
 

[ပ ူးတ ွဲထတုပ်ပန််က ြေညာချြေ]််ပြန်ြာန ငုင််ံ-်ပြန်ြာန ငုင်အံြျ  ူးသာူးလ ူ့အခ ငူ့အ်က ူးကြော်ြရှင််

အကနပြငူ့််COVID-19်ြေပ်က ာဂါြောလအတ ငူ်း်လ ူ့အခ ငူ့အ်က ူးြောြေ ယက် ာငူ့က်ရှာြေ််ြှု်

ကသချာက က ူး်လပ်ုက ာင ်န် 

(ဘနက်ကောက်/ရနက်ုန၊် ၂၀၂၀ ခုနစှ် ကေလ ၂၇ ရက်ကန ေ့) - မေနေ်ောန ငုင်အံေ   ျိုးသောျိုး လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး 

ကကော်ေရှင ် (Myanmar National Human Rights Commission - MNHRC) အကနမြငေ့ ် COVID-19 

ကပ်ကရောဂါမြစပ်ွောျိုးကနခ  နတ်ငွ ် ပ ုေ ုဆ ုျိုးရွောျိုးလောကနကသော လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးအောျိုး  ဝငက်ရောက ်

ကမြရှငျ်ိုးကပျိုးမခငျ်ိုး ေရှ ခ ေ့သညေ့်အကပေါ် ြောက ျိုးန ငုရ်နအ်တွက် ၎ငျ်ိုး၏ လုပ်ပ ငုခွ်ငေ့ ် အောဏောေ ောျိုးနငှေ့ ်

တောဝနဝ်တတ ရောျိုးေ ောျိုးက ု ေက ကောက်ေရွံဘ    ကရောက်ပ ငုန် ငုစွ်ောမြငေ့ ် အမပညေ့်အဝ ကဆောငရွ်ကရ်န ် အခွငေ့အ်ကရျိုး 

အကမခမပ  အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးေှ ယကန ေ့ ကမပောဆ ုလ က်ုသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနစှ် ဇနန်ဝါရီလတွင ် ခန ေ့အ်ပ်ခ ေ့သညေ့် MNHRC ၏ အြွ ွဲ့ဝငသ်စေ် ောျိုးသည် လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး 

ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးအကပေါ် က ုငတ်ွယ်လ ုကသော စ တ်ရငျ်ိုးနငှေ့ ် စ တ်ဆန္ဒကငျ်ိုးေ ေ့ကနသည်ဟု အောရှကေသ 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးနငှေ့ ် ြံွွဲ့ ဖြ  ျိုးကရျိုးြ ုရေ် (Asian Forum for Human Rights and Development – FORUM-

ASIA) ေှ ြွ ွဲ့စည်ျိုး ောျိုးကသော အောရှ ကေသ အေ   ျိုးသောျိုးလ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးဌောနေ ောျိုးဆ ငုရ်ော အစ ုျိုးရေဟုတ်ကသော 

အရပ်ဘက် အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးကွနရ်က် (Asia NGO Network on National Human Rights Institutions – 

ANNI) နငှေ့အ်တ  မေနေ်ောန ငုင်ရံှ  အခွငေ့အ်ကရျိုးအကမခမပ  အရပ်ဘကအ်ြွ ွဲ့အစည်ျိုး (၂၁) ြွ ွဲ့တ ု ေ့က  

ကမပောဆ ုလ ကု်သည်။ 

MNHRC အကနမြငေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး အောျိုးကပျိုးမေြှငေ့တ်ငက်ရျိုးနငှေ့ ် ကောကွယ်ကစောငေ့က်ရှောက်ကရျိုး 

တွငသ်ောေက ေေီ ုကကရစီအကမခခံေ ေ ောျိုးနငှေ့ ်တရောျိုးဥပ ကေစ ုျိုးေ ုျိုးကရျိုးတ ု ေ့က လုည်ျိုး ေည်သညေ့်အကမခအကနတငွေ်ဆ  ု

ခခငျ်ိုးခ ကေ်ရှ  ကလျိုးစောျိုးလ ုက်နော ကရျိုး ကသခ ောကစရနအ်တကွ် ပ ုေ ုအောျိုးကကောငျ်ိုးစွော လုပ် ကဆောငရ်န ်လ ုအပ်သည်” 

ဟု အရပ်ဘက် အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးက ယကန ေ့ပ ျိုးတွ  တု်မပနက် ကညောခ က်တွင ်ဆ ုသည်။  

ပါရီအကမခခံေ ေ ောျိုး1 နငှေ့ ် ကီယက်ဗ်က ကညောစောတေ်ျိုး (Kyiv Declaration)2 တ ု ေ့တွင ်ပဋ ပကခအတွငျ်ိုးနငှေ့ ်

ပဋ ပကခလွန ် အကမခအကနတငွ ် အေ   ျိုးသောျိုးအဆငေ့လ် ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးဌောနေ ောျိုး (National Human Rights 

Institutions - NHRIs) ၏ အခနျ်ိုးကဏ္ဍနငှေ့ပ်တ်သက်၍ NHRI တစ်ခုမြစ်သညေ့် MNHRC အကနမြငေ့ ်ေည်သ က 

ခ   ျိုးကြောက်သည်မြစ်ကစ လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးက ု ကစောငေ့ ်ကညေ့ရ်န၊် ေှတ်တေ်ျိုးတငရ်နန်ငှေ့ ် တုံ ေ့မပနရ်န ်

တောဝနရ်ှ သည် ဟုကြော်မပ ောျိုးသည်။ 

COVID-19 ကပ်ကရောဂါမြစ်ပွောျိုးမခငျ်ိုးက ေ့သ ု ေ့ကသော   ရှလွယ်အကမခအကနေ ောျိုးတွင ် MNHRC သည် 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးကြောက်ြ က်ေှုေ ောျိုးက ု ကောကွယ်တောျိုးဆျီိုးကရျိုးနငှေ့ ် က ုငတွ်ယ်ကမြရငှျ်ိုးေှုေ ောျိုး ကဆောငရွ်က်သငေ့ဖ်ပီျိုး 

 
1 The Paris Principles (“Principles Relating to the Status of National Human Rights Institutions”) set out the minimum standards required by 
national human rights institutions to be considered credible and to operate effectively.  
2 https://www.asiapacificforum.net/resources/kyiv-declaration/ 

https://www.asiapacificforum.net/resources/kyiv-declaration/


အ  ျိုးသမြငေ့ ်   ခ ုက်အလယွ်ဆံုျိုး၊ ကဘျိုးြယအ်ခံရဆံုျိုးသ ေ ောျိုးနငှေ့အ်တ  လ နည်ျိုးစုေ ောျိုးအကပေါ် က  ျိုးလွနသ်ညေ့ ်

ကြောက်ြ က်ေှုေ ောျိုးက ု တောျိုးဆျီိုးက ုငတ်ွယ်ရေည် မြစသ်ည်။ 

သ ု ေ့ကသေ်ာ ယခုက ေ့သ ု ေ့ ကပ်ကရောဂါ ဆက်လက်မြစ်ပွောျိုးကနခ  နတ်ွင ် ရှ နငှေ့ဖ်ပီျိုးကသော   ခ ုက်လွယ် 

အကမခအကနေ ောျိုး ပ ုေ မုေငေ့တ်က်လောမခငျ်ိုးနငှေ့ ် န ငုင်အံတွငျ်ိုး မြစ်ပွောျိုးကနသညေ့ပ်ဋ ပကခက သယ်ကဆောငလ်ောကသော 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးအကပေါ် MNHRC က နှုတ်ဆ တ်ကနသည်ဟု အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးက 

ဆ ုသည်။  

‘ယငျ်ိုးက ေ့သ ု ေ့ MNHRC ၏ လုပ်ကဆောငေ်ှု ကငျ်ိုးေ ေ့ကနမခငျ်ိုးက ၎ငျ်ိုးတွင ် မေနေ်ောန ငုင်ရံှ  မပည်သ လ  ၏ု 

အခွငေ့အ်ကရျိုးေ ောျိုးက ု   ကရောက်စွော ကောကွယ်ကစောငေ့က်ရှောက်ကပျိုးရနအ်တွက် န ငုင်ကံရျိုးစ တ်ဆနဒနငှေ့ ် လံုကလောက ်

ကသော လွတ်လပ်အေှအီခ ုကငျ်ိုးေှု ရှ ေကနမခငျ်ိုးက ု  ရငှျ်ိုးလငျ်ိုးစေွာကြော်မပကနသည်’ ဟု ၎ငျ်ိုးတ ု ေ့က ဆက်ဆ ုသည်။ 

တစ်န ငုင်လံံျုိုးက ကေဘောလံုျိုးဆ ငုရ်ော က နျ်ိုးေောကရျိုးအက ပ်အတည်ျိုးနငှေ့ ် ရငဆ် ငုတ် ုက်ပွ ဝငက်နရခ  နတ်ငွ ်

မေနေ်ောစစ်တပ်ေှ မပငျ်ိုး နက်သော  ျုိုးစစ်ဆငေ်ှုေ ောျိုးက ု တ ျုိုးမေငေ့လ်ုပ်ကဆောငက်နမခငျ်ိုးက ကောငေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး 

ကြောက်ြ က်ေှုေ ောျိုးနငှေ့ ် ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးေှော မေနေ်ောန ငုင်အံနှံ ေ့တွင ် ဆက်လက် မေငေ့တ်က်ကနသည်။ အရပ်သောျိုး 

မပည်သ ေ ောျိုး   ခ ကု်ကသက ကေှု   ျုိုးတက်လောခ ေ့ဖပီျိုး ရပ်ရွောအသ ုငျ်ိုးအဝ ငုျ်ိုးေ ောျိုး အ  ျိုးသမြငေ့ ်

ပဋ ပကခသက် ကရောက်ေှုရှ ကသော ကေသေ ောျိုးေှ မပည်သ ေ ောျိုးေှောလည်ျိုး က နျ်ိုးေောကရျိုးကစောငေ့က်ရှောက်ေှုေ ောျိုးက  ု

လက်လှေ်ျိုးေေှနီ ငုဘ်  မြတ်ကတောက်မခငျ်ိုးခကံနရသည်။ 

ဖပီျိုးခ ေ့သညေ့် ဧဖပီလတွင ်ကရငမ်ပည်နယ်၌ ကရငအ်ေ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရံုျိုး (Karen National Union – 

KNU) က တည်ကဆောက် ောျိုးသညေ့် COVID-19 စစ်ကဆျိုးကရျိုးဂ တေ် ောျိုးက  ု မေနေ်ောစစ်တပ်က 

ေီျိုးရှု  ွဲ့ြ က်ဆျီိုးခ ေ့သည်။3  ရှေ်ျိုးမပည်နယ်တွငလ်ည်ျိုး သျှေ်ျိုးမပည်မပနလ်ည်  က ောငက်ရျိုးကကောငစ်ီ (Restoration 

Council for Shan State – RCSS) ေှ စီစဉ်လုပ်ကဆောငက်သော COVID-19 အသ ပညောကပျိုးကရျိုးနငှေ့ ်

ကစောငေ့ ်ကညေ့်ကရျိုး လှုပ်ရှောျိုးေှုေ ောျိုးက ု မေနေ်ောစစ်တပ်က တ ုက်ခ ုက်ခ ေ့သည်။4   နုစှ်ြွ ွဲ့စလုံျိုးသည် မေနေ်ောအစ ျုိုးရနငှေ့ ်

တစ်န ငုင်လံံျုိုး ပစ်ခတ်တ ကု်ခ ုက်ေှု ရပ်စ  ကရျိုး သကဘောတ စောခ  ပ် (Nationwide Ceasefire Agreement – 

NCA) က ု လက်ေှတ ် ကရျိုး  ျုိုး ောျိုးသညေ့ ် အြွ ွဲ့ေ ောျိုးမြစ်သည်။ ဖပီျိုးခ ေ့သညေ့်လတွင ် ရခ ငုမ်ပည်နယ်၌ 

ကေဘောေ့က နျ်ိုးေောကရျိုးအြွ ွဲ့ (World Health Organization - WHO) ၏ ယောဉ် တ ုက်ခ ုက်ခခံ ေ့ရဖပီျိုး 

ယောဉ်ကေောငျ်ိုးတစ်ဦျိုးကသဆံုျိုးကော ကနောက်တစ်ဦျိုးေှော ေဏရ်ောရရှ ခ ေ့သည်။   ယုောဉ်ေှော COVID-19 

စေ်ျိုးသပ်နေ နောေ ောျိုး သယ်ကဆောငလ်ောကသော ယောဉ်မြစ်သည်ဟ ုဆ ုသည်။5  

ညီကနောငေ်ဟောေ တ် (၃) ြွ ွဲ့ မြစ်ကသော ရကခ  ငေ့တ်ပ်ကတေ်ာ (Arakan Army – AA)၊ တအောငျ်ိုးအေ   ျိုးသောျိုး 

လွတ်ကမေောက်ကရျိုးတပ်ေကတော ် (Ta’ang National Liberation Army – TNLA) နငှေ့ ်  မေနေ်ောအေ   ျိုးသောျိုး 

ေေီ ုကရက်တစ်ေဟောေ တ်တပ်ေကတော် (Myanmar National Democratic Alliance Army – MNDAA) တ ု ေ့ေှ 

 
3http://karennews.org/2020/05/burma-army-burns-knu-covid-19-screening-posts-pandemic-causes-peace-process-further-
fractures/?fbclid=IwAR3fLbnViqVN8G_6wHzhsxfF3yWIpdFaaOQx_WaPfRqTzLxDApvC4SxFUzA  
4 https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-attacks-rcss-while-shan-medics-perform-covid-19-wellness-checks  
5 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/attack-vehicle-killed-myanmar-driver-condemned-200422011858564.html  

http://karennews.org/2020/05/burma-army-burns-knu-covid-19-screening-posts-pandemic-causes-peace-process-further-fractures/?fbclid=IwAR3fLbnViqVN8G_6wHzhsxfF3yWIpdFaaOQx_WaPfRqTzLxDApvC4SxFUzA
http://karennews.org/2020/05/burma-army-burns-knu-covid-19-screening-posts-pandemic-causes-peace-process-further-fractures/?fbclid=IwAR3fLbnViqVN8G_6wHzhsxfF3yWIpdFaaOQx_WaPfRqTzLxDApvC4SxFUzA
https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-attacks-rcss-while-shan-medics-perform-covid-19-wellness-checks
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/attack-vehicle-killed-myanmar-driver-condemned-200422011858564.html


ကေလ ၃ ရက်ကန ေ့တွင ်တစ်ြက်သတအ်ပစအ်ခတ်ရပ်စ ကရျိုး က ကညောခ ေ့ကသော်လည်ျိုး မေနေ်ောစစ်တပ်ေှ   ျုိုးစစ ်

ဆငေ်ှုေ ောျိုးက ု ဆက်လက်လုပ်ကဆောငက်နခ ေ့သည်။  

ရခ ုငမ်ပည်နယန်ငှေ့ ်ခ ငျ်ိုးမပည်နယေ် ောျိုးရှ  ဖေ  ွဲ့နယ် ၈ ဖေ  ွဲ့နယ်၌ အငတ်ောနက်ပ တ်ဆ ု ေ့ မြတ်ကတောက ်ောျိုးေှု 

ဆက်လက်ရှ ကနမခငျ်ိုးနငှေ့အ်တ  မေနေ်ောစစ်တပ်နငှေ့ ်AA တ ု ေ့အ ကောျိုး ပဋ ပကခေှောလည်ျိုး ပ ုေ မုပငျ်ိုး နလ်ောကနသည်။6 

ရခ ုငမ်ပည်နယတ်ွင ် ေတရောျိုးြေ်ျိုးဆျီိုးခ  ပ်ကနေှာင ်ောျိုးသညေ့် အရပ်သောျိုးမပည်သ ေ ောျိုးက  ု ရ ုက်နကှ်ကနသညေ့ ်

ကမခောက်မခောျိုးြွယ်ဗီေယီ တုစခု် ေ ကောကသျိုးေီက ကပေါ် က်ွလောခ ေ့ဖပီျိုး ယငျ်ိုးအမြစအ်ပ ကက် မေနေ်ောစစ်တပ်၏ 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးက  ုေီျိုးကေောငျ်ိုး  ျုိုး ကြောမ်ပကနသည်။7   

‘မေနေ်ောန ငုင်အံနှံ ေ့တွင ် မေငေ့တ်က်လောကနသညေ့် ပဋ ပကခက ကောငေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုး 

တ ုျိုးမေငေ့လ်ောမခငျ်ိုးအကပေါ် MNHRC ေှ  ကောျိုးဝငက်ဆောငရွ်က်ေှု ပ က်ကွက်မခငျ်ိုးက  ုေ ေ တ ု ေ့ေှ တုနလ်ှုပ်ေ ပါသည်’ ဟ ု

အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးက ဆ ုသည်။ ‘MNHRC အကနမြငေ့ ် ကုလသေဂဂ 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးဆ ုငရ်ောေဟောေငျ်ိုးကကီျိုး (UN High Commissioner for Human Rights) ေှ မြန ေ့က်ဝကသော NHRI 

ေ ောျိုး၊ လ ေ့အခွငေ့အ် ကရျိုး နငှေ့ ် COVID-19 ဆ ုငရ်ော Aide Memoire တွင ် NHRI ေ ောျိုး၏ 

အကရျိုးပါသညေ့အ်ခနျ်ိုးကဏ္ဍက ု အကလျိုးကပျိုးကြော်မပ ောျိုးဖပီျိုး ခ နလ်ပ်ှခံရန ငုသ်ညေ့် အစုအြွ ွဲ့ေ ောျိုး၏ 

လ ုအပ်ခ က်ေ ောျိုးက ု က ုငတ်ယွ်ကမြရှငျ်ိုးကပျိုးကရျိုး ကသခ ောကစရန ်လုပ်ကဆောငရ်ေည် ဟု ပါရှ သည်။’ 

  အုစုအြွ ွဲ့ေ ောျိုး  တငွ ် တနစ်တက နငှေ့ ် ြွ ွဲ့စည်ျိုးတည်ကဆောက် ောျိုးသညေ့် အ ကေ်ျိုးြက်ေှုေ ောျိုးက  ု

ရငဆ် ငု ် ခံစောျိုး ကရဖပီျိုး အကောအကွယ်ကပျိုးကရျိုးယနတရောျိုးေ ောျိုးက ု လက်လှေ်ျိုးေေီှကနသညေ့် မပည်တွငျ်ိုးကနရပ်စွန ေ့ခ်ေွာ 

 ကွ်ကမပျိုး တ ေျ်ိုးကရှောငရ်သ ေ ောျိုး (Internally Displaced Persons - IDPs)၊ ပဋ ပကခသက်ကရောက်ေှုေဏ ်

ခံရကသော တ ုငျ်ိုးရငျ်ိုးသောျိုး လ ေ   ျိုးေ ောျိုးနငှေ့ ်ဘောသောကရျိုးလ နည်ျိုးစုေ ောျိုး  ပါဝငသ်ည်။ 

ဧဖပီလတွင ်သေတတ ၏လွတ်ဖင ေ်ျိုးသက်သောခွငေ့မ်ြငေ့ ်အက ဉ်ျိုးသောျိုး ၂၄,၈၉၆ ဦျိုး လွှတ်ကမေောက်လောခ ေ့သည်။ 

၎ငျ်ိုးသည် လွနခ် ေ့သညေ့်နစ်ှအနည်ျိုးငယ်အတွငျ်ိုး အကကီျိုးေောျိုးဆံုျိုးကသော လွတ်ဖင ေ်ျိုးသက်သောခွငေ့မ်ြစက်သော်လည်ျိုး 

န ငုင်ကံရျိုးအက ဉ်ျိုးသောျိုး ၂၆ ဦျိုးသော ပါဝငခ် ေ့မခငျ်ိုးက ကောငေ့ ် အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးက ကဝြနက် ောက်မပ 

 ကသည်။8  

န ငုင်ကံရျိုးအက ဉ်ျိုးသောျိုး အနည်ျိုးဆံုျိုး ၅၀ ဦျိုးေှော က ောငေ်ဏ ် ဆက်လက်က ခံကနရဖပီျိုး အက ဉ်ျိုးက ောင ်

အတွငျ်ိုးေှကန၍ အေှုရငဆ် ုငက်နရသညေ့်   နျ်ိုးသ ေ်ျိုးခံ တက်ကကလှုပ်ရှောျိုးသ  ၁၃၇ ဦျိုး ရှ ကနသည်။ ဧဖပီလတွင ်

အက ဉ်ျိုးက ောငအ်တွငျ်ိုးနငှေ့ ် မပငပ်ေှ တရောျိုးရငဆ် ုငက်နရသညေ့် န ငုင်ကံရျိုးအက ဥ်ျိုးသောျိုးဦျိုးကရ ၅၈၇ ဦျိုး 

ရှ ကနသည်ဟု အရပ်ဘကအ်ြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးေှ ေှတ်တေ်ျိုးတင ်ောျိုးဖပီျိုး   အုကရအတွက်ေှော ဆက်လက ်

တ ုျိုးမေငေ့လ်ောကနသည်။9  

COVID-19 ကပ်ကရောဂါကောလအတွငျ်ိုး လွတ်လပ်ေှု ဆံျုိုးရှုျံိုးကနသ ေ ောျိုး ရငဆ် ငုရ်သညေ့် အနတရောယ် 

အခက်အခ ေ ောျိုးက ု ကြော် တု်ရောတွငလ်ည်ျိုးကကောငျ်ိုး၊ ကလ ောေ့ပါျိုးသက်သောကရျိုး အစအီေံေ ောျိုးအတွက ် စည်ျိုးရံုျိုး 

 
6 https://www.forum-asia.org/?p=3137 
7 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/unlawful-interrogation-05122020184850.html  
8 https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-presidential-pardon-condemned-exclusion-political-prisoners.html  
9 https://aappb.org/2020/05/aapps-monthly-chronology-of-april-2020-and-current-political-prisoners-list/  

https://www.forum-asia.org/?p=3137
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/unlawful-interrogation-05122020184850.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-presidential-pardon-condemned-exclusion-political-prisoners.html
https://aappb.org/2020/05/aapps-monthly-chronology-of-april-2020-and-current-political-prisoners-list/


လှုံွဲ့ကဆော်ရောတွငလ်ည်ျိုးကကောငျ်ိုး NHRI ေ ောျိုးသည် အကရျိုးပါသညေ့်အခနျ်ိုးကဏ္ဍတငွ ်ရှ ကနသည်မြစ်ရော MNHRC 

အကနမြငေ့ ် အက ဉ်ျိုးသောျိုးအေ ောျိုးအမပောျိုး လွှတ်ကပျိုးေှုက ု ကက  ဆ ုသညေ့်တစ်ခ  နတ်ည်ျိုးတွင ် န ငုင်ကံရျိုး 

အက ဉ်ျိုးသောျိုးေ ောျိုး အောျိုးလံုျိုး လွတ်ကမေောက်ကရျိုးက လုည်ျိုး ကတောငျ်ိုးဆ သုငေ့သ်ည်။ 

MNHRC သည် အဘကဘ်က်ေ ှ မပငျ်ိုး နက်သောကဝြနေ်ှုေ ောျိုး ခံကနရဖပီျိုး အ  ျိုးသမြငေ့ ် ၎ငျ်ိုး၏ 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးကောကွယ်ကစောငေ့က်ရှောက်ေှု ခ   ွဲ့တ ေ့ကနမခငျ်ိုးအကပေါ် ကဝြနခ်ံကနရသည်။ သ ု ေ့မြစ်ရော ယခုအခ  နသ်ည် 

MNHRC အကနမြငေ့ ် ၎ငျ်ိုး၏ စွေ်ျိုးကဆောငရ်ည်နငှေ့ ် အ  ျိုးသမြငေ့ ် ခ   ျိုးကြောက်ေှုေ ောျိုးနငှေ့ ် ကြောက်ြ က်ေှုေ ောျိုး 

က  ျိုးလွနခံ်ရသ တ ု ေ့အတွက် တရောျိုးေျှတေှု မြစ်ကပေါ်ကစေညေ့် သက်ကရောက်ေှု သ ု ေ့ေဟုတ် စွေ်ျိုးကဆောငန် ငုေ်ှုက  ု

ကြေ်ာမပမခငျ်ိုးေှတစ်ဆငေ့ ်၎ငျ်ိုး၏ တရောျိုးဝငေ်ှုက ု သက်ကသမပရေညေ့်အခ  နမ်ြစ်သည်။ 

 

ထပ်ြံသ ရှ လ ပုါြေ် ြေသ် ယ ်န််- 

▪ ကအောငေ်   ျိုးေငျ်ိုး၊ ညီေျှမခငျ်ိုး-မေနေ်ော၊ +၉၅ (၀) ၉၄ ၄၈၀ ၁၅၃၀၆, myominburma@gmail.com 

▪ ကအောငက်ဇေ်ာဦျိုး၊ လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးကောကွယ်မေြှငေ့တ်ငသ် ေ ောျိုးအြွ ွဲ့၊ +၉၅ (၀) ၉၄ ၂၁၀ ၃၉၄၉၃၊ 

2012hrdpnetworks@gmail.com 

▪ ကလွျိုးပ ုျိုးကကေ ေ့ဖခ  ဝ်ျိုး၊ တအောငျ်ိုးအေ   ျိုးသေျီိုးအြွ ွဲ့အစည်ျိုး၊ +၉၅ (၀) ၉၂ ၅၆၁ ၂၈၅၈၂၊ 

poekamaekhour2013@gmail.com 

▪ Rin Fujimatsu, Progressive Voice, +66 (0) 83 551 1446, rin@progressive-voice.org 

▪ Shanna Priangka Ramadhanti, ANNI Secretariat, anni@forum-asia.org   

 

ဤပ ူးတ ွဲထတုပ်ပန််က ြေညာချြေြ်ေ ်ုပ ူးတ ွဲထတုပ်ပန်သညူ့အ်ြ ွဲ ွဲ့ြျာူးြှာ်- 

၁။ ကခ ငအ်ေ   ျိုးသေျီိုးအစည်ျိုးအရံုျိုး-  ငုျ်ိုးန ငုင် ံ(KWAT) 

၂။ ကရငလ် ေ့အခွငေ့အ် ကရျိုးအြွ ွဲ့ (KHRG) 

၃။ ကရငန်လီ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးအြွ ွဲ့ (KnHRG) 

၄။ စစ်ေှနက်သော မပည်သ ေ့ကက ျိုးကျွနအ်ြွ ွဲ့ (GPS) 

၅။ ညီေျှမခငျ်ိုး-မေနေ်ော (EQMM) 

၆။ တအောငျ်ိုးအေ   ျိုးသေျီိုးအြွ ွဲ့အစည်ျိုး (TWO) 

၇။ ေေီ ုကကရစီြံွွဲ့ ဖြ  ျိုးတ ုျိုးတကက်ရျိုး လှုပ်ရှောျိုးကဆောငရွ်က်ေှုကကေ်ာေတီ (ACDD) 

၈။ န ငုင်ကံရျိုးအက ဥ်ျိုးသောျိုးေ ောျိုး က ညီကစောငေ့က်ရှောက် ကရျိုးအသငျ်ိုး (AAPP) 

၉။ ေွနမ်ပည်လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးကြောငျ်ိုးကေျိုးရှငျ်ိုး (HURFOM) 

၁၀။ ေ   ျိုးဆက်လှု ငျ်ိုး (GW) 

mailto:myominburma@gmail.com
mailto:2012hrdpnetworks@gmail.com
mailto:poekamaekhour2013@gmail.com
mailto:rin@progressive-voice.org


၁၁။ မေနေ်ောအကရျိုးကလေ့လောသ ေ ောျိုးအြွ ွဲ့ (BM) 

၁၂။ ကရှ ွဲ့ကမပျိုးအသအံြွ ွဲ့ (PV) 

၁၃။ ကလောကအလငျ်ိုး (Loka Ahlinn) 

၁၄။ လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးကောကွယ်မေြှငေ့တ်ငသ် ေ ောျိုးအြွ ွဲ့ (HRDP)  

၁၅။ လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ပညောကပျိုးသ ေ ောျိုးကွနရ်က် (HREN) 

၁၆။ အသ ံ- လွတ်လပ်စွော တ်ုကြေ်ာကမပောဆ ုခွငေ့လ်ှုပ်ရှောျိုးေှုအြွ ွဲ့ 

၁၇။ အနောဂတ်အလငျ်ိုးတနျ်ိုးဆံုေှတ် (FLC) 

၁၈။ Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions (ANNI) 

၁၉။ Metta Campaign – Mandalay 

၂၀။ Myanmar People Alliance (Shan State)  

၂၁။ Synergy (Social Harmony Organization)  

၂၂။ The Seagull: Human Rights, Peace & Development  

 

 

အာရှ်ကေသ်အြျ  ူးသာူးလ ူ့အခ ငူ့အ်က ူးဌာနြျာူး  ငု ်ာ်အ  ုူး ြဟတုက်သာ်အ ပ်ဘြေအ်ြ ွဲ ွဲ့အ ည်ူးြျာူး်

ြေ န် ြေအ်က ြောငူ်း 

ANNI က ု ၂၀၀၆ ခုနစ်ှ ေဇီငဘ်ောလတွင ်တည်က ောငခ် ေ့ပါသည်။ ၎ငျ်ိုးသည် အေ   ျိုးသောျိုးလ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး 

ဌောနေ ောျိုးဆ ုငရ်ောက စစရပ်ေ ောျိုးက ု လုပ်ကဆောငက်နကသော အောရှကေသ အစ ုျိုးရေဟုတ်ကသော အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုးနငှေ့ ်

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ကောကွယ်ကစောငေ့က်ရှောက် မေြှငေ့တ်ငက်နသညေ့အ်ြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုး၏ ကွနရ်က်တစ်ခုမြစ်သည်။ ANNI 

တွင ်အောရှကေသတစ်ဝှေျ်ိုးရှ  န ငုင်ေံ ောျိုးေှ အြွ ွဲ့အစည်ျိုးေ ောျိုး အြွ ွဲ့ဝငအ်မြစ်ပါဝငဖ်ပီျိုး ယခုလက်ရှ  န ငုင် ံသ ု ေ့ေဟုတ် 

ကေသကပါငျ်ိုး ၂၁ ခုေှ အြွ ွဲ့ဝငအ်ြွ ွဲ့အစည်ျိုး ၃၀ ကက ော် ရှ ပါသည်။ ANNI သည် အောရှကေသ အေ   ျိုးသောျိုး 

လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးဌောနေ ောျိုး လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ကောကွယ်ကစောငေ့က်ရှောက်မခငျ်ိုးနငှေ့ ် မေြှငေ့တ်ငမ်ခငျ်ိုးတ ု ေ့က ု ပ ုေ ု  ကရောက်စွော 

လုပ်ကဆောငန် ငုက်စရနအ်တွက် ၎ငျ်ိုးတ ု ေ့၏ လုပ်ငနျ်ိုးလုပ်ကဆောငေ်ှုနငှေ့ ် လည်ပတ်ေှုတ ု ေ့ အောျိုးကကောငျ်ိုးလောကစရန ်

အောျိုးကပျိုးမေြှငေ့တ်ငမ်ခငျ်ိုးနငှေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုးလုပ်ငနျ်ိုးေ ောျိုး လုပ်ကဆောငရ်ောတွင ် ပါရီအကမခခံေ ေ ောျိုးနငှေ့ ် ကေဘောလုံျိုး 

ဆ ုငရ်ော အေ   ျိုးသောျိုးလ ေ့အခွငေ့အ်ကရျိုး ဌောနေ ောျိုး ေဟောေ တ်အြွ ွဲ့ - အရည်အကသွျိုးသတေ်ှတ်ကရျိုး ဆပ်ကကော်ေတီ 

(Global Alliance of National Human Rights Institution Sub - Committee on Accreditation - 

GANHRI-SCA) ၏ အက ကွ သွံုျိုးသပ်ကလေ့လောခ က်ေ ောျိုးအပါအဝင ် န ငုင်တံကောစံခ  နစံ်နှုနျ်ိုးေ ောျိုးနငှေ့ ်

က ုက်ညီေှုရှ ရှ  လ ုက်နော ကဆောငရွ်က်လော ကစရန ် စည်ျိုးရံုျိုးလှုံွဲ့ကဆေ်ာေှုေ ောျိုး လုပ်ကဆောငမ်ခငျ်ိုးတ ု ေ့က ု အဓ က ောျိုး 

လုပ်ကဆောငသ်ည်။ https://www.forum-asia.org/?page_id=19132&nhri=1 

https://www.forum-asia.org/?page_id=19132&nhri=1

