
  

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃  ရက်န ေ့  

 

မီဒယီာဖိတ်ကကာြားလ ာ - မမ မ်ာနိင်ုငံအမ  ိြားသာြားလ ူ့အခငွ အ်နရြားနကာမ်ရင်ှ၏ 

စမ်ွြားန ာင်ရည်အာြား သုံြားသပ်ထာြားနသာ အစရီင်ခစံာ မိတ် က်မခင်ြား 
 

အရပဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည်ြားနပေါင်ြား ၂၀ ဖွ ွဲ့ မှ ပ ြားတွ နရြားသာြားထာြားနသာ လ ူ့အခွင ်အနရြား ကာကွယ် 

နစာင ်နရှာက်သ မ ာြားအာြား ကာကွယမ်ခင်ြားနှင ် လ မှုအဝ ်ြားအဝိုင်ြားက ဉ်ြားနမမာင်ြားလာမခင်ြား အခင်ြားအက င်ြား 

တွင် မမ ်မာနိုင်ငံအမ  ိြားသာြားလ ူ့အခွင ်အနရြားနကာ်မရှင်၏ စွမြ်ားန ာင်ရညအ်ာြား   ်ြားစစ်သုံြားသပ် 

ထာြားနသာ အစီရင်ခံစာတစ်နစာင်ကုိ မိတ် ကန်ပြားသွာြားမည် မဖစပ်ေါသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာကုိ  ၁၉၄၈ 

ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအနထွနထွညီလာခံမှ ကမ္ာ လ ူ့အခငွ ်အနရြား နကကညာစာတမ်ြားကုိ အတည်မပ ခ  သည ် 

န ေ့မဖစ်နသာ လာမည ်ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်န ေ့တွင် က နရာက်မည ် “လ ူ့အခွင အ်နရြားန ေ့” မတုိင်မီ 

တစ်ရက်အလိုတွင် အခ  ိ်ကုိက် ထုတ်မပ ်သွာြားမည် မဖစ်ပေါသည။် ထိုစရီင်ခံစာထ တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် အနစာပိင်ုြား လအ ည်ြားငယ်အတွင်ြား မဖစ်ပာွြားခ  သည  ် လ ူ့အခွင ်အနရြားခ  ိြားနဖာက်မှုမ ာြားကုိ 

မီြားနမာင်ြားထိုြားနဖာ်မပထာြားပပီြား တစ်ခ  ိ်တည်ြားတွင် လ ူ့အခွင ်အနရြား မမင ်တင်မခင်ြားနှင ် ကာကွယ် 

နစာင ်နရှာက်မခင်ြား ိုင်ရာ လုပ်န ာင်ခ က်မ ာြားအာြား ပိမုိအုာြားနကာင်ြားလာနစရ ်အတွက် MNHRC 

အန မဖင ် မပ ်လညန်သွြားသစ်နလာင်ြားနိုင်ရ ် အကကံမပ  တိက်ုတ ွ်ြားခ က်မ ာြားကုိ ထည ်သွင်ြားနဖာ်မပ 

နပြားထာြားပေါသည်။  

 

န ေ့ရက်။ ။၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်န ေ့ (တ လလာန ေ့)  

အခ  ိ။် ။ မ က် ၁၀ြား၀၀ မှ ၁၂ြား၀၀  ာရီအထိ  

န ရာ။ ။ BEST WESTERN Green Hill Hotel ၊ ၁၂ ဖိုြားစိ ်လမ်ြား၊ တာနမွပမိ ွဲ့ ယ်၊ ရ ်ကု ် 

 

ဤအစရီငခ်စံာကုိ ပ ြားတွ နရြားသာြားသ မ ာြားမာှ  

 ကခ င်အမ  ိြားသမီြားအစည်ြားအရုံြား-ထိုင်ြားနိုင်ငံ (KWAT) 

 ကရင်လ ူ့အခွင ်အနရြားအဖွ ွဲ့ (KHRG) 

 ကရင် ီလ ူ့အခွင ်အနရြားအဖွ ွဲ့ (KnHRG) 

 စစ်မှ ်နသာ မပည်သ ူ့နက ြားကျွ ်အဖွ ွဲ့ (GPS) 

 တအာင်ြားအမ  ိြားသမီြားအဖွ ွဲ့အစည်ြား(TWO) 

 ဒီမိုကနရစီဖံွွဲ့ပဖိ ြားတုိြားတက်နရြား လှုပ်ရာှြားန ာင်ရွက်မှုနကာ်မတီ (ACDD) 

 မ  ိြား က်လိှုင်ြား (GW) 

 မွ မ်ပည်လ ူ့အခွင ်အနရြားနဖာင်နဒြားရှင်ြား (HURFOM) 

 မမ ်မာ အနရြားနလ လာသ မ ာြားအဖွ ွဲ့ (BM) 



 ရ ်ကု ်နစာင ်ကကည ်နရြားအဖွ ွဲ့ (Yagon Watch) 

 နရွှဲ့နမပြားအသံအဖွ ွဲ့ (PV) 

 နလာကအလင်ြား (Loka Ahlinn) 

 လ ူ့အခွင ်အနရြား ကာကွယ်မမြှင ်တင်သ မ ာြားအဖွ ွဲ့ (HRDP) 

 လ ူ့အခွင ်အနရြား ပညာနပြားသ မ ာြားကွ ်ရက် (HREN) 

 အ ာဂ္တ်အလင်ြားတ ်ြား ံုမှတ် (FLC) 

 အသံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်နဖာ်နမပာ ိုခွင ်လှုပ်ရှာြားမှုအဖွ ွဲ့ 

 Metta Campaign – Mandalay 

 Myanmar People Alliance (Shan State) 

 Synergy (Social Harmony Organization) 

 The Seagull: Human Rights, Peace & Development 

 

ထပမ်သိံရှလိိပုေါက  က်သွယရ်  ် 

 လာြားအ  ဒုိေ့၊ နရွှဲ့နမပြားအသံအဖွ ွဲ့ (PV)  

ဖု ြ်ား +၉၅ ၉၇၉၇၉၂၈၀၀၇၊ lahehdoh@progressive-voice.org 

 ပိြုားကနမ  ပခိ ဝ်ြား၊ တအာင်ြားအမ  ိြားသမီြားအဖွ ွဲ့အစည်ြား (TWO)  

ဖု ြ်ား +၉၅ ၉၂၅၆၁၂၈၅၈၂၊ poekamaekhour2013@gmail.com 
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