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မြန်ြာအာဏာပ ိုင်ြ ာျားြှ က ိုဆ ွေဝင်ျားအဆပေါ် အြှုစွေွဲ  ိုခ က်က ို ပယ်ဖ ကပ်ပ ျား 

အသဆေဖ က်ြှုက ို  ောဇဝတ်ြှုအမဖစ်ြှ ဖ က်သ ြျ်ားဆပျားေန် 

ပ ျားတွေွဲထိုတမ်ပနခ် က် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက် 

 Myanmar Now အွန်လ င်ု်းသတင််းစာ အယ်ဒီတာဖြစ်သူ က ုဆ ွဝင််းအာ်း အသဆရြျက်မှုဖြင ် 

တရာ်းစွွဲထာ်းဖခင််း  ၂နှစ် ဖြည ်ချ  န်တွင် ဆအာက်ြါလက်မတှ်ထ ု်းထာ်းသည ် မ မ တ ုို့ အရြ်ဘက်လူထု 

အြွွဲွဲ့အစည််း (၇၇)ြွွဲွဲ့က ၎င််းအဆြေါ် စွွဲ  ုထာ်းသည ် စွွဲ  ုချက်က ု ြယြ်ျက်ဆြ်းြါရန် သက်  ုင်ရာ 

အာဏာြ င်ုမျာ်းအာ်း ဆတာင််း  ုလ ုက်ြါသည။် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်ဆနို့တွင် လွတ်လြ်စွာ 

ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ  ုခွင ်က ု ချ   ်းနှ မ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင ် အစွန််းဆရာက် အမျ   ်းသာ်းဆရ်းဝါဒီမျာ်းက 

က ုဆ ွဝင််းအာ်း  က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အရ အသဆရြျက်မှုဖြင ် လီ ယ် စွွဲချက်တင်ခွဲ သည်။ 

ဖမန်မာန ုင်ငံအစ ု်းရအဆနဖြင ် အသဆရြျက်မှုက ု ရာဇဝတ်မှု အဖြစ ် မသတ်မှတ်ရန် လည််းဆကာင််း၊  

 က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အာ်း ြယြ်ျက်ဆြ်းရန်လည််းဆကာင််း၊ ယင််းြ နှ ြဆ်ရ်းဥြဆဒဖြင ် 

အဆရ်းယူခံရသဖြင ် လက်ရှ  ဆထာင်ထွဲတွင် အကျဉ််းချခံဆနရသူမျာ်းနှင ် တရာ်းစွွဲ  ုခံဆနရသူမျာ်း စသည ် 

တက်ကကွလှုြ်ရှာ်းသူမျာ်းနှင ် လူူ့အခွင ်အဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင ်ဆရှာက်သူမျာ်း အာ်းလံု်းက ု ဖြန်လွှတ်ဆြ်းရန် 

နှင  ်စွွဲ  ုထာ်းသည  ်အမှုမျာ်းအာ်း ရုြသ် မ််းဆြ်းရန် လည််းဆကာင််း ဖမန်မာန ုင်ငံ၏ လွှတ်ဆတာ်မ ှအခ ုင်အမာ 

ဆဖခလှမ််းမျာ်းဖြင ် ဆ ာင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ြါသည။်  

 ၂၀၁၃ ခုနှစ်  က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ၏ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) က  ု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တင်ွ ဖြင် င်ခွဲ ဆသာ်လည််း 

အသဆရြျက်မှုမှာ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်  က်လက်တညရှ် ဆန ွဲဖြစ်ပြီ်း ဆထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထ  သ ုို့မဟုတ် 

ဆငွဒဏ် ၁၀ သ န််းကျြ်အထ  သ ုို့မဟုတ ် ဖြစ်ဒဏ်နှစ်ရြ်စလံု်းက ု ကျခံရန ုင်ြါသည။် ဖမန်မာန ုင်ငံတွင် 

လွတ်လြ်စွာ ဆဖြာ  ုခွင ်က ု ချ   ်းနှ မ်ရန်နှင ် ဆဝြန်သူမျာ်းက ု နှုတြ် တ်ထာ်းန ုင်ရန်အတွက် ယင််းဥြဆဒက ု 

မကကာခဏ အသုံ်းဖြ ဆန ွဲ ဖြစ်ြါသည။် ယဆနို့ကာလအထ  ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖြင ် တရာ်းစွွဲခံရဆသာ အမှုဆြါင််း 

၁၇၃ မှုရှ ြါသည။်  

 ကုလသမဂ္ဂ လူူ့အခွင ်အဆရ်းဆကာ်မတီက ကမ္ာ န ုင်ငံမျာ်းအာ်းလံု်းအာ်း အသဆရြျက်မှုက ု 

ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်မှ ြယ်ြျက်ရန် ဆတာင််း  ုခွဲ ပြီ်း ထ ုသ ုို့ဆတာင််း  ုရာတွင် အသဆရြျက်မှုဆကကာင ် 

ဆထာင်သွင််းအကျဉ််းချဖခင််းမှာ လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ  ုခွင ်နှင ် သဟဇာတမဖြစ်သည ်အဖြင် 

လံု်းဝမသင ်ဆလျာ်ဆသာ ဖြစ်ဒဏ် တစ်ခုဖြစ်ဆကကာင််း ရညည်ွှန််းဆဖြာ  ုခွဲ သည။် လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ဆြာ် 

ဆဖြာ  ုခွင ်အာ်း ကာကွယ်ဖမြှင ်တင်ဆရ်း  ုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူ်းက ုယစ်ာ်းလှယ်ကလည််း အသဆရ 

ြျက်မှုက ု ရာဇဝတမ်ှုအဖြစ်ထက် တရာ်းမမှုအဖြစ်ဆလာက်သာ သတ်မှတသ်င ်သညဟု် ဆဖြာခွဲ သည။် 

အသဆရြျက်မှုအတွက် ရာဇဝတ်ဆကကာင််းအရ တရာ်းစွွဲ  ုဖခင််းသည် န ုင်ငံဆရ်း င် ာဖြတ်ဖခင််း 
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ယနတရာ်းတစ်ခုအဖြစ် မလွွဲမဆသွဆရာက်လာတတဆ်ကကာင််း၊ ယင််းမှာ လွတ်လြ်စာွ ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ  ုခွင ်၊ 

စာနယ်ဇင််းလွတလ်ြ်ခွင ်တ ုို့နှင ်  နိ်ု့ကျင်ဘက် ဖြစ်ဆနဆကကာင််း အဆလ်းထာ်း ဆထာက်ဖြခွဲ ြါသည်။ 

ထ ုမျှသာမက ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အမှုတွင် ဖမန်မာန ုင်ငံဥြဆဒ၌ အသဆရြျက်ခံရသူ၏ က ုယစ်ာ်းလှယ်အဖြစ် 

အဖခာ်းသူမျာ်းမှ ၎င််းက ုယစ်ာ်း အသဆရြျက်မှုက ု တရာ်းစွွဲ  ုခွင ်ရထာ်းပြီ်း ၎င််းအသဆရြျက်ခံရသူ 

က ုယစ်ာ်း တရာ်းရံု်းလုြ်ငန််းမျာ်း ဆ ာင်ရွက်ခွင ်ဆြ်းထာ်းြါသည။် ဤသညမ်ှာ လက်ဆတွွဲ့ အာ်းဖြင ် 

အင်အာ်းကကီ်း အြွွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင ် လူြုဂ္ဂ  လ်မျာ်းအဆနဖြင ် ၎င််းတ ုို့အတွက် အဆနှာင ်အယှက်ဟု 

ယူ သူမျာ်းက ု ြစ်မှတအ်ဖြစ် သဆဘာထာ်းကာ က ုယစ်ာ်းလှယ်မျာ်းမှတစ် င  ် တရာ်းစွွဲရန်လုြ်ဆ ာင် 

န ုင်သည ် သဆဘာဖြစ်ရာ စွြစ်ွွဲခံရဆသာ ြုဂ္ဂ  လ်မျာ်းအတွက်   ု်းဝါ်းသည ် ထ ခ ုက်မှုမျာ်းရှ ဆစသည ် 

တရာ်းဆရ်း  ုင်ရာ ဆနှာင ်ယှက်ထ ု်းနှက်မှု ြံစုံတစ်မျ   ်း ဖြစ်ဆနြါသည်။ 

 က ုဆ ွဝင််းမှာ Myanmar Now မှ သတင််းတစ်ြုဒ်က ု Facebook ဆြေါ် တင်ခွဲ သည ်အတွက် 

 က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အရ အသဆရြျက်မှုဖြင ် တရာ်းစွွဲ  ုဖခင််းခံခွဲ ရသည။် ထ ုသတင််း 

ထွဲတွင် ဝါဆတာ်ရ ရဟန််းတစ်ြါ်း၏စကာ်းက ု က ု်းကာ်းကာ လူသ မျာ်းဆသာ အမျ   ်းသာ်းဆရ်း အစွန််းဆရာက် 

ဘုန််းကကီ်း ဦ်းဝီရသူ၏ လုြ်ရြ်မျာ်းမှာ ဗုဒဓတရာ်းဆတာ်လာ စည််းမျဉ််းမျာ်းက ု ချ   ်းဆြာက်ဆနဖခင််း 

ဖြစ်ဆသာဆကကာင ်  ၎င််းအာ်း သာသနာမှ ထုတ်ြယ်န ုင်သညဟု် ဆရ်းသာ်းထာ်းသည။် Facebook မှတစ် င ် 

မွတ်စလင် နိ်ု့ကျင်ဆရ်းမျာ်း လုြ်ဆ ာင်ဆနခွဲ သည ် နာမည်  ု်းထွက်ခွဲ ဆသာ ဦ်းဝီရသူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် 

ဇန်နဝါရီလတွင် ဆရှွဲ့ဆန ဦ်းက ုနီအာ်း ဆသနတ်ဖြင ် လုြ်ကကံြစ်သတ်ခွဲ သူ၊ မကကာဆသ်းမီက 

ဖြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ဦ်းကကညလ်င််းအာ်း ဆထာက်ခံဆကကာင််း နှင  ်ဆကျ်းဇူ်းတင်ဆကကာင််း ဆြာ်ဖြခွဲ ြူ်းသူလည််း 

ဖြစ်ြါသည။် ဦ်းက ုနီသည် ြွွဲွဲ့စည််းြံုအဆဖခခံဥြဆဒက ု နှံို့စြ ် ကျွမ််းကျင်သူတစ်ဦ်းဖြစ်ပြီ်း စစ်တြ်က 

ဆရ်း ွွဲခွဲ သည ် ၂၀၀၈ ြွွဲွဲ့စည််းြံုအဆဖခခံဥြဆဒက ု ဆဖြာင််းလွဲန ုင်ရန် ကက  ်းစာ်းခွဲ သူတစ်ဦ်းလည််း ဖြစ်ြါသည်။ 

ဦ်းဝီရသူ၏ တြည ်ဖြစ်သူ တရာ်းလ ုက ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် က ုဆ ွဝင််းအာ်း တရာ်းစွွဲ  ုခွဲ ပြီ်း တရာ်းရံု်း 

ကကာ်းနာမှုမျာ်းက ု  ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလ ုင်လ၌ စတင်ခွဲ သည။် 

 ထ ုဆနာက်ြ ုင််းတွင် က ုဆ ွဝင််းမှာ မ မ ဆနထ ုင်သည ် ရန်ကုန်မှ တရာ်းစွွဲ  ုရာ မနတဆလ်းတရာ်းရံု်းသ ုို့ 

အသွာ်းအဖြန် ကီလ ုမီတာ ၁၂၀၀ ဆကျာ်ရှ သည ်ခရီ်းက ု သွာ်းလ ုက် ဖြန်လ ုက် ခရီ်းသွာ်းဆနခွဲ ရသည။် 

ယခုအခါ ရုံ်းချ  န််းဆြါင််း ၅၅ ကက မ၊် အချ  န်ကာလအရ နှစ်နှစ်နီ်းြါ်းကကာ ဖမင ်ဆနပြီ ဖြစ်ဆသာ်လည််း 

တရာ်းရံု်းမာှ တရာ်းလ ုဘက်က ုသာ ကကာ်းနာရဆသ်းပြီ်း ယင််းတရာ်းလ ုဘက်ကလည််း တရာ်းရံု်း လုြ်ငန််းက ု 

ဆနှာင ်ဆနှ်းဆအာင် ဆတာက်ဆလျှာက် လုြ်ဆနခွဲ ြါသည။် တစ်ခါတရံ က ုဆ ွဝင််းမှာ ရန်ကုန်မှ 

ထွက်လာခွဲ ပြီ်းဆနာက် တရာ်းရံု်းဆရာက်မှ တရာ်းလ ုမှာ တရာ်းရံု်းသ ုို့လာဆရာက်ရန် ြျက်ကွက်ဆသာဆကကာင ် 

ကကာ်းနာဆလျှာက်လွဲမှုမျာ်းက ု ဆရ ွဲ့  ုင််းလ ုက်ဆကကာင််းသ ရသည ် ဖြစ်ရြ်မျာ်းလည််း ရှ ခွဲ ြါသည။် တရာ်းလ ု 

က ုယတ် င်ုမာှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကသဂ္ုတ်လတွင် အြမ််းခံခွဲ ရပြီ်း ထ န််းသ မ််းခံခွဲ ရသဖြင ် တရာ်းရံု်းလုြ်ငန််း၌ အထူ်း 

ဆနှာင ်ဆနှ်းမှုမျာ်း ဖြစ်ခွဲ ြါသည။်  
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 ဦ်းဝီရသူက ု တရာ်းရံု်းသ ုို့ နှစ်ကက မ ်င ်ဆခေါ်ခွဲ ဆသာ်လည််း လာဆရာက်ရန်ြျက်ကွက်ခွဲ ြါသည။် ြထမ 

အကက မတ်ွင် ၎င််း၏ဆရှွဲ့ဆနက ဦ်းဝီရသူသည ် အလှှူြွွဲတစ်ခုသ ုို့ ကကွဆရာက်ဆနသဖြင ် မလာန ုင်ဆကကာင််း 

အသ ဆြ်းခွဲ သည။် ဒုတ ယအကက မတ်ွင် ဦ်းဝီရသူ၏ဆရှွဲ့ဆနက ကကာ်းနာမှုက ု ၎င််း၏ဘုန််းကကီ်းဆကျာင််းဝင််းတွင် 

လုြ်ခွင ်ဆြ်းရန် ြန်ကကာ်းခွဲ သည။် ယင််းြန်ကကာ်းချက်က ု ပမ  ွဲ့နယ်တရာ်းရံု်းက ဖငင််းြယ်ခွဲ ဆသာ်လည််း 

ဦ်းဝီရသူက ထ ုထက်ဖမင ်ဆသာ ခရ ုင်တရာ်းရံု်းသ ုို့ အယူခံဝင်ခွဲ ရာ ယခုအခါ ခရ ုင်တရာ်းရံု်းမလှည််း 

ထ ုြန်ကကာ်းချက်က  ု ြယခ်ျခွဲ ပြီ်းဖြစ်ြါသည။်  ခရ ုင်တရာ်းရံု်းက ၎င််း၏ြန်ကကာ်းချက်က ု စဉ််းစာ်းဆနစဉ ်

ကာလအတွင််း ပမ  ွဲ့နယ်တရာ်းရံု်း အဆနဖြင ် မည်သည ် ကကာ်းနာမှုက ုမျှ လုြ်ဆ ာင်န ုင်ဖခင််းမရှ ဆြ။ သ ုို့ဆသာ် 

က ုဆ ွဝင််းမှာမ ူ ဆနာက်လာမည ် ရုံ်းချ  န််းရက်က ု သ န ုင်ရန် ပမ  ွဲ့နယ်တရာ်းသူကကီ်းဆရှွဲ့ဆမှာက်သ ုို့ 

နှစ်ြတ်တစ်ခါ မျက်နှာသွာ်းဖြဆနခွဲ ရြါသည။် ဆယဘူယျအာ်းဖြင ် မ နစ်အနည််းငယမ်ျှသာ ကကာဖမင ်ဆသာ 

ဤလုြ်ထံု်းလုြန်ည််းအတက်ွ က ုဆ ွဝင််းအဆနဖြင ် ရန်ကုန်ပမ  ွဲ့မ ှ မနတဆလ်း ပမ  ွဲ့အထ  ခရီ်းသာွ်းလာဆနခွဲ  

ရြါသည။်   

 ဤအမှု၏ မ ီဆလျာ်မှုအမျာ်းအဖြာ်းက ဖမန်မာန ုင်ငံတရာ်းစီရင်ဆရ်းစနစ်၏ လွတ်လြ်မှုကင််းမွဲ  

ဆနြံကု  ု မီ်းဆမာင််း ထ ု်းဖြဆနသည်။ အာဏာြ င်ုမျာ်းသည်   ု်းဝါ်းသည ်ဖြစ်မှုမျာ်းက ု ကျှူ်းလွန်သူတ ုို့အာ်း 

အဆရ်းယူ ရမည ်အစာ်း ၎င််းတ ုို့အာ်း စ တ်အဆနှာင ်အယှက်ဖြစ်ဆစမည ် အမှနတ်ရာ်းမျာ်းနှင ် ဖြစ်မှုမျာ်းက ု 

ဆြာ်ထုတ်ရန် ကက  ်းစာ်းဆနသူမျာ်းအာ်း ြစ်မှတထ်ာ်းရန်  ံု်းဖြတ်ထာ်းြံုရြါသည။် အနတရာယ်ရှ ဆသာစကာ်း 

ဖြနို့်ချ  ဖခင််းနှင ် အကကမ််းြက်မှု လံှုွဲ့ဆ ာ်ဖခင််းတ ုို့က ု လုြ်ဆ ာင်ဖခင််းအတွက် တာဝန်ရှ သူမျာ်းမှာ 

မည်သည ်ဖြဿနာမ ှ မရင်  ုင်ရဆသာ်လည််း ယင််းကွဲ သ ုို့ အနတရာယ်ရှ ဆသာလုြ်ရြ်မျာ်းက ု ဆဝြန်ရှုတခ်ျ 

သူမျာ်းမှာမ ူတရာ်းစွွဲခံ ဆနရ ွဲဖြစ်သည။် အလာ်းတူ မကကာဆသ်းမီက အမှုတစ်ခုတွင်လည််း မမှန်ကန်ဆသာ 

လုြ်ထံု်းလုြန်ည််း မျာ်းဖြင ် Reuters သတင််းဆထာက် နှစ်ဦ်းဖြစ်သည ် ဝလံု်းနှင ် ဆကျာ်စ ု်းဦ်း တ ိုု့က ု 

ဆထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီ ဖြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခွဲ သည။် ထ ုသတင််းဆထာက်နှစ်ဦ်းသည် ရခ ုင်ဖြည်နယ် 

ဆဖမာက်ြ ုင််းတွင် ဖမန်မာစစ်တြ်မှ ရ ုဟင်ဂ္ျာလူမျ   ်းမျာ်းအာ်း  အစုလ ုက်အပြံ လ ုက် သတ်ဖြတ်မှုက ု 

ဆြာ်ထုတ်ခွဲ ဖခင််းဆကကာင ် ဖြစ်ဒဏ်ချခံရဖခင််းဖြစ်သည။် 

 ဖမန်မာန ုင်ငံတင်ွ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမ န်သည ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနှင ်  လူမျ   ်းတံု်းသတဖ်ြတ်မှုမျာ်း 

ကျှူ်းလွန်သညဟု် ကုလသမဂ္ဂ စံုစမ််းစစ်ဆ ်းသူမျာ်းက စွြစ်ွွဲထာ်းဆသာ ရာထူ်းကကီ်း စစ်ဆခါင််းဆ ာင် 

မျာ်းမှာ လွတ်ဆဖမာက်ဆန ွဲဖြစ်ပြီ်း အမှနတ်ရာ်းြွင ်ချသူ၊ န ုင်ငံတွင််း လူူ့အခွင ်အဆရ်းချ   ်းဆြာက်မှုမျာ်းက ု 

သတင််းြ ုို့သူ သတင််းဆထာက်မျာ်းမှာမူ ြ နှ ြ်ဆရ်းဥြဆဒမျာ်းဖြင ် တရာ်းစွွဲခံဆနကကရြါသည။် ဖမန်မာန ုင်ငံ 

အဆနဖြင  ် ဒီမ ုကဆရစီ ြန််းတ ုင် ီသ ုို့  က်လက်ဆလျှာက်လှမ််းမည်  ုြါက ယင််းသ ုို့ ဆဖြာင််းဖြန် 

ဖြစ်ဆနသည ် တရာ်းစီရင်ဆရ်းက ု အ ံု်းသတ်ရန် လ ုအြ်ြါသည။် 

 ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) တည်ရှ ဆနသဆရွွဲ့ ဖမန်မာန ုင်ငံရှ  အရြ်သာ်းဖြညသူ်မျာ်း အထူ်းသဖြင ် အင်အာ်းကကီ်း 

လူြုဂ္ဂ  လ်မျာ်း၊ အရာရှ မျာ်းနငှ ် အစ ု်းရမူဝါဒမျာ်းက ု အွန်လ ုင််းတွင်ဆဝြန်သူမျာ်းသည် ၎င််းတ ုို့၏လွတလ်ြ်စွာ 
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ထုတ်ဆြာ်ဆဖြာ  ုခွင ်က ု ပင မ််းချမ််းစွာကျင ်သုံ်းဖခင််းဆကကာင ် ဆထာင်ဒဏ်ကျခံရမည ်အနတရာယ် ရှ ဆနမည် 

ဖြစ်သည။် 

 အထက်ဆြာ်ဖြြါအချက်မျာ်းအရ မ မ တ ုို့မ ှ ဖမန်မာအစ ု်းရနှင ် သက်  ုင်ရာအာဏာြ င်ုမျာ်းက ု 

ဆအာက်ြါ အတ င်ု်း တ က်ုတွန််းလ ုက်ြါသည် 

• က ုဆ ွဝင််းနှင ် အဖခာ်းတက်ကကွလှုြ်ရှာ်းသူမျာ်း၊ လူူ့အခွင ်အဆရ်း ကာကွယ်ဆစာင ်ဆရှာက်သူမျာ်း 

အဆြေါ်  က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဖြင ် အသဆရြျက်မှုစွွဲချက်မျာ်းအာ်း ရုြသ် မ််းဆြ်းရန်နှင ် 

ယင််းြ နှ ြဆ်ရ်းဥြဆဒဖြင ် အဆရ်းယူခံရကာ လတ်တဆလာ ဆထာင်ကျဆနသမူျာ်းအာ်း လွှတ်ဆြ်းရန်၊ 

•  က်သွယ်ဆရ်းဥြဆဒ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) က ု ြျက်သ မ််းရန် သ ုို့မဟုတ် အန မ ် ံု်းအာ်းဖြင ် 

ဖြင် ငဖ်ခင််းဖြင ် ယခုကွဲ သ ုို့အာမခံဆစရန်- 

➢ "အသဆရြျက်ဖခင််း" ဟု ရညည်ွှန််းချက်နှင ်၊ "ဆနှာင ်ယက်ှဖခင််း"၊ "မဆလျာ်ကသဇာသုံ်းဖခင််း" 

အြါအဝင် ဆဝဝါ်းဆသာစကာ်းရြ်မျာ်းအာ်း ြယြ်ျက်ဖခင််းဖြင  ် အသဆရြျက်မှုက ု ရာဇဝတ်ဖြစ်မှု 

မဆဖမာက်ဆစရန်၊ 

➢ အစ ု်းရ၏ တရာ်းစွွဲအရာရှ မျာ်းကသာ ြုဒ်မ ၆၆(ဃ) အရ ရာဇဝတ်မှုဖြင ် တရာစွွဲ  ုခွင ်ရှ ဆရ်း၊  

➢ ဥြဆဒတွင်"ဆဖခာက်လှနိ်ု့ဆတာင််းယူဖခင််း" နှင ် "ပခ မ််းဆဖခာက်ဖခင််း" ကွဲ သ ုို့ သ သာထင်ရှာ်းဆသာ 

ရာဇဝတ်မှုလုြရ်ြ်မျာ်း ဖြစ်ဆြေါ်လာြါက န ုင်ငံတကာ လူူ့အခွင ်အဆရ်းဥြဆဒနှင ်အညီ ရှင််းလင််း 

တ ကျစွာ အဓ ြပါယ်ြွင ်  ု၍ ပင မ််းချမ််းစွာ သဆဘာထာ်းအဖမင် ထုတ်ဆြာ်ဖခင််းမျာ်းအာ်း ရာဇဝတ်မှု 

အဖြစ ်အသုံ်းမချဆရ်း အာမခံဆစရန်။ 

 

ဆထာက်ခံလက်ြတှ်ဆေျားထ ိုျားဆသာ အဖွေွဲွဲ့ြ ာျား - 

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. အလင််းဆစတမန ်
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. ဆရ ပခံဆဖမကွန်ရက်၊ ကွမ််းပခံကုန််း ၊ ရန်ကုန်တ ုင််းဆဒသကကီ်း။ 
41. လူူ့အခွင ်အဆရ်းကာကွယ်ဖမြှင ်တင်ဆရ်းကွန်ရက်၊ ဆချာက်ပမ  ွဲ့နယ်၊ မဆကွ်းတ ုင််းဆဒသကကီ်း။ 
42. အလုြ်သမာ်းအြွွဲွဲ့ြွွဲွဲ့စည််းဆြေါ်ဆြါက်ဆရ်းနှင ် အမျ   ်းသမ်ီးအခွင ်အဆရ်းအသ ြညာဆြ်းဆရ်း ြွဲခူ်းကွန်ရက်၊ 
ြွဲခူ်းတ ုင််းဆဒသကကီ်း။ 
43. ဆတာင်သူလယ်သမာ်းမျာ်းနှင ် ဆရလုြ်သာ်းမျာ်း အကျ   ်းစီ်းြွာ်းကာကယွ်ဆစာင ်ဆရှာက်ဆရ်းကွန်ရက်၊ 
ဖမစ်ကျ   ်းတ ုက်နယ်၊ ြွဲခူ်းတ ုင််းဆဒသကကီ်း။ 
44. ဥသျှစ်ြင် လူငယ်ကွန်ရက်၊ ဥသျှစ်ြင်ပမ  ွဲ့၊ ြန််းဆတာင််းပမ  ွဲ့နယ်၊ ြွဲခူ်းတ ုင််းဆဒသကကီ်း။ 
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45. ဆတာင်သူလယ်သမာ်းမျာ်းဥြဆဒအဆထာက်အကူဖြ  ကွန်ရက်၊ ဆဖမာက်ဦ်းပမ  ွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ဖြညန်ယ်။ 
46. မွနလ်ူငယ်ကွန်ရက်၊ ဆရ်းလမ င်ု်း၊ မွနဖ်ြည်နယ်။ 
47. လူမှုြွွံဲ့ပြ  ်းဆရ်းနှင ် ပင မ််းချမ််းဆရ်းကနွ်ရက်၊ ဆြါင်ပမ  ွဲ့နယ်၊ မွနဖ်ြည်နယ်။ 
48. Ramkhye - ရမ််းဆခ်း ဖမစ်ကကီ်းနာ်း ကွန်ရက်၊ ဖမစ်ကကီ်းနာ်း၊ ကချငဖ်ြည်နယ်။ 
49. Justice Drum ကွန်ရက်၊ ရှမ််းဖြညန်ယ်ဆတာင်ြ ုင််း။ 
50. ရြ်ရွာပင မ််းချမ််းဆရ်းနှင ်ြွွံဲ့ပြ  ်းဆရ်းဆရှွဲ့ဆ ာင်အြွွဲွဲ့၊  ကဆလ်းပမ  ွဲ့နယ်၊ ကဆလ်းခရ ုင်၊ စစ်က ုင််းတ ုင််း။ 
51. ဒ ုို့လယ်ယာကွန်ရက်၊ အဂ္ဂြူပမ  ွဲ့နယ်၊ ဟသဂာတခရ ုင်၊ ဧရာဝတတီ င်ု်း။ 
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 
 


