
ချက်ခခင််းထုတ်ခြန်ရန ်

လ ူ့အခငွ အ်ရရ်းက  ုြ မု ရုကောင််းမနွစ်ေွာ ခမြှင တ်ငရ်ရ်းနငှ  ်ကောကွယရ်စောင ရ်ရေှာက်ရရ်းအတက်ွ လတွလ်ြပ်ြ ်း 

ထ ရရောက်ရ ော အဖွ ွဲ့အစည််းခဖစလ်ောရစရန ်ခမနမ်ောန ငုင်အံမျ   ်း ော်းလ ူ့အခငွ အ်ရရ်းရကောမ်ရငှအ်ော်း 

ခြနလ်ညရ် ွ်း စရ်လောင််းရမည ်

[ရနက်နု ်- ၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဒ ဇငဘ်ောလ ၉ ရကရ်နေ့] ခမနမ်ောန ုငင်ံအမျ   ်း ော်းလ ူ့အခငွ ်အရရ်းရကော်မရှင် (MNHRC) 

တွင် ရကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင်မျော်း ည် လ ူ့အခွင ်အရရ်း အရခခခရံ ောစဉ််းစော်းချက် ကင််းမ  ရနခခင််းနငှ ် MNHRC ဥြရဒတွင ်

ဖွ ွဲ့စည််းတညရ်ဆောက်ြုံြ ငု််းဆ ုင်ရော ခြဿနာမျော်း ရှ ရနခခင််းတ ုေ့ရ ကောင ် ထ ရရောက်မှုမရှ  ည ်အခြင် ခမနမ်ောစစတ်ြ် 

က ုလည််း အကောအကယွ်ရြ်းရန ည ် အဖွ ွဲ့တစခ်ု ဖွယ် ခဖစ်ရန ညဟ်ု အရြ်ဘကလ် ထုအဖွ ွဲ့အစည််း (၂၀) ဖွ ွဲ့မှ 

ယရနေ့ထုတ်ခြန်လ ကု ်ည  ်အစ ရင်ခံစောအ စတ်စ်ရစောင်တငွ် ဆ ုထော်းြါ ည်။ ခမနမ်ောန ုငင်ံရှ  ခြည်  လ ထုအော်းလုံ်း 

အတွက် ြ ုမ ရုကောင််းမွန်ရ ော လ ူ့အခွင ်အရရ်း အော်းရြ်းခမြှင ်တင်န ုင်ရနန်ှင ် ကောကယွ်ရစောင ရ်ရေှာက်န ငု်ရနအ်တကွ် 

MNHRC အော်း ခြ ခြင်ရခြောင််းလ မှုမျော်းလုြ်ရဆောင်ရန် အစ ရင်ခံစောတွင် ရတောင််းဆ ုထော်း ည်။ ဤအစ ရင်ခစံောက ု 

လ ူ့အခွင ်အရရ်းရနေ့မတ ငု်မ  ၂၀၁၉  ခုနစှ် ဒ ဇင်ဘောလ ၉  ရက်ရနေ့တွင် ထုတ်ခြန်ခခင််းခဖစ ်ည်။ 

"အရခြောရလ ော ပြ ်း အလုြြ် လုုြြ်ါ" အမညရ်ှ  အစ ရင်ခံစောထ တွင် ခမန်မောန ငု်ငံ၌ လ ူ့အခငွ ်အရရ်း ကောကွယ် 

ရစောင ်ရရေှာက်  မျော်း ကောကယွ်ခခင််းနှင ် အရြ်ဘက်လ မှုအဝန််းအဝ ုင််း ကျဉ််းရခမောင််းလောခခင််း အခင််းအကျင််းတွင ်

MNHRC ၏ စမ်ွ်းရဆောင်ရညအ်ော်း ဆန််းစစ် ုံ်း ြ်ထော်းြါ ည်။ 

"လ ူ့အခွင ်အရရ်းချ   ်းရဖောက်မှုရတွ မျော်းလောတ  အချ  န်မှော အထ ်း ခဖင ် ခြညတ်ွင််းစစ်ခဖစရ်နတ   တ ုင််းရင််း ော်း 

ရဒ ရတွမှော ခဖစရ်နတ   လ ူ့အခွင ်အရရ်းချ   ်းရဖောက်မှုရတကွ ု MNHRC က က ုင်တယွလ် ုတ  ဆနဒမရှ တော ဒါမှမဟုတ် 

မက ုင်တယွ်န ငုတ်ောရတ ွခဖစရ်နတယ်။ အထ ်း ခဖင ် ခမနမ်ောစစ်တြ်က ကျ ်းလွန်ထော်းတ   အမှုရတွဆ ုရင် MNHRC က 

က ုငတ်ွယ်လ တု  ဆနဒမရှ ဘ ်း။” ဟု Generation Wave အဖွ ွဲ့မှ က ုဘ ုဘ ုကရခြော ည်။ "လက်ရှ  ရကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင် 

ရတွရ ွဲ့  ကတ်မ််းကကုန် ွော်းပြ ။   တ ုေ့က ု အရတွွဲ့အကက ံရှ ပြ ်း ရခဖောင ်မတတ်   လ ူ့အခွင အ်ရရ်း မော်းရတွန ေ့ အစော်းထ ု်း 

ပြ ်းရတော  အခရုကော်မရှင်က ု ရ ွ်း စ်ရလောင််းန ငု်ဖ ေု့  မမတကလုြ်ဖ ုေ့ အချ  န်တန်ပြ ။" ဟုလည််း လ ူ့အခွင ်အရရ်း 

ကောကယွ်ခမြှင တ်င်  မျော်းအဖွ ွဲ့မှ က ုရအောင်ရဇောဦ််းက ထြ်ခဖည ်ရခြော ကော်း ည်။ လက်ရှ  ရကော်မရငှအ်ဖွ ွဲ့ဝင်မျော်း၏ 

 က်တမ််းမှော ၂၀၁၉ ခုနစှ် စက်တင်ဘောလကတည််းက ကုန်ဆုံ်း ွော်းခ  ပြ ခဖစရ် ော်ခငော်းလည််း ရကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင် 

အ စ်ရရ ်းချယရ်ရ်းနှင ်ြတ် က်၍ တရော်းဝင်ထုတ်ခြနရ် ကညော အ  ရြ်းခခင််း တစ်စံတုစရ်ောမ  မရတွွဲ့ရရ ်းရြ။ 

ယခုအစ ရင်ခံစောတငွ် ၂၀၁၈ ခုနစှ်အတငွ််းက ခဖစြွ်ော်းခ  ရ ော လ ူ့အခွင အ်ရရ်းက စစရြ်မျော်းက ု ခခံ ငံု ုံ်း ြ် 

ထော်းပြ ်း ၂၀၁၉ ခုနစှ် အရစောြ ုင််းကောလတငွ် ခဖစြွ်ော်းခ   ည ် အဓ ကခဖစ်ရြ်မျော်းက လုည််း ထည ် ွင််းရရ်း ော်း 

ထော်းြါ ည်။ ဤအထ တွင ် ခမနမ်ောစစ်တြ်မှ အရြ် ော်းမျော်းအရြေါ် ပခ မ််းရခခောက်မှု၊  တ်ခဖတ်မှု၊ ဖမ််းဆ ်းမှု၊ 

စ တ်ထင် လ  ု ဖမ််းဆ ်းချ ြ်ရနှာင်မှုနငှ ် ညြှဉ််းြန််းနှ ြ်စက်မှုမျော်းက ု မ ်းရမောင််းထ ု်းခြထော်းပြ ်း အမျ   ်း ော်းဒ မ ကုရရစ  

အဖွ ွဲ့ချ ြ် အစ ု်းရလက်ထက၌် န ုင်ငရံရ်းအကျဉ််း ော်းဦ်းရရ တ ု်းခမင ်လောမှုက ုလည််း ရထောက်ခြထော်း ည်။ ယခု 

အစ ရင်ခစံော၌ အထင်ကရ အမှု (၂) မှုခဖစ်ရ ော ရ ုကတ်ော တင််းရထောကန်ှစ်ဦ်းအရြေါ် တရော်းစ ရင်မှုနှင ် ၂၀၁၈ ခုနစှ် 

ရမလတငွ် ခဖစြွ်ော်းခ  ရ ော လ ငယ်ပင မ််းချမ််းရရ်းလှုြ်ရှော်းမှု ဆနဒခြြွ မျော်းရ ကောင ် (၄၇) ဦ်း အဖမ််းခံရမှုတ ုေ့က ု 



ရထောကခ်ြရောတွင် MNHRC  ည် ခမနမ်ောစစ်တြ်နငှ ် လုံခခ ံရရ်းတြ်ဖွ ွဲ့မျော်းက  ု ရငဆ် ုင်၍  တင််းရထောက်မျော်း၊ 

လ ူ့အခွင ်အရရ်းကောကယွ်ရစောင ်ရရေှာက်  မျော်းနငှ ် တက်ကကွလှုြ်ရှော်း  မျော်းအော်း လ   ရှင် ကော်း ကောကယွရ်ဆောင်ရ က် 

ရြ်းရန ် ြျက်ကကွ်ခ  ခခင််းတ ုေ့က ု မ ်းရမောင််းထ ု်းရဖောခ်ြထော်း ည်။ ထ ုေ့အခြင ်  ံချြ်ထ ု်းတင်ဆက ် ရဖျောရ်ခဖမှုရ ကောင ် 

မ ကောရ ်းမ က အလုြ် ကမ််းနှင ်ရထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခခံ  ရ ည ် ရဒါင််းတ ုေ့မျ   ်းဆက် အဖွ ွဲ့ဝင်မျော်း အမှုက ုလည််း 

ဤအစ ရင်ခစံောတွင် ရဆွ်းရနွ်းတင်ခြထော်းြါ ည်။ 

"MNHRC အရနန ေ့ လ ူ့အခွင အ်ရရ်းက စစတ ငု််းက ု ထ ထ ရရောက်ရရောက် က ငု်တယွ်န ငု်ဖ ေု့ဆ ုရင် ြထမဥ ်းဆုံ်း 

လက်ရှ ရကော်မရငှအ်ဖွ ွဲ့ဝငရ်တွအစော်း လ ူ့အခွင် အရရ်းက  ု တကယရ်လ်းစော်းလ ုကန်ာတ     ရတွန ေ့ ရခြောင််းလ ဖ ုေ့ 

လ ုြါတယ်။ ဒတု ယအရနန ေ့က ရကော်မရငှ်ရ ွဲ့လုြ်ြ ုင်ခွင် က ု ချ ွဲ့ထငွ်န ငု်ဖ ေု့ ဥြရဒခြငရ်မယ်။" ဟု အ ံအဖွ ွဲ့မှ 

ရမောင်ရဆောင််းခ ကရခြော ည်။ "ဥြရဒစ ု်းမ ု်းရရ်း အကက မ်ကက မ်အခါခါ ြျက်ခြော်းရနတ  အတွက် ကျမတ ုေ့ဟော ခမနမ်ော 

ခြည်  အော်းလုံ်းရ ွဲ့ အခွင အ်ရရ်းရတွ အော်းရြ်းခမြှင တ်ငရ်ံုတင်မကဘ န ေ့ ကောကယွ်ရစောင ်ရရေှာကတ်   အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခ ု

တအော်းလ ုအြ်ရနပြ ။" ဟု အနာဂတ်အလင််းတန််းဆုံမှတအ်ဖွ ွဲ့မှ မ က် ကရ်အောင်က ဆ ု ည်။  

ယခုအစ ရင်ခံစော၌ ခမနမ်ောန ုငင်ံရှ  လ ူ့အခွင ်အရရ်း ကောကယွ်ခမြှင တ်င်ခခင််းနငှ ် ြတ် က်၍ MNHRC ၏ 

စွမ််းရဆောင်ရည်အော်း  ုံ်း ြ်ဆန််းစစ်ရောတွင်  ၎င််းမှ တ ု်းတက်မှုတချ   ွဲ့ လုြ်ရဆောင်ထော်း ည်က  ု ရတွွဲ့ရှ ရြါ ည်။ 

ဥြမောအော်းခဖင ် MNHRC မှ တချ   ွဲ့ရ ော အရြ်ဘက်လ ထုအဖွ ွဲ့အစည််းမျော်းနှင ် ြ ်းရြါင််းရဆောင်ရ ကမ်ှု လုြ်ရဆောင် 

လောခခင််းနငှ ် အကျဉ််းရထောင်မျော်း  ုေ့  ွော်းရရောက်စစရ်ဆ်းခခင််းတ ုေ့ခဖစပ်ြ ်း အဓ ကအော်းခဖင ်မ  လ ူ့အခွင အ်ရရ်း 

အော်းရြ်းခမြှင ်တင်မှုအြ ုင််းတွင ် ြ ုမ ုအရလ်းရြ်းထော်း ညက်  ု ရတွွဲ့ရှ ရ ည်။ MNHRC အရနခဖင ် ကောကယွရ်စောင ် 

ရရေှာကရ်ရ်း လုြ်ြ ုင်ခွင တ်ောဝန် ထမ််းရဆောင်ရော၌ အဓ ကအဟနေ့်အတော်းတစ်ခမှုော ယခင်စစ်အောဏောရငှ်အစ ု်းရနငှ ် 

န ်းစြ်ရနဆ ခဖစ် ည ် ရကော်မရငှ်အဖွ ွဲ့ဝင်မျော်း၏ ရနာက်ရ ကောင််းရောဇဝငန်ှင ် လက်ရှ စ တရ်နစ တ်ထော်းတ ုေ့ြင် 

ခဖစ ်ည်။ 

"အရခခခံမ လ လ ူ့အခွင ်အရရ်းရတကွ ု နာ်းလည်မှုလည််း မရှ ခ  ဘ ်း။ လ ူ့အခွင ်အရရ်းန ေ့ြတ် က်ပြ ်းလည််း 

ရနာက်ခ ံမ ုင််းရ ကောင််း မရကောင််းခ  တ   စစ်တြ်န ေ့ န ်းစြ်ရနတ  လ ရတွ၊ အရောရှ ရဟောင််းရတ ွ ြါရနတ   ရကော်မရငှ် 

အဖွ ွဲ့ဝငရ်တွက လ ူ့အခွင ်အရရ်းန ေ့ ြတ် က်ပြ ်းရတော  ထ ထ ရရောကရ်ရောက် ကောကွယရ်ြ်းမယ်ဆ ုတော ဘယ်လ ုလုြ် 

ခဖစန် ုငရ်တော မှောလ ။" ဟု The Seagull အဖွ ွဲ့မှ မစုချစက် ရခြော ည်။။ ရရွှဲ့ရခြ်းအ ံအဖွ ွဲ့မှ Rin Fujimatsu ကလည််း 

"HRD ရတွ၊ တက်ကကွလှုြ်ရေှာ်း  ရတွ၊ ကျ ်းလွန်ခံရ  ရတွန ေ့ ရငှ် နလွ်တရ်ခမောက ်လော  ရတအွတွက် ခါတ ငု််းထက် 

ြ ုပြ ်း မဟောမ တ်လ အုြရ်နတ  အချ  န်မှော MNHRC က ဆ ု်းရ ော်းလွန််းတ  ခြစမ်ှုရတွက  ု ဖုံ်းကောရြ်းဖ ုေ့အတွက် 

လုြ်ရနတယ်။" ဟရုခြော ည။် 

ဤအစ ရင်ခစံောက ြု ်းတွ ရရ်း ော်းခ  ရ ော အရြ်ဘက်လ ထုအဖွ ွဲ့အစည််း (၂၀) ဖွ ွဲ့မှ MNHRC ၏ လွတ်လြ်မှု 

နှင ် ထ ရရောက်မှုတ ုေ့ တ ု်းတက်ရစရနအ်တကွ် ရကော်မရငှ်ဥြရဒခြ ခြငရ်ခြောင််းလ ရရ်းဆ ုင်ရော ခြင်ဆငခ်ျက်မျော်း 

အဆ ုခြ ရန်အတွက်လည််း ခမနမ်ောအစ ု်းရအော်း အကကံခြ တ ကု်တွန််းခ   ည်။ ထ ုေ့အခြင် ယင််းအဖွ ွဲ့အစည််းမျော်းမှ  မမတ 

အရနခဖင ် ရကော်မရငှအ်ဖွ ွဲ့ဝငမ်ျော်းခနေ့်အြ်ရောတွင် ြွင ်လင််းခမင် ော ည ် လုြ်ငန််းစဉ်ခဖင  ် တရော်းရရ်းလမ််းရ ကောင််း 

အတ ငု််း လ ုကန်ာပြ ်း ရရ ်းချယ်ရရ်းဘုတ်အဖွ ွဲ့ဝင်မျော်းက ု လ အမျော်း  ရှ ရစရန် ရ ကညောရမည်ဟုလည််း အကကံခြ  

တ ုကတ်ွန််းလ ုက ်ည်။ 



 

ထြမ် ံ ရှ လ ြုါက ဆက ွ်ယရ်န ်

 က ုရအောငရ်ဇော်ဦ်း၊ လ ူ့အခွင ်အရရ်း ကောကယွ်ခမြှင တ်င်  မျော်းအဖွ ွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၄ ၂၁၀ ၃၉၄၉၃၊ 

2012hrdpnetworks@gmail.com  

 က ုဘ ုဘ ု၊ မျ   ်းဆက်လ ှုင််းအဖွ ွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၄ ၂၁၀ ၈၇၉၉၂၊ bobo@generationwave.org  

 ရမောင်ရဆောင််းခ၊ အ ံ - လွတ်လြ်စွောထုတရ်ဖောရ်ခြောဆ ုခငွ ်လှုြ်ရှော်းမှုအဖွ ွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၇ ၇၃၉ ၃၇၂၇၃၊ 

saungkhasithu@gmail.com 

 မစုချစ၊် The Seagull:Human Rights, Peace & Development အဖွ ွဲ့၊ +၉၅ (၀) ၉၇ ၈၄၇ ၅၅၆၅၊ 

suuchit.theseagull@gmail.com  

 Rin Fujimatsu၊ ရရွှဲ့ရခြ်းအ ံအဖွ ွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၇ ၆၈၃ ၂၅၂၈၅၊ rin@progressive-voice.org  

 

အယဒ် တော မတှစ် ု- 

ဤအစ ရင်ခစံော ည် အောရရှဒ အမျ   ်း ော်းလ ူ့အခငွ ်အရရ်းဌောနမျော်း ဖွ ွဲ့စည််းတညရ်ထောင်ခခင််းနငှ ် စွမ််းရဆောင်ရည် 

မျော်းအရြေါ်  ုံ်း ြ်တင်ခြထော်း ည ် အောရရှဒ အမျ   ်း ော်း လ ူ့အခွင ်အရရ်းဌောနမျော်းဆ ုင်ရော အစ ု်းရမဟုတရ် ော 

အဖွ ွဲ့အစည််းမျော်းကွန်ရက ်(ANNI) ၏ ၂၀၁၉ ခုနစှ် အစ ရငခ်ံစောမ ှခမနမ်ောန ုငင်ံနှင  ်ြတ် က်ရ ောအခန််း ခဖစ ်ည်။ 

ANNI အစ ရငခ်စံောအခြည အ်စံုက ု ရြ်းထော်းရ ောလင ခ််၌ ရှောရဖွဖတ်ရှုန ငု်ြါ ည်။ 

https://www.forum-asia.org/?p=29979&nhri=1 

 

ခမနမ်ောန ငုင်ဆံ ငုရ်ောအခန််းခဖစ ်ည  ်ဤအစ ရငခ်စံောက  ုရရ်း ော်းထုတရ်ဝ  မျော်းမေှာ - 

 ကချင်အမျ   ်း မ ်းအစည််းအရံ်ုး-ထ ုင််းန ုငင်ံ (KWAT) 

 ကရင်လ ူ့အခငွ ်အရရ်းအဖွ ွဲ့ (KHRG) 

 ကရင်န လ ူ့အခငွ ်အရရ်းအဖွ ွဲ့ (KnHRG) 

 စစ်မှန်ရ ော ခြည်  ူ့ရကျ်းကျွန်အဖွ ွဲ့ (GPS) 

 တအောင််းအမျ   ်း မ ်းအဖွ ွဲ့အစည််း (TWO) 

 ဒ မ ကုရရစ ဖံွွဲ့ပဖ  ်းတ ု်းတကရ်ရ်း လှုြ်ရှော်းရဆောင်ရ ကမ်ှုရကော်မတ  (ACDD) 

 မျ   ်းဆက်လ ှုင််း (GW) 

 မွန်ခြည်လ ူ့အခွင အ်ရရ်းရဖောငရ်ဒ်းရငှ််း (HURFOM) 

 ခမနမ်ော အရရ်းရလ လော  မျော်းအဖွ ွဲ့ (BM) 

 ရနက်ုန်ရစောင  ်ကည ရ်ရ်းအဖွ ွဲ့ (Yangon Watch) 

 ရရွှဲ့ရခြ်းအ ံအဖွ ွဲ့ (PV) 

 ရလောကအလင််း လ မှုဖံွွဲ့ပဖ  ်းရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််း (Loka Ahlinn) 

 လ ူ့အခွင ်အရရ်း ကောကွယခ်မြှင တ်င်  မျော်းအဖွ ွဲ့ (HRDP) 

 လ ူ့အခွင ်အရရ်း ြညောရြ်း  မျော်းကွန်ရက် (HREN) 

mailto:2012hrdpnetworks@gmail.com
mailto:bobo@generationwave.org
mailto:saungkhasithu@gmail.com
mailto:suuchit.theseagull@gmail.com
mailto:rin@progressive-voice.org
https://www.forum-asia.org/?p=29979&nhri=1


 အနာဂတ်အလင််းတန််းဆုံမှတ် (FLC) 

 အ ံ - လွတ်လြ်စေွာထုတရ်ဖော်ရခြောဆ ုခွင ်လှုြ်ရှော်းမှုအဖွ ွဲ့ (Athan) 

 Metta Campaign – Mandalay 

 Myanmar People Alliance (Shan State) 

 Synergy (Social Harmony Organization) 

 The Seagull:Human Rights, Peace & Development တ ုေ့ခဖစြ်ါ ည်။ 

 

 


