
၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ ၊ စက တင ဘာလ၊ ၁၆ ရက  

မီဒယီာဖိတက် ာြားစာ။  ။အပြညပ်ြညဆ်ိိုငရ်ာငငမ်ိြားချမ်ြားရရြားရ ေ့ အ ်ွလိိုငြ်ားသတငြ်ားစာရှငြ်ားလငြ်ားြွွဲ။ 

 

မိမိတိို ေ့ပမငခ်ျငတ်ွဲေ့ ငငမ်ိြားချမ်ြားရရြားဆိိုတာ ဘာလွဲ 

ရအာ ရ်ပခလထူိုအသမံျာြား - ပမ ်မာနိိုငင်၏ံ လူ ေ့အခွငေ့အ်ရရြားအရပခအရ မျာြား တိိုြားတ ရ် ာငြ်ားမွ ်လာရစရ ် အတ ွ ်

တတယိအက မ်ိရပမာ  ်အပြည်ပြည်ဆိိုငရ်ာ လူ ေ့အခွငေ့အ်ရရြားအရပခအရ  ြံိုမှ ်သံိုြားသြ်ရဆြွားရနြွားြွွဲ (UPR) ၌ 

တိိုငြ်ားရငြ်ားသာြားလမူျိ ြားစိုမျာြားနငှေ့ ်ဘာသာရရြားလ ူည်ြားစိုမျာြား၏ ြါဝငရ်ဆာငရွ် မ်ှု 

UPR သ  ့် တင သွင ်းခ ့်သသာ ြ ်းတွ တင ပြချက မျာ်းအသြေါ် သတင ်းစာရှင ်းလင ်းပခင ်း နငှ့်  စကာ်းဝ  င ်းသ ွ်းသန်ွးြွ  

 

၂၀၂၀ ပြည့် နစှ  စက တင ဘာလ ၂၁ ရက သ ့်တွင  ကျသရာက မည့်  အပြည ပြည    င ရာငင မ ်းချမ ်းသရ်းသ ့်တွင  

တ  င ်းရင ်းသာ်းနငှ့်  ဘာသာသရ်း သ ာက ခံအသ  င ်းအ၀  င ်းအစံ မ ှလာကကသသာ လ ့်အခွင့် အသရ်း ကာကွယ သစာင ့်သရှာက သ မျာ်းမှ 

လက ရှ သပမပြင တငွ  ပြစ ြာွ်းသ သသာ လ ့်အခွင့် အသရ်းအသပခအသ မျာ်းက   သံ ်းသြ သ ွ်းသန်ွးသွာ်းမည ပြစ သည ့်အပြင  

အပြည ပြည    င ရာ လ ့်အခွင့် အသရ်းအသပခအသ  ြံ မှ  သံ ်းသြ သ ွ်းသန်ွးြွ  (UPR) တွင  တင သွင ်းခ ့်သသာ ြ ်းတွ တင ပြချက  

မျာ်းမှ အဓ ကအသကကာင ်းအရာမျာ်းက  လည ်း တင ပြသွာ်းမည ပြစ ြါသည ။ ပမ  မာန  င ငအံရြ ဘက လ ထ အြွ ွဲ့အစည ်း (CSO) 

သြါင ်း (၃၀) ြွ ွဲ့ မှ ပမ  မာအစ  ်းရအာ်း သပမပြင သြေါ် ရှ  လ ့်အခွင့် အသရ်းအသပခအသ  တ  ်းတက သကာင ်းမွ  လာသစသရ်း 

လ ြ သ ာင ရ   လ  အြ သသာ အကကံပြြုတ  က တွ  ်းချက မျာ်း ြါဝင သည့်  အသကကာင ်းအရာမတ သသာ ြ ်းတွ တင ပြချက  (၃) ခ က   

UPR သ  ့် တင သွင ်းခ ့်ကကသည ။ သ  ့်ပြင ့် ယခ ပြြုလ ြ မည့်  သတင ်းစာရငှ ်းလင ်းြွ အာ်း ြါဝင တက သရာက ကကြါရ   

သတင ်းသထာက မျာ်း၊ သတင ်းမီဒယီာအြွ ွဲ့၀င မျာ်းနငှ့်  CSO က  ယ စာ်းလှယ မျာ်းက   သလ်းစာ်းစွာ ြ တ ကကာ်းအြ ြါသည ။ 

UPR    သည မှာ  ွစ ဇာလ  န  င င ံဂျ ဗီာငမ ြုွဲ့သတာ တွင  ပြစ ြွာ်းသသာ ကမ္ာ့်က လသမဂဂအြွ ွဲ့ဝင န  င ငမံျာ်း အသ်ီးသ်ီး၏ 

လ ့်အခွင့် အသရ်းအသပခအသ မျာ်းက   တ  ်းတ စွာ (၅) နစှ တစ ကက မ  ြံ မှ  သံ ်းသြ မှုပြြုလ ြ သည ့် လ ့်အခွင့် အသရ်းသကာင စီ၏ 

တမ ကွ ပြာ်းသည့်  ယနတရာ်းတစ ခ  ပြစ သည ။ UPR မှ ပမ  မာန  င င၏ံ လ ့်အခွင့် အသရ်း အသပခအသ မျာ်းက   သ ာက  ံ ်း 

သံ ်းသြ ခ ့်သသာ အချ   မှာ လွ  ခ ့်သည ့် ၂၀၁၅ ခ နစှ  န  င ဝင ဘာလပြစ ငြီ်း အသထသွထသွရွ်းသကာက ြွ  မကျင ်းြမ ီ

နစှ ရက အလ  တွင ပြစ သည ။ CSO မျာ်းမှ UPR သ  ့်တင သွင ်းခ ့်သသာ အသကကာင ်းအရာြါ အချက အလက မျာ်းမှာ လက ရှ အစ  ်းရ 

အာဏာရရှ ခ ့်သည့် အချ   မှစ၍ ယသ ့်အထ  ၅ နစှ တာအတွင ်း ပြစ သြေါ်သ သသာ လ ့်အခွင့် အသရ်း အသပခအသ မျာ်းက   

ထင ဟြ သ ြါသည ။ 

ရ ေ့စွွဲ။  ။ ၂၀၂၀ ပြည့် နစှ ၊ စက တင ဘာလ၊ ၂၁ ရက သ ့် (တ နလာသ ့်) 

အချိ ။်  ။ ၁၄်း၀၀ မှ ၁၆်း၀၀ အထ  (ပမ  မာစံသတာ ချ   ) 

 

ရဆြွားရနြွားသမူျာြားမှ ြူြားတွွဲတငပ်ြချ မ်ျာြား ိို ထငဟ်ြ်မည်ေ့ ရအာ ြ်ါအရက ာငြ်ားအရာမျာြား ိို ရဆြွားရနြွားသာွြားမည်-  



• ပမ  မာန  င င၏ံ ကာလရှည ကကာပြည တွင ်းစစ သကကာင့်  ထကွ သပြ်းတ မ ်းသရှာင သ ရသည့်  ဒ ကခသည မျာ်းနငှ့်  IDP မျာ်း၏ 

အသပခအသ   

• အမ   ်းစကာ်းပြ ့် ြွာ်းမှုသကကာင့်  ဒမီ  ကသရစီနငှ့်  CSO မျာ်း၏အခ  ်းကဏ္ဍကျဉ်းသပမာင ်းလာပခင ်း  

• ပမ  မာန  င င၏ံ ၁၉၈၂ ခ နစှ  န  င ငသံာ်းဥြသဒ၊ လ  ည ်းစ မျာ်း၏ န  င ငသံာ်းပြစ ခွင့်  အခွင့် အသရ်းနငှ့်  လွတ လြ စွာ 

သွာ်းလာလှုြ ရှာ်းမှု အသပခအသ  

COVID-19 ကြ သရာဂါအသပခအသ သကကာင့်  သတင ်းစာ်းရငှ ်းလင ်းြွ က   အွ  လ  င ်းမှတစ  င့်  ပြြုလ ြ သွာ်းမည ပြစ သည ။ 

သ ွ်းသန်ွးြွ က   ပမ  မာဘာသာပြင့်  သ ွ်းသန်ွးသွာ်းမည ပြစ သသာ လည ်း ပမ  မာစကာ်း အခက အခ ရှ သ မျာ်းအတကွ  

အဂနလ ြ ဘာသာပြ  က   စီစဉသြ်းသွာ်းြါမည ။ အကယ ၍ အဂနလ ြ ဘာသာပြ   လ  အြ သ ပြစ ြါက ကက ြုတင အသ သြ်းထာ်းရ   

လ  အြ ြါမည ။ သတင ်းစာရငှ ်းလင ်းြွ က   တက သရာက ရ  နငှ့်  အသမ်းအသပြကဏ္ဍမျာ်းတွင  ြါဝင မည    ြါက ကက ြုတင ၍ 

အမည စာရင ်းသြ်းသငွ ်းရ   သမတတ ာရြ ခအံြ ြါသည ။  

သတင ်းစာရငှ ်းလင ်းြွ က   ရ  က   သခတ သစ ၏ facebook စာမျက နာှ (https://www.facebook.com/khitthitnews/) နငှ့်  

သရှွဲ့သပြ်းအသအံြွ ွဲ့၏ facebook စာမျက နာှ (https://www.facebook.com/progressivevoice/) မျာ်းတွင  Live 

လွှင့် သြ်းသွာ်းမည  ပြစ ြါသည ။  

 

ထြ မံသ ရှ လ  ြါက  က သယွ သမ်းပမ  ်းရ   - info@progressive-voice.org  

 

ြူြားတွွဲတငပ်ြချ မ်ျာြားတငွ ်ြါဝငရ်သာအဖွွဲွဲ့အစည်ြားမျာြား 

1. မွ  ပြည လ ့်အခွင့် အသရ်းသြာင သဒ်းရငှ ်း 

2. ကရင သကျာင ်းသာ်းကွ  ရက အြွ ွဲ့ 

3. ကရင လ ့်အခွင့် အသရ်းအြွ ွဲ့ 

4. ကရင ဒ ကခသည  သကာ မတီ 

5. ကရင အမျ ြု်းသမီ်းအစည ်းအရံ ်း 

6. ကရင  ဒီ ကခသည သကာ မတီ 

7. ကရင  ဦြသဒနငှ့် လ ့်အခွင့် အသရ်း စင တာ 

8. ကရင  ြီညာသရ်းဌာ  

9. ကရင  အီမျ ြု်းသမီ်းအစည ်းအရံ ်း 

10. ကရင  လီ မှုြ လံ သရ်းနငှ့်  ြွ ွဲ့ ငြ ြု်းသရ်းြင မ 

11. ကချင အမျ ြု်းသမီ်းအစည ်းအရံ ်း - ထ  င ်းန  င င ံ

12. က   ်းသကျာရမှ ်းဒ ကခသည စခ  ်း 

13. သရှွဲ့သပြ်းအသအံြွ ွဲ့ 

14. တအာင ်းအမျ ြု်းသမီ်းအြွ ွဲ့အစည ်း 

15. ဒမီ  ကသရစီြံွွဲ့ ငြ ြု်းတ  ်းတက သရ်း 

လှုြ ရှာ်းသ ာင ရွက မှုသကာ မတီ 

16. အသ ံ– လွတ လြ စွာထ တ သြာ  သပြာ   ခွင့် လှုြ ရှာ်းမှုအြွ ွဲ့ 

17. ပမ  မာ့်ယဉသကျ်းမှုသ သတသ အသင ်း 

18. Synergy – လ မှုသဟဇာတ သြာ သ ာင သရ်းအြွ ွဲ့ 

19. ပမ  မာ့်အသရ်းသလ့်လာသ မျာ်းအြွ ွဲ့ 

20. ပမ  မာလ ထ မဟာမ တ  (ရှမ ်းပြည ) 

21. သင ့်ပမတ လ  သ မျာ်း ငင မ ်းချမ ်းသရ်းြရဟ တအြွ ွဲ့ 

22. မနတသလ်းလ ထ သ ရာ 

23. Generation Wave 

24. သလံွင ခတ အြွ ွဲ့ 

25. ြံ ရ ြ  

26. Reliable Organization 

27. ဉာဏ လင ်းသစ သ သတသ အြွ ွဲ့ 

28. သင့် ပမတ သ မျာ်း၏ ငင မ ်းချမ ်းသရ်းလမ ်းစဉအြွ ွဲ့ 

29. Women’s Peace Network 

30. Justice Base 

https://www.facebook.com/khitthitnews/
https://www.facebook.com/progressivevoice/
mailto:info@progressive-voice.org

