
မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်မြညသ်လူထူိုက ို အြှန်တကယ ်က ိုယစ်ာားမြြုသသာ 

န ိုငင်အံဆင  ်လူ  အခွင အ်သ ားသကာ်ြရှငအ်သစတ်စ ်ြ် သြေါ်သြေါကခ်  န်တန်ပြြီ 

 

၂၀၂၂ ခုနစှ် ဩဂုတ်လ (၇) ရကန် ေ့  

  

၂၀၂၂ ခုနစှ် ဩဂုတ်လ (၈) ရက်န ေ့တွင ်ကျနရောက်မညေ့် (၃၄) နစှ်န မောက် ၈၈၈၈ အနရေးနတေ်ာပ ုန ေ့တွင ်

 မ မ်ောန ငုင်  ဖက်ဒရယဒ်မီ ကုနရစီနငှေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးအတွက် နပေးဆပ်နတေ်ာလှ ခ် ေ့ကကနသော တ ငုေ်းရငေ်းသောေး 

ရဟ ေ်းရှငလ်  မ ဘ ပည်သ  အနပေါငေ်းတ ု ေ့၏ စွ ေ့လ်ွှတ်နပေးဆပ်မှုမျောေးက  ုဂဏု ်ပြုသည်ေ့ တစခ်ျ  တ်ည်ေးတွင ်န ငုင် တကော 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး စ ချ  စ် နှု ေ်းမျောေးနငှ်ေ့အညီ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးမျောေးက ု နလေးစောေးလ ုက် ော ကောကွယ်  မြှငေ့တ်ငန်ပေးနသော 

လ ေ့အခွင်ေ့အနရေးနကေ်ာမရငှ ် အသစ်တစ်ရပ်  မ မ်ောန ငုင် တွင ် နပေါ်နပေါကရ်  ် အချ  တ် ပ်ပီ  ဖစ်နကကောငေ်း 

လွတ်လပ်နသော န ငုင် အဆင်ေ့ လ ေ့အခွင်ေ့အနရေး ဌော ဆ ငုရ်ော အရပ်ဘက်လ ထအုဖွ ွဲ့အစည်ေးမျောေး အလုပ်အဖွ ွဲ့ (မြနြ်ာ) / 

CSO Working Group on Independent National Human Rights Institution (Burma/Myanmar)1 (အတ ုနကောက ်

“အလုပ်အဖွ ွဲ့”) နငှေ့ ် နအောကတ်ွငလ်က်မှတ်နရေးထ ေုးထောေးနသော  မ မ်ောအရပ်ဘက်လ ထအုဖွ ွဲ့အစည်ေး ၃၂ ဖွ ွဲ့တ ု ေ့က 

တ ုက်တွ ေ်းနဆော်ဩလ ုက်သည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုနစှ် နဖနဖော်ဝေါရီလ ၁ ရက်န ေ့မှစ၍ စစ်အုပ်စသုည် ၎ငေ်း၏အောဏောသ မ်ေးရ  ်ကက ြုေးပမ်ေးမှုန ောက်ပ ငုေ်း  

 ပည်သ မျောေးအနပေါ် စ စ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှ ရှ  အကကမ်ေးဖက် ထ ေုးစစ်ဆင ်ခငေ်းနငှ်ေ့ မျ ြုေးစ ုနသော လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး 

ချ ြုေးနဖောက်မှုမျောေးက ု န ငုင် အနှ ေ့တွင ် န ေ့စဥ်ရက်ဆက် ကျ ေးလွ န် သည်။ အောဏောသ မ်ေးရ က်က ြုေးပမ်ေးမှု ရက်နပေါငေ်း 

(၅၅၁) ရက ်အတွငေ်းတွင ်စစအ်ုပ်စုသည် ကနလေးသ ငယ်မျောေး အပေါအဝင ်အ ပစ်မ ေ့ ပည်သ ဦေးနရ (၂,၀၀၀) နကျောက်  ု

သတ ်ဖတခ် ေ့ပပီေး အမှ တ်ကယ်နသော က  ေ်းဂဏော ေ်းမှော ထ ု ေ့ထက်ပ ု၍မျောေးန ငုသ်ည်။ ထ ု ေ့အ ပင ် ၎င််း၏ 

ရုပ်သ ်းတရာ်းရ ု်းမှ ြတရာ်းစီရငအ်ြိန  ခ်ျြှတ်ထောေးနသော ဒြီိုကသရစအီသရ်းတက်ကကလှုပ်ရှာ်း ူ (၄) ဦ်းက ုလည်ေး 

 တ်မြတခ်   ည်။ စစ်အာဏာ ြိ််းရန ် ကကိ ်းပြ််းြှုအာ်း ဆန  က်ျငက်န  ကွ်က် ည  ် အရပ် ာ်း (၁၁,၉၀၀) 

ဦေးနကျောက် လုည်ေး စစအ်ပ်ုစုက ဖမ်ေးဆေီးထ  ေ်းသ မေ်းထောေးသည်။ တစခ်ျ  တ်ည်ေးတွင ် စစ်အုပ်စုသည် 

တ ုငေ်းရငေ်းသောေးနဒသမျောေးနငှ်ေ့  မ မ်ောန ငုင်  အလယ်ပ ငုေ်းနဒသမျောေးတငွ ်နလနကကောငေ်းတ ကု်ခ ုက်မှု၊ ရမ်ေးသ ေ်းပစ်ခတ်မှု၊ 

 
1 ယခငအ်ြည်ြှာ မြနြ်ာနိငုင် အြျိ ်း ာ်း လူ  အခွင အ်သရ်းသကာ်ြရှင ်မပ မပငသ်မပာင််းလ သရ်းဆုိငရ်ာ အရပ်ဘကလ်ူထုအြွ ွဲ့အစည််းြျာ်းအလုပ်အြွ ွဲ့ မြစ်ပပီ်း ၂၀၁၉ 

ခုနစ်ှတငွ ်စတငြ်ွ ွဲ့စည််းခ   ည်။ လကရ်ှတိွင ်အလုပ်အြွ ွဲ့ကို ြတကူွ မပာ်းသ ာ နယ်ပယ်စ ုြှ အရပ်ဘကလ်ထူုအြွ ွဲ့အစည််း ၂၀ ြွ ွဲ့တို  မြင  ်ပါဝငြ်ွ ွဲ့စည််းထာ်းပပီ်း 

နိငုင် တကာစ နှုန််းမြစ်သ ာ ပါရီအသမခခ ြူနငှ အ်ညီ နိငုင် အဆင လ်ူ  အခွင အ်သရ်းဌာန အ စ်တစ်ရပ်သပေါ်သပါက်သရ်းအတွက် သဆာငရွ်က်သန ည်။ 

 

 

https://aappb.org/?p=22658
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/photos/pcb.5455740887818497/5455737637818822/
https://aappb.org/?p=22658


မတရောေးဖမ်ေးဆေီးမှု၊ ဥပဒမ ေ့သတ် ဖတ်မှု၊ အစလု ုက်အ ပ ြုလ ုက် သတ် ဖတ်မှု၊ လုယက်ခ ုေးယ မှုနငှ်ေ့ ရွောလ ေုးကျွတ် 

မီေးရှု  ွဲ့ဖျက်ဆေီးမှုမျောေးနကကောင်ေ့ နဒသခ  ပည်သ မျောေးသည် န ေ့စဥ်နငှေ့အ်မျှ စ တ်ပ ငုေ်းဆ ုငရ်ော ရုပ်ပ ုငေ်းဆ ုငရ်ော 

မလ ု ခ ြုမှုမျောေးနငှေ့ ် ရငှသ် န် ထ ငုရ်ပေါသည်။ ထ  ုည်ေးတ စေွာပင ် လွတ်လပ်စွော အသက်ရှငသ် ခွ်ငေ့၊် အသက်နမွေး 

ဝမ်ေးနကျောငေ်း ပြုခွငေ့၊် သွောေးလောန ထ ငုခွ်ငေ့န်ငှေ့ ် နဘေးကငေ်းလ  ုခ ြုခွင်ေ့ စသည်ေ့အန ခခ အခွငေ့အ်နရေးမျောေးလည်ေး 

န ေ့စဥ်ရက်ဆက် ဆ ေုးရွောေးစွော ချ ြုေးနဖောက်ခ န ရပေါသည်။ ဤအန ခအန တွင ်  မ မ်ော ပည်၏ တရောေးစရီငန်ရေး 

စ စ်သည် စစအ်ုပ်စ၏ု ထ  ေ်းချြုပ်မှုနအောက်တွင ် လွတ်လပ်တရောေးမျှတမှု ကငေ်းမ ေ့လျှက်ရှ သ ဖင်ေ့ 

ချ ြုေးနဖောက်ခ ရနသော အခွင်ေ့အနရေးမျောေးအတွက်  ပည်သ မျောေးမှ အသ နပေး၊ တ ုငတ် ေ်း၍ ရန ငုန်သော 

လွတ်လပ်မျှတသည်ေ့ ယနတရောေးမျောေး လ ုအပ်လျှက်ရှ သည်။  

  ၂၀၁၁ ခုနစှ် ဦေးသ  ေ်းစ  ဦ်ေးနဆောငန်သော အရပ်သောေးတစ်ပ ုငေ်းအစ ေုးရလက်ထက်တွင ် န ငုင် အဆငေ့ ်

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဌော အ ဖစ် မြနြ်ာနိငုင်  အြျိ ်း ာ်းလူ  အခွင အ်သရ်း သကာ်ြရငှ ် (MNHRC) ကို ဖွ ွဲ့စည်ေးတည်နထောင ်

ခ ေ့နသော်လည်ေး န ငုင် အဆငေ့လ် ေ့အခွငေ့အ်နရေးဌော မျောေး လ ကု် ောရမညေ့် ပေါရအီန ခခ မ   အပေါအဝင ် န ငုင် တကော 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးစ ချ  စ် နှု ေ်းမျောေးနငှ်ေ့ က ုက်ညီမှု မရှ  ခငေ်းနငှေ့ ် သေီး ခောေးလွတ်လပ်မှု မရှ  ခငေ်းတ ု ေ့နကကောငေ့ ်

ယန ေ့အချ  ထ် တ ုင ် န ငုင် တကောနငှေ့ ်  ပည်တွငေ်း လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးမျောေး၊ နငှ်ေ့  ပည်သ တ ု ေ့၏ ယ ုကကည်မှု 

ကငေ်းမ ေ့ ခငေ်းက ု ခ န ရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နဖနဖေ်ာဝေါရီလ (၁၁) ရက်န ေ့မှစ၍ အရပ်ဘက်လ ထအုဖွ ွဲ့အစည်ေးမျောေးက 

MNHRC အောေး စစအ်ုပ်စ၏ု အောဏောသ မ်ေးရ  ် ကက ြုေးပမ်ေးမှုနငှ်ေ့ ၎ငေ်း၏ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး ချ ြုေးနဖောက်မှုမျောေးက  ု

ရှုတ်ချက ေ့ကွ်က်ရ  ် အကက မ်ကက မ်နတောငေ်းဆ ုခ ေ့နသေ်ာလည်ေး MNHRC အန  ဖငေ့ ် ထ နုတောငေ်းဆ ုချကမ်ျောေးက  ု

လျစ်လျ ရှုကော  စစ်အုပ်စုနငှ်ေ့ ဆက်လက်ရပ်တည်န သည်။ ထ ု ေ့ထက်ပ ုဆ ုေးသည်မှော MNHRC အြွ ွဲ့ဝငြ်ျာ်း ည် 

စစ်အုပ်စ၏ု ခွင မ်ပ ချက်မြင  ် အကျဉ်းသထာငြ်ျာ်း ို   ဟနမ်ပစစ်သဆ်းြှုြျာ်း မပ လုပ်ကာ အကျဥ််းချခ ထာ်းရ ည  ်

နစ်နာ ူြျာ်းအသပေါ် သငသွ က်းအမြတ်ထတု် ချိ ်းသြာက်ြှုြျာ်းကို ကိုယ်တိုငက် ုယ်ကျ ကျ ်းလွနသ်န ည်။  

ထ ု ေ့အ ပင ် MNHRC သည် နဒသတွငေ်းနငှေ့ ် န ငုင် တကော လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဆ ငုရ်ော ဖ ရုမ်မျောေးနငှ်ေ့ 

အစည်ေးအနဝေးမျောေးတွင ်  မ မ်ော ပည်က ုယ်စောေး ပြု လ ေ့အခွင်ေ့အနရေးနကေ်ာမရှငအ် ဖစ် အရှက်တရောေး ကငေ်းမ ေ့စွော 

ဆက်လက်က ုယ်စောေး ပြု တက်နရောက်န ပပီေး စစအ်ပ်ုစ၏ု န ငုင် နရေး တရောေးဝငမ်ှု ရရှ လောနရေးအတွက် 

န ငုင် တကောတွင ်ဝေါဒ ဖ ေ့ခ်ျ နရေး ယနတရောေးအ ဖစ် လုပ်နဆောငန် လျက်ရှ သည်။  

MNHRC ၏ ရပ်တည်ချက်၊ လုပ်ရပ်မျောေးနငှ်ေ့ ၎ငေ်း၏တည်ရှ မှုတ ု ေ့သည်  မ မ်ော ပည်သ လ ထ၏ု 

ဖက်ဒရယ်ဒမီ ုကနရစီ အနရေးနတော်ပ ုအောေး ထ ခ ုက်ဆုတ်ယုတ်နစပေါသည်။ သ ု ေ့ ဖင်ေ့ MNHRC အောေး န ငုင် တကော 

စ ချ  စ် နှု ေ်းမျောေးနငှ်ေ့အညီ လ ေ့အခွင်ေ့အနရေးမျောေးက ု အမှီအခ ုကငေ်းကငေ်း လတွ်လပ်မျှတစွော ကောကယွ၊် 

 မြှငေ့တ်ငန်ပေးန ငုသ်ည်ေ့ န ငုင် အဆငေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကေ်ာမရှင ် အသစ်တစရ်ပ် ဖင်ေ့ အစောေးထ ေုးရ  ် အနရေးတကကေီး 

လ ုအပ်န သည်မှော အထငအ်ရှောေးပင ်  ဖစ်သည်။ သ ု ေ့မှသော န ငုင် တကောမျက်နေှာစောတွငလ်ည်ေး  မ မ်ော ပည်သ မျောေး၏ 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနငှေ့ ်ဖက်ဒရယ်ဒမီ ုကနရစီအနပေါ် ယ ကုကည်ချက်အောေး အမှ တ်ကယ် က ုယ်စောေး ပြုန ငုမ်ည်  ဖစ်သည်။  

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/02/11/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b6%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8-2/
https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma/photos/pcb.579212537203773/579212293870464/


ထ လု ုအပ်ချက်အောေး  ဖည်ေ့ဆည်ေးရ  ် ကက ြုေးပမ်ေးရောတွင ် မ မ တ ု ေ့ အလုပ်အဖွ ွဲ့က လ ေ့အခွင်ေ့အနရေးနကေ်ာမရှင ်

ဥပနဒမ ကကမေ်းအောေး နရေးဆွ ပပီေး ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ောလ ၆ ရက်န ေ့တွင ် NUCC၊ CRPH နငှ်ေ့ NUG တ ု ေ့ထ  

နပေးပ ု ေ့တငသ်ွငေ်းခ ေ့သည်။ မ မ တ ု ေ့  အလုပ်အဖွ ွဲ့အန  ဖငေ့ ်  မ မ်ောန ငုင် တွင ်   ပည်နထောငစ် ုလ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကေ်ာမရငှ ်

(Union Human Rights Commission) သပေါ်သပါက်လာနစရန ်ဆက်လက်ကကိ ်းပြ််း ွာ်းြည်။  

NUG အန  ဖငေ့ ်MNHRC က ု ဖျက်သ မ်ေးပပီေး  ပည်နထောငစု်လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကေ်ာမရငှ ်အသစ်တစ်ရပ်အောေး 

ဖွ ွဲ့စည်ေးထ နထောငရ်  ် နအောက်တွငလ်က်မှတ်ထ ေုးထောေးနသော မ မ တ ု ေ့ အရပ်ဘက်လ ထအုဖွ ွဲ့အစည်ေးမျောေးမ ှ

နတောငေ်းဆ သုည်။   ပည်သ လ ထတုစ်ရပ်လ ေုးအန  ဖငေ့ ်စစ်အုပ်စု၏ နထောက်တ ငု ်ဖစ်နသော MNHRC က ု က ေ့ကွ်က် 

ရှုတ်ချပပီေး လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးစ ချ  စ် နှု ေ်းမျောေးက ု နလေးစောေးလ ုက် ောနသော န ငုင် အဆငေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကေ်ာမရငှ ်

အသစတ်စ်ရပ် နပေါ်နပေါကလ်ောရ အ်တွက ် ပေါဝငအ်ောေး ဖညေ့်ကကပေါရ  ် မ မ တ ု ေ့ အရပ်ဘက်လ ထအုဖွ ွဲ့အစည်ေးမျောေးက 

တ ုက်တွ ေ်းလ ုက်ရပေါသည်။   

 

ြ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုြေါက ဆကသ်ယွ ်န်  

•   ေ်းဇွ မ် ုေး၊  info@progressive-voice.org 

• ြ ဥဇာရွှန််းလ  ရည်၊ thinzarshunleiyi@protonmail.com 

 

ဤထတု်မပနခ်ျက်ကိ ု သနာက်ခ ြတူကွ မပာ်း ည ် မြနြ်ာနိငုင်  အရပ်ဘက်လူထအုြွ ွဲ့အစည််း ၂၀ ြွ ွဲ့တ ု ေ့မြင  ်

ြွ ွဲ့စည််းထာ်းသည်ေ့ လွတ်လပ်သ ာ နိငုင် အဆင လူ်  အခွင အ်သရ်းဌာနဆိုငရ်ာ အရပ်ဘက်လူထအုြွ ွဲ့အစည််းြျာ်း 

အလုပ်အြွ ွဲ့ (မြနြ်ာ) ြှ ဦ်းသဆာငထ်တု်မပနပ်ပီ်း သအာက်တွငလ်က်ြှတ်သရ်းထိ်ုးထာ်းသ ာ မြနြ်ာအရပ်ဘက ်

လူထအုြွ ွဲ့အစည််း ၃၂ ြွ ွဲ့ တုိ  ြှ ဝိုင််းဝန််းသထာက်ခ ထောေး ည်။  

 

ြေါဝငသ်ထာကခ်ံလကြှ်တထ် ိုားသသာ အဖွ ွဲ့အစည်ားြ ာား 

1. Active Youths (Kalay Myo) 

2. All Arakan Students and Youths’ Congress 

3. Back Pack Health Workers Team 

4. Bama Youth Network 

5. Basic Education Students and Youths Association 

6. Burma Medical Association  

7. Burmese Women’s Union 

8. Democracy for Ethnic Minorities Organization 

mailto:info@progressive-voice.org
mailto:thinzarshunleiyi@protonmail.com


9. Democracy, Peace and Women’s Organization 

10. Dhanu youth organization 

11. Future ThanLwin 

12. India For Myanmar 

13. Kayan Women’s Organization 

14. Keng Tung Youth 

15. Kyaukse Students' Union 

16. Let’s Help Each Other 

17. LGBT Alliance Myanmar 

18. LGBT Community Yangon 

19. LGBT Union Mandalay 

20. Mandalay Regional Youth Association 

21. Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma) 

22. OCTOPUS (Youth Organization) 

23. Olive organization 

24. Oway Institute 

25. Pa-O Women’s Union 

26. Save and Care Organization for Women at Border Areas 

27. Second Tap Root 

28. Shan MATA 

29. Sister 2 Sister 

30. Southern Youth Development Organization 

31. Tanintharyi MATA 

32. ပညာနန််းသတာ်ကုိယ်ပုိငသ်ကျာင််း သကျာင််း ာ်းြျာ်း ြဂ္ဂ( ်ီးမခာ်းအက ) 


