
၂၀၂၀ ပြည့််နစှ်၊ အ ောက်တ ိုဘောလ၊ ၆ ရက ်

အန်ွလ ိုင််းသတင််းစာရှင််းလင််းပွွဲ 

အမိုန််းစကာ်းမျာ်းက ကာင  ်ကျဉ်းက မာင််းလာကသာ ဒမီ ိုကကေစနီငှ  ်အေပ်ဘက်လမူှုအဝန််းအဝ ိုင််း 

နငှ သ်ကဆ် ိုငက်သာ အစေီငခံ်စာက ို ၂၀၂၀ ကေွ်းကကာကပွ်ွဲအကက ြို ထိုတ ်ပန် ခင််း 

Harvard Law School ၏ International Human Rights Clinic နငှ့် ်တ ူ အ ှ ှေ့အပြြေး သ ံဖ  ှေ့၊ 

ပြနြ်ော့် အရြေးအလ့်လောသူြ ောြေး ဖ  ှေ့ (သိုအတသနနငှ့် ် အစောင့်က်ကည့််အလ့်လောအရြေး) နငှ့် ် ပြနြ်ောန ိုငင် ံှ   ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး 

အလ ော့်က ြအြ ောက်အစရန ်  န ြေးကြ် အစောင့်က်ကည့််အလ့်လောလိုြ်အ ောငအ်နအသော နငှ့်/်သ ို ့်ြဟိုတ်  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး 

သက်အရောက်ြှုဒဏက် ို က ိုယ်တ ိုငက်ကံြုံအတ ှေ့အနရအသော  ရြ်ဘက်လူထို ဖ  ှေ့ စည်ြေး ၁၆ ဖ  ှေ့တ ို ့် ြူြေးအြေါငြ်ေး၍ ၂၀၂၀ 

 အထ အထ အရ ြေးအကောက်ြ   ကက ြုံ  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေးနငှ့် ် ြတ်သက်အသော  စ ရငခ်ံစောတစ်အစောငက် ို ြြူေးတ  ထိုတ်ပြနသ် ောြေးြေါြည်။ 

 စ ရငခ်ံစောက ို အရ ြေးအကောက်ြ  ြတ ိုငြ်  တစလ် ကက ြုံတ င ် ထိုတ်ပြနပ်ခငြ်ေးပဖစ်ပြ ြေး  စ ရငခ်ံစောတ င ် ဗိုဒဓဘောသော-ဗြောလူြ  ြုံြေး 

ကက ြေးစ ိုြေးအသော ပြနြ်ောန ိုငင်၏ံ လူြှု သ ိုငြ်ေး ဝ ိုငြ်ေး၌ လူြ  ြုံြေးစိုနငှ့် ် ဘောသောအရြေး လူနည်ြေးစိုြ ောြေး အြေါ်  ြိုနြ်ေးြ ောြေးအစရန ်

တစ်ဖက်သတခ်  ပခောြေး ဖနတ် ြေးထောြေးအသော ဇောတအ်ကကောငြ်ေးြ ောြေး၊  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေးပြန ့်ြ် ောြေးြှု၏  ဓ ကတ နြ်ေး ောြေးတစ်ခိုပဖစ်သည့် ်

 စ နြ်ေးအရောက်  ြ  ြုံြေးသောြေးအရြေးဝေါဒ ြ ောြေး၏  ခနြ်ေးကဏ္ဍ၊  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး ပဖန ့်အ်ဝအရြေး၌ ပြနြ်ောစ ိုြေးရနငှ့် ် စစ်တြ်တ ို ့်၏ 

 က်စြ်ြေါဝငြ်ှုြ ောြေး၊ လူြှုြ ဒ ယောြ ောြေးအြေါ်တ င ် ပြန ့်ြ် ောြေးအနအသော သတငြ်ေး တိုြ ောြေးနငှ့် ် ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး၏ သက်အရောက်ြှုြ ောြေး၊ 

လူ ့် ခ င့် ်အရြေး ကောက ယ်အစောင့်အ် ှောက် သူြ ောြေးနငှ့် ် တက်ကကလှုြ် ှောြေးသူြ ောြေး ောြေး  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေးပဖင့် ် ြစ်ြှတ်ထောြေး 

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ောြေး၊  ပြနြ်ောန ိုငင်၏ံ ဒ ြ ိုကအရစ  နငှ့် ်လူြှုသဟဇောတပဖစ်ြှု အြေါ်  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး၏ သက်အရောက်ြှုြ ောြေး စသပဖင့် ်

က ယ်က ယ်ပြန ့်ပ်ြန ့် ်ထည့််သ ငြ်ေးတငပ်ြ ထောြေးြေါသည်။ 

 

၂၀၂၀ ခိုနစှ ် န ိုဝငဘ်ောလတ ငက် ငြ်ေးြြည့််  အထ အထ အရ ြေးအကောက်ြ  က ို ဦြေးတည်၍ ပြနြ်ောန ိုငင်တံ င ် ကကံြုံအတ ှေ့အနရအသော 

 ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး  ိုငရ်ော က စစရြ်ြ ောြေးက ို ထ ို စ ရငခ်ံစော၌  ခ  နက် ိုက် တငပ်ြထောြေးြေါသည်။ ြေါဝငအ်  ြေးအန ြေးြည့််သူြ ောြေးြ ှ

ပြနြ်ောန ိုငင် ံှ  သတငြ်ေး ြှောြေးြ ောြေးနငှ့် ်    ြ် အတောက်ပဖစ်အစအသော  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး နငှ့်ြ်တ်သက်၍ ြ ြ တ ို ့်၏ 

က ိုယ်ြ ိုင ်အတ ှေ့ ကကံြုံြ ောြေး  ြေါ ဝင ်ပြနြ်ောန ိုငင်၏ံ ဒ ြ ိုကအရစ နငှ့် ် ရြ်ဘက် လူြှု ဝနြ်ေး ဝ ိုငြ်ေး အြေါ်  ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး၏ 

သက်အရောက်ြှုြ ောြေးက ို သံိုြေးသြ်အ  ြေးအန ြေး တငပ်ြသ ောြေးြေါြည်။ ထ ို ့် ပြင ် ြိုနြ်ေးစကောြေးြ ောြေး နငှ့် ် ကကြ်ြေးဖက်ြှုြ ောြေးပဖစ်အြေါ်အစရန ်

အသ ြေးထ ိုြေးလှုံှေ့အ ေ်ာြှုြ ောြေးက ို တောြေး  ြေးကောက ယ်ရန ် ပြနြ်ော စ ိုြေးရနငှ့် ် န ိုငင်တံကော သ ိုငြ်ေး ဝ ိုငြ်ေးြ ောြေးြှ အ ောငရ် က်ရြည့် ်

 ကကံပြြုံတ ိုက်တ နြ်ေးခ က်ြ ောြေးက ိုလည်ြေး တငပ်ြအ  ြေးအန ြေးသ ောြေးြေါြည်။  

 

ကန  စွွဲ ။      ။ ၂၀၂၀ ပြည့််နစ်ှ၊ အ ောက်တ ိုဘောလ ၈ ရက်အန ့် 

အချ န် ။      ။ နနံက် ၁၀ ြှ အန ့်လယ် ၁၂ နောရ  ထ  (ပြနြ်ောစံအတေ်ာခ  န)် 

မီဒယီာမျာ်းနငှ  ်စ တပ်ါဝငစ်ာ်းသမူျာ်း ကက ြိုတငစ်ာေင််းကပ်းေန်လင ခ်။်     ။ https://bit.ly/3nfuqOB  

 

Moderator: က ိုရ ဟ နြ်ေးအ ောင၊် ဒေါရ ိုက်တော၊ ပြနြ်ော့်ယဉ်အက ြေးြှု သိုအတသန သငြ်ေး 

  

https://bit.ly/3nfuqOB


ကဆ်ွးကန်ွးသာွ်းမည သ်မူျာ်း 

• က ိုြ ိုဃြ်ေးအသ ြေး၊ ဥကက ဌ၊ ြ  ြုံြေး က်လှု ငြ်ေး 

• ြြ င့်ပ်ဖြူလတ်၊ တောဝနခ်ံ၊ သင့်ပ်ြတ်လ ိုသူြ ောြေး ပင ြ်ြေးခ ြ်ြေးအရြေး ြရဟ တ ဖ  ှေ့ 

• ြရည်ြ နထ် နြ်ေး၊ Clinical Instructor and Lecturer on Law၊ International Human Rights Clinic at Harvard Law 

School 

• ြအဝအဝနို၊  ြှုအ ောငဒ်ေါရ ိုကတ်ော၊ Women Peace Network 

• အနော် ိုနြ်ေးလှ၊ ကရငတ် ိုငြ်ေးရငြ်ေးသောြေးအရြေးရောက ိုယ်စောြေးလှယ်အလောငြ်ေး၊ ရနက်ိုနတ် ိုငြ်ေးအဒသကက ြေး၊ 

ည ည တ်အသောတ ိုငြ်ေးရငြ်ေးသောြေးလူြ  ြုံြေးြ ောြေး ဒ ြ ိုကအရစ ြေါတ  

• ြ  သဥဇောအြောင၊် ပြည်သူ ့်လွှတ်အတေ်ာ က ိုယ်စောြေးလှယ်အလောငြ်ေး၊ ြနြ်ေးြ တနြ်ေးပြ ြုံှေ့နယ်၊ ရနက်ိုနတ် ိုငြ်ေးအဒသကက ြေး၊ 

လူ ့်အဘောငသ်စ်ဒ ြ ိုကရက်တစ်ြေါတ  

• အဒေါက်တောည ြုံည ြုံသငြ်ေး၊ တစသ် ြေးြိုဂ္ဂလက ိုယ်စောြေးလှယ်အလောငြ်ေး၊  ြ  ြုံြေးသောြေးလွှတ်အတော်၊ တနသသောရ ပြ ြုံှေ့၊ 

တနသသောရ တ ိုငြ်ေးအဒသကက ြေး 

  

သတငြ်ေးစော ငှြ်ေးလငြ်ေးြ  က ို ပြနြ်ောဘောသောပဖင့် ် အ  ြေးအန ြေးသ ောြေးြည်ပဖစ်အသော်လည်ြေး ပြနြ်ောစကောြေး  ခက် ခ  ှ သြူ ောြေး 

 တ က် အင်္ဂလ ပ်ဘာသာ ပန် စ စဉ်အြြေးထောြေးြေါသည်။ သတငြ်ေးစော ငှြ်ေးလငြ်ေးြ   နငှ့် ်  အြြေး အပဖကဏ္ဍြ ောြေးတ င ် ြေါဝငလ် ိုြေါက 

အ ောက်ြေါလင့်ခ််ထ တ င ် ကက ြုံတင၍် ြ ြ ၏ ြည်စောရငြ်ေးြ ောြေးက ို ဝငအ်ရောက်အြြေးသ ငြ်ေးြေါရန ် အလြေးစောြေးစ ော အြတတ ောရြ်ခ ံြ် 

ြေါသည်။ https://bit.ly/3nfuqOB 

 က်သ ယ်ရန ်- info@progressive-voice.org 

အစီေငခ်ံစာက ို ပူ်းတွွဲကေ်းသာ်းကသာအဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း 

1. ကခ င ်ြ  ြုံြေးသြ ြေးြ ောြေး စည်ြေး ရံိုြေး - ထ ိုငြ်ေးန ိုငင် ံ

(KWAT) 

2. ကရငလူ် ့် ခ င့် ်အရြေး ဖ  ှေ့ (KHRG) 

3. ပြနြ်ော့် အရြေးအလ့်လောသူြ ောြေး ဖ  ှေ့ (သိုအတသနနငှ့် ်

အလ့်လောအစောင့် ်ကကည့််အရြေး) (BM) 

4. ပြနြ်ော့်ယဉ်အက ြေးြှုသိုအတသန သငြ်ေး (MCRS) 

5. ြ  ြုံြေး က်လှု ငြ်ေး (GW) 

6. ဒ ြ ိုကအရစ  

ဖ ံှေ့ ပဖ ြုံြေးတ ိုြေးတက်အရြေးလှုြ် ှောြေးအ ောငရ် က်ြှု 

အကော်ြတ  (ACDD) 

7. Synergy - လူြူသဟဇောတ အဖော်အ ောငအ်ရြေး ဖ  ှေ့ 

8. အ ှှေ့အပြြေး သ ံဖ  ှေ့ (PV) 

9. သင့်ပ်ြတ်လ ိုသူြ ောြေး ပင ြြ်ေးခ ြြ်ေးအရြေး ြရဟ တ ဖ  ှေ့ 

10.  သ ံ(လ တ်လြ်စ ော ထိုတ်အဖေ်ာအပြော  ိုခ င့် ်

လှုြ် ှောြေးြှု ဖ  ှေ့) 

11. ြနတအလြေးလူထိုအနရော (MCC) 

12. တ ောငြ်ေး ြ  ြုံြေးသြ ြေး ဖ  ှေ့ စည်ြေး (TWO) 

13. ြံိုရ ြ် 

14. Reliable Organization 

15. Olive Organization 

16. Myanmar People Alliance (Shan State) 

17. International Human Rights Clinic at 

Harvard Law School (IHRC) 

18. Nyan Lynn Thit Analytica (NLTA) 

19. သင့်ပ်ြတ်သူြ ောြေး၏ ပင ြ်ြေးခ ြြ်ေးအရြေးလြ်ြေးစဥ် ဖ  ှေ့ 

(PoPP)

https://bit.ly/3nfuqOB
mailto:info@progressive-voice.org


 


