ချက်ခခင််းထုတ်ခြန်ရန်

လူ့အခွငအ
် ရရ်းကု ြမ
ု ရ
ု ကောင််းမွနစ
် ောွ ခမြှငတ
် င်ရရ်းနှင် ကောကွယရ
် စောငရ
် ရှောက်ရရ်းအတွက် လွတလ
် ြ်ပြ်း
ထရရောက်ရ ော အဖွွဲ့အစည််းခဖစ်လောရစရန် ခမန်မောနင
ု င
် အ
ံ မျ ်း ော်းလူ့အခွငအ
် ရရ်းရကော်မရှငအ
် ော်း
ခြန်လည်ရ ်းွ စ်ရလောင််းရမည်
[ရန်ကန
ု ် - ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဒဇင်ဘောလ ၉ ရက်ရနေ့] ခမန်မောနုငင
် ံအမျ ်း ော်းလူ့အခွင်အရရ်းရကော်မရှင် (MNHRC)
တွင် ရကော်မရှင်အဖွွဲ့ဝင်မျော်း ည် လူ့အခွင်အရရ်း အရခခခံရ

ောစဉ််းစော်းချက် ကင််းမရနခခင််းနှင် MNHRC ဥြရဒတွင်

ဖွွဲ့စည််းတည်ရဆောက်ြံုြင
ု ််းဆုင်ရော ခြဿနာမျော်း ရှရနခခင််းတရ
ုေ့ ကောင် ထရရောက်မှုမရှ ည်အခြင် ခမန်မောစစ်တြ်
ကုလည််း အကောအကွယ်ရြ်းရန

ည် အဖွွဲ့တစ်ခု ဖွယ် ခဖစ်ရန

ယရနေ့ထုတ်ခြန်လက
ု ် ည် အစရင်ခံစောအ

ည်ဟု အရြ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည််း (၂၀) ဖွွဲ့မှ

စ်တစ်ရစောင်တင
ွ ် ဆုထော်းြါ

ည်။ ခမန်မောနုငင
် ံရှ ခြည် လထုအော်းလံု်း

အတွက် ြုမရ
ု ကောင််းမွန်ရ ော လူ့အခွင်အရရ်း အော်းရြ်းခမြှင်တင်နုင်ရန်နှင် ကောကွယ်ရစောငရ
် ရှောက်နင
ု ်ရန်အတွက်
MNHRC အော်း ခြ ခြင်ရခြောင််းလမှုမျော်းလုြ်ရဆောင်ရန် အစရင်ခံစောတွင် ရတောင််းဆုထော်း ည်။ ဤအစရင်ခစ
ံ ောကု
လူ့အခွင်အရရ်းရနေ့မတင
ု ်မ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ဒဇင်ဘောလ ၉ ရက်ရနေ့တွင် ထုတ်ခြန်ခခင််းခဖစ် ည်။
"အရခြောရလ ောပြ်း အလုြြ
် လ
ု ြ
ု ြ
် ါ" အမည်ရှ အစရင်ခံစောထတွင် ခမန်မောနင
ု ်ငံ၌ လူ့အခွင်အရရ်း ကောကွယ်
ရစောင်ရရှောက် မျော်း ကောကွယ်ခခင််းနှင် အရြ်ဘက်လမှုအဝန််းအဝုင််း ကျဉ််းရခမောင််းလောခခင််း အခင််းအကျင််းတွင်
MNHRC ၏ စွမ််းရဆောင်ရည်အော်း ဆန််းစစ် ံု်း ြ်ထော်းြါ ည်။
"လူ့အခွင်အရရ်းချ ်းရဖောက်မရ
ှု တွ မျော်းလောတအချန်မောှ အထ်း ခဖင် ခြည်တွင််းစစ်ခဖစ်ရနတ တုင််းရင််း ော်း
ရဒ ရတွမှော ခဖစ်ရနတ လူ့အခွင်အရရ်းချ ်းရဖောက်မရ
ှု တွကု MNHRC က ကုင်တယ
ွ လ
် ုတဆနဒမရှတော ဒါမှမဟုတ်
မကုင်တယ
ွ ်နင
ု တ
် ောရတွ ခဖစ်ရနတယ်။ အထ်း ခဖင် ခမန်မောစစ်တြ်က ကျ ်းလွန်ထော်းတ အမှုရတွဆုရင် MNHRC က
ကုငတ
် ွယ်လတ
ု ဆနဒမရှဘ်း။” ဟု Generation Wave အဖွွဲ့မှ ကုဘုဘုကရခြော
ရတွရွဲ့

က်တမ််းကကုန် ောွ ်းပြ။

ပြ်းရတော အခုရကော်မရှင်ကု ရ
ကောကွယ်ခမြှငတ
် င်

တက
ုေ့ ု အရတွွဲ့အကကံ ရှပြ်း ရခဖောင်မတ်တ လူ့အခွငအ
် ရရ်း မော်းရတွနေ့ အစော်းထု်း
ွ်း စ်ရလောင််းနင
ု ်ဖေ့ု

မမတကလုြ်ဖုေ့ အချန်တန်ပြ။" ဟုလည််း လူ့အခွင်အရရ်း

မျော်းအဖွွဲ့မှ ကုရအောင်ရဇော်ဦ်းက ထြ်ခဖည်ရခြော ကော်း ည်။ လက်ရှ ရကော်မရှငအ
် ဖွွဲ့ဝင်မျော်း၏

က်တမ််းမှော ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် စက်တင်ဘောလကတည််းက ကုန်ဆံု်း ွော်းခပြခဖစ်ရ
အ

ည်။ "လက်ရှ ရကော်မရှင်အဖွွဲ့ဝင်

စ်ရရ်းချယ်ရရ်းနှင်ြတ် က်၍ တရော်းဝင်ထုတ်ခြန်ရ ကညော အ

ော်ခငော်းလည််း ရကော်မရှင်အဖွွဲ့ဝင်

ရြ်းခခင််း တစ်စတ
ံု စ်ရောမ မရတွွဲ့ရရ

ယခုအစရင်ခံစောတွင် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်အတွင််းက ခဖစ်ြောွ ်းခရ ော လူ့အခွငအ
် ရရ်းကစစရြ်မျော်းကု ခခံ ငံု

်းရြ။
ံု်း ြ်

ထော်းပြ်း ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် အရစောြုင််းကောလတွင် ခဖစ်ြောွ ်းခ ည် အဓကခဖစ်ရြ်မျော်းကလ
ု ည််း ထည် ွင််းရရ်း ော်း
ထော်းြါ ည်။ ဤအထတွင် ခမန်မောစစ်တြ်မှ အရြ် ော်းမျော်းအရြေါ် ပခမ််းရခခောက်မှု၊

တ်ခဖတ်မှု၊ ဖမ််းဆ်းမှု၊

စတ်ထင် လု ဖမ််းဆ်းချ ြ်ရနှာင်မှုနင
ှ ် ညြှဉ််းြန််းနှြ်စက်မမ
ှု ျော်းကု မ်းရမောင််းထု်းခြထော်းပြ်း အမျ ်း ော်းဒမက
ု ရရစ
အဖွွဲ့ချ ြ် အစု်းရလက်ထက်၌ နုင်ငရ
ံ ရ်းအကျဉ််း ော်းဦ်းရရ တု်းခမင်လောမှုကုလည််း ရထောက်ခြထော်း ည်။ ယခု
အစရင်ခစ
ံ ော၌ အထင်ကရ အမှု (၂) မှုခဖစ်ရ
ရမလတွင် ခဖစ်ြွော်းခရ

ော ရုကတ
် ော တင််းရထောက်နှစ်ဦ်းအရြေါ် တရော်းစရင်မှုနှင် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်

ော လငယ်ပငမ််းချမ််းရရ်းလှုြ်ရှော်းမှု ဆနဒခြြွမျော်းရ ကောင် (၄၇) ဦ်း အဖမ််းခံရမှုတက
ုေ့ ု

ရထောက်ခြရောတွင် MNHRC

ည် ခမန်မောစစ်တြ်နင
ှ ် လံုခခံ ရရ်းတြ်ဖွွဲ့မျော်းကု ရင်ဆုင်၍

လူ့အခွင်အရရ်းကောကွယ်ရစောင်ရရှောက် မျော်းနှင် တက်ကကွလှုြ်ရှော်း

မျော်းအော်း လ ရှင် ကော်း ကောကွယရ
် ဆောင်ရက်

ရြ်းရန် ြျက်ကက
ွ ်ခခခင််းတက
ုေ့ ု မ်းရမောင််းထု်းရဖော်ခြထော်း ည်။ ထအ
ုေ့ ခြင်
မ ကောရ

တင််းရထောက်မျော်း၊

ံချြ်ထု်းတင်ဆက် ရဖျော်ရခဖမှုရ ကောင်

်းမက အလုြ် ကမ််းနှင်ရထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခခ
ံ ရ ည် ရဒါင််းတုေ့မျ ်းဆက် အဖွွဲ့ဝင်မျော်း အမှုကုလည််း

ဤအစရင်ခစ
ံ ောတွင် ရဆွ်းရနွ်းတင်ခြထော်းြါ ည်။
"MNHRC အရနနေ့ လူ့အခွငအ
် ရရ်းကစစတင
ု ််းကု ထထရရောက်ရရောက် ကင
ု ်တယ
ွ ်နင
ု ်ဖဆ
ေ့ု ုရင် ြထမဥ်းဆံု်း
လက်ရှရကော်မရှငအ
် ဖွွဲ့ဝင်ရတွအစော်း လူ့အခွင်အရရ်းကု တကယ်ရလ်းစော်းလုကန
် ာတ

ရတွနေ့ ရခြောင််းလဖုေ့

လုြါတယ်။ ဒုတယအရနနက
ေ့
ရကော်မရှင်ရွဲ့လုြ်ြုင်ခွငက
် ု ချွဲ့ထင
ွ ်နင
ု ်ဖေ့ု ဥြရဒခြင်ရမယ်။" ဟု အ

ံအဖွွဲ့မှ

ရမောင်ရဆောင််းခ ကရခြော ည်။ "ဥြရဒစု်းမု်းရရ်း အကကမ်ကကမ်အခါခါ ြျက်ခြော်းရနတအတွက် ကျမတဟ
ုေ့ ော ခမန်မော
ခြည် အော်းလံု်းရွဲ့ အခွငအ
် ရရ်းရတွ အော်းရြ်းခမြှငတ
် င်ရံုတင်မကဘနေ့ ကောကွယ်ရစောင်ရရှောက်တ အဖွွဲ့အစည််းတစ်ခု
တအော်းလုအြ်ရနပြ။" ဟု အနာဂတ်အလင််းတန််းဆံုမတ
ှ အ
် ဖွွဲ့မှ မ က် က်ရအောင်က ဆု ည်။
ယခုအစရင်ခံစော၌ ခမန်မောနုငင
် ံရှ လူ့အခွင်အရရ်း ကောကွယ်ခမြှငတ
် င်ခခင််းနှင် ြတ် က်၍ MNHRC ၏
စွမ််းရဆောင်ရည်အော်း

ံု်း ြ်ဆန််းစစ်ရောတွင် ၎င််းမှ တု်းတက်မတ
ှု ချ ွဲ့ လုြရ
် ဆောင်ထော်း ည်ကု ရတွွဲ့ရရြါ
ှ
ည်။

ဥြမောအော်းခဖင် MNHRC မှ တချ ွဲ့ရ ော အရြ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည််းမျော်းနှင် ြ်းရြါင််းရဆောင်ရက်မှု လုြ်ရဆောင်
လောခခင််းနှင်

အကျဉ််းရထောင်မျော်း

ုေ့

ွော်းရရောက်စစ်ရဆ်းခခင််းတုေ့ခဖစ်ပြ်း

အဓကအော်းခဖင်မ

လူ့အခွငအ
် ရရ်း

အော်းရြ်းခမြှင်တင်မှုအြုင််းတွင် ြုမုအရလ်းရြ်းထော်း ည်ကု ရတွွဲ့ရရ
ှ
ည်။ MNHRC အရနခဖင် ကောကွယရ
် စောင်
ရရှောက်ရရ်း လုြ်ြုင်ခွငတ
် ောဝန် ထမ််းရဆောင်ရော၌ အဓကအဟနေ့်အတော်းတစ်ခမ
ု ောှ ယခင်စစ်အောဏောရှင်အစု်းရနှင်
န်းစြ်ရနဆခဖစ် ည်

ရကော်မရှင်အဖွွဲ့ဝင်မျော်း၏

ရနာက်ရ ကောင််းရောဇဝင်နှင်

လက်ရှစတ်ရနစတ်ထော်းတြ
ုေ့ င်

ခဖစ် ည်။
"အရခခခံမလ လူ့အခွင်အရရ်းရတွကု နာ်းလည်မှုလည််း မရှခဘ်း။ လူ့အခွင်အရရ်းနြ
ေ့ တ် က်ပြ်းလည််း
ရနာက်ခံ မုင််းရ ကောင််း မရကောင််းခတ စစ်တြ်နေ့ န်းစြ်ရနတလရတွ၊ အရောရှရဟောင််းရတွ ြါရနတ ရကော်မရှင်
အဖွွဲ့ဝင်ရတွက လူ့အခွင်အရရ်းနေ့ ြတ် က်ပြ်းရတော ထထရရောက်ရရောက် ကောကွယရ
် ြ်းမယ်ဆုတော ဘယ်လုလုြ်
ခဖစ်နုငရ
် တောမှောလ။" ဟု The Seagull အဖွွဲ့မှ မစုချစ်က ရခြော

ည်။။ ရရှွဲ့ရခြ်းအ

"HRD ရတွ၊ တက်ကကွလှုြ်ရောှ ်း ရတွ၊ ကျ ်းလွန်ခံရ ရတွနေ့ ရှင်
ြုပြ်း

မဟောမတ်လအ
ု ြ်ရနတအချန်မောှ

MNHRC

က

ံအဖွွဲ့မှ Rin Fujimatsu ကလည််း

န်လွတရ
် ခမောက် လော

ရတွအတွက် ခါတင
ု ််းထက်

ဆု်းရော်းလွန််းတခြစ်မရ
ှု တွကု

ဖံု်းကောရြ်းဖအ
ုေ့ တွက်

လုြ်ရနတယ်။" ဟုရခြော ည်။
ဤအစရင်ခစ
ံ ောကြ
ု ်းတွရရ်း ော်းခရ

ော အရြ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည််း (၂၀) ဖွွဲ့မှ MNHRC ၏ လွတ်လြ်မှု

နှင် ထရရောက်မတ
ှု ုေ့ တု်းတက်ရစရန်အတွက် ရကော်မရှင်ဥြရဒခြ ခြင်ရခြောင််းလရရ်းဆုင်ရော

ခြင်ဆင်ချက်မျော်း

အဆုခြ ရန်အတွက်လည််း ခမန်မောအစု်းရအော်း အကကံခြ တက
ု ်တွန််းခ ည်။ ထအ
ုေ့ ခြင် ယင််းအဖွွဲ့အစည််းမျော်းမှ
အရနခဖင် ရကော်မရှငအ
် ဖွွဲ့ဝင်မျော်းခနေ့်အြ်ရောတွင် ြွင်လင််းခမင်

ော

အတင
ု ််း လုကန
် ာပြ်း ရရ်းချယ်ရရ်းဘုတ်အဖွွဲ့ဝင်မျော်းကု လအမျော်း
တုကတ
် ွန််းလုက် ည်။

မမတ

ည် လုြ်ငန််းစဉ်ခဖင် တရော်းရရ်းလမ််းရ ကောင််း
ရှရစရန် ရ ကညောရမည်ဟုလည််း အကကံခြ

ထြ်မံ ရှလြ
ု ါက ဆက် ယ
ွ ရ
် န်


ကုရအောင်ရဇော်ဦ်း၊ လူ့အခွင်အရရ်း ကောကွယ်ခမြှငတ
် င်

မျော်းအဖွွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၄ ၂၁၀ ၃၉၄၉၃၊

2012hrdpnetworks@gmail.com


ကုဘုဘု၊ မျ ်းဆက်လှုင််းအဖွွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၄ ၂၁၀ ၈၇၉၉၂၊ bobo@generationwave.org



ရမောင်ရဆောင််းခ၊ အ

ံ - လွတ်လြ်စွောထုတရ
် ဖော်ရခြောဆုခင
ွ ်လှုြ်ရှော်းမှုအဖွွဲ့၊ +၉၅ (ဝ) ၉၇ ၇၃၉ ၃၇၂၇၃၊

saungkhasithu@gmail.com


မစုချစ်၊ The Seagull:Human Rights, Peace & Development အဖွွဲ့၊ +၉၅ (၀) ၉၇ ၈၄၇ ၅၅၆၅၊
suuchit.theseagull@gmail.com



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

အယ်ဒတောမှတစ
် ုဤအစရင်ခစ
ံ ော ည် အောရှရဒ အမျ ်း ော်းလူ့အခွင်အရရ်းဌောနမျော်း ဖွွဲ့စည််းတည်ရထောင်ခခင််းနှင် စွမ််းရဆောင်ရည်
မျော်းအရြေါ်

ံု်း ြ်တင်ခြထော်း ည် အောရှရဒ အမျ ်း ော်း လူ့အခွင်အရရ်းဌောနမျော်းဆုင်ရော အစု်းရမဟုတရ
် ော

အဖွွဲ့အစည််းမျော်းကွန်ရက် (ANNI) ၏ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် အစရင်ခံစောမှ ခမန်မောနုငင
် ံနှင် ြတ် က်ရ ောအခန််း ခဖစ် ည်။
ANNI အစရင်ခစ
ံ ောအခြညအ
် စံုကု ရြ်းထော်းရ ောလငခ
် ်၌ ရှောရဖွဖတ်ရှုနင
ု ်ြါ ည်။
https://www.forum-asia.org/?p=29979&nhri=1

ခမန်မောနင
ု င
် ဆ
ံ င
ု ရ
် ောအခန််းခဖစ် ည် ဤအစရင်ခစ
ံ ောကု ရရ်း ော်းထုတရ
် ဝ မျော်းမှော 

ကချင်အမျ ်း မ်းအစည််းအရံ်းု -ထုင််းနုငင
် ံ (KWAT)



ကရင်လူ့အခွင်အရရ်းအဖွွဲ့ (KHRG)



ကရင်နလူ့အခွင်အရရ်းအဖွွဲ့ (KnHRG)



စစ်မှန်ရ ော ခြည် ူ့ရကျ်းကျွန်အဖွွဲ့ (GPS)



တအောင််းအမျ ်း မ်းအဖွွဲ့အစည််း (TWO)



ဒမက
ု ရရစဖွံွဲ့ပဖ ်းတု်းတက်ရရ်း လှုြ်ရှော်းရဆောင်ရက်မရ
ှု ကော်မတ (ACDD)



မျ ်းဆက်လှုင််း (GW)



မွန်ခြည်လူ့အခွငအ
် ရရ်းရဖောင်ရဒ်းရှင််း (HURFOM)



ခမန်မောအရရ်းရလလော မျော်းအဖွွဲ့ (BM)



ရန်ကုန်ရစောင် ကညရ
် ရ်းအဖွွဲ့ (Yangon Watch)



ရရှွဲ့ရခြ်းအ ံအဖွွဲ့ (PV)



ရလောကအလင််း လမှုဖွံွဲ့ပဖ ်းရရ်းအဖွွဲ့အစည််း (Loka Ahlinn)



လူ့အခွင်အရရ်း ကောကွယခ် မြှငတ
် င် မျော်းအဖွွဲ့ (HRDP)



လူ့အခွင်အရရ်း ြညောရြ်း မျော်းကွန်ရက် (HREN)



အနာဂတ်အလင််းတန််းဆံုမတ
ှ ် (FLC)



အ ံ - လွတ်လြ်စောွ ထုတရ
် ဖော်ရခြောဆုခွင်လှုြ်ရောှ ်းမှုအဖွွဲ့ (Athan)



Metta Campaign – Mandalay



Myanmar People Alliance (Shan State)



Synergy (Social Harmony Organization)



The Seagull:Human Rights, Peace & Development တခုေ့ ဖစ်ြါ ည်။

