံလည််း သ ေဏက်  ု ဥပသေ  တွင ်  ု ဲ့ြဟုတ် လက်သတွွေ့တွင ်

ချြှတ်မခင််းအာ်း ြျက်  ြ််းခ ဲ့ ည်။ မြနြ်ာန ငုင် ံည် ၁၉၈၀ မပညဲ့်လွနန်စှ်ြျာ်းသနာှင််းပ ငု််းြှစပပ ်း ဥပသေအရ 

သ ေဏစ် ရငမ်ခင််းက ု မပ လုပ်ခ ဲ့မခင််း ြရှ  ည်ဲ့အတွက ် လက်သတွွေ့အာ်းမြငဲ့ ်သ ေဏက်  ုပယ်ြျက် ာ်း ည်ဲ့ 

န ငုင်ဟံု ကျယ်ကျယ်မပန ဲ့မ်ပန ဲ့ ်ယ ဆ ာ်းြှုရှ သ ာ်လည််း လက်ရှ ဥပသေသရ်းရာြ သဘာငအ်ရ သ ေဏခ်ျြှတ်မခင််းက ု 

ခွငဲ့မ်ပ  ာ်းဆ မြစ်ပပ ်း သ ေဏမ်ပစ်ေဏက်  ုပုံြှနအ်တ ုင််း ဆက်လက်ချြှတ်သနဆ မြစ ်ည်။ 

တစ်စ တ်တစ်ပ ငု််းအာ်းမြငဲ့ ်ယင််းြှာ မပစ်ြှုဆ ုငရ်ာဥပသေတွင ်မပဋ္ဌာန််း ာ်းသ ာ ြမြစ်ြသန ချြှတ်ရြည်ဲ့ 

မပစ်ေဏြ်ျာ်းသကကာငဲ့မ်ြစ် ည်။ 

 

ယခုအချ နတ်ွင ်မပစ်ြှု ငရ်ှာ်းစ ရငခ် ံ ြျာ်း ည် တရာ်းရံု်းစနစ်မြငဲ့ ်အယ ခံဝငန် ငု ်ည်။ 

သနာက်ဆံု်းအဆင်ဲ့အသနနငှ်ဲ့ အ နာ်းခံန ငု ်ည်။ (၂၀၁၁-၂၀၁၆) ဦ်း  န််းစ န ်အစ ု်းရ လက် က်တွင ်

သ ေဏစ် ရငခ်ျက်ြျာ်းက ု သ ာငေ်ဏတ်စ ်က်အမြစ် သလျှာဲ့ချ  တ်ြှတ်ခ ဲ့ ည်။ ၂၀၂၀ အသစာပ ုင််းတငွ ်

နစှ် စ်က ်း ြမတ၏လွတ်ပင ြ််းချြ််း ာခွငဲ့မ်ြင်ဲ့ သ ေဏခ်ျြှတ်ခံ ာ်းရ  ြျာ်းက  ုသ ာငေ်ဏတ်စ် က်အ   

သလျှာဲ့ချခ ဲ့ ည်။ သေ တွင််းြ ေ ယာြျာ်းြှ သြာ်မပချက်အရ အစ ်ုးရ  န််းချ ပ်ြှုမပငမ်ပသေ ြျာ်းနငှဲ့ ်

က ုယ်ပ ုငအ်ုပ်ချ ပ်ခွငဲ့ရ်သေ ြျာ်းရှ  အစ ု်းရြဟုတ ်ညဲ့် တရာ်းရံု်းြျာ်းနငှဲ့ ်ခံုရံု်းြျာ်းတွငလ်ည််း သ ေဏက်  ု

ချြှတ်ကက ည်။ 

 



၂၀၁၇ ခုနစှ်တငွ ်မြနြ်ာန ငုင်အံြျ  ်း ာ်းလ ဲ့အခွငဲ့အ်သရ်းသကာ်ြရှငန်ငှဲ့ ်အစ ်ုးရဝနက်က ်းဌာနြျာ်း၊ 

ကာကွယ်သရ်းဌာနြျာ်း၊ တရာ်းစ ရငသ်ရ်းစနစ်နငှဲ့ ်အရပ်ဘက်လ ဲ့အြွ ွေ့အစည််းြျာ်းြှ က ယု်စာ်းလှယ် ၃၃ ဦ်း တ ု ဲ့ ည် 

သ ေဏခ်ျြတှ်မခင််းက ု ဆ ုင််းငံဲ့ ာ်းရန ်လုပ်သဆာငခ် ဲ့ ည်။   ု ဲ့သ ာ် ဆ ုင််းငံဲ့ ာ်းရနက်က  ်းပြ််းြှု လုပ်ငန််းြျာ်း၏ 

အရှ နအ်ဟုနြှ်ာ ရပ်တန ဲ့သ်နခ ဲ့ ည်။ 

 

သ ေဏက် ုြျက်  ြ််းမခင််းအာ်းမြငဲ့ ်မြနြ်ာန ငုင် ံည် ၎င််း၏က ုယ်ပ ုငရ်ာဇဝတ်ြှုတရာ်းစ ရငသ်ရ်းစနစ်၏ 

 ြာဓ ရှ ြှုနငှဲ့ ်ယံုကကည်က ်ုးစာ်းန ငုြ်ှုက  ုမြြှငဲ့တ်ငမ်ခင််း၊ အာရှပစ ြ တ်သေ တွင ်သ ေဏမ်ပစ်ေဏခ်ျြှတ်ြှုက ု 

အဆံု်း တ်သစြည်ဲ့ လြ််းသကကာင််းက  ုက ည သြာ်သဆာငမ်ခင််းနငှဲ့ ်ပ ၍ု အသရ်းကက ်းသ ာ လ ဲ့အ က်၏အြ ု်းတနြ်ှုနငှ်ဲ့ 

လ  ာ်း၏ ဂုဏ ် ကခာက ု သလ်းစာ်းသကကာင််း န ငုင်၏ံ ကတ ကဝတ် ာ်းြှုက ု မပ န ငုြ်ည်မြစ် ည်။ 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုင ်ာ လတွင်င ြ်ေးချြ်ေး ာခွင်ူ့အ ွ ွဲ့အသနနငှ်ူ့ သနာကတ်ကလ်ာြည်ူ့အစ ိုေး က ို တ ိုကတ်န်ွေးလ ိုသ ာ 

အချကြ်ျာေး - 

 

● သ ေဏမ်ပစ်ေဏ ်အာ်းလံု်းက  ုသ ာငေ်ဏြ်ျာ်းအသမပာင််း သမပာင််းလ  တ်ြှတ်ရန ်

● ရာဇဝတ်ြှုြျာ်း အာ်းလံု်းအတကွ် သ ေဏက် ပုယ်ြျက်ရနအ်တွက် သ ေဏစ် ရငြ်ှုြျာ်း အာ်းလံ်ုးက ု ချက်ချင််း 

တရာ်းဝင ်ရပ်ဆ ုင််း ာ်းရန ် 

● တည်ဆ  ရာဇဝတ်ြှုဥပသေြျာ်းအာ်း မပ မပငသ်မပာင််းလ သရ်းတွင ်သ ေဏြ်ျက်  ြ််းသရ်းက ု ဦ်းတည် ညဲ့် 

ချဉ်းကပ်ြှုမြင်ဲ့ လပ်ုသဆာငရ်န ်

● သ ေဏက် ုြျက်  ြ််းရနရ်ည်ရွယ်ချက်မြင်ဲ့ မပည်  ဲ့သရ်း ောနငှ်ဲ့ န ငုင်သံရ်းအခွင်ဲ့အသရ်းြျာ်းဆ ုငရ်ာ 

အမပည်မပည်ဆ ငုရ်ာ  သဘာတ စာချ ပ်၏ ေတု ယသမြာက် စ တ်ကက  က်စည််းြျဉ်းက ု အတည်မပ ရန ်

● မပစ်ြှုအာ်းလံု်းအတွက ်သ ေဏက် ုြျက်  ြ််းပါ 

 


