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သ  ို့  

  

H.E. Maryam Abdullah Al Attiyah၊ ကမ္ဘာလ  ုံးဆ  င်ရာ န  ငင် အဆင့််လ ူ့အခွင့်အ်ရရုံးဌာနမ္ ာုံး မ္ဟာမ္ တ်အဖွ ွဲ့၏ ဥကကဌ၊ 

ကာတာန  င်င လ ူ့အခငွ့််အရရုံးရကာ်မ္ရှင်၏ ဥကကဌ 

 

၂၀၂၃ ခ နှစ် ရဖရဖာ်ဝါရ ီ၂၃ ရက ် 

 

ကမ္ဘာလ ိုုံးဆ ိုင်ရာ န ိုင်င အဆင့််လ ူ့အခွင့််အရရုံးဌာနမ္ ာုံး မ္ဟာမ္ တ်အဖွ ွဲ့ထ သ ိုို့ ရပုံးပ ိုို့ရသာ အ တဖ်ွင့််ရပုံးစာ 

 

အရ ကာင်ုံးအရာ။ ။ စစအ်ိုပ်စိုထ န်ုံးခ ျုပ်ထာုံးရသာ မမ္နမ်္ာန ိုင်င အမ္  ျုုံးသာုံးလ ူ့အခငွ့််အရရုံးရကာ်မ္ရှငက် ို GANHRI 

၏ ၂၀၂၃ ခိုနှစ် နှစ်ပတ်လညအ်စည်ုံးအရ ုံးသ ိုို့ တက်ရရာက်ရန် ဖ တ် ကာုံးမခင်ုံး။  

 

၂၀၂၃ ခ နှစ် မ္တ်လ ၁၄ ရကမှ်္ ၁၆ ရကအ်ထ  ဆွစ်ဇာလန်န  င်င ၊ ဂ နီီဗာမမ္  ွဲ့တငွ် လ ရတွွဲ့က င်ုံးပမ္ည့် ်

ကမ္ဘာလ  ုံးဆ  င်ရာ န  ငင် အဆင့််လ ူ့အခွင့််အရရုံးဌာနမ္ ာုံး မ္ဟာမ္ တ်အဖွ ွဲ့ (GANHRI) ၏ နစှ်ပတ်လည် အစည်ုံးအရဝုံးသ  ို့ 

ပါဝင်တကရ်ရာက်ရန် မမ္နမ်္ာန  ငင် အမ္   ုံးသာုံးလ ူ့အခငွ့််အရရုံးရကာ်မ္ရှင် (MNHRC) အာုံး ဖ တ်ကကာုံးမ္ှုအရပေါ် မ္ မ္ တ  ို့ 

လွတ်လပ်ရသာ န  င်င အဆင့်လ် ူ့အခွင့််အရရုံးဌာနဆ  င်ရာ အရပ်ဘက် လ ထ အဖွ ွဲ့အစညု်ံးမ္ ာုံး အလ ပ်အဖွ ွဲ့ (“အလ ပ်အဖွ ွဲ့”) 

နှင့်် အာရရှေသ န  င်င အဆင့််လ ူ့အခွင့််အရရုံးဌာနမ္ ာုံး ဆ  ငရ်ာ အစ  ုံးရမ္ဟ တရ်သာ အဖွ ွဲ့အစည်ုံးမ္ ာုံးကွန်ရက် (ANNI) တ  ို့က 

အမပင်ုံးထန်ဆ  ုံး ကန်ို့ကကွ်ရှုတ်ခ သည်။ MNHRC သည် က ရ ှုုံးရနရသာ စစ်အ ပ်စ ၏ တရာုံးမ္ဝင်အာဏာသ မ်္ုံးမ္ှု 

စတင်ခ ့်သည့်် ၂၀၂၁ ခ နစှ် ရဖရဖာ်ဝါရလီ ၁ ရကရ်နို့ မှ္စ၍ မမ္နမ်္ာစစ်အ ပ်စ က   က  ယ်စာုံးမပ ရသာ 

အဖွ ွဲ့အစည်ုံးသာမဖစသ်က ့်သ  ို့ မမ္န်မ္ာမပည်သ မ္ ာုံးအရပေါ် စစအ် ပ်စ က က  ုံးလွနရ်နရသာ ဆ  ုံးရ ာုံးလှသည့် ်လ ူ့အခွင့််အရရုံး 

ခ   ုံးရဖာက်မ္ှုမ္ ာုံး နှင့်် ရကစ်ကက်ကမ်္ုံးကက တ်ရသာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာုံးတွင်လည်ုံး အလ  တ အလ  ပါ မဖစရ်နသမဖင့်် MNHRC အာုံး 

ဖ တ်ကကာုံးထာုံးမ္ှုက   ရ ပ်သ မ်္ုံးရန် မ္ မ္ တ  ို့မှ္ ရလုံးနက်စာွ တ  ကတ်ွန်ုံးရတာင်ုံးဆ  သည်။   

က ရ ှုုံးရနရသာ တရာုံးမ္ဝင ် အာဏာသ မ်္ုံးရန် ကက  ုံးပမ်္ုံးသည့်် ကာလနှင့်် MNHRC က   စတင်ဖွ ွဲ့စည်ုံး 

တညရ်ထာင်စဥ်ကပင် ၎င်ုံးသည် ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံးနငှ့်အ်ညီ လ ူ့အခွင့်အ်ရရုံးမ္ ာုံးက   ကာကွယမ်မ္ြှင့်တ်င်ရမ္ည့်် NHRI 

တစ်ခ ၏တာဝနမ်္ ာုံးက   အကက မ်္ကက မ်္ လ စ်လ  ရှု၍ ပ က်ကကွရ်နခ ့်သညက်   မမ္နမ်္ာမပည်သ မ္ ာုံးက အကက မ်္ကက မ်္ 

မ္ က်မမ္ငရ်တွွဲ့ရှ ခ ့်မပီုံး မဖစသ်ည်။ MNHRC သည် စစအ် ပ်စ ၏ ရကစ်က်ကကမ်္ုံးကက တ်လှရသာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာုံးအရပေါ် 

န  င်င တကာ စ  စမ်္ုံးစစရ်ဆုံးမ္ှုမ္ ာုံးမှ္ လွတ်ကင်ုံးရစရန ် အတွက်လည်ုံး စစ်အ ပ်စ က   အမမ္ တရစ ကာကွယရ်ပုံးရနသည်။ 

NHRI မ္ ာုံးအတွက ်န  ငင် တကာအဖွ ွဲ့အစည်ုံးတစ်ခ မဖစရ်သာ GANHRI အရနမဖင့်် ၎င်ုံး၏ လ ပ်ပ  င်ခွင့််အာဏာအရ MNHRC 
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က   ဖ တ်ကကာုံးမခင်ုံး၊ လက်ခ ရဆာင်ရ ကရ်ပုံးမခင်ုံးနငှ့် ် အဖွ ွဲ့ဝင်အခငွ့််အရရုံးမ္ ာုံး ရပုံးမခင်ုံးတ  ို့က   ဆကလ်က် 

လ ပ်ရဆာငရ်နမခင်ုံးသည် လ ူ့အခွင့််အရရုံးက   ထ န်ုံးသ မ်္ုံး ရစာင့်ရ်ရာှက်ရနန်ှင့်် ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံး၏ ရည်ရ ယ်ခ က်မ္ ာုံးက   

လ  ကန်ာက င့််သ  ုံးရမ္ည့်် ၎င်ုံးတ  ို့၏ က င့််ဝတ်မ္ ာုံးနငှ့်် ရလ ာ်ညီမခင်ုံးမ္ရှ ဘ  လ  ုံးဝဆနိ်ု့က င်လ က်ရှ သည်။ GANHRI သည် 

စစအ် ပ်စ  ထ န်ုံးခ  ပ်ထာုံးရသာ MNHRC နှင့် ် ဆက်လကထ် ရတွွဲ့ ဆက်ဆ ရနမခင်ုံးအာုံးမဖင့်် ၎င်ုံး၏ က င့််ဝတ်သ ကခာ၊ 

ယ  ကကည်ရလုံးစာုံးခ ရမ္ှုနှင့် ် ဂ ဏ်သ ကခာတ  ို့က   ထ ခ  ကပ် ကစ်ီုံးရစန  င်မ္ည်မဖစ်မပီုံး မမ္နမ်္ာစစ်အ ပ်စ က က  ုံးလွနရ်နရသာ 

လ ူ့အခွင့််အရရုံးခ   ုံးရဖာက်မ္ှုမ္ ာုံးက   က ညီပ ့်ပ  ုံးရပုံးရာရရာကမ်္ည့်် အနတရာယ်သ  ို့လည်ုံး က ရရာက်န  င်မ္ည် မဖစ်သည်။  

မ္တရာုံးအာဏာသ မ်္ုံးရန် ကက  ုံးပမ်္ုံးသည့်် နှစ်နှစ်ရက ာက်ာလတငွ် မမ္နမ်္ာစစအ် ပ်စ သည် မမ္နမ်္ာမပည်သ  

တစ်ရပ်လ  ုံးအရပေါ် စစ်မ္ က်နှာဆက်လက်ဖွင့််ထာုံးမပုီံး န  င်င တစဝ်နု်ံး အကကမ္ု်ံးဖက်လ ပ်ရပ်မ္ ာုံးက   ရပ်တနိ်ု့မ္ည့်် 

အရနအထာုံး လ  ုံးဝမ္ရတွွဲ့ရရပ။ မမ္နမ်္ာစစ်အ ပ်စ သည် ရ ာမ္ ာုံးက   ရ ာလ  ုံးကျွတ် မီ္ုံးရ ှုွဲ့မခင်ုံး၊ အရပ်သာုံးမပည်သ မ္ ာုံးက   

ပစ်မှ္တ်ထာုံးသတ်မဖတမ်ခင်ုံး၊ လ အစ လ  က ် အပပ  လ  က ် သတ်မဖတ်မခင်ုံး၊ ရလရကကာင်ုံးမှ္တ  ကခ်  က်မခင်ုံး၊ 

မ္တရာုံးဖမ်္ုံးဆီုံးမခင်ုံး၊ ဥပရေမ္ ့်သတ်မဖတ်မခင်ုံး၊ လ င်ပ  င်ုံးဆ  ငရ်ာနှင့်် လ င်စ တ်ခ ယ မ္ှုအရပေါ်အရမခခ သည့်် အကကမ္ု်ံးဖက်မ္ှုမ္ ာုံး 

လ ပ်ရဆာငမ်ခင်ုံး စသည့််ရက်စကက်ကမ်္ုံးကက တ်မ္ှုမ္ ာုံးက   ယခင်က မ္ကက  ဖ ုံးသည့််အတ  င်ုံးအတာအထ  လ ပ်ရဆာင်ရန 

သက ့်သ  ို့ န  ငင် ရရုံးရခါင်ုံးရဆာင်မ္ ာုံးနငှ့်် လ ူ့အခငွ့််အရရုံးကာကွယရ်စာင့်ရ်ရာှက်သ မ္ ာုံးက   ဖမ်္ုံးဆီုံးန ှပ်ကွပ်မ္ှုမ္ ာုံး 

မပ လ ပ်ခ ့်သည်။  

၂၀၂၃ ခ နှစ် ရဖရဖာ်ဝါရလီ ၂၂ ရကရ်နို့ထ ရရှ ရသာ အခ က်အလက်မ္ ာုံးအရ (အနည်ုံးဆ  ုံး ကရလုံးသ ငယ် ၂၈၉ 

ဦုံးအပါအဝင်) အနည်ုံးဆ  ုံးရသာ လ  ၃,၀၀၀ ဥ ီးသည် စစအ် ပ်စ ၏ အညြှာအတာမ္ ့် သတ်မဖတ်မခင်ုံးက   ခ ခ ့်ကကရသည်။ 

လ ရပါင်ုံး ၁၉,၈၀၀ ရက ာ် မ္တရာုံးဖမ်္ုံးဆီုံးမခင်ုံးခ ခ ့်ရမပုီံး ၁၅,၉၀၀ ရက ာ်မ္ှာ ဆက်လက ်ထ န်ုံးသ မ်္ုံးခ ထာုံးရဆ မဖစ်ကာ လ  

၁၄၄ ဦုံးခနို့်မှ္ာ ရသေဏခ် မှ္တ်မခင်ုံး ခ ထာုံးရသည်။ မပုီံးခ ့်ရသာနှစတ်ငွ် စစအ် ပ်စ သည် လွှတ်ရတာ်အမ္တ်ရဟာင်ုံးတစ်ဦုံး 

အပါအဝင် ေီမ္  ကရရစအီရရုံး တက်ကကွလှုပ်ရှာုံးသ ရလုံးဦုံးက   ဆယ်စ နစှ်မ္ ာုံးစွာအတငွ်ုံး ပထမ္ဆ  ုံး ကွပ်မ္ က်ခ ့်မခင်ုံးမဖင့်် 

န  င်င တကာ အသ  င်ုံးအဝ  ငု်ံးအာုံး အမ္ က်သင့်ရ်စခ ့်သည်။ စစ်အ ပ်စ သည် ကရလုံးသ ငယ်မ္ ာုံး အပါအဝင် 

အရပ်သာုံးမ္ ာုံးအရပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာုံးနှင့်် လ သာုံးမ္   ုံးနွယ်အာုံးဆန်ို့က ငရ်သာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာုံးက   ဆက်လက် 

က  ုံးလွန်ရနမပီုံး ဝတ်မပ ရာရနရာမ္ ာုံး၊ ရက ာင်ုံးမ္ ာုံး၊ ရဆုံးရ  မ္ ာုံးက   ပစ်မှ္တထ်ာုံးလ က် အကကမ္ု်ံးဖက်မ္ှုမ္ ာုံးက   

န  င်င တစဝ်နု်ံးတွင် က  ုံးလွနရ်နလ က ်ရှ သည်။ ယင်ုံးသည် လ သာုံးခ င်ုံးစာနာရထာက်ထာုံးမ္ှုဆ  င်ရာ အက ပ် အတည်ုံးက   

တစ်န  င်င လ  ုံး အတ  င်ုံးအတာသ  ို့ ပ  ွဲ့နှ ို့သွာုံးရစမပုီံး  ရလျှာ့်ရပါ ့်တွက်ခ က်လျှင်ပင် ခနိ်ု့မှ္န်ုံးရမခ လ  ၁.၂ သန်ုံး မှ္ာ မပညတ်ွင်ုံးတွင် 

အ  ုံးအ မ်္စွနို့်ခာွ ထွကရ်မပုံးတ မ်္ုံးရရာှငရ်နကကရမပီုံး ၂၀၂၃ ခ နစှ်တွင ်လ သာုံးခ င်ုံးစာနာရထာက်ထာုံးမ္ှု အက အညီလ  အပ်သ  

ခန်ို့မှ္န်ုံးရမခ ၁၇.၆ သန်ုံးအထ  ရှ လာမ္ည် မဖစသ်ည်။  

လွန်ခ ့်ရသာ နှစ်နှစတ်ာကာလအတငွ်ုံး မမ္နမ်္ာစစ်အ ပ်စ က ဆ  ုံးရ ာုံးလှသည့်် န  င်င တကာ ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာုံးက   

က  ုံးလွန်ရနသည့််တ  င် MNHRC သည် မမ္နမ်္ာမပညသ် လ ထ ၏ အခွင့််အရရုံးမ္ ာုံးက   ကာကယွ်ရစာင့််ရရာှကရ်န် 

တစ်စ  တစရ်ာ လ ပ်ရဆာင်မခင်ုံး မ္ရှ ခ ့်ရပ။ ယင်ုံးအစာုံး စစ်အ ပ်စ က   က  ယ်စာုံးမပ မပုီံး ရေသတငွ်ုံး NHRI 

အစည်ုံးအရဝုံးမ္ ာုံးနှင့်် ညီလာခ မ္ ာုံး၌ ပါဝင်တက်ရရာက်မခင်ုံးအာုံးမဖင့်် စစ်အ ပ်စ က   ရေသတငွ်ုံးနှင့်် န  ငင် တကာတငွ် 

တရာုံးဝင်မ္ှု ရန  ငရ်ရုံး ကက  ုံးပမ်္ုံးလ ပ်ရဆာငရ်ပုံးရနမပုီံး တရာုံးမ္ဝင ် စစ်အ ပ်စ ၏ အက   ုံးစုီံးပွာုံးအတွက ် ၎င်ုံးတ  ို့၏ 

ဝါေမဖနိ်ု့ခ  စစ်ဆငရ်ရုံးအတွက ်လ  ကလ် သတင်ုံးမဖန်ို့ရဝရပုံး ရနသည်။ ထ  ို့အမပင် MNHRC သည် မ္တရာုံးအာဏာလ ယ ရန် 

ကက  ုံးပမ်္ုံးသည့်် စစရ်ခါင်ုံးရဆာင် မ္င်ုံးရအာင်လ ှုင်က   လ သာုံးခ င်ုံးစာနာစ တ်ရှ သ အမဖစ် ရဖာ်မပခ ့်မပုီံး ၂၀၂၁ ခ နှစ် 

ရဖရဖာ်ဝါရလီ တရာုံးမ္ဝင ် အာဏာသ မ်္ုံးရရုံးကက  ုံးပမ်္ုံးမ္ှုက   ဆနိ်ု့က င်သည့်် မင မ္်ုံးခ မ်္ုံးရသာဆနဒမပပွ မ္ ာုံးတငွ်ုံး 

https://twitter.com/MyanmarWitness/status/1621181357777997824
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2023/01/WNR_Issue-87_ENG.pdf
https://www.hrw.org/news/2022/07/25/myanmar-junta-executes-four
https://twitter.com/MyanmarWitness/status/1620007578075021312
https://www.uusc.org/wp-content/uploads/2023/02/4-feb-FINAL-Karenni-Report.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/08/Setting-Tinderbox-Alight_English_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-26-2-february-2023
https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma/photos/a.141817234276641/691298682661824/
https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma/photos/a.141817234276641/680952680363091/
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ပါဝင်မခင်ုံးရကကာင့်် ဥပရေနှင့်် မ္ရလ ာ်ညီဘ  ရာဇဝတ်မပစ်မ္ှုမ္ ာုံးမဖင့် ် တရာုံးစွ ဆ   အက ဉ်ုံးက ခ ရနရရသာ 

န  င်င ရရုံးသမ္ာုံးမ္ ာုံး၊ တက်ကကလွှုပ်ရှာုံးသ မ္ ာုံးနှင့်် အန ပညာရငှ်အခ   ွဲ့ အပါအဝင် အက ဉ်ုံးသာုံးမ္ ာုံး လွှတရ်ပုံးခ ့်သည့်အ်ရပေါ် 

ခ ုီံးက  ုံးရထာပနာမပ ခ ့်သည်။ ထ  က ့်သ  ို့ရသာ MNHRC ၏ လ ပ်ရပ်မ္ ာုံးသည် မ္င်ုံးရအာင်လ ှုင်နှင့်် စစ်အ ပ်စ တ  ို့မှ္ 

က  ုံးလွန်ထာုံးရသာ ဆ  ုံးရ ာုံးသည့်် ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာုံးက   ဖ  ုံးကွယ်ရန ် ကာကယွ်ရပုံးရနမခင်ုံး မဖစသ်ည်။ MNHRC သည ်

စစအ် ပ်စ ရခါင်ုံးရဆာငက်   ခ ုီံးက  ုံးရထာပနာမပ မ္ည့်အ်စာုံး မ္တရာုံးအာဏာလ ယ ရရုံး ကက  ုံးပမ်္ုံးမ္ှုက   မပစတ်ငရ်ှုတ်ခ မပီုံး 

အာဏာဖီဆနရ်ရုံးလ ထ လှုပ်ရှာုံးမ္ှု (CDM)က   အာုံးရပုံးရထာက်ခ မခင်ုံး၊ GANHRI နှင့်် ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံးတွင် 

ရဖာ်မပထာုံးရသာ NHRI တစ်ခ ၏ တာဝနဝ်တတရာုံးမ္ ာုံးနငှ့််အညီ န  ငင် အတွင်ုံး မဖစပွ်ာုံးရနရသာ လ ူ့အခွင့််အရရုံးမ္ ာုံးက   

ရဝဖန်ရထာက်မပရမ္ည် မဖစသ်ည်။  

GANHRI သည် စစအ် ပ်စ ကထ န်ုံးခ  ပ်ထာုံးသည့်် MNHRC က   ဖ တ်ရခေါ်မ္ည့််အစာုံး လက်ရှ  အမ္   ုံးသာုံး 

ညီညတွ်ရရုံးအစ  ုံးရ (NUG) ရအာကတ်ွင် ရဖာ်ရဆာငရ်နသည့်် လွတ်လပ်ရသာ NHRI အသစ်တစ်ခ  ဖွ ွဲ့စည်ုံးတည် 

ရထာင်ရရုံးက   ရမပာင်ုံးလ ရထာက်ခ ပ ့်ပ  ုံးရပုံးရမ္ည် မဖစသ်ည်။ ၂၀၂၀ အရထွရထွရရ ုံးရကာက်ပွ က   အရမခခ ၍ 

ဖွ ွဲ့စည်ုံးထာုံးရသာ NUG အစ  ုံးရသည် ရထာကခ် မ္ှု က ယ်က ယ်မပနိ်ု့မပနိ်ု့ ရရှ ထာုံးမပုီံး မမ္နမ်္ာမပည်သ မ္ ာုံး၏ ဆနဒက   

က  ယ်စာုံးမပ သည့်် မမ္နမ်္ာန  ငင် ၏ တစ်ခ တည်ုံးရသာ တရာုံးဝင်အစ  ုံးရ မဖစသ်ည်။ မမ္နမ်္ာစစ်အ ပ်စ မှ္ န  င်င ၏အာဏာက   

မ္တရာုံးလ ယ ရန် ကက  ုံးပမ်္ုံးရနမခင်ုံးမဖစသ်မဖင့်် MNHRC အပါအဝင် န  င်င တကာ မ္ က်နှာစာတငွ် စစအ် ပ်စ ၏ 

အက   ုံးစုီံးပွာုံးအတွက် အလ ပ်အရကျွုံးမပ ရသာ မ္ည်သည့်အ်ဖွ ွဲ့အစည်ုံးနငှ့််မ္ျှ ထ ရတွွဲ့ဆကဆ် မခင်ုံး မ္မပ ရန်၊ နငှ့်် GANHRI 

အရနမဖင့်် MNHRC အာုံး ဖ တက်ကာုံးမ္ှုက   ရ ပ်သ မ်္ုံးရန ်မ္ မ္ တ  ို့မှ္ ရတာင်ုံးဆ  သည်။  

၂၀၂၂ ခ နှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရကရ်နို့တွင် အာရပှစ ဖ တ်ဖ  ရမ်္ (APF) နှင့်် GANHRI ထ သ  ို့ ရပုံးပ  ို့ခ ့်သည့်် 

အ တ်ဖွင့်ရ်ပုံးစာတငွ် MNHRC သည် (GANHRI သရဘာတ စာခ  ပ်၊ အပ  ေ် ၂၄.၂ အရ) ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံးက   

“တစ်စ တတ်စ်ပ  င်ုံး လ  ကန်ာသည်” ဆ  သည့််အဆင့််ထကပ်င် န မ့်္်က ရနသည့််အတွက် အပ  ေ် ၂၇ အရ MNHRC ၏ “B” 

အဆင့် ် သတ်မှ္တ်ခ ကက်   ရ ပ်သ မ်္ုံးရနန်ှင့်် MNHRC က   အဖွ ွဲ့ဝင်အမဖစ်မှ္ ထ တ်ပယ်ရန် GANHRI ဗ  ရ  အာုံး 

ရတာင်ုံးဆ  ခ ့်သည့်် အခ က်မ္ ာုံးက   မ္ မ္ တ  ို့အလ ပ်အဖွ ွဲ့က ယခ ထပ်မ္ ရတာင်ုံးဆ  လ  ကသ်ည။် ထ  ို့အမပင် GANHRI အရနမဖင့်် 

စစ်အ ပ်စ ၏ မ္တရာုံးအာဏာလ ယ ရရုံး ကက  ုံးပမ်္ုံးမ္ှု မ္တ  င်မီ္ကပင် ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံးက   ဆ  ုံးရ ာုံးစွာ 

ရဖာက်ဖ က်လာရနရသာ MNHRC က   အလ ပ်မဖစသ်ည့်် NHRI တစ်ခ အမဖစ ် သတမှ်္တ်၍ မ္ရရပ။ GANHRI သည် 

မမ္နမ်္ာန  ငင် အတွင်ုံးရှ  မပည်သ မ္ ာုံး၏ လှုပ်ရှာုံးမ္ှုက   အာုံးရပုံးရထာက်ခ မပုီံး အာုံးလ  ုံးအတကွ် လ ူ့အခွင့််အရရုံးက   အမပည့်အ်ဝ 

မဖည့််ဆည်ုံးရပုံးရနအ်တကွ် စစ်မှ္န်ရသာ ဖကေ်ရယေ်ီမ္  ကရရစ ီတညရ်ဆာကရ်ရုံး ကက  ုံးပမ်္ုံးမ္ှုမ္ ာုံးနှင့်် လ  အင်ဆနဒမ္ ာုံးက   

အာုံးရပုံးရထာက်ခ ရမ္ည် မဖစသ်ည်။  

 
 

ပ ိုမ္ ိုသ ရှ လ ိုပါက ဆက်သွယ်ရန်  
 

• နန်ုံးဇွန်မ္  ုံး၊ ရရွှဲ့ရမပုံးအသ အဖွ ွဲ့၊ info@progressive-voice.org  

• မ္သဉ္ဇာရွှန်ုံးလ ့်ရည်၊ ေီမ္  ကရရစီဖွ ွဲ့မဖ  ုံးတ  ုံးတကရ်ရုံးလှုပ်ရှာုံးရဆာင်ရ ကမ်္ှုရကာ်မ္တီ 

thinzarshunleiyi@protonmail.com 

• ANNI Secretariat၊ FORUM-ASIA၊ anni@forum-asia.org 

 

https://twitter.com/WG_MMNHRI/status/1594585585884303360/photo/1
https://twitter.com/WG_MMNHRI/status/1572911212995956736
https://twitter.com/WG_MMNHRI/status/1572911212995956736
https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma/posts/pfbid0ofS2JBPKzsNTEDDMZnQUuTJvcHrAPd25BFDmgE69NccWUThngR2ymLpMT4HvFEW5l
mailto:info@progressive-voice.org
mailto:thinzarshunleiyi@protonmail.com
mailto:anni@forum-asia.org
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ANNI အရ ကာင်ုံး 

အာရရှေသ န  ငင် အဆင့််လ ူ့အခွင့််အရရုံးဌာနမ္ ာုံးဆ  ငရ်ာ အစ  ုံးရမ္ဟ တရ်သာ အဖွ ွဲ့အစည်ုံးမ္ ာုံး ကွန်ရက် (ANNI) က   ၂၀၀၆ 

ခ နစှ် ေီဇင်ဘာလတွင် စတင်တည်ရထာင်ခ ့်သည်။ ၎င်ုံးသည် န  င်င အဆင့််လ ူ့အခွင့််အရရုံး ဌာန (NHRI) မ္ ာုံးနှင့်် 

ဆက်စပ်သည့််က စစမ္ ာုံးအရရုံးက   လ ပ်ရဆာငရ်နသည့်် အာရရှေသရှ  အစ  ုံးရမ္ဟ တရ်သာ အဖွ ွဲ့အစည်ုံးမ္ ာုံးနှင့်် 

လ ူ့အခွင့််အရရုံးကာကယွ်ရစာင့််ရရာှက်သ မ္ ာုံး ပါဝငရ်သာ ကွန်ရကတ်စ်ခ  မဖစသ်ည်။ လက်ရှ အခ  န်၌ ANNI တငွ် န  င်င  

သ  ို့မ္ဟ တ် နယရ်မမ္ရေသ ၂၁ ခ မှ္ အဖွ ွဲ့ဝင် အဖွ ွဲ့အစည်ုံး ၃၃ ခ  ပါဝင်သည်။ ANNI အဖွ ွဲ့ဝင်မ္ ာုံးသည် အာရရှေသရှ  NHRI 

မ္ ာုံးမှ္ လ ူ့အခွင့််အရရုံးက   ပ  မ္  ရကာင်ုံးမွ္န်စာွ ကာကယွ ် မမ္ြှင့််တင်န  ငရ်နအ်တွက် ထ   NHRI မ္ ာုံး၏ အလ ပ်နှင့်် 

လ ပ်ငန်ုံးရဆာငတ်ာမ္ ာုံး ပ  မ္  ခ  င်မ္ာအာုံးရကာင်ုံးလာရစရရုံးက   အရလုံးထာုံးလ ပ်ရဆာငရ်နကကသ မ္ ာုံး မဖစသ်က ့်သ  ို့ ထ   

NHRI မ္ ာုံးမှ္ ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံးနှင့်် ကမ္ဘာလ  ုံးဆ  င်ရာ GANHR-SCA ၏ အရထွရထွရလ့်လာဆန်ုံးစစ်ခ က် အပါအဝင် 

န  င်င တကာစ နှုနု်ံးမ္ ာုံးက   ပ  ၍ရကာင်ုံးမွ္န်စာွ လ  ကန်ာရစရရုံးအတွက်လည်ုံး စည်ုံးရ  ုံးလ ှုွဲ့ရဆာ်လ က်ရှ သည်။ ANNI 

ကွန်ရကက်   ၎င်ုံးတည်ရထာင်စဥ် ၂၀၀၆ ခ နစှ်ကတည်ုံးကပင် လ ူ့အခငွ့််အရရုံးနှင့်် ဖွ ွဲ့မဖ  ုံးတ  ုံးတကရ်ရုံး အာရဖှ  ရမ်္ 

(FORUM-ASIA) မှ္ အတွင်ုံးရရုံးမှ္ ုံးအမဖစ ် တာဝနယ် ရဆာင်ရ က်ရပုံးထာုံးသည်။ Website: http://l.forum-

asia.org/ANNI 

 

အလိုပ်အဖွ ွဲ့အရ ကာင်ုံး  

လွတ်လပ်ရသာ န  င်င အဆင့််လ ူ့အခွင့်အ်ရရုံးဌာနဆ  င်ရာ အရပ်ဘက်လ ထ အဖွ ွဲ့အစည်ုံးမ္ ာုံး အလ ပ်အဖွ ွဲ့ (မမ္နမ်္ာ) 

(“အလ ပ်အဖွ ွဲ့”) က တရာုံးမ္ဝင်မမ္န်မ္ာစစအ် ပ်စ ၏ လက်ရအာက်ခ မဖစရ်သာ မမ္နမ်္ာန  ငင် အမ္   ုံးသာုံး လ ူ့အခငွ့််အရရုံး 

ရကာ်မ္ရှင် (MNHRC) က   သီုံးမခာုံးလွတ်လပ်ရသာ န  င်င အဆင့််လ ူ့အခငွ့််အရရုံးဌာန အသစ်တစ်ခ မဖင့်် အစာုံးထ  ုံး 

တညရ်ထာင်န  င်ရနအ်တွက ် စည်ုံးရ  ုံးလ ှုွဲ့ရဆာရ်နရသာ ကွန်ရက်တစ်ခ  မဖစပ်ါသည်။ အလ ပ်အဖွ ွဲ့က   ယခင်တငွ် 

မမ္နမ်္ာန  ငင် အမ္   ုံးသာုံးလ ူ့အခငွ့််အရရုံးရကာ်မ္ရငှ် မပ မပင်ရမပာင်ုံးလ ရရုံးဆ  င်ရာ အရပ်ဘက်လ ထ အဖွ ွဲ့အစည်ုံးမ္ ာုံး 

အလ ပ်အဖွ ွဲ့ ဟ လည်ုံးသ ကကမပီုံး ရလာရလာဆယ်တငွ် အဖွ ွဲ့ဝင် ၂၀ ဖွ ွဲ့ ပါရှ ပါသည်။ အလ ပ်အဖွ ွဲ့သည ် ၎င်ုံး၏ 

တညရ်ထာင်ခ  န် ၂၀၁၉ ခ နစှ်မှ္စ၍ တရာုံးမ္ဝင်စစအ် ပ်စ ၏ အာဏာလ ယ ရရုံး ကက  ုံးပမ်္ုံးမ္ှုရနာက်ပ  င်ုံးအထ  MNHRC က   

န  င်င တကာစ သတ်မှ္တ်ခ က်မ္ ာုံးမဖစသ်ည့်် ပါရအီရမခခ မ္ မ္ ာုံးနှင့််အညီ ထ ရရာကရ်သာ ရကာ်မ္ရှင် မဖစလ်ာရစရန်အတကွ် 

တစ  ကမ်္တ်မ္တ် လ ပ်ရဆာင် လာခ ့်သည်။ Email: WG_NHRI@protonmail.com၊ Facebook: 

https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma 
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