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၂၀၂၃ ခုနစ်ှ ဖေဖေ ်ဝါရီလ   

Copyleft 2023 

 

အလုပ်အေွ ွဲ့အန ကာင်ျား 

လွတ်လပ်သ ော န ိုင်ငအံဆင ်လူူ့အခွင အ်သရေးဌောနဆ ိုင်ရော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး အလိုပ်အဖွ ွဲ့ 

(မမနမ်ော) (“အလိုပ်အဖွ ွဲ့”) (ယခငအ်မည ် မမနမ်ောန ိုငင်ံအမ   ေး ောေးလူူ့အခွင ်အသရေးသကော်မရှင ်

မပ မပင်သမပောင်ေးလ သရေးဆ ိုင်ရော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး အလိုပ်အဖွ ွဲ့) က ို ၂၀၁၉ ခိုနစှ်တွင် 

ဖွ ွဲ့စည်ေးခ  ပါ ည်။ စတင်ဖွ ွဲ့စည်ေးခ  န်တငွ် မမနမ်ောန ိုင်ငံအမ   ေး ောေးလူူ့အခွင ်အသရေးသကော်မရငှ် (MNHRC) က ို 

လွတ်လပ်အမှှီအခ ိုကင်ေး၍ ပွင ်လင်ေးမမင် ောမှုရှ ရှ  ထ သရောကစ်ွောမဖင ် NHRI မ ောေး လ ိုကန်ာရမည်  

န ိုင်ငတံကောအသမခခံမူမဖစသ် ော ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင ်အညှီ မမနမ်ောန ိုငင်ံရှ  မပည် ူလူထို၏ အခွင ်အသရေးမ ောေးက ို 

အမနှ်တကယ ် ကောကွယမ်မြှင ်တင်သပေးန ိုင်သ ော သကော်မရငှ်တစ်ရပ် မဖစလ်ောသစသရေး စည်ေးရံိုေးလံှုွဲ့သဆော်ရန် 

ရည်ရွယ်ခ  ပါ ည်။ ထ ို  ိုို့ရည်ရွယ်ထောေး ည ်အတ ိုင်ေး အလိုပ်အဖွ ွဲ့ စတင်ဖွ ွဲ့စည်ေးစဥ်မှစ၍ MNHRC 

မပ မပင်သမပောင်ေးလ သရေးလိုပ်ငန်ေးမ ောေးက ို တစ ိုကမ်တ်မတ် လိုပ်သဆောင်လောခ   ည်မှော တရောေးမဝငစ်စ်အိုပ်စို၏ 

အောဏော  မ်ေးရန ်ကက  ေးပမ်ေးမှုသနာက်ပ ိုင်ေးအထ  မဖစ် ည်။  

  ိုို့သ ော် ၂၀၂၁ ခိုနစှ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၁ ရကသ်နို့သနာက်ပ ိုင်ေး မမနမ်ောမပည် ူမ ောေး ကကံ သတွွဲ့သနရသ ော 

လူူ့အခွင ်အသရေးနှင ် န ိုင်ငသံရေးအက ပ်အတည်ေးအသပေါ် MNHRC ၏ ရပ်တည်ခ ကန်ငှ ် လိုပ်သဆောင်ခ က်မ ောေးသ ကောင ် 

MNHRC အောေး မပ မပငသ်မပောင်ေးလ သရေး လိုပ်သဆောင်မခင်ေးထက် ၎င်ေးအောေး မပည် ူက ို အမနှတ်ကယ် က ိုယ်စောေးမပ သ ော 

 ှီေးမခောေးလွတ်လပ် ည ် လူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင်အ စ်တစ်ရပ်မဖင ် အစောေးထ ိုေးဖွ ွဲ့စည်ေးန ိုင်ရန် မ မ တ ိုို့ 

အလိုပ်အဖွ ွဲ့မှ သမပောင်ေးလ စဥ်ေးစောေးခ   ည်။ ထ ိုသမပောင်ေးလ စဥ်ေးစောေးခ က်နှင အ်တ ူ မ မ တ ိုို့အလိုပ်အဖွ ွဲ့၏ 

ရည်ရွယ်ခ က်မ ောေးက ို မပင်ဆငခ်  ပပှီေး အမညက် ိုလည်ေး လွတလ်ပ်သ ော န ိုင်ငံအဆင ်လူူ့အခွင ်အသရေး ဌောနဆ ိုင်ရော 

အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး အလိုပ်အဖွ ွဲ့ (မမနမ်ော) / CSOs Working Group on Independent National 

Human Rights Institution (Burma/Myanmar) ဟို ၂၀၂၂ ခိုနစှ် မတ်လတွင် မပင်ဆငသ်မပောင်ေးလ  

သခေါ်သဝေါ်ခ   ည်။ လက်ရှ တငွ ် အလိုပ်အဖွ ွဲ့က ို သနာက်ခမံတူညှီသ ော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးသပါင်ေး ၂၀ 

ဖွ ွဲ့တ ိုို့မဖင ် ဖွ ွဲ့စည်ေး ည်။ Facebook: https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma 

 

ANNI အန ကာင်ျား 

အောရသှေ  န ိုင်ငအံဆင် လူူ့အခွင် အသရေးဌောနမ ောေးဆ ိုငရ်ော အစ ိုေးရမဟိုတသ် ော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ကနွ်ရက် (ANNI) 

က ို ၂၀၀၆ ခိုနစှ် ေှီဇင်ဘောလတွင် စတငတ်ည်သထောင်ခ   ည်။ ၎င်ေး ည် န ိုငင်ံအဆင် လူူ့အခွင် အသရေး ဌောန (NHRI) 

မ ောေးနှင်  ဆကစ်ပ် ည ်က စစမ ောေးအသရေးက ို လိုပ်သဆောင်သန ည်  အောရသှေ ရှ  အစ ိုေးရမဟိုတ်သ ော 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  လူူ့အခငွ် အသရေးကောကယွသ်စောင် သရေှာက် ူမ ောေး ပါဝင်သ ော ကွနရ်ကတ်စ်ခို မဖစ ်ည်။ 

လက်ရှ အခ  န်၌ ANNI တွင ်န ိုင်ငံ   ိုို့မဟိုတ ်နယ်သမမသေ  ၂၁ ခိုမှ အဖွ ွဲ့ဝင ်အဖွ ွဲ့အစည်ေး ၃၃ ခို ပါဝင် ည်။ ANNI 

အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး ည် အောရသှေ ရှ  NHRI မ ောေးမှ လူူ့အခွင် အသရေးက ို ပ ိုမ ိုသကောင်ေးမွနစ်ွော ကောကယွ်မမြှင် တင် 

https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma
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န ိုင်ရနအ်တွက် ထ ို NHRI မ ောေး၏ အလိုပ်နှင်  လိုပ်ငန်ေးသဆောင်တောမ ောေး ပ ိုမ ိုခ ိုင်မောအောေးသကောင်ေးလောသစသရေးက ို 

အသလေးထောေးလိုပ်သဆောငသ်န က ူမ ောေး မဖစ ်က    ိုို့ ထ ို NHRI မ ောေးမှ ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင်  ကမဘောလံိုေးဆ ိုင်ရော 

GANHR-SCA ၏ အသထွသထွသလ လောဆန်ေးစစ်ခ က် အပါအဝင် န ိုင်ငတံကောစံနှုနေ်းမ ောေးက ို ပ ို၍သကောင်ေးမွန်စေွာ 

လ ိုကန်ာသစသရေးအတကွ်လညေ်း စည်ေးရံိုေးလံှုွဲ့သဆော်လ က်ရှ  ည်။ ANNI ကွန်ရကက် ို ၎င်ေးတညသ်ထောင်စဥ် ၂၀၀၆ 

ခိုနှစ်ကတည်ေးကပင ် လူူ့အခငွ် အသရေးနှင်  ဖံွွဲ့ပဖ  ေးတ ိုေးတက်သရေး အောရဖှ ိုရမ် (FORUM-ASIA) မှ အတွင်ေးသရေးမှ ေး 

အမဖစ ်တောဝနယ်ူသဆောင်ရကွသ်ပေးထောေး ည်။ Website: http://l.forum-asia.org/ANNI 

 

ဆက်သွယ်ရေ်  

လွတ်လပ်နသာ န ငု်င အဆင့်လူ်ူ့အြငွ့််အနရျား ဌာေဆ ငု်ရာ အရပ်ဘက်လူထုအေွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား အလုပ်အေွ ွဲ့ 

(ခမေမ်ာ) 

Email: WG_NHRI@protonmail.com  

 

အာရှနေသ န ငု်င အဆင့််လူူ့အြွင့််အနရျားဌာေမ ာျားဆ ုင်ရာ အစ ုျားရမဟုတ်နသာ အေွ ွဲ့အစညျ်ားမ ာျားကွေ်ရက ် 

Email: Anni@forum-asia.org  
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ေ ေါေ်ျား 

ဤသလ လော ံိုေး ပ်ခ ကစ်ောတမ်ေး ည် မမနမ်ောစစ်အိုပ်စို၏ က ရံှုေးသနသ ော ၂၀၂၁ ခိုနစှ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၁ 

ရကသ်နို့ အောဏော  မ်ေးသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှုအတွင်ေး မမနမ်ောန ိုင်ငံအမ   ေး ောေးလူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင် (MNHRC 

  ိုို့မဟိုတ် သကော်မရှင်)၏ လိုပ်သဆောင်ခ ကမ် ောေးနငှ်  အလ ိုတူအလ ိုပါမဖစမ်ှုတ ိုို့က ို အက မဖတ်ဆန်ေးစစ် ထောေး ည်။ 

ယခိုစောတမ်ေး၏ ရညရ်ယွ်ခ က်မှော မပနလ်ညမ်ပင်ဆင်၍ လံိုေးဝမရသတော  ည်  MNHRC ၏ အသမခအသနနငှ်  

မမနမ်ောမပည် ူလူထိုအသပေါ် က  ေးလွန်သန ည်  စစအ်ိုပ်စို၏ အ ကမေ်းဖက်စစ်ဆငသ်ရေးနငှ်  ရောဇဝတ်မှုမ ောေးအတွင်ေး 

MNHRC ၏ အလ ိုတူအလ ိုပါမဖစမ်ှု အသမခအသနတ ိုို့အမပင်  မမနမ်ောန ိုငင်ံ၏ တရောေးဝငအ်စ ိုေးရမဖစသ် ော 

အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေးအစ ိုေးရ (NUG) လကသ်အောကတ်ွင် လွတ်လပ်အမှှီအခ ိုကင်ေး ည ် န ိုင်ငံအဆင်  

လူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင် အ စတ်စ်ရပ် သပေါ်သပါကလ်ောသရေး လွတ်လပ်သ ော န ိုင်ငံအဆင် လူူ့အခငွ် အသရေး 

ဌောနဆ ိုင်ရော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့မ ောေးအလိုပ်အဖွ ွဲ့ (မမန်မော) (အလိုပ်အဖွ ွဲ့)၏ လိုပ်ငန်ေးအစှီအစဥ်အောေး 

သထောက်ခအံောေးသပေးရန ် လ ိုအပ်သ ကောင်ေးက ို န ိုငင်ံအဆင် လူူ့အခွင် အသရေး ဌောနမ ောေးဆ ိုင်ရော အောရှ-ပစ ဖ တ်ဖ ိုရမ် 

(Asia Pacific Forum - APF)၊ အသရွှဲ့သတောငအ်ောရှ န ိုင်ငအံဆင် လူူ့အခွင် အသရေးဌောနမ ောေးဖ ိုရမ် (Southeast Asia 

National Human Rights Institution Forum - SEANF) နငှ်  ကမဘောလံိုေးဆ ိုင်ရော 

န ိုင်ငံအဆင် လူအခငွ် အသရေးဌောနမ ောေး မဟောမ တ်အဖွ ွဲ့ (Global Alliance of National Human Rights 

Institutions - GANHRI) တ ိုို့အပါအဝင် သေ တွင်ေးနငှ်  န ိုငင်ံတကောမှ  က်ဆ ိုင်ရော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအောေးလံိုေးက ို 

အ  သပေးလ ိုမခင်ေး မဖစ ်ည်။1 မမနမ်ောမပည် ူမ ောေး၏ စစမှ်န်သ ော ဖကေ်ရယေ်ှီမ ိုကသရစှီ ရရှ သရေးတ ိုက်ပွ က ို 

သထောက်ခအံောေးသပေးမခင်ေးက မမနမ်ောန ိုငင်ံရှ  လူူ့အခငွ် အသရေးက ို ကောကယွ်မမြှင် တငရ်နအ်တကွ် သရရှည် 

အတည်တံ ဆံိုေး အသမဖမဖစသ် ောသ ကောင်  န ိုင်ငတံကောအ  ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးအသနမဖင်  MNHRC နှင်  ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံမှုက ို 

အပပှီေး တ်မဖတ်သတောက်မခင်ေးမဖင်  အသကောင်ေးဆံိုေးပံ ပ ိုေးန ိုငသ် ကောင်ေးက ို ဤစောတမ်ေးက အဓ ကထောေး သဆွေးသနွေးတင်မပ 

ထောေးပါ ည်။ 

ဤသလ လောခ က်စောတမ်ေး ည် အောရသှေ  န ိုင်ငအံဆင် လူူ့အခွင် အသရေးဌောနမ ောေး၏ စွမ်ေးသဆောင်ရည် 

ဆ ိုင်ရော  ံိုေး ပ်ထောေးသ ော ANNI 2020 အစှီရငခ်ံစော (ANNI အစှီအရင်ခံစော)2ပါ မမနမ်ောန ိုင်ငံဆ ိုင်ရောအခန်ေးနှင်  

၂၀၂၁ ခိုနစှ်သနှာင်ေးပ ိုင်ေးတွင ် အလိုပ်အဖွ ွဲ့မှ ထိုတ်မပနခ်   ည်  တ ိုေးခ  ွဲ့ထောေးသ ော ANNI အစှီရင်ခစံော၏ 

မမနမ်ောန ိုငင်ံဆ ိုင်ရော အခန်ေးပါ အခ က်မ ောေးက ို အသမခတည်ထောေး ည်။3 ထ ိုို့အမပင် ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးအရ 

န ိုင်ငံအဆင်  လူူ့အခွင် အသရေး ဌောနတစ်ခို၏ ဝတတရောေးမ ောေးနှင် ဆန်ို့က င်သနသ ော MNHRC ၏ လိုပ်ရပ်မ ောေးနငှ်  

 
1 Asia Pacific Forum. Available at https://www.asiapacificforum.net/, Southeast Asian National Human Rights Forum 

(SEANF), available at https://seanf.asia/ and Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), available at 
https://ganhri.org/. 
2 န ိုင်ငအံဆင် လူူ့အခငွ် အသရေးဌောနမ ောေးဆ ိုငရ်ော အောရှ NGO ကွန်ရက် (ANNI)  ည ်ANNI ကွန်ရကဝ်င် အဖွ ွဲ့မ ောေးနှင်  ပူေးသပါင်ေး၍ 

န ိုင်ငံအဆင် လူူ့အခငွ် အသရေးဌောနမ ောေး၏ အရညအ်သ ွေးဆ ိုင်ရော ANNI အစှီရင်ခံစောက ိုထိုတသ်ဝ၍ ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင်  ဆန်ို့က င်သ ော NHRI မ ောေး၏ 

အရညအ်သ ွေးမ ောေးက ို စ စ စစ်စစ် အက မဖတ် ည။် https://www.forum-asia.org/?p=36231 တွင် ဖတ်ရှုန ိုင် ည။် 
3 လွတလ်ပ်သ ော န ိုင်ငအံဆင် လူူ့အခငွ် အသရေးဌောနဆ ိုင်ရော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့မ ောေး အလိုပ်အဖွ ွဲ့ (မမန်မော)က ို ယခငက် 

မမန်မောန ိုင်ငံအမ   ေး ောေးလူူ့အခငွ် အသရေး သကော်မရငှ်မပ မပင်သမပောင်ေးလ သရေးအလိုပ်အဖွ ွဲ့အမဖစ်    က ည။် NHRI မ ောေးအတကွ် န ိုင်ငံတကောစံနှုန်ေးမဖစ် ည်  

ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနငှ် အညှီ NHRI အ စတ်စ်ရပ ်တည်သထောငန် ိုင်သရေး လိုပ်ငန်ေးစဥအ် စ်က ို အသလေးအနက်သမမော်မမင်စဥ်ေးစောေးန ိုင်ရန် အလိုပ်အဖွ ွဲ့က ို 

သနာက်ခ ံမ ိုင်ေးမတူ ည်  အရပဘ်က်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေး ၂၀ မဖင်  ဖွ ွဲ့စည်ေးထောေး ည။် ပ ိုမ ို  ရှ လ ိုပါက 

https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma 

https://www.asiapacificforum.net/
https://seanf.asia/
https://ganhri.org/
https://www.forum-asia.org/?p=36231
https://www.facebook.com/WGonNHRIBurma
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ပ က်ကကွမ်ှုမ ောေးက ို ဤစောတမ်ေးတ ိုက သစ စပ်သ ခ ောစွော  ံိုေး ပ်တင်မပထောေး ည်။4 စစ်အိုပ်စို၏ 

အောဏောလိုယသူရေးကက  ေးပမ်ေးမှုတွင် အလ ိုတူ အလ ိုပါမဖစသ်နမခင်ေးမှ အစ၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှ်နှင်  ၂၀၂၂ ခိုနစှ် စစ်အိုပ်စိုမှ 

သတောကသ်လ ောကက်  ေးလွန်ခ  သ ော ကကှီေးမောေး ည်   ကမ်ေး က တ်ရကစ်က်မှုမ ောေးအသပေါ် သတောက်သလ ောက် 

နှုတ်ဆ တ်သနမခင်ေးအလယ်၊ ၂၀၂၂ န ိုဝင်ဘောလ၌ စစအ်ိုပ်စို၏ လွတပ်င မ်ေးခ မ်ေး ောခွင် က ိုသထောက်ခ ံည်  

သ ကညောခ ကက် ို ထိုတမ်ပနမ်ခင်ေးအဆံိုေး အောဏော  မ်ေးမှု သနာက်ပ ိုင်ေး MNHRC အောေး အက ဘက်  ိုို့ အလ င်အမမန ်

ဆ ိုကသ်ရောက်သစ ည်  အထင်ကရမဖစစ်ဥ ် သကောကသ် ကောင်ေးမ ောေးက ိုလည်ေး ဤစောတမ်ေးက 

 ံိုေး ပ်တင်မပထောေး ည်။ အသရေးကကှီေးဆံိုေးအခ က်မှော MNHRC  ည် ယခငသ်ရော ယခိုပါ မည်  ည် အခ  နက်မ  

မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးက ို အမနှ်တကယ် က ိုယ်စောေးမပ မခင်ေး   ိုို့မဟိုတ် လူူ့အခွင် အသရေးအတွက် စည်ေးရံိုေးလံှုွဲ့သဆော် 

သပေးခ  မခင်ေး မရှ  မဖင်  လူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရငှ် အ စတ်စ်ရပ် သပေါ်သပါက်ရန် အသရေးတကကှီေး လ ိုအပ်သနပပှီ 

မဖစ ်ည်။ 

ဤစောတမ်ေးအတကွ် အခ က်အလက်မ ောေးက ို ရှ နှင် ပပှီေးသ ောအခ က်အလက်မ ောေးအောေး  ိုသတ န 

မပ ထောေးပပှီေး မပညတ်ွင်ေး မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစညေ်းမ ောေး အထူေး မဖင်  အလိုပ်အဖွ ွဲ့၏ အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးနငှ်  

ညြှ န ှုင်ေးပူေးသပါင်ေး သဆောင်ရကွ် ည်။ ရှ နှင် ပပှီေးသ ော အခ က်အလက်မ ောေးက ို  ိုသတ နမပ ရောတငွ် 

ထိုတ်သဝပပှီေးသ ော ANNI အစှီရင ် ခံစောမ ောေး၊ ကိုလ မဂ္ဂ အစှီရင်ခံစောမ ောေး၊ GANHRI ၏ 

သလ လောသတွွဲ့ရှ ခ ကမ် ောေးနှင်  MNHRC ၏ အွန်လ ိုင်ေးရင်ေးမမစ်မ ောေး ပါဝင် ည်။ ယခိုစောတမ်ေးက ို အောရသှေ  

န ိုင်ငံအဆင် လူူ့အခငွ် အသရေးဌောနမ ောေးဆ ိုင်ရော အစ ိုေးရမဟိုတသ် ော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးကွနရ်က ် (ANNI)  နငှ်  

လွတ်လပ်သ ော န ိုင်ငအံဆင ်လူူ့အခွင အ်သရေးဌောနဆ ိုင်ရော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး အလိုပ်အဖွ ွဲ့ 

(မမနမ်ော) (“အလိုပ်အဖွ ွဲ့”) တ ိုို့က ပူေးတွ သရေး ောေးထိုတသ်ဝ ည်။  

 

နေောက်ြ သမ င်ုျားန ကာင်ျား 

MNHRC  ည် ၂၀၁၁ ခိုနစှ် ကနဦေး စတငတ်ညသ်ထောငခ်  န်ကတည်ေးပင် မပဿနာမ ောေး နက်နကရ် ှုင်ေးရ ှုင်ေး 

ရှ ခ  ပပှီေး မဖစ ်ည်။5 ပပှီေးခ  သ ော ဆယ်စိုနစှတ်စခ်ိုအတွင်ေး MNHRC  ည် ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင်  အမပည် အဝ 

လ ိုကန်ာမခင်ေးမရှ ဘ  အမှှီအခ ိုကင်ေးမှုနှင်  စိုဖွ ွဲ့မှုပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရော ကကှီေးမောေးသ ော မပဿနာမ ောေးရှ  ည် အတကွ် GANHRI 

၏ အဆင ် တ်မှတသ်ရေး ဆပ်သကော်မတှီ (GANHRI-SCA) ၏ B အဆင်  (ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင်  

တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင်ေး ော က ိုက်ညှီမှုရှ  ည်  အဆင် )  တ်မှတ်မခင်ေးက ို ခံခ  ရ ည်။6 ၂၀၁၁ ခိုနစှ်မှစတင်၍ MNHRC 

 
4 န ိုင်ငအံဆင် ဌောနမ ောေး၏ အဆင် နငှ် ပတ ်က်သ ော အသမခခံမူမ ောေး (ပါရှီအသမခခံမမူ ောေး)၊ အသထွသထွညှီလောခံ ဆံိုေးမဖတ်ခ ကအ်မှတ် ၄၈/၁၃၄၊ ၁၉၉၃ 

ေှီဇင်ဘော ၂၀ တွင် မပဌောန်ေး။ https://ganhri.org/paris-principles/ တွင် ဖတ်ရှုန ိုင် ည။် 

5 ၂၀၁၁ ခိုနှစ်တငွ်  မမတ  န်ေးစ န်က မမနမ်ောန ိုငင်ံအမ   ေး ောေးလူူ့အခငွ် အသရေးသကော်မရငှ် (MNHRC) က ို ဖွ ွဲ့စည်ေး ည ် အမ န်ို့တစ်ရပ် ထိုတမ်ပန်ခ   ည။် 

၂၀၁၄ တွင် မမန်မောန ိုငင်ံအမ   ေး ောေးလူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှငဥ်ပသေမပဌောန်ေးပပှီေးသနာက် သကော်မရငှ်၏ တရောေးဝင် လိုပ်ပ ိုင်ခွင် အောဏောက နှုတ်တစ်ရော 

စောတစလံ်ိုေးအသနမဖင်  အ က်ဝင်လောခ   ည။် မမန်မောန ိုင်ငံအမ   ေး ောေးလူူ့အခငွ် အသရေးသကော်မရှင် http://mnhrc.org.mm/en/ 

https://www.facebook.com/myanmarnhrc; မမန်မောန ိုင်ငံအမ   ေး ောေးလူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှငဥ်ပသေ၊ ၂၀၁၄ ခိုနှစ် မတ်လ ၂၈ 

http://www.burmalibrary.org/docs23/2014-03-28-Myanmar_Human_ Rights_Commission_Law-21- en.pdf 
6 အဆင်  တ်မတှသ်ရေး ဆပ်သကောမ်တှီ၏ အစှီရင်ခံမှုနှင်  အကကံမပ တင်မပခ က်အပ ိုင်ေး, GANHRI, November 2015, အပ ိုင်ေး ၂, available at 

https://www.nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA_FINAL_REPORT   

https://ganhri.org/paris-principles/
http://mnhrc.org.mm/en/
https://www.facebook.com/myanmarnhrc
http://www.burmalibrary.org/docs23/2014-03-28-Myanmar_Human_%20Rights_Commission_Law-21-%20en.pdf
https://www.nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA_FINAL_REPORT
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အောေး အသဆောက်အအံိုပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရော အသထောက်အကူမ ောေး၊ MNHRC ဥပသေမပင်ဆင်ခ က်မ ောေး၊ 

သကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးနငှ်  ဝန်ထမ်ေးမ ောေး၏ စံိုလင်ကွ မပောေးမှု လိုပ်သဆောင်မခင်ေးတ ိုို့နငှ် အတူ ခ ိုင်မောအောေးသကောင်ေး 

လောသစရနန်ှင်  လွတ်လပ်အမှှီအခ ိုကင်ေးသစရန် မပ မပင်သမပောင်ေးလ န ိုင်လ မ် မည်ဟို မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထို 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးတငွ် လိုပ်သဆောငသ်န ူမ ောေးက သမ ော်လင် ခ   က ည်။7 တ ိုင်ေးရင်ေး ောေးသေ မ ောေးရှ  ပဋ ပကခမ ောေး၊ 

ရ ိုဟငဂ်္ ောလူမ   ေး ိုဥ်ေး တ်မဖတ်မှု၊ တ ိုင်ေးရင်ေး ောေးသေ မ ောေးရှ  လ င်ပ ိုင်ေးနငှ်  လ င်စ တခ်ံယူမှု ကွ မပောေးမခောေးနာေးမှု 

အသပေါ် အသမခခံသ ော အ ကမ်ေးဖက်မှုတ ိုို့ အဆံိုေး တသ်ရေး သတောင်ေးဆ ိုရန် ကကှီေးကကှီေးမောေးမောေး ပ က်ကကွ်ခ   ည် အမပင် 

အမခောေးအသဆောက်အအံိုပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရော ပ က်ကကွ်မှုမ ောေး ရှ သန ည် တ ိုင် မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက 

MNHRC မပ မပင်သမပောင်ေးလ သရေးအတွက ်စဥ်ဆက်မမပတ် ပံ ပ ိုေး ရိုန်ေးကန်ခ   က ည်။8   ိုို့သ ော် ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်မှစ၍ 

က ရံှုေးသန ည် အောဏောလိုယသူရေး ကက  ေးပမ်ေးမှုသနာက်ပ ိုင်ေး MNHRC ၏ တစ်ရှ န်ထ ိုေး ဆိုတ်ယိုတ်က ဆင်ေးမှု 

မ ောေးသ ကောင်  ၎င်ေးက ို  အဖတဆ်ယ်န ိုင်လ မ် မည်ဟသူ ော သမ ော်လင်  ခ က်မ ောေးအောေးလံိုေး ပ က် ိုဥ်ေး ွောေးခ   ည်။ 

ရ ိုဟငဂ်္ ောလူမ   ေး ိုဥ်ေး တ်မဖတ်မှုတငွ် ပါဝင်ခ  သ ော ဗ ိုလ်ခ  ပ်ကကှီေးသဟောင်ေးတငသ်အောင် အပါအဝင် 

စစ်တပ်က ိုသထောက်ခ ူံအခ   ွဲ့နှင်  ယခင် ယခင် စစအ်ောဏောရငှ်မ ောေးနှင်  စစဘ်က်အရောရှ သဟောင်ေးမ ောေးနငှ်  ပတ် က် 

ဆက်နွှယသ်န ူမ ောေးက သကော်မရငှ်အဖွ ွဲ့ဝင်မဖစသ်န က ည် အတွက ် သကော်မရှငအ်တွင်ေး စိုဖွ ွဲ့ထောေး ည်  ပိုဂ္ဂ  လ် 

မ ောေး၏ လူူ့အခွင် အသရေးအရော စိုသပါင်ေးနာေးလည်တတ်ကျွမ်ေးမှုကပင် သကော်မရှင်က ို အဟန်ို့အတောေး မဖစသ်စခ   ည်။9 

၎င်ေးတ ိုို့၏ စ တသ်နစ တ်ထောေးမ ောေး ည် စစတ်ပ်   ိုို့မဟိုတ် အစ ိုေးရအသပေါ်  စစောသစောင်   ရန်နှင်  

သအောကက်   ွဲ့ရ ည ် န ိုင်ငံ ဝနထ်မ်ေးမ ောေး၏ ကကှီေးစဥင်ယ်လ ိုက် အလွှောခွ စနစတ်ွင် ခ ိုင်ခ ိုငမ်ောမော အမမစတ်ယွသ်နပပှီေး 

အမှှီအခ ိုကင်ေးမှုနငှ ် လူူ့အခွင် အသရေးက ို အသလေးထောေးသ ော စ တသ်နစ တ်ထောေးမ   ေး မဟိုတသ်ပ။ 

သကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးတွင် မမန်မော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနငှ်  ခ ိုင်မောသ ော ဆက်စပ်မှု   ိုို့မဟိုတ် 

အသတွွဲ့အကကံ ရှ  ူ တစဦ်ေးတစ်သယောက်မ  မပါဝင် က    ိုို့ ၎င်ေးတ ိုို့က ို သရေွးခ ယ်ရောမှောလည်ေး ပွင် လင်ေးမမင် ောမှု၊ 

အောေးလံိုေးပါဝင်သ ော သတွွဲ့ဆံိုသဆွေးသနွေးမှု   ိုို့မဟိုတ် အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးနှင်   

သဆွေးသနွေးတ ိုင်ပင်မှု မရှ ဘ  သရေွးခ ယ်ခ  မခင်ေး မဖစ ်ည်။10 ၂၀၁၀ မပည န်ှစ ်ကောလမ ောေးအတွင်ေး အလိုပ်မမဖစခ်   ည်  

ပင မ်ေးခ မ်ေးသရေးလိုပ်ငန်ေးစဥ်မ ောေးတွင် မမနမ်ောန ိုင်ငံ၏ န ိုငင်တံကော အလှ ရှင်မ ောေး၊ အစ ိုေးရမ ောေးနှင်  INGO မ ောေး ည် 

MNHRC အောေး  စွမ်ေးရည်မမြှင် တင်သပေးသရေးလိုပ်ငန်ေးမ ောေးအတွက် အခ  နန်ှင် သငသွ ကေးမ ောေးစွောက ို အခ ည်ေးအနှှီေး 

 
7 ယင်ေး ည ်မမန်မောန ိုင်ငံအမ   ေး ောေးလူူ့အခငွ် အသရေးသကော်မရှင ်မပ မပငသ်မပောင်ေးလ သရေးဆ ိုင်ရော CSO အလိုပ်အဖွ ွဲ့ ယခင် အကက မက်က မ် အသလေးထောေးလိုပ် 

သဆောင်ခ  သ ော အရောမဖစ် ည်။ “၂၀၁၇ ခိုနှစ် အောရှသေ ရှ  န ိုင်ငအံဆင် လူူ့အခငွ် အသရေးဌောနမ ောေး စွမ်ေးသဆောင်ရည်နငှ်  တည်သထောင်မှုဆ ိုင်ရော ANNI 

အစှီရင်ခစံော”၊ ၂၀၁၇ အပါအဝင် ANNI အစှီရင်ခစံောသဟောင်ေးမ ောေးပါ မမန်မောဆ ိုငရ်ော အခန်ေးမ ောေးက ို ဖတ်ရှုပါ။ Available at https://forum-

asia.org/uploads/wp/2017/12/ANNI-Report-Final.pdf 
8 “CSO Working Group on MNHRC Reform Call on Myanmar Government to Deliver on Commitments Made During its 

Human Rights Review”, CSO Working Group, 23 September 2020. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/09/23/cso-working-group-on-mnhrc-reform-call-on-the-myanmar-
government-to-deliver-on-commitments-made-during-its-human-rights-review/ 
9 “Myanmar: You’re the Devil in Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Chapter 5 of the ANN Report 2020. 
Available at https://forum-asia.org/?p=36231. Also, the Working Group’s Extended Chapter of the ANNI Report. Available 
at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/ 
10 “Selection Process of New Commissioners for the MNHRC Must be Transparent and Inclusive”, CSO Working Group, 25 

July 2019. Available at https://forum-asia.org/?p=29344  
Nyein Nyein “Reform of Myanmar Human Rights Commission Lacks Transparency, Critics Say”, The Irrawaddy, 15 January 
2020. Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/reform-myanmar-human-rights-commission-lacks-
transparency-critics-say.html  

https://forum-asia.org/uploads/wp/2017/12/ANNI-Report-Final.pdf
https://forum-asia.org/uploads/wp/2017/12/ANNI-Report-Final.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/09/23/cso-working-group-on-mnhrc-reform-call-on-the-myanmar-government-to-deliver-on-commitments-made-during-its-human-rights-review/
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/09/23/cso-working-group-on-mnhrc-reform-call-on-the-myanmar-government-to-deliver-on-commitments-made-during-its-human-rights-review/
https://forum-asia.org/?p=36231
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
https://forum-asia.org/?p=29344
https://www.irrawaddy.com/news/burma/reform-myanmar-human-rights-commission-lacks-transparency-critics-say.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/reform-myanmar-human-rights-commission-lacks-transparency-critics-say.html
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 ံိုေးစွ ခ   က ည်။ ရ တပ်ဖွ ွဲ့နငှ်  စစ်တပ ် က ို လူူ့အခွင် အသရေးစံနှုနေ်းမ ောေးအသ ကောင်ေး သဟောသမပောပ ိုို့ခ မခင်ေးက    ိုို့ 

လူူ့အခွင် အသရေးမမြှင် တင်မှုလိုပ်ငန်ေးမ ောေးက ို MNHRC က လိုပ်သဆောင်ခ  သ ော်လည်ေး အဆ ိုပါလိုပ်ငန်ေးစဥ်အမ ောေးစိုမှော 

အနှစ် ောရ၊ တ ိုင်ေးတော၍ရသ ော ရလေ်မ ောေးနှင်  သနာက်ဆကတ်ွ ယနတရောေးမ ောေး ကင်ေးမ  သန ည် အမပင် 

ပ ို၍အသရေးကကှီေး ည်မှော လူူ့အခွင် အသရေးအသမခခံမူမ ောေးအသပေါ် စစ်မှနသ် ော ဝါယမစ ိုကထ်ိုတ်မှုနငှ်  

ကတ ကဝတ်ရှ မှုတ ိုို့ ကင်ေးမ  သန ည်။11 ၎င်ေး ည် န ိုင်ငံအဆင်  လူူ့အခွင် အသရေးဌောနတစ်ခိုအသနမဖင်  

လူူ့အခွင် အသရေးက ို ကောကယွ်သပေးရန ် အစဥတ်စ ိုက ် ပ က်ကကွသ်နခ  ပပှီေး အောဏောရယူထောေး ူမ ောေးက ို 

လူူ့အခွင် အသရေး ခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးအတကွ် န ိုင်ငတံကော၏ သဝဖန်မခင်ေးမှ အကောအကွယ ် သပေးရန ် ဤတောဝနက် ို 

သရေှာင်လွ ခ   ည်။ 

MNHRC  ည် တောထွက်ခ  ခ  န်ကတည်ေးကပင် ခ ိုင်မောမှုမရှ ဘ  ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးအရ လိုပ်သဆောင်ရမည်  

၎င်ေးတ ိုို့၏ ဝတတရောေးမ ောေးနငှ်  မမနမ်ောမပည် ူလူထိုအသပေါ် တောဝန်ရှ မှုက ို ပ က်ကကွ၍် အောဏောရှ  ူမ ောေးနငှ်  

အဆငသ်မပသရေး သပါင်ေး င်ေးလိုပ်သဆောငခ်   ည်က ို သေ တွင်ေးရှ  န ိုငင်ံအဆင် လူူ့အခွင် အသရေးဌောနမ ောေး၏ 

စွမ်ေးသဆောင်ရည်က ို ဆန်ေးစစအ်က မဖတ် ည်  ANNI ၏ အစှီရင်ခံစောမ ောေးတငွ် နှစန်ငှ် ခ ှီ၍ သဖော်မပခ  ပပှီေး မဖစ ်ည်။12 

ထ ိုပ က်ကကွ်မှု ကောလမ ောေးတွင် အမ   ေး ောေးေှီမ ိုကသရစှီအစ ိုေးရက ို မ က်နာှမူသ ောအခ  န်မ ောေး ရှ ခ  သ ော်လည်ေး 

MNHRC  ည် ၎င်ေး၏ မမနမ်ောစစ်တပ်နငှ်  အတူရပ်တည်သနမှု အမနှ်တရောေးက ို ဖံိုေးကွယ်ရန ်လိုပ်သဆောငမ်ခင်ေး ော 

မဖစ ်ည်။ မသအောင်မမင်သနသ ော အောဏောလိုယသူရေးကက  ေးပမ်ေးမှု စတင်ခ  န်ကတည်ေးကပင် MNHRC  ည် 

မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ေးရှ  လူူ့အခွင် အသရေးအသမခအသနဆ ိုငရ်ော ပကတ အရှ တရောေးက ို သမဖရှင်ေးမခင်ေးမမပ ဘ  

မ  လ ိုကမ်  ဘော ော သနကော အရှက်မ  စွောမဖင်  မမနမ်ောစစတ်ပ်နှင်  ပလ နံပ င် သရေးက ို ော တကတ်က်ကကွကကွ 

လိုပ်သဆောငခ်   ည်။ MNHRC ၏ သေ တွင်ေးနငှ်  အမပည်မပညဆ် ိုင်ရောဖ ိုရမ်မ ောေးရှ  ပါဝင်သဆောင်ရွက်မှုမ ောေးက ို 

စစ်အိုပ်စိုက ၎င်ေး၏ ဝါေမဖနိ်ု့ခ  သရေးမ ောေးအမဖစ ် အ ံိုေးခ မခင်ေး၊ ၎င်ေးတ ိုို့၏အောသဘောက် ို ထိုတ်သဝ ည်  

မှီေှီယောမ ောေးမှတစ်ဆင်  တရောေးဝင်မှု ရရှ သရေးအတကွ် အစောအမဖစ ် အ ံိုေးမပ မခင်ေး၊ နငှ်   လူူ့အခငွ် အသရေး 

က စစရပ်မ ောေးက ို ၎င်ေးတ ိုို့က ိုငတ်ွယသ်ဆောင်ရွကသ်န သယောင် အသပေါ်ယံဗန်ေးမပမခင်ေးအမဖစ် အ ံိုေးခ ခ   ည်။13 

MNHRC သကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး ည် စစ်အိုပ်စို၏ ရောဇဝတ်မှုမ ောေးတငွ် အလ ိုတူအလ ိုပါ လိုပ်သနပပှီေး 

အဆ ိုေးယိုတ်ဆံိုေးနှင်  လူမဆနဆံ်ိုေးသ ော လိုပ်ရပ်မ ောေးက ိုပင ် မ   က   ေးကျွံမပ ကော တရောေးမ တမှုနှင်  တောဝနယ်ူ၊ 

တောဝနခ်ံမှု ရှ လောသစသရေး မဖစထွ်န်ေးမှုမ ောေးက ိုလည်ေး အငတ် ိုက်အောေးတ ိုက ်ပ တဆ် ိုို့သနလ က်ရှ  ည်။14 

 
11 MNHRC  တင်ေးနှင်  အစှီအစဥမ် ောေး။ Available at https://mnhrc.org.mm/all-news 
12 ANNI အစှီရင်ခစံောမ ောေး။ Available at https://forum-asia.org/?page_id=19132 
13 “Myanmar National Human Rights Comission joins 19 Annual Meeting of Southeast Asia National Human Rights Forum 

(SEANF)”, Global New Lights of Myanmar, 2 December 2022. Available at https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-
human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/ 
14 ဤအခ က်အတွက် အဓ က ညွှန်ေးက န်ေးတစ်ခိုအသနမဖင်  MNHRC ၏ ထိုတမ်ပန်ခ က်မ ောေးနှင်  မမန်မောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ ကိုလ မဂ္ဂနှင်  

INGO မ ောေးအစှီရင်ခတံင်မပ ည ် သမမမပငမ်ှ ရက်စက် ကမ်ေး ကတ် ရောဇဝတ်မှုဆ ိုင်ရော အလ ံပယ်အသထောက်အထောေးမ ောေးက ို န ှုင်ေးယဥ်န ိုင် ည်။ Available 

at https://mnhrc.org.mm/statements “Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar”, 7 September 2021,  
Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women’s Association Thailand, Karen Human Rights Group, Karen Peace 
Support Network, Karen Women’s Organization, Karenni Civil Society Network, Karenni National Women’s Organization, 
Pa-O Women’s Union, Progressive Voice and Ta’ang Women’s Organization. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2021/09/No-Where-To-Run-Eng.pdf. 
 “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Thomas H. Andrews”, Human Rights 
Council, 28 February – 1 April 2022, A/HRC/49/76. Available at https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-

https://mnhrc.org.mm/all-news
https://forum-asia.org/?page_id=19132
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
https://mnhrc.org.mm/statements
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2021/09/No-Where-To-Run-Eng.pdf
https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take
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အောဏော  မ်ေးသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှု စတင် ည ် ၂၀၂၁ ခိုနစှ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၁ ရကသ်နို့ကတည်ေးကပင် 

မမနမ်ောစစတ်ပ် ည် မမနမ်ောမပည် ူလူထိုအသပေါ် မှီေးကိုန်ယမ်ေးကိုန်စစ်ပွ တစ်ရပ်က ို က  ေးလွန်သနပပှီေး 

မမနမ်ောန ိုငင်ံ ည်လည်ေး န ိုငင်အံနှံို့မဖစပွ်ောေးသ ော တင်မပည က် ပ်မပည ် မပညတ်ွင်ေးစစ်တစခ်ိုဆှီ  ိုို့ သရောက်ရှ သနပပှီ 

မဖစ ်ည်။ အရပ် ောေးမ ောေးအသပေါ် ပစ်မှတ်ထောေး တမ်ဖတ်မှု၊ အစိုလ ိုက်အပပ ံလ ိုက ်  တ်မဖတ်မှု၊ 

သလသ ကောင်ေးတ ိုက်ခ ိုက်မှု၊ ထင်ရောစ ိုင်ေး ဖမ်ေးဆှီေးမှု၊ တရောေးလက်လွတ် တ်မဖတ်မှု၊ လ င်နှင်  လ င်စ တ်ခယံူမှု 

အသမခမပ သ ောအ ကမေ်းဖက်မှု၊ န ိုင်ငသံရေး အထငက်ရ ပိုဂ္ဂ  လ်မ ောေးနှင်  လူူ့အခငွ် အသရေးကောကယွသ်စောင် သရေှာက် 

 ူမ ောေးက ို ညြှဥ်ေးပန်ေးနှ ပ်စကမ်ှုတ ိုို့ အပါအဝင် စစအ်ိုပ်စို၏ ရကစ်က် ကမ်ေး က တမ်ှု ယခင်ကတစ်ခါမ  

မကကံ ခ  ဖူေး ည်  ယိုတ်ကန်ေးမှုအဆင်   ိုို့ သရောက်ရှ သနပပှီ မဖစ ်ည်။15 ၂၀၂၃ ခိုနစှ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၂၄ 

ရကသ်နို့ထ ရရှ ထောေးသ ော အခ က်အလက်မ ောေးအရ စစ်အိုပ်စို ည် (ကသလေး ၂၉၂ ဦေး အပါအဝင်) လူသပါင်ေး ၃,၀၀၀ 

သက ော်က ို အညြှောအတောမ    တ်မဖတ်ပပှီေး၊ ၂၀,၀၀၀ နှီေးပါေးက ို တရောေး လက်လွတ်ဖမ်ေးဆှီေးကော၊ ၁၆,၀၀၀ 

သက ော်သ ောလူတ ိုို့မှော ဆကလ်က်၍အက ဥ်ေးခ ခထံောေးရဆ မဖစ်ပပှီေး ယင်ေးတ ိုို့ အနက ် ၁၀၀ ဝနေ်းက င်မှော 

သ ေဏသ်ပေးခံထောေးရ ည်။16 က ိုေးကွယ်ဝတ်မပ ရောသနရောမ ောေး၊ သက ောင်ေးမ ောေးနငှ်  သဆေးရံိုမ ောေးက ို 

ပစ်မှတ်ထောေးမခင်ေးနှင် အတ ူ စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ောေးနှင်  လူ ောေးမ   ေးနယွ်အသပေါ် ဆန်ို့က င် ည်  ရောဇဝတ်မှုမ ောေးက ို 

 က်ကကှီေးရယွအ် ိုမ ောေးနငှ်  ကသလေး ူငယ်မ ောေးအပါအဝင ် အရပ် ောေးမပည် ူမ ောေးအသပေါ် ရည်ရွယ်ခ ကရ်ှ ရှ  

က  ေးလွန်သန ည်။17 

စစ်အိုပ်စို၏ သနို့စဥတ် ိုကခ် ိုကမ်ှုမ ောေး ည် စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ောေးနှင်  လူ ောေးမ   ေးနွယအ်သပေါ်ဆန်ို့က င် ည ် 

ရောဇဝတ်မှုမ ောေးသမမောကသ် ကောင်ေးက ို မမနမ်ောန ိုငင်ံဆ ိုင်ရော ကိုလ မဂ္ဂ လူူ့အခွင် အသရေးအထူေးက ိုယ်စောေးလှယ် 

တွမ်အငေ်ရူေးက ၂၀၂၂ ခိုနစှ် ဇွန်လတွင် ကိုလ မဂ္ဂလူူ့အခငွ် အသရေးသကောင်စှီထံ  ိုို့ ထပ်သလောင်ေး တင်မပခ   ည်။18 

အဆ ိုပါ စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ောေးနငှ်  လူ ောေးမ   ေးနယွ်အသပေါ်ဆန်ို့က င် ည ် ရောဇဝတ်မှုမ ောေးတငွ် တ ိုင်ေးရင်ေး ောေးသေ  

မ ောေးနှင်  မမနမ်ောန ိုင်ငံအပူပ ိုင်ေးသေ ရှ  အမပစ်မ  မပည် ူမ ောေးက ို ပစ်မှတ်ထောေး ည ် စစ်အိုပ်စို၏ 

သလသ ကောင်ေးတ ိုက်ခ ိုက်မှုမ ောေး၊ နှင်  ပပှီေးခ  သ ော န ိုဝင်ဘောလ ကခ င်မပည်နယ်၊ ဖောေးကန်ို့ပမ  ွဲ့နယ်ရှ  

ဂ္ှီတသဖ ောသ်မဖပွ တစခ်ိုတွင် လူသပါင်ေး ၈၀ က ို အစိုလ ိုက်  တ်မဖတ်ခ   ည် မဖစ်စဥ်နငှ်  အနည်ေးဆံိုေး ကသလေး ၁၁ 

ဦေးနှင်  ဆရော၊ ဆရောမ  ံိုေးဦေး သ ဆံိုေးပပှီေး ကသလေး ၁၅ ဦေး သပ ောက်ဆံိုေးကော သက ောင်ေး ောေး ၁၄ ဦေး ထ ခ ိုကေ်ဏရ်ော 

ရခ  ရ ည်  စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေးသေ ကကှီေး၊ ေှီပ ယင်ေးပမ  ွဲ့နယ်၊ လက်ယက်ကိုန်ေးရေွာရှ  စော ငသ်က ောင်ေး တစသ်က ောင်ေးက ို 

 
rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-
ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take. 
“Myanmar: Abuses Mount Since Military Coup”, Human Rights Watch, 12 January 2023. Available at 
https://www.hrw.org/news/2023/01/12/myanmar-abuses-mount-military-coup 
15 “Launch of a Briefing Paper Humanitarian Crisis in Myanmar’s Dry Zone”, 31 August 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/23/media-advisory-launch-of-a-briefing-paper-on-the-humanitarian-crisis-
in-myanmars-dry-zone/ 
16 “Daily Briefing in Relation to the Military Coup”, Assistance Association for Political Prisoners, 30 January 2023. Available 
at https://aappb.org/?p=24276  
17 “Launch of a Briefing Paper Humanitarian Crisis in Myanmar’s Dry Zone”, Progressive Voice, 31 August 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/23/media-advisory-launch-of-a-briefing-paper-on-the-humanitarian-crisis-
in-myanmars-dry-zone/ 
18 “UN Expert Releases New Report Documenting Military Junta’s Impact on Myanmar’s Children, Urges Immediate 

Coordinated Action to Prevent “A Lost Generation”, Press Release and Report, OHCHR, 14 June 2022. Available at 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-releases-new-report-documenting-military-juntas-impact-
myanmars 

https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take
https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take
https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take
https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take
https://reliefweb.int/report/myanmar/report-special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-thomas-h-andrews-ahrc4976#:~:text=The%20Special%20Rapporteur%20is%20inspired,and%20Member%20States%20to%20take
https://www.hrw.org/news/2023/01/12/myanmar-abuses-mount-military-coup
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/23/media-advisory-launch-of-a-briefing-paper-on-the-humanitarian-crisis-in-myanmars-dry-zone/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/23/media-advisory-launch-of-a-briefing-paper-on-the-humanitarian-crisis-in-myanmars-dry-zone/
https://aappb.org/?p=24276
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/23/media-advisory-launch-of-a-briefing-paper-on-the-humanitarian-crisis-in-myanmars-dry-zone/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/23/media-advisory-launch-of-a-briefing-paper-on-the-humanitarian-crisis-in-myanmars-dry-zone/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-releases-new-report-documenting-military-juntas-impact-myanmars
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-expert-releases-new-report-documenting-military-juntas-impact-myanmars
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တ ိုကခ် ိုကခ်   ည် မဖစ်စဥ် အပါအဝင် မသရေှးမသနှာင်ေးကမဖစ်ခ  သ ော သ ကောက်မက်ဖွယ်မဖစ်စဥ်မ ောေး ပါဝင် ည်။ 

အဆ ိုပါတ ိုကခ် ိုက်မှုက ို ကက  တင် တ သပေးမခင်ေးမရှ ဘ  ကသလေး ူငယ်မ ောေး သက ောင်ေးတကသ်နစဥ ်

လိုပ်သဆောငခ်  မခင်ေးမဖစ်ရော ယင်ေးကမပ  ည်မှော စစအ်ိုပ်စိုက သက ောင်ေးမ ောေး၊ ဝတမ်ပ  က ိုေးကွယ်ရောသနရောမ ောေးနငှ်  

သဆေးရံိုမ ောေးက ို ရည်ရွယ်ခ ကရ်ှ ရှ  တ ိုကခ် ိုကသ်နသ ကောင်ေး သပေါ်လွင်ထင်ရေှာေးသပ ည်။19 အဆ ိုပါမဖစရ်ပ်မ ောေးက 

လူသပါင်ေးတစ် န်ေးသက ော်က ို အသရေးသပေါ် အ ိုေးအ မ်စွနိ်ု့ခွောထွက်သမပေးတ မ်ေးသရေှာငသ်စခ  ပပှီေး လူ ောေးခ င်ေးစောနာ 

သထောက်ထောေးမှုအကအူညှီမ ောေး အ ည်ေးအ န်လ ိုအပ် ည်  အသမခအသန  ိုို့ တွန်ေးပ ိုို့သပေးခ   ည ် မသရန ိုင်သအောင် 

မ ောေးမပောေးလှသ ော တ ိုကခ် ိုကမ်ှုမ ောေးထ မှ အနည်ေးငယ် ော မဖစ ်ည်။20 စစ်အိုပ်စို ည ် ၂၀၂၃ ခိုနစှ် ၏ 

နှစဦ်ေးပ ိုင်ေးမှောပင် သလသ ကောငေ်းတ ိုကခ် ိုက်မှုမ ောေးက ို အထူေး မဖင်  ကရင်နှင်  ခ င်ေးမပညန်ယ်မ ောေးတွင် မပင်ေးမပင်ေး 

ထန်ထန် ဆက်လက်မပ လိုပ်လောခ  ရော အရပ် ောေးမပည် ူမ ောေးက ို ကောကယွ်ရန် အသရေးသပေါ်လိုပ်ငန်ေးစဥ်မ ောေး လ ို 

အပ ်သန ည်။21  ၂၀၂၁ ခိုနစှ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၁ ရကသ်နို့ အောဏောလိုယသူရေး ကက  ေးပမ်ေးမှုသနာက်ပ ိုင်ေး သလသ ကောင်ေး 

တ ိုကခ် ိုက်မှုသ ကောင်  လူသပါင်ေး ၄၆၀ သ ဆံိုေးထောေးပပှီေး သမမမပင်တငွ် ထ ိုထက်ပ ိုမ ောေးန ိုငသ် ကောင်ေးက ို မမနမ်ောမပည် ူ 

မ ောေး၏ ဆနဒနှင် အညှီ ၂၀၂၀ အသထွသထွသရေွးသကောက်ပွ  ရလေ်အရ ဖွ ွဲ့စည်ေးထောေး ည်  အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေး 

အစ ိုေးရက အတည်မပ  ည်။22 MNHRC  ည် စစအ်ိုပ်စို၏ ရောဇဝတ်မှုမ ောေးတငွ် တ တတ်ဆ တ် အလ ိုတူအလ ိုပါ 

အမဖစ ်တစ်ခ  န်လံိုေး ရပ်တညလ်ောခ   ည်။   

က ရံှုေးသနသ ော အောဏော  မ်ေးသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှုမဖစ်စဥတ်ငွ် မမနမ်ောနငှ်  သေ တွင်ေး အရပ်ဘက် 

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက အလွန်အသရေးကကှီေးသ ော ကောလအတွင်ေး မပည် ူလူထို၏ ရပ ိုင်ခွင် မ ောေး 

သလေးစောေးမှုရှ သစသရေးအတကွ် MNHRC က ို လူူ့အခွင် အသရေး ခ   ေးသဖောက်မှုဆ ိုင်ရော တ ိုင် ကောေးခ ကမ် ောေးအောေးလံိုေး 

စစ်သဆေးသပေးရနန်ှင်  ၎င်ေး၏လိုပ်ပ ိုင်ခွင် နှင်  အောဏောက ို က င်  ံိုေးရန ် သတောင်ေးဆ ိုခ  သ ောလ်ည်ေး အရောမထင်ခ  ဘ  

လ စ်လ  ရှုခခံ  ရ ည်။23 MNHRC ခ ိုင်မောအောေးသကောင်ေးသစသရေးနှင်  ပံ ပ ိုေးကူညှီသရေးတ ိုို့က ို နှစ်သပါင်ေးမ ောေးစေွာ 

ကက  ေးပမ်ေးခ   ည ် ကောေးက ယင်ေးက   ိုို့ လ စလ်  ရှုခရံ ပပှီေးသနာက ် မမနမ်ောနငှ်  သေ တွင်ေး 

အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ကွန်ရက်မ ောေး ည် န ိုင်ငတံကောမှ လူ ပိုဂ္ဂ  လ်/အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို MNHRC 

 
19 “Setting the Tinderbox Alight – The Humanitarian Crisis in Myanmar’s Dry Zone”, Progressive Voice, 31 August 2022. 

Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/31/setting-the-tinderbox-alight-the-humanitarian-crisis-in-
myanmars-dry-zone/  
“Nightmare in Kachin as Airstrikes Constitute Deadliest Single Junta Attack”, Progressive Voice, 7 November 2022. Available 
at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/11/07/nightmare-in-kachin-as-airstrikes-constitute-deadliest-single-junta-
attack/  
“Eleven Children Killed, Many Injured as Myanmar Junta Helicopter, Troops Attack Monastery”, The Irrawaddy, 19 
September 2022. Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/eleven-children-killed-many-injured-as-myanmar-
junta-helicopter-troops-attack-monastery.html  
20 “Humanitarian Update No.25”, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 30 December 2022. 
Available at https://www.unocha.org/myanmar 
21 “For the Myanmar Junta, Peace Means War”, Progressive Voice, 21 January 2023. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2023/01/21/for-the-myanmar-junta-peace-means-war/ 
22 Hein Htoo Zan “Myanmar Junta Jet Bombs Church, Killing Child, Mother and 2 Pastors”, The Irrawaddy, 13 January 2023. 

Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-jets-bomb-church-killing-child-mother-and-2-
pastors.html 
23 ‘Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) Must Denounce the Military Coup and Uphold Fundamental 

Rights of Peoples’, ANNI, 16 February 2021. Available at https://forum-asia.org/?p=33900  

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/31/setting-the-tinderbox-alight-the-humanitarian-crisis-in-myanmars-dry-zone/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/31/setting-the-tinderbox-alight-the-humanitarian-crisis-in-myanmars-dry-zone/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/11/07/nightmare-in-kachin-as-airstrikes-constitute-deadliest-single-junta-attack/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/11/07/nightmare-in-kachin-as-airstrikes-constitute-deadliest-single-junta-attack/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/eleven-children-killed-many-injured-as-myanmar-junta-helicopter-troops-attack-monastery.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/eleven-children-killed-many-injured-as-myanmar-junta-helicopter-troops-attack-monastery.html
https://www.unocha.org/myanmar
https://progressivevoicemyanmar.org/2023/01/21/for-the-myanmar-junta-peace-means-war/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-jets-bomb-church-killing-child-mother-and-2-pastors.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-jets-bomb-church-killing-child-mother-and-2-pastors.html
https://forum-asia.org/?p=33900
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နှင်  ယတ မပတ ် ဆက်ဆံမှုမဖတ်သတောက်ရန် သတောင်ေးဆ ိုခ   ည်။24 SEANF၊ APF နှင်  GANHRI အဖွ ွဲ့တ ိုို့အသပေါ် 

အမ ောေးမပည် ူ၏ ယံို ကည်လက်ခမံှုနှင်  ယင်ေးအဖွ ွဲ့တ ိုို့၏  က်ဆ ိုင်ရောလိုပ်ပ ိုင် ခွင် အောဏော 

မဖည် ဆည်ေးန ိုငစ်ွမ်ေးအသပေါ် ပခ မ်ေးသမခောက်သန ည ် MNHRC က ို အဆက်အဆံမမပ လိုပ်ရနအ်တကွ် 

မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက အဆ ိုပါအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို အသလေးသပေးသတောင်ေးဆ ိုခ   က ည်။  

အဆ ိုပါအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ANNI အစှီရင်ခံစောမ ောေးမှတစ်ဆင်  

အခ က်အလက်မ ောေး မ သဝသပေးခ   ည ်အမပင် MNHRC နှင် ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံသနမှုအသပေါ် အ တ်ဖွင် သပေးစော   ိုို့မဟိုတ် 

သ ကညောခ က်မ ောေးက ို SEANF ထံ (၂၀၂၁၊ မတ်လ ၁၁ ရက၊် ၂၀၂၁၊ သမလ ၅ ရက)်၊ APF ထံ (၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁ 

ရက၊် ၂၀၂၁ သမလ ၂၀ ရက ်နငှ်  ၂၀၂၂၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက)်နငှ်  GANHRI ထံ (၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ဇွန်လ 

၃၀) တ ိုို့၌ အ ှီေး ှီေး သရေး ောေးသပေးပ ိုို့ခ   ည်။25 

ကကှီေးမောေးသ ောလူထိုဆနဒမပပွ ကကှီေးမ ောေးနှင ် အောဏောဖှီဆန်သရေးလူထိုလှုပ်ရှောေးမှု အပါအဝင ်

ခိုခံသတော်လှန်မှုပံိုစ ံ အမ   ေးမ   ေးမှတစ်ဆင်  က ရံှုေးသန ည်  အောဏော  မ်ေးသရေးကက  ေးပမ်ေးမှုက ို တ ိုက်ရ ိုက်ဖှီဆန ်ည  ်

မမနမ်ော သနဦွေးသတော်လှန်သရေးက တင်မပည် က ပ်မပည်  ေှီမ ိုကသရစှီနစ်က ို လ ိုလောေးသ ော မမနမ်ောမပည် ူတ ိုို့၏ 

ခ ိုင်မော ည် ဆနဒနှင်  လူူ့အခွင် အသရေးက ို ကောကယွ်ရနအ်တကွ် ၎င်ေးတ ိုို့၏ အတံိုခိုခံန ိုင်စွမေ်းက ို မပ ခ  ပပှီ မဖစ ်ည်။ 

စစ်မှန်သ ော ဖက်ေရယေ်ှီမ ိုကသရစှီစနစ်က ို သထောက်ခ ံည် အသနမဖင်  မမနမ်ော အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေး 

မ ောေး ည် MNHRC က လိုပ်သဆောငသ်န င်  ည ် အရောမ ောေးမဖစ်သ ော စစ်အိုပ်စို၏ ရကစ်က် ကမ်ေး က တ်မှုမ ောေးနငှ်  

လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို မှတတ်မ်ေးသကောကယ်ူပပှီေး  က်သ စိုသဆောင်ေးကော ၎င်ေးတ ိုို့၏ 

တန်ဖ ိုေးရှ သ ောအလိုပ်မ ောေးက ို26 အရှ န်မမြှင် ၊ ဆက်လက်လိုပ်သဆောင်လောခ   ည်။ ယင်ေးအမပင် မမနမ်ောအရပ်ဘက် 

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် စောေးနပ်ရ ကခော၊ သဆေးဝါေး၊ ခ ိုလံှုရောနှင်  တစ်က ိုယ်ရည်  န်ို့ရငှ်ေးသရေး အ ံိုေးအသဆောင်မ ောေး 

စ ည ် အသမခခံလ ိုအပ်သ ော အရောမ ောေးက ို သပေးပ ိုို့မဖနိ်ု့သဝရောတွင် ဝ ိုင်ေးဝန်ေးမဖည် ဆည်ေးသဆောင်ရွကမ်ခင်ေးမဖင်  

 
24 ‘International Partners Must End All Cooperation with the Myanmar National Human Rights Commission’, CSO Working 

Group and 56 Local and Regional CSOs and Networks. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/03/11/international-partners-must-end-all-cooperation-with-the-myanmar-
national-human-rights-commission/ 
25 ‘International Partners Must End All Cooperation with the Myanmar National Human Rights Commission’, CSO Working 

Group and 56 Local and Regional CSOs and Networks. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/03/11/international-partners-must-end-all-cooperation-with-the-myanmar-
national-human-rights-commission/ “SEANF Must Suspend MNHRC Until NUG Reconstitutes a New Human Rights 
Commission”, CSO Working Group, ANNI and 13 Regional Civil Society Organizations, 5 May 2021. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/05/seanf-must-suspend-mnhrc-until-nug-reconstitutes-a-new-human-
rights-commission/  “Open Letter: Myanmar Junta Participation in the Environmental Rights and Climate Change 
Workshop”, 30 June 2022, Working Group. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/30/open-letter-
myanmar-junta-participation-in-the-environmental-rights-and-climate-change-workshop/  “Myanmar: You’re the Devil in 
Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Chapter 5 of the ANN Report 2020. Available at https://forum-
asia.org/?p=36231. 
26 “Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar”, 7 September 2021, Human Rights Foundation of 

Monland, Kachin Women’s Association Thailand, Karen Human Rights Group, Karen Peace Support Network, Karen 
Women’s Organization, Karenni Civil Society Network, Karenni National Women’s Organization, Pa-O Women’s Union, 
Progressive Voice and Ta’ang Women’s Organization. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/wp-
content/uploads/2021/09/No-Where-To-Run-Eng.pdf. လူူ့အခငွ် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို အစှီရငခ်ံ ည ် အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးတွင် Karen 

Women’s Organization, Karen Human Rights Group, Karen Peace Support Network, Women’s Peace Network, Kachin 
Women’s Association Thailand, Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women’s Association Thailand, ND-Burma, 
Women’s League of Burma, Assistance Association for Political Prisoners, Karenni Civil Society Network, Shan Human 
Rights Organizations, Equality Myanmar, Athan, Free Expression Myanmar, Karenni National Women’s Organization, Pa-O 
Women’s Union, Progressive Voice and Ta’ang Women’s Organization အဖွ ွဲ့မ ောေး ပါဝင် ည။် 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/03/11/international-partners-must-end-all-cooperation-with-the-myanmar-national-human-rights-commission/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/03/11/international-partners-must-end-all-cooperation-with-the-myanmar-national-human-rights-commission/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/03/11/international-partners-must-end-all-cooperation-with-the-myanmar-national-human-rights-commission/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/03/11/international-partners-must-end-all-cooperation-with-the-myanmar-national-human-rights-commission/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/05/seanf-must-suspend-mnhrc-until-nug-reconstitutes-a-new-human-rights-commission/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/05/seanf-must-suspend-mnhrc-until-nug-reconstitutes-a-new-human-rights-commission/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/30/open-letter-myanmar-junta-participation-in-the-environmental-rights-and-climate-change-workshop/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/30/open-letter-myanmar-junta-participation-in-the-environmental-rights-and-climate-change-workshop/
https://forum-asia.org/?p=36231
https://forum-asia.org/?p=36231
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2021/09/No-Where-To-Run-Eng.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2021/09/No-Where-To-Run-Eng.pdf
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ကကှီေးမောေးက ယ်မပန်ို့သ ော လူ ောေးခ င်ေးစောနာသထောက်ထောေးမှုဆ ိုင်ရော အက ပ်အတည်ေးက ို တံိုို့မပနသ်မဖရှင်ေး 

သန က ည်။27 အဆ ိုပါ အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ကကှီေးမောေးက ယ်မပန်ို့လွန်ေးလှ ည်  

လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးနှင်  မပနမ်ပင်၍မရန ိုငသ်တော သ ော MNHRC ၏ အသမခအသနမ ောေးအောေး 

တံိုို့မပနရ်ောတငွ် မပညသ်ထောင်စိုလူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင် ဥပသေမတှစ်ဆင်  လူူ့အခွင် အသရေး သကော်မရငှ်အ စ ်

တစ်ရပ်က ို ဖွ ွဲ့စည်ေးရန ် အဆ ိုမပ ခ   ည်။28   ိုို့မဖင်  SEANF၊ APF နှင်  GANHRI တ ိုို့အသနမဖင်  MNHRC က ို 

အလိုပ်မဖစ်သ ော၊ ယံို ကည်စ တ်ခ ရသ ော NHRI တစ်ခိုအမဖစ ် ဆက်လက်ဆက်ဆံသနမခင်ေး ည် စစ်အိုပ်စိုက ို 

မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးအသပေါ် ဆ ိုေးရေွာေးသ ော လူူ့အခငွ် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို မပစေ်ဏက်င်ေးလွတ်စွောမဖင်  

သမပောင်သမပောငတ်င်ေးတင်ေး ဆက်လက်က  ေးလွနသ်စရန ် ခွင် မပ သနမခင်ေးပင် မဖစ ်ည်။ သခတ် စ်ကမဘော  မ ိုင်ေးတငွ် 

အဆ ိုေးရေွာေးဆံိုေးသ ော လူူ့အခွင် အသရေး ခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို ဆယ်စိုနစှ်မ ောေးစွော က  ေးလွနသ်န ည်  မမနမ်ောစစအ်ိုပ်စို၏ 

လက်သဝခံအဖွ ွဲ့တစ်ခိုနှင်  ဆက်လက်ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံသနမခင်ေး ည် မမနမ်ောမပည် ူ မ ောေး၏ စစ်မှန်သ ော 

ဖက်ေရယေ်ှီမ ိုကသရစှီအသရေး ရိုန်ေးကန်မှုမ ောေး၊ စသတေးမှုမ ောေးက ို ထ ခ ိုက်နစ်နာသစ ည်။ ထ ိုို့မ မက 

သရရှညတ်ည်ရှ သနပပှီေးသ ော မမန်မော လူူ့အခွင် အသရေးနယ်ပယ ် အဝနေ်းအဝ ိုင်ေး၏ အလိုပ်က ို ထ ခ ိုက်သစ ည် အမပင ်

လူူ့အခွင် အသရေးကောကယွ်မခင်ေးဟူသ ော အမညသ်အောက်ရှ  အဆ ိုပါဌောနမ ောေးအသပေါ်ထောေးရှ  ည်  အရပ်ဘက ်

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ က ိုေးစောေး၊ ယံို ကည်မှုက ိုလည်ေး ယိုတ်သလ ော သစ ည်။ 

 

MNHRC ၏ စွမျ်ားနဆာင်ရည် 

MNHRC က ို GANHRI-SCA က ‘B’ အဆင်   တ်မှတခ်   ည်မှော ၂၀၁၅ ခိုနစှ်ကမဖစ်ပပှီေး လက်ရှ  

မမနမ်ောန ိုငင်ံတငွ် မဖစပွ်ောေးသန ည်  ပကတ သမမမပငအ်သမခအသနနငှ်  အဝံငက်ွင်က  မရှ သတော သပ။ ထ ိုအခ  န်မှစ၍ 

မဖစသ်ပေါ်သ ော သ ကောက်ခမန်ေးလ လ  လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးနှင်  ရက်စက ်ကမ်ေး က တ်မှုမ ောေးက ို MNHRC 

က လံိုေးလံိုေးလ ောေးလ ောေး မ က်ကယွ်မပ ခ   ည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ်၌ MNHRC က ို အဆင်  တ်မှတရ်ောတငွ် GANHRI-SCA 

က သကော်မရငှ်နငှ်  ၎င်ေး၏ လိုပ်ပ ိုင်ခွင် အောဏောနှင် စပ်လ ဥ်ေး၍ မပဿနာရှ သန ည  ် အခ က်ခိုနစ်ခ ကက် ို 

သထောကမ်ပခ   ည်။ ၎င်ေးတ ိုို့မှော (က) လူသရေွးခ ယ်မှုနငှ်  ခန်ို့အပမ်ှု (ခ) လူထိုအံိုကကမွှု   ိုို့မဟိုတ် 

လက်နကက် ိုင်ပဋ ပကခ အသမခအသနမ ောေးအတွင်ေး စွမ်ေးသဆောင်မှု (ဂ္) အလွှောစံိုပါဝင်မှု (ဃ) လံိုသလောကသ် ော 

ဘဏ္ဍောသငွနှင်  ဘဏ္ဍောသရေးဆ ိုင်ရော လွတ်လပ်အမှှီအခ ိုကင်ေးမှု (င) လွတ်လပ်မှု ကန်ို့ တ်ခထံောေးသရ ော 

သနရောမ ောေးက ို သစောင်  ကည် သလ လောမှု (စ) န ိုငင်တံကောလူူ့အခွင် အသရေးစနစ်မ ောေးနှင်  အမပနအ်လှန် 

 
27 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 
28 “Time for the Emergence of a New National Human Rights Commission Representing the People of Myanmar”, 7 August 

2022, CSO Working Group and 32 Myanmar Civil Society Organizations. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/07/time-for-the-emergence-of-a-new-national-human-rights-commission-
representing-the-people-of-myanmar/ “Myanmar Civil Society Proposes New Union Human Rights Commission Law Amid 
Ongoing Campaign of Terror by the Myanmar Military Junta, Urges Its Swift Adoption”, 14 December 2021, CSO Working 
Group on MNHRC Reform and Asian NGO Network on National Human Rights Institutions. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/myanmar-civil-society-proposes-new-union-human-rights-commission-
law-amid-ongoing-campaign-of-terror-by-the-myanmar-military-junta-urges-its-swift-adoption/ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/07/time-for-the-emergence-of-a-new-national-human-rights-commission-representing-the-people-of-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/07/time-for-the-emergence-of-a-new-national-human-rights-commission-representing-the-people-of-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/myanmar-civil-society-proposes-new-union-human-rights-commission-law-amid-ongoing-campaign-of-terror-by-the-myanmar-military-junta-urges-its-swift-adoption/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/myanmar-civil-society-proposes-new-union-human-rights-commission-law-amid-ongoing-campaign-of-terror-by-the-myanmar-military-junta-urges-its-swift-adoption/
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ဆက်စပ်လိုပ်သဆောင်မှု (ဆ) နှစ်စဥ်အစှီရင်ခတံင်မပမှုတ ိုို့ မဖစ ်ည်။29 ဤစောတမ်ေး ည် MNHRC ၏ 

လက်ရှ စမ်ွေးသဆောင်ရညက် ို မှီေးသမောင်ေးထ ိုေးမပရန်အတကွ် ထ ိုအခ က်မ ောေးထ မှ အခ   ွဲ့က ို သအောကတ်ငွ် 

ဆန်ေးစစ ံ်ိုေး ပ် ွောေးမည် မဖစ ်ည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ်ကတည်ေးကပင် MNHRC  ည ် ရ ိုဟင်ဂ္ ောလူမ   ေး ိုဥ်ေး 

 တ်မဖတ်မှုက ို အ  အမှတ်မပ ရန်   ိုို့မဟိုတ် ရ ိုဟင်ဂ္ ောမ ောေး၏ အမတှ်လကခဏောက ို အ   အမတှ်မပ ရန် 

ပ က်ကကွ်ခ  မခင်ေး၊30 အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရောတရောေးရံိုေး (ICJ) တငွ် ရ ိုဟင်ဂ္ ောလူမ   ေး ိုဥ်ေး  တမ်ဖတ်မှုက ို မငင်ေးဆန်ရန ်

တကသ်ရောက်ခ   ည်  သေေါ်သအောင်ဆန်ေးစို ကညက် ို သထောက်ခ ံည်  သ ကညောခ က်တစ်သစောင် ထိုတ်မပနခ်  မခင်ေး၊ 

တ ိုင်ေးရင်ေး ောေးလူမ   ေးစိုမ ောေး ဘော ောသရေးအိုပ်စိုမ ောေးနငှ်  LGBTQI+ မ ောေး၏ ရပ ိုင်ခငွ် မ ောေးက ို ဆက်လက ်

မငင်ေးပယ်ခ  မခင်ေး၊ မမနမ်ောစစ်တပ်၏ တ ိုင်ေးရင်ေး ောေးလူမ   ေးစိုမ ောေးအသပေါ် ဆက်လက်ဆင်နွှ သန ည ် လက်နကက် ိုင ်

ပဋ ပကခမ ောေးရပ်တန်ို့သရေး သတောင်ေးဆ ိုရန် ပ က်ကကွ်ခ  မခင်ေး၊ နှင်  အမခောေးမသရမတွကန် ိုင် ည်   ောဓကက စစရပ်မ ောေး 

အပါအဝင် ပ က်ကကွမ်ှုမ ောေးက ို ထပ်ဖနတ်လ လ  လိုပ်သဆောင်ခ   ည်။31 

MNHRC  ည် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၁ ရက်သနို့ကတည်ေးက မဖစပွ်ောေးသ ော သမမမပင်မှ 

ဆ ိုေးရေွာေးမပင်ေးထန်လှ ည်  လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို တမင်တကော ရည်ရွယ်ခ က်ရှ ရှ  

မ  က   ေးကျွံမပ သန ည်  တစ်ခ  နတ်ည်ေးတွင် စစအ်ိုပ်စိုက ို သထောက်ခ ံည  ် သ ကညောခ က်မ ောေးက ို 

တစသ်လ ောက်လံိုေး ထိုတ်မပန်လောခ   ည်။ ယင်ေး ထိုတ်မပန်ခ ကမ် ောေးထ တငွ် အသမခခံလွတ်လပ်ခငွ် မ ောေး 

ခ   ေးသဖောကခ်ံရပပှီေး စစ်အိုပ်စို၏ မတရောေးဖမ်ေးဆှီေးခံရ၊ နှ ပ်စကည်ြှဥ်ေးပန်ေးခံရ၊ လ င်နငှ်  လ င်စ တ်ခယံူမှုအသမခခသံ ော 

အ ကမေ်းဖကခံ်ရ၊ ကွပ်မ ကခံ်ရ၊ တရောေးလက်လွတ်  တ်မဖတ်ခံရ၊ အစောေးအသ ောက် မဖတ်သတောက်ခံရ၊ 

မပည်   ပ် ကပ် ညစ်ပတသ်ပသရသန ည်  အသမခအသနမ ောေးနှင်  ရင်ဆ ိုငသ်နရသ ော အက ဥ်ေး ောေးမ ောေး၏ 

အသမခအသနမ ောေးက ို သဖ ောကဖ် က်ရန်အတွက် အက ဥ်ေး ောေးမ ောေး မပနလ်ည်လွှတသ်ပေးမခင်ေးအသပေါ် ကက  ဆ ို ည်  

ထိုတ်မပန်ခ ကတ်စသ်စောင် အပါအဝင်မဖစ ်ည်။32 MNHRC  ည် က ရံှုေးသန ည ် အောဏောလိုယသူရေးကက  ေးပမ်ေးမှု 

စတင်ခ  န်ကတည်ေးကပင် သထောင်တငွ်ေးစစသ်ဆေးမှုမ ောေးက ို ဆက်လက်လိုပ်သဆောင်လောခ  ပပှီေး အက ဥ်ေး ောေး 

မ ောေးအသပေါ် ညြှဥ်ေးပန်ေးနှ ပ်စကမ်ှု၊ ဆ ိုေးရေွာေးစွောဆကဆံ်မှုနငှ်   တ်မဖတ်မှုမ ောေးရှ သနသ ကောင်ေး အသထောကအ်ထောေး 

 
29 Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation (SCA), အခန်ေး ၂.၃. International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, 16-20 November, 
2015. Available at: https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-
%20NOVEMBER%202015-English.pdf. 
30 Joint Submission to the UN Human Rights Council Universal Period Review (37th Session of the Working Group): 

Myanmar National Human Rights Commission, 9 July 2020. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/07/09/burma-myanmar-joint-submission-to-the-un-universal-periodic-review-
37th-session-of-the-working-group-myanmar-national-human-rights-commission/#_edn10 
31 “Myanmar: You’re the Devil in Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Chapter 5 of the ANN Report 2020. 
Available at https://forum-asia.org/?p=36231. 
32 “Political Prisoners Experience in Interrogation, Judiciary, and Incarceration Since Burma’s Illegitimate Military Coup”, 

Assistance Association for Political Prisoners, 23 March 2022. Available at https://aappb.org/?p=20734. “Detained but Not 
Forgotten”, Progressive Voice, 28 March 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/28/detained-
but-not-forgotten/   

“Statement of the MNHRC on the inspection visits of prisons, jails, detention centres and police lock-ups from January to 
May 2022, Statement No. (3/2022)”, 1 June 2022. Available at  https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/49,“Myanmar 
National Human Rights Commission Statement No. (1/2023)”, 7 January 2023. Available at 
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/81,   
“MNHRC Inpects 18 Prisons, 4 Jails, 17 Prison Camps, 25 Police Station Cells and 3 Court Cells in 2022”, Global New Light of 
Myanmar, 5 February 2023. Available at https://www.gnlm.com.mm/mnhrc-inspects-18-prisons-4-jails-17-prison-camps-
25-police-station-cells-and-3-court-cells-in-2022/ 

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20NOVEMBER%202015-English.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20NOVEMBER%202015-English.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/07/09/burma-myanmar-joint-submission-to-the-un-universal-periodic-review-37th-session-of-the-working-group-myanmar-national-human-rights-commission/#_edn10
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/07/09/burma-myanmar-joint-submission-to-the-un-universal-periodic-review-37th-session-of-the-working-group-myanmar-national-human-rights-commission/#_edn10
https://forum-asia.org/?p=36231
https://aappb.org/?p=20734
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/28/detained-but-not-forgotten/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/28/detained-but-not-forgotten/
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/49
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/81
https://www.gnlm.com.mm/mnhrc-inspects-18-prisons-4-jails-17-prison-camps-25-police-station-cells-and-3-court-cells-in-2022/
https://www.gnlm.com.mm/mnhrc-inspects-18-prisons-4-jails-17-prison-camps-25-police-station-cells-and-3-court-cells-in-2022/
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အသမခခံ ည ် အစှီရင်ခံစောသပါင်ေးသမမောက်မ ောေးစေွာက ို  တင်ေးမှီေှီယောမ ောေးနှင်  အရပ်ဘက်လူထို အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက 

အက ယ်တဝင် သဖော်မပမှုမ ောေး ရှ သန ည တ် ိုင် အဆ ိုပါ အက ဥ်ေးသထောင်မ ောေး ည် လူူ့အခွင် အသရေးနှင်  

က ိုကည်ှီ ညဟ်ို ၎င်ေးက အသပေါ်ယံစစသ်ဆေးပပှီေး န ဂ္ံိုေးခ  ပ်  ံိုေး ပ်ထောေး ည်။33 ထ ိုို့သနာက် စစ်အိုပ်စိုက ၎င်ေးတ ိုို့၏ 

ဝါေမဖန်ို့မှီေှီယောမ ောေးတွင ် MNHRC ၏ “သအောင်မမင် ည ်” သထောငတ်ွင်ေးအသမခအသနစစ်သဆေးမှုမ ောေး ဟူ၍ 

သရေး ောေးသဖော်မပ က ည်။34 MNHRC  ည် စစ်အိုပ်စို၏ သထောင်တငွ်ေးစှီမံကွပ်က မှု - အခ   ွဲ့မဖစစ်ဥ်မ ောေးတငွ် 

စစ်အိုပ်စိုတပ် ောေးမ ောေး၏ သထောငတ်ွင်ေးစှီမံကွပ်က မှု - က ို သထောက်ခသံနပပှီေး လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို 

လည်ေး လက်ခအံောေးသပေးသန ည်။ စစ်အိုပ်စို ည် လူူ့အခငွ် အသရေးဌောနတစ်ခိုထောေးရှ ပပှီေး သထောင်မ ောေးက ို စစ်သဆေး 

မခင်ေးနငှ်  အစှီရင်ခံမခင်ေးတ ိုို့က ို လိုပ်သဆောငသ်စမခင်ေးမဖင်  ၎င်ေးတ ိုို့၏ ရောဇဝတ်မှုမ ောေးက ို ဖံိုေးကွယ်ရန ် ကက  ေးပမ်ေးလ က် 

ရှ ကော စံိုစမ်ေးစစသ်ဆေးမှုမ ောေးနငှ်  သဝဖန်မှုမ ောေးက ို တောေးဆှီေးသရေှာင်ရှောေးန ိုင်ရန်အတွက် ဤအသ ကောင်ေးမခင်ေးရောမ ောေးက ို 

န ိုင်ငတံကောအ  ိုင်ေးအဝ ိုင်ေး၏သရွှဲ့သမှောကတ်ငွ် ထိုတသ်ဖော်မပ လ က်ရှ  ည်။35 

MNHRC  ည် စစ်အိုပ်စိုနငှ်  လူခ င်ေးလည်ေးသတွွဲ့ဆံိုသဆွေးသနေွး က    ိုို့ ၎င်ေးတ ိုို့၏ ထိုတ်မပနခ် က်မ ောေးနှင်  

တံိုို့မပနခ် က်မ ောေးက ိုလည်ေး စစ်အိုပ်စို၏အောသဘော်နှင် တစည်ှီတည်ေးမဖစသ်စရန် ညြှ န ှုင်ေးထောေး ည်။36 စစ်တပ်နှင်  

အစ ိုေးရတ ိုို့ ၏ သလ ံအတ ိုင်ေး  ံသယောင်လ ိုက် ည ် အဆ ိုပါပံိုစ ံည် အမနှတ်ကယ်မှော အ စအ်ဆန်ေး 

မဟိုတသ်ပ။ တတ ယအကက မ် ကမဘောလံိုေးဆ ိုင်ရော လူူ့အခငွ် အသရေးအသမခအသန ပံိုမှန် ံိုေး ပ်သဆွေးသနွေးပွ  (Universal 

Period Review - UPR) တွင ်MNHRC က NLD ဥှီေးသဆောငသ် ော အစ ိုေးရနငှ်  မမနမ်ောစစတ်ပ်၏ ရပ်တည်ခ ကက် ို 

 ံသယောင်လ ိုက်ထောေး ည်  အစှီရင်ခံစောက ို တင် ငွ်ေးခ   ည်။  ၎င်ေးတင် ငွ်ေးခ   ည ် အစှီရင်ခစံောတွင် 

ဓမမဓ ဌောန်က က   ံိုေး ပ်ထောေးမခင်ေး မရှ  က    ိုို့ ရ ိုဟငဂ်္ ောလူမ   ေး ိုဥ်ေး တ်မဖတ်မှု၊ ကရင်၊ ရမ်ှေး၊ ကခ င်၊ ရခ ိုင်နှင်  

ခ င်ေးမပည်နယ်မ ောေးအပါအဝင ် တ ိုင်ေးရင်ေး ောေး သေ မ ောေးတွင် လူ ောေးမ   ေးနယွ်အသပေါ်ဆန်ို့က င်သ ော 

ရောဇဝတ်မှုမ ောေးနှင်  စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ောေး အပါအဝင် UPR အစှီရင်ခံစောလွှမ်ေးပခံ ကောလမဖစသ် ော ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှ ၂၀၂၀ 

မပည် နှစအ်တွင်ေး စစ်တပက် က  ေးလွန်ခ   ည်  ကကှီေးမောေးသ ော လူူ့အခွင် အသရေး ခ   ေးသဖောကမ်ှုမ ောေးက ို ထည်  ွင်ေးမခင်ေး 

မရှ ခ  သပ။ မ ကောသ ေးမှီကလည်ေး MNHRC  ည် စစအ်ိုပ်စို၏ လိုပ်ရပ်မ ောေးက ို သထောက်ခ ံည ် ထိုတမ်ပနခ် က်မ ောေး 

ထိုတ်မပန်မခင်ေး၊ စစ်အိုပ်စို၏ “ပင မေ်းခ မ်ေးသရေးနှစ်”37 ဆ ို ည်က ို သထောက်ခမံခင်ေးအမပင် ယခိုစောတမ်ေး 

တစသ်လ ောက်လံိုေးနှင်  အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး မှီေးသမောင်ေးထ ိုေးတငသ်မပသ ော သထောငတ်ွင်ေးဆ ိုေးရေွာေး ည ် 

 
33 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 
34 “MNHRC Member Inspects Prisons, Court Detention Centres in Kengtung, Tachilek”, Global New Light of Myanmar, 13 

January 2022. Available at https://www.gnlm.com.mm/mnhrc-member-inspects-prisons-court-detention-centres-in-
kengtung-tachilek/  
35 “Myanmar National Human Rights Commission Press Release on complaints submitted to the Commission and 

inspection of prisons and detention centres, Press Release No. 1/2022”, 8 February 2022. Available at 
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/16  
Also see, Statement No. 10/2021 (https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/27),   
36 Union Minister Dr. Thet Thet Khine Received Officials from MNHRC,’ The Global New Light of Myanmar, 19 May 2021. 

Available at https://www.gnlm.com.mm/#article-title-thet-thet-khine-receives-officials-from-mnhrc/#article-title  
“Myanmar: You’re the Devil in Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Working Group’s Extended Chapter of the 
ANNI Report. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-
obsolete-mnhrc/  
37 “Statement of the Myanmar National Human Rights Commission on the peace initiative, Statement No. (2/2022)”, 28 

April 2022. Available at https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/17 

https://www.gnlm.com.mm/mnhrc-member-inspects-prisons-court-detention-centres-in-kengtung-tachilek/
https://www.gnlm.com.mm/mnhrc-member-inspects-prisons-court-detention-centres-in-kengtung-tachilek/
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/16
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/27
https://www.gnlm.com.mm/#article-title-thet-thet-khine-receives-officials-from-mnhrc/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
https://mnhrc.org.mm/statements/en/print/17
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လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေး မဖစပွ်ောေးသနလင် ကစောေး စစအ်ိုပ်စို ၏ လွတပ်င မ်ေးခ မ်ေး ောခွင်  နှစ်ကက မ်စလံိုေးက ို 

သထောက်ခသံ ော သ ကညောခ က်မ ောေး ထိုတ်မပန်ခ   ည်။38  

MNHRC ၏ ပ က်ကကွ်မှုမ ောေးနှင်  က ရံှုေးမှုမ ောေး ည ် မင်ေးသအောင်လ ှုင်၏ မသအောင်မမငသ်နသ ော 

အောဏောလိုယသူရေး ကက  ေးပမ်ေးမှု သခတ်ကောလအထ ပင ် သက ော်လနွ်လောခ  ပပှီ မဖစသ် ော်လည်ေး ၎င်ေး ည် 

သခါင်ေးဆ ိုကဆ်ိုတယ်ိုတ်မှုက ို ဆက်လက်မဖစ်သစမခင်ေး ောမက ဆယ်စိုနစှ်မ ောေးစွောခ ှီသ ော လူူ့အခွင် အသရေး 

ခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို ကောကယွ်သပေး မခင်ေးအောေးမဖင်  အ ကမ်ေးဖက်စစအ်ိုပ်စိုက ို ပံ ပ ိုေးသပေးလ က်ရှ  ည်မဖစ်ရော NHRI 

တစ်ခို၏ လူူ့အခငွ် အသရေးက ို မမြှင် တင်၊ ကောကွယသ်ပေးရမည်  အသမခခတံောဝနက် ို ခ   ေးသဖောကသ်နသပ ည်။ 

 

ပါရီအနခြြ မူမ ာျား 

ဤအပ ိုင်ေးတငွ် ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင်  တ ိုကရ် ိုက်ဆက်စပ် ည်  MNHRC ၏ အဓ က ပ ကက်ွကမ်ှုမ ောေးနှင်  

က ရံှုေးမှု အခ   ွဲ့က ို တငမ်ပ ွောေးမည် မဖစ ်ည်။ ထ ိုို့အမပင် က ရံှုေးသနသ ော စစအ်ိုပ်စို၏ အောဏော  မ်ေးသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှု 

သနာက်ပ ိုင်ေး MNHRC ၏ လိုပ်ရပ်မ ောေးနှင်  ပ က်ကကွမ်ှုမ ောေးက ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးက ို လံိုေးဝလ ိုကန်ာမှု မရှ  ည်  

အသနအထောေးအထ  မည်က    ိုို့မဖစလ်ောပပှီေး SEANF၊ APF နငှ်  GANHRI တ ိုို့၏ ထ သရောကသ် ော အသရေးယူမှုခရံရန် 

ထ ိုကသ်လ ောက်သ ော အသ ကောင်ေးရင်ေးခ ိုင်လံိုသ ကောင်ေးက ိုလည်ေး ဤအပ ိုင်ေးက ရငှ်ေးရှင်ေးလင်ေးလင်ေး သဆွေးသနွေးတငမ်ပ 

ထောေးပါ ည်။ 

(က) နကာ်မရှင်အေွ ွဲ့ဝင် နရ ျားြ ယ်မှုနှင့်် ြေ်ေ့အပမ်ှု - ကျွမေ်းက င်မှုအရည်အခ င်ေးအသမခမပ သရေွးခ ယမ်ခင်ေး၊ အမှှီအခ ို 

ကင်ေးမခင်ေး၊ ပွင် လင်ေးမမင် ောမှုရှ မခင်ေးနှင်  အလွှောစံိုပါဝငမ်ခင်ေးတ ိုို့က ို သ ခ ောသစ ည်  လိုပ်ထံိုလိုပ်နည်ေးဆ ိုင်ရော လမ်ေး 

ညွှန်ခ ကမ် ောေးမပါဘ  ၂၀၂၀ မပည် နှစ် ဇန်နဝါရှီလ၌ MNHRC သကော်မရှင်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးက ို ကန်ို့လန်ို့ကောသနာက် 

ကွယတ်ွင် သမပောင်ေးလ ခနိ်ု့အပခ်   ည်။39 ၂၀၁၅ ခိုနစှ် အဆင်  တ်မှတ် ည ်လိုပ်ငန်ေးစဥ ် အသတောအတွင်ေးတွင် 

GANHRI-SCA နငှ်  မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် သရောက်ရှ လောမည်  ၂၀၁၉ ခိုနစှ ်

စက်တင်ဘောလ သကော်မရငှအ်ဖွ ွဲ့ဝင် စ်မ ောေး သရေွးခ ယ်ခန်ို့အပမ်ည ်က စစနငှ် ပတ် က်၍ အထူေးစ ိုေးရ မ်ခ   က ည်။ 

သကော်မရှင် အဖွ ွဲ့ဝင် ၁၀ ဦေးအနက် ခိုနစ်ဦေး၏ ကတ်မ်ေး ကိုန်ဆံိုေးပပှီေးခ  န်တွင် ၁၀ စလံိုေးက ို ကက  တင် 

အ  သပေးမခင်ေးမရှ ဘ  ထ ို ၁၀ ဥှီေးစလံိုေးက ို လူူ့အခွင် အသရေးနှင် ပတ် ကပ်ပှီေး တရောေးဝင်ပညောသရေး   ိုို့မဟိုတ် 

လံိုသလောကသ် ောအသတွွဲ့အကကံ ရှ   ူ တစ်သယောက်မ  မပါဝင် ည်  သကော်မရှငအ်ဖွ ွဲ့ဝင် စ် ၁၁ ဦေး 

စ တ်ကက  က်သရေွးခ ယ်ပပှီေး အစောေးထ ိုေးခန်ို့အပခ်    ည်။40 ထ ိုသကော်မရငှ်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး ည် အ က်၊ အရည်အခ င်ေး၊ 

 
38 “Political Prisoners Experience in Interrogation, Judiciary, and Incarceration Since Burma’s Illegitimate Military Coup”, 
Assistance Association for Political Prisoners, 23 March 2022. Available at https://aappb.org/?p=20734. “Detained but Not 
Forgotten”, Progressive Voice, 28 March 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/28/detained-
but-not-forgotten/    
39 “Myanmar: You’re the Devil in Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Working Group’s Extended Chapter of the 

ANNI Report. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-
obsolete-mnhrc/ 
40 Nyein Nyein, “Reform of Myanmar Human Rights Commission Lacks Transparency, Critics Say”, The Irrawaddy, 15 

January 2020. Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/reform-myanmar-human-rights-commission-lacks-
transparency-critics-say.html.  ‘Commissioners’, MNHRC. Available at 
https://web.archive.org/web/20200424033349/http://www.mnhrc.org.mm/en/about/commissioners/  

https://aappb.org/?p=20734
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/28/detained-but-not-forgotten/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/28/detained-but-not-forgotten/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/reform-myanmar-human-rights-commission-lacks-transparency-critics-say.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/reform-myanmar-human-rights-commission-lacks-transparency-critics-say.html
https://web.archive.org/web/20200424033349/http:/www.mnhrc.org.mm/en/about/commissioners/
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မ န်စွမ်ေးမှု၊ လူမှုသရေး သနာက်ခ ံမ ိုင်ေး၊ လူမ   ေး၊ ဘော ော၊ လ င်စ တ်ခံယူမှု၊ လ င်ဝ သ  လကခဏော   ိုို့မဟိုတ် 

လ င်ဝ သ  သဖော်မပမှုနငှ်  အမခောေးသ ော ကဏ္ဍမ ောေး အရော၌ မမနမ်ောန ိုငင်ံ၏ စံိုလင်ကွ မပောေးမှုက ိုလည်ေး ထင်ဟပ်မှု 

မရှ သပ။ GANHRI-SCA က MNHRC အသနမဖင်  လစ်လပ်သနရောမ ောေးက ို လူ  ရှင် ကောေး က ယ်က ယ်မပန်ို့မပနိ်ု့ 

သ ကညောမှု၊ သကော်မရငှအ်ဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးက ို အဖွ ွဲ့အစည်ေး   ိုို့မဟိုတ ် အစိုအဖွ ွဲ့တစ်ခိုခိုနငှ်  

ပတ် က်ဆက်နွှယသ်နမှုအသပေါ် မူတည်မခင်ေး မဟိုတ်ဘ  ၎င်ေးတ ိုို့တစဦ်ေးခ င်ေး၏ တတ်ကျွမ်ေးမှုအသပေါ်မူတည်သ ော 

သရေွးခ ယ်မှု၊ သရေွးခ ယ်ခန်ို့အပ ်ည  ် လိုပ်ငန်ေးစဥတ်ငွ် က ယ်က ယ်မပန်ို့မပနိ်ု့ သဆွေးသနွေးတ ိုင်ပင်မခင်ေး 

အောေးသပေးမမြှင် တင်မှု၊ သလ ောကထ်ောေး ူမ ောေးက ို ကက  တင် တမှ်တ်မပဌောန်ေးထောေး ည ် အခ က်မ ောေး အသပေါ် အသမခခံ၍ 

ဆန်ေးစစ်အက မဖတ်မှု၊ နှင်  စံိုလင်က ယ်မပနိ်ု့ ည ် လူူ့အ  ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးမ ောေး က ိုယ်စောေးမပ မှုနှင်  အရညအ်ခ င်ေး 

မပည် မှီ ည်  က ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးပါဝင်မှုတ ိုို့ရှ သစရန ် မည်က    ိုို့ လိုပ်သဆောင် င် သ ကောင်ေးက ို အသလေးသပေး 

သဖော်မပခ   ည်။41 

ြ) လူထုအ ုကကမွှု သ ုေ့မဟုတ် န ုငင် နရျားအ ုကကွမှုအနခြအနေအတွင်ျား စွမ်ျားနဆာင်ရည် - GANHRI-SCA မှ 

မပ လိုပ်သ ော ပါရှီအသမခခံမူမ ောေး၏ အသထွသထွသလ လော ံိုေး ပ်ခ ကမ် ောေးပါ အကကံမပ တ ိုက်တွန်ေးခ က်မ ောေးအရ 

NHRI မ ောေး ည် ‘အသမခအသနအောေးလံိုေးတငွ်၊ ခခွင်ေးခ က်မရှ ၊ လူ ောေးအောေးလံိုေး၏ ရပ ိုင်ခွင်  အခွင် အသရေးက ို မမြှင် တင် 

သပေးရနန်ှင်  သလေးစောေးသပေးရန.်..’ အတကွ် ၎င်ေးတ ိုို့က ိုယတ် ိုင ် ောမန်ထက်ပ ို၍ န ိုေး ကောေးရမည် မဖစ် ည် အမပင် အမှှီ 

အခ ိုလည်ေးကင်ေးရမည် မဖစ ်ည်။42   ိုို့သ ော် MNHRC  ည ် ကနဦေး စတငတ်ညသ်ထောင်ခ  န်မှစ ၂၀၁၅ ခိုနှစ် 

GANHRI-SCA မှ သပေးထောေး ော အကကံမပ ခ က်မ ောေး ရှ သနလ က်ပင် အောဏောလိုယသူရေးကက  ေးပမ်ေးမှု၊ တ ိုင်ေးရင်ေး ောေး 

သေ မ ောေးအတငွ်ေး မမနမ်ောစစတ်ပ်၏ ဆက်လကတ် ိုက် ခ ိုက်သနမှုမ ောေးနငှ်  ရ ိုဟငဂ်္ ောလူမ   ေး ိုဥ်ေး တ်မဖတ်မှုတ ိုို့ 

အပါအဝင် လက်ရှ အခ  န်ထ  မဖစ်ပွောေးသနဆ  ပဋ ပကခမ ောေးက ို အရှက်မရှ  သမဗောငက် က  လ စ်လ  ရှုဖံိုေးကယွ်သနဆ  

မဖစ ်ည်။43 ပဋ ပကခအတငွ်ေး MNHRC ၏ စွမ်ေးသဆောင်ရညန်ှင် ပတ် က်၍ GANHRI-SCA မှ ၎င်ေးတ ိုို့၏စ ိုေးရ မ် 

ပူပန်မှုမ ောေးက ို အသ ေးစ တ ် ထိုတ်သဖော်သမပော ကောေးခ  ပပှီေး ယင်ေးက စစနှင် ပတ် က်၍လည်ေး GANHRI ၏ 

အသထွသထွသလ လော ံိုေး ပ်ခ ကမ် ောေးတငွ် MNHRC က ို သဖော်မပခ   ည်။   ိုို့သ ော ် MNHRC ဘကက် 

မပ မပင်သရေးသမခလှမ်ေး တစ်လှမ်ေးမ  လိုပ်သဆောင်ခ  မခင်ေး မရှ သပ။44 

ဂ) အလ ာစ ုပါဝင်မှုစေစ် - ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးအရ NHRI တစ်ခိုတွင် စံိုလင်ကွ မပောေးသ ော စိုဖွ ွဲ့မှုမ ောေးရှ ရန် 

လ ိုအပ်ပပှီေး   ိုို့မှ ော မမနမ်ောလူူ့အဖွ ွဲ့အစည်ေး၏ စံိုလင်ကွ မပောေးမှုက ို သကော်မရငှ်အတငွ်ေးတငွ် ထင်ဟပ်မည် မဖစ ်ည်။ 

 
41 ‘Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation’, GANHRI, November 2015, 
Section 2. Available at 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-
English.pdf 
42 ‘General Observations of the Sub-Committee on Accreditation’ GANHRI, 21 February 2018, Section 2.5. Available at 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf
.pdf    
43 “Myanmar: You’re the Devil in Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Chapter 5 of the ANN Report 2020. 

Available at https://forum-asia.org/?p=36231. Also, the Working Group’s Extended Chapter of the ANNI Report. Available 
at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/ 
44 ‘Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation’, GANHRI, November 2015, 

Section 2. Available at 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-
English.pdf     

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/EN_GeneralObservations_Revisions_adopted_21.02.2018_vf.pdf
https://forum-asia.org/?p=36231
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
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  ိုို့သ ော် သကော်မရှင်၏ စိုဖွ ွဲ့မှု   ိုို့မဟိုတ် လိုပ်သဆောင်ခ က်မ ောေး ည် မမနမ်ောန ိုငင်ံ၏ စံိုလငက်ွ မပောေးမှုက ို မထင်ဟပ် 

သန ည် အမပင် လူနည်ေးစိုအ  ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးမ ောေးနငှ်  တ ိုင်ေးရငေ်း ောေးအိုပ်စိုမ ောေးနှင်  ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံမှုမ ောေး မလိုပ် 

သဆောင်ခ  မခင်ေး၊ သရေး ောေးထိုတသ်ဝသ ော အခ က်အလက်မ ောေးက ို တ ိုင်ေးရင်ေး ောေးဘော ောစကောေးမ ောေးမဖင်  ထိုတသ်ဝရန် 

ပ က်ကကွ်ခ  မခင်ေး၊ နှင်  ဗိုေဓဘော ောဗမောလူမ ောေးစို၏ အသတေွးအသခေါ် သနာက်က ို ောလ ိုကမ်ခင်ေးတ ိုို့မှတစ်ဆင်  ထ ို 

အ  ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးမ ောေးက ို မ ကောခဏ သဘေးထိုတ်ဖယ် ကဥ်ထောေးခ   ည်။45 

(ဃ) လွတ်လပ်အမှီအြ ကုင်ျားမှု - NHRI တစ်ခို ည် အစ ိုေးရ၏ အမှှီအခ ိုမကင်ေးပါက   ိုို့မဟိုတ်   ဇောမကင်ေး 

ပါက သဖော်မပထောေး ည်  က နအ်ခ က်မ ောေးအောေးလံိုေးက ိုလည်ေး ထ ခ ိုက်မည် မဖစ ်ည်။ MNHRC  ည် စစ်အိုပ်စိုက ို 

ကောကယွသ်ပေးမခင်ေးအောေးမဖင်  အမှှီအခ ိုကင်ေးရမည်  ၎င်ေး၏တောဝန်က ို လံိုေးဝ မ က်ကယွမ်ပ ခ   ည်။ 

(င) လွတ်လပ်မှု ရုပ်သ မ်ျားြ ရ၊ ကေ်ေ့သတ်ြ ထာျားရနသာ နေရာမ ာျားက ု နစာင့်် ကည့််နလ့်လာမှု - MNHRC 

 ည် အသမခခလွံတ်လပ်ခငွ် မ ောေး ရိုပ်  မ်ေးခံရ ကန်ို့ တ်ခထံောေးသရ ော သနရောမ ောေးက ို သစောင်  ကည သ်လ လောရောတငွ် 

အမပ  သဘော အသပေါ်ယံ ော လိုပ်သဆောငသ်န ည်။ စစ်သဆေးမှုမ ောေး ပပှီေးသမမောကသ် ကောင်ေး မပ န ိုင်ရနအ်တွက် ော 

ရည်ရွယသ် ော MNHRC ၏ သထောငတ်ွင်ေး  ွောေးသရောကသ်လ လောစစ်သဆေးမှုမ ောေး ည် ကက  တငအ်  သပေး အသ ကောင်ေး 

 ကောေးရ ည်။ အဆ ိုပါ အက ဥေ်းသထောင်မ ောေး ည် နှ ပ်စက်မခငေ်း၊ လ င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရောသစော်ကောေးမခင်ေး၊ တ ိုကပ် တ်မခင်ေးနှင်  

 ံိုေးနှစ်အထ  ငယ်ရယွ် ည်  ကသလေး ူငယ်မ ောေးက ိုပင် အလွ  ံိုေးစောေးမပ မခင်ေး တ ိုို့အပါအဝင် အက ဥ်ေး ောေးမ ောေး 

အသပေါ် အလွ  ံိုေးစောေးမှုမ ောေးမဖင်  နာမည်ဆ ိုေးနှင်  သက ော် ကောေးသနသ ော သနရောမ ောေး မဖစ် ည်။46 

(စ) န ုင်င တကာလူူ့အြငွ့််အနရျားစေစ်မ ာျားနှင့်် အခပေ်အလှေ်ဆက်စပ်လုပ်နဆာင်မှု - MNHRC  ည် အသပေါ် 

ယအံသနအထောေး ော ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံပပှီေး အစ ိုေးရနငှ်  စစတ်ပ်တ ိုို့၏ ရပ်တည်ခ ကက် ို မ ကောခဏ  ံသယောင်လ ိုက် 

သလ ရှ  ည်။  ောဓကတစ်ခိုအမဖစ ် မပရလ င် လူူ့အခွင် အသရေးသကောင်စှီ၏ UPR လိုပ်ငန်ေးစဥတ်ွင ် NLD 

ဥှီေးသဆောငသ် ော အစ ိုေးရ၏ မမ မတ န ိုငင်ံအဆင် အစှီရငခ်ံစောက ို MNHRC က ပံိုတကူူေးခ   ည်။ MNHRC  ည် NLD 

ဥှီေးသဆောငသ် ောအစ ိုေးရ၏  သဘောထောေး နှင် အညှီ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှ ၂၀၂၀ မပည် နှစအ်တငွ်ေး အစ ိုေးရ၏ လူူ့အခွင် အသရေး 

စွမ်ေးသဆောင်ခ ကမ် ောေးက ို လ ိုတောထက် ပ ို၍ အ ောေးသပေးသဖော်မပပပှီေး အစှီရင်ခံစော၏ လွှမ်ေးပခံ ကောလအတွင်ေး 

ရ ိုဟငဂ်္ ောမ ောေး၊ တ ိုင်ေးရင်ေး ောေး လူမ   ေးစိုမ ောေးနှင်  လူူ့အခွင် အသရေးကောကယွ်သစောင် သရေှာက် ူမ ောေးအသပေါ် 

က  ေးလွန် ည်  လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ိုမူ လ စလ်  ရှုခ န်လှပ်ထောေးခ   ည်။47 

 
45 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 
46 “Myanmar: No Safe Place for Children”, Progressive Voice, 8 April 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/04/08/myanmar-no-safe-place-for-children/  
47 “National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 – 

Myanmar”, Human Rights Council, 2 November 2020. Available at https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/278/46/PDF/G2027846.pdf?OpenElement  
‘The Submission of the Myanmar National Human Rights Commission to the Third Cycle of the Universal Periodic Review 
(UPR) of the United Nations Human Rights Council’. Available at https://www.upr-
info.org/sites/default/files/documents/2021-02/mnhrc_upr37_mmr_e_main.pdf  

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/04/08/myanmar-no-safe-place-for-children/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/278/46/PDF/G2027846.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/278/46/PDF/G2027846.pdf?OpenElement
https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2021-02/mnhrc_upr37_mmr_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2021-02/mnhrc_upr37_mmr_e_main.pdf
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(ဆ) ဘဏ္ဍာနငွနငှ့်် ဘဏ္ဍာနရျားဆ ုငရ်ာ လွတ်လပ်အမှီအြ ကုင်ျားမှု - MNHRC မည်က    ိုို့ ဘဏ္ဍောသငွ သထောက် 

ပံ မှု ရရှ သန ညက် ို သ ခ ောမ  ရဘ  စစ်အိုပ်စို၏ တရောေးမဝင် န ိုငင်ံသတောစ်ှီမံအိုပ်ခ  ပ်သရေးသကောင်စှီ အမ န်ို့မဖင်  

၎င်ေးက ို ဘဏ္ဍောသငသွထောက်ပံ သန ည်ဟို ယူဆရ ည်။48 

စံိုလင်ကွ မပောေးသ ော ဘက်မလ ိုက ်ည်  သရေွးခ ယ်မှုလိုပ်ငန်ေးစဥ် မရှ ခ  မခင်ေးက ယခိုလက်ရှ အက ပ်အတည်ေး 

မဖစလ်ောသစ ည်အထ  ကကှီေးမောေးသ ော သနာက်ဆကတ်ွ  အရှုပ်အသထွေးမ ောေး မဖစသ်ပေါ်သစသ ကောင်ေးက ို က ရံှုေးသန ည်  

အောဏောလိုယသူရေး စတင်ကက  ေးပမ်ေးခ  န်သနာက်ပ ိုင်ေး MNHRC ၏ လိုပ်ရပ်မ ောေးက  သဖော်မပသန ည်။ အလောေးတူစေွာပင် 

သကော်မရှင်အတွင်ေးနငှ်  စစအ်ိုပ်စိုဘက်၏ မပင်ပ ပသယောဂ္သ ကောင်  လွတ်လပ်အမှှီအခ ိုကငေ်းမှု မရှ ခ  မခင်ေးက စံိုစမ်ေး 

စစ်သဆေးမှုမ ောေး စတင်လိုပ်သဆောင်ကပင် MNHRC က ို ေိုကခမ ောေးသစခ   ည်။ MNHRC ၏ တ ိုင် ကောေးမှုလိုပ်ငန်ေးစဥ် 

 ည် ပွင် လင်ေးမမင် ောမှု မရှ  က    ိုို့ မ ကောသ ေးမှီအခ  နက်စ၍ တ ိုင် ကောေး ူမ ောေး၏ ပိုဂ္ဂ  လ်သရေးအခ က်အလက် 

အသ ေးစ တ်နှင်  န ိုင်ငံ ောေး မှတ်ပံိုတငတ် ိုို့ တင်မပရမညဟ်ို အမ န်ို့ထိုတ်မပန်ခ  ပပှီေး ယင်ေးလိုပ်ရပ်မှော မလ ိုအပ်သ ော 

က စစတစ်ရပ်မဖစ ်က    ိုို့ မသကောင်ေးသ ော ရည်ရွယ်ခ ကမ် ောေးမဖင် လည်ေး အ ံိုေးခ ခရံန ိုင်ဖယွ်ရှ  ည်။49 MNHRC ၏ 

တ ိုင် ကောေးမှုလိုပ်ငန်ေးစဥ် ည် အောေးနည်ေးခ က်မ ောေးစွော ရှ သနပပှီေး တ ိုင် ကောေးစောမ ောေးက ို  ံိုေး ပ်ရောတငွ်လညေ်း ပွင် လင်ေး 

မမင် ောမှု မရှ  ည် အမပင် MNHRC ဥပသေနှင်  လကသ်တွွဲ့အရ မ က်မမင် ကသ် မ ောေးက ို တန်မပန်အသရေးယူခံ 

ရမည် သဘေးမှ ကောကယွသ်ပေးန ိုင်မခင်ေး မရှ သပ။50 န ိုင်ငံတကောနှင်  သေ တွင်ေးမှ လူူ့အခွင် အသရေးဌောနမ ောေးနှင်  

အစိုအဖွ ွဲ့မ ောေးအသနမဖင်  ယင်ေးက    ိုို့သ ော သကော်မရှငတ်စ်ရပ်က ို သထောက်ခအံောေးသပေးမခင်ေး ည် လူူ့အခငွ် အသရေးခ   ေး 

သဖောက်မှုမ ောေးအတွက် မပနလ်ည်ကိုစောေးမှုရရှ သရေး ကက  ေးပမ်ေး ူမ ောေး၏ အခ ကအ်လက်မ ောေးက ို စိုသဆောင်ေးရောတငွ် 

စစ်အိုပ်စိုက ို အသထောကအ်ကူသပေးမ  ည  ် အနတရောယ်  ိုို့ က သရောက်န ိုင် ည။် MNHRC ဥပသေ 

က ိုယ်၌ ည်ပင်လည ် ယခင ် စစ်အောဏောရငှ်သဟောင်ေးတစစ်ိုက သရေးဆွ ခ  မခင်ေးမဖစ် က    ိုို့ အရပ်ဘက်လူထို 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ANNI တ ိုို့ မှီေးသမောင်ေးထ ိုေးမပထောေး ည အ်တ ိုင်ေး ယင်ေးဥပသေ၏ အောေးနညေ်းခ က်မ ောေးစွောက ို ယသနို့ 

ထ တ ိုင ် သမဖရှင်ေးန ိုင်မခင်ေး မရှ သ ေးသပ။ ထ ိုို့သ ကောင်  NHRI ဥပသေအ စ်တစ်ရပ်နှင်  NUG သအောက်တငွ် ပါရှီ 

အသမခခံမူ မ ောေးနှင် က ိုက်ညှီပပှီေး လူူ့အခွင် အသရေးက ို အမပည အ်ဝသလေးစောေး ည ် သကော်မရှင်အ စတ်စ်ရပ် သပေါ် 

သပါက်ရန် အခ  နတ်န်ပပှီ မဖစ ်ည်။51 

MNHRC သကော်မရငှအ်ဖွ ွဲ့ဝငမ် ောေး ည် အိုပ်ခ  ပ် ူ လူူ့မလ ိုင်နှင်  စစတ်ပ်အထက်ပ ိုင်ေးမှပိုဂ္ဂ  လ်မ ောေးမဖင်  

ပါဝင် ဖွ ွဲ့စည်ေးထောေးမခင်ေးမဖစရ်ော ၎င်ေး ည ်စစတ်ပ်နှင်  ပလ နပံ င် သအောငသ်နပပှီေး နာခရံ ိုက   ေး ည ်  မ ိုင်ေးသ ကောင်ေး 

ရှ  ည်။ တ ိုင်ေးရင်ေး ောေး မ   ေးနယွ်စိုမ ောေး၊ ဘော ောသရေးစံိုလင်ကွ မပောေး ူမ ောေး၊ LGBTQI+ အ  ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးနှင်  

မ န်စွမ်ေး ူမ ောေး ပါဝင်မှုမရှ မခင်ေးသ ကောင်  သကော်မရငှ်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး ည် စံိုလငက်ွ မပောေးမှုနှင်  အလွှောစံိုပါဝင်မှု 

ကင်ေးမ  သန ည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစှ် အဆင်  တ်မှတ်ရောတငွ် GANHRI-SCA က MNHRC  ည် လူူ့အခွင် အသရေးက ို၊ 

 
48 “State Administration Council Order (No.4/2021) “Appointment and Duty Assignment of Chairman, Vice-Chairman and 

members of Myanmar National Human Rights Commission”, posted in Global New Light of Myanmar.  
Available at https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-02-02-red.pdf   
49 Post of CSO Working Group, Twitter, 12 January 2023. Available at 

https://twitter.com/WG_MMNHRI/status/1613446331481354240  
50 “Myanmar: You’re the Devil in Disguise – The Duplicitous, Obsolete MNHRC”, Chapter 5 of the ANN Report 2020. 

Available at https://forum-asia.org/?p=36231. Also, the Working Group’s Extended Chapter of the ANNI Report. Available 
at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/ 
51 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/GNLM2021-02-02-red.pdf
https://twitter.com/WG_MMNHRI/status/1613446331481354240
https://forum-asia.org/?p=36231
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/youre-the-devil-in-disguise-the-duplicitous-obsolete-mnhrc/
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အထူေး မဖင်  ပဋ ပကခအတငွေ်း၊ ကောကယွ်သပေးန ိုင်စွမေ်းမရှ  ည် အခ ကက် ို အဓ ကသဝဖန်သထောကမ်ပခ   ည်။52 

စစ်အိုပ်စိုက န ိုင်င ံက ို အိုပ်ခ  ပ်န ိုင်ရန ်ကက  ေးစောေးရောတွင ်ရကစ်က်သ ော အင်အောေး ံိုေးပပှီေး မမန်မောမပည် ူမ ောေးအသပေါ် 

ရကစ်က် ကမ်ေး  က တ် ည ် ကကှီေးသလေးသ ောရောဇဝတ်မှုမ ောေး ဆက်လကက်  ေးလွနသ်န ည်  တစခ်  န်တည်ေးတငွ် 

သေ တွင်ေးနငှ်  န ိုငင်တံကော၏ အ  အမှတမ်ပ မှု ရရှ လောသရေး ကက  ေးပမ်ေးသန ည အ်တကွ် ယင်ေးစ ိုေးရ မ်ပူပန်မှုမ ောေးက 

ပ ို၍ပင် က ယ် သလောင်လောခ   ည်။ 

MNHRC က ို အမှှီအခ ိုကင်ေး ည်  အမခောေးသ ော NHRI မ ောေးနှင်  ကွ မပောေးသစ ည် အခ ကမှ်ော သတွေးဆ၍ 

မရန ိုင် သလောက် ည်အထ  အဆ ိုေးရေွာေးဆံိုေးသ ော ရကစ်က် ကမ်ေး က တ်မှုမ ောေးနှင်  ရောဇဝတ်မှုမ ောေးက ို 

က  ေးလွန်သန ည်  စစအ်ိုပ်စိုက ို  စစောခသံနမခင်ေးပင် မဖစ ်ည်။ MNHRC  ည် လူူ့အခငွ် အသရေးက ို အမပည အ်ဝ 

မမြှင် တင်၊ ကောကယွသ်ပေးရန ်စစ်မှန်သကောင်ေးမွနသ် ော စ တသ်စတနာမရှ သ ောမ်ငောေး စစ်အိုပ်စိုအသပေါ်တွင် အမပည အ်ဝ 

 စစောခံလ က ်ရှ  ည်။ 

 

န ုင်င တကာနှင့််နေသတွင်ျားရှ  NHRI ဆ ုင်ရာ အေွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား - GANHRI၊ APF နှင့်် SEANF 

စစ်အိုပ်စို၏ ထ န်ေးခ  ပ်သအောက ်သရောက်ရှ သနသ ော လူူ့အခွင် အသရေးက ို သလေးစောေးလ ိုကန်ာရမည် တောဝနက် ို 

စွန်ို့ပစ်ခ   ည ် MNHRC အသပေါ် တံိုို့မပနက် ိုငတ်ွယ်မှု ည် ဆ ိုေးရေွာေးသနပပှီေး APF၊ SEANF နှင်  GANHRI တ ိုို့၏ 

သမဖောင် မတ်မှုက ို ဆက်လက်ထ ခ ိုက်လောသစ ည်။ မမနမ်ောအရပ်ဘကလူ်ထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ 

ဆက်တ ိုကက်န်ို့ကွကမ်ှု၊ အ တဖွ်င်  သပေးစောနှင်  ထိုတ်မပန်ခ ကမ် ောေး ရှ ခ   ည ်တ ိုင် APF၊ SEANF နှင်  GANHRI တ ိုို့က 

MNHRC က ို ၎င်ေးတ ိုို့၏ အစည်ေးအသဝေးနငှ်  အခမ်ေးအနာေးမ ောေး  ိုို့ ပါဝင်တက်သရောကသ်စရန် 

ဆက်လက်ဖ တ် ကောေးသန ည။် APF ၏ လိုပ်ငန်ေးတောဝန ်ည် ခ ိုင်မောသ ော NHRI တစ်ခို၏ သထောကက်ူမှုမဖင်  

လူူ့အခွင် အသရေးက ို လူတ ိုငေ်းက င်  ံိုေး ခံစောေးန ိုင်ရနအ်တွက် NHRI မ ောေးက ို ပ ိုမ ိုအောေးသကောင်ေးသစသရေး 

လိုပ်သဆောငရ်နန်ှင်  လူူ့အခွင် အသရေးက ို မမြှင် တင်၊ ကောကယွ်သပေးရန ် တ ိုို့မဖစ ်ည်။53   ိုို့သ ော် က ရံှုေးသနသ ော 

အောဏောလိုယသူရေးကက  ေးပမ်ေးမှုနှင်  ဆကန်ယွသ် ော စ န်သခေါ်မှုမ ောေး၊ နှင်  မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ 

အ ံမ ောေးက ို သမဖရှင်ေးသပေးရန ် ရင်ဆ ိုင်လောရ ည် အခါ  APF  ည် ၎င်ေး၏ လိုပ်ပ ိုင်ခွင် အောဏောနငှ် အညှီ 

လိုပ်သဆောငမ်ခင်ေးမရှ သ ောသ ကောင်  ၎င်ေးအသပေါ် အမ ောေးမပည် ူ ယံို ကည်က ိုေးစောေးမှုက ို သမှေးမှ နလ်ောသစ ည်။ 

GANHRI အသနမဖင် လည်ေး စစ်အိုပ်စို၏ ရကစ်က ်ကမ်ေး က တ်မှုက ို ဖံိုေးကွယသ်ပေးပပှီေး မပည် ူမ ောေးအသပေါ် 

သနာက်ထပ်ထ ခ ိုက်နစ်နာသစမည်  အရောမ ောေးက ို MNHRC က ထပ်မလိုပ်န ိုငသ်စရန ် အတွက် B အဆင်  

 တ်မှတ်ခံထောေးရသ ော NHRI မ ောေးက ို ဆန်ေးစစ်၍မရသစရန ် ပ တ်ဆ ိုို့တောေးမမစထ်ောေး ည်မ ောေးက ို 

ဖယ်ရှောေးရမည အ်ခ က ် အပါအဝင် ထ သရောကသ် ော လိုပ်သဆောင်မှုမ ောေး ခ မှတ်ရမည် မဖစ် ည်။ ထ ိုို့အမပင် APF၊ 

 
52 ‘Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation’, GANHRI, November 2015, 

Section 2. Available at 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-
English.pdf 
53 Asia Pacific Forum. Available at https://www.asiapacificforum.net/ 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
https://www.asiapacificforum.net/
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SEANF နှင်  GANHRI တ ိုို့အသနမဖင်  ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးက ို ထပ်တလ လ  မလ ိုကန်ာ ည်  NHRI မ ောေးအောေး  အဖွ ွဲ့ဝင် 

အမဖစမှ် ဖယ်ရှောေးရမည် မဖစ ်ည်။ 

ဤက စစမ ောေးနှင် ပတ် က်၍ အလိုပ်အဖွ ွဲ့က APF က ို အ တ်ဖွင် သပေးစောတစသ်စောင် သပေးပ ိုို့ခ  သ ော်လည်ေး 

MNHRC က ို အဖွ ွဲ့ဝင်တစဖွ် ွဲ့အသနမဖင်  ၎င်ေးတ ိုို့၏ အစှီအစဥ်မ ောေးတငွ် ဆက်လက၍် တကတ်က်ကကွကကွ 

ပါဝင်ခွင် မပ သနသ ော APF ၏လိုပ်ရပ်က စစ်အိုပ်စိုက ို တ တတ်ဆ တသ်ထောကခ်ံသနမခင်ေး ော မဖစ် ည်။ 

ဥပမောမပရလ င ် APF က နယူေးဇှီလန်လူူ့အခငွ် အသရေးသကော်မရှင်နငှ် အတူ ပူေးသပါင်ေးစှီစဥသ် ော လိုပ်ငန်ေးခွင ်

ခွ မခောေးဆက်ဆံမှုဆ ိုင်ရော အစှီအစဥ် တစ်ခိုတွင် MNHRC ဥကကဌ လှမမင် က ို  စကောေးသမပောခငွ်  သပေးမခင်ေး၊54 ၂၀၂၂ ခိုနစှ် 

ဇွန်လ ၂၁ မှ ၂၃ အထ  ထ ိုင်ေးန ိုင်ငံ၊ ဘနသ်ကောက်ပမ  ွဲ့တွင် အသရွှဲ့သတောင်အောရ ှNHRI မ ောေးအတွက် မပ လိုပ်ခ   ည်  

 ဘောဝပတ်ဝန်ေးက င်ဆ ိုင်ရော အခွင် အသရေးနှင်  ရော ှီဥတိုသမပောင်ေးလ မှုဆ ိုင်ရော အလိုပ်ရံိုသဆွေးသနွေးပွ ၊55 

က ရံှုေးသနသ ော အောဏော  မ်ေးသရေးကက  ေးပမ်ေးမှုအသ ကောငေ်း   ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးရေွာေးသ ော လူူ့အခွင် အသရေး 

ခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးအသ ကောင်ေးက ို APF က ထည်  ွင်ေးသမပော ကောေးမခင်ေး မရှ ခ   ည်  APF အတွင်ေးသရေးမှ ေးအဖွ ွဲ့နှင်  

MNHRC သတွွဲ့ဆံိုသဆွေးသနွေးပွ ၊56 မ ကောသ ေးမှီ သလောသလော လတ်လတက် မပ လိုပ်ခ   ည  ် APF နှင်  MNHRC 

ပူေးတွ စှီစဥခ်  သ ော ရော ှီဥတိုသမပောင်ေးလ မှုဆ ိုင်ရော အခမ်ေးအနာေးမ ောေးက ို စစအ်ိုပ်စိုက ၎င်ေးတ ိုို့၏ 

လက်သဝခံမှီေှီယောမ ောေးမှတစဆ်င်  ဝါေမဖန်ို့ခ  သရေးအတွက် အ ံိုေးခ ခ   ည်။57  

SEANF  ည် အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး အောေးလံိုေးပါဝင်သ ော နှစ်စဥအ်စည်ေးအသဝေးက ို တစ်နစှ်တစက်က မ်မပ လိုပ်ပပှီေး 

နည်ေးစနစပ် ိုင်ေးဆ ိုင်ရော အလိုပ်အဖွ ွဲ့အစည်ေးအသဝေးက ိုမူ တစန်ှစ် နှစ်ကက မ် မပ လိုပ်သလ ရှ  ည်။58 SEANF  ည် 

၂၀၂၂ ခိုနစှ် န ိုဝင်ဘော ၂၈ နှင်  ၂၉ ရက်သနို့တ ိုို့တငွ် မပ လိုပ်ခ   ည ် ၁၉ ကက မ်သမမောက် နှစ်စဥ်ပံိုမှန်အစည်ေးအသဝေး59 

အပါအဝင် ၂၀၂၁ ခိုနစှ်60 နှင်  ၂၀၂၂ ခိုနစှ်အတွင်ေး မပ လိုပ်ခ  သ ော ၎င်ေးတ ိုို့၏ အစည်ေးအသဝေးပွ မ ောေးတွင် MNHRC က ို 

ဆကလ်ကပ်ါဝင်တက်သရောကခ်ွင် မပ ခ   ည်။ ယင်ေးခငွ် မပ မခင်ေးမ ောေး ည် စစအ်ိုပ်စိုက ၎င်ေးတ ိုို့မှ တရောေးဝင် 

အ  အမှတ်မပ မှု ရရှ ထောေးပပှီေး သယောငသ်ယောင် ၎င်ေးတ ိုို့၏ လက်သဝခံမှီေှီယောမ ောေးတွင် ကက  ေးစောေးသဖော်မပသနမှုနှင်  

 
54 “APF Visual Dialogue Series: Discrimination in employment and the role of National Human Rights Institutions”, 30 

September 2022, available at www.asiapacificforum.net/news/apf-members-discuss-discrimination-employment-and-role-
nhris/  
55 “Open Letter: Myanmar Junta Participation in the Environmental Rights and Climate Change Workshop”, 30 June 2022, 
Working Group. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/30/open-letter-myanmar-junta-participation-
in-the-environmental-rights-and-climate-change-workshop/ 
56 “The APF Secretariat has met with leaders of the Myanmar National Human Rights Commission as part of Leadership 

Solidarity Outreach program”, APF, 30 November 2021. Available at https://www.asiapacificforum.net/news/apf-meets-
myanmar-commission/  
57 “APF Co-Hosts Virtual Dialogue on Human Rights and Climate Change”, APF, 15 December 2022. Available at 

https://www.asiapacificforum.net/news/apf-co-hosts-virtual-dialogue-human-rights-and-climate-change/  
“APF Virtual Dialogue on Climate Change and Human Rights: Role of NHRIs Meeting Held”, Global New Light of Myanmar, 
12 November 2022. Available at https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-
content/uploads/2022/11/12_Nov_22_gnlm.pdf  
58 SEANF ‘Activities’. Available at https://seanf.asia/activities/  
59 ‘Myanmar National Human Rights Commission joins 19th Annual Meeting of Southeast Asian National Human Rights 

Institutions Forum”, Global New Light of Myanmar, 2 December 2022. Available at https://www.gnlm.com.mm/myanmar-
national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-
seanf/ 
60 SEANF  https://www.facebook.com/myanmarnhrc/photos/pcb.917801595483617/917801495483627/  

http://www.asiapacificforum.net/news/apf-members-discuss-discrimination-employment-and-role-nhris/
http://www.asiapacificforum.net/news/apf-members-discuss-discrimination-employment-and-role-nhris/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/30/open-letter-myanmar-junta-participation-in-the-environmental-rights-and-climate-change-workshop/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/30/open-letter-myanmar-junta-participation-in-the-environmental-rights-and-climate-change-workshop/
https://www.asiapacificforum.net/news/apf-meets-myanmar-commission/
https://www.asiapacificforum.net/news/apf-meets-myanmar-commission/
https://www.asiapacificforum.net/news/apf-co-hosts-virtual-dialogue-human-rights-and-climate-change/
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2022/11/12_Nov_22_gnlm.pdf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2022/11/12_Nov_22_gnlm.pdf
https://seanf.asia/activities/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
https://www.facebook.com/myanmarnhrc/photos/pcb.917801595483617/917801495483627/
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တ ိုကရ် ိုက ် ဆက်စပ်သန ည။်61 SEANF  ည် က ရံှုေးသန ည ် စစ်အိုပ်စို၏ အောဏော  မ်ေးသရေးကက  ေးပမ်ေးမှု 

  ိုို့မဟိုတ ် က  ေးလွနခ်   ည်  ရကစ်က် ကမ်ေး က တ်မှုမ ောေးတငွ် MNHRC က ကကံရောပါအမဖစ် ပါဝင်သန ည်က ို 

ဝနခ်ံအ  အမတှ်မပ မခင်ေး မရှ သ ေး က    ိုို့ ရပ်တန်ို့ရနအ်တကွ်လည်ေး သတောင်ေးဆ ိုထောေးမခင်ေး မရှ သ ေးသပ။   ိုို့သ ော် 

၂၀၀၇ သရွှေဝါသရောင် သတော်လှနသ်ရေးအတွင်ေး ပင မ်ေးခ မ်ေးစေွာဆနဒမပ ူမ ောေးက ို မမနမ်ောစစတ်ပ်က အ ကမေ်းဖက်ခ  မှုအသပေါ် 

အလွန်အမင်ေး စ ိုေးရ မ်သ ကောင်ေး (SEANF သရော APF အဖွ ွဲ့နှစ်ခိုလံိုေးတ ိုို့က) ထိုတ်သဖော်သမပောဆ ိုသ ော 

ထိုတ်မပနသ် ကညောခ က ် အပါအဝင် အတ တ်ကောလအတွင်ေး ရှ ခ  သ ော လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ို 

၎င်ေးတ ိုို့က သဝဖနသ်ထောက်မပ ထိုတ်သဖော် သမပောဆ ိုခ  ဖူေး ည်။62 အဆ ိုပါမဖစစ်ဥ် ည် မမနမ်ောန ိုင်ငံအသရေးတွင် NHRI 

မ ောေးက တက်တက်ကကွကကွ  ကောေးဝင် သဆောင်ရကွ်ခ  ဖူေး ည်က ိုမပ  ည ် အတ တက် အသရေးကကှီေးမဖစရ်ပ် မဖစ ်ည်။ 

ယင်ေး ကောလက MNHRC က ို မဖွ ွဲ့စည်ေးရသ ေးသ ကောင်ေး အ  အမှတ်မပ  ည်  တစ်ခ  နတ်ည်ေးတွင ်

ဤသဆောင်ရွကခ် က ် ည် SEANF နှင်  APF တ ိုို့အတွင်ေး NHRI မ ောေး၏  မ ိုင်ေးဝင်သမခလှမ်ေးတစ်ရပ် မဖစခ်   ည်။ 

  ိုို့သ ော် MNHRC စတငတ်ညသ်ထောင်ပပှီေး အဖွ ွဲ့ဝင်မဖစ်လောပပှီေးခ  န်ကတည်ေးကပင် SEANF နငှ်  APF တ ိုို့က MNHRC 

က ို ကောကယွ်လောမခင်ေးမ ဖစပ်ပှီေး စစ်အိုပ်စို၏ ရောဇဝတမ်ှုမ ောေးက ို ကောကယွသ်ပေးသ ော အနတရောယ်ရှ  ည ် 

လမ်ေးသ ကောင်ေးက ို သလ ောက်လှမ်ေးလောခ   ည်။ 

မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ေး လက်ရှ သမမမပငအ်သမခအသနတွင် စစအ်ိုပ်စို ည် ရနက်ိုန်ပမ  ွဲ့ရှ  MNHRC ရံိုေး၏ 

ဂ္ တသ်ပါက် အမပင်ဘက်ရှ  လမ်ေးမမ ောေးနှင်  တစ်န ိုငင်ံလံိုေးအနှံို့တငွ် မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးအသပေါ် အ ကမေ်းဖက် 

စစ်ဆငသ်ရေးတစ်ရပ် ဆင်နွှ သနလ က်ရှ  ည်။ APF၊ SEANF၊ GANHRI တ ိုို့နှင်  အဆ ိုပါအဖွ ွဲ့မ ောေးအတွင်ေးရှ  

အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးက မမနမ်ောန ိုငင်အံတငွ်ေး သ ကောက်မက်ဖွယရ်ော လူူ့အခငွ် အသရေးအသမခအသနမ ောေးနငှ် ပတ် က်၍ 

နှုတ်ဆ တ်သနပပှီေး ၎င်ေးတ ိုို့က ို ထ  ခ ိုက်နစ်နာ မပဿနာတက်သစမည်  MNHRC က ို ဆက်လက်ခငွ် မပ ထောေးမှု၊ နှင်  

စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ောေးနငှ်  လူ ောေးမ   ေးနယွ်အသပေါ်ဆန်ို့က ငသ် ော ရောဇဝတ်မှုမ ောေးသမမောကသ်န ည်  မမနမ်ောန ိုငင်ံ 

အတငွ်ေး  ဆ ိုေးရေွာေးသ ော လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေး သဖောက်မှုမ ောေးနှင်  ရကစ်က ်ကမ်ေး က တသ် ော ရောဇဝတ်မှုမ ောေးက ို 

MNHRC က ဆက်လက်မငင်ေးဆ ိုသန ည်က ို သမဖရငှ်ေးလ ို ည ်စ တ်ဆနဒ မရှ သနမှုအသပေါ် မ မ တ ိုို့အလိုပ်အဖွ ွဲ့ 

အသနမဖင်  လွန်စေွာစ တ်ပ က်ရပါသ ကောင်ေး ထိုတသ်ဖောသ်မပော ကောေးလ ိုက ်ည်။ MNHRC ၏ ပ က်ကကွမ်ှုမ ောေးက ို 

ထ ပ်တ ိုကရ်င်ဆ ိုငသ်မဖရှင်ေးမခင်ေး မရှ ဘ  MNHRC က ို ဆက်လက်၍ သနရောသပေးထောေးမခင်ေး ည် သမမမပင်ရှ  

မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးခစံောေးသနရောသ ော ကကှီေးမောေး ည် အတ ေိုကခမ ောေးက ို အ  အမှတ်မပ ရန် ပ က်ကကွ်မခင်ေးနငှ်  

ယံို ကည်က ိုေးစောေးရသ ော လူူ့အခွင် အသရေးဆ ိုင်ရော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအသနမဖင်  ၎င်ေးတ ိုို့၏ န ိုင်ငတံကောဝတတရောေးမ ောေးက ို 

ပ က်ကကွသ်နမခင်ေးပင် မဖစ် ည်။ 

မသအောင်မမငသ်န ည်  စစ်အိုပ်စို၏ အောဏောလိုယူသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှုက ို တံိုို့မပန ်ည ်အသနမဖင်  APF က 

၂၀၂၁ ခိုနစှ် သမလတွင် သ ကညောခ က်တစသ်စောင် ထိုတ်မပန်ခ  မှုက ို အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက 

 
61 ‘Myanmar National Human Rights Commission joins 19th Annual Meeting of Southeast Asian National Human Rights 

Institutions Forum”, Global New Light of Myanmar, 2 December 2022. Available at https://www.gnlm.com.mm/myanmar-
national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-
seanf/ 
62 “National Human Rights Institutions Express “Grave Concern” over Burma”, 6 October 2007. Available at 
https://forum-asia.org/?p=7388%20Statement:%20https://apf-
prod.s3.amazonaws.com/media/resource_file/myanmar.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA57J6V557ISASX34R&Signa
ture=D9AnzlbZ%2B4OgfBZ39qFFasObLfs%3D&Expires=1675847032 

https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-national-human-rights-commission-joins-19th-annual-meeting-of-southeast-asia-national-human-rights-institutions-forum-seanf/
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အ  အမှတ်မပ  ကက  ဆ ိုသ ောလ်ည်ေး ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးက ို ခ   ေးဖ က်ခ   ည်  MNHRC အသပေါ် တံိုို့မပနရ်ောတငွ် 

လံိုသလောက်မခင်ေး မရှ သ ေးသပ။ ထ ိုို့အမပင် APF က MNHRC က ို ၎င်ေးတ ိုို့၏ အစည်ေးအသဝေးမ ောေးနှင်  

အလိုပ်ရံိုသဆွေးသနွေးပွ မ ောေး  ိုို့ ဆက်လက် ဖ တ် ကောေးသန ည်။63 MNHRC  ည် စစ်အိုပ်စို၏ အက   ေးစှီေးပွောေးက ို ော 

က ိုယ်စောေးမပ သ ော စစ်အိုပ်စို၏ လကသ်အောက်ခံအဖွ ွဲ့မဖစ်ပပှီေး လူူ့အခွင် အသရေးက ို အမှှီအခ ိုကင်ေးစေွာ 

ဆန်ေးစစ ံ်ိုေး ပ်မခင်ေးမမပ ဘ  မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးအတကွ် သကောင်ေးသကောင်ေး အလိုပ်လိုပ်သ ော NHRI တစ်ခို 

မရရှ သစရန ် ဟန်ို့တောေးသန ည်ဆ ို ည ်အခ က်က ိုလည်ေး APF က အ  အမတှ်မပ ရန ် ပ က်ကကွ်ခ   ည်။ 

စစ်အိုပ်စို၏ က ရံှုေးသနသ ော အောဏော  မ်ေးသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှု ည် တရောေးမဝင၊် ဥပသေနငှ် မညှီသ ော်လည်ေး  

ရကပ် ိုင်ေးအ ကောကတည်ေးပင် MNHRC  ည် တရောေးမဝငစ်စ်အိုပ်စိုကသပေးသ ော အမ န်ို့က ို ော လ ိုကန်ာခ   ည်။64 

APF နှင်  SEANF တ ိုို့ ည် မမနမ်ောန ိုငင်ံ၏ သမမမပငတ်ငွ်မဖစပွ်ောေးသနသ ော ပကတ အရှ တရောေးနှင်  MNHRC 

၏ တံိုို့မပန ်သဆောင်ရွကမ်ှုမ ောေးက ို ရင်ဆ ိုင်ရန ်ဆနဒမရှ  ကသပ။ APF ဥကကဌက ၂၀၂၂ ခိုနစှ် ဇူလ ိုင် ၁၅ ရကသ်နို့တငွ် 

ထိုတ်မပန် သ ော သ ကညောခ က်တငွ် “APF နငှ်  MNHRC တ ိုို့အ ကောေး ပွင် လင်ေး၊ မမင် ော ည်  ကူေးလူေး 

ဆက် ွယသ်ရေး လ ိုင်ေးမ ောေး ဆက်ရှ သနရန် အသရေးကကှီေး ညဟ်ို မ မ တ ိုို့ ယံို ကည် ည်။ MNHRC က ို အမှှီအခ ိုကင်ေး၊ 

ယံို ကည် စ တ်ခ  ရပပှီေး ထ သရောက်သ ော NHRI တစ်ခိုမဖစ်လောသစသရေးအတွက် အကအူညှီမ ောေး သထောက်ပံ ပပှီေး 

စွမ်ေးသဆောင်ရည် ပ ိုမ ိုခ ိုင်မော အောေးသကောင်ေးလောသစရန ် လိုပ်သဆောင်သပေး ွောေးမည်က ို ကတ ကဝတ်မပ  ည်” ဟို 

ပါရှ  ည်။65 အမှှီအခ ို ကင်ေးသ ော NHRI တစ်ခိုက ို ဆကလ်က်ထ သတွွဲ့ ဆက်ဆံ ည န်ည်ေးမဖင်  ခ ဥ်ေးကပ်ရန် 

အက   ေးအသ ကောင်ေး  င် သလ ော်သ ော အသမခအသနမ ောေးရှ သ ော်လည်ေး မပနလ်ညဦ်ေးသမော သကောင်ေးမွန်လောရန ်

သမ ော်လင် ခ က်လံိုေးဝ မရှ သတော သ ောအသမခအသနမ   ေးတငွ ် ဤခ ဥ်ေးကပ်မှုနည်ေးလမ်ေးက ို လိုပ်သဆောင်ရန် 

ဤစောတမ်ေးက မတ ိုက်တွန်ေးသပ။ ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးအရ NHRI တစ်ခို ည် ၎င်ေးတွင်ရှ ရမည်  စံနှုနေ်းမ ောေးသအောက်  ိုို့ 

အစဥတ်စ ိုက၊် ဆ ိုေးဆ ိုေးရေွာေးရေွာေး သရောက်ရှ သနလ င် သနာက်ဆက်တွ  အသရေးယူမှုမ ောေး လိုပ်သဆောင်ရ ည်။ 

သနာက်ထပ်၍လည်ေး ဆ ိုထောေး ည်မှော အောဏောရငှတ်စ်ရပ်က ို မှှီခ ိုသန ည်  NHRI တစ်ခိုက ယင်ေးအောဏောရငှ်၏ 

အမပ အမူက ို ပ ိုမ ိုအတင် ရ သစပပှီေး  လူူ့အခွင် အသရေးက ို ကောကွယ်မမြှင် တငသ်ပေးရမည်  NHRI တစ်ခို၏တောဝနန်ှင်  

လံိုေးလံိုေးဆန်ို့က င်သနလ င်လညေ်း သနာက်ဆက်တွ  အသရေးယူမှုမ ောေး ရှ ရ ည်။ 

က ရံှုေးသနသ ော အောဏော  မ်ေးသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှုစတင်ခ  န်မှ နစှ်နှစမ်ပည် သမမောက် ည်အထ  MNHRC  ည ်

ဆ ိုေးရေွာေး သ ော ပ ကက်ွကမ်ှုမ ောေးမဖင်  ော နှစက်ောလမ ောေးက ို သက ော်မဖတ်ခ   ည်။ SEANF၊ APF နှင်  GANHRI တ ိုို့ 

အသနမဖင်  ၎င်ေးတ ိုို့၏ လိုပ်ပ ိုင်ခငွ် အောဏောနှင်  အမ ောေးသလေးစောေးယံို ကည်မှုနှင်  ဝတတရောေးမ ောေးက ို ဆိုပ်က ိုင်ပပှီေး MNHRC 

က ို အဖွ ွဲ့ဝင်အမဖစမှ် ဆ ိုင်ေးငံ ရန်   ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်ပယ်ရန ် အခ  န်တန်ပပှီ မဖစ ်ည်။ MNHRC နငှ်  

ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံသနမှုမ ောေးက ို ရပ်တန်ို့ရန ်အခ  နတ်န်ပပှီ မဖစ ်ည်။ အဆ ိုပါ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် လူူ့အခွင် အသရေး 

အကောအကယွ်သပေးသရေးဆ ိုင်ရော ရလေ်က ို အသလေးထောေးရမည် မဖစ ်ည်။ အကယ်၍ ော 

ရည်ရွယ်ထောေးသ ောရလေ် ည် အမ ောေးမပည် ူတ ိုို့၏ လူူ့အခွင် အရေးက ို အောေးသပေးရနအ်တွက်ဟိုဆ ိုလ င ်

 
63 ‘APF Chairperson’s Statement on the Situation in Myanmar’, APF, 10 May 2021. Available at 
https://www.asiapacificforum.net/news/apf-chairpersons-statement-situation-myanmar/ 
64 Sebastian Strangio “Melissa Crouch on Myanmar’s Coup and the Rule of Law”, The Diplomat, 23 March 2021. Available 

at https://thediplomat.com/2021/03/melissa-crouch-on-myanmars-coup-and-the-rule-of-law/ 
65 “APF Statement on Myanmar Commission”, APF, 15 July 2022. Available at https://www.asiapacificforum.net/news/apf-

statement-myanmar-commission/ 
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ဆ ိုေးရေွာေးမပင်ေးထန်သ ော န ိုငင်တံကောရောဇဝတ်မှု က  ေးလွန ူ်မ ောေးဘက်တငွ်ရပ်တညသ်န က    ိုို့ စစ်အိုပ်စို၏ 

လက်သအောက်ခ ံ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမဖစ် ည် အသလ ောက် စစ်အိုပ်စို၏ ရကစ်က် ကမ်ေး က တ်သ ော ရောဇဝတ်မှုမ ောေးနငှ်  

ဆ ိုေးရေွာေးသ ော ခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးအတငွ်ေးမှ အလ ိုတအူလ ိုပါ မဖစသ်န ည်  MNHRC နှင်  ဆက်လက ်

ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံသနမခင်ေးမ ောေးက မမနမ်ောမပည် ူတ ိုို့၏အခငွ် အသရေးက ို မည်  ိုို့ ခ ိုင်မောအောေးသကောင်ေး သစမည်နည်ေး။ 

APF  ည် MNHRC နှင် ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံသရေးလမ်ေးသ ကောင်ေးက ို ဆက်လက်ဆိုပ်က ိုင်သနသ ော်လည်ေး 

ထ ိုထ သတွွဲ့ ဆက်ဆံမှုမ ောေးသ ကောင်  မည်  ိုို့သအောင်မမင်လောမည် ဆ ို ည်က ိုမူ သရသရရောရော ရငှ်ေးမပန ိုင်မခင်ေး 

မရှ  ည ်အတကွ် “အခ  နက်ိုန်လူပန်ေး” ဆ ို ည် ဆ ိုရ ိုေးအတ ိုင်ေး ော မဖစသ်နသပ ည်။ မမနမ်ောန ိုငင်ံရှ  

လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှု အောေးလံိုေး၏ အရင်ေးခမံဖစသ် ော စစ်အိုပ်စို၏ လက်သဝခံတစ်ခိုမဖစ ်ည်  MNHRC 

နှင် ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံရန် မငင်ေးဆန် မခင်ေးအောေးမဖင်  မမနမ်ောမပည် ူတ ိုို့၏ သနဦွေးသတော်လှန်သရေးက ို သထောက်ခမံခင်ေးနှင်  

စစ်မှန်သ ော ဖကေ်ရယေ်ှီမ ိုကသရစှီ အတွက် တ ိုကပွ် ဝငသ်နမှုက ို အောေးသပေးမခင်ေးတ ိုို့က ော အသအောင်မမင်န ိုင်ဆံိုေး 

မဖစ ်ည်။ အသမခခအံောေးမဖင်  အသရေးကကှီေး ည်မှော APF၊ GANHRI နှင်  SEANF တ ိုို့၏ ဘံိုပန်ေးတ ိုင် ည် 

မမနမ်ောမပည် ူမ ောေး၏ အခွင် အသရေးက ို မမြှင် တင်၊ ကောကယွ်သပေးရန ်ောမဖစပ်ပှီေး ဤ ည်က ို မမနမ်ောအရပ်ဘက် 

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  ညြှ န ှုင်ေးသဆွေးသနွေးတ ိုင်ပင် သဆောငရ်ကွ်ရမည် မဖစ် ည်။ 

MNHRC  ည ်အမှှီအခ ိုကင်ေးသ ော၊ ယံို ကည်စ တ်ခ ရသ ော၊ ထ သရောက်သ ော NHRI တစ်ခို မဖစ်လ ို ည ် 

ဆနဒ မရှ ဘ  စစအ်ိုပ်စိုနငှ်  တစ်က  တတ်ည်ေးတစ်ဉောဏ်တည်ေး မဖစသ်နသ ကောင်ေးက ို အရပ်ဘက်လူထို 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက APF၊ SEANF နှင်  GANHRI တ ိုို့ထံ သပေးပ ိုို့ခ  သ ော အ တ်ဖွင် သပေးစော၊ ထိုတ်မပန်ထောေးသ ော 

သ ကညောခ က်နှင်   တင်ေးထိုတ်မပန်ခ က၊် ထိုတသ်ဝပပှီေးသ ော ANNI အစှီရင်ခစံောနှင်  ယခိုသလ လော 

 ံိုေး ပ်ခ ကစ်ောတမ်ေးတ ိုို့မှ တစ်ဆင်  ရငှ်ေးရှင်ေးလင်ေးလငေ်း သဖော်မပထောေးခ  ပပှီေး မဖစ ်ည်။ MNHRC ၏ 

လိုပ်ရပ်မ ောေး ည် မ မ က ိုယက် ို ကောကယွရ်ံို  ောမက စစ်အိုပ်စိုမှက  ေးလွန် ည်  ရက်စက ်ကမ်ေး က တသ် ော 

အတ တ်ကောလနှင်  ယခိုကောလရောဇဝတ်မှုမ ောေးအတကွ ် တရောေးမ တမှုနှင ် တောဝနယ်ူတောဝနခ်ံမှု 

မသဖောသ်ဆောင်န ိုငသ်ရေးက ိုလည်ေး အောေးပါေးတရ ပါဝင်ကောကွယသ်ပေးသန ည်။ သကောမ်ရငှ်အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေး ည် 

လူူ့အခွင် အသရေး စ တ်ဓောတမ်ရှ ဘ  စစ်တပ်နငှ်  NLD ဥှီေးသဆောငသ် ောအစ ိုေးရတ ိုို့၏  သဘောထောေးနှင်  

လ ိုကသ်လ ောညှီသထွ မဖစသ်စရန် ၂၀၂၀ နှစ်စကတည်ေးက ပွင် လင်ေးမမင် ောမှုမရှ  ည်  သရေွးခ ယ်မှုလိုပ်ငန်ေးစဥ်မဖင်  

သရေွးခ ယခ်ံထောေးရမခင်ေး မဖစ ်ည်။66 သရွှဲ့တငွသ်ဖော်မပထောေး က    ိုို့ပင် GANHRI-SCA နှင်  မမနမ်ောအရပ်ဘက် 

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးတ ိုို့မှ သကော်မရှငအ်ဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးက ို မသရေွးခ ယ်ခင် ပွင် လင်ေးမမင် ောသ ော သရေွးခ ယ်မှု လိုပ်ငန်ေး 

စဥ်လိုပ်သဆောင်ရန် သတောင်ေးဆ ိုခ  သ ော်လည်ေး အသရေးလိုပ်မခင်ေး မခံခ  ရသပ။67   ိုို့မဖင်  GANHRI၊ APF နှင်  SEANF 

တ ိုို့ ည် မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးအသပေါ် တစသ်လ ောက်လံိုေးပ ကက်ွကလ်ောခ   ည အ်တွက် ယခိုအခ  န် ည် ၎င်ေးတ ိုို့၏ 

ရပ်တည်ခ ကက် ို ခ ိုင်မောသစရန ်ည် ယခင်ကထက်ပင်ပ ို၍ အသရေးကကှီေးသနပပှီ မဖစ် ည်။ 

 
66 ‘Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation’, GANHRI, November 2015, 
Section 2. Available at 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-
English.pdf 
67 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/SCA_FINAL_REPORT_-_NOVEMBER_2015-English.pdf


23 
 

SEANF၊ APF နှင်  GANHRI တ ိုို့ ည် ၎င်ေးတ ိုို့၏အစည်ေးအသဝေးမ ောေးတွင် MNHRC က ို 

ပါဝင်ခွင် မပ မခင်ေးအောေးမဖင်  ၎င်ေး တ ိုို့ ည် NHRI မ ောေးမှတစဆ်င်  လူူ့အခငွ် အသရေး ခ ိုင်မောအောေးသကောင်ေးသစသရေးဆ ို ည်  

 တင်ေးစကောေးက ို မတူညှီသ ောနည်ေးလမ်ေးနှစ် ွယ်မဖင်  ယိုတသ်လ ော သစ ည်။ ပထမတစ်ခိုမဖစ ်ည်  

မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးအတကွ်  တင်ေးစကောေးမှော မမနမ်ောနငှ်  သေ တငွ်ေး အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက 

အမပင်ေးအထန ် ဆန်ို့က င်ကန်ို့ကွကသ်န ည ် ကောေးက MNHRC နငှ် ဆက်လက်ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံရရနအ်တွက် 

မမနမ်ောမပည် ူတ ိုို့၏ အခငွ် အသရေးက ို မ က်ကယွ်မပ ၍ရ ည်ဟူသ ော  တငေ်းစကောေး မဖစ ်ည်။ 

ေိုတ ယ တင်ေးစကောေးမှော အမခောေး NHRI မ ောေးအတွက် မဖစပ်ပှီေး ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးက ို လ ိုက်နာမခင်ေး မရှ လ င်လည်ေး 

ထ သရောကသ် ော သနာက်ဆက်တွ အသရေးယူမှု ရှ လောမည ် မဟိုတ်သ ကောင်ေးနှင်  လူူ့အခွင် သရေးက ို ကောကယွ်၊ 

မမြှင် တင်ရန် စစ်မှန်သ ောကက  ေးစောေးအောေးထိုတ်မှု မရှ ခ  လ င်သတောင် အသပေါ်ယံ သရွှေမံှုကက လိုပ်မပရံိုမဖင်  NHRI  

တစ်ခိုအမဖစ ်လကခံ်ရန ိုင် ည်ဆ ိုသ ော  တင်ေးစကောေးမဖစသ်ပ ည်။ 

စစ်အိုပ်စိုနငှ်  ၎င်ေး၏လကသ်ဝခံအိုပ်စိုမ ောေးက ို ဖယ် ကဥထ်ောေး ည ် န ိုင်ငတံကောအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၊ 

အစ ိုေးရမ ောေးနှင်  အစ ိုေးရခ င်ေးခ  တ်ဆက်လိုပ်သဆောင် ည  ် အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ပ ိုမ ိုမ ောေးလော ည ်အတကွ် MNHRC 

 ည် APF၊ GANHRI နှင်   SEANF တ ိုို့အတကွ် ပ ို၍မပဿနာရှ လောသစ ည်။ အမနှ်စငစ်စဆ် ိုရလ င် APF၊ GANHRI 

နှင်  SEANF တ ိုို့ ည် လူူ့အခွင် အသရေးက ို သလေးစောေးရမည်  ၎င်ေးတ ိုို့၏ လိုပ်ပ ိုင်ခငွ် အောဏောရှ  ည ်အတွက် 

စစအ်ိုပ်စို၏ လကသ်ဝခံ အိုပ်စိုမ ောေးက ို ဖယ ်ကဥ်ရန် အမခောေး ူမ ောေးထက်ပင် ပ ို၍တောဝန်ရှ  ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစှ် 

သဖသဖော်ဝါရှီ ၁ ရကသ်နို့တွင ် က ရံှုေးသနလ က်ရှ  ည်  အောဏောလိုယူသရေး ကက  ေးပမ်ေးမှု ည် တရောေးမဝငသ် ော 

လိုပ်ရပ်တစ်ခိုမဖစရ်ော စစအ်ိုပ်စိုမှ MNHRC က ို ၎င်ေး၏အိုပ်ခ  ပ်မှု သအောက်တငွ် လိုပ်ငန်ေးမ ောေးက ို 

ဆက်လက်လိုပ်သဆောင်ရန် ထိုတ်မပန်ခ  သ ော အမ န်ို့ ည်လည်ေး တရောေးမဝင်လိုပ်ရပ် ော မဖစ် ည်။ မမနမ်ောန ိုင်င၌ံ 

မဖစပ် က်သန ည ် အသမခအသနမ ောေး၏ မပင်ေးထန် ဆ ိုေးရေွာေးမှု အတ မ်အနကက် ို SEANF၊ APF နှင်  GANHRI 

တ ိုို့အတွင်ေးတွင် နှံို့နှံို့စပ်စပ်နာေးလည်ထောေးမခင်ေး မရှ  ကသ ေးဘ  ဤအသမခအသနက ို သမပောင်ေးလ ရနအ်တကွ် 

လိုပ်သဆောငရ်န ်အသရေးတကကှီေး လ ိုအပ်သန ည်။  

 

MNHRC က ု န ုင်င တကာနှင့်် နေသတွင်ျားအေွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျားမှ ဆ ုင်ျားင ့်ခြင်ျား၊ ေယရှ်ာျားခြင်ျားနှင့်် 

ထုတ်ပယ်ခြင်ျား 

GANHRI နှင်  APF တ ိုို့၏ ဖွ ွဲ့စည်ေးတည်သထောင်မခင်ေးဆ ိုင်ရော စောရွက်စောတမ်ေးမ ောေးတငွ် NHRI တစ်ခိုက ို 

၎င်ေးတ ိုို့၏ အဖွ ွဲ့ဝငအ်မဖစမှ် ဆ ိုင်ေးငံ ၊ ဖယ်ရှောေး   ိုို့မဟိုတ ် ထိုတ်ပယ်ရန် ယနတရောေးမ ောေး ပါရှ  ည်။68 SEANF 

တွင်လည်ေး “အသရွှဲ့သတောင်အောရသှေ တငွ်ေးရှ  မပည် ူမ ောေး၏ လူူ့အခွင် အသရေးက ို ထ သရောက်သ ော မမြှင် တင်မှု၊ 

ကောကယွ်မှုနှင်  မဖည ဆ်ည်ေးမှု လိုပ်သပေးန ိုင်ရနအ်တွက.်......” ဟူသ ော အပ ိုေ ် ၂(၁) အပါအဝင် 

၎င်ေး၏အဖွ ွဲ့ဝင်မ ောေးက သလေးစောေးလ ိုကန်ာပါမည်ဟို သ ကညောရ ည်  အသမခခံမူမ ောေးပါရှ သ ော ပဋ ညောဥတ်စ်ရပ် 

 
68 “SEANF Charter”, 28 June 2007. Available at https://seanf.asia/seanf-charter/. 

https://seanf.asia/seanf-charter/
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ရှ  ည်။69 MNHRC  ည် ထ ို အခ က်က ို ပ က်ကကွ် ည်မှော အရှင်ေးကကှီေးမဖစ၍် သနာက်ဆက်တွ  အသရေးယူမှုက ို 

သဖောသ်ဆောင်ရမည် မဖစ်  ည်။ 

GANHRI ဗ  ရ ို ည် ၎င်ေး၏ဥပသေ အပ ိုေ် ၂၄.၂ အရ MNHRC အောေး ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးက ို 

‘တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင်ေး လ ိုကန်ာမှု’ ထက်ပင် န မ် က သန ည ်အတွက် ၎င်ေးက ို အဖွ ွဲ့ဝငအ်မဖစမှ် ဖယ်ရှောေးန ိုင် က    ိုို့ 

‘B’ အဆင်   တ် မှတ်ခ ကက် ိုလည်ေး မပနလ်ည်ရိုပ်  မ်ေးန ိုင် ည  ်လိုပ်ပ ိုင်ခငွ် ရှ  ည်။70 ပ ို၍အသရေးကကှီေး ည်မှော 

ပါရှီအသမခခံမူမ ောေး က ို MNHRC က ဆ ိုေးရေွာစွော ခ   ေးသဖောက်ခ  မခင်ေးမဖစပ်ပှီေး ထ ိုခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးက ၂၀၂၁ ခိုနစှ် 

သဖသဖော်ဝါရှီလ အောဏောလိုယူသရေးကက  ေးပမ်ေးမှု မတ ိုငခ်ငက်တည်ေးကပင် မမင် တကသ်နခ   မဖင်  GANHRI က 

MNHRC က ို အလိုပ်မဖစသ် ော NHRI တစ်ခိုအမဖစ ် ဆကလ်က်၍ အ  အမှတ်မမပ သတော ဘ  သနန ိုင် ည်။71 

GANHRI ဥပသေ၏ ပိုေ်မ ၁၆.၂ အရ GANHRI-SCA ၏ A အဆင်   တ်မှတ်ခထံောေးရသ ော NHRI တစ်ခိုက ို 

မပနလ်ည်ဆန်ေးစစ် ံိုေး ပ်ရနအ်တွက် GANHRI ဥကကဌ   ိုို့မဟိုတ် GANHRI-SCA အဖွ ွဲ့ဝင်တစ်ဖွ ွဲ့ဖွ ွဲ့က  

လွတ်လပ်စွော ဆံိုေးမဖတ်န ိုင် ည်။   ိုို့သ ော် MNHRC က    ိုို့ B အဆင်  တ်မှတ်ခံထောေးရသ ော NHRI တစ်ခိုက ို 

ပံိုမှန်မပန်လညဆ်န်ေးစစ် ံိုေး ပ်န ိုင်ရနမှ်ော မလွယ်ကသူပ။ ယင်ေးအစောေး NHRI တစ်ခိုခိုက အဆင်  တ်မှတသ်ပေးရန် 

သတောင်ေးဆ ိုလ င်   ိုို့မဟိုတ် အဆင် မပန ် လည် တ်မှတသ်ပေးရန ် သတောင်ေးဆ ိုလ င်   ိုို့မဟိုတ် ပါရှီအသမခခံမူမ ောေး 

  ိုို့မဟိုတ် အထကတ်ွင် တင်မပခ   ည ်အခ က်မ ောေးအသပေါ် လ ိုကန်ာမှုက ို  က်သရောက်ထ ခ ိုက်န ိုင် ည ် 

အသမခအသနသမပောင်ေးလ မှုမ   ေးမဖစ်လ င် GANHRI-SCA က B အဆင် ရထောေးသ ော NHRI တစ်ခိုက ို 

မပနလ်ည်ဆန်ေးစစ်န ိုင် ည်။72 GANHRI  ည် B အဆင်  NHRI မ ောေးက ို A အဆင်  NHRI မ ောေးနည်ေးတူ 

မပနလ်ည်ဆန်ေးစစ်ခွင် ရရန ်ကက  ေးပမ်ေး င်  ည်။ MNHRC အသရေးတွင် GANHRI အသနမဖင်  ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးအောေး 

‘တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင်ေးလ ိုကန်ာမှု’အဆင် နှင် ပင် စံခ  န်မမှီသတော  ည်     ောထင်ရှောေးသ ော အသမပောင်ေးအလ  

အသမခအသနတစ်ရပ်က ို အသမခခံ၍ MNHRC က ို မပနလ်ည်ဆန်ေးစစ် ံိုေး ပ်  င်  ည်။73 အကယ်၍ 

အဆင် မပန်လည် တ်မှတ်သပေးရန ် MNHRC က သတောင်ေးဆ ိုခ  လ င် ၎င်ေး၏ လက်ရှ လူူ့အခွင် အသရေး 

မှတ်တမ်ေးမ ောေးအရ စံခ  န်မှီမည်မဟိုတဘ်  အ  အမှတ်မပ မှုမဖစသ် ော အဆင်  တ်မှတ်မခင်ေးလည်ေး ခံရမည် 

မဟိုတသ်ပ။ 

၂၀၂၂ ခိုနစှ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်သနို့ သနို့စွ မဖင်  APF နှင်  SEANF တ ိုို့ထံ သပေးပ ိုို့သ ော အ တ်ဖွင် သပေးစောတငွ် မမနမ်ော 

အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက APF တွင် NHRI မ ောေးက ို အဖွ ွဲ့ဝင်အမဖစ်မှ ထိုတ်ပယ်န ိုင် ည ် လိုပ်ပ ိုင်ခငွ်  

ရှ  ည်ဟို သထောကမ်ပခ   ည်။ အံ အောေး င် စရောသကောင်ေး ည်မှော  ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးနှင်  APF၊ SEANF GANHRI 

တ ိုို့၏ စည်ေးမ ဥ်ေးမ ောေးက ို MNHRC က လ ိုကန်ာမှုမရှ သနသ ောလ်ည်ေး မမနမ်ောန ိုင်ငံ၏ လူူ့အခငွ် အသရေးအသမခအသနနှင်  

ပတ် က်၍ APF၊ SEANF နှင်  GANHRI တ ိုို့ထံမှ  အ ံတစ်စက်ပင် မ ကောေးရမခင်ေး မဖစ ်ည်။ APF ဖွ ွဲ့စည်ေး 

အိုပ်ခ  ပ်ပံိုစည်ေးမ ဥ်ေးအရ APF ၏ Forum Councillor မ ောေး ည် အပ ိုေ ်၁၁.၅(က)-(ခ) နငှ်  ၁၂.၁(က)-(ခ) တ ိုို့အရ 

၎င်ေးတ ိုို့၏ အောဏောက ိုက င်  ံိုေး၍  MNHRC က ို ပါရှီအသမခခမူံမ ောေး မလ ိုကန်ာမှုအတကွ်  ံိုေး ပ်၊ ထိုတ်ပယ်န ိုင် 

 
69 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 
70 “GANHRI Statute”, 5 March 2019. Available at https://ganhri.org/governance/ 
71 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 
72 Accreditation’, GANHRI. Available at https://ganhri.org/accreditation/ 
73 အထက်ပါအတ ိုင်ေး။ 
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 ည်။74 ထ ိုို့အမပင်  ကောေးမဖတအ်စှီအမံအသနမဖင်  APF  ည် အဆ ိုပါ ံိုေး ပ်မှု၏ရလေ်က ို သစောင် ဆ ိုင်ေးသနစဥ် 

ကောလ သနာက်ထပ်မပ လိုပ်မည်  ၎င်ေး၏ အစည်ေးအသဝေးမ ောေးနှင်  သတွွဲ့ဆံိုပွ မ ောေး  ိုို့ MNHRC အောေး မဖ တ ်ကောေးဘ  

သန၍ရ ည်။ 

 

အေောဂတ်က ု နမ ာ် ကည့််ခြင်ျား 

APF၊ GANHRI နှင်  SEANF တ ိုို့အသနမဖင်  စစအ်ိုပ်စို   ိုို့မဟိုတ် ၎င်ေး၏လက်သဝခံအိုပ်စိုက ို ၎င်ေးတ ိုို့၏ 

အစည်ေး အသဝေးနှင်  ပွ မ ောေး  ိုို့ တက်သရောက်ခငွ် မသပေးမခင်ေး   ိုို့မဟိုတ် ၎င်ေးတ ိုို့၏လိုပ်ငန်ေးစဥ်မ ောေးတွင် ပါဝင်ခငွ်  

မမပ မခင်ေး စသ ော မူအသပေါ်ရပ်တညသ် ော သမခလှမ်ေးမ ောေးက ို သဖောသ်ဆောင် င်  ည်။ အခ   ွဲ့သ ော န ိုငင်တံကောနှင်  

သေ တွင်ေး အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက စစ်အိုပ်စို   ိုို့မဟိုတ် စစ်အိုပ်စို၏ န ိုင်ငသံရေးနှင် မဆက်စပ်သ ော 

က ိုယ်စောေးလှယ်မ ောေးက ို ၎င်ေး တ ိုို့၏ အစှီအစဥ်မ ောေး၊ ဖ ိုရမ်မ ောေး  ိုို့ပါဝင်ရန ် ဖ တ် ကောေးမှုမ ောေး ရှ သ ော်လည်ေး 

လူူ့အခွင် အသရေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး မဖစ်သ ော APF၊ GANHRI နှင်  SEANF တ ိုို့အသနမဖင်  ၎င်ေးတ ိုို့၏ 

ပလက်သဖောင်ေးမ ောေးက စစအ်ိုပ်စိုအတွက ် တောဝနခ်ံရမခင်ေးမှ သရေှာင်ရှောေးန ိုင်ရန်နငှ်  တရောေးဝင်မှုရရှ လောသရေး 

လိုပ်သဆောင် ည်  သနရောအမဖစ် ကူညှီသပေးမခင်ေး   ိုို့မဟိုတ် ဝါေမဖနိ်ု့ခ  သရေး လှုပ်ရှောေးမှုက ို အောေးသပေးကူညှီ ည် သနရော 

မမဖစသ်စသရေးအတွက ် အခ ိုငအ်မောလိုပ်သဆောင်ရန် ပ ို၍ တောဝန် ကကှီေး ည်။ ထ ိုို့အမပင် ထ ိုအဖွ ွဲ့မ ောေး ည ်

မမနမ်ောအရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးနှင်  မမနမ်ောမပည် ူမ ောေး၏ အ ံက ို နာေးသထောင်မခင်ေး၊ လူူ့အခငွ် အသရေးက ို 

သအောက်သမခမပည ူ်အဆင် ထ  သထောက်ခအံောေးသပေးမခင်ေး၊ နှင်  MNHRC ရပ်တန်ို့ ွောေးသစသရေးက ို 

က ိုငတ်ွယသ်ဆောင်ရွကရ်မည် မဖစ် ည်။ MNHRC မပဿနာ ည် ဤအတ ိုင်ေး သပ ောက်ကယွ်  ွောေးမည် မဟိုတ်ပါ။ 

ထ ိုအခ က်က ို   ရှ သ ောသ ကောင်  အလိုပ်အဖွ ွဲ့ ည် NHRI ဆ ိုင်ရော ကျွမေ်းက င် မူ ောေး၏ အကူအညှီမဖင်  NHRI 

အ စ်တစ်ခို တညသ်ထောင်န ိုငသ်ရေးအတွက ် ဥပသေအ စ်တစ်ရပ်က ို မူ ကမ်ေးသရေးဆွ ပပှီေး 

အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေးအစ ိုေးရ (NUG)၊ မပညသ်ထောင်စို လွှတ်သတော်က ိုယ်စောေးမပ သကောမ်တှီ (CRPH)၊ နှင်  

အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေး အတ ိုင်ပင်ခံသကောင်စှီ (NUCC) တ ိုို့က ို NHRI ဥပသေ စတ်စ်ရပ် မပဌောန်ေးသပေးရန ်

စည်ေးရံိုေးလံှုွဲ့သဆော်လ က်ရှ  ည။်75 ထ ိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနငှ်  အမခောေးသ ော အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် မမနမ်ောန ိုငင်ံ၏ 

ဖက်ေရယေ်ှီမ ိုကသရစှီနငှ်  လူူ့အခွင်  အသရေးတ ိုို့အတွက် ဘဝမ ောေးစွောက ို စသတေးခ    ည ် အမ   ေးမ   ေးသ ော ဘော ောသရေး၊ 

လူမ   ေးသရေးနှင်  လူတန်ေးစောေးအလွှောသပါင်ေးစံိုမှ မပည် ူမ ောေးက ို သလေးစောေးဂ္ိုဏ်မပ  သ ောအောေးမဖင်  ၂၀၂၂ ခိုနစှ် 

  ဂ္ိုတ်လ ၈ ရကသ်နို့တငွ်က သရောကသ် ော ၁၉၈၈ ေှီမ ိုကသရစှီအသရေးသတော်ပံို ၃၄ နှစ ်မပည ်သမမောကသ် ောသနို့တွင် 

ပူေးတွ သ ကညောခ ကတ်စသ်စောင ် ထိုတ်မပန်ခ   ည်။ ယင်ေးအဖွ ွဲ့မ ောေးက ထိုတ်မပန်ခ က ် တွင် “MNHRC ၏ 

ရပ်တည်ခ က်၊ လိုပ်ရပ်မ ောေးနှင်  ၎င်ေး၏တည်ရှ မှုတ ိုို့ ည် မမနမ်ောမပည် ူလူထို၏ ဖက်ေရယ် 

ေှီမ ိုကသရစှီအသရေးသတော်ပံိုအောေး ထ ခ ိုက်ဆိုတယ်ိုတသ်စပါ ည်။” ဟို ဆ ိုကော NHRI အ စ်တစ်ရပ် သပေါ်သပါကခ်  န် 

 
74 “APF Constitution”, 1 January 2018. Available at https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-constitution/ 
75 “Myanmar Civil Society Proposes New Union Human Rights Commission Law Amid Ongoing Campaign of Terror by the 
Myanmar Military Junta, Urges Its Swift Adoption”, 14 December 2021, CSO Working Group on MNHRC Reform and Asian 
NGO Network on National Human Rights Institutions. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/myanmar-civil-society-proposes-new-union-human-rights-commission-
law-amid-ongoing-campaign-of-terror-by-the-myanmar-military-junta-urges-its-swift-adoption/ 

https://www.asiapacificforum.net/resources/apf-constitution/
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https://progressivevoicemyanmar.org/2021/12/14/myanmar-civil-society-proposes-new-union-human-rights-commission-law-amid-ongoing-campaign-of-terror-by-the-myanmar-military-junta-urges-its-swift-adoption/
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တန်ပပှီဟို သတောင်ေးဆ ိုခ   က ည်။76 ၎င်ေးတ ိုို့၏ ဆနဒမ ောေးနငှ်  မမနမ်ောမပည် ူတ ိုို့၏ ဆနဒမ ောေးက ို သလေးစောေးဂ္ိုဏ်မပ ရ 

မည် မဖစ ်ည်။ 

 

ေ ဂ ုျား 

ကကှီေးမောေးဆ ိုေးရေွာေးသ ော  ကမ်ေး က တ်ရက်စကမ်ှုမ ောေးက ို က  ေးလွန်သန ည်  စစအ်ိုပ်စိုအောေး MNHRC က 

အကူအညှီသပေးပပှီေး ကကံရောပါအမဖစ ် လိုပ်သဆောင်သနမှု၏ ဆ ိုေးရေွာေးမပင်ေးထန် ည်  အသမခအသနက ို  အလ ငအ်မမန ်

သမဖရှင်ေးရမည်။ ထ ိုို့အမပင် GANHRI၊ APF နှင်  SEANF တ ိုို့အသနမဖင်  ခ ိုင်မောသ ော အသရေးယူသဆောင်ရကွ်မှုမ ောေးက ို 

လိုပ်သဆောငရ်မည်မဖစပ်ပှီေး ၎င်ေးတ ိုို့အတကွ် လက်ရှ အတ ိုင်ေး ပ ိုသနပမ က ောေးသနပမ  အသမခအသနမဖင်  

သရွှဲ့ဆက ွ်ောေးရနမှ်ော လံိုေးဝမမဖစန် ိုင်သပ။ ဤအဖွ ွဲ့အစည်ေးအောေးလံိုေးနှင်  ထ ိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးအတွင်ေး 

အလိုပ်လိုပ်သန ည ် အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် ၎င်ေးတ ိုို့အသပေါ် လူထိုလက်ခယံံို ကည်မှု၊ မူအသပေါ်ရပ်တည်မှုနငှ်  

လူူ့အခွင် အသရေးနယ်ပယအ်တငွ်ေးရှ  ၎င်ေးတ ိုို့၏ အခန်ေးကဏ္ဍ စ ည်တ ိုို့အပါအဝင် က စစမ ောေးစေွာအသပေါ် 

ထ ခ ိုက်သစမည်  အနတရောယက် သရောကသ်စ ည်။ ခ ဥ်ေးကပ်မှုက ို သမပောင်ေးလ ရန်အတွက် မမန်မောအရပ်ဘက်လူထို 

အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက သတောင်ေးဆ ိုထောေးပပှီေး မဖစ ်ည်။ GANHRI APF နှင်  SEANF တ ိုို့အသနမဖင်  

သအောကတ်ွငသ်ဖော်မပထောေး ည်  အကကံမပ တ ိုကတ်ွန်ေးခ က်မ ောေးအသပေါ် အသမခခံ၍ တံိုို့မပနရ်မည် မဖစ် ည်။ 

▪ ပထမဆံိုေးအသနမဖင်  MNHRC က ို စစ်အိုပ်စို၏   ဇောခံသကော်မရှငအ်မဖစန်ငှ်  စစအ်ိုပ်စို၏ ဝါေ 

မဖနိ်ု့ခ  သရေးအတွက ်က ရ ယောတစ်ခိုအမဖစ ်အ  အမှတ်မပ ရမည်။ 

▪  ေိုတ ယအခ က်အသနမဖင်  စစ်အိုပ်စို၏ ထ န်ေးခ  ပ်မှုသအောက်တငွ် လံိုေးလံိုေးလ ောေးလ ောေးသရောက်သန ည်  

MNHRC မှ ၂၀၂၁ ခိုနစှ ် သဖသဖော်ဝါရှီလ ၁ ရက်သနို့ က ရံှုေးသနသ ော အောဏော  မ်ေးလိုယူသရေး 

ကက  ေးပမ်ေးမှုသနာက်ပ ိုင်ေးနှင်  ယင်ေးမတ ိုင်မှီကောလမ ောေးကတညေ်းကပင် ပါရှီအသမခခံမူမ ောေးက ို လ ိုကန်ာမခင်ေး 

သတောကသ်လ ောက်မရှ ခ   ည အ်သပေါ် သနာက်ဆက်တွ  အသရေးယူမှုမ ောေး ရှ ရမည်။ 

▪ တတ ယအခ က်အသနမဖင်  APF၊ SEANF နှင်  GANHRI တ ိုို့အသနမဖင်  လူူ့အခွင် အသရေး 

သကောင်မရှငအ် စတ်စ်ရပ် သပေါ်သပေါ်လောသရေး လိုပ်သဆောငသ်နသ ော မမန်မောအရပ်ဘက် 

လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ ကက  ေးပမ်ေးခ က်မ ောေးက ို သထောက်ခအံောေးသပေးရမည။် 

အဓ ကအခ က်မှော ဤအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး ည် အလွန်ရှင်ေးလင်ေး၊ ရ ိုေးစင်ေးသ ော လိုပ်ပ ိုင်ခွင် အောဏော 

ရှ ထောေးပပှီေး ၎င်ေးတ ိုို့၏ မ ိုငေ်းတွင် မင်ေးဆ ိုေးမင်ေးညစ်၊ အမိုန်ေးတရောေးနငှ်  အကကွင်ေးမ  အောဏောရငှ်စနစ် 

တ ိုို့က ိုသက ော်လွန်ပပှီေး လူူ့အခငွ အ်သရေးနှင်  ေှီမ ိုကသရစှီက ို သရေွးခ ယ်မခင်ေးမဖင်  မှနက်နသ် ောဘက်တငွ် ရပ်တည်ရန် 

က င် ဝတ်ပ ိုင်ေးအရ သရေွးခ ယ်ရမည် တောဝန ်ရှ သန ည်။ 

 
76 “Time for the Emergence of a New National Human Rights Commission Representing the People of Myanmar”, 7 August 

2022, CSO Working Group and 32 Myanmar Civil Society Organizations. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/07/time-for-the-emergence-of-a-new-national-human-rights-commission-
representing-the-people-of-myanmar/ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/07/time-for-the-emergence-of-a-new-national-human-rights-commission-representing-the-people-of-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/08/07/time-for-the-emergence-of-a-new-national-human-rights-commission-representing-the-people-of-myanmar/
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အကက ခပ တ က်ုတေွ်ျားြ က်မ ာျား 

န ုင်င တကာနှင့်် နေသတငွ်ျား NHRI ဆ ုင်ရာ အေွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား (SEANF၊ GANHRI နှင့်် APF) 

• MNHRC က ို လူကကှီေးမင်ေးတ ိုို့ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး၏ အဖွ ွဲ့ဝငအ်မဖစ်မှ ဆ ိုင်ေးငံ ရန ်  ိုို့မဟိုတ် ထိုတ်ပယ်ရန၊် 

• စစ်မှန်သ ော ဖက်ေရယေ်ှီမ ိုကသရစှီ ရရှ သရေးအတွက် သရေှးရှုသဆောင်ရွကသ်နသ ော မမနမ်ောမပည် ူမ ောေးက ို  

သထောက်ခပံပှီေး စစ်အိုပ်စို၊ နှင်  ၎င်ေး၏ ဆ ိုေးရေွာေးသ ော လူူ့အခွင် အသရေးခ   ေးသဖောက်မှုမ ောေးနှင်  

န ိုင်ငတံကောရောဇဝတ်မှုမ ောေးက ို အ  အမှတမ်ပ မှု မလိုပ်မ သစသရေး သရေှာင်ရှောေးရန်အတွက ် MNHRC နငှ်  

ထ သတွွဲ့ဆက်ဆံမှုမ ောေးအောေးလံိုေးက ို ရပ်တန်ို့မခင်ေးမဖင  ် မူအသပေါ် အသမခခရံပ်တညသ်ဆောင်ရွကရ်န်၊ 

• လောမည်  GANHRI နှစပ်တ်လည် အသထွသထွအစည်ေးအသဝေးတွင် ၎င်ေး၏စည်ေးမ ဥ်ေးမ ောေးက ို 

အသမပောင်ေးအလ လိုပ်၍ “B” အဆင်  တ်မှတ်ခထံောေးသရသ ော NHRI မ ောေးက ို မပနလ်ည်ဆန်ေးစစ် ံိုေး ပ် 

ခွင် မပ ရန၊် 

• မပည်သထောင်စိုလူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင် သဖော်သဆောင်ရန ် တ ိုကတ်နွ်ေးလိုပ်ဆောငသ်န ည်  မမနမ်ော 

အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို သထောက်ခံရန၊် နငှ  ်

• လူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင်အ စ ် ဖွ ွဲ့စည်ေးန ိုငသ်ရေး လိုသပ်ဆောင်သနသ ော အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေး 

အစ ိုေးရနှင်  စတငသ်ဆွေးသနွေးပပှီေး သထောက်ခံပံ ပ ိုေးရန။် 

န ုင်င တကာ အလှှူရှင်မ ာျား 

• MNHRC ၏ စှီမံက နေ်းနှင်  လိုပ်သဆောင်မှုမ ောေးက ို MNHRC ၏ လိုပ်သဖော်က ိုင်ဖက်မ ောေးမှတစ်ဆင်  

တ ိုကရ် ိုကမ်ဖစသ်စ၊  ွယ်ဝ ိုကမ်ဖစ်သစ ဘဏ္ဍောသငသွထောက်ပံ မှု ရပ်ဆ ိုင်ေးရန၊် 

• GANHRI၊ SEANF နငှ်  APF တ ိုို့မှ MNHRC က ို အဖွ ွဲ့ဝင်အမဖစမှ် ဆ ိုင်ေးငံ ရန ်   ိုို့မဟိုတ် 

ထိုတ်ပယသ်စရနအ်တကွ် တ ိုက်တွန်ေးသတောင်ေးဆ ိုရန၊် နငှ  ်

• လူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင်အ စ်တစ်ရပ် ဖွ ွဲ့စည်ေးန ိုငသ်ရေး လိုပ်သဆောငသ်နသ ော အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေး 

အစ ိုေးရနှင်  အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို ပံ ပ ိုေးသပေးရန်။ 

ကလုသမဂဂနှင့်် အခြာျားနသာ န ုင်င တကာ အေွ ွဲ့အစည်ျားမ ာျား/အစ ုျားရမ ာျား 

• MNHRC နှင်  ထ သတွွဲ့ဆကဆံ်မှု ရပ်ဆ ိုင်ေးရန ်   ိုို့မဟိုတ် မဆက်ဆံဘ  ဆက်လက်သနရန၊် နှင်  

အမခောေးအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး/အစ ိုေးရမ ောေးက ိုလည်ေး ဤ  ိုို့လိုပ်သဆောငသ်ရေး တ ိုကတ်ွန်ေးရန်၊ 

• MNHRC ၏ စှီမံက နေ်းနငှ်  လိုပ်သဆောင်မှုမ ောေးအတွက် ပံ ပ ိုေးသပေးမခင်ေးက ို ရပ်ဆ ိုင်ေးရန်၊ 

• လူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှင်အ စ်တစ်ရပ် ဖွ ွဲ့စည်ေးန ိုငသ်ရေး လိုပ်သဆောငသ်နသ ော အမ   ေး ောေးညှီညတွသ်ရေး 

အစ ိုေးရနငှ်  အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးက ို ပံ ပ ိုေးသပေးရန်၊ 

• မမနမ်ောန ိုငင်ံတငွ် စစ်မှန်သ ောဖကေ်ရယ်ေှီမ ိုကသရစှီစနစ်တစ်ရပ် သပေါ်သပါက်သရေးအတွက် 

လှုပ်ရှောေးလိုပ်သဆောင်သနသ ော မမနမ်ောမပည် ူတ ိုို့၏ တ ိုကပွ် က ို သထောက်ခပံံ ပ ိုေးသပေးရန် နှင ် စစအ်ိုပ်စို 

  ိုို့မဟိုတ် ၎င်ေး၏လကသ်ဝခံအိုပ်စိုမ ောေး   ိုို့မဟိုတ် စစ်အိုပ်စိုအောေး တ တတ်ဆ တ ် သထောက်ခံ 
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အောေးသပေး ည်  MNHRC က    ိုို့သ ော အိုပ်စိုမ ောေးက ို တရောေးဝင်မှု မသပေးရန် သတောင်ေးဆ ိုသ ော 

မမနမ်ောမပည် ူမ ောေး၏ သတောင်ေးဆ ိုခ ကက် ို သလေးစောေးရန။် 

 

 

အမ   ျားသာျားညီညတွ်နရျားအစ ုျားရ၊ ခပည်နထာင်စုလ တန်တာက် ုယ်စာျားခပ နကာ်မတီနငှ့်် အမ   ျားသာျားညီညတွ်နရျား 

အတ ငု်ပင်ြ နကာငစ် ီ

• ၂၀၁၄ ခိုနှစ် မမနမ်ောန ိုင်ငံ အမ   ေး ောေးလူူ့အခွင် အသရေးသကော်မရှငဥ်ပသေက ို ဖ က်  မ်ေးရနန်ှင်  မမနမ်ော 

အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးမှ NHRI အ စတ်စ်ရပ် တညသ်ထောင်ရန် မူ ကမ်ေးသရေးဆွ  ထောေး ည်  

UHRC ဥပသေအ စ်က ို မပဌောန်ေးရန်၊ နှင  ်

• NHRI အ စတ်စ်ရပ် ဖွ ွဲ့စည်ေးန ိုင်ရနအ်တွက် အရပ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေးနှင်  တ ိုင်ပင်ပပှီေး UNHRC၊ 

အလှ ရှင်အစ ိုေးရ နငှ်  န ိုငင်တံကောအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ောေး အပါအဝင် ကိုလ မဂ္ဂထံမှ အကူအညှီမ ောေး 

သတောင်ေးခရံန။် 


