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ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခြခ�း�ဆုိို�းရာာ နိုို�း�ံတိကာာ 

စံွာချနိ်းးစံွာနိုနု်းး�မာျာ�
ဥပဝေး�ပို�း�ဆိုို�းရာာ ချ�ိ�ဝေး�ာကားခံရာခြခ�း�မာျာ�

အဆိုကားခြပတိးမာသွားာာ�သွားည့််း 

သွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�မာျာ�

အ�ကာမား��ကား�ိနိုိိပးမာမုာျာ�နို�ိ်း 

လူထူု၏ုပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာ

ရာာဇသွားတိးကြီးကား� ဥပဝေး�ပု�းမာ ၅၀၅

 ခြပ�းဆို�းခြခ�း�နို�ိး ်ခြ�ည့်းစ်ွာာကားခြပဌာာန်းး�ခြခ�း�

ဝေး�သွားတိာ�း� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ 

ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးန်းဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� 

စွာစွားတိပး၏�ိနိုိိပးမာမုာျာ�

ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�နို�ိး ်

digital surveillance အနိုတရာာယ်း

ရာပးဝေးကာျ�ဥပဝေး�အာ� ခြပ�းဆို�းခြခ�း�

နိုို�းလူာတိးလုံူ ဥပဝေး�ခြပ�းဆို�းခြခ�း�နို�ိး ်

နိုို�း�ံသွားာ�အခာ�းအ်ဝေးရာ�မာျာ�အာ� ဆုံို�ရုံှုံး�ခြခ�း�

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခြခ�း�နို�ိး ်

စွားတိန်းး�လူညိ့်းလ်ူည့်းခြခ�း�ဆုိို�းရာာ ဥပဝေး� 

(ငြိ�မိား�စုွာစွား ဥပဝေး�) ခြ��းအ်ဝေးရာ�ယူ်မာနု်းည့်း�ပါ�

အ�ကာမား��ကားမုာ တိိုကား�ျကားဝေးရာ�ဥပဝေး�

ဆိုပူအူ�ကာမား��ကားမုာပုံစံွာဝေးဆိုာ�းဝေးသွားာ

 ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�နို�်ိး သံွားဃာာဝေးတိားမာျာ�၏ 

အခန်းး�ကာဏ္ဍ

စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�နို�ိး ်ဝေးထုာ�းတိာ�း� 

အ�ကာမား��ကားနိိိုပးစွာကားမုာ 

မာမိာကိာိုယ်းကာို မား�ရှုံးို�ဆိုနိုဒခြပမာု

အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့််း 

ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံမာ ိဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�၊ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�မာျာ�

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒခြပခြခ�း�နို�်ိး အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�၊ 

LGBTQIA မာျာ�၏ အခန်းး�ကာဏ္ဍ

ဝေးထုာ�းတိာ�း�ဆိုနိုဒခြပမုာမာျာ�နို�ိး်

 �နိိုိိပးမာမုာျာ�

စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�နို�ိး ်အကာျဥး�ဝေးထုာ�းတိာ�း�ဝေးရာာကား 

အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�၊  LGBTQIA မာျာ�၏ �ရာ�စွာခန်းး�

စွား�ပာာ�ဝေးရာ�ဆုိို�းရာာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�

စွာာမာျကားနိုာိ (၁)

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၃)

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၇)

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၀ မာ ိ၂၂ ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၅ မာ ိ၁၆ ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၇ မာ ိ၂၀ ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၂ မာ ိ၂၃ ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၄)

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၃ မာ ိ၁၄ ထို)

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၅)

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၆)

စွာာမာျကားနိုာိ (၄)

စွာာမာျကားနိုာိ (၇ မာ ိ၈ ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၀)

စွာာမာျကားနိုာိ (၆)

စွာာမာျကားနိုာိ (၂ မာ ိ၃ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၆ မာ ိ၇ထို)

စွာာမာျကားနိုာိ (၉)

စွာာမာျကားနိုာိ (၁၁ မာ ိ၁၂ထု)ိ

စွာာမာျကားနိုာိ (၄ မာ ိ၆ထု)ိ



အခန်းး� (၄)

၃.၆

န်းဂုံိုံး�

ဝေးကာျ�ဇ�ူတိ�းလူာာ

သွားဝုေးတိသွားန်းန်းည့်း�လူမား�နို�်ိး စွာနိ်းးဝေးခ်မာမုာျာ�

သွားဝုေးတိသွားန်းန်းည့်း�လူမား�နို�်ိး စွာနိ်းးဝေးခ်မာမုာျာ�

အမာျ�ိ�သွားမား�ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ� လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာ

ထုပိါ�ဝေးစွာားကာာ�ခံရာမုာ

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၄)

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၅)

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၆)

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၅ မာ ိ၂၆ ထု ိ)

၃.၅
နိုို�း�ံတိကာာဥပဝေး�မာျာ�၏ 

လူကားဝေးတိာ��နိိုိိပးခံခြပည့်းသူွားမာျာ�အဝေးပ် 

အကာာအကာာယ်း၊ သွားကားဝေးရာာကားမာု

စွာာမာျကားနိုာိ (၂၃ မာ ိ၂၄)



ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�၏ ၉၉ ရာာခို�းနိုနု်းး�သွားည့်း စွာစွားအာဏာာရာ�ိး ဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�ခြ�စွားငြိပး� လူမူာစုွား�ပာာ�ဆိုို�းရာာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�အခြ�စွား 

ဝေးဇကာမာာာစွာကားရုံှုံး�န်းး�အတိာ�း� အထုည့်းချ�ပးအလူပုးသွားမာာ�မာျာ� ဝေးထုာ�းချ းဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာ၊ Food Panda Rider မာျာ�၏ 

ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာ၊ PMG ပလုူ�း�သွားန်း�းစွာ�းစွာကားရုံှုံးမာ ိ အလူပုးသွားမာာ�မာျာ� ရာကားမာနိ်းးဝေး�ကာ�ရာရိိာဝေးရာ�အတိာကား  သွားပတိိးဝေးမာာိကားဝေးတိာ�း�ဆိုိုမာနုို�ိး ်

ဆိုပူအူ�ကာမား��ကားမုာသွားဝေး�ာဝေးဆိုာ�းဝေးသွားာ တိပးမာဝေးတိားဝေးထုာကားခံပာ� အချ�ိ�ကာိုဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ 

စွာစွားတိပးမာ ိလူထူုဝုေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� ခြပ�လုူပးခ�သ်ွားည့််း ဝေးန်းရာာအန်းး�တိ�ိုကားရာိိ လူဝူေးန်းအမိားမာျာ�၊ဝေး��မာျာ�နို�်ိး ခြပည့်းသွားပူို�းပစွာစည့်း� 

ဥစွာစာမာျာ�အာ�  မား�ရှုံးို��ျကားဆိုး�သွားည့်း ် ခြ�စွားစွာဥးမာျာ�ဝေးန်းာကားပို�း� ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း လူထူု၏ုပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာမာျာ� 

ဝေးလူျာန််းည့်း�ခ�င်ြိပး� စွာစွားတိပးမာ ိ လူထူုနုို�ိးသ်ွားပတိိးဝေးဆိုာ�းရွာကားသွားမူာျာ��ကာာ� ဝေးသွားာ�ခာ�သွားည့်း ် န်းည့်း�လူမား�မာျာ� သွားသိွားသိွားာသွားာ 

အရာိိန်းးအဟုနု်းးခြမှာ�း ်ဝေးဆိုာ�းရွာကားဝေးန်းဝေး�ကာာ�း� ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ား�ကာဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�နို�ိး ်သွားပတိိးမာျာ�အာ� စွာစွား�ကားသုံွား�ကာာ�၊ အရာပးသွားာ�စွား�ကာာ�မာျာ�ခြ��းတ်ိိုကား၍ 

ရာကားစွာကားစွာာာ ငြိ�ိ�ခာ�း�မုာ (၁၉) ကြီးကာမိားဝေးတိာ�ရာိိရာငြိပး� မာနိုတဝေးလူ�တိို�း�တိာ�း (၈) ကြီးကိာမား၊ ရာန်းးကုာန်းးတိို�း�တိာ�း (၅) ကြီးကိာမား၊ စွာစွားကာို�း�တိို�း�တိာ�း 

(၃) ကြီးကာမိား၊ ရာမိား�ခြပည့်းန်းယ်းတိာ�း (၁) ကြီးကိာမား၊ ကာချ�းခြပည့်းန်းယ်းတိာ�း (၁) ကြီးကိာမားနို�ိး ်တိန်းသွားာာရားတိို�း�တိာ�း (၁) ကြီးကိာမားဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�မုာဝေးန်းာကားပို�း� ဝေးထုာ�းတိာ�း�ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�စွာာာကာို ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိရာငြိပး� ဆိုနိုဒခြပပာ�အမာျ�ိ�အစွာာ�မာျာ�မာာိ 

စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးသွားာ အစွာာ�တိးခံဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�၊ အကာျဥး�သွားာ�မာျာ�အဝေးန်းခြ��်း အကာျဥး�ဝေးထုာ�းအတိာ�း�ရာသွား�်းဝေးသွားာ 

အခာ�်းအဝေးရာ�မာရာရိိာ၍ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�၊ ခြပ�းပ�ိနိုိိပးခံခြပည့်းသူွားမာျာ�နို�ိးအ်တိ ူ ရာပးတိည့်းဝေး�ကာာ�း�ဝေး�ားထုတုိးသွားည့်း် 

ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ� စွာသွားည့်းတိို�ခြ�စွားသွားည့်း။ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးသွားာ နိုို�း�ံဝေးရာ�အကာျဥး�သွားာ�မာျာ�အာ� ရှုံးိုကားနိုကိားခြခ�း�၊ တိိုကားပတိိးခြခ�း�၊ 

စွာာ�တိးခာ�းပိ်တိးပ�းခြခ�း�၊ ဝေးထုာ�း��းစွာာ ကာန်းး�သွားတိးခြခ�း�၊ လုံူခြုံခံ�ဝေးရာ�တိ�း��ကာပးခြခ�း�နို�ိး ် အသွားကားဝေးသွားဆုံို�သွားည့်းထို ညှ့်ဥး�ပန်းး� 

နိုိိပးစွာကားခြခ�း� တိို�ရာိိသွားည့်း။

ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�၊ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�မာျာ�တိာ�း ပါ��းဝေးသွားာသူွားမာျာ�အာ� ခြပစွား�ဏားန်းည့်း�ဝေးသွားာ ပ�ုးမာမာျာ�မာ ိခြပစွား�ဏားမာျာ�၍ ခြပ�း�ထုန်းးဝေးသွားာ 

ပ�ုးမာမာျာ�သွားို�ဝေးခြပာ�း�လူ�၍ အဝေးရာ�ယူ်တိရာာ�စွာာ�ခြခ�း�၊ ငြိခမိား�ဝေးခြခာကားခြခ�း�မာျာ� ပိုမာိုမာျာ�ခြပာ�လူာသွားည့်း။ �မား�ဆိုး�ခံရာသွားမူာျာ�သွားည့်း 

ခြပစွား�ဏားန်းည့်း�ဝေးသွားာ ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခြခ�း�နို�ိး ်စွားတိန်းး�လူညိ့်းလ်ူည့်းခြခ�း�ဆုိို�းရာာ ဥပဝေး� (ငြိ�မိား�စုွာစွား)ခြ��း ်တိရာာ�စွာာ�ဆိုိုခံရာမုာန်းည့်း�ငြိပး� 

ခြပစွား�ဏားပို၍ကြီးကား�ဝေးလူ�ဝေးသွားာ ရာာဇသွားတိးကြီးကား�ပု�းမာ၊ အ�ကာမား��ကားမုာတိိုကား�ျကားဝေးရာ�ဥပဝေး�ပု�းမာမာျာ� အစွာရိိာသွားည့််း ပ�ုးမာမာျာ�ခြ��်း 

အဝေးရာ�ယ်ခူြခ�း�ခံရာသွားည့်း။

ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�၊ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�တိာ�း �မား�ဆိုး�ခံရာဝေးသွားာသူွားမာျာ�၊ နိုို�း�ံဝေးရာ�သွားမာာ�မာျာ�နို�ိး ် တိကားကြွကာာလူပုးရာာိ�သွားမူာျာ�ကာို 

ဥပဝေး�ဝေးရာ�အရာ ဝေးရာ�ိဝေးန်းအခြ�စွားလူိုကားပါဝေးဆိုာ�းရွာကားဝေးပ��ကာသွားည့်း ်ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ�အာ� �မား�ဆိုး�ဝေးထုာ�းချခြခ�း�မာျာ� ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ 

၄�း�အခြပ�း ဆိုနိုဒခြပ၍�မား�ဆိုး�တိရာာ�စွာာ�ဆိုိုခံရာသွားည့််း အမာမုာျာ�ကာိုလူိုကားပါဝေးဆိုာ�းရွာကားဝေးပ�သွားည့််း လူ�ူယ်းအမာျ�ိ�သွားမား�ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ�သွားည့်း 

စွာစွားသွားာ�မာျာ�နို�်ိးရာ�သွားာ�မာျာ�၏ လိူ�းပို�း�ဆိုို�းရာာထိုပါ�ဝေးစွာားကာာ�မုာကာို ခံဝေးန်းရာဝေး�ကာာ�း�ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ 

အာဏာာသွားမိား�မုာကာို ဆိုန်းး�ကာျ�းသွားည့်း ် ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�အာ�  ယ်ဝေးန်း�အချနိ်းးထု ိ ငြိမာ�ိ�ကြီးကား�မာျာ�တိာ�း အ�ကာမား��ကား�ိနိုိိပးမာမုာျာ�ရာိိဝေးန်းသွားည့််း

တိို�း ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�ကာို ခြပ�လုူပးဝေးန်းဆို�ခြ�စွားငြိပး� ဝေးန်း�စွာဥးန်းး�ပါ� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�ကာိုလူည့်း� 

စွာစွားကာို�း�တိို�း�တိာ�း  ကာဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�ပ�းမာသွားပိတိး၊  ယ်�း�မာာပ�းဝေးရာေနိုာယ်းဝေးသွားာ�သွားပိတိး၊  ယ်�း�မာာပ�းကာယ်းတိ�းရာ�ိးမာရာာိ �ို�ဝေးကာျ�ရာာွသွားပတိိး၊ 

ယ်�း�မာာပ�းအဝေးရာ�ိခြခမား�နို�ိ်း ဆိုာ�လူ�း�ကြီးကား�ဝေးခြမာာကားခြခမား� ရာာွဝေးပါ�း�စုံွာသွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း� စွာသွားည့်းသ်ွားပိတိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�မာျာ�ကာို 

ဝေးလူ�စွာာ��ာယ်းဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။

အနိုစိွားချ�ပးဝေးတိာ�ရာိိချကား



အာန်းးလူို�း�ဝေးပ်မာ ိစွာရုံုှုံး�ခြခ�း� 

စွားတိန်းး�လူမား�ဝေးလူာာကားခြခ�း�

ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�၊ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�

လူစူွာလုူဝူေး��ခြပ�လုူပးခြခ�း�

သွားပတိိးအမာျ�ိ�မာျ�ိ�

အစွာည့်း�အဝေး��

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ စွာဝုေး��ခာ�း ်(Right to Peaceful Assembly) သွားည့်း လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�းန်ို�ိး ်အထု�ူဆိုကားစွာပးဝေးန်းသွားည့်း ်

ရာပို�းခာ�းတ်ိစွားခခုြ�စွားသွားည့်း။ ICCPR အပါအ��း နုိို�း�ံတိကာာသွားဝေး�ာတူိစွာာချ�ပးအမာျာ�အခြပာ�တိာ�း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခာ�းက်ာို 

လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�းန်ို�ိးအ်တိ ူ ကာာကာာယ်းခြပဌာာန်းး�ဝေးပ�ထုာ�သွားည့်း။ဤရာပို�းခာ�်းသွားည့်း �းမာိုကာဝေးရာစွား၊ လူ�ူရာပို�းခာ�း၊် 

တိရာာ�ဥပဝေး�စွာို�မာို�မုာ၊ ဗဟု�ုါ�တိို�ကာို အဝေးခြခခံသွားည့်း ် ခြပည့်းသူွားလူထူုပုါ��းဝေးသွားာ အပုးချ�ပးစွားမံာမာစုွာန်းစွားတိစွားရာပးအတိာကား 

အမာနိ်းးတိကာယ်းပ�း အတုိးခြမာစွားခြ�စွားဝေးသွားာဝေး�ကာာ�း ် အခရာာကာျဝေးသွားာ ရာပို�းခာ�းတ်ိစွားရာပးခြ�စွားသွားည့်း။ အစွာို�ရာတိစွားရာပး အဝေးန်းခြ��း ်

ဤရာပို�းခာ�်းကာို ဝေးလူ�စွာာ�ရာန်းးပျကားကာာကားပါကာ လူထူုအုဝေးပ် �ိနိုိိပးဝေးန်းသွားည့်း ်လူကာခဏာာတိစွားရာပးဟု ုဆိုိုနိုို�းသွားည့်း။

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခာ�းတ်ိာ�း ပုံစံွာအမာျ�ိ�မာျ�ိ�ရိိာငြိပး� ဝေးအာကားပါတိို�မာာိ - 

နိုို�း�ံဝေးတိားလုံူခြုံခံ�ဝေးရာ� သွားို�မာဟုတုိး အမာျာ�ခြပည့်းသူွား

ဝေး��ကာ�း�လူံုခြုံခံ�ဝေးရာ�၊အမာျာ�ခြပည့်းသွားူဝေးအ�ချမား�

သွားာယ်ာဝေးရာ�၊ ခြပည့်းသွား�ူကာျန်းး�မာာဝေးရာ� သွားို�မာဟုတုိး 

ခြပည့်းသူွားလူထူုကုာိုယ်းကာျ�းတ်ိရာာ�ကာို ကာာကာာယ်း 

ဝေးစွာာ�းဝ်ေးရာာိကားဝေးရာ�သွားို�မာဟုတုိး အခြခာ�သွားမူာျာ� 

ရာပို� းခာ� း်မာ ျာ�နိုိ� း်လူာတိးလူပးခာ� း်မာ ျာ�ကာို 

ကာာကာာယ်းဝေးစွာာ�း်ဝေးရာိာကားဝေးရာ�တိို�အတိာကား 

�းမာိုကာဝေးရာစွားလူူ�ဝေး�ာ�းအ�ာ � �အစွာည့်း�တိာ�း 

လူိုအပးချကားအရာဥပဝေး�နို�ိးအ်ည့်း ခြပ�လူပုးဝေးသွားာ 

ကာန်းး�သွားတိးချကားမာျာ�မာအိပယ်�း�ရာပို�းခာ�းအ်ာ�

ကာျ�းသုံ်ွား�ဝေးဆိုာ�းရွာကားမုာအဝေးပ် မာည့်းသွားည့်း ်

ကာန်းး�သွားတိးမာမုာာ မာခြပ�လူပုးရာဝေးပ။”1

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခာ�းက်ာို အခြပည့်းခြပည့်းဆုိို�းရာာ လူ�ူရာပို�းခာ�းဝ်ေး�ကာည့်ာစွာာတိမား� အပို�း ၂၀ အရာ လူတူိို�း�တိာ�း လူာတိးလူပးငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ 

စွာဝုေး��နိုို�းခာ�်းနို�ိ်း �ာ��စွာည့်း�နိုို�းခာ�်းတိို� ရာိိသွားည့်း။ မာည့်းသွား�ူကာိုမာာ အ�ာ��အစွာည့်း�တိစွားခသုွားို� ��းဝေးစွာရာန်းး အတိ�း�အ�ကာပး မာခြပ�ရာဝေးပ။ ထုို�အခြပ�း 

အခြပည့်းခြပည့်းဆုိို�းရာာ ခြပည့်းသွား�ူဝေးရာ�ရာာနို�ိး ် နိုို�း�ံဝေးရာ�အခာ�းအ်ဝေးရာ�ဆိုို�းရာာ 

သွားဝေး�ာတိစူွာာချ�ပး (ICCPR) တိာ�းလူည့်း� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခာ�းက်ာို  

ကာာကာာယ်းဝေးပ�ထုာ�သွားည့်း။ ICCPR အပို�း (၂၁)အရာ “ငြိ�မိား�ချမား�

စွာာာစွာဝုေး��နိုို�းခာ�းက်ာို အသွားအိမာတိိးခြပ�ဝေးစွာရာမာည့်း။

(၁.၁) ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခြခ�း�ဆုိို�းရာာ နိုို�း�ံတိကာာ စံွာချနိ်းးစံွာနိုနု်းး�မာျာ�

အခန်းး� (၁) 

1လွတွ််လွပ််စွာ�ွထုတု််ဖော်��်ဖော်�ပ်�ဆိုုုခွွင့််� သင့််တ်န်း်�လွက််စွာ�ွ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)၊ 

အသံ-လွတွ််လွပ််စွာ�ွထုတု််ဖော်��်ဖော်�ပ်�ဆိုုခုွွင့််� လွပု််ရှား���မှုအု��ွ�

၁



၂

(၁.၂) အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့််း ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံမာဆိိုနိုဒထုတုိးဝေး�ား

ခြခ�း�၊ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�မာျာ�

၂၀၂၁ခနုိုစိွား၊ အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� ဝေးတိာ�ရာိိရာဝေးသွားာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာ အမာျ�ိ�အစွာာ�မာျာ�တိာ�း လူစူွာလုူဝူေး��ခြပ�လုူပးခြခ�း�၊ 

ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�၊ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�၊ သွားပတိိးမာျာ�၊ စွားတိန်းး�လူမား�ဝေးလူာာကားခြခ�း�မာျာ�နို�ိး ် အာန်းးလူို�း�ဝေးပ်မာ ိ စွာရုံုှုံး�ခြခ�း�၊ 

အာန်းးလူို�း�ကာမားပိန်းး�မာျာ� ခြပ�လုူပးခြခ�း�ကာို ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ အာဏာာသွားမိား�ငြိပး� ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�၏ (၉၉%) ရာာခို�းနိုနု်းး�သွားည့်း 

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�မုာကာို ဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးသွားာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�ခြ�စွားငြိပး� လူမူာစုွား�ပာာ�ဆိုို�းရာာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာ အဝေး�ကာာ�း�အရာာ 

(၃) ခ၊ု စွာစွားတိပးဝေးထုာကားခံ ဆိုနိုဒခြပပာ�အချ�ိ�နို�ိ်း ဆိုပူအူ�ကာမား��ကားမုာဆိုန်းးဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�အချ�ိ�အာ� ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိသွားည့်း။

စွာစွားအပုးစွာ၏ု ခြပည့်းသွား�ူအာဏာာကာိုမာတိရာာ�သွားခြ��်း သွားမိား�ယူ်မာအုာ� န်းယ်းပယ်းအသွားး�သွားး�မာ ိ နိုို�း�်ံ�န်းးထုမား�မာျာ�ကာ 

န်းည့်း�လူမား�ဝေးပါ�း�စုံွာခြ��်း ဆိုန်း�းကာျ�းဝေးတိားလူနိ်းးခ��်ကာဝေးပသွားည့်း။ စွာစွားအာဏာာရာ�ိးစွာန်းစွားဆိုန်း�းကာျ�းသွားည့်း ် သံွားပုံ�တိး�ကာမားပိန်းး�ကာို 

၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၂) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း စွာတိ�းခ�င်ြိပး� ��ကြီးကာ�ိ�န်းးကာမားပိန်းး�ကာို ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၃) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း 

စွာတိ�းလူပုးရာာိ�ခ��်ကာသွားည့်း။ 

ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၄) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း မာနိုတဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�၌ ဝေး�ါကားတိာဝေးတိဇာဆိုန်းး�ဦး�ဝေးဆိုာ�းဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပမာအုခြပ�း ရာန်းးကာနု်းးနို�ိး ်

တိန်းသွားာာရားတိို�း�တိို�တိာ�းလူည့်း� ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�စွာတိ�းခ�က်ာာ နိုို�း�ံတိ�န်းး� သွားန်းး�နို�ိ်းချ းဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားလူထူုမုာ ိ အာဏာာသွားမိား�မာနုို�ိ်း 

စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�ကာို န်းည့်း�အမာျ�ိ�မာျ�ိ�ခြ��်း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမာမုာျာ� 

ခြပ�လူပုးခ�သ်ွားည့်း။ ထုိုကာ�သ်ွားို� လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ� ဝေးပ်ဝေးပါကားလူာသွားည့်းနို�်ိး တိငြိပ�ိကားန်းကား အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ 

စွားတိန်းး�လူညိ့််းလူည့်းဆိုနိုဒခြပဝေးသွားာ လူကားန်းကားမာ�ခ်ြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� မာမာာတိသွားည့်း ် န်းည့်း�လူမား�မာျ�ိ�စုံွာခြ��်း အ�ကာမား��ကားငြိ�ိ�ခာ�း�မုာမာျာ� 

ခြပ�လူပုးလူာငြိပး� ဝေးန်းာကားပို�း�တိာ�း �မား�ဆိုး�၊ ရှုံးိုကားနိုကိားခြခ�း�နို�ိ်း ကာျည့်းအစွာစွားမာျာ�အသုံွား�ခြပ�၍ ပစွားခတိးငြိ�ိ�ခာ�း�ခြခ�း� အစွာရိိာသွားည့််း 

အ�ကာမား��ကားလုူပးရာပးမာျာ�ကာိုပါ ဆိုကားတိိုကား ဝေးပ်ဝေးပ်ထု�းထု�းကာျ��လူာန်းးလူာဝေး�ကာာ�း�ကာိုလူည့်း� ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။

ဝေး�ဝေး�ား�ါရား၊ ၂၂၊ ၂၀၂၁၊ ဆို�ူဝေးလူ၊ (၂) �ါ�လုံူ�ဝေးန်း�ဆိုနိုဒခြပပာ�။



၃

ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ� ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးတိစွားခု

ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိချကားမာျာ�အရာ မာတိးလူအတိာ�း� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒခြပသွား ူ ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� အ�ကာမား��ကား သွားတိးခြ�တိး၊ 

�မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျာ�ကာို စွာစွားအာဏာာရာ�ိးလူကားဝေးအာကားခံ အ�ကာမား��ကားစွာစွားသွားာ�နို�်ိး ရာ�မာျာ�မာ ိ အမာျာ�ဆုံို�ကာျ��လူာန်းးခ�ဝ်ေးသွားားလူည့်း� 

မာတိးလူအကုာန်းး ဧငြိပးလူဆိုန်းး�ပို�း�ထို  သွားန်းး�နို�ိ်းချ းဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားထုတုိရာပးလုံူ�၏  ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားပာ�မာျာ�၊ သွားပတိိးပာ�မာျာ�ကာို 

နိုို�း�ံအနိုိံ� ကာျယ်းကာျယ်းခြပန်း�းခြပန်း�းဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ ထုို�ဝေးန်းာကား မာတိးလူ (၂၇) ရာကား ဝေးန်းာကားပို�း�မာစိွာ၍ စွာစွားတိပး၏ ရာကားစွာကားဝေးသွားာ 

အ�ကာမား��ကားငြိ�ိ�ခာ�း�မုာမာျာ�ဝေး�ကာာ�်း လူထူုဆုိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားသွားည့််းသွားပတိိးမာျာ� ဝေးလူျာန််းည့်း�လူာငြိပး� ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� 

စွာတိ�းလူာခ�သ်ွားည့်း။ “မာတိးလူ ၂၉ ရာကားဝေးန်း�ဝေးန်းာကားပို�း�မာာိ ငြိမာ�ိ�န်းယ်းအထုို�းသွားပတိိးဝေးတိာ အကာနု်းးလုံူ�ငြိ�ိ�ခံရာငြိပး�တိ� ် ဝေးန်းာကားပို�း�မာာိ 
ကာွန်းးဝေးတိားတိို� ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာစွာငြိပး� ပုံဝေး�ားခ��်ကာတိယ်း။ အ�ဟ်ုာကာို ဧငြိပးလူ(၃၀) ရာကားဝေးန်း�မာာိ စွာငြိပး�ဝေးတိာ ်
ပုံဝေး�ားခ��်ကာတိယ်း” ဟု ုငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း ဦး�ဝေးဆိုာ�းပါ��းလူာကားဝေးသွားာ သွားပတိိးဝေးခါ�း�ဝေးဆိုာ�း လူ�ူယ်းတိစွားဦး�မာ ိ 

ဝေးခြ�ဆုိိုခ�သ်ွားည့်း။ ထုို�အခြပ�း သွားပတိိးဝေးကာားမာတိးအ�ာ����းတိစွားဦး�မာလိူည့်း� ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� စွာတိ�းခြ�စွားဝေးပ်လူာခ�ပုံ်နို�ိ်း 

ယ်ဝေးန်း�အချနိ်းးတိို�း အာဏာာသွားမိား�ခြခ�း�အာ�ဆိုန်း�းကာျ�းသွားည့််း လူထူုဆုိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးသွားာ ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� ဆိုကားလူကား 

ခြပ�လူပုးဝေးန်းလူာကားဝေး�ကာာ�း� ဝေးခြပာ�ကာာ�ခ�သ်ွားည့်း။

“မာတိိးမာတိိးရာရာ လူပုးရာာိ�မာဝုေးတိာခြပန်းးငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိ ဝေးပ်လူာတိာကာဝေးတိာ ် �းဧငြိပးလူ…  ကာွန်းးဝေးတိားရာကားဝေးတိာအ်တိအိကာျ
မာမာတိိးမာ�ိ�ူ။ ဧငြိပး (၂၅၊ ၂၆) ဝေးလူာကားခြ�စွားမာယ်းထု�းတိယ်း။ ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�လူယ်းမာာိ �း“�ာဝေးတိာလူ�ရာန်းးကာနု်းးသွားာ�ဝေးတိာ” 
ဆိုိုတိ�ဝ်ေးခါ�း�စွာဉ်းန်း�� ကာွန်းးဝေးတိားတိို� စွာငြိပး�ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးခြပန်းးလူပုး�ကာတိယ်း။ အ�က်ာဝေးန်းစွာငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာ 
အပတိးစွာဥးဝေးလူာကားန်းး�န်းး� အစွာအု�ာ��ဝေးပါ�း�စုံွာကာ လူပုး�ကာတိယ်း။ တိခြခာ�န်းာမာည့်းဝေးတိာန်း��လူည့်း� ရာိိတိယ်း။ ဧငြိပး (၂၅)
ဝေးလူာကားကာဝေးပ်လူာတိ� ် ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာရာ�� အရိိာန်းးန်း��အခထုု ိ ကာွန်းးဝေးတိားတိို� �ါဆိုကားသွားာာ�ဝေးန်းဆို�ခြ�စွားတိယ်း… 
ခထုုဝိေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာကာ ရာန်းးကာနု်းးမာာိရာိိဝေးန်းတိနု်းး�ပ�” ဟုဝုေးခြပာ�ကာာ�ခ�သ်ွားည့်း။



၄

(၁.၃) ဆိုပူအူ�ကာမား��ကားမုာပုံစံွာဝေးဆိုာ�းဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ� 

(၁.၄) စွား�ပာာ�ဝေးရာ�ဆုိို�းရာာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�ခြခ�း�ကာို ဆိုန်း�းကာျ�းဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�နို�ိ်းအတိ ူ အာဏာာသွားမိား�ခြခ�း�ကာိုဝေးထုာကားခံငြိပး� လူစူွာလုူဝူေး��ခြပ�လုူပးခြခ�း�မာျာ�၊ 

ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�မာျာ�ကာိုလူည့်း� ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ ထုိုဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�ကာို စွာစွားတိပးဝေးထုာကားခံသူွား နိုို�း�ံဝေးရာ�တိကားကြွကာာလုူပးရာာိ� 

သွားမူာျာ�နို�ိး ် အမာျ�ိ�သွားာ�ဝေးရာ�အစွာာန်းး�ဝေးရာာကားဟု ု သွားတိးမာတိိး�ကာသွားည့်း ် အမာျ�ိ�၊�ာသွားာ၊ သွားာသွားန်းာ ဝေးစွာာ�းဝ်ေးရာာိကားဝေးရာ�အသွား�း� 

(မာ�သွား)မာျာ�မာ ိဦး�ဝေးဆိုာ�းခြပ�လုူပးဝေးလူရ်ာိိငြိပး� ထုိုကာ�သ်ွားို�ဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�အချ�ိ�တိာ�း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ ခြပ�မုာဝေးဆိုာ�းရာကွားခြခ�း�မာျ�ိ� မာဟုတုိး�� 

ဆိုပူအူ�ကာမား��ကားမုာ ပုံစံွာဝေးဆိုာ�းဝေးသွားာ လူပုးရာာိ�မာမုာျာ�ကာိုလူည့်း� ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ ခြ�စွားစွာဥးဝေးလူလ်ူာချကားအဝေးန်းခြ��း ်

၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁) ရာကားဝေးန်း� ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�ဝေးတိားခန်းး�မာ ဝေးရာ�ိတိာ�း စွာစွားတိပးအာဏာာသွားမိား�မုာ ဝေးထုာကားခံ ဝေး�ကာာ�း� 

ဆိုနိုဒခြပလူပုးရာာိ�မာကုာို သွားာာ�ဝေးရာာကားသွားတိ�း�ယူ်သွားည့််း သွားတိ�း�ဝေးထုာကား (၂) ဦး�ကာို စွာစွားတိပးဝေးထုာကားခံသူွားလူအူပုးကာ ရှုံးိုကားနိုကိားခ�င်ြိပး� 

တိစွားဦး��ဏားရာာခြပ�း�ထုန်းးစွာာာ ရာရာိိခ�သ်ွားည့်း။2 ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�တိာ�း စွာစွားတိပးဝေးထုာကားခံဆိုနိုဒခြပသူွားမာျာ�သွားည့်း တိတုိး၊ ဓားာ�၊ ဝေးလူ�ခာမာျာ� 

ကာို�းဝေးဆိုာ�းကာာ ဆိုနိုဒခြပ�ကာငြိပး� လူမား�ဝေး��ရိိာသွားာမာာန်းးခြပည့်းသူွားမာျာ�၊ ၎�း�တိို�ကာို တိန်းးခြပန်းးဆိုနိုဒခြပသွားည့််းသွားမူာျာ�ကာို ကာို�းစွာာ�လူာသွားည့််း 

လူကားန်းကားမာျာ�ခြ��်း အ�ကာမား��ကားတိိုကားခိုကားခ�သ်ွားည့်း ်ခြ�စွားရာပးကာိုလူည့်း�ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။

ရာ�တိပး�ာ��ကာလူည့်း� ၎�း�တိို�ဆိုနိုဒခြပရာာ လူမား�တိဝေးလူာာကားတိာ�း လုံူခြုံခံ�ဝေးရာ�အကာာအရံာမာျာ�ကာို �ယ်းရာာိ�ဝေးပ��ကာသွားည့်း။ 

ထုို�အခြပ�း ကာာ�မာနိ်းးမာျာ�ကာိုပါ ရှုံးိုကားခာ�ကာာ လူမား�ဝေး��ဝေးစွာျ�သွားည့်းမာျာ�ထံုမာ ိ လူယု်ကားယူ်��းခြခ�း�မာျာ�လူည့်း� 

လူပုးဝေးဆိုာ�း�ကာသွားည့်း။ ခြပည့်းသူွားမာျာ�ကာ ၎�း�တိို�ကာို သံွားပုံ�တိး�၍ဝေးသွားားလူည့်း�ဝေးကာာ�း�၊ လူကားသုံွား�ဝေးချာ�း�ဝေးထုာ�း၍

ဝေးသွားားလူည့်း�ဝေးကာာ�း� တိန်းးခြပန်းးဆိုနိုဒခြပလူာ�း ဝေးလူ�ခာမာျာ�ခြ��်းပစွားငြိပး� ခြပည့်းသူွားမာျာ�ကာလူည့်း� သွားတူိခြပန်းးကာိုယ်းတိခြပန်းးခ�ခြ��်း 

ခြပန်းးလူည့်းပစွားဝေးပါကား�ကာသွားည့်း ် ခြ�စွားစွာဉ်းမာျာ�ကာိုဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ ထုိုပဋိပိကာခအတိာ�း� ရာပးကာာကားဝေးန်းသွားာမာာန်းးခြပည့်းသူွား (၁၀

) ဦး�ထုကားမာန်းည့်း�ထိုခိုကား�ဏားရာာ ရာခ�သ်ွားည့်း။3 ထုို�ခြပ�း၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁၄) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း ဧရာာ�တိးတိို�း�၊ 

ပသုွားမိားငြိမာ�ိ�၌ တိပးဝေးထုာကားခံပာ�ကာို လူအူ�းအာ� (၂၀၀၀) �န်းး�ကာျ�းခန်း�းခြ��်း  ခြပ�လုူပးခ�င်ြိပး� လူစူွာခုာ�ငြိပး�ခြပန်းးအလူာတိာ�း 

ဆိုို�းကာယ်းစွား�လူာသွားည့််း လူ�ူယ်း ၄ ဦး� ကာ လူကားသုံွား�ဝေးချာ�း�ဝေးထုာ�းခြပသွားခြ��်း ကာာ� (၆) စွား�ဝေးပ်မာလိူမူာျာ� ဆို�း�လူာကာာ 

ရှုံးိုကားနိုကိားကာန်းးဝေးကာျာကားခ��်ကာသွားည့်း။ ဤခြ�စွားရာပးကာိုခြမာ�းလူိုကားသွားည့််း လူမား�သွားာာ�လူမား�လူာတိစွားဦး�ကာ “ကာွန်းးဝေးတိားတိို�ကာ 
ကာာ�န်း��အမိားခြပန်းးတိာဗျ တိပးဝေးထုာကားခံပာ�ကာ ခြပန်းးလူာတိ� ် ကာာ� (၆) စွား�ဝေးလူာကားကာ ကာွန်းးဝေးတိားတိို�ကာာ�ဝေးရာ�ိမာာိရာပးလူိုကားတိယ်း 
ကာာ�ဝေးပ်ကာလူဝူေးတိာကာ ဝေးခြပ�ဆို�း�ငြိပး�ဝေးတိာ ် ဆိုို�းကာယ်းန်း��ဝေးကာာ�းဝေးလူ�ဝေးတိာကာို �ို�း�ရှုံးိုကားဝေးန်းတိာဗျ ကာွန်းးဝေးတိားတိို�ကာာ�ဝေးတိာ 
ရာပးလူိုကားဝေးတိာ ် သွားတူိို�အကာနု်းးဝေးမာာ�း�ထုာကားသွားာာ�တိယ်း။ ဝေးန်းာကားထုပးဆိုို�းကာယ်းတိစွားစွား� ထုပးဝေးရာာကားလူာငြိပး� ထုပးရှုံးိုကားတိာဗျ 
ဝေးကာာ�းဝေးလူ� ၃ဝေးယ်ာကားကာဝေးတိာ ် ဝေးခြပ�လူို�လူာတိးသွားာာ�တိယ်း ကာျန်းးခ�တ်ိ�တ်ိစွားဝေးယ်ာကားကာို ဝေးန်းာကားထုပးဝေးရာာကားလူာတိ�် 
ဆိုို�းကာယ်းန်း��နိုစိွားဝေးယ်ာကားကာ တိစွားဝေးယ်ာကားကာ ဆံိုပ�းဆိုာ� တိစွားဝေးယ်ာကားကာ ဗး�းယ်ိုရှုံးိုကားငြိပး� မာ�း��ာခြ�စွားလူို� �ါတိို�ကာာ�ဝေးတိာကာို 
လူကားသုံွား�ဝေးချာ�း�ဝေးထုာ�းခြပတိာလူ�လူို�ဝေးအားဝေးမာ�ဝေးန်း�ကာတိာပါ” ဟု ုမာဇစ�မိာသွားတိ�း�ဌာာန်းကာို ဝေးခြပာဆိုိုချကားအရာ သွားရိာသွားည့်း။4

၂၀၂၁ ခနုိုစိွား ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ မာ ိ ၂၀၂၂ ခနုိုစိွား စွာကားတိ�း�ာလူအထို ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�တိာ�း လူမူာစုွား�ပာာ�နို�ိး ် သွားကားဆိုို�းဝေးသွားာ 

ဆိုနိုဒခြပသွားည့်းအ်ဝေး�ကာာ�း�အရာာ (၃) ခသုွားာ ရာိိခ�င်ြိပး� ၎�း�တိို�မာာိ Food Panda Rider Strike၊ ဝေးဇကာမာာာ�န်းး�အတိာ�း�ရိိာ 

ADK အထုည့်းချ�ပးစွာကားရုံှုံးအလူပုးသွားမာာ�မာျာ�၏ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာ နို�ိး ် PMG ပလုူ�း�သွားန်း�းစွာ�းစွာကားရုံှုံးမာ ိ အလူပုးသွားမာာ�မာျာ� 

ရာကားမာနိ်းးဝေး�ကာ�ရာရိိာဝေးရာ�အတိာကား သွားပိတိးဝေးမာာိကားဝေးတိာ�း�ဆိုိုမာတုိို�ခြ�စွားသွားည့်း။ 

  2အ�ဏာ�သမုှု်�ဖော်ထု�က််ခွံဆိုန္ဒဒ�ပ်ပ်�ွ သတ်င့််�ယူသူ ူသတ်င့််�သမှု��န္ဒ�စွာ်ဦး� ရိုုုက််န္ဒ�က််ခွံရှား. (2021 February 1). VOA Burmese

https://burmese.voanews.com/a/journalists-attacked-myanmar-politics/5759585.html

 3အကြက်မှု်��က်် တ်ုုက််ခွုုက််လွယုူက််မှု ုက်း��လွနွ်း်ခွ��တ်�� တ်ပ််ဖော်ထု�က််ခွံသဖူော်တ်ရွှား�� ဆိုန္ဒဒ�ပ်ပ်�ွ. (2021 February 26.) The Irrawaddy. 

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/26/238625.html

 4လွက််သံ�ုဖော်ခွး�င့််�ဖော်ထု�င့််�ပ်ဖော်သ� ဆိုုငု့််က်ယူ်န္ဒ�စွာ်စွား�န္ဒ�င့်�် လွငူ့်ယူ်ဖော်လွ�ဦး�အ�� တ်ပ််မှုဖော်တ်�်ဖော်ထု�က််ခွံပ်ွ�မှု� �ပ်န်း်လွ�ဖော်သ�က်��ဖော်�ခွ�က််စွား�မှု�လွတူ်ခွး�ု� ဝိုုုင့််�ဝိုန်း်�ရိုုကု််န္ဒ�က််. (2021 

February 14). Mizzima Burmese. https://www.facebook.com/MizzimaDaily/posts/4096792653688942/



၅

ခြ�စွားစွာဥးဝေးလူလ်ူာချကား
ခြ�စွားစွာဥး (၁) 
၂၀၂၂ ခနုိုစိွား၊ မာတိးလူလူယ်းမာစိွာ၍ Food Panda ကာမုာမဏားမာ ိFood Panda rider မာျာ�အဝေးပ် ဝေးခါကားဝေး�ကာ�မာျာ� ဝေးလူာာခ်ျခြခ�း�၊ဝေးခါ�း�ပုံခြ�

တိးခြခ�း�တိို�ဝေး�ကာာ�း ်rider မာျာ�မာ ိအလူပုးမာဆို�း��� သွားပတိိးဝေးမာာိကားခ��်ကာသွားည့်း။ Food Panda rider မာျာ�မာ ိကာမုာပဏားအာ� အချကား (၈) 

ချကား ဝေးတိာ�း�ဆိုိုခ�င်ြိပး� ၎�း�တိို�မာာိ အန်းည့်း�ဆုံို�လူပုးအာ�ခဝေး�ာအာ�      (၆၇၀) ကာျပးမာ ိစွာတိ�းငြိပး� ပို�ဝေးဆိုာ�းရာမာည့်း ်ခရား�အကာာာအဝေး��အဝေးပ် 

မာတူိည့်း၍ တိို�ခြမှာ�းဝ်ေးပ�ရာန်းး၊ အဆို�းသ်ွားတိးမာတိိးချကားနို�ိး ် အည့်းတိို�ခြမှာ�းဝ်ေးပ�ရာန်းး၊ ကာာန်းးပျ�တိာဝေးဆိုာ�်း��စွာန်းစွားခြ��း ် ထုနိ်းး�ချ�ပး 

ထုာ�သွားည့်း ်စွာည့်း�ကာမား�မာျာ�အာ� ဝေးလူာာခ်ျရာန်းး၊ rider မာျာ�၏ လူပုး�န်းး�ခာ�းအတိာ�း� ထုခိိုကားန်းစွားန်းာမာမုာျာ�ရိိာပါကာ ကာမုာပဏားမာတိိာ�န်းး

ယ်ဝူေးဆိုာ�းရွာကားဝေးပ�ရာန်းး၊ တိစွားပတိးလူာ�းတိစွားရာကား အခြပည့်းအ်� န်းာ�ခာ�းရ်ာရာန်းး၊ ခရား�အကာာာအဝေး��သွားတိးမာတိိးရာာတိာ�း Google Map 

ခြ��းတ်ိို�း�တိာ၍ သွားယ်းယူ်သွားာာ�လူာရာသွားည့်း ်အကာာာအဝေး��တိာကားချကားမုာမာျာ�ကာိုလူည့်း� Google Map အတိို�း�တိာကားချကားဝေးပ�ရာန်းး၊ 

ကာမုာပဏားမာ ိ ထုတုိးခြပန်းးလူိုသွားည့်း ် အဝေး�ကာာ�း�အရာာမာျာ�အာ� တိရာာ���းသွားတိးမာတိိးထုာ�သွားည့်း ် Social Media နို�ိး ် Telegram 

Channel မာျာ�မာတိိဆို�း ် တိစွားပတိးကြီးကာ�ိတိ�း ထုတုိးခြပန်းးဝေးပ�ရာန်းး၊ ခြပဿန်းာတိစွားစုံွာတိစွားရာာ ဝေးပ်ဝေးပါကားလူာပါကာ ကာမုာပဏားနို�ိး ်

တိိုကားရှုံးိုကားဆိုကားသွားာယ်းနိုို�းမာည့်း ်Hot Line �နု်းး�နံ်းပါတိး ထုာ�ရိိာဝေးပ�ရာန်းးနို�ိး ်Riders သွားကားဝေးသွားခံကာ�းမာျာ� ထုတုိးဝေးပ�ရာန်းးတိို�ခြ�စွားသွားည့်း။5 

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� စွာစွားတိပးမာ ိ ရာမား�သွားမား��မား�ဆိုး�မုာမာျာ�တိာ�း Food Panda rider မာျာ�လူည့်း� ပါ��းခ�င်ြိပး� 

မာာိ�ယ်ာ�း��မား�ဆိုး�ခံရာခြခ�း�၊ ရှုံးိုကားနိုကိားခံရာခြခ�း�နို�ိး ် ဝေးထုာ�းချခံရာခြခ�း�မာျာ�အခြပ�း customer မာျာ�၏ ပစွာစည့်း�မာျာ�အာ�လူည့်း� 

အ�ကာမား��ကားလူကားန်းကားခြပ လုူယ်ခံူရာခြခ�း�မာျာ� ကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ရာဝေး�ကာာ�း� ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။

5Food Panda Riders မှုး�� အလွပု််မှုဆိုင့််�ဘဲ� ဆိုက််လွက််သပ်တု််ဖော်မှု��က််မှုည််. (2022, June 10). 

Democratic Voice of Burma. https://burmese.dvb.no/archives/537848 

ခြ�စွားစွာဥး (၂) 
၂၀၂၂ ခနုိုစိွား ဇလူူို�းလူ (၇) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း ရာန်းးကာနု်းးတိို�း�၊ ဝေးဇကာမာာာစွာကားရုံှုံး ��း�အတိာ�း�ရိိာ ADK အထုည့်းချ�ပးစွာကားရုံှုံးကာ အလူပုးသွားမာာ� 

(၂၀၀၀)ခန်း�း ဝေးန်း�စွာဉ်းလူပုးခ တိို�ဝေးပ�ရာန်းး၊ ထုတုိးလူပုးမာ ုဆိုဝုေး�ကာ�နို�ိး ်ကာွမား�ကာျ�းမုာ ဆိုဝုေး�ကာ�တိို�ဝေးပ�ရာန်းး၊ ဆိုနိုဒခြပခ��်ကာသွားည့်း။ ထုို�အခြပ�း 

တိန်းဂုံးာဝေးနိုာဝေးန်း�ကာို ပတိိးရာကားအခြ�စွား သွားတိးမာတိိးဝေးပ�ရာန်းး၊ ထုိုဝေးန်း�တိာ�း အစွာာ�ထုို� အလူပုးမာဆို�း�ခို�း�ရာန်းး၊ အလုူပးသွားမာာ�မာျာ�၏ 

ဝေးဆို�ခာ�်း၊ လူမူာဝုေးရာ�ခာ�်းမာျာ� ခံစွာာ�ခာ�်းဝေးပ�သွားည့်းအ်ဝေးန်းခြ��း ် အလူပုးပျကားရာကားမာျာ�တိာ�း လူစွာာမာခြ�တိးရာန်းး စွာသွားည့်း ် အချကား (၁�) 

ချကားကာို ဝေးတိာ�း�ဆုိိုခ��်ကာသွားည့်း။ ADK အထုည့်းချ�ပး စွာကားရုံှုံးတိာ�း အထုည့်းချ�ပးအလူပုးသွားမာာ� (၇၀၀၀) န်းး�ပါ� လူပုးကာို�းဝေးန်းငြိပး� 

နိုို�း�ံတိကာာ အာ�ကာစွာာ� အမာတိိးတံိဆိုပိးတိစွားခခုြ�စွားသွားည့်း ် CRIVIT တံိဆိုပိးနို�ိး ် သွားာ�ဝေးမာာ�အဝေးနိုာ�ထုည့်းမာျာ�ကာို အဓားကိာထုာ� 

ချ�ပးလူပုးဝေးန်းခြခ�း�ခြ�စွားသွားည့်း။6

6ဖော်�က်မှုာ�စွာက််ရိုံဝုိုင့််�အတ်ငွ့််� အထုည််ခွး�ပ်် အလွပု််သမှု�� ဖော်ထု�င့််ခွး းဆိုန္ဒဒ�ပ်. (2022, July 7). Radio Free Asia.  

https://www.rfa.org/burmese/news/workers-protest-in-yangon-07072022104437.html

ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ၊ ၈ရာကား၊ ၂၀၂၁ခနုိုစိွား လူညိ့်း�တိန်းး� တိာ�းခြပ�လူပုးခ�သ်ွားည့်း ်ဆိုနိုဒခြပပာ�မာ ိFood Panda �န်းးထုမား�မာျာ� လူကား(၃)ဝေးချာ�း�ဝေးထုာ�းဝေးန်းပုံ။



(၁.၅) မာမိာကိာိုယ်းကာို မား�ရှုံးို�ဆိုနိုဒခြပမာု

(၁.၆) ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒခြပခြခ�း�နို�ိး ် အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�၊ LGBTQIA+ မာျာ�၏ 
အခန်းး�ကာဏ္ဍ

၂၀၂၂ ခနုိုစိွား၊ ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၁) ရာကားဝေးန်း�၊ အာဏာာသွားမိား�မုာ (၁) နိုစိွားခြပည့်းသ်ွားည့်းဝ်ေးန်း�မာာိပ�း မာနိုတဝေးလူ�တိို�း�၊ ဝေးကာျာကားပန်းး�ဝေးတိာ�း�ငြိမာ�ိ�ဝေးန်း 

ခြပည့်းသွားတူိစွားဦး�ခြ�စွားသွားည့်း ်ဦး�ဝေးအာ�းဝေးအာ�းသွားည့်း ခြမာ�း�ခြုံခံ-ဝေးကာျာကားပန်းး�ဝေးတိာ�း� လူမား�မာဝေးပ်ရိိာ လူာပးစွာစွားရုံှုံး�ဝေးရာ�ိတိာ�း မာမိာကိာိုယ်းကာို 

မား�ရှုံးို�ငြိပး� ဆိုနိုဒခြပခ�သ်ွားည့်း။ မာဝေးသွားဆုံို�ခ�းတိာ�း ဦး�ဝေးအာ�းဝေးအာ�းသွားည့်း “၂၄ န်းာရားလုံူ� အမာျာ�ခြပည့်းသူွား+သွားာ� မား�လူ�း�ပါဝေးစွာ၊ ၂၀၀၁၊ 
၂၀၀၂ ခြပန်းးမာသွားာာ�” ဆိုိုသွားည့်း ်စွာာရာကွားကာိုကာို�းဝေးဆိုာ�းရာ�း� ဆိုနိုဒခြပခ�ခ်ြခ�း�ခြ�စွားသွားည့်း။7  မာမိာကိာိုယ်းကာို မား�ရှုံးို�၍ အသွားကားဝေးပ�ဆိုနိုဒခြပခ�ဝ်ေးသွားာ 

ဦး�ဝေးအာ�းဝေးအာ�း၏ သွားတိ�း�သွားည့်း ခြပည့်းတိာ�း�မား�းယ်ာမာျာ�တိာ�းသွားာ ဝေး�ားခြပခြခ�း�ခံခ�ရ်ာငြိပး� ကာမာာာသ်ွားတိ�း�မား�းယ်ာမာျာ�တိာ�း 

ဝေး�ားခြပခြခ�း�မာခံခ�ရ်ာဝေးပ။ 

ခြမာန်းးမာာဝ်ေးနိုာဦး�ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�တိာ�း ပထုမာဦး�ဆုံို� အသွားကားဝေးပ�သွားာာ�ရာသူွားမာာိ အမာျ�ိ�သွားမား�တိစွားဦး�ခြ�စွားငြိပး� 

စွာစွားတိပး၏ ရာကားစွာကားစွာာာ ပစွားသွားတိးမာဝုေး�ကာာ�း ် ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၉) ရာကားဝေးန်း�၊ ဝေးန်းခြပည့်းဝေးတိားငြိမာ�ိ�လူယ်း 

သွားဝေးခြပကုာန်းး�အ�ို�း� ဆိုနိုဒခြပပာ�တိာ�း ပစွားခတိးခံခ�ရ်ာငြိပး� brain dead (ဦး�ဝေးနိုာိကားဝေးသွားခြခ�း�)

ခြ�စွားသွားာာ�ကာာ ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၁၉) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း အသွားကားဝေးသွားဆုံို�ခ�သ်ွားည့်း။

“Everything will be okay” စွာာတိမား�ပါ အကာျ�ကာို �တိးဆို�းခ�ဝ်ေးသွားာ အသွားကား (၁၉) နိုစိွား 

အရာယွ်း မာ�ကာယ်းစွာ�းသွားည့်း မာနိုတဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�၌ မာတိးလူ (၃) ရာကားဝေးန်း� တိာ�း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းစွာဥး 

ဦး�ဝေးခါ�း�တိည့်းတ်ိည့်းပ်စွားသွားတိးခံရာ၍ အသွားကားဝေးသွားဆုံို�ခ�သ်ွားည့်း။  ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ မာတိးလူ (၈) ရာကား 

ဝေးန်း�တိာ�း ကာျဝေးရာာကားသွားည့်း ် ကာမာာာအ်မာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�ဝေးန်း� အထုမိား�အမာတိိးအခြ�စွား တိစွားနိုို�း�ံလုံူ� 

အတိို�း�အတိာခြ��း ်အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�ဦး�ဝေးဆိုာ�းကာာ ထု�းအလံူလူာ�းထ်ု၍ူ စွာစွားအာဏာာရာ�ိးအာ� 

ဆိုန်းး�ကာျ�း ဆိုနိုဒခြပခ��်ကာသွားည့်း။8 ထု�းအလံူ၊ ထု�းသွားပိတိးသွားည့်း ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�အတိာ�း� 

အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�၏ ရာ�စွာာမား�သွားတိိိအာ� ဝေး�ားကာျ��ပုံဝေး�ားသွားကာ�သ်ွားို� ထု�းအာ� �နု်းး�န်းမိားသ်ွားည့်းဟု ု

အယ်သူွားး�ဝေးသွားာ ဝေးရာ�ိရှုံးို�စွာာ�အဝေးတိာ�အဝေးခ်ကာိုပါ ဝေးတိားလူနိ်းးအလံူထုနူိုို�းခ�သ်ွားည့်း ်သွားပတိိးတိစွားခခုြ�စွားခ�သ်ွားည့်း။

 7ဖော်မှု�င့််ဖော်ရှားေဝိုါ, (2022, February 1). ဖော်က်း�က််ပ်န်း်�ဖော်တ်�င့််�တ်ငွ့်် က်ုယုူ်�က်ုုယူ်က်ုယုူ်မှုး�ရိုုု�၍  စွာစွာ်ဖော်က်�င့််စွားက်ုု ဆိုန္ဒဒ�ပ်. Myanmar Now. 

https://www.myanmar-now.net/mm/news/10295?width=500&height=500&inline=true   
8စွာစွာ်အ�ဏာ�ရှား�င့်် ဆိုန်း်�က်းင့််ဖော်ရှား� အမှုး�ု�သမှုး�တ်ုု�၏ ထုဘဲးအလွံထု ူသပ်တု််တ်ုုက််ပ်ွ�. (2021, March 8). Irrawaddy. 

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/08/239157.html

၆

ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ ၆ရာကား၊ ၂၀၂၁ ပထုမာဦး�ဆုံို� လူအူပုးစွာလုူိုကား ဆိုနိုဒခြပပာ�တိာ�းပါ��းရာန်းး စွာရုံုှုံး�ဝေးန်း�ကာသွားည့်း ်အထုည့်းချ�ပးစွာကားရုံှုံးလူပုးသွားာ�မာျာ�။



 ၇

(၁.၇) ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒခြပခြခ�း�နို�ိး ်သံွားဃာာဝေးတိားမာျာ�၏ အခန်းး�ကာဏ္ဍ

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�ခြခ�း�ကာို ဆိုန်းး�ကာျ�းဝေး�ကာာ�း� တိခ�န်းကား ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�ကာိုဝေးလူလ်ူာရာာတိာ�း �ာသွားာဝေးရာ�ဆုိို�းရာာ 

ပဂိုုုံး�လူးမာျာ�၏ အခန်းး�ကာဏ္ဍသွားည့်းလူည့်း� အဝေးရာ�ကြီးကား�ဝေးသွားာအခန်းး�တိာ�း ပါ��းသွားည့်း။ ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား မာတိးလူ (၈) ရာကားဝေးန်း� 

ကာချ�းခြပည့်းန်းယ်း၊ ခြမာစွားကြီးကား�န်းာ�ငြိမာ�ိ�တိာ�း စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးရာ� လူမား�ဝေးပ်ထုာကား ဆိုနိုဒခြပသွားည့်း ် လူထူုအုာ� မာငြိ�ိ�ခာ�ရာန်းး 

ခရာစွားရာန်းး �နု်းး�ဝေးတိားကြီးကား�မာျာ�နို�ိး ် သွားးလူရာ�ိးမာ ိ စွာစွားတိပးနို�ိး ် ရာ�အာ� ��ူဝေးထုာကားဝေးတိာ�း�ပန်းးခ�သ်ွားည့်း။ထုို�အတိ ူ တိရာာ�မာာတိမာကုာို 

ခြမှာ�်းတိ�းဝေး�ားဝေးဆိုာ�းရာာတိာ�း ရာဟုန်းး�သံွားဃာာဝေးတိားမာျာ�သွားည့်းလူည့်း� အဓိားကာအခန်းး�ကာဏ္ဍမာပိါ��းခ�သ်ွားည့်း။ ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံ၏ 

အာဏာာရာ�ိး ဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�သွားမာို�း�နို�ိး ်�းမာိုကာဝေးရာစွား ခရား�တိဝေးလူာာကားလုံူ�တိာ�း သံွားဃာာဝေးတိားမာျာ�သွားည့်း အဝေးရာ�ကြီးကား�သွားည့်း ်

အခန်းး�ကာဏ္ဍမာ ိပါ��းဝေးလူရ်ာိိသွားည့်းအ်တိာကား  စွာစွားတိပး၏ အကြီးကိာမားကြီးကာမိား �မား�ဆိုး�ချ�ပးဝေးနိုာိ�းခြခ�း�၊ သွားပးလူာ�ိ��းဝေးရာာကားတိိုကားခိုကားခြခ�း�၊ 

ညှ့်ဉ်း�ပမား�နိိိုပးစွာကားခြခ�း�နို�်ိး ဝေးထုာ�းသွားာ�း�အကာျဉ်း�ချခြခ�း�မာျာ� ခံရာဝေးလူရ်ာိိသွားည့်း။  ခြမာ�တိးဆိုရာာဝေးတိား အရာ�ိးအရိာယ်ာ�ံသွားာ��ံိသွား ၊

အရာ�ိးဝေးသွားာ�တိိ (အလူကာာာ�ကာယ်း)နို�်ိး ဝေးရာေည့်�ါ ဆိုရာာဝေးတိားသုံွား�ပါ�တိို�သွားည့်း ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၁) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း စွာစွားတိပး၏ 

အာဏာာသွားမိား�မုာခြ�စွားစွာဉ်း၌ ရာန်းးကုာန်းးနို�ိ်းမာနိုတဝေးလူ�တိို�တိာ�း �မား�ဆိုး�ထိုန်းး�သွားမိား�ခံခ�ရ်ာသွားည့်း။ အရာ�ိးဝေးသွားာ�ိတိသွားည့်း ဝေးထုာ�း�ဏား

(၂)နိုစိွား ချမာတိိးခံခ�ရ်ာသွားည့်း။ စွာစွားတိပး၏ ကာန်းဦး�ကြီးကာ�ိ�ပမား�မုာခြ�စွားသွားည့််း အာဏာာသွားမိား�မုာကာို ဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ တိကားကြွကာာလူပုးရာာိ�သွားမူာျာ�၊ 

အနိုပုည့်ာရာ�ိးမာျာ�နို�ိ်း �ာသွားာဝေးရာ�ဝေးခါ�း�ဝေးဆိုာ�းမာျာ�ကာို �မား�ဆိုး�မုာတိာ�း သံွားဃာာဝေးတိားမာျာ�အာ� �မား�ဆိုး�မုာလူည့်း� ပါ��းခ�သ်ွားည့်း။

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� �မား�ဆိုး�ခံရာသွားည့်း ်သံွားဃာာဝေးတိားအဝေးရာအတိာကား (၆၁) ဦး�ရိိာငြိပး� ရာာဇသွားတိးကြီးကား�ပု�းမာ (၅၀၅-ကာ) 

ခြ��း ်အမာနိ်းး�ချခံရာသွားည့်း ်ဦး�ဝေးရာ (၁၁) ဦး�ရိိာကာာ အမာျာ�ဆုံို� ဝေးထုာ�း�ဏား (၄) နိုစိွားထိုချမာတိိးခံထုာ�ရာသွားည့်း။

သွားတိ�း�ရာ�း�ခြမာစွား- နုိို�း�ံဝေးရာ�အကာျဥး�သွားာ�မာျာ�ကူာည့်းဝေးစွာာ�းဝ်ေးရာာိကားဝေးရာ�အသွား�း�

ထုိုန်းည့်း�တိစူွာာာ ယ်ဝေးန်း�၂၀၂၁ခနုိုစိွား အာဏာာသွားမိား�စွာအချနိ်းးမာစိွာ၍ အယ်သူွားည့်း�သွားည့််း ခြမာန်းးမာာလ်ူ�ူအ�ာ��အစွာည့်း�နို�ိ်း 

ယ်ိုယ်ာ�း�ပျကားစွား�ဝေးန်းသွားည့််း နိုို�း�ံဝေးရာ�စွာန်းစွားဝေးအာကားတိာ�း �နိိုိိပးခာ�ခြခာ�ဆိုကားဆံိုမုာမာျာ�ကာို အစွာဥးတိစွာိုကားခံ�ကာရာသွားည့်း ် LGBTQIA 

အစွာအု�ာ��မာျာ�သွားည့်း ရာ�ရာ��်ံ�်ံ စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းအခြမာစွားခြ�တိး ဝေးရာ� ကြီးကာ�ိ�ပမား�ရာာတိာ�း ရာရာာန်းည့်း�ခြ��်းပါ��း�ကာသွားည့်း။ 

ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�အတိာ�း� အမာျ�ိ�သွားမား�၊ LGBTQIA မာျာ�ပါ��းမုာ၊ အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�ဦး�ဝေးဆိုာ�းသွားည့််း သွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�မာျာ�၊ 

LGBTQIA မာျာ�ဦး�ဝေးဆိုာ�းချ းတိကားသွားည့််း သွားပတိိးမာျာ�သွားည့်း လူထူုလုူပုးရာာိ�မာအုစွာပျ�ိ� အာ�ဝေးကာာ�း�ခ�သ်ွားည့််းကာာလူမာ ိ ယ်ဝေးန်း�တိို�း 

လူပုးရာာိ�ဝေးန်း�ကာဆို�ခြ�စွားဝေး�ကာာ�း� ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။

၆၁

၁၁ ၉

၁ ၁



 ၈

ခြ�စွားစွာဥးဝေးလူလ်ူာချကား
ယ်ခ�းအစွာို�ရာလူကားထုကားတိာ�း စွာစွားတိပးအာ� ဝေး��န်းးဝေးခြပာဆိုိုခ�သ်ွားခြ��်း ဆိုကားသွားာယ်းဝေးရာ� ဥပဝေး�ပု�းမာ ၆၆ (ဃာ) ခြ��း ် (၂) 

နိုစိွား�ကာာ စွာစွားဝေးဆို�ခံဝေးန်းရာသွားည့်း ် ဆိုရာာဝေးတိား အရာ�ိးဝေးသွားာ�ိတိ (အလူကာာာ�ကာယ်း)ကာို ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁) ရာကားဝေးန်း� မာန်းကားတိာ�း 

မာနိုတဝေးလူ�တိို�း�ဝေး�သွားကြီးကား�၊ ပသုွားမိားကြီးကား�ငြိမာ�ိ�န်းယ်းတိာ�း ၎�း�သွားးတိ�း�သုံွား�ဝေးန်းစွာဉ်း စွာစွားသွားာ�နို�်ိး ရာ�မာျာ�ကာ �နု်းး�ကြီးကား�ဝေးကာျာ�း���း�တံိခါ� 

ရှုံးိုကား�ျကား၍ ဝေးကာျာ�း�ထု���းဝေးရာာကားကာာ လူကားထုတိိးခတိး�မား�ဆိုး�ခ��်ကာသွားည့်း။9 

၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဝေးမာလူ (၂၈) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း လူမား�ဝေးပ်ထုာကား ဆိုန်း�းကာျ�းဆိုနိုဒခြပဝေးန်းသွားည့်း ် မာနိုတဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�၊ မာစွာို�ရိာမားတိိုကားသွားစွားမာ ိ

စွာာချဆိုရာာဝေးတိား အရာ�ိးရာာဇနိိုဒကာို အာဏာာသွားမိား�စွာစွားတိပး၏ တိပးသွားာ�မာျာ�ကာ ကာာ�ခြ��်း ��းတိိုကားကာာ �မား�ဆိုး�သွားာာ�ခ�သ်ွားည့်း။ 

ဆိုရာာဝေးတိားအာ� စွာစွားသွားာ� (၃) ဝေးယ်ာကားမာ ိ ဦး�ဝေးခါ�း�အာ� အချကားဝေးပါ�း�မာျာ�စွာာာရှုံးိုကား၍ �မား�ဆိုး�သွားာာ�ခ�င်ြိပး�ဝေးန်းာကား   

လူ�ူတိးလူ�ဝေးစွာကာာ န်းန်းး�တိာ�း�စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�စွာခန်းး�သွားို� ပို�ဝေးဆိုာ�းခ�သ်ွားည့်း။ န်းန်းး�တိာ�း�စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�တိာ�း စွာစွားဝေးဆို�ပုံကာို 

ဆိုရာာဝေးတိားမာ ိ Myanmar Now နို�ိး ် အ�းတိာဗျ��တိာ�း “ပထုမာဆုံို� ဝေးဆိုာ�်းဝေး�ကာာ�်းထုို�းခို�း�တိယ်း။ လူကားနိုစိွား�ကားကာို 
ဝေးခါ�း�ဝေးပ်တိ�းခို�း�ငြိပး�ဝေးတိာ ်�ာ�ခနု်းး ခနု်းးသွားာာ�ခို�း�တိယ်း။ တိစွားဝေးန်းကာနု်းးလုံူ�ပူထုာ�တိ� ်ကာတိိရာာလူမား�ဝေးပ်မာာိ ��ူဝေးထုာကားငြိပး�ဝေးတိာ ်
လူကားနိုစိွား�ကား ဝေးခါ�း�ဝေးပ်တိ�းထုာ�ခို�း�ငြိပး� ��ူကာို အာ�ခြပ�ငြိပး�ဝေးတိာ ် �ဝေးရာာဝေးသွားာပါ�သွားာာ�ရာတိယ်းဆုိိုဝေးတိာ ် ခြမာ�း�ကာည့််းလူိုကားဝေးပါ၊် 
�ယ်းဝေးလူာကားအထို န်းာကာျ�းမာလူ�ဆိုိုတိာ၊ မာနိ်းစွား ၃၀ ဝေးလူာကား�ကာာတိယ်း၊ ဦး�ဇ�း�တိို�ကာို ထုာ�မာယ်းအ်ဝေးဆိုာ�းကာို ဝေးရာာကားတိ�အ်ထု။ိ 
သွားာာ�ခ�ရ်ာတိ�အ်ချနိ်းးမာာိလူည့်း� ဝေးနို�ိတိယ်းဆိုိုရာ�း ဝေးန်းာကားကာဝေးန်း ရှုံးိုကားတိယ်း” ဟု ုမာနိ်းး�ခ�သ်ွားည့်း။

မာနိုတဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�၊ သံွားဃာာသွားပိတိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�တိာ�း ပါ��းဝေးလူရ်ာိိဝေးသွားာ ဆိုရာာဝေးတိား ဦး�သွားရိာနိ်းနိုဒ၊ ဦး��လိူာသွား၊ ဦး�သွားစုွာတိိိ၊ ဦး�ဝေးရာ�တိနို�်ိး 

ဦး��းရာယိ်ဓားမာမတိို�သွားည့်း ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား ဝေးအာကားတိို�ာလူတိာ�း မာဟုာဝေးအာ�းဝေးခြမာငြိမာ�ိ�န်းယ်း စွာနိ်းးပန်းး�ရာပးအတိာ�း� ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းစွာဉ်း 

စွာစွားသွားာ�မာျာ�မာ ိ အမိားစွား�ကာာ�ခြ��းတ်ိိုကားကာာ အ�မား�ခံခ�ရ်ာငြိပး� ရာာဇသွားတိးကြီးကား�ပု�းမာ (၅၀၅-ကာ) ခြ��း ် ၂၀၂၂ ခနုိုစိွား ဇလူူို�းလူတိာ�း 

ဝေးထုာ�း�ဏား (၃) နိုစိွားချမာတိိးခံခ�ရ်ာသွားည့်း။10 အမာျ�ိ�၊ �ာသွားာ၊ သွားာသွားန်းာ ဝေးစွာာ�်းဝေးရာာိကားသွားည့်းဟု ု ဝေးကြွကာာ�ဝေး�ကာားဝေးလူရိိ်ာဝေးသွားာ 

အာဏာာသွားမိား�စွာစွားဝေးခါ�း�ဝေးဆိုာ�းမာျာ�သွားည့်း  ၎�း�တိို�အာ� ဆိုန်းး�ကာျ�းသွားည့်း ်မာည့်းသွားည့်းလ်ူပူဂိုုုံး�လူး၊ ရာဟုန်းး�ကာိုမာဆိုို ရာကားစွာကားစွာာာ�နိိုိိပး၊ 

သွားတိးခြ�တိးဝေးလူရိိ်ာသွားည့်း။  အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� စွာစွားတိပးမာ ိ�နု်းး�ကြီးကား�ဝေးကာျာ�း�မာျာ�အာ� ��းစွား�ကာာ ပစွားခတိးခြခ�း�မာျာ�ဝေး�ကာာ�း ်

အန်းည့်း�ဆုံို� �နု်းး�ကြီးကား� (၅) ပါ�ဝေးသွားဆုံို�ငြိပး�ခြ�စွားသွားည့်း။

 9စွာစွာ်ဖော်က်�င့််စွားပ်ါ�စွာပ််က် ဘဲရုှား��ဘဲရုှား��၊ လွက််က် က်��ယူ��က်��ယူ��. (2021, July 26). Myanmar Now. 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/7584  
10ibid.

စွာစွားတိပးရာ�� အာဏာာသွားမိား�မာကုာို ဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပ၊ သွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�တိခုကာို ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ ၁၀ ရာကားဝေးန်း� ၂၀၂၁ ကာ ရာန်းးကုာန်းးငြိမာ�ိ�
 ကာလုူသွားမာဂုုံး ရုံှုံး�အန်းး�တိာ�း တိန်းး�စွား�လူညိ့််းလူည့်း ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းပုံ။



(၁.၈) ဝေးထုာ�းတိာ�း�ဆိုနိုဒခြပမုာမာျာ�နို�ိး ်�နိိုိိပးမာမုာျာ�

စွာစွားအာဏာာရာ�ိးအာ�ဆိုန်းး�ကာျ�းသွားည့်း ် ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�ကာို နိုို�း�ံတိ�န်းး� ဝေးန်းရာာအနိုိံ�ဝေးတိာ�ရာသွားည့်းအ်ခြပ�း 

အကာျဥး�ဝေးထုာ�းမာျာ�အတိာ�း�တိာ�းလူည့်း� နုိို�း�ံဝေးရာ�အကာျဥး�သွားာ�မာျာ�၏ အာဏာာရာ�ိးအန်းးတိသုွားည့်း ် ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�ကာို 

ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ ၂၀၂၁ခနုိုစိွား နိုစိွားလူယ်းပို�း� ကာာလူတိာ�း ခြမာန်းးမာာခြပည့်းတိာ�း�၌ ကာိုဗစွားတိတိယိ်လူို�း�ခြပ�း�ထုန်းးခ�စ်ွာဥး 

ဝေးထုာ�းတိာ�း�အကာျဉ်း�သွားာ�မာျာ� ကာ�ူစွာကားမာနုို�ိး ်ဝေးရာာဂုံးါအဝေးခြခအဝေးန်း ဆိုို�ရာာွ�ဝေးန်းသွားည့်းကာို အာဏာာပို�းမာျာ�မာ ိလူျစွားလူျ�ရှုံးထုုာ�ခြခ�း�၊ 

အကာျဉ်း�ဦး�စွား�ဌာာန်းရာိိ �န်းးထုမား�မာျာ�အတိာကားလူည့်း� ကာျန်းး�မာာဝေးရာ� ဝေးစွာာ�းဝ်ေးရာာိကားမုာ မာရိိာခြခ�း�၊ စွာစွားဝေးကာာ�းစွား၏ ဇာန်းးလူ (၃၀) 

ရာကားဝေးန်း� လူာတိးငြိ�မိား�ချမား�သွားာခာ�း ်ဝေးပ�ဝေးသွားာ အကာျဉ်း�သွားာ�မာျာ�ထု�တိာ�း နုိို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ�မာျာ� မာပါ��းခြခ�း�တိို�ဝေး�ကာာ�း ်ဇလူူို�း 

(၂၃) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း အ�း�စွာနိ်းးဝေးထုာ�းတိာ�း� ဆိုနိုဒခြပခြခ�း� ခြ�စွားဝေးပ်ခ�သ်ွားည့်း။ ထုိုဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာတိာ�း (၁) နိုို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ�မာျာ� 

အာ�လုံူ�ခြွခာ�း�ချကားမာရိိာ လူာတိးဝေးပ�ရာန်းး၊ (၂) ဝေးထုာ�းတိာ�း�တိာ�း ဝေးဆို�ကုာသွားခာ�်းနို�ိး ်ကာျန်းး�မာာဝေးရာ�ဝေးစွာာ�းဝ်ေးရာာိကားမုာ ရာရိိာရာန်းး နို�ိး် 

(၃) တိ�း��ကာပးလူာန်းး�ဝေးသွားာ ဝေးထုာ�းတိာ�း�စွာည့်း�မာျဉ်း�မာျာ�အာ� ဝေးခြ�ဝေးလူျာဝ်ေးပ�ရာန်းးဆုိိုသွားည့်း ် အချကား ၃ ချကားအာ�ဝေးတိာ�း�ဆုိိုခ�င်ြိပး� 

ဝေးသွားာ�သွားစွာစာသွားးချ�း�ကာိုလူည့်း� ဟုစွားဝေးကြွကာာ�ခ��်ကာသွားည့်း။ ဆိုနိုဒခြပရာာတိာ�း ပါ��းသွားည့်း ် နိုို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ�မာျာ�ကာို 

စွာစွားဝေးကာာ�းစွားတိပး�ာ����းဝေးတိာကာ ရှုံးိုကားနိုကိားငြိ��ိခာ� ငြိပး�ဝေးန်းာကား ဦး�ဝေးဆိုာ�းပါ��းခ�တ်ိ� ်ဗမာာနိုို�း�ံလုံူ�ဆိုို�းရာာ ဝေးကာျာ�း�သွားာ�သွားမာဂုုံးအ�ာ��ချ�ပး 

ဗဟုိုအမာဝုေးဆိုာ�းအ�ာ����း ကာိုဝေးဇားထုကားနိုို�း (ဝေးခ်) ဆိုစွားနိုို�း နို�ိး ်တိခြခာ� နိုို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ� (၂၀) အာ�တိိုကားပိတိးခံထုာ�ရာသွားည့်း။ 

ထုို�ဝေးန်းာကား ဝေးထုာ�းတိာ�း�ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�မာျာ�ကာို ခပးစွာပိးစွာပိးခြ�စွားဝေးပ်ခ�င်ြိပး� ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁) ရာကားမာ ိ (၆) ရာကားဝေးန်း�အတိာ�း� hunger 

strike  ဝေးခ် အဟုာရာခြ�တိး အစွာာ�တိးခံ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�တိာ�း နုိို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ� (၂၀၀) ခန်းး�ပါ��းခ�င်ြိပး�  ဝေးထုာ�းမာဝိေးပ�သွားည့်း ်

အစွာာ�အဝေးသွားာကားဝေးတိာကာို မာစွာာ��� ဆိုနိုဒခြပခ��်ကာသွားည့်း။ ဝေး�ဝေး�်�ါရားလူ (၁၂) ရာကားဝေးန်း�တိာ�းလူည့်း� တိန်းသွားာာရားတိို�း�၊ ထုာ��ယ်းငြိမာ�ိ�ရာိိ 

ထုာ��ယ်းအကာျဉ်း�ဝေးထုာ�းကာ နုိို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ� မာျာ�သွားည့်း �တုိယိ်အကြီးကာမိား အစွာာ�တိးခံဆိုနိုဒခြပခ�သ်ွားည့်း။ ဧရာာ�တိးတိို�း� 

ပသုွားမိားအကာျဉ်း�ဝေးထုာ�းအတိာ�း� ခြပည့်းလူည့်းစုွာရုံှုံး�နိုစိွားဝေးခြခာကားလုံူ� လူပုးရာာိ�မာလုူပုးဝေးဆိုာ�းခ�သ်ွားည့်း ် နိုို�း�ံဝေးရာ�အကာျဉ်း�သွားာ� (၅) ဦး� 

တိိုကားပတိိးငြိပး� နိုိိပးစွာကားခ��်ကာသွားည့်း။

ဧငြိပးလူ (၃) ရာကားဝေးန်း� မုံာရာာွ အကာျဥး�ဝေးထုာ�းတိာ�း� ဝေးကြွကာာ�ဝေး�ကာားဆိုနိုဒခြပမုာဝေး�ကာာ�း ်ဝေးထုာ�းအာဏာာပို�းမာျာ�ကာ ပစွားခတိးငြိ�ိ�ခာ�မာခု�င်ြိပး�  

အကာျဉ်း�သွားာ� (၁) ဦး�ဝေးသွားဆုံို�ငြိပး� (၅) ဦး� �ဏားရာာရာခ�သ်ွားည့်း။ ဝေးမာလူ (၈) ရာကားဝေးန်း� 

ကာရာ�းခြပည့်းန်းယ်း �ာ�အံအကာျဉ်း�ဝေးထုာ�းထု�တိာ�း အကာျဉ်း�သွားာ�တိချ�ိ� အဓားမာမ 

ဝေးထုာ�းဝေးခြပာ�း�ဝေးရာေ�ခံခ�ရ်ာသွားခြ��း ် ဝေးထုာ�းတိာ�း� ဆိုနိုဒခြပခ�သ်ွားည့်း ် လူ�ူယ်း (၁၉) ဦး� 

အာ� တိိုကားပိတိး နိုိိပးစွာကားခ�ဝ်ေး�ကာာ�း� ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 

၂�၂၂ ခနုိုစိွား ဇာန်းးလူ (၁၃) ရာကားတိာ�း ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�၊ အ�း�စွာနိ်းးအကာျဉ်း�ဝေးထုာ�းအတိာ�း� 

နိုို�း�ံဝေးရာ� အကာျဉ်း�သွားာ� (၁၁) ဦး�မာ ိ အစွာာ�တိးခံ ဆိုနိုဒခြပခ�င်ြိပး� ဝေးထုာ�းအာဏာာ 

ပို�းမာျာ�မာ ိ ရှုံးိုကားနိုကိားကာာ တိိုကားပတိိးထုာ�လူိုကားဝေး�ကာာ�း�သိွားရာသွားည့်း။ 

အကာျဉ်း�ဝေးထုာ�းအတိာ�း� ဝေးထုာ�းတိာ�း�အကာျဉ်း�သွားာ�မာျာ�၏ အခာ�်းအဝေးရာ�နို�်ိး 

ပကားသွားကားလူာ�း အစွာာ�တိးခံ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�သွားည့်း အခြမာ�်းဆုံို�အဆို�်း 

ဝေးတိာ�း�ဆိုိုမာခုြ�စွားသွားည့်း။11

၉

11အင့််�စွာုန်း်ထုဖော်�င့််အတ်ငွ့််� န်းုုင့််င့်ံရှားဖော်� အက်းဉ်�သ�� ၁၁ ဦး� အစွာ�င့်တ််ခွံ ဆိုန်း္ဒပ်�သ��င့်် � ရှားုုက််န်း�က််ပ်� း� တ်ုုက််ပ်ုတ််ခွ�င့််�ခွံထု��ရှား. (13 June, 2022). 

Ayeyarwaddy Times. https://www.facebook.com/508784185946254/posts/2202256276599028 

ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�၊ အဝေးန်းားရာထုာလူမား�မာဝေးပ်မာ ိသွားပတိိးတိစွားခကုာိုငြိ��ိခာ�အငြိပး�
 �မား�ဆိုး�ခ�ရာသွား ူတိစွားဦး�အာ� အချ�ပးကာာ�အတိာ�း�ဝေးတိာ�ရာစွာဉ်း။ ၂၀၂၁ခနုိုစိွား၊ မာတိးလူဆိုန်းး�။



(၁.၉)စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�နို�ိး ်ဝေးထုာ�းတိာ�း�အ�ကာမား��ကားနိိိုပးစွာကားမုာ
အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကား စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းသွားည့််း လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�တိာ�း �မား�ဆိုး�ခံရာသွားည့််း အခြပစွားမာ�ခ်ြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� 
ဥပဝေး�အရာ အဝေးရာ�ယ်ခူြခ�း�မာရိိာပ� အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးလူကားဝေးအာကားခံ စွာစွားသွားာ�မာျာ�မာ ိ စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�စွာခန်းး�မာျာ�သွားို� 
အတိ�း�အဓားမာမပို�ဝေးဆိုာ�းငြိပး� နိုိိပးစွာကားညှ့်ဥး�ပမား�မုာမာျာ�စွာာာ ကာျ��လူာန်းးလူာ�ကာသွားည့်း။ စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�စွာခန်းး�မာျာ�တိာ�း ဥပဝေး�မာ�စ်ွာာာ 
အ�ကာမား��ကားညှ့်ဥး�ပမား�နိိိုပးစွာကားဝေးန်းခြခ�း�အာ� ခြပန်းးလူည့်းလူာတိးဝေးခြမာာကားလူာသူွားမာျာ�၏ ဝေးခြပာဆုိိုချကားမာျာ�နို�ိ်း ခို�းလုံူသွားည့််း 
အဝေးထုာကားအထုာ�မာျာ�ခြ�စွားသွားည့််း ၎�း�တိို� ခနိုာာကာိုယ်းဝေးပ်တိာ�း ကာျန်းးရာိိဝေးန်းဝေးသွားာ  �ါဏားရာာ၊ အမာာရာတွိးမာျာ�ဝေး�ကာာ�်း 
သွားရိာိိနိုို�းသွားည့်း။ “ခဝုေးန်းာကားပို�း� ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာလူပုးလူို� လူ�ူယ်းတိစွားဝေးယ်ာကားကာို သွားတူိို��မား�မိာငြိပးဆိုိုလူို�ရာိိရာ�း 
သွားတူိို�ဝေးထုာ�းဝေးတိာတိရာာ�ရုံှုံး�ဝေးတိာမာာိ ဥပဝေး�အရာ ရာမာန်းးဝေးတိာယ်တူိာမာျ�ိ�၊ အမာ�ုာ�်းတိာမာျ�ိ�၊ �ါမာျ�ိ�ဝေးတိာအရာ�းမာလူပုး��န်း�� သွားတူိို�ကာ 
�းစွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�ဝေးပါဝ်ေးန်းား၊ သွားကားဆိုို�းရာာစွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�ကာို အရာ�းဝေးခ်သွားာာ�တိယ်း။ အန်းည့်း�ဆုံို� (၇) ရာကား တိစွားပတိးကာဝေးန်းငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိ
အမာျာ�ဆုံို� (၁၅) ရာကား၊ တိစွားလူအထုဝိေးပါ ်။ သွားတူိို��မား�သွားာာ�တိ�လ်ူကူာ �ယ်းဝေးလူာကားအဝေးရာ�ပါတိ�သူ်ွားလူ�။ �ယ်းကာာန်းးရာကားဝေးတိာကာို 
ထုစိွာပးထုာ�တိ�သူ်ွားလူ�ဆိုိုတိ� ်အဝေးပ်မာတူိည့်းငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိတိစွားပတိးကာဝေးန်း တိစွားလူထု�ိးညှ့်�း�ပမား�နိိိုပးစွာကား စွာစွားဝေးဆို�တိယ်း။ အဓိားကာကာ 
သွားတိ�း�အချကားအလူကားဝေးတိာ၊ ဝေးန်းာကားလူဝူေးတိာကာိုဝေး�ား�ို�အတိာကားဝေးပါဝ်ေးန်းား။ ဆိုိုဝေးတိာ ် အ�စ်ွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�ဝေးတိာမာာိ ကာျဆုံို�သွားာာ�တိ�်
ရာ�ဝေး�ားဝေးတိာလူည့်း�ရိိာတိယ်း။ မာကာျဆုံို�ရာ�းလူည့်း� �ဏားရာာ�ဏားချကားမာျ�ိ�စုံွာရာ�ကာတိယ်း”  ဟု ု ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�အာ� 
ပဝူေးပါ�း�ဝေး�ားဝေးဆိုာ�းဝေးန်းဝေးသွားာ သွားပိတိးဝေးကာားမာတိးအ�ာ����းမာ ိအ�းတိာဗျ��တိခတုိာ�း ဝေးခြ�ဆုိိုထုာ�သွားည့်း။

မာည့်းသွားည့််းအမာခုြ��်း�မား�ဆိုး�ခံရာသွားည့်းခြ�စွားဝေးစွာ �မား�ဆိုး�ခံရာဝေးသွားာခြပည့်းသူွားမာျာ�သွားည့်း တိရာာ�ဥပဝေး�အရာ  ဝေးရာ�ိဝေးန်း�ာိ�၍ 
အမာရုာ�းဆိုို�း နိုို�းဝေးသွားားလူည့်း� အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� ဥပဝေး�မာ�စ်ွာာာ�မား�ဆိုး�၍ ဝေးထုာ�းချခြခ�း�မာျာ� 
လူပုးထုံု�လုူပးန်းည့်း�မာျာ�နို�်ိး မာဆိုးဝေးလူျားဝေးသွားာ ညှ့်ဥး�ပမား�စွာစွားဝေးဆို�ဝေးမာ�ခြမာန်းး�ခြခ�း�မာျာ�အခြပ�း ကြီးကာ�ိ�ဝေးပ�စွားရာ�းခြခ�း�မာျာ�နို�်ိး 
လူကားစွာဝေး�ျာကားရာ�ိး�လူ�း� သွားတိးခြ�တိးခြခ�း�မာျာ�ကာို ကာျ��လူာန်းးဝေးန်းဝေး�ကာာ�း� ဥပဝေး�ပည့်ာရာ�ိးမာျာ�ခြ�စွား�ကာဝေးသွားာ ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ�ထံုမာလိူည့်း� 
�ကာာ�သွားရိာသွားည့်း။ “�မား�ဆိုး�ခံရာသူွားဝေးတိာကာို သွားာာ�ကူာည့်းတိ�အ်ခါမာာိ ကာျဝေးတိားတိို�ဟုာ မာျကားခြမာ�းကာိုယ်းဝေးတိာ�ဆိုိုသွားလူို 
ဝေးတိားဝေးတိားမာျာ�မာျာ�ကာို သွားတူိို� ညှ့်ဥး�ပမား�နိိိုပးစွာကားထုာ�တိာကာို ဝေးတိာ�ရာတိယ်း။ အမာနိ်းးဝေးတိာ ် ညှ့်ဥး�ပမား�နိိိုပးစွာကားတိယ်းဆုိိုတိ�စ်ွာကာာ�
ရာပးကာဝေးတိာ ် �ါပ�ရိိာလူို� �ါကာိုပ� သုံွား�ရာတိာဝေးပါဗ်ျာ။ ဝေးခြပာရာရာ�းဝေးတိာ ် သွားတူိို�ဟုာ တိကာယ်းတိမား� ထုထိုဝိေးရာာကားဝေးရာာကားလူပုးတိ�် 
သွားဝူေးတိာကာို သွားတိးပစွား�ို� သွားတူိို�လူပုးဝေးန်းတိာပါ။ �းသွားတိးပစွား�ို�လူပုးတိ�ခ်ြ�စွားစွာဉ်းရာ�� process ထု�မာာိပ�ရာိိဝေးန်းဝေးတိာ ် ညှ့်ဥး�ပမား� 
နိုိိပးစွာကားမုာဝေးတိာခြ�စွားဝေးန်းတိာဝေးပါဗ်ျာ” အကာျဉ်း�ဝေးထုာ�းမာျာ�နို�်ိး စွာစွား ဝေး�ကာာဝေးရာ�စွာခန်းး�မာျာ�တိာ�း အ�ကာမား��ကား�မား�ဆိုး�၊ 
ဝေးထုာ�းချခံထုာ�ရာဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� ရှုံးပုးပို�း�ဆိုို�းရာာ ညှ့်ဥး�ပမား��နိိိုပးစွာကားခြခ�း�နို�်ိး စွာတိိးပို�း�ဆိုို�းရာာညှ့်ဥး�ပမား� 
နိုိိပးစွာကားခြခ�း�မာျာ�ကာို စွာန်းစွားတိကာျ ခြပ�လုူပးဝေးန်းသွားည့်းအ်ခြပ�း လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာ အ�ကာမား��ကားမုာမာျာ�စွာာာလူည့်း� ခြပ�လုူပးဝေးန်းသွားည့်းကာို 
စုံွာစွာမား�သွားရိာိိရာသွားည့်း။ “�းလူိုပ�ဆိုနိုဒခြပရာ�း�န်း�� �မား�ခံရာတိာဝေးပါ။် �မား�ခံရာတိ� ် အချနိ်းးမာာိ… ဝေးခြပာရာမာယ်းဆုိိုရာ�း စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�ကာို 
စွာဝေးရာာကားတိ� ် အချနိ်းးမာာိ ဝေးရာမာတိိုကား��ူ၊ �းတိို�း� အ�တိးထုာ�တိယ်းဝေးပါဗ်ျာ။ ဝေးန်းာကားဆုံို� ဝေးရာလုံူ��ဆိုာဝေးန်းတိ�အ်ချနိ်းးထုထိုာ�ငြိပး� 
စွာစွားဝေးမာ�တိယ်း၊ ပး�ဝေးတိာ ် ရှုံးိုကားတိယ်းဝေးပါဗ်ျာ။ ရှုံးိုကားတိ� ် အခါမာာိလူည့်း� �းကြီးကာ�ိ�လုံူ�ဝေးတိာန်း�� ရှုံးိုကားတိယ်း။ ဝေးကာျာကာနု်းး�ဝေးတိာဆိုို 
စွာတုိးခြပတိးသွားတိးဝေးန်းတိာပ�။ ငြိပး�ဝေးတိာ ်�းလူကားဝေးတိာကာို ဓားာ�န်း��မာာန်းး�တိယ်းဝေးပါ၊် မာဝေးခြ�မာချ�း�မာာန်းး�တိယ်း… �တုိယိ်အဝေးခါကားကာျဝေးတိာ ်
အမိား��းစွား�ခံရာငြိပး�ပါသွားာာ�တိာ။ ပါသွားာာ�တိ�အ်ချနိ်းးမာာိ စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�မာာိ စွာစွာဝေးရာာကားချ�း� �းဝေးကာာ�းဝေးတိာဝေးမာ�တိ� ်ဝေးမာ�ခာန်းး�ဝေးတိာမာဝေးခြ�တိ� ်
အတိာကားရှုံးိုကားခံရာတိယ်းဝေးပါဗ်ျာ၊ �းကြီးကာ�ိ�ဝေးတိာန်း�� အရှုံးိုကားခံရာတိာရာိိတိယ်း၊ ဓားာ�န်း��အမာာန်းး�ခံရာတိာရာိိတိယ်း။ ငြိပး�ဝေးတိာ ် သွား�ူကာို 
ဝေးချာက်ာာကားသုံွား�တိာကာ ကာျဝေးတိာ ် လူတူိစွားဝေးယ်ာကားကာိုဝေး�ားရာ�း သွားတူိို�ကာဝေးန်းငြိပး�ဝေးတိာ ် ခြပစွား�ါဏားတိစွားနိုစိွားဝေးလူာာဝ်ေးပ�မာယ်း
လူို�ဝေးခြပာတိယ်း။ �ါဝေးပမာယ််း �ါကာို မာလူပုးခ�တ်ိ�အ်တိာကား ကြီးကာ�ိ�န်း��ထုပးရှုံးိုကားခံရာတိယ်း။ ငြိပး�ဝေးတိာ ် ဝေးသွားန်းတိးန်း�� ချနိ်းးငြိပး�ဝေးတိာ ်
ပစွားဝေးတိာမ်ာယ််းပုံစံွာမာျ�ိ�လုူပးတိယ်း၊ ငြိပး�ဝေးတိာ ် ကာျည့်းဆံိုမာပါတိ� ် ဝေးသွားန်းတိးန်း�� ချနိ်းးငြိပး�ဝေးတိာပ်စွားတိာမာျ�ိ�ရိိာတိယ်း။ �းလူိုပုံစံွာမာျ�ိ�ဝေးတိာ ်
အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးကာ လူပုးတိာမာျ�ိ�ဝေးတိာရိိာတိယ်း” ဟု ု စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�တိာ�း ကာိုယ်းတိို�းကြုံကံာ�ဝေးတိာ�လူာငြိပး� လူကားရာိိအချနိ်းးထု ိ
ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း ဆိုကားလူကားပါ��းဝေးန်းဝေးသွားာ လူ�ူယ်းတိစွားဦး�မာ ိဝေးခြပာ�ကာာ�ထုာ�သွားည့်း။

၁၀



၁၁

(၁.၁၀) စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�နို�ိး ် အကာျဥး�ဝေးထုာ�းတိာ�း�ဝေးရာာကား အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�၊  
LGBTQIA+ မာျာ�၏ �ရာ�စွာခန်းး�

ဆိုနိုဒခြပ၊ သွားပတိိးဝေးမာာိကားဝေးန်းစွာဉ်း အ�ကာမား��ကားငြိ�ိ�ခာ�း�ခံရာငြိပး� ရှုံးိုကားနိုကိား�မား�ဆိုး�ခံခ�ရ်ာသွားည့််း အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�၊ LGBTQIA 

မာျာ�သွားည့်း ကြီးကား�ဝေးလူ�သွားည့််း ဥပဝေး�ပ�ုးမာမာျာ�ခြ��်း တိရာာ�စွာာ�ခံ�ကာရာငြိပး� ထုိုမာတိိဆို�်း စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�တိာ�း ရာကားရာကားစွာကားစွာကား 

ညှ့်ဥး�ပမား�နိိိုပးစွာကားမုာမာျာ�ကာိုလူည့်း�ခံ�ကာရာသွားည့်း။ အထု�ူသွားခြ��်း နိုို�းကာျဥး�အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�နို�ိ်း LGBTQIA မာျာ�သွားည့်း 

အကာျဥး�ဝေးထုာ�းနို�်ိး စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�စွာခန်းး�မာျာ�တိာ�း လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာ အ�ကာမား��ကားမုာမာျာ�ကာျ��လူာန်းးခံဝေးန်းရာသွားည့်း ် ခြ�စွားစွာဥးတိချ�ိ�ကာို 

ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဇလူူို�းလူအတိာ�း� အ�မား�ခံခ�ရ်ာသွားည့််း အသွားကား (၃၀) ဝေးကာျားအရွာယ်းဆိုနိုဒခြပအမာျ�ိ�သွားမား� 

တိစွားဦး�အာ� မာျကားလုံူ�ကာိုအ�တိးစွာခြ��်းပတိိး၊ ဝေးန်းာကားခြပန်းးအဝေးန်းအထုာ� လူကားထိုပးခတိး�မား�ဆိုး�သွားာာ�သွားည့်း။ ထုို�ဝေးန်းာကား 

စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�တိာ�း �နု်းး�ထု�ရိိာဆိုနိုဒခြပခ�သ်ွားည့််းပုံမာျာ�၊ စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ ဝေး�်စွား�တုိးပို�စွားမာျာ�ဝေးတိာ�ရာိိ၍  သွားမူာနို�ိ်းအတိ ူ

ဆိုန်း�းကာျ�းဆိုနိုဒခြပခ�သ်ွားမူာျာ�ကာို ထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာရာန်းး စွာစွားသွားာ�မာျာ�ကာ ရှုံးိုကားနိုကိားကာန်းးဝေးကာျာကားနိိိုပးစွာကားခ��်ကာသွားည့်း။ 

ထုို�အခြပ�း ရှုံးို�း�ရှုံးို�း�စွာို�း�စွာို�း�စွာကာာ�လုံူ�မာျာ�ခြ��်း ဆို�ဆိုိုကြီးကာမိား�ဝေးမာာ�း�ကာာ ဝေးသွားဝေးစွာနိုို�းဝေးလူာကားသွားည့််းလူကားန်းကားမာျာ�ခြ��်း 

�ို�း�ရှုံးိုကားခြခ�း�ကာိုလူည့်း� ခံခ�ရ်ာသွားည့်း။ လူာ၊ ဝေးသွားန်းတိး၊ ခာမာျာ�ခြ��်း သွားတိးပစွားရာန်းးငြိခိမား�ဝေးခြခာကားဝေးခြပာဆုိိုငြိပး� ဝေးခြခသွားန်းး�ကာိုလူာခြ��်းတိိုကား 

စွာစွားဝေးမာ�ကာာ အဝေးခြ�မာရာပါကာ ထုပးမံာရှုံးိုကားနိုကိားခံခ�ရ်ာသွားည့်း။ စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�ကာာလူအတိာ�း�တိာ�း အဆုိိုပါအမာျ�ိ�သွားမား�သွားည့်း 

အ�ကာမား��ကားစွာစွားသွားာ�မာျာ�ထံုတိာ�း ရာ�းသွားာ�မာျာ�ကာိုအတိ�း�အ�ကာပးအကာို�းခံရာခြခ�း�၊ ပါ�စွာပးထု�သွားို�အရာကားမာျာ� အတိ�း�ထုို�တိိုကားငြိပး� 

မာဝေးသွားာကားပါကာ ကာန်းးဝေးကာျာကားသွားတိးပုတိးခြခ�း�၊ အကာျ��ကာယ်းသွားး�မာျာ�အာ�ခြ��တိးကာာ အဓားမာမခြပ�ကာျ�်းရာန်းးကြီးကာ�ိ�စွာာ�မာအုာ� 

ကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ခ�ရ်ာငြိပး� ဝေးန်းာကားဆုံို�တိာ�း HIV ပို�ရိိာဝေးန်းသွားည့်းဟု ု လူမိားလူည့်းဝေးခြပာ�ကာာ�ခ�သ်ွားခြ��်း ထုိုအခြ�စွားအပျကားမာ ိ

လူာတိးဝေးခြမာာကားသွားာာ�ခ�သ်ွားည့်းဟု ုMyanmar Now သွားတိ�း�ဌာာန်း၏ ဝေး�ားခြပချကားအရာသွားရိာိိရာသွားည့်း။12

အာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားမုာမာျာ�တိဝေးလူာာကားတိာ�း ခြမာန်းးမာာခြပည့်းမာ ိ လူ�ိးစွာတိိးခံယ်မူာကုာာ�ခြပာ�သူွားမာျာ�သွားည့်း 

စွာစွားအာဏာာရာ�ိး ဆိုန်း�းကာျ�းဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�ကာို ကာမာာာန်ိုို�း�ံမာျာ�နို�်ိး နိုို�း�ံတိကာာအသွားို�း�အ�ို�း�မာျာ�ကာ အာရုံှုံးစွာိုကားလူာဝေးစွာရာန်းး   

�တိးစွာာ�ဆို�းယ်�းထုံု��ာ��မာမုာျ�ိ�စုံွာ၊ သွားရုှုံးပးခြပကာာကားမာျ�ိ�စုံွာခြ��်း  ခြပ�လုူပးခ�သ်ွားည့်းမာျာ�ရိိာခ�သ်ွားည့်း။ ထုိုဝေး�ကာာ�်း အဆိုိုပါ 

လူ�ိးစွာတိိးခံယ်မူာကုာာ�ခြပာ�သူွားမာျာ�ကာို အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ ပို၍အာရုံှုံးစွာိုကားကာာ �နိိုိိပးမာမုာျာ� ကာျ��လူာန်းးဝေး�ကာာ�း� ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ 

မာနိုတဝေးလူ�န်းန်းး�တိာ�း�စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�တိာ�းလူည့်း� ဗကာသွားအ�ာ����းဝေးကာျာ�း�သူွား (၁) ဦး�နို�ိ်း စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�ဝေးရာာကားအမာျ�ိ�သွားာ�(၂) 

ဦး�ကာို အဓားမာမခြပ�ကာျ�်းခံရာဝေး�ကာာ�း�၊ ဝေးဆို�ကုာသွားခာ�်းမာရာဝေး�ကာာ�း� ဗကာသွားမာျာ�အ�ာ��ချ�ပးကာဝေး�ကာခြ�ာချကား ထုတုိးခြပန်းးထုာ�သွားည့်း။13   

အကာျဥး�ဝေးထုာ�းထု�တိာ�း ဝေးန်း�စွာဥးနို�ိ်းအမာာ လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာ အခြမာတိးထုတုိးဝေးစွာားကာာ�မုာမာျာ�ကာို အကာျဥး�သွားအူမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ� 

ကြုံကံာ�ဝေးတိာ��ကာရာသွားည့်း။ ဝေးထုာ�း��းစွာာဝေးတိာ�ခြခ�း�၊ ရုံှုံး�ထုတုိးသွားာာ�ရာခြခ�း�၊ ဝေးဆို�ခန်းး�သွားာာ�ရာခြခ�း�စွာသွားည့််း အဝေးခြခအဝေးန်းမာျ�ိ�တိာ�း 

ဝေးထုာ�း�န်းးထုမား�မာျာ�ကာ တိရာာ�မာ��းပစွာစည့်း�မာျာ�၊ တိာ�ခြမာစွားဝေးဆို��ါ�မာျာ�၊ ပိုကားဆံို၊ စွာာ စွာသွားည့်းတိို�သွားယ်းယ်လူူာမာည့်းစွာို�၍ဟူုဝေးသွားာ 

ရာည့်းရာယွ်းချကားကာို အဝေး�ကာာ�း�ခြပကာာ ရာ�းသွားာ�မာျာ�ကာိုကာို�းခံရာခြခ�း�၊ မာနိ်းး�မာကာိုယ်းထု�လူကားနိုိုကားစွာစွားဝေးဆို�ခံရာသွားည့်းမာျာ�

ကာို ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ စွာစွားတိပးလူကားဝေးအာကားခံ ဝေးထုာ�း�န်းးထုမား�မာျာ�သွားည့်း ထုိုသွားို�ရာာိဝေး�ာစွာစွားဝေးဆို�ဝေးန်းစွာဥးအချနိ်းးတိာ�း တိခါတိရံာ 

“န်း�်းပစွာစည့်း�ကာဝေးသွား�တိယ်း၊ ကြီးကား�တိယ်း” ဟု၍ူပ�း ပါ�စွာပးအရာသွားာခံဝေးခြပာဝေးလူရိိ်ာ�ကာဝေး�ကာာ�း� သွားရိာသွားည့်း။14 ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဝေးမာလူအထု ိ

NUG အစွာို�ရာ၏အချကားအလူကားမာျာ�အရာ အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးဝေး�ကာာ�်း LGBTQIA (၇၃) ဦး�ဝေးကာျား �မား�ဆိုး�ထိုန်းး�သွားမိား�ခံခ�ရ်ာငြိပး� 

(၁၂) ဦး�ထုကားမာန်းည့်း�ဝေးသွားဆုံို�ခ�ရ်ာသွားည့်း။ 

  12Moe Oo. (January 2022). အမှုး�ု�သမှုး�တ်စွာ်ဦး� ဖော်ရှား�က််ခွ��ရှားသည််� စွာစွာ်ဖော်ကြက်�ဖော်ရှား�င့်ရှား�ခွန်း်� ၃၆ န်းာရှားး. 

Myanmar Now. https://www.myanmar-now.org/mm/news/10110 

13အ�မှု်�ဆိုး�ခွံ အမှုး�ု�သမှုး�ရှား�ဖော်ဘဲ�်မှုး��၏ စွာစွာ်ဖော်ကြက်�ဖော်ရှား�န္ဒ�င့်�်ဖော်ထု�င့််တ်ငွ့််� လွငု့််ပ်ုုင့််�ဆိုုုင့််ရှား�ဖော်စွာ�်က်��ခွံရှားမှုမုှုး��န္ဒ�င့်�်

ပ်တ််သက််၍ ထုတု််�ပ်န်း်ဖော်ကြက်ည်�ခွးက််. (19 February 2022). All Burma Federation of Student Union.   

https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/a.113631383508735/487029066168963

14န္ဒုုင့််/က်းဉ်း်� အမှုး�ု�သမှုး�မှုး�� လွငု့််ပ်ုုင့််�ဆိုုုင့််ရှား� �နု္ဒ�ုပ််ခွံဖော်န်းရှား. (10 September 2022). The Irrawaddy. https://burma.irrawaddy.com/news/2022/09/10/254440.html 



၁၂

ထု�းရာာိ�သွားည့််း LGBTQIA +အခာ�်းအ ဝေးရာ�တိကားကြွကာာလုူပးရာာိ�သွား ူစွာ�ူရာရိာ�ိး�သွားန်း�းသွားည့်း ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား၊ ဝေးအာကားတိို�ာ (၂) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း 

ဆိုို�းကာယ်းစွား�ဝေးန်းစွာဥး စွာစွားတိပး၏ကာာ�ခြ��်း��းတိိုကား�မား�ဆိုး�ခံခ�ရ်ာသွားည့်း။ မာနိုတဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�ရာ�စွာခန်းး�မာာိတိ�း သွားစွားပ�းဝေးပ်ဝေးဇာကားထုို�ဆိုာ�ချ 

ရှုံးိုကားနိုကိားခံခ�ရ်ာငြိပး� စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�တိာ�း လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာဝေးစွာားကာာ�ခံခ�ရ်ာဝေး�ကာာ�း�သိွားရာသွားည့်း။15 ထုို�အခြပ�း ၂၀၂၂ ခနုိုစိွား၊ ဇာန်းးလူ(၃၀) 

ရာကားဝေးန်း�၊ မုံာရာာွအကာျဥး�ဝေးထုာ�း၌ အရာကားမာ�ူလူာသွားည့််း ဝေးထုာ�း�န်းးထုမား�ကာ Transgender (လိူ�းဝေးခြပာ�း�အမာျ�ိ�သွားမား�)အာ� 

ည့်စွားည့်မား�ဝေးသွားာ လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာ အသုံွား�အနိုနု်းး�မာျာ�ခြ��်းခြ��်း ငြိခမိား�ဝေးခြခာကားဝေးခြပာဆုိိုသွားည့််း လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာအခြမာတိးထုတုိးမာမုာျာ� 

လူည့်း�ရာိိခ�သ်ွားည့်း။16

 

သွားာမာာန်းးလူမူာျာ�အတိာကား အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပး၏ ရှုံးို�း�စွာို�း�ယု်တိးမာာမာမုာျာ�ကာို စွာကာာ�လုံူ�မာျာ�ခြ��်း တိို�း�တိာဝေး�ားခြပရာန်းးပ�း 

မာသွား�်းဝေးလူျားသွားည့််းအဝေးခြခအဝေးန်းတိရာပးကာို ဝေးရာာကားရိိာလူာငြိပးခြ�စွားသွားည့်း။ မာည့်းမာာပ�း စွာစွားအပုးစွာသုွားည့်း အ�ကာမား��ကားရာန်းးလူိုသွားည့််း 

န်းည့်း�န်းာမာျာ�ကာို ထုတုိးသုံွား�လူာသွားည့်းခြ�စွားဝေးစွာ ခြပည့်းတိာ�း�ခြပည့်းပ န်းယ်းပယ်းအသွားး�သွားး�ရိိာ အမာျ�ိ�သွားမား�ထုနုို�ိ်း LGBTQIA +

အ�းအာ�စွာမုာျာ�သွားည့်း တိာန်း�းဆိုတုိးရာပးတိန်း�းသွားာာ�ခြခ�း�မာရိိာသွားည့်းမာာိ ဤ ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား အာဏာာသွားမိား�မုာနို�ိ်းအတိ ူ

ခြမာန်းးမာာဝ်ေးနိုာဦး�ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�၏ စွာစွားမာနိ်းးသွားည့််းလူာတိးဝေးခြမာာကားဝေးရာ�အတိာကား တိိုကားပာ���းစိွာတိး�ဥိာဥးကာို ထု�းဟုပးဝေးစွာသွားည့်းဟု ု

ဝေးခြပာရာဝေးပမာည့်းခြ�စွားသွားည့်း။

  15LGBT တ်စွာ်ဖော်ယူ�က််ရှား�� စွာစွာ်ဖော်ကြက်�ဖော်ရှား�င့်ရှား�ခွန်း်�. (30 October 2021). BBC News. 

https://www.bbc.com/burmese/59102742

  16Tun Tun Win. (July 2022). မှုံရုှားာ�အက်းဉ်း်�ဖော်ထု�င့််တ်ငွ့်် ဖော်ထု�င့််ဝိုန်း်ထုမှု်�က် �မှု်�ဆိုး�ခွံထု��ရှားသည််� 

LGBT ခွံယူထူု��သူက်ုု လွငု့််ပ်ုုင့််�ဆိုုုင့််ရှား� အန္ဒုုင့််က်းင့််� (ဆိုက််သယွူ်ဖော်မှု��မှုန်း်�ခွးက််). Mizzima. 

https://www.facebook.com/216265185075061/posts/5718905161477675

 မာတိးလူ (၃)ရာကားဝေးန်း�တိာ�း  ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�၊ ဝေးခြမာာကားဥကာကလူာပငြိမာ�ိ�န်းယ်း၌ ဆိုနိုဒခြပမာအုာ�အ�ကာမား��ကားငြိ�ိ�ခာ�း�ငြိပး� အမာျ�ိ�သွားမား�မာျာ�အာ� မာတိရာာ��မား�ဆိုး�ထုာ�ပုံ 



၁၃

18န္ဒုုင့််င့်ံသ��မှုး��၏ ပ်ဂု္ဂိုု�ုလွ်ဆိုုုင့််ရှား� လွတွ််လွပ််မှုနု္ဒ�င့််�ပ်ဂု္ဂိုု�ုလွ်ဆိုုုင့််ရှား� လွံခုြုံခွံ�မှုကု်ုု က်�က်ယွူ်ဖော်ပ်�ဖော်ရှား� ဥပ်ဖော်ဒ. (2018, 

October 7). Myanmar Law Library. https://myanmar-law-library.org/IMG/pdf/protection_of_the_citi-

zen_for_the_personal_freedom_and_personal_security_law_no5_2017.pdf 

(၂.၁)  ဥပဝေး�ပို�း�ဆုိို�းရာာ ချ�ိ�ဝေး�ာကားခံရာခြခ�း�မာျာ�

(၂.၂) နိုို�းလူာတိးလုံူ ဥပဝေး�ခြပ�းဆို�းခြခ�း�နို�ိး ် နိုို�း�ံသွားာ�အခာ�းအ်ဝေးရာ�မာျာ�အာ� 

ဆုံို�ရုံှုံး�ခြခ�း�

အခန်းး� (၂) 

စွာစွားတိပးမာ ိဥပဝေး�ပို�း�ဆိုို�းရာာ ချ�ိ�ဝေး�ာကားမုာကာို ဝေးလူလ်ူာရာာတိာ�း အမာျ�ိ�အစွာာ� (၂) ခဝုေးတိာ�ရာသွားည့်း။ ပထုမာတိစွားခုမာာိ ခြပည့်းသူွားလူထူု၏ု 

အဝေးခြခခံလူ�ူအခာ�းအ်ဝေးရာ�မာျာ�ခြ�စွားဝေးသွားာ လူာတိးလူပးစွာာာ ထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�း၊် လူာတိးလူပးစွာာာလူပုးရာာိ�သွားာာ�လူာခာ�း၊် 

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခာ�းမ်ာျာ�ကာို ချ�ိ�ဝေး�ာကားရာန်းး ဥပဝေး�မာျာ�ကာို ပယ်း�ျကားခြခ�း�၊ ခြပ�းဆို�းခြခ�း�မာျာ�ခြပ�လုူပးခြခ�း�နို�ိး ်�တုိယိ်တိစွားခမုာာိ 

မာမိာတိိို�၏ အခာ�းအ်ဝေးရာ�ကာို ကာျ�းသုံ်ွား�သွား ူ တိစွားန်းည့်း�အာ�ခြ��း ် လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားသူွား၊ ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��သွားမူာျာ�ကာို 

ခြပ�း�ထုန်းးဝေးသွားာ ခြပစွား�ဏားမာျာ�ချမာတိိးနိုို�းသွားည့်း ် ပ�ုးမာမာျာ�ခြ��်း ဝေးထုာ�းချအဝေးရာ�ယူ်ခြခ�း�မာျာ� ဝေးဆိုာ�းရွာကားခြခ�း�ခြ�စွားသွားည့်း။ 

စွာစွားတိပး၏ အာဏာာသွားမိား�မုာသွားည့်း မာည့်းသွားည့်း ် ဥပဝေး�နို�ိးမ်ာာ တိရာာ���းမုာမာရိိာသွားကာ�သ်ွားို� စွာစွားတိပးမာ ိ ဥပဝေး�မာျာ�အာ� ခြပ�းဆို�းခြခ�း�၊ 

�ျကားသွားမိား�ခြခ�း�မာျာ�သွားည့်းလူည့်း� တိရာာ���းမုာ အလူျ�း�မာရာိိ�� လူိုသွားလူို ပုံ�ျကားဝေးန်းခြခ�း�သွားာခြ�စွားသွားည့်း။ ထုိုလူိုသွားလူို 

ပုံ�ျကားထုာ�ဝေးသွားာ ဥပဝေး�မာျာ�ကာိုလူည့်း� ဝေးခြမာခြပ�းတိာ�း လူထူုအုာ� �နိိုိိပးရာန်းးသွားကားသွားကား အသုံွား�ခြပ�ဝေးန်းဝေးသွားာဝေး�ကာာ�း ်

ဤသွားဝုေးတိသွားန်းစွာာတိမား�တိာ�း ဝေးလူလ်ူာမာတိိးတိမား�ယူ်ထုာ�ခြခ�း� ခြ�စွားသွားည့်း။

စွာစွားတိပးသွားည့်း ၎�း�အာ� ဆိုန်းး�ကာျ�းသွားည့်း ် မာည့်းသူွားကာိုမာဆိုို အချနိ်းးမာဝေးရာ�ွ�မား�ဆိုး�နိုို�းရာန်းး ခြပည့်းသူွားမာျာ�၏ လူာတိးလူပးခာ�းန်ို�ိး ်

ပဂိုုုံး�လူးဝေးရာ�ဆိုို�းရာာ လုံူခြုံခံ�ဝေးရာ�အာ� အဝေးတိားအတိန်းးကာာကာာယ်းဝေးပ�ထုာ�သွားည့်း ် နိုို�း�ံသွားာ�မာျာ�၏ ပဂိုုုံး�လူးဆိုို�းရာာ 

လူာတိးလူပးမာနုို�ိးပ်ဂိုုုံး�လူးဆိုို�းရာာ လုံူခြုံခံ�မုာကာို ကာာကာာယ်းဝေးပ�ဝေးရာ� ဥပဝေး�ကာိုခြပ�းဆို�းဝေး�ကာာ�း� စွာတိ�း ဝေး�ကာည့်ာခ�သ်ွားည့်း။ 

အာဏာာသွားမိား�ငြိပး� (၂) ပတိးအ�ကာာ ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁၃) ရာကားဝေးန်း�တိာ�းစွာစွားတိပးဝေးခါ�း�ဝေးဆိုာ�းသွားည့်း “နုိို�း�ံသွားာ�မာျာ�၏ 

ပဂိုုုံး�လူးဆိုို�းရာာလူာတိးလူပးမာနုို�ိ်း ပဂိုုုံး�လူးဆိုို�းရာာလုံူခြုံခံ�မုာကာို ကာာကာာယ်းဝေးပ�ဝေးရာ�ဥပဝေး� ပ�ုးမာ (၅)၊ ပ�ုးမာ (၇) နို�ိ်း ပ�ုးမာ (၈) တိို�ပါ 

ခြပဋ္ဌာာန်းး�ချကားမာျာ�ကာို �ာ��စွာည့်း�ပုံအဝေးခြခခံဥပဝေး�ပ�ုးမာ (၄၂၀) နို�ိ်းအည့်း ရာပးဆိုို�း�ထုာ�ရာမာည့်း” ဟု ုထုတုိးခြပန်းးဝေး�ကာခြ�ာခ�သ်ွားည့်း။17

နိုို�း�ံသွားာ�မာျာ�၏ ပဂိုုုံး�လူးဆိုို�းရာာလူာတိးလူပးမာနုို�ိ်း ပဂိုုုံး�လူးဆိုို�းရာာလုံူခြုံခံ�မုာကာို အကာာအကာာယ်းဝေးပ�ဝေးရာ� ဥပဝေး� ပ�ုးမာ (၅) အရာ 

နိုို�း�ံသွားာ� တိစွားဦး�တိစွားဝေးယ်ာကား၏ အမိားအတိာ�း� ��းဝေးရာာကားရာာိဝေး�ာခြခ�း�နို�ိး ်�မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျာ�  လူပုးဝေးဆိုာ�းရာန်းး ရာပးကာာကားဝေးကာျ�ရာာွ 

အပုးချ�ပးဝေးရာ�အ�ာ��မာျာ�မာ ိတိာ�န်းးရာိိသွား ူအန်းည့်း�ဆုံို� နိုစိွားဦး� သွားကားဝေးသွားအခြ�စွား လူိုကားပါရာန်းး လူိုအပးသွားည့်း။ ပ�ုးမာ (၇) အရာ တိရာာ�ရုံှုံး�၏ 

ခာ�်းခြပ�ချကား မာရာိိ�� နိုို�း�ံသွားာ� တိစွားဦး�ကာို (၂၄) န်းာရားထုကား ဝေးကာျားငြိပး� �မား�ဆိုး�ထုာ�ခာ�်း မာရိိာသွားကာ�သ်ွားို� ပ�ုးမာ ၈ (ကာ)အရာ တိည့်းဆို� 

ဥပဝေး�နို�ိး ် အည့်း ခာ�်းခြပ�မိာန်း�း၊ ခာ�်းခြပ�ချကား �ရာမား�မာပါရိိာ�� နိုို�း�ံသွားာ�တိစွားဦး�၏  ဝေးန်းအမိားထု�သွားို� ��းဝေးရာာကားကာာ  ပစွာစည့်း�ရာာိဝေး�ာ 

သွားမိား�ဆိုည့်း�ခြခ�း�နို�ိး ် သွားတူိစွားဦး�ဦး�အာ� �မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာခြပ�လုူပးရာ၊  ပ�ုးမာ ၈ (ခ) အရာ လူ�ူဂုံးဏုားသွားကိာခာကာို ထုခိိုကားဝေးစွာနိုို�းဝေးသွားာ 

ဝေးန်းာကားဝေးယ်ာ�းခံဝေးစွာာ�း�်ကာည့်းခ်ြခ�း�၊ စုံွာဝေးထုာကားခြခ�း�မာျာ� မာခြပ�လုူပးရာ၊ ပ�ုးမာ ၈ (ဂုံး) အရာ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးရာ� ကာရိာယိ်ာတိခခုကုာို 

အသုံွား�ခြပ�၍ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးခြပာဆုိိုခြခ�း�မာျာ�ကာို �ကာာ�ခြ�တိး�မား�ယူ် န်းာ�ဝေးထုာ�းခြခ�း�၊ အဝေးနိုာိကားအယ်ကိားဝေးပ�ခြခ�း� မာခြပ�လုူပးရာ၊ ပ�ုးမာ 

၈ (ဃာ) အရာ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးရာ� ဝေးအားပဝေးရာတိာမာျာ�ထံုမာ ိပဂိုုုံး�လူးဝေးရာ�ဆိုို�းရာာ သွားတိ�း� အချကားအလူကားမာျာ�အာ� ဝေးတိာ�း�ယ်ခူြခ�း�၊ 

ထုတုိးဝေးပ�ခြခ�း� မာခြပ�လုူပးရာ၊ ပ�ုးမာ ၈ (�) အရာ အခြခာ�သွား၏ူ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးပ�ပို�ဝေးသွားာ စွာာဝေးပ�စွာာယူ်၊ စွာာအတိိး၊ ဝေးချာထုပုး၊ ပါဆိုယ်းထုပုး 

တိခခုအုာ� �ာ�းဝ်ေး�ာကားခြခ�း�၊ ရာာိဝေး�ာခြခ�း�၊ သွားမိား�ဆိုည့်း�ခြခ�း�၊ ဝေး�ျာကား�ျကားခြခ�း� သွားို�မာဟုတုိး �ျကားဆိုး�ခြခ�း� မာခြပ�လုူပးရာ၊ ပ�ုးမာ ၈

 (စွာ) အရာ ပဂိုုုံး�လူးဝေးရာ�ဆိုို�းရာာ မာသိွားာ�စွာဝုေးရာ�ရာာ ကာစိွာစမာျာ�တိာ�း အဓားမာမ��းဝေးရာာကား စွာာတိး�ကားခြခ�း� မာခြပ�လုူပးရာ၊ ပ�ုးမာ ၈ (ဆို) အရာ 

နိုို�း�ံသွားာ�တိစွားဦး�၏ တိရာာ���းရာရိိာပို�းဆိုို�းထုာ�ဝေးသွားာ ပစွာစည့်း�မာျာ�အာ� မာတိရာာ�သိွားမား�ယူ်ခြခ�း�၊ �ျကားဆိုး�ခြခ�း�မာခြပ�လုူပးရာဝေးပ။18 

17န္ဒုုင့််လွတွ််လွံ ုဥပ်ဖော်ဒပ်ဒု်မှု ၅၊ ၇၊ ၈ တ်ုု�ပ်ါ �ပ်ဌာ�န်း်�ခွးက််မှုး��က်ု ုရှားပ််ဆိုုငု့််�ဖော်သ� �ပ်င့််ဆိုင့််သည်�် ဥပ်ဖော်ဒ �ပ်ဌာ�န်း်�. (2021, 

February 13). Eleven News. https://news-eleven.com/article/204620 



၁၄

ထုိုဥပဝေး�မာျာ�အာ� ရာပးဆိုို�း�လူိုကားသွားည့်းအ်ခါ စွာစွားတိပးသွားည့်း နိုို�း�ံဝေးရာ�တိကားကြွကာာလုူပးရာာိ�သွားမူာျာ�၊ ဆိုနိုဒခြပခြပည့်းသွားမူာျာ�၊ 

အမာနိ်းး��းဆိုန်းးဝေးရာ�လူပုးရာာိ�မာ ု (CDM) တိာ�း ပါ��းသူွားမာျာ�အာ� ထု�းသွားလူို အမိားထု���းဝေးရာာကား၍ �မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျာ�ရိိာသွားကာ�သ်ွားို� 

ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�တိာ�း ငြိ�ိ�ခာ�ခြခ�း�မာျာ�ဝေး�ကာာ�း ် ပနု်းး�ဝေးအာ�း�ခိုလုံူဝေးန်းရာဝေးသွားာ လူ�ူယ်းမာျာ�၊ လူကားခံဝေးသွားာ အမိားရာ�ိးမာျာ�အာ� 

ထု�းသွားလူို �ရာမား�မာပါ�� အတိ�း�အဓားမာမ ��းဝေးရာာကား�မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျာ�ရိိာလူာခ�သ်ွားည့်း။ ထုို�ခြပ�းပုဂိုုံး�လူးဝေးရာ�ဆိုို�းရာာ 

ဝေးန်းာကားဝေးယ်ာ�းခံလူိုကားခြခ�း�မာျာ�၊ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးရာ�ကိာရာယိ်ာကာို အသုံွား�ခြပ�၍ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးသွားာအခါ �ကာာ�ခြ�တိး�မား�ယူ် 

န်းာ�ဝေးထုာ�းခြခ�း�မာျာ�၊ ဆိုကားသွားာယ်းဝေးရာ� ဝေးအားပဝေးရာမာျာ�ထံုမာ ိ ပဂိုုုံး�လူးဝေးရာ�ဆိုို�းရာာ အချကားအလူကား အဓားမာမဝေးတိာ�း�ခံခြခ�း�မာျာ�၊ 

စွာာအတိိး၊ ပါဆိုယ်းထုတုိးမာျာ�အာ� �ာ�းဝ်ေး�ာကားခြခ�း�၊ ရာာိဝေး�ာခြခ�း�မာျာ�၊ မာသိွားာ�စွာဝုေးရာ�ရာာကိာစွာစမာျာ�တိာ�းလူည့်း� ဝေးယ်ာကာျးာ�ခြ�စွားသူွားကာို 

�မား�မာမိာဝေးသွားာအခါ ဇန်းး�နို�ိး ်သွားာ�သွားမား�မာျာ�အာ� ဓားာ�စွာာ�ခံ �မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျာ�၊ နုိို�း�ံသွားာ�မာျာ�၏ ပို�းဆိုို�းမာမုာျာ�အာ� သွားမိား�ယ်ခူြခ�း�၊ 

ချတိိးပတိိးခြခ�း�မာျာ�အာ�  လုူပးဝေးဆိုာ�းလူာခ�သ်ွားည့်း။

(၂.၃) ရာပးဝေးကာျ�ဥပဝေး�အာ� ခြပ�းဆို�းခြခ�း� 

နိုို�းလူာတိးလုံူဥပဝေး�ပါ ပ�ုးမာအချ�ိ�အာ� �ျကားသွားမိား�ခ�သ်ွားည့်း ် ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁၃) ရာကားဝေးန်း�မာာိပ�း ရာပးကာာကား သွားို�မာဟုတုိး 

ဝေးကာျ�ရာာွအပုးစွာအုပုးချ�ပးဝေးရာ� ဥပဝေး�ကာို ခြပ�းဆို�းခ�သ်ွားည့်း။19 ထုိုခြပ�းဆို�းလူိုကားဝေးသွားာ ရာပးဝေးကာျ�ဥပဝေး�အရာ ဧည့်းစ်ွာာရာ�း�စွာစွားခြခ�း�နို�ိး ်

ဧည့်းစ်ွာာရာ�း�တိို�း�ကာာ�ခြခ�း�ကာို ပျကားကာာကားပါကာ ဝေး�ာ�ဏား ၁ ဝေးသွားာ�း�၊ သွားို�မာဟုတုိး ဝေးထုာ�း�ဏား (၇) ရာကားချမာတိိးနိုို�းငြိပး� 

စွာစွားတိပး၏ အဓားကိာ ခြပ�းဆို�းသွားည့်းရ်ာည့်းရွာယ်းချကားမာာိ ခြပည့်းသူွားမာျာ� ရာပးဝေးကာျား၊ ရာာွဝေးကာျား သွားာာ�ဝေးရာာကားဝေးန်းထုို�းဝေးန်းခြခ�း�မာျာ�ကာို 

အကာန်းး�အသွားတိးခြပ�လုူပးရာန်းးနို�ိး ် ဆိုနိုဒခြပခြပည့်းသူွားမာျာ� တိဝေးန်းရာာမာ ိ တိဝေးန်းရာာ ခိုလုံူရာာတိာ�း ခကားခ�ဝေးအာ�းခြပ�လုူပးထုာ�ငြိပး� 

ခြပည့်းသွားအူချ�း�ချ�း��ကာာ� သွားပးလူာ�ိထုာ�ရာန်းး ခြ�စွားဝေး�ကာာ�း� ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ 

နိုို�းလူာတိးလုံူဥပဝေး�ပါပု�းမာမာျာ�  �ျကားသွားမိား�ခြခ�း�နို�ိး ် ရာပးဝေးကာျ�ဥပဝေး�ခြပ�းဆို�းခြခ�း�အခြပ�း ဝေးန်းအမိားမာျာ�အတိာ�း�သွားို� ��းဝေးရာာကား 

ရာာိဝေး�ာ�မား�ဆိုး�ရာာတိာ�း ယ်ခ�းကာ ရာ�အဝေးရာ�ပို�းအမာမုာျာ�၌ ရာ�ကာျ�း�်တိးအရာ ရာ��တိးစုံွာအခြပည့်း၊် ဥကာကဌာ (သွားို�) ရာာအမိားမာ�ိ� (သွားို�) 

ဆိုယ်းအမိားမာ�ိ� ထု�မာ ိအရာပး�တိး (၂) ဝေးယ်ာကားခြ��းသ်ွားာ ��းဝေးရာာကား ရာာိဝေး�ာစွာစွားဝေးဆို�နိုို�းဝေးသွားားလူည့်း�  အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း�တိာ�း 

ရာ�နို�ိ်း စွာစွားသွားာ�အ�းအာ� အလုံူ�အရာ�း�ခြ��်း ထု�းသွားလူို ��းဝေးရာာကားရာာိဝေး�ာကာာ ရှုံးိုကားနိုကိား �မား�ဆိုး�ဝေးလူရ်ာိိသွားည့်းကာိုဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။20 

19ရှားန်း်က်ုန်း်မြို့မှုု��န်းယူ် တ်ခွး�ု�တ်ငွ့်် ဧည််�စွာ�ရှားင့််�တ်ုငု့််ရှားန်း် �အု��ဖော်ပ်�ဖော်န်း. (2021, March 22). 
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20အင့််တ်�ဗျူးး��မှု� ဖော်က်�က််န္ဒတု််ဖော်��်�ပ်သည််။ 

စွာမား�ဝေးချာ�း�ငြိမာ�ိ�န်းယ်း မာ ိငြိ��ိခာ�း�မုာအငြိပး� ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းသူွားမာျာ� ပနု်းး�ဝေးအာ�း�ဝေးန်းသွားည့်း ်တိိုကားခန်းး�မာျာ�အတိာ�း�သွားို� ပစွားခတိးဝေးန်းသွားည့်း ်လုံူခြုံခံ�ဝေးရာ� တိပး�ာ����းတိစွားဦး�။ မာတိးလူလူယ်း၊ ၂၀၂၁။



၁၅

(၂.၄) ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခြခ�း�နို�ိး ် စွားတိန်းး�လူညိ့်းလ်ူည့်းခြခ�း�ဆုိို�းရာာ ဥပဝေး� 
(ငြိ�မိား�စုွာစွား ဥပဝေး�) ခြ��းအ်ဝေးရာ�ယ်မူာနု်းည့်း�ပါ� 

(၂.၅) ရာာဇသွားတိးကြီးကား�  ဥပဝေး�ပု�းမာ ၅၀၅ ခြပ�းဆို�းခြခ�း�နို�ိး ် ခြ�ည့်းစ်ွာာကား 

ခြပဌာာန်းး�ခြခ�း� 

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခြခ�း�နို�ိး ်စွားတိန်းး�လူညိ့်းလ်ူည့်းခြခ�း�ဆုိို�းရာာ ဥပဝေး� (ငြိ�မိား�စုွာစွား ဥပဝေး�)အရာ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�၊ စွားတိန်းး�လူညိ့်းလ်ူည့်းခြခ�း�မာျာ� 

ခြပ�လူပုးရာန်းး သွားကားဆိုို�းရာာသွားို� (၄၈) န်းာရားကြီးကာ�ိတိ�းအဝေး�ကာာ�း��ကာာ�ရာမာည့်းခြ�စွားငြိပး� ခာ�းခ်ြပ�မိာန်းး�မာရာ�� ဆိုနိုဒခြပပါကာ ဝေးထုာ�း�ဏား (၃)

လူ ချမာတိိးနိုို�းသွားည့်း။ ထုိုဥပဝေး�သွားည့်း အဝေးခြခခံလူ�ူရာပို�းခာ�းခ်ြ�စွားဝေးသွားာ လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�းက်ာို ကာန်းး�သွားတိးထုာ�ငြိပး� 

ငြိပး�ခ�သ်ွားည့်း ် NLD အစွာို�ရာလူကားထုကားတိာ�းလူည့်း� ခြပည့်းသူွားမာျာ�၏ လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�းက်ာို �နိိုိိပးကာာ �မား�ဆိုး� 

ဝေးထုာ�းချခြခ�း�မာျာ�ရိိာခ�သ်ွားည့်း။ ထုို�ဝေး�ကာာ�း ် ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�၊ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�မာျာ�နို�ိးပ်တိးသွားကားလူာ�း အာဏာာပို�းမာျာ�မာ ိ

ငြိ�မိား�စွာစုွားဥပဝေး�အာ� အသုံွား�ချဝေးလူရ်ာိိသွားည့်းကာို ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 

သွားို�ဝေးသွားား အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� ဆိုနိုဒခြပသွားမူာျာ�အာ� 

�မား�ဆိုး�ငြိပး� အဝေးရာ�ယူ်ရာာတိာ�း စွာစွားတိပးမာ ိ ခြပစွား�ဏားန်းည့်း�သွားည့်း ်

ငြိ�မိား�စွာစုွားဥပဝေး�ထုကား ခြပစွား�ဏားပို၍ ကြီးကား�ဝေးလူ�ဝေးသွားာ 

ရာာဇသွားတိးကြီးကား�ပု�းမာဆိုို�းရာာ ဥပဝေး�ပု�းမာ  (၅၀၅-ကာ)ခြ��း်

အဝေးရာ�ယ်မူာ ုအမာျာ�အခြပာ�ကာို ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ ငြိ�မိား�စုွာစွားပ�ုးမာခြ��း ်
အဝေးရာ�ယ်ခံူရာသွား ူ(၁၇) မာရုာိိငြိပး� (၁၃) မာသုွားည့်း ရာခို�းခြပည့်းန်းယ်းတိာ�း 
ဆိုနိုဒခြပသွားမူာျာ�ကာို အဝေးရာ�ယ်ခူ�ဝ်ေး�ကာာ�း� ထု�ူခြခာ�စွာာာဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 

ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁၄) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း စွာစွားတိပးသွားည့်း ရာာဇသွားတိးကြီးကား�ဥပဝေး�ကာိုခြပ�းဆို�းသွားည့်း ် ဥပဝေး�ခြပဌာာန်းး�သွားည့်းဟုဆုိုိုကာာ ပ�ုးမာ-

၅၀၅ (ကာ)၊ (ခ)၊ (ဂုံး) နို�ိး ်(ဃာ) တိို�ကာို ခြပန်းးလူည့်းခြပ�းဆို�းခြပဌာာန်းး�သွားည့်းအ်ခြပ�း ၅၀၅ -ကာ နို�ိး ်၅၀၅ -ကာ (၁)၊ (၂)၊ (၃) ဟု၍ူ 

ထုပးမံာခြပ�းဆို�းခြပဌာာန်းး�ခ�သ်ွားည့်း။ ၅၀၅ (ကာ) အစွာာ�ထုို�ခြပ�းဆို�းချကားတိာ�း “တိပးမာဝေးတိားသွားာ�မာျာ� (သွားို�) အစွာို�ရာ�န်းးထုမား�မာျာ� 

တိာ�န်းးထုမား�ဝေးဆိုာ�းဝေးန်းစွာဥး ၎�း�တိို�၏ စွာတိိးဓားာတိးခာန်းးအာ�၊ ကာျ�း�်တိးစွာည့်း�ကာမား�၊ ကာျန်းး�မာာဝေးရာ� (သွားို�) ဝေးဆိုာ�းရာကွားမာတုိို�ကာို 

ဟုန်းး�တိာ�ဝေးနိုာိကားယ်ကိားရာန်းး  (သွားို�) ၎�း�တိို�၏ ဝေးဆိုာ�းရွာကားမုာကာို မာနု်းး�တိး�လူာဝေးစွာရာန်းး (သွားို�) သွားစွာစာဝေး�ာကား�ျကားဝေးစွာရာန်းး စွာတိိးဓားာတိးကာို 

ယ်မိား�ယ်ို�းပျကားခြပာ�ဝေးစွာလူာ�း ရာာဇ�တိး (ခြပစွားမုာ) ခြ�စွားဝေး�ကာာ�း� အစွာာ�ထုို�ခြပဌာာန်းး�ခ�သ်ွားည့်း။ ခြပစွား�ဏားမာာိ (၂) နိုစိွားအထု ိဝေးထုာ�း�ဏား 

(သွားို�) ဝေး�ာ�ဏား (သွားို�) �ဏားနိုစိွားရာပးလုံူ�ချမာတိိးနိုို�းသွားည့်း။21 

၅၀၅-ကာ ခြ�ည့်းစ်ွာာကားခြပဌာာန်းး�ချကားတိာ�း ဝေး�ကာာကားရာွ�ံထိုတိးလူန်းး�ဝေးစွာခြခ�း�၊ ဝေးကာာလူဟုလူ ခြ�န်းး�ချ းခြခ�း�နို�ိး ် ရာာဇ�တိး (ခြပစွားမာ)ု 

ကာျ��လူာန်းးဝေးအာ�း လုံူ�ဝေးဆိုားခြခ�း�၊ သွားတိ�း�မာာိ�မာျာ� ခြ�န်းး�ဝေး�ခြခ�း�နို�ိး ် ရာာဇ�တိးမာ ု ကာျ��လူာန်းးခြခ�း�မာျာ�ကာို ခြပဌာာန်းး�ထုာ�ငြိပး� 

ခြပ�းဆို�းချကား ပ�ုးမာ ၅၀၅ ၏ဝေးန်းာကား၌ ပ�ုးမာ ၅၀၅-ကာ(၁) ခြပည့်းသူွားလူထူုအု�ကာာ� ဝေး�ကာာကားရာွ�ံထိုတိးလူန်းး�ဝေးစွာခြခ�း�၊ ပ�ုးမာ ၅၀၅-ကာ 

(၂) ဝေးကာာလူဟုာလူ မာမာနိ်းးသွားတိ�း�မာျာ� ခြ�န်းး�ချ းခြခ�း�၊ ပ�ုးမာ ၅၀၅-ကာ (၃) နုိို�း�်ံ�န်းးထုမား�မာျာ� ရာာဇ�တိး (ခြပစွားမုာ) ကာျ��လူာန်းးဝေးစွာရာန်းး 

တိိုကားရှုံးိုကား (သွားို�) သွားာယ်း�ိုကားလုံူ�ဝေးဆိုားလူာ�း ရာာဇ�တိး (ခြပစွားမုာ)ခြ�စွားဝေး�ကာာ�း� ခြ�ည့်းစ်ွာာကားခ�သ်ွားည့်း။ ခြပစွား�ဏားမာာိ (၃) နိုစိွား အထု ိ

ဝေးထုာ�း�ဏား (သွားို�) ဝေး�ာ�ဏား (သွားို�) �ဏားနိုစိွားရာပးလုံူ�ချမာတိိးနိုို�းသွားည့်း။22

  21၂၀၂၁ခွနု္ဒ�စွာ်၊ ဖော်�ဖော်��်ဝိုါရှားး ၁၄ ရှားက််ဖော်န်း�တ်ငွ့်် တ်ပ််မှုဖော်တ်�်က် ရှား��သတ််ကြီးက်း�က်ုု �ပ်င့််ဆိုင့််သည််� ဥပ်ဖော်ဒ အန္ဒ�စွာ်ခွး�ပ််၊ 

(2021, May). Centre for Law and Democracy. 
22ibid. 



 ၁၆

(၂.၆) အ�ကာမား��ကားမုာ တိိုကား�ျကားဝေးရာ�ဥပဝေး�

စွာစွားတိပး၏ မာတိရာာ�သွားတိးခြ�တိးမုာဝေး�ကာာ�း ်ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး�� 
ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးန်းစွာဥး ဝေးသွားဆုံို�ရာသွားည့်းစ်ွာာရာ�း� 

အ�ကာမား��ကားမုာတိိုကား�ျကားဝေးရာ�ဥပဝေး�သွားည့်း ၂၀၁၄ ခနုိုစိွား၊ ဇာန်းးလူ ဦး�သွားနိ်းး�စွာနိ်းးအစွာို�ရာလူကားထုကားတိာ�း ခြပဌာာန်းး�ခ�င်ြိပး� 

ဥပဝေး�၏ သွားဝေး�ာတိရာာ�အရာ နိုစိွားဦး�ထုကားပိုဝေးသွားာ သွားမူာျာ�မာ ိ နိုို�း�ံဝေးတိားကာို ခြ�စွားဝေးစွာ၊ သံွားသွားမာန်းး အ�ာ��အစွာည့်း�မာျာ�ကာိုခြ�စွားဝေးစွာ 

ကာျယ်းကာျယ်းခြပန်းး�ခြပန်းး� အဝေးနိုာိကားအယ်ကိားဝေးပ�လူာ�း အဝေးရာ�ယူ်နိုို�းရာန်းး ရာည့်းရာယွ်း၍ ဝေး�ားဝေးဆိုာ�းခ�ဝ်ေး�ကာာ�း�ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 

ထုိုပ�ုးမာသွားည့်း နိုို�း�ံဝေးရာ�အမုာမာျာ�အတိာကား ရာည့်းရာယွ်းဝေးသွားာ ဥပဝေး�မာျ�ိ�မာဟုတုိး�� ရာာဇ�တိးမာမုာျာ�ကာို နိုိိမားန်း�း�ရာန်းးရာည့်းရွာယ်း၍ 

ခြပဌာာန်းး�ထုာ�ဝေး�ကာာ�း�ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။23

နိုို�း�ံဝေးရာ�အကာျဥး�သွားာ�မာျာ� ကာညူ့်းဝေးစွာာ�းဝ်ေးရာာိကားဝေးရာ�အသွား�း� (AAPP) ၏ အချကားအလူကားမာျာ�အရာ အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကား 

အ�ကာမား��ကားမုာဥပဝေး�ခြ��း ်တိရာာ�စွာာ�ဆိုိုခံထုာ�ရာသွားည့်း ်အမာဝုေးပါ�း� (၅၃၅) မာရုာိိငြိပး� ထုိုအထု�တိာ�း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားခြခ�း�၊ 

စွာဝုေး��ခြခ�း�ဝေး�ကာာ�း ် တိရာာ�စွာာ�ခံရာသွားည့်း ် ခြ�စွားစွာဥးမာျာ�ကာိုလူည့်း�ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ ဥပမာာအာ�ခြ��း ် တိန်းသွားာာရားတိို�း�၊ ထုာ��ယ်းငြိမာ�ိ�၊ 

စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးရာ� ဆိုနိုဒခြပပာ�တိာ�း �မား�ဆိုး�ခံခ�ရ်ာသွားည့်း ် ကာိုဝေး�ယံ်ဝေးကာျား၊ ကာိုချစွားနိုို�း၊ ကာိုဇ�းမာျ�ိ���း�တိို�သွားည့်း 

အ�ကာမား��ကားမုာ တိိုကား�ျကားဝေးရာ�ဥပဝေး�ပု�းမာ ၅၂ (ကာ) ခြ��း ် အဝေးရာ�ယ်ခံူခ�ရ်ာငြိပး� ကာိုဝေး�ယံ်ဝေးကာျားအာ� ဝေးထုာ�း�ဏား (၉) နိုစိွား 

ချမာတိိးခ�ဝ်ေး�ကာာ�း�သွားရိာသွားည့်း။  

(၂၀၂၁ ဝေး�ဝေး�ား�ါရား (၁) ရာကားဝေးန်း�မာ ိ၂၀၂၂ ခနုိုစိွား စွာကားတိ�း�ာလူ (၃၀) ရာကားဝေးန်း�ထို)
23စွာစွာ်ဖော်က်�င့််စွားအသံ�ုခွးဖော်န်းတ်�� အကြက်မှု်��က််မှု ုတ်ုုက််�းက််ဖော်ရှား�ဥပ်ဖော်ဒ. (2022, April 5). RFA စွာက်��ဝိုုငု့််�. 

https://www.youtube.com/watch?v=M51A1nwfizM 

ထုိုဥပဝေး�ပု�းမာမာျာ�ကာို ခြပ�းဆို�းခြခ�း�၊ ခြပဌာာန်းး�ခြခ�း�၏ အဓိားကာ ရာည့်းရာယွ်းချကားမာာိ လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�း၊် 

ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွာဝုေး��ခာ�းက်ာို ကာျ�းသုံ်ွား�ဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� ပိုမာိုဝေးခြခာကားလူန်းး�ရာန်းးနို�ိး ် ပိုမာို�နိိုိိပး အဝေးရာ�ယူ်နိုို�းရာန်းးသွားာ ခြ�စွားငြိပး� 

ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�ဝေး�ကာာ�း ် �မား�ဆိုး�ခံရာသူွားအမာျာ�အခြပာ�သွားည့်း ငြိ�မိား�စုွာစွားဥပဝေး�နို�ိး ် အဝေးရာ�ယူ်ခံရာခြခ�း�န်းည့်း�ငြိပး� ရာာဇသွားတိးကြီးကား�ပ�ုးမာ 

၅၀၅ နို�ိး ်၎�း�၏ ပု�းမာခာ�မာျာ�ခြ��း ်အဝေးရာ�ယ်ခံူရာသွားည့်းမာျာ�ကာို ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 

၆၀၅
၆၆၁

၄၁ ၁၅



၁၇

အာဏာာသွားမိား�စွာစွားတိပးမာ ိ မာည့်းမာာပ�းရာကားစွာကားစွာာာ �နိိုိိပး�မား�ဆိုး�၊ သွားတိးခြ�တိးဝေးန်းဝေးစွာကာာမုာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�၏ �းမာိုကာဝေးရာစွားနို�ိး ်

လူာတိးလူပးခာ�းရ်ာလူိုမာသုွားည့်း အငြိမာ�သွားာလူာန်းးငြိပး� အာဏာာသွားမိား�သွားည့်း ် အစွာမာစိွာ၍ ယ်ဝေးန်း�အချနိ်းးထု ိ �နိိုိိပးဝေးန်းသွားည့်း�်ကာာ�မာ ိ 

အဆိုကားမာခြပတိး သွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�မာျာ�ကာို ဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ �နိိုိိပးခံရာမုာမာျာ�သွားည့််းဝေး�သွားမာျာ�ခြ�စွားဝေးသွားာ စွာစွားကာို�း�တိို�း� 

ကာဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�၊ ယ်�း�မာာပ�း၊ ဆိုာ�လူ�း�ကြီးကား�ငြိမာ�ိ�န်းယ်းမာျာ�တိာ�း ဝေး�သွားခံခြပည့်းသူွားမာျာ�ဦး�ဝေးဆိုာ�းသွားပိတိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�မာျာ� 

ဆိုကားလူကားရိိာဝေးန်းဝေးသွား�သွားည့်း။ ကာဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�ပ�းမာသွားပိတိး၊ ယ်�း�မာာပ�းဝေးရာေနိုာယ်းဝေးသွားာ�သွားပိတိး၊ ယ်�း�မာာပ�းကာယ်းတိ�းရာ�ိးမာရာာိ�ို�ဝေးကာျ�

ရာာွသွားပတိိး၊ ယ်�း�မာာပ�းအဝေးရာ�ိခြခမား�နို�ိ်း ဆိုာ�လူ�း�ကြီးကား�ဝေးခြမာာကားခြခမား� ရာာွဝေးပါ�း�စုံွာသွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�စွာသွားည့််း အာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�း 

ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�မာာိ အချနိ်းးကာာလူအပို�း�အခြခာ�တိခ�ုကာာသွားည့်းအထို ခြပတိးဝေးတိာကားသွားာာ�ခြခ�း�မာရိိာ�� ဝေး�သွားခံခြပည့်းသူွားမာျာ�ကာပ�း 

ဆိုကားလူကား ဦး�ဝေးဆိုာ�းလုူပးရာာိ�ဝေးန်း�ကာဆို�ခြ�စွားသွားည့်း။

စွာစွားကာို�း�တိို�း�၊ ယ်�း�မာာပ�းငြိမာ�ိ�န်းယ်း ဝေးရာေနိုာယ်းဝေးသွားာ�သွားပိတိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�သွားည့်း ဇူလူို�းလူ (၃၀) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း (၄၂၅) ရာကားဝေးခြမာာကား

ချ းတိကားကာာ န်းယ်းဝေးခြမာမာတိည့်းငြိ�မိားသွားည့််း�ကာာ�မာ ိ ခြပည့်းသူွားလူထူုမုာျာ�ဦး�ဝေးဆိုာ�း၍ ဆိုနိုဒခြပခ��်ကာငြိပး� 

သွားပတိိးဝေးခါ�း�ဝေးဆိုာ�းလူ�ူယ်းတိစွားဦး�ကာ “လူ�ူယ်းဆိုိုတိာ လူာတိးလူပးမာကုာို လူိုလူာ�တိ�သ်ွားဝူေးတိာခြ�စွားတိယ်း။ 
စွာစွားအာဏာာရာ�ိးစွာန်းစွား တိည့်းငြိမာ�ဝေးန်းပါကာ လူ�ူယ်းဝေးတိာရာ��လူာတိးလူပးခာ�်းဝေးတိာ ဆုံို�ရုံှုံး�ဝေးန်းရာမာယ်း။ �ါဝေး�ကာာ�်း လူ�ူယ်းဝေးတိာဟုာ 
စွာစွားအာဏာာရာ�ိးစွာန်းစွားကာိုအငြိပး�တိို�း တိိုကားထုတုိးဝေးန်း�ကာတိာပါ” ဟု ုထုတုိးဝေးခြပာခ�သ်ွားည့်း။24 ၂၀၂၂ ခနုိုစိွား၊ ဇလူူို�းလူ (၉) ရာကားဝေးန်း�ထု ိ

ကာဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�ပ�းမာသွားပိတိးသွားည့်း ၅၁၆ ရာကားဝေးခြမာာကားချ းတိကားကာာ “အဆုံို�ထိုတိာန်းး�လူနိ်းး ၅/ တိို�အာ�မာာန်းး” စွာာတိန်းး�ကာို 

ကာို�းဝေးဆိုာ�းငြိပး� စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းဝေးရာ� ဆိုနိုဒခြပခ��်ကာသွားည့်း။25

(၃.၁) အဆိုကားခြပတိးမာသွားာာ�သွားည့််း သွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�မာျာ�        

(၃.၂) ဝေး�သွားတိာ�း� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးန်းဝေးသွားာ ခြပည့်းသွားမူာျာ�အာ� 
စွာစွားတိပး၏�ိနိုိိပးမာမုာျာ� 

အခန်းး� (၃) 

25“အဆိုံ�ုထုဖုော်တ်�်လွ�န်း် ၅/ တ်ုု�အ��မှု�န်း်” စွာ�တ်န်း်�က်ုုင့််ဖော်ဆို�င့််ဆိုန္ဒဒ�ပ်ခွ��တ်�� က်ဖော်လွ�မြို့မှု�ု�ပ်င့််မှုသပ်တု််. (2022 July 9). 

Delta News Agency https://www.facebook.com/662575584120143/posts/1690612784649746
  24ယူင့််�မှု�ပ်င့််မြို့မှု�ု�န်းယူ်တ်ွင့်် ဖော်ရှားေန္ဒယွူ်ဖော်သ�ွသပ်ုတ််ခွး းတ်က််ဆိုန္ဒဒ�ပ်. (2022 June 30). Mizzima Burmese  

https://www.mizzimaburmese.com/article/110384 

ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းသွားမူာျာ�အာ� လုံူခြုံခံ�ဝေးရာ�တိပး�ာ����းမာျာ�မာ ိမာျကားရာည့်းယ်ိုဗုံ�မာျာ�၊ မား�ခို�ဗုံ�မာျာ�ခြ��း ်ငြိ�ိ�ခာ�း�သွားခြ��း ်ထုာကားဝေးခြပ�ဝေးန်းပုံ။ မာတိး ၁၇၊ ၂၀၂၂။



၁၈

မာမိာတိိို�၏ အခြမာ�း၊ အဝေးတိာ�အဝေးခ်၊ ဝေးတိာ�း�ဆုိိုချကားမာျာ�အာ� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ စွာဝုေး��ဆိုနိုဒခြပ�ကာသွားည့်း ် လူထူုအုာ� စွာစွားတိပး၏ 

တုံိ�ခြပန်းးမာထုု�တိာ�း လူမူာဆိုန်းးဆုံို�နို�ိး ်အဆိုို�ရာာွ�ဆုံို�မာာိ ကာျည့်းအစွာစွားခြ��း ်ပစွားသွားတိးခြခ�း�နို�ိး ်ဆိုနိုဒခြပလူအူပုးထု�သွားို� ကာာ�ခြ��းတ်ိိုကား၍ 

ငြိ�ိ�ခာ�း��ျကားဆိုး�ခြခ�း�ခြ�စွားသွားည့်း။

စွာစွားအာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ား�ကာဝေးသွားာ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�နို�ိး ် သွားပတိိးမာျာ�အာ� စွာစွား�ကားသုံွား�ကာာ�၊ 

အရာပးသွားာ�စွား�ကာာ�မာျာ�ခြ��းတ်ိိုကား၍ ရာကားစွာကားစွာာာ ငြိ�ိ�ခာ�း�မုာ (၁၉) ကြီးကာမိားဝေးတိာ�ရာိိရာငြိပး� မာနိုတဝေးလူ�တိို�း�တိာ�း (၈) ကြီးကာမိား၊ 

ရာန်းးကာနု်းးတိို�း�တိာ�း (၅) ကြီးကာမိား၊ စွာစွားကာို�း�တိို�း�တိာ�း (၃) ကြီးကာမိား၊ ရာမိား�ခြပည့်းန်းယ်းတိာ�း (၁) ကြီးကာမိား၊ ကာချ�းခြပည့်းန်းယ်းတိာ�း (၁) ကြီးကာမိားနို�ိး ်

တိန်းသွားာာရားတိို�း�တိာ�း တိစွားကြီးကာမိားဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ 



၁၉

ခြ�စွားစွာဥးဝေးလူလ်ူာချကား

အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ကာာလူအဝေးစွာာပို�း�တိာ�း ၎�း�တိို�ကာို ဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�၌ 

ပါ��းဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�ကာို န်းည့်း�အမာျ�ိ�မာျ�ိ�ခြ��်း �နိိုိိပးငြိ�ိ�ခာ�း�ကာာ ရှုံးိုကားနိုကိားခြခ�း�၊ သွားတိးခြ�တိးခြခ�း�မာျာ� ကာျ��လူာန်းးခ�ရုံ်ှုံးသွားာမာကာ 

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�ကာိုလူည့်း� ထုိုန်းည့်း�တိစူွာာာ ဝေးသွားန်းတိးမာျာ�ခြ��်း ပစွားခတိးငြိ��ိခာ�း�ခြခ�း�၊ အမိားစွား�ကာာ� (သွားို�) စွာစွားကာာ�မာျာ�ခြ��်း 

တိိုကား၍ ငြိ�ိ�ခာ�း�ခြခ�း�မာျာ�ကာို ဆိုကားတိိုကားကာျ��လူာန်းးလူာသွားည့်း။

“အမာတိိးမာထု�း ကာာ�န်း����းတိိုကားတိာမာျ�ိ�ဝေးတိာဆိုိုရာ�း အခဝုေးန်းာကားပို�း� တိာ�းတိာ�းကာျယ်းကာျယ်း လူပုးလူာတိယ်း။ 
ဝေးန်းာကားတိခကုာကာျဝေးတိာ ် ကာာ�နံ်းပါတိးဝေးတိာမာတိိးငြိပး�ဝေးတိာ ် အလူိုကားခံရာတိာမာျ�ိ�ဝေးတိာ �မား�ဆိုး�ခံရာတိာမာျ�ိ�ဝေးတိာ။ �ါဝေးတိာကာ 
ကာွန်းးဝေးတိားတိို�အတိာကားအခကားခ�တိခလုူို�ခြမာ�းတိယ်း။ �မား�ဆိုး�ခံလူိုကားရာတိ� ် လူ�ူယ်းဝေးတိာ၊ ကာျဆုံို�သွားာာ�တိ�လ်ူ�ူယ်းဝေးတိာ 
ဝေးတိားဝေးတိားမာျာ�မာျာ�ရိိာတိယ်း။ ဝေးတိားဝေးတိားမာျာ�မာျာ� ဝေးပ�ဆိုပးလူိုကားရာတိယ်း” ဟု ု လူကားရိိာ ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�န်းယ်းအတိာ�း� 

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း ပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းလုူပးရာာိ�ဝေးန်းဝေးသွားာ လူ�ူယ်းတိစွားဦး�မာ ိ ၎�း�တိို� ကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ဝေးန်းရာဝေးသွားာ 

အခကားအခ�မာျာ�အာ� ခြပန်းးလူည့်းဝေးခြပာခြပခ�သ်ွားည့်း။

 ၂၀၂၂ ခနုိုစိွား၊ ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၂၂) ရာကားဝေးန်း� စွာစွားကာို�း�တိို�း�၊ မုံာရာာွငြိမာ�ိ�တိာ�း နံ်းန်းကားပို�း� “နိုစိွားဝေးခြခာကားလုံူ� စွာည့်းကာာ�သွားပိတိး” တိာ�း 

ပါ��းသွားမူာျာ�ကာို စွာစွားတိပးကာ ကာာ�ခြ��းတ်ိိုကား ငြိ�ိ�ခာ�း�ရာာ ထုာကားဝေးခြပ�သွားည့်း ်ဆိုနိုဒခြပသွားအူမာျ�ိ�သွားမား��ယ်းတိစွားဦး� ကာိုယ်း�န်းးပျကားကာျခ�င်ြိပး� 

လူ�ူယ်း (၅) ဦး� �မား�ဆိုး�ခံရာသွားည့်း။၂၀၂၁ ခနုိုစိွား စွာကားတိ�း�ာ (၁၁)ရာကား၊ နံ်းန်းကားပို�း�တိာ�း မာနိုတဝေးလူ�ငြိမာ�ိ�၊ ချမား�ဝေးအ�သွားာစံွာငြိမာ�ိ�န်းယ်း၊ 

ချမား�သွားာရာ�ရုာာ�အန်းး�၌ ချ းတိကားဆိုနိုဒခြပဝေးန်းသွားည့်း ် သွားပတိိးစွာစွားဝေး�ကာာ�း�ကာိုလူည့်း� စွာစွားတိပးမာ ိ အမိားစွား�ကာာ�နို�ိးတ်ိိုကားငြိ�ိ�ခာ�း�ကာာ 

�မား�ဆိုး�မုာမာျာ�ခြပ�လုူပးခ�င်ြိပး� နိုစိွားဦး� �မား�ဆိုး�ခံခ�ရ်ာငြိပး� တိစွားဦး�ဝေးသွားဆုံို�သွားည့််းခြ�စွားစွာဉ်းမာျာ�ကာိုလူည့်း� ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�အာ� �နိိုိိပးရာာတိာ�း ကာာ�ခြ��းတ်ိိုကားသွားည့်းအ်ခြပ�း စွားစွားတိးဗးမာျာ�၊ သွားကားဆိုို�းရာာ ယ်ာဥးထုနိ်းး�မာျာ�နို�ိး ်

စွာစွားတိပး�ကားမာ ိ ချထုာ�သွားည့်း ် သွားတိ�း�ဝေးပ�မာျာ�မာတိိဆို�း ် ဆိုနိုဒခြပသွားမူာျာ�အသုံွား�ခြပ�သွားည့်း ် ကာာ�မာျာ�၊ ယ်ာဥးနံ်းပါတိးမာျာ�အာ� 

မာတိိးတိမား�ယ်ကူာာ ည့်�ကား ရာပးကာာကားအတိာ�း� လူဝူေးန်းအမိားမာျာ�သွားို� ��းဝေးရာာကားစွား�န်း�း�ခြခ�း�၊ ဧည့်းစ်ွာာရာ�း�စွာစွားခြခ�း�မာျာ� 
26အင့််တ်�ဗျူးး��မှု� ဖော်က်�က််န္ဒတု််ခွးက််တ်င့််�ပ်သည််။ 

7 July အထိုမား�အမာတိိးဆိုနိုဒခြပသွားမူာျာ�ကာို စွာစွားတိပးကာ အရာပးသွားာ�အသွားာ�းယူ်ငြိပး� အမိားစွား�ကာာ�ခြ��း�်�းတိိုကားသွားည့်းပုံ်။ ဂုံးျ�လူို�း ၇၊ ၂၀၂၂။



၂၀

(၃.၃) အ�ကာမား��ကား�ိနိုိိပးမာမုာျာ�နို�ိ်း လူထူု၏ုပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာ

အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားသွားည့််း ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� ရာကားစွာကားယ်တုိးမာာဝေးသွားာန်းည့်း�မာျာ�အသုံွား�ခြပ�၍ 

ငြိ�ိ�ခာ�း�ဝေးန်းဝေးသွားားလူည့်း� ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� လူမား�မာမာျာ�ဝေးပ်တိာ�း ဆိုကားလူကားခြပ�လုူပးဝေးန်းရာသွားည့််း အဝေး�ကာာ�း�အရာ�း�မာာိ 

အ�ကာမား��ကားစွာစွားအာဏာာရာ�ိးကာို လုံူ��အပုးချ�ပးခာ�်းမာဝေးပ�ဝေး�ကာာ�း� နုိို�း�ံတိကာာအသွားို�း�အ�ို�း�မာ ိသွားခိြမာ�းဝေးစွာရာန်းးနို�ိ်း ခြပည့်းသွားမူာျာ� 

ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�၌ ဝေးသွားာ�မာဝေးအ�သွားာာ�ဝေးစွာရာန်းး ရာည့်းရာယွ်းချကား (၂) ချကားခြ��်း ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�ကာို ယ်ဝေးန်း�တိို�း 

ဆိုကားလူကားလုူပးဝေးဆိုာ�းဝေးန်းခြခ�း�ခြ�စွားသွားည့်း။ ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံအာ� မာတိရာာ�အာဏာာသွားမိား�ထုာ�သွားည့်းမာာိ  အချနိ်းးအာ�ခြ��်း 

တိစွားနိုစိွားဝေးကာျားလူာငြိပးခြ�စွားငြိပး� စွာစွားတိပးမာ ိ န်းည့်း�လူမား�မာျ�ိ�စုံွာခြ��်း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ စွားတိန်းး�လူညိ့််းလူည့်းဆိုနိုဒခြပဝေးသွားာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�အဝေးပ် 

အ�ကာမား��ကား �မား�ဆိုး�၊ ညှ့်ဥး�ပမား�နိိိုပးစွာကား၊ သွားတိးခြ�တိးခြခ�း�နို�်ိး မာျာ�စွာာာဝေးသွားာမာတိရာာ�မာမုာျာ� ကာျ��လူာန်းးလူာကားဝေး�ကာာ�း� 

ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။

ထုို�အခြပ�း ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� မာျာ�စွာာာဝေးပ်ထုာကားလူာငြိပး�ဝေးန်းာကား အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ ခြပည့်းသွားလူူထူုနုို�ိ်း 

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးတိာ�း ပါ��းသူွားမာျာ�အ�ကာာ� �ာိဟုမာျာ�ခြ�စွားဝေးပ်လူာဝေးစွာရာန်းး (သွားို�) စွာည့်း�လုံူ�မုာပျကားခြပာ�ဝေးစွာရာန်းး   ရာည့်းရာယွ်းချကားခြ��်း 

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�ခြပ�လုူပးသွားာာ�သွားည့််း လူမား�၊ န်းး�စွာပးရာာပတိး�န်းး�ကာျ�း၊ ရာပးကာာကားမာျာ�အတိာ�း� ဝေးန်းထုို�းလူာကားဝေးသွားာ 

ခြပည့်းသွားမူာျာ�အာ� အဝေး�ကာာ�း�မာ� ်�မား�ဆိုး� ဝေးထုာ�းချ၊ ရှုံးိုကားနိုကိားစွာစွားဝေးဆို�ခြခ�း�နို�်ိး ခြပည့်းသူွားမာျာ� ပို�းဆိုို�းဝေးသွားာ ပစွာစည့်း�ဥစွာစာမာျာ�အာ� 

�ျကားစွား�ခြခ�း� အစွာရိိာဝေးသွားာ ဥပဝေး�မာ�ဝ်ေးသွားာလုူပးရာပးမာျာ�ကာို ဆိုကားတိိုကားဆိုိုသွားလူို ကာျ��လူာန်းးဝေးန်းလူာကားသွားည့်း။  

“ကာွန်းးဝေးတိားတိို� ဝေးရာ�ိမာာိ သွားပတိိးပာ�တိပာ�လူပုးလူိုကားတိယ်းဝေးပါဗ်ျာ။ အ�ဝ်ေးန်းရာာကာို ဟုိုဝေးကာာ�းဝေးတိာဝေးရာာကားတိယ်း၊ 
ဝေးရာာကားလူာငြိပး� ခြပည့်းသူွားဝေးတိာကာို �ကုာခဝေးပ�တိယ်း။ ငြိပး�ကာျရာ�း ည့်�ကားဆုိို သွားန်းး�ဝေးခါ�းစွာာရာ�း�စွာစွားငြိပး�ဝေးတိာ ် ခြပည့်းသွားဝူေးတိာကာို 
အ�ကာမား��ကားငြိပး� ရှုံးိုကားနိုကိား၊ သွားတိးပတုိးတိယ်း။ ခြပည့်းသူွားလူထူုကုာို �းဝေးကာာ�းဝေးတိာဝေးပ�ချ�းတိ� ် Message ကာလူည့်း� �ါပ�ဗျ။… 
အာဏာာရာ�ိးဝေးတိာဝေးပ�ချ�းတိ� ်Message ကာ ကာွန်းးဝေးတိား တိို� သွားပတိိးလူာလူပုးတိယ်း �းလူိုလူပုးတိ�အ်တိာကား သွားတူိို�ကာ ခြပည့်းသွားဝူေးတိာကာို 
လူပုးရာပါတိယ်းဝေးပါ…် ကာွန်းးဝေးတိားတိို�လူာမာလူပုးရာ�း သွားတူိို��းလူိုလူပုးစွာရာာမာလူိုပါ��ူဆိုိုဆိုိုတိ� ်Mindset ကာို �းခြပည့်းသူွားလူထူုဆုိုးကာို 
ထုည့််းဝေးပ�လူိုကားတိယ်းဝေးပါဗ်ျာ” ဟု ုသွားပတိိးအ�ာ����း လူ�ူယ်းတိစွားဦး�မာ ိဝေးခြ��ကာာ�ခ�သ်ွားည့်း။

စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးရာ� သွားပတိိးမာျာ�တိာ�း လူထူု၏ုပါ��းမုာအာ� ဝေးလူလ်ူာရာာတိာ�း လူထူု၏ု ဝေးထုာကားခံမာနုို�ိး ်

ပဝူေးပါ�း�ပါ��းမုာဟု၍ူ နိုစိွားမာျ�ိ�ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ အာဏာာသွားမိား�သွားည့်း ် ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူမာ ိ ယ်ဝေးန်း�အချနိ်းးထု ိ

အာဏာာရာ�ိးဆိုန်းး�ကာျ�းဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�တိာ�း လူထူု၏ု ဝေးထုာကားခံမုာမာာိ တိစွာို�တိဝေးစွာမာာ ဝေးလူျာမ်ာသွားာာ�ဝေးပ။ သွားို�ဝေးသွားား ဝေး�ားခြပပါ 

လူပုးဝေးဆိုာ�းငြိပး� တိစွားငြိပ�ိ�းန်းကားတိည့်း�မာာိပ�း ဆိုနိုဒခြပခ�သ်ွားည့်းဝ်ေးန်းရာာ�န်းး�ကာျ�း ရာပးကာာကား (သွားို�) ဝေး��၊ ဆုိို�းမာျာ�အာ� �ျကားဆိုး�၍ 

ထုိုဝေးန်းရာပးအတိာ�း�ဝေးန်းထုို�းသွားည့်း ် ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� စွာပးတိပးမာ ိ အဝေး�ကာာ�း�မာ�ရ်ှုံးိုကားနိုကိားခြခ�း�၊ �မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျာ�လူည့်း� 

ဝေးတိာ�ကြုံကံာ�ဝေးန်း�ကာရာသွားည့်း။26 

“ခခုျနိ်းးထု ိ ၂၀၂၁ ဧငြိပးကာဝေးန်းဆိုိုရာ�း �ါ(၁)နိုစိွားဝေးကာျားငြိပးဝေးပါဝ်ေးန်းား။   �း(၁)နိုစိွားခာ� ဝေးလူာကားထို ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာကာ 
မာဝေးလူျာသ်ွားာာ���ူ။  �း�ကာာ�ထု�မာာိ ရာန်းးသွားရူာ��ငြိ��ိခာ�း�မုာကာလူည့်း�အစုံွာပ�… ဝေးသွားန်းတိးန်း��ကြုံကံာ�ရာ�း  ဝေးသွားန်းတိးန်း��ပစွားတိယ်း။ 

ကာာ�န်း��တိိုကားတိယ်း။  မာျ�ိ�စုံွာဝေးပါဝ်ေးန်းား  ပုံစံွာမာျ�ိ�စုံွာန်း�� ငြိ�ိ�ခာ�း�တိယ်း”  ဟု ုသွားပတိိးဝေးကာားမာတိး အ�ာ����းတိစွားဦး�၏ ဝေးခြပာ�ကာာ�ချကားမာျာ�မာလိူည့်း� 

ထုပးမံာသိွားရာိိရာသွားည့်း။



၂၁

အ�ကာမား��ကားလုူပးရာပးမာျာ�ဝေး�ကာာ�်း လူထူုဆုိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားသွားည့််း လူပုးရာာိ�မာတုိခခုြ�စွားဝေးသွားာ ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း 

ခြပည့်းသူွားလူထူု၏ု ပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာ အာ�န်းည့်း�လူာသွားည့်းကာိုလူည့်း� ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိခ�သ်ွားည့်း။

“စွာစွားတိပးကာဝေးန်းာကားပို�း�မာာိ ခြပည့်းသူွားလူထူုဝုေးတိာန်း�� ကာွန်းးဝေးတိားတိို��ကာာ�ကာို ဝေးသွားာ�ထုို�မုာဝေးတိာအမာျာ�ကြီးကား�လုူပးလူာတိယ်း။ 
ကာွန်းးဝေးတိား  အန်းး�စွာပးဆုံို�ဝေးခြပာရာမာယ်းဆုိိုရာ�း လူညိ့်း�တိန်းး� ဝေး��ကာို မား�ရှုံးို�တိ�ခ်ြ�စွားစွာဉ်းဝေးပါ။် အ�လ်ူိုမာျ�ိ� ဝေးသွားာ�ခာ�မာဝုေးတိာကာအမာျာ�ဆုံို� 
ခြ�စွားငြိပး�ဝေးတိာ ် ကာွန်းးဝေးတိားတိို�ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာထုာကားတိို�း� ကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ဝေးန်းရာတိ� ် အရာာတိခကုာ ခြပည့်းသူွားလူထူုမုာာိ 
အဝေး�ကာာကားတိရာာ���းဝေးန်းတိယ်း။ “�ါတိို�ကာ �းဝေးန်းရာာမာာိပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းလူိုကားရာ�း၊ �ါတိို� လူကားခပုးတိး�လူိုကားရာ�း၊ 
�ါတိို�ဝေးတိာ ဝေးကြွကာာ�ဝေး�ကာားသံွားဝေးတိာကာိုလူိုကားငြိပး�ဝေးတိာ ် ဝေးအားလူိုကားရာ�း၊ �ါတိို�ဝေးတိာ အာ�ဝေးပ�အာ�ဝေးခြမှာာကားကားခြပ�လူိုကားမာယ်း
ဆိုိုရာ�း �ါတိို�ကာိုစွာစွားတိပးကာလူဝူေးတိာကာ ရာကားရာကားစွာကားစွာကားခြပန်းးငြိပး�ဝေးတိာ…် ရာကားရာကားစွာကားစွာကားလုူပးလူမိာ်းမာယ်းဆိုိုတိ�် 
စွာတိိးဝေးတိာကာ အခမုာရိာိိလူာတိယ်း။ အ�အ်ဝေး�ကာာကားတိရာာ�ဝေးတိာ��းလူာတိ�ဝ်ေးန်းာကားပို�း�မာာိ ကာွန်းးဝေးတိားတိို�ဝေးတိာအဝေးပ် 
ကာွန်းးဝေးတိားတိို�သွားပတိိးဝေးတိာဝေး�ကာာ�်း �ါမာျ�ိ�ဝေးတိာခြ�စွားရာတိယ်းဆုိိုတိ� ် အဝေးတိာ�ဝေးတိာစွာငြိပး���းလူာတိ� ် ပုံစံွာမာျ�ိ�ဝေးတိာ 
ဝေးတိာ�ရာတိယ်း။ အ��်းဝေးန်းာကားပို�း�မာာိ ကာွန်းးဝေးတိားတိို� ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးဝေးတိာကာို ခြပည့်းသူွားလူထူုရုာ��ဝေးထုာကားခံမာအုာ�ကာ 
ဝေးတိားဝေးတိားကြီးကား�ကာိုန်းည့်း�ပါ�လူာတိ� ် အဝေးခြခဝေးန်းမာျ�ိ�ဝေးတိာ ကာွန်းးဝေးတိားတိို�ဝေးတိာ�ရာတိယ်း” ဟု ု လူကားရိိာ အာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းဝေးရာ� 

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း ပါ��းလုူပးဝေးဆိုာ�းလူာကားရိိာဝေးသွားာ လူ�ူယ်းတိစွားဦး�မာ ိယ်ခလုူို မာတိိးချကားခြပ�ဝေးခြပာဆုိိုခ�သ်ွားည့်း။ 

ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ� ငြိမာ�ိ�န်းယ်းအမာျာ�အခြပာ�တိာ�း စွာတိ�းဝေးပ်ထုာကားလူာသွားည့််း အဝေးစွာာပို�း�ကာာလူမာျာ�၌ လူထူုမုာိ 

လူကားခပုးလူကား�ါ�တိး�၍ ကြီးကာ�ိဆိုိုခြခ�း�၊ အာ�ဝေးပ�ခြခ�း�မာျာ�နို�်ိး ဝေး��မာကူာည့်းမာမုာျာ�စွာာာ ရာိိခ�ဝ်ေးသွားားလူည့်း� ဝေးန်းာကားပို�း�တိာ�း 

အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပး၏ �နိိုိိပးမာမုာျာ�ဝေး�ကာာ�်း လူထူုပု�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာမာျာ� သွားသိွားသိွားာသွားာ ဝေးလူျာန််းည့်း�လူာခ�သ်ွားည့်း။ 

ထုိုအဝေး�ကာာ�း�အရာာနို�ိ်း စွာပးလူျဉ်း�၍ သွားပတိိးအမာဝုေးဆိုာ�းအ�ာ����း တိစွားဦး�မာလိူည့်း� လူညိ့်း�တိန်းး�ဝေး�� ခြ�စွားစွာဉ်းအာ� 

ထုပးမံာမား�ဝေးမာာ�း�ထုို�ခြပခ�င်ြိပး� သွားပတိိးပာ�မာျာ�တိာ�း ခြပည့်းသူွားလူထူု၏ု အာ�ဝေးလူျာသ်ွားာာ�ဝေးသွားာ ပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာနို�ိ်း 

ဆိုကားစွာပးသွားည့််းအဝေးခြပာ�း�အလူ�မာျာ�ကာို ဝေးထုာကားခြပသုံွား�သွားပးထုာ�သွားည့်း။

“�း ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၂ အကာ�ူ အဝေးခြပာ�း�ဝေးလူာကားမာာိ စွာငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိ စွာစွားတိပးကာ ဗျ�ဟုာန်းည့်း�န်းည့်း�ဝေးခြပာ�း�လူာတိယ်း။ 
�ာလူ�ဆိုိုဝေးတိာ ် �းဆိုနိုဒခြပပာ�ဝေးတိာကာို �နိိုိိပးတိ�အ်စွာာ� သွားတူိို�ကာ�ာလူပုးလူ�ဆိုိုဝေးတိာ ် ဆိုနိုဒခြပပာ�ဝေးတိာကာို �နိိုိိပး�ို� 

၂၀၂၁၊ ဝေး�ဝေး�ား�ါရား လူဆိုန်းး�ပို�း� ကာမာာရွာတိးငြိမာ�ိ�န်းယ်းမာ ိသံွားပုံ�တိး�ဝေးန်းဝေးသွားာဝေးစွာျ�သွားည့်းတိစွားဦး�။ 



၂၂

(၃.၄) ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ� သွားပိတိးမာျာ�နို�ိ်း digital surveillance အနိုတရာာယ်း

ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံတိာ�း အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ မာတိရာာ�အာဏာာသွားမိား�ထုာ�သွားည့်းမာာိ အချနိ်းးအတိို�း�အတိာအရာ  

တိစွားနိုစိွားဝေးကာျား�ကာာခြမာ�်းလူာငြိပး ခြ�စွားဝေးသွားားလူည့်း� ခြပည့်းသူွားလူထုု၏ု စွာစွားအာဏာာရာ�ိးကာို ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးသွားာလူပုးရာာိ�မာမုာျာ�မာာိ 

ယ်ဝေးန်း�တိို�းဝေးပျာကားကာာယ်းသွားာာ�ခြခ�း� မာရိိာဝေးပ။  လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�ခြ�စွားဝေးသွားာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားပာ�မာျာ�၊ အာဏာာသွားမိား�မာအုာ� 

ဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာကာမားပိန်းး�မာျာ�နို�ိ်း အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးအာ� ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးသွားာ ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�သွားည့်း ဝေးန်း�စွာဉ်းမာခြပတိး 

နိုို�း�ံတိာ�း�ဝေး�သွားအနိုိံ�အခြပာ�တိာ�း ခြ�စွားဝေးပ်ဝေးန်းသွားည့်း။ ထုိုသွားို� ခြ�စွားဝေးပ်ဝေးန်းဝေးသွားာ အဝေးခြခအဝေးန်းအာ� �နိိုိိပးငြိ�ိ�ခာ�း�နိုို�းဝေးစွာရာန်းး 

ရာည့်းရာယွ်းချကားခြ��်း ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံရိိာ ငြိမာ�ိ�ကြီးကား�မာျာ�တိာ�း တိရှုံးတုိးနိုို�း�ံထုတုိး လူလူူပုးအသွားဉိာာဏား(AI) န်းည့်း�ပည့်ာသုံွား� 

ဝေးစွာာ�်း�ကာည့််းကာ�းမာရာာမာျာ�အာ� တိပးဆို�းလူာသွားည့်းကာို ဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ ထုိုဝေးစွာာ�်း�ကာည့််းကာ�းမာရာာ (CCTV)မာျာ�သွားည့်း 

မာျကားနိုာိသွားာ�းခြပ�းမာတိိးသွားာ�နုိို�းဝေးသွားာ (Face Recognition) န်းည့်း�ပည့်ာအာ� အသုံွား�ခြပ�ထုာ�ဝေး�ကာာ�း� သိွားရာသွားည့်း။

အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးလူကားဝေးအာကားခံ စွာစွားသွားာ�နို�ိးရ်ာ�မာျာ�ကာ  ၎�း�ဝေးစွာာ�း�်ကာည့်းက်ာ�းမာရာာမာျာ� အသုံွား�ခြပ�ကာာ  လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�ကာို 

ဝေးစွာာ�း�်ကာည့်းခ်ြခ�း�၊ အသုံွား�ခြပ�ခ�သ်ွားည့်း ် ကာာ�နို�ိး ် ဆိုို�းကာယ်းမာျာ�ကာို မာတိိးသွားာ�ထုာ�ခြခ�း�၊ တိကားကြွကာာလူပုးရာာိ�သွားအူချ�း�ချ�း� 

ချတိိးဆိုကားမာမုာျာ�၊ သွားပတိိးတိာ�း�ပါ��းသူွားမာျာ�၏ ဝေးန်းအမိားမာျာ�နို�ိး ် စွာဝုေး��ရာာဝေးန်းရာာမာျာ�ကာို ဝေး�ားထုတုိး၍ �မား�ဆိုး�၊ ဝေးထုာ�းချ၊ 

သွားတိးခြ�တိးခြခ�း�မာျာ�ကာို ဆိုကားတိိုကားလုူပးဝေးဆိုာ�းလူာကားသွားည့်း။ “ဆို�ူဝေးလူ�ုရာာ�အ�ို�း�ကာို �ကာည့််းလူိုကားမာယ်းဆိုိုလူို�ရာိိရာ�း 
�း(၁၀ x ၁၀) ဝေးပအကာာာမာာိ စွားစွားတိးဗး ၂ လုံူ�ဝေးလူာကားရိိာတိယ်း။ ဆိုိုဝေးတိာ ် ဆို�ူဝေးလူ�ုရာာ�ပတိးပတိးလူည့်းမာာိ တိပးထုာ�တိ� ်
စွားစွားတိးဗးအလုံူ� အဝေးရာအတိာကားကာ အန်းည့်း�ဆုံို� အလုံူ� ၄၀/၅၀ ရာိိတိယ်း။  ဆို�ူဝေးလူ�ုရာာ�အ�ို�း�ပတိးဝေးလူ�မာာိတိ�း။… ဝေးန်းာကားငြိပး�ရာ�း 
တိခြခာ�သွားတူိို�ပို�းဆိုို�းတိ� ် မာို�ဝေးကာာ�း�မိာခ�းန်း��ကာဝေးလူ�ဝေးဆို�ရုံှုံးတိို�၊ တိခြခာ�ဝေးဆို�ရုံှုံးဝေးတိာ၊ အ�လ်ူိုဝေးဆို�ရုံှုံးဝေးတိာရာ�� အ��းအထုာကားဝေးရာ�ိကာ 
လူမား�ဝေးတိာဆိုိုလူို�ရာိိရာ�းလူည့်း� စွားစွားတိးဗးဝေးတိာအမာျာ�ကြီးကား�ပ�။… မား�းယ်ာဝေးတိာ�ာဝေးတိာမာာိဝေးခြပာတိာကာဝေးတိာ ် �းစွားစွားတိးဗးဝေးတိာကာ 
မာျကားနိုာိကာိုမာတိိးသွားာ�နိုို�းတိယ်းတိ� ် အ�လ်ူိုန်းည့်း�ပည့်ာဝေးတိာ ပါတိယ်းလူို�ဝေးတိာဝ်ေးခြပာတိယ်း။ ကာျဝေးန်းားတိို�ဝေးတိာ အ��်ါကာိုဝေးတိာ် 
အတိည့်းခြပ�နုိို�းတိာမာရိိာ��ူ။ �ါမာ� ် အ�လ်ူို စွားစွားတိးဗးဝေးတိာ ပိုမာျာ�လူာတိာကာဝေးတိာဝ်ေးသွားချာတိယ်း။ စွားစွားတိးဗးကာိုအသုံွား�ခြပ�ငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိ
ရာန်းးသွားရူာ��ဝေးထုာကားလူမိား�ဝေးရာ�စွာန်းစွားကာ ပိုငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိ ခို�းမာာလူာတိယ်း။ သွားတူိို�သွားတိ�း�ဝေးတိာပိုရာလူာတိယ်းဝေးပါ…် ကာျ ဝေးန်းားတိို� 
ဆိုနိုဒခြပတိ�လ်ူဝူေးတိာပို�မား�ခံလူာရာတိယ်း ဆိုိုတိာကာဝေးတိာ ် အမာနိ်းးတိရာာ�ခြ�စွားတိယ်း” ဟု ု သွားပတိိးဝေးကာားမာတိး အ�ာ����းတိစွားဦး�မာ ိ

ဝေးခြ�ဆုိိုထုာ�သွားည့်း။ 

မာမားိ��ူဆိုိုရာ�း ဆိုနိုဒခြပပာ�လူပုးသွားာာ�တိ�ဝ်ေးန်းရာာဝေးတိာကာို �နိိုိိပးတိာဝေးပါဝ်ေးန်းား။ ထု�းထု�းရာာိ�ရာာိ�ဆုိိုရာ�း လူညိ့်း�တိန်းး�ဝေးပ(၅၀) 
ဝေးစွာျ�မာာိ ဆိုနိုဒခြပတိယ်း။ ဆိုနိုဒခြပငြိပး�ထုာကားသွားာာ�တိ�အ်ချနိ်းးမာာိ ည့်ကာျဝေးတိာ ် အ�ဝ်ေးစွာျ�ကာို��းငြိပး� မား�ဝေးတိာရှုံးို�တိယ်း။ 
ပစွာစည့်း�ဝေးတိာ�ျကားဆိုး�တိယ်းဝေးပါဝ်ေးန်းား။ ဆိုိုဝေးတိာ ် အ�လ်ူိုမာျ�ိ� ရာန်းးကာနု်းးမာာိ (၃၊၄၊၅) ဝေးန်းရာာဝေးလူာကား ခပးစွာပိးစွာပိး�းနိုစိွားအစွာမာာိ 
လူပုးလူာတိယ်း လူထူုကုာဝေးထုာကားဝေးတိာဝ်ေးထုာကားခံတိယ်း။ �ါမာ� ်�းဝေးထုာကားခံမုာခြပရာမာာိကာို ဝေး�ကာာကားလူာတိယ်း။ ခဝုေးန်းာကားပို�း�ကာျ 
ကာွန်းးဝေးတိားတိို�တိဝေးန်းရာာရာာမာာိ ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးလူပုးရာ�းဝေးတိာ�း လူဝူေးတိာကာဝေးရာာိ�းသွားာာ��ကာတိယ်း။ … ထုာ�ပါဝေးတိာ ်
အ�ဝ်ေးန်းရာာမာာိ ဆိုိုကားကာာ�သွားမာာ�တိစွားဝေးယ်ာကားရိိာဝေးန်းရာ�း အ�ဝ်ေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးန်းာ�ကာ ဆိုိုကားကာာ�သွားမာာ�ကာထုာကားသွားာာ�တိယ်း။ 
လူမား�ဝေး��ဝေးစွာျ�သွားည့်းရိိာရာ�း ဝေးစွာျ�သွားည့်းကာသွား�ူပစွာစည့်း�ဝေးတိာသိွားမား�ငြိပး� ထုာကားသွားာာ�တိယ်း �းလူိုပုံစံွာမာျ�ိ�ကြုံကံာ�ရာတိယ်း။ �ါကာဝေးတိာ ်
ကာွန်းးဝေးတိားကာ မာဝေးထုာကားခံ��ူဆိုိုတိာထုကား အဝေး�ကာာကားတိရာာ�လူို�ဝေးတိာ ် ပိုခြမာ�းတိယ်း။ သွားတူိို�ကာ စွာတိိးထု�ကာဝေးတိာ ်
ဝေးထုာကားခံတိယ်း။ �ါဝေးပမာ� ် �းဆိုနိုဒခြပပာ�လူပုးတိ�ဝ်ေးန်းရာာမာာိ ရာိိဝေးန်းရာမာာိ၊ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာာိ သွားတူိို� ပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းရာမာာိကာို 
အရာမား�ဝေး�ကာာကားလူာ�ကာတိယ်း။ အ�လ်ူိုအဝေးခြပာ�း�အလူ�မာျ�ိ�ဝေးတိာ ် ခြမာ�းရာတိယ်းဗျ။ အဓိားကာကာ �းဝေးထုာကားခံမုာမာဝေးလူျာသ်ွားာာ���ူ… 
ဝေး�ကာာကားသွားာာ��ကာတိာ”



၂၃

(၃.၅) နိုို�း�ံတိကာာဥပဝေး�မာျာ�၏ လူကားဝေးတိာ��နိိုိိပးခံခြပည့်းသွားမူာျာ�အဝေးပ် 
အကာာအကာာယ်း၊ သွားကားဝေးရာာကားမာု

တိဆိုကားတိည့်း� အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပး၏ လူကားဝေးအာကားခံ သွားတိ�း�ဝေးပ�၊    ဝေးလူား�းမာျာ�မာ ိ ၎�း�တိို� တိယ်းလူးဂုံးရာမား ချန်းးန်းယ်းမာျာ�ဝေးပ်တိာ�း  

လူထူုဝုေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�အတိာ�း� ပါ��းသွားည့််း ခြပည့်းသူွားမာျာ�၏ ဝေး�်စွား�တုိးအဝေးကာာ�်းမာျာ�၊ ပရှုံးို�ို�းပုံမာျာ�နို�ိ်းတိကာာ ၎�း� 

တိို� ရာရာိိထုာ�ဝေးသွားာ အခြခာ�ဝေးသွားာပုဂိုုံး�လူးဝေးရာ�ဆိုို�းရာာအချကားအလူကားမာျာ�ကာို ဝေးရာ�သွားာ�ထုတုိးဝေး�ားကာာ အ�ကာမား��ကားစွာပးတိပးမာ ိ

သွားာာ�ဝေးရာာကား�မား�ဆိုး�ရာန်းး၊  သွားတိးခြ�တိးရာန်းး ဝေးသွားာ�ထုို�လုံူ�ဝေးဆိုားမာမုာျာ�လူည့်း� ရာိိဝေးန်းဝေး�ကာာ�း� ဝေးလူလ်ူာသွားရိာိိရာသွားည့်း။    ငြိပး�ခ�ဝ်ေးသွားာ 

(၂၀၂၁)ခနုိုစိွား၊ ဩဂုံးတုိးလူ (၈) ရာကားဝေးန်း�တိာ�း (၃၄) ကြီးကာမိားဝေးခြမာာကား ရာစိွားဝေးလူ�လုံူ�ဝေးန်း� အထုမိား�အမာတိိးအခြ�စွား ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�လူယ်း၌ 

ထုး�သွားပတိိးခြပ�လုူပးခ�ဝ်ေးသွားာ လူ�ူယ်းမာျာ�အာ� �မား�ဆိုး�ရာန်းး န်းာမာည့်းကြီးကား� စွာစွားတိပးဝေးလူား�းမာျာ�ကာ ထုိုသွားပတိိးတိာ�းပါ��းခ�သ်ွားည့််း 

လူ�ူယ်းတိစွားဦး�၏ ဝေး�်စွား�တုိး ပရှုံးို�ို�းနို�်ိး အချကားအလူကားတိချ�ိ�ကာို ၎�း�တိို� တိယ်းလူးဂုံးရာမားချန်းးန်းယ်းမာျာ�ဝေးပ်၌ မာာဝေး�ကာာ 

�မား�ဆိုး�ရာန်းး ဝေးသွားာ�ထုို�လုံူ�ဝေးဆိုားမာမုာျာ�ဝေး�ကာာ�်း အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ ထုိုလူ�ူယ်း၏ဝေးန်းအမိားသွားို� အ�ကာမား��ကား��းဝေးရာာကား 

စွား�န်း�း�ခြခ�း�ကာို ကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ခ�ရ်ာခြခ�း�ပ�းခြ�စွားသွားည့်း။

ဝေး�ဝေး�ား�ါရား၊ ၂၀၂၁ ခနုိုစိွား ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�ကာလုူသွားမာဂုုံး ရုံှုံး�ဝေးရာ�ိတိာ�း ကာလုူသွားမာဂုုံး၏ခြမာန်းးမာာအ်ဝေးရာ�ပါ��းပတိးသွားကားမုာကာို ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းခ�သ်ွားတူိစွားဦး�။



ဆိုနိုဒခြပပာ�အတိာ�း� �မား�ဆိုး�တိရာာ�စွာာ�ဆိုိုခံရာဝေးသွားာအမာမုာျာ�ကာို ကာညူ့်းဝေးဆိုာ�းရာကွားဝေးပ�သွားည့််း လူ�ူယ်းအမာျ�ိ�သွားမား�ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ�သွားည့်း 

စွာစွားသွားာ�မာျာ�၏ အမာျ�ိ�မာျ�ိ� ဝေးသွားာ လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းထုပိါ�ဝေးစွာားကာာ�မုာ (Sexual Harassment)နို�်ိး ကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ဝေးန်းရာဝေး�ကာာ�း� 

အမာျ�ိ�သွားမား�ဝေးရာ�ိဝေးန်းတိစွားဦး�၏ ဝေးခြပာ�ကာာ�ချကားအရာ သွားရိာိိရာသွားည့်း။ ယ်ခ�းကာ အကာျဥး�သွားာ�မာျာ�ကာိုဦး�စွား�သွား ူ (ဝေးထုာ�း�ါ�ါ) ၏

ခာ�်းခြပ�ချကားခြ��်း အမာသုွားည့်းကာိုသွားာာ�ဝေးရာာကားဝေးတိာ�ဆုံို စွာကာာ�ဝေးခြပာနုိို�းဝေးသွားားလူည့်း� အကာျဥး�ဝေးထုာ�းတိာ�း အရာကားမာ�ူဝေးန်းသွားည့််း 

စွာစွားသွားာ�မာျာ�ကာ�း�ဝေးစွာာ�်းသွားည့််းအချနိ်းးမာစိွာ၍ ၎�း�တိို�၏ကာာအဝိေး�နိုဒပျကားခြပာ�ဝေးအာ�းဝေးခြပာဆုိိုခြခ�း�၊ ကာိုယ်းထုလိူကားဝေးရာာကား 

ထုပိါ�ဝေးနိုာိ�်းယ်ကိားခြခ�း�မာျာ�ကာို ခံ�ကာရာသွားည့်း။ ရာန်းးကာနု်းးငြိမာ�ိ�တိာ�း� ရုံှုံး�ချနိ်းး�တိစွားခတုိာ�း အမာသုွားည့်းကာိုသွားာာ�ဝေးရာာကားဝေးတိာ�ဆုံိုစွာဥး၌ 

စွာစွားသွားာ�တိစွားဦး�မာ ိ “ဆိုရာာမာကာျဝေးန်းားလူိုကားပို�ဝေးပ�မာယ်းဆုိိုငြိပး� ပခုံု�လူာကာို�းတိယ်း၊ ပခုံု�ကာဝေးန်းမာ ိ ဝေးကာျာကုာန်းး�တိဝေးလူာာကား 

တိ�းပါ�ဝေးတိာကာိုသွားာာ�ထုတိိာမာျ�ိ�ဝေးတိာ ကြုံကံာ�ရာတိယ်း။ တိချ�ိ�ရုံှုံး�ချနိ်းး�ဝေးတိာသွားာာ�ရာ�း စွာစွားသွားာ�ဝေးတိာကာ �ာန်းးဝေး�ကာာ�းတိာဝေးတိာ၊ 

�ါတိို�ခြပန်းးဝေးခြပာခြပလူို�အဆို�းမာဝေးခြပတိ� ် စွာကာာ�မာျ�ိ�ဝေးတိာကာိုဝေးခြပာ�ကာတိာ၊ ငြိပး�ဝေးတိာ ် ရာ�းသွားာ�၊ တိ�းပါ�ဝေးတိာကာို 

အ�ကာာကြီးကား�စွာိုကား�ကာည့််းတိာ”27 ဟုအုဆိုိုပါဝေးရာ�ိဝေးန်း အမာျ�ိ�သွားမား�ကာဝေးခြပာခြပခ�သ်ွားည့်း။

နိုတုိးခြ��်းဝေးစွာားကာာ�မုာမာာိ သွားာမာာန်းးအဝေးစွာာ�်းစွာစွားသွားာ�တိို�း�အတိာကား မာည့်းသွား�ူကာိုမာာဝေး�ကာာကားစွာရာာမာလူို�� ဝေးန်း�စွာဥးခြပ�မာဝူေးန်းသွားည့််း 

အလူပုးတိစွားခကုာ�သ်ွားို�ခြ�စွားဝေးန်းငြိပးခြ�စွားဝေး�ကာာ�း�လူည့်း� �ကာာ�သိွားရာသွားည့်း။ ဤကာ�သ်ွားို� တိာ�န်းးချနိ်းးအတိာ�း� အရာကားဝေးသွားစွာာ 

ဝေးသွားာကားစွာာ�မာ�ူယ်စွားလူာကား ဝေးရာ�ိဝေးန်းအမာျ�ိ�သွားမား��ယ်းမာျာ�ကာို လူကားန်းကားအာ�ကာို�ခြ��်း လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာထုပိါ� ဝေးနိုာိ�်းယ်ကိားမာ ု

အနိုို�းကာျ�်းဝေးန်းငြိပး� ဥပဝေး�အကာာအကာာယ်းကာိုလူည့်း� ဝေးမာာားလူ�်းနိုို�းစွာရာာအဝေးခြခအဝေးန်းမာရိိာ�� တိစုံွာတိရာာတိနု်း�းခြပန်း�းမာမုာျ�ိ� 

လူပုးနိုို�းခြခ�း�မာရိိာကာာ အသွားကားအနိုတရာာယ်း အချနိ်းးမာဝေးရာ�ွကာျဝေးရာာကားလူာနုိို�းသွားခြ��်း အမာျ�ိ�သွားမား�ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ�အတိာကား 

လုံူခြုံခံ�မာအုတိကိာ�း�မာ� ်လူာကားရိိာဝေးန်းသွားည့်း။

၂၄

(၃.၆) အမာျ�ိ�သွားမား�ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ� လူ�ိးပို�း�ဆိုို�းရာာထိုပါ�ဝေးစွာားကာာ�ခံရာမုာ

27အင့််တ်�ဗျူးး��မှု� ဖော်က်�က််န္ဒတု််ခွးက််

အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကား နိုို�း�ံတိကာာဥပဝေး�နို�ိး ် စံွာချနိ်းးစံွာနိုနု်းး�မာျာ�သွားည့်း ခြပည့်းတိာ�း�ရိိာ ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားသူွားမာျာ�၊ 

မာတိရာာ��မား�ဆိုး�ခံရာသူွားမာျာ�ကာို အကာာအကာာယ်းဝေးပ�နုိို�းခြခ�း�လုံူ�� မာရိိာသွားည့်းကာို ဝေးတိာ�ခြမာ�းဝေးန်းရာသွားည့်း။ ကာွမား�ကာျ�းဝေးသွားာ 

ဥပဝေး�ပည့်ာရာ�ိးနို�ိး ် အ�းတိာဗျ��အရာ “နိုို�း�ံတိကာာဥပဝေး�ဝေးတိာရာ�� အကာာအကာာယ်းဝေးပ�နုိို�းမာကုာ (0%) ပ�ရာိိပါတိယ်း။ 
�ာခြ�စွားလူို�လူ�ဆိုိုဝေးတိာ ် နိုို�း�ံတိကာာ ဥပဝေး�ရာ�� သွား�ာ�ကာို ကာွန်းးဝေးတိားတိို� တိည့််းတိည့််းပ� �ကာည့််း�ကာပါစွာို�ဗျာ… 
ဥပဝေး�ဝေးတိာရိိာတိယ်းဆိုိုရာ�း အ�ဥ်ပဝေး�ကာို စွာည့်း�ဝေးနိုာိ�းမုာ (binding) လူပုး�ို�အတိာကား အဝေးန်းာကားကာ Force ဆုိိုတိာရာိိတိယ်း။ 
ဥပဝေး�ရိိာတိယ်း အ�ဥ်ပဝေး�ကာို စွာည့်း�ဝေးနိုာိ�းမုာ  (binding)  လူပုးတိ� ် Force တိခရုာိိတိယ်း အ�လ်ူိုမာျ�ိ�ရိိာမာ ိ �းဥပဝေး�သွားည့်း 
အသွားကား��းတိယ်း။ Force ကာမာရိိာ��ူဆိုိုရာ�း အ�ဥ်ပဝေး�ကာို အသွားကား��းဝေးအာ�းလုူပးလူို�မာရာ��ူ၊ အ�လ်ူိုဆိုိုရာ�း ဥပဝေး�ဟုာ မာရာိိသွားလူိုပ� 
ခြ�စွားဝေးန်းတိယ်း။ အ�ဝ်ေးတိာန်ိုို�း�ံတိကာာမာာိ ဥပဝေး�ဝေးတိာရိိာတိယ်း… �ါဝေးပမာယ််း �းဥပဝေး�ကာို Force လူပုး�ို�ရာာအတိာကားအာ�ကာ 
ခြမာန်းးမာာခြပည့်းတိာ�း�မာာိ မာရိိာ��ူ၊ ခြမာန်းးမာာခြပည့်းထု�ကာို အ�အ်ာ�ဝေးတိာကာ မာသွားကားဝေးရာာကား��ူဆိုိုဝေးတိာ ် �ယ်းလူိုလူပုးငြိပး�ဝေးတိာမ်ာ ိ
�းဥပဝေး�ဟုာ ခြမာန်းးမာာခြပည့်းမာာိ အကာာအကာာယ်းရာပါဝေးတိာမ်ာလူ�။ �ယ်းလူိုမာ ိ မာရာပါ��ူဗျာ။ ဟုို… �ါကာမာခြ�စွားနုိို�းတိ�အ်ရာာပါ။” 
ဟုဝုေးခြ��ကာာ�ခ�သ်ွားည့်း။ ဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�ကာာလူတိာ�း နုိို�း�ံတိကာာဥပဝေး�မာျာ�သွားည့်း စံွာသွားတိးမာတိိးချကားတိစွားခအုဝေးန်းန်း��သွားာရာိိဝေးန်းငြိပး� 

စွာစွားတိပးသွားည့်း ဝေးလူ�စွာာ�လူိုကားန်းာမုာမာရိိာသွားည့်းအ်ခြပ�း မာျကားနိုာိဝေးခြပာ�းတိိုကားကာာ ချ�ိ�ဝေး�ာကားဝေးန်းခ�သ်ွားည့်း။



၂၅

ဤသွားဝုေးတိသွားန်း အစွားရာ�းခံစွာာသွားည့်း ခြမာန်းးမာာနိုို�း�ံတိာ�း အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� စွာစွားတိပး၏အုပးချ�ပးမာအုာ� လူကားမာခံဝေးသွားာ 

ခြပည့်းသွားမူာျာ�မာ ိ ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ စွားတိန်းး�လူညိ့််းလူည့်း၍ ၎�း�တိို�၏ လူ�ူရာပို�းခာ�်းနို�ိ်းအည့်း ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ားဝေးသွားာ လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�ကာို 

အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ ဥပဝေး�မာ� ် ရာကားစွာကားစွာာာ ငြိ�ိ�ခာ�း�ခြခ�း�မာျာ�နို�်ိး စွာပးလူျဉ်း�ဝေးသွားာ အဝေး�ကာာ�း�အရာာမာျာ�နို�်ိး အသံွားအ�ာ��မာိ 

အစွာဉ်းတိဆိုကား ဆိုိုရာယိ်းမား�းယ်ာမာျာ�ဝေးပ်မာ ိ ဝေးကာာကားယူ်ထုာ�ဝေးသွားာ သွားတိ�း�အချကားအလူကားမာျာ�နို�်ိးတိကာာ ယ်ခအုချနိ်းးထု ိ

လူထူုလုူပုးရာာိ�မာသုွားပတိိးမာျာ�တိာ�း ပါ��းဝေးန်းသွားာလူ�ူယ်းမာျာ�၊ သွားပတိိးဝေးကာားမာတိးအ�ာ�်း��းမာျာ�နို�်ိး ဥပဝေး�ဝေးရာ�ရာာကာွမား�ကာျ�းဝေးသွားာ 

ဝေးရာ�ိဝေးန်းမာျာ�နို�ိ်း တိစွားဦး�ချ�း� အာန်းးလူို�း�အ�းတိာဗျ��မာျာ�မာ ိ ဝေးခြပာ�ကာာ�ချကား၊ သုံွား�သွားပးချကားမာျာ�အာ� အဝေးခြခခံ၍ 

မာတိိးတိမား�တိ�းဝေးရာ�သွားာ�ထုာ�ဝေးသွားာ စွာာတိမား�တိစွားဝေးစွာာ�း ခြ�စွားသွားည့်း။

�မား�ဆိုး�ခံရာသူွားမာျာ�ကာို ဝေးလူလ်ူာရာာတိာ�း အဝေး�ကာာ�း�ရာ�း�ကာို ရာာိဝေး�ာရာာ၌ အမာျ�ိ�အစွာာ�သွားတိးမာတိိးရာန်းး ခကားခ�ငြိပး� 

ပဂိုုုံး�လူးတိစွားဦး�တိစွားဝေးယ်ာကားအာ� ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းချနိ်းးတိာ�း အ�မား�ခံရာခြခ�း�ဝေး�ကာာ�း ် ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ စွာဝုေး��ခြခ�း�နို�ိး ်

စွားတိန်းး�လူညိ့်းလ်ူည့်းခြခ�း� ဆုိို�းရာာအချကားနို�ိး ် ကာိုကားည့်းဝေးသွားားလူည့်း� �မား�ဆိုး�ခံရာသူွားမာျာ�သွားည့်း ဆိုနိုဒခြပဝေးန်းချနိ်းးမာဟုတုိးဝေးသွားားလူည့်း� 

မာမိာ၏ိဝေးန်းအမိားတိာ�းလူည့်း�ဝေးကာာ�း�၊ အခြခာ�မာည့်းသွားည့်းဝ်ေးန်းရာာတိာ�းမာဆုိို ဆိုနိုဒခြပခ�ခ်ြခ�း�ဝေး�ကာာ�းဟ်ု ု သွားတိးမာတိိး၍ 

�မား�ဆိုး�မုာမာျာ�ရိိာသွားကာ�သ်ွားို� စွာစွားတိပးမာ ိ ခြပည့်းသူွားမာျာ�အာ� တိစုံွာတိရာာကာျ��လူာန်းး၍ �မား�ဆိုး�ခြခ�း�မာျ�ိ�မာဟုတုိး�� ထု�းသွားလူို�မား�ဆိုး�ငြိပး� 

ပ�ုးမာတိပးသွားည့်း ် ခြ�စွားစွာဥးမာျာ�စွာာာရာိိသွားည့်းအ်တိာကား တိစွားစုံွာတိစွားဦး�အာ� ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာ ဆိုနိုဒခြပခြခ�း�တိာ�း ပါ��းခြခ�း�ဝေး�ကာာ�း ်

�မား�ဆိုး�ခံရာခြခ�း� ဟုတုိး/မာဟုတုိး သွားတိးမာတိိးရာန်းးမာာိ လူာန်းးစွာာာခကားခ�လူသိွားည့်း။ 

သွားဝုေးတိသွားန်းန်းည့်း�လူမား�နို�်ိး စွာနိ်းးဝေးခ်မာမုာျာ�

၂၀၂၁ ခနုိုစိွား ဝေး�ဝေး�ား�ါရားလူ (၁) ရာကားဝေးန်း�အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�သွားည့်းမာစိွာ၍ အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးအာ� ဆိုန်း�းကာျ�းဆိုနိုဒခြပသွားည့်း် 

ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�စွာာာ ပုံဝေး�ားမုာအမာျ�ိ�မာျ�ိ�ခြ��်း ဝေးပ်ထုာကားခ�သ်ွားည့်း။ ယ်�း�လုူပးရာာိ�မာမုာျာ�သွားည့်း အာဏာာသွားမိား�ငြိပး�သွားည့််း 

ကာာလူအဝေးစွာာပို�း�တိာ�း လူထူု၏ုအာ�ဝေးပ�ဝေးထုာကားခံမုာမာျာ�စွာာာကာို ရာရာိိခ�င်ြိပး� နိုို�း�ံအတိာ�း�ဝေး�သွားအနိုိံ�အခြပာ�ရိိာ ခြပည့်းသူွားမာျာ�မာလိူည့်း� 

ပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းခ��်ကာသွားည့်း။ သွားို�ဝေးသွားား စွာစွားတိပးမာ ိ လူမား�မာမာျာ�ဝေးပ်တိာ�း ငြိ�မိား�ချမား�စွာာာစွားတိန်းး�လူညိ့််းလူည့်း၍ဆိုနိုဒထုတုိးဝေး�ား�ကာ

ဝေးသွားာ လူထူုအုာ� အ�ကာမား��ကားငြိ�ိ�ခာ�း�မုာမာျာ�စွာတိ�းခ�သ်ွားည့််း အချနိ်းးမာစိွာ၍ ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�တိာ�း လူထူု၏ုပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းမုာမာျာ� 

သွားသိွားသိွားာသွားာဝေးလူျာန််းည့်း�လူာခ�သ်ွားည့်း။ အ�ကာမား��ကားစွာစွားသွားာ�မာျာ�မာ ိလူထူုဆုိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�အာ� စွာစွားလူကားန်းကားမာျာ�သုံွား�၍ ငြိ�ိ�ခာ�း�ငြိပး� 

အခြပစွားမာ�ခ်ြပည့်းသူွားမာျာ�ကာို မာတိရာာ� �မား�ဆိုး�၊ ရှုံးိုကားနိုကိား၊ သွားတိးခြ�တိးခြခ�း�မာျာ�ကာို ဝေးပ်ဝေးပ်ထု�းထု�း ကာျ��လူာန်းးလူာသွားည့််းအခြပ�း 

ငြိမာ�ိ�တိာ�း�ဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�ကာိုလူည့်း� ရာရာာန်းည့်း�လူမား�မာျာ�အသုံွား�ခြပ�ကာာ �နိိုိိပးငြိ�ိ�ခာ�း�မုာမာျာ�ကာို တိာ�းတိာ�းကာျယ်းကာျယ်း 

ခြပ�လူပုးလူာသွားည့်းကာို ဝေးလူလ်ူာဝေးတိာ�ရာိိရာသွားည့်း။ 

ထုို�အခြပ�း စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဆိုန်း�းကာျ�းဝေးသွားာ လူထူုလုူပုးရာာိ�မာမုာျာ�တိာ�း အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပး၏ မာတိရာာ��မား�ဆိုး�ခံရာဝေးသွားာ အခြပစွားမာ� ်

ခြပည့်းသွားမူာျာ�အာ� ဥပဝေး�ကာျ�်းထုံု�မာျာ�နို�ိ်းအည့်း လူပုးဝေးဆိုာ�းခြခ�း�မာခြပ�ပ� န်းး�စွာပးရာာ စွာစွားဝေး�ကာာဝေးရာ�စွာခန်းး�မာျာ�သွားို� အဓားမာမပို�ဝေးဆိုာ�းခြခ�း�၊ 

မာဆိုးဝေးလူျားဝေးသွားာ ပ�ုးမာမာျာ�တိပး၍ ဝေးထုာ�းချဝေးသွားာခြ�စွားရာပးမာျာ�စွာာာကာိုလူည့်း� ခြမာ�းဝေးတိာ�ရာသွားည့်း။ အထုကားတိာ�းဝေး�ားခြပထုာ�သွားကာ�သ်ွားို� 

အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိ လူထူုလုူပုးရာာိ�မာဟုုသူွားမာာကာို န်းည့်း�လူမား�မာျ�ိ�စုံွာသုံွား�ငြိပး� �နိိုိိပးငြိ�ိ�ခာ�း�မုာမာျာ� ဝေးတိာကားဝေးလူာာကား 

ခြပ�လူပုးဝေးန်းဝေးသွားားလူည့်း� ဆိုနိုဒခြပပာ�မာျာ�စွာတိ�းသွားည့််းအချနိ်းးမာစိွာ၍ ယ်ဝေးန်း�တိို�း ခြပည့်းသူွားမာျာ�ကာ ၎�း�တိို�သွားကားဆိုို�းရာာကာဏ္ဍအသွားး�သွားး� 

အလူိုကား  အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးအာ�ဆိုန်း�းကာျ�းသွားည့််း လူထူုဝုေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�လူပုးရာာိ�မာမုာျာ�ကာို ပါ��းလုူပးဝေးဆိုာ�းဝေးန်း�ကာဆို�ခြ�စွားသွားည့်း။ 

န်းဂုံိုံး�

အခန်းး� (၄)



သွားဝုေးသွားတိန်းစွာာတိမား�ခြ�စွားဝေးခြမာာကားရာန်းး အချနိ်းးဝေးပ�ကာာ 

စွာစွားအာဏာာရာ�ိးဝေးတိားလူနိ်းးဝေးရာ�ကာို တိဝေးထုာ�်းတိဝေးန်းရာာမာအိ

ကာျ�ိ�ခြပ�ဝေးစွာမာည့််းသွားတိ�း�အချကားအလူကားမာျာ� ခြပန်းးလူည့်း

မာာဝေး�ဝေးပ�ခ�သူ်ွားတိဦး�ချ�း�စွားနို�်ိးတိကာာ အ�ကား�ကားမာ ိ

ပ�ူဝေးပါ�း�ပါ��းဝေးပ�ခ��်ကာသွားည့််း သွားတူိစွားဦး�ချ�း�စွားကာို 

အထု�ူပ�းဝေးကာျ�ဇ�ူတိ�းရိိာပါသွားည့်း။

“ဝေးကာျ�ဇ�ူတိ�းလူာာ”

၂၆

သွားဝုေးတိသွားန်းအ�ာ��သွားာ�မာျာ�အဝေးန်းခြ��်း လူတိးတိဝေးလူာဝေးခြမာခြပ�းတိာ�း ခြ�စွားဝေးပ်ဝေးန်းဝေးသွားာအဝေးခြခအဝေးန်းမာျာ�နို�်ိး 

အ�းတိာဗျ��ဝေးခြ�ဆုိိုသွားတူိို�၏ အသွားကားအနိုတရာာယ်းလုံူခြုံခံ�ဝေးရာ�ဝေး�ကာာ�်း လူဝူေးတိာ�အ�းတိာဗျ�� စွားစွာဉ်းနိုို�းခ�ခ်ြခ�း�မာရိိာသွားည့််း အချကားသွားည့်း 

ဤအစွားရာ�းခံစွာာနို�ိ်း ဆိုကားစွာပးဝေးသွားာ သွားတိ�း�အချကားအလူကားမာျာ� ဝေးကာာကားယူ်ရာာတိာ�း အဓားကိာကြုံကံာ�ဝေးတိာ�ခ�ရ်ာသွားည့််း 

စွာနိ်းးဝေးခ်မာတုိရာပးပ�းခြ�စွားသွားည့်း။ အခြခာ� စွာနိ်းးဝေးခ်မာတုိစွားခမုာာိ ငြိမာ�ိ�ခြပဝေးခြပာကားကာျာ�သွားပိတိးမာျာ�တိာ�း တိတိးကြွကာာစွာာာ ပါ��းဝေးန်းဝေးသွားာ 

လူ�ူယ်းအချ�ိ�နို�ိ်း အ�းတိာဗျ��ရာန်းး ချနိ်းး�ဆိုိုငြိပး�ဝေးန်းာကားပို�း� ထုိုလူ�ူယ်းမာျာ�အာ� အ�ကာမား��ကားစွာစွားတိပးမာ ိမာတိရာာ�လူိုကားလံူရာာိဝေး�ာ 

�မား�ဆိုး�ဝေးန်းခြခ�း�ဝေး�ကာာ�်း ဝေးရာာိ�းတိမိား�ဝေးန်းရာငြိပး� အ�းတိာဗျ��ဝေးခြ�ဆုိိုရာ�း အချနိ်းးဝေးပ�ပါ��းနိုို�းခြခ�း�မာရိိာခ�ဝ်ေးပ။



အသံွားအ�ာ��ကာို လူ�ူအ�ာ��အစွာည့်း�တိစွားခလုံုူ�တိာ�း လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�်းရာရာိိဝေးရာ� 

အတိာကားရာည့်းရာယွ်း၍  လူ�ူယ်းမာျာ�မာစိွာစုွာည့်း�ကာာ ၂၀၁၈ခနုိုစိွား၊ ဇန်းးန်း�ါရားလူ (၁၅) ရာကား ဝေးန်း�တိာ�း 

�ာ��စွာည့်း�တိည့်းဝေးထုာ�းခ�သ်ွားည့်း ။အသံွားအ�ာ��သွားည့်း သွားဝုေးတိသွားန်းကာို အဝေးခြခခံထုာ�ဝေးသွားာ အ�ာ��အစွာည့်း�ခြ�စွားငြိပး� 

သွားဝုေးတိသွားန်း၊ စွာည့်း�ရုံှုံး�လုံူ�ဝေးဆိုာ�းဝေးရာ� နို�ိ်း သွား�းတိန်းး�ပို�ချခြခ�း� လူပုး�န်းး�မာျာ�ကာို အစွာဥးတိစွာိုကား 

လူပုးဝေးဆိုာ�းခ�ဝ်ေးသွားာ အ�ာ��အစွာည့်း� တိစွားခခုြ�စွားသွားည့်း။ 

လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�်းကာို အဟုန်း�းအတိာ�ခြ�စွားသွားည့််းဥပဝေး�မာျာ�၊ ဓားဝေးလူထုံ်ု�တိမား�မာျာ�၊ 

လူပုးထုံု�လုူပးန်းည့်း�မာျာ�နို�်ိး ခြ�စွားစွာဥးခြ�စွားရာပးမာျာ�ကာို စွာဥးဆိုကားမာခြပတိးဝေးလူလ်ူာ ဝေး�ားထုတုိးမာတိိးတိမား�တိ�းခြခ�း�၊ 

အ�ာ��၏သွားဝုေးတိသွားန်း ဝေးတိာ�ရာိိချကားမာျာ�အဝေးပ်အဝေးခြခခံ၍ �းမာိုကာဝေးရာစွားစံွာနိုနု်းး�မာျာ�နို�ိ်းကာိုကားည့်းသွားည့််း 

ဥပဝေး�ဆိုို�း ရာာခြပ�ခြပ�းဝေးခြပာ�း�လူ�မုာမာျာ� ဝေးပ်ဝေးပါကားလူာဝေးစွာဝေးရာ�ဝေးဆိုာ�းရွာကားခြခ�း�၊ လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ား 

ဝေးခြပာဆုိိုခာ�်းအခြပည့််းအ၀ရာရိိာဝေးစွာရာန်းး သွားကားဆိုို�းရာာအဆို�်းအလူိုကား၊ ကာဏ္ဍအလူိုကား စွာည့်း�ရုံှုံး� 

လုံူဝေးဆိုားဝေးဆိုာ�ဝေးနိုာ�မုာမာျာ� ဝေးဆိုာ�းရွာကားသွားာာ�ခြခ�း�မာျာ�ကာို ကာျယ်းကာျယ်းခြပန်း�းခြပန်း�း လူပုးဝေးဆိုာ�းခ�သ်ွားည့်း။ 

အသံွားအ�ာ��၏ဝေးမာာားမာနိ်းး�ချကားမာာိ �းမာိုကာဝေးရာစွားစံွာနိုနု်းး�တိစွားခခုြ�စွားသွားည့််း လူာတိးလူပးစွာာာထုတုိးဝေး�ားဝေးခြပာဆုိိုခာ�်းကာို 

အခြပည့််းအ� ရာရိိာဝေးသွားာ လူ�ူအ�ာ��အစွာည့်း�ခြ�စွားလူာရာန်းး ရာည့်းသွားန်းးသွားည့်း။


