
က ိုအ ောင်သန့််ဇင်ဥ ီး (ခ) က ိုလင်ီးထက်န ိုင် (ခ) က ိုဂ  မ်ီးစ် အထောင်တငွ်ီး က ဥ်ီးက ခံရမှုနငှ့််ပတ်သက်၍ 
 ရပဘ်က် ဖွ ွဲ့ စညီ်းမ ောီးမ ှန ိုင်ငံအတော်၏  တ ိုင်ပင်ခံပိုဂ္ ိုလ်ထံ   တ်ဖငွ့််အပီးစော 

၂၉ရက်၊ စကတ်င်ဘောလ၊ ၂၀၂၀ခိုနှစ် 

 

၂၀၁၅ ဒ မ ိုကအရစ ပညောအရီးသပ တ် အက ောင်ီးသောီးလှုပ်ရှောီးမှုတွင် ပါဝင်ခ ့်အသော အက ောင်ီးသောီးအခါင်ီးအ ောင် 
တစဦ်ီးဖဖစသူ် က ိုအ ောင်သန့််ဇင်ဥ ီး (ခ) က ိုလင်ီးထက်န ိုင် (ခ) က ိုဂ  မ်ီးစ် သည် ၂၀၁၅ခိုနစှ ်န ိုဝင်ဘောလတွင် ရ တပ်ဖွ ွဲ့မှ 
ဖမ်ီး  ီးဖခင်ီးက ို ခံခ ့်ရပပ ီး  င်ီးစ န် က ဉ်ီးအထောငတ်ငွ် ခ ိုပ်အနှှောင်ခရံကော တရောီးစွ   ိုခံခ ့်ရပါသည်။ 

 မ  ိုီးသောီးဒ မ ိုကအရစ  ဖွ ွဲ့ခ ိုပ်ပါတ   စ ိုီးရတက်လောပပ ီးအနှောက် ၂၀၁၆ခိုနှစ၊် ဧပပ လ ၈ ရကတ်ွင ်
န ိုင်ငအံတော်၏  တ ိုင်ပင်ခရံံိုီးက အ ကညောခ က် မှတ် ၂/၂၀၁၆ဖဖင့်် ဒ မ ိုကအရစ ပညောအရီးသပ တ် အက ောင်ီးသောီး 
လှုပ်ရှောီးမှုနှင့််  က်စပ် မှုမ ောီး ောီးလံိုီးက ို ဖပနလ်ညရ်ိုပ်သ မ်ီးရန ် ညွှန် ကောီးခ ့်ပပ ီး ဖမ်ီး  ီးထ န်ီးသ မ်ီးခံထောီးရအသော 
အက ောင်ီးသောီးမ ောီးနငှ့်် တက်ကကွလှုပ်ရှောီးသူမ ောီး  ောီးလံိုီးက ိုလည်ီး ဖပနလ်ည်လွှတအ်ပီးခ ့်ပါသည်။ ထ ိုသ ို့် လွတ်အဖမောက် 
ခ ့်သူမ ောီးတွင် က ိုအ ောင်သန့််ဇင်ဥ ီးလည်ီး  ပါ ဝင် ဖဖစခ် ့်ပပ ီး ၎င်ီး ောီး တရောီးစွ   ိုထောီးအသော တရောီးရံိုီးမ ောီးမှလည်ီး 
 မှုမ ောီး ပ တ်သ မ်ီးအပီးခ ့်ပပ ီး ဖဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၆ခိုနှစ ် ဒ ဇင်ဘောလတွင ် ဒ မ ိုကအရစ ပညောအရီးသပ တက်ောလ တွင်ီး တ မ်ီးအရေှာငအ်နစဉက်  က်စပ် 
 မှုတခိုဖဖစအ်သော မှတ်ပံိုတင်ကဒတ်ခို အတွွဲ့ရှ ခ ့်သည့်် မှုက ို ဖပနလ်ည်ပ တ်သ မ်ီးန ိုင်ရန ်တွက် အက ောကတ်ံတောီး 
တရောီးရံိုီးသ ို့် လောအရောက်ပါရန ်ရ တပ်ဖွ ွဲ့မှ  င့်အ်ခေါ်ခ ့်ပါသည။် ၎င်ီး င့်အ်ခေါ်စောနငှ့်် တူ    ိုပါ မှုသည် ဒ မ ိုကအရစ  
ပညောအရီးသပ တ်နငှ့််  က်စပ် မှုတခိုဖဖစ်သည့််  တွက် န ိုင်ငအံတော် စ ိုီးရ၏  မ န့််အ ကညောစော ၂/၂၀၁၆နငှ့် ်ည  
ဖပနလ်ည် ပ တ်သ မ်ီးရမည်ဖဖစ်အ ကောင်ီး သက်  ိုင်ရော ရ တပ်ဖွ ွဲ့မှ မှတ်ခ ကအ်ရီးသောီး၍ တရောီးရံိုီးသ ို့် တငဖ်ပခ ့်ပါသည်။ 
သ ို့်အသော် လူဝင်မှုကက ီး ကပ်အရီးနှင့််  လိုပ်သမောီးဝနက်က ီးဌောနမှ    ိုပါ မှုက ို ပ တ်သ မ်ီးအပီးဖခင်ီးမရှ ဘ   က်လက် 
တရောီးစွ   ိုခ ့်ပါသည။် ထ ို့်ဖပင ် တရောီးရင်  ိုငအ်နစဥက်ောလမ ောီးတွင် ဝနက်က ီးဌောနဘက်မှ တရောီးလ ိုဖဖစ်သူ အနဖဖင့်် 
ရံိုီးခ  န်ီးမ ောီး  ကက မ်မ ောီးစွော ပ က်ကကွ်ပပ ီး ၂နှစ်အက ော် ကောထ   ကန့်် ကောခ ့်သည်လည်ီး ရှ ပါသည်။ 

၂၀၂၀ခိုနစှ ်  သဂိုတ်လ ၂၆ ရက်တငွ် အက ောက်တတံောီးပမ ိုွဲ့နယ် တရောီးရံိုီးမှ က ိုအ ောင်သန့််ဇင်ဥ ီး ောီး    ိုပါ 
 မှု တကွ်  ဖပစရ်ှ အ ကောင်ီး  ံိုီးဖဖတ်ကော အထောင်ဒဏ် ၆လ ခ မှတ်ခ ့်ပါသည်။ တရောီးရံိုီး မ န့််တငွ် ခ ိုပ်ရက်မ ောီးက ို 
ထိုတ်နှုတ်ခံစောီးခငွ့််ဖပိုခ ့်အသောလ်ည်ီး ၎င်ီး မှုက ို ရံိုီးတင်သည့််အန့်မှော က ိုအ ောင်သန့််ဥ ီး ၂၀၁၆ခိုနှစ ်အထောင်မှဖပန်လည် 
လွတ်အဖမောက်ပပ ီးခ  န်မှဖဖစ်သည်ဟို  ိုပပ ီး ယခို ခါ  င်ီးစ န် က ဉ်ီးအထောငတ်ွင်  က ဉီ်းက ခံခ ့်ရပါသည်။ 

န ိုင်ငအံတော် စ ိုီးရ၏  မ န့််အ ကညောစော မတှ် ၂/၂၀၁၆  ရ ဒ မ ိုကအရစ ပညောအရီးသပ တ်နှင့််  က်စပ် 
 မှုမ ောီး ောီးလံိုီးက ို ဖပနလ်ည်ပ တ်သ မ်ီးခ ့်ပပ ီး ဖမ်ီး  ီးခံရသူမ ောီး ောီးလံိုီးက ိုလည်ီး ဖပန်လည် လွတအ်ဖမောကအ်စခ ့် 
အသော်လည်ီး ယခိုက ့်သ ို့်အနှောကအ် ကောင်ီးဖပန်ဖမ်ီး  ီးအထောင်ခ ဖခင်ီးမှော တရောီးမျှတမှု မရှ ပါ။ 

ထ ို့်အ ကောင့်် က ိုအ ောင်သန့်််ဇငဥ် ီး (ခ) က ိုလင်ီးထကန် ိုင် (ခ) က ိုဂ  မ်ီးစ် ၏  မှုက ို ပ တသ် မ်ီး၍  ဖမန် ံိုီး 
ဖပနလ်ွှတအ်ပီးပါရနန်ှင့်် ဒ မ ိုကအရစ ပညောအရီးသပ တ်နငှ့် ်  က်စပ်အသော  မှုမ ောီး ောီးလံိုီးနှင့်် အနှောက် ကတ်ွ  
သက်အရောက်မှုမ ောီး ောီးလံိုီးက ို ထပ်မံဖပစ်ဒဏ်ခ မှတ်ခရံမှုမ ောီး မရှ အစရန ် အသခ ောအစအရီး တွက် န ိုင်ငအံတော်၏ 
 တ ိုင်ပင်ခရံံိုီး အ ကညောခ က ်  မတှ် ၂/၂၀၁၆က ို တရောီးအရီးဌောနမ ောီး ပါ ဝင်  စ ိုီးရဝနက်က ီးဌောနမ ောီး ောီးလံိုီးသ ို့် 
 ကပ်မတည်ွှန် ကောီးအပီးပါရန ်န ိုင်ငအံတော်၏ တ ိုင်ပင်ခံပိုဂ္ ိုလ် ောီး အမတတောရပ်ခ ံပန် ကောီး ပပ်ါသည်။ 

 



 က်သယွ်ရန်   

မပဖ ိုီးပဖ ိုီးအ ောင်(The Wings Institute) – 09262758344, phyoe2aungburma@gmail.com 
အမောင်အ ောင်ီးခ( သံ ဖွ ွဲ့) – 09773937273, maungsaungkha@athanmm.org 
က ိုမ ိုဃ်ီးအသွီး(Generation Wave) – 09979238220, moethway@gmail.com 
 

  တ်ဖငွ့််အပီးစောတင်ွ ပါဝင်လက်မတှ်အရီးထ ိုီးအသော ဖွ ွဲ့ စညီ်းမ ောီး 

၁။  သံ - လွတ်လပ်စေွာထိုတအ်ဖောအ်ဖပော  ိုခငွ့််လှုပ်ရှောီးမှု ဖွ ွဲ့ 

၂။ Nyan Lynn Thit Analytica 

၃။ The Wings Institute for Reconciliation 

၄။ Generation Wave 

၅။ Synergy - လူမှုသဟဇောတအဖော်အ ောငအ်ရီး ဖွ ွဲ့ 

၆။ Action Committee for Democracy Development 

၇။ Genuine People's Servants - GPS 

၈။ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

၉။ Oway Education and Youth Institute 

၁၀။ Myanmar Cultural Research Society (MCRS) 

၁၁။ အဖမောင်ီးဖမလူငယ်ကွနရ်က် 

၁၂။ The Seagull: Human Rights, Peace & Development 

၁၃။ Burma Monitor 

၁၄။ Equality Myanmar 

၁၅။ အပါင်ီးကီူး 

၁၆။ Development Media Group (DMG) 

၁၇။ ဖမနမ်ောန ိုင်ငအံက ောင်ီးသောီးလူငယ်မ ောီးကွန်ဂရက်(SYCB) 

1. All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC)  

ရခ ိုင်ဖပညလံ်ိုီး  ိုင်ရော အက ောင်ီးသောီးနှင့််လူငယ်မ ောီးကွန်ဂရက ်

2. All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) 

ဖမနမ်ောန ိုငင်ံလံိုီး  ိုင်ရော အက ောင်ီးသောီးမ ောီးဒ မ ိုကရက်တစ်တပ်ဥ ီး 

mailto:maungsaungkha@athanmm.org


3. All Kachin Youth Union (AKYU) 

ကခ ငတ်စ်မ  ိုီးသောီးလံိုီး  ိုင်ရော လူငယ်မ ောီးသမဂ ္

4. Kayan New Generation Youth (KNGY) 

ကယန်ီးမ  ိုီး က်သစ်လူငယ ်

5. Kuki Students Democratic Front (KSDF) 

ကူက ီးအက ောင်ီးသောီးမ ောီးဒ မ ိုကရကတ်စတ်ပ်ဥ ီး 

6. Karen Youth Organization (KYO) 

ကရင်လူငယ် စည်ီး ရံိုီး 

7. Mon Youth Progressive Organization (MYPO) 

တ ိုီးတက်အသောမွန်လူငယ်မ ောီး စည်ီး ရံိုီး 

8. Pa-O Youth Organization (PYO) 

ပ  ိုဝ်ီးလူငယ ်စည်ီး ရံိုီး  

9. Ta’ang Students and Youth Organization (TSYO) 

တ ောင်ီးအက ောင်ီးသောီးနှင့််လူငယ်မ ောီး ဖွ ွဲ့ စည်ီး 

10. Tavoyan Youth Organization (TYO) 

ထောီးဝယ်လူငယ် စည်ီး ရံိုီး 

11. Zomi Students and Youth Organization (ZSYO) 

ဇ ိုမ ီးအက ောင်ီးသောီးလူငယ်မ ောီး ဖွ ွဲ့ စည်ီး 

၁၈။ ဒ ို့်အဖမကွန်ရက် (LIOH) 

၁၉။ Citizen Action for Transparency (CAFT) 

၂၀။ Community Response Group (COMREG) 

၂၁။ လူငယ့်် ဝ ိုင်ီး ဝနီ်း - Youth Circle 

၂၂။ အလောက လင်ီးလူမှုဖံွွဲ့ပဖ ိုီးအရီး ဖွ ွဲ့ 

၂၃။ Myanmar Media Lawyers' Network 

၂၄။ Karen Peace Support Network (KPSN) 


