


မ"ဝါဒအ'(စခ်ျ-ပ်၊ ေအာက်တိ6ဘာ ၂၀၂၂ 

 1 

မ"ဝါဒအ'(စခ်ျ-ပ် 

ြမန်မာ'ိ3ငင်တံငွ ်အာဏာသမ်ိး<ပီးေနာက ်LGBTI အသိ3ငး်အဝိ3ငး်အေပE 

အ'ိ3ငက်ျင့အ်Gကမ်းဖကမ်Iများ ကျယြ်ပန ့်လာြခငး် 

 

 
 

အမျိ&းသားည,ွီတေ်ရးအစိ3းရ (NUG) ၏ အမျိ&းသမီး၊ လ<ငယ?်@င့ ် ကေလးသ<ငယေ်ရးရာဝန်Eကးီဌာန 

(MOWYCA) သည ် ဒမိီ3ကေရစအီေရးလNပ်P@ားမNတငွ ် LGBTQI+ (လငိတ်<?@စသ်ကသ်<များ၊ လငိတ်<လငိက်ွ ဲ

?@စမ်ျိ&းစလံ3း ?@စသ်ကသ်<များ၊ လငိေ်ြပာငး်ခံယ<သ<များ၊ နပ3လ[ ငိသ်ဘာဝP@ိသ<များ၊ ဒွလိငိသ်ဘာဝP@ိသ<များ 

စသညြ်ဖင့)် အေရးတက်̂ ကလNပ်P@ားသ<များ၏ အခန်းက_ကိ3 အသအိမ@တြ်ပ&`ပီး ေ?ဦွးေတာ်လ@န်ေရးတငွ ်

ထိ3သ<တိ3၏့ ပါဝငမ်Nကိ3 မီးေမာငး်ထိ3းြပရန်အတကွ ် ဤမ<ဝါဒအ?@စခ်ျ&ပ်ကိ3 ေဖာ်ေဆာငခ့ဲ်ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

ဝန်Eကးီဌာနအေနြဖင် ့အားလံ3းပါဝငမ်Nသည ်ဒမိီ3ကေရစအီားေကာငး်မN?@င့ ်တရားဝငမ်N၏ အ3တြ်မစြ်ဖစသ်ည ်

ဟ3 ယံ3hကည်̀ ပီး ြမန်မာဖ့ကဒ်ရယဒ်မိီ3ကေရစ ီတညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေရးEကးီေသာ အခန်းက_ြဖစသ်ည့် 

LGBTI များ ပါဝငေ်ရးကိ3လညး် အသအိမ@တြ်ပ&ပါသည။်  

 

သမိ3ငး်ဝင ်၂၀၁၅ အေထေွထေွရွးေကာကပဲွ်အ`ပီး ေြခာက?်@စနီ်းပါးအhကာ ၂၀၂၁ ခ3?@စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက ်

ေနတ့ငွ ်  ြမန်မာစစတ်ပ်သည ် တိ3ငး်ြပညအ်ာဏာကိ3 အလံ3းစံ3ထန်ိးချ&ပ်ရန်Eက&ိးပမ်းခ့ဲသည။် LGBTI အ3ပ်စ3 

များသည ်ဒမိီ3ကေရစေီတာငး်ဆိ3ဆ?nြပပဲွများတငွ ်အြပည့အ်ဝပါဝငခ့ဲ်hက`ပီး မhက&ံစဖ<းအာoံ3စိ3ကမ်Nကိ3 ရP@ိခ့ဲ 

သည။် သကတ်အံလေံတာ်များ?@င့ ်လငိေ်ြပာငး်သေကpတအလေံတာ်များသည ်အမျိ&းသားဒမိီ3ကစအီဖဲွqချ&ပ်၏ 

အနီရဲရဲအေရာင?်@င့အ်တ< ရန်က3န်၊ မ?rေလး၊ မံ3ရွာ?@င့ ် ြမန်မာြပည့အ်?@ံ̀ မိ& q Eကးီ`မိ& qငယမ်ျားတငွ ် တလ<လ< 

လsင့ထ်<ခ့ဲသည။် (တိ3ငး်မ်မဂuဇငး်၊ မတလ် ၂၀၂၁) 

 

သံ#းသပ်ချကစ်ာတမ်း၏ ရညရွ်ယခ်ျက ်

 

LGBTQI+ များ (လိငတ်345စသ်ကသ်3များ၊ လိငတ်3လိငက်ွ4ဲ 5စမ်ျိ<းလံ>း 45စသ်ကသ်3များ၊ လိငေ်ြပာငး်ခယံ3သ3များ၊ 

နပ>လE ငိသ်ဘာဝH5ိသ3များ၊ ဒွလိိငသ်ဘာဝH5ိသ3များ စသညြ်ဖင့)်  ဆ4Oြပပွဲများတငွ ်ေပPေပPထငထ်င ်ပါဝငလ်ာမS 

 
“ ကTနမ်ကိ> သတခ်ျငသ်တပ်စလိ်>ကU်ကပါေစ။ ကTနမ်ပါးစပ်ကေတာ ့ဘာမ5မထကွေ်စရဘ3း။ အေတာ့်ကိ> 

နာပါတယ။် နာကျဥ်လွနး်လိ> ့ တခါတညး်အသကထ်ကွသ်ာွးပါေစလိ> ့ အZကမ်ိZကမ်ိ ဆ>ေတာငး်မိခဲတ့ယ။် 

ဒလိီ>မျိ<း 45ပ်ိစကခ်ရံတာက ဆ4Oြပလိ>တ့စခ်>တညး် မဟ>တဘ်3း၊ LGBT ြဖစေ်နတာေUကာင့လ်ညး်ပါတယ။် 

အဒဲါေUကာင့က်ိ> တမငခ်ွြဲခား]ပီး ပိ>45ပ်ိစကတ်ာ။ ” 

လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3အမျိ<းသမီး၊ ရနက်>န ်
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သည ်ြပညသ်3များအေနြဖင့ ်အသအိမ5တြ်ပ<မS45င့ ်တစစ်တိတ်စဝ်မ်းတညး်ဟ3ေသာ ခစံားချကမ်ျိ<းကိ> ြဖစေ်ပP 

ေစ]ပီး ထိ>ဆ4Oြပပွဲများတငွ ် ပ3းေပါငး်ပါဝငလ်ာေသာ ထိ>သ3တိ>၏့ ရဲရင့မ်Sသည ် အလနွမ်5တမ်5တသ်ားသား 

ြဖစေ်စ ခဲသ့ည။် သိ>ေ့သာ် LGBTI များအေပP အ_ိ>းစွေဲနေသာ အေတးွအေခPများ45င့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံSများသည ်

ဆကလ်ကတ်ညH်5ိေန]ပီး ဆ4Oြပပွဲများတငွ ်ထိ>လိငစ်တိက်ွြဲပားခယံ3သ3များေပPေပPထငထ်ငပ်ါဝငလ်ာြခငး်သည ်

အာဏာပိ>ငမ်ျား၏ တိ>က_ိ်>ကပ်စမ်5တထ်ားစရာ အေUကာငး်တရားြဖစလ်ာသည။် အာဏာသမ်ိး]ပီးေနာက ်

ရကစ်ကU်ကမ်းUက<တေ်သာ ]ဖိ<ခငွး်မSများတငွ ်မေရမတကွ4်ိ>ငေ်သာ 4ိ>ငင်သံားအများအြပားသည ်ဆိ>းရွားေသာ 

လ3အ့ခငွ့အ်ေရးချိ<းေဖာကမ်Sကိ> ခစံားခဲရ့]ပီး လိငစ်တိခ်ယံ3ချကက်ွြဲပားသ3များသည ် အဆိ>ပါထခိိ>ကမ်Sဒဏက်ိ> 

တစမ်3သးီသန ့ ်ခစံားေနUကရေUကာငး် ယခ>ရH5ိလာေသာ သကေ်သများအရ သသိာစာွြမငေ်တွaရြခငး်ြဖစသ်ည။် 

 

ြမနမ်ာ4ိ>ငင်Hံ5ိ LGBTI အသိ>ငး်အဝိ>ငး်များသည ် ပိ>မိ>ေကာငး်မနွြ်ပည့စ်ံ>ေသာ အကာအကယွေ်ပးေရးအစအီစb 

များ၊ သတငး်အချကအ်လက4်5င့ ် ေဒတာများ က3းလ3း4ိ>ငေ်သာ ြပညတ်ငွး်ြပညပ်ချိတဆ်ကက်နွရ်ကမ်ျား၊ 

ဦးတညဘ်dာေရးအေထာကအ်ပံမ့ျား စသည့ပံ်ပိ့>းက3ညမီSများ အေရးေပPလိ>အပ်ေနသည။် အမျိ<းသား 

ညeွီတေ်ရးအစိ>းရ (NUG) အေနြဖင့ ် LGBTI လ3အ့ခငွ့အ်ေရးမ3ေဘာငမ်ျားကိ> ဆကလ်ကအ်ေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်ေန]ပီး 4ိ>ငင်တံကာအဖဲွaများအေနြဖင့ ်အမျိ<းသားညeွီတေ်ရးအစိ>းရအား အသအိမ5တြ်ပ< ေထာကခ်အံား 

ေပးရန ်ထပ်မံတိ>ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် 

 

အ5ိ#ငက်ျင့ည်9:းပန်းြခငး်5=င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အေထာကအ်ထားအသစမ်ျား 

‘စစအ်စိ#းရအာဏာပိ#ငမ်ျားသည ်LGBT များအား အသညး်အသန်E=ာေဖွေနသည’် 

အာဏာသမ်ိး]ပီးေနာက ်ဆ4Oြပသ3များ45င့ ်အရပ်ဘကအ်ဖဲွaအစညး်များအေပP လ3အ့ခငွ့အ်ေရးချိ<းေဖာကမ်Sများ 

ကိ> ေသေသချာချာ မ5တတ်မ်းတငထ်ား4ိ>ငေ်သာ်လညး် LGBTI 45င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် သးီြခားေဒတာရH5ိမSသည ် 

H5ိရငး်စွလဲ3ဦးေရတစခ်>လံ>း45င့စ်ာလhင ် များစာွနညး်ပါးေနေသးသည။် သိ>ေ့သာ် အရပ်ဘကေ်စာင့h်ကည့အ်ဖဲွq 

များမ@ ရP@ိေသာ သကေ်သအေထာကအ်ထားများသည ် LGBTI အသိ3ငး်အဝိ3ငး်များ၏ တစမ်<သးီသန ့် ခံစား 

ေနhကရြခငး်အေhကာငး်ကိ3 ေဖာ်ြပေန`ပီး အဆိ>ပါအသိ>ငး်အဝိ>ငး်များသည ် ယငး်အေြခအေနေအာကတ်ငွ ်

Uကံ့Uကံ့ခလံျကH်5ိေနUကသည။် 

ရဲ45င့ ် စစသ်ားများအပါအဝင ် ြမနမ်ာ4ိ>ငင်Hံ5ိ လံ>ြခ<ံေရးတပ်ဖဲွaဝငမ်ျားက လငိစ်တိခံ်ယ<မNကွြဲပားသ<များအေပw 

ညxyးပန်း?@ပ်ိစကမ်Nများ?@င့ ်အြခားေသာအ?ိ3ငက်ျင့အ်hကမ်းဖကမ်Nများ?@င့ ် ပတသ်ကသ်ည့ ် ြဖစ?်ိ3ငေ်ချP@ိေသာ 

အမNအသစ ်၁၇ ခ3ကိ> လွတေ်ြမာကလ်ာသ3များ45င့ ်ေတွaဆံ>ေမးြမနး်မSများမ5တဆင့ ်မ5တတ်မ်းတင ်အတညြ်ပ<4ိ>င ်

ခဲသ့ည။်1 အစရီငခ်စံာများတငွ ် အဓိကအားြဖင့ ် ြမနမ်ာစစတ်ပ်၏ လံ>ြခ<ံေရးတပ်ဖဲွaဝငမ်ျား45င့ ် ထပ်ိတိ>က ်

ရငဆ်ိ>ငခ်ဲရ့ေသာ လိငတ်3ချစသ်3အမျိ<းသားများ45င့ ်လိငေ်ြပာငး်ခယံ3သ3အမျိ<းသမီးများ၏ အေတွaအUက<ံများကိ> 

 
1 နာမည်များအားလံ+းသည် အမည်လ-နဲာမည်များြဖစသ်ည်။ 
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ေဖာ်ြပထား]ပီး လိငေ်ြပာငး်ခယံ3သ3အမျိ<းသားများ45င့ ် လိငတ်3လိငက်ွ4ဲ 5စမ်ျိ<းစလံ>း45စသ်ကသ်3အမျိ<းသမီးများ 

45င့ ်ပတသ်ကသ်ည့အ်မSများကိ>လညး် မ5တတ်မ်းတငထ်ားသည။် 

LGBTQI+ များသည ်၎ငး်တိ>၏့ မိသားစ>များ45င့ ်အသိ>ငး်အဝိ>ငး်များထမံ5 အUကမ်းဖကမ်Sများ45င့ ်ခွြဲခားဆကဆ် ံ

မSများကိ> အ]မဲတေစရငဆ်ိ>ငေ်နUကရ]ပီး အထ3းသြဖင့ ် လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3များသည ် ရဲဝနထ်မ်းများ၏ 

သေရာ်ေမာ်ကားြပ<မS၊ ထကိပါးရိကပါးေ45ာကယ်5ကမ်S45င့ ် အUကမ်းဖကမ်Sများကိ> မUကာခဏ ခရံေလH့5ိUက 

သည။် လ3နညး်စ>ထခိိ>ကလွ်ယအ်>ပ်စ>များြဖစသ်ည် ့ LGBTQI+များကိ> လံ>ြခ<ံေရးတပ်သားများ၏ လမ်းမများ 

ထက?်@င့ ် ထန်ိးသမ်ိးေရးစခန်းများတငွ ် ဆကဆ်ပံံ3များအရ ၎ငး်တိ3သ့ည ် အထ<းသြဖင့ ် အ?rရာယက်ျေရာက ်

?ိ3ငေ်ချများသ<များ ြဖစh်ကေhကာငး်သရိသည။် အဆိ>ပါ လ3နညး်စ>များသည ် ၎ငး်တိ>၏့ မိသားစ>များ45င့ ်

အသိ>ငး်အဝိ>ငး်များမ5 အဆကအ်သယွ ်ြဖတေ်တာကြ်ခငး် ခထံားရသ3များလညး် ြဖစတ်တေ်လH့5ိြခငး်သညပိ်>၍ 

ထခိိ>ကလွ်ယမ်Sကိ>ြဖစေ်စသည။် အထ3းသြဖင့ ်လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3များသည ်ဖယU်ကbမSဒဏက်ိ> အခရံဆံ>း 

ြဖစ]်ပီး ထိ>သ3များသည ်ေမးွရာပါလိငအ်တိ>ငး်ြပ<မ3ေနထိ>ငသ်ည့ ်LGBTI များကဲသ့ိ> ့ ၎ငး်တိ>၏့ အသငွအ်ြပငက်ိ> 

ထထိေိရာကေ်ရာက ် ဖံ>းကယွ4်ိ>ငြ်ခငး်င5ာလညး် မစမ်ွးသာUကေပ။ ဤသိ>ေ့သာ လ3မSဖယU်ကbမSသည ် အလ>ပ် 

အကိ>ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများ45င့ ် လကလ်5မ်းမီရန ် ခယဲbးလာေစ]ပီး အများစ>ေသာ လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3များ 

သည ် ဘဝရပ်တညေ်ရးအတကွ ် လိငလ်>ပ်ငနး်များ45င့ ် ပံ>မ5နမ်ဟ>တေ်သာ စးီပာွးေရးလ>ပ်ငနး်များတငွ ်

ဝငေ်ရာကလ်>ပ်ကိ>ငရ်န ်တနွး်ပိ> ့ြခငး် ခUံကရသည။် 

ေလလ့ာမSေဒတာများအရသရိေသာ  အ4ိ>ငက်ျင့အ်Uကမ်းဖကမ်Sများသည ် ဤကစိmရပ်45င့ ် ပတသ်က၍် 

တစပံ်>စတံညး်H5ိေနကာ အမSြဖစစ်bအားလံ>းတငွ ် ကိ>ယထ်လိကေ်ရာက ် _ိ>က4်5ကမ်Sများ၊ လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ 

ေစာ်ကားမS၊ လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ သေရာ်ေမာ်ကားြပ<မS၊ အ>ပ်စ>ဖဲွa မ>ဒမ်ိးကျင့မ်S သိ>မ့ဟ>တ ်အဖနဖ်န ်မ>ဒမ်ိးကျင့မ်Sများ 

ပါဝငသ်ည။် အြဖစအ်ပျကမ်ျားတငွ ် အများစ>မ5ာ ညnbးပနး်45ပ်ိစကသ်ည့က်စိmြဖစ]်ပီး (ထိ>အြဖစဆ်ိ>းမ5) 

လွတေ်ြမာကလ်ာသ3များအတကွ ် ဘဝအေြခအေနကိ> ေြပာငး်လဲေစေသာ အကျိ<းဆကမ်ျား ခစံားရH5ိ 

ေစသည။် ညnbးပနး်45ပ်ိစကမ်Sအတငွး် ရH5ိခဲေ့သာ ဒဏရ်ာများသည ် လွတေ်ြမာကလ်ာသ3များ၏ ကိ>ယလ်က ်

လSပ်H5ား4ိ>ငစ်မ်ွး၊ ြမင4်ိ>ငစ်မ်ွး၊ Uကား4ိ>ငစ်မ်ွး45င့ ်မ5တသ်ား4ိ>ငစ်မ်ွးတိ>က့ိ> ထခိိ>ကေ်စသည။် အကျိ<းဆကအ်ေနြဖင့ ်

ထိ>သ3 များသည ် အေပါစ့နွ ့ြ်ခငး်45င့ ် တစက်ိ>ယရ်ညသ်န ့H်5ငး်မSဆိ>ငရ်ာကစိmများ ြပ<လ>ပ်ရန ် အခကအ်ခမဲျား 

ကဲသ့ိ>ေ့သာ နာတာH5ည ် မသနစ်မ်ွးမSများကိ> ခစံားUကရသည။် ထိ>အ့ြပင ် တစဦ်းချငး်အငတ်ာဗျpးတိ>ငး်တငွ ်

ကိ>ယ့က်ိ>ယက်ိ>ယ ် အဆံ>းစရီငလိ်>ကခ်ျငေ်သာ အေတးွများအပါအဝင ် PTSD ဟ>ေခPေသာ စတိဒ်ဏရ်ာလနွ ်

စတိဖိ်စးီမSေရာဂါ အြပငး်အထနခ်စံားရြခငး်၊ စိ>းရိမ်ေUကာင့U်ကြခငး်45င့ ် စတိဓ်ာတက်ျြခငး်စသည့ ် လကuဏာ 

များ ေတွaရသည။် 

 

မတရားဖမ်းဆးီမIများသည ်လKအခွင့အ်ေရးချိLးေဖာကမ်Iများအထ ိြပငး်ထန်လာြခငး် 

ြဖစရ်ပ်များအားလံ3းသည ်မတရားဖမ်းဆးီမNအားလံ3းနီးပါးမ@ တစစ်တစစ်ပိ3မိ3ြပငထ်န်းလာသညဟ်3 သံ3းသပ်ရ 

သည။် ေယဘ3ယျအားြဖင့ ်တရားဝငဖ်မ်းဝရမ်း သိ3မ့ဟ3တ ်အေhကာငး်ြပချကတ်စစ်ံ3တစရ်ာ မP@ိဘ ဲအိ3းအမ်ိ 

များ၊ ေဈးဆိ3ငမ်ျား?@င့ ်အလ@ြပငဆ်ိ3ငမ်ျားကိ3 ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်ြခငး်၏ အကျိ&းဆကြ်ဖစသ်ည။် ဆ?nြပပဲွများ 
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တငွ ် ပါဝငြ်ခငး်၊ အာဏာဖီဆန်လNပ်P@ားမN (CDM) သိ3မ့ဟ3တ ် ြပညသ်<က့ာကယွေ်ရးတပ် (PDF) သိ3မ့ဟ3တ ်

NUG တိ3?့ @င့ ်ပ<းေပါငး်သညဟ်3 ပံ3မ@န်အားြဖင့ ် စွတစွ်ခံဲရေလP့@ိေhကာငး် လတွေ်ြမာကလ်ာသ< LGBTI များက 

ဆိ3hကသည။် 

အထ<းသြဖင့ ် စနစတ်ကျဖဲွqစညး်ထားေသာ LGBTI အဖဲွqများကိ3 ပတမ်@တထ်ားကိ3ငတ်ယွေ်နသည့ ် လံ3ြခံ&ေရး 

တပ်သားများ၏ အေထာကအ်ထားများP@ိသည။် ‘စစအ်စိ>းရအာဏာပိ>ငေ်တကွ တိ>အ့ဖဲွaထကဲ LGBT ေတကွိ> 

အသညး်အသနH်5ာေဖွေနတယ။်’ (စိ>း ၊ စစက်ိ>ငး်) သိ>ေ့သာ် ေလလ့ာမSေဒတာသည ် တပ်မေတာ်ထပ်ိပိ>ငး် 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေနြဖင့ ်LGBTI အသိ>ငး်အဝိ>ငး်အား စနစတ်ကျ ရညရွ်ယခ်ျကH်5ိH5ိ သိ>မ့ဟ>တ ်အထကအ်မိန ့ ်

ြဖင့ ်]ဖိ<ခငွး်ရနလ်>ပ်ေဆာငေ်နမSအား အေထာကအ်ထားမြပ4ိ>ငပ်ါ။ လွတေ်ြမာကလ်ာသ3များအေနြဖင့ ်အဖမ်းခ ံ

ရခါစတငွ ် ၎ငး်တိ>၏့ LGBTI ြဖစမ်Sသည ် အေUကာငး်ရငး်ဇာစြ်မစမ်ဟ>တခ်ဲေ့သာ်လညး် ေနာကပိ်>ငး်တငွ ် ထိ> 

ြဖစတ်ညမ်SေUကာင့ပ်င ်မမhတေသာ အUကမ်းဖကမ်Sများကိ> ြဖစလ်ာေစခဲသ့ည။် 

 
 

အာဏာသမ်ိးသည့သ်တငး် Uကားရသည့အ်ခါ တနသxာရီတိ>ငး်တငွ ် ေနထိ>ငေ်သာ သ3ရအမညH်5ိ လိငေ်ြပာငး် 

ခယံ3ထားသည့ ် အမျိ<းသား45င့ ် သ3၏ ဇနးီတိ>4့ 5စဦ်းသည ် ]ငမ်ိးချမ်းစာွဆ4Oြပပွဲတငွ ် ပါဝငခ်ဲသ့ည့အ်တကွ ်

ဖမ်းဆးီခခံဲရ့]ပီး သ3ရသည ် ရဲတပ်သားများ၏ အZကမ်ိZကမ်ိ ကနေ်ကျာကမ်SများေUကာင့ ်အတငွး်ေUကဒဏရ်ာ 

များ အြပငး်အထနခ်စံားခဲရ့သည။် သ3ရအား အမျိ<းသမီးအကျbးေထာငတ်ငွ ် ထားH5ိကာ မသန ့H်5ငး်သည့ ်

အေနအထားတငွ ်ထနိး်သမ်ိးထားသည။် သ3မိ့သားစ>အေနြဖင့ ်သ3အ့ား ေထာငထ်တဲငွ ်အစာေရစာ ရH5ိေစေရး 

45င့ ်ေဆးဝါးက>သခငွ့ရ်H5ိေစေရးအတကွ ်ေငကွျပ် သနိး် ၁၀၀ ေပးခဲရ့ သည။် ၈ လUကာ ထနိး်သမ်ိးခခံဲရ့ေသာ 

သ3ရသည ်လံ>ြခ<ံေရးတပ်ဖဲွaများ၏ _ိ>က4်5ကမ်SများေUကာင့ ်ယခ>အခါ နာတာH5ညေ်ဝဒနာ ခစံားေနရသည။် 

 

စိ>းသည ် စစက်ိ>ငး်တိ>ငး်H5ိ LGBTI သပိတအ်ဖဲွa မ5 အဖဲွaဝငတ်စဦ်းြဖစသ်ည။် “ေဖေဖာ်ဝါရီလလယေ်လာကက် 

စ]ပီး ဧ]ပီလ ၂၂ ရကေ်နအ့ထ ိ တစရ်ကမ်ပျက ် ဆ4OြပခဲU့ကတယ။် ဧ]ပီလ ၂၆ ရကေ်နေ့နာကပိ်>ငး် အပစ ်

အခတေ်တ ွ H5ိလာေတာ ့ အဖဲွaဝငေ်တအွားလံ>း စ>စညး်လိ> ့ မရေတာဘ့3း ြဖစသ်ာွးတယ။်” လံ>ြခ<ံေရးတပ်ဖဲွaဝင ်

၂ 
၅ 

၃ 
၆ 
၆ 
၆ 

၁၇ 
၁၅ 

၁၄ 

၀ ၂ ၄ ၆ ၈ ၁၀ ၁၂ ၁၄ ၁၆ ၁၈ 

 ေဆးက+သခွင့ ်ပိတ်ပငထ်ားမG 
ပိ+ငဆိ်+ငမ်Gများ ဖျက်ဆီးခံရမG 

အစာေရစာ ေလာက်ငJစွာမရမG 
မီးKမLိMက်မG 

အသက်အNOရာယ်Kခိမ်းေြခာက်မG/အQကမ်းဖက်မG 
ခိ+းမG/Kခိမ်းေြခာက်ေငညွLစမ်G 

Rိ+က်NJက်မG 
လိငပိ်+ငး်ဆိ+ငရ်ာေစာ်ကားမGNJင့သ်ေရာ်ေမာ်ကားြပMမG 

အSကိမ်Sကိမ်မ+ဒမ်ိးကျင့ခံ်ရမG 

 ေလလ့ာမ&ေဒတာ
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များသည ်သ3အ့မ်ိကိ> ပစခ်တဝ်ငေ်ရာကစ်းီနငး်]ပီး သ3အ့ဖဲွa မ5 ေကာငေ်လး45စေ်ယာက4်5င့ ်လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထား 

သ3 အမျိ<းသမီးတစဦ်း ပစခ်တခ်ခံဲရ့သည။် ၂ လအUကာတငွ ် LGBTI သပိတစ်စေ်Uကာငး်၏ ဆ4Oြပပွဲအား 

ေဖ့စဘ်>တ ်လ3မSကနွရ်ကတ်ငွ ်တငခ်ဲသ့ည။် “မျက4်5ာေတကွ မSနဝ်ါးထားေပမယ့ ်လ3ေတကွ အသကံိ> မ5တမိ်Uက 

တယ။် ….... ေနာကေ်တာ ့စစအ်စိ>းရအာဏာပိ>ငေ်တ ွအမ်ိကိ> ေရာကလ်ာ]ပီး ဖျကဆ်းီေတာတ့ာပဲ။ စစအ်စိ>းရ 

အာဏာပိ>ငေ်တကွ အဖဲွaဝင ်LGBT ေတကွိ> အသညး်အသနH်5ာေဖွေနတယ။်” စိ>း45င့ ်သ3အ့ဖဲွaဝင ်၄ ေယာကက်ိ> 

ဖမ်းဝရမ်း ထ>တထ်ား]ပီး ယခ>အငတ်ာဗျpးလ>ပ်ေနစbကာလတငွ ်အဖဲွaဝင ်၉ ဦး အဖမ်းခထံားရသည။် ဧရာဝတ ီ

တိ>ငး်တငွ ် ေနထိ>ငေ်သာ တငေ်မာငသ်ည ် လိငတ်345စသ်ကသ်3အမျိ<းသားတစဦ်းြဖစ]်ပီး အာဏာသမ်ိးသတငး် 

Uကား]ပီးေနာက ် လမ်းေပPထကွ ် ဆ4Oြပပွဲများတငွ ် ပါဝငခ်ဲသ့ည။် “စစအ်ာဏာသမ်ိးတဲသ့တငး်ကိ> Uကားရတာ 

တကယ ်ဝမ်းနညး်ရတယ။် ကိ>ယလ်ညး် ဒ4ီိ>ငင်သံားတစေ်ယာကြ်ဖစေ်တာ ့ဆ4Oြပပွဲေတမွ5ာ ပါဝငခ်ဲတ့ယ။်” 

၂၀၂၁ ခ>45စ၊် ဧ]ပီလ၌ သ3ဆ့ိ>ငတ်ငွ ်NLD အလံေတွaသညဟ်>ဆိ>ကာ ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်]ပီး စစသ်ားများက သ3အ့ား 

လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ မေတာ်မတရားကျင့မ်Sများ45င့ ်]ခမ်ိးေြခာကမ်Sများ ြပ<လ>ပ်ခဲU့ကသည။် သ3က ထိ>အြဖစအ်ပျက ်

ကိ> ယခ>ကဲသ့ိ> ့ ေဒါသတZကးီ ြပနေ်ြပာငး်ေြပာြပသည။် “ကTနေ်တာ်က ငိ>လညး်မငိ>ဘ3း၊ ဘာမ5လညး် ြပန ်

မေြပာေတာ ့စစဖိ်နပ်ေတနွဲ ့ အကနခ်ရံတယ။် …. ]ပီးေတာ ့‘ဒေီကာငေ်တကွ အေြခာကေ်တေွပမယ့ ်ေသးွေတာ ့

ရဲသားပဲ။’ လိ>လ့ညး် သ3တိ>က့ ေြပာေသးတယ။် 
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အာဏာသမ်ိး]ပီးေနာက ် ဆ4Oြပပွဲများတငွ ် ရာ45င့ခ်ျီေသာ လ3ထ>အစ>အဖဲွaများသည ် ေပPေပါကလ်ာခဲသ့ည။် 

မေကးွတိ>ငး်မ5  ေအာငသ်ညလ်ညး် LGBT အသိ>ငး်အဝိ>ငး်မ5 သ3သ့3ငယခ်ျငး်များအား အာဏာသမ်ိးမSကိ> 

ဆန ့က်ျငသ်ည့ ်ဆ4Oြပပွဲများတငွ ်ပါဝငရ်န ်စညး်_ံ>းခဲသ့ည။် မတလ်ထတဲငွ ်သ3မိ့သားစ>45င့အ်တ3 ဖွင့လ်5စထ်ား 

ေသာ စားေသာကဆ်ိ>ငအ်ား စစသ်ားအေယာက ် ၅၀ ခန ့ ် လာေရာကဝိ်>ငး်လိ>က]်ပီး ကေလးငယ ် 45စဦ်း 

အပါအဝင ်လ3ေလးဦးအား ဖမ်းဆးီသာွးသည။် သ3အ့ား စစေ်Uကာေရးစခနး်သိ> ့ ေခPေဆာငသ်ာွး]ပီး သ3တ့ငပ်ါး 

အား ဖ3းေယာငလ်ာသညအ်ထ ိZကမ်ိတ>တြ်ဖင့ ် _ိ>က4်5ကU်ကသည။် “ကTနေ်တာ့်နာမည ်ေခPတဲအ့ခါ ကTနေ်တာ့ ်

ကိ> ဗိ>ကေ်မ5ာကထ်ားခိ>ငး်]ပီး လကထ်ပ်ိခတတ်ယ။် မျကလံ်>းေတကွိ> သံ>းလကမ်ေလာကH်5ညတ်ဲ ့ အဝတစ် 

တစစ်နဲ ့ စညး်လိ>က]်ပီး ေခါငး်ကိ> အစပ်ွတစခ်>နဲ ့ စပ်ွချလိ>ကတ်ယ။် ေနာကေ်တာ ့သ3တိ>ေ့နာကက် ေလhာကလိ်>က ်

လာဖိ> ့ ေြပာတယ။် သတမ်5တေ်နရာကိ> ေရာကတ်ာနဲတ့]ပိ<ငန်က ် ကTနေ်တာ့်ကိ> Uကမ်းြပငမ်5ာ ဒ3းေထာကခ်ိ>ငး် 

ထား]ပီး စစသ်ားေတကွ စစေ်ဆးေတာတ့ာပဲ။ သ3တိ>ေ့မးတာေတကွိ> သသိ ိ မသသိ ိ အတငး်ေြဖခိ>ငး်တယ။် 

စ>စ>သည ် လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3အမျိ<းသမီးတစဦ်းြဖစ]်ပီး စစအ်ာဏာသမ်ိးမSဆန ့က်ျငေ်ရး ဆ4Oြပပွဲများ 

တငွ ်LGBT အသိ>ငး်အဝိ>ငး်မ5 သ3ငယခ်ျငး်များ45င့အ်တ3 ပါဝငခ်ဲသ့ည။် “အမ5နတ်ရားကိ> တကယြ်မတ4်ိ>းလိ> ့ 

(ဆ4Oြပပွဲေတမွ5ာ) ပါဝငခ်ဲတ့ယ။် အဒဲါေUကာင့ ်ကိ>ယ့လ်ကလ်5မ်းမီရာက အေပါငး်အသငး်ေတ ွစ>]ပီး သပိတ ်

ေတမွ5ာ ပါဝငခ်ဲတ့ယ။်  LGBT တစေ်ယာကအ်ေနနဲ ့ 4ိ>ငင်ေံရးက အေရးZကးီတယေ်လ။ LGBT ေတရဲွ ့ ဘဝက 

တိ>ငး်ြပညဖံွ်a ]ဖိ<းတိ>းတက]်ပီး အေြခအေနေကာငး်ေတHွ5ိေနမ5 တိ>းတကမ်5ာေလ။” ဧ]ပီလတငွ ် သ3မ 

ဆိ>ငဝ်နထ်မ်း၏ ဖ>နး်ထမဲ5 ေဒPေအာငဆ်နး်စ>Uကညပံ်>ကိ> ရဲဝနထ်မ်းများက ေတွaသာွးေသာေUကာင့ ်သ3မအား 

ဆိ>ငေ်H5 aတငွပ်င ် 45ပ်ိစကည်nbးပနး်Uကသည။် သ3မ45င့ ် သ3မသ3ငယခ်ျငး်များအား ကိ>ယလံ်>းတးီခTတ]်ပီး 

လမ်းလယေ်ခါငတ်ငွ ် _ိ>က4်5ကU်ကသည။် “ေဝဒနာေတကွေတာ ့မချိမဆပဲံ။” သ3မအား လံ>ြခ<ံေရးတပ်သား 

များက လမ်းေပP H5ိ မစငမ်ျားအား အတငး်ကျံ<းခိ>ငး်သည့အ်ေUကာငး် ြပနေ်ြပာငး်ေြပာသည။် ေမလတငွ ်

သ3မ အဖမ်းခရံ]ပီး ခ_ိ>င_ံ်> းသိ> ့ ေခPေဆာငသ်ာွးခရံသည။်  

“မနက ် ၅ နာရီေလာကမ်5ာ အဖမ်းခရံ]ပီး မနက ် ၆ နာရီ ၇ နာရီေလာကမ်5ာစ]ပီး 45ပ်ိစကခ်ရံတာက 

ေနာကတ်စေ်နမ့နက ် ၅ ခွ ဲ ၆ နာရီေလာကအ်ထ ိ Uကာတယ။် လံ>းဝကိ> မရပ်ဘ3း။ သ3တိ>ေ့သာကေ်နတဲ ့

အရကပ်>လငး်ေတကွိ> ကTနမ်စအိ>ထ ဲအZကမ်ိZကမ်ိထည့တ်ယ။် မျက4်5ာကိ> အဝတန်ဲ ့ စညး်ထား]ပီး စအိ>ထကဲိ> 

အZကမ်ိZကမ်ိထိ>းေနတာ။ အဝတအ်စားေတ ွ အတငး်ခTတခ်ိ>ငး်]ပီး ကTနမ်မ5ာ ရငသ်ားH5ိတာ ေတွaသာွးေတာ ့

‘ေယာကျ်ားေတမွ5ာ ရငသ်ား H5ိသင့လ်ား’ ဆိ>]ပီး ညစည်စည်မ်းညမ်းေတေွြပာတယ၊် ရငသ်ားကိ> ေဆးလိပ်မီး 

နဲ ့ ထိ>းတယ။် သ3တိ>ေ့မးတာ မေြဖလိ>ဆ့ိ>]ပီး ကနထ်ကဲိ> ပစခ်ျလိ>ကမ်ယဆ်ိ>]ပီး ေြပာတယ။် လညပ်ငး်ကိ> 

ပလကစ်တစZ်က<ိးနဲ ့ ချညထ်ား]ပီး ေရထကဲိ> ေခါငး်45စ]်ပီး ေရမနွး်ေအာငလ်>ပ်ဖိ> ့ Uကတံယ။် ေနာကေ်တာ ့

ရပ်လိ>ကU်ကတယ ်… သနားစတိဝ်ငလ်ာလိ> ့ မဟ>တဘ်3းေနာ်။ ေရကနထ်ကဲိ> အေြခာကတ်စေ်ယာကဝ်ငရ်င ်

ေရကနည်စပ်တသ်ာွးမ5ာ စိ>းလိ>တ့ဲ။့” 
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တကယလိ်> ့ သ3တိ>ေ့မးတာကိ> မသဘိ3းဆိ>ရင ်ကTနေ်တာ့်ေြခေထာကက်ိ> စစဖိ်နပ်နဲ ့ Zကတိ]်ပီး _ိ>က4်5ကတ်ယ။်” 

သ3အ့ား အ]မဲတမ်းလိ>လိ> အရကမ်3းေနတတသ်ည့ ် ရဲတပ်သားများမ5 45စရ်ကU်ကာေအာင ် ညnbးပနး်45ပ်ိစက ်

စစေ်Uကာ]ပီးေနာက ်အကျbးေထာငသ်ိ> ့ ပိ>လိ့>ကသ်ည။် ေအာငသ်ည ်ထိ>သန ့H်5ငး်မSမH5ိေသာ အကျbးေထာငတ်ငွ ်

၇ လ45င့ ်၅ ရကU်ကာေအာင ်ချ<ပ်ေ45ာငခ်ခံဲရ့သည။် ေကျာ် (အမညလ်�)ဲ သည ်ေမာ်လ]မိ<င]်မိ<aတငွ ်ေနထိ>င]်ပီး 

၂၀၂၁ ခ>45စ၊် မတလ်အတငွး်က အာဏာသမ်ိးမSကိ> ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် ]ငမ်ိးချမ်းစာွ ဆ4Oြပပွဲများတငွ ် သ3ခ့ျစသ်3 

ေကာငေ်လး45င့အ်တ3 ပါဝငခ်ဲသ့ည။် “ညေန ၄ နာရီေလာကမ်5ာ ေသနတပ်စသ်Uံကားလိ>ကတ်ယ။်” လိ> ့ သ3 

အမ5တရ်သညမ်ျားကိ> ြပနေ်ြပာြပသည။် လံ>ြခ<ံေရးတပ်သားများ ပစလိ်>ကေ်သာ ကျညဆ်ကံ သ3ခ့ျစသ်3 

ေကာငေ်လး ဦးေခါငး်အား ထမိ5နသ်ာွးသညက်ိ> ကိ>ယတ်ိ>ငြ်မငေ်တွaလိ>ကရ်သည။်  “ည ၈:၄၀ မ5ာ သ3 ဆံ>းသာွး 

တယ။် သ3ဆံ>းသာွးတာ45င့ ် ပတသ်က]်ပီး ဘယဌ်ာနကိ>မ5 တိ>ငU်ကားတာမျိ<း မH5ိဘ3း။ ဘာလိ>လဲ့ဆိ>ေတာ ့

သာွးတိ>ငရ်င ် တိ>ငတ်ဲသ့3ကိ> အဖမ်းခရံမ5ာ ေUကာကတ်ယေ်လ။” ထိ>ြဖစရ်ပ်ဆိ>းZကးီကေပးေသာ စတိဒ်ဏရ်ာ 

များ45င့ ်ဥပေဒေUကာငး်အရ လ>ပ်ေဆာင4်ိ>ငြ်ခငး်မH5ိြခငး်တိ>သ့ည ်သ3အ့ား ယ3ကျံ<းမရြဖစေ်စသည။် “သ3 အပစခ် ံ

လိ>ကရ်ေတာ ့ လ3က ဘာလ>ပ်လိ> ့ ဘာကိ>ငရ်မ5နး် မသဘိ3းြဖစသ်ာွးတယ။် ..... ကိ>ယခ်ျစတ်ဲသ့3တစေ်ယာက ်

ဆံ>း_S ံးလိ>ကရ်ေတာ ့ ကိ>ယလ်ညး် အသကဆ်ကမ်H5ငခ်ျငေ်တာဘ့3း။..... ကTနေ်တာ်တိ>ေ့တ ွ အတ3တ3 

တိ>ငပ်ငထ်ားUကတာေတ ွ အများZကးီပဲ။ အလ>ပ်ေတ ွ Zက<ိးစားUကမယ၊် ပိ>ကဆ်ေံတ ွ စ>Uကမယ၊် ခရီးေတ ွ

ထကွU်ကမယ။် ဒါေပမယ့ ်(အခ>) သ3မH5ိေတာ ့ဒါေတကွ ကိ>ယ့အ်တကွ ်ဘာမ5မဟ>တေ်တာဘ့3း။” 

 

အစန်ွးေရာကမ်I၊ လငိပိ်#ငး်ဆိ#ငရ်ာ အNကမ်းဖကမ်I 

 

လတွေ်ြမာကလ်ာသ<များအား ြပ&လ3ပ်သည့ ်အငတ်ာဗျ�းများမ@တဆင့ ်အEကမ်ိေပါငး်များစွာ သPိ@ိရသညမ်@ာ 

အြခားေသာအကျyးသားများ?@င့ ်ယ@yလ�င ်LGBTI များသည ်၎ငး်တိ3၏့ ခံယ<မNသငွြ်ပငသ်�ာန်များေhကာင့ ်

သးီသန ့် ?@ပ်ိစကြ်ခငး် သိ3မ့ဟ3တ ်အပိ3ေဆာငး်?@ပ်ိစကြ်ခငး်များကိ3 ပိ3မိ3ခံစားhကရသည။် ြမန်မာ?ိ3ငင်Pံ@ိ ?ိ3ငင်ေံရး 

အကျyးသား အေတာ်များများသည ်မသန ့်P@ငး်ေသာ ေနရာထိ3ငခ်ငး်အေြခအေန၊ ကျန်းမာေရး ေစာင့ေ်P@ာက ်

မN ခံယ<ခွင့မ်P@ိြခငး်?@င့ ် အhကမ်းဖကမ်Nများအား ရငဆ်ိ3ငခံ်စားေနhကရသလိ3 LGBTI များသည ် ၎ငး်တိ3အ့ား 

အP@ကရ်ေစရန် သးီသန ့်ရညရွ်ယဦ်းတညေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များကိ3 ခံေနhကရသည။် 

 

ဤအUကမ်းဖကမ်Sများသည ်များေသာအားြဖင့ ်လိငအ်Uကမ်းဖကမ်S ကျpးလွနသ်ည့သ်ေဘာြဖစ]်ပီး ပျကရ်ယ ်

ြပ<ြခငး်၊ ပတွသ်တက်ိ>ငတ်ယွြ်ခငး်၊ ခ4�ာကိ>ယအ်ား လွနလွ်နက်ျpးကျpးကိ>ငတ်ယွ ်H5ာေဖွြခငး်များမ5သည ်မ>ဒမ်ိး 

ကျင့ြ်ခငး်45င့ ် လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ ညnbးပနး်45ပ်ိစကြ်ခငး်အထ ိ ကျpးလွနU်ကသည။် ‘ြမနမ်ာ4ိ>ငင်Hံ5ိ LGBTI 
အကျbးသားများသည ် သာမာနအ်ကျbးသားဦးေရထကစ်ာလhင ် လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ၊ _>ပ်ပိ>ငး်ဆိ>ငရ်ာ45င့ ်
စတိပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ အUကမ်းဖကခ်ရံမS4Sနး် ပိ>များေနေUကာငး်’ Amnesty International မ5 ]ပီးခဲေ့သာ45စတ်ငွ ်

ထ>တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် (Amnesty International ၊ ၂၀၂၂ ခ>45စ)် 
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ပဲခ3းတိ>ငး်တငွ ် လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3အမျိ<းသမီးတစဦ်းြဖစသ်ည့ ် သ4�ာကိ> ခိ>းမS မတရားစပ်ွစွခဲျကြ်ဖင့ ်

ရဲဝနထ်မ်း ၁၂ ဦး အငအ်ားြဖင့ ်ဖမ်းဆးီခဲသ့ည။် ရဲစခနး်သိ>ေ့ရာကသ်ည့အ်ခါ အြခားေသာ လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထား 

သ3အမျိ<းသမီး ၄ ဦးအားလညး် ဖမ်းဆးီထားသညက်ိ> ေတွa H5ိခဲရ့]ပီး သ3တိ>အ့ားလံ>းအား အေပP ပိ>ငး်အဝတ ်

ဗလာကျငး် ထားထား]ပီး ရဲများက လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာအရေရာ စကားလံ>းများြဖင့ပ်ါ သေရာ်ေမာ်ကားြပ<လ>ပ်Uက 

သည။် သ3မသည ်ေထာငထ်တဲငွ ်၁၇ ရကေ်နခဲ]့ပီး လွတေ်ြမာကလ်ာေသာ်လညး် ပဲခ3း]မိ<a မ5 လံ>ြခ<ံေရးတပ်သား 

များလကထ်တဲငွ ်မ>ဒမ်ိးကျင့ခ်ရံြခငး်၊ အ>ပ်စ>ဖဲွa မ>ဒမ်ိးကျင့ခ်ရံြခငး်45င့ ်ညnbးပနး်45ပ်ိစကြ်ခငး်များကိ> ၅ Zကမ်ိတိ>င ်

ထပ်မံရငဆ်ိ>ငရ်ေUကာငး်ဆိ>သည။် ရဲဝနထ်မ်းများသည ်အ]မဲတမ်းလိ>လိ> အရကမ်3းေနUက]ပီး ယခ>ကဲသ့ိ> ့  ြပစမ်S 

များကိ> “အာဏာH5ငလ်ကထ်ကမ်5ာ ငါတိ> ့ နင့က်ိ> ဖမ်းထား]ပီး တစသ်ကလံ်>း မလ�တဘ်ထဲားလိ>ရ့တယ”် ဟ3ေသာ 

]ခမ်ိးေြခာကေ်ြပာဆိ>မSမျိ<းများ ေြပာဆိ>ကာ ကျpးလွနေ်လH့5ိေUကာငး် သ3မက ေြပာသည။် အလားတ3 စစက်ိ>ငး် 

တိ>ငး်တငွလ်ညး် အာဏာသမ်ိး]ပီးဆယလ်အUကာခန ့တ်ငွ ် ချစခ်ျစအ်မညH်5ိ လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3 

အမျိ<းသမီးတစဦ်းအား လံ>ြခ<ံေရးတပ်သားများက သ3မ၏ မိဘများေနအမ်ိကိ> ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်ချိနတ်ငွ ်

ဖမ်းဆးီသာွးခဲသ့ည။် သ3မအား တငပ်ါးအ45 ံ ေသးွချငး်ချငး်နသီညအ်ထ ိ _ိ>က4်5ကU်က]ပီး “H5က]်ပီး ေသချင ်

ေလာကေ်အာငအ်ထ”ိ လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာ ေစာ်ကားေ45ာကယ်5ကမ်S45င့ ်ရငဆ်ိ>ငခ်ဲရ့သည။် စစေ်Uကာေရးစခနး်တငွ ်

သံ>းရကU်ကာ]ပီးေနာက ် သ3မအား လ3သHိ5ငU်ကား အH5ကရ်ေစရန ် ရညရွ်ယ၍် လိငပိ်>ငး်ဆိ>ငရ်ာအသားေပး 

ကိ>ယေ်နဟနထ်ားများ အတငး်အကျပ်ြပ<လ>ပ်ခိ>ငး်]ပီး ဓာတပံ်>_ိ>ကက်ာ ထိ>ပံ>များကိ> သ3မ၏ ေဖ့စဘ်>တေ်ပPတငွ ်

တငလိ်>ကU်ကသည။် 

 

 

P@မ်းြပညန်ယမ်@  လငိတ်<?@စသ်ကသ်<အမျိ&းသားြဖစသ်< မျိ&းသည ် သ<မိ့သားစ3က သ< ့ြဖစတ်ညမ်Nအား 

လကမ်ခံhကေသာေhကာင် ့ အမ်ိတငွး်အhကမ်းဖကမ်Nများ အEကမ်ိEကမ်ိြဖစပွ်ား`ပီး မိသားစ3ေနအမ်ိမ@ 

?@ငခ်ျခံထားရသ<ြဖစသ်ည။် ၂၀၂၁ ခ3?@စ၊် ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်သ<သည ်လငိေ်ြပာငး်ခံယ<ထားေသာ အမျိ&းသမီး 

သ<ငယခ်ျငး်တစဦ်း?@င့ ်အတ<ေနခ့ဲသည။် တစေ်နတ့ငွ ်  လံ3ြခံ&ေရးတပ်ဖဲွqဝငမ်ျားသည ်၎ငး်တိ3 ့ ?@စဦ်းလံ3းကိ3 

ဖမ်းဆးီခ့ဲ`ပီး o3ပ်ရင်h့ကမ်းတမ်းစွာ ေြပာဆိ3မN?@င် ့ကိ3ယထ်လိကေ်ရာက ်ေစာ်ကားမNများလညး် ခံခ့ဲရသည။်  

ရန်က3န်`မိ& q မ@ လငိတ်<?@စသ်ကသ်< ေဇာ်ဆိ3သ<သည ်၂၀၂၁ ခ3?@စ၊် ေမလတငွ ်ဆ?nြပပဲွ၌ ပါဝငခ့ဲ်`ပီး အြခား 

ေသာ ဆ?nြပေဖာ်ြပဖကမ်ျား?@င်အ့တ< ဖမ်းဆးီခံခ့ဲရသည။် (စစေ်hကာေရးတငွ)် သ< ့ သ<ငယခ်ျငး်များ 

အေhကာငး် ဖွင်ခ့ျေြပာဆိ3ရန် ြငငး်ဆိ3သည့်အခါ စစသ်ားများသည ် သ<န့ားထကဲိ3 စးီကရကမီ်း?@င်ထ့ိ3း`ပီး 

မျက?်@ာနဲ ့ နံoိ3 းများကိ3 အEကမ်ိEကမ်ိ ကန်ေကျာကခ့ဲ်သည။် ေဇာ်သည ် လငိတ်<?@စသ်ကသ်< ြဖစေ်hကာငး် 

သPိ@ိသာွးေသာအခါ သ<ပ့ါးစပ်ထသဲိ3 ့ ေသနတထ်ည့်ကာ `ခိမ်းေြခာက်̀ ပီး အဝတအ်စားများ ခ�တခိ်3ငး် 

သည။်  ေနာကပိ်3ငး်တငွ ်သ<သည ်စစသ်ားများ?@င့ ်အြခားအကျyးသားများ၏ အ3ပ်စ3ဖဲွq မ3ဒမ်ိးကျင့ြ်ခငး်ကိ3 

ခံခ့ဲရ`ပီးေနာက ် နာတာP@ညေ်ဝဒနာ ခံစားခ့ဲရသည။် ေဇာ်သည ် ၂၀၂၁ ခ3?@စ ် ေမလတငွ ် အငး်စန်ိေထာင ်

တငွး် ဆ?nြပပဲွတငွ ်ပါဝငခ့ဲ်`ပီး အငး်စန်ိေထာငတ်ငွ ်၆ လ အကျဥး်ကျခ့ဲသည။် သ<ရP@ိခ့ဲသည့်  ဒဏ်ရာများ 

ေhကာင့ ် စတိပိ်3ငး်ဆိ3ငရ်ာ?@င့ ် o3ပ်ပိ3ငး်ဆိ3ငရ်ာ ကျန်းမာေရး ရာသကပ်န် ချိ& qယငွး်သာွးခ့ဲသည။် ညxyးပန်း 

?@ပ်ိစကမ်Nေhကာင့ ် သ<သည ် အhကားအာoံ3ဆံ3းoN ံးြခငး်၊ ?@ာေခါငး်oိ3 းကျိ&းြခငး်၊ ြပငး်ထန်မီးေလာငဒ်ဏ်ရာ 

များရP@ိြခငး်၊ အတငွး်ေhကဒဏ်ရာများ ရP@ိြခငး်?@င် ့နံoိ3 းအံ3ဒဏ်ြဖစြ်ခငး်တိ3က့ိ3 ခံစားေနရသည။် 
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ေမOာ်လင့ခ်ျကေ်ရာငြ်ခညမ်ျား 

အာဏာသမ်ိးမSမတိ>ငမီ်က လငိစ်တိခံ်ယ<မNကွြဲပားသ<များအေပw ထားP@ိသည့ ် အြမငသ်ေဘာထားများ 

ေြပာငး်လလဲာေအာင ် အေြခခံလ<တန်းစားအလsာသိ3တ့ိ3င ် အP@ိန်အဟ3န်ြဖင့ ် ေဆာငရွ်က?်ိ3ငခ့ဲ်`ပီး အရပ်ဘက ်

လ<မNအဖဲွqအစညး်များကလညး် အဆိ3ပါအသိ3ငး်အဝိ3ငး်များကိ3 လ<ထ3ေP@ q ြမငသ်ာ?ိ3ငသ်မ� ြမငသ်ာေအာင ်

အားထ3တခ့ဲ်hကသည။် NLD အစိ>းရလကထ်က4်5စမ်ျားအတငွး် ပ>ဒမ် ၃၇၇ ဖျကသ်မ်ိးေရးသည ် ပထမဆံ>း 

တရားေရးဆိ>ငရ်ာ ြပ<ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအစအီစbြဖစလ်ာခဲ]့ပီး ထိ>အစအီစbသည ် ြမနမ်ာ4ိ>ငင်Hံ5ိ LGBTI 

များအား ပိ>မိ>သေဘာေပါကလ်ကခ်လံာ4ိ>ငေ်စေရးလမ်းေUကာငး်တစခ်>အြဖစ ် ေမhာ်လင့ခ်ျကြ်ဖစခ်ဲသ့ည။် 

၂၀၂၀ ခ>45စတ်ငွ ်ြမနမ်ာမ5ာ LGBTI အြဖစ ်တရားဝငထ်>တေ်ြပာထားသည့ ် လ�တေ်တာ်ကိ>ယစ်ားလ5ယေ်လာငး် 

တစဦ်း ပထမဆံ>းအZကမ်ိ ဝငေ်ရာကယ်5bခဲ]့ပီး သ3ရ့ာထ3းကိ>အသံ>းချကာ LGBTI များအား အ4ိ>ငက်ျင့ ်

အUကမ်းဖကမ်Sများ45င့ ် မတရားဖမ်းဆးီမSများ ကိ>ငတ်ယွေ်ြဖH5ငး်သာွးမညဟ်> ကတြိပ<ခဲသ့ည။် (Myanmar 

Now, ေအာကတ်ိ>ဘာ ၂၀၂၀) 

၂၀၂၁ ခ>45စ၊် ဇွနလ်တငွ ်အမျိ<းသားညeွီတေ်ရးအစိ>းရ၊ လ3အ့ခငွ့အ်ေရးဝနZ်ကးီဌာန45င့ ်အမျိ<းသမီး၊ လ3ငယ4်5င့ ်

ကေလးသ3ငယေ်ရးရာဝနZ်ကးီဌာနမ5 စစအ်ာဏာသမ်ိး]ပီးေနာက ် LGBTI များ အေြခအေနအစရီငခ်စံာ 

တစေ်စာငက်ိ> ထ>တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် ယငး်အစရီငခ်စံာတငွ ် ြမနမ်ာ4ိ>ငင်Hံ5ိ LGBTI အရပ်ဘကအ်ဖဲွaအစညး်များ၏ 

ေတွa H5ိချကမ်ျားကိ> တငြ်ပခဲ]့ပီး ထိ>အထတဲငွ ် LGBTQI ၇၃ ဦးအား ၅၀၅(က) ပ>ဒမ်ြဖင့ ် စွခဲျကတ်ငက်ာ 

ဖမ်းဆးီမSအပါအဝင ်ထနိး်သမ်ိးခရံမSအေUကာငး်45င့ ်ေသဆံ>းမSြဖစစ်b ၁၂ ခ>တိ>အ့ား မ5တတ်မ်းတင4်ိ>ငခ်ဲသ့ည။် 

အမျိ<းသားညeွီတေ်ရးအစိ>းရ၏ လ3အ့ခငွ့အ်ေရးဝနZ်ကးီဌာနအား ြမနမ်ာ4ိ>ငင်တံငွ ် LGBTI အေရးကစိmများ 

အတကွ ် တစဘ်ဝလံ>း45စြ်မn<ပ်ထား]ပီး လ3အ့ခငွ့အ်ေရးပညာေပးေရးကစိmအား ေH5 aေဆာငခ်ဲသ့3 

ဦးေအာငမ်ျိ<းမငး်မ5 ဦးေဆာငေ်နြခငး်ြဖစသ်ည။် အဆိ>ပါဝနZ်ကးီဌာနသည ် NUG အစိ>းရ၏ ြမနမ်ာ4ိ>ငင်Hံ5ိ 

လ3နညး်စ>များ ပါဝငြ်ခငး်ဆိ>ငရ်ာ မ3ဝါဒများ45င့ ် NUG အစိ>းရ၏ ေပPလစမီျား45င့ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး 

အစအီစb များတငွ ် လ3အခငွ့ေ်ရးဆိ>ငရ်ာ45င့ ် တာဝနယ်3မSတာဝနခ်မံSဆိ>ငရ်ာကစိmများအား ေထာကပံ်က့3ည ီ

ေပးရန ်ကတြိပ< ေဆာငရွ်ကေ်နသည။် (အမျိ<းသားညeွီတေ်ရးအစိ>းရ၊ ေမ ၂၀၂၂) 

အာဏာသမ်ိးမN?@င့ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ စစအ်စိ3းရဆန ့်ကျငေ်ရးလNပ်P@ားမNများအြပင ် အမျိ&းသားည,ွီတေ်ရး 

အစိ3းရဖဲွqစညး်ြခငး်သည ် LGBTI အသိ3ငး်အဝိ3ငး်အပါအဝင ် ြမန်မာြပညသ်<တစရ်ပ်လံ3းအတကွ ် သမိ3ငး်ဥဒါန်း 

တငွေ်စမည့ ် အခိ3ကအ်တန ့်ြဖစသ်ည။် ၂၀၂၁ ခ>45စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလအတငွး် ပထမဆံ>း ဆ4OြပလSပ်H5ားမS 

ရကသ်တ� ပတ၌် ရာ45င့ခ်ျီေသာ LGBTI လ3များသည ် အြခားေသာဆ4Oြပသ3များ45င့အ်တ3 ပငွ့ပ်ငွ့လ်ငး်လငး် 

ချီတကဆ်4OြပခဲU့က]ပီး မီဒယီာအများအြပားမ5လညး် ထိ>သိ>လ့3ထ>ေH5 aေမ5ာကေ်ရာကလ်ာပံ>များကိ> အေလးေပး 

ေဖာ်ြပUကသလိ> လ3မSကနွရ်ကမီ်ဒယီာများတငွလ်ညး် ေဖာ်ြပUကြခငး်များသည ် ‘လိငစ်တိခ်ယံ3မSကွြဲပားသ3 
များအား လ3ထ>လကခ်မံSတိ>းတကလ်ာြခငး်၏ ပဏာမအဖွင့ြ်ဖစစ်bတစခ်> ေပPေပါကလ်ာေနေUကာငး်’ 

သကေ်သခေံနသည။် (တိ>ငး်မ်မဂ�ဇငး်၊ မတလ် ၂၀၂၁) 
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LGBTI အသိ3ငး်အဝိ3ငး်အား လ<ထ3လကခံ်မN ကျယြ်ပန ့်လာြခငး်သည ် `ပီးခ့ဲသည့ဆ်ယစ်3?@စအ်တငွး် 

သသိသိာသာ တိ3းတကလ်ာခ့ဲေhကာငး် Colours Rainbow 45င့ ် &Proud အဖဲွaတိ>၏့ စစတ်မ်းကဆိ>သည။် 

ထိ>စစတ်မ်းအရ ြမနမ်ာ4ိ>ငင်တံငွ ် လ3ငါးဦးလhင ် ေလးဦးေကျာ်ခန ့က် LGBT များသည ် တနး်တ3ဆကဆ်မံS 

ခထံိ>ကသ်ညဟ်> ယံ>UကညU်က]ပီး လ3ဦးေရ၏ ေလးပံ>သံ>းပံ>ေအာက ် ပမာဏက LGBT ြဖစတ်ညမ်Sအား 

ရာဇဝတမ်Sအြဖစသ်တမ်5တြ်ခငး်အား သေဘာမတ3Uကေပ။ (New Mandala ၊ ၂၀၂၀) 

 

အNကြံပLချကမ်ျား 

ဤေတွa H5ိချကမ်ျားကိ> အေြခခ၍ံ အUကြံပ<ချကမ်ျားမ5ာ ေအာကပ်ါအတိ>ငး်ြဖစသ်ည။် 

• ပ3ဒမ် ၃၇၇ လံ3းဝo3ပ်သမ်ိးရမည။် အြခားေသာ ဥပေဒများ45င့အ်တ3 LGBTI များအား ချိ<း45မ်ိရန ်သမိ>ငး်စb 

တေလhာက ် အသံ>းြပ<ခဲေ့သာ ဤပ>ဒမ်ကိ> အ]ပီးတိ>င_်>ပ်သမ်ိးရမည။် ထိ>အ့ြပင ် ညnbးပနး်45ပ်ိစကမ်S 

ဆန ့က်ျငေ်ရး သေဘာတ3စာချ<ပ်၊ စးီပာွးေရး၊ လ3မSေရး45င့ ် ယbေကျးမS အခငွ့အ်ေရးများဆိ>ငရ်ာ 4ိ>ငင်တံကာ 

ပဋညိာb45င့ ် 4ိ>ငင်ေံရး45င့ ် 4ိ>ငင်သံားအခငွ့အ်ေရးဆိ>ငရ်ာ ပဋညိာbများအပါအဝင ် ?ိ3ငင်တံကာ သေဘာတ< 

စာချ&ပ်များတငွ ်လကမ်@တေ်ရးထိ3းသင့သ်ည။် 

• ဖိ45ပ်ိေသာမ3ဝါဒများအား ြပ<ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတကွ ် တပ်မေတာ်မ5 လ>ပ်ေဆာငရ်န ် အလားအလာမH5ိ 

ေသာေUကာင့ ် ?ိ3ငင်တံကာအဖဲွqအစညး်များအေနြဖင့ ် ၂၀၂၁ ခ3?@စ ် စစအ်ာဏာသမ်ိးမN ကျဆံ3းေရးကိ3 

အေလးေပးရန် တိ3ကတ်န်ွးသည။် International Parliamentary Inquiry (IPI) ဥက̈© Hedi Hautala 

ေြပာထားသည့အ်တိ>ငး် ‘ြမနမ်ာ4ိ>ငင်ရဲံ ့ တရားဝငအ်စိ>းရြဖစတ်ဲ ့ အမျိ<းသားညeွီတေ်ရးအစိ>းကိ> အြပည့အ်ဝ 
အသအိမ5တြ်ပ<ရန4်5င့ ် ရနပံ်>ေငကွစိm၊ စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မ nင့တ်ငေ်ရးကနဦးကစိmများ45င့ ် သတံမနေ်ရးရာ အသ ိ
အမ5တြ်ပ<မSတိ> ့ြဖင့ ်ပ့ံပိ>းက3ေရး’ ပ3းေပါငး်Uကသင့သ်ည။် (APRH ၊ ၂၀၂၁) 

•  မဟာမိတက်န်ွရကမ်ျား လိ3အပ်ေနြခငး်။ ြမနမ်ာ4ိ>ငင်အံတငွး်45င့ ်နယစ်ပ်ေဒသများH5ိ လ3ထ>အားြပ< LGBTI 

အဖဲွaအစညး်များ တွဖဲကေ်ဆာငရွ်ကေ်ရး45င့ ် ၎ငး်တိ>အ့ား ပံပိ့>းက3ညေီရးကိ> အေလးထားသည့ ် မဟာမိတ ်

ကနွရ်ကတ်စဖဲွ်a အေရးတZကးီလိ>အပ်ေနသည။် က>လသမဂ�လ3အ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ ၅၁ Zကမ်ိေြမာက ်

အစညး်အေဝးတငွ ် က>လအထ3းကိ>ယစ်ားလ5ယက် ‘ြမနမ်ာ4ိ>ငင်အံား ပံပိ့>းက3ညေီရးအတကွ ် 4ိ>ငင်တံကာမ5 

အတ3ပ3းေပါငး်မSကိ> အေလးထားရနအ်တကွ ်မဟာမိတအ်ဖဲွa သိ>မ့ဟ>တ ်ကနွရ်ကတ်စခ်> ေခPယ3ရန ်‘ ေတာငး်ဆိ> 

ခဲသ့ည။် ထိ>အဖဲွaသည ်LGBTI များ ပါဝငလ်ာေရး45င် ့တနး်တ3ရညတ်3ြဖစလ်ာေရးလ>ပ်ငနး်များအား အေရးZကးီ 

ကစိmအြဖစ ်အထ3းအေလးေပး ေဆာငရွ်ကရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

• သကေ်သအေထာကအ်ထားစ3ေဆာငး်ြခငး်?@င့ ် ညx?ိNငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်သည ် အဓိကဦးစားေပးြဖစသ်င့ ်

သည။် ြမနမ်ာ4ိ>ငင်တံငွ ် LGBT အေUကာငး်အရာ45င့ ် လ>ပ်ေဆာငမ်Sဧရိယာ45င့ ် သကဆ်ိ>ငသ်ည ် သးီသန ့ေ်ဒတာ 

များ ရH5ိရနအ်တကွ ် အခကအ်ခHဲ5ိေနသည။် ဤအချကအ်လကေ်ကာကယ်3ေရးတငွ ် ပါဝငသ်3များအား 

လ>ပ်ငနး်စbကိ> စနစတ်ကျြဖစေ်စရန ်တနွး်အားေပးပါသည။် အသက4်5င့ ်တညေ်နရာဆိ>ငရ်ာ အချကအ်လက ်
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များကိ> စ>ေဆာငး်ထားသင့]်ပီး မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ် လ3တစဦ်းချငး်စသီည ် သ3၏ သငွြ်ပငသ်«ာနေ်Uကာင့ ်

ဦးတညတ်ိ>ကခ်ိ>ကခ်ေံနသညဆ်ိ>သည4်5င့ ်ထိ>သငွြ်ပငသ်«ာနမ်ျားသည ်အ4ိ>ငက်ျင့ခ်ရံမSကိ> ပိ>မိ>ြဖစေ်ပPလာေစ 

ရန ် အေထာကအ်က3ြဖစေ်စသည့ ် အချကြ်ဖစေ်နေUကာငး် ြဖစရ်ပ်မ5တတ်မ်းြပ<စ>ရာတငွ ် မ5တသ်ားထားသင့ ်

သည။် 

• အကာအကယွေ်ပးေရးလ3ပ်ေဆာငသ်<များအေနြဖင့ ် LGBTI များအတကွ ် တန်းတ<အခွင့အ်ေရး အကာ 

အကယွက်ိ3 စyးစားသည့အ်ခါ အေကာငအ်ထညမ်ေဖာ်ခင?်@င့ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေနစyအတငွး်တငွ ်

ေထာင့ေ်ပါငး်စံ3မ@ ေသချာစyးစားသင့သ်ည။် ထိ>အ့ြပင ် LGBTI အေနြဖင့ ် သင့ေ်လျာ်သည့ေ်နရာတငွ ်

ထပ်ေလာငး်ပံပိ့>း4ိ>ငရ်နအ်တကွ ် အဆငေ်ြပသင့ေ်လျာ်ေသာ ေဒသခအံဖဲွaအစညး်တစခ်>ကိ> သးီသးီြခားြခား 

သတမ်5တထ်ားသင့သ်ည။် ေယာကျ်ားေလးအြဖစေ်မးွဖွားလာခဲ]့ပီးမ5 လိငေ်ြပာငး်ခယံ3ထားသ3များသည ်

အ4�ရာယက်ျေရာက4်ိ>ငေ်ချအများဆံ>း45င့ ် အကာအကယွေ်ပးမSအလိ>အပ်ဆံ>းအ>ပ်စ>ြဖစေ်Uကာငး် သတြိပ<ထား 

သင့သ်ည။် 

• LGBT အေရး?@င့ ် သကဆ်ိ3ငသ်ည့ ် သတငး်အချကအ်လကထ်3တြ်ပန်ချကမ်ျား ေပwေပါကလ်ာသင့သ်ည။် 

ထိ>ထ>တြ်ပနခ်ျကမ်ျားတငွ ်သတငး်အချကအ်လကရ်H5ိ4ိ>ငသ်ည့ေ်နရာများမ5 LGBT 45င့ ်သးီသန ့သ်ကဆ်ိ>ငသ်ည့ ်

ြဖစရ်ပ်များ45င့ ်ေဒတာများအား ထည့သ်ငွး်ကိ>းကားသင့သ်ည။် OCHA ၊ UNHCR ၊ USAID စသည့ ်အဖဲွaများ 

အပါအဝင ်အြခားေသာအဖဲွaအစညး်များသည ်ပံ>မ5နထ်>တြ်ပနခ်ျကမ်ျား ြဖစေ်ြမာကလ်ာေအာင ်ပံပိ့>းက3ညသီင့ ်

]ပီး 4ိ>ငင်ေံရးအကျbးသားများက3ညေီစာင့ေ်H5ာကေ်ရးအသငး်မ5လညး် ေနစ့bပံ>မ5န ် ထ>တြ်ပနေ်နသင့သ်ည။် 

အဆိ>ပါပလကေ်ဖာငး်များေပPတငွ ်LGBTI 45င့ ်သကဆ်ိ>ငသ်ည့ ်သးီသန ့ေ်ဒတာစ>ေဆာငး်ြခငး်45င့ ်အစရီငခ်ြံခငး် 

များကိ> အH5ိနြ်မnင့ရ်န ် 45စဆ်တိ>းZက<ိးပမ်းြခငး်သည ် LGBTI များအား ပတမ်5တထ်ားသည့ ် အUကမ်းဖကမ်Sများ 

အား အေလးေပးေစာင့U်ကည့ရ်န ် လွယက်3ေစလာမညြ်ဖစသ်ည။် အေရးZကးီသညမ်5ာ စစအ်ာဏာH5ငမ်ျားမ5 

စနစက်ျကျ လ>ပ်ေဆာငသ်ည့ ် လိငတ်345စသ်ကသ်3များအား ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် လSပ်H5ားမSများကိ> သကေ်သ 

အေထာကအ်ထား ရH5ိရနအ်တကွ ်ြပညတ်ငွး်ြပညပ် ေစာင့U်ကည့ေ်ရးအဖဲွaများအား ခငွ့ြ်ပ<ေပးသင့သ်ည။် 

• ဖယဒ်ရယဒ်မိီ>ကေရစြီပညေ်ထာငစ်>တညေ်ဆာကသ်ည့ ်4ိ>ငင်ေံရးြဖစစ်bတငွ ်LGBT များ တနး်တ3ပါဝငေ်ရး 

အာမခခံျကသ်ည ် 4ိ>ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအားလံ>း၏ ရညရွ်ယရ်ငး်အားထ>တမ်Sြဖစရ်မညြ်ဖစ]်ပီး ဤကစိm 

သည ် ဖယဒ်ရယဖဲွ်aစညး်ပံ>အေြခခဥံပေဒ မ3Uကမ်းေရးဆွြဲခငး်45င့ ် ဖယဒ်ရယယ်3နစတ်စခ်>ချငး်စ၏ီ ဖဲွaစညး်ပံ> 

အေြခခဥံပေဒမ3Uကမ်းေရးဆွြဲခငး်တိ>တ့ငွ ် LGBTQI+ များ၏ပါဝငမ်Sြဖင် ့ ေဆာကရွ်ကြ်ခငး်ြဖင် ့ အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ရမညြ်ဖစသ်ည။် LGBTQI+ များအပါအဝင ် လ3များအားလံ>း၏ အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများကိ> 

သတမ်5တရ်န ်ဖယဒ်ရယဖဲွ်aစညး်ပံ>အေြခခဥံပေဒ၏ အစတိအ်ပိ>ငး်တစခ်>အေနြဖင့ ်အေြခခလံ3အ့ခငွ့အ်ေရးများ 

ဆိ>ငရ်ာ ဥပေဒမ3Uကမ်းများကိ>လညး် ထည့သ်ငွး်ရမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

 



မ"ဝါဒအ'(စခ်ျ-ပ်၊ ေအာက်တိ6ဘာ ၂၀၂၂ 

 12 

ေနာကခံ်အေNကာငး်အရာ 

ကိ>ဗစက်ပ်ေရာဂါဆိ>းZကးီ ြဖစပ်ာွးေနချိန ် ၂၀၂၁ ခ>45စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတငွ ် စစအ်ာဏာသမ်ိးြခငး်ေUကာင့ ်

4ိ>ငင်ေံရး45င့ ်စးီပာွးေရး အကျပ်အတညး်များသည ်ြမနမ်ာ4ိ>ငင်အံား ဆိ>းဆိ>းဝါးဝါး မတညမ်]ငမ်ိြဖစေ်စခဲသ့ည။် 

တပ်မေတာ်သည ် 4ိ>ငင်ေံတာ်အ>ပ်ချ<ပ်ေရးကိ> ဗဟိ>ချ<ပ်ကိ>ငမ်Sြဖင့ ် ြပနလ်ညထ်3ေထာငရ်န ် Zက<ိးပမ်းခဲ]့ပီး 

ေနာကလ်အနညး်ငယအ်Uကာတငွ ် သပိတလ်Sပ်H5ားမSများ (အာဏာဖီဆနေ်ရးလSပ်H5ားမS) သည ် ြပညသ်3 ့ 

အတိ>ကအ်ခအံစိ>းရ (အမျိ<းသားညeွီတေ်ရးအစိ>းရ - NUG) ၊ MOWYCA 45င့ ်ြပညသ်3က့ာကယွေ်ရးအ>ပ်စ>များ 

(ြပညသ်3က့ာကယွေ်ရးတပ်) ေပါငး်စညး်ြဖစတ်ညလ်ာသည။် ]ပီးခဲသ့ည့ ်၂၁ လအတငွး်တငွ ်အာဏာသမ်ိးမSကိ> 

ကန ့က်ကွသ်3များ45င့ ် ေဝဖနသ်3များအား စစတ်ပ်မ5 စနစတ်ကျ ဦးတညပ်စမ်5တထ်ားလာခဲသ့ည။် ေနာကဆ်ံ>း 

ရH5ိထားသည့ ်ခန ့မ်5နး်စာရငး်တငွ ်လ3ေပါငး် ၂၃၃၆ ဦး ေသဆံ>းကာ ၁၂၅၇၂ ဦး ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးခထံားရ]ပီး ၈၄ 

ဦး Zက<ိးမိန ့ေ်ပးခထံားရသည။် (AAPP ၊ ေနစ့bထ>တြ်ပနခ်ျကအ်ကျbးချ<ပ်၊ ေအာကတ်ိ>ဘာ ၅ ရက)် 

ကိ>လိ>နေီခတက်တညး်က တညH်5ိခဲသ့ည့ ် တရားစရီငေ်ရးစနစ4်5င့ ် သေဘာထားအြမငမ်ျားသည ် LGBTI 

များအား ြမနမ်ာလ့3အဖဲွaအစညး်၏ အဆံ>းစနွသ်ိ> ့ တနွး်ပိ>ေ့နသည။် (အြပညြ်ပညဆ်ိ>ငရ်ာ တရားသ3Zကးီများ 

ေကာ်မH5င၊် ၂၀၁၉) ရာဇသတZ်ကးီပ>ဒမ် ၃၇၇ (၁၈၆၁ ခ>45စ)် သည ် ]ဗိတသိhကိ>လိ>နမီျားထမံ5 

အေမဆွကခ်ထံားသည့ ်ပ>ဒမ်ြဖစ]်ပီး စစအ်စိ>းရက ယခ>ထကထ် ိဆကလ်ကက်ိ>ငစ်ွထဲားကာ LGBTI များအား 

‘ဓမ°တာ45င့ ် ဆန ့က်ျင့သ်ည့ ် လိငဆ်ကဆ်မံSြပ<သည’် ဟ3ေသာ အေUကာငး်ြပလျက ် ရာဇဝတေ်ြမာကေ်အာင ်

ေြပာ]ပီး ညnbးပနး်45ပ်ိကပ်ွရန ် (ဤပ>ဒမ်ကိ>) အသံ>းြပ<ေနသည။် (Human Dignity Trust ၊ ၂၀၂၂) 

ြပစဒ်ဏမ်ျားတငွ ် အြမင့ဆ်ံ>းေထာငဒ်ဏ ် ၁၀ 45စအ်ထ ိ ချမ5တ4်ိ>င]်ပီး မUကာေသးမီက ထပ်မံတငး်ကျပ် 

လိ>ကေ်သာ အေထာကအ်ထားများလညး် H5ိသည။် (Human Dignity Trust ၊ ၂၀၂၂) ရာဇသတZ်ကးီပ>ဒမ် ၂၆၈ 

45င့ ် ပ>ဒမ် ၃၂၀ တိ>4့ 5င့အ်တ3 ပ>ဒမ် ၃၇၇၊ ၁၉၄၉ ခ>45စ ် ြပညတ်နဆ်ာဥပေဒ45င့ ် နာမညေ်ကျာ် “ေမ5ာငရိ်ပ်ခိ>မS 

ဥပေဒများ” (၁၈၉၉ ခ>45စ ်ရနက်>နရဲ်အကဥ်ပေဒ ပ>ဒမ် ၃၀ 45င့ ်၃၅) များသည ်လံ>ြခ<ံေရးတပ်ဖဲွaဝငမ်ျားကိ> LGBTI 

များအား ဖမ်းဆးီြခငး်45င့ ်မေလျာ်မကနြ်ပ<ြခငး်များ လ>ပ်ေဆာင4်ိ>ငရ်န ်လမ်းဖွင့ေ်ပးသလိ> ြဖစေ်နသည။် 
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