
၂၀၂၁ ခုနစ်ှအတွက် န ငုင်အံလ ုက် လ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေး ကျငူ့ထ်ံေုးမျာေးဆ ုင ်ာ အစီ ငခ်ံစာမျာေး  

အရမ  ကနပ်ြညရ်ထာငစ် ုန ငုင်ပံခာေးရ ေးဝနက်ကီေးဌာန • ဒမီ ကုရ စီ၊ လ ူ့အခွငူ့အ်ရ ေးနငှူ့ ်အလုြ်သမာေးအရ ေးဆ ုင ်ာ ဗျျူရ ု  

မြန်ြာန ိုငင် ံ၂၀၂၁ ခိုနစှ ်လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးအစရီငခံ်စာ 

အနစှခ် ျုပ် 

ပမနမ်ာစစ်တြ်သည ်ဒမီ ုကရ စီနညေ်းကျရ ွေးချယထ်ာေးသညူ့ ်အ ြ်သာေးအစ ုေး က  ု

ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ူ့တငွ ်အာဏာသ မ်ေးသည်ူ့နညေ်းပေငူ့ ်ေယရှ်ာေးလ ကုပ်ြီေး 

န ငုင်ရံတာ်အရ ေးရြေါ်အရပခအရန ရ ကညာကာ အုြ်ချျုြ်ရ ေး၊ ဥြရဒပြျုရ ေးနငှူ့ ်

တ ာေးစီရ ေးအာဏာအာေးလံေုးက  ုစစအ်ုြ်ချျုြ်ရ ေးအေွ ွဲ့ ပေစသ်ညူ့ ်

န ငုင်ရံတာ်စီမအံုြ်ချျုြ်ရ ေးရကာငစ်ီသ ု ူ့ လ  ရပြာငေ်းလ ကုသ်ည။် ယငေ်းရကာငစ်ကီ  ု

ကာကယွရ် ေးဦေးစေီးချျုြ် မငေ်းရအာငလ်  ငက် ဦေးရဆာငသ်ည။်  စစတ်ြ်သည ်

ရ ွေးရကာကတ်ငရ်ပမ ာကခ်ထံာေး သညူ့ ်အဓ က အ ြ်သာေးရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးက ု 

ထ နေ်းသ မ်ေးလ ကုပ်ြီေး ပြညရ်ထာငစ်လု တရ်တာအ်ြါအဝင ်အမျ ျုေးသာေးလ တရ်တာ်နငှ်ူ့ 

ပြညသ် ူ့လ တရ်တာ်မျာေးက  ုေျကသ် မ်ေးလ ကုသ်ည။် ရ ွေးရကာကခ် ံလ တရ်တာ်အေွ ွဲ့ဝင ်

အမျာေးအပြာေးသည ်ေမေ်းဆေီးမခ ံရစ နအ်တကွ် မ မ တ ု ူ့၏ရနအ မ်မျာေးနငှူ့ ်ရုံေးမျာေးက  ု

စွန် ူ့ခာွထကွရ်ပြေးခ ူ့ သည။်   အမျ ျုေးသာေးဒမီ ုကရ စအီေွ ွဲ့ချျုြ်နငှူ့ ်၎ငေ်း၏မဟာမ တ ်

န ငုင်ရံ ေးြါတမီျာေးက ရေရော်ဝါ ီလ ၅  ကရ်န ူ့တငွ ်ပြညသ် ူ့လ တရ်တာ် 

က ယုစ်ာေးပြျုရကာ်မတကီ  ုေွ ွဲ့စညေ်းပြီေးရနာက ်စစ်အစ ုေး သည ်"တ ာေးမဝငရ် ကာငေ်း" 

ရ ကညာလ ကုပ်ြီေး ၂၀၀၈ ခနုစှ် ေွ ွဲ့စညေ်းြံုအရပခခ ံဥြရဒက  ုေျကသ် မ်ေးရ ကာငေ်း 

ရ ကညာခ ူ့သည။် ယငေ်းရနာက ်ဧပြီလ ၁၆  ကရ်န ူ့တငွ ်"အမျ ျုေးသာေးညညီွတရ် ေးအစ ုေး " 

ေွ ွဲ့စညေ်းရ ကာငေ်း ရ ကညာလ ကုသ်ည။် 

ပမနမ်ာန ငုင် ံ တြ်ေွ ွဲ့သည ်ပြညတ်ငွေ်းလံပုချံုရ ေးအတကွ် အဓ က တာဝနယ်  သည။်  



နယပ်ခာေးရစာငူ့ ် တြ်ေွ ွဲ့သည ်ပမနမ်ာန ငုင် ံ တြ်ေွ ွဲ့၏ အုြ်ချျုြ်မ ဆ ငု ်ာ 

အစ တအ်ြ ငုေ်းတစ်ခပုေစ်ရသာ်လညေ်း လြ်ုငနေ်းလညြ်တမ် အ  ကွ ပြာေးပခာေးနာေးသည။်  

တြ်ေွ ွဲ့ နစှ်ခစုလံေုးမှာ တာဝနထ်မ်ေးရဆာငဆ်  စစ်တြ်ဗ ုလခ်ျျုြ်ကကေီးတစ်ဉေီး ဦေးရဆာငရ်သာ 

ပြညထ် ရ ေးဝနက်ကေီးဌာနလကရ်အာကတ်ငွ ်ရှ သပေငူ့ ်ယငေ်းတ ု ူ့မှာ 

စစ်တြ်ကြ်ွက မ ရအာကတ်ငွ ်ရှ ရနသည။်  ကာကယွရ် ေးဝနက်ကေီးဌာနလကရ်အာကရှ်  

လကန်ကက် ငုတ်ြ်ေွ ွဲ့မျာေးသည ်ပြညြ် နက်ာကယွရ် ေးအတကွ် တာဝနရှ် ရသာ်လညေ်း 

တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလကန်ကက် ငုအ်ုြ်စုမျာေးအာေး ဆန် ူ့ကျငတ် ကုခ် ကုရ် ေးအြါအဝင ်

ပြညတ်ငွေ်းလံပုချံုရ ေးတငွ ်ကျယပ်ြန် ူ့စွာ ြါဝငရ်ဆာင ွ်ကသ်ည။်   စစအ်ာဏာြ ငု၏် 

လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးသည ်ကကေီးရလေးရသာ လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး 

ရောကေ်ျကမ် အမျာေးအပြာေးက  ုဆကလ်ကက်ျျူေးလနွခ် ူ့သည။် 

စစ်ရကာငစ်ီတြ်မျာေးက န ငုင်ရံတာ်အတ ငုြ်ငခ်ံ ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကည၊် 

န ငုင်ရံတာ်သမမတ ဦေးဝငေ်းပမင်ူ့၊ အ ြ်သာေးအစ ေုး နငှူ့ ်

အမျ ျုေးသာေးဒမီ ုကရ စရီခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးက  ုရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ူ့တငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ူ့သည။်  

စစ်အာဏာသ မေ်းလ ကုသ်ညန်ငှူ့ ်န ငုင်အံနှံ ူ့ ဒမီ ကုရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးဆနဒပြမ မျာေးနငှူ့ ်

အ ကမ်ေးမေကအ်ာဏာေီဆနရ် ေး လ ြ်ရှာေးမ မျာေး န ဝုငဘ်ာလအထ  

ဆကလ်ကပ်ေစ်ရြေါ်ရနကာ စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက အပြညူ့အ်ဝအြ်ုချျုြ်စီမ ံန ်

ကက ျုေးြမ ေးမ က  ုဆန် ူ့ကျငြ် တဆ် ု ူ့ခ ူ့ ကသည။်   စစ်အာဏာရှငက် 

န ငုင်ရံ ေးအတ ကုအ်ခမံျာေးအာေး အစလု ကုအ်ပြံျုလ ကု ်ေမ်ေးဆေီးပခငေ်း၊ အမျ ျုေးသာေး၊ 

အမျ ျုေးသမီေး၊ ကရလေးမျာေးအြါအဝင ်လကန်ကမ် ူ့ပြညသ် မျာေးအာေး ရသရစန ငုရ်သာ 

အ ကမ်ေးေကမ် မျ ျုေးပေငူ့ ်တံု ူ့ပြနပ်ခငေ်းနညေ်းမျာေးပေငူ့ ်ေ နှ ြ်ခ ူ့သည။်  စစတ်ြ်နငှူ့ ်

တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလကန်ကက် ငုမ်ျာေးအ ကာေး တ ကုြ်ွ မျာေး တ ေုးပမင်ူ့လာသည။် 



အမျ ျုေးသာေးညညီတွရ် ေးအစ ုေး က ပြညသ် ူ့ကာကယွရ် ေးတြ်မရတာ် တြ်ေွ ွဲ့မျာေး 

ေွ ွဲ့စညေ်းရ ကာငေ်းနငှူ့ ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလကန်ကက် ငုအ်ေွ ွဲ့မျာေးစွာနငှူ့ ်ြ ေးရြါငေ်းရဆာင ွ်ကမ်ည ်

ပေစ်ရ ကာငေ်း ဧပြီလ ၁၆  ကရ်န ူ့တငွ ်ရ ကညာချက ်ထတုပ်ြနလ် ကုသ်ည။်  

သ သာထငရှ်ာေးသညူ့ ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးပြဿနာမျာေးတငွ ်ယံ ုကည ်သညူ့ ်ရအာကြ်ါ 

သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကမ်ျာေး ြါဝငသ်ည-်  တ ာေးလကလ်တွသ်တပ်ေတမ် မျာေး အြါအဝင ်

ဥြရဒမ ူ့ သ ု ူ့မဟတု ်စီ ငြ် ုငခ်ငွူ့က်  ုရကျာ်လနွ၍် သတပ်ေတမ် မျာေး၊ 

အတငေ်းအ ကြ်ပြျုမ ရ ကာငူ့ ်လ ရြျာကဆ်ံေုးရနမ မျာေး၊ စစအ်ာဏာြ ုငမ်ျာေးက 

ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကပ်ခငေ်းနငှူ့ ်လ မဆန ် ကစ်ကစ်ာွ သ ု ူ့မဟတု ်လ ူ့ဂဏုသ် ကခာည  ျုေးနမွ်ေးရစသညူ့ ်

ပြစ်ဒဏရ်ြေးမ မျာေး၊ စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးက လ ငက်ွ ပြာေးမ အရြေါ် အရပခခပံြီေး 

အ ကမ်ေးေကပ်ခငေ်း၊ ပြငေ်းထန၍်  ံေန ံ်ခါ အသကအ်နတ ာယရှ် ရစသညူ့ ်

အကျဉေးရထာငအ်ရပခအရနမျာေး၊ တ ာေးလကလ်တွေ်မ်ေးဆေီး သ ု ူ့မဟတု ်အကျဉေးချပခငေ်း၊ 

န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေး သ ု ူ့မဟတု ်န ငုင်ရံ ေးအ  ေမ်ေးဆေီးချျုြ်ရနာှငပ်ခငေ်း၊ န ငုင်ရံ ေးက ု 

အရပခခပံြီေး လ ြဂု္ ျုလမ်ျာေးက  ုအပခာေးန ငုင်မံျာေးတငွ ်လကတ်ံု ူ့ပြနပ်ခငေ်း၊ တ ာေးရ ေးကဏ္ဍတငွ ်

လတွလ်ြ်စွာတ ာေးစ ီငရ် ေးနငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်ကကေီးရလေးရသာ ပြဿနာရှ ပခငေ်း၊ 

ြုဂ္လ က လတွလ်ြ်ခငွူ့က်  ုတ ာေးလကလ်တွ ်သ ု ူ့မဟတု ်ဥြရဒမ ူ့ စကွေ်ကပ်ခငေ်း၊ 

လ တစ်ဦေးက ချ ျုေးရောကသ်ညဟ် ရသာ စွပ စွွဲချကပ်ေငူ့ ်မ သာေးစဝုငမ်ျာေးအာေး 

ပြစ်ဒဏခ်ျမတှပ်ခငေ်း၊ အ ြ်သာေးမျာေးအာေး သတပ်ေတပ်ခငေ်း၊ အတငေ်းအ ကြ် 

ရြျာကက်ယွသ်ာွေးရစပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်အဓမမေမ်ေးဆေီးရခေါ်ရဆာငပ်ခငေ်း၊ ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စက ်

က ယုထ် လကရ် ာက ်အ ကမ်ေးေက ်အပြစ်ရြေးပခငေ်း၊ ဥြရဒမ ူ့ 

ကရလေးစစ်သာေးစုရဆာငေ်းပခငေ်းနငှူ့ ်အသံေုးချပခငေ်း အြါအဝင ်ပြညတ်ငွေ်း ြဋ ြကခမျာေး၌ 

ကကေီးရလေးရသာ တ ာေးလကလ်တွပ်ြျုလြ်ုပခငေ်းမျာေး၊ သတငေ်းရထာကမ်ျာေးက  ု



တ ာေးလကလ်တွေ်မ်ေးဆေီးပခငေ်းပခငေ်းနငှူ့ ်တ ာေးစွ ဆ ပုခငေ်း အြါအဝင ် ာဇဝတမ် အပေစ် 

အသရ ေျကသ်ညူ့ ်ြုဒမ်မျာေးပေငူ့ ်လတွလ်ြ်စာွ ထတုရ်ော်ရပြာဆ ခုငွူ့က်  ုပြငေ်းထနစ်ွာ 

တာေးဆေီးကန် ူ့သတပ်ခငေ်း၊ ပင မ်ေးချမ်ေးစွာစုရဝေးခငွူ့န်ငှူ့ ်လတွလ်ြ်စွာ အသငေ်းအြငေ်းေွ ွဲ့စညေ်းမ က  ု

ရနာှငူ့ယ်ကှပ်ခငေ်း၊ ဘာသာရ ေးလတွလ်ြ်ခငွူ့က်  ုအထ ေးသပေငူ့ ်ကန် ူ့သတြ် တြ်ငပ်ခငေ်း၊ 

လတွလ်ြ်စွာ သာွေးလာခငွူ့က်  ုကန် ူ့သတပ်ခငေ်း၊ ပြညသ် မျာေးက လတွလ်ြ်ပြီေး 

တ ာေးမျှတရသာ ရ ွေးရကာကြ်ွ မျာေးမတှစ်ဆငူ့ ်အစ ုေး က  ုပင မ်ေးချမ်ေးစွာ 

မရပြာငေ်းလ န ငုပ်ခငေ်း၊ န ငုင်ရံ ေးတငွ ်ြါဝငခ်ငွူ့က်  ုအရ ကာငေ်းပြချကမ်ရှ ဘ  ပြငေ်းထနစ်ွာ 

ကန် ူ့သတပ်ခငေ်း၊ ဆ ေုး ွာေးသညူ့ ်အစ ုေး  အဂတ လ ကုစ်ာေးမ မျာေး၊ 

လ ငက်ွ ပြာေးမ အရြေါ်အရပခခသံညူ့ ်အ ကမေ်းေကမ် မျာေးက  ုစံစုမ်ေးစစ်ရဆေးမ မပြျုဘ  

တာဝနခ်မံ  မရှ ပခငေ်း၊ လ ကနုက် ေးပခငေ်း၊ တ ငုေ်း ငေ်းသာေး လ မျ ျုေးစမုျာေးက  ုြစ်မှတထ်ာေးသညူ့ ်

အ ကမ်ေးေကမ်  သ ု ူ့မဟတု ်ပခ မ်ေးရပခာကမ် မျာေး၊ ဥြရဒမျာေးသည ်အာဏာသကရ် ာကမ်  

မရှ သရလာက ်ရှာေးြါေးရသာ်လညေ်း အ ွယရ် ာကပ်ြီေးသ မျာေးအ ကာေး 

လ ငတ် ဆကဆ်ပံခငေ်းက  ု ာဇဝတမ် အပေစ် ဆကလ်က ်သတမ်ှတထ်ာေးပခငေ်း၊ 

အလြ်ုသမာေးရ ေး လ ြ်ရှာေးသ မျာေးအာေး အ ကမ်ေးေက ်ပခ မ်ေးရပခာကပ်ခငေ်းမျာေး အြါအဝင ်

အလြ်ုသမာေးမျာေး၏ လတွလ်ြ်စွာ အသငေ်းအြငေ်းေွ ွဲ့စညေ်းမ အရြေါ်  တငေ်း ကြ်စွာ 

ကန် ူ့သတထ်ာေးပခငေ်း၊ အဆ ေုး ွာေးဆံေုးရသာ ြံုစံပေငူ့ ်ကရလေးလြ်ုသာေး အသံေုးချမ  အြါအဝင ်

ကရလေးအလြ်ုသမာေးမျာေး အတငေ်းအ ကြ် အသံေုးပြျုပခငေ်း။ 

စစ်အာဏာရှင၏် လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေး ကျျူေးလနွသ်ညူ့ ်မတ ာေးပြျုမ မျာေးအတကွ ်

လံေုးဝနေီးြါေး အပြစက်ငေ်းလတွခ်ငွူ့ ်ရှ ရနဆ ပေစသ်ည။်  

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရောကေ်ျကက်ျျူေးလနွသ်  သ ု ူ့မဟတု ်အဂတ လ ကုစ်ာေးသ  အ ာရှ မျာေးအာေး 

အာဏာြ ငုမ်ျာေးက အရ ေးယ ရ ကာငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်ပြစ်ဒဏခ်ျမတှရ် ကာငေ်း 



ယံ ုကည ်သညူ့ ်သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျာေး မရတွွဲ့ ရှ ြါ။ 

အချ ျု ွဲ့ တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလကန်ကက် ငု ်အေွ ွဲ့မျာေးနငှူ့ ်ပြညသ် ူ့ကာကယွရ် ေးတြ်ေွ ွဲ့ သ ု ူ့မဟတု ်

တြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက သတပ်ေတပ်ခငေ်း၊ လ ရြျာကဆ်ံေုးရစပခငေ်း၊ က ယုထ် လကရ် ာက် 

အ ကမ်ေးေကပ်ခငေ်းနငှူ့ ်လ ူ့ဂုဏသ် ကခာချရသာ ဆကဆ်မံ မျာေး ပြျုလြ်ု ကျျူေးလနွခ် ူ့ပြီေး 

ြဋ ြကခနယရ်ပမအတငွေ်းရှ  အ ြ်သာေးမျာေးအာေး အကာအကယွရ်ြေး န ်

ြျကက်ကွခ် ူ့ ကသည။် 

အပ ိုငေ်း ၁။ လ ပိုဂ္ ျုလ၏် ဂိုဏ်သ က္ခာအရပေါ် ရလေးစာေးြှု 

က္။ တရာေးလက္လ်တွစ်ရီငြ်ှုရ က္ာငူ့ ်အသက္ဆ်ံိုေးရှု ံေးရစမခငေ်းနငှူ့ ်ဥပရေနငှူ့ ်

ြညညီွတရ်သာ သ ို ူ့ြဟိုတ ်န ိုငင်ရံရေးအရ လှုံှုံ့ရဆာ်ြှုပါဝငရ်သာ သတမ်ြတမ်ခငေ်း 

စစ်အာဏာြ ုင၏် လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက အ ြ်သာေး၊ အကျဉေးသာေးနငှူ့ ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ 

အာဏာအတငွေ်းရှ  အပခာေးသ မျာေးအရြေါ် ကျျူေးလနွခ် ူ့ရသာ တ ာေးလကလ်တွ ်သ ု ူ့မဟတု ်

ဥြရဒနငှူ့ ်မညရီသာ သတပ်ေတမ် နငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်အစီ ငခ်စံာ မျာေးစွာရှ သည။်  

န ဝုငဘ်ာလ ၂၂  ကရ်န ူ့အထ  စစအ်ာဏာြ ုငမ်ျာေးက လ ရြါငေ်း ၁,၃၀၀ ဦေး 

သတပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း အတညပ်ြျုန ငုပ်ြီေး အမနှတ်ကယ ်သတပ်ေတခ် ံသ  အရ အတကွ ်

မျာေးစွာ ြ ုမျာေးန ငုရ် ကာငေ်း န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးမျာေး က ညရီစာငူ့ရ်ရှာကရ် ေးအသငေ်း 

(AAPP) ၏ ထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်ရော်ပြထာေးသည။်   အချ ျု ွဲ့ တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလကန်ကက် ငု ်

အေွ ွဲ့မျာေး (EAOs) နငှူ့ ်ပြညသ် ူ့ကာကယွရ် ေးတြ်မရတာ် (PDF) တြ်ေွ ွဲ့ သ ု ူ့မဟတု ်

တြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက သတပ်ေတပ်ခငေ်း၊ လ ရြျာကဆ်ံေုးရစပခငေ်း၊ က ယုထ် လကရ် ာက် 

အ ကမ်ေးေကပ်ခငေ်းနငှူ့ ်လ ူ့ဂုဏသ် ကခာချရသာ ဆကဆ်မံ မျာေး ပြျုလြ်ု ကျျူေးလနွခ် ူ့ပြီေး 



ြဋ ြကခနယရ်ပမအတငွေ်းရှ  အ ြ်သာေးမျာေးအာေး အကာအကယွရ်ြေး န ်

ြျကက်ကွခ် ူ့ ကသည။် (အြ ုငေ်း ၁၊ ဆ က လုညေ်း ကညူ့ြ်ါ)  ဥြမာမျာေးမှာ 

ရအာကြ်ါအတ ငုေ်း ပေစသ်ည။် 

ရေရော်ဝါ ီလ ၉  ကရ်န ူ့တငွ ်ရနပြညရ်တာ ်ပမ ျု ွဲ့ရတာတ်ငွ ်စစ်အာဏာသ မ်ေးမ က  ု

ပင မ်ေးချမ်ေးစွာ ဆနဒပြရနစဉ   တြ်ေွ ွဲ့က ပမသွွဲွဲ့သွွဲွဲ့ခ ငု၏် ဦေးရခါငေ်းက  ုြစခ်တခ် ူ့သည။်   

သ ူ့အာေး ရဆေးရုံသ ု ူ့ ြ ု ူ့ရဆာငခ် ူ့ရသာ်လညေ်း  ရှ သညူ့ ်ဒဏ ်ာရ ကာငူ့ ် ကြ် ုငေ်းအတငွေ်း 

ရသဆံေုးခ ူ့သည။်  သ ၏ ရသဆံေုးပခငေ်းသည ်ရေရော်ဝါ ီလ ၂  ကရ်န ူ့က စတငသ်ညူ့ ်

ကန် ူ့ကကွဆ်နဒပြမ တငွ ်ြထမဆံေုးရသဆံေုးမ အပေစ် ယံ ုကည ်ကသည။် 

တစ်န ငုင်လံံေုးအနှံ ူ့ စစအ်ာဏာသ မ်ေးမ  ဆန် ူ့ကျငဆ်နဒပြရနချ နအ်တငွေ်း ရေရော်ဝါ ီလ ၂၈ 

 ကရ်န ူ့တငွ ်လံပုချံုရ ေးတြ်မျာေးက ပမ ျု ွဲ့ရြါငေ်း ၈ ပမ ျု ွဲ့တငွ ်လ ရြါငေ်း ၂၆ ဦေးက  ု

သတပ်ေတခ် ူ့ပြီေး လ မျာေးစွာ ဒဏ ်ာ ခ ူ့သည။်   မီဒယီာသတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကမ်ျာေး၊ 

မျကပ်မငသ်ကရ်သမျာေး၏ ရပြာဆ ခုျကမ်ျာေးနငှူ့ ်သကရ်သအရထာကအ်ထာေး 

မှတတ်မ်ေးမျာေးအ    တြ်ေွ ွဲ့က လ  ာရြါငေ်းမျာေးစွာက  ုေမ်ေးဆေီးပခငေ်း၊ မျက ်ညယ် ဗုံုေး၊ 

မီေးရလာငဗုံ်ေး၊  ာဘာကျညန်ငှူ့ ်ကျညအ်စစ်မျာေးသံေုးပြီေး ဆနဒပြသ မျာေးက  ုပေ ျုခငွေ်းပခငေ်းမျာေး 

ပြျုခ ူ့သည။်  

မတလ် ၁၁  ကရ်န ူ့တငွ ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက ပမ ျု ွဲ့ရြါငေ်း ၅ ပမ ျု ွဲ့တငွ ်အနညေ်းဆံေုး လ  ၁၁ 

ဦေးက  ုြစ်ခတသ်တပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း မဒီယီာသတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချက ်အမျာေးအပြာေးနငှူ့ ်

မျကပ်မငသ်ကရ်သ၏ ရပြာဆ ခုျကမ်ျာေး၊ ဓာတြံ်ုမတှတ်မ်ေးမျာေးအ  သ  သည။်   

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးသည ်မျက ်ညယ် ဗုံုေး၊ မီေးရလာငဗုံ်ေးမျာေးနငှူ့ ်

 ာဘာကျညမ်ျာေးအပြင ်ကျညအ်စစမ်ျာေးက  ုသံေုးပြီေး လကန်ကမ် ူ့ဆနဒပြသ မျာေးအာေး 



ြစ်ခတခ် ူ့သည။်  

အာေးလြ် ကပ်ေစ်ပြီေး တြ်မရတာ်ရန ူ့ဟ ုသ  ကသညူ့ ်မတလ် ၂၇  ကရ်န ူ့တငွ ်

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက ကရလေး ၁၃ ရယာက ်အြါအဝင ်လ ရြါငေ်း ၁၀၀ ရကျာ်က  ု

န ငုင်အံနှံ ူ့ သတပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း မီဒယီာ သတငေ်းမျာေး၊ မျကပ်မငသ်ကရ်သ၏ 

ရပြာဆ ခုျကမ်ျာေးနငှူ့ ်လ မ ရ ေးကနွ ်ကြ် ု ူ့စမ်ျာေးအ  သ  သည။်   

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက မတလ် ၂၈  ကရ်န ူ့တငွ ်ဆနဒပြသ မျာေးအာေး 

အ ကမ်ေးေကမ် မျာေးပေငူ့ ်ဆကလ်က၍်တံု ူ့ပြနခ် ူ့ပြီေး အနညေ်းဆံေုး လ  ၂၂ ဦေးက  ု

သတပ်ေတခ် ူ့သည။်  

မီဒယီာသတငေ်းမျာေးအ  ဧပြီလ ၉  ကရ်န ူ့က ြ ခ ေးတ ငုေ်းတငွ ်အနညေ်းဆံေုး လ  ၂၈ ဦေးအာေး 

သတပ်ေတမ်  အြါအဝင ်စစလ်ံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့သည ်ဆနဒပြသ မျာေးနငှူ့ ်

အပခာေးအ ြ်သာေးမျာေးက  ုဧပြီလတငွ ်ဆကလ်က ်သတပ်ေတခ် ူ့သည။်   

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက  ြ်ကကွမ်ျာေးရှ  အကာအ ံ အတာေးအဆေီးမျာေးက  ု

ေယရှ်ာေး နန်ငှူ့ ်ဆနဒပြသ မျာေးက  ုပေ ျုခငွေ်း န ်လြ်ုရဆာငခ်ျ နတ်ငွ ် 

ချငေ်းပြညန်ယပ်မ ျု ွဲ့ရတာ် ဟာေးခါေးတငွ ်စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက 

နှ ြ်စကသ်တပ်ေတခ် ူ့သညဆ် ရုသာ အ ြ်သာေး ၂ ဦေးက  ုစစတ်ြ်က မီေးသပဂဂျုလခ် ူ့ရ ကာငေ်း 

ချငေ်းလ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးအေွ ွဲ့က ရမလတငွ ်သတငေ်းထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်  

စစ်က ငုေ်းတ ငုေ်း ကနပီမ ျု ွဲ့နယတ်ငွ ်စစတ်ြ်က အ ြ်သာေး ၄၀ က  ုသတပ်ေတခ် ူ့သညဟ် ု

ရဒသခသံတငေ်းမီဒယီာမျာေးက ဇ လ ငုလ်တငွ ်ရော်ပြထာေးသည။်  Irrawaddy 

သတငေ်းဝဘဆ် ကုက်  ုရဒသခတံစ်ဦေးက ရပြာဆ  ုာတငွ ်"စစ်အာဏာြ ုငတ်ြ်ရတကွ 

ကျွနရ်တာ်တ ု ူ့  ူ့  ွာရတကွ  ုစီေးနငေ်းတ ကုခ် ကုခ် ူ့တယ။်  ကျွနရ်တာ်တ ု ူ့ ထကွရ်ပြေး ကပြီေး 



 ွာပြနလ်ာရတာူ့ အရလာငေ်းရတ ွရတွွဲ့တယ။်" 

ကချငပ်ြညန်ယတ်ငွ ်အသက ်၅၅ နစှ်အ ွယ ်အမျ ျုေးသမီေးတစ်ဦေးက  ုစစ်သာေး 

သံေုးရယာကက် အဓမမပပြုကျင်ူ့ သတပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း ရဒသတငွေ်းမီဒယီာက ဇ လ ငုလ်တငွ ်

ရော်ပြခ ူ့သည။်   မ သာေးစုဝငမ်ျာေးက တ ငု ်ကာေးပြီေးရနာကြ် ငုေ်း စစ်တြ်က 

ယငေ်းအပေစ်အြျကက်  ုဝနခ်ခံ ူ့ရသာ်လညေ်း ကျျူေးလနွခ် ူ့သ မျာေးအာေး တစ်စံုတစ် ာ 

အရ ေးယ ရ ကာငေ်း မ ကာေးသ  ရြ။  

စစ်က ငုေ်းတ ငုေ်းတငွ ်စစတ်ြ်သတငေ်းရြေးဟ ုစပွ စွွဲခ ံသ တစ်ဦေးက  ုရ မရဟာက ်

အ ြ်သာေးကာကယွရ် ေးအေွ ွဲ့က သတပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်

ရဒသတငွေ်းမီဒယီာက သတငေ်းထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်  ယငေ်းအေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက အပခာေး ၂၆ 

ဦေးက လုညေ်း သတပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း ရ မရဟာကအ်ေွ ွဲ့က ဆ သုည။် 

ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကန်ငှူ့ ်စကတ်ငဘ်ာလ ၉  ကအ်တငွေ်း အာဏာြ ငုမ်ျာေး၏ 

နှ ြ်စကည် ဉေးြနေ်းမ ရ ကာငူ့ ်အနညေ်းဆံေုး န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေး ၁၀၀ ရသဆံေုးခ ူ့ သညဟ် ု

AAPP က ဆ သုည။်    "သ တ ု ူ့က ရခါငေ်းက  ုြစတ်ယ။် ရတာ်လနှရ် ေးက 

နလှံေုးသာေးထ မှာရှ တာ သ တ ု ူ့ မသ  ကဘ ေး" ဟ ုရ ေးသာေးခ ူ့သ  ထငရှ်ာေးသညူ့ ်ကဗျာဆ ာ 

ခကသ်သီည ်စစလ်ံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေး၏ ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကမ် ရ ကာငူ့ ်ရသဆံေုးခ ူ့ရ ကာငေ်း 

သ  သည။်   အသက ်၄၅ နစှ်အ ွယရှ်  ရမလ ၈  ကရ်န ူ့၌ ေမေ်းဆေီးထ မ်ေးသ မ်ေးခ ံသ  

တစ်ဦေးသည ်ရနာကတ်စ် ကတ်ငွ ်မရကေွးတ ငုေ်း မံု ွာရဆေးရုံသ ု ူ့ ြ ု ူ့ရဆာငစ်ဉ 

ရသဆံေုးခ ူ့သည။်  



ခ။ လ ရပ ာက္ဆ်ံိုေးြှု 

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးရ ကာငူ့ ်လ ရြျာကဆ်ံေုးမ ရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းအစ ီငခ်စံာမျာေးစွာ 

ရှ သည။်  

ဂ။ ညှဉေးပန်ေးနှ ပ်စက္ြ်ှုနငှူ့ ်အမခာေးရက္စ်က္ရ်သာ၊ လ ြဆန်ရသာ သ ို ူ့ြဟိုတ ်

လ ူ့ဂိုဏ်သ က္ခာ ညှ ျုေးနြ်ွေးရစရသာ မပျုြ ဆက္ဆ်ြံှု သ ို ူ့ြဟိုတ ်အမပစရ်ပေးြှု 

ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကပ်ခငေ်းက  ုဥြရဒက တာေးပမစထ်ာေးသည။် သ ု ူ့ရသာ်လညေ်း 

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက သသံယရှ သ မျာေး၊ အကျဉေးသာေးမျာေး၊ အချျုြ်သာေးမျာေးနငှူ့ ်

အပခာေးသ မျာေးအာေး ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကပ်ခငေ်း၊ အပခာေးတစ်နညေ်းနညေ်းပေငူ့ ်မတ ာေးပြျုမ ပခငေ်းမျာေး 

ပြျုလြ်ုခ ူ့သညဟ် ုသတငေ်း ရှ သည။်  အဆ ြုါပေစ် ြ်မျာေးမှာ ဥြမာအာေးပေငူ့ ်

စစ်ရဆေးရမေးပမနေ်းချ နတ်ငွ ်ပေစ်ပြီေး တစ်န ငုင်လံံေုးအနှံ ူ့ ပြန် ူ့န ှံ ူ့ပေစ်ရြေါ်ရ ကာငေ်း 

မှတတ်မ်ေးမျာေးပြျုစုထာေးသည။်  ယငေ်းသ ု ူ့ရသာ ပြငေ်းထနသ်ညူ့ ်

စစ်ရ ကာရ ေးနညေ်းလမေ်းမျာေးသည ်ထ နေ်းသ မ်ေးခ ံသ မျာေးအာေး 

အပြငေ်းအထနရ် ုကန်ကှပ်ခငေ်းနငှူ့ ်အစာရ စာ မရြေးဘ ထာေးပခငေ်း၊ အ ြ်မ ရအာင ်

ပြျုလြ်ုပခငေ်းတ ု ူ့ြါဝငရ်သာ ရ ကာက ံွ်ွဲ့၍ စ တရ်ပခာကပ်ခာေးရစ န ်ေနတ်ေီးထာေးသညူ့ ်

နညေ်းစနစမ်ျာေး ပေစသ်ည။်   အစ ီငခ်စံာြါ အပခာေးစစ်ရ ကာရ ေးနညေ်းလမ်ေးမျာေးတငွ ်

ဒဏ ်ာတငွေ်းသ ု ူ့ ဆာေးြတွပ်ခငေ်းနငှူ့ ်ရမူ့ရမျာသာွေးသညူ့အ်ထ  အသကမ်ရှျူန ငုရ်အာင ်

ပြျုလြ်ုပခငေ်းမျာေး ြါဝငသ်ည။် 

အသက ်၁၉ နစှ်အ ွယ ်ဒမီ ုကရ စီအရ ေး ြံူ့ြ ုေးသ တစ်ဦေးက ရဒသတငွေ်း မီဒယီာက  ု

ရပြာဆ  ုာတငွ ်ြ ခ ေးတ ငုေ်း၊ ြ ခ ေးပမ ျု ွဲ့နယအ်စြ်ရှ  စစ်တြ်ဝငေ်းအတငွေ်းသ ု ူ့ သ ူ့က  ု



ရခေါ်ရဆာငသ်ာွေးရ ကာငေ်း၊ "တြ်မ ေးက ကျွနရ်တာူ့်က  ုလကပ်ြနက်က ျုေးတတုပ်ြီေး ကျွနရ်တာူ့်  ူ့ 

နာေးရတ၊ွ နာှေျာေး၊ ြခံေုးန ူ့ လညရ်ချာငေ်းက  ုကြ်ရ ကေးအရသေးန ူ့ ည ြ်တယ။်" 

ဧပြီလထ တငွ ်မံ ွုာပမ ျု ွဲ့တငွ ်ရမာ်ရတာ်ဆ ငုက်ယပ်ေငူ့ ်ဆနဒပြရနစဉအတငွေ်း ထငရှ်ာေးသညူ့ ်

သြ တရ်ခါငေ်းရဆာငတ်စ်ဦေးပေစသ်  မ ဆလငလ် ငယ ်ရဝမ ုေးန ငုအ်ာေး စစ်တြ်က 

အ ြ်ကာေးတစ်စီေးပေငူ့ ်ဝငတ် ကုခ် ူ့ရ ကာငေ်း ရဒသတငွေ်းမီဒယီာက သတငေ်းထတုပ်ြနသ်ည။် 

လ ငစ်တိ ဝိရသသကွွဲပပ ေးသ  စာရ ေးဆ ာ ဟနန်ယွဦ်ေးက သ ူ့အာေး ေမ်ေးဆေီးထာေးစဉ 

လ င စတိ ဝိရသသကွွဲပပ ေးသ တစ်ဦေးပေစ်ရသာရ ကာငူ့ ်ရလာှငရ်ပြာငခ် ံ၊ လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာ 

ရစာ်ကာေးခ ံပြီေး မနတရလေးတ ငုေ်း၊ မနတရလေးနနေ်းပမ ျု ွဲ့ ရ ု ေးအတငွေ်းရှ  စစ်ရ ကာရ ေးတငွ ်၂  က ်ကာ 

"အလနွ ်ကစ်ကဆ် ေုး ွာေးစွာ" စစ်ရဆေးခခံ ူ့ ရ ကာငေ်း သ ၏ လ မ ရ ေးကနွ ်ကတ်ငွ ်

ရ ေးသာေးထာေးသည။် 

အစ ုေး မဟတုရ်သာ အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေး (NGOs) မျာေးအ  ေမ်ေးဆေီးခထံာေး ရသာ 

အမျ ျုေးသမီေးမျာေးအာေး လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာ ရစာက်ာေးမ ၊ က  ေး/မအရပြေပပြု အ ကမ်ေးေကမ် နငှူ့ ်

န တအ်ာေးပေငူ့ ်ရစာ်ကာေးမ မျာေးရှ ရ ကာငေ်း သ  သည။်   အဓမမပပြုကျင်ူ့ခ ံရ ကာငေ်း 

တ ငု ်ကာေးသညူ့ ်အမျ ျုေးသမီေးမျာေးက  ု  မျာေးက န တအ်ာေးပေငူ့ ်ဆ ဆ ကုက မ်ေးရမာငေ်းမ မျာေးလညေ်း 

ရှ သည။်   လ ငြ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ ရစာ်ကာေးမ က  ုတ ငု ်ကာေးသညူ့ ်အမျ ျုေးသမေီးမျာေးအာေး   မျာေးက 

ဆကလ်က၍် ရစာ်ကာေး ကပြီေး ကျျူေးလနွသ် မျာေးက  ုအသရ ေျကမ် နငှူ့ ်

တ ာေးစွ ဆ ခု ံပခငေ်းမျာေး ရှ သည။်  ဇ လ ငုလ် ၁၉  ကရ်န ူ့တငွ ်

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးကာကယွသ် မျာေးဆ ငု ်ာ အရပခအရနနငှူ့ ်ြတသ်ကပ်ြီေး ကလုသမဂ္ 

အထ ေးက ယုစ်ာေးလယှက် ရပြာဆ  ုာတငွ ်"ရတာနယရ်ဒသရတမွှာ 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးကာကယွသ်  အမျ ျုေးသမီေးရတအွတကွ ်အထ ေးသပေငူ့ ်



အနတ ာယက်ကေီးမာေး ာမာှ သ တ ု ူ့ဟာ ရထာငထ် က  ုမြ ု ူ့ခင ်မ ကာခဏ 

ရ ုကန်ကှက်နရ်ကျာကခ် ံပြီေး ရထာငထ် မှာလညေ်း နှ ြ်စကည် ဉေးြနေ်းတာ၊ လ ငြ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ 

အ ကမ်ေးေကခ် ံတာရတနွ ူ့  ငဆ် ငု ်န ငုသ်လ  ုရဆေးဝါေးကသုမ လညေ်း မ ရှ  ကြါဘ ေး။" 

ဧပြီလအတငွေ်း ပေစြ်ွာေးခ ူ့မ တစ်ခကု  ုလ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး ရစာငူ့ ်ကညူ့အ်ေွ ွဲ့ ကကေီး (HRW) က 

ထတုပ်ြနထ်ာေး ာတငွ ် နက်နုပ်မ ျု ွဲ့၌ စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးအာေး 

ြစ်မတှထ်ာေးတ ကုခ် ကုမ် တစ်ခတုငွ ်အရသေးစာေးဗုံေးရောကခ်ွ မ တငွ ်ြါဝငသ်ညဟ် ု

စွပ စွွဲခ ံသညူ့ ်အမျ ျုေးသမီေးတစ်ဦေးအာေး လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက ဆ ေုး ွာေးစွာ ရ ုကန်ကှပ်ြီေး 

လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာရစာ်ကာေးခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  သ ၏ ဒဏ ်ာဒဏခ်ျကမ်ျာေး 

ပြငေ်းထနလ်သှပေငူ့ ်အစာစာေး နန်ငှူ့ ်ဆေီးသာွေး န ်ခကခ် ြေွဲဲ့သည။်  သ နငှူ့ ်တစ်ခနေ်းတညေ်း 

အတ အကျဉေးကျသ သည လညေ်း အလာေးတ အပေစ်မျ ျုေးနငှူ့ ် ငဆ် ငုြ်ေွဲဲ့ ရ ကာငေ်း 

သတငေ်း ရှ သည။်  

အလာေးတ  ဧပြီလတငွ ်ရဒသတငွေ်းမီဒယီာ သတငေ်းထတုပ်ြနခ်ျကအ်   နက်နုမ်ှ 

အထကတ်နေ်းရကျာငေ်းသ တစ်ဦေးက  ုသ ူ့မ ခငန်ငှူ့အ်တ  ေမေ်းဆေီးခ ူ့သည။် သ ၏ 

ပြနလ်ညရ်ပြာပြချကတ်ငွ ်"  အ ာရှ တစ်ဦေးက ကျွနမ်က  ုလကန် ူ့ ြတွသ်တပ်ြီေးရပြာတာ။ 

ကျွနမ်က  ုသတပ်ြီေး အစရေျာကြ်စ်လ ု ူ့ တယတ် ူ့။" 

 နက်နုပ်မ ျု ွဲ့၌ မတလ်တငွ ်ေမ်ေးဆေီးခခံ ူ့ သညူ့ ်သတငေ်းရထာကတ်စ်ဦေးက သတငေ်းမီဒယီာက  ု

ပြနလ်ည ်ရပြာပြခ ူ့ ာတငွ ်အမျ ျုေးသမီေးသတငေ်းရထာက ်တစ်ဦေးက  ု  အ ာရှ က 

စီေးက ကမ်ေီးနငှူ့ ်ထ ေုးရနသညက်  ုပမငရ်တွွဲ့ ခ ူ့ ရ ကာငေ်း၊ ဒမီ ုကရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးမ တငွ ်

ြါဝငလ်ြ်ုရဆာငမ် မျာေး အရ ကာငေ်းက  ုမရပြာြါက အဓမမပပြုကျင်ူ့မညဟ် ု

ပခ မ်ေးရပခာကရ်ပြာဆ ရု ကာငေ်း သ  သည။် 



လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့ ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးနငှူ့ ်တြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက ၎ငေ်းတ ု ူ့ ကျျူေးလနွခ် ူ့သညူ့ ်

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးချ ျုေးရောကမ် မျာေးအတကွ ်အပြစ်ကငေ်းလတွခ်ငွူ့ ်ရှ ရနပခငေ်းသည ်ရန ာအနှံ ူ့ 

ြျံွဲ့ န ှံ ူ့ပေစ်ရြေါ်ရနသည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ယငေ်းပေစ ်ြ်မျာေးက  ုစံစုမ်ေးစစ်ရဆေးပခငေ်း 

သ ု ူ့မဟတု ်အန ငုအ်ထကပ်ြျုသညဟ်ု စပွ စွ ခ ံသ မျာေးအာေး အပြစ်ရြေးပခငေ်းတ ု ူ့ 

လြ်ုရဆာငရ် ကာငေ်း ယံ ုကည ်သညူ့ ်အရထာကအ်ထာေးမျာေး မရတွွဲ့ ြါ။ အလာေးတ  

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့၏ အရထရွထ ွရလူ့ကျငူ့သ်င ်ကာေးရ ေးတငွလ်ညေ်း 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးဆ ငု ်ာ ရလူ့ကျင်ူ့သင ်ကာေးမ က  ုသငတ်နေ်း၏ အစ တအ်ြ ငုေ်းအပေစ် 

ထညူ့သ်ငွေ်းပခငေ်း မရတွွဲ့ ြါ။    စစအ်ာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

 ကစ်က ်ကမ်ေး ကျုတမ် မျာေးအတကွ် တာဝနမ်ရှ ရ ကာငေ်း အစဉအပမ  ပငငေ်းဆ ရုနခ ူ့သည။်   

ဥြမာ- ရဒသတငွေ်း မီဒယီာက ဧပြီလအတငွေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကအ်  

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်ပမနမ်ာန ငုင်ဆံ ငု ်ာ ကလုသမဂ္ အထ ေးက ယုစ်ာေးလယှန်ငှူ့ ်

ရတွွဲ့ဆံ ုာတငွ ်ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကမ် မျာေးက  ုပချံုငံ၍ု ပငငေ်းဆ ခု ူ့ရ ကာငေ်း၊ သ ၏ 

စပွ စွ မ မျာေးသည ်"တစေ်ကသ်တ"် ပေစ်ရ ကာငေ်း ြယခ်ျခ ူ့သလ  ုကရလေးမျာေးအာေး 

သတပ်ေတပ်ခငေ်း အြါအဝင ်အပခာေး  ကစ်က ်ကမ်ေး ကျုတမ် မျာေးက လုညေ်း 

မဟတုမ်ှနရ် ကာငေ်း ပငငေ်းဆ ခု ူ့သည။်  

အက္ ဉေးရ ာငန်ငှူ့ ်  န်ေးသ ြ်ေးရရေးစခန်ေး အရမခအရန 

အကျဉေးသာေးဦေးရ  ပြညူ့က်ျြ်လနွေ်းပခငေ်း၊ ဂဏုသ် ကခာည ျုေးနမွ်ေးရစရသာ ပြျုမ ဆကဆ်မံ မျာေး၊ 

ကျနေ်းမာရ ေး ရစာငူ့ရ်ရှာကမ်  (က ဗုစ်-၁၉ ကသုမ အြါအဝင)် နငှူ့ ်အစာေးအရသာက၊် 

အရဆာကအ်အံု၊ သန် ူ့ရှငေ်းမ မျာေး အြါအဝင ်အရပခခလံ အုြ်ချကမ်ျာေးရ ကာငူ့ ်

အကျဉေးရထာငမ်ျာေး၊   ဘကအ်လြ်ုစခနေ်းမျာေး၊ စစ်တြ်ထ နေ်းသ မ်ေးရ ေး 



အကျဉေးစခနေ်းမျာေးတငွ ် ကမ်ေးတမ်ေးဆ ေုး ွာေးပြီေး တစ်ခါတစ ံ် အသကအ်နတ ာယ ်

ပေစ်ရစရလာကရ်သာ အရပခအရနမျာေးရှ ရ ကာငေ်း အစ ီငခ်စံာမျာေးက ရော်ပြသည။်  

ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်ာ အရမခအရန-  ၂၀၂၀ ခနုစှ်မတှတ်မ်ေးအ  အကျဉေးရထာင ်၄၈ ခနုငှူ့ ်

အလြ်ုစခနေ်း ၅၀ ရှ သည။်   အမျ ျုေးသမီေးနငှူ့ ်အမျ ျုေးသာေးမျာေးက  ုသေီးပခာေး 

ခွ ပခာေးထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသည။်  အချ ျု ွဲ့ အကျဉေးရထာငမ်ျာေးတငွ ်စစ်ရဆေးစီ ငပ်ခငေ်း 

မပြျု ရသေးသ မျာေးက  ုပြစ်ဒဏခ်ျမတှပ်ြီေးရသာ အကျဉေးသာေးမျာေးနငှူ့ ်အတ  

ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသည။်   တစ်ခါတစ ံ် အတ ြါ ကရလေးမျာေးက  ုလ ကကေီးနငှူ့အ်တ  

အချျုြ်စခနေ်းမျာေးတငွ ်ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသည။်  ၂၀၂၀ ခနုစှတ်ငွ ်ရထာငသ်ာေး ၂၀,၀၀၀ 

ရကျာ်သည ်တ ာေးရုံေးက ချမှတသ်ညူ့ ်ပြစ်ဒဏစ် ီငခ်ျကမ်ျာေးက  ုန ငုင်အံနှံ ူ့ရှ  

  ဘကအ်လြ်ုစခနေ်းမျာေးတငွ ်ရြေးဆြ်ရန က ပြီေး ဤအစ ီငခ်စံာ 

ထတုပ်ြနသ်ညူ့န်စှ်အတကွ် က နေ်းဂဏနေ်းမျာေး မ ရှ ြါ။  စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကတ်ငွ ်

စစ်တြ်သည ်န ငုင်အံနှံ ူ့ရှ  ပြညသ် ြ ုငအ်ရဆာကအ်အံအုမျာေးအပြာေး (ဥြမာ- 

ပမ ျု ွဲ့ရတာ်ခနေ်းမမျာေး) က  ုစစ်ရ ကာရ ေးစခနေ်းမျာေးအပေစ် ရပြာငေ်းလ ခ ူ့ရ ကာငေ်း 

ရအြီသတငေ်းဌာနက ရအာကတ် ဘုာလ ၂၈  ကရ်န ူ့တငွ ်သတငေ်းထတုပ်ြနသ်ည။် 

အကျဉေးရထာငအ်ရဆာကအ်အံမုျာေးအတငွေ်း ဆ ေုး ွာေးရသာ အရပခအရနမျာေး၊ 

မရကာငေ်းမွနရ်သာ မ လလ ာစနစမ်ျာေး အြါအဝင ်မလံရုလာကရ်သာ၊ အမျာေးအာေးပေငူ့ ်

စာေးမ ရသာ  ာရှငမ်ျာေးနငှူ့ ်အရပခခ ံလ အုြ်ချကမ်ျာေး ကငေ်းမ ူ့ရနသညူ့ ်အရပခအရနမျာေးက  ု

အစ ီငခ်စံာ အမျာေးအပြာေးတငွ ်မတှတ်မ်ေးပြျုထာေးသည။်   အကျဉေးရထာငန်ငှူ့ ်

  ဘကစ်ခနေ်းအမျာေးအပြာေးတငွ ်လ ဦေးရ  ပြညူ့က်ျြ်မျာေးပြာေးလနွေ်းပခငေ်းက 

အလနွဆ် ေုး ွာေးရသာ ပြဿနာတစ်ခပုေစ်ရ ကာငေ်း သ  သည။်  ရအရအြီြီ ၏ 



ထတုပ်ြနခ်ျကအ်  န ငုင်တံငွေ်း အကကေီးဆံေုးပေစသ်ညူ့ ်အငေ်းစ နရ်ထာငတ်ငွ ်

စစ်အာဏာမသ မ်ေးမကီြင ်ထ နေ်းသ မေ်းထာေးသ ဦေးရ သည ်လကခ်နံ ငုရ်သာ လ ဦေးရ ၏ ၃ 

ဆနေီးြါေးရှ ရနသည။် 

ကျနေ်းမာရ ေးရစာငူ့ရ်ရှာကမ်  မပြည်ူ့စံုရသာရ ကာငူ့ ်ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးထာေးချ နတ်ငွ ်

ရသဆံေုးမ မျာေးရှ သညဟ် ုဆ သုည။်  အကျဉေးသာေးမျာေးအာေး က ဗုစ်-၁၉ က ေးစကမ် မှ 

ကာကယွမ် မျာေး လြ်ုရဆာင ်န ်အကျဉေးရထာငမ်ျာေးက ြျကက်ကွခ် ူ့ပြီေး 

အကျဉေးရထာငတ်ငွ ်က ဗုစ်-၁၉ က ေးစကြ်ျံွဲ့ ြွာေးမ မျာေးပေစ်ရြေါ်ကာ အကျဉေးသာေးမျာေး 

နာမကျနေ်းပေစ်ပခငေ်း၊ ရသဆံေုးပခငေ်းမျာေး ရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေးရော်ပြခ ူ့သည။်  က ဗုစ-်၁၉ 

က ေးစကမ် နငှူ့ ်ရသဆံေုးမ မျာေးဆ ငု ်ာ န ငုင်နံငှူ့ ်ရဒသမျာေးအလ ကု ်က နေ်းဂဏနေ်းမျာေးက  ု

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ြံုမှနထ်တုပ်ြနရ်နရသာလ်ညေ်း ရထာငမ်ျာေးအတငွေ်း က ဗုစ်-၁၉ 

က ေးစကပ်ေစ်ရြေါ်မ  အချကအ်လကမ်ျာေးက  ုရော်ပြပခငေ်း မရှ ြါ။  AAPP ၏ 

ထတုပ်ြနခ်ျကအ်  နာမညက်ကေီး အကျဉေးသာေးမျာေးက သုာ က ဗုစ်-၁၉ ကာကယွရ်ဆေး 

ထ ေုးရြေးရ ကာငေ်း သ  သည။်  က ဗုစ-်၁၉ အပြင ်အကျဉေးသာေးမျာေးသည ်ငကှေ်ျာေးရ ာဂါ၊ 

နလှံေုးရ ာဂါ၊ ရသေွးတ ေုးရ ာဂါ၊ တဘီအီဆတုရ် ာငရ် ာဂါ၊ အရ ပြာေးရ ာဂါ၊ 

မသန် ူ့ရှငေ်းရသာဝနေ်းကျငန်ငှူ့ ်ြုြ်သ ေုးရနရသာ အစာေးအစာမျာေးရ ကာငူ့ ်ပေစ်ရြေါ်သညူ့ ်

သ ု ူ့မဟတု ်ယငေ်းတ ု ူ့ရ ကာငူ့ ်ြ ုမ ဆု ေုး ွာေးလာသညူ့ ်အစာအ မ်နငှူ့ ်အ တငွေ်း ရ ာဂါမျာေး 

အြါအဝင ်အပခာေးကျနေ်းမာရ ေးပြဿနာမျာေးက  ု ငဆ် ငုရ်န က သည။်   

န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးမျာေးအာေး ရဆေးကသုမ ပငငေ်းြယရ် ကာငေ်း သတငေ်းမျာေးလညေ်း 

အမျာေးအပြာေး ထကွရ်ြေါ်လာသည။်  

အကျဉေးသာေးရဟာငေ်းမျာေးကလညေ်း အရဆာကအ်အံုမျာေးသည ်ညံူ့ေျငေ်းရသာ 



ပြျုပြငထ် နေ်းသ မေ်းမ ရ ကာငူ့ ်အကာအကယွမ်ရှ ဘ  ကကက၊် ရ မနငှူ့ ်

မ  တကပ်ခငေ်းမျာေးရှ ရ ကာငေ်း ရပြာပြ ကသည။်  

အမျ ျုေးသမီေး အကျဉေးသာေးမျာေးအတကွ ်အရပခအရနမှာ အလနွဆ် ေုး ွာေးရနပြီေး လ အုြ်သညူ့ ်

သန် ူ့စငရ် ေးအတကွ ်ြစစညေ်းမျာေးမ ရှ ဘ  အကာအ ံမရှ သညူ့ ်အ မသ်ာသန် ူ့စငခ်နေ်းမျာေးသာ 

ရှ သည။်  အမျ ျုေးသမီေးမျာေး ဓမမတ လာချ န ်လ အုြ်သညူ့ ်သန် ူ့စငြ်စစညေ်းမျာေးနငှူ့ ်အပခာေး 

အရပခခ ံသန် ူ့စငရ် ေးြစစညေ်းမျာေး ရတာငေ်းဆ မု က  ုအကျဉေးရထာငရ်စာငူ့မ်ျာေးက 

ပငငေ်းြယ ်ကသည။်   စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကတ်ငွ ်တာဝနခ်အံ ာရှ မျာေး၏ 

လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာ အ ကမ်ေးေကမ် ၊ က  ေး/မအရပြေပပြု ရစာ်ကာေးရနာှကယ်ကှမ် နငှူ့ ်

နှ မ်ချဆကဆ်မံ မျာေး တ ေုးမျာေးလာသည။်  

စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရစာငူ့ ်ကည်ူ့အေွ ွဲ့ Just Power ထတုပ်ြနသ်ညူ့ ်

အစ ီငခ်စံာအ  ထငရှ်ာေးသညူ့ ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးလ ြ်ရှာေးသ တစ်ဦေးသည ်

"မတ ာေးေမ်ေးဆေီးအကျဉေးချမ " ရ ကာငူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေးအရပခအရန ဆ ေုး ွာေးလာရ ကာငေ်း 

သ  သည။်   စစ်တြ် လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက သ ူ့အာေး မ သာေးစုက ရြေးြ ု ူ့သညူ့ ်

ရဆေးဝါေးမျာေး အြါအဝင ်ကျနေ်းမာရ ေးဝနရ်ဆာငမ်  ရြေး န ်ပငငေ်းြယရ် ကာငေ်း 

အစ ီငခ်စံာတငွ ်ရော်ပြထာေးသည။်  

အိုပ်ခ ျုပ်ရရေး-  စစအ်ာဏာမသ မ်ေးမကီ အကျဉေးသာေးမျာေးနငှူ့ ်

ထ နေ်းသ မ်ေးခထံာေး သ မျာေးသည ်တစ်ခါတစ် ံ တ ာေးရ ေးအာဏာြ ုငမ်ျာေးအာေး 

တ ငု ်ကာေးပခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုန ငုရ်သာ်လညေ်း ဤ ြ ငုခ်ငွူ့က်  ုအကာအကယွရ်ြေးထာေးသညူ့ ်

ရှငေ်းလငေ်းရသာ ဥြရဒဆ ငု ်ာ သ ု ူ့မဟတု ်အြ်ုချျုြ်ရ ေးဆ ငု ်ာ ပြဌာနေ်းချကမ်ျာေး မရှ ြါ။  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်း အကျဉေးသာေးမျာေးနငှူ့ ်ထ နေ်းသ မ်ေးခထံာေး သ မျာေးက 



တ ငု ်ကာေးစာမျာေး ရြေးြ ု ူ့ရ ကာငေ်း ယံ ုကည ်သညူ့ ်မှတတ်မ်ေးတစစ်ံုတစ် ာ မရတွွဲ့ ြါ။  

အချ ျု ွဲ့အကျဉေးရထာငမ်ျာေးသည်ူ့ အကျဉေးသာေးမျာေးအာေး ရန ာကန် ူ့သတခ်ျကန်ငှူ့ ်

လံပုချံုရ ေးစ ုေး  မ ်မ မျာေးက ု အရ ကာငေ်းပြကာ ဘာသာရ ေးကျငူ့ဝ်တမ်ျာေးက  ုအပြည်ူ့အဝ 

ရစာင်ူ့ထ နေ်းကျင်ူ့ ကမံ က  ုြ တြ်ငထ်ာေးသည။်  

ဧပြီလအတငွေ်း ရဒသတငွေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကအ်  သတငေ်းရထာကတ်စ်ဦေးသည ်

 ာမာဒနဥ်ြဒုရ်ဆာကတ်ညမ် အတကွ် အစာမစာေးပခငေ်းက  ုအစာငတခ်ဆံနဒပြသညဟ် ု

စွပ စွွဲပြီေး အငေ်းစ နရ်ထာငတ်ငွ ်တ ကုြ် တခ် ံရ ကာငေ်း သ  သည။်  

လတွလ်ပ်ရသာ ရစာငူ့ ်က္ညူ့ြ်ှု-  ပြညထ် ရ ေးဝနက်ကေီးဌာနရအ က ရ ိ အကျဉေးဦေးစီေးဌာနက 

အကျဉေးရထာငန်ငှူ့ ်  ဘကစ်ခနေ်းစနစ်က  ုလညြ်တရ်ဆာင ွ်ကသ်ည။် 

အပြညပ်ြညဆ် ငု ်ာ  ကကရ်ပခနရီကာ်မတသီည ်အကျဉေးရထာင၊်   ဘကအ်လြ်ုစခနေ်းနငှူ့ ်

စစ်တြ်ထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးစခနေ်းမျာေးသ ု ူ့ ဤနစှ်အတငွေ်း ဝငရ် ာကန် ငုပ်ခငေ်း မရှ ြါ။  

ေယရှ်ာေးခထံာေး သညူ့ ်အ ြ်သာေးအစ ုေး လကရ်အာကရှ်  ပြညထ် ရ ေးဝနက်ကေီးဌာနက 

က ဗုစ်-၁၉ ကာကယွရ် ေး လြ်ုရဆာငခ်ျကမ်ျာေးရ ကာငူ့ ်ဝငရ် ာကခ်ငွူ့မ်ရြေးန ငုရ် ကာငေ်း 

၂၀၂၀ ခနုစှ် မတလ်ရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်ရပြာဆ သုည။်   စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကြ် ငုေ်းတငွ ်

စစ်တြ်က အကျဉေးရထာငအ်ာေးလံေုးနငှူ့ ်ထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးစခနေ်းအာေးလံေုးသ ု ူ့ ဝငရ် ာကခ်ငွ်ူ့ 

ဆကလ်က ်ပငငေ်းြယထ်ာေးသည။်  

မ ေးယစ်ရဆေးဝါေးနငှူ့ ်ပြစမ် ဆ ငု ်ာ ကလုသမဂ္ရုံေးသည ်အကျဉေးရထာငမ်ျာေး သ ု ူ့မဟတု ်

  ဘကအ်လြ်ုစခနေ်းမျာေးသ ု ူ့ ဝငရ် ာကခ်ငွူ့မ် ခ ူ့ဘ  ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ူ့တငွ ်

အကျဉေးဦေးစီေးဌာနနငှူ့ ်ြ ေးတွ လြ်ုရဆာငသ်ညူ့ ်အ ညအ်ရသေွးပမ ငူ့တ်ငပ်ခငေ်း အစအီစဉက  ု

 ြ်စ လ ကုသ်ည။်   မ ေးယစ်ရဆေးဝါေးနငှူ့ ်ပြစ်မ ဆ ငု ်ာရုံေးသည ်က ဗုစ်-၁၉ ဆ ငု ်ာ 



တစ်က ယုရ်  ကာကယွရ် ေး ြစစညေ်းနငှူ့ ်အရပခခ ံကျနေ်းမာရ ေး ရစာငူ့ရ်ရှာကမ်  အက အည ီ

(ဥြမာ- ရ ာဂါက ေးစကမ်  ကာကယွတ်ာေးဆေီးရ ေးနငှူ့ ်ထ နေ်းချျုြ်ရ ေး 

အရထာကအ်က ြစစညေ်းမျာေး) က  ုအကျဉေးရထာငမ်ျာေးသ ု ူ့ အကန် ူ့အသတန်ငှူ့ ်တ ကုရ် ုက ်

ဆကလ်က ်ြံူ့ြ ုေးရြေးသည။်  

ဃ။ တရာေးလက္လ်တွ ်ြြ်ေးဆေီးမခငေ်း သ ို ူ့ြဟိုတ ်  န်ေးသ ြ်ေးမခငေ်း 

တ ာေးလကလ်တွေ်မ်ေးဆေီးပခငေ်းက ု ဥြရဒက တာေးပမစထ်ာေးပခငေ်း မရှ ြါ။  လ မျာေးအရနပေငူ့ ်

မ မ တ ု ူ့ ေမ်ေးဆေီးခ ံပခငေ်း၊ ထ နေ်းသ မ်ေးခ ံပခငေ်း၏ တ ာေးဝငမ် က  ုအုြ်ချျုြ်ရ ေးအ ရသာ် 

လညေ်းရကာငေ်း၊ တ ာေးရုံေးတစ်ခ၌ု လညေ်းရကာငေ်း ရယဘယုျအာေးပေငူ့ ်အယ ခြံ ငုခ်ငွူ့ ်မရှ ြါ။   

တစ်စံတုစ်ရယာကသ်ည ်န ငုင်၏ံ အချျုြ်အပခာအာဏာနငှူ့ ်လံပုချံုရ ေးက  ု

အနတ ာယပ်ေစ်ရစရသာ မညသ်ညူ့လ်ြ်ု ြ်မျ ျုေးက မုဆ ု ရဆာင ွ်ကသ်ညဟ် ုယ ဆလျှင ်

သ ု ူ့မဟတု ်ထ သု ု ူ့ရဆာင ွ်ကန် ငုေွ်ယ ်ရှ သညဟ် ုယ ဆလျှငပ်ေစ်ရစ ထ နေ်းသ မ်ေးမ န် ူ့ထတု ်န ်

အာဏာြ ငုမ်ျာေးအာေး ဥြရဒက ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။် 

ြြ်ေးဆေီးရရေးလိုပ် ံိုေးလိုပ်နညေ်းြ ာေးနငှူ့ ်  န်ေးသ ြ်ေးခံရသ ြ ာေးအာေး မပျုြ ဆက္ဆ်ြံှု 

ပြငြ်နငှူ့ဆ်ကသ်ယွခ်ငွူ့မ်ပြျုဘ  ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးပခငေ်းသည ်လြ်ုရလူ့ရှ သညူ့ ်

သာမနလ်ြ်ု ြ်ပေစသ်ည။်  စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးချ နက်စ၍ စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

န ငုင်ရံ ေးသမာေးမျာေး၊ ရ ွေးရကာကြ်ွ ဆ ငု ်ာ အ ာရှ မျာေး၊ သတငေ်းရထာကမ်ျာေး၊ 

တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ မျာေး၊ ဆနဒပြသ မျာေးနငှူ့ ်အ ကမ်ေးမေက ်အာဏာေီဆနရ် ေးလ ြ်ရှာေးမ  

(CDM) အေွ ွဲ့ဝငက်  ုေမေ်းဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးခ ူ့ပြီေးရနာက ်န ငုင်တံကာဥြရဒက  ုရောကေ်ျကပ်ြီေး 

၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးရသာရန ာက  ုအတညပ်ြျု န ်ပငငေ်းဆ ခု ူ့ရ ကာငေ်း 



လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရစာငူ့ ်ကညူ့အ်ေွ ွဲ့ ကကေီး (HRW) က ရပြာဆ သုည။်    စစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေး၏ 

"ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသညူ့"် စာ ငေ်းြါ လ ရြါငေ်း ၅,၀၀၀ ခန် ူ့အာေး မညသ်ညူ့ရ်န ာတငွ ်

ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသညက် ု မသ  ရ ကာငေ်း၊ ၎ငေ်းအရ အတကွသ်ည ်

စစ်အာဏာသ မေ်းချ နက်စပြီေး ေမ်ေးဆေီးမ မျာေး၏ ၈၂  ာခ ငုန်  နေ်းခန် ူ့ပေစ်ရ ကာငေ်း AAPP က 

 သဂုတလ်တငွ ်ထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်   အကျဉေးသာေးမျာေးရှ သညူ့ ်ရန ာက  ုသ လျှငြ်င ်

အကျဉေးသာေးမျာေးသည ်ရရှွဲ့ရနမျာေး၊ မ သာေးစဝုငမ်ျာေးနငှူ့ ်ရတွွဲ့ ခငွူ့မ် ြ  ြံုမှနလ် ြုင ်

ပငငေ်းြယခ် ံသည။်  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်ြုဂလ္ က 

ကာကယွရ် ေးဆ ငု ်ာဥြရဒက ု  ြ်ဆ ငုေ်းလ ကုပ်ြီေး ေမ်ေးဆေီးမ နငှူ့ ်ြဂု္လ ကြ ုင ်

အ မ ်ာမျာေးတငွ ်ဝ မ်ေးမြါဘ  ရှာရေွပခငေ်းက  ုတ ာေးဝငပ်ေစ်ရအာင ်ပြျုလြ်ုခ ူ့သည။်  

အာဏာြ ငုမ်ျာေးသည ်သသံယရှ သ က  ုတ ာေးသ ကကေီးရရှွဲ့ရမှာကသ် ု ူ့ ရခေါ်ရဆာငပ်ခငေ်းမပြျုမီ 

သ ု ူ့မဟတု ်၎ငေ်းတ ု ူ့နငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်စွ ချကမ်ျာေးက  ုရော်ပြပခငေ်း မပြျုမီ မစစ်ရဆေးခင ်

ထ နေ်းသ မ်ေးမ အပေစ် သတီငေ်းနစှ်ြတ ်ကာ (ရနာကထ်ြ် နစှ်ြတသ်ကတ်မ်ေးတ ေုးေွယ် 

အလာေးအလာနငှူ့အ်တ ) ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးန ငုသ်ည။်   သ ု ူ့ ာတငွ ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

ဥြရဒြါ ဤပြဌာနေ်းချကက်  ုရလေးစာေးလ ကုန်ာမ  မရှ ြါ။  အာမခတံငသ်ညူ့စ်နစ်က  ု

ရဆာင ွ်ကလ်ျကရှ် ရသာ်လညေ်း တ ာေးရုံေးမျာေးက ဒမီ ုကရ စီရ ေး 

ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေးအာေး အာမခရံြေး န ်ြံုမှနပ်ငငေ်းဆ ရုနသည။်   အာဏာြ ုငမ်ျာေးက 

ေမ်ေးဆေီးခ ံသ ၏ မ သာေးစုမျာေး၊ ရရှွဲ့ရနမျာေးအာေး အချ နမ်ီ အရ ကာငေ်းမ ကာေးပခငေ်း၊ 

မညသ်ညူ့ရ်န ာတငွ ်ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသညက် ု ထတုရ်ော်မရပြာပခငေ်း၊ မ သာေးစု 

လာရ ာကရ်တွွဲ့ဆံခုငွူ့က်  ုြံုမှနပ်ငငေ်းြယပ်ခငေ်းမျာေးနငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချက ်



အမျာေးအပြာေး ရှ သည။်  

တရာေးလက္လ်တွ ်ြြ်ေးဆေီးမခငေ်း-  စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက မညသ်ညူ့ရ်န ာတငွ ်

ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးရ ကာငေ်း မသ ရှ သညူ့ ်ေမ်ေးဆေီးပခငေ်းမျာေး အြါအဝင ်ထငသ်လ  ု

တ ာေးလကလ်တွ ်ေမ်ေးဆေီးပခငေ်းမျာေးနငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်အစီ ငခ်စံာမျာေးစွာ ရှ သည။်  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးချ နမ်ှစ၍ စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးသည ်ေမေ်းဆေီးမ  အနညေ်းဆံေုး ၈,၀၀၀ 

ပြျုလြ်ုခ ူ့ပြီေး လ ရြါငေ်း ၆,၅၀၀ ရကျာ်သည ်တစ်နညေ်းနညေ်းနငှူ့ ်ထ နေ်းသ မ်ေးခထံာေး ဆ  

ပေစ်သည။်  

ရဒသခနံ ငုင်ရံ ေးရခါငေ်းရဆာငတ်စ်ဦေး၏ အမ က  ုလ ကုြ်ါရဆာင ွ်ကရ်ြေးသညူ့ ်

ရရှွဲ့ရနတစ်ဦေးအာေး ရနပြညရ်တာ် တ ာေးရုံေး ကာေးနာမ အပြီေးတငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း၊ 

ဧ ာဝတတီ ငုေ်းတငွ ်န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးတစဦ်ေးအာေး အမ လ ကုြ်ါရဆာင ွ်ကရ်ြေးသညူ့ ်

ရရှွဲ့ရနက  ုေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း HRW က ရမလတငွ ်သတငေ်းထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်  

ကချငပ်ြညန်ယတ်ငွ ်န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေး ၁၂၀ ရကျာ်က  ု

အမ လ ကုြ်ါရဆာင ွ်ကရ်ြေးသညူ့ ်ရရှွဲ့ရနအာေး ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း HRW က ဇွနလ်တငွ ်

အစ ီငခ်စံာထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်  

ကလုသမဂ္ လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးဆ ငု ်ာ ကျွမ်ေးကျငသ် မျာေးက 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးကာကယွပ်မ ငူ့တ်ငသ် မျာေးအာေး ထငသ်လ ေုမ်ေးဆေီးရနမ အတကွ် 

စ ုေး  မ်မကငေ်းပေစ ်ရ ကာငေ်း၊ အလြ်ုသမာေးအရ ေးလ ြ်ရှာေးရဆာင ွ်ကသ် မျာေးနငှူ့ ်

တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ  ရကျာငေ်းသာေးမျာေး အြါအဝင ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး 

ကာကယွပ်မ ငူ့တ်ငသ် မျာေးအာေး ယငေ်းသ ု ူ့ ပြျုမ ဆကဆ်ရံ ကာငေ်း ယံ ုကည ်သညူ့ ်

သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျာေးက  ုက ေုးကာေးပြီေး ဇ လ ငုလ်တငွ ်ထတုရ်ော်ရပြာဆ ခု ူ့သည။်  



စကတ်ငဘ်ာလအထ  ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မေ်းခ ံသ မျာေးထ တငွ ်ကရလေးမျာေးအြါအဝင ်

ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေး၏ မ သာေးစုဝင ်၁၇၅ ဦေးရကျာ ်ြါဝငရ် ကာငေ်း 

AAPP က ထတုပ်ြနထ်ာေးသည။်   ဥြမာ  သဂတုလ်တငွ ်မ သာေးစုဝငတ်စ်ဦေးက 

န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးတစ်ဦေးအတကွ် အစာေးအစာနငှူ့ ်ရဆေးဝါေး သာွေးရ ာကရ်ြေးြ ု ူ့စဉ 

အငေ်းစ န ရထာင၌် ၆  က ်ကာ ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးခခံ ူ့ သည။်  စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး လ ြ်ရှာေးသ တစ်ဦေး လာရ ာကအ်ေမ်ေးခ ံန ်

အကျြ်က ငုသ်ညူ့အ်ရနနငှူ့ ်သ ၏ ဇနေီးနငှူ့ ်ကရလေးငယက်  ုေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  

ယငေ်းလ ြ်ရှာေးတကက်ကသ အာေး CDM က  ုရထာကခ်အံာေးရြေးသညူ့အ်တကွ် 

အ ကမ်ေးေကမ် ဆ ငု ်ာ ဥြရဒပေငူ့ ်တ ာေးစွ ဆ ထုာေးပခငေ်းပေစသ်ည။်  သ ၏ ဇနေီးနငှူ့ ်

ကရလေးသည ်ဒဇီငဘ်ာလအထ  ရြျာကဆ်ံေုးရနဆ  ပေစ်သည။် 

လတွလ်ြ်ရသာ သတငေ်းဌာန Myanmar Now ၏ သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကအ်  အသက ်၁၄ 

နစှ်အ ွယ ်ရယာက   ေးရလေးတစ ဦေးက  ုမနတရလေးတ ငုေ်း၊ ရတာငသ်ာပမ ျု ွဲ့နယတ်ငွ ်

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ပြီေး သ ၏ေခငပ်ေစ်သ  အမျ ျုေးသာေးဒမီ ကုရ စီအေွ ွဲ့ချျုြ် 

(NLD) ရဒသခရံခါငေ်းရဆာငက်ိို   တြ်ေွ ွဲ့သ ု ူ့လာရ ာက ်အေမ်ေးခ ံန ်အကျြ်က ငုခ် ူ့သည။်  

ကရလေး၏ မ ခငပ်ေစသ် က သတငေ်းရထာကတ်စ်ဦေးက  ုရပြာဆ  ုာတငွ ်"သ တ ု ူ့လာတာက 

ကျွနမ်ရ  က   ေးက  ုေမ်ေးေ ု ူ့လ  င ေး ကရလေးက  ုရခေါ်သာွေးြါတယ။် သ တ ု ူ့ရပြာတာကရတာူ့ 

ကရလေးအရေ ဘယမ်ှာရှ တယဆ် တုာက ု ပြေ ု ူ့ရခေါ်တာတ ူ့။... သ ူ့က  ုပြနလ် တရ်ြေးမယ်ူ့ 

အချ နက် ြု  ကျွနမ်ရမျှာရ်နတာြ "   ကျွနမ်ဘာက မုှ မလ ခုျငြ်ါဘ ေး။ ကျွနမ်သာေးက ြု  

ပြနလ် ခုျငြ်ါတယ။်" 

စစရ်ဆေးစရီငြ်ှု ြမပျုြီ   န်ေးသ ြ်ေး ာေးမခငေ်း-  စစ်အာဏာသ မေ်းမ  မတ ငုမ်ကီ 



တ ာေးသ ကကေီးမျာေးနငှူ့ ်  တြ်ေွ ွဲ့တ ု ူ့က ထ နေ်းသ မ်ေးမ သကတ်မ်ေးတ ေုး န ်တစ်ခါတစ ံ် 

ြ ေးရြါငေ်း ကစံီ ကသည။်   ၂၀၂၀ ခနုစှတ်ငွ ်လတွလ်ြ်ရသာ ရရှွဲ့ရနအေွ ွဲ့၏ အဆ အု  

တ ာေးလကလ်တွေ်မ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်းနငှူ့ ်စစ်ရဆေးစီ ငမ်  မတ ငုမ်ီ ကာလရှည ်ကာစွာ 

ထ နေ်းသ မ်ေးမ မျာေးသည ်ကာလရှည ်ကာပြီေး ရ ြ်ရထေွးရသာ တ ာေးစ ီငရ် ေး 

လြ်ုထံေုးလြ်ုနညေ်းမျာေးနငှူ့ ်ကျယပ်ြန် ူ့လာရသာ အကျငူ့ြ်ျကပ်ခစာေးမ တ ု ူ့ရ ကာငူ့ ်ပေစ်သည။်  

ယငေ်းပြဿနာမျာေးသည ်စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာက ်ဆကလ်ကပ်ေစရ်ြေါ်ရန ာတငွ ်

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက လ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးအာေး စစရ်ဆေးစီ ငမ်  မပြျုဘ  

အကန် ူ့အသတမ်ရှ ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသညူ့အ်တကွ ်အရပခအရနမှာ ြ ုမ ဆု ေုး ွာေးလာသည။်   

တ ာေးရုံေးတငွ ်အမ  ငဆ် ငုသ် မျာေးအတကွ် စစ်ရဆေးစ ီငပ်ခငေ်းမပြျုမနီငှူ့ ်စစ်ရဆေးစ ီငဆ်  

ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးမ ကာလသည ်တစ်ခါတစ ံ် ပြစ်မ ကျျူေးလနွပ်ခငေ်းအတကွ် ချမတှသ်ညူ့ ်

ပြစ်ဒဏက်ာလနငှူ့ ်တ ညရီနသည ်သ ု ူ့မဟတု ်ပြစ်ဒဏက်ာလထကြ်င ်

ရကျာ်လနွရ်နရလူ့ရှ သည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ဥြရဒအက အညဆီ ငု ်ာ ဥြရဒက  ု

ရမလတငွ ်ပြငဆ်ငခ် ူ့ ာ စစ်ရဆေးစ ီငပ်ခငေ်းမပြျုမီ ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးချ နတ်ငွ ်

ဥြရဒဆ ငု ်ာအက အည ီယ ခငွ်ူ့က  ုေယရှ်ာေးလ ကုသ်ည။်   န ငုင်မံ ူ့မျာေး၊ န ငုင်ရံ ေးခ လုံခုငွူ့ ်

ရလျှာကထ်ာေးသ မျာေး၊ န ငုင်ပံခာေးသာေးမျာေးနငှူ့ ်ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းအလြ်ုသမာေးမျာေးအတကွ် 

ဥြရဒြ ုငေ်းဆ ငု ်ာ အက အညရီြေး န ်ယငေ်း အြ ုရဆာငေ်းပြငဆ်ငမ် မျာေးက 

ကန် ူ့သတလ် ကုသ်ည။်  

  န်ေးသ ြ်ေးမခငေ်းြှာ ဥပရေနငှူ့ ်ညညီွတြ်ှု ရှ /ြရှ က္ ို တရာေးရံိုေးရရှ ှုံ့ရြှာက္တ်ငွ ်

စ န်ရခေါ် န ိုငရ်သာ   န်ေးသ ြ်ေးခံရသ ၏ စွြ်ေးရည-်  မတ ာေးချျုြ်ရနာှငခ် ံပခငေ်း ရှ /မရှ  

တ ာေးခအံာေး ရုံေးထတုစ်စ်ရဆေးပခငေ်း ဟ သညူ့အ်ချက ်န ငုင်ဥံြရဒတငွ ်ြါဝငရ်သာလ်ညေ်း 

စစ်လံပုချံုရ ေး တြ်ေွ ွဲ့မျာေးသည ်ယငေ်းဥြရဒက  ုရောကေ်ျကလ်ျက ်မှနက်နရ်သာ 



လြ်ုထံေုးလြ်ုနညေ်းမျာေးက ု မလ ကုန်ာဘ  လ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးအာေး ေမ်ေးဆေီး၍ 

ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးသည။်   န ငုင်ရံ ေးအတ ကုအ်ခမံျာေးအာေး ေ နှ ြ် နအ်တကွ ်

တ ာေးလကလ်တွေ်မ်ေးဆေီးမ  သ ု ူ့မဟတု ်ထ နေ်းသ မ်ေးမ မျာေး အလနွမ်ျာေးပြာေးလာရ ကာငေ်း၊ 

ထ နေ်းသ မ်ေးခထံာေး သ မျာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး ေမ်ေးဆေီးပခငေ်းသည ်တ ာေးဥြရဒနငှူ့အ်ည ီ

ဟတု/်မဟတုက်  ုတ ာေးရုံေးရတာတ်ငွ ် ငဆ် ငုရ်ပေရှငေ်းန ငုခ်ငွူ့ ်နညေ်းြါေးရနပြီေး ယငေ်းသည ်

တ ာေးစ ီငရ် ေးက စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးထမံှ လတွလ်ြ်စွာ သေီးပခာေး ြ်တညန် ငုပ်ခငေ်း 

မရှ ရသာရ ကာငူ့ ်ပေစ်ရ ကာငေ်း AAPP က ဆ သုည။်  

င။ တရာေးြျှတရသာ အြ ာေးမပညသ် ရရှ ှုံ့ရြှာက္ ်စစရ်ဆေးစရီငြ်ှုက္ ို 

မငငေ်းဆ ိုမခငေ်း 

အရပခခဥံြရဒက လတွလ်ြ်ရသာ တ ာေးစ ီငရ် ေးက  ုပြဌာနေ်းထာေးရသာ်လညေ်း 

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ယငေ်းဥြရဒအကာအကယွက်  ုရလေးစာေးလ ကုန်ာမ  မရှ ြါ။  

ရေရော်ဝါ ီလ ၄  ကရ်န ူ့တငွ ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက အနအ်ယလ်ဒ်ကီ ခန် ူ့အြ်ထာေးရသာ 

တ ာေးရုံေးချျုြ်၏ တ ာေးသ ကကေီး ၅ ဦေးက  ုေယရှ်ာေးလ ကုပ်ြီေး စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက  ု

ရထာကခ်သံညူ့ ်တ ာေးသ ကကေီးမျာေးနငှူ့ ်အစာေးထ ေုးခ ူ့သည။်   တ ာေးသ ကကေီးချျုြ် အြါအဝင ်

ကျနရှ် သည်ူ့ တ ာေးသ ကကေီး ၄ ဦေးသည ်ယခင ်စစ်အာဏာရှင ်အစ ုေး လကထ်ကမ်ှ 

ကျနရှ် ရနသ မျာေး ပေစသ်ည။်  

ရေရော်ဝါ ီလတငွ ်စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက န ငုင်အံနှံ ူ့ရှ  ပမ ျု ွဲ့နယအ်မျာေးအပြာေးတငွ ်

စစ်အြ်ုချျုြ်ရ ေးရ ကညာပြီေး တ ာေးစီ ငရ် ေး (နငှူ့ ်စ ီငဆ်ံေုးပေတခ်ငွူ့)် အာဏာက  ုရဒသနတ  

စစ်တြ် တြ်မ ေးမျာေးအာေး ပမ ျု ွဲ့အရတာမ်ျာေးမျာေးတငွ ်လ  ရပြာငေ်းရြေးခ ူ့သည။်    

စစ်တြ်ဥြရဒပေငူ့စ်ီ ငသ်ညူ့ ်တ ာေးရုံေးမျာေးတငွ ်စွ ဆ ခု ံသ မျာေးသည ်



ဥြရဒအကျ ျုေးရဆာင ်ယ ခငွူ့ ်အြါအဝင ်အယ ခဝံငခ်ငွူ့ ်(ရသဒဏခ်ျမှတထ်ာေးရသာ 

အမ မျာေးမှလွ ၍ပေစ်သည။် ယငေ်းအမ မျာေးအတကွ ်စစ်တြ်ကာကယွရ် ေးဦေးစီေးချျုြ် 

မငေ်းရအာငလ်  ငထ် ံအယ ခဝံငန် ငုသ်ည)်   ကာေးနာမ မျာေးက  ုအကျဉေးရုံေးပြျုလြ်ုပြီေး စကရှ်င ်

တစ်ကက မ် သ ု ူ့မဟတု ်နစှ်ကက မအ်တငွေ်း ဆံေုးပေတခ်ျကခ်ျမှတက်ာ ြံုမနှအ်ာေးပေငူ့ ်

အပမင်ူ့ဆံေုးပြစ်ဒဏ ်ချမတှခ်ငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်  စစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေး၏ 

တ ာေးဝငထ်တုပ်ြနရ် ကညာချက်မျာေးအ  န ဝုငဘ်ာလအထ  စစ်ခံရုံုေးတငွ ်အမ ရြါငေ်း ၆၁ 

မ က  ု ကာေးနာခ ူ့၍ တ ာေးခ ံ၂၈၀ က  ုပြစ်ဒဏခ်ျမှတခ် ူ့ ာ အနညေ်းဆံေုး ရသဒဏခ်ျမှတခ် ံသ  

၈၀ ြါဝငသ်ည။်  

တ ာေးစ ီငမ် တငွ ်အကျင်ူ့ြျကပ်ခစာေးမ သည ်ကကေီးမာေးရသာ ပြဿနာတစ်ခ ုပေစ်သည။်  

အ ြ်ဘကအ်ေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေး၏ အဆ အု  အဆငူ့တ် ငုေ်းရှ  အ ာရှ မျာေးသည ်

တ ာေးစ ီငရ် ေး လြ်ုငနေ်းစဉ အဆငူ့တ် ငုေ်းတငွြ်င ်တ ာေးမဝင ်

ရငရွ ကေးလကခ် ံယ ရန ကပြီေး  ယ သညူ့ ် ည ွ်ယခ်ျကမ်ျာေးမှာလညေ်း 

ထ နေ်းသ မ်ေးခ ံသ အာေး   အချျုြ်ခနေ်းတငွ ်ရတွွဲ့ဆံခုငွူ့က် ူ့သ ု ူ့ရသာ သာမနက် စစမျာေးမှသည ်

အမ တစ်ခ၏ု  လဒက်  ုသတမ်တှပ်ခငေ်းက ူ့သ ု ူ့ရသာ ထ ရ ာကသ်ညူ့ဆ်ံေုးပေတခ်ျကမ်ျာေး 

 ယ သညူ့အ်ဆငူ့အ်ထ  ပေစ် ကသည။်  

စစရ်ဆေးစရီငြ်ှု လိုပ် ံိုေးလိုပ်နညေ်းြ ာေး 

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်အ ြ်သာေး တ ာေးရုံေးမျာေး၌ တ ာေးစီ ငမ်  

လြ်ုထံေုးလြ်ုနညေ်းမျာေးက ု တ ာေးဝင ်အရပြာငေ်းအလ  မလြ်ုရသာလ်ညေ်း လတွလ်ြ်သညူ့ ်

တ ာေးစ ီငမ်  ကငေ်းမ ူ့ရနသညူ့အ်တကွ ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေး လ သုလ  ုလြ်ုရဆာငန် ငုသ်ည။်   

ဥြရဒက တ ာေးမျှတမ နငှူ့ ်ပြညသ် ူ့စစ်ရဆေးစ ီငခ်ငွူ့က်  ုပြဌာနေ်းထာေးရသာ်လညေ်း 



ဥြရဒကြင ်အဆ ြုါ အခငွူ့အ်ရ ေးမျာေးက  ု ခငေ်းချကမ်ျာေးစွာ ရြေးထာေးရသာရ ကာငူ့ ်

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ယငေ်းအခငွူ့အ်ရ ေးမျာေးက  ုလ သုလ  ုစ တက်က ျုက ်ချ ျုေးရောကခ်ငွူ့ ်

ရှ ရနသည။်   ဥြရဒအ  ရရှွဲ့ရနနငှူ့ ်ရဆေွးရနေွးခငွူ့ပ်ြျုထာေးရသာ်လညေ်း အကျ ျုေးရဆာငရ်ရှွဲ့ရန 

အမျာေးအပြာေးက ၄င ေးတ ု ူ့၏ က ယုြ် ုငလ်ံပုချံုရ ေးက ု စ ေုး  မ်သပေငူ့ ်ဒမီ ကုရ စီရ ေး 

လ ြ်ရှာေးသ မျာေး၏ အမ က  ုလ ကုြ်ါလ ပုခငေ်း မရှ  ကရြ။  စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးသညူ့ရ်နာက ်

န ငုင်ရံ ေးအမ မျာေးတငွ ်လ ကုြ်ါရဆာင ွ်ကရ်ြေးသ  အနညေ်းဆံေုး ရရှွဲ့ရန ရပခာကဥ်ီေး 

ေမ်ေးဆေီးခ ံရ ကာငေ်း HRW လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရစာငူ့ ်ကညူ့အ်ေွ ွဲ့ ကကေီးက ဆ သုည။်   

တ ာေးခမံျာေးသည ်အပြစ်မရှ ရ ကာငေ်း မှတယ် ခငွူ့ ်သ ု ူ့မဟတု ်ဥြရဒက 

ပြဌာနေ်းထာေးလျှငြ်င ်၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး စွ ဆ ခုျကမ်ျာေး အရသေးစ တက်  ုချကခ်ျငေ်းသ ရှ ခငွူ့၊် 

၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး စစ်ရဆေးစ ီငမ် တငွ ်တကရ် ာကခ်ငွူ့၊် လတွလ်ြ်စွာ အနကအ်ဓ ြပာယ ်

ေွင်ူ့ဆ ခုငွူ့ ်သ ု ူ့မဟတု ်လံရုလာကရ်သာ ရရှွဲ့ရနအကျ ျုေးရဆာငမ် မျာေးက  ုမ ရှ  ကြါ။  

ခခုရံချြ န ်ကက ျုတငပ်ြငဆ်ငရ် ေးအတကွ ်လံရုလာကရ်သာ အချ နန်ငှူ့ ်

အရထာကအ်က မျာေး ယ ခငွူ့လ်ညေ်း မရှ  ကြါ။   စစ်ရဆေးစ ီငမ်  

လြ်ုထံေုးလြ်ုနညေ်းမျာေးအရြေါ် က ဗုစ်-၁၉ ရ ာဂါ ရလျာူ့ြါေးရ ေး အစအီမံမျာေးကလညေ်း 

ရ ုကခ်တမ် ရှ သည။် 

န ိုငင်ရံရေးအက္ ဉေးသာေးနငှူ့ ်န ိုငင်ရံရေးအရ   န်ေးသ ြ်ေးခံရသ ြ ာေး 

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက န ငုင်ရံ ေးသမာေးမျာေး၊ ရ ွေးရကာကြ်ွ  အ ာရှ မျာေး၊ 

သတငေ်းရထာကမ်ျာေး၊ တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ မျာေး၊ ဆနဒပြသ မျာေး၊ ဘာသာရ ေးလတွလ်ြ်ခငွူ့ ်

လ ြ်ရှာေးသ မျာေးနငှူ့ ်CDM အ ကမ်ေးမေကအ်ာဏာေီဆနရ် ေး လ ြ်ရှာေးမ အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးအာေး 

ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မေ်းသည။်  န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးမျာေးအာေး သာမနအ်ကျဉေးသာေးမျာေးနငှူ့ ်



အပမ တနေ်း သေီးသန ဲ့ခွ ပခာေးထာေးရလဲ့ရ ိသည ။  န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေး အမျာေးအပြာေးက  ု

ပြငြ်နငှူ့ ်အဆကအ်သယွမ်ပြျုရစဘ  ချျုြ်ရနာှငထ်ာေးသည။်  

န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးရဟာငေ်း အမျာေးအပြာေးက  ုရစာငူ့ ်ကည်ူ့ရနပခငေ်း၊ ၎ငေ်းတ ု ူ့က  ု

လ တရ်ြေးပြီေးရနာက ်ကန် ူ့သတခ်ျကမ်ျာေး ထာေးရှ ပခငေ်းတ ု ူ့ ရှ  ာတငွ ်မတှြံ်ုတင ်သ ု ူ့မဟတု ်

ခ ီေးသာွေးစာ ွကစ်ာတမ်ေးမျာေး  ယ  ခငွ်ူ့မပြျုပခငေ်းလညေ်း ြါဝငသ်ည။်   နစှ်ကနုခ်ျ နတ်ငွ ်

အနညေ်းဆံေုး န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေး ၆,၀၀၀ ရကျာ်ရှ ရ ကာငေ်း ရအရအြီြီ က 

ခန် ူ့မှနေ်းထာေးသည။် 

  ထ ေးမ  ဖ  ရ  ေးြေ ံသည ဲ့ န ငုင်ရံတာ်အတ ငုြ်ငခ်ြံုဂ္ ျုလ် ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကညက်  ု

ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ူ့တငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ပြီေး မညသ်ညူ့ရ်န ာတငွ ်ေမေ်းဆေီးထာေးရ ကာငေ်း 

မသ  ြါ။  သ သည ်က ဗုစ်-၁၉ က ေးစကရ် ာဂါကာလအတငွေ်း လ အုြ်စုတစစ်ုနငှူ့ ်

ရတွွဲ့ဆံပုခငေ်းမှာစ၍ န ငုင်ရံတာ်အာေး အ ကညည် ျုြျကရ်စမ အထ  အမျ ျုေးမျ ျုေးကွ ပြာေးရသာ 

သေီးပခာေးစွ ဆိိုချက၁်၁ ခနုငှူ့ ် ငဆ် ငုရ်န သည။်  သ အာေး စစ်ရဆေးစ ီငပ်ခငေ်းက  ု

ပြညသ် မျာေးတကရ် ာကခ်ငွူ့ ်မရှ ဘ  သ ၏ ရရှွဲ့ရနမျာေးက လုညေ်း အမ နငှူ့ြ်တသ်ကပ်ြီေး 

လ ထအုာေး ရပြာဆ ခုငွူ့ြ် တသ်ညူ့ ်အမ န် ူ့က  ုထတုပ်ြနထ်ာေးသည။်   ဒဇီငဘ်ာလ ၆ 

 ကရ်န ူ့တငွ ်မတညမ်ပင မ်ပေစ ်န ်လ ံွဲ့ရဆာ်မ ၊ က ဗုစ်-၁၉ ကန် ူ့သတခ်ျကက်  ု

ရောကေ်ျကမ် တ ု ူ့ပေငူ့ ်အပြစရှ် ရ ကာငေ်း ဆံေုးပေတပ်ြီေး ရထာငဒ်ဏ ်ရလေးနစှ် 

ချမှတလ် ကုသ်ည။်     ထ ေးမ  ဖ  ရ  ေးခ ံရသာ သမမတ ဦေးဝငေ်းပမင်ူ့က လုညေ်း 

ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ူ့တငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ပြီေး အလာေးတ စွ ချကမ်ျာေးပေငူ့ ်စစ်ရဆေးစီ ငက်ာ 

အပြစရှ် ရ ကာငေ်း ဆံေုးပေတ၍် ရထာငဒ်ဏ ်ရလေးနစှ် ချမတှလ် ကုသ်ည။်  ဒဇီငဘ်ာလ ၆ 

 ကရ်န ူ့တငွ ်ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကညန်ငှူ့ ်ဦေးဝငေ်းပမငူ့တ် ု ူ့အာေး ပြစ်ဒဏခ်ျမှတရ် ကာငေ်း 



သတငေ်းထကွရ်ြေါ်လာပြီေး နာ ီြ ုငေ်းအတငွေ်းမှာြင ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက "[သ တ ု ူ့၏] 

ပြစ်ဒဏမ်ျာေးက  ု... နစှ်နစှ်ရလျှာူ့ချလ ကုရ် ကာငေ်း" အစ ုေး သတငေ်းမီဒယီာက 

ရ ကညာသည။်   စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေး၏ ရ ကညာချကတ်ငွ ်သ တ ု ူ့နစှ်ဦေးအာေး 

အမညမ်ရော်ပြသညူ့ ်ရန ာမျာေး၌ြင ်ဆကလ်ကထ် နေ်းသ မ်ေးထာေးမည ်ပေစ်ပြီေး 

ရနအ မအ်ကျဉေးချမ နငှူ့ ်အလာေးတ  အရပခအရနမျ ျုေးပေစသ်ည ်ဟလုညေ်း ဆ သုည။် 

လတွင်င ြ်ေးခ ြ်ေးသာခွငူ့-်  ရေရောဝ်ါ ီလ ၁၂  ကတ်ငွ ်ပြညရ်ထာငစ်ရုန ူ့ 

အထ မ်ေးအမတှအ်ပေစ် အကျဉေးသာေး ၂၃,၀၀၀ က  ုလ တရ်ြေးခ ူ့ ာ 

န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးအချ ျု ွဲ့ ြါဝငခ် ူ့သည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက သတမ်တှခ်ျကန်ငှူ့ ်

က ကုည်သီ မျာေး (ဥြမာ- လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေး သ ု ူ့မဟတု ်အစ ေုး အ ာရှ မျာေးအာေး 

ြုနက်နမ် ပေစ်ရစ န ်သ ု ူ့မဟတု ်ပြစ်မ ကျျူေးလနွရ်စရ ေး လ ံွဲ့ရဆာ် န ်

အချကအ်လကပ်ေန် ူ့ရဝပခငေ်းဆ ငု ်ာ ပြစမ် ပေစသ်ည်ူ့  ာဇသတက်ကေီး ဥြရဒြုဒမ် ၅၀၅ ပေငူ့ ်

စွ ဆ ခုထံာေး ပခငေ်း မရှ လျှင)် အာေးလ တရ်ြေးပြီေး န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးမျာေးအတကွ် 

သေီးပခာေးသကည် ာမ  မရှ ြါ။   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

အရထရွထလွတွပ်င မ်ေးချမ်ေးသာခငွူ့က်  ုအသံေုးချပြီေး ရထာငတ်ငွေ်းတငွ ်

န ငုင်ရံ ေးအကျဉေးသာေးမျာေး ြ ုမ ုချျုြ်ရနာှင ်နအ်တကွ် ရန ာေနတ်ေီးပခငေ်းပေစ်ရ ကာငေ်း 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးလ ြ်ရှာေးသ အချ ျု ွဲ့က ရပြာဆ သုည။် 

အမျ ျုေးသာေးဒမီ ုကရ စီ အစ ုေး လကထ်ကတ်ငွ ်န ငုင်ရံတာ် သစစာရောကမ် ပေငူ့ ်

နစှ်ရှညရ်ထာငဒ်ဏခ်ျမတှခ်ထံာေး သညူ့ ်ဦေးရအေးရမာငန်ငှူ့ ်စာရ ေးဆ ာ 

ရဝနငှေ်းရအာငတ် ု ူ့အြါအဝင ်ထငရှ်ာေးရသာ  ခ ငုန် ငုင်ရံ ေးရခါငေ်းရဆာင ်

အမျာေးအပြာေးက လုညေ်း လတွပ်င မ်ေးချမ်ေးသာခငွူ့ရ်ြေးခ ူ့သည။်   စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်



စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက အစွနေ်းရ ာက ်အမျ ျုေးသာေးစ တပ်ြငေ်းထနသ်  ဘနုေ်းကကေီး 

အရှငဝ် ီသ က လုညေ်း လ တရ်ြေးခ ူ့သည။် သ သည ်ပေျုတခ်ျခ ံသညူ့ ်

အစ ုေး လကထ်ကတ်ငွ ်၂၀၁၉ ခနုစှ် စစ်တြ်က ရုထာကခ်အံာေးရြေးသညူ့ ်လ ံွဲ့ရဆာ်မ အတငွေ်း 

ရပြာဆ မု မျာေးအတကွ ်န ငုင်ရံတာ်အ ကညည် ျုြျကရ်စမ ပေငူ့ ်စွ ချကတ်ငခ်ထံာေး ပခငေ်း 

ပေစ်သည။်  

န ိုငင်မံပငပ်တငွ ်ရှ သ ြ ာေးအာေး န ိုငင်ရံရေးက္ ို အရ က္ာငေ်းမပျု၍ လက္တ်ံို ူ့မပန်မခငေ်း 

နစှဦ်ေးနစှြ်က္ပ်ါဝငရ်သာ ြ အာေးရပေးြှု-  ယံ ုကည ်ရသာ သတငေ်းအစ ီငခ်ခံျကမ်ျာေးအ  

အမျ ျုေးသာေးညညီတွရ် ေးအစ ုေး  (NUG) နငှူ့ ်၎ငေ်းက  ုေွ ွဲ့စညေ်းတညရ်ထာငသ်ညူ့ ်

ပြညသ် ူ့လ တရ်တာ်က ယုစ်ာေးပြျု ရကာ်မတတီ ု ူ့ န ငုင်မံှထကွခ်ာွသာွေးရစ န ်အြါအဝင၊် 

ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေး၏ လြ်ုရဆာငမ် မျာေး  ြ်တန် ူ့သာွေး နအ်တကွ ်

ထ ငုေ်း- ပမနမ်ာန ငုင်နံယစ်ြ်ရှ  လ ြ်ရှာေးမ မျာေးက  ုတငေ်း ကြ်စွာ ထ နေ်းချျုြ်တာေးပမစ်ရြေးရ ေး 

ထ ငုေ်းအစ ုေး အာေး ေ အာေးရြေး န ်စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက ကက ျုေးြမ်ေးခ ူ့သည။်  

တရာေးြ တရာေးစရီငရ်ရေးလိုပ် ံိုေးလိုပ်နညေ်းြ ာေးနငှူ့ ်က္ိုစာေးြှုြ ာေး 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးချ ျုေးရောကမ် ဆ ငု ်ာ တ ာေးမ ကစုာေးမ မျာေးအတကွ ်တ ငု ်ကာေးသ မျာေးသည ်

ပြစ်မ ဆ ငု ်ာဥြရဒနငှူ့ ်တ ာေးမ ကျငူ့ထ်ံေုးဥြရဒြါ ပြဌာနေ်းချကမ်ျာေးက သုံေုး န ်ဥြရဒအ  

ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်   ြဂု္ ျုလတ်စ်ဦေးချငေ်းနငှူ့ ်အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးသည ်ရဒသဆ ငု ်ာ 

လ ူ့အခငွ်ူ့အရ ေး အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေး၏ ဆံေုးပေတခ်ျကမ်ျာေးက  ုဆန် ူ့ကျင၍် 

အယ ခတံငသ်ငွေ်းခငွူ့ ်မရှ ဘ  ပမနမ်ာန ငုင် ံအမျ ျုေးသာေးလ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး ရကာ်မရှငသ် ု ူ့သာ 

တ ငုတ်နေ်းန ငုသ်ည။်   စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကတ်ငွ ်

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးချ ျုေးရောကမ် မျာေးအရြေါ် တ ငုတ်နေ်းချကမ်ျာေးက  ုတ ာေးစီ ငရ် ေးစနစ် 



သ ု ူ့မဟတု ်ရကာ်မရှငမ်တှစ်ဆငူ့ ်တ ငု ်ကာေးန ငုခ်ငွူ့ ်ကန် ူ့သတခ် ံသည။်  

ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုပစစညေ်း သ ြ်ေးဆညေ်းမခငေ်းနငှူ့ ်မပန်လညအ်ပ်နှမံခငေ်း 

၂၀၀၈ ခနုစှ်ေွ ွဲ့စညေ်းြံအုရပခခဥံြရဒအ  န ငုင်ရံတာ်က ရပမအာေးလံေုးက  ုြ ုငဆ် ငုသ်ည။် 

ဘ ေုးဘာွေးြ ငုရ်ပမ အကန် ူ့အသတြ်မာဏတစ်ခ ုရှ ပြီေး ရပမယာြ ုငဆ် ငုမ်  မှတြံ်တုငခ်ငွူ့န်ငှူ့ ်

ရ ာငေ်းချခငွူ့တ် ု ူ့က  ုဥြရဒက ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်   ရပမအမျာေးစုက  ုကာလရှည ်

အငာှေးစာချျုြ်ပေငူ့ ်ြ ုငဆ် ငုထ်ာေးသပေင်ူ့ အငာှေးချရပမအာေး အစ ုေး က ြ ငုဆ် ငုထ်ာေးချ နတ်ငွ ်

သတမ်တှက်ာလ ကနုဆ်ံေုးချ န၌် အငာှေးချထာေးမ  အလ အုရလျာက ်ြျကပ်ြယသ်ညဟ်ရုသာ 

ရယဘယုျ ရမျှာ်လင်ူ့ချကပ်ေငူ့ ်ြုဂလ္ ကအေွ ွဲ့မျာေးထ ံအငာှေးချထာေးသညူ့ ်အဓ ြပာယ ်

ပေစ်သည။်   အစ ုေး က အမျာေးပြညသ် အကျ ျုေးအတကွ် ြုဂ္လ ကြ ငု ်ရပမယာက  ု ယ ြါက 

ရလျှာ်ရ ကေးရြေး န ်ဥြရဒတငွ ်ပြဌာနေ်းထာေးရသာ်လညေ်း စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကြ် ငုေ်း 

အရပခအရနမှာမ  ရှငေ်းလငေ်းမ မရှ ြါ။   အစ ုေး က ရပမယာမျာေးက  ုအသံေုးမပြျုရသာရပမ 

သ ု ူ့မဟတု ်"ရပမလတွ"် အပေစ် ရ ကညာချကထ်တုပ်ြနန် ငုပ်ြီေး ယငေ်းရပမယာမျာေးက  ု

န ငုင်ပံခာေး  ငေ်းနှေီးပမ ျုြ်နှသံ မျာေးထသံ ု ူ့ ချရြေးပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်အပခာေး အသံေုးပြျုမ မျာေးအတကွ ်

သတမ်တှပ်ခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုန ငုသ်ည။်   ရပမယာြ ုငဆ် ငုမ်  သ ု ူ့မဟတု ်

သ မ်ေးဆညေ်းမ တ ု ူ့အတကွ ်ဆံေုးပေတခ်ျကမ်ျာေးက  ုတ ာေးရ ေးအ  ပြနလ်ညစ်ီစစ်သံေုးသြ်ပခငေ်း 

မရှ ြါ။ စစအ်ာဏာြ ငုထ် နေ်းချျုြ်မ ရအာကရှ်  အုြ်ချျုြ်ရ ေး အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးကသာ 

ရပမယာအသံေုးပြျုမ နငှူ့ ်မှတြံ်တုငပ်ခငေ်းမျာေးနငှူ့ ်ြတသ်ကပ်ြီေး အပြီေးသတ ်ဆံေုးပေတခ်ျက ်

ချမှတ ်ကသည။်   ရပမယာဥြရဒသည ်မ ရ ု ေးေလာ ရပမြ ုငဆ် ငုခ်ငွူ့ရှ် ရသာ စနစ ်

(ဓရလူ့ထံေုးတမ်ေး ြ ုငဆ် ငုမ် ) က  ုအသ အမှတပ်ြျုပခငေ်းက  ုအာေးမရြေးြါ။  ဒမီ ုကရ စီရ ေး 

ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေး၏ ရပမယာနငှူ့ ်ြ ုငဆ် ငုမ် မျာေးက ု စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက 



၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အာဏာက အုသံေုးချ၍ သ မ်ေးယ ရနရ ကာငေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချက ်အမျာေးအပြာေး 

ရှ သည။်  

CDM အ ကမ်ေးမေကအ်ာဏာေီဆနရ် ေး လ ြ်ရှာေးမ က  ုရငရွ ကေး ရထာကြံ်ူ့သညဟ် ရသာ 

စွပ စွွဲချကပ်ေငူ့ ်အေွ ွဲ့အစညေ်းတစ်ခ၏ု ဝနထ်မေ်းမျာေးထမံှ $၃.၈ သနေ်းခန် ူ့တနေ် ုေးရှ သညူ့ ်

ြ ုငဆ် ငုမ် မျာေးက  ုစစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက မတလ်အတငွေ်း သ မ်ေးယ ခ ူ့သည။်  

အ မ်ြ ငုရှ်ငမ်ျာေးအရနနငှူ့ ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အ မင်ာှေးသ မျာေးစာ ငေ်းက  ု

 ြ်ကကွအ်ြ်ုချျုြ်ရ ေးရုံေးမျာေးသ ု ူ့ ရြေးြ ု ူ့ က နန်ငှူ့ ်ထ သု ု ူ့မပြျုလြ်ုြါက 

အ မ်သ မ်ေးခ ံမညပ်ေစ်ရ ကာငေ်း စစအ်ာဏာြ ုငမ်ျာေး၏ အ ကမ်ေးေကမ် ရချမ နေ်းရ ေး 

ဗဟ ရုကာ်မတကီ န ဝုငဘ်ာလတငွ ်အမျာေးပြညသ် သ ု ူ့ သတ ရြေးချက ်ထတုပ်ြနခ် ူ့သည။် 

ယံ ုကည ်သည်ူ့ သတငေ်းမီဒယီာ၏ ရော်ပြချကမ်ျာေးအ  န ဝုငဘ်ာလ ၁၅  ကရ်န ူ့အထ  

အမျ ျုေးသာေးဒမီ ုကရ စအီေွ ွဲ့ချျုြ် အ ာရှ မျာေး ြ ငုဆ် ငုသ်ညူ့ ်အ မ ်ာရြါငေ်း ၇၀ ခန် ူ့ 

သ မ်ေးယ ခ ံရ ကာငေ်း သ  သည။်   တ ာေးခမံျာေးြ ုငဆ် ငုသ်ညူ့ ်ရပမယာမျာေးက  ုတ ာေးမဝင ်

သ မ်ေးယ န ငု ်နအ်တကွ် စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ဥြရဒ သံေုးခကု  ုပြငဆ်ငခ် ူ့သည။်  

ပြညသ် ူ့လ တရ်တာ်က ယုစ်ာေးပြျုရကာ်မတ ီအေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေး၊ အမျ ျုေးသာေးညညီွတရ် ေးအစ ုေး  

အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေး သ ု ူ့မဟတု ်မ သာေးစဝုငမ်ျာေး၏ ြ ငုဆ် ငုမ် မျာေးက လုညေ်း စစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေးက 

သ မ်ေးယ ခ ူ့သည။်  

စ။ ပိုဂ္လ က္ လတွလ်ပ်ြှု၊ ြ သာေးစို၊ ရနအ ြ် သ ို ူ့ြဟိုတ ်

စာရရေးသာေးဆက္သ်ယွြ်ှုတ ို ူ့အာေး တရာေးလက္လ်တွ ်သ ို ူ့ြဟိုတ ်



ဥပရေနငှူ့အ်ညြီဟိုတဘ် ဲဝငရ်ရာက္စ်ွက္ြ်က္မ်ခငေ်း 

ြုဂ္လ က လတွလ်ြ်မ နငှူ့ ်ရနအ မတ်ငွ ်လံပုချံုမ တ ု ူ့က  ုဥြရဒအ  

အကာအကယွရ်ြေးထာေးရသာ်လညေ်း စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကတ်ငွ ်

ယငေ်းအခငွူ့အ်ရ ေးမျာေးအာေး အကာအကယွရ်ြေးမ သည ်အကန် ူ့အသတရှ် လာသည။်    

ကက ျုတငအ်ရ ကာငေ်းမ ကာေးဘ  ညအချ နတ်ငွ ်အ မ်တငွေ်းဝငရ် ာက ်စစ်ရဆေးမ မျာေးက 

သာမနလ်  ုပေစလ်ာသည။်  စာရ ေးသာေးဆကသ်ယွပ်ခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်

အပခာေးနညေ်းလမေ်းမျာေးပေငူ့ ်ဆကသ်ယွပ်ခငေ်းမျာေးတငွ ်လတွလ်ြ်ခငွူ့က်  ုဥြရဒက 

အကာအကယွ ်မရြေးရတာူ့ြါ။  စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးသည ်

အွနလ် ငုေ်းရစာငူ့ ်ကညူ့မ် မှတစဆ်ငူ့ ်ြဂု္လ က အလီကထ် ွနန်စ် ဆကသ်ယွမ် မျာေးက  ု

ြံုမှနရ်စာငူ့ ်ကညူ့ရ်နပြီေး ဒမီ ုကရ စီအရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေးအာေး 

ရစာငူ့ ်ကည်ူ့ရနရ ကာငေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချက ်အမျာေးအပြာေးရှ သည။် 

မတလ် ၁  ကရ်န ူ့  New York Times  ၏ သတငေ်းရော်ပြချကတ်ငွ ်စစ်တြ်က နစှ်မျ ျုေးသံေုး 

ထ ေုးရောက ်ရစာငူ့ ်ကညူ့ပ်ခငေ်း၊ ဟကလ်ြ်ုပခငေ်းနငှူ့ ်မ ခငေ်းသံေုးနညေ်းြညာမျာေးပေငူ့ ်

ရဝေနသ် မျာေးနငှူ့ ်ဆနဒပြသ မျာေးက  ုြစ်မတှထ်ာေးပခငေ်းတ ု ူ့က  ုပြျုလြ်ုရနရ ကာငေ်း သ  သည။်  

စစ်အာဏာမသ မ်ေးမကီ စစ်တြ်သည ်"အလီကထ် ွနန်စ် စစြ်ွ သံေုး" တညရ်ဆာကမ် မျာေး 

စတငက်ာ ရစာငူ့ ်ကည်ူ့ရ ေး နညေ်းြညာဆ ငု ်ာမျာေးက ု ဝယယ် ခ ူ့ ာတငွ ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး 

တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ မျာေးအာေး ရစာငူ့ ်ကညူ့ ်နအ်တကွ ်ဆ လေု်နေ်း ဟကလ်ြ်ုသညူ့ ်

စနစ်မျာေးလညေ်း ြါဝငသ်ည။်  

ဇ လ ငုလ်တငွ ်ပြညတ်ငွေ်းသတငေ်းဌာန  Frontier Myanmar  က 

သတငေ်းထတုပ်ြနခ် ူ့ ာတငွ ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက မ ုဘ ငုေ်းေုနေ်းကမုပဏမီျာေးအာေး 



ရစာငူ့ ်ကညူ့က်   ယာမျာေး တြ်ဆငပ်ြီေး ေုနေ်းရခေါ်ဆ မု မျာေး၊ စာတ မုကရ်ဆူ့ဂျ်မျာေးနငှူ့ ်

သတမ်တှထ်ာေးသညူ့ ်အသံေုးပြျုသ မျာေး၏ ရန ာတ ု ူ့က  ုရစာငူ့ ်ကညူ့ ်န၊် "ဆနဒပြ" သ ု ူ့မဟတု ်

"ရတာ်လနှရ် ေး" က ူ့သ ု ူ့ စာလံေုးက  ုသံေုးတ ငုေ်း အရ ကာငေ်း ကာေး န ်အမ န် ူ့ထတုပ်ြနခ် ူ့ရ ကာငေ်း 

သ  သည။်   ယငေ်းစာလံေုးမျာေးက  ုသံေုးပခငေ်းပေငူ့ ်ြ ု၍တငေ်း ကြ်ရသာ ရစာငူ့ ်ကညူ့မ် က  ု

စတငရ်စန ငုသ်ည ်သ ု ူ့မဟတု ်ရစာငူ့ ်ကည်ူ့ခ ံသ မျာေးနငှူ့ ်ြတသ်ကပ်ြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့က  ု

သကရ်သအပေစ် အသံေုးချန ငုသ်ည။်  စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

လ မ ရ ေးကနွ ်ကအ်သံေုးပြျုမ က လုညေ်း ရစာငူ့ ်ကညူ့ ်ာတငွ ်ဝငရ် ာက ်ကညူ့ရ် သညူ့ ်

ဝဘဆ် ကုမ်ျာေး၊ လ အမျာေး နငှူ့ ်ချတလ်ြ်ုပခငေ်း၊ သေီးသန် ူ့ချတအ်ုြ်စုအတငွေ်း 

ရပြာဆ ပုခငေ်းအတကွ ်ရဒတာအချကအ်လကမ်ျာေးက လုညေ်း ရစာငူ့ ်ကညူ့သ်ည။်    Frontier 

Myanmar မဂဇ္ငေ်း၏ ရော်ပြချကအ်  ဤ “ဆ ငုဘ်ာလံပုချံုရ ေးအေွ ွဲ့” သည ်နာမညဆ် ေုးပေငူ့ ်

ရကျာ် ကာေးရသာ စံစုမေ်းရထာကလ်မှ်ေးရ ေးဌာနပေစ်သညူ့ ်အထ ေး  တြ်ေွ ွဲ့တငွ ်

အရပခစ ုကပ်ြီေး ယငေ်းအထ ေး  တြ်ေွ ွဲ့သည ်ယခင ်စစအ်စ ုေး ရခတတ်ငွ ်သသံယရှ သညူ့ ်

အတ ကုအ်ခမံျာေးက  ုအကကေီးအကျယ ်ရစာငူ့ ်ကည်ူ့ရနခ ူ့သည။် 

ဆ။ ပဋ ပက္ခအတငွေ်း ြရတာ်ြတရာေးမပျုြှုြ ာေး  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကတ်ငွ ်စစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေးနငှူ့ ်န ငုင်၏ံ 

အရနာကရ်ပမာကေ်ကြ် ုငေ်းရှ  EAOs-PDF ြ ေးရြါငေ်းအေွ ွဲ့မျာေးအ ကာေး တ ကုြ်ွ မျာေး 

ြ ုမ ုမျာေးပြာေးလာပြီေး ချငေ်းပြညန်ယန်ငှူ့ ်စစ်က ငုေ်းတ ငုေ်း၊ မရကေွးတ ငုေ်းတ ု ူ့တငွ ်မ ကာခဏ 

တ ကုြ်ွ မျာေး ပေစ်ြွာေးသည။်   ကချင၊် ကယာေး၊ က ငပ်ြညန်ယတ် ု ူ့နငှူ့ ်မနတရလေး၊ ြ ခ ေးနငှူ့ ်

တနသသာ ီတ ငုေ်းတ ု ူ့တငွလ်ညေ်း တ ကုြ်ွ မျာေးပေစြ်ွာေးရ ကာငေ်း သတငေ်း ရှ သည။်   

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာက ် ခ ငုပ်ြညန်ယအ်တငွေ်း စစ်တြ်နငှူ့ ် ခ ငု်ူ့တြ်မရတာ် (AA) 



အ ကာေး တ ကုြ်ွ မျာေး ရလျာူ့နညေ်းသာွေး ာ ၎ငေ်းမှာ စစ်အာဏာမသ မ်ေးမီက 

တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာလ်ညေ်း အြစ်အခတ ်ြ်စ ရ ေး သရဘာတ ထာေးရသာရ ကာင်ူ့ 

ပေစ်သည။်   မတလ်တငွ ်စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက  ခ ငု်ူ့တြ်မရတာ်က  ု

အ ကမ်ေးေကအ်ေွ ွဲ့အစညေ်းအပေစ် သတမ်ှတထ်ာေးရသာ စာ ငေ်းမှ ြယေ်ျကလ် ကုသ်ည။် 

သ ု ူ့ ာတငွ ်ပြညတ်ငွေ်းမဒီယီာသတငေ်းအ  န ဝုငဘ်ာလ ၉  ကရ်န ူ့တငွ ်စစ်တြ်က ရအရအ 

ထ နေ်းချျုြ်နယရ်ပမ ပေစသ်ညူ့ ်ရမာငေ်းရတာပမ ျု ွဲ့နယ ်နယစ်ြ်သ ု ူ့ ဝငရ် ာကလ်ာရသာရ ကာငူ့ ်

ရအရအ နငှူ့ ်စစတ်ြ်အ ကာေး တ ကုြ်ွ မျာေးပေစ်ြွာေးခ ူ့သည။်  

ရှမ်ေးပြညန်ယအ်တငွေ်းတငွ ်EAOs မျာေးအ ကာေး တ ကုြ်ွ မျာေး ဆကလ်ကပ်ေစ်ြွာေးရနသည။်  

သတပ်ေတပ်ခငေ်း၊ ရြျာကဆ်ံေုးပခငေ်း၊ အငအ်ာေးအဆမတနသ်ံေုးပခငေ်း၊ အ ြ်သာေးမျာေး၏ ဘဝက  ု

အရလေးမထာေးပခငေ်း၊ လ ငြ် ုငေ်းအ ကမ်ေးေကမ် မျာေးနငှူ့ ်အပခာေးရသာ 

နှ ြ်စကည် ဉေးြနေ်းမ မျာေးက  ုစစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးနငှူ့ ်အချ ျု ွဲ့ EAOs နငှူ့ ်PDF အေွ ွဲ့မျာေးက 

ကျျူေးလနွရ် ကာငေ်း ရတွွဲ့ သည။်  

ဇွနလ်တငွ ်အနယ် ဂျအီစ ုေး က PDF မျာေးလ ကုန်ာ န ်ကျငူ့ဝ်တမ်ျာေးက  ုထတုပ်ြနလ် ကုပ်ြီေး 

စကတ်ငဘ်ာလ ၇  ကရ်န ူ့က ထတုပ်ြနသ်ညူ့ ်"ပြညသ် ူ့ကာကယွရ် ေးစစ်" 

ရ ကညာချကတ်ငွ ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးက  ုရလေးစာေးလ ကုန်ာ န ်

တ ကုတ်နွေ်းန  ေးရဆာ်လ ကုသ်ည။်   PDF အေွ ွဲ့မျာေး၏ လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးချ ျုေးရောကမ် မျာေးက  ု

တာေးဆေီး န ်အနယ် ဂျ၏ီ ကက ျုေးြမ်ေးမ မျာေးက မညမ်ျှသကရ် ာကမ် ရှ ရ ကာငေ်း 

တ ငုေ်းတာန ငုသ်ညူ့ ်အချကအ်လကမ်ျာေး မ ရှ ြါ။ 

သတမ်ြတမ်ခငေ်း-  စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက တမင ်ည ွ်ယသ်တပ်ေတပ်ခငေ်းနငှူ့ ်

အငအ်ာေးအလနွအ်ကျွံ အသံေုးပြျုပခငေ်းရ ကာငူ့ ်သ ု ူ့မဟတု ်တ ာေးနညေ်းလမ်ေးမကျဘ  



မလ လုာေးအြ်ရသာ အငအ်ာေး အသံေုးပြျုပခငေ်းရ ကာငူ့ ်ရသဆံေုးမ မျာေးရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး 

 ရှ သည။်   ဥြမာ- 

မတလ် ၃  ကရ်န ူ့တငွ ်စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက န ငုင်အံနှံ ူ့အပြာေးတငွ ်ပင မ်ေးချမ်ေးစွာ 

ဆနဒပြသ မျာေးနငှူ့ ် ငဆ် ငု ်ာတငွ ်အနညေ်းဆံေုး လ  ၂၄ ဦေးက  ုသတပ်ေတခ် ူ့သည။်    နက်နုပ်မ ျု ွဲ့ 

 ြ်ကကွတ်စ်ခတုညေ်းမာှြင ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့ နငှူ့ ်ထ ြ်တ ကုရ်တွွဲ့ ာ၌ ဆနဒပြသ  
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သတငေ်းအ  ရသဆံေုးသ မျာေးသည ်ြစသ်တခ် ံပခငေ်းပေစ်ပြီေး အချ ျု ွဲ့တငွ ်က ယုခ်နဓာ 
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ရယာရကျေး ွာတငွ ်စစတ်ြ်က အ ြ်သာေး ၁၈ ဦေးက  ုသတပ်ေတခ် ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်   

ရဒသခတံစ်ဦေးက ရပြာပြခ ူ့ ာတငွ ်"အမျာေးစကု ရခါငေ်းက  ုအြစ်ခ ံတယ။်  
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လြ်ုငနေ်းမျာေးအတကွ ်အလနွက်ကေီးမာေးရသာ ပြဿနာ" ပေစ်ရြေါ်ရစသညဟ် ုဆ သုည။်   

http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


ကလုသမဂ္၏ ခန် ူ့မှနေ်းချကမ်ျာေးအ  စစအ်ာဏာမသ မ်ေးမကီ စာနာမ အက အညလီ အုြ်သ  

တစ်သနေ်းရှ ခ ူ့ ာမ ှ၂၀၂၂ ခနုစှ်တငွ ်၁၄.၄ သနေ်းအထ  ပမင်ူ့တကသ်ာွေးန ငုသ်ည။်   န ဝုငဘ်ာလ 

၈  ကရ်န ူ့ ကလုသမဂ၏္ ထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်"စစတ်ြ်၏ အြ်ုချျုြ်ရ ေး 

ရုံေးပြငက်နာေးဆ ငု ်ာ အဟန် ူ့အတာေးမျာေးရ ကာငူ့ ်န ငုင်တံဝနေ်းရှ  အက အည ီအသညေ်းအသန ်

လ အုြ်ရနသ မျာေးထ ံရ ာကရှ် န ငု ်န ်အတကွ ်အလနွတ် ာြင ်

အကန် ူ့အသတရှ် ရနဆ ပေစ်ရ ကာငေ်း ရော်ပြထာေးသည။်   စစတ်ြ်သည ်

အ ုေးအ မမ် ူ့ပြညသ် မျာေးအတကွ ်ရြေးြ ု ူ့သညူ့ ်အစာေးအစာမျာေးက  ုသ မ်ေးယ ပြီေး 

"လ သာေးချငေ်းစာနာမ  ရထာကြံ်ူ့ရ ေး လြ်ုရဆာငခ်ျကမ်ျာေးက  ုက ညရီြေးရနသညဟ် ု

သသံယရှ သညူ့"် လ ြဂု္ ျုလမ်ျာေးအာေး ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း HRW က 

ဆကလ်ကရ်ော်ပြထာေးသည။်  လ သာေးချငေ်းစာနာမ  အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးအတကွ ်

ဗီဇာထတုရ်ြေးပခငေ်းက  ုရနာှငူ့ရ်နေှးရစပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်ပငငေ်းြယပ်ခငေ်းမျာေးလညေ်း ရှ သည။်   

ရအာကတ် ဘုာလ ယ နဆီကေ််၏ ထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်"[စစ်အာဏာရှင]် ထမံှ 

ခ ီေးသာွေးခငွူ့ ်ယ  န ်လ အုြ်ရနသညူ့ ်အချကက် အဓ က အတာေးအဆေီးကကေီးပေစ်ရနပြီေး 

အက အညလီ အုြ်ရနရသာ လ ထထု ံလကလ်မှ်ေးမီန ငုရ် ေးကက ျုေးြမ်ေးရနသညူ့ ်

လ သာေးချငေ်းစာနာမ  ြ ေးရြါငေ်းလြ်ုရဆာငသ် မျာေးအတကွ် ကကေီးမာေးလရှသာ 

ကန် ူ့သတမ် ကကေီးပေစ်ရ ကာငေ်း" ရော်ပြထာေးသည။်  

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက အ ြ်သာေးမျာေးအာေး လ သာေးအကာအကယွမ်ျာေး၊ 

ရြေါ်တာမျာေးအပေစ် အသံေုးပြျုပခငေ်းနငှူ့ ်အပခာေး ြံူ့ြ ုေးမ ရန ာမျာေးတငွ ်

အဓမမခ ငုေ်းရစပခငေ်းမျာေးရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်း ရှ သည။်   စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်အမျ ျုေးသမီေးနငှူ့ ်

ကရလေးမျာေး အြါအဝင ်အ ြ်သာေး ၃၀၀ ခန် ူ့သည ်စစလ်ံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးအတကွ် 

စစ်တြ်ရထာကြံ်ူ့ရ ေးတာဝနမ်ျာေးက  ုအဓမမ ခ ငုေ်းရစခခံ ူ့ ရ ကာငေ်း 



က ငအ်မျ ျုေးသာေးအစညေ်းအရုံေးက ပြညတ်ငွေ်းသတငေ်းဌာနတစ်ခကု  ုရပြာဆ ခု ူ့သည။်   

စကတ်ငဘ်ာလ ဒမီ ုက ကတ်စ် ပမနမ်ာူ့အသ ံသတငေ်းထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်

ကချငပ်ြညန်ယ၌် စစသ်ာေး ၁၀၀ ရကျာ်က  ွာသာေး ၅ ရယာကက်  ုပြနရ်ြေးဆွ ပြီေး 

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေး အတကွ ်လမ်ေးပြလြ်ုခ ငုေ်းခ ူ့သညဟ် ုရော်ပြထာေးသည။် 

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာက ်စကတ်ငဘ်ာလအထ  ကျနေ်းမာရ ေးလြ်ုသာေးမျာေးအာေး ၂၆၀ 

ကက မ် တ ကုခ် ကုခ်ခံ ူ့ ရ ကာငေ်း၊ ၎ငေ်းသည ်ယငေ်းနစှ်အတငွေ်း တကမဘာလံေုးတငွ ်

ကျနေ်းမာရ ေးလြ်ုသာေးမျာေးအာေး တ ကုခ် ကုမ် စစုုရြါငေ်း၏ ၃၉  ာခ ငုန်  နေ်းပေစ်ရ ကာငေ်း 

ကမဘာူ့ကျနေ်းမာရ ေးအေွ ွဲ့ ကကေီးက ထတုပ်ြနထ်ာေးသည။်    ရေရော်ဝါ ီလ ပေစ် ြ်တစ်ခမုှာ 

ပင မ်ေးချမ်ေးစွာ ဆနဒပြရနစဉ ြစ်ခတခ် ံသညူ့ ်ဒမီ ုကရ စီရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေးအာေး 

အရ ေးရြေါ် ပြျုစကုသုရြေးသညူ့ ်ဆ ာဝနတ်စဦ်ေးအာေး  နက်နုပ်မ ျု ွဲ့တငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ပခငေ်း 

ပေစ်သည။်   ဇ လ ငုလ်တငွ ် ဧ ာဝတ ီ သတငေ်းရော်ပြချကအ်  က ဗုစ်-၁၉ 

ကာကယွရ် ေးလြ်ုရဆာငရ်နသညူ့ ်ြ ဟ တ ဆ ာဝန ်၅ ဦေးအာေး စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးက 

အ မ်တစ်အ မ်သ ု ူ့ လညှူ့ေ်ျာေးရခေါ်ယ ပြီေး ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည ်

အပ ိုငေ်း ၂။ အြ ာေးမပညသ် ၏ လတွလ်ပ်ခွငူ့ြ် ာေးအရပေါ် ရလေးစာေးြှု 

က္။ သတငေ်းနငှူ့ ်အမခာေးြီေယီာအြဲွှုံ့ဝငြ် ာေး အပါအဝင ်လတွလ်ပ်စာွ 

ရမပာဆ ိုခွငူ့ ်

၂၀၀၈ ခနုစှ် အရပခခဥံြရဒက "န ငုင်သံာေးတ ငုေ်းသည ်မ မ ၏ ယံ ုကညခ်ျက၊် 

ထငပ်မငယ် ဆချကမ်ျာေးက  ုလတွလ်ြ်စွာ ထတုရ်ော်ရပြာဆ  ုရ ေးသာေး ပေန် ူ့ရဝခငွူ့ရှ် သည"် 

ဟ ုပြဌာနေ်းထာေးသည။် သ ု ူ့ ာတငွ ်ယငေ်းပြဌာနေ်းချကတ်ငွ ်ထ အုခငွ်ူ့အရ ေးမျာေးက  ု



"န ငုင်ရံတာ်လံပုချံုရ ေး၊ တ ာေးဥြရဒစ ုေးမ ုေးရ ေး၊  ြ် ွာရအေးချမ်ေးသာယာရ ေး သ ု ူ့မဟတု ်

ပြညသ် တ ု ူ့၏ က ယုက်ျင်ူ့တ ာေးအကျ ျုေးငာှ ပြဌာနေ်းထာေးသညူ့ ်ဥြရဒမျာေးနငှူ့ ်ဆန် ူ့ကျငပ်ခငေ်း 

မပြျုဘ " ကျငူ့သ်ံေုး မညဟ် ရသာ ကျယပ်ြန် ူ့၍ အဓ ြပာယ ်နစှ်ခထွကွသ်ညူ့ ်

သတ ရြေးချကမ်ျာေး ြါဝငသ်ည။်   စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာက ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်

လတွလ်ြ်စွာရပြာဆ ခုငွူ့က်  ုလံေုးဝြ တြ်ငပ်ေ ျုခငွေ်းလ ကုသ်ည။် 

လတွလ်ပ်စွာ ရမပာဆ ိုခငွူ့-်  လတွလ်ြ်စွာ ရပြာဆ ခုငွူ့က်  ုပြငေ်းထနစ်ွာ 

ကန် ူ့သတလ် ကုသ်ည။်  စစ်အာဏာရှငက်  ုြငွ်ူ့ြွင်ူ့လငေ်းလငေ်း ဆန် ူ့ကျငရ်ပြာဆ သု  

သ ု ူ့မဟတု ်အနအ်ယဒ်၊ီ အနယ် ဂျီ သ ု ူ့မဟတု ်ဒမီ ုကရ စီအရ ေး လ လုာေးသ မျာေးသည ်

အာဏာြ ငုမ်ျာေး၏ မတ ာေး အန ငုက်ျငူ့ ်အပြစ်ရြေးမ  အနတ ာယန်ငှူ့ ် ငဆ် ငု ်ေွယ် ရှ သည။်   

 ခ ငုန်ငှူ့ ်ချငေ်းပြညန်ယ ်ရဒသအချ ျု ွဲ့တငွ ်မ ဘု ငုေ်း အငတ်ာနက ်ကန် ူ့သတခ် ံမ  တစန်စှ်ပြညူ့ ်

ဆနဒပြမ အတငွေ်း အရဝေးရပြေးလမ်ေးမရြေါ်တငွ ်နေ ေးစီေးစာတနေ်းချ တဆ်ွ မ ပေငူ့ ်ကဗျာဆ ာ 

တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ  ရမာငရ်ဆာငေ်းခအာေး စကတ်ငဘ်ာလ ၄  ကရ်န ူ့တငွ ်ဤဥြရဒ ြုဒမ် 

၁၉ နငှူ့ ်ပြစ်ဒဏခ်ျမှတခ် ူ့သည။်   ရမာငရ်ဆာငေ်းခက ၁၅- က ်ရထာငဒ်ဏအ်စာေး ရငဒွဏ ်

ကျြ် ၃၀,၀၀၀ (အရမ ိကန ရ ေါ်လ ၂၂.၅၀) က  ုရြေးရဆာင ်န ်ရ ွေးချယခ် ူ့သည။် 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ြုဂ္လ က လတွလ်ြ်မ ကာကယွရ် ေးဆ ငု ်ာနငှူ့ ်

န ငုင်သံာေးလံပုချံုမ ဆ ငု ်ာ ဥြရဒက  ုအသံေုးပြျု၍  ြ်ကကွမ်ျာေးက  ုစီေးန 

ငေ်းချ နတ်ငွ ်လ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေး၏ ဆ လေု်နေ်းြါ အ ာမျာေးက  ုစစ်ရဆေးရ ေးဂ တမ်ျာေးတငွ ်

အာဏာြ ငုမ်ျာေးအာေး စစ်ခငွူ့ရ်ြေးထာေးသည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

လ မ အသ ငုေ်းအဝ ငုေ်းအတငွေ်း ရဝေနရ်ပြာဆ သု မျာေးက  ုေယရှ်ာေး နအ်တကွ ်၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး 

ြစ်မတှထ်ာေး၍ အ ကမ်ေးေကပ်ခငေ်း၊ သတပ်ေတပ်ခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုရ ကာငေ်း 



သတငေ်း ရှ သည။်  စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးအရြေါ် ရဝေနရ်ပြာဆ သု မျာေးအာေး 

အ ကမ်ေးေကမ် မျာေးက  ုစစ်အာဏာမသ မ်ေးမကီလညေ်း အစွနေ်းရ ာက ်ဗုဒဓဘာသာ 

အမျ ျုေးသာေးဝါဒအီေွ ွဲ့မျာေးနငှူ့ ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက လြ်ုရဆာငခ် ူ့ရ ကာငေ်း စွပ စွွဲချကမ်ျာေး 

ရှ ရနပြီေး ယငေ်းအ ကမ်ေးေကမ် မျာေးတငွ ်က ယုလ်ကအ်ဂသ ါ ချ ျု ွဲ့တ ူ့ရစပခငေ်း၊ ပြနရ်ြေးဆွ ပခငေ်းနငှူ့ ်

ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကပ်ခငေ်းတ ု ူ့ ြါဝငသ်ည။်   န ငုင်ရံ ေးအ  ထ ရှလယွရ်သာ 

အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက  ုြွင်ူ့ြွင်ူ့လငေ်းလငေ်းရပြာဆ ခု ူ့သ  ဒမီ ကုရ စီရ ေး 

လ ြ်ရှာေးသ အမျာေးအပြာေးက  ုစစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေးက ပခ မ်ေးရပခာကခ် ူ့သည။်  (ရအာကြ်ါ 

"အငတ်ာနကလ်တွလ်ြ်ခငွူ့"် က လုညေ်း  ကညူ့ြ်ါ။) 

 နက်နုပ်မ ျု ွဲ့ ရှ  ဒမီ ုကရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးသ တစဥ်ီေးက အာဏာြ ငုမ်ျာေးက သ ူ့အာေး 

ရေရော်ဝါ ီလက စံစုမေ်းစစ်ရဆေးရ ေးဌာနသ ု ူ့ ြ ု ူ့ရဆာငရ်နစဉအတငွေ်း 

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက ရ ုကန်ကှခ် ူ့ရ ကာငေ်း သတငေ်းမီဒယီာ တစ်ခနုငှူ့ ်

ရမေးပမနေ်းခနေ်းတငွ ်ရပြာဆ သုည။်   အချျုြ်ခနေ်း ြထမရန ူ့တငွ ် ရှ ထာေးရသာ 

ဒဏ ်ာမျာေးရ ကာငူ့ ်ရနာကတ်စ်ရန ူ့မနကတ်ငွ ်သ သည ်အစာမစာေးန ငုြ်ါ။  သ ူ့အာေး 

 ကရ်ြါငေ်းမျာေးစွာ ည ဉေးြနေ်းနှ ြ်စကခ် ူ့ပြီေးရနာက ်စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက နှ ြ်စကပ်ခငေ်း 

မပြျုြါရ ကာငေ်းစာတငွ ်လကမ်တှရ် ေးထ ေုးမသှာ ပြနလ် တရ်ြေးခ ူ့ရ ကာငေ်း သ က 

ရပြာဆ သုည။် 

အန်ွလ ိုငေ်း ြီေယီာ အပါအဝင ်သတငေ်းြီေယီာအြဲွှုံ့ဝငြ် ာေးနငှူ့ ်အမခာေး ြီေယီာြ ာေးအတကွ္ ်

လတွလ်ပ်စွာရမပာဆ ိုရရေးသာေးခွငူ့-်  စစ်အာဏာမသ မ်ေးမီက လတွလ်ြ်သညူ့ ်

သတငေ်းမီဒယီာအေွ ွဲ့မျာေးသည ်တ ာေးဝငန်ငှူ့ ်တ ာေးမဝင ်ကန် ူ့သတခ်ျကမ်ျာေး၊ စီေးြွာေးရ ေး 

အ ကြ်အတညေ်းမျာေး၊ မရသချာမရ  ာရသာ လြ်ုငနေ်းအရနအထာေးမျာေး ရှ ရစကာမ  



လြ်ုငနေ်းမျာေး လညြ်တလ်ြ်ုက ငုန် ငုခ် ူ့ ကသည။်   စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာက ်သတငေ်းဌာန 

၇၁ ခ ုြ တလ် ကု ်ာတငွ ်နာမညက်ကေီး ပြညတ်ငွေ်းမီဒယီာ၊ ရဒသနတ  မဒီယီာ၊ တ ငုေ်း ငေ်းသာေး 

မီဒယီာမျာေးမှစ၍ ရေူ့စဘ်တု ်စာမျကန်ာှရလေးမျာေးအထ  ြါဝငသ်ည။်  

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေး၏ မီဒယီာပေ ျုခငွေ်းမ ရ ကာငူ့ ်ေမ်ေးဆေီးခ ံပခငေ်း၊ ချျုြ်ရနာှငခ် ံပခငေ်း၊ 

အလြ်ုလကမ် ူ့ ပေစ်ပခငေ်းနငှူ့ ်သတငေ်းရထာက၊် အယဒ်တီာ၊ မီဒယီာဝနထ်မ်ေးမျာေး အြါအဝင ်

လ  ၁,၀၀၀ ရကျာ ်ပြညြ်သ ု ူ့ ထကွခ်ာွသာွေး ပခငေ်းမျာေး ပေစ်ရြေါ် ခ ူ့ပြီေး ယငေ်းမှာ 

စစ်အာဏာမသ မ်ေးမကီ စုစုရြါငေ်း မဒီယီာအေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေး၏ ၅၀  ာခ ငုန်  နေ်းမျှ ပေစသ်ည။်   

ဥြမာ - ကမာ ွတမ်ီဒယီာအေွ ွဲ့ဝင ်နစှ်ဦေး မတလ်တငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ံပြီေး တစ်ဦေးက  ုဇွနလ် ၁၅ 

 ကရ်န ူ့တငွ ်လ တရ်ြေးရသာ်လညေ်း တစ်ဦေးက  ုယငေ်းနစှ်ကနုအ်ထ  ချျုြ်ရနာှငထ်ာေးဆ  

ပေစ်သည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက မနတရလေးတငွ ်အလတွသ်တငေ်းရထာကမ်ျာေးက  ု

ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ပြီေး ရနာကြ် ငုေ်းတငွ ်ပြနလ် တရ်ြေးခ ူ့သည။်  Eleven မီဒယီာနငှူ့ ်Voice Daily 

တ ု ူ့သည ်က ယုြ် ငုဆ်ငဆ်ာမျာေး လြ်ု၍ စစအ်ာဏာရှငအ်ာေး ရဝေနရ် ေးသာေးမ မျာေးက  ု

ရရှာငရှ်ာေးခ ူ့သည။်   ပမနမ်ာတ ငုေ်းမ် နငှူ့ ်ယ နယီ ံရဒေးလေီး တ ု ူ့က ထတုရ်ဝမ   ြ်စ လ ကုပ်ြီေး 

ဧ ာဝတ၊ီ ေ နတ်ယီာ နငှူ့ ်ပမနမ်ာရနာငေ်း တ ု ူ့က အမျာေးအာေးပေငူ့ ်န ငုင်ပံြငြ်မှ 

ဆကလ်ကလ်ြ်ုရဆာငသ်ည။် 

ရမလတငွ ်စစအ်ာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်န ငုင်တံကာမှ သတငေ်းမျာေးက  ုကန် ူ့သတ ်နအ်တကွ ်

ပဂ ျုဟတ်စုရလာငေ်းမျာေးက  ုြ တြ်ငလ် ကုသ်ည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ရုြ်သလံ ငုေ်း ၃ ခကု  ု

 ကညူ့ခ်ငွူ့ပ်ြျုထာေးသည ် – နစှ်ခမုှာ ပြန ်ကာေးရ ေးဝနက်ကေီးဌာနက 

စီမံထ နေ်းချျုြ်မ ရအာကတ်ငွ ်ရှ ပြီေး တစ်ခကု  ုစစ်တြ်က စီမထံ နေ်းချျုြ်သည။်  ယခင ်

စစ်အစ ုေး နငှူ့ ်နေီးစြ်ရသာ ြုဂ္လ က ကမုပဏ ီနစှ်ခကု  ုရုြ်ပမငသ် ံကာေးလ ငုေ်း ၆ ခ ု

ဆကလ်က ်ထတုလ် ငူ့ခ်ငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်   စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးနငှူ့ ်၎ငေ်းတ ု ူ့နငှူ့ ်



ချ တဆ်ကရ်နရသာ စီေးြွာေးရ ေးလြ်ုငနေ်းရှငမ်ျာေးက FM ရ ဒယီ  ု၈ ခကု  ု

စီမံထ နေ်းချျုြ်ထ ေးသည။်    သဂုတလ်တငွ ်အနယ် ဂျကီ ရ ဒယီ  ုNUG က  ုစတငလ် ကုပ်ြီေး 

ရန ူ့စဉ မ နစ် ၃၀ ပေငူ့ ်နစှ်ကက မ် ဒမီ ကုရ စီရ ေး ာ အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက  ု

ထတုလ် င်ူ့သည။်  

အ က္ြ်ေးြက္ြ်ှုနငှူ့ ်ရနာှငူ့ယ်ကှ္ြ်ှု-  သတငေ်းရထာကမ်ျာေးနငှူ့ ်အပခာေး မီဒယီာ 

ဝနထ်မ်ေးမျာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကမ်ျာေးရ ကာငူ့ ်စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေး၏ 

အ ကမ်ေးေကပ်ခငေ်း၊ ရနာှကယ်ကှပ်ခငေ်း၊ ေမေ်းဆေီးချျုြ်ရနာှငပ်ခငေ်း၊ ပခ မ်ေးရပခာကပ်ခငေ်းမျာေးက  ု

ခ ံသည။်  AAPP ထတုပ်ြနခ်ျကအ်  ရေရောဝ်ါ ီလ ရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်အနညေ်းဆံေုး 

သတငေ်းရထာက ်၉၅ ဦေးသည ်မတ ာေးေမ်ေးဆေီးခ ံပြီေး န ဝုငဘ်ာလ အထ  ၎ငေ်းတ ု ူ့ထ မှ 

ထကဝ်ကရ်ကျာ်သည ်ချျုြ်ရနာှငခ်ထံာေး ဆ  ပေစ်သည။်  စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက 

ေမ်ေးဆေီးချျုြ်ရနာှငထ်ာေးသညူ့ ်သတငေ်းရထာကမ်ျာေးထ တငွ ်ရအြီ သတငေ်းဌာန၊ 

ဧ ာဝတတီ ငုေ်းမ် သတငေ်း နငှူ့ ်အပခာေး သတငေ်းဌာနမျာေးမှ သတငေ်းရထာက ်အမျာေးအပြာေး 

ြါဝငသ်ည။်   ဧပြီလ  New York Times  သတငေ်းတငွ ်

သတငေ်းရထာကအ်မျာေးအပြာေးသည ်"စ န  ဇင ေး" ဟ ရသာ စာတနေ်းြါ ဦေးထြ်ု သ ု ူ့မဟတု ်

အကကျမျာေး ဝတဆ်ငပ်ခငေ်း မပြျုရတာူ့ဘ  ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အမညသ်ံေုး၍ သတငေ်းထတုပ်ြနပ်ခငေ်း၊ 

မ မ တ ု ူ့၏ ရနအ မမ်ျာေးတငွ ်ညအ ြ်ပခငေ်းမျာေးက လုညေ်း မပြျုလြ်ု ကရတာူ့ရ ကာငေ်း 

ရော်ပြထာေးသည။်   ဒဇီငဘ်ာလ ၁၄  ကရ်န ူ့ ပြညတ်ငွေ်းမီဒယီာသတငေ်း အ  

အလတွဓ်ာတြံ်သုတငေ်းရထာကန်ငှူ့ ်ဂ ြ်ေစ် ဒဇီ ုငေ်းနာ က စု ုေးန ငုသ်ည ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ 

 ကရ်န ူ့တငွ ်"အသတံ တသ်ြ တ"် အရ ကာငေ်း သတငေ်း ယ ရနစဉ ေမ်ေးဆေီးခ ံပြီေး 

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေး ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးစဉ ရသဆံေုးခ ူ့သည။်   က စု ုေးန ငုသ်ည ် ကမ်ေးတမ်ေးစွာ 

စစ်ရဆေးရမေးပမနေ်းခ ံပြီေးရနာက ်ရသဆံေုးခ ူ့ ပခငေ်း ပေစ်ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး ရှ ပြီေး 



စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာက ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးလကတ်ငွ ်ြထမဆံေုး ရသဆံေုးခ ူ့သညူ့ ်

သတငေ်းရထာကပ်ေစ်ရ ကာငေ်း မတှယ်  သည။် 

အာဏာြ ငုမ်ျာေးက ြ လုန ်ဓာတြံ်ုသတငေ်းရထာက ်ရ ာဘတ ်ရဘာူ့စီယာဂါက  ုမတလ် 

၁၁  ကရ်န ူ့က ရှမ်ေးပြညန်ယတ်ငွ ်ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ပြီေးရနာက ်ထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးစခနေ်းတငွ ်၁၃ 

 က ်ကာ ချျုြ်ရနာှငထ်ာေးပြီေး ပြညန်ငှဒ်ဏရ်ြေးခ ူ့သည။်  

ဧပြီလတငွ ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ဂျြနအ်လတွသ်တငေ်းရထာက ်ယ က ီကတီာဆ မ အာေး 

ဒမီ ုကရ စီရ ေးလ ြ်ရှာေးဆနဒပြမ က  ုရထာကခ်ြံံူ့ြ ုေးသ အပေစ် စပွ စွွဲပြီေး 

ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မေ်းခ ူ့သည။်  က တုာဆ မ က  ုအာဏာြ ုငမ်ျာေးက ရမလတငွ ်

ပြနလ် တရ်ြေးပြီေး ပြညန်ငှဒ်ဏရ်ြေးခ ူ့သည။်  

ဆငဆ်ာလိုပ်မခငေ်း သ ို ူ့ြဟိုတ ်အရ က္ာငေ်းအရာ က္န် ူ့သတမ်ခငေ်း-  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးမ သတငေ်းမျာေးက  ု

က ယုြ် ငုဆ်ငဆ်ာပေတရ်တာကမ်  မပြျုသညူ့ ်လတွလ်ြ်သညူ့ ်သတငေ်းမီဒယီာမျာေးက  ု

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ြ တြ်ငလ် ကုသ်ည။်   ထ ု ူ့အပြင ်သတငေ်းတငွ ်"စစအ်စ ုေး "၊ 

"စစအ်ာဏာသ မ်ေးပခငေ်း"၊ "စစ်ရကာငစ်ီ" က ူ့သ ု ူ့ရသာ အရခေါ်အရဝေါ်မျာေးအာေး အသံေုးမပြျု န ်

ြ တြ်ငခ် ူ့သည။်   ပမနမ်ာတ ငုေ်းမ် သည ်ရေရော်ဝါ ီလ ၂၁  ကရ်န ူ့တငွ ်

၎ငေ်း၏ထတုရ်ဝမ က  ု ြ်ဆ ငုေ်းလ ကုသ်ည။် စစတ်ြ်က အာဏာ ယ မ က  ု

"စစတ်ြ်အာဏာသ မ်ေးသည"် ဟ ုရ ေးသာေးပခငေ်းမပြျု နဟ် ရသာ စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေး၏ 

အမ န် ူ့က  ုလ ကုန်ာ နဆ်ံေုးပေတခ် ူ့သညူ့ ်သတငေ်းမီဒယီာအေွ ွဲ့အစညေ်း အုြ်ချျုြ်ရ ေးြ ငုေ်း၏ 

ဆံေုးပေတခ်ျကန်ငှူ့ ်ြတသ်ကပ်ြီေး ကန် ူ့ကကွသ်ညူ့ ်အရနပေငူ့ ်၎ငေ်း၏ 

ဝနထ်မ်ေးအမျာေးအပြာေးက န တထ်ကွခ် ူ့ ကပခငေ်းရ ကာငူ့ ်ပေစ်သည။်   မတလ် ၈  ကရ်န ူ့တငွ ်



စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက မဇ္စ မ၊ ဒမီ ုက ကတ်စ် ပမနမ်ာူ့အသ၊ံ ရခတသ်စ ်မီဒယီာ၊ 

ပမနမ်ာရနာငေ်း  နငှူ့ ်ဆ ဗငေ်းရဒေး သတငေ်း တ ု ူ့က  ုမညသ်ညူ့န်ညေ်းနငှူ့မ်ျှ အသလံ င်ူ့ပခငေ်း၊ 

အွနလ် ငုေ်းမှ ထတုလ် င်ူ့ပခငေ်းနငှူ့ ်ြံုနှ ြ်ထတုရ်ဝပခငေ်း မပြျု န ်ြ တြ်ငလ် ကုသ်ည။်  

၎ငေ်းမီဒယီာမျာေးအာေးလံေုးသည ်လ မ ရ ေးကနွ ်ကစ်ာမျကန်ာှမျာေး အြါအဝင ်

ဆနဒပြမ သတငေ်းမျာေးက  ုကျယက်ျယပ်ြန် ူ့ပြန် ူ့ ထတုပ်ြနခ် ူ့ ကသည။်   စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက 

ရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေး သတငေ်းမီဒယီာ သံေုးခကု လုညေ်း လ ငုစ်ငရု်ြ်သ မ်ေးခ ူ့သည-်  

ကချငပ်ြညန်ယမ်ှ ပမစ်ကကေီးနာေးသတငေ်းဂျာနယ ်၊ ရှမ်ေးပြညန်ယမ်ှ 

တာချီလ တသ်တငေ်းရအဂျငစ်ီနငှူ့ ်အပခာေး သတငေ်းဌာန ၇၄ ခတု ု ူ့က ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ 

လညြ်တမ် မျာေးက  ု ြ်နာေးခ ူ့သည။်  

အသရရြ က္ြ်ှု/ လိုပ် က္အံသရရြ က္ြ်ှု ဥရပေြ ာေး-  စစအ်ာဏာမသ မ်ေးမီ 

ကတညေ်းကြင ်စစ်တြ်သည ်လတွလ်ြ်စွာ ရပြာဆ ခုငွ်ူ့က  ုကန် ူ့သတ ်နအ်တကွ ်

ဆကသ်ယွရ် ေးဥြရဒမ ှပြစ်မ ရပမာကရ်သာ အသရ ေျကမ်  ြုဒမ်တစခ်ကု  ု

အသံေုးပြျုခ ူ့သည။်  စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးသညူ့ရ်နာကတ်ငွ ် ာဇသတက်ကေီးြုဒမ် ၅၀၅ က  ု

အဓ က အသံေုးပြျုပြီေး သတငေ်းရထာကမ်ျာေးအာေး တ ာေးစွ ဆ ခု ူ့သည။်   ြ ခ ေးတ ငုေ်းအတငွေ်း 

ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရတာငေ်းဆ ဆုနဒပြမ မျာေးက  ုသတငေ်း ယ ခ ူ့သညူ့အ်တကွ ်မတလ် ၃ 

 ကရ်န ူ့က အေမ်ေးခခံ ူ့ ရသာ ဒမီ ုက ကတ်စ် ပမနမ်ာူ့အသ ံရ ဒယီ နုငှူ့ ်ရုြ်သကံမုပဏမီှ 

သတငေ်းရထာကတ်စ်ဦေးသည ်စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကြ် ငုေ်း ယငေ်းြုဒမ်ပေငူ့ ်ြထမဆံေုး 

တ ာေးစွ ဆ ခု ံသ  ပေစသ်ည။်  သတငေ်းမျာေးအ  သ အာေး ေမ်ေးဆေီးစဉတငွ ် ကမ်ေးတမ်ေးစွာ 

ရ ုကန်ကှခ် ူ့ပြီေး အကကေီးအကျယ ်ဒဏ ်ာ ခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  ရမလ ၃  ကရ်န ူ့တငွ ်

သ ူ့အာေး ရထာငဒ်ဏ ်၃ နစှ် ချမတှလ် ကုသ်ည။်  ဇွနလ်တငွ ်ရနာကထ်ြ် သတငေ်းရထာက ်

နစှ်ဦေးအာေး ရထာငဒ်ဏ ်နစှ်နစှ် ချမှတခ် ူ့သည။်   



သတငေ်းရထာကမ်ျာေးကာကယွရ်စာငူ့ရ်ရှာကရ် ေး ရကာ်မတ ီCPJ ၏ ထတုပ်ြနခ်ျကအ်  

သတငေ်းရထာက ်အနညေ်းဆံေုး ၂၄ ဦေးသည ်ြ မု ကုျယပ်ြန် ူ့ရသာ ဥြရဒြုဒမ် ၅၀၅ခ နငှူ့ ်

စွ ချကတ်ငခ်ထံာေး ပြီေး ယငေ်းြဒုမ်တငွ ်"သတငေ်းမျာေး" ပေန် ူ့ရဝပခငေ်းအတကွ ်ပြစဒ်ဏမ်ျာေး 

ြါဝငသ်ည။် 

အြ  ျုေးသာေးလံိုမခံျုရရေး-  စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက အချ ျု ွဲ့ မီဒယီာရဝေနသ် မျာေးအာေး 

အမျ ျုေးသာေးလံပုချံုရ ေးနငှူ့ ်ဆ ငုသ်ညူ့ ်ဥြရဒမျာေး အသံေုးပြျုပြီေး စွ ဆ ရုနရသာ်လညေ်း 

သာမနအ်ာေးပေငူ့ ်စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး ရဝေနသ် မျာေးအာေး 

အပခာေးနညေ်းလမေ်းမျာေးသံေုးပြီေး စွ ဆ ရုလူ့ရှ သည။်  စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်အနယ် ဂျ၊ီ 

၎ငေ်းနငှူ့ ်ဆကစ်ြ်ရနသညူ့ ်ဒမီ ုကရ စီအရ ေး လ ြ်ရှာေးရနသညူ့ ်အေွ ွဲ့မျာေးအာေး အ ကမ်ေးေက ်

အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးအပေစ ်သတမ်တှသ်ည။် သ ု ူ့ရသာ် န ဝုငဘ်ာလ အချ နအ်ထ  

၎ငေ်း၏အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးအာေး အ ကမ်ေးေက ်ြုဒမ်မျာေးပေငူ့ ်ေမ်ေးဆေီး သ ု ူ့မဟတု ်

ရုံေးတငစ်စ်ရဆေးပခငေ်း မရှ ရသေးြါ။  

အငတ်ာနက္လ်တွလ်ပ်ခွင်ူ့ 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်အွနလ် ငုေ်းအရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက ု ရစာငူ့ ်ကညူ့၍် 

ဆငဆ်ာပေတရ်တာကပ်ခငေ်း၊ အငတ်ာနကသ် ု ူ့ဝငရ် ာကမ် က  ုကန် ူ့သတပ်ခငေ်းနငှူ့ ်

အွနလ် ငုေ်းတငွ ်ရဝေနရ် ေးသာေးမ မျာေးက  ုအပြစရ်ြေးအရ ေးယ ပခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုသည။်  

စစ်အာဏာမသ မ်ေးမီ ကတညေ်းကြင ်ဆကသ်ယွရ် ေးဥြရဒတငွ ်ကျယပ်ြန် ူ့ရသာ 

ပြဌာနေ်းချကမ်ျာေးြါဝငပ်ြီေး "လ ထအုကျ ျုေးစီေးြွာေးအတကွ"် အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက  ု

ယာယြီ တဆ် ု ူ့ပခငေ်း၊ စစထ်တုပ်ခငေ်းမျာေး လြ်ုရဆာငန် ငု ်န ်အစ ုေး အာေး 

အခငွူ့အ်ာဏာရြေးထာေးသည။်   Freedom House ၏ အဆ အု  စစအ်ာဏာရှင၊် 



စစ်တြ်နငှူ့ ်စစတ်ြ်လ လုာေးရသာ အုြ်စုမျာေးသည ်စစအ်ာဏာရှငဆ်န် ူ့ကျငသ်ညူ့ ်

အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးနငှူ့ ်ဒမီ ုကရ စီရ ေးဆ ငု ်ာ အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက  ုေယရှ်ာေး န ်

အသံေုးပြျုသ မျာေးအာေး ေ အာေးရြေးခ ူ့သည။်   ပမနမ်ာန ငုင် ံဥြရဒတငွ ်အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက  ု

အတငေ်းအ ကြ် ေယရှ်ာေး န ်သ ု ူ့မဟတု ်တစဆ်ငူ့ခ် ံထတုလ် ငူ့တ်ငဆ်ကမ် က  ု

တာဝနယ်  နဟ် ရသာ ပြဌာနေ်းချကမ်ျာေး မြါဝငရ်သာ်လညေ်း အချ ျု ွဲ့ရသာ 

ပြဌာနေ်းချကမ်ျာေးသည ်အလနွ ်ကျယပ်ြန် ူ့ပြီေး မသ ကွ သညူ့အ်တကွ ်၎ငေ်းဥြရဒက  ု

အသံေုးပြျုပြီေး အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးက  ုအတငေ်းအ ကြ် ေယရှ်ာေး နအ်တကွ် 

အသံေုးပြျုန ငုသ်ည။်   စစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေးသည ်အငတ်ာနကအ်သံေုးပြျုသ မျာေးက ု 

အရ ကာငေ်းအ ာမျာေး ေယရှ်ာေးရစရ ေး ေ အာေးရြေး နအ်တကွ ်ဥြရဒြါ အပခာေး 

ပြစ်မ ဆ ငု ်ာ အြ ငုေ်းမျာေးက  ုအသံေုးပြျုပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်ယငေ်းသ ု ူ့သံေုး န ်

ပခ မ်ေးရပခာကပ်ခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုသည။်  

အသံေုးပြျုသ မျာေးက အမညမ်ရော်ဘ  ဆကသ်ယွပ်ခငေ်းမျာေး မပြျုန ငု ်န ်အတကွ ်

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက အသံေုးပြျုသ  ဆငေ်းမ်ကတအ်ာေးလံေုးက  ု

စာ ငေ်းသငွေ်းမှတြံ်ုတငရ်စသည။်   စာ ငေ်းသငွေ်းမှာယ သ မျာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အမည၊် 

အမျ ျုေးသာေးမှတြံ်တုင ်စာ ွကစ်ာတနေ်း၊ ရမွေးရန ူ့၊ လ ြ်စာ၊ န ငုင်သံာေး၊ ကျာေး/မ တ ု ူ့က  ု

ဆငေ်းမက်တမ်ှတြံ်တုင ်နအ်တကွ် ရ ေးသငွေ်း ပြီေး န ငုင်သံာေးမဟတုသ် မျာေးက သ တ ု ူ့၏ 

န ငုင်ကံ ေးလကမ်တှမ်ျာေးက ု တငပ်ြ သည။်   ဆကသ်ယွရ် ေးကမုပဏမီျာေးက 

အချ ျု ွဲ့စာ ငေ်းသငွေ်းမှာယ သ မျာေးထမံှ သတမ်တှခ်ျကမ်ျာေးထကြ် ု၍ ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ လ မျ ျုေးက ြုါ 

ရ ေးသငွေ်းရစရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး ရှ သည။်  

ဆကသ်ယွရ် ေးနငှ်ူ့ အငတ်ာနက ်ရစာငူ့ ်ကည်ူ့မ သည ်န ငုင်သံာေးမျာေးအာေး 



အ ကမ်ေးေကပ်ေ ျုခငွေ်းမ မျာေးက  ုြံူ့ြ ုေးရြေးရနသညဆ် ရုသာ စွပ စွွဲမ မျာေးရှ ရနပြီေး 

ယငေ်းပေ ျုခငွေ်းမ မျာေးတငွ ်အွနလ် ငုေ်းနငှူ့ ်ပြငြ်တငွ ်လြ်ုရဆာငမ် မျာေးအတကွ် 

လကစ်ာေးရပခသညူ့အ်ရနပေငူ့ ်ရုြ်ြ ုငေ်းဆ ငု ်ာ အ ကမ်ေးေကမ် နငှူ့ ်

ရြျာကဆ်ံေုးရစပခငေ်းမျာေးလညေ်း ြါဝငသ်ည။်  

ရေရော်ဝါ ီလအတငွေ်း ဆနဒပြမ မျာေးတငွ ်လ မ ကနွ ်ကသ်ည ်ဆနဒပြသ မျာေးနငှူ့ ်

တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ  ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးအတကွ ်အစအီစဉပြျုလြ်ု န၊် 

ဒမီ ုကရ စီရ ေးလ ြ်ရှာေးမ တငွ ်ြံူ့ြ ုေးြါဝငရ် ေး လ ံွဲ့ရဆာ် နတ် ု ူ့အတကွ ်အရ ေးြါလရှသာ 

နညေ်းလမ်ေး ပေစသ်ည။်   ယငေ်းလတငွ ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ဒမီ ကုရ စီ 

ရတာငေ်းဆ ဆုနဒပြရသာ အေွ ွဲ့မျာေး အသံေုးပြျု ကသညူ့ ်ရေူ့စ်ဘတု၊် တစွတ်ာက ူ့သ ု ူ့ရသာ 

လ မ ကနွ ်က ်ဝဘဆ် ကုမ်ျာေးက  ုဆငဆ်ာပြျုလြ်ုခ ူ့သည။်  စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးချ နက်စပြီေး 

စစ်အာဏာရှငဆ်န် ူ့ကျငရ် ေး အရ ကာငေ်းအ ာက  ုြ ု ူ့စတ်ငသ်ညူ့ ်သ ု ူ့မဟတု ်ဥြမာ- 

အနယ် ဂျီက  ုကလုသမဂ္တငွ ်အသ အမှတပ်ြျုရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသညူ့ ်

ြရ ုေ ုငေ်းြံုအသံေုးပြျုသညူ့ ်ရေူ့စ်ဘတုအ်သံေုးပြျုသ မျာေးအာေး စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးက 

ေမ်ေးဆေီးခ ူ့သညဟ် ုဆ သုည။်   လတွပ်င မ်ေးချမေ်းသာခငွူ့အ်ေွ ွဲ့ ကကေီး၏ 

ရအာကတ် ဘုာလအတငွေ်းက ထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်စစ်ဦေးစီေးချျုြ် 

ဗ ုလခ်ျျုြ်ကကေီးမငေ်းရအာငလ်  င၏် ဓာတြံ်ုရြေါ်သ ု ူ့ လ တစ်ရယာကက် တကန်ငေ်းရနရသာြံုက  ု

ရေူ့စ်ဘတုတ်ငွ ်ြ ု ူ့စ်တငထ်ာေးသည်ူ့ ဒမီ ုကရ စီရ ေးရထာကခ်သံ  တစ်ဦေးအာေး 

 နက်နုပ်မ ျု ွဲ့ရနအ မ်တငွ ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း ရောပ်ြထာေးသည။်   

အာဏာြ ငုမ်ျာေးသည ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး ဦေးရဆာငရ်နသ မျာေး၏ ရေူ့စဘ်တု၊် တစွ်တာနငှူ့ ်

အပခာေး စာမျကန်ာှမျာေးတငွ ်လ ကုြ်ါ ကညူ့ရ် သ မျာေးက လုညေ်း ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးရ ကာငေ်း 

သတငေ်း ရှ သည။်  အနွလ် ငုေ်းသတငေ်းစာမျကန်ာှမျာေးပေစ်သညူ့ ်ဘဘီစီီ၊ 



စငက်ာြ အရပခစ ကု ်စအီနရ်အနငှူ့ ်စအီနအ်နတ် ု ူ့က လုညေ်း စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးချ နတ်ငွ ်

ြ တြ်ငခ် ံသည။်   လ အမျာေးစသုညူ့ ်လတွလ်ြ်သညူ့ ်အနွလ် ငုေ်းသတငေ်းမျာေးသ ု ူ့ 

ဝငရ် ာက ်န ်ြုဂလ္ ကအွနလ် ငုေ်းကနွ ်ကမ်ျာေးက ု အမှီပြျုရန သည။် 

အငတ်ာနကပ်ေတရ်တာကပ်ခငေ်းက ု ရလူ့လာရစာငူ့ ်ကညူ့ရ်နသညူ့ ်လနဒ်နအ်ရပခစ ကု ်

နကဘ်ရလာက ်(Netblocks) က သတငေ်းထတုပ်ြန ်ာတငွ ်စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေး 

ရနာကြ် ုငေ်း ကမ်ျာေး၌ "လံေုးဝနေီးြါေး အငတ်ာနကပ်ေတ"် ခ ူ့ပြီေး ချ တဆ်ကမ် သည ်

ြံုမှနအ်ဆငူ့၏် ၁၆  ာခ ငုန်  နေ်းအထ  ကျဆငေ်းသာွေးရ ကာငေ်း ရော်ပြထာေးသည။်   

အငတ်ာနကခ်ျ တဆ်ကမ် သည ်ရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်အရတာ်မျာေးမျာေး ပြန ်လာရသာလ်ညေ်း 

တစ်ခါတစ ံ်တငွမ်  န ငုင်အံနှံ ူ့ ြစ်မတှထ်ာေး၍ ပေတရ်တာကမ် မျာေးက 

ဆကလ်ကပ်ေစ်ရြေါ်ရနသည။်  ဥြမာ- စကတ်ငဘ်ာလ ၁၅  ကရ်န ူ့  ဧ ာဝတ ီသတငေ်းအ  

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက စစ်က ငုေ်းနငှူ့ ်မနတရလေးတ ငုေ်းရှ  ပမ ျု ွဲ့နယအ်ရတာမ်ျာေးမျာေးတငွ ်

အငတ်ာနက ်ပေတရ်တာကခ် ူ့သည။် ယငေ်းရန ာမျာေးတငွ ်PDF အမာခရှံ သညဟ် ု

ယ ဆ သည။် 

ရမလအတငွေ်း မဒီယီာသတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကမ်ျာေးအ  စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်

အတညပ်ြျုထာေးသညူ့ ်ပြညတ်ငွေ်း အငတ်ာနကဝ်နရ်ဆာငမ် ရြေးသ မျာေးနငှူ့ ်

ဆကသ်ယွရ် ေးကမုပဏမီျာေး၏ ဝဘဆ် ကု ်အနညေ်းဆံေုး ၁,၂၀၀ က  ု"ကငေ်းလတွစ်ာ ငေ်း" 

အပေစ် ထတုရ်ဝခ ူ့သည။်   အတညပ်ြျုထာေးရသာ "ကငေ်းလတွစ်ာ ငေ်း" တငွ ်

ဘဏလ်ြ်ုငနေ်းနငှူ့ ်ရငရွ ကေးကဏ္ဍမှ ကမုပဏ ီ၅၀ ခန် ူ့၊ ြ ု ူ့ရဆာငရ် ေးဝနရ်ဆာငမ်  ၂၀ ရကျာ၊် 

ရေျာ်ရပေရ ေးဝဘဆ် ကု ်၆၀ ရကျာ်ြါဝငပ်ြီေး အငစ်တာဂ မ်၊ ယ ကျျူွဲ့၊ နကေ်လစန်ငှူ့ ်

တငေ်းဒါေးတ ု ူ့လညေ်း ြါဝငသ်ည။်  ကငေ်းလတွစ်ာ ငေ်း၌ သေီးပခာေးည နေ်းဆ ထုာေး ာတငွ ်



အချ ျု ွဲ့လ မ ကနွ ်က ်ဝဘဆ် ကုမ်ျာေးအာေး "လြ်ုငနေ်းသံေုးအတကွ ်

ရောကသ်ညအ်မျာေးအပြာေးက အသံေုးပြျု" ြါက ခငွူ့ပ်ြျုမညူ့အ်ရ ကာငေ်း ရော်ပြထာေးသည။်  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကတ်ငွ ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးမ က  ုထ နေ်းချျုြ်န ငု ်နအ်တကွ် 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက နစှ်ကက မတ် ငုတ် ငု ်န ငုင်အံနှံ ူ့ အငတ်ာနက ်လံေုးဝပေတရ်တာကခ် ူ့ပြီေး 

ယငေ်းရနာကြ် ငုေ်းတငွလ်ညေ်း ကာလအရတာ် ကာအထ  ညစဉညတ ငုေ်း အငတ်ာနက ်

ပေတရ်တာကထ်ာေးခ ူ့သည။်   ချငေ်းပြညန်ယ၊် စစ်က ငုေ်းတ ငုေ်းနငှူ့ ်မရကေွးတ ငုေ်းတ ု ူ့ အြါအဝင ်

အတ ကုအ်ခမံျာေးရှ  ာရန ာမျာေးက ု ထ နေ်းချျုြ်န ငု ်နအ်တကွ် စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးက 

အငတ်ာနကပ်ေတရ်တာကသ်ညူ့န်ညေ်းက ု ြံုမနှ ်အသံေုးပြျုခ ူ့သည။်   

ဤလြ်ုရဆာငခ်ျကမ်ျာေးရ ကာငူ့ ်ရန ူ့စဉလြ်ုငနေ်းမျာေး လညြ်တလ် ြ်ရှာေးမ နငှူ့ ်

စာေးသံေုးသ တ ု ူ့၏ ဝယယ် မ မျာေးအတကွ ်အဟန် ူ့အတာေး ပေစ်ရစခ ူ့သည။်   စစ်တြ်က 

အငတ်ာနက ်ပေတရ်တာကမ် ၊ လ မ ကနွ ်ကက်  ုြ တဆ် ု ူ့မ နငှူ့ ်

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်း ထ နေ်းချျုြ်မ ြါဝါ  ယ န ငု ်နအ်တကွ် နညေ်းြညာဆ ငု ်ာ 

ကမုပဏမီျာေးအာေး ြုဂ္လ က အချကအ်လက ်ရဒတာမျာေး လ  ရြေး န ်

ေ အာေးရြေးခ ူ့ပခငေ်းတ ု ူ့ရ ကာငူ့ ်Freedom House အနဂ်ျအီ ုက ၎ငေ်း၏ ၂၀၂၁ 

အငတ်ာနကရ်ြေါ်မှ လတွလ်ြ်ခငွူ့ ် အစ ီငခ်စံာတငွ ်ပမနမ်ာန ငုင်တံစန် ငုင်တံညေ်းက ု 

ပြငေ်းထနစ်ွာ ရဝေနရ် ေးသာေးခ ူ့သည။်   Freedom House ၏ အစီ ငခ်စံာ၏ 

အငတ်ာနကလ်တွလ်ြ်ခငွူ့ ်အည နေ်းတငွ ်၁၄ မတှ ်ကျဆငေ်းသာွေးရ ကာငေ်း 

မှတတ်မ်ေးတငထ်ာေးပြီေး ၎ငေ်းသည ်မတှတ်မ်ေးမျာေးထ တငွ ်အကကေီးမာေးဆံေုးရသာ 

ကျဆငေ်းမ ပေစသ်ည။်  



ပညာရရေး လတွလ်ပ်ခငွူ့န်ငှ ူ့ ်ယဉရက္ ေးြှုရရေးရာ အခြ်ေးအနာေးြ ာေး 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ြညာရ ေးလတွလ်ြ်ခငွူ့န်ငှူ့ ်ယဉရကျေးမ  ရ ေး ာ 

အခမ်ေးအနာေးမျာေးက  ုကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်   ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ  

ရကျာငေ်းသာေးမျာေးနငှူ့ ်ဆ ာမျာေးအရြေါ် စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေး၏ ေ နှ ြ်ပေ ျုခငွေ်းမ သည ်

တစ်န ငုင်လံံေုးရှ  ရကျာငေ်းနငှူ့ ်တကကသ လု ်ြ ဝဏ ်အနညေ်းဆံေုး ၆၀ က  ုထ ခ ကုခ် ူ့သည။်  

တကကသ လုဝ်နထ်မ်ေးမျာေးက  ုအလြ်ုထတုပ်ခငေ်း၊ ေမ်ေးဆေီးပခငေ်းမျာေးရှ ပြီေး CDM 

အ ကမ်ေးမေကအ်ာဏာေီဆနရ် ေး လ ြ်ရှာေးမ တငွ ်ြါဝငခ် ူ့ရသာရ ကာငူ့ ်လ မျာေး 

ရထာငန်ငှူ့ခ်ျီ၍  ာထ ေးမှ ဆ ငုေ်းငံူ့ခခံ ူ့ သည။်   ရမလ  ဧ ာဝတ ီသတငေ်းအ  

အဆငူ့ပ်မငူ့ြ်ညာရ ေးဌာနမှ အ ာရှ  ၁၄ ဦေး အြါအဝင ်ဆနဒပြသ  ဝနထ်မ်ေး ၄၁ ဦေးက  ု

စစ်အာဏာရှင၏် ြညာရ ေးဝနက်ကေီးဌာနက အလြ်ုမှ ထတုြ်ယခ် ူ့သည။်   

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးချ နမ်ှစ၍ စစ်အာဏာရှငက် ြစ်မတှထ်ာေးခ ံသညူ့ ်

ြညာရ ေးဝနထ်မေ်းမျာေးထမံှ အက အညရီတာငေ်းခမံ  အမျာေးအပြာေး  ရှ ထာေးရ ကာငေ်း 

န ငုင်တံကာြညာရှငမ်ျာေး က ညကီယတ်ငရ် ေး  ံြံုရငအွေွ ွဲ့က ရပြာဆ သုည။်   

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ရုြ်ရှငရ် ုကက် ေးသ မျာေး၊ စာရ ေးဆ ာမျာေး၊ အဆ ရုတာ်မျာေးနငှူ့ ်

သရုြ်ရဆာငမ်ျာေး အြါအဝင ်ထငရှ်ာေးသညူ့ ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးသ  

အနြုညာရှငမ်ျာေးက လုညေ်း ြစ်မတှထ်ာေးခ ူ့သည။်  ဝဿန ်ရုြ်ရှငြ်ွ ရတာ် စီစဉသ မျာေးက 

မတလ်တငွ ်ရုြ်ရှငအ်နြုညာရှင၊် ကာတနွေ်းဆ ာမျာေး၊ လ   ငရ်တာ်မျာေး၊ သရုြ်ရဆာငမ်ျာေး၊ 

စာရ ေးဆ ာမျာေး၊ ကဗျာဆ ာမျာေးက ယုစ်ာေး ရ ကညာချကတ်စ်ရစာင ်ထတုပ်ြနပ်ြီေး 

ကမဘာလံေုးဆ ငု ်ာ ေနတ်ေီးသ မျာေး ကနွပ်မျူနတအီာေး လ ထနုငှူ့ ်တသာေးတညေ်း 

 ြ်တညရ် ကာငေ်း ပြသ န ်တ ကုတ်နွေ်းလ ကုသ်ည။်  



န ဝုငဘ်ာလ ပမန မ ရန င ေး သတငေ်းအ  မနတရလေးတ ငုေ်းအတငွေ်း CDM 

အ ကမ်ေးမေကအ်ာဏာေီဆနရ် ေး လ ြ်ရှာေးမ တငွ ်ြါဝငခ် ူ့သ  ရကျာငေ်းဆ ာတစ်ဦေးသည ်

ေမ်ေးဆေီးခ ံပြီေး နာ ီြ ုငေ်းအတငွေ်း ရသဆံေုးခ ူ့သည။်  "သ ူ့က  ုစစ်ရဆေးရနတံေုးမှာ 

ရသသာွေးတယလ် ု ူ့ြ  ကျွနရ်တာ်တ ု ူ့က  ုရပြာတယ.်..မျကန်ာှကလွ လ ု ူ့ တက ယုလ်ံေုးက လုညေ်း 

ထတုြ် ုေးထာေးတယ။်" ဟအုသက ်၄၀ အ ွယ ်အထကတ်နေ်းရကျာငေ်းဆ ာ၏ မ တရ်ဆကွ 

ရပြာပြသည။် 

ခ။ ငင ြ်ေးခ ြ်ေးစာွ စိုရံို ေးမခငေ်းနငှူ့ ်အသငေ်းအပငေ်းြဲွှုံ့စညေ်းမခငေ်းဆ ိုငရ်ာ 

လတွလ်ပ်ခွငူ့ြ် ာေး 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ပင မ်ေးချမေ်းစွာ စရုံုေးပခငေ်းနငှူ့ ်အသငေ်းအြငေ်းေွ ွဲ့စညေ်းပခငေ်းဆ ငု ်ာ 

လတွလ်ြ်ခငွူ့မ်ျာေးက  ုကန် ူ့သတခ်ျျုြ်ချယထ်ာေးသည။် 

ငင ြ်ေးခ ြ်ေးစွာစိုရံို ေးြှုဆ ိုငရ်ာ လတွလ်ပ်ခွငူ့ ်

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာက ်အစြ ငုေ်း ကမ်ျာေးတငွ ်လ ရထာငရ်ြါငေ်းမျာေးစွာသည ်

လမ်ေးမရြေါ်တငွ ်စစ်အာဏာသ မ်ေးမ က  ုပင မ်ေးချမေ်းစွာ ဆန် ူ့ကျငက်န် ူ့ကကွ ်ဆနဒပြခ ူ့ ကပြီေး 

ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကညက်  ုပြနလ် တရ်ြေး န ်ရတာငေ်းဆ ခု ူ့ ကသည။်   ရေရော်ဝါ ီလ ၈ 

 ကရ်န ူ့တငွ ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ညမထကွ ် အမ န် ူ့ထတုပ်ြနပ်ြီေး လ စုလ ရဝေး၏ 

အရ အတကွက်  ုကန် ူ့သတခ် ူ့သည။် န ငုင်အံနှံ ူ့ ပင မ်ေးချမေ်းစွာ ဆနဒပြမ မျာေးက  ု

၎ငေ်းနညေ်းအာေးပေငူ့ ်ြ တြ်ငခ် ူ့ရသာ်လညေ်း ဆနဒပြမ မျာေး ဆကလ်ကပ်ေစ်ရြေါ် ခ ူ့သည။်   

စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက ဆနဒပြသ မျာေးအာေး ြ ုမ ုပြငေ်းထနရ်သာ အ ကမ်ေးေကမ် နငှူ့ ်

ရသရစန ငုရ်သာ အငအ်ာေးမျာေးက  ုအသံေုးပြျုခ ူ့သည။်  ပြညတ်ငွေ်းသတငေ်းမဒီယီာ 



သတငေ်းမျာေးအ  လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက အ ကမ်ေးေက ်

ပခ မ်ေးရပခာကေ် နှ ြ်ရနသညူ့ ်ကာေးကြင ်ယခ ုန ဝုငဘ်ာလအချ နအ်ထ  န ငုင်အံနှံ ူ့ အရသေးစာေး 

ဒမီ ုကရ စီရ ေး လ ြ်ရှာေးဆနဒပြမ မျာေးက ဆကလ်ကပ်ေစ်ရြေါ်ရနဆ  ပေစ်သည။်  

အသငေ်းအပငေ်း လတွလ်ပ်စွာ ြဲွှုံ့စညေ်းခွင်ူ့ 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်အသငေ်းအြငေ်း လတွလ်ြ်စွာ ေွ ွဲ့စညေ်းခငွူ့က်  ုကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်  

အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေး မှတြံ်တုငပ်ခငေ်းဆ ငု ်ာ ဥြရဒက ပြညတ်ငွေ်း အနဂ်ျအီ ုမျာေးအာေး 

ဆနဒအရလျာက ်မတှြံ်တုင ်န ်ပြဌာနေ်းထာေးပြီေး လ ကုန်ာမ မရှ သညူ့အ်တကွ် 

ပြစ်ဒဏမ်ျာေးက  ုပြညတ်ငွေ်းနငှူ့ ်န ငုင်တံကာ အနဂ်ျအီ ု နစှ်ခစုလံေုးအတကွ ်

ြယေ်ျကထ်ာေးသည။်   စစ်အာဏာမသ မ်ေးမတီငွ ်ဤဥြရဒအ  န ငုင်ပံခာေး နြံ်ုရင ွ

လကခ်ရံသာ အနဂ်ျီအ မုျာေးသည ်အစ ုေး ထ ံမတှြံ်ုတင ်န ်လ အုြ်သညဟ် ုအစ ုေး က 

သတမ်တှထ်ာေးခ ူ့သည။်  စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်ပြညတ်ငွေ်းနငှူ့ ်န ငုင်တံကာ 

အနဂ်ျအီ ုမျာေးအာေးလံေုး၏ န ငုင်ပံခာေး နြံ်ုရင ွလကခ် ံရှ မ က  ုသတငေ်းြ ု ူ့ န ်

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ဘဏမ်ျာေးက  ုည န ်ကာေးထာေးသည။် 

ဂ။ ဘာသာရရေးလတွလ်ပ်ခွငူ့ ်

န ငုင်ပံခာေးရ ေးဝနက်ကေီးဌာန၏ အပြညပ်ြညဆ် ငု ်ာ ဘာသာရ ေးလတွလ်ြ်ခငွူ့ ်အစ ီငခ်စံာ 

က  ုwww.state.gov/religiousfreedomreport/ တငွ ် ကညူ့ြ်ါ။ 

ဃ။ လတွလ်ပ်စာွ ရရ ှုံ့ရမပာငေ်းသာွေးလာခွငူ့န်ငှ ူ့ ်န ိုငင်ြှံ  ကွ္ခွ်ာခွငူ့ ်

န ငုင်အံတငွေ်း ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းသာွေးလာပခငေ်း၊ န ငုင်ပံခာေးသ ု ူ့ ခ ီေးသာွေးပခငေ်း၊ 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


န ငုင်ရံပြာငေ်းရရ ွဲ့ရနထ ငုပ်ခငေ်းနငှူ့ ်မ  ငေ်းန ငုင်သံ ု ူ့ ပြနလ်ညြ် ု ူ့ရဆာငပ်ခငေ်းတ ု ူ့၏ 

လတွလ်ြ်ခငွူ့က်  ုဥြရဒက ကာကယွရ်ြေးပခငေ်း မရှ ြါ။   ရဒသနတ စညေ်းမျဉေးဥြရဒမျာေးက 

န ငုင်သံာေးမျာေး၏ န ငုင်အံတငွေ်း မညသ်ညူ့ရ်န ာတငွ ်မဆ  ုအရပခချရနထ ငုခ်ငွူ့က်  ု

ကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်   န ငုင်ပံခာေးသာေးမျာေး၏ ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းသာွေးလာမ မျာေးက  ုမှတြံ်ုတင ်န ်

တာဝနခ်အံ ာရှ မျာေးက ရတာငေ်းဆ နု ငုပ်ြီေး န ငုင်ပံခာေးသာေးမျာေး၏ ၂၄ 

နာ ီထကရ်ကျာ်လနွရ်သာ ယာယရီန ြ်လ ြ်စာ ရပြာငေ်းလ မ တ ငုေ်းအတကွ် မှတြံ်တုင ်န ်

လ အုြ်သည။်  

န ိုငင်အံတငွေ်း ရရ ှုံ့ရမပာငေ်းသာွေးလာြှု-  ရဒသဆ ငု ်ာ၊ နယရ်ပမဆ ငု ်ာ အမ န် ူ့မျာေး၊ 

ည န ်ကာေးချကမ်ျာေးနငှူ့ ်လမ်ေးည နခ်ျကမ်ျာေးက လတွလ်ြ်စွာ ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းသာွေးလာပခငေ်းက ု 

ကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်  စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကတ်ငွ ်လတွလ်ြ်စွာ 

ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းသာွေးလာခငွူ့ ်ကန် ူ့သတမ် မျာေးက  ုစစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးက တ ေုးပမ ငူ့လ် ကုသ်ည။်  

ပြညတ်ငွေ်းသတငေ်းမျာေးအ  စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးသည ်လမ်ေးမျာေးြ တဆ် ု ူ့ပခငေ်း၊ 

က ယုြ် ငုက်ာေးမျာေးနငှူ့ ်အငာှေးယာဉမျာေးက  ုရရှာငတ်ခင ်ရှာရေွပခငေ်းမျာေးပြျုလြ်ုရ ကာငေ်း 

သ  သည။်    နက်နုန်ငှူ့ ်အပခာေး ပမ ျု ွဲ့အရတာ်မျာေးမျာေးတငွလ်ညေ်း ညစဉ 

ညမထကွ ်အမ န် ူ့ပေငူ့ ်လ ြ်ရှာေးသာွေးလာမ မျာေးက ု ကန် ူ့သတထ်ာေးပြီေး 

ဧညူ့သ်ညမ်ျာေးအာေးလံေုးသည ် ြ်ကကွ ်အုြ်ချျုြ်ရ ေးရုံေး၌ ဧညူ့စ်ာ ငေ်းတ ငု ်န ်အမ န် ူ့က  ု

ပြနလ်ည ်အသကသ်ငွေ်းခ ူ့သည။်   ပြညတ်ငွေ်းသတငေ်းမျာေး ရော်ပြချကမ်ျာေးအ  

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်အရ ေးရြေါ် ရဆေးရုံကာေးမျာေးက  ုသ မ်ေးယ ပခငေ်း အြါအဝင ်

ကျနေ်းမာရ ေးဆ ငု ်ာ အရ ေးရြေါ် အရပခအရနမျာေးတငွ ်ညမထကွ ်အမ န် ူ့က  ု

မလ ကုန်ာရသာ ကျနေ်းမာရ ေးဝနထ်မ်ေးမျာေးအာေး ပခ မ်ေးရပခာက ်

အရနာှငူ့အ်ယကှရ်ြေး ကရ ကာငေ်း သ  သည။်   စစ်တြ်နငှူ့ ်ြဋ ြကခမျာေး တ ေုးပမငူ့လ်ာသပေငူ့ ်



အနယ် ဂျီနငှူ့ ်EAO မျာေးက အရ ေးရြေါ်အရပခအရနတငွသ်ာ ခ ီေးသာွေးလာ က န ်လ ထကု  ု

သတ ရြေးထာေးသည။်   ဥြမာ - စကတ်ငဘ်ာလအတငွေ်း ည ၇ နာ ီရနာကြ် ုငေ်း 

အပြငမ်ထကွ ်က န၊် မပေစ်မရန က စစ ြ်မျာေးမလှွ ၍ ရတာတငွေ်း အမ မလ ကု ်က န ်

သ ု ူ့မဟတု ်ရတာတငွေ်းသ ု ူ့ သာွေးရ ာကပ်ခငေ်း မပြျု က နန်ငှူ့ ်သာွေးလာချ နတ်ငွ ်

အထ ေးသတ ရှ  က န ်ရဒသခမံျာေးက  ုထနတ်လန ်ရတာ်လနှရ် ေး လ ံွဲ့ရဆာ်မ က 

အရ ကာငေ်း ကာေးခ ူ့သည။်   က ဗုစ-်၁၉ ရလျာူ့ြါေးရ ေးဆ ငု ်ာ စညေ်းမျဉေးမျာေးကလညေ်း 

လ ြ်ရှာေးသာွေးလာမ မျာေးက ု ကန် ူ့သတထ်ာေးြါသည။် 

 ခ ငုပ်ြညန်ယတ်ငွ ်ရ ုဟငဂ်ျာမျာေး ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းသာွေးလာခငွူ့အ်တကွ ်

ကန် ူ့သတခ်ျကမ်ျာေးသည ်မရပြာငေ်းမလ  ရှ ရနြါသည။်    ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးသည ်လတွလ်ြ်စွာ 

သာွေးလာ၍ မ န ငုြ်ါ။ ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ ပမ ျု ွဲ့နယမ်ှ ထကွခ်ာွ နအ်တကွ ်ခ ီေးသာွေးခငွူ့ ်

လ အုြ်ြါသည။်   စစအ်ာဏာမသ မ်ေးမီက စညေ်းမျဉေးမျာေးအ  ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးသည ်

စာ ွကစ်ာတမေ်းမလ ဘု  ခ ီေးသာွေးပခငေ်း၊ မ မ တ ု ူ့ အ မ်မျာေးသ ု ူ့ ပြနလ်ာပခငေ်းမျာေးက  ုမညသ်ညူ့ ်

လ ဝငမ် ဆ ငု ်ာ စွ ဆ မု မျာေးက မုျှ  ငဆ် ငုစ် ာမလ ဘု  လြ်ုရဆာငန် ငု ်ကသည။် 

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကတ်ငွ ်စစ်ရတနွငှူ့ ်ရကျာကရ်တာ်တငွ ်ခငွူ့ပ်ြျုချကမ်ရှ ဘ  

ခ ီေးသာွေးလာသညူ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးက  ုဥြရဒအ  ပြနလ်ညအ်ရ ေးယ မညူ့ ်ည န ်ကာေးချကက်  ု

အရထရွထ ွစမီံအြ်ုချျုြ်ရ ေး ဌာနက ထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်  

န ိုငင်မံခာေးသ ို ူ့ ခရီေးသာွေးမခငေ်း  ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်သံ မျာေး၏ န ငုင်ပံခာေးခ ီေးသာွေးပခငေ်းက ု 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ကန် ူ့သတလ် ကုပ်ြီေး ြ မု ရုစာငူ့ ်ကြ် ကညူ့ရ် ရ ေး စီမံချကက်  ု

တ ေုးပမ ငူ့ခ် ူ့သည။်   ရမလ ၁၃  ကရ်န ူ့ တ ာေးဝငထ်တုပ်ြနသ်ညူ့ ်အမ န် ူ့အ  "ပမနမ်ာန ငုင်မံှ 

ထကွခ်ာွမညူ့ ်ခ ီေးစဉအတကွ ်လကမ်တှမ်ှာယ မ မျာေးက  ုခ ီေးမထကွမ်ီ အနညေ်းဆံေုး ၁၀ 



 ကက်က ျုတငလ်ြ်ုရဆာင ်မညပ်ေစ်ပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့က  ုန ငုင်ပံခာေးရ ေးဝနက်ကေီးဌာနအာေး ရြေးြ ု ူ့ န ်

အာဏာြ ငုမ်ျာေးသည ်ရလရ ကာငေ်းလ ငုေ်းမျာေးအာေး ည န ်ကာေးထာေးသည။်"  

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေး၏ 

န ငုင်ကံ ေးလကမ်တှမ်ျာေးက ု ေျကသ် မ်ေးပခငေ်း၊ သ ု ူ့မဟတု ်ထတုရ်ြေး န ်

ပငငေ်းဆ ပုခငေ်းမျာေးရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်း ရှ သည။်   ဒမီ ုကရ စီရ ေး ဦေးရဆာငလ် ြ်ရှာေးသ  

အမျာေးအပြာေးက  ုအရ ေးယ ထာေးရ ကာငေ်း ထ ငုေ်းနငှူ့ ်အ နဒ ယန ငုင်မံျာေးရှ  

သတံမနအ်သ ငုေ်းအဝ ငုေ်းအာေး စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက အရ ကာငေ်း ကာေးခ ူ့သည။်  

ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ  အမျာေးအပြာေးသည ်ရလရ ကာငေ်းပေငူ့ ်

န ငုင်မံှထကွခ်ာွ န ်ကက ျုေးစာေးြါက ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ ရဘေးကငေ်း လံပုချံုရ ေးအတကွ ်စ ုေး  မ်ရ ကာငေ်း 

ရပြာဆ  ုကသည။် အနအ်ယဒ် ီအေွ ွဲ့ဝငန်ငှူ့ ်ရဆမွျ ျုေးရတာ်စြ်သ တစ်ဦေးသည ်

ရလယာဉရြေါ်တကခ်ငွူ့ ်ပငငေ်းြယခ်ခံ ူ့ သည။်   က ဗုစ်-၁၉ ရလျာူ့ြါေးရ ေးဆ ငု ်ာ 

စညေ်းမျဉေးမျာေးကလညေ်း န ငုင်ပံခာေးခ ီေးစဉက  ုအကန် ူ့အသတပ်ေစ်ရစသည။်  

င။ မပညတ်ငွေ်းရနရပ်စန်ွ ူ့ခွာသ ြ ာေး၏ အရမခအရနနငှူ့ ်၎ငေ်းတ ို ူ့အရပေါ် 

မပျုြ ဆက္ဆ်ြံှု 

စစ်အာဏာသ မေ်းမ ရနာကြ် ုငေ်း ပမနမ်ာန ငုင် ံအရရှွဲ့ရတာငြ် ငုေ်း၊ ကချငပ်ြညန်ယ၊် 

ရှမ်ေးပြညန်ယန်ငှူ့ ်ပမနမ်ာန ငုင် ံအရနာကရ်ပမာကြ် ုငေ်းတငွ ်ပေစ်ရြေါ်သညူ့ ်

အ ကမ်ေးေကမ် မျာေးရ ကာငူ့ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁၇  ကရ်န ူ့အချ နအ်ထ  

ပြညတ်ငွေ်းရန ြ်စွန် ူ့ခာွသ မျာေး (IDPs) ၂၉၆,၀၀၀ ခန် ူ့ မ ကာရသေးမကီ 

ထြ်မံရ ာကရှ် လာရ ကာငေ်း ကလုသမဂ္ ဒကုခသညမ်ျာေးဆ ငု ်ာ မဟာမငေ်းကကေီးရုံေး 

(UNHCR) ၏ ခန် ူ့မှနေ်းထာေးသည။်  ပမနမ်ာန ငုင်တံငွ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁  ကရ်န ူ့ 



စာ ငေ်းမျာေးအ  စုစုရြါငေ်း ပြညတ်ငွေ်းရန ြ်စွန် ူ့ခာွသ  ၆၆၆,၀၀၀ ဦေးရှ သည။်   

ဗဟ အုစ ုေး နငှူ့ ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေးမျာေးအ ကာေး ဆယစ်ုနစှ်မျာေးစွာ ရှည ်ကာခ ူ့သညူ့ ်

ြဋ ြကခသည ်စစအ်ာဏာသ မ်ေးပခငေ်းနငှူ့ ်က ဗုစ်-၁၉ က ေးစကရ် ာဂါရ ကာငူ့ ်

ြ ုမ ုဆ ေုး ွာေးလာပြီေး တ ငုေ်း ငေ်းသာေးအမျာေးစု ရနထ ငုသ်ညူ့ ်ရဒသမျာေးတငွ ်

ရန ြ်စွန် ူ့ခာွရရ ွဲ့ရပြာငေ်း သ  အမျာေးအပြာေး ရှ လာသည။်  

ကလုသမဂ္၏ ဇွနလ်ြ ငုေ်းခန် ူ့မနှေ်းချကအ်  ကယာေးပြညန်ယ ်တစ်ခထု မှာြင ်လ  

၁၀၀,၀၀၀ ရကျာ်သည ်တ ကုြ်ွ မျာေးမှ ထကွရ်ပြေးခ ူ့ က ပြီေး အစာရ စာငတမ်ွတသ်ညူ့ ်

ရဘေးနငှူ့ ် ငဆ် ငုရ်န သည။်   ပမနမ်ာရနာငေ်း ၏ ဇွနလ် ၁၆  ကသ်တငေ်းအ  

က ငန်အီမျ ျုေးသာေးကာကယွရ် ေးတြ်မရတာက် ြ ုမ ုကကေီးမာေးလာရသာ 

အ ကြ်အတညေ်းမျာေးရ ကာငူ့ ်စစတ်ြ်နငှူ့ ်တ ကုခ် ကုမ်  

ယာယ ီြ်ဆ ငုေ်းထာေးမညပ်ေစ်ရ ကာငေ်း ရ ကညာခ ူ့သည။် 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက လ သာေးချငေ်းစာနာရထာကထ်ာေးမ  အက အညမီျာေးက  ုစနစတ်ကျ 

ြ တဆ် ု ူ့ထာေးခ ူ့သည။်   ဇွနလ် ပြညတ်ငွေ်းမီဒယီာ သတငေ်းတငပ်ြချကအ်  

အရှ နတ် ေုးပမင်ူ့လာသညူ့ ်တ ကုြ်ွ မျာေးရ ကာငူ့ ်ရန ာစနွ် ူ့ခာွ ရရ ွဲ့ရပြာငေ်း က သ မျာေးအာေး 

က ည ီနအ်တကွ ်ရှမ်ေးပြညန်ယရ်တာငြ် ငုေ်းပြညသ် မျာေးက စုရဆာငေ်းရကာကခ်ထံာေးသညူ့ ်

ဆနအ် တမ်ျာေး၊ စာေးသံေုးဆြံီုေးမျာေးနငှူ့ ်အပခာေး အရပခခစံာေးကနုမ်ျာေးက  ုစစ်တြ်က 

မီေးရ  ွဲ့ြစ်ခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  ဥြမာ- စကတ်ငဘ်ာလတငွလ်ညေ်း ြဋ ြကခမျာေး 

အရှ နပ်မငူ့လ်ာချ နတ်ငွ ်ချငေ်းပြညန်ယရှ်  ရန ြ်စွန် ူ့ခာွရရ ွဲ့ရပြာငေ်း သ  ၅၀,၀၀၀ အတကွ ်

လ သာေးချငေ်းစာနာမ အက အညရီြေးြ ု ူ့သညူ့ ်လမ်ေးရ ကာငေ်းက  ုစစတ်ြ်က 

ြ တဆ် ု ူ့ထာေးခ ူ့သည။်  ပြညတ်ငွေ်းသတငေ်းမျာေးအ  က ငပ်ြညန်ယ ်



ရလေးရကရကာပမ ျု ွဲ့နယတ်ငွ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁၄  ကရ်န ူ့က စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်နငှူ့ ်

အတ ကုအ်ခမံျာေး အ ကာေး တ ကုြ်ွ မျာေးပေစြ်ာွေးခ ူ့ ာ ရဒသခပံြညသ် မျာေးနငှူ့ ်ဒမီ ုကရ စီရ ေး 

ရထာကခ်အံာေးရြေးသ မျာေး အြါအဝင ်အနညေ်းဆံေုး လ  ၄,၀၀၀ ခန် ူ့ 

ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းထကွရ်ပြေး က သည။်   အ ြ်သာေးမျာေး ရဘေးလတွ ်ာသ ု ူ့ ထကွရ်ပြေးရနစဉတငွ ်

စစလ်ံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက ၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး ဆကလ်က ်ြစ်ခတခ် ူ့ ကရ ကာငေ်း ဒမီ ကု ကတ်စ် 

ပမနမ်ာူ့အသ၏ံ သတငေ်းတငွ ်ရော်ပြထာေးသည။်   HRW လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးအေွ ွဲ့ ကကေီး၏ 

ဒဇီငဘ်ာလ သတငေ်းထတုပ်ြနခ်ျက ်အ  စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးသည ်လ သာေးချငေ်းစာနာမ  

အက အညရီြေးသညူ့ ်ဝနထ်မ်ေးမျာေးအာေး ခ ီေးသာွေးလာမ  ကန် ူ့သတပ်ခငေ်း၊ လမ်ေးမျာေးနငှူ့ ်

အက အညယီာဉတနေ်းမျာေးက  ုြ တဆ် ု ူ့ပခငေ်း၊ စစသ်ံေုးြစစညေ်း မဟတုသ်ညမ်ျာေးက  ု

ေျကဆ်ေီးပခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  

စ။ ေိုက္ခသညြ် ာေးအာေး အက္ာအက္ယွရ်ပေးြှု 

ဒကုခသညမ်ျာေး၊ န ငုင်သံ ု ူ့ ပြနလ်ာသ  ဒကုခသညမ်ျာေး၊ ခ လုံခုငွူ့ရ်တာငေ်းခသံ မျာေး၊ သ ု ူ့မဟတု ်

အပခာေး အက အည ီလ အုြ်ရနသ မျာေးအာေး အကာအကယွရ်ြေး နန်ငှူ့ ်က ညြံီူ့ြ ုေး နအ်တကွ ်

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်UNHCR နငှူ့ ်ရသာ်လညေ်းရကာငေ်း၊ အပခာေး လ သာေးချငေ်းစာနာမ  

အက အညရီြေးသညူ့ ်အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးနငှူ့ ်ရသာ်လညေ်းရကာငေ်း ြ ေးရြါငေ်းရဆာင ွ်ကရ်လူ့ 

မရှ ခ ူ့ြါ။ 

န ိုငင်ရံရေးခ ိုလံိုခွငူ့-်  ဥြရဒမျာေးက န ငုင်ရံ ေးခ လုံခုငွူ့ရ်ြေး န ်သ ု ူ့မဟတု ်ဒကုခသညအ်ပေစ် 

အသ အမှတပ်ြျု န ်ပြဌာနေ်းထာေးပခငေ်း မရှ ဘ  ဒကုခသညမ်ျာေးအာေး အကာအကယွရ်ြေးသညူ့ ်

စနစက်  ုအစ ုေး က ချမတှထ်ာေးပခငေ်းမရှ ြါ။   UNHCR သည ်ဤနစှအ်တငွေ်း 

န ငုင်ရံ ေးခ လုံသု  တစ်ဦေးတစ်ရယာကက် မုျှ မတှတ်မ်ေးတငထ်ာေးပခငေ်း မရှ ြါ။  



ဆ။ န ိုငင်ြဲံူ့ြ ာေး 

အစ ုေး က "တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလ မျ ျုေးစု" ၁၃၅ ခကု  ုအသ အမတှပ်ြျုပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ 

လ မျ ျုေးစအုေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးသည ်ပြညူ့ဝ်ရသာ န ငုင်သံာေးမျာေး အလ အုရလျာက ်ပေစ် ကသည။် 

ဥြရဒက "အမျ ျုေးသာေးတ ငုေ်း ငေ်းသာေး လ မျ ျုေးစ"ု ဆ သုညက်  ုပဗ တ သျှ က လု နုလီကရ်အာက် 

မကျရ ာကခ်င ်၁၈၂၃ ခနုစှ်က န ငုင်အံတငွေ်းရှ  န ငုင်သံာေးမျာေး ဇစ်ပမစက်  ု

သကရ်သပြန ငုရ်သာ မျ ျုေးနယွန်ငှူ့ ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေး လ မျ ျုေးစုတစ်စု အပေစသ်ာ အဓ ြပာယ ်

ေွင်ူ့ဆ ထုာေးသည။်   ပြည်ူ့ဝရသာ န ငုင်သံာေးပေစ်မ ၏ ရအာကတ်ငွလ်ညေ်း န ငုင်သံာေးပေစ်မ  

ြံုစံနစှမ်ျ ျုေးက  ုဥြရဒက သတမ်တှထ်ာေးသည-်  ဧည်ူ့န ငုင်သံာေးနငှူ့ ်န ငုင်သံာေးအပေစ် 

ခယံ ရသာ န ငုင်သံာေးပေစ်မ ။  အဆ ြုါအမျ ျုေးအစာေးနစှ်မျ ျုေးသည ်န ငုင်ရံ ေးတငွ ်

ြါဝငအ်ရ ွေးခပံခငေ်း၊ စစတ်ြ်၊   တြ်ေွ ွဲ့ နငှူ့ ်အပခာေးရသာ ပြညသ် ူ့စမီံရ ေးတ ု ူ့တငွ ်

အမ ထမ်ေးပခငေ်း၊ ရပမယာ သ ု ူ့မဟတု ်ရငရွ ကေး အရမွခပံခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်ရဆေးြညာ၊ 

ဥြရဒြညာက ူ့သ ု ူ့ အချ ျု ွဲ့ရသာ အတတြ်ညာဆ ငု ်ာဘွ ွဲ့မျာေး  ယ ပခငေ်းတ ု ူ့က  ု

မပြျုလြ်ုန ငု ်ကရြ။   ဧညူ့န် ငုင်သံာေး သ ု ူ့မဟတု ်န ငုင်သံာေးအပေစ် ခယံ သ တ ု ူ့၏ 

တတ ယမျ ျုေးဆကမ်ှသာလျှင ်န ငုင်သံာေးပေစ်မ  အပြညူ့အ်ဝ  ရှ န ငုသ်ည။်  

မ ဆလငအ်မျာေးစုပေစသ်ညူ့ ်ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးက  ု"နိိုင ငရံတ  တ ငုေ်း ငေ်းသာေး လ မျ ျုေးစ"ု အပေစ် 

အသ အမှတမ်ပြျုရသာရ ကာငူ့ ်အမျာေးစသုည ်န ငုင်မံ ူ့မျာေး ပေစ် ကသည။်   ၂၀၁၇ ခနုစှ်တငွ ်

ရ ုဟငဂ်ျာ ၇၄၀,၀၀၀ ရကျာ်က  ုဘဂသလာေးရဒူ့ရ်ှသ ု ူ့ အတငေ်းအ ကြ် 

ရန ာစနွ် ူ့ခာွရစခ ူ့ပြီေးရနာက ်ရ ုဟငဂ်ျာ ၆၀၀,၀၀၀ ခန် ူ့သည ် ခ ငုပ်ြညန်ယတ်ငွ ်

ကျန ်စ်ခ ူ့ြါသည။်   ရ ုဟငဂ်ျာအချ ျု ွဲ့သည ်လကရ်တွွဲ့သရဘာအ  

ပြည်ူ့ဝရသာန ငုင်သံာေးပေစ်ခငွူ့ ် ရကာငေ်း ရှ န ငုြ်ါသည။်  ထ လုြ်ုငနေ်းစဉတငွ ်



တ ာေးဝငအ်ြ ုရဆာငေ်း စစီစမ် မျာေး ြါဝငပ်ြီေး အသာွေးအလာ ကန် ူ့သတမ် မျာေး၊ ပမနမ်ာစကာေး 

ရကာငေ်းမနွစ်ွာ နာေးမလညမ် မျာေး အြါအဝင ်လမ်ေးြနေ်းဆကသ်ယွရ် ေး 

အခကအ်ခ မျာေးရ ကာငူ့ ်ြ ုမ ုရ ြ်ရထေွးလျကရှ် သည။်   လကရ်တွွဲ့တငွ ်အစ ုေး အ ာရှ မျာေးက  ု

မျာေးပြာေးလရှသာ တစံ ုေးလကရ်ဆာငရ်ြေး န ်လ အုြ်ပြီေး ထ သု ု ူ့ရြေးသညူ့တ် ငု ်အပခာေးရသာ 

ပြညူ့ဝ်သညူ့ ်န ငုင်သံာေးမျာေးအာေး ခငွူ့ပ်ြျုသညူ့ ်အခငွူ့အ်ရ ေးမျာေး ညမီျှစွာ  ရှ မညဟ် ုအာမ 

မခရံြ။  အထ ေးသပေငူ့ ်န ငုင်သံာေး စ စစ်ရ ေးကတ ်(NVC) ရလျှာကထ်ာေး ာတငွ ်အဆငူ့ြ်  ု

တစ်ခကု  ုရ ုဟငဂ်ျာမျာေးသာ ပေတသ်နေ်း န ်လ အုြ်ပြီေး ယငေ်းတငွ ်၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး "ဘဂသ ါလ"ီ 

ဟ ုရော်ပြထာေးသညူ့ ်မတှြံ်ုတငက်တက်  ု ရှ သည။်  စစ်အာဏာရှင၏် အ ာရှ မျာေးက 

ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးအာေး န ငုင်သံာေးမဟတုသ် မျာေးဟု ယ ဆဆကဆ် ံကသည။်  ယငေ်းအချကက် 

ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးအာေး အမျာေးပြညသ် ဝနရ်ဆာငမ် မျာေး  ယ  ာ၌ ခွ ပခာေးဆကဆ်ခံ ံပခငေ်းနငှူ့ ်

လ မ အေွ ွဲ့အစညေ်းအတငွေ်း ကျယက်ျယပ်ြန် ူ့ပြန် ူ့ ခွ ပခာေးဆကဆ်ခံ ံပခငေ်းတ ု ူ့ ပေစ်ရစန ငုသ်ည။်  

တရုတလ် မျ ျုေး၊ အ နဒ ယလ မျ ျုေးနငှူ့ ်နရီြါလ မျ ျုေးမျာေး အြါအဝင ်န ငုင်တံဝနေ်း န ငုင်မံ ူ့ 

ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးနငှူ့ ်လ မျ ျုေးမသ ရသာ န ငုင်မံ ူ့ြုဂ္ ျုလမ်ျာေး ကကေီးမာေးသညူ့ ်အရ အတကွ ်

တစ်ခအုထ  ရှ ရနြါသည။်   အဆ ြုါ ဒတု ယအုြ်စသုည ်ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးနငှူ့ ်အလာေးတ  

တ ာေးဝငန်ငှူ့ ်လ မ ရ ေး ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ အဆငူ့မ်ျ ျုေးက  ု ကျံုရတွွဲ့ ပခငေ်း မရှ  ကရသာ်လညေ်း 

၎ငေ်းတ ု ူ့သည ်အခငွူ့အ်ရ ေးရလျာူ့နညေ်း ရှ ပခငေ်း၊ ဧည်ူ့န ငုင်သံာေးပေစ်မ နငှူ့ ်

န ငုင်သံာေးပေစ်မ တ ု ူ့တငွ ်ကကေီးမာေးရသာ ကန် ူ့သတမ် မျာေးရှ ရနပခငေ်းတ ု ူ့က  ု ကျံုရတွွဲ့ရန ဆ  

ပေစ်သည။်   န ငုင်သံာေးပေစ်မ အတကွမ်  ဤအြ်ုစုမျာေးက  ုရ ုဟငဂ်ျာမျာေးက ူ့သ ု ူ့ 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက သေီးသန် ူ့ေယထ်တုထ်ာေးပခငေ်း မရှ ရြ။  

န ငုင်မံ ူ့ မ ဘမျာေးမှ တ ငုေ်းပြညအ်တငွေ်း ရမွေးေွာေးသညူ့ ်ကရလေးမျာေးအတကွ ်န ငုင်သံာေးပေစ်မ  



(သ ု ူ့မဟတု ်ဧညူ့န် ငုင်သံာေးပေစ်မ ) က  ုဥြရဒက ပြဌာနေ်းမထာေးြါ။ 

အပ ိုငေ်း ၃။ န ိုငင်ရံရေး လိုပ်ငန်ေးစဉတငွ ်လတွလ်ပ်စွာ 

ပါဝငရ်ဆာငရွ်က္ခွ်ငူ့ ်

စစ်အာဏာမသ မ်ေးမကီ န ငုင်သံာေးမျာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အစ ုေး က  ုလျှ ျုွဲ့ဝကဆ်နဒမ မျာေးပေငူ့ ်

ရ ွေးရကာကြ်ွ မျာေးမှတစ်ဆငူ့ ်ရ ွေးချယန် ငုသ်ညူ့ ်အကန် ူ့အသတပ်ေငူ့ ်

ရဆာင ွ်ကန် ငုစ်ွမ်ေးက  ုေွ ွဲ့စညေ်းြံုအရပခခဥံြရဒက ပြဌာနေ်းရြေးထာေးသည။်   စစ်တြ်သည ်

ဒမီ ုကရ စီနညေ်းကျ ရ ွေးချယတ်ငရ်ပမာကထ်ာေးရသာ လ တရ်တာ်က  ုေယရှ်ာေးပြီေး 

ရ ွေးရကာကြ်ွ ရကာမ်ရှင ်(UEC) က  ုေျကသ် မေ်းကာ စစ်တြ် ဗ ုလခ်ျျုြ်ရဟာငေ်းတစ်ဦေးက  ု

UEC ၏ ဥကက ဌအပေစ် အစာေးထ ေုး ခန် ူ့အြ်လ ကုသ်ည။်   ဇ လ ငုလ် ၂၆  ကရ်န ူ့တငွ ်

စစ်အာဏာရှင၏် ရ ွေးရကာကြ်ွ  ရကာမ်ရှငက် ၂၀၂၀ န ဝုငဘ်ာ ရ ွေးရကာကြ်ွ  လဒက်  ု

ြယေ်ျကရ် ကာငေ်း ရ ကညာသည။် တ ငုေ်း ငေ်းသာေးရဒသအချ ျု ွဲ့တငွ ်

ရဒသနတ ရ ွေးရကာကြ်ွ အချ ျု ွဲ့ ေျကသ် မ်ေးပခငေ်းမျာေး၊ အချ ျု ွဲ့ရသာ 

မ မမှနက်နမ် မျာေးရှ ခ ူ့ရသာ်လညေ်း မ ဆနဒရှငအ်မျာေးစု၏ လ လုာေးချကက်  ုထငဟ်ြ်ရနသညူ့ ်

ရ ွေးရကာကြ်ွ အပေစ် ယငေ်းရ ွေးရကာကြ်ွ က  ုပြညတ်ငွေ်းနငှူ့ ်န ငုင်တံကာ 

ရလူ့လာရစာငူ့ ်ကည်ူ့သ မျာေးက အက ပေတထ်ာေး ကသည။်  

ရအာကတ် ဘုာလ ၁၆  ကရ်န ူ့တငွ ်စစ်အာဏာရှင၏် UEC က 

ရ ကညာချကထ်တုပ်ြန ်ာတငွ ် ခ ငုပ်ြညန်ယ ်ရန ာအမျာေးစနုငှူ့ ်

အပခာေးတ ငုေ်း ငေ်းသာေးရဒသမျာေးပေစသ်ညူ့ ်ကချငပ်ြညန်ယ၊် ရှမေ်းပြညန်ယန်ငှ်ူ့ 

အပခာေးရဒသမျာေးတငွ ်လာမညူ့ ်ရဒသနတ  ရ ွေးရကာကြ်ွ မျာေးက  ုြယေ်ျကရ် ကာငေ်း 



ရော်ပြထာေးသည။်  

စစ်အာဏာမသ မ်ေးခငက်ာလက န ငုင်ရံ ေးတငွ ်တကက်ကရသာ လ ြဂု္ ျုလန်ငှူ့ ်အေွ ွဲ့မျာေးအာေး 

အ ကမ်ေးေကန်ှ မန်ငှေ်းရ ေး ဥြရဒမျာေးက  ုအသံေုးချ၍ စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးက 

ေမ်ေးဆေီးအပြစ်ရြေးခ ူ့သည။်   အနယ် ဂျ၊ီ ပြညသ် ူ့လ တရ်တာ်က ယုစ်ာေးပြျု ရကာ်မတနီငှူ့ ်

ြီဒအီကေ်် အေွ ွဲ့မျာေးက  ုတ ာေးမဝငသ်ညူ့ ်အ ကမ်ေးေကအ်ေွ ွဲ့မျာေးအပေစ် 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက သတမ်တှခ် ူ့သည။်   ဥြရဒအ  ယငေ်းအေွ ွဲ့မျာေးနငှူ့ ်ြတသ်ကသ်  

မညသ် မဆ  ုရထာငဒ်ဏ ်၁၀ နစှ်အထ  ကျခ ံန ငုသ်ည။် သ ု ူ့ရသာ် ဤနစှအ်ကနုအ်ထ  

ဤြုဒမ်ပေငူ့ ်ရုံေးတငတ် ာေးစွ ဆ မု  မရှ ြါ။ 

ရရွေးရက္ာက္ပဲွ်ြ ာေးနငှူ့ ်န ိုငင်ရံရေးတငွ ်ပါဝငလ်ိုပ်ရဆာငြ်ှု 

ြ က္ာရသေးြီက္ ရရွေးရက္ာက္ပဲွ်ြ ာေး-  ရလူ့လာရစာငူ့ ်ကညူ့သ် မျာေးက ၂၀၂၀ 

အရထရွထရွ ွေးရကာကြ်ွ သည ်ေွ ွဲ့စညေ်းတညရ်ဆာကြံ်ုအ  

အာေးနညေ်းချကမ်ျာေးရှ ခ ူ့ရသာ်လညေ်း ရယဘယုျအာေးပေငူ့ ်လ ထ၏ုဆနဒက  ု

ထငဟ်ြ်ရနသညဟ် ုယ ဆ ကသည။်   ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကည ်ဦေးရဆာငသ်ညူ့ ်

အနအ်ယဒ်ကီ ယဉှပြ ျုငသ်ညူ့ ်ပြညန်ယ၊် တ ငုေ်းနငှူ့ ်ပြညရ်ထာငစ်အုဆငူ့ ်ရန ာ ၁,၁၅၀ 

အနက ်၈၀  ာခ ငုန်  နေ်းရကျာ် အန ငု ်ခ ူ့သည။်   အမျ ျုေးသာေးလ တရ်တာ်အတကွ် 

အမတရ်န ာ ၄၇၆ တငွ ်အနအ်ယဒ်ကီ ၃၉၆ ရန ာ အန ငု ်ခ ူ့ပြီေး စစတ်ြ်နငှူ့ ်

ဆကန်ယွရ်နသညူ့ ်ြါတကီ ၃၃ ရန ာ အန ငု ်ကာ တ ငုေ်း ငေ်းသာေးြါတ ီမျ ျုေးစံုက ၄၇ ရန ာ 

အန ငု ်ရှ ခ ူ့သည။်   ၂၀၀၈ ခနုစှ် ေွ ွဲ့စညေ်းြံအုရပခခဥံြရဒက ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကညအ်ာေး 

ပဗ တ နန် ငုင်သံာေးနငှ်ူ့ လကထ်ြ်ထာေးသညူ့အ်တကွ် သမမတပေစ်ခငွူ့က်  ုြ တြ်ငထ်ာေးသည။်  



န ိုငင်ရံရေးပါတြီ ာေးနငှူ့ ်န ိုငင်ရံရေးတငွ ်ပါဝငလ်ိုပ်ရဆာငမ်ခငေ်း-  န ငုင်ရံ ေးြါတမီျာေးသည ်

ရ ွေးရကာကြ်ွ တငွ ်ဝငရ် ာကယ်ဉှပြ ျုငခ်ငွူ့ ်ြ တြ်ငခ် ံန ငုသ်ညူ့ ်ပခ မ်ေးရပခာကမ် မျာေးနငှူ့ ်

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေး၏ စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးမ မျာေးရ ကာငူ့ ်န ငုင်ရံ ေးတငွ ်လြ်ုရဆာငန် ငုမ်  

ကျဉေးရပမာငေ်းလာခ ူ့သည။်  စစ်တြ်နငှူ့ ်ြ ေးရြါငေ်းမ မရှ သညူ့ ်န ငုင်ရံ ေးြါတမီျာေးအာေး 

စုရုံေးခငွူ့န်ငှူ့ ်ပင မ်ေးချမ်ေးစွာ ဆနဒပြခငွူ့ ်ြ တြ်ငထ်ာေးသည။်  ထ ု ူ့အပြင ်ဒမီ ကုရ စီလ လုာေးသညူ့ ်

န ငုင်ရံ ေးြါတမီျာေးနငှူ့ ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေး၊ အထ ေးသပေငူ့ ်အနအ်ယဒ်ြီါတအီာေး 

န ငုင်ရံ ေးက  ုအ ငေ်းခသံညူ့ ်စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးမ မျာေးက  ုစစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက 

ပြျုလြ်ုခ ူ့ ကသည။်   ရမလတငွ ်UEC က မတှြံ်ုတငထ်ာေးသညူ့ ်ြါတ ီ၉၃ ခကု  ု

စတငစ်စ်ရဆေးခ ူ့ ာ ရငရွ ကေးစစ်ရဆေးမ လညေ်း ြါဝငသ်ည။်  န ငုင်ရံ ေးြါတမီျာေးသည ်

ရငရွ ကေးဆ ငု ်ာ အချကအ်လကမ်တှတ်မေ်းမျာေး မတငပ်ြြါက ၎ငေ်းတ ု ူ့ ြါတမီျာေး၏ 

မှတြံ်တုငက်  ုြယေ်ျကမ်ည ်ပေစ်ရ ကာငေ်း  သဂုတလ် ၂၇  ကရ်န ူ့စွ ြါ စာတငွ ်UEC က 

ပခ မ်ေးရပခာကထ်ာေးသည။် 

အြ  ျုေးသြီေးနငှူ့ ်လ နညေ်းစိုအြဲွှုံ့ဝငြ် ာေး၏ ပါဝငန် ိုငြ်ှု-  န ငုင်ရံ ေးပေစ်စဉတငွ ်

အမျ ျုေးသမီေးမျာေးြါဝငမ် က  ုကန် ူ့သတထ်ာေးသညူ့ ်ဥြရဒမရှ ဘ  ၎ငေ်းတ ု ူ့သညလ်ညေ်း 

ရ ွေးရကာကြ်ွ တငွ ်ြါဝငခ် ူ့ ကသည။်   ဥြရဒမျာေးက တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလ နညေ်းစုအေွ ွဲ့ 

အမျာေးအပြာေး၏ န ငုင်သံာေးပေစ်မ  အရပခအရနက  ုကန် ူ့သတထ်ာေးပခငေ်းရ ကာငူ့ ်(အထကြ်ါ 

"န ငုင်မံ ူ့" တငွ ် ကညူ့ြ်ါ) န ငုင်ရံ ေးပေစစ်ဉတငွ ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ ြါဝငခ်ငွူ့က်  ု

ကန် ူ့သတခ်ထံာေး သည။်   အမျ ျုေးသမီေးမျာေးနငှူ့ ်သမ ငုေ်းအစဉအဆက ်

ေယက်ျဉခထံာေး ရသာ လ နညေ်းစုအြ်ုစဝုငမ်ျာေးသည ်စစအ်ာဏာမသ မ်ေးမီကလညေ်း 

က ယုစ်ာေးပြျု ြါဝငမ် မှာ နညေ်းြါေးခ ူ့ သည။်  အချ ျု ွဲ့ မ ဝါဒမျာေး (ဥြရဒမျာေးနငှူ့ ်

ည န ်ကာေးချကမ်ျာေး မဟတုရ်သာ) သည ်အမျ ျုေးသမီေးမျာေး 



လကရ်တွွဲ့ြါဝငလ်ြ်ုရဆာငန် ငုမ် က ု ကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်  

၂၀၂၀ အရထရွထရွ ွေးရကာကြ်ွ တငွ ်အမျ ျုေးသမီေး ၁၉၄ ဦေး လ တရ်တာအ်မတမ်ျာေးအပေစ် 

ရ ွေးရကာကတ်ငရ်ပမာကခ် ံသည။်  

အပ ိုငေ်း ၄။ အာဏာရှငအ်ြဲွှုံ့အတငွေ်း အဂတ လ ိုက္စ်ာေးြှုနငှူ့ ်

ပွင်ူ့လငေ်းမြငသ်ာြှု ြရှ မခငေ်း 

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးချ နမ်ှစ၍ အဂတ လ ကုစ်ာေးမ တ ကုေ်ျကရ် ေး ရကာမ်ရှငသ်ည ်

ေယရှ်ာေးခ ံရသာ အနအ်ယဒ်နီ ငုင်ရံ ေးသမာေးမျာေးနငှူ့ ်ယခင ်အ ြ်သာေးအစ ုေး  

ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးအာေး ြံုမှနဆ် သုလ  ုအဂတ လ ကုစ်ာေးမ ဆ ငု ်ာ ဥြရဒပေငူ့ ်အပြစ်ရြေး န ်

ြစ်မတှထ်ာေးခ ူ့သည။်   န ဝုငဘ်ာလအထ  ယငေ်းရကာ်မရှငက် ယခင ်အနအ်ယဒ်နီငှူ့ ်

အ ြ်သာေးအစ ုေး အ ာရှ  အနညေ်းဆံေုး ၄၅ ဦေးအာေး တ ာေးစွ ဆ ခု ူ့ ာတငွ ်

ရဒေါ်ရအာငဆ်နေ်းစု ကည၊် ယခင ်သမမတ ဦေးဝငေ်းပမငူ့န်ငှူ့ ်ယခင ်အစ ုေး လကထ်ကက် 

ခန် ူ့အြ်ထာေးရသာ ပြညရ်ထာငစ်အုဆငူ့ ်ဝနက်ကေီးမျာေး၊ ပြညန်ယန်ငှူ့ ်တ ငုေ်းမျာေးမှ ဝနက်ကေီးမျာေး 

ြါဝငသ်ည။်   ရစာငူ့ ်ကညူ့ရ်လူ့လာသ အမျာေးစုက ယငေ်းစပွ စွွဲချကမ်ျာေးသည ်

အရပခအပမစမ်ရှ ဟ ုလကခ်ယံ ဆထာေးသည။် 

အဂတ လ ကုစ်ာေးမ သည ်န ငုင်ရံ ေးရလာက၏ အဆငူ့အ်မျ ျုေးမျ ျုေးတငွ ်ကျယပ်ြန် ူ့စွာ 

ပေစ်ရြေါ်လျကရှ်  ာ အထ ေးသပေငူ့ ်တ ာေးစီ ငရ် ေးစနစ်တငွ ်ပေစ်သည။်     အ ာရှ မျာေး၏ 

ရငညွ စ်မ အရသေးအေွ ကစ၍ ြ မု ုကကေီးမာေးသညူ့ ်အဆငူ့ပ်မင်ူ့ြ ငုေ်း အဂတ လ ကုစ်ာေးမ အထ  

ရှ ပြီေး  ာဇဝတမ် မျာေး စံစုမ်ေးစစ်ရဆေး နအ်တကွ ်ကျျူေးလနွခ် ံသ မျာေးထမံှ 

လာဘရ်ငရွတာငေ်းခပံခငေ်းမျာေး ရှ သည။်  



အဂတ လ ိုက္စ်ာေးမခငေ်း-  အဂတ လ ကုစ်ာေးမ မျာေး ကျယက်ျယပ်ြန် ူ့ပြန် ူ့ 

ပေစ်ရြေါ်ရနရသာ်လညေ်း ပေျုတခ်ျလ ကုသ်ညူ့ ်အ ြ်သာေးအစ ုေး နငှူ့ ်မတ သညူ့အ်ချကမ်ှာ 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက အဂတ လ ကုစ်ာေးမ ဆ ငု ်ာ ဥြရဒမျာေးက  ုအတ ကုအ်ခမံျာေးအတကွ ်

သကသ်ကသ်ာ အမျာေးအာေးပေငူ့ ်အသံေုးပြျုရနပခငေ်းပေစ်သည။်   ယငေ်းအမ မျာေးတငွ ်

ကက ျုတင၍် အ ကြ်က ငုပ်ြငဆ်ငထ်ာေးသညူ့ ်ထကွဆ် ခုျကမ်ျာေးအရြေါ် အရပခခထံာေးပြီေး 

အမှနတ်ကယ ်အဂတ လ ကုစ်ာေးမ က  ုြံုရော်န ငုမ်  မရှ ြါ။  

အပ ိုငေ်း ၅။ စွပ်စွွဲခံရရသာ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးရြာက္ြ် က္ ်

က္  ေးလန်ွြှုြ ာေးအာေး န ိုငင်တံက္ာနငှူ့ ်အစ ိုေးရြဟိုတရ်သာ 

စံိုစြ်ေးစစရ်ဆေးြှုြ ာေးနငှ်ူ့ ပတသ်က္သ်ညူ့  ်သရဘာ ာေး 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်ပြညတ်ငွေ်း လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးအာေး လတွလ်ြ်စွာ 

လြ်ုရဆာငခ်ငွူ့ ်မပြျုြါ။   အစ ုေး မဟတုရ်သာ လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးအေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးသည ်

ရုံေးမျာေးေွငူ့လ်စှ်၍ လြ်ုငနေ်းရဆာင ွ်ကန် ငု ်ကရသာ်လညေ်း အရနာှငူ့အ်ယကှရ်ြေးမ မျာေး၊ 

အာဏာြ ငုမ်ျာေးက ရစာငူ့ ်ကညူ့ရ်နပခငေ်းမျာေးနငှူ့ ်မတ ာေးေမ်ေးဆေီးချျုြ်ရနာှငမ် မျာေးရှ ရ ကာငေ်း 

အစ ီငခ်ခံျကမ်ျာေး ရှ သည။်   ဥြမာ စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးသည ်တစခ်ါတစ် ံ 

ဟ တုယမ်ျာေးနငှူ့ ်အပခာေးရန ာမျာေးအာေး တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ မျာေး သ ု ူ့မဟတု ်

လ မ အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးက အစညေ်းအရဝေးကျငေ်းြပခငေ်းက  ုလကခ်ပံခငေ်းမပြျု န ်

ေ အာေးရြေးမ မျာေး ရှ သည။်   အနဂ်ျီအ ရုံုေးခနေ်းမျာေးက လုညေ်း စစလ်ံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက 

ဝငရ် ာကစ်ီေးနငှေ်း ေျကဆ်ေီးမ မျာေး ပြျုလြ်ုခ ူ့သည။်   ယငေ်း ကန် ူ့သတမ် မျာေးသည ်ြံမုှန ်

က ဗုစ်-၁၉ ရလျာူ့ြါေးရ ေး လြ်ုရဆာငမ် ထက ်ရကျာ်လနွရ်နသည။် 



က္ိုလသြဂ္ သ ို ူ့ြဟိုတ ်အမခာေး န ိုငင်တံက္ာ အြဲွှုံ့အစညေ်းြ ာေး  ကလုသမဂန္ငှူ့ ်

အပခာေးန ငုင်တံကာ အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေး၊ အနဂ်ျအီ မုျာေးမျာေးက 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးချ ျုေးရောကမ် မျာေးက  ုစံုစမ်ေးစစရ်ဆေး န ်သ ု ူ့မဟတု ်

ယငေ်းသ ု ူ့ချ ျုေးရောကသ်ညဟ် ုစွပ စွွဲထာေးသညူ့ ်ရန ာမျာေးသ ု ူ့ သာွေးရ ာက ်န ်

ကက ျုေးြနေ်းချကမ်ျာေးက  ုစစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက စနစ်တကျြင ်ပငငေ်းဆ ခု ူ့သည။်   န ငုင်တံကာ 

အနဂ်ျအီ ုမျာေးမှ က ယုစ်ာေးလယှမ်ျာေးအြါအဝင ်န ငုင်ပံခာေး 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးလ ြ်ရှာေးသ မျာေးနငှူ့ ်လ ံွဲ့ရဆာ်သ မျာေးအာေး  ကတ် ဗီုဇာမျာေးပေငူ့ ်ဆကလ်က ်

ကန် ူ့သတခ်ရံန ပြီေး ဗီဇာသကတ်မ်ေးတ ေုး နအ်တကွ် န ငုင်မံှ မ ကာမဏ 

ပြနထ်ကွရ်န သည။်  န ငုင်တံကာ အနဂ်ျအီ ုမျာေး၏ ပြညတ်ငွေ်းြါတနာ အမျာေးအပြာေးအာေး 

၎ငေ်းတ ု ူ့နငှူ့ ်န ငုင်ပံခာေးအလ ရှငမ်ျာေး၏ ဆကဆ်ရံ ေးက  ုသ ရှ န ငု ်နအ်တကွ် ရငရွ ကေးဆ ငု ်ာ 

အချကအ်လကမ်ှတတ်မ်ေးမျာေးနငှူ့ ်အပခာေးမတှတ်မ်ေးမျာေးက  ုမ ကာခဏ 

ရတာငေ်းဆ ခုရံန သည။်  

ကလုသမဂ္ လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရကာငစ်ကီ ေွ ွဲ့စညေ်းသညူ့ ်ပမနမ်ာန ငုင်အံတကွ် 

လတွလ်ြ်ရသာ စံစုမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေး ယနတ ာေးနငှူ့ ်ြ ေးရြါငေ်းရဆာင ွ်ကမ်  မပြျုသညူ့အ်ပြင ်

န ငုင်တံငွေ်းသ ု ူ့ ဝငခ်ငွူ့ ်မပြျုခ ူ့ရြ။ 

ပမနမ်ာန ငုင်လံ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးအရပခအရနဆ ငု ်ာ ကလုသမဂ္ အထ ေးက ယုစ်ာေးလယှအ်ာေး 

န ငုင်တံငွေ်းလာရ ာကခ်ငွူ့က်  ုစစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ဆကလ်ကပ်ငငေ်းဆ ရုနသည။်   ယခင ်

အ ြ်သာေးအစ ုေး က ကလုသမဂ္ အရထရွထအွတငွေ်းရ ေးမ ေးချျုြ်၏ ပမနမ်ာန ငုင်ဆံ ငု ်ာ 

အထ ေးသတံမနအ်ာေး ၂၀၁၉ ခနုစှက် န ငုင်အံတငွေ်း ရုံေးခနေ်းေွငူ့ခ်ငွူ့ ်ပြျုခ ူ့ရသာ်လညေ်း 

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကတ်ငွ ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ယငေ်းအထ ေးသတံမနန်ငှူ့ ်



ဝနထ်မ်ေးမျာေးအာေး ပြညဝ်ငခ်ငွူ့ ်ပငငေ်းြယခ် ူ့သည။်  

အစ ိုေးရ၏ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးဆ ိုငရ်ာ အြဲွှုံ့အစညေ်းြ ာေး-  ပမနမ်ာန ငုင် ံအမျ ျုေးသာေး 

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး ရကာမ်ရှငသ်ည ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး ချ ျုေးရောကမ် အချ ျု ွဲ့က  ု

စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးခငွူ့ရှ် ပြီေး လတွလ်ြ်သညူ့ ်စံစုမ်ေးစစ်ရဆေးမ  ပြျုလြ်ုန ငုသ်ညူ့ ်

အခငွူ့အ်ာဏာရှ သည။်  အမှနတ်ကယတ်ငွမ်  ယငေ်းရကာ်မရှင၏် ယံ ုကညက် ေုးစာေးထ ကုပ်ြီေး 

လတွလ်ြ်သညူ့ ်ယနတ ာေးတစ်ခအုပေစ် လညြ်တလ်ြ်ုရဆာငန် ငုစ်ွမေ်းမှာ အကန် ူ့အသတ ်

ရှ သည။်   စစအ်ာဏာမသ မ်ေးမီက ဤရကာ်မရှငသ်ည ်အချ ျု ွဲ့လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး 

ချ ျုေးရောကမ် မျာေးက  ုစံစုမ်ေးစစ်ရဆေးခ ူ့ရသာ်လညေ်း ရေရော်ဝါ ီလ ၁ 

 ကရ်န ူ့ရနာကြ် ငုေ်းတငွ ်စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးမ  တစစ်ံုတစ ်ာ မရှ ရတာူ့ြါ။  

ရကာ်မရှငအ်ေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက ရမလနငှူ့ ်ဇွနလ်အတငွေ်း ရထာငမ်ျာေး၊ 

  ဘကအ်လြ်ုစခနေ်းမျာေးနငှူ့ ်  အချျုြ်ခနေ်းမျာေးသ ု ူ့ သာွေးရ ာကသ်ညူ့ြံ်မုျာေးက ု 

ယငေ်းရကာ်မရှငက် ထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်   ယငေ်းသ ု ူ့သာွေးရ ာကမ် မှ ရတွွဲ့ ရှ ချကမ်ျာေးက  ု

ထတုပ်ြနပ်ခငေ်းမရှ ြါ။   အနယ် ဂျသီည ်လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး ဝနက်ကေီးဌာနက  ု

တညရ်ထာငလ် ကုပ်ြီေး စစ်အာဏာရှငမ်ျာေး၏ လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက ကျျူေးလနွသ်ညူ့ ်

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေး ချ ျုေးရောကမ် မျာေးက  ုမှတတ်မ်ေးတင ်န ်ကတ ပြျုခ ူ့သည။်  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးချ နက်စပြီေး  ခ ငုပ်ြညန်ယအ်တကွ် လတွလ်ြ်ရသာ 

စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေးရကာ်မရှင ်လညြ်တပ်ခငေ်း မရှ ရတာူ့ြါ။  

အပ ိုငေ်း ၆။ ခဲွမခာေးဆက္ဆ်ြံှုြ ာေးနငှူ့ ်လ ြှုအြဲွှုံ့အစညေ်းဆ ိုငရ်ာ 



ြတရာေးြှုြ ာေး 

အြ  ျုေးသြီေးြ ာေး 

အဓြမမပျုက္ င်ူ့ြှုနငှူ့ ်အ ြ်တငွေ်းအ က္ြ်ေးြက္ြ်ှု-  အမျ ျုေးသမီေးနငှူ့ ်အမျ ျုေးသာေးမျာေးအာေး 

အဓမမပြျုကျင်ူ့မ သည ်ဥြရဒနငှူ့ ်ဆန် ူ့ကျငရ်သာ်လညေ်း ကကေီးမာေးရသာ ပြဿနာတစ ်ြ် 

တညရှ် ရနဆ ပေစ်သညူ့အ်ပြင ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ထ ရ ာကစ်ွာ 

အရ ေးယ ရဆာင ွ်ကပ်ခငေ်း မရှ ခ ူ့ရြ။  အ မ်ရထာငေ်ကမ်ဟတုသ်  အမျ ျုေးသမီေးတစ်ဦေးအာေး 

အဓမမပပြုကျငူ့မ် က  ုရထာငဒ်ဏ ်နစှ် ၂၀ အထ  အပြစ်ရြေးန ငုသ်ည။်   အ မ်ရထာငေ်က ်

အဓမမပပြုကျငူ့မ် အတကွ ်ဇနေီးပေစသ် က တ ာေးဝင ်လကထ်ြ်န ငုရ်သာ အသကထ်က ်

မငယလ်ျှင ်(လ မျ ျုေးနငှူ့ ်ဘာသာရြေါ်အရပခခ၍ံ ကွ ပြာေးန ငုသ်ည)် ရထာငဒ်ဏအ်မျာေးဆံေုး 

နစှ်နစှအ်ထ  အပြစ်ရြေးန ငုသ်ည။်   အပခာေးသ တစ်ဦေးအာေး က ယုခ်နဓာထ ခ ကုရ်အာင ်

ကျျူေးလနွပ်ခငေ်းက  ုဥြရဒအ  တာေးပမစထ်ာေးရသာ်လညေ်း ဇနေီးပေစ်သ က တ ာေးဝင ်

လကထ်ြ်ခငွူ့ရှ် သညူ့ ်အသကထ်ကင်ယ ွ်ယရ်နချ နမ်လှွ ၍ အ မ်တငွေ်းအ ကမ်ေးေကမ်  

သ ု ူ့မဟတု ်အ မ်ရထာငေ်ကအ်ရြေါ် အ ကမ်ေးေကမ် အတကွ ်သေီးပခာေး 

ဥြရဒသတမ်ှတပ်ြဌာနေ်းထာေးပခငေ်း မရှ ြါ။   ဥြရဒပြဌာနေ်းချကမ်ျာေး ထြ်ရနပခငေ်း၊ 

တစ်ခါတစ ံ် ဆန် ူ့ကျငဘ်က ်ပေစ်ရနပခငေ်းတ ု ူ့က အဆ ြုါ အကန် ူ့အသတရှ် သညူ့ ်

အကာအကယွမ်ျာေးက  ုအရကာငအ်ထညရ်ော ်ာ၌ ရ ြ်ရထေွးမ မျာေး ပေစ်ရစြါသည။် 

အ မ်ရထာငေ်က ်အ ကမ်ေးေကမ်  အြါအဝင ်အမျ ျုေးသမီေးမျာေးအရြေါ် 

အ မ်တငွေ်းအ ကမ်ေးေကမ် သည ်ကကေီးမာေးရသာ ပြဿနာကကေီး တစ ်ြ်အပေစ် 

တညရှ် ရနဆ ပေစ်သည။်   မ သာေးစအုတငွေ်း အ ကမ်ေးေကမ် မျာေးသည ်ြျံွဲ့ န ှံ ူ့ပေစ်ရြေါ်ရနပြီေး 

လ မ ရ ေးအ  လကခ်နံ ငုေွ်ယဟ်ု ယ ဆထာေး ကသည။်   လငမ်ယာေးချငေ်း အ ကမ်ေးေကမ်  



သ ု ူ့မဟတု ်အ မတ်ငွေ်းအ ကမ်ေးေကမ် သည ်တ ငုေ်းတာ နခ်ကခ် သည။် အရ ကာငေ်းမှာ 

အစ ုေး က ယငေ်းအမ မျာေးအာေး မှတတ်မ်ေးပြျု န ်ကက ျုေးစာေးရနပြီေး အဆ ြုါ ပေစ် ြ်မျာေး 

တ ေုးမျာေးလာရနရ ကာငေ်း သတငေ်းထတုပ်ြနထ်ာေးရသာ်လညေ်း အချကအ်လက ်

က နေ်းဂဏနေ်းမျာေးက  ုပြညူ့စ်ံုစွာ ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးပခငေ်း မရှ သလ  ုအ ကမေ်းေကခ် ံသ မျာေးက 

အမျာေးအာေးပေငူ့ ်တ ငု ်ကာေးပခငေ်း မရှ ရသာရ ကာငူ့ ်ပေစ်သည။် 

လ ငြ်ှုဆ ိုငရ်ာ ရနာှက္ယ်ကှ္ြ်ှု-  ပြစ်မ ဆ ငု ်ာ ဥြရဒက လ ငမ် ဆ ငု ်ာ ရနာှငူ့ယ်ကှမ် က  ု

တာေးပမစထ်ာေးပြီေး ကာယကရံပမာက ်ရနာှငူ့ယ်ကှမ် က  ုအပမင်ူ့ဆံေုး ရထာငဒ်ဏ ်နစှ်နစှအ်ထ  

ချမှတန် ငုသ်ည။်   န တအ်ာေးပေငူ့ ်ရနာှငူ့ယ်ကှမ် က  ုရငဒွဏ ်သ ု ူ့မဟတု ်ရထာငဒ်ဏတ်စန်စှ် 

အထ  အပြစ်ရြေးန ငုသ်ည။်   ယငေ်းပြဿနာမျာေး ြျံွဲ့ န ှံ ူ့မ အရြေါ် သတငေ်းထတုပ်ြနပ်ခငေ်းမရှ ဘ  

ယငေ်းပြစ်မ အမျာေးစုက  ုတ ငု ်ကာေးရလူ့မရှ  ကရြ။    တြ်ေွ ွဲ့၏ စံစုမ်ေးစစ်ရဆေးမ မျာေးသည ်

ကျျူေးလနွခ် ံသ မျာေးအာေး စာနာရထာကထ်ာေးမ  မရှ သညူ့အ်ပြင ်စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးမ က  ု

ပြီေးပြတရ်အာင ်ရဆာင ွ်ကပ်ခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်တ ာေးစွ ဆ ပုခငေ်း မရှ သရလာက ်ရှာေးရ ကာငေ်း 

အနဂ်ျအီ ု အ ြ်ဘကအ်ေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးက အစီ ငခ်ခံ ူ့ ကသည။်  

ြ  ျုေးပွာေးြှုဆ ိုငရ်ာ အခွငူ့အ်ရရေး-  အစ ေုး အာဏာြ ုငမ်ျာေးအြ ငုေ်းတငွ ်အတငေ်းအ ကြ် 

က ယုဝ်နေ်ျကခ်ျရစပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်အတငေ်းအ ကြ် သာေးရ ကာပေတခ် ငုေ်းပခငေ်းမျာေး 

ရှ ရ ကာငေ်း မ ကာေးသ  ြါ။  ဥြရဒအ  သမမတ သ ု ူ့မဟတု ်ပြညရ်ထာငစ်ုအစ ုေး သည ်

လ ဦေးရ ၊ ရရ ွဲ့ရပြာငေ်း အရပခချမ န နေ်း၊ သဘာဝအ ငေ်းအပမစမ်ျာေး၊ ရမွေးေွာေးန နေ်းနငှ်ူ့ 

စာေးနြ်  ကခာ ရှ မ  က သ ု ူ့ရသာ ကျမ်ေးမာရ ေးရစာငူ့ရ်ရှာကမ် ဆ ငု ်ာ 

ထညူ့သ်ငွေ်းစဉေးစာေး မည်ူ့ အချကမ်ျာေးက  ုအရပခခလံျက ်"အထ ေးရဒသမျာေး" 

က သုတမ်ှတန် ငုပ်ြီေး အဆ ြုါရဒသမျာေးတငွ ်-ကရလေးတစ်ဦေးနငှူ့ ်တစဦ်ေးအ ကာေး ၃၆ လ- 



ပခာေး မည်ူ့ အတငေ်းအ ကြ် သာေးဆကပ်ခာေးပခငေ်း စီမကံ နေ်းက  ုကျငူ့သ်ံေုးန ငုရ် ကာငေ်း 

ပြဌာနေ်းထာေးသည။်  ယငေ်းအထ ေးရဒသမျာေးတငွ ်မ သာေးစုစမီံက နေ်း နညေ်းစနစ်မျာေးနငှူ့ ်

ြတသ်ကရ်သာ စညေ်းမျဉေးမျာေး ချမှတရ် ေးအြါအဝင ်လြ်ုငနေ်းတာဝန ်အမျ ျုေးမျ ျုေးက  ု

ရဆာင ွ်ကမ်ညူ့ ်အထ ေးကျနေ်းမာရ ေးရစာငူ့ရ်ရှာကမ်  အေွ ွဲ့မျာေးက  ုေွ ွဲ့စညေ်း န ်အစ ုေး က 

ခငွူ့ပ်ြျုသည။်  အစ ုေး သည ်ယငေ်းသ ု ူ့ရသာ မညသ်ညူ့ ်အထ ေးရဒသက မုျှ သတမ်တှခ် ူ့ပခငေ်း 

မရှ ြါ။  

 ခ ငုပ်ြညန်ယတ်ငွ ်ရဒသအာဏာြ ုငမ်ျာေးက ရ ုဟငဂ်ျာမ သာေးစမုျာေးအာေး ကရလေး 

နစှ်ရယာကထ်က ်ြ ုမယ  န ်တာေးပမစထ်ာေးရသာ်လညေ်း အချ ျု ွဲ့ ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးက 

အ မ်ရထာငစ်ုစာ ငေ်းမျာေးပေငူ့ ်ဥြရဒက  ုရရှာငတ် မ်ေးန ငု ်ကရ ကာငေ်း အစ ီငခ်ခံျကမ်ျာေး 

ရှ သည။်  

ဤဥြရဒသည ်တစ်နညေ်းအာေးပေငူ့ ်လ တစ်ဦေး၏ မျ ျုေးဆကြ်ွာေး ကျနေ်းမာရ ေးဆ ငု ်ာ 

အခငွူ့အ်ရ ေးက  ုကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်   လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာ အ ကမ်ေးေကခ် ံသ မျာေးအတကွ် 

ပြညသ် ြ ငုန်ငှူ့ ်ြုဂလ္ က ရဆေးရုံရဆေးခနေ်းမျာေးတငွ ်အရ ေးရြေါ် သရနဓတာေးပခငေ်း အြါအဝင ်

လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာနငှူ့ ်မျ ျုေးဆကြ်ွာေး ကျနေ်းမာရ ေး ဝနရ်ဆာငမ် မျာေး  ရှ န ငုမ်  အလနွ ်

နညေ်းြါေးပြီေး စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေး ရနာကြ် ငုေ်းတငွ ်အစ ုေး ကျနေ်းမာရ ေးစနစ်မျာေး 

ပြ ျုလ သာွေးသပေငူ့ ်အရပခအရနမျာေး ြ ုမ ုဆ ေုး ွာေးသာွေးသည။်   

န ငုင်တံကာလ ဦေးရ ဝနရ်ဆာငမ် အေွ ွဲ့၏ စကတ်ငဘ်ာလ အစ ီငခ်စံာမျာေးအ  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်း  နက်နုပ်မ ျု ွဲ့တငွ ်သရနဓတာေး န ်ရသာကရ်ဆေးမျာေး ဝယယ် မ  

အလနွပ်မငူ့မ်ာေးခ ူ့ရသာ်လညေ်း ရကျေးလကရ်ဒသမျာေးတငွ ်မ သာေးစု စမီံက နေ်းအတကွ ်

လကလ်မှ်ေးမမီ မှာ အကန် ူ့အသတရှ် ရနသည။်   ြဋ ြကခ နယရ်ပမမျာေးတငွလ်ညေ်း 



စီေးြွာေးရ ေးအခကအ်ခ နငှူ့ ်လံပုချံုရ ေး စ ုေး  မ ်မ မျာေးရ ကာငူ့ ်မ သာေးစစုမီံက နေ်း 

လကလ်မှ်ေးမမီ  အကန် ူ့အသတ ်ရှ သည။်  

က ဗုစ-်၁၉ ကန် ူ့သတမ် မျာေးရှ ရနသပေငူ့ ်လ မ ေ လံရု ေးဌာနသည ်လ ငက်ွ ပြာေးမ အရြေါ် 

အရပခခရံသာ အ ကမ်ေးေကမ် ဆ ငု ်ာ ဝနရ်ဆာငမ် မျာေးက  ုလ ကုရ်လျာညရီထရှွ ရအာင ်

ပြငဆ်ငလ်ြ်ုရဆာငရ်န ာ အွနလ် ငုေ်းမှရန၍ ဗီဒယီ မုျာေးပေငူ့ ်

ြကတ အသငွစ်နစ်မျာေးက လုညေ်း တ ေုးချ ွဲ့ လြ်ုရဆာငခ် ူ့သည။်  

ကလုသမဂ္၏ ၂၀၁၇ ခနုစှ် ခန် ူ့မနှေ်းချကမ်ျာေးအ  န ငုင်နံငှူ့ ်အဝနေ်း ကရလေးရမွေးေွာေးမ  

၁၀၀,၀၀၀ လျှင ်မီေးေွာေးချ န ်မ ခငရ်သဆံေုးမ န နေ်းသည ်၂၅၀ အထ  ရှ သည။်   လတတ်ရလာ 

အချကအ်လကမ်ျာေးက  ုမ ရှ န ငုြ်ါ။   ၂၀၁၇ ခနုစှ်က ယုဝ်နရ်ဆာငမ် ခငမ်ျာေးရသဆံေုးမ  

ရစာငူ့ ်ကည်ူ့ရ ေးနငှူ့ ်တံု ူ့ပြနရ်ဆာင ွ်ကရ် ေးဆ ငု ်ာ န ငုင်ရံတာ်အစ ီငခ်စံာ  အ  

ရှမ်ေးပြညန်ယ၊် ချငေ်းပြညန်ယန်ငှူ့ ်ဧ ာဝတတီ ငုေ်းတ ု ူ့တငွ ်က ယုဝ်နရ်ဆာငမ် ခငရ်သဆံေုးန နေ်း 

အပမင်ူ့ဆံေုးပေစ်သည။်   ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးအ ကာေးတငွ ်ကျနေ်းမာရ ေးရစာငူ့ရ်ရှာကမ်  

ဝနရ်ဆာငမ်  အကန် ူ့အသတမ်ျာေးရှ ရနပြီေး လ သာေးချငေ်းစာနာမ  အက အည ီ ရှ န ငုမ် နငှူ့ ်

ခ ီေးသာွေးလာမ  ကန် ူ့သတခ်ျကမ်ျာေးရ ကာငူ့ ်က ယုဝ်နရ်ဆာငမ် ခငမ်ျာေး ရသဆံေုးမ သည ်

 ခ ငုပ်ြညန်ယတ်ငွ ်န ငုင်ြံျှမ်ေးမျှန နေ်းထက် ြ မု ုပမငူ့မ်ာေးရနရ ကာငေ်း အနဂ်ျီအ မုျာေးက 

ဤနစှအ်တငွေ်း မ ကာခဏ သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ခ ူ့သည။်   အနတ ာယမ်ကငေ်းရသာ 

က ယုဝ်နေ်ျကမ် မျာေးရ ကာငူ့ ်ရ ာဂါသစမ်ျာေး ထြ်တ ေုးပေစ်ရြေါ် ပြီေး 

က ယုဝ်နရ်ဆာငမ် ခငမ်ျာေး ရသဆံေုးပခငေ်းက အဓ က အရ ကာငေ်းတ ာေး တစ်ခပုေစသ်ည။်  

က ယုဝ်နရ်ဆာငမ် ခငမ်ျာေး ရသဆံေုးမ အရြေါ် သကရ် ာကရ်နရသာ အပခာေး အဓ က 

အရ ကာငေ်းအ ာမျာေးတငွ ်ဆငေ်း  မွ ရတမ ၊ အ မ်တငွ ်ရမွေးေွာေးန နေ်းပမငူ့ပ်ခငေ်း (၆၃  ာခ ငုန်  နေ်း၊ 



စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာက ်ယငေ်းက နေ်းဂဏနေ်းတ ေုးပမငူ့သ်ာွေးန ငုသ်ည)်၊ ပြညူ့စ်ံုကနုလ်ံရုသာ 

လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာနငှူ့ ်မျ ျုေးြွာေးမ ဆ ငု ်ာ ကျနေ်းမာရ ေးဝနရ်ဆာငမ် မျာေးနငှူ့ ်အသ ြညာ 

အချကအ်လကမ်ျာေး မ ရှ ပခငေ်း၊ သရနဓတာေးပခငေ်း အြါအဝင ်မ ခငန်ငှူ့ ်

ရမွေးခါစကရလေးအတကွ ်ကျနေ်းမာရ ေးဝနရ်ဆာငမ် မျာေး အကန် ူ့အသတပ်ေငူ့သ်ာ ရှ ပခငေ်း၊ 

က ယုဝ်နရ်ဆာငခ်ျ န ်ကျနေ်းမာရ ေးစစ်ရဆေးမ  နညေ်းြါေးပခငေ်း၊ ကျွမ်ေးကျငသ်ညူ့ ်

သာေးေွာေးဆ ာမမျာေးနငှူ့ ်အပခာေး ရလူ့ကျငူ့ထ်ာေးသည်ူ့  ြ် ွာရဒသမှ 

ကျနေ်းမာရ ေးလြ်ုသာေးမျာေး၏ ဝနရ်ဆာငမ် မျာေး မ ရှ ပခငေ်းတ ု ူ့လညေ်း ြါဝငသ်ည။်   

ခွဲမခာေးဆက္ဆ်မံခငေ်း-  ဥြရဒအ  အမျ ျုေးသမီေးမျာေးသည ်အမျ ျုေးသာေးမျာေးနညေ်းတ  

တ ာေးဥြရဒဆ ငု ်ာ ခစံာေးခငွူ့မ်ျာေးက  ုတနေ်းတ  ရှ ပြီေး ၎ငေ်းတငွ ်ြစစညေ်းြ ုငဆ် ငုမ် မျာေးနငှူ့ ်

အရမွဆကခ်ခံငွူ့၊် ဘာသာရ ေးနငှူ့ ်ြဂု္ ျုလရ် ေး အဆငူ့အ်တနေ်းမျာေး ြါဝငရ်သာလ်ညေ်း 

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ယငေ်းဥြရဒက  ုအာဏာသကရ် ာကရ်စမ  မပြျုလြ်ုရြ။   

န ငုင်အံနှံ ူ့ရှ  လ မ အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းမျာေးတငွ ်ဓရလူ့ထံေုးတမ်ေးဆ ငု ်ာ ဥြရဒမျာေးက  ု

လကထ်ြ်ထ မ်ေးပမ ာေးပခငေ်း၊ ြစစညေ်းြ ငုဆ် ငုခ်ငွူ့န်ငှူ့ ်အရမွဆကခ်ခံငွူ့တ် ု ူ့အတကွ ်

အသံေုးပြျုရလူ့ရှ ပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့မှာ ဥြရဒပြျုအေွ ွဲ့က ပြဌာနေ်းထာေးရသာ 

ဥြရဒြါပြဌာနေ်းချကမ်ျာေးနငှူ့ ်ကွ လွ မ  ရှ သညူ့အ်ပြင ်အမျ ျုေးသမီေးမျာေးအာေး ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ  

ပြျုရလူ့ရှ သည။်   တ ညရီသာ အလြ်ုအတကွ ်တ ညရီသာ လြ်ုခရြေး န ်ဥြရဒက 

ပြဌာနေ်းထာေးရသာလ်ညေ်း ယငေ်းပြဌာနေ်းချကက်  ုတ ာေးဝငက်ဏ္ဍတငွ ်ရလေးစာေးလ ကုန်ာမ  

မရှ ခ ူ့ဘ  စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးက အာဏာသကရ် ာကမ် ရှ  န ်ကက ျုေးြနေ်းလြ်ုရဆာငပ်ခငေ်း 

မရှ ြါ။  အလြ်ုခငွအ်တငွေ်း အပခာေး ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ ြံုစံမျာေးက  ု

အမျာေးအပြာေးရတွွဲ့ ပမင ်ရ ကာငေ်း အနဂ်ျီအ မုျာေးက ဆ သုည။်   ဗုဒဓဘာသာဝင ်

အမျ ျုေးသမီေးမျာေးသည ်ဗုဒဓဘာသာမဟတုသ်  အမျ ျုေးသာေးနငှူ့ ်လကထ်ြ်ထ မ ေးပမ ေးပခငေ်းက  ု



ဥြရဒအ  ကန် ူ့သတထ်ာေး ာတငွ ်ယငေ်းသ ု ူ့လကထ်ြ်လ ြုါက လကမ်ထြ်မီ 

အမျာေးပြညသ် က  ုအသ ရြေး န ်လ အုြ်ပြီေး လကထ်ြ်မ က  ုတ ာေးရုံေး၌ ကန် ူ့ကကွလ် ာမျာေး 

တငသ်ငွေ်းခငွူ့ရှ် သည။်   သ ု ူ့ရသာ် ယငေ်းဥြရဒက  ုအာဏာသကရ် ာကရ်စ န ်လြ်ုရဆာငမ်  

ရှာေးြါေးသည။်   ဆငေ်း  နမွ်ေးြါေးမ က အမျ ျုေးသမေီးမျာေးအရြေါ် အချ ျုေးအစာေး မညမီျှစွာ 

ထ ခ ကုရ်စခ ူ့သည။် 

အစအီစဉခ ြှတလ်ိုပ်ရဆာငရ်သာ လ ြ  ျုေးရရေး သ ို ူ့ြဟိုတ ်လ ြ  ျုေးစိုဆ ိုငရ်ာ 

အ က္ြ်ေးြက္ြ်ှုနငှူ့ ်ခဲွမခာေးဆကဆ်မံခငေ်း 

လ နညေ်းစအုေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးအာေး အစ ုေး နငှူ့ ်လ မ အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းက ကျယက်ျယပ်ြန် ူ့ပြန် ူ့ 

ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ  ရှ ရန ာတငွ ်ြညာသင ်ကာေးမ ၊ ရနအ မ၊် အလြ်ုအက ငုန်ငှူ့ ်

ကျနေ်းမာရ ေးဝနရ်ဆာငမ်   ရှ ရ ေးတ ု ူ့လညေ်း ြါဝငသ်ည။်   တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလ နညေ်းစု 

အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးသည ်လ ဦေးရ ၏ ၃၀ မ ှ၄၀  ာခ ငုန်  နေ်းအထ  ရှ သည။်  တ ငုေ်း ငေ်းသာေး 

ပြညန်ယ ်ခနုစှ်ခသုည ်န ငုင်ြံ ုငန်ယရ်ပမစုစုရြါငေ်း၏ ၆၀  ာခ ငုန်  နေ်းခန် ူ့ ရှ ရနပြီေး 

လ မျာေးစုပေစ်ရသာ ဗမာတ ငုေ်း ငေ်းသာေးမျာေး ရနထ ငု ်ာရဒသမျာေးတငွလ်ညေ်း 

လ နညေ်းစတု ငုေ်း ငေ်းသာေး အမျာေးအပြာေး ရနထ ငုလ်ျကရှ် သည။်   ရ ုဟငဂ်ျာမျာေးသည ်

၎ငေ်းတ ု ူ့၏ လ မျ ျုေးနငှူ့ ်က ေုးကယွသ်ညူ့ဘ်ာသာရ ကာငူ့ ်ပြငေ်းထနသ်ညူ့ ်ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ က  ု

ဆကလ်က ်ငဆ် ငုရ်န ရသာ်လညေ်း ယငေ်းအရပခအရနသည ်စစ်တြ်နငှူ့ ်

 ခ ငုတ် ငုေ်း ငေ်းသာေးမျာေးအ ကာေး ြဋ ြကခမျာေးရ ကာငူ့ ်ရလျာူ့ြါေးလာသည။် 

က္ရလေးြ ာေး 

ရြွေးြွာေးြှု ြှတပံ်ိုတငမ်ခငေ်း-  ဥြရဒအ  အသ အမှတပ်ြျုထာေးရသာ တ ငုေ်း ငေ်းသာေးလ မျ ျုေးစု 



၁၃၅ စတုငွ ်ြါဝငသ်ညူ့ ်မ ဘနစှြ်ါေးမှ ရမွေးေွာေးလာရသာ ကရလေးမျာေးနငှူ့ ်အပခာေး 

န ငုင်သံာေးပေစ်မ ဆ ငု ်ာ ပြဌာနေ်းချကမ်ျာေးနငှူ့ ်က ကုည်ရီသာ ကရလေးမျာေးက  ုပြည်ူ့ဝရသာ 

န ငုင်သံာေးအပေစ် အလ အုရလျာက ်ရြေးအြ်သည။်  အနညေ်းဆံေုး မ ဘတစ်ဦေးက 

ပြည်ူ့ဝရသာ န ငုင်သံာေးပေစ်ြါက ဒတု ယမျ ျုေးဆကက်ရလေးမျာေးသည ်

ပြညူ့ဝ်ရသာန ငုင်သံာေးပေစ်မ   ယ န ငုသ်ည။်  ဧည်ူ့န ငုင်သံာေး သ ု ူ့မဟတု ်န ငုင်သံာေးအပေစ် 

ခယံ ထာေးသ မျာေး၏ တတ ယမျ ျုေးဆက ်ကရလေးမျာေးသည ်ပြညူ့ဝ်ရသာ န ငုင်သံာေးပေစ်မ  

 ရှ န ငုသ်ည။်  ရ ုဟငဂ်ျာအြါအဝင ် န ငုင်အံတငွေ်း ကာလ ကာပမင်ူ့စာွ 

ရနထ ငုခ် ူ့သ မျာေးသည ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေးအြ်ုစုအပေစ် အသ အမှတပ်ြျုမ တငွ ်မြါဝငဘ်  

ကရလေးမျာေးမှာလညေ်း အလ အုရလျာက ်န ငုင်သံာေးပေစ်မ  မ ရှ  ကရြ။ (အြ ငုေ်း ၂၊ ဆ က  ု

 ကညူ့ြ်ါ)  ရမွေးေွာေးမ  မတှြံ်ုတငပ်ခငေ်းတငွ ်ရကျေးလကန်ငှူ့ ်ပမ ျု ွဲ့ ပြအ ကာေး 

သ သာထငရှ်ာေးသညူ့ ်ကာွဟမ မျာေးရှ ပြီေး ရကျေးလကရ်ဒသ  ွာငယရ်လေးမျာေးတငွ ်

ရမွေးေွာေးမ အတကွ ်မတှြံ်ုတငပ်ခငေ်းသည ်တ ာေးဝငမ်ဟတုြ်ါ သ ု ူ့မဟတု ်ယငေ်းသ ု ူ့ 

မှတြံ်တုငသ်ညူ့ ်စနစ်မရှ ြါ။   ရမွေးေွာေးမ  မှတြံ်တုငပ်ခငေ်းသည ်

အမျ ျုေးသာေးမှတြံ်တုငက်တ ်ရှ  န ်လ အုြ်ချကပ်ေစ်ပြီေး ကရလေးမျာေးအာေး အရ ေးကကေီးသညူ့ ်

အကာအကယွမ်ျာေး ရြေးန ငုသ်ည။် အထ ေးသပေင်ူ့ ကရလေးလြ်ုအာေး အသံေုးချမ ၊ 

အ ွယမ်တ ငုမ်ီ လကထ်ြ်ထ မ်ေးပမ ာေးပခငေ်း၊ စစတ်ြ်နငှူ့ ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေး 

လကန်ကက် ငုတ်ြ်မျာေးက အသကမ်ပြည်ူ့ဘ  စစ်သာေးစုရဆာငေ်းပခငေ်းတ ု ူ့မှ 

ကာကယွ ်နအ်တကွ ်ပေစ်သည။်  

ပညာရရေး-  ဥြရဒအ  စတတုထ တနေ်းအထ  မသငမ်ရန  အခမ ူ့ြညာရ ေး ပေစ်သည ်

(အသက ်၁၀ နစှ်အထ )။  ယငေ်းအချကက် အသက ်၁၀ နစှမ်ှ ၁၃ နစှအ်ထ  ကရလေးမျာေးက  ု

ရကျာငေ်းတက ်န ်ပြဌာနေ်းမထာေးဘ  တ ာေးဝင ်အလြ်ုလြ်ုခငွူ့ ်ပြျုထာေးပခငေ်းလညေ်း 



မရှ သပေငူ့ ်ယငေ်းအ ွယ ်ကရလေးငယမ်ျာေးသည ်ကရလေးလြ်ုသာေးမျာေးပေစ်လာန ငုသ်ညူ့ ်

အနတ ာယရှ် ရနသည ်(အလြ်ုလြ်ု န ်အနညေ်းဆံေုး အသကအ် ွယက်  ု၁၄ နစှ်ဟ ု

ပြဌာနေ်းထာေးသည)်။  ပမနမ်ာဘာသာစကာေးက  ုအစ ုေး ရကျာငေ်းသငရ် ု ေးည နေ်းတမ်ေးသံေုး 

ဘာသာစကာေးအပေစ် ပြဌာနေ်းထာေးသည။်  အမျ ျုေးသာေးြညာရ ေးစနစတ်ငွ ်

အပခာေးဘာသာစကာေးမျာေးပေငူ့ ်သင ်ကာေး န ်ခငွူ့မ်ပြျုရသာ်လညေ်း အချ ျု ွဲ့ 

ြုဂ္လ ကရကျာငေ်းမျာေးတငွ ်တ ငုေ်း ငေ်းသာေးဘာသာစကာေးက  ုအြ ုရဆာငေ်းဘာသာ ြ်အပေစ် 

ထညူ့သ်ငွေ်း သင ်ကာေးသည။်   ရဝေးလရံခါငသ်သီညူ့ ်ရဒသရှ  လ ူ့အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးနငှူ့ ်

ြဋ ြကခပေစြ်ွာေး ာ ရန ာမျာေးတငွ ်ရကျာငေ်းမျာေးေွငူ့ရ်လူ့ မရှ သလ  ုပြညတ်ငွေ်း 

ရန ာရရ ွဲ့ရပြာငေ်း သ မျာေးနငှူ့ ်န ငုင်မံ ူ့ ကရလေးမျာေး ရကျာငေ်းတကရ် ာကန် ငုမ် ကလညေ်း 

အကန် ူ့အသတ ်ရှ သည။် 

ဇွနလ်ြ ုငေ်းတငွ ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက မ လတနေ်းနငှူ့ ်အလယတ်နေ်း ရကျာငေ်းမျာေးက  ု

ပြနေွ်ငူ့ ်န ်အမ န် ူ့ထတုခ် ူ့သည။် ၂၀၂၀ တငွ ်က ဗုစ်-၁၉ ရ ကာငူ့ ်ရကျာငေ်းမျာေး ြ တခ် ူ့ ပခငေ်း 

ပေစ်သည။်   ပမနမ်ာရကျာငေ်းဆ ာ ဆ ာမမျာေးအေွ ွဲ့ အဆ အု  မပေစမ်ရန 

ရကျာငေ်းပြနတ်က ်န ်သတမ်တှထ်ာေးသညူ့ ်ဇွနလ် ၂  ကရ်န ူ့တငွ ်ကရလေး ၉၀ 

 ာခ ငုန်  နေ်းရကျာက် ရကျာငေ်းပြနမ်တကခ် ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  မ လတနေ်းမှ 

တကကသ လုအ်ဆငူ့အ်ထ  ဆ ာမျာေးအာေးလံေုး၏ သံေုးြံတုစ်ြံုခန် ူ့က CDM အ ကမ်ေးမေက ်

အာဏာေီဆနရ် ေး လ ြ်ရှာေးမ တငွ ်ြါဝငခ် ူ့ ကသပေငူ့ ်အလြ်ုထတုခ်ခံ ူ့ ရ ကာငေ်း 

ဆ ာမျာေးအေွ ွဲ့က ဆ သုည။်  အလြ်ုထတုခ် ံသညူ့ ် နက်နုပ်မ ျု ွဲ့ မှ ဆ ာတစ်ဦေးက 

ရမလအတငွေ်း န ငုင်တံကာ မီဒယီာက  ုရပြာဆ  ုာတငွ ်"အေမ်ေးခ ံမှာ နှ ြ်စကခ် ံမှာက ု 

မရ ကာကြ်ါဘ ေး။   ရကျာငေ်းသ ရကျာငေ်းသာေးရတကွ ု ဝါဒပေန် ူ့တာရတ ွသငရ်ြေး မယ်ူ့ 

ဆ ာတစ်ရယာကပ်ေစလ်ာမှာြ  ရ ကာကတ်ာြါ။"  ဇ လ ငုလ်ဆနေ်းြ ုငေ်းတငွ ်က ဗုစ်-၁၉ 



တတ ယလ  ငေ်းရ ကာငူ့ ်မ လတနေ်းနငှူ့ ်အလယတ်နေ်းရကျာငေ်းမျာေးအာေးလံေုးက  ုြ တ ်န ်

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက အမ န် ူ့ထတုပ်ြနခ် ူ့သည။် ရကျာငေ်းမျာေးက  ုနစှ်မကနုမ်ီ 

ပြနလ်ညေွ်ငူ့လ်စှ်ခ ူ့သည။်  

UNICEF ၏ ဇ လ ငုလ် ထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်စစအ်ာဏာြ ငုမ်ျာေးနငှူ့ ်

ဒမီ ုကရ စီရ ေးအေွ ွဲ့မျာေးက ရကျာငေ်းမျာေးနငှူ့ ်ရကျာငေ်းဝနထ်မ်ေးမျာေးက  ုအကက မ် ၁၈၀ 

တ ကုခ် ကုခ် ူ့ရ ကာငေ်း၊ ယငေ်းအနက ်စစ်တြ်က ြညာရ ေး အရဆာကအ်အံု အနညေ်းဆံေုး 

၁၅၇ ခကု  ုစစ်တြ်အတကွ ်အသံေုးချခ ူ့ရ ကာငေ်း ရော်ပြထာေးသည။် 

က္ရလေးသ ငယ ်ြတရာေးြှု-  ဥြရဒမျာေးသည ်ကရလေးသ ငယ ်မတ ာေးမ က  ုထ ရ ာကစ်ွာ 

တာေးပမစထ်ာေးပခငေ်း မရှ သလ  ုအာဏာသကရ် ာကမ် လညေ်း မရှ ြါ။  ကလုသမဂ္၏ 

ဇ လ ငုလ် ထတုပ်ြနခ်ျကတ်ငွ ်စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာက ် ာနငှူ့ခ်ျသီညူ့ ်ကရလေးမျာေးသည ်

အသတခ် ံပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်က ယုလ်ကအ်ဂသ ါ ချ ျု ွဲ့တ ူ့သာွေးပခငေ်းမျာေး ရှ ခ ူ့ပြီေး ဆနဒပြမ မျာေးနငှူ့ ်

 ငဆ် ငုြ်ဋ ြကခမျာေးအတငွေ်း ကရလေး ၁,၀၀၀ ခန် ူ့ ေမ်ေးဆေီးခ ံရ ကာငေ်း ရော်ပြထာေးသည။်  

ကရလေးအခငွူ့အ်ရ ေးဆ ငု ်ာ ညလီာခ၏ံ ဥကက ဌက ကရလေးမျာေးသည ် 

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးချ နမ်ှစပြီေး "စစသ်ညဗ် ုလြ်ါပေငူ့ ်ဝနေ်း ံလြ်ု ကခံရံန သည"် ဟ ု

ြံုရော်ရပြာဆ ခု ူ့သည။်  

က္ရလေးသ ငယ ်ရစာစေီးစွာ အတငေ်းအ က္ပ် လက္ ်ပ်ရစမခငေ်း-  ဘာသာရ ေးနငှူ့ ်ကျာေး-မ 

အရြေါ် မ တည၍် လကထ်ြ်ခငွူ့ရှ် သညူ့ ်အနညေ်းဆံေုး အသကအ် ွယက်န် ူ့သတခ်ျကမ်ျာေးက  ု

ဥြရဒက ကွ ပြာေးစွာ ပြဌာနေ်းထာေးသည။်  ဗုဒဓဘာသာဝငအ်တကွ ်အနညေ်းဆံေုး အသက ်၁၈ 

နစှ်ရှ  မညပ်ေစ်ပြီေး ဗုဒဓဘာသာဝငမ်ဟတုသ် အတကွ် ရယာကျ်ာေးရလေးက ၁၆ နစှန်ငှူ့ ်

မ နေ်းကရလေးက ၁၅ နစှ် ပေစ်သည။်   အထ ေးသပေငူ့ ်ရကျေးလကရ်ဒသမျာေးတငွ ်



အသကမ်ပြညူ့ဘ်  လကထ်ြ်ပခငေ်းမျာေး ပေစ်ရြေါ်သည။်  အတငေ်းအဓမမ 

လကထ်ြ်ရစပခငေ်းနငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်ယံ ုကညစ် တခ်ျ သညူ့ ်က နေ်းဂဏနေ်းမျာေး မ ရှ ြါ။ 

က္ရလေးြ ာေးအာေး လ ငြ်ှုဆ ိုငရ်ာ အမြတ ်ိုတြ်ှု-  ဘနရ်ကာကအ်ရပခစ ုက ်န ငုင်တံကာ 

အနဂ်ျအီ ုတစ်ခပုေစ်သညူ့ ်အာရှကမဘာူ့ခ ီေးသာွေးလြ်ုငနေ်းတငွ ်ကရလေးပြညူ့တ်နဆ်ာ 

အသံေုးချမ  အဆံေုးသတရ် ေး (ECPAT) အေွ ွဲ့က ကရလေးမျာေးအာေး လ ငြ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ 

အ ကမ်ေးေက ်အန ငုအ်ထကပ်ြျုမ ပြဿနာသည ်က နေ်းဂဏနေ်းမျာေး ရှာေးြါေးရသာ်လညေ်း 

"ကျယက်ျယပ်ြန် ူ့ပြန် ူ့" ပေစ်ရြေါ်ရနရ ကာငေ်း ရပြာဆ ထုာေးသည။်  န ငုင်ံူ့လ ဦေးရ ၏ ၂၀ 

 ာခ ငုန်  နေ်းသည ်ရရ ွဲ့ရပြာငေ်းရနထ ငု ်အလြ်ုလြ်ုက ငု ်ကသ မျာေးပေစ်ပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့နငှူ့ ်

အတ လ ကုြ်ါလာသညူ့ ်ကရလေးမျာေးသည ်လ ငြ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ အပမတထ်တုပ်ခငေ်း၊ အဓမမ 

လကထ်ြ်ပခငေ်းနငှူ့ ်လ ကနုက် ေးပခငေ်း အနတ ာယမ်ျာေးနငှူ့ ်ြ ုမ  ုငဆ် ငုန် ငုေွ်ယ် ရှ ရ ကာငေ်း 

UNICEF အေွ ွဲ့က ဆ သုည။်  

ဥြရဒအ  ပြညူ့တ်နဆ်ာလြ်ုငနေ်း အြါအဝင ်ကရလေးမျာေးအာေး လ ငမ် ဆ ငု ်ာ 

အပမတထ်တုမ် က  ုတာေးပမစ်ထာေးသည။် ပြစ်မ ဆ ငု ်ာ ဥြရဒြါ 

သေီးပခာေးပြဌာနေ်းချကမ်ျာေးက အသက ်၁၄ နစှ်ရအာက ်ကရလေးသ ငယန်ငှူ့ ်

လ ငဆ်ကဆ်ပံခငေ်းက  ုတာေးပမစထ်ာေးသည။်   အသက ်၁၈ နစှ်ရအာက ်ကရလေးနငှူ့ ်

လ ငဆ်ကဆ်မံ  ရ ာငေ်းဝယပ်ခငေ်းအတကွ ်ပြစဒ်ဏမ်ှာ ရထာငဒ်ဏ ်၁၀ နစှ် ပေစ်သည။်  

ဥြရဒက ကရလေးသ ငယ ်ညစ်ညမ်ေးြံုမျာေးက  ုတာေးပမစထ်ာေးပြီေး ယငေ်းအတကွ ်အနညေ်းဆံေုး 

ရထာငဒ်ဏ ်၂ နစှန်ငှူ့ ်သင်ူ့တငူ့ရ်သာ ဒဏရ်င ွပြစ်ဒဏ ်သတမ်ှတထ်ာေးသည။်   

ကရလေးအခငွူ့အ်ရ ေးဆ ငု ်ာ ဥြရဒအ  ကရလေးမျာေးအာေး လ ငလ်ြ်ုငနေ်းအတကွ် 

လ ကနုက် ေးပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်အတငေ်းအ ကြ် လကထ်ြ်ရစပခငေ်းတ ု ူ့အတကွ ်ရထာငဒ်ဏ ်



တစ်နစှ်မှ ခနုစန်စှအ်ထ  သ ု ူ့မဟတု ်မျာေးပြာေးသညူ့ ်ရငဒွဏ ်သ ု ူ့မဟတု ်ဒဏန်စှ ်ြ်စလံေုး 

ကျခရံစ န ်ပြဌာနေ်းထာေးသည။်  အကယ၍် ကျျူေးလနွခ် ံသ က အသက ်၁၄ 

နစှ်ရအာကပ်ေစ်ြါက အသကမ်ပြည်ူ့ရသေးသ နငှူ့ ်ကာမစြ်ယကှ၍် ဥြရဒ ပြဌာနေ်းချကအ်  

အဓမမပပြုမ ရပမာကသ်ညဟ် ုသတမ်ှတသ်ည။်   အသကမ်ပြည်ူ့ရသေးသ နငှူ့ ်

ကာမစြ်ယကှ၍် ဥြရဒပြဌာနေ်းချကအ်  အဓမမပပြုမ ရပမာကသ်ညူ့ ်ကျျူေးလနွမ် တငွ ်

ကျျူေးလနွခ် ံသ က အသက ်၁၂ နစှန်ငှူ့ ်၁၄ နစှ် ကာေးပေစ်ြါက အမျာေးဆံေုး ရထာငဒ်ဏ ်၂ နစှ် 

အပြစ်ရြေးန ငုပ်ြီေး ကျျူေးလနွခ် ံသ က အသက ်၁၂ နစှ်ရအာက ်ပေစြ်ါက ပြစ်ဒဏမ်ှာ 

ရထာငဒ်ဏ ်၁၀ နစှ်မ ှရထာငဒ်ဏတ်စသ်က ်ပေစ်သည။်   လ ကနုက် ေးမ တ ကုေ်ျကရ် ေး 

ဥြရဒအ  ကရလေးသ ငယမ်ျာေးအာေး လ ငမ် ဆ ငု ်ာ အပမတထ်တု ်န ်လ ကနုက် ေးပခငေ်း 

ကျျူေးလနွမ် ဟ ုသတမ်တှန် ငု ်နအ်တကွ် အငအ်ာေးသံေုးပခငေ်း၊ လ မ်လညလ်ညှ်ူ့ပောေးပခငေ်း 

သ ု ူ့မဟတု ်အတငေ်းအ ကြ်ပြျုပခငေ်းတ ု ူ့ ပြျုလြ်ုခ ူ့ရ ကာငေ်း ထငရှ်ာေးရစပခငေ်း လ အုြ်သည။်   

ေယရှ်ာေးခ ံသညူ့ ်အ ြ်သာေးအစ ုေး က ယငေ်းဥြရဒမျာေးက  ုပြဌာနေ်းခ ူ့ပခငေ်း ပေစ်သည။်   

ရစာငူ့ ်ကည်ူ့အက ပေတမ်  ယနတ ာေး ကငေ်းမ ူ့ရနပခငေ်း၊ အရကာငအ်ထည ်ရော်ရဆာင ်ာတငွ ်

ထ ရ ာကမ်  ရှ ရစ နအ်တကွ ်အမျာေးပြညသ်   ယ န ငုသ်ညူ့ ်အချကအ်လကမ်ျာေး 

ကငေ်းမ ူ့ရနပခငေ်းတ ု ူ့က  ုECPAT က က ေုးကာေးရော်ပြထာေးသည။်  

ရနရပ်စွန် ူ့ခွာရနရရသာ က္ရလေးသ ငယြ် ာေး-  ရန ြ်စွန် ူ့ခာွရန ရသာ ပြညတ်ငွေ်းအ ုေးအ မ်မ ူ့ 

လ ဦေးရ သည ်ရအာကတ် ဘုာလအထ  ၅၈၉,၀၀၀ ဦေးရှ ပြီေး ယငေ်းအနက ်၃၇ 

 ာခ ငုန်  နေ်းခန် ူ့က ကရလေးမျာေးပေစသ်ည။်  

န ိုငင်တံက္ာ က္ရလေးသ ငယြ် ာေး အဓြမရခေါ်ရဆာငြ်ှု-  ဤန ငုင်သံည ်၁၉၈၀ န ငုင်တံကာ 

ကရလေးသ ငယ ်အဓမမရခေါ်ရဆာငမ် အရြေါ် ပြညသ် ူ့အပမငမ်ျာေးဆ ငု ်ာ ရဟူ့ဂ်ညလီာခ ံ



အေွ ွဲ့ဝငမ်ဟတုြ်ါ။  န ငုင်ပံခာေးရ ေးဝနက်ကေီးဌာန၏  မ ဘက ကရလေးသ ငယအ်ာေး 

အဓမမရခေါ်ရဆာငမ် ဆ ငု ်ာ န ငုင်တံကာ နစှ်ြတလ်ည ်အစီ ငခ်စံာ  က  ု

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html တငွ ် ကညူ့ြ်ါ။ 

ဂ  ေးဆန် ူ့က္ ငရ်ရေးဝါေ 

 နက်နုပ်မ ျု ွဲ့တငွ ်ဂျျူေးလ မျ ျုေး အနညေ်းငယ ်စရုံုေးဝတပ်ြျု ာ  ဟ ဒ ီဘ ုာေးရကျာငေ်း 

တစ်ရကျာငေ်းရှ ပြီေး အမျာေးအာေးပေငူ့ ်အ ပ တပ ေးမ  ရ  ွဲ့ရပပ င ေးလာ ကရသာ ဂျျူေးလ မျ ျုေးမျာေး 

ပေစ်သည။်   ဂျျူေးဆန် ူ့ကျငရ် ေး လြ်ုရဆာငခ်ျကမ်ျာေးရှ ရ ကာငေ်း မ ကာေးသ  ြါ။ 

လ က္ိုန်က္ ေးမခငေ်း 

န ငုင်ပံခာေးရ ေးဝနက်ကေီးဌာန၏ လ ကနုက် ေးမ  အစ ီငခ်စံာ က  ု

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ တငွ ် ကညူ့ြ်ါ။ 

ြသန်စြ်ွေးသ ြ ာေး 

ရုြ်ြ ငုေ်းဆ ငု ်ာ၊ အာရုံခမံ ဆ ငု ်ာ၊ အသ ဉာဏဆ် ငု ်ာနငှူ့ ်စ တြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာ 

မသနစ်ွမ်ေးသ မျာေးအာေး ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေးက  ုဥြရဒက တာေးပမစ်ထာေးသည။်   

မသနစ်ွမ်ေးသ မျာေးအာေး အလြ်ုအကာအကယွရ်ြေးပခငေ်း၊ ြညာရ ေးတနေ်းတ  ရှ ရစပခငေ်း၊ 

အမျာေးသံေုး သယယ် ြ ု ူ့ရဆာငရ် ေးက  ုအသံေုးပြန ငုပ်ခငေ်းမျာေးအာေး ဥြရဒက 

ပြဌာနေ်းထာေးရသာလ်ညေ်း ယငေ်းပြဌာနေ်းချကမ်ျာေး အာဏာသကရ် ာကမ် ရှ ရစ န ်

ထ ရ ာကစ်ွာ ရဆာင ွ်ကမ်  မရှ ြါ။   မသနစ်ွမေ်းကရလေးမျာေးဆ ငု ်ာ အဒီငစ်ငတ်ာ၏ 

အဆ အု  မသနစ်မွ်ေးရသာ ကရလေးမျာေးသည ်အပခာေးကရလေးမျာေးနငှူ့ ်စာလျှင ်

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


ရကျာငေ်းတကန် နေ်း န မ်ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်  က ဗုစ်-၁၉ ရလျာူ့ကျရ ေးအတကွ ်

ကန် ူ့သတခ်ျကမ်ျာေးနငှူ့ ်စစ်အာဏာသ မေ်းပခငေ်းတ ု ူ့ရ ကာငူ့ ်မသနစ်ွမ်ေးကရလေးမျာေး 

ြညာသငယ် မ ၊ မသနစ်မွ်ေးသ မျာေးအရြေါ် မလ လုာေးသညူ့အ်ပမငမ်ျာေးနငှူ့ ်

ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေးက  ုရလျှာူ့ချ န ်အဓ ကထာေးသညူ့ ်အစအီစဉမျာေး အြါအဝင ်

ယငေ်းဝနရ်ဆာငမ် မျာေး ယ န ငုမ် အတကွ် ြ ၍ု အကန် ူ့အသတ ်ပေစ်ရစသည။်  

ပမ ျု ွဲ့ ပြရဒသရှ  မသနစ်ွမေ်း စစ်မ ထမ်ေးရဟာငေ်းမျာေးသည ်ဦေးစာေးရြေးမ  အရပခခပံေငူ့ ်

တ ညသီညူ့ ်အဆငူ့လ်စာရှ ရသာ န ငုင်ံူ့ဝနထ်မ်ေးအလြ်ုက  ုတ ာေးဝငအ်ကျ ျုေးခစံာေးခငွူ့အ်ပေစ် 

 ရလူ့ရှ  ကသည။်   မ အ  အ ြ်ဘက ်မသနစ်ွမ်ေးသ မျာေးအာေး တ ာေးဝငအ်က အည ီ

ရြေးမ တငွ ်ယာယမီသနစ်ွမ်ေးမ အတကွ ်လစာ၏ သံေုးြံုနစှ်ြံကု  ုအမျာေးဆံေုး တစ်နစှ်နငှူ့ ်

အပမ တနေ်းမသနစ်မွ်ေးမ အတကွ ်အခနွလ်တွ ်ရထာကြံ်ူ့ရ ကေးတ ု ူ့ ြါဝငသ်ည။်  

အ ပ်ခ ်အ ိုငဗီ်နငှူ့ ်ရအူ့ေစ် ်လ ြှုရရေး အြည်ေးစက္ ်

အ ြ်ချအ် ုငဗီ်/ ရအူ့ဒစ်် က ေးစကခ်ထံာေး သ  လ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးအရြေါ် အလြ်ုအက ငု ်

ခွ ပခာေးဆကဆ်ခံ ံမ မျာေး အြါအဝင ်လ မ အေွ ွဲ့အစညေ်းဆ ငု ်ာ အ ကမ်ေးေကမ် မျာေးနငှူ့ ်

နှ မ်ချဆကဆ်မံ မျာေး ဆကလ်က ်ပေစ်ရြေါ်ရနခ ူ့သည။်   န တအ်ာေးပေငူ့ ်ရစာ်ကာေးရပြာဆ ပုခငေ်း၊ 

အရနာှငူ့အ်ယကှရ်ြေးပခငေ်း၊ ပခ မ်ေးရပခာကပ်ခငေ်းနငှူ့ ်က ယုထ် လကရ် ာက ်တ ကုခ် ကုပ်ခငေ်းမျာေး 

အြါအဝင ်အန ငုက်ျငူ့မ် မျာေးရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး ရှ သည။်   ဥြရဒမျာေး၊ လ မ ရ ေးနငှူ့ ်

ရငရွ ကေးအတာေးအဆေီးမျာေးရ ကာငူ့ ်အ ြ်ချအ် ုငဗီ်/ရအူ့ဒစ်် ရှ သ မျာေးအတကွ ်

ဝနရ်ဆာငမ် မျာေး  ရှ  န ် ကန် ူ့ ကာရနဆ ပေစသ်ည။်  ယငေ်းအတာေးအဆေီးမျာေးတငွ ်

လ မ ရ ေးအမညေ်းစက၊် မလ လုာေးအြ်ရသာ လ ငသ်တမ်ှတခ်ျကမ်ျာေး၊ မရကာငေ်းမွနရ်သာ 

အရပခခ ံအရဆာကအ်အံု၊ အပမစ်တယွရ်နသညူ့ ်မ ေးယစ်ရဆေး ကနုသ်ယွမ် ၊ န ငုင်ရံ ေး 



မတညပ်င မ်မ နငှူ့ ်က ဗုစ-်၁၉ က ေးစကရ် ာဂါတ ု ူ့ ြါဝင ်ကသည။်   ဥြရဒမျာေးက 

အ ြ်ချအ် ုငဗီ်/ ရအူ့ဒစ်် က ေးစကန် ငုရ်ပခမျာေးသညူ့ ်အပြျုအမ မျာေးက  ုပြစ်မ အပေစ် 

ပြဌာနေ်းထာေးပခငေ်းရ ကာငူ့ ်ယငေ်းသ ု ူ့ ပြျုမ သညူ့သ် မျာေးအာေး မနစှ်ပမ ျု ွဲ့ ပခငေ်း၊ 

ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ ပြျုပခငေ်းတ ု ူ့က  ုတနွေ်းအာေးရြေးသက ူ့သ ု ူ့ ပေစ်ရနပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့အတကွ ်

အ ြ်ချအ် ုငဗီ် ကာကယွတ်ာေးဆေီးရ ေး၊ ကသုရ ေးနငှူ့ ်ရစာငူ့ရ်ရှာကရ် ေး ဝနရ်ဆာငမ် မျာေး 

 ရှ န ငုမ် က  ုအဟန် ူ့အတာေးမျာေး ပေစ်ရစြါသည။်  

န ငုင်ရံ ေးမတညပ်င မ်မ ရ ကာင်ူ့ အရ ေးတကကေီး လြ်ုရဆာင ်မည်ူ့ အ ာမျာေးက  ု

စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက  ြ်ဆ ငုေ်းထာေးပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့နငှူ့ ်ြတသ်ကသ်ညူ့ ်လ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးနငှူ့ ်

အေွ ွဲ့မျာေးက စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးနငှူ့ ်ထ ရတွွဲ့ဆကဆ်မံ က  ုရလျှာူ့ချခ ူ့သည။်  

လ ငစ် တတ် ြ်ေးညွတြ်ှုနငှူ့ ်လ ငသ်တြှ်တခ် က္ြ် ာေးအရပေါ် အရမခခံရသာ 

အ က္ြ်ေးြက္ြ်ှု၊ မပစြ်ှုအမြစသ်တြှ်တြ်ှုနငှူ့ ်အမခာေးရသာ ြတရာေးြှု 

လိုပ်ရပ်ြ ာေး 

အမျ ျုေးသာေးအချငေ်းချငေ်း သရဘာတ ညပီြီေး လ ငဆ်ကဆ်မံ သည ်ပြစ်မ ရပမာကရ်သာ်လညေ်း 

ပြီေးခ ူ့သညူ့န်စှ်မျာေးတငွ ်ပြျုလြ်ုခ ူ့ရသာ န ငုင်ရံ ေးပြျုပြငရ်ပြာငေ်းလ မ မျာေးက 

အမျ ျုေးသမီေးချငေ်းစ တဝ်ငစ်ာေးသ မျာေး၊ အမျ ျုေးသာေးချငေ်း စ တဝ်ငစ်ာေးသ မျာေး၊ 

လ ငတ် /လ ငက်ွ နစှ်မျ ျုေးလံေုး စ တဝ်ငစ်ာေးသ မျာေး၊ လ ငရ်ပြာငေ်းထာေးသ မျာေး၊ ကျာေး-မ 

သမရ ုေးကျ လ ငသ်တမ်တှခ်ျကန်ငှူ့ ်မက ကုည်သီ မျာေး စသညူ့ ်လ ငက်ွ ပြာေးမ  အမျ ျုေးမျ ျုေး 

(LGBTQI+) အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းအတကွ ်အမျာေးပြညသ် ဆ ငု ်ာ အခမ်ေးအနာေးမျာေး 

ကျငေ်းြရ ေးနငှူ့ ်လ မ အေွ ွဲ့အစညေ်းတငွ ်လတွလ်ြ်စွာ ြါဝငရ်ဆာင ွ်ကရ် ေးတ ု ူ့က  ု

ြ ုမ ုလယွက် ရစခ ူ့သည။်   ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေး၊ လ မ ရ ေးအမညေ်းစကန်ငှူ့ ်



လကသ်ငူ့မ်ခပံခငေ်းမျာေးက သာမနပ်ြညသ် လ ထအု ကာေး ဆကလ်ကရှ် ရနဆ  ပေစသ်ည။်   

ဥြမာ လ ငရ်ပြာငေ်းထာေးသ မျာေးသည ်  တြ်ေွ ွဲ့၏ ရနာှငူ့ယ်ကှမ် က  ုခ ံရလူ့ရှ ပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ 

လ ငသ်တမ်တှခ်ျကက်  ုအသ အမှတ ်မပြျု ကရြ။   စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကတ်ငွ ်

LGBTQI+ မျာေးအာေး အ ကမ်ေးေကမ်  ြ မု ုတ ေုးမျာေးလာရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေးတငွ ်

ရော်ပြသည။်   စစအ်ာဏာရှငမ်ျာေးအာေး ဆန် ူ့ကျငက်န် ူ့ကကွဆ်နဒပြရနစဉအတငွေ်း 

LGBTQI+ အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းမှ အနညေ်းဆံေုး ၁၂ ဦေးရသဆံေုးခ ူ့ပြီေး ၇၃ ဦေး ေမ်ေးဆေီးခ ံရ ကာငေ်း 

အနယ် ဂျီ လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးဆ ငု ်ာဝနက်ကေီးက ဇ လ ငုလ်တငွ ်ရပြာဆ ခု ူ့သည။်  

န ဝုငဘ်ာလအတ  LGBTQI+ အသ ငုေ်းအဝ ငုေ်းမ ှအနညေ်းဆံေုး ၆၅ ဦေးအေမ်ေးခ ံပြီေး 

ေမ်ေးဆေီးချျုြ်ရနာှငခ်ရံန ဆ ပေစ်ရ ကာငေ်းနငှူ့ ်၂၈ ဦေးမှာ ြုနေ်းခ ရုနပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်

လတွရ်ပမာကန်ယရ်ပမသ ု ူ့ ထကွရ်ပြေးခ ူ့ ကရ ကာငေ်း သ  သည။်   

လတွလ်ြ်သညူ့အ်ာရှအသ၏ံ သတငေ်းအ  ဒမီ ုကရ စီရ ေး ရထာကခ်အံာေးရြေးသ  

LGBTQI+ မျာေးအာေး ေမ်ေးဆေီးပြီေးရနာကြ် ငုေ်း စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက 

ြစ်မတှထ်ာေးနှ မ်ချပခငေ်းမျာေး ပြျုလြ်ုခ ူ့ ာတငွ ်လ ငြ် ငုေ်းဆ ငု ်ာ ရစာက်ာေးမ မျာေး၊ 

မခခံျ မခသံာပေစ်ရအာင ်ရစာ်ကာေးရပြာဆ မု မျာေး၊ အဝတအ်စာေးမျာေးက  ု

ရလာှငရ်ပြာငပ်ခငေ်းနငှူ့ ်က ယုထ် လကရ် ာက် ရ ုကန်ကှမ် မျာေးလညေ်း ြါဝငသ်ည။်  

လ ငစ် တတ် မ်ေးညွတမ် နငှူ့ ်လ ငြ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ သတမ်ှတခ်ျကမ်ျာေးရြေါ် အရပခခပံြီေး 

အလြ်ုခန် ူ့အြ် ာတငွ ်ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေး ရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး  ရှ သည။်   

LGBTQI+ အမျာေးအပြာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ူ့၏ ရ ွေးချယမ် အရြေါ် ရပြာဆ  ုသ ု ူ့မဟတု ်

ပမငသ်ာြါက ြညာသင ်ကာေးရ ေးနငှူ့ ်အလြ်ုအက ငု ် ရှ ရ ေးတ ု ူ့တငွ ်ကကေီးမာေးသညူ့ ်

အဟန် ူ့အတာေးမျာေးနငှူ့ ် ငဆ် ငု ်က သည။်   LGBTQI+ မျာေးသည ်

ကျနေ်းမာရ ေးဝနထ်မ်ေးမျာေးထမံှလညေ်း ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ  ခ ံက  ာတငွ ်လ သ ရှင ်ကာေး 



အရှကခ်ွ ပခငေ်းမျာေးလညေ်း ရှ သည။် 

ပဗ တ သျှရကာငစ်ီ၏ ၂၀၁၉ ခနုစှ် အစ ီငခ်စံာတစ်ရစာငတ်ငွ ်LGBTQI+ ယဉရကျေးမ က  ု

လကခ်ရံ ေး/မခရံ ေးအတကွ ်အပမငသ်ရဘာထာေး ကွ ပြာေးမ မျာေးရှ ရနရ ကာငေ်း 

ရော်ပြထာေးသည-်   ရပေဆ သု ၏ ငါေးဆယ ်ာခ ငုန်  နေ်းက လကမ်ခြံါ။  ပချံုငံ ုကညူ့လ်ျှင ်

ယငေ်းအပမငသ်ရဘာထာေးရပေဆ သု မျာေးသည ်ရယဘယုျအာေးပေငူ့ ်LGBTQI+ 

လ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးက  ုလကခ်လံ  ုကရသာလ်ညေ်း ရမေးပမနေ်းခ ံသ ၏ မ သာေးစုအသ ငုေ်းအဝ ုငေ်း 

သ ု ူ့မဟတု ်န ငုင်ရံ ေးသမာေး LGBTQI+ ပေစ်ရနြါက ၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး လကခ်လံ မု  

နညေ်းြါေး ကသည။် 

အပ ိုငေ်း ၇။ အလိုပ်သြာေးအခွငူ့အ်ရရေး 

က္။ လတွလ်ပ်စာွ အသငေ်းအပငေ်းြဲွှုံ့စညေ်းခွငူ့န်ငှ ူ့ ်စိုရပါငေ်းရတာငေ်းဆ ိုပ ိုငခွ်ငူ့ ်

ရေရော်ဝါ ီလ ၁  ကရ်န ူ့ စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကြ် ငုေ်းတငွ ်

အလြ်ုသမာေးအစညေ်းအရုံေးမျာေးက  ုကျယက်ျယပ်ြန် ူ့ပြန် ူ့ ေ နှ ြ်လာ ာတငွ ်အလြ်ုသမာေး 

သမဂ္ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးနငှူ့ ်အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးက ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အရပခခလံတွလ်ြ်ခငွူ့န်ငှူ့ ်

လ ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးအ  လြ်ုရဆာငပ်ခငေ်းမျာေး အတကွ ်တ ာေးလကလ်တွ ်

သတပ်ေတပ်ခငေ်းမျာေး၊ တ ာေးဥြရဒနငှူ့ ်မညညီွတသ်ညူ့ ်ေမ်ေးဆေီးထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်းမျာေးက ု 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ကျျူေးလနွခ် ူ့သည။်   စစအ်ာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာက ်

အလြ်ုသမာေးဥြရဒမျာေးသည ်အမျာေးအာေးပေငူ့ ်အာဏာသကရ် ာကပ်ခငေ်း မရှ ြါ သ ု ူ့မဟတု ်

အသငေ်းအြငေ်းေွ ွဲ့စညေ်းမ နငှူ့ ်အလြ်ုသမာေးအရ ေး လ ြ်ရှာေးသ မျာေးအာေး 

ဆန် ူ့ကျင ်နအ်တကွသ်ာ အဓ က အသံေုးပြျုခ ူ့ပြီေး လြ်ုငနေ်းြ ငုရှ်ငမ်ျာေးနငှူ့ ်စစအ်ာဏာရှင ်



အကျ ျုေးစီေးြွာေးအတကွ ်အသံေုးချခ ူ့သည။်  

အနညေ်းဆံေုး အလြ်ုသမာေး သမဂ ္၁၆ ခကု  ုတ ာေးမဝငရ် ကာငေ်း စစတ်ြ်က 

ရ ကညာခ ူ့ပြီေးရနာက ်သမဂ္ရခါငေ်းရဆာင ်၈၅ ဦေးနငှူ့အ်ထကက်  ုေမေ်းဝ မ်ေးထတုခ် ူ့ ာတငွ ်

ပမနမ်ာန ငုင်အံလြ်ုသမာေး သမဂ္မျာေးအေွ ွဲ့ချျုြ်မ ှ၁၁ ဦေး ြါဝငပ်ြီေး သမဂရ္ခါငေ်းရဆာင ်

အမျာေးအပြာေးသည ်အကျဉေးရထာငမ်ျာေးတငွ ်ေမ်ေးဆေီးချျုြ်ရနာှငခ်ရံန ကာ အချ ျု ွဲ့ မှာ 

ရြျာကဆ်ံေုးရနသည။်    အလြ်ုသမာေးသမဂမ္ျာေးနငှူ့ ်သမဂ္ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေး၏ 

ရနအ မမ်ျာေးက  ုဝငရ် ာကစ်ီေးနငှေ်းရ ကာငေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချက ်အမျာေးအပြာေး ရှ သည။်  

သမဂ္ရခါငေ်းရဆာင ်တစ်ဒါဇငရ်ကျာ် အသတခ်ခံ ူ့ သည။်  

အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး လတွလ်ြ်ရသာ အလြ်ုသမာေးသမဂ္မျာေး ထ ရထာငခ်ငွူ့န်ငှူ့ ်အေွ ွဲ့သ ု ူ့ 

ဝငရ် ာကခ်ငွူ့၊် စုရြါငေ်းရစူ့စြ်ည  န  ငေ်းခငွူ့န်ငှူ့ ်ဆနဒပြခငွူ့တ် ု ူ့က  ုဥြရဒက ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်   

ဥြရဒအ  သမဂ္လ ြ်ရှာေးမ ရ ကာငူ့ ်အလြ်ုထတုခ် ံရသာ အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး 

ပြနလ်ညခ်န် ူ့ထာေး န ်ရတာငေ်းဆ ခုငွူ့ ်ရှ ရသာ်လညေ်း  ာထ ေးအဆငူ့ရ်လျှာူ့ချပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်

မရပြာငေ်းမရန  ရပြာငေ်းရရ ွဲ့ရစပခငေ်းမျ ျုေးပေငူ့ ်သမဂ္ဆန် ူ့ကျငသ်ညူ့ ်ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေးက  ု

အတ အလငေ်း တာေးပမစထ်ာေးပခငေ်းမရှ သလ  ုသမဂ္တစ်ခေွု ွဲ့စညေ်း န ်ကက ျုေးြမ်ေး ကရသာ 

အလြ်ုသမာေးမျာေးအတကွ ်အကာအကယွရ်ြေးမ က လုညေ်း တ တ ြြ ရော်ပြထာေးပခငေ်း 

မရှ ြါ။   သမဂ္က  ုတ ာေးဝငမ်တှြံ်ုတင ်မပြီေးမ ီအလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး 

အလြ်ုထတုြ်စ်ပခငေ်းအတကွ် လံရုလာကရ်သာ ကာကယွရ်ြေးမ က  ုဥြရဒတငွ ်

ပြဌာနေ်းထာေးပခငေ်း မရှ ြါ။  အစ ုေး ဝနထ်မ်ေးမျာေး၊ လံပုချံုရ ေးဝနထ်မ်ေးမျာေးနငှူ့ ်

  ဝနထ်မ်ေးမျာေးအာေး သမဂ္ေွ ွဲ့စညေ်းပခငေ်းက  ုဥြရဒက တာေးပမစထ်ာေးသည။်  

အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ ကနုသ်ယွမ်  သ ု ူ့မဟတု ်လြ်ုငနေ်းအမျ ျုေးအစာေးအတငွေ်းရှ  



သမဂမ္ျာေးတငွသ်ာ ဥြရဒအ  ြါဝငခ်ငွူ့ပ်ြျုထာေးပြီေး ကနုသ်ယွမ်  သ ု ူ့မဟတု ်လြ်ုငနေ်း၏ 

အဓ ြပာယေွ်ငူ့ဆ် ခုျကမ်ာှ ရှငေ်းလငေ်းမ  မရှ ြါ။   အရပခခအံလြ်ုသမာေးအေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးတငွ ်

အနညေ်းဆံေုး အလြ်ုသမာေး ၃၀ ဦေးရှ  မညပ်ေစ်ပြီေး ပမ ျု ွဲ့နယမ်တှြံ်တုငအ် ာရှ မတှစ်ဆငူ့ ်

အလြ်ုသမာေး၊ လ ဝငမ် ကကေီး ကြ်ရ ေးနငှူ့ ်ပြညသ် ူ့အငအ်ာေးဝနက်ကေီးဌာန (အလြ်ုသမာေး 

ဝနက်ကေီးဌာန) ၏ မှတြံ်တုငအ် ာရှ ချျုြ်ရုံေးတငွ ်မှတြံ်တုင ်မည ်ပေစသ်ည။်   

အလြ်ုသမာေးအေွ ွဲ့ချျုြ်မျာေးနငှူ့ ်ြ ေးရြါငေ်းအေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးမျာေးသည ်န ငုင်တံကာ 

အလြ်ုသမာေးအေွ ွဲ့ချျုြ်မျာေးနငှူ့ ်ြ ေးရြါငေ်းအေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးတငွ ်အေွ ွဲ့ဝငအ်ပေစ် 

ြါဝငရ်ဆာင ွ်ကပ်ခငေ်းက ု ဥြရဒက ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်  

အလြ်ုသမာေးက စစ ြ်မျာေးက ု ရဆာင ွ်ကရ်နသညူ့ ်အနဂ်ျီအ မုျာေး အြါအဝင ်

ပြညတ်ငွေ်းအနဂ်ျီအ မုျာေးသည ်န ငုင်ပံခာေးရထာကြံ်ူ့ရငကွ  ုလကမ်ခသံ၍ ဆနဒအရလျာက ်

မှတြံ်တုင ်န ်ဥြရဒက ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်   စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးသည ်

န ငုင်တံကာအလြ်ုသမာေးအေွ ွဲ့ချျုြ် (ILO) ပြညတ်ငွေ်းရုံေး၏ လြ်ုရဆာငခ်ျကမ်ျာေးက  ု

ဝငရ် ာကစ်ကွေ်ကရ်န ာတငွ ်ဘဏအ်ရကာင်ူ့မျာေးအာေး ကန် ူ့သတပ်ခငေ်းမျာေး၊ ILO 

အ ာရှ မျာေး၏ ဗီဇာက  ုပငငေ်းြယပ်ခငေ်း၊ အခနွက်ငေ်းလတွခ်ငွူ့မ်ပြျုပခငေ်းမျာေး မှတစ်ဆငူ့ ်

လြ်ုရဆာငပ်ခငေ်းမျာေး ြါဝငသ်ည။် 

သမဂမ္ျာေးအရနနငှူ့ ်အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး က ယုစ်ာေးပြျုခငွူ့၊် ရစူ့စြ်ည  န  ငေ်းခငွ်ူ့၊ 

အလြ်ုသမာေးမျာေးနငှူ့ ်စရုြါငေ်းည  န  ငေ်းခငွူ့မ်ျာေးက  ုဥြရဒက ရြေးထာေးပြီေး ည  န  ငေ်းရ ေးအေွ ွဲ့ 

သ ု ူ့မဟတု ်ည  န  ငေ်းရ ေးခံအုေွ ွဲ့သ ု ူ့ က ယုစ်ာေးလယှမ်ျာေး ရစလ တခ်ငွူ့ ်ပြျုထာေးသည။် သ ု ူ့ ာတငွ ်

အလြ်ုရှငမ်ျာေးက အရ ေးယ မခ ံြ  မ မ တ ု ူ့ ကက ျုကသ်လ  ုသ ု ူ့မဟတု ်စစ်တြ်၏ ြံူ့ြ ုေးမ ပေင်ူ့ 

သမဂ္ရခါငေ်းရဆာငမ်ျာေးအာေး အလြ်ုထတုရ် ကာငေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကမ်ျာေး  ရှ သည။်   



အစ ုေး နငှူ့ ်အစ ုေး မဟတုရ်သာ က ယုစ်ာေးလယှမ်ျာေးြါဝငသ်ညူ့ ်စီမခံန် ူ့ခွ မ  

ရကာ်မတတီစ ်ြ်သည ်အထ ေးစီေးြွာေးရ ေးဇုံတငွ ်အလြ်ုရှငန်ငှူ့ ်အလြ်ုသမာေးမျာေးအ ကာေး 

အပငငေ်းြွာေးမ က  ုြထမဆံေုးအဆငူ့အ်ပေစ် ည  န  ငေ်းရဆာင ွ်က ်န ်ဥြရဒက 

ပြဌာနေ်းထာေးသည။်  

သ ု ူ့ ာတငွ ်မတလ်အတငွေ်းတငွ ်စစ်တြ်သည ် နက်နုတ် ငုေ်း၊ လ  ငသ်ာယာနငှူ့ ်ရ  ပြညသ်ာ 

ပမ ျု ွဲ့နယမ်ျာေးရှ  အဓ က စကမ် ဇုံ နစှ်ခတုငွသ်ာမက စကမ် လြ်ုငနေ်းနငှူ့ ်

ထတုလ်ြ်ုရ ေးလြ်ုငနေ်း အမျာေးအပြာေးရှ သည်ူ့ အပခာေးပမ ျု ွဲ့နယမ်ျာေးက လုညေ်း 

စစ်အြ်ုချျုြ်ရ ေး ရ ကညာပြီေး ထ နေ်းချျုြ်မ မျာေးက  ုလ  ရပြာငေ်းယ လ ကုသ်ည။်   

အချ ျု ွဲ့အလြ်ုရှငမ်ျာေးသည ်စစ်တြ်နငှူ့ ်ဆကစ်ြ်ရနသညူ့ ်လံပုချံုရ ေးအရစာငူ့မ်ျာေးက  ု

ငာှေး မေ်းပြီေး အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး ပခ မ်ေးရပခာကရ်နာှကယ်ကှမ် မျာေး ပြျုလြ်ုရ ကာငေ်း 

အလြ်ုသမာေးက ယုစ်ာေးလယှမ်ျာေးက စပွ စွွဲခ ူ့ပြီေး တစ်ခါတစ ံ် 

အပငငေ်းအခံမုျာေးအရှ နပ်မငူ့လ်ာြါက ရသရစန ငုရ်သာ အ ကမ်ေးေကမ် မျာေး အထ  

ပေစ်ရြေါ် ခ ူ့သည။်   မတလ် ၁၆  ကရ်န ူ့က ရှငေ်းဂျာ (Xing Jia) ေ နြ်စကရုံ်တငွ ်

လြ်ုခရတာငေ်းဆ သုညူ့ ်အလြ်ုသမာေးတစ်စနုငှူ့ ်အပငငေ်းအခံပုေစ်ြွာေးခ ူ့ ာ အလြ်ုရှငက် 

  ရခေါ် ပြီေး ရပေရှငေ်းခ ငုေ်းခ ူ့ရ ကာငေ်း သတငေ်း ရှ သည။်     က ြစ်ခတသ်ပေင်ူ့ အနညေ်းဆံေုး 

အလြ်ုသမာေး ၆ ဦေး ရသဆံေုးခ ူ့သည။် 

ဥြရဒအ  ကဏ္ဍအမျာေးစုတငွ ်သြ တရ်မှာကပ်ြေင ေးကိို ခငွူ့ပ်ပြုထ ေးပြီေး သကဆ် ငု ်ာ 

အလြ်ုသမာေးအေွ ွဲ့အစညေ်း၏ ခငွ်ူ့ပြျုချကက် ူ့သ ု ူ့ရသာ လ အုြ်ချကမ်ျာေး ရှ သည။်  ဥြရဒက 

အလြ်ုနငှူ့ ်တ ကုရ် ုကမ်ြတသ်ကရ်သာ ပြဿနာမျာေးအတကွ ်သြ တရ်မှာကခ်ငွူ့ ်မပြျုြါ။   

ရ ၊ မေီးနငှူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေးဝနရ်ဆာငမ် မျာေးက ူ့သ ု ူ့ မရှ မပေစ်လ အုြ်ရသာ 



ဝနရ်ဆာငမ် လြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်သြ တရ်မှာကပ်ခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်အလြ်ုြ တပ်ခငေ်းမျာေးက ု 

ဥြရဒက ခငွူ့မ်ပြျုြါ။  ပြညသ် ူ့ဝနရ်ဆာငမ်  လြ်ုငနေ်းမျာေး (သယယ် ြ ု ူ့ရဆာငရ် ေး၊ 

ကနုတ်ငက်နုခ်ျလြ်ုငနေ်း၊ စာတ ကုလ်ြ်ုငနေ်း၊ သန် ူ့ရှငေ်းရ ေး၊ သတငေ်းနငှူ့ ်ပြန ်ကာေးရ ေး၊ 

ဆကသ်ယွရ် ေး၊ နညေ်းြညာ၊ စွမ်ေးအင၊် ရ နနံငှူ့ ်ရငရွ ကေးကဏ္ဍမျာေး အြါအဝင)် အတကွ ်

သကဆ် ငု ်ာ အလြ်ုသမာေး အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးနငှူ့ ်ည  န  ငေ်းရ ေးအေွ ွဲ့မျာေးသ ု ူ့ ၁၄  က ်

ကက ျုတငအ်ရ ကာငေ်း ကာေးကာ အလြ်ုြ တခ်ငွူ့ ်ပြျုထာေးသည။်  

ပြညသ် ူ့ဝနရ်ဆာငမ် လြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်သြ တရ်မှာကပ်ခငေ်းသည ်ရယဘယုျအာေးပေငူ့ ်

အပခာေးကဏ္ဍမျာေးရှ  အလာေးတ လြ်ုငနေ်းမျာေးက ူ့သ ု ူ့ြင ်ပေစ်ရသာ်လညေ်း 

အန မ်ူ့ဆံေုးလ အုြ်သညူ့ ်ဝနရ်ဆာငမ် လြ်ုငနေ်းအဆငူ့က်  ုဆံေုးပေတန် ငု ်နအ်တကွ် 

သြ တမ်ရမှာကမ်ီ ၇  က ်ကက ျုတငအ်ရ ကာငေ်း ကာေးပခငေ်းနငှူ့ ်အလြ်ုသမာေးမျာေးနငှူ့ ်

စီမံအြ်ုချျုြ်သ မျာေးအ ကာေး ရစူ့စြ်ည  န  ငေ်းပခငေ်းတ ု ူ့က  ုပြျုလြ်ု သည။်  

အစ ုေး သည ်လတွလ်ြ်စွာ အသငေ်းအြငေ်းေွ ွဲ့စညေ်းခငွူ့ဆ် ငု ်ာ အလြ်ုသမာေးဥြရဒမျာေးက  ု

ထ ရ ာကစ်ွာ အရကာငအ်ထညရ်ော်မ  မရှ ြါ။  အလြ်ုသမာေးဥြရဒဆ ငု ်ာ 

ရောကေ်ျကမ် မျာေးအတကွ ်ပြစဒ်ဏမ်ျာေးသည ်န ငုင်သံာေးအခငွူ့အ်ရ ေး ပငငေ်းြယပ်ခငေ်းနငှူ့ ်

သကဆ် ငုသ်ညူ့ ်အပခာေးဥြရဒမျာေးနငှူ့ ်တ ညပီေစ်သည။် သ ု ူ့ရသာ် ယငေ်းဥြရဒမျာေးက  ု

အဓ ကအာေးပေငူ့ ်လတွလ်ြ်ရသာ ကနုသ်ယွမ် သမဂမ္ျာေးအာေး နှ ြ်ကြ်ွ န ်အသံေုးချပြီေး 

အလြ်ုရှငမ်ျာေးအာေး အရ ေးယ  န ်မဟတုရ်ြ။  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်း သြ တရ်မှာကပ်ခငေ်း၊ အလြ်ုသမာေးမျာေး 

စုရြါငေ်းလြ်ုရဆာငပ်ခငေ်းတ ု ူ့အာေး စစတ်ြ်က လကတ်ံု ူ့ပြနခ် ူ့ ာတငွ ်ရသနတန်ငှူ့ ်ချ နပ်ြီေး 

အလြ်ုပြနဝ်ငခ် ငုေ်းပခငေ်းမျာေးလညေ်း ရှ သည။်   ရေရော်ဝါ ီလ ၁၉  ကရ်န ူ့တငွ ်



မနတရလေးပမ ျု ွဲ့ ရှ  သရဘသာနငှူ့ ်ဆ ြ်ခတံတံာေး အလြ်ုသမာေးမျာေးက CDM က  ု

ရထာကခ်ြံံူ့ြ ေုးသညူ့အ်ရနနငှူ့ ်သြ တရ်မှာကခ် ူ့ ကသည။်   စစ်တြ်က ရသနတပ်ေငူ့ ်

ချ န ွ်ယပ်ြီေး အဓမမအလြ်ုပြနဝ်ငခ် ငုေ်းခ ူ့ရသာ်လညေ်း ကကေီးမာေးသညူ့ ်လ အုြ်စကု စရုံုေးပြီေး 

စစ်တြ်အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးအာေး ြ တဆ် ု ူ့ဟန် ူ့တာေးခ ူ့ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး  ရှ သည။်   စစတ်ြ်က 

လ အုြ်တငွေ်းသ ု ူ့ ြစ်ခတမ် ရ ကာင်ူ့ ဆနဒပြသ မျာေး ရသဆံေုးခ ူ့ သည။်   သြ တရ်မှာက ်

မီေး ထာေးဝနထ်မ်ေးမျာေးနငှူ့ ်သ တ ု ူ့၏ မ သာေးစုမျာေးအာေး ရနအ မမ်ျာေးမှ နငှခ်ျခ ူ့သပေငူ့ ်

ထကွရ်ပြေးခ ူ့ က သည။်  

တစ်န ငုင်လံံေုးအတ ငုေ်းအတာပေငူ့ ်အလြ်ုမျာေး ြ်တန် ူ့ရ ေးသြ တ ်မတလ် ၈  ကရ်န ူ့တငွ ်

စတငခ် ူ့ ာတငွ ်ပြညသ် ူ့ဝနရ်ဆာငမ် ကဏ္ဍမှ အလြ်ုသမာေးအာေးလံေုး 

အလြ်ုပြနဝ်င ်မညပ်ေစ်ပြီေး ထ သု ု ူ့မပြျုလြ်ုြါက  ာဇဝတမ် နငှူ့ ်

စွ ချကတ်ငခ် ံမညပ်ေစရ် ကာငေ်း စစတ်ြ်က လ သ ရှင ်ကာေး ရ ကညာခ ူ့သည။်   

ပြညသ် ူ့ဝနရ်ဆာငမ် ကဏ္ဍ၏ ဌာနအသေီးသေီးမှ အနညေ်းဆံေုး အလြ်ုသမာေး ၁,၁၀၀ သည ်

CDM တငွ ်ြါဝငခ် ူ့သပေငူ့ ်ပခ မ်ေးရပခာကခ် ံပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်

အပြစ်ရြေးခ ံပခငေ်းမျာေးရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေး  ရှ သည။်  

သမဂေွ္ ွဲ့စညေ်းထာေးသညူ့ ်အချ ျု ွဲ့ စကရုံ်မျာေးတငွ ်အလြ်ုသမာေးမျာေးသည ်ခငွူ့ယ် ပြီေး 

ဆနဒပြြွ တကရ် ာကန် ငုမ်ညူ့ ်အာမခခံျကအ်တကွ ်ခငွူ့ဆ် ငု ်ာသရဘာတ ညခီျကမ်ျာေးက  ု

ည  န  ငေ်းခ ူ့ ကသည။်   အချ ျု ွဲ့က စစမျာေးတငွ ်အလြ်ုရှငက် ပငငေ်းဆ သုပေငူ့ ်အလြ်ုြ တပ်ခငေ်းမျာေး 

ပေစ်ရြေါ် ခ ူ့သည။်  CDM တငွ ်ြါဝငပ်ခငေ်းရ ကာငူ့ ်အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး 

အလြ်ုမှထတုခ် ံရ ကာငေ်း သတငေ်း အမျာေးအပြာေး ရှ သည။်   အလြ်ုသမာေးမျာေး CDM 

လ ြ်ရှာေးမ တငွ ်ြါဝငြ်ါက အလြ်ုထတုခ် ံမညဟ်ု စကရုံ်မျာေးကရပြာဆ ရု ကာငေ်း 



သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကအ်မျာေးအပြာေးက ရော်ပြသည။်  

တ ာေးဝင ်အပငငေ်းြွာေးမ  ည  န  ငေ်းပခငေ်းနငှူ့ ်တ ာေးရုံေး လြ်ုထံေုးလြ်ုနညေ်းမျာေးသည ်

အလြ်ုသမာေး ဥြရဒမျာေးက  ုထ ရ ာကစ်ွာ အာဏာသကရ် ာကရ်စန ငုပ်ခငေ်း မရှ ရ ကာငေ်း 

အလြ်ုသမာေးအေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးက သတငေ်းရြေးြ ု ူ့သည။်   စစ်အာဏာသ မ်ေးပြီေးရနာကတ်ငွ ်

အလြ်ုသမာေးမျာေး၏ သရဘာထာေးကွ လွ မ မျာေးက  ုစစ်တြ်က 

 ကာေးဝငရ်ဆာင ွ်ကရ် ကာငေ်း သတငေ်းအစ ီငခ်ခံျက ်အမျာေးအပြာေး ရှ သည။်  

ရဒသနတ  အလြ်ုသမာေးရုံေးမျာေးသည ်သမဂမ္တှြံ်ုတငပ်ခငေ်းအတကွ ်မလ အုြ်ဘ  

ကက ျုေးနစီနစ်ပေငူ့ ်လ အုြ်ချကမ်ျာေးစွာ ရတာငေ်းဆ ရုနပြီေး ၎ငေ်းတ ု ူ့သည ်ဥြရဒနငှူ့ ်

ညညီွတမ် မရှ ရ ကာငေ်း အလြ်ုသမာေး အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေးကလညေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ ကသည။်  

ပမနမ်ာန ငုင်အံလြ်ုသမာေးသမဂမ္ျာေး အေွ ွဲ့ချျုြ်၏ ရပြာဆ ခုျကအ်  

စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်း စစ်လံပုချံုရ ေးတြ်ေွ ွဲ့မျာေးက သမဂ္အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေးအာေး 

ေမ်ေးဆေီးရနာှကယ်ကှလ်ျကရှ်  ာ မနတရလေးပမ ျု ွဲ့ ရှ  ပမနမ်ာူ့အရပခခအံရဆာကအ်အံ၊ု 

လကမ် ြညာနငှူ့ ်ဝနရ်ဆာငမ် သမဂရုံ္ေးက လုညေ်း ဇွနလ်က ဝငရ် ာကစ်ီေးနငှေ်းပြီေး 

အရထရွထအွတငွေ်းရ ေးမ ေးအာေး ေမ်ေးဆေီးခ ူ့ရ ကာငေ်း သ  သည။်   အလြ်ုသမာေး 

သတငေ်းအ ငေ်းအပမစမ်ျာေးအ  အရထရွထအွတငွေ်းရ ေးမ ေးအာေး ဧညူ့သ်ညရ်တွွဲ့ ခငွူ့မ်ပြျုဘ  

ထ နေ်းသ မ်ေးထာေးစဉ ဥြရဒအကျ ျုေးရဆာင ် ယ ခငွူ့မ်ပြျုရ ကာငေ်း သ  သည။်   

သေီးပခာေးအမ တစ်ခတုငွ ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေးက ပမနမ်ာန ငုင် ံရသေွးစညေ်းညညီွတရ်သာ 

အလြ်ုသမာေး သမဂ္ ဒါရ ုကတ်ာအာေး သ ူ့ရုံေးခနေ်းတငွ ်ဧပြီလအတငွေ်းက ေမ်ေးဆေီးခ ူ့သည။်   

ေမ်ေးဆေီးချျုြ်ရနာှငထ်ာေးစဉ စစ်အာဏာြ ငုမ်ျာေးက သမဂ္ဒါရ ုကတ်ာ အမျ ျုေးသမီေး၏ 

နာတာရှညရ် ာဂါအတကွ ်ရဆေး ရှ န ငုမ် နငှူ့ ်အပခာေး ကျနေ်းမာရ ေးဆ ငု ်ာ 



လ အုြ်ချကမ်ျာေးက  ုပငငေ်းငယခ် ူ့ရ ကာငေ်း အလြ်ုသမာေး သတငေ်းအ ငေ်းအပမစမ်ျာေးက 

ဆ သုည။်   ရအာကတ် ဘုာလ အရထရွထလွတွပ်င မ်ေးချမ်ေးသာခငွူ့ပ်ေငူ့ ်ယငေ်းသမဂ္ 

ဒါရ ုကတ်ာက  ုတ ာေးဝငတ် ာေးစွ ဆ ပုခငေ်းမပြျုဘ  ပြနလ် တရ်ြေးခ ူ့သည။်   ရအာကတ် ဘုာလ 

၁၂  ကရ်န ူ့တငွ ်စစ်ခံရုံုေးစစ်ရဆေး ကာေးနာမ တစ်ခပုေငူ့ ်သမဂ္စညေ်းရုံေးရ ေးမ ေး နစှ်ဦေးပေစသ်ညူ့ ်

ဦေး နသ် ရထာကန်ငှူ့ ်မ ကညူ့ပ်ြာရလေးတ ု ူ့က  ုရထာငဒ်ဏ ်တစသ်က ်ချမှတလ် ကုသ်ည။် 

ခ။ အဓြမအလိုပ်ရစခ ိုငေ်းမခငေ်း သ ို ူ့ြဟိုတ ်ြလိုပ်ြရနရ 

အလိုပ်ခ ိုငေ်းရစမခငေ်းြ ာေးက္ ို တာေးမြစမ်ခငေ်း 

ဥြရဒက အဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းပခငေ်း သ ု ူ့မဟတု ်မလြ်ုမရန  အလြ်ုရစခ ငုေ်းမ ြံုစံ 

အမျာေးစကု  ုတာေးပမစထ်ာေးရသာ်လညေ်း စစတ်ြ်နငှူ့ ်ပြစမ် ဆ ငု ်ာ အေွ ွဲ့အစညေ်းမျာေး၏ 

အဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းပခငေ်းမျာေးအာေး တာေးဆေီးန ငုသ်ညူ့ ်လံရုလာကသ်ညူ့ ်အကာအကယွမ်ျာေး 

မရှ ြါ။   ဥြရဒက အပခာေးသ မျာေးက  ုအဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းသ အာေး ပြစ်ဒဏမ်ျာေး 

ပြဌာနေ်းထာေးသည။်   ဥြရဒသည ်အဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းပခငေ်း တာေးပမစခ်ျကက်  ု

ချ ျုေးရောကမ် အတကွ ် ာဇဝတမ်  ပြစ်ဒဏမ်ျာေး သတမ်တှထ်ာေးသည။် သ ု ူ့ရသာ် စစ်တြ်၊ 

အစ ုေး  သ ု ူ့မဟတု ်သာမနအ် ြ်သာေးက ချ ျုေးရောကသ်ညဆ် သုညူ့ ်အရြေါ် မ တည၍် 

ပြစ်ဒဏမ်ျာေးက ကွ ပြာေးမ  ရှ သည။်   ပြစ်ဒဏမ်ျာေးသည ်ပြနရ်ပြေးဆွ မ က ူ့သ ု ူ့ရသာ 

အလာေးတ  ကကေီးရလေးရသာ ပြစ်ဒဏမ်ျာေးနငှူ့ ်ညမီျှသည။်   စစအ်ာဏာြ ုငမ်ျာေးက 

ဤဥြရဒက  ုထ ရ ာကစ်ွာ အာဏာတညရ်စ န ်မရဆာင ွ်ကခ် ူ့ဘ  အထ ေးသပေငူ့ ်ြဋ ြကခ 

အမျာေးအပြာေး ပေစ်ြွာေးသညူ့ ်ရဒသမျာေးတငွ ်ပေစ်သည။်  

၂၀၂၀ နစှ် အရစာြ ငုေ်းတငွ ်အစ ုေး က အဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းမ ဆ ငု ်ာ တ ငု ်ကာေးန ငုသ်ညူ့ ်

ယနတ ာေးတစ်ခကု  ုအလြ်ုသမာေး ဝနက်ကေီးဌာနရအာကတ်ငွ ်ထ ရထာငခ် ူ့သည။်   



စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကြ် ုငေ်းတငွ ်ယငေ်းယနတ ာေး၏ လြ်ုရဆာငခ်ျက ်သ ု ူ့မဟတု ်

လကခ် ံရှ ရသာ တ ငု ်ကာေးမ အရ အတကွ် သ ု ူ့မဟတု ်အရ ေးယ ရဆာင ွ်ကမ် မျာေးဆ ငု ်ာ 

အချကအ်လကက် နေ်းဂဏနေ်းမျာေး မ ရှ ြါ။   ILO က စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေး၏ 

အဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းပခငေ်း အြါအဝင ်စစ်အာဏာြ ုငမ်ျာေး၏ လြ်ုရဆာငမ် မျာေးက  ု

အလနွြ်ငစ် ေုး  မ်ရ ကာငေ်း ထတုရ်ော်ရပြာဆ ခု ူ့သည။်  

စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက CDM အေွ ွဲ့ဝငမ်ျာေး အလြ်ုပြနမ်ဝငြ်ါက ၎ငေ်းတ ု ူ့အာေး 

 ာဇဝတမ် ပေငူ့ ်စွ ဆ မုညပ်ေစ်ရ ကာငေ်း ပခ မ်ေးရပခာကခ် ူ့သည ်(အြ ုငေ်း ၇။ က 

က လုညေ်း ကညူ့ြ်ါ)။  

န ငုင်ပံခာေးရ ေးဝနက်ကေီးဌာန၏ လ ကနုက် ေးပခငေ်းဆ ငု ်ာ အစီ ငခ်စံာ က  ု

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ တငွလ်ညေ်း  ကညူ့ြ်ါ။ 

ဂ။ က္ရလေးလိုပ်သာား အသံိုေးခ ြှုတာေးမြစမ်ခငေ်းနငှူ့ ်အလိုပ်အတကွ္ ်

အန ြ်ူ့ဆံိုေးအသက္အ်ရွယ ်

အဆ ေုး ွာေးဆံေုးြံစုံပေငူ့ ်ကရလေးအလြ်ုသမာေးအသံေုးပြျုမ က ု ဥြရဒက 

တာေးပမစထ်ာေးရသာ်လညေ်း စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက ဥြရဒသကရ် ာကမ် ရှ ရ ေး 

ထ ရ ာကစ်ွာ လြ်ုရဆာငခ် ူ့ပခငေ်း မရှ ြါ။   ဥြရဒအ  အချ ျု ွဲ့ရသာ ကဏ္ဍမျာေးတငွ ်

အလြ်ုလြ်ုန ငုသ်ညူ့ ်အန မ်ူ့ဆံေုးအသကသ်ည ်၁၄ နစှ်ဟ ုသတမ်တှထ်ာေး ာ 

ရ ေးဆ ငုမ်ျာေးနငှူ့ ်စကရုံ်မျာေး ြါဝငသ်ည။် ၁၄ နစှ်အထက ်ကရလေးမျာေးက  ု

"လ ငယအ်လြ်ုသမာေး" ဟ ရသာ အထ ေးပြဌာနေ်းချကမ်ျာေး ချမှတထ်ာေးသည။်  သ ု ူ့ ာတငွ ်

စ ုကြ်ျ ျုေးရ ေးနငှူ့ ်အ မတ်ငွေ်းအလြ်ုမျာေး အြါအဝင ်ကရလေးမျာေးအလြ်ုလြ်ုသညူ့ ်

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


ကဏ္ဍအာေးလံေုးအတကွ ်အန မ်ူ့ဆံေုး အသကအ် ွယ ်ကန် ူ့သတထ်ာေးပခငေ်း မြါရှ ြါ။   အသက ်

၁၆ နစှ်ရအာက ်အလြ်ုသမာေးမျာေးအာေး ရဘေးအနတ ာယရှ် ရသာ ဝနေ်းကျငတ်ငွ ်

အလြ်ုရစခ ငုေ်းပခငေ်း မပြျု န ်ဥြရဒက ပြဌာနေ်းထာေးရသာ်လညေ်း မညသ်ညူ့အ်လြ်ုမျာေးက 

အနတ ာယရှ် ရ ကာငေ်း အစ ုေး က စာ ငေ်းထတုပ်ြနထ်ာေးပခငေ်း မရှ ြါ။   အချ ျု ွဲ့ရသာ 

သေီးပခာေးကဏ္ဍ ဥြရဒမျာေးက အသက ်၁၈ နစှထ်ကင်ယရ်သာ ကရလေးမျာေးအတကွ ်

တာေးပမစထ်ာေးရသာ လြ်ုငနေ်းလြ်ုရဆာငမ်  မျာေးရှ သည။်   ကရလေးအခငွူ့အ်ရ ေး 

ဥြရဒရအာကရှ်  ပြစ်ဒဏမ်ျာေးသည ်ပြနရ်ြေးဆွ ပခငေ်းက ူ့သ ု ူ့ ကကေီးမာေးသညူ့ ် ာဇဝတမ်  

ပြစ်ဒဏမ်ျာေးနငှူ့ ်အလာတ ပေစ်သည။်  

ကရလေးမျာေးသည ်အမျာေးအာေးပေငူ့ ်လမ်ေးရဘေးရစျေးရ ာငေ်းပခငေ်း၊ အမ  ကသ် မ်ေးပခငေ်း၊ 

စာေးရသာကဆ် ငုန်ငှူ့ ်လကေ်က ်ညဆ် ငုတ်ငွ ်စာေးြွ ထ ေုးပခငေ်း၊ 

အထညခ်ျျုြ်ရုံအလြ်ုသမာေးမျာေးနငှူ့ ်အ မ်အက မျာေးအပေစ် လြ်ုက ငု ်ကသည။်   

ကရလေးမျာေးသည ်အမျာေးအာေးပေငူ့ ်တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ စေီးြွာေးရ ေးလြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်

လြ်ုက ငုရ်လူ့ရှ သပေငူ့ ်အချ ျု ွဲ့ရန ာမျာေးတငွ ်မ ေးယစ်ရဆေးနငှူ့ ်ခ ေုးဝကှမ် မျာေးတငွ ်

ြါဝငြ်တသ်ကန် ငုပ်ခငေ်း၊ အေမ်ေးခ ံန ငုပ်ခငေ်း၊ လ ငဆ် ငု ်ာ 

စီေးြွာေးပေစ်အပမတထ်တုခ် ံန ငုပ်ခငေ်း၊ အ ြ်ချအ် ုငဗီ်/ရအူ့ဒစ်န်ငှူ့ ်အပခာေး 

လ ငဆ်ကဆ်မံ မှတစဆ်ငူ့ ်က ေးစကန် ငုသ်ညူ့ ်ရ ာဂါမျာေး  ရှ န ငုပ်ခငေ်း အနတ ာယမ်ျာေးနငှူ့ ်

 ငဆ် ငု ်န ငုသ်ည။်   လကေ်က ်ညဆ် ငုမ်ျာေး၊ စ ုကြ်ျ ျုေးရ ေးလြ်ုငနေ်းမျာေး၊ 

သစ်ထတုလ်ြ်ုရ ေး လြ်ုငနေ်းမျာေး၊ ရကျာကမ်ျကတ် ေးရော်ရ ေးလြ်ုငနေ်း၊ ရတာငေ်း မ်ေးပခငေ်းနငှူ့ ်

အပခာေးရန ာမျာေးတငွလ်ညေ်း အဓမမအလြ်ုရစခ ငုေ်းခ ံန ငုေွ်ယ် ရှ သည။်   

ရကျေးလကရ်ဒသမျာေးတငွ ်ကရလေးမျာေးသည ်ြံုမှနလ် ြုင ်

မ သာေးစစု ုကြ်ျ ျုေးရ ေးလြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်လြ်ုက ငု ်ကပြီေး တစ်ခါတစ ံ် 



အဓမမရစခ ငုေ်းခ ံပခငေ်းမျာေး ရှ န ငုသ်ည။်   ြတတ ပမာေးနငှူ့ ်ရကျာကစ် မ်ေးတ ေးရော်ပခငေ်း၊ 

 ာဘာထတုလ်ြ်ုပခငေ်း၊ အုတေု်တလ်ြ်ုငနေ်းတ ု ူ့တငွလ်ညေ်း 

ကရလေးမျာေးအလြ်ုလြ်ု ကရ ကာငေ်း သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ချကမ်ျာေး  ရှ သည။်  

အလြ်ုသမာေးဝနက်ကေီးဌာန၏  အဆ ေုး ွာေးဆံေုးြံစုံပေငူ့ ်ကရလေးလြ်ုအာေး အသံေုးချမ  

ရတွွဲ့ ရှ ချကမ်ျာေး က  ုhttps://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/findings/ နငှူ့ ်အလြ်ုသမာေးဝနက်ကေီးဌာန၏ ကရလေးအလြ်ုသမာေး သ ု ူ့မဟတု ်

အဓမမလြ်ုအာေးအသံေုးချ၍ ထတုလ်ြ်ုထာေးရသာ ြစစညေ်းမျာေးစာ ငေ်း  က  ု

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods တငွလ်ညေ်း 

 ကညူ့ြ်ါ။ 

ဃ။ အလိုပ်အက္ ိုင၊် အသက္ရ်ြွေးဝြ်ေးရ က္ာငေ်းလိုပ်ငန်ေးတ ို ူ့နငှ်ူ့ ပတသ်က္၍် 

ခဲွမခာေးဆက္ဆ်ြံှု 

အလြ်ုသမာေးဥြရဒနငှူ့ ်စညေ်းမျဉေးစညေ်းကမ်ေးမျာေးက အလြ်ုအက ငုခ်န် ူ့ထာေးမ တငွ ်

ခွ ပခာေးဆကဆ်ပံခငေ်းက  ုတာေးပမစထ်ာေးပခငေ်း မရှ ြါ။  အမျ ျုေးသမီေးမျာေးအာေး အလြ်ုအက ငု ်

ကန် ူ့သတခ်ျကမ်ှာ လ မ ရ ေးနငှူ့ ်ယဉရကျေးမ  အရလူ့အထမျာေးနငှူ့ ်ယံ ုကညမ် မျာေးအရြေါ် 

အရပခခပံြီေး တညရှ် ရနသည။်   ရ ုေး ာအစဉအလာအ  အမျ ျုေးသာေးမျာေးကကေီးစ ုေးရသာ 

အလြ်ုအက ငု ်အမျာေးစု (သစ်ရတာလြ်ုငနေ်း၊ လကသ်မာေးအလြ်ု၊ ြနေ်း ံအလြ်ု၊ 

ငါေးေမ်ေးပခငေ်း) တငွ ်အမျ ျုေးသမီေးမျာေး ြါဝငလ်ြ်ုက ငုခ်ငွူ့ ်မ  ကရသေးဘ  ငာှေး မ်ေးမ  

အရလူ့အထနငှူ့ ်ယဉရကျေးမ  အတာေးအဆေီးမျာေးပေငူ့ ်ထ ထ ရ ာကရ် ာက ်

တာေးပမစ်ခ ံက သည။်   ရပမရအာက ်သတတ ျုထ ေးရော်ရ ေးလြ်ုငနေ်းမအှြ အမျ ျုေးသမီေးအာေး 

မညသ်ညူ့ ်အလြ်ုအက ငုတ်ငွမ်ှ တ ာေးဝင ်တာေးပမစ်ထာေးပခငေ်း မရှ ြါ။   

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods


န ငုင်ဝံနထ်မ်ေးငာှေး မ်ေးမ က ု စီမသံညူ့ ်ဥြရဒတငွ ်"အမျ ျုေးသာေးမျာေးအတကွသ်ာ 

သငူ့ရ်တာ်သညူ့ ် ာထ ေးရန ာ" တငွ ်အမျ ျုေးသာေးမျာေး ခန် ူ့ထာေးပခငေ်းက  ု

မညသ်ညူ့အ်ချကက်မျှ မဟန် ူ့တာေးရစ ဟ ုပြဌာနေ်းထာေးပြီေး "အမျ ျုေးသာေးမျာေးအတကွသ်ာ 

သငူ့ရ်တာ်သညူ့"်  ာထ ေးရန ာဆ သုညက် ု ရနာကထ်ြ် အဓ ြပာယ ်ေွငူ့ဆ် ထုာေးပခငေ်း မရှ ရြ။  

အစ ုေး နငှူ့ ်ြုဂ္လ ကလြ်ုငနေ်းရှငမ်ျာေးက မွတစ်လငဆ်န် ူ့ကျငရ်သာ ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေး 

ကျငူ့သ်ံေုး က ာ ယငေ်းသည ်မွတစ်လငြ် ုင ်စီေးြွာေးရ ေးလြ်ုငနေ်းမျာေး လညြ်တမ် အတကွ ်

အဟန် ူ့အတာေးပေစ်ရစပြီေး အလြ်ုသမာေး ငာှေး မ်ေးထ နေ်းသ မ်ေးန ငုစ်ွမ်ေး၊ သငူ့ရ်တာ်ရသာ 

အလြ်ုစံန နေ်းမျာေး ထ နေ်းထာေးန ငုစ်ွမ်ေးနငှူ့ ်အစ ေုး နငှူ့ ်ြုဂလ္ က ကနထ်ရ ုကစ်ာချျုြ်မျာေး 

ချျုြ်ဆ နု ငုစ်ွမ်ေးတ ု ူ့ ယတုရ်လျာူ့ရစရ ကာငေ်း အစ ီငခ်စံာမျာေး ရှ သည။်   အလြ်ုခငွတ်ငွ ်

LGBTQI+ ြုဂ္ ျုလမ်ျာေးအာေး  ာထ ေးတ ေုးပမ ငူ့ရ်ြေး န ်ပငငေ်းဆ ပုခငေ်း၊ အလြ်ုမှ ထတုြ်စ်ပခငေ်း 

အြါအဝင ်လ ငစ် တခ်ယံ မ နငှူ့ ်လ ငဆ် ငု ်ာ သတမ်ှတမ် အရြေါ် အရပခခပံြီေး 

ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ မျာေး ရှ ရ ကာငေ်း သတငေ်းမျာေးရှ ခ ူ့သည။်   ြွင်ူ့လငေ်းစွာ အမျ ျုေးသာေးချငေ်း 

စ တဝ်ငစ်ာေးသ နငှူ့ ်အမျ ျုေးသမီေးချငေ်း စ တဝ်ငစ်ာေးသ  အမျာေးအပြာေးအာေး 

အလြ်ုအက ငုအ်ခငွူ့အ်လမ်ေးမျာေး ကန် ူ့သတခ် ံပြီေး လ မ အသ ငုေ်းအဝ ငုေ်းမှလညေ်း 

ြံူ့ြ ုေးက ညမီ  မ ရှ ရ ကာငေ်း လ ြ်ရှာေးသ မျာေးက ရပြာဆ သုည။်   လ မ အေွ ွဲ့အစညေ်းအတငွေ်း 

ခွ ပခာေးဆကဆ်မံ အပြင ်အ ြ်ချအ် ုငဗီ်/ရအူ့ဒစ်် က ေးစကခ်ထံာေး သ မျာေးသည ်အစ ုေး နငှူ့ ်

ြုဂ္လ က ကဏ္ဍနစှ်ခစုလံေုးတငွ ်အလြ်ုအက ငုအ်ခငွူ့အ်လမ်ေးနငှူ့ ်ြတသ်ကပ်ြီေး 

ခွ ပခာေးဆကဆ်ခံ ံသည။်  အလြ်ုခငွတ်ငွေ်း မပေစ်မရနရဆာင ွ်က ်ရသာ 

အ ြ်ချအ် ုငဗီ်စစ်ရဆေးမ မှ က ေးစကရ် ကာငေ်း အရပေထကွလ်ာချ နတ်ငွ ် ာထ ေးချခ ံပခငေ်းနငှူ့ ်

အလြ်ုအက ငုဆ်ံေုးရ ံေးပခငေ်းမျာေးရှ ရ ကာငေ်း အလြ်ုသမာေးအရ ေး တကက်ကလ ြ်ရှာေးသ မျာေးက 

ရပြာဆ သုည။်  



င။ အလိုပ်အက္ ိုင၏် လက္ခံ်န ိုငြွ်ယ ်အရမခအရနြ ာေး 

လိုပ်ခနငှူ့ ်အလိုပ်ခ  န်ဆ ိုငရ်ာ ဥပရေြ ာေး-  တ ာေးဝင ်အန မူ့်ဆံေုးတစ်ရန ူ့လြ်ုခသည ်

ဆငေ်း  မွ ရတမ  သတမ်တှခ်ျကထ်က ်ရကျာ်လနွသ်ည။်   အန မ်ူ့ဆံေုးလြ်ုခသည ်

ကဏ္ဍအာေးလံေုးနငှူ့ ်စကမ် လြ်ုငနေ်းအာေးလံေုးအတကွ် ပေစ်ပြီေး အလြ်ုသမာေး ၁၅ 

ဦေးထကန်ညေ်းသညူ့ ်လြ်ုငနေ်းမျာေးမလှွ ၍ ကျနတ် ာေးဝင ်လြ်ုငနေ်းကဏ္ဍမျာေးရှ  

အလြ်ုသမာေးအာေးလံေုးအရြေါ် သကရ် ာကမ်  ရှ သည။်   ဥြရဒက နစှန်စှ်တစ်ကက မ် 

အန မ်ူ့ဆံေုးလြ်ုခက  ုပြငဆ်င ်န ်ပြဌာနေ်းထာေးသည။်   အထ ေးစီေးြွာေးရ ေးဇုံတငွ ်

လြ်ုခအဆငူ့မ်ျာေး သတမ်ှတပ်ခငေ်းနငှူ့ ်ဇုံတ ငုေ်းတငွ ်စစ်ရဆေးရ ေးမ ေးတစ်ဦေး 

ခန် ူ့ထာေးရ ေးရဆာင ွ်က ်န ်သံေုးြငွူ့ဆ် ငုရ်ကာ်မတကီ လုညေ်း အစ ုေး ကေွ ွဲ့စညေ်းထာေးသည။် 

စကရုံ်မျာေးအတကွ ်အလြ်ုချ နသ်ည ်တစ်ြတလ်ျှင ်၄၄ နာ ီပေစ်သည။်   ဆ ငုမ်ျာေးနငှူ့ ်

အပခာေးလြ်ုငနေ်းမျာေးအတကွ ်၎ငေ်းမှာ တစြ်တလ်ျှင ်၄၈ နာ ီ ပေစသ်ည။်   ဥြရဒတငွ ်

အချ နြ် အုလြ်ုသည ်တစ်ြတလ်ျှင ်၁၂ နာ ီထက ်မရကျာ်လနွသ်ငူ့ဟ် ုအ ကမေ်းေျငေ်း 

ဆ ထုာေးရသာ်လညေ်း ထြ်တ ေုးအချ နြ် လုြ်ု န ်အထ ေးလ အုြ်ချကမ်ျာေးရှ ချ နတ်ငွ ်၁၆ 

နာ ီအထ လြ်ု န ်ဥြရဒက ခငွူ့ပ်ြျုထာေးသည။်   စကရုံ်လြ်ုသာေးမျာေးအတကွ် အချ နြ် ုက  ု

သေီးပခာေးည န ်ကာေးချကပ်ေငူ့ ်စီမံပြီေး တစ်ြတလ်ျှင ်နာ ီ ၂၀ အထ  ကန် ူ့သတထ်ာေးသည။်   

ဥြရဒက အလြ်ုသမာေးတစ်ဦေး၏ စစုုရြါငေ်းအလြ်ုချ နသ်ည ်တစ်ရန ူ့လျှင ်၁၁ နာ ီထက ်

မြ ု ဟ ုပြဌာနေ်းထာေးသည ်(အချ နြ် ုအြါအဝငန်ငှူ့ ်နာေးချ န ်တစ်နာ ီ အြါအဝင)်။  

တ ာေးဝင ်မဟတုရ်သာ ကဏ္ဍမျာေး သ ု ူ့မဟတု ်က ယုြ် ငုအ်လြ်ုမျာေးအတကွ် ဤဥြရဒ 

သကရ် ာကမ်  မရှ ြါ။  

လိုပ်ငန်ေးခွငဆ် ိုငရ်ာ ရဘေးက္ငေ်းလံိုမခံျုရရေးနငှူ့ ်က္ န်ေးြာရရေး-  ၂၀၁၉ ခနုစှ် 



လြ်ုငနေ်းခငွဆ် ငု ်ာ ရဘေးကငေ်းလံပုချံုရ ေးနငှူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေး ဥြရဒက လြ်ုငနေ်းခငွအ်တငွေ်း 

ရဘေးကငေ်းရ ေး၊ ကျမ်ေးမာရ ေးနငှူ့ ်သကသ်ာရချာငခ်ျ ရ ေးတ ု ူ့အတကွ ်စနံ နေ်းမျာေး 

သတမ်တှသ်ည။်   လြ်ုငနေ်းခငွအ်တငွေ်း အလြ်ုသမာေးမျာေး၏ ကျနေ်းမာရ ေးနငှူ့ ်

လံပုချံုရ ေးအတကွ ်အနတ ာယရှ် ြါက လြ်ုငနေ်းလညြ်တမ် က  ုယငေ်းအနတ ာယမ်ျာေး 

ေယရှ်ာေးပြီေးချ နအ်ထ  အလြ်ုသမာေးဝနက်ကေီးဌာနက  ြ်ဆ ငုေ်းထာေးန ငုသ်ညူ့ ်

အခငွူ့အ်ာဏာရှ သည။်  

အလြ်ုသမာေးမျာေး၏ ကျနေ်းမာရ ေး သ ု ူ့မဟတု ်ရဘေးကငေ်းလံပုချံုရ ေး အတကွ ်

အနတ ာယရှ် ရနရသာလ်ညေ်း ၎ငေ်းတ ု ူ့၏ အလြ်ုခန် ူ့ထာေးမ က  ုမထ ခ ကုဘ်  ရဘေးကငေ်း ာသ ု ူ့ 

ထကွခ်ာွန ငုမ်  မရှ သညူ့ ်ပေစ် ြ်မျာေး ရှ ရ ကာငေ်း အလြ်ုသမာေးသမဂမ္ျာေးက 

သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ထာေးသည။်   စကရုံ်မျာေးတငွ ်က ဗုစ်-၁၉ ြ ုေးရတွွဲ့လ နာမျာေးရှ ရသာ်လညေ်း 

ဆကလ်က၍် လြ်ုရန က သပေင်ူ့ အလြ်ုသမာေးမျာေးက စ ုေး  မ်ြ ြင ်ကရ ကာငေ်း 

အလြ်ုသမာေး သမဂမ္ျာေးက သတငေ်းရြေးြ ု ူ့ခ ူ့သည။်  

အလြ်ုသမာေးဝနက်ကေီးဌာန၏ အလြ်ုရုံမျာေးနငှူ့ ်အရထရွထအွလြ်ုသမာေး ဥြရဒ 

စစ်ရဆေးရ ေးဌာနသည ်ြုဂ္လ ကကဏ္ဍရှ  အလြ်ုလြ်ုက ငုမ်  အရပခအရနမျာေးက  ု

ကကေီး ကြ်သည။်   စစ်ရဆေးရ ေးမ ေးမျာေးအာေး ရရှာငတ်ခင ်ဝငရ် ာကစ်စ်ရဆေးခငွူ့န်ငှူ့ ်

အရ ေးယ ခငွူ့ ်ရြေးထာေးသည။် 

သ ု ူ့ရသာ် စစ်အစ ုေး က ဤဥြရဒက  ုထ ရ ာကစ်ွာ ကျငူ့သ်ံေုးပခငေ်း မပြျုြါ။  လြ်ုခနငှူ့ ်

အလြ်ုချ နဆ် ငု ်ာ စညေ်းမျဉေးရောကေ်ျကမ် မျာေးအတကွ် ပြစ်ဒဏသ်ည ်အလာေးတ  

ချ ျုေးရောကမ် မျာေးနငှူ့ ်တ ညရီသာ်လညေ်း ရဘေးကငေ်းလံပုချံုရ ေးနငှူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေးဆ ငု ်ာ 

ချ ျုေးရောကမ် မျာေးအတကွ ်ပြစ်ဒဏမ်ျာေးက တ ညမီ မရှ ြါ။   လြ်ုခ၊ လစာ၊ အချ နြ် ုအလြ်ု၊ 



လြ်ုငနေ်းခငွ ်ရဘေးကငေ်းလံပုချံုရ ေးနငှူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေးစံန နေ်းမျာေးနငှူ့ ်အပခာေးက စစ ြ်မျာေးက  ု

အပြည်ူ့အဝ စစ်ရဆေးန ငု ်နအ်တကွ် အလြ်ုသမာေး ဥြရဒဆ ငု ်ာ စစ်ရဆေးရ ေးမ ေးမျာေးနငှူ့ ်

စကရုံ်စစ်ရဆေးရ ေးမ ေးမျာေး၏ အရ အတကွ ်လံရုလာကမ် မရှ ြါ။   အချ ျု ွဲ့ကဏ္ဍမျာေးတငွ ်

အပခာေး ဝနက်ကေီးဌာနမျာေးက လြ်ုငနေ်းခငွရ်ဘေးကငေ်း လံပုချံုရ ေးနငှူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေးဆ ငု ်ာ 

ဥြရဒမျာေးက  ုကကေီး ကြ်ကြ်ွက သည။် (ဥြမာ။ စ ုကြ်ျ ျုေးရ ေး၊ ရမွေးပမျူရ ေးနငှူ့ ်

ဆညရ်ပမာငေ်းဝနက်ကေီးဌာန)  

တရာေးဝငြ်ဟိုတရ်သာ က္ဏ္ဍ-  န ငုင်၏ံ အလြ်ုသမာေးအမျာေးစုသည ်

တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ ကဏ္ဍတငွ ်ပေစ်ရ ကာငေ်း ရလူ့လာသ မျာေးက သရဘာတ  ကသည။်   

လြ်ုခ၊ အလြ်ုချ န၊် လြ်ုငနေ်းခငွ ်ရဘေးကငေ်းလံပုချံုရ ေးနငှူ့ ်ကျနေ်းမာရ ေးဆ ငု ်ာ 

ဥြရဒမျာေးသည ်ယငေ်း တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ ကဏ္ဍမျာေး သ ု ူ့မဟတု ်က ယုြ် ငုအ်လြ်ု 

လြ်ုသ မျာေးအတကွ ်သကရ် ာကမ်  မရှ ြါ။ 

က ဗုစ်-၁၉ က ေးစကပ်ေစြ်ွာေးချ နအ်တငွေ်း တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ အလြ်ုသမာေးမျာေး၏ 

အလြ်ုအက ငု ်လံပုချံုမ အာေးနညေ်းသည။်   ဥြမာ။ ၂၀၂၀ ခနုစှ် ဧပြီလတငွ ်

ကျနေ်းမာရ ေးဝနက်ကေီးဌာနက အလြ်ုသမာေး ၅၀ ထကရ်ကျာ်လနွပ်ြီေး ရဆာကလ်ြ်ုရ ေး 

လြ်ုငနေ်းခငွရ်န ာမျာေးတငွ ်ရှ မရန ဟ ုအမ န် ူ့ထတုပ်ြနခ် ူ့သည။်   ရဆာကလ်ြ်ုရ ေးလြ်ုငနေ်း 

ကဏ္ဍသည ်တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ အလြ်ုသမာေးမျာေးက  ုအမျာေးဆံေုးခန် ူ့ထာေးသညူ့ ်

အလြ်ုရှငပ်ေစ်သည။်   စစ်အာဏာသ မေ်းပြီေးရနာကတ်ငွ ်စစ်အာဏာရှငမ်ျာေးက 

ယငေ်းမ ဝါဒက  ုဆကလ်ကက်ျငူ့သ်ံေုးသည။် 

တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ ကဏ္ဍမှ အလြ်ုအက ငုမ်ျာေးသည ်သာမနအ်ာေးပေင်ူ့ လ မ ရ ေးနငှူ့ ်

ဥြရဒရ ကာငေ်းအ  အကာအကယွရ်ြေးမ က ူ့သ ု ူ့ရသာ အရပခခ ံခစံာေးခငွူ့မ်ျာေး မရှ ြါ။   



အနတ ာယက်ကေီးရသာ လြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်–  လြ်ုငနေ်းခငွတ်ငွ ်အနတ ာယရှ် ပခငေ်း၊ 

မတညပ်င မ်ရသာ ရငရွြေးရချမ ြံုစံမျာေး ရှ ပခငေ်း၊ အလြ်ုသမာေးအခငွူ့အ်ရ ေးက  ု

အလယွတ်က  ချ ျုေးရောက ်အပမတထ်တုန် ငုပ်ခငေ်း ဟ ုအဓ ြပာယေွ်ငူ့ဆ် သုည ်–  

ြျှမ်ေးမျှအာေးပေင်ူ့ အလြ်ုသမာေး ငါေးဦေးတငွ ်တစဦ်ေးသည ်တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ 

ခန် ူ့အြ်မ ပေငူ့ ်အလြ်ုလြ်ုက ငုရ်နသည။် သ ု ူ့ရသာ် ကနုထ်တုလ်ြ်ုမ လြ်ုငနေ်းမျာေး၊ 

ရဆာကလ်ြ်ုရ ေး၊ အြနေ်းရပေပခငေ်းနငှူ့ ်လ ြုဂ္ ျုလဝ်နရ်ဆာငမ်  လြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်

တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ အလြ်ုသမာေးမျာေးက ြ ုမ ုမျာေးပြာေးသည။်   ထ ု ူ့အပြင ်

အလယအ်လတအ်နတ ာယက်ကေီးသညူ့လ်ြ်ုငနေ်းမှစ၍ အလနွအ်နတ ာယက်ကေီးသညူ့ ်

လြ်ုငနေ်းမျာေးအထ ပေစရ်သာ လြ်ုငနေ်းမျာေးတငွ ်လြ်ုက ငုရ်နသ  သံေုးြံု နစှ်ြံုခန် ူ့သည ်

တ ာေးဝငမ်ဟတုရ်သာ နညေ်းလမ်ေးပေငူ့ ်ခန် ူ့ထာေးလြ်ုက ငုလ်ျကရှ် သည။်  


