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အက ဉားခ ျုပ် 

“ကျွန်နတ ်တ ို ို့ အ ပ်နနတ က ို သတူ ို ို့ (ရဲနတွေ) နတွေွေ့တ နဲ ို့ ရ ိုကန်တ ို့တ ပဲ။ 

ထ ိုငန်နတ  နတွေွေ့ရငလ်ညာ်းရ ိုကတ်ယ။် သတူ ို ို့နရ ကလ် တ နဲ ို့ 

ဘယလ် ိုပံိုစနံနရမယဆ် ိုတ က ို မသ ဘာူး။ ကျွန်နတ ်တ ို ို့က ို 

ပခ မ်ားနမခ ကတ် နတွေလိုပ်တယ။် G3 နသနတန်တွေနဲ ို့ ကျွန်နတ ်တ ို ို့ 

နခေါငာ်းနတွေက ို ခ  န်ပပ ား အခ  န်မနရွေ ားသတပ်စလ် ို ို့ရတယဆ် ိုပပ ား 

ပခ မ်ားနမခ ကတ်ယ။်”   

လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ျောေးမှ ဖမ်ေးဆ ေးခြငေ်းြံြ ဲ့ရသည်ဲ့ မရ  ေးတ ုံငေ်းမှရ  ျောငေ်းသျောေးတစ်ဦေး 

အမ  ြုံေးသျောေးဒ မ ုံ ရရစ အဖ  ွဲ့ြ ြုံပ် (NLD) အခပတ်သတ်အန ုံငရ်ြ ဲ့သည်ဲ့ အရ  ရ  ရရ ေးရ ျော ်ပ  အပပ ေး ၂၀၂၁ြုံနစ်ှ 

ရဖရဖျ်ော၀ါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့တ င ်ခမ မ်ျောစစ်တပ်သည် တ ုံငေ်းခပည်၏ အျောဏျော  ုံ သ မ်ေးလ ုံ ်သည်။ ရ ံေး  မ်ဲ့ြ ဲ့ရသျော 

အတ ုံ ်ြံပါတ   ုံ ရ ျော ်ြံအျောေးရပေးသည်ဲ့ ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏ စစ်ဗ ုံလ်မ ျောေး  ရရ ေးရ ျော ်ပ  အတ ငေ်း လ မ်လည်မ  

  ယ်  ယ်ခပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ခဖစ်ရပေါ် ြ ဲ့ရ  ျောငေ်းရခပျောဆ ုံြ ဲ့ပပ ေး မ ခပ လ်ည်ရရတ  ်ရ  ်ရတျောငေ်းဆ ုံြ ဲ့ပါသည်။ 

အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေးရ ျော ် န ုံငင်တံစ်ဝှမ်ေးရှ  ရ ျောငရ်ပါငေ်းမ ျောေးစ ျောရသျောလူ ုံက  ေး  လမ်ေးရပေါ်   ်ဆနဒခပြ ဲ့  သည်သျောမ  

လူ ုံအျောဏျောဖ ဆ လ် ပ်ရှျောေးမ တ င ်အငတ် ုံ ်အျောေးတ ုံ ်ပါဝငြ် ဲ့  ပါသည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်သည် စစ်ရခမခပငတ် ငသ်ျော 

အသံုံေးခပြုံရမည်ဲ့ လ ်  ်မ ျောေးအပါအဝင ် ရသရစရလျော ်ရသျောအငအ်ျောေးမ ျောေး  ုံအသံုံေးခပြုံ၍ ဆနဒခပသူမ ျောေး  ုံ 

ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်စ ျောတံုံ ဲ့ခပ ြ် ဲ့ပါသည်။ လူရ ျောငရ်ပါငေ်းမ ျောေးစ ျော သတ်ခဖတ်ြံြ ဲ့ရသည်ဲ့အခပင ်အမ ျောေးအခပျောေး 

ဖမ်ေးဆ ေးြံြ ဲ့ရပါသည်။   

ဤ အစ ရငြ်ံစျောတ င ်အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ  ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျော်ဝါရ လ ၁ ရ ် အျောဏျောသ မ်ေး 

ပပ ေး ရ ျော ် ဆနဒခပပ  မ ျောေးတ င ်ပါဝငြ် ဲ့သည်ဟုံ ယူဆရသူမ ျောေး သ ုံ ဲ့မဟုံတ်   ုံပုံဂ္ ြုံလ်မ ျောေး၏ ရဆ မ  ြုံေးမ ျောေး  ုံ ခမ မ်ျောန ုံငင်ရံှ  

လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့မ ျောေး မှ ဖမ်ေးဆ ေးခြငေ်း၊ စစ်ရဆေးရမေးခမ ေ်းခြငေ်း နငှ်ဲ့    ေ်းသ မ်ေးခြငေ်း မ ျောေးခပြုံလုံပ်ရျောတ င ်၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ 

အခပြုံအမ မ ျောေး  ုံ န ုံငင်တံ ျော လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဥပရဒ ၊စံန  ေ်းမ ျောေး နငှ်ဲ့ န  ငေ်းယှဉ်၍ ဆ ေ်းစစ်ြ ဲ့ပါသည်။ အစ ရငြ်ံစျောတ င ်

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ အြ င်ဲ့အရရေးမ ျောေးခဖစ်သည်ဲ့ လ တ်လပ်စ ျောရခပျောဆ ုံြ င်ဲ့၊ စုံရဝေးြ င်ဲ့ နငှ်ဲ့ အသငေ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေးြ င်ဲ့တ ုံ ဲ့  ုံ   င်ဲ့သံုံေးခြငေ်း 

ရ  ျောင်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး ရ ျောငြ် ြံရ ရသူမ ျောေး အျောေးလံုံေး  ုံ ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ လွှတ်ရပေးရ  ်နငှ်ဲ့ အ  ဉ်ေးရ ျောငရ်ှ  

အရခြအရ မ ျောေး  ုံ န ုံငင်တံ ျောလူ ဲ့အြ င်ဲ့ အရရေးဆ ုံငရ်ျော တျောဝ ၊်ဝတတ ရျောေးမ ျောေးနငှ်ဲ့ အည  ပ ုံမ ုံရ ျောငေ်းမ  စ် ျော လုံပ်ရဆျောငရ်  ်

အ  ံခပြုံ တ ုံ ်တ  ေ်းြ  ်မ ျောေးလည်ေးပါဝငသ်ည်။  

၁၅ ရကက် ၁၅ နစှ်လ ိုပဲ ခံစ ားရတယ် ဟုံအမည်ရသည်ဲ့ယြုံ အစ အရငြ်ံစျော သည် ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျ်ောဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့ 

အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေး ရ ျော ်ပ ုံငေ်း ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ    ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေး  ုံ မှတ်တမ်ေးတငခ်ပြုံစုံ 

 ျောေးသည်ဲ့ အစ ရငြ်ံစျောမ ျောေး၏ အစ တ်အပ ုံငေ်းတစ်ြုံခဖစ်သည်။ ဤအစ ရငြ်ံစျောမှ စစ်ရဆေးြ ဲ့သည်ဲ့ ခဖစ်စဉ်ဆယ်ြုံတ င ်

ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော  ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် 
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အခပစ်ရပေးမ မှ လ တ်ရခမျော ်ြ င်ဲ့ ြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေး အပါအဝင ်လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေးစ ျော  ုံ အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော 

လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ပါသည်။  

ဤအစ ရငြ်ံစျောတ င ်အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ မှတ်တမ်ေးတငြ် ဲ့သည်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေးမ မ ျောေး နငှ်ဲ့ 

အ  ဉ်ေးြ  ျောေးမ အျောေးလံုံေးသည် န ုံငင်တံ ျောလူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်ျော ဥပရဒမ ျောေး နငှ်ဲ့ စံန  ေ်းမ ျောေး  ုံ ြ  ြုံေးရဖျော ်သည်ဲ့ 

ဥပရဒမ ဲ့လုံပ်ရပ်မ ျောေးခဖစ်သည်။ ဖမ်ေးဆ ေးမ  နငှ်ဲ့ အ  ဉ်ေးြ  ျောေးရခြငေ်း အရ  ျောငေ်းအရငေ်းမ ျောေးသည် ဥပရဒနငှဲ့အ်ည  မဟုံတ်ပ  

န ုံငင်တံ ျောလူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်ျော ဥပရဒမ ျောေးနငှ်ဲ့လည်ေး   ုံ ်ည မ  မရှ ရပ။1 လ တလ်ပ်မ အျောေး ပ တ်ပင ်ျောေးခြငေ်းသည် 

အရခြအရ တ ုံငေ်းတ င ်   ြုံေးရ  ျောငေ်း ဆ ရလ ျော်မ မရှ သလ ုံ မလ ုံအပ်ပါ။ လ တ်လပ်စ ျော ရခပျောဆ ုံြ င်ဲ့၊ စုံရဝေးြ င်ဲ့ နငှ်ဲ့ 

အသငေ်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ေးြ င်ဲ့   ုံ   င်ဲ့သံုံေးသည်ဲ့ ခပည်သူမ ျောေး  ုံ ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးသည်ဲ့ ည်ေး  ုံ အသံုံေးခပြုံ၍ 

တ ုံ ်ရ ုံ ် တ ုံ ်ြ ုံ ်ခြငေ်းခဖစ်သည်။ အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ စ ျောေးရခပျောဆ ုံြ ဲ့သည်ဲ့သူမ ျောေးသည် 

ရှျောရဖ မ  ် ဲ့ သ ုံ ဲ့မဟုံတ် ဖမ်ေးဝရမ်ေးစျော ခပသြံြ ဲ့ရရ  ျောငေ်း မရတ ွဲ့ ရှ ရပါ။ ဖမ်ေးဆ ေးခြငေ်းမ ျောေးသည် အပမ တရစ 

ဝရမ်ေးမပါရှ သည်ဲ့အခပင ်   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့သူမ ျောေး  ုံ  ဖမ်ေးဆ ေးရခြငေ်း၏ အရ  ျောငေ်းခပြ  ်  ုံ ရပေးြ ဲ့ခြငေ်းမရှ ပါ။ 

   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့သူမ ျောေး၏ ရဆ မ  ြုံေးမ ျောေး  ုံလည်ေး    ေ်းသ မ်ေး ျောေးသည်ဲ့ ရ ရျောမ ျောေး  ုံ ရ ်ရပါငေ်းမ ျောေးစ ျော အသ ရပေး 

အရ  ျောငေ်း  ျောေးြ ဲ့ခြငေ်းမ ျောေးမရှ ြ ဲ့ရပ။    ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ သူမ ျောေးအျောေး ဥပရဒရရေးရျောတ ုံငပ်ငရ်ဆ ေးရန ေးြ င်ဲ့  ုံ 

ရစျောစ ေးလ ငခ်မ စ် ျော နငှ်ဲ့ ပံုံမှ ရ်ပေးအပ်ြ ဲ့ခြငေ်းမရှ သ  ဲ့သ ုံ ဲ့ တရျောေးသူက  ေး ရရှ ွဲ့ရမှျော ်သ ုံ ဲ့ ြ  ်ြ ငေ်းရြေါ် ရဆျောငသ် ျောေး 

ြ ဲ့ခြငေ်းမ ျောေးလည်ေး မရှ ပါ။ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေး ျောေးြံရစဉ်အတ ငေ်း    ေ်းသ မ်ေး ျောေးြံရသူမ ျောေး  ုံ လူသျောေးဆ သ်ည်ဲ့ 

ဆ ်ဆခံြငေ်းမ ျောေး နငှ်ဲ့ ြ  ်ြ ငေ်း ရဆေး ုံသမ ြံယူမ ရရှ ြ င်ဲ့မ ျောေးလည်ေး ရပေးအပ်ြ ဲ့ခြငေ်းမရှ ပါ။ 

စစ်တပ်၊ ရ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် ယူ  ရဖျောငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အရပ်ဝတ်မ ျောေး ဝတ်ဆင ်ျောေးသည်ဲ့ ပူေးရပါငေ်းတပ်ဖ  ွဲ့မ ျောေးမှ ခပည်သူမ ျောေး  ုံ 

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ ရ အ မ်မ ျောေးတ င ်ညအြ   တ် င ်ဖမ်ေးဆ ေးရလဲ့ရှ ရ  ျောငေ်း အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော လ တ်ပင မ်ေး 

ြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှရတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ပါသည်။ ဖမ်ေးဆ ေးစဉ်အတ ငေ်း လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ျောေးမှ ရသျောဲ့ နငှ်ဲ့ တံြါေးမ ျောေး  ုံ ဖ  ်ဆ ေးခြငေ်း၊ 

ရ အ မ်သ ုံ ဲ့ အတငေ်းအဓမမ ဝငရ်ရျော ်၍ အ တ်သ  ဖ်ျောရမှျော ်ရှျောရဖ  ျော စျောရ  ်စျောတမ်ေးမ ျောေး၊ ဖုံ ေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် 

လ ်ပ်ရတျောဲ့  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသျော လျှပ်စစ်ပစစည်ေးမ ျောေး နငှ်ဲ့ လ ်ဝတ်ရတ ျောမ ျောေး  ဲ့သ ုံ ဲ့ တ ဖ် ုံေးရှ ရသျော ပစစည်ေးမ ျောေး  ုံ ရံဖ ရ်ံြါ 

ယူရဆျောငသ် ျောေးြ ဲ့ပါသည်။   ုံ ဲ့အခပင ်ဖမ်ေးဆ ေးရ ြ   အ်တ ငေ်း အ  ေး ျောေးရှ  မ သျောေးစုံဝငမ် ျောေး  ုံ မ  ျောြဏ ခ ြိမ််းခ  ြောက်ခြငေ်း 

သ ုံ ဲ့မဟုံတ်   ြ ုံ ် ျော  ငရ်စခြငေ်းမ ျောေးလည်ေးရှ ြ ဲ့ပါသည်။  

   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးသည် စစ်တပ် ယ်ရခမအတ ငေ်းရှ  စစ်ရ  ျောရရေးစြ ေ်း၊ ရ စြ ေ်းမ ျောေး သ ုံ ဲ့မဟုံတ် 

ယျောယ ခပြုံလုံပ် ျောေးသည်ဲ့ စစ်ရ  ျောရရေးစြ ေ်းမ ျောေး  ဲ့သ ုံ ဲ့ တရျောေးဝငမ်ဟုံတ်သည်ဲ့ စစ်ရ  ျောရရေးစြ ေ်းမ ျောေး သ ုံ ဲ့ 

ရြေါ်ရဆျောငခ်ြငေ်း ြံြ ဲ့ရသည်။  အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့သူအြ  ြုံွဲ့သည် 

  ဦေး ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရစဉ်တ င ်၎ငေ်းတ ုံ ဲ့အျောေး မည်သည်ဲ့ရ ရျောတ င ်   ေ်းသ မ်ေး ျောေးြ ဲ့ရ  ျောငေ်း ရသြ ျောမသ ရှ ရပ။ 

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးသည် ရ ်အရတျော်  ျော စစ်ရ  ျောရမေးခမ ေ်းြံရပပ ေး ရ ျော ်မှသျော ရ ျောငသ် ုံ ဲ့လွှ ရခပျောငေ်း 

ပ ုံ ဲ့ရဆျောငခ်ြငေ်းြံြ ဲ့ရသည်။ အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ အ  ဉ်ေးသျောေး 

ရဟျောငေ်းမ ျောေး အျောေးလံုံေးသည် စစ်ရ  ျောရရေးစြ ေ်းမ ျောေး နငှ်ဲ့ ရ စြ ေ်းမ ျောေးတ င ်ဥပရဒရရေးရျောအ  ံ ရယူြ င်ဲ့ မရှ ြ ဲ့ပါ။ 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူ အြ  ြုံွဲ့၏ 

မ သျောေးစုံဝငမ် ျောေးသည် တည်ရ ရျော နငှ်ဲ့ပတ်သ ်သည်ဲ့ သတငေ်းအြ  ်အလ ်မ ျောေး ရရှ ြ င်ဲ့ ခငငေ်းပယ်ြံြ ဲ့ရသည်ဲ့အခပင ်

ခဖစ်စဉ်တစ်ြုံတ င ်လူပုံဂ္ ြုံလ်တစ်ဦေး  ုံ ရ စြ ေ်းတ င ်   ေ်းသ မ်ေး ျောေးသည်ဲ့အရ  ျောငေ်း  ုံ ရ အရျောရှ မ ျောေး  

ခငငေ်းဆ ုံြ ဲ့ပါသည်။ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်း သ မ်ေး ျောေးခြငေ်း  ုံ ခငငေ်းဆ ုံြ ဲ့ခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး၏ အခ  အခေ 

 
1  Working Group on Arbitrary Detention, Report: Mission to China, 1 December 2004, UN Doc. E/CN/4/2005/6/Add. 4, para 54 
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သ ုံ ဲ့မဟုံတ် တည်ရ ရျောအျောေး ဖံုံေး  ယ်ြ ဲ့ခြငေ်းခဖင်ဲ့ ခမ မ်ျောစစ်တပ်သည် လူပုံဂ္ ြုံလ်မ ျောေး   ုံ အတငေ်းအဓမမ 

အစအ ရဖ ျော ်ခြငေ်းလုံပ်ရဆျောငြ် ဲ့ရ  ျောငေ်း အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ ပါသည်။  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးအျောေး အ  ဉ်ေးရ ျောင ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ်    ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်း သ ုံ ဲ့ လွှ ရခပျောငေ်းပပ ေးမှသျောလျှင ်

တရျောေးသူက  ေးရရှ ွဲ့ရမှျော ်သ ုံ ဲ့ ပ ုံ ဲ့ရဆျောငြ် ဲ့ပါသည်။ ပံုံမှ အ်ျောေးခဖင်ဲ့ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေးြံရပပ ေး သံုံေးပတအ်  ျောတ ငခ်ဖစ်ပါသည်။ 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့  မှ မှတ်တမ်ေးတငြ် ဲ့သည်ဲ့ အမ  အရတျော်ရတျောမ် ျောေးမ ျောေး တ င ်

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးသည် အ  ဉ်ေးရ ျောင ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ်    ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းသ ုံ ဲ့ ရရွှွဲ့ရခပျောငေ်းခြငေ်း မြံရမ   

နစ်ှပတ်  ျော စစ်ရ  ျောရရေးစြ ေ်းမ ျောေးတ ငရ်ှ ရ န ုံငပ်ါသည်။   ုံ ဲ့ရ  ျောင်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး   ုံ 

တရျောေးသူက  ေးရရှ ွဲ့သ ုံ ဲ့ ရြေါ်ရဆျောငမ် မရှ ခြငေ်းသည်  ံုံေးစံ  ဲ့သ ုံ ဲ့ ခဖစ်ရ ပပ ေး   ုံ ျောလအတ ငေ်း ယငေ်းဖမ်ေးဆ ေး 

   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးသည် ညဉ်ေးပမ်ေးနှ ပ်စ ်ြံရခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခြျောေးရသျော ဆ ုံေးရ ျောေးစ ျောခပြုံမူဆ ်ဆြံံရခြငေ်း နငှ်ဲ့ 

အဆ ်အသ ယ်ခဖတ်    ေ်းသ မ်ေးခြငေ်းတ ုံ ဲ့  ုံ ြံြ ဲ့ရပပ ေးခဖစ်သည်။  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး  ုံ ရြေါ်ရဆျောငလ်ျောသည်ဲ့ တရျောေးရံုံေးမ ျောေးသည် စစ်တပ်မှ အျောဏျောသ မ်ေးအမ အပပ ေး 

   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းဝငေ်းမ ျောေးအတ ငေ်း ဖ  ွဲ့စည်ေးြ ဲ့သည်ဲ့ တရျောေးရံုံေးမ ျောေးခဖစ်သည်။ ဤယျောယ  အရပ်ဘ ်တရျောေးရံုံေးမ ျောေးသည် 

အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေးရ ျော ် ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး  ုံ  ုံငတ် ယ်ရ အ်တ  ် အ  ဉ်ေးရ ျောင ်

အ  ေးပတ်ဝ ေ်း  ငမ် ျောေးတ င ်ဖ  ွဲ့စည်ေးြ ဲ့ခြငေ်းခဖစ်သည်။ အဆ ုံပါ အရပ်ဘ ်တရျောေးရံုံေးမ ျောေး  ုံ အရပ်သျောေးတရျောေးသူက  ေးမ ျောေးမှ 

ဦေးရဆျောငပ်ပ ေး အရပ်ဘ ်တရျောေးရံုံေးဆ ုံငရ်ျော သ ်ရသအရ ျော ်အ ျောေးမ ျောေး နငှ်ဲ့ လုံပ် ံုံေးလုံပ် ည်ေးမ ျောေးဆ ုံငရ်ျော 

စံန  ေ်းမ ျောေး  ုံ   င်ဲ့သံုံေးသည်။ အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရတ ွဲ့ဆံုံရမေးခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ လူအြ  ြုံွဲ့    ုံ 

တရျောေးရံုံေးမ ျောေးသ ုံ ဲ့ သ ျောေးရရျော ်ြ ဲ့ရရ  ျောငေ်းရခပျောဆ ုံြ ဲ့ပါသည်။ စစ်အုံပ်ြ ြုံပ်ရရေးရအျော ်ရှ  ပမ ြုံွဲ့ ယ်မ ျောေးမှ 

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးသည် စစ်ြံုံရံုံ ေးမ ျောေးသ ုံ ဲ့ ပ ုံ ဲ့ရဆျောငလ်ွှ  ရခပျောငေ်းခြငေ်းြံြ ဲ့ရပပ ေး ဥပရဒအ  ံ၊ အယူြံဝငြ် င်ဲ့ နငှ်ဲ့ 

ြုံြံ ျော  ယ်ပ ုံငြ် င်ဲ့မ ျောေးရရှ ြ ဲ့ခြငေ်းမရှ ပါ။ စစ်ြံုံရံုံ ေးမ ျောေးသည် အရပ်ဘ ်တရျောေးရံုံေးဆ ုံငရ်ျော သ ်ရသအရ ျော ်အ ျောေးမ ျောေး 

နငှ်ဲ့ လုံပ် ံုံေးလုံပ် ည်ေးမ ျောေး စည်ေး မ်ေးမ ျောေး  ုံ   င်ဲ့သံုံေးခြငေ်းမရှ ပါ။ စစ်အုံပ်ြ ြုံပ်ရရေး အမ  ် ဲ့  ုံ ရ  ်ုံ ရ်ှ  ပမ ြုံွဲ့ ယ် 

ရခြျော ်ြုံနငှ်ဲ့ မနတရလေးရှ  ပမ ြုံွဲ့ ယ် ငါေးြုံ တ င ် ုံတ် ခပ  ်ျောေးပါသည်။ ဤစစ်အုံပ်ြ ြုံပ်ရရေးအမ  ် ဲ့  ုံတ်ခပ  ်ျောေးသည်ဲ့ 

ပမ ြုံွဲ့ ယ်မ ျောေး အတ ငေ်း ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေးသည် စစ်ြံုံရံုံေးမ ျောေးတ င ်စစ်ရဆေးြံရပါသည်။ ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျော်ဝါရ လ 

အျောဏျောသ မ်ေးမ  ရ ျော ်ပ ုံငေ်း ခမ မ်ျောန ုံငင်တံ င ်ရသဒဏရ်ပေးမ  စ ုံေးရ မ်ဖ ယ်ရျောခမင်ဲ့တ ်လျောပပ ေး ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ ဆနဒခပသူမ ျောေး 

နငှ်ဲ့ သတငေ်းရ ျော ်မ ျောေး အပါအဝင ်ခပည်သူလူ ုံအျောေး စဉ်ဆ ်မခပတ်   ယ်  ယ်ခပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ နှ ပ်  ပ်ရ ၊် ရခြျော ်လှ ် ဲ့ရ ၊် 

ရနျှောင်ဲ့ယှ ်ရ  ်နငှ်ဲ့ အ  မ်ေးဖ ်ရ  ် ရသဒဏအ်ျောေး လ ်  ်တစ်ြုံ အခဖစ်အသံုံေးခပြုံ ရ ပါသည်။  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ အမ  ြုံေးသမ ေးမ ျောေး နငှ်ဲ့ LGBTI အြ  ြုံွဲ့သည် စစ်ရ  ျောရမေးခမ ေ်းခြငေ်း နငှ်ဲ့    ေ်းသ မ်ေးြံ ျောေးရစဉ် 

ညဉ်ေးပမ်ေးနှ ပ်စ ်သည်ဲ့  ည်ေးလမ်ေးတစ်ြုံခဖစ်ရသျော ြနဓျော  ုံယ်အနှံ ဲ့ရှျောရဖ ြံရခြငေ်းအခပင ်လ ငပ် ုံငေ်းဆ ုံငရ်ျောအ  မ်ေးဖ ်ြံရ 

ခြငေ်း၊   ပါေးရနျှော ်ယှ ်ြံရခြငေ်း နငှ်ဲ့ အရှ ်ြ  ြံရခြငေ်းမ ျောေး   ံြုံရတ ွဲ့ ြ ဲ့ရပါသည်။ 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့  ရတ ွဲ့ဆံုံခမ ေ်းြ ဲ့သည်ဲ့ လ တ်ရခမျော ်လျောသူမ ျောေးတ င ်အ ပ်ရရေးပ  ်ခြငေ်း၊ 

(အရမှျောငြ် ေ်း  တ င ်အြ    ် ျောခမင်ဲ့စ ျော ျောေးြံရခြငေ်းရ  ျောင်ဲ့) အရမှျောင ် ုံရ  ျော ်ရ ံ ွဲ့ ခြငေ်း နငှ်ဲ့ 

အ မ်မ ်ဆ ုံေးမ ျောေးမ ်ခြငေ်းရစရသျော စ တ်ဒဏရ်ျောမ ျောေး ြံစျောေးရသည်ဲ့ လ ခဏျောမ ျောေးရှ ရ ပါသည်။   ုံ  ဲ့သ ုံ ဲ့ 

လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော  ်  ေးလ  မ် မ ျောေးအတ  ် ခမ မ်ျောစစ်တပ်  ုံ တျောဝ ြ်ံရစလ ုံရ  ျောငေ်း လွှတ်ရခမျော ်လျောသူမ ျောေးမှ 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ အျောေးရခပျောခပြ ဲ့ပါသည်။  

၂၀၂၀ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျ်ောဝါရ မှ စတင၍် ခမ မ်ျောန ုံငင်တံ င ်ရသဒဏရ်ပေးမ  စ ုံေးရ မ်ဖ ယ်ရျောတ ုံေးခမင်ဲ့လျောသည်  ုံ မှတ် 

တမ်ေးတငြ် ဲ့ပါသည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်သည် ဆနဒခပသူမ ျောေး နငှ်ဲ့ သတငေ်းသမျောေးမ ျောေးအပါအဝင ်ခပည်သူလူ ုံ အျောေး 
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စဉ်ဆ ်မပ  ်   ယ်  ယ်ခပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ နှ ပ်  ပ်၊ ရခြျော ်လှ ် ဲ့၊   ပါေးရနျှော ်ယှ ်၊ အ  မ်ေးဖ ်ရ  ် ရသဒဏ ် ုံ လ ်  ် 

တစ်ြုံ အခဖစ်အသံုံေးခပြုံရ ပါသည်။ အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့   ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျော်ဝါရ လမှ 

စတင၍် ြ မှတ်ြ ဲ့သည်ဲ့ အ ည်ေးဆံုံေး ရသဒဏ ်၁၁၄ ြုံနငှ်ဲ့ဆ ုံငသ်ည်ဲ့ မ ဒ ယျော အစ ရငြ်ံစျောမ ျောေး နငှ်ဲ့ အခြျောေးရသျော 

သတငေ်းအြ  ် အလ ်မ ျောေး  ုံ စုံရဆျောငေ်း ျောေးြ ဲ့ ပပ ေးခဖစ်သည်။ ဤ ရသဒဏမ် ျောေးအျောေးလံုံေးသည် စစ်ြံုံရံုံ ေးမ ျောေးမှ ြ မှတ်ြ ဲ့ 

ပပ ေး ခဖစ်စဉ်တစ်ြုံတ င ်စစ်ြံုံရံုံေးမှ လွှ ရခပျောငေ်းရပေးရသျော အမ   ုံ အရ ယ်မရရျော ်သူမ ျောေး  ုံ   ုံငတ် ယ်သည်ဲ့ 

တရျောေးရံုံေးမှြ မှတ်ြ ဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြုံနစ်ှ ဇူလ ုံငလ် ၂၅ ရ ်ရ ဲ့တ င ်လူပုံဂ္ ြုံလ်ရလေးဦေး  ုံ   ပ်မ  ်ြ ဲ့ရ  ျောငေ်း 

ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏သတငေ်းစျော  ရဖျ်ောခပြ ဲ့ပါသည်။ န ုံငင်တံ ျောဥပရဒ နငှ်ဲ့ စံန  ေ်းမ ျောေးရအျော ်တ င ်

တရျောေးမျှတမ မရှ သည်ဲ့အမ စစ်ရဆေးမ ခပြုံပပ ေး   ပ်မ  ်ခြငေ်းသည် မတရျောေးသခဖင်ဲ့ အသ ်ဆံုံေးရ ံေးခြငေ်းတျောေးခမစ်ြ  ် အခပင ်

ညည်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်  မ်ေး   ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  

တျောေးခမစ်ြ  ်  ုံ ြ  ြုံေးရဖျော ်ပါသည်။  

ခမ မ်ျောန ုံငင်တံ င ်အတ ုံ ်အြံခပြုံခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် သရဘျော ျောေး   လ  မ   ုံ  ုံတ်ရဖျ်ောခပသခြငေ်းရ  ျောင်ဲ့ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရ ရပပ ေး အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေးသည်ဲ့အြ   မှ်စ၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ လူဦေးရရတ ုံေးပ ျောေးလျောရ ပါသည်။ 

ခမ မ်ျောစစ်တပ်သည် ခပငပ် မဘျောသ ုံ ဲ့ အရခြအရ ပံုံမှ ခ်ဖစ်ရ ရ  ျောငေ်း ခပသရ က်  ြုံေးပမ်ေးရ ရသျ်ောလည်ေး 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရသည်ဲ့လူဦေးရရ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ တ ုံေးခမင်ဲ့လ  ်ရှ ပါသည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ 

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့   ေးလ  ရ် သည်ဲ့ရျောဇဝတ်မ မ ျောေး ရပ်တ ် ဲ့ရမည်ခဖစ်ပပ ေး တျောဝ ြ်ံရစရမည်ခဖစ်သည်။ လူသျောေးတ ုံ ဲ့၏ 

အြ င်ဲ့အရရေးခဖစ်သည်ဲ့ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ ျောဆနဒခပခြငေ်းရ  ျောင်ဲ့ စ ပ်စ  ြံရပပ ေး အ  ဉ်ေးြ ြံရ ရသည်ဲ့ သူမ ျောေးအျောေးလံုံေး  ုံ 

ြ  ်ြ ငေ်းလွှတ်ရပေးရပါမည်။ န ုံငင်တံ ျောအသ ုံငေ်းအဝ ုံငေ်းမှ ခဖစ်ရပေါ်ရ သည်ဲ့ အရခြအရ မ ျောေး  ုံ မ  ်  ယ်ခပြုံရ  ်

မသင်ဲ့ရပ။ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ  ံြုံရတ ွဲ့ရ ရသည်ဲ့ ဒုံ ခမ ျောေး  ုံ အရလေးရပေး ရမည်ခဖစ်ပပ ေး ဖ နှ ပ်ြံရသူမ ျောေး တရျောေးမျှတမ  

ရရှ ရစရ  ် ူည ပပ ေး ခမ မ်ျောခပည်သူမ ျောေးနငှ်ဲ့အတူ ရပ် တည်ရ လ် ုံအပ်ပါသည်။    

န ဂံိုား နငှ်ို့ အကကမံပျုခ ကမ်  ား  

ခမ မ်ျောခပည်တ ငေ်းရှ  ဆ ုံေးရ ျောေးသည်ဲ့လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးအရခြအရ သည် ခမ မ်ျောစစ်တပ်အျောေး ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့   ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ 

ရျောဇဝတ်မ မ ျောေးအတ  ် တျောဝ ြ်ံရစရ  ်န ုံငင်တံ ျောအသ ုံငေ်းအဝ ုံငေ်းမှ ပ  ်   ်ြ ဲ့ခြငေ်း၏ တ ုံ ်ရ ုံ ်ရလဒခ်ဖစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျ်ောဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့ အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေးရ ျော ်တ င ်သရဘျော ျောေး   လ  မ  နငှ်ဲ့ ရဝဖ မ် မ ျောေး  ုံ 

 ုံတ်ရဖျ်ောရခပျောဆ ုံသည်ဲ့ ခပည်သူမ ျောေးသည် ခမ မ်ျောစစ်တပ်နငှ်ဲ့ လံုံခြံြုံရရေးတပ်ဖ  ွဲ့မ ျောေး၏ ညဉ်ေးပမ်ေးနှ ပ်စ ်မ  နငှ်ဲ့ အခြျောေးရသျော 

ဆ ုံေးရ ျောေးစ ျောခပြုံမူခြငေ်းမ ျောေး  ုံ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ   ံြုံရတ ွဲ့ြံစျောေးရ   ရပါသည်။   ယ်  ယ်ခပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ခဖစ်ရပေါ်ရ သည်ဲ့ 

ခပစ်ဒဏ ်ငေ်းလွှတ်ြ င်ဲ့အျောေး အခမစ်ခဖတ်န ုံငခ်ြငေ်းမရှ ပါ  ဤလူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေးသည် 

ဆ ်လ ်ခဖစ်ရပေါ်ရ မည် ခဖစ်သည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏ ယ င ်နငှ်ဲ့ ယြုံလ ်ရှ     ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ ရျောဇဝတ်မ မ ျောေးအတ  ် 

တျောဝ ြ်ံရစမည်ဲ့ လမ်ေးရ  ျောငေ်းဆ သ ုံ ဲ့ ဦေးတည်ရမည်ခဖစ်ပပ ေး လူအြ င်ဲ့အရရေး  ုံခမြှင်ဲ့တငခ်ြငေ်း နငှ်ဲ့ 

 ျော  ယ်ရစျောင်ဲ့ရရှျော ်သည်ဲ့ ဓရလဲ့  ုံ လူ ဲ့အဖ  ွဲ့အစည်ေးအတ ငေ်း တည်ရဆျော ်ရမည် ခဖစ်သည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏ 

အ  ဉ်ေးရ ျောငအ်တ ငေ်းရှ  မည်သည်ဲ့ပုံဂ္ ြုံလ်  ုံမဆ ုံ ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်   မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ 

ဂုံဏသ်  ချော  ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ  ပံုံစံ အျောေးလံုံေး  ုံ လူသ ရှင ် ျောေးရ တ်ြ ပပ ေး 

ရပ်တ ် ဲ့ရမည်ခဖစ်သည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏ ယငေ်း  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသျော အခပြုံအမူမ ျောေး  ုံ မည်သည်ဲ့ အရခြအရ မ  ြုံေးတ ငမ်ဆ ုံ 

သည်ေးြံမည်မဟုံတ်ရ  ျောငေ်း နငှ်ဲ့    ေးလ  သ်ူမ ျောေး  ုံ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ ရျော ေူး နငှ်ဲ့ တျောဝ  ် ွဲ  ြော်း  င််းမရှ ဘွဲ  တရျောေးဥပရဒအရ 

ရဆျောငရ်  ်ြံရ မည်ခဖစ်ရ  ျောငေ်း ခပတ်ခပတ်သျောေးသျောေးရခပျောဆ ုံရမည်။  
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အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှ ရအျော ်ပါ အရသေးစ တ် အစ အမံမ ျောေး  ုံ ဦေးစျောေးရပေး  စစမ ျောေးအခဖစ် 

လုံပ်ရဆျောင ်ရ လ်ည်ေး အ  ံခပြုံ ျောေးပါသည်။  

န ိုငင်နံတ ်စ မံအိုပ်ခ ျုပ်နရားနက ငစ် သ ို ို့  

• လူအြ င်ဲ့အရရေး ျော  ယ်ရစျောင်ဲ့ရရှျော ်သူမ ျောေး၊ တ ်က လ ပ်ရှျောေးသူမ ျောေး၊ သတငေ်းသမျောေးမ ျောေး နငှ်ဲ့ 

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏အြ င်ဲ့အရရေးမ ျောေး  ုံ   င်ဲ့သံုံေးရသျော အခြျောေးသူမ ျောေး  ုံ   ပါေးရနျှော ်ယှ ်ရ ၊် ရခြျော ်လှ ် ဲ့ ရ ၊် 

ဖမ်ေးဆ ေးရ ၊် တရျောေးစ  ဆ ုံရ  ်သ ုံ ဲ့မဟုံတ် ရ ျောငြ် ရ  ်အတ  ် ဖ နှ ပ်ြ ြုံပ်ြ ယ်သည်ဲ့ ဥပရဒမ ျောေး အသံုံေးခပြုံခြငေ်း  ုံ 

ြ  ်ြ ငေ်းရပ်တ ် ဲ့ရမည်။  

• ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေး  ုံ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ ျော   င်ဲ့သံုံေးခြငေ်းရ  ျောင်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ သ ုံ ဲ့မဟုံတ် 

အ  ဉ်ေးြ ြံရသည်ဲ့ သူမ ျောေးအျောေးလံုံေး  ုံ ြ  ်ြ ငေ်းလွှတ်ရပေးရမည်ခဖစ်ပပ ေး    ရ်ှ သည်ဲ့ 

စ  ြ  ်မ ျောေးအျောေးလံုံေးရုံပ်သ မ်ေးရမည်။ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏အြ င်ဲ့အရရေး  ုံ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ ျော   င်ဲ့သံုံေးရသျော ရ  ျောင်ဲ့ 

ခပစ်ဒဏြ် မှတ်ြံရသည်ဲ့သူမ ျောေးအျောေးလံုံေး၏ ရျောဇဝတ်မ မှတ်တမ်ေးမ ျောေး  ုံ ပယ်ဖ  ်ပစ်ရမည်။  

• န ုံငင်တံ ျောဥပရဒအျောေးခဖင်ဲ့ ခပစ်မ ရခမျော ်ရသျော ညည်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ 

လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆံမ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ  ပံုံစံအျောေးလံုံေး အပါအဝင ်နငှ်ဲ့ 

အခြျောေးရသျော လူ ဲ့ အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေး   ုံ ြ  ်ြ ငေ်းရပ်တ ် ဲ့ ျော တျောေးဆ ေးရမည်။  

• ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျ်ောဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့  မတ ုံငမ်  နငှ်ဲ့ ပပ ေးရ ျော ် ခမ မ်ျောန ုံငင် ံတစ်ဝ ေ်း လံုံခြံြုံရရေး တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ျောေး၏ 

စစ်ဆငရ်ရေးမ ျောေးနငှ်ဲ့ စပ်လ ဉ်ေး၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး၏ မ သျောေးစုံမ ျောေး  ုံ ၎ငေ်းဖမ်ေးဆ ေးြံ ျောေးရသူမ ျောေး၏ 

အရခြအရ  နငှ်ဲ့ တည်ရ ရျောမ ျောေးနငှ်ဲ့ဆ ုံငသ်ည်ဲ့ သတငေ်းအြ  ်အလ ် အခပည်ဲ့အစံုံ  ုံ ြ  ်ြ ငေ်းရပေးပ ုံ ဲ့ရမည်။ 

• န ုံငင်တံ ျောစံန  ေ်းမ ျောေး  ြ င်ဲ့ခပြုံ ျောေးသည်ဲ့ခပစ်မ မ ျောေးခဖင်ဲ့တရျောေးစ  ဆ ုံခြငေ်း နငှ်ဲ့ အမှ အြ ုံ ငေ်းသည်ဲ့ 

အရပ်ဘ ်တရျောေးရံုံေးမှ မ သျောေးစုံ ရရ ေးြ ယ် ျောေးသည်ဲ့ ရရှ ွဲ့ရ မ ျောေးနငှ်ဲ့ ပံုံမှ  ်မ  ျောြဏ ရတ ွဲ့ ဆံုံြ င်ဲ့ရှ ပပ ေး 

အ  ဉ်ေးသျောေးမ ျောေး ခပြုံမူဆ ်ဆံသည်ဲ့ အရခြြံစည်ေးမ ဉ်ေးမ ျောေး (Nelson Mandela Rules) နငှ်ဲ့ 

အခြျောေးရသျောန ုံငင်တံ ျောဥပရဒ နငှ်ဲ့ စံန  ေ်းမ ျောေး နငှ်ဲ့အည  အခပည်ဲ့အဝ ဆ ်ဆြံံရမည်ဲ့ 

တရျောေးဝင ်ျောေးရှ ရသျော   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းတ ငသ်ျော ြ ြုံပ်မ  ် ဲ့ရပေးြံရခြငေ်း မှ လွှ ၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်း သ မ်ေးြံရသူမ ျောေး  ုံ 

ြ  ်ြ ငေ်းလွှတ်ရပေးရမည်။  

• စစ်ရဆေးရမေးခမ ေ်းခြငေ်းအျောေးလံုံေး  ုံ ရစျောင်ဲ့  ည်ဲ့ရလဲ့လျောပပ ေး ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး၏ ရရှ ွဲ့ရ  

ရရှ ွဲ့ရမှျော ်တ ငလ်ုံပ်ရဆျောငခ်ြငေ်းခဖင်ဲ့ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့ ရရ ေးြ ယ် ျောေးသည်ဲ့ ရရှ ွဲ့ရ မ ျောေး၊ မ သျောေးစုံမ ျောေး၊ 

လံုံရလျော ်သည်ဲ့ရဆေးဝါေး ုံသမ  နငှ်ဲ့ လ တ်လပ်သည်ဲ့တရျောေးရံုံေးမ ျောေး  ုံ အလ ငအ်ခမ  ်လ ်လှမ်ေးမ န ုံငသ်ည်ဲ့ 

တရျောေးဝင ်  ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းမ ျောေးတ ငသ်ျော လူပုံဂ္ ြုံလ်မ ျောေး  ုံ    ေ်းသ မ်ေး ျောေးရ  ်အပါအဝင ်  

ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးမ မ ျောေးအျောေးလံုံေး န ုံငင်တံ ျော လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဥပရဒ နငှ်ဲ့ စံန  ေ်းမ ျောေးနငှ်ဲ့ အည  ရဆျောငရ်  ်ရမည်။  

• အ  ဉ်ေးရ ျောငသ် ုံ ဲ့ လွှ ရခပျောငေ်းပ ုံ ဲ့ရဆျောငြ်ံရခြငေ်း၊ လွှ ရခပျောငေ်းြံရပပ ေးရ ျော ် လွှတ်ရခမျော ်လျောသည်ဲ့ အြ    ်

အပါအဝင ်အ  ဉ်ေးရ ျောငသ် ုံ ဲ့ ဝငရ်ရျော ်စဉ် နငှ်ဲ့ အ  ဉ်ေး  ြံရစဉ် ျောလ တစ်ရလျှျော ်လံုံေးတ င ်

ရဆေးစစ်မ မ ျောေး နငှ်ဲ့ ဝ ရ်ဆျောငမ် မ ျောေး  ုံ လ ်လှမ်ေးမှ ရရှ ရ  ်လုံပ်ရဆျောငရ်ပေးရမည်။    

• ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး၏   ျောေးမရရေးရျော သ ေးခြျောေးလ ုံအပ်ြ  ်မ ျောေး နငှ်ဲ့ အရခြအရ မ ျောေး  ုံ ရခဖရှငေ်းရ  ်

အမ  ြုံေးသမ ေး၊ မ  ေ်း ရလေးငယ်၊ အမ  ြုံေးသမ ေးြ ငေ်း နစ်ှသ ်သူ၊ အမ  ြုံေးသျောေးြ ငေ်း နစ်ှသ ်သူ၊   ျောေးမ နစ်ှမ  ြုံေးလံုံေး 

နစ်ှသ ်သူ နငှ်ဲ့ ဆ ် ဲ့  ငဖ် ်လ ငြ်ံယသူူမ ျောေး  ုံ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးရျောတ င ် ုံလသမဂ္၏ အမ  ြုံေးသမ ေး 

အ  ဉ်ေးသျောေးမ ျောေး   ုံ   ုံငတ် ယ်ရဆျောငရ်  ်မ မ ျောေး နငှ်ဲ့ ခပစ်မ    ေးလ  သ်ည်ဲ့ အမ  ြုံေးသမ ေးမ ျောေး 
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အျောေးြ ြုံပ်ရနျှောငခ်ြငေ်းမခပြုံသည်ဲ့ အစ အမံမ ျောေး (ဘ ရ် ျော ် စည်ေး မ်ေးမ ျောေး) ဆ ုံငရ်ျော စည်ေး မ်ေးမ ျောေး  ုံ 

အခပည်ဲ့အဝ လ ငခ်မ စ် ျော အရ ျောင ်ည်ရဖျော်ရဆျောငရ်  ်ရမည်။  

• ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသူမ ျောေး  ုံ လွှတ်ရပေးမည်ဲ့အစျောေး ြ ြုံပ်မ  ် ဲ့ရပေးြံ ျောေးရပါ  စစ်ရဆေး 

ရမေးခမ ေ်းရ တ်ျောဝ ရ်ှ သည်ဲ့ အျောဏျောပ ုံငမ် ျောေးသည် ဖမ်ေးဆ ေးြ ြုံပ်ရနျှောငရ်  ်တျောဝ ရ်ှ သည်ဲ့အျောဏျောပ ုံငမ် ျောေးနငှ်ဲ့ 

တျောဝ  ်  ခပျောေး လုံပ်ရဆျောငရ်မည်။  

• စစ်တပ် နငှ်ဲ့ ၎ငေ်း၏   ပ်  မ ရအျော ်ရှ  အခြျောေးရသျောတပ်ဖ  ွဲ့မ ျောေးမှ    ေးလ  သ်ည်ဟုံ စ ပ်စ   ျောေးသည်ဲ့ 

ညည်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  

သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ မှ ပံုံစံအျောေးလံုံေး ဘ ်မလ ုံ ်၊ အမှ အြ ုံ ငေ်း ပပ ေး   ရရျော ်ရသျော စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးမ မ ျောေး  ုံ 

ြ  ်ြ ငေ်း လုံပ်ရဆျောငရ်  ်အမ  ် ဲ့ရပေးရမည်။ လံုံရလျော ်ပပ ေး လ ်သင်ဲ့ြံန ုံငသ်ည်ဲ့ သ ်ရသအရ ျော ်အ ျောေး 

မ ျောေးရှ ပါ  အမ  ် ဲ့ရပေးသည်ဲ့ တျောဝ ရ်ှ မ  အပါအဝင ်ရျောဇဝတ်မ ဆ ုံငရ်ျောတျောဝ ရ်ှ သည်ဟုံ   ြုံေးရ  ျောငေ်းဆ ရလ ျ်ောစ ျော 

သသံယရှ သူမ ျောေး  ုံ ရသဒဏရ်ပေးခြငေ်းမခပြုံလုံပ်ပ  န ုံငင်တံ ျော စံန  ေ်းမ ျောေးနငှ်ဲ့  ုံ ်ည သည်ဲ့ တရျောေးစ ရငရ်ရေးသ ုံ ဲ့ ပ ုံ ဲ့ 

ရဆျောငရ်မည်။  

• ခမ မ်ျောန ုံငင်သံ ုံ ဲ့  ုံလသမဂ္အ ူေးသတံမ  ်နငှ်ဲ့ ညည်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ 

ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ  ဆ ုံငရ်ျော အ ေူး   ုံယ်စျောေးလှယ် နငှ်ဲ့ အခြျောေး 

သ ်ဆ ုံငရ်ျော တျောဝ ရ်ပေးအပ်ခြငေ်းြံရသူမ ျောေး လျောရရျော ်န ုံငရ်  ် ူည  ရဆျောငရ်  ်ရပေးရ  ်နငှ်ဲ့ 

တ ုံငေ်းခပည်အတ ငေ်းရှ  တရျောေးမဝင ်   ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းမ ျောေး အပါအဝင ် ခမ မ်ျောန ုံငင်မှံ    ေ်းသ မ်ေးရရေးစြ ေ်းမ ျောေး 

နငှ်ဲ့ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်း သ မ်ေးြံရသူ မ ျောေးအျောေးလံုံေး  ုံ လ ်လှမ်ေးမှ န ုံငရ်  ် ူည ရဆျောငရ်  ်ရပေးရမည်။  

ကိုလသမဂဂ လံိုမခံျုနရားနက ငစ် သ ို ို့  

• ခမ မ်ျောန ုံငင်၏ံအရခြအရ အျောေး န ုံငင်တံ ျောရျောဇဝတ်တရျောေးရံုံေးသ ုံ ဲ့ လွှ ရခပျောငေ်းရပေးရ ။်  

• ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျ်ောဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့ အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေးရ ျော ်ပ ုံငေ်း အတ ုံ ်အြံမ ျောေး  ုံ ဖ နှ ပ်မ မ ျောေး အပါအဝင ်

န ုံငင်တံ ျောဥပရဒရအျော ်ရှ  ရျောဇဝတ်မ မ ျောေး နငှဲ့ ်က  ေးရလေးရသျော ြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေးအတ  ် တျောဝ ရ်ှ သည်ဟုံ 

သသံယရှ ရသျော အဆင်ဲ့ခမင်ဲ့အရျောရှ မ ျောေး  ုံ ပစ်မှတ် ျောေး၍ ဘဏ္ဍျောရရေးပ တ်ဆ ုံ ဲ့အရရေးယူမ မ ျောေး ြ မှတ်ရ ။်  

• ခမ မ်ျော န ုံငင်ရံှ  ယ ငန်ငှ်ဲ့ ယြုံဆ ်လ ်ခဖစ်ရပေါ်ရ သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေး အရပေါ် တျောဝ  ်

ြံမ ဆ ုံငရ်ျော အရခြအရ တ ုံေးတ ်မ မ ျောေး  ုံ အ  ခဖတ် ဆ ေ်းစစ်န ုံငရ်  ်ြ  ်ြ ငေ်းအရရေးယူရဆျောငရ်  ်ရ ။်  

• ခမ မ်ျောန ုံငင်အံရခြအရ နငှ်ဲ့ ပတ်သ ်၍ တံြါေးဖ င်ဲ့အစည်ေးအရဝေး ပံုံမှ လ်ုံပ်ရဆျောငရ်  ်နငှ်ဲ့ ခမ မ်ျောန ုံငင်ဆံ ုံငရ်ျော 

လ တ်လပ်ရသျောစံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရရေး ယနတရျောေး (IIMM) အပါအဝင ်လူသျောေးြ ငေ်း စျော ျော ရ ျော ် ျောေးမ အ ူအည  

နငှ်ဲ့ အမှ အြ ုံ ငေ်းသည်ဲ့ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရရေးမ ေးမ ျောေး အ  ် ဲ့ အသတ်မရှ  ဝငရ်ရျော ်န ုံငရ် လ် ုံအပ်ရ  ျောငေ်း 

ခမ မ်ျောစစ်တပ် သံ ုံ ဲ့ တ   ရှငေ်းလငေ်းသည်ဲ့ အရ  ျောငေ်း  ျောေး စျောရပေးပ ုံ ဲ့ရသျော ဆံုံေးခဖတ်ြ  ် သ ုံ ဲ့မဟုံတ် 

လ ုံအပ်သလ ုံဆံုံေးခဖတ်ြ  ်မ ျောေး ြ မှတ် ရ ။်  

• လ ်  ်မ ျောေး၊ ြ ယမ်ေးမ ေးရ  ျော ်မ ျောေး နငှ်ဲ့ အခြျောေးစစ်ဘ ် နငှ်ဲ့ လံုံခြံြုံရရေးဆ ုံငရ်ျော ပစစည်ေးမ ျောေး အျောေးလံုံေး  ုံ 

သယ်ယူပ ုံ ဲ့ရဆျောငခ်ြငေ်း၊  ယ်စပ်ခဖတ်ရ  ျ်ောပ ုံ ဲ့ရဆျောငရ်ပေးခြငေ်း၊ အ   ြုံေးရဆျောငရ်ပေးခြငေ်း၊ သငတ် ေ်း နငှ်ဲ့ 

အခြျောေးစစ်ရရေးဆ ုံငရ်ျော နငှ်ဲ့ လံုံခြံြုံရရေးဆ ုံငရ်ျော အ ူအည မ ျောေးရပေးခြငေ်း အပါအဝင ်တ ုံ ်ရ ုံ ် နငှ်ဲ့ သ ယ်ဝ ုံ ်  

ရ ျော ်ပံဲ့ခြငေ်း၊ ရရျောငေ်းြ ခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် လွှ ရခပျောငေ်းရပေးခြငေ်း တ ုံ ဲ့အရပေါ် အ   ြုံေးသ ်ရရျော ်သည်ဲ့ 

 မဘျောလံုံေးဆ ုံငရ်ျောလ ်  ်ရရျောငေ်းြ မ   ုံ ပ တ်ဆ ုံ ဲ့အရရေးယူမ အျောေး   ယ်  ယ်ခပ ် ဲ့ခပ ် ဲ့ 

ခမ မ်ျောန ုံငင်အံရပေါ်ြ မှတ်ရ  ်အရရေးယူမ သည် တရျောေးဥပရဒစ ုံေးမ ုံေးရရေးအတ  ်သံုံေးသည်ဲ့ ပစစည်ေးမ ျောေး နငှ်ဲ့ 
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ခပည်တ ငေ်းဖ နှ ပ်ရ အ်သံုံေးခပြုံသည်ဲ့ ရစျောင်ဲ့  ည်ဲ့  ည်ေးပညျောမ ျောေး  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသျော  ုံ စ်ည်နစ်ှြုံအသံုံေးခပြုံမ   ုံ 

ပစ်မှတ် ျောေးရ လ် ုံအပ်သည်။   ုံပ တ်ဆ ုံ ဲ့ အရရေးယူမ မ ျောေးအျောေး တငေ်း  ပ်စ ျောရစျောင်ဲ့  ည်ဲ့ရလဲ့လျောရ  ်

လ ုံအပ်သ  ဲ့သ ုံ ဲ့ ြ ုံငမ်ျော  ရရျော ်စ ျော အရ ျောင ် ည်ရဖျ်ောလုံပ်ရဆျောငမ်ည်ဲ့ ယနတရျောေးမ ျောေးပါရှ ရမည်။  

အမ  ျုားသ ားည ညွေတန်ရားအစ ိုားရ ဆ သ ို ို့  

• ICC တရျောေးစ ရငပ် ုံငြ် င်ဲ့ရှ သည်ဲ့ ဘဂဂလျောေးရဒဲ့ရှ်/ခမ မ်ျောဆ ုံငရ်ျောအရခြအရ အတ ငေ်း စ ပ်စ   ျောေးသည်ဲ့ 

ရျောဇဝတ်မ မ ျောေးအတ  ် န ုံငင်တံ ျောရျောဇဝတ်တရျောေးရံုံေး (ICC) အစ ုံေးရရရှ ွဲ့ရ မ ျောေး၏စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရရေး၊ 

ခမ မ်ျောန ုံငင်ဆံ ုံငရ်ျော လ တ်လပ်ရသျောစံုံစမ်ေး စစ်ရဆေးရရေး ယနတရျောေး (IIMM)၊ ခမ မ်ျောန ုံငင်ဆံ ုံငရ်ျော  ုံလသမဂ္ 

လူ ဲ့အြ ငဲ့အ်ရရေးဆ ုံငရ်ျော အ ေူး  ုံယ်စျောေးလှယ် (OHCHR) နငှ်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်ျော မဟျောမငေ်းက  ေးရံုံေးမ ျောေးနငှ်ဲ့ 

အခပည်ဲ့အဝ ပူေးရပါငေ်းရဆျောငရ်  ်ခြငေ်း အပါအဝင ်၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ  သဂုံတ်လတ င ် ုံတ်ခပ ြ် ဲ့သည်ဲ့ NUG ၏ 

ရ  ညျောြ  ် အပ ုံဒ ်၁၂ (၃) နငှ်ဲ့ အည  ခမ မ်ျောန ုံငင်အံနှံ ဲ့    ေးလ  ြ် ဲ့သည် န ုံငင်တံ ျော ဥပရဒမ ျောေးရအျော ်ရှ  

ရျောဇဝတ်မ ျောေးအတ  ် တရျောေးမျှတမ  နငှ်ဲ့ တျောဝ ြ်ံယူမ မ ျောေး ရှ ရစရ  ်ဆ ်လ ်က  ြုံေးပမ်ေးလုံပ်ရဆျောငရ် ။်   

အနရှွေ့နတ ငအ် ရှန ိုငင်မံ  ားအသငာ်း (အ ဆ ယ)ံ သ ို ို့ 

• ညည်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  

သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ  ပံုံစံအျောေးလံုံေး  ုံ ခပတ်ခပတ်သျောေးသျောေး ခပစ်တငရ် တ်ြ ရ  ်နငှ်ဲ့ 

တရျောေးလ ်လ တ်ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့သူမ ျောေးအျောေးလံုံေး  ုံ လွှတ်ရပေးရရေး ဆ ်လ ် ရတျောငေ်းဆ ုံရ ။်  

• အျောဆ ယံ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးရ ျ်ောမရှင ်(AICHR)၏ လုံပ်င ေ်းသရဘျောတူည ြ  ်၊ သတ်မှတ်တျောဝ ် မ ျောေးရှ  

လုံပ်ပ ုံငြ် င်ဲ့ စည်ေးမ ဉ်ေး အပ ုံငေ်း ၄.၁၁ နငှ်ဲ့အည  ခမ မ်ျောန ုံငင်နံငှ်ဲ့   ရတ ွဲ့ ဆ ်ဆမံ အျောေးလံုံေး သည် 

လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးဆ ုံငရ်ျောစ ုံေးရ မ်ြ  ်မ ျောေး  ုံ  ည်ဲ့သ ငေ်းစဉ်ေးစျောေး၍   ုံငတ် ယ် ရခဖရှငေ်းရ အ်တ  ် 

ဘံုံြ ဉ်ေး ပ်မ တစ်ရပ်  ုံ ရရေးဆ  ရဆျောငရ်  ်ရ  ်AICHR အျောေး ညွှ  ် ျောေးရ ။် ခမ မ်ျောန ုံငင် ံတ င ်ခမ မ်ျောစစ်တပ် နငှ်ဲ့ 

၎ငေ်း၏  ပ်  မ ရအျော ်ရှ  အခြျောေး တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ျောေးမှ    ေးလ   ်သည်ဲ့  ညည်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ 

ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ  

ပံုံစံအျောေးလံုံေး အပါအဝင ်ဆ ်လ ်ခဖစ်ရပေါ်ရ သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေးအျောေး ရပ်တ ် ဲ့ရ  ်အျောဆ ယံ 

အရ ခဖင်ဲ့ ယငေ်းဘံုံြ ဉ်ေး ပ်မ   ုံ အရသေးစ တ် စ မံြ  ်တစ်ြုံအခဖစ်ြ မှတ်ရ ။်  

န ိုငင်တံက သ ို ို့  

• ခမ မ်ျောန ုံငင်တံ င ်န ုံငင်တံ ျောဥပရဒရအျော ်ရှ  လူသျောေးမ  ြုံေးန ယ်မ ျောေးအရပေါ်    ေးလ   ်သည်ဲ့ရျောဇဝတ်မ မ ျောေး၊ 

စစ်ရျောဇဝတ်မ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခြျောေး ရျောဇဝတ်မ မ ျောေး    ေးလ  သ်ည်ဟုံ    ြုံေးရ  ျောငေ်း ဆ ရလ ျော်စ ျော 

သသံယခဖစ်ဖ ယ်ရှ သည်ဲ့ မည်သည်ဲ့  ုံမဆ ုံ  မဘျောလံုံေးဆ ုံငရ်ျော နငှ်ဲ့ အခြျောေးရသျော 

တရျောေးစ ရငြ် င်ဲ့ပံုံစံမ ျောေး  ုံ  င်ဲ့သံုံေး၍ စံုံစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ။် လံုံရလျော ်ပပ ေး လ ်သင်ဲ့ြံန ုံငသ်ည်ဲ့ 

အရ ျော ်အ ျောေးမ ျောေးရှ ပါ  ရသဒဏရ်ပေးရ  ်လုံပ်ရဆျောငခ်ြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် ြ မှတ်ခြငေ်း သ ုံ ဲ့မဟုံတ် သသံယရှ  

သူအျောေး   ုံ  ဲ့သ ုံ ဲ့ခပြုံမူန ုံငသ်ည်ဲ့ စ ရငပ် ုံငြ် င်ဲ့အျောဏျောစ ်  ငေ်းသ ုံ ဲ့လွှ အပ်ခြငေ်း မခပြုံလုံပ်သည်ဲ့ တရျောေးမျှတမ ရှ ၍ 

န ုံငင် ံတ ျောစံန  ေ်းမ ျောေးနငှ်ဲ့  ုံ ်ည သည်ဲ့ တရျောေးစ ရငရ်ရေးခဖင်ဲ့ သံသယရှ သူအျောေး တရျောေးစ  ဆ ုံရ ။်  
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အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ် လွေတပ်င မ်ားခ မ်ားသ ခွေင်ို့အဖွေဲ ွေ့သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့အ ားလံိုား လူ ို့အခွေင်ို့အနရားက ို 

ခံစ ားန ိုငရ်န် လတူ ိုငာ်းရှ  လသူ ားဆန်မှု နငှ်ို့ အနမပ ငာ်းအလအဲတွေက ်လှုံွေ့နဆ ်နပားသည်ို့ လ ူနပေါငာ်း၁၀ 

သန်ား၏ လှုပ်ရှ ား မှုမဖစသ်ည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏နမ  ်မှန်ားခ ကမှ်  အ ဏ ရှ သမူ  ားက ၎ငာ်းတ ို ို့၏ ကတ မ  ားက ိုလ ိုကန် နစ င်ို့ထ န်ားရန် 

နငှ်ို့ န ိုငင်တံက  ဥပနေက ိုနလားစ ားလ ိုကန် ပပ ား တ ဝန်ခံမှုရှ နစသည်ို့ 

ကမဘ တစခ်ိုမဖစန်စရန်မဖစ်သည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့သည ်မညသ်ည်ို့အစ ိုားရ၊ န ိုငင်နံရားအနတွေားအနခေါ်၊ စ ားပွေ ားနရားအက  ျုားအမမတ ်သ ို ို့မဟိုတ ်

ဘ သ နရားအနပေါ် အမှ အခ ိုမရှ ပဲ အဓ ကရန်ပံိုနငွေအမဖစ ်အဖွေဲ ွေ့ဝငန်ကကားနငှ်ို့ လတူစဦ်ားခ ငာ်း၏ 

အလှူနငွေမ  ားမဖင်ို့ ရပ်တညန်နနသ အဖွေဲ ွေ့ မဖစသ်ည။်  

နနရ အနှံ ို့ရှ  မပညသ်မူ  ားနငှ်ို့ စညာ်းလံိုားည ညွေတပ်ပ ား ကရိုဏ တရ ားမဖင်ို့ လိုပ်နဆ ငမ်ခငာ်းမဖင်ို့ 

လူ ို့အဖွေဲ ွေ့အစညာ်း ပ ိုမ ိုနက ငာ်းမွေန်လ နစရန် နမပ ငာ်းလဲန ိုငမ်ညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တ ို ို့ယံိုကကညပ်ေါသည။်  

 

 

 

 

 

 

ဤစျောရ  ်စျောတမ်ေးပါ အရ  ျောင်ေးအရျောသည်အခြျောေးပံုံစံမ ျောေးခဖင်ဲ့ 

မှတ်သျောေး ျောေးသည်မှလ  ၍ Creative Commons (attribution, non-

commercial, no derivatives, international 4.0) တ င ်လ ုံငစ်ငတ်င ်

 ျောေးပါသည်။ (creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/legalcode   ုံ  ညဲ့်ပါ)။ 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့ မှမဟုံတ်ပ  

အရ  ျောငေ်းအရျောမ ျောေး  ုံ မ မ သရဘျောခဖင်ဲ့ ဘျောသျောခပ ၊်ပံုံစံရခပျောငေ်း 

 ုံတ်ရဝမ မ ျောေးသည် the Creative Commons licence 

အရအ  ံြုံေးဝငခ်ြငေ်းမရှ ပါ။  

ပ ုံမ ုံသ ရှ လ ုံပါ  အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့အဖ  ွဲ့၏ 

၀ ်ဘ်ဆ ုံဒရှ်  permissions page သ ုံ ဲ့ ဝငရ်ရျော ်  ညဲ့်ရ ပါ။ 

amnesty.org 

 

အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျောလ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျော

ြ ငဲ့အ်ဖ  ွဲ့ ပ တျော ဘ  ် ဆ  ်အ မ် 

အ စတ လ်မ်ေး ၁ လ ဒ်  ် 

WC1X 0DW, UK 

 

 
info@amnesty.org 

 
facebook.com/ 
AmnestyGlobal 

 
@Amnesty 

 

ဆ ်သ ယ်ရ  ်

 

https://www.amnesty.org/en/about-us/permissions/
mailto:info@amnesty.org
mailto:info@amnesty.org
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal
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၁၅ ရကက် ၁၅ နစှလ် ို ခံစ ားရတယ ် 

၁၅ ရကက် ၁၅ နစှ်လ ိုပဲ ခံစ ားရတယ် သည် ၂၀၂၁ ြုံနစ်ှ ရဖရဖျ်ောဝါရ လ ၁ ရ ်ရ ဲ့ အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေး ရ ျော ် ပ ုံငေ်း 

ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ    ေးလ  ြ် ဲ့သည်ဲ့ လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေး  ုံ မှတ်တမ်ေးတငခ်ပြုံစုံ ျောေးသည်ဲ့ အစ ရငြ်ံစျောမ ျောေး၏ 

အစ တ်အပ ုံငေ်းတစ်ြုံခဖစ်သည်။ ဤအစ ရငြ်ံစျောမှ စစ်ရဆေးြ ဲ့သည်ဲ့ ခဖစ်စဉ် ဆယ်ြုံတ င ်ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ 

ရ ်စ ်  မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော   ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆမံ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ မှ 

လ တ်ရခမျော ်ြ င်ဲ့ ြ  ြုံေးရဖျော ်မ မ ျောေး အပါအဝင ်လူ ဲ့အြ င်ဲ့အရရေးြ  ြုံေး ရဖျော ်မ မ ျောေးစ ျော  ုံ အခပည်ခပည်ဆ ုံငရ်ျော 

လ တ်ပင မ်ေးြ မ်ေးသျောြ င်ဲ့ အဖ  ွဲ့ မှရတ ွဲ့ ရှ ြ ဲ့ပါသည်။  

ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏ အ  ဉ်ေးရ ျောငအ်တ ငေ်းရှ  မည်သည်ဲ့ပုံဂ္ ြုံလ်  ုံမဆ ုံ ညဉ်ေးပ ေ်းနှ ပ်စ ်မ ၊ ရ ်စ ်   မ်ေး  ြုံတ်ရသျော၊ 

လူမဆ ရ်သျော၊ ဂုံဏသ်  ချော  ဆငေ်းရစရသျော ဆ ်ဆံမ  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် အခပစ်ရပေးမ  ပံုံစံ အျောေးလံုံေး  ုံ လူသ ရှင ် ျောေးရ တ်ြ ပပ ေး 

ရပ်တ ် ဲ့ရမည်ခဖစ်သည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်၏ ယငေ်း  ဲ့သ ုံ ဲ့ရသျော အခပြုံအမူမ ျောေး  ုံ မည်သည်ဲ့ အရခြအရ မ  ြုံေးတ ငမ်ဆ ုံ 

သည်ေးြံမည်မဟုံတ်ရ  ျောငေ်း နငှ်ဲ့    ေးလ  သ်ူမ ျောေး  ုံ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ ရျော ေူး နငှ်ဲ့ တျောဝ  ် ွဲ  ြော်း  င််းမရှ ဘွဲ  တရျောေးဥပရဒအရ 

ရဆျောငရ်  ်ြံရ မည်ခဖစ်ရ  ျောငေ်း ခပတ်ခပတ်သျောေးသျောေးရခပျောဆ ုံရမည်။  

ခမ မ်ျောန ုံငင်တံ င ်ဆ ် ဲ့  ငမ်  သ ုံ ဲ့မဟုံတ် သရဘျော ျောေး   လ  မ   ုံ  ုံတ်ရဖျ်ောခပသခြငေ်းရ  ျောင်ဲ့ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရ ရပပ ေး အျောဏျောသ မ်ေးပပ ေးသည်ဲ့အြ   မှ်စ၍ ဖမ်ေးဆ ေး   ေ်းသ မ်ေးြံရသည်ဲ့ လူဦေးရရတ ုံေးပ ျောေးလျောရ ပါသည်။ 

ခမ မ်ျောစစ်တပ်သည် ခပငပ် မဘျောသ ုံ ဲ့ အရခြအရ ပံုံမှ ခ်ဖစ်ရ ရ  ျောငေ်း ခပသရ က်  ြုံေးပမ်ေးရ ရသျ်ောလည်ေး 

ဖမ်ေးဆ ေးြံရသည်ဲ့လူဦေးရရ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ တ ုံေးခမင်ဲ့လ  ်ရှ ပါသည်။ ခမ မ်ျောစစ်တပ်မှ 

၎ငေ်းတ ုံ ဲ့   ေးလ  ရ် သည်ဲ့ရျောဇဝတ်မ မ ျောေး ရပ်တ ် ဲ့ရမည်ခဖစ်ပပ ေး တျောဝ ြ်ံရစရမည် ခဖစ်သည်။ ၎ငေ်းတ ုံ ဲ့၏ 

အြ င်ဲ့အရရေးခဖစ်သည်ဲ့ ပင မ်ေးြ မ်ေးစ ျောဆနဒခပခြငေ်းရ  ျောင်ဲ့ စ ပ်စ  ြံရပပ ေး အ  ဉ်ေးြ ြံရ ရသည်ဲ့ သူမ ျောေးအျောေးလံုံေး  ုံ 

ြ  ်ြ ငေ်းလွှတ်ရပေးရပါမည်။ န ုံငင်တံ ျောအသ ုံငေ်းအဝ ုံငေ်းမှ ခဖစ်ရပေါ်ရ သည်ဲ့ အရခြအရ မ ျောေး  ုံ မ  ်  ယ်ခပြုံရ  ်

မသင်ဲ့ရပ။ ရ ဲ့စဉ်နငှ်ဲ့အမျှ  ံြုံရတ ွဲ့ရ ရသည်ဲ့ ဒုံ ခမ ျောေး  ုံ အရလေးရပေး ရမည်ခဖစ်ပပ ေး ဖ နှ ပ်ြံရသူမ ျောေး တရျောေးမျှတမ  

ရရှ ရစရ  ် ူည ပပ ေး ခမ မ်ျောခပည်သူမ ျောေးနငှ်ဲ့အတူ ရပ် တည်ရ လ် ုံအပ်ပါသည်။    

 

 

*အစ ရငခံ် စ အပြည ့်အစ ုံက ုံ အင်္ဂလ ြ ဘာသာပြင ့် ြတ ရ ှူန ုံင ြါသည ။ 
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