မြန်ြာအာဏာပိုင်ြ ာျားြှ ကိုဆ

ွေဝင်ျားအဆပေါ် အြှုစွေွဲ

ိုခ က်ကို ပယ်ဖ က်ပပျား

အသဆေဖ က်ြက
ှု ို ောဇဝတ်ြအ
ှု မဖစ်ြှ ဖ က်သြ်ျားဆပျားေန်
ပျားတထ
ွေွဲ ိုတမ် ပန်ခ က်
၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်

Myanmar Now အွန်လင
ု ််းသတင််းစာ အယ်ဒီတာဖြစ်သူ ကုဆ ွဝင််းအာ်း အသဆရြျက်မဖှု ြင်
တရာ်းစွွဲထာ်းဖခင််း

၂နှစ် ဖြည်ချန်တွင် ဆအာက်ြါလက်မတ
ှ ်ထု်းထာ်းသည် မမတုို့ အရြ်ဘက်လူထု

အြွွဲ့ွဲ အစည််း (၇၇)ြွွဲ့ွဲ က ၎င််းအဆြေါ် စွွဲ
အာဏာြင
ု ်မျာ်းအာ်း ဆတာင််း
ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ
ကုဆ

ုခွင်ကု

ွဝင််းအာ်း

ုထာ်းသည် စွွဲ

ုချက်ကု ြယ်ြျက်ဆြ်းြါရန် သက်

ုင်ရာ

ုလုက်ြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်ဆနို့တွင် လွတ်လြ်စွာ

ချ ်းနှမ်ရန်

ရည်ရွယ်ချက်ဖြင်

အစွန််းဆရာက်

အမျ ်းသာ်းဆရ်းဝါဒီမျာ်းက

က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အရ အသဆရြျက်မှုဖြင် လီ

ယ် စွွဲချက်တင်ခွဲသည်။

ဖမန်မာနုင်ငံအစု်းရအဆနဖြင် အသဆရြျက်မှုကု ရာဇဝတ်မှု အဖြစ် မသတ်မှတ်ရန် လည််းဆကာင််း၊
က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အာ်း ြယ်ြျက်ဆြ်းရန်လည််းဆကာင််း၊ ယင််းြနှြ်ဆရ်းဥြဆဒဖြင်
အဆရ်းယူခံရသဖြင် လက်ရှ ဆထာင်ထွဲတွင် အကျဉ််းချခံဆနရသူမျာ်းနှင် တရာ်းစွွဲ

ုခံဆနရသူမျာ်း စသည်

တက်ကကွလှုြ်ရှာ်းသူမျာ်းနှင် လူူ့အခွင်အဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင်ဆရှာက်သူမျာ်း အာ်းလံု်းကု ဖြန်လွှတ်ဆြ်းရန်
နှင် စွွဲ

ုထာ်းသည် အမှုမျာ်းအာ်း ရုြသ
် မ််းဆြ်းရန် လည််းဆကာင််း ဖမန်မာနုင်ငံ၏ လွှတ်ဆတာ်မှ အခုင်အမာ

ဆဖခလှမ်း် မျာ်းဖြင် ဆ

ာင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ြါသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်

က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ၏ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) ကု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တင
ွ ် ဖြင်

အသဆရြျက်မမ
ှု ှာ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်

က်လက်တည်ရှဆန

င်ခွဲဆသာ်လည််း

ွဲဖြစ်ပြီ်း ဆထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထ သမ
ုို့ ဟုတ်

ဆငွဒဏ် ၁၀ သန််းကျြ်အထ သမ
ုို့ ဟုတ် ဖြစ်ဒဏ်နှစ်ရြ်စလံု်းကု ကျခံရနုင်ြါသည်။ ဖမန်မာနုင်ငံတွင်
လွတ်လြ်စွာ ဆဖြာ

ုခွင်ကု ချ ်းနှမ်ရန်နှင် ဆဝြန်သူမျာ်းကု နှုတြ
် တ်ထာ်းနုင်ရန်အတွက် ယင််းဥြဆဒကု

မကကာခဏ အသံု်းဖြ ဆန

ွဲ ဖြစ်ြါသည်။ ယဆနို့ကာလအထ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖြင် တရာ်းစွွဲခံရဆသာ အမှုဆြါင််း

၁၇၃ မှုရှြါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ
ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်မှ

လူူ့အခွင်အဆရ်းဆကာ်မတီက
ြယ်ြျက်ရန်

ဆထာင်သွင််းအကျဉ််းချဖခင််းမှာ

ဆတာင််း

လွတ်လြ်စွာ

ကမ္ာနုင်ငံမျာ်းအာ်းလံု်းအာ်း

ုခွဲပြီ်း

ထုသဆ
ုို့ တာင််း

ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ

ုခွင်နှင်

လံု်းဝမသင်ဆလျာ်ဆသာ ဖြစ်ဒဏ် တစ်ခုဖြစ်ဆကကာင််း ရည်ညွှန််းဆဖြာ
ဆဖြာ

ုခွင်အာ်း ကာကွယ်ဖမြှင်တင်ဆရ်း

ုရာတွင်

အသဆရြျက်မက
ှု ု

အသဆရြျက်မဆ
ှု ကကာင်

သဟဇာတမဖြစ်သည်အဖြင်

ုခွဲသည်။ လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ဆြာ်

ုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူ်းကုယစ
် ာ်းလှယ်ကလည််း အသဆရ

ြျက်မက
ှု ု ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ထက် တရာ်းမမှုအဖြစ်ဆလာက်သာ သတ်မှတသ
် င်သည်ဟု ဆဖြာခွဲသည်။
အသဆရြျက်မအ
ှု တွက်

ရာဇဝတ်ဆကကာင််းအရ

တရာ်းစွွဲ
1

ုဖခင််းသည်

နုင်ငံဆရ်း

င်

ာဖြတ်ဖခင််း

ယနတရာ်းတစ်ခုအဖြစ် မလွမ
ွဲ ဆသွဆရာက်လာတတ်ဆကကာင််း၊ ယင််းမှာ လွတ်လြ်စာွ ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ
စာနယ်ဇင််းလွတလ
် ြ်ခွင်တန
ုို့ ှင်

ုခွင်၊

နို့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ဆနဆကကာင််း အဆလ်းထာ်း ဆထာက်ဖြခွဲြါသည်။

ထုမျှသာမက ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အမှုတွင် ဖမန်မာနုင်ငံဥြဆဒ၌ အသဆရြျက်ခံရသူ၏ ကုယစ
် ာ်းလှယ်အဖြစ်
အဖခာ်းသူမျာ်းမှ

၎င််းကုယစ
် ာ်း

အသဆရြျက်မှုကု

တရာ်းစွွဲ

ုခွင်ရထာ်းပြီ်း

၎င််းအသဆရြျက်ခံရသူ

ကုယစ
် ာ်း တရာ်းရံု်းလုြ်ငန််းမျာ်း ဆ

ာင်ရွက်ခွင်ဆြ်းထာ်းြါသည်။ ဤသည်မှာ လက်ဆတွွဲ့ အာ်းဖြင်

အင်အာ်းကကီ်း

လူြုဂ္ဂ လ်မျာ်းအဆနဖြင်

ယူ

အြွွဲ့ွဲ အစည််းမျာ်းနှင်

၎င််းတအ
ုို့ တွက်

သူမျာ်းကု ြစ်မှတအ
် ဖြစ် သဆဘာထာ်းကာ ကုယစ
် ာ်းလှယ်မျာ်းမှတစ်

နုင်သည်

သဆဘာဖြစ်ရာ

တရာ်းဆရ်း
ကုဆ

စွြစ
် ွွဲခံရဆသာ

ြုဂ္ဂ လ်မျာ်းအတွက်

အဆနှာင်အယှက်ဟု

င် တရာ်းစွွဲရန်လုြ်ဆ

ု်းဝါ်းသည်

ာင်

ထခုက်မမ
ှု ျာ်းရှဆစသည်

ုင်ရာ ဆနှာင်ယှက်ထု်းနှက်မှု ြံစ
ု ံတစ်မျ ်း ဖြစ်ဆနြါသည်။
ွဝင််းမှာ Myanmar Now မှ သတင််းတစ်ြုဒ်ကု Facebook ဆြေါ် တင်ခွဲသည်အတွက်

က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အရ အသဆရြျက်မဖှု ြင် တရာ်းစွွဲ

ုဖခင််းခံခွဲရသည်။ ထုသတင််း

ထွဲတွင် ဝါဆတာ်ရ ရဟန််းတစ်ြါ်း၏စကာ်းကု ကု်းကာ်းကာ လူသမျာ်းဆသာ အမျ ်းသာ်းဆရ်း အစွန််းဆရာက်
ဘုန််းကကီ်း

ဦ်းဝီရသူ၏

လုြ်ရြ်မျာ်းမှာ

ဗုဒဓတရာ်းဆတာ်လာ

စည််းမျဉ််းမျာ်းကု

ချ ်းဆြာက်ဆနဖခင််း

ဖြစ်ဆသာဆကကာင် ၎င််းအာ်း သာသနာမှ ထုတ်ြယ်နုင်သည်ဟု ဆရ်းသာ်းထာ်းသည်။ Facebook မှတစ်
မွတ်စလင်

နို့်ကျင်ဆရ်းမျာ်း လုြ်ဆ

ဇန်နဝါရီလတွင်

ဆရှွဲ့ဆန

ာင်ဆနခွဲသည် နာမည်

ဦ်းကုနီအာ်း

ဆသနတ်ဖြင်

င်

ု်းထွက်ခွဲဆသာ ဦ်းဝီရသူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်
လုြ်ကကံြစ်သတ်ခွဲသူ၊

မကကာဆသ်းမီက

ဖြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ဦ်းကကည်လင််းအာ်း ဆထာက်ခံဆကကာင််း နှင် ဆကျ်းဇူ်းတင်ဆကကာင််း ဆြာ်ဖြခွဲြူ်းသူလည််း
ဖြစ်ြါသည်။ ဦ်းကုနီသည် ြွွဲ့ွဲ စည််းြံုအဆဖခခံဥြဆဒကု နှစ
ံို့ ြ် ကျွမ််းကျင်သူတစ်ဦ်းဖြစ်ပြီ်း စစ်တြ်က
ဆရ်း

ွွဲခွဲသည် ၂၀၀၈ ြွွဲ့ွဲ စည််းြံုအဆဖခခံဥြဆဒကု ဆဖြာင််းလွဲနုင်ရန် ကက ်းစာ်းခွဲသူတစ်ဦ်းလည််း ဖြစ်ြါသည်။

ဦ်းဝီရသူ၏ တြည်ဖြစ်သူ တရာ်းလုက ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကုဆ

ွဝင််းအာ်း တရာ်းစွွဲ

ုခွဲပြီ်း တရာ်းရံု်း

ကကာ်းနာမှုမျာ်းကု ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုင်လ၌ စတင်ခွဲသည်။
ထုဆနာက်ြုင််းတွင် ကုဆ

ွဝင််းမှာ မမဆနထုင်သည် ရန်ကုန်မှ တရာ်းစွွဲ

ုရာ မနတဆလ်းတရာ်းရံု်းသုို့

အသွာ်းအဖြန် ကီလုမီတာ ၁၂၀၀ ဆကျာ်ရှသည်ခရီ်းကု သွာ်းလုက် ဖြန်လုက် ခရီ်းသွာ်းဆနခွဲရသည်။
ယခုအခါ ရံု်းချန််းဆြါင််း ၅၅ ကကမ်၊ အချန်ကာလအရ နှစ်နှစ်နီ်းြါ်းကကာ ဖမင်ဆနပြီ ဖြစ်ဆသာ်လည််း
တရာ်းရံု်းမှာ တရာ်းလုဘက်ကုသာ ကကာ်းနာရဆသ်းပြီ်း ယင််းတရာ်းလုဘက်ကလည််း တရာ်းရံု်း လုြ်ငန််းကု
ဆနှာင်ဆနှ်းဆအာင်

ဆတာက်ဆလျှာက်

လုြ်ဆနခွဲြါသည်။

တစ်ခါတရံ

ကုဆ

ွဝင််းမှာ

ရန်ကုန်မှ

ထွက်လာခွဲပြီ်းဆနာက် တရာ်းရံု်းဆရာက်မှ တရာ်းလုမှာ တရာ်းရံု်းသလ
ုို့ ာဆရာက်ရန် ြျက်ကွက်ဆသာဆကကာင်
ကကာ်းနာဆလျှာက်လွဲမမ
ှု ျာ်းကု ဆရွဲ့

ုင််းလုက်ဆကကာင််းသရသည် ဖြစ်ရြ်မျာ်းလည််း ရှခွဲြါသည်။ တရာ်းလု

ကုယတ
် င
ု ်မာှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကသဂ္ုတ်လတွင် အြမ််းခံခွဲရပြီ်း ထန််းသမ််းခံခွဲရသဖြင် တရာ်းရံု်းလုြ်ငန််း၌ အထူ်း
ဆနှာင်ဆနှ်းမှုမျာ်း ဖြစ်ခြါသည်
ွဲ
။
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ဦ်းဝီရသူကု တရာ်းရံု်းသုို့ နှစ်ကကမ်

င်ဆခေါ်ခွဲဆသာ်လည််း လာဆရာက်ရန်ြျက်ကွက်ခွဲြါသည်။ ြထမ

အကကမ်တွင် ၎င််း၏ဆရှွဲ့ဆနက ဦ်းဝီရသူသည် အလှှူြွတ
ွဲ စ်ခုသုို့ ကကွဆရာက်ဆနသဖြင် မလာနုင်ဆကကာင််း
အသဆြ်းခွဲသည်။ ဒုတယအကကမ်တွင် ဦ်းဝီရသူ၏ဆရှွဲ့ဆနက ကကာ်းနာမှုကု ၎င််း၏ဘုန််းကကီ်းဆကျာင််းဝင််းတွင်
လုြ်ခွင်ဆြ်းရန် ြန်ကကာ်းခွဲသည်။ ယင််းြန်ကကာ်းချက်ကု ပမ ွဲ့နယ်တရာ်းရံု်းက ဖငင််းြယ်ခွဲဆသာ်လည််း
ဦ်းဝီရသူက

ထုထက်ဖမင်ဆသာ

ခရုင်တရာ်းရံု်းသုို့

ထုြန်ကကာ်းချက်ကု ြယ်ချခွဲပြီ်းဖြစ်ြါသည်။

အယူခံဝင်ခွဲရာ

ယခုအခါ

ခရုင်တရာ်းရံု်းက ၎င််း၏ြန်ကကာ်းချက်ကု စဉ််းစာ်းဆနစဉ်

ကာလအတွင််း ပမ ွဲ့နယ်တရာ်းရံု်း အဆနဖြင် မည်သည် ကကာ်းနာမှုကုမျှ လုြ်ဆ
ကုဆ

ွဝင််းမှာမူ

ဆနာက်လာမည်

ခရုင်တရာ်းရံု်းမှလည််း

ရံု်းချန််းရက်ကု

သနုင်ရန်

ာင်နုင်ဖခင််းမရှဆြ။ သုို့ဆသာ်

ပမ ွဲ့နယ်တရာ်းသူကကီ်းဆရှွဲ့ဆမှာက်သုို့

နှစ်ြတ်တစ်ခါ မျက်နှာသွာ်းဖြဆနခွဲရြါသည်။ ဆယဘူယျအာ်းဖြင် မနစ်အနည််းငယ်မျှသာ ကကာဖမင်ဆသာ
ဤလုြ်ထံု်းလုြန
် ည််းအတွက် ကုဆ

ွဝင််းအဆနဖြင် ရန်ကုန်ပမ ွဲ့မှ မနတဆလ်း ပမ ွဲ့အထ ခရီ်းသွာ်းလာဆနခွဲ

ရြါသည်။
ဤအမှု၏ မ

ီဆလျာ်မအ
ှု မျာ်းအဖြာ်းက ဖမန်မာနုင်ငံတရာ်းစီရင်ဆရ်းစနစ်၏ လွတ်လြ်မှုကင််းမွဲ

ဆနြံက
ု ု မီ်းဆမာင််း ထု်းဖြဆနသည်။ အာဏာြင
ု ်မျာ်းသည်

ု်းဝါ်းသည်ဖြစ်မှုမျာ်းကု ကျှူ်းလွန်သူတအ
ုို့ ာ်း

အဆရ်းယူ ရမည်အစာ်း ၎င််းတအ
ုို့ ာ်း စတ်အဆနှာင်အယှက်ဖြစ်ဆစမည် အမှနတ
် ရာ်းမျာ်းနှင် ဖြစ်မှုမျာ်းကု
ဆြာ်ထုတ်ရန် ကက ်းစာ်းဆနသူမျာ်းအာ်း ြစ်မှတထ
် ာ်းရန်

ံု်းဖြတ်ထာ်းြံုရြါသည်။ အနတရာယ်ရှဆသာစကာ်း

ဖြနို့်ချဖခင််းနှင်

လုြ်ဆ

အကကမ််းြက်မှု

လံှုွဲ့ဆ

ာ်ဖခင််းတုို့ကု

ာင်ဖခင််းအတွက်

တာဝန်ရှသူမျာ်းမှာ

မည်သည်ဖြဿနာမှ မရင်

ုင်ရဆသာ်လည််း ယင််းကွဲသုို့ အနတရာယ်ရှဆသာလုြ်ရြ်မျာ်းကု ဆဝြန်ရှုတခ
် ျ

သူမျာ်းမှာမူ တရာ်းစွွဲခံ ဆနရ

ွဲဖြစ်သည်။ အလာ်းတူ မကကာဆသ်းမီက အမှုတစ်ခုတွင်လည််း မမှန်ကန်ဆသာ

လုြ်ထံု်းလုြန
် ည််း မျာ်းဖြင် Reuters သတင််းဆထာက် နှစ်ဦ်းဖြစ်သည် ဝလံု်းနှင် ဆကျာ်စု်းဦ်း တို့က
ု ု
ဆထာင်ဒဏ်

၇

နှစ်စီ

ဖြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခွဲသည်။

ထုသတင််းဆထာက်နှစ်ဦ်းသည်

ဆဖမာက်ြုင််းတွင် ဖမန်မာစစ်တြ်မှ ရုဟင်ဂ္ျာလူမျ ်းမျာ်းအာ်း

ရခုင်ဖြည်နယ်

အစုလုက်အပြံ လုက် သတ်ဖြတ်မှုကု

ဆြာ်ထုတ်ခွဲဖခင််းဆကကာင် ဖြစ်ဒဏ်ချခံရဖခင််းဖြစ်သည်။
ဖမန်မာနုင်ငံတင
ွ ် စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမ
ကျှူ်းလွန်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ စံုစမ််းစစ်ဆ
မျာ်းမှာ လွတ်ဆဖမာက်ဆန

န်သည်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနှင် လူမျ ်းတံု်းသတ်ဖြတ်မှုမျာ်း

်းသူမျာ်းက စွြစ
် ွွဲထာ်းဆသာ ရာထူ်းကကီ်း စစ်ဆခါင််းဆ

ာင်

ွဲဖြစ်ပြီ်း အမှနတ
် ရာ်းြွင်ချသူ၊ နုင်ငံတွင််း လူူ့အခွင်အဆရ်းချ ်းဆြာက်မမ
ှု ျာ်းကု

သတင််းြသ
ုို့ ူ သတင််းဆထာက်မျာ်းမှာမူ ြနှြ်ဆရ်းဥြဆဒမျာ်းဖြင် တရာ်းစွွဲခံဆနကကရြါသည်။ ဖမန်မာနုင်ငံ
အဆနဖြင်

ဒီမုကဆရစီ

ြန််းတုင်

ဖြစ်ဆနသည် တရာ်းစီရင်ဆရ်းကု အ

ီသုို့

က်လက်ဆလျှာက်လှမ်း် မည်

ုြါက

ယင််းသုို့

ဆဖြာင််းဖြန်

ံု်းသတ်ရန် လုအြ်ြါသည်။

ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) တည်ရှဆနသဆရွွဲ့ ဖမန်မာနုင်ငံရှ အရြ်သာ်းဖြည်သူမျာ်း အထူ်းသဖြင် အင်အာ်းကကီ်း
လူြုဂ္ဂ လ်မျာ်း၊ အရာရှမျာ်းနှင် အစု်းရမူဝါဒမျာ်းကု အွန်လုင််းတွင်ဆဝြန်သူမျာ်းသည် ၎င််းတုို့၏လွတလ
် ြ်စွာ
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ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ

ုခွင်ကု ပငမ််းချမ််းစွာကျင်သံု်းဖခင််းဆကကာင် ဆထာင်ဒဏ်ကျခံရမည်အနတရာယ် ရှဆနမည်

ဖြစ်သည်။
အထက်ဆြာ်ဖြြါအချက်မျာ်းအရ

မမတမ
ုို့ ှ

ဖမန်မာအစု်းရနှင်

သက်

ုင်ရာအာဏာြင
ု ်မျာ်းကု

ဆအာက်ြါ အတင
ု ််း တက
ု ်တွန််းလုက်ြါသည်
•

ကုဆ

အဆြေါ်

ွဝင််းနှင် အဖခာ်းတက်ကကွလှုြ်ရှာ်းသူမျာ်း၊ လူူ့အခွင်အဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင်ဆရှာက်သူမျာ်း

က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖြင် အသဆရြျက်မစ
ှု ွွဲချက်မျာ်းအာ်း ရုြသ
် မ််းဆြ်းရန်နှင်

ယင််းြနှြ်ဆရ်းဥြဆဒဖြင် အဆရ်းယူခံရကာ လတ်တဆလာ ဆထာင်ကျဆနသူမျာ်းအာ်း လွှတ်ဆြ်းရန်၊
•
ဖြင်

က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ

ြုဒ်မ

၆၆(ဃ)

ကု

ြျက်သမ််းရန်

သမ
ုို့ ဟုတ်

အနမ်

ံု်းအာ်းဖြင်

င်ဖခင််းဖြင် ယခုကွဲသုို့အာမခံဆစရန်➢ "အသဆရြျက်ဖခင််း"

ဟု

ရည်ညွှန််းချက်နှင်၊

"ဆနှာင်ယက
ှ ်ဖခင််း"၊

"မဆလျာ်ကသဇာသံု်းဖခင််း"

အြါအဝင် ဆဝဝါ်းဆသာစကာ်းရြ်မျာ်းအာ်း ြယ်ြျက်ဖခင််းဖြင် အသဆရြျက်မှုကု ရာဇဝတ်ဖြစ်မှု
မဆဖမာက်ဆစရန်၊
➢ အစု်းရ၏ တရာ်းစွွဲအရာရှမျာ်းကသာ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အရ ရာဇဝတ်မှုဖြင် တရာစွွဲ

ုခွင်ရှဆရ်း၊

➢ ဥြဆဒတွင်"ဆဖခာက်လှနို့်ဆတာင််းယူဖခင််း" နှင် "ပခမ််းဆဖခာက်ဖခင််း" ကွဲသုို့ သသာထင်ရှာ်းဆသာ
ရာဇဝတ်မှုလုြရ
် ြ်မျာ်း ဖြစ်ဆြေါ်လာြါက နုင်ငံတကာ လူူ့အခွင်အဆရ်းဥြဆဒနှင်အညီ ရှင််းလင််း
တကျစွာ အဓြပါယ်ြွင်

ု၍ ပငမ််းချမ််းစွာ သဆဘာထာ်းအဖမင် ထုတ်ဆြာ်ဖခင််းမျာ်းအာ်း ရာဇဝတ်မှု

အဖြစ် အသံု်းမချဆရ်း အာမခံဆစရန်။

ဆထာက်ခံလက်ြတ
ှ ်ဆေျားထိုျားဆသာ အဖွေွဲ့ွဲ ြ ာျား 1. Progressive Voice
2. Athan - Freedom of Expression Activist Organization
3. Swedish Burma Committee
4. Protection Committee for Myanmar Journalists
5. Youth Circle
6. Halcyon
7. Burma Monitor
8. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
9. Citizen Action For Transparency
10. The Seagull: Human Rights, Peace & Development
11. Association of Human Rights Defenders and Promoters
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12. Human Rights Foundation of Monland
13. ASEAN Parliamentarians for Human Rights
14. Info Birmanie
15. PEN America
16. Myanmar Cultural Research Society
17. Minhla Youth Centre
18. Burma Human Rights Network
19. Karen Human Rights Group
20. The Swedish Rohingya Association
21. Odhikar
22. Front Line Defenders
23. SYNERGY (Social Harmony Organization)
24. Civil Rights Defenders
25. Society for Threatened Peoples – Germany
26. Equality Myanmar
27. Assistance Association for Political Prisoners
28. Generation Wave
29. Oway Education and Youths Institute
30. Yangon Youth Network
31. Future Light Center
32. Nyan Lynn Thit Analytica
33. အလင််းဆစတမန်
34. Karen Student Network Group
35. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
36. Fortify Rights
37. International Commission of Jurists
38. Karenni Human Rights Group
39. Action Committee for Democracy Development
40. ဆရပခံဆဖမကွန်ရက်၊ ကွမ််းပခံကုန််း ၊ ရန်ကုန်တုင််းဆဒသကကီ်း။
41. လူူ့အခွင်အဆရ်းကာကွယ်ဖမြှင်တင်ဆရ်းကွန်ရက်၊ ဆချာက်ပမ ွဲ့နယ်၊ မဆကွ်းတုင််းဆဒသကကီ်း။
42. အလုြ်သမာ်းအြွွဲ့ွဲ ြွဲွဲ့ွ စည််းဆြေါ်ဆြါက်ဆရ်းနှင် အမျ ်းသမီ်းအခွင်အဆရ်းအသြညာဆြ်းဆရ်း ြွဲခူ်းကွန်ရက်၊
ြွဲခူ်းတုင််းဆဒသကကီ်း။
43. ဆတာင်သူလယ်သမာ်းမျာ်းနှင် ဆရလုြ်သာ်းမျာ်း အကျ ်းစီ်းြွာ်းကာကွယ်ဆစာင်ဆရှာက်ဆရ်းကွန်ရက်၊
ဖမစ်ကျ ်းတုက်နယ်၊ ြွဲခူ်းတုင််းဆဒသကကီ်း။
44. ဥသျှစ်ြင် လူငယ်ကွန်ရက်၊ ဥသျှစ်ြင်ပမ ွဲ့၊ ြန််းဆတာင််းပမ ွဲ့နယ်၊ ြွဲခူ်းတုင််းဆဒသကကီ်း။
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45. ဆတာင်သူလယ်သမာ်းမျာ်းဥြဆဒအဆထာက်အကူဖြ ကွန်ရက်၊ ဆဖမာက်ဦ်းပမ ွဲ့နယ်၊ ရခုင်ဖြည်နယ်။
46. မွနလ
် ူငယ်ကွန်ရက်၊ ဆရ်းလမင
ု ််း၊ မွနဖ် ြည်နယ်။
47. လူမြ
ှု ွဲ့ွံ ပြ ်းဆရ်းနှင် ပငမ််းချမ််းဆရ်းကွန်ရက်၊ ဆြါင်ပမ ွဲ့နယ်၊ မွနဖ် ြည်နယ်။
48. Ramkhye - ရမ််းဆခ်း ဖမစ်ကကီ်းနာ်း ကွန်ရက်၊ ဖမစ်ကကီ်းနာ်း၊ ကချင်ဖြည်နယ်။
49. Justice Drum ကွန်ရက်၊ ရှမ်း် ဖြည်နယ်ဆတာင်ြုင််း။
50. ရြ်ရွာပငမ််းချမ််းဆရ်းနှင်ြွဲ့ွံ ပြ ်းဆရ်းဆရှွဲ့ဆ

ာင်အြွွဲ့ွဲ ၊ ကဆလ်းပမ ွဲ့နယ်၊ ကဆလ်းခရုင်၊ စစ်ကုင််းတုင််း။

51. ဒလ
ုို့ ယ်ယာကွန်ရက်၊ အဂ္ဂြူပမ ွဲ့နယ်၊ ဟသဂာတခရုင်၊ ဧရာဝတီတင
ု ််း။
52. Free Expression Myanmar
53. Olive Organization
54. Myanmar Media Lawyers' Network
55. The Students’ Era
56. Metta Development Foundation
57. Paung Ku
58. COMREG
59. University Teachers' Association
60. Dawei Development Association
61. Burmese Women's Union
62. Cambodia Center for Independent Media
63. National Union of Journalists in the Philippines
64. Philippines Center for Investigative Journalism
65. Women Peace Network
66. Public Legal Aid Network
67. The International Women's Partnership for Peace and Justice
68. Myanmar People Alliance (Shan State)
69. Yangon Watch
70. Human Rights Educators Network
71. Burma Campaign UK
72. Human Rights Watch
73. Olof Palme International Center
74. Swedish Peace and Arbitration Society
75. The National Council of Swedish Youth Organisations
76. The Swedish Foundation for Human Rights
77. Christian Solidarity Worldwide
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