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မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေးလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်

ွငလ
ူ့် င်ေး မ္င်သာမ္ှု ကာ
ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့အ
် ညှီ မ္န်မ္ာ ည်သလထု၏ လအခွ
် င်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးကု အမ္န်တစ်ကယ် ကာကွယ် မ္ြှငူ့တ

ထပရာက်ပ ေးှီ

(MNHRC)

အာေး

လွတ်လ ်အမ္ှီခုကင်ေး၍

ပ ေးနင
ု ပ
် သာ ပကာ်မ္ င်တစ်ရ ် ဖစ်လာပစပရေးအတွက် မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေးလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်

င်ပ ာင်ေးလ

ပရေးဆုငရ
် ာ အရ ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ာေးအလု ်အဖွွဲ့ (အလု ်အဖွ)ွဲ့ ကု ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇနနဝါရှီလတွ င် ဖွွဲ့စည်ေးခူ့ ါသည်။
အလု ်အဖွွဲ့ကု ပနာက်ခြံစြံုလင်ပသာ အနယ်နယ်အရ ်ရ ်မ္ အရ ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည်ေးပ ါင်ေး (၂၂) ဖွွဲ့ ဖငူ့်

ါဝင်ဖွွဲ့စည်ေး

ထာေး ါသည်။ 1

1

ကခ င်အမ္ ေးသမ္ှီေးအစည်ေးအရြံုေး-ထုငေး် နင
ု င
် ၊ြံ ကရင်လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးအဖွွဲ့ ၊ ကရင်နှီလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးအဖွွဲ့ ၊ စစ်မ္ န်ပသာ

ည်သပက
ေးကျွန်အဖွွဲ့ ၊ ညှီမ္ျှ ခင်ေး မ္န်မ္ာ၊
ူ့

တအာင်ေးအမ္ ေးသမ္ှီေးအဖွွဲ့အစည်ေး၊ ဒှီမ္ုကပရစှီဖွြံွဲ့ ပဖ ေးတုေး တက်ပရေး လှု ် ာေးပဆာင်ရွက်မ္ှုပကာ်မ္ တှီ၊ နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးအက ဥ်ေး သာေးမ္ ာေး ကညှီပစာငူ့ပ
် ာက်ပရေးအသင်ေး၊
မ္ ေးဆက် လှုင်ေး၊ မ္ွန် ည်လအခွ
် စာငူ့က် ကညူ့်ပရေးအဖွွဲ့ ၊ ပ ွဲ့ပ ေးအသြံအဖွွဲ့၊ ပလာကအလင်ေး၊
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပဖာင်ပဒေး င်ေး၊ မ္န်မ္ာူ့အပရေးပလူ့လာသမ္ ာေးအဖွွဲ့ ၊ ရန်ကုနပ
လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

ကာကွ ယ် မ္ြှငူ့်တင်သမ္ ာေးအဖွွဲ့ ၊

လအခွ
် က် ၊
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး ညာပ ေးသမ္ ာေးကွနရ

အနာဂတ်အ လင်ေးတန်ေးဆြံုမ္ တ်၊

အသြံ

-

လွတ်လ ်စွာ

ထုတ်ပဖာ်ပ ာဆုခွင ူ့် လှု ် ာေးမ္ှု အဖွွဲ့၊ မ္န်မ္ာလထုမ္ ဟာမ္တ် ( မ္်ေး ည်) ၊ Synergy - လမ္ှုသဟဇာတပဖာ်ပဆာင်ပရေးအဖွွဲ့ ၊ Metta Campaign – Mandalay
နငူ့် The Seagull:Human Rights, Peace & Development တမ္
ု ူ့ UPR အလု ်အဖွွဲ့၏ ၃၇ ကကမ္်ပ မ္ာက် အစည်ေး အပဝေးသု ူ့ တင်သွငေး် ပသာ
ေးတွတင် ခ က် ဖစ် ါသည်။

နဒါန်ေး
၁။ ယခု ေးတွတင် ခ က်တွင် ကမ္္ာက
ု သမ္ဂဂ (UN) ၏ ဒုတယအကကမ္်မ ြောက် အ ြည် ြည်ဆိုငရ
် ြော လအခွ
်ူ့ မရေး
ူ့ လ
ူ့ ငအ
အမ ခအမေ

ြံုမ္န်သြံုေးသ ် ပဆွေးပနွေး ွ (Universal Periodic Review - UPR) အတွငေး် UN အဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် မ္
ြံ ာေးမ္

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေးလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င် (Myanmar National Human Rights Commission - MNHRC) ၏
စွမ္်ေးပဆာင်ရည်နင
ှ ူ့် တ်သက်ပ ှီေး ပ ေးထာေးခူ့သညူ့် အကကြံ
၎င်ေးတင် ခ က်တွင်

တက
ု ်တွနေး် ခ က်မ္ ာေးကု အပလေးပ ေးသြံေးု သ ်တင် ထာေး ါသည်။

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေး လအခွ
် ြမေ) နငူ့သ
် က်ဆိုငမ
် သြော
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒ (မကြော် ရှငဥ

အပကကာင်ေးအရာကစစရ ်မ္ ာေးနှငူ့် နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့လ
် အခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဌြောေ (National Human Rights Institution – NHRI) မ္ ာေးအာေး
အဆငူ့သ
် တ်မ္တ် ခင်ေးဆုငရ
် ာအပ ခခြံမ္မ္ ာေး ( ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးကု ဆလ
ု ု ခင်ေး ဖစ်သည်) ကု အပ ခ
MNHRC

မ္ည်သလည်
ု ူ့
တ်လု ်ပဆာင်ပနသည်ကို

ပဖာ် ထာေး ါသည်။

ထအ
ု ူ့
င်

ပ ှီေး လက်ပတွတ
ွဲ့ ွင်
ယခိုတင် ခ က်တွင်

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးနငူ့် ခနအ
် ူ့ ် ခင်ေး၊ လက်နက်ကုင် ဋ ကခနငူ့် မ္ပငမ္်သက်မ္ှုအပ ခအပနမ္ ာေးတွင် MNHRC
၏ စွမ္်ေးပဆာင်ရည်၊ ပကာ်မ္ င်အတွငေး် အလာစြံု ါဝင်မ္ှု၊ လြံုပလာက်ပသာပငွပကကေးပထာက် ြံူ့မ္ှုနငူ့် ဘဏ္ဍာပရေးဆုငရ
် ာ
အမ္ှီအခုကင်ေးမ္ှု၊ နင
ု င
် တ
ြံ ကာလအခွ
်
်မ္ှု ဆြံုေးရှု ြံေးပနပသာ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးယနတရာေးမ္ ာေးနငူ့် အ န်အလန်ထပတွွဲ့ဆက်စ ်မ္ှု၊ လွတလ
ပနရာမ္ ာေးကု ပစာငူ့က် ကညူ့်ပလူ့လာမ္ှု နငူ့် လအခွ
် ာက်သ (Human Rights Defender – HRD)
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး ကာကွယ်ပစာငူ့ပ
မ္ ာေးအာေး အကာအကွယ်ပ ေးမ္ှု စသညူ့်တန
ု ူ့ ငူ့သ
် က်ဆုငပ
် သာ ကစစရ ်မ္ ာေးကု ထညူ့်သင
ွ ေး် ပဖာ် ထာေး ါသည်။ ဒုတယအကကမ္်
UPR လု ်ငန်ေးစဉ်တွင် UN ၏ အဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် မ္
ြံ ာေးမ္ မြေးထာေးခသ
ူ့ ညူ့် အကကြံ
မ္ည်သုအပကာင်
အထည်ပဖာ်မဆြောင်နင
ု မ္
် ည်ဆုသညူ့်
ူ့

အကကြံ

တက
ု ်တန
ွ ေး် ခ က်မ္ ာေးကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပန ဖငူ့်

တုကတ
် ွနေး် ခ က်မ္ ာေး ဖငူ့်

ယခုတင် ခ က်ကု

အဆြံေးု သတ်

တင် ြထာေး ါသည်။
ဒိုတယအကကြ် UPR လိုြ်ငန်ေးစဉ်ြှ အကကံမြ တက
ို ်တန
ွ ေး် ချက်ြျာေး
၂။ ဒုတယအကကမ္် UPR လု ်ငန်ေးစဉ်တွင်
တုကတ
် ွနေး် ထာေးသညူ့်အကကြံ
▪

နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့်

MNHRC နငူ့် တ်သက်၍

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးကု ပလေးစာေး လုက်နာရန်

တက
ု တ
် ွနေး် ခ က်အမ္ ာေးအ ာေးကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ ှ လက်ခရ
ြံ ခူ့သည်။ ယင်ေးတုမ္ူ့ ာ1 -

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဌြောေမ္ ာေးနငူ့်

ယနတရြောေးမ္ ာေး

အာေးပကာင်ေးလြောပစပရေး

ဆက်လက်

လု ်ပဆာင်ရန်

(နှီပ ါနင
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ ် - A/HRC/31/13 - စာ ုဒ.် 143
▪

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့အ
် ညှီ နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့လ
် အခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဌြောေတစ်ခုတည်ပထာင်ရန် ပ ွဲ့ ရှု ပသာ ပ ခလမ္်ေးမ္ ာေး လှ ်ေးရန်
(အှီဂ စ်နင
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ ် - A/HRC/31/13 - စာ ုဒ.် 143

▪

နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့် လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်ကု

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့အ
် ညှီ လု ် ုငခ
် ွငအ
်
်မ္ှု ပ ေးရန်
ူ့် ာဏာနငူ့် လွတလ

(ခ ှီလှီနင
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ ် - A/HRC/31/13 - စာ ုဒ.် 143
▪

နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့လ
် အခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်ကု ၎င်ေး၏ လု ်ငန်ေးမ္ ာေး မဆြောင်ရွက်ရာတွင်

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့် အညှီ

အ ညူ့်အ၀ လု ်ပဆာင်ခွငူ့် ရန် (ဆှီနပ
ှီ ဂါနင
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ် - A/HRC/31/13 - စာ ဒ
ု .် 143
▪

ယခင်က အကကြံ

တုကတ
် ွနေး် ခူ့သညူ့အ
် တုငေး် နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့လ
် အခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်အာေး ၎င်ေး၏ လု ်ငန်ေးမ္ ာေးကု

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့အ
် ညှီ အ ညူ့်အ၀ အပကာင်အထည်ပဖာ် ပဆာင်ရွက်နင
ု ပ
် ရေး အာမ္ခြံရန် (ပ ေါ်တဂှီနင
ု င
် )ြံ ၊
ရင်ေးမြစ်အြှတ ် - A/HRC/31/13 - စာ ဒ
ု .် 143

▪

နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့လ
် အခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်ကု

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့က
် က
ု ်ညှီပသာ

လု ် ုငခ
် ွငပ
ူ့် ေးပရေး

ကို

အာမ္ခြံသညူ့အ
် ဆငူ့မ္
် ာေး လု ်ပဆာင်ရန် (ဆှီရယ
ှီ ာလှီယွနန
် င
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ် - A/HRC/31/13 - စာ ုဒ.် 143
▪

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေး

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်နငူ့်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ တင်ေး ီေယ
ီ ြောပကာင်စှီ

အ ါအဝင်

လအခွ
် ုင် ပဆာင်ရွကန
် င
ု ပ
် ရေး
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပအဂ င်စှီမ္ ာေးကု ထပရာက်ပ ှီေး လွတ်လ ်ပသာ ပအဂ င်စှီမ္ ာေးအ ဖစ် လု က
အာမ္ခြံရန် (ထုငေး် နင
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ ် - A/HRC/31/13 - စာ ဒ
ု .် 144 နငူ့် A/HRC/31/13/Add.1 - စာ ုဒ.် 6
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နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့လ
် အခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဌြောေအပန ဖငူ့်

၎င်ေးကယ
ု ်တုင်

စွမ္်ေးပဆာင်ရည်အ ညူ့်အဝ ဖငူ့်
လု ်ကုင်
ြှ
ပဆာင်ရွကန
် င
ု ရ
် န်နငူ့် တရာေးစှီရင်ပရေးအဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ ာေးအာေး စွမ္်ေးရည် မ္ငူ့တ
် င်ပရေးအ ါအဝင် တရာေးပရေးဆုငရ
် ာ
င်ပ ာင်ေးလမ္ှုမ္ ာေးကု ဆက်လက်လု ်ပဆာင်ရန်အတွက် လုအ ်ပသာကညှီ ြံူ့ ုေးမ္ှုမ္ ာေးအာေးလြံုေး ပ ေးအ ်ရန်
(ကုရေးှီ ယာေး သမ္မတနင
ု င
် )ြံ ၊ ရင်ေးမြစ်အြှတ် - A/HRC/31/13 - စာ ုဒ.် 143

အထက်ပဖာ်

တက
ု ်တန
ွ ေး် ခ က်မ္ ာေးကု မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ ပထာက်ခြံ ခူ့သည်။

ါ အကကြံ

ရနာက်ခံသြိုငေး် ရကကာင်ေးနှငူ့် လက်ရှအရမခအရန
၃။

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေးလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င် (MNHRC) ကု ၂၀၁၁ ခုနစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ပနတွ
ူ့ င2်

သမ္မတ၏အမ္န် ဖငူ့
ူ့ ်

ဖွွဲ့စည်ေးတည်ပထာင်ခူ့ပ ှီေး

၂၀၁၄

ပကာ်မ္ င်ဖွွဲ့စည်ေးတည်ပထာင် ခင်ေးဆုငရ
် ာဥ ပဒ
ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင် ပရွ ေးခ ယ်ပရေးလု ်ငန်ေးစဉ်၌
နှီေးစ ်ပန ခင်ေး၊

ခုနစ်

အတည်

မ္တ်လတွင်
ဌာန်ေး ခင်ေး ဖငူ့်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေး
တရာေးဝင်ပစခူ့သည်။

MNHRC

သည်

ွငလ
ူ့် င်ေး မ္င်သာမ္ှုမ္ ခင်ေး၊ ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးသည် ယခင်စစ်အစုေးရနငူ့်

လု ်ငန်ေးမ္ ာေးပဆာင်ရွကရ
် ာတွင်

ထပရာက်မ္ှု

အာေးနည်ေးပန ခင်ေး

လအခွ
်ူ့ ပရေးခြံပသာ စဥ်ေးစာေးခ က်မ္ ာေး အာေးနည်ေးပန ခင်ေးတန
ု ူ့ ငူ့ဆ
် က်စ ်သညူ့် စုေးရမ္်ေး
ူ့ ငအ
လထု၏ တရာေးဝင်အသအမ္တ်

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

စသည်တု ူ့

ယဆခြံထာေးရပ ှီေး

န်မ္ှုမ္ ာေးပကကာငူ့လ
် ည်ေး ၎င်ေးသည်

လက်ခြံမ္ှုတု ူ့ ခ ွဲ့တူ့ပန ခင်ေးကု အစဥ်တစုက် ရင်ဆုငပ
် နခူ့ရသည်။3 ၂၀၁၁ ခုနစ်မ္ စတင်၍

တာဝန်ထမ္်ေးပဆာင်ခူ့သညူ့် ဥကကဌ ဦေးဝင်ေး မ္နငူ့် တခ ွဲ့ပသာပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးအ ါအဝင် ကာလ ည်ကကာ အမ္ှုထမ္်ေးခူ့ပသာ
အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးပနရာတွင် အဖွွဲ့ဝင်သစ်မ္ ာေး ဖငူ့် ၂၀၂၀ ခုနစ် ဇနနဝါရှီလတွင် ပကာ်မ္ င်တစ်စြံုလြံုေးကု အစာေးထေးု ခနအ
် ူ့ ခ
် သ
ူ့ ည်။4
လက်ရှ အရမခအရန
၄။ ၂၀၁၅ ခုနစ် နဝ
ု င်ဘာလတွင် ကမ္္ာလြံေးု ဆုငရ
် ာအမ္ ေးသာေးလအခွ
် တ်မ္တ်ပရေး
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဌာနမ္ ာေးမ္ဟာမ္တ်အဖွွဲ့၏ အဆငူ့သ
ဆ ်ပကာ်မ္တှီ (Global Alliance of National Human Rights Institutions Sub Committee on Accreditation GANHRI-SCA)

က

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးကု

MNHRC
အ ညူ့်အ၀

ကု

“B”

အဆငူ့်

လက
ု ်နာမ္ှုမ္ ဟု

သတ်မ္တ်ပ ေးခူ့ပ ှီေး
ဆလ
ု ု ခင်ေး ဖစ်သည်။

ယင်ေးသတ် တ
ှ ်ချက်မ္ာ
SCA

က

ပကာ်မ္ င်

ပကာ်မ္ င်သည်
နငူ့်

၎င်ေး၏

လု ် ုငခ
် ွငန
်ူ့ ငူ့် တ်သက်၍

ဿနာ ပနပသာအခ က် (၇) ခ က်ကု ပထာက် ခရ
ု ူ့ ာ - က) ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးနငူ့်
ူ့ ာ ၎င်ေးတမ္

ခနအ
် ူ့ ် ခင်ေး၊ ခ) လထုဆ

၊ှု မ္ပငမ္်သက်မ္ှု သမ္ဟု
ု ူ့ တ် လက်နက်ကင
ု ်

အလာစြံု ါဝင်မ္ှုစနစ်၊

ဃ)

လြံုပလာက်ပသာ

ပငွပကကေးပထာက် ြံူ့မ္ှုနငူ့်

ဋ ကခအပ ခအပနမ္ ာေးတွင် စွမ္်ေးပဆာင်မ္ှု၊
ဘဏ္ဍာပရေး

လွတလ
်
်အမ္ှီအခုကင်ေးမ္ှု၊

ဂ)
င)

လွတလ
်
်မ္ှုဆြံုေးရှု ြံေးပနပသာ ပနရာမ္ ာေးကု ပစာငူ့က် ကညူ့်ပလူ့လာမ္ှု၊ စ) နင
ု င
် တ
ြံ ကာ လအခွ
်ူ့ ပရေးယနတရာေးမ္ ာေးနငူ့် အ န်အလန်
ူ့ ငအ
ခ တ်ဆက်ပဆာင်ရွက်မ္ှု နငူ့် ဆ) နစ် တ်လည် အစှီရင်ခြံစာ တု ဖစ်
ူ့ သည်။5

၅။

၂၀၁၉

ခုနစ်

ကသဂုတလ
် တွင်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေးလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးပကာ်မ္ င်

အရ ်ဘက်လထုအဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ ာေးအလု ်အဖွွဲ့

(အလု ်အဖွွဲ့)

က

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့်

င်ပ ာင်ေးလပရေးဆုငရ
် ာ
ကက
ု ည
် ှီမ္ှုမ္ ပသာ

ဥ ပဒ၏

အဓကအခန်ေးမ္ ာေး နငူ့် MNHRC အပန ဖငူ့် လအခွ
်ူ့ ပရေးကာကွယ် မ္ြှငူ့တ
် င်ပရေးလု ်ငန်ေးမ္ ာေး ုမ္ုပဆာင်ရွက်နင
ု ပ
် ရေးအတွက်
ူ့ ငအ
င်ပ ာင်ေးလမ္ှုမ္ ာေး လု ်ပဆာင်ရန်လုအ ်သညူ့် အ ုငေး် မ္ ာေးကု ပဖာ် ထာေးပသာ စာတမ္်ေးတုတစ်ပစာင် ထုတ် န်ခူ့သည်။
ထုစာတမ္်ေးမ္ အဓကမ္ှီေးပမ္ာင်ေးထုေးပဖာ် ခူ့ပသာ ကစစရ ်မ္ ာေးမ္ာ က) ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးနငူ့် ခနအ
် ူ့ ် ခင်ေး၊ ခ)
MNHRC အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးအာေး ထုတ် ယ် ခင်ေးဆုငရ
် ာ လု ်ထေးြံု လု န
် ည်ေးမ္ ာေး၊

ဂ) MNHRC ၏ လု ်ငန်ေးလည် တ်မ္ှု ဆုငရ
် ာ

အမ္ှီအခုကင်ေးမ္ှုနငူ့် လု ် ုငခ
် ွငမ္
ူ့် ာေး၊ ဃ) ပငွပကကေးအပထာက်အ ြံူ့၊ င) တာဝန်ယမ္ှု တာဝန်ခြံမ္ှုနငူ့်
အစှီရင်ခြံစာမ္ ာေးထုတ်ပဝမ္ှု

စ)

အရ ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ာေးနငူ့်

ရဘက်စခန်ေးမ္ ာေး၊ ထန်ေးသမ္်ေးပရေးစခန်ေးမ္ ာေးနငူ့် ခ

ထပတွွဲ့ဆက်ဆြံမ္၊ှု

ဆ)

ပတွွဲ့ ခ က်မ္ ာေးနငူ့်
အက ဉ်ေးပထာင်မ္ ာေး၊

်ပနာင်ရာပနရာမ္ ာေးအာေး စစ်ပဆေး ခင်ေး နငူ့် ဇ) MNHRC ၏ ဝန်ထမ္်ေးမ္ ာေး

ခနအ
် ူ့ ်ပရေးဆုငရ
် ာအပ ခအပန တု ဖစ်
ူ့ သည်။6
၆။ အလု ်အဖွွဲ့ နငူ့် GANHRI-SCA တု ူ့ နစ်ဖွွဲ့စလြံုေးတက
ု ူ့ MNHRC သည်

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးအာေး မ္ည်ကူ့သု ူ့ လုကန
် ာမ္ှု

မ္ ပကကာင်ေး ပထာက် ရာတွင် တညှီပနပ ှီေး မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပန ဖငူ့် ဒုတယအကကမ္် UPR လု ်ငန်စဉ်တွင် ၎င်ေး ပထာက်ခြံခူ့သညူ့်
အကကြံ

တုကတ
် ွနေး် ခ က်မ္ ာေးကု

လြံုပလာက်သညူ့်

အပကာင်အထည်ပဖာ်မ္ှု

လု ်ပဆာင်ရန်

က်ကွက်ခသ
ူ့ ည်။

ယခုတင် ခ က်၏ က န်အ ုငေး် မ္ ာေးတွင် အဆု ါ က်ကက
ွ ်မ္ှုမ္ ာေး၏ အပသေးစတ် အခ က်အလက်မ္ ာေးနငူ့် ုမ္ုထပရာက်ပသာ
MNHRC ဖစ်ပ ေါ်လာပရေးတအတွ
ု ူ့
က် အကကြံ

တုကတ
် ွနေး် ခ က်မ္ ာေးကု ပဖာ် ထာေးသည်။

ရကာ်ြရှငအ
် ဖွွဲွဲ့ င်ြျာေး ရရွ ေးချယ်မခင်ေးနှငူ့် ခနအ
် ူ့ ြ်မခင်ေး
၇။ ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးနငူ့် ခနအ
် ူ့ ် ခင်ေးဆိုငရ
် ြော ယနတရာေးသည် NHRI မ္ ာေး၏ လွတလ
်
်အမ္ှီအခု ကင်ေးမ္ှုနငူ့် အလာစြံု ါဝင်မ္ှုတုက
ူ့ ု
အာမ္ခြံခ က်ပ ေးရန် အပရေးအကကှီေးဆြံုေးအခ က်မ္ ာေးထမ္ တစ်ခု ဖစ်သည်။ ယင်ေးတွင် လမ္ှုအသင
ု ေး် အဝုငေး် ၏ မ္တကွ ာေးမ္ှုကု
ကုယ်စာေး

မ္ှုပသခ ာပစပရေး အာမ္ခြံမ္ှု ရန် လအ
ု
်ပ ှီေး

ွငလ
်ူ့ င်ေး မ္င်သာစွာ နငူ့် အာေးလြံေးု ါဝင်ပသာ လု ်ငန်ေးစဉ် ဖငူ့်

အပကာင်အထည်ပဖာ်မ္သာလျှင် အမ္ ာေး ည်သအပန ဖငူ့် ကယ
ု ်စာေးလယ်မ္ ာေး မ္ည်သပရွ
ု ူ့ ေးခ ယ်ခူ့သည်ဆုသညူ့်အခ က်ကု
သ နင
ု မ္
် ည် ဖစ်သည်။ သပသာ်
ု ူ့
လည်ေး GANHRI-SCA နငူ့် အလု ်အဖွွဲ့ နစ်ဖွွဲ့စလြံေးု က မ္တ်ခ က်
MNHRC ၏ ပရွ ေးခ ယ်ပရေးလု ်ငန်ေးစဉ်သည် အု ်ခ

ထာေးခူ့သညူ့်အတုငေး်

်ပရေး င
ု ေး် ဆုငရ
် ာ သမ္ဟု
ု ူ့ တ် အလြံုေးစြံအ
ု ာဏာ ပသာ စစ်တ ်၏

ါဝင် တ်သက်မ္ှုမ္ာ လွတက
် င်ေးပစပရေးကု အာမ္ခြံခ က် ပ ေးမ္ထာေးပ ။
၈။

ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒအရ

ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတအ
် ဖွွဲ့သည်

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်ပလာင်ေးမ္ ာေး

အမ္ည်စာရင်ေးတင်သွငေး် သညူ့်

လု ်ထြံုေးလု ်နည်ေးမ္ ာေးကု လက်ခြံက ငူ့သ
် ြံုေးပ ေးှီ ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒနငူ့အ
် ညှီ ပရွ ေးခ ယ်ပသာ ကုယ်စာေးလယ်ပလာင်ေး (၃၀) ဥှီေး၏
အမ္ည်စာရင်ေးကု နင
ု င
် ပ
ြံ တာ်သမ္မတထြံသု ူ့ တင်သွငေး် ရသည်။

ည်သလ
ု ူ့
ူ့ တ်ပတာ်နငူ့် အမ္ ေးသာေးလတ်ပတာ် ဥကကဌ တ၏

အကကြံဉာဏ်ရယပ ှီေး သမ္မတမ္ ပကာ်မ္ င် ဥကကဌ နငူ့် ဒု-ဥကကဌ တအ
ု ူ့ ါအဝင် သငူ့ပ
် လ ာ်ပသာ ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးကု
ပရွ ေးခ ယ်ခနအ
် ူ့ ရ
် သည်။ သပသာ်
ု ူ့
၎င်ေးပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတ်အဖွတ
ွဲ့ ွင် အစေးု ရ သမ္ဟု
ု ူ့ တ် စစ်တ ်နငူ့် ဆက်စ ်ပနပသာ
ရာထေးတာဝန် သညူ့် ုဂဂ လ်မ္ ာေးအမ္ ာေးစု ါဝင်ပနသည်။ ယင်ေးတွင် စစ်တ ်က ခနအ
် ူ့ ်ထာေးပသာ
ါဝင်မေသည်။ ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒတွင် ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတအ
် ဖွအ
ွဲ့ တွငေး်
ကုယ်စာေးလယ်မ္ ာေးသည်
မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၌
ြံ

မ္တ် ြံုတင်ထာေးသညူ့်အဖွွဲ့မ္ ာေးမ္

အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ာေးမ္

မ္တ် ြံုတင်ရာတွင်

ဖစ်ရမ္ည်ဟု

ည်ထပရေးဝန်ကကှီေးလည်ေး

ါဝင်မ္ညူ့် အရ ်ဘက်လထုအသုငေး် အဝုငေး် မ္ ာေးမ္
သတ်မ္တ်ထာေးသည်။

ဥ ပဒ ုငေး် ဆုငရ
် ာ

ထုသတ်မ္တ်ခ က်သည်

အကနအ
် ူ့ သတ်မ္ ာေး

ပန ခင်ေးပကကာငူ့်

အခွငအ
ူ့် ပရေးအပ ခ

အရ ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည်ေးအမ္ ာေးအ ာေးမ္ာ

မ္တ် ြံုတင်

မ္ထာေးသညူ့်

ဿနာ ပနရာ

မရွ ေးချယ်မရေးဘိုတအ
် ဖွတ
ွဲ့ ွင် အရ ်ဘက်လထုအသင
ု ေး် အဝုငေး် မ္ာ ကုယ်စာေးလယ်မ္ ာေး လြံုပလာက်စွာ ါဝင်နင
ု ် ခင်ေး မ္ ပ ။
၉။ ထအ
ု ူ့
င် ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး ပရွ ေးခ ယ်ပရေးလု ်ငန်ေးစဉ်မ္ာလည်ေး

ွငလ
ူ့် င်ေး မ္င်သာမ္ှု အာေးနည်ေးပနသည်။ ယခင်က

ပကာ်မ္ င် အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးကု

င်ဆင်ပ ာင်ေးလမ္ှုမ္ ာေးနငူ့် ခနအ
် ူ့ ်မ္ှုမ္ ာေး ခူ့ပသာ်လည်ေး ယင်ေးကု လသ င်ကကာေး သမ္ဟု
ု ူ့ တ်
ြှ
အရ ်ဘက် အသုငေး် အဝုငေး် နငူ့် ညနှုင်ေးတုင် င်၍ လု ်ပဆာင်ခူ့ ခင်ေးမ္ ေး မ္ ပ ။ ဥ မ္ာအာေး ဖငူ့် အမ္်ပဖာ် အလု ်သမ္ာေးမ္ ာေး
ညြှဉ်ေး န်ေးန ်စက်ခရ
ြံ သညူ့အ
် မ္ှု၌ လွ ှြောေးစွာကင
ု တ
် ယ
ွ ်မ္ှုတွင် ါဝင်ခူ့သညူ့် ဖစ်ရ ်အပ ှီေး ၂၀၁၆ ခုနစ်တွင် ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင် (၄)
ဦေး နုတ်ထက
ွ ်ခူ့သည်။ ထပနာက်
ု ူ့
ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်သစ် (၃) ဦေးအာေး တာဝန်ပ ေး ခနအ
် ူ့ ်ပကကာင်ေးကု သမ္မတရြံုေး၏
ပဖူ့ဘွတ်စာမ္ က်နာတွင် ပကကညာခ က်အတုပလေး ဖငူ့် ထုတ် န်ပကကညာခူ့ပသာ်လည်ေး ပရွ ေးခ ယ်မ္ှု လု ်ငန်ေးစဉ်နငူ့် တ်သက်၍
မ္ ခူ့ပ ။7

အပသေးစတ်ပဖာ် ထာေး ခင်ေး

ဥ မ္ာအာေး ဖငူ့်

ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတအ
် ဖွွဲ့ မ္ အစည်ေးအပဝေးက င်ေး ခင်ေး

၊ မ္

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်သစ်မ္ ာေး

တာဝန်ပ ေးခနအ
် ူ့ ်ရာတွင်

သမ္ဟု
ု ူ့ တ် ထအ
ု ခ န်က သမ္မတ ဦေးသန်ေးစန် သမ္ဟု
ု ူ့ တ်

အ ခာေးအာဏာ ုင် တစ်ဦေးဦေးက အထက်မ္ပအာက်သု ူ့ ညန်ကကာေးပသာလု ်ငန်ေးစဉ် ဖငူ့် ပရွ ေးခ ယ် ခနအ
် ူ့ ်ခူ့ ခင်ေး ဟုတ၊်
မ္ဟုတ်ကု

င်ေးလင်ေးစွာ ပဖာ်

ခင်ေး မ္ ခူ့ပ ။ ယင်ေးသည်

အတအလင်ေး သတ်မ္တ်ခ က်မ္ ာေး ဖစ်သညူ့် “ င်ေးလင်ေး၍

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေး၏ အပထွပထွပလူ့လာချက်တွင် ါ ပသာ
ွငလ
်ူ့ င်ေး မ္င်သာမ္ှု ပသာ၊ အရည်အချင်ေးအမြေါ် အပ ခခြံပ ှီေး

ေးပ ါင်ေး ါဝင်ခွငရ
် ူ့ ် ခင်ေးဆုငရ
် ာ လု ်ငန်ေးစဉ်”8
ူ့် ှပသာ ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးနငူ့် ခနအ

ရမ္ည်ဆုပသာအခ က်နငူ့် ကွလွဆနက
် ူ့ င်

ပနသည်။
၁၀။ ဤ UPR (၅) နစ်တာကာလအတွငေး် ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်အမ္ ာေးစု၏ ပနာက်ခြံသမ္ုငေး် ပကကာင်ေးမ္ာ
၎င်ေးတု ူ့ အထမ္ နစ်ဦေးမ္ာ

ယခင်က

အစုေးရဝန်ထမ္်ေးမ္ ာေးအ ဖစ်

တာဝန်ထမ္်ေးပဆာင်ခူ့ ခင်ေးကူ့သပသာ
ု ူ့

မ္ှုမ္ ာေးပကကာငူ့်

ပကာ်မ္ င်တင
ွ ်

စစ်တ ်ဝန်ထမ္်ေးပဟာင်ေးမ္ ာေး ဖစ်ပနခူ့ပ ှီေး

အရ ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ာေး၏

နင
ု င
် ြံ ခာေးပရေးရာ

ယခင်စစ်အစုေးရပဟာင်ေးနငူ့်

ဿနာ ပနသည်။
ဝန်ထမ္်ေး

သမ္ဟု
ု ူ့ တ်

တ်သက်ဆက်နယ
ွ ်

ယြံုကကည်မ္ှုပလ ာူ့နည်ေးပနသည်မ္ာ

ကကာ မ္ငူ့ပ
် နပ ှီ

ဖစ်သည်။ ထုသမ္ုငေး် ပကကာင်ေး ပနာက်ခြံပကကာငူ့် လအခွ
် ာက်သအမ္ ာေးအ ာေးက ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးကာကွယ်ပစာငူ့ပ
မ္ ာေးတွင် လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး အပ ခခြံပသာ စဉ်ေးစာေးပတွေးပခေါ်မ္ှု ၊ မ္ နငူ့် ယခင်က လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးနငူ့် တ်သက်ပသာ မ္ည်သညူ့်
အပတွွဲ့အကကြံ မ္ ာေးက ၎င်ေးတအာေး
ု ူ့
ဤအလု ်အတွက် အရည်အပသွေး
ခုနစ်

ဇနနဝါရှီလတွင်

MNHRC

ညူ့်မ္ှီမေ ှုတအပ
ု ူ့
ေါ် ပမ္ေးခွနေး် ထုတ်မေကကသည်။ ၂၀၂၀

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးအာေးလြံေးု ကု

အစာေးထုေးဖွွဲ့စည်ေးလက
ု ်ပ ှီ

ဖစ်မကကြောင်ေး

ထုတ် န်ပကကညာခူ့သည်။ ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်သစ်မ္ ာေးသည် ၎င်ေးတု ူ့ တစ်ဥှီေးခ င်ေးစှီ၏ အခန်ေးကဏ္ဍမ္ ာေးတွင် လြံုပလာက်ပသာ
အခ န်ပ ေး ခင်ေး မ္ ခူ့သညူ့်အ င် လအခွ
ွဲ့ ကကြံ အနည်ေးငယ်သာ ပ ေးှီ အစုေးရဝန်ထမ္်ေး
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးနငူ့် တ်သက်ပသာ အပတွအ
အ ဖစ် ကာလ ည်ကကာစွာအမ္ှုထမ္်ေးခသ
ူ့ ညူ့် ပနာက်ခြံသမ္ုငေး် မ္ ာေး ပနရာ အု ်ခ

်သအစုေးရ အဆက်ဆက်နငူ့် ကာလ ည်ကကာ

ဆက်စ ်မ္ှုမ္ ာေး ပနသည်။ ဤအခ က်မ္ာ ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး ပရွ ေးခ ယ်ခနအ
် ူ့ ်ရာတွင် လထုနငူ့် အရ ်ဘက်လထု
အသုငေး် အဝုငေး် မ္ ာေး ါဝင်နင
ု မ္
် ှု သညူ့် ွငလ
ွဲ့ စည်ေး
ူ့် င်ေး မ္င်သာမ္ှု ပသာ လု ်ငန်ေးစဉ်ကု လု ်ပဆာင်ရန် အရ ်ဘက်လထုအဖွအ
မ္ ာေး၏ ပတာင်ေးဆုမ္ှုအမ္ ာေးအ ာေး

ခူ့သညူ့်ကကာေးမ္ လအခွ
်ူ့ ပရေးပနာက်ခြံသမ္ုငေး် မ္ သညူ့် ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးကု
ူ့ ငအ

ပရွ ေးခ ယ်ခနအ
် ူ့ ်ခူ့သညူ့်အတွက် မ္ပက န ်စတ် က်မ္ှုမ္ ာေး ဖစ်ပ ေါ်ပစခူ့သည်။9

လက်နက်ကိုငြ
် ဋြကခနင
ှ ူ့် ြငငြ်သက်ြှု အရမခအရနြျာေးတွင် MNHRC ၏ စွြ်ေးရဆာင်ြှု

၁၁။ ရု ာေးဖက်ဒပရေး င်ေး၊ အှီပကွပဒါ နငူ့် အှီသယ
ှီ ု ှီေးယာေးနင
ု င
် မ္
ြံ ာေးအ ါအဝင် UN ၏ အဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် အ
ြံ မ္ ာေးအ ာေးက
လက်နက်ကင
ု ် ဋ ကခ၊
အကာအကွယ်
ပ ေးခူ့သည်။

ပငမ္်ေးခ မ္်ေးပရေးနငူ့်

အမ္ ေးသာေး န်လည်သငူ့် တ်ပရေးတတွ
ို ူ့ င်

ပ ေး ခင်ေးနငူ့် တ်သက်၍
သပသာ်
ု ူ့
လည်ေး

မ္န်မ္ာနင
ို င
် က
ံ ယ
ု တ
် ုငက
် ပထာက်ခြံခသ
ူ့ ညူ့်

ယခုသေးြံု သ ်ခ က်ကာလအတွငေး်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၌
ြံ

အရ ်သာေး ည်သမ္ ာေးအာေး
အကကြံ

တက
ု တ
် ွနေး် ခ က်မ္ ာေးကု

ပတွွဲ့ မ္င်ပနခူ့ရသညူ့်

ဆုေးရွ ာေးလပသာ

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှု မ္ ာေးကု ကကညူ့လ
် ျှင် MNHRC ၏ စွမ္်ေးပဆာင်ရည်မ္ာ အပတာ် င် ဆုေးရွ ာေးပန ါသည်။ ၎င်ေးသည်
ထုအကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ ာေးအပ ေါ် နှုတ်ဆတ်ပန ခင်ေးထက် ုမ္ုဆုေးရွ ာေးစွာ င် စစ်တ ်ကု အကာအကွယ်ပ ေးသညူ့် ပကကညာခ က်မ္ ာေး
အပမ္တပစ ထုတ် န်ခူ့ ခင်ေး ဖငူ့်

င်ေးထန်ပသာ မ္ာေးယွငေး် သညူ့် လု ်ပဆာင်မ္ှုမ္ ာေးကု ခွငူ့်

ထာေးခပူ့ ှီေး

ုမ္ုဆုေးရွ ာေးပသာ

ခ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ ာေးအတွက်လည်ေး အကာအကွယ် ဖစ်ပစသည်။ ၂၀၁၅ ခုနစ် နဝ
ု င်ဘာလက ထုတ် န်ခူ့သညူ့် GANHRI-SCA
အစှီရင်ခြံစာတွင် “ ည်တွငေး် ဋ ကခမ္ ာေး သမ္ဟု
ု ူ့ တ် မ္ပငမ္်သက်မ္ှုအပ ခအပနမ္ ာေးတွင် NHRI မ္ ာေးအပန ဖငူ့် အထေး
သတချြ်၍ အပ ခအပနအာေးလြံေးု
လ ုဂဂ လ်အာေးလြံုေး၏ လအခွ
မ္ြှငူ့တ
် င် ခင်ေးနငူ့်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးမ္ ာေးကု ခခင်ေးခ က်မ္
ပလေးစာေးလက
ု ်နာ ခင်ေးတုအတွ
က်
ူ့

အာမ္ခြံခ က် ပစပရေးအတွက်

၎င်ေးတက
ို ူ့ ုယတ
် ုင်

လွတ်လ ်စွာလု ်ပဆာင်ရန်

10

ပမ္ျှာ်လငူ့သ
် ည်” ဟု မ္တ်ခ က်ပ ေးခူ့သည်။

၁၂။ သပသာ်
ု ူ့
ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေးအတွက်မ္ ယင်ေးမ္ာ
အသအမ္တ်

ဿနာ မ္ဟုတ်ပ ။ MNHRC သည် ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေး၏ ဖစ်တည်မ္ှုကု လြံုေးဝ င်

ထာေး ခင်ေး မ္ သည်ကု ပဆွေးပနွေး ွအမ္ ာေးအ ာေးတွင် ထုတ်ပဖာ်ပ ာဆု ခူ့ပ ှီေး ဖစ်သည်။11

ဆလ
ု ုသည်မ္ာ

ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေးအပ ေါ် အ င်ေးထန်ဆေးြံု ပသာ ရာဇဝတ်က ေးလွနမ္
် ှုမ္ ာေး ဖစ် ွာေးပန ပသာ်လည်ေး MNHRC က ယင်ေးကစစရ ်ကု
မ္ည်သညူ့အ
် ခါကမ္ျှ

ကုငတ
် ွယ်ပ ဖ င်ေးခူ့ ခင်ေး

မ္ သညူ့်အ င်

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုနငူ့် တ်သက်ပသာ

ပဝဖန်ပ ာဆုမ္ှုမ္ ာေး

ပလ ာူ့က ပစရန် င် ကက ေး မ္်ေးခူ့သည်။ ယင်ေးအခ က်သည် MNHRC ကု NHRI တစ်ခုအ ဖစ် တရာေးဝင်ရ ်တည်မ္ှုကု
ပလ ာူ့က ပစ ါသည်။ ကုလသမ္ဂဂမ္ လု ် ုငခ
် ွငအ
ု င
် ဆ
ြံ ုငရ
် ာ အခ က်အလက် ာပဖွပရေးမ္စ် င်
ူ့် ာဏာ ပ ေးခသ
ူ့ ညူ့် မ္န်မ္ာနင
(Fact-Finding

Mission

–

ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေးအပ ေါ်က ေးလွနခ
် ူ့သညူ့်

FFM)

ထုတ် န်ခပ
ူ့ သာ

ပနာက်ဆြံုေးအစှီရင်ခြံစာတွင်

အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုလှုင်ေးလြံေးု အတွက်

၂၀၁၇

ခုနစ်ပနာင်ေး ုငေး်

မ္န်မ္ာစစ်ပခါင်ေးပဆာင်မ္ ာေးကု

လမ္ ေးတြံေးု

သတ် ဖတ်မ္ှု ဖငူ့် စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေး ှု လိုြ်မဆြောင်၍ အပရေးယသငူ့သ
် ည်ဟု ပဖာ် ခူ့ပ ှီေး MNHRC ၏ အခန်ေးကဏ္ဍကုလည်ေး
ပဝဖန်ရှုတ်ခ ထာေးသည် -

ဤပ ခာက်နစ်တာကာလအတွငေး်

MNHRC

ခ ေးပဖာက်မ္ှုစွ ်စွခ က်မ္ ာေးနငူ့် တ်သက်၍

သည်

ပ ာဆု ခင်ေး

လြံု ခြံ ပရေးတ ဖ
် ွွဲ့မ္ ာေး
သမ္ဟု
ု ူ့ တ်

လွတလ
်
်

က ေးလွနပ
် သာ
ညူ့်စြံုပသာ

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှုမ္ ာေးကု

လု ် ခင်ေးမ္ ေး မ္ ခူ့ပ ။ ထုမ္ျှသာမ္ကဘ ၎င်ေး၏ လု ် ုငခ
် င
ွ အ
ူ့် တွငေး် က ပရာက်ပနပသာ်လည်ေး ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေး အပ ေါ်
စနစ်တက ခွ ခာေးဆက်ဆြံမ္ှုမ္ ာေးကု ပ ဖ င်ေးရန်လည်ေး ကက ေး မ္်ေး ခင်ေး မ္ ခူ့ပ ။12
၁၃။ တုငေး် ရင်ေးသာေးလနည်ေးစုမ္ ာေးအပ ေါ် က ေးလွနပ
် သာ ဆုေးရွ ာေးသညူ့် လအခွ
ှု ပ ေါ်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးခ ေးပဖာက်မ္အ
ငင်ေး ယ်ပန ခင်ေးနငူ့် ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေး၏ ဝပသသလကခဏာမ္ ာေးကု အသအမ္တ်
နငူ့် လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးကု

စ်တင်ရှုတ်ခ ရန်

ရန် ငင်ေး ယ် ပန ခင်ေးတက
ု ူ့ လက် MNHRC

မ္ြှငူ့တ
် င်ကာကွယ်ပ ေးမ္ည်ဆုသညူ့် ၎င်ေး၏ အခန်ေးကဏ္ဍတက
ု ူ့ ု

ခ တ်ဆက် မ္င်ကကညူ့်နင
ု ရ
် န်မ္ာ

လွနစ
် ွာ င် ခက်ခပန ါသည်။
၁၄။ MNHRC သည် ရုဟင်ဂ ာမ္ ာေးအပ ေါ် က ေးလွနပ
် သာ မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏ အကကမ္်ေးဖက်မ္ှုမ္ ာေးတွင် အဓ ပါယ် ညူ့်ဝသညူ့်
လု ်ပဆာင်ခ က်မ္ ာေး မ္လု ်ပဆာင်ပနရြံုသာမ္က လက်နက်ကုင် ဋ ကခ အထေးသ ဖငူ့် ရခုင် ည်နယ်နငူ့် ကခ င် ည်နယ်

ဋ ကခမ္ ာေး၌လည်ေး MNHRC သည် စစ်တ က
် ု မ္ည်ကူ့သပသာ
ု ူ့
အကာအကွယ် ပ ေးထာေးသည်ကု ပအာက် ါ ဥ မ္ာ နစ်ခုက
ပဖာ် ပနသည်။
က) ၂၀၁၉ ခုနစ် ပမ္လတွင် ရခုင် ည်နယ်အတွငေး် မ္န်မ္ာစစ်တ ်နငူ့် ရကခ ငူ့တ
်
်ပတာ် (Arakan Army - AA) တအကကာေး
ု ူ့
ဖစ် ွာေးသညူ့် လက်နက်ကင
ု ် ဋ ကခအပ ခအပနအတွငေး်
ဦေးကု

အစုအ ြံ လက
ု ်

စ်သတ်ခူ့သည်။13

ထန်ေးသမ္်ေးထာေးသညူ့်အထမ္

ရပသူ့ပတာင်ပမ္ ွဲ့နယ် ပက ာက်တန်ေးပက ေးရွ ာမ္ လဦေးမရ (၂၇၅)
ရခင
ု တ
် င
ု ေး် ရင်ေးသာေး

(၆)

ဦေးကု

မ္န်မ္ာစစ်တ ်က

MNHRC ၏ ကနဦေးထုတ် န်ခ က်တွင် ရွ ာသာေး (၆) ဦေးမ္ စစ်သာေးမ္ ာေး၏ ပသနတ်မ္ ာေးကု လုယရန်

ကက ေး မ္်ေး ခင်ေးပကကာငူ့်

မ္မ္ကုယ်

မ္မ္

ကာကွယ်သညူ့အ
် ပန ဖငူ့်
14

ပ ာကကာေးခ က်ကု သြံပယာင်လုကက
် ာ ထုတ် န်ခူ့သည်။
လွတလ
်
်ပသာ

အမ္ ေးသာေး

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှု

စ်ခတ်ခူ့ ခင်ေး ဖစ်သည်ဟုဆုပသာ

ထုကစစရ ်အပ ေါ် MNHRC ၏

မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏

ထုတ် န်ပကကညာခ က်တင
ွ ်

လု ်ရန်အတွက် တက
ု တ
် ွနေး် ပတာင်ေးထာေး ခင်ေးမ္ ဘ ထပရာက်ပသာလု ်ပဆာင်မ္ှု

အာေးနည်ေးပနသညူ့်အပ ေါ် အလု ်အဖွွဲ့က ပဝဖန်ပထာက် ခသ
ူ့ ည်။15 ယင်ေးက လထုဖအာေးကု ဖစ်ပ ေါ်ပစခပူ့ ှီေး MNHRC သည်
၎င်ေးအမ္ှုကု

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှု

လု ်ပဆာင် ခင်ေး ဖငူ့်

ပ ာဆုခ က်မ္ ာေးကုသာ အပမ္ေးအ မ္န်မ္
16

ပ ေးခသ
ူ့ ည်။

ယင်ေးမ္ာ

တြံု ူ့ န်ခသ
ူ့ ည်။

ပနာက်ဆြံုေးတွင်

MNHRC

သည်

စစ်တ ်၏

လက
ု ်ပလ ာခူ့ပ ှီေး စစ်သာေးမ္ ာေး၏ တာဝန်ယမ္ှု တာဝန်ခြံမ္က
ှု ု အကာအကွယ်

မ္န်မ္ာစစ်တ ်သည် ရွ ာသာေးမ္ ာေးကု အပကကာင်ေးမ္သ
ူ့ က်သက်

စ်သတ်ခူ့ ခင်ေး

ဖစ်ပကကာင်ေး

ရွ ာသာေးမ္ ာေးနငူ့် မ္ က် မ္င်သက်ပသမ္ ာေး၏ ထွက်ဆုမ္ှုမ္ ာေး ပနသညူ့်ကကာေးက ထုတ် န်ခူ့ ခင်ေး ဖစ်သည်။17
ခ) MNHRC သည် ၂၀၁၈ ခုနစ် ပမ္လတွငလ
် ည်ေး အလာေးတထုတ် န်ခ က်တစ်ပစာင်ကု လတ်ပတာ်သု ူ့ ထုတ် န်ခူ့ပ ှီေး
ယင်ေးထုတ် န်ခ က်တွင်

၂၀၁၈

ခုနစ်

ဇနနဝါရှီလတွင်

မ္ က် မ္င်သက်ပသမ္ ာေး၏အဆုအရ ကခ င်အမ္ ေးသာေး နစ်ဦေး
ကျွပက ာင်ေးပနစဉ် စစ်တ က
်
ဖမ္်ေးဆှီေးသွာေးကြော သတ် ဖတ်ပ ှီေး ပ မ္ မ္ြှ ်ထာေးသည်ကု ပနာက် ုငေး် တွင် ပတွွဲ့ ခကူ့ ကသည်။18
ထုအထမ္ တစ်ဦေးအပ ေါ်တွင် ကခ င်လတ
ွ ်ပ မ္ာက်ပရေးတ ်မ္ပတာ် (Kachin Independence Army - KIA) ၏ ယနှီပဖာင်ေးကု
တင်ထာေးခူ့သည်။

ပဆေးဘက်ဆင
ု ရ
် ာ

အစှီရင်ခြံစာမ္ ာေးက

ညြှဉ်ေး န်ေးန ်စက်ခြံထာေးရဖွယ် ပကကာင်ေး

၎င်ေးတု ူ့ နစ်ဦေးမ္ာ

ပဖာ် ခူ့ပသာ်လည်ေး MNHRC က ၎င်ေးတသည်
ု ူ့
အမ္န်တကယ်အာေး ဖငူ့် KIA စစ်သာေးမ္ ာေး ဖစ်ကကပ ှီေး တက
ု ် ွအတွငေး်
ပသဆြံုေးခူ့ ခင်ေး ဖစ်ပကကာင်ေး ပ ဖ င်ေးခူ့သည်။ ယင်ေးပ ဖ င်ေးခ က်မ္ာ ပ မ္ င်တွင် ပသာ

ည်သမ္ ာေးက ၎င်ေးတန
ု ူ့ စ်ဥှီေးသည်

သာမ္ာန်အရ ်သာေးမ္ ာေးသာ ဖစ်ပကကာင်ေးနငူ့် ၎င်ေးတု ကွ
ူ့ ငေး် င်ထတွင် ပနစဉ် မ္န်မ္ာစစ်တ ်က ဖမ္်ေးဆှီေးပခေါ်ပဆာင်သွာေးခူ့ ခင်ေး
ဖစ်သည်ဆုပသာ အစှီရင်ခြံခ က်၊ ထွက်ဆုခ က်မ္ ာေး အာေးလြံေးု နငူ့် ကွလွပန ါသည်။19
အလာစံိုြါ င်ြစ
ှု နစ်
၁၅။ မ္န်မ္ာနင
ု င
် သ
ြံ ည် ဘာသာပရေး ကုေးကွယယ
် ြံုကကည်မ္၊ှု လမ္ ေး၊ ဘာသာစကာေးနငူ့် ယဉ်ပက ေးမ္ှုမ္ ာေးအရ မ္တကွ ာေးမ္ှုမ္ ာေး
စြံုလင်စွာ ပသာ နင
ု င
် ြံ ဖစ်ပ ှီေး တုငေး် ရင်ေးသာေးနငူ့် ဘာသာပရေးအရ လမ္ ာေးစု ဖစ်ပသာ ဗမ္ာ-ဗုဒဘ
ဓ ာသာဝင်မ္ ာေး လမ္်ေးမ္ုေးပရေး
အတွက်

မ္န်မ္ာစစ်တ ်၏

ကကှီေးစုေးခ ယ်လယ်ပနမ္ှုသည်

လက်

ဆက်လက် ဖစ် ွာေးပနပသာ

ည်တွငေး် စစ်မ္ ာေးနငူ့်

ရု ဟင်ဂ ာကူ့သု ူ့ လနည်ေးစုမ္ ာေးအပ ေါ် ဖန ်မ္ှုမ္ ာေး ဖစ်ပ ေါ်ပစသညူ့် အဓကအပကကာင်ေးရင်ေးတစ်ရ ် ဖစ်ပနသည်။ ထပကကာငူ့
ု ူ့
်
ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတအ
် ဖွွဲ့ အပန ဖငူ့် နင
ု င
် ၏
ြံ
မ္တကွ ာေးပသာ

လဦေးပရကု

ုမ္ုတက စွာ

ကယ
ု ်စာေး

နင
ု ပ
် ရေးအတွက်

ပ ခလမ္်ေးတစ်ရ ်အ ဖစ် တုငေး် ရင်ေးသာေးနငူ့် ဘာသာပရေးအရ မ္တကွ ာေးမ္ှုနငူ့် က ာေး-မ္ အပရအတွက် ညှီမ္ျှမ္ှု ပသာ
ပကာ်မ္ င်တစ်ရ ်

ဖစ်လာပစပရေး

အာမ္ခြံရန်

အလွနအ
် ပရေးကကှီေး ါသည်။

ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒအရ

မ္တကွ ာေးမ္ှုမ္ ာေး

စြံုလင်စွာ ါ ရန် သတ်မ္တ်ထာေးပသာ်လည်ေး လက်ပတွွဲ့တွင် ယင်ေးကု လုက်နာ ခင်ေး မ္ ပ ။ ၂၀၁၆ ခုနစ် ပအာက်တုဘာလမ္

၂၀၁၈ ခုနစ် ဧပ ှီလအထ အခ န်ကာလမ္ ာေးတွင် MNHRC ၌ အမ္ ေးသမ္ှီေးပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး ါဝင် ခင်ေး မ္ ခူ့ပ ။
ထုအပ ခအပနမ္ာ ၂၀၁၆ ခုနစ် အင်ေး၀အ ်ခ

်ဆုင် အမ္ှုတွင် MNHRC ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးသည် အ ်ခ

်ဆုငမ္
် သာေးစု၏

လက်ထတွင် ညြှဉ်ေး န်ေးန ်စက်ခရ
ြံ သညူ့် အမ္်ပဖာ်နစ်ဦေး၏ မ္သာေးစုမ္ ာေးအာေး တရာေးပရေးလမ္်ေးပကကာင်ေး ဖငူ့် တရာေးမ္ျှတမ္ှုကု
ာပဖွပ ေးရမ္ညူ့်အစာေး

ပလ ာ်ပကကေးပငွလက်ခြံရန်

အမ္ှုကုငတ
် ယ
ွ ် ြံုနငူ့် တ်သက်၍
ဦေးအ ါအဝင်

ဖအာေးပ ေးခူ့သညူ့်

စခူ့သည်။20

ဖစ်စဥ်မ္

MNHRC

၏

ည်သလထု၏ မ္ပက န ်မ္ှု ကကှီေးထွာေးလာသညူ့်ပနာက်တွင် အမ္ ေးသမ္ှီေးပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင် (၂)

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်

(၄)

ဦေး

နုတ်ထွက်ခူ့ကကသည်။

ထုအခ န်မ္စ၍

အမ္ ေးသမ္ှီေးတစ်ဦေး ါဝင်သညူ့်

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်သစ် (၃) ဦေး ခနအ
် ူ့ ်ရန်အတွက် အခ န် (၁၈) လ ကကာ မ္ငူ့် ခူ့သည်။21
၁၆။

ထအ
ု ူ့
င်

အရြ်ဘက်အသုငေး် အဝုငေး် က

မ္တကွ ာေးမ္ှုနငူ့်

အလာစြံု ါဝင်မ္ှုကု

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးသာမ္က

ပကာ်မ္ င်ဝန်ထမ္်ေးမ္ ာေး ခနအ
် ူ့ ်ရာတွငလ
် ည်ေး ထညူ့်သွငေး် လု ်ပဆာင်သငူ့ပ
် ကကာင်ေး ဥ ပဒနငူ့် တ်သက်သညူ့် စုေးရမ္်မ္ှုမ္ ာေးကု
ထုတ်ပဖာ် မ ြြောဆိုထြောေး ါသည်။ ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒ
တုငေး် ရင်ေးသာေးနငူ့်

လနည်ေးစုကယ
ု ်စာေး

မ္ှု

နငူ့်

ုဒမ္
် ၇ ၌22 ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးတွင် က ာေး-မ္ အခ ေးညှီမ္ျှမ္ှု၊

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

အပတွအ
ွဲ့ ကကြံ

ခင်ေးကူ့သပသာ
ု ူ့

မ္တကွ ာေးမ္ှုမ္ ာေးကု

လုအ ်ခ က်အ ဖစ် ထညူ့်သွငေး် ထာေးပသာ်လည်ေး ပကာ်မ္ င်၏ ဝန်ထမ္်ေးမ္ ာေးခနအ
် ူ့ ်ပရေးနငူ့် တ်သက်၍

ဌာန်ေးခ က်မ္ သ ဖငူ့်

ယင်ေးကူ့သပသာ
ု ူ့
လအ
ု
်ခ က်မ္ ာေး ထညူ့်သွငေး် သငူ့သ
် ည်ဟု တုကတ
် ွနေး် ထာေး ါသည်။
လံိုရလာက်ရသာ ရငွရကကေးရ

ာက်ြံူ့ြှုနင
ှ ူ့် ဘဏ္ဍာရရေးဆိုငရ
် ာအြှအ
ှီ ခိုကင်ေးြှု

ဘတ်ဂ က် ုငေး် ဆင
ု ရ
် ာ လု ် ုငခ
် ွငန
် ာအမ္ှီအခက
ု င်ေးမ္ှု
ူ့် ငူ့် ဘဏ္ဍာပရေးဆုငရ
၁၇။

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးနငူ့ဆ
် က်လ ဥ်ေး၍ MNHRC မ္ တေးု တက်ပ ာင်ေးလမ္ှုတခ ွဲ့ လု ်ပဆာင်လာပသာ နယ် ယ်တစ်ခုမ္ာ

ရသြံုေးမ္န်ေးပ ခပငွစာရင်ေး (ဘတ်ဂ က်) နငူ့် တ်သက်ပသာ ၎င်ေး၏ ကုယ် ုငလ
် တ
ွ လ
်
်ခွငူ့် ဖစ်သည်။ ယခင်က နစ်စဉ်ဘတ်ဂ က်
ကု နင
ု င
် ပ
ြံ တာ်သမ္မတရြံုေးသု ူ့ တင် ပ ှီေး အတည်

ခ က် ယခရ
ူ့ သည်။ ယင်ေးကစစရ ်ကု GANHRI-SCA က ပထာက် ခူ့ပ ှီေး

MNHRC သည် “…၎င်ေး၏ သှီေး ခာေးလွတ်လ ်မ္ှုအာေး အာမ္ခြံခ က် ပစရန်နငူ့် ဦေးစာေးပ ေးမ္ှုနငူ့် လု ်ငန်ေး မဆြောင်ရွက်မ္ှုမ္ ာေးကု
လွတလ
်
်စွာ ဆြံုေး ဖတ်လု ်ပဆာင်နင
ု စ
် ွမ္်ေး
ှတ်ချက်မြေးခူ့သည်။ အ

လွတလ
် ြ် ှု

ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒကု

ရမ္ည်”23 ဟို

သပဘာပဆာင်ပသာ တေးု တက်မ္ှုမ္ာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာပရေးနစ်မ္ စတင်၍ ဘတ်ဂ က်ကု

လတ်ပတာ်တင
ွ ် တင် ပ ှီေး အတည်
ဘဏ္ဍာပရေးအရ

ပစရန်အတွက် လြံုပလာက်ပသာ ပငွပကကေးအတုငေး် အတာတစ်ခု

ခ က် ရယ ခင်ေး ဖငူ့် MNHRC သည် အု ်ခ
ု လာခူ့သည်။

သရာတွ
ု ူ့
င်

်ပရေး ုငေး် ၏

ဤလု ်ငန်ေးစဉ်ကု

ါဝင်မ္ှုမ္ လွတက
် င်ေးပ ေးှီ

တရာေးဝင် ဖစ်လာပစရန်အတွက်

င်ဆင်ရမ္ည် ဖစ်ပ ှီေး နင
ု င
် အ
ြံ ဆငူ့ဘ
် တ်ဂ က်တွင် MNHRC အတွက် သှီေး ခာေး ဘတ်ဂျက်လိုငေး် တစ်ခု

ထညူ့်သွငေး် ထာေးရန်လည်ေး လအ
ု
်သည်။

လြံုပလာက်ပသာ အရင်ေးအ မ္စ်မ္ ာေး
၁၈။

ါရှီအပ ခခြံမ္မ္ ာေးအရ GANHRI-SCA ၏ အပထွပထွပလူ့လာခ က်မ္ ာေးက ပဖာ် ထာေးသည်မ္ာ NHRI မ္ ာေးအမေ ဖငူ့်

“လု ်ငန်ေးလိုြ်မဆြောင် ှု ထပရာက်စွာ လည် တ်နင
ို ရ
် ေ်အတွက် ၎င်ေးတ၏
ု ူ့ သှီေး ခာေးလွတ်လ ်မ္ှုနငူ့် ဦေးစာေးပ ေး လု ်ငန်ေးစဉ်မ္ ာေးကု
လွတလ
်
်စွာ

ဆြံုေး ဖတ်သတ်မ္တ်နင
ု ပ
် စမရေး

အာမ္ခြံခ က်
24

လံိုမလြောက်မသြောမငွမကကေး မထြောက်ြံူ့မြေးရမ္ည်”

ပစရန်အတွက်

တစ်စြံုတစ်ခုပသာ

ဟို ဖေ်သည်။ မကြော် ရှငဥ
် ပဒ

“နင
ု င
် ပ
ြံ တာ်သည် ပကာ်မ္ င်က လြံုပလာက်ပသာ ပငွမကကေးကို မထြောက်ြရ
ံူ့ မ္ည်”25

အတုငေး် အတာအထ

ဌာန်ေးခ က်တင
ွ ် ပဖာ် ထြောေးသည်မ္ာ
ဟု

ါ ပသာ်လည်ေး ပထာက် ြံူ့မ္ှု

အာေးနည်ေးပနပသေးသည်ဟု MNHRC က ယြံုကကည်မေပြီေး အထေးသ ဖငူ့် ၂၀၁၇ ခုနစ်တွင် ဝန်ထမ္်ေးမ္ ာေးနငူ့် တ်သက်၍ ဒု-ဥကကဌ
ဦေးစစ်ပမ္ င်က

ပကာ်မ္ င်အပန ဖငူ့်

၎င်ေး၏

လိုြ်ြိုငခ
် ွငအ
ူ့် ြောဏြောကု

ပဆာင်ရွက်နင
ို ရ
် န်အတွက်

ဝန်ထမ္်ေးဦေးမရ

၃၀၀

26

လုအ ်ပသာ်လည်ေး ဝန်ထမ္်ေး ၅၇ ဦေးကုသာ ခေထ
် ူ့ ြောေးနင
ု ပ
် ကကာင်ေး ပ ာဆုခသ
ူ့ ည်။

၁၉။ ၂၀၁၆ ခုနစ် MNHRC ၏ နစ် တ်လည်အစှီရင်ခြံစာတွင် ၎င်ေးအပန ဖငူ့် မ္နတပလေး၊ ပန ည်ပတာ်နငူ့် အ ခာေး အ ည် သ
ပနရာတစ်ခုတတွ
ု ူ့ င် ပဒသဆုငရ
် ာရြံုေးမ္ ာေး ဖွငလ
ူ့် စ်ရန် သည်ဆုသညူ့် ၎င်ေး၏ ရည်ရွယ်ခ က်ကု ပဖာ် ထာေးသည်။27 GANHRISCA အပထွပထွပလူ့လာခ က်မ္ ာေးတွင် “NHRI မ္ ာေးကို ထခိုက်လွယ် အသိုငေး် အဝိုငေး် မ္ ာေးအတွက် လက်လမ္်ေး လ
ီ ာ
ပစရန်အတွက် ၎င်ေးတ၏
ု ူ့ ရြံုေးခန်ေးပနရာမ္ ာေးကု လခ မ္်ေးသာရြ်ကက
ွ ်မ္ ာေး သမ္ဟု
ု ူ့ တ် အစုေးရအပဆာက်အဦေးမ္ ာေး အနှီေးအေြောေးတွင်
ထာေး မေမရေး မသချြောမေရေ် လိုြ်မဆြောင်ရ ည် ဖစ်သည်။ အထေးသ ဖငူ့် အစေးု ရအပဆာက်အဦေး မ္ ာေးကု စစ်တ ် သမ္ဟု
ု ူ့ တ်
လြံု ခြံ ပရေးတ ဖ
် ွွဲ့မ္ ာေးက အကာအကွယ် ပ ေးထာေးသညူ့်အခါမ္ ာေးတွင် ယင်ေးအချက်သည် အလွေအ
် ပရေးကကီေးြါသည်။ NHRI ၏
ရြံုေးခန်ေး ျြောေးသည်

အစေးု ရရြံုေးမ္ ာေးနငူ့်

အလွနန
် ေးှီ က ်စွာ မေြါက

မကြော် ရှင၏
်

လွတ်လ ်မ္ှုအပ ေါ်

အ ျြောေးအ င်ကို

ထခိုက်မေရံိုသြော က တင
ု က် ကာေးလုသမ္ ာေး ပရာက်မ္လာနင
ု မ
် ေရေ်လည်ေး အဟေအ
် ူ့ တြောေး ဖစ်ပစြါသည်”28 ဟို ပထာက် ထာေး
ြါသည်။ MNHRC ၏ လက် ရြံုေးခန်ေးကု နင
ု င
် ၏
ြံ
အခ မ္်ေးသာဆံိုေးပမ္ ွဲ့ ဖေ်သညူ့် ရေ်ကိုေပ် ွဲ့တွင် ထာေးရှသညူ့်အတွက်
ဖယ်ကျဉ် ခင်ေးခြံထာေးရပသာ အသုငေး် အဝုငေး် မ္ ာေးမ္ာ MNHRC ကု လက်လမ္်ေး ီနင
ို ရ
် န် ခက်ခလှြါသည်။
၂၀။ ထမကကြောငူ့
ို ူ့
် ရြံုေးခန်ေးမ္ ာေးကု

ုမ္ုဖွငလ
် ေွြော လက်လမ္်ေး န
ီ င
ု ရ
် ေ် လိုြ်မဆြောင် ခင်ေး
ူ့် စ် ခင်ေးအြောေး ဖငူ့် MNHRC ကို ြို ိုလွယက

ဖေ်သညူ့်အတွက် ကက ဆရ
ု မ္ညူ့် လိုြရ
် ြ်တေ်ခို ဖစ်သည်။ သမသြော်
ို ူ့
လည်ေး အေေးို ရအတွက် ေတ်တိုငေး် ကျ တည်ပဆာက်ထြောေးပြီေး
စစ်တ ် ှ အကကီေးအကျယ်လံို ခံ မရေးချထြောေးမသြော ပန ည်ပတာ်သည် က ေးလွနခ
် ရ
ြံ သမ္ ာေး ှ ပကာ်မ္ င်ကု ချဉ်ေးက ်နင
ု ပ
် စရန်
တြောေးဆီေးထြောေးသလို ဖေ်မေ ည်
အပကာင်အထည်ပ ေါ်ပစမ္ည်

ဖေ်သည်။

ရြံုေးခန်ေးဖွငလ
ူ့် စ်ရန်

အဆု

ခင်ေးသည်

မ္ည်သညူ့်ရည်ရွယ်ခ က်ကုမ္ျှ

မ္ဟုတ်ပသာပကကာငူ့် ယင်ေးပနရာတွင် ဖွငလ
် ုြင်
ူ့် စ်ရန် မ္လုအ ဟ

ှတယ
် နင
ု ြ
် ါသည်။

ပန ည်ပတာ်တွင် ဖွငလ
ု
်ပသာ ပနရာမ္ ာေးတွင် ဦေးေြောေးမြေး သြံုေးစွသငူ့သ
် ည်။
ူ့် စ်ရန်သေးြံု စွမ္ညူ့် မငွမကကေး ျြောေးကို အ ခာေးလအ
မ္န်မ္ာနင
ု င
် တ
ြံ ွင်

ဖယ်ကျဉ်ထာေး ခင်ေး

အခြံရဆြံေးု သမ္ ာေးနငူ့်

ြံုမ္န်ခြံစာေးပနရသတမ္
ု ူ့ ာ နင
ု င
် ၏
ြံ
‘နယ်စ ်ပဒသမ္ ာေး’
ထပကကာငူ့
ု ူ့
်

ထပရာက်မ္ှု

တစ်ခုခ င်ေးစှီတင
ို ေး် တွင်

ုမ္ု ပစရန်အတွက်ဆိုလျှင်
ရြံုေးခန်ေး ျြောေး

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

ခ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ ာေးကု

င်ေးထန်စွာ

တုငေး် ရင်ေးသာေးလနည်ေးစု ေယ်မ မ္ ာေးတွင် ပနထုငမ
် ေကကသည်။
MNHRC

ဖွငလ
ူ့် စ်မရေးကို

သည်

နင
ု င
် အ
ြံ တွငေး်

ည်နယ် ျြောေး၏

ဦေးစာေးပ ေးလိုြ်မဆြောင်ရမ္ည် ဖစ်ပ ှီေး

ပမ္ ွဲ့ပတာ်

ယင်ေးရြံုေးခန်ေးမ္ ာေးကု

ဝန်ထမ္်ေးအ ညူ့်အဝနငူ့် လြံုပလာက်ပသာရင်ေး မ္စ်မ္ ာေး ထြောေးရှနင
ို ရ
် ေ်အတွက် မငွမကကေးမထြောက်ြံူ့ ှု ရ မရေး စည်ေးရြံုေးလှုြံွဲ့ပဆာ် ှု
ျြောေး လိုြ်မဆြောင်ရ ည် ဖစ်သည်။
နင
ို င
် တ
ံ ကာလအခွ
် က်ဆဆောင်ရွက်မှု
ူ့ ငအ
ူ့် ရရေးယနတရာေးြျာေးနှငူ့် အမြန်အလှန် ခ ျိတဆ
၂၁။ NHRI မ္ ာေး၏ လု ် ုငခ
် ွငအ
ု င
် တ
ြံ ကာ လအခွ
ူ့် ြောဏြော တစ်စတ်တစ် ုငေး် ဖစ်သညူ့် MNHRC သည် နင
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး
ယနတရြောေးမ္ ာေးနငူ့် ခ တ်ဆက်ပဆာင်ရွက်မ္ှုနငူ့် တ်သက်၍ MNHRC သည် နင
ု င
် တ
ြံ ကာ လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးယနတရာေးမ္ ာေး ဖစ်သညူ့်
အ ြည် ြည်ဆိုငရ
် ြော

လအခွ
် ံိုေးသြ်မဆွေးမနွေးြွ
ူ့ ငအ
ူ့် မရေးအပ ခအပနြံို ှေသ

(UPR)

လု ်ငန်ေးစဉ်၊

အမ္ ေးသမ္ှီေးမ္ ာေးအပ ေါ်

နည်ေး ျ ေးစြံု ဖငူ့် ခွ ခြောေးဆက်ဆံမ္ှုမ္ ာေးအာေးလံေးို ြမြျြောက်မရေးပကာ်မ္တှီ (Committee on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women - CEDAW) ေသည်တနှ
ို ူ့ ငူ့် ထပတွွဲ့ဆက်ဆံမ္ှုမ္ ာေးလု ်ပဆာင်ခူ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနစ်
ဇွနလ
် တွင် CEDAW သု ူ့ အေီရင်ခံေြော တေ်မေြောင်နငူ့် ၂၀၁၅ ခုနစ် နဝ
ု င်ဘာလတွင် UPR သု ူ့ အစှီရင်ခြံစာတစ်ပစာင်

တင်သွငေး် ခူ့သည်။ သရြောတွ
ို ူ့
င် MNHRC က CEDAW နငူ့် UPR သု ူ့ လွတ်လ ်ပသာ အစှီရင်ခြံစာမ္ ာေး တင်သွငေး် ခူ့သည်ဟို
ဆိုမေခူ့ပသာ် ငာေးလည်ေး နင
ို င
် တ
ံ ကြောလအခွ
ို င
် ၏
ံ
တင် ြ ခင်ေး ျြောေးနှငူ့် ေြ်လျဉ်ေး၍ MNHRC ၏
ူ့ ငအ
ူ့် မရေးယနတရြောေး ျြောေးသို ူ့ နင
လွတလ
် ြ် ှုကို GANHRI-SCA က မ ေးခွေေး် ထိုတ်ခပူ့ ြီေး “နင
ို င
် ၏
ံ
အစှီရင်ခြံစာ ျြောေးကု

င်ဆင်ရာတွင် NHRI မ္ ာေးသည်

အေိုေးရအြောေး သတင်ေးအခ က်အလက်မ္ ာေး ပ ေးနင
ု သ
် ညူ့်တစ်ခ န်တည်ေးတွင် NHRI မ္ ာေးသည် ၎င်ေးတ၏
ု ူ့
လွတ်လ ်မ္ှုကု
ထန်ေးသမ္်ေးထာေးရသညူ့်အ င် လအခွ
ို သ
် ညူ့အ
် ပနအထာေးတွင်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးယနတရြောေးမ္ ာေးသို ူ့ သတင်ေးအခ က်အလက်မ္ ာေး ပ ေး ုနူ့ င
၎င်ေးတက
ု ူ့ ုယတ
် ုင် လွတ်လ ်စွာ တင်သွငေး် ရေ် လု ်ပဆာင်သငူ့သ
် ည်”29 ဟို ှတ်ချက်မြေးထြောေးြါသည်။
၂၂။

MNHRC

မ္

အကကြံ

တက
ု ်တွနေး် ခူ့ပသာ

စှီေး ွာေးပရေး၊

လမ္ှုပရေးနငူ့်

ယဉ်ပက ေးမ္ှု

အခွငအ
် ာ
ူ့် ပရေးမ္ ာေးဆုငရ

နင
ု င
် တ
ြံ ကာသပဘာတစာခ ် (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ကို
မ္န်မ္ာအစုေးရ ှ ၂၀၁၇ ခုနစ် ပအာက်တုဘာလတွင် အတည် ြ လက် ှတ်မရေးထေးို ခူ့သည်။30
ယခုကူ့သုပသာ
တက
ု ်တွနေး် မ္ှုအပ ေါ် ကက ဆရ
ု မ္ည် ဖစ်သည်နငူ့တ
် စ်ပြ င်တည်ေးတွင်
ူ့

အစုေးရမ္ လု ်ပဆာင်ရန်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ ပန ဖငူ့် ကပလေးသငယ်

အခွငအ
် ာ သပဘာတစာခ ် (Convention on the Rights of the Child – CRC)၊ CEDAW နငူ့်
ူ့် ပရေးမ္ ာေး ဆုငရ
မ္သန်စွမ္်ေးသ ျြောေး၏ အခွငအ
် ြော သမဘြောတေြောချ ြ် (Convention on the Rights of Persons with
ူ့် မရေးမ္ ာေးဆိုငရ
Disabilities

–

CRPD)

တက
ု ူ့ ုသာ

ဆနဒအပလ ာက်လုကန
် ာရ ညူ့်

လက်မ္တ်ပရေးထုေးထာေးပသေးသည် ဖစ်ရာ

လု ်ထြံုေးလိုြ်ေည်ေးမ္ ာေးအ ါအဝင်

ယခုအချေ်တွင်

အဓကက ပသာ

နင
ု င
် တ
ြံ ကာ

ကျေ်ရှမေမသေးမသြော
လအခွ
် ာ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဆုငရ

သပဘာတစာခ ်မ္ ာေးကု လက်မ္တ်ပရေးထေးု ရန်အတွက် MNHRC အပန ဖငူ့် ဆက်လက် တွနေး် အာေး ပ ေးရမ္ည် ဖေ်သည်။
အဓကက ပသာ နင
ု င
် တ
ြံ ကာ လအခွ
်ူ့ ပရေးဆုငရ
် ာ သပဘာတစာခ
ူ့ ငအ

်မ္ ာေးကု အတည် ြ လက်မ္တ်ပရေးထုေးရန်အတွက်

ဒုတယအကကမ္် UPR လိုြ်ငေ်ေးေဉ်တွင် UN ၏ အဖွွဲ့ဝင်နင
ု င
် မ္
ြံ ာေး ဖစ်ပသာ နှီကာရာဂွါ၊ ဂ န်၊ ဆွစဇ
် ာလန်၊ ဘှီလာရုစ်၊
လတ်ဗှီယာေး နငူ့်

ါရာပဂွေး နင
ု င
် တ
ြံ သြော
ု ူ့
က အ ခြောေးနင
ု င
် မ္
ြံ ာေးကလည်ေး အကကြံ

မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံခူ့ြါသည်။ ထမကကြောငူ့
ို ူ့
်

တိုကတ
် ွေေး် ခ က်တစ်ရ ် ပ ေးခူ့ပ ှီေး ယင်ေးကို

ေ် ြောအေေးို ရ ှ ၎င်ေးမထြောက်ခံခသ
် မေရေ် MNHRC
ူ့ ည် ျြောေးကို အ ှတရ

အမေ ဖငူ့် သတမြေးနေးို မဆြော်သငူ့ြ
် ါသည်။
လွတလ
် ြ်ြှု ဖယ်ရှာေးခံရသညူ့်ရနရာြျာေးကို ရစာငူ့က် ကညေ့်ဆလေ့လောခခင််း
၂၃။ MNHRC သည် အက ဉ်ေးမထြောင် ျြောေးနှင်ူ့ ချ ြ်မနှြောင်ရြောမေရြောမ္ ာေးကု သွာေးပရာက်လည် တ်ကကညူ့်ရှုနင
ု မ
် သြော်လည်ေး
ယင်ေးကူ့သိုလု
ု ် ခင်ေးမ္ သည်ကု GANHRI-SCA က မ္တ်ချက်မြေးခူ့ပြီေး
ူ့ ်ပဆာင်ရာတွင် ကက တင်အသ မြေးဘ လု ်ပဆာင်နင
လအခွ
် ာေးမ္ ဖြံုေးကွယ်ထြောေးသညူ့် အခွငအ
် ူ့ တ်နင
ို ရ
် ေ်နငူ့်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးခ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ ာေးကု အကျဉ်ေးမထြောင်အာဏာ ုငမ္
ူ့် လ ်ေးကို ကေသ
ုမ္ု အာေးပကာင်ေးစွာ ေေ်မဆေးပဖာ်ထတ
ု ်နင
ို ရ
် ေ်အတွက် ယင်ေးအချက်ကို ပ ာင်ေးလရန် အကကြံ

တိုကတ
် ွေေး် ထြောေးြါသည်။31

လအခွ
် ရှာက်သြျာေးအာေး ကောကွယ်ရြေးမခင်ေး
ူ့ ငအ
ူ့် ရရေးကာကွယ်ရစာငူ့ရ
၂၄။ MNHRC ကယ
ု ်၌၏ လု ်ငန်ေးမ္ ာေးသည် လအခွ
် င် ခင်ေးကု
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးကြောကွယ်မြေး ခင်ေးထက်စာလျှင် အြောေးမြေး မ္ြှငူ့တ
အမလေးပ ေးပသာပကကာငူ့်

လအခွ
်ူ့ ပရေးကာကွယ်ပစာငူ့ပ
် ာက်သမ္ ာေးသည်
ူ့ ငအ

၎င်ေးတအပန
ု ူ့
ဖငူ့်

ုမ္ု

တရာေးဝင်ပသာ် ငာေး

အနတရာယ် သညူ့လ
် ိုြ်ငေ်ေးမ္ ာေးကု လု ်ပဆာင်ရာတွင် MNHRC သည် ၎င်ေးတအတွ
ု ူ့
က် ထပရာက်ပသာ မ္ဟာမ္တ် ဖေ်သည်ဟု
ခြံစာေးကကရမြ။ လက်

ဌာန်ေးထာေးပသာ ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒတွင် အဟေအ
် ူ့ တြောေး ဖေ်မေသညူ့် အချက်တစ်ခုမ္ာ

ုဒမ္
် ၃၇

ဖေ်ပြီေး ၎င်ေး ုဒမ္
် တွင် မဖြော် ြထြောေးသည် ှြော MNHRC အမေ ဖငူ့် တရာေးရြံုေးတွင် ေေ်မဆေးကကာေးနာပနဆ ဖစ်ပသာအ ှုမ္ ာေးနှင်ူ့
သက်ဆိုငသ
် ညူ့် မ္ည်သညူ့တ
် ုငက် ကာေးခ က်ကုမ္ျှ စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေး ခင်ေး မ္

လိုြ်ရေ် တြောေး ေ်ထြောေးသည်။32 ထအ
ု ူ့
င် တရာေးရြံုေးမ္

အပ ှီေး တ်ဆြံုေး ဖတ်ခ က် ခ မ္တ်ပ ှီေးပသာ အမ္ှုမ္ ာေးကု MNHRC မ္ စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှု မ္

ရန်လည်ေး ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒ ုဒမ္
် ၃၇

(ခ) တွင် တာေး မ္စ်ထာေးသည်။33 ပကာ်မ္ င်နငူ့် တရာေးရြံုေးစနစ်တ၏
ု ူ့ အ န်အလန် အြောေး ဖညူ့် က
ှု ို အသအမ္တ်
MNHRC ၏ လု ် ုငခ
် ွင်ူ့ ျြောေးကို တိုေးချွဲ့ နင
ို ရ
် န်အတွက် ယင်ေး ုဒမ္
် ၃၇ ကို ဥ ပဒအရ
တရာေးရြံုေး၏ခွငူ့်

င်ဆင်ရ ည် ဖေ်သည်။ သမ္
ု ူ့ သာ

ခ က် ဖငူ့် ပကာ်မ္ င်သည် စစ်ပဆေးကကာေးနာေးဆ ဖစ်ပသာအမ္ှုမ္ ာေးကု စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးနင
ု မ္
် ည်

အမ္ှုတစ်ခုသည်

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ

တရာေးရြံုေး

တစ်ခုခုတင
ွ ်

စတင်ပ ေးှီ ဆုသည်နငူ့်

ရန်နငူ့်

MNHRC

၏

ဖေ်သည်။

လက် ျြောေးသည်

တိုြ်မနှြောင်ထြောေးသကူ့သို ူ့ ဖေ်မေသည်ကို အရြ်ဘက်အဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ ာေးက မထြောက် ြကကသည်။
၂၅။ ဥ ပဒအရ ကနသ
် ူ့ တ်ထာေး ခင်ေး မ္ ပသာ်လည်ေး MNHRC ၏ ပခါင်ေးပဆာင်ြိုငေး် မ္ လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးအတွက် လုအ ်ပသာ
ကာကွယ်မြေး ခင်ေးဆိုငရ
် ြောလိုြ်ငေ်ေး ျြောေးကို မလျှြောူ့မြါလို
် င် ခင်ေးအ ုငေး် ကု အခ ေးအေြောေး
ူ့ ြ်မဆြောင်ပ ှီေး ‘ပရ ည်’ အြောေးမြေး မ္ြှငူ့တ
ျှတေွြော

အမလေးပ ေးလု ်ပဆာင်ရန်

ဆြံေးု ဖတ်ခူ့သည်။

ယင်ေးကာကွယ်မြေး ခင်ေးဆိုငရ
် ြော

အာေးနည်ေး ှုကို

ရုကတ
် ာ

သတင်ေးပထာက် နစ်ဦေး၏အ က
ှု မဖြော် ြမေြါသည်။

ရု ကတ
် ာ သတင်ေးပထာက်မ္ ာေး
၂၆။ ၂၀၁၇ ခုနစ် ဒှီဇင်ဘာလတွင် ရု ကတ
် ာသတင်ေးပထာက်မ္ ာေး ဖစ်ပသာ ပက ာ်စေးု ဦေးနငူ့် ဝလြံေးု တက
ု ူ့ ို ဖမ္်ေးဆှီေးပ ှီေးသညူ့်
ပနာက် ုငေး် တွင် MNHRC က “သက်ဆုငရ
် ာ အာဏာ ုငမ္
် ာေးအမေ ဖငူ့် ညြှဉ်ေး ေ်ေးန ်စက် ှု

ခံရမေမရေး၊ က န်ေးမ္ာပရေး

ပစာငူ့ပ
် ာက်မ္ှု ရရှမရေး၊ နငူ့် ထန်ေးသမ္်ေးထာေးစဉ်အတွငေး် မ္သာေးစုဝင် ျြောေး၊ ပ ွဲ့ပနမ္ ာေးနငူ့် ပတွွဲ့ဆခ
ံို ွငူ့် ရရှမရေးတအ
ို ူ့ ါအဝင်
၎င်ေးတု ူ့ ရ ုငခ
် ွငူ့် ပသာ လအခွ
ို မ
် ရေးအတွက် မဆြောင်ရွက်မြေးသငူ့မ
် ကကြောင်ေး” တုကတ
် ွနေး် ထာေးပသာ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးမ္ ာေးကု ခြံစာေးနင
သတင်ေးထိုတ် ြေ်ခ က် တစ်ပစာင်ကု ထုတ် န်ခသ
ူ့ ည်။34
၂၇။ သတင်ေးပထာက်နစ်ဦေးကု ရန်ကုနပ
် မ္ာက် ုငေး် ခရု ငတ
် ရာေးရြံုေးမ္ ပထာင်ဒဏ် (၇) နစ်ေီ ခ မ္တ်လက
ို ် ှုအပ ေါ် MNHRC ၏
ဒုတယပ မ္ာက် သတင်ေးထိုတ် ြေ်ခ က်တွင် “ထက
ို ူ့သို ူ့ ြေ်ေဏ်ချ ှတ်ခူ့ ခင်ေးနှငေ
် မေ ဖငူ့် မ္မ္တု ူ့
ူ့် ြ်လျဉ်ေး၍ မကြော် ရှငအ
မ္န်မ္ာနင
ု င
် အ
ြံ မ္ ေးသာေးလအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး ပကာ်မ္ င်ဥ ပဒအရ တေ်ေံိုတစ်ရြော

ှတ်ချက် ြ ရေ်

ရှ ါ”35 ဟု ပဖာ် ခသ
ူ့ ည်။

ရု ဟင်ဂ ာမ္ ာေးအမြေါ် ရက်ေက်ယိုတ် ြော ှု ျြောေးအမကကြောင်ေး သတင်ေးမရေးသြောေး ခင်ေးကို ရြ်တေပ
် ူ့ စရေ် အထက်အရာ မ္ ာေး၏
အ ေအ
် ူ့ ရ

ရ ျြောေးက

သတင်ေးပထာက်နစ်ဦေးအာေး

ပထာင်ပခ ာက်ဆင်ဖမ္်ေးဆှီေး

အ ှုဆင်ခူ့သညူ့် ဖစ်ရ ်ကု

ကကညူ့် ါက

မ္န်မ္ာနင
ု င
် ၏
ြံ တရာေးစှီရင်ပရေးသည် တရာေးမ္ျှတမ္ှုပဖာ်ပဆာင်ပ ေးနင
ု ် ခင်ေး မ္ သည်ကို မဖြော် ြမေြါသည်။ အေ ူ့်ဆံိုေးအြောေး ဖငူ့်
MNHRC က ထုတ် န်ခူ့ပသာ သတင်ေးထိုတ် ြေ်ချက်မ္ ာေးထတွင် ထုသတင်ေးပထာက်နစ်ဥှီေးသည် တရာေးဝင်ပသာ ၎င်ေးတ၏
ု ူ့
သတင်ေးပထာက်အလိုြ်ကု လု ်ပန ခင်ေးနှငူ့်

ထိုကူ့သမသြော
ို ူ့
တရြောေးေွဆို ခင်ေး နငူ့် ပနာက်ဆက်တွအ ှုေေ်မဆေး ခင်ေး ျြောေး၊

စ်ဒဏ်ခ မ္တ် ခင်ေးမ္ ာေး တသည်
ု ူ့
လွတ်လ ်စွာထုတ်ပဖာ်ပ ာဆုခွငန
် ွငတ
ူ့် ငူ့် မ္ျှတပသာ တရာေးရင်ဆုင် ုငခ
ူ့် ု ူ့ အ ါအဝင်
၎င်ေးတ၏
ု ူ့ လအခွ
်ူ့ ပရေးမ္ ာေးကု ခ ေးပဖာက်ရြောမရြောက်မကကြောင်ေး ပထာက် သငူ့သ
် ည်။ ထအ
ု ူ့
င် စစ်တ ်၏ ဆေးို ရွ ြောေးလှမသြော
ူ့ ငအ
လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

ခ ေးပဖာက်မ္ှုကကှီေးကု

ပဖာ်ထတ
ု ်ခူ့သညူ့်

သတင်ေးပထာက်နစ်ဦေးအပ ေါ်

နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးအရ စ်မ္တ်ထာေး ခင်ေးမ္ာ

ပ ေါ်လွငပ
် ကကာင်ေးကု ုမ္ု င်ေးထန်သညူ့် သတင်ေးထိုတ် ြေ်ချက်တေ်ခို ဖငူ့် ထြ် ံ ဖညူ့်ေွက် ထုတ် န်သငူ့သ
် ည်။ သုမသြော်
လည်ေး
ူ့
ယင်ေးသတင်ေးထိုတ် ြေ်ချက်မ္ာ
ပထာက် ထြောေးမသြော

တရာေး ျှတ ှု

ထိုတ် ြေ်ခ က်တစ်ခုမ္ျှသာ

မဖြော်မဆြောင်ရြောတွင်
ဖစ်မေသည်။

အလွေအ
်
င်ေးလွမချြော်မေ ခင်ေးအမြေါ်

ယင်ေးအ က
ှု

MNHRC

အတွငေး် ရှ

ချညူ့်ေေွူ့ ြော

နက်ရှုင်ေးပသာ

ဿနာမ္ ာေးကု ထင်ဟ ်မေပစသညူ့်အ င် MNHRC သည် အလံိုေးေံိုအာဏာ ပသာ စစ်တ ်အပ ေါ် ဆက်လက်သစစာခြံလ က်
ပ ှီေး ပက ာ်စုေးဦေးနငူ့် ဝလြံုေး ကူ့သမသြော
ု ူ့
လမ္ ာေးကု လသထင် ာေး အကာအကွယ်ပ ေးရန် နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးစတ်ဆနဒ နငူ့/် သု ူ့ ဟိုတ်

လိုြ်ကိုငန
် င
ို စ
် ွမ္်ေး ကင်ေး ူ့မေ ခင်ေးကိုလည်ေး မဖြော် ြမေသည်။ ထအ
ို ူ့ ြင် ယခု ဖစ်ရ ်သည် ဒုတယအကက ် UPR တွင်
မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
ပထာက်ခြံခူ့သညူ့် နယေးဇှီလန်နင
ု င
် က
ြံ 36 အကကံ ြ တိုကတ
် ွေေး် ပသာ လွတလ
်
်စွာ ထိုတ်မဖြော်ပ ာဆုခွငူ့် နငူ့်
တ ခြောေးနင
ို င
် ံ ျြောေးနှငအ
်ူ့ တ

စကကာ နင
ို င
် က
ံ 37

မြေးခမ
ူ့ သြော

အကကံ ြ တိုကတ
် ွေေး် ချက် ဖေ်သညူ့်

မ္ျှတပသာ

ုငခ
် ွငဆ
် ြော အခွငအ
ု င
် မ္
ြံ ာေးမ္ာ ပ ေးထာေးခူ့ပသာ အ ခာေးစုေးရမ္်
ူ့် ိုငရ
ူ့် မရေး ျြောေး အြါအဝင် UN ၏ အဖွွဲ့ဝင်နင

တရာေးစှီရင်ခြံ

န်မ္ှု မ္ ာေးကုလည်ေး

ထင်ဟ ်မေြါသည်။
နဂံိုေး
၂၈။
အကကြံ

ဒုတယအကကမ္်

UPR

လိုြ်ငေ်ေးေဉ်တွင်

တိုကတ
် ွေေး် ခ က်အမ္ ာေးစုသည်

တိုကတ
် ွေေး် ခ က်မ္ ာေးကု

မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ

MNHRC ကု

လက်ခြံခပူ့ ှီေးပနာက်

ပထာက်ခြံခူ့သညူ့်

ြါရီအမ ခခံ မ္ ာေးနှငအ
ူ့် ညီ

ငါေးနစ်ကကာသညူ့တ
် ုငပ
် အာင်

MNHRC

MNHRC

နငူ့်

သက်ဆုငပ
် သာ

လက
ု ်နာရန် ဖေ်သည်။
သည်

ထအ
ု ကကြံ

ြါရီအမ ခခံ မ္ ာေးနှငအ
်ူ့ ညီ

လုက်နာလု ်ပဆာင် ခင်ေး မ္ ပသေးပကကာင်ေးကု ယခုတင် ခ က်က ပဖာ် မေြါသည်။ GANHRI-SCA က MNHRC ကု “B”
အဆငူ့် သတ်မ္တ်မြေးခူ့သည်မ္ာ (၅) နစ်နေးှီ ါေး ရှခူ့ပြီ ဖစ်ပ ှီေး ထအ
ု ဆငူ့သ
် ည် ြါရီအမ ခခံ မ္ ာေးနှငအ
ူ့် ညီ အ ညူ့်အ၀ လုက်နာမ္ှု
မ္ ခင်ေးကု ဆုလု ခင်ေး ဖေ်သည်။ ထု ‘B’ အဆငူ့သ
် တ်မ္တ်ပ ှီေးခ န်မ္စ၍ လိုက်ေြော ှု သညူ့် တစ်ခုတည်ေးပသာ တုေးတက်မ္ှုမ္ာ
ဘတ်ဂ က် ုငေး် ဆင
ို ရ
် ြော
ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးနငူ့်

လု ်ငန်ေးစဉ်

ဖစ်သည်။

ခနအ
် ူ့ ် ခင်ေးဆင
ို ရ
် ြော

သပသာ်
ု ူ့

လု ်ငန်ေးစဉ်၊

အဓက

ဿနာမ္ ာေး ဖစ်ပသာ

အလြောေံို ါဝင်မ္ှုေေေ်၊

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး

လက်နက်ကုင် ဋ ကခနငူ့်

အကက ်ေးဖက် ှု

အပ ခအပန ျြောေးတွင် ေွ ်ေးမဆြောင်ရည် စသည်တမ္
ု ူ့ ာ ပ ာင်ေးလမ္ှုမ္ ဘ နဂုအတုငေး် က န် ပနဆ ဖစ်သည်။ ယင်ေးကစစရ ်မ္ ာေး
ထ ှ တခ ွဲ့ကု ဥ ပဒ ုငေး် ဆုငရ
် ာ ြ ြင်မ ြြောင်ေးလ ှု ျြောေးအ ဖစ် ကင
ို တ
် ွယ်ပ ဖ င်ေးနင
ု ပ
် သာ်လည်ေး MNHRC ၏ လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး
ကာကွယ်ပစာငူ့ပ
် ာက် ခင်ေး လိုြ်ြိုငခ
် ွငအ
ူ့် ြောဏြော ျြောေးကို

အပကာင်အထည်ပဖာ်ရာတွင် အဓက အတာေးအဆှီေးတစ်ခုမ္ာ

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး၏

စဉ်ေးစာေးပတွေးပခေါ် ှုြံိုေံ ျြောေးြင်

၎င်ေးလိုြ်မဆြောင်ခူ့မသြော

ပနာက်ခြံသမ္ုငေး် ပကကာင်ေး
လအခွ
် ြော
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဆိုငရ

နငူ့်

မဟြောမ ြြောြွ ျြောေး၏

မကြောင်ေးက ေးမ္ ာေးကု

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး အြောေးမြေး ြှင်တင်မရေးလိုြ်ငေ်ေး အကျ ေးမကျေးဇေး ျြောေးကို အ
ပနြါသည်။

သမသြော်
ို ူ့
လည်ေး

ထိုမဟြောမ ြြောြွမ္ ာေးကု

တက်ပရာက်ခူ့ပသာ

ြေ်မ ြြောကကသည်။

ယင်ေးဖွွဲ့စည်ေး ြံုအမ ခခံဥြမေသည်

လသာေး ျ ေးနွယ်အြောေးဆနက
် ူ့ င်ပသာ
အ ေ်တွယ်ခိုင် ြောလြောမေမသြော

ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာေးကု

လမ္ ာေးက

ေြောတ ေး် တေ်ခိုသြော

ဖေ်ြါသည်။

ထအ
ု ူ့
င်

ဝါေ ဖေ် ခင်
ူ့ ေး ဖငူ့်

သည်
၎င်ေး၏

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးသည်

ြှငူ့တ
် င်ရန်ြင် မဟြောမ ြြောမေမ္ှုမ္ ာေး

စစ်ရာဇဝတ်မ္ှုမ္ ာေး၊

ကျ ေးလွေမ
် ေသညူ့်

MNHRC

်ေးတင်ရေ် အတွက်သြော ေတ်အြောေးထက်သေ်

တရာေးဝင်မ္ှုမ္ ပသာ ၂၀၀၈ ခုနစ် ဖွွဲ့စည်ေး ြံု အပ ခခြံဥ ပဒကု ကာကွယ်ရေ် သမ္ဟု
ု ူ့ တ်
ပကကာင်ေး

ဖစ်သည်။

လမ္ ေးတံေးို သတ် ဖတ်မ္ှုနငူ့်

မ္န်မ္ာေေ်တ ်၏
ထုဥ ပဒက

နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးအာဏာကို

စစ်တ ်မ္

၎င်ေးကယ
ု ်တင
ု ်

က ေးလွနသ
် ညူ့် ခ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ ာေးအတွက် အဆံိုေးေွေေး် မသြော ေီရင်ြင
ို ခ
် ွငက
ူ့် ိုလည်ေး အာမ္ခြံပ ေးထာေးသည်။38 ၂၀၀၈ ခုနစ် ဖွွဲ့စည်ေး ြံု
အပ ခခြံဥ ပဒကု ကာကွယ်ပ ာဆု ခင်ေးသည် မ္န်မ္ာနင
ု င
် ြံ

ည်သလထို၏ အခွငအ
် ာက်
ူ့် ပရေးမ္ ာေးကု ကာကွယ်ပစာငူ့ပ

မြေးမရေး လု ်ပဆာင်ပနသညူ့် NHRI တေ်ခို၏ သမဘြောထြောေး
လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် မရေးချ ေးမဖြောက်သသည်

ဖေ်ရြါ။ ယင်ေးကူ့သု ူ့ ကာကွယ်ပ ာဆုခ က်မ္ ာေးက

ေ် ြောေေ်တြ် ဖေ်မေြါက MNHRC အမေ ဖငူ့် လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် မရေး ျြောေးကို

မေြောငူ့မ
် ရှြောက်နင
ို ် ခင်ေး နငူ့/် သု ူ့ ဟိုတ်

ကာကွယ်

ကြောကွယ်

မေြောငူ့မ
် ရှြောက်လု ခင်ေး ဟမသြော အရြ်ဘက်အသိုငေး် အဝိုငေး် ျြောေး၏

စ်တင်ပဝဖန်မ္ှုမ္ ာေးကို ထင်ဟြ်မေြါသည်။ မ္ကကာပသေးမ္ှီက မ ြြောင်ေးလခေအ
် ူ့ ြ် ှုမကကြောငူ့် ပကာ်မ္ င်သည် အမရေးတကကီေးနှငူ့်
ဆိုေးရွ ြောေးမသြော လအခွ
်ူ့ ပရေး ကစစရ ်မ္ ာေးကု ကုငတ
် ွယလ
် ုပသာဆနဒ ုမ္ု လာနင
ု ပ
် သာ်လည်ေး ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်သစ်မ္ ာေး၏
ူ့ ငအ
ပနာက်ခြံသမ္ုငေး် ပကကာင်ေးမ္ာ ယခင်ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေး၏ ပနာက်ခြံသမ္ုငေး် ပကကာင်ေး မ္ ာေးေည်ေးတ ထေးမ္ ခာေးနာေးဘ ပနသည်။

ထမကကြောငူ့
ို ူ့
် ပကာ်မ္ င်
ဆုငရ
် ာ

င်ပ ာင်ေးလမရေးကို လု ်ပဆာင်ရာတွင် ဖွွဲ့ေည်ေး ြံုြိုငေး် ဆိုငရ
် ြော/ဥ ပဒြိုငေး် ဆိုငရ
် ြောနငူ့် လ ုဂဂ လ် ုငေး်

င်ပ ာင်ေးလမ္ှုမ္ ာေးကု တစ်ပြ င်ေက်တည်ေး တွဖက်လြ
ို ်မဆြောင်ရေ် အခရြောကျြါသည်။

အကကံမြ တျိက
ို တ
် န
ွ ််းချက်ြျာေး
မြန်ြာအစိုေးရသျိို ေ့
•

မကြော် ရှငဥ
် ပဒ
o

င်ပ ာင်ေးလပရေးအတွက်

ရန် -

ဋ ကခ ဖစ် ွာေးပသာနယ်မ မ္ ာေးအတွငေး် ရှ လအခွ
ု ် ရန်အတွက်
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး ခ ေးပဖာက်မ္ှုမ္ ာေးကု စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးနင
MNHRC
ေယ်မ

o

င်ဆင်ခ က်မ္ ာေးကို အဆု

အာေး

လု ် ုငခ
် ွငအ
ူ့် ြောဏြော

အခင
ို အ
်
ြောမြေးအြ်ရေ်

နငူ့်

လက်

ဋ ကခ ဖစ် ွာေး

ျြောေးနငူ့် အ စ်အခတ်ရြ်ေထြောေးမသြော ေယ်မ မ္ ာေးသု အတာေးအဆှီ
ေးမ္ သွာေးလာခွငူ့်
ူ့

ပနပသာ

ရန်၊

ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတအ
် ဖွွဲ့၏ ဖွွဲ့ေည်ေး ါဝင်မ္ှုတွင် မ္တ် ြံုတင် ထြောေးသညူ့် အေိုေးရ ဟိုတ်မသြောအဖွွဲ့အေည်ေး (NonGovernmental

Organizations

–

NGO)

မ္ ာေးမ္ အရ ်ဘက်လမ္ှုအသုငေး် အဝုငေး် ကုယ်စာေးလယ်မ္ ာေး

ါဝင်ပစပရေး တေးု ခ ရ
ွဲ့ န်၊
o

အလြောေံို ါဝင်မ္ှုစေေ်ကို

အာမ္ခြံနင
ု ရ
် န်

မ္တကွ ာေးပသာ

ေံသတ် ှတ်ချက်မ္ ာေးအတွက်

ထပထာင်ရန် ဥ မ္ာအြောေး ဖငူ့် ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးနငူ့် ဝန်ထမ္်ေးမ္ ာေး၏ အနည်ေးဆြံေးု

ခွတ ်ေးေနစ်ကု
သြံေးု ြံုတစ် ြံုသည်

အမ္ ေးသမ္ှီေးမ္ ာေး၊ တင
ု ေး် ရင်ေးသာေးနှငူ့် ဘာသာပရေးဆုငရ
် ာ လနည်ေးစုအသီေးသီေးတို ူ့ ှ လည်ေးမကြောင်ေး၊ လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး
အပတွွဲ့အကကြံ ပသာ အရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ာေးမ္လည်ေးမကြောင်ေး ြါဝင်လြောမရေး သတ် ှတ်ရေ်၊
o

ပကာ်မ္ င်အဖွွဲ့ဝင်မ္ ာေးထုတ် ယ် ခင်ေးအတွက် ၎င်ေးတ၏
ု ူ့ လိုြ်ြိုငခ
် ွငအ
် ြောဏြောကု ထမ္်ေးပဆာင်နင
ို ် ခင်ေး ရှ၊ မ္
ဆြံုေး ဖတ်နင
ု သ
် ညူ့်

င်ေးလင်ေးပသာ

လိုြ်ထံိုေးလိုြ်ေည်ေးစည်ေးမ္ ဉ်ေး ျြောေးနငူ့်

ေံနေှု ေး် မ္ ာေးရှသညူ့်

လွတလ
်
်ပသာ

ယနတရြောေးတေ်ခို ထပထာင်ရန်၊
o

ပရွ ေးခ ယ်မရေးလု ်ငန်ေးစဉ် ျြောေး
ဘိုတ်အဖွွဲ့ဝင် ျြောေးကို

ွငလ
ူ့် င်ေး မ္င်သာမ္ှု မရေး၊ ဥြမေေည်ေးလ ်ေးတကျ လိုြ်မဆြောင်မရေး၊ ပရွ ေးခ ယ်ပရေး

အ ျြောေး ြည်သမ္ သ နင
ု ရ
် ေ်

မကကညြော ခင်ေး

ေသညူ့်ေည်က ်ေး ျြောေး

ချ တ
ှ ် ခင်ေး ဖငူ့်

အြော ခံရေ်၊
o

ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘိုတအ
် ဖွတ
ွဲ့ ွင် ါဝင်ပသာ

လတ်ပတာ်ကယ
ု ်စာေးလယ်

နစ်ဦေးကု

သမ္မတက

မ္ပရွ ေးချယ်ဘ

လတ်ပတာ်ကသြော ပရွ ေးခ ယ် ခင်ေးအ ါအဝင် ပရွ ေးခ ယ်ပရေးဘုတ်အဖွွဲ့ ဖွွဲ့စည်ေး ခင်ေးတွင် အု ်ခ ်ပရေးြိုင၏
်
ဩဇြောသက်မရြောက် ှုကို ဖယ်ရှြောေးရေ်၊
o

ဝန်ထမ္်ေးမရွ ေးချယ်ခနအ
် ူ့ ြ်မရေး လိုြ်ထံိုေးလိုြ်ေည်ေး ျြောေးသည် အ ျြောေး ြည်သ သရှနင
ို ပ် ြီေး လစ်လ ်ပနရာမ္ ာေးကု
လသ င်ကကာေး မကကြော် ငြော ခင်ေးအာေး ဖငူ့် င
ွ လ
်ူ့ င်ေး မ္င်သာ ှုရှမရေး ပသခ ာစွာ အာမ္ခြံရေ်၊

o

မထြောင် ျြောေး၊ အခ

် ျြောေး၊ ထေ်ေးသ ်ေးမရေးေခန်ေးမ္ ာေးနငူ့် ခ ်ပနာင်ရာပနရာမ္ ာေးကု မ္ပကကညာဘ သွြောေးမရြောက်နင
ို ်

ရေ်အတွက် ကက တင်အမကကြောင်ေးကကြောေး ခင်ေးနှငသ
် သြော အသံိုေးအနှုေေး် ျြောေးအာေးလြံုေး ဖယ် ာေးရေ်၊
ူ့် က်ဆိုငမ
o

တရာေးရြံုေးတေ်ခိုခတ
ို ွင် ကကြောေးေြောပနဆအ ှု ဖေ်မေ

သမ္ဟု
ု ူ့ တ် မ္န်မ္ာနင
ို င
် ံ တရာေးရြံုေးတေ်ခိုခုက “အပြီေး ြတ်

ဆြံုေး ဖတ်ခ က်” ခ မ္တ်ခူ့ပ ေးှီ သညူ့အ
်
ှု ဖေ်မေ MNHRC အမေ ဖငူ့် ယင်ေးအမ္ှုကို ေံိုေ ်ေးေေ်မဆေး ှု လိုြ်မဆြောင်ခွငူ့်
ြ ရေ်၊

o

MNHRC အဖွွဲ့ဝင်ပလာင်ေးမ္ ာေး အမ္ည်စာရင်ေး တင်သွငေး် ပရေးအတွက် အရ ်ဘက်လထုအဖွွဲ့အစည်ေး မ္ ာေးနငူ့်
က ယ်က ယ် န် ူ့ န် တ
ူ့ ုင် င်ညြှနှုင်ေး ခင်ေး ဖငူ့် လု ်ထြံုေးလု ်နည်ေးမ္ ာေး သတ်မ္တ်ခ မ္တ်ရန်၊

o

သက်ဆုငရ
် ာဝန်ကကှီေးဌာန ျြောေး၏ တံို ူ့ န်ခ က်သည် ပက န ်ဖယ
ွ ် မ္

ါက သမ္ဟု
ု ူ့ တ် တံို ြေ်
ှု လံေးို ဝ မ္
ူ့

ါက

MNHRC အမေ ဖငူ့် တက ခိုင် ြောပသာ အပရေးယပဆာင်ရွက်မ္ှု လု ်မဆြောင်နင
ို သ
် ညူ့်အာဏာ ပ ေးအြ်ရန်၊
o

MNHRC အတွက် ဘဏ္ဍာမငွ လျြောထြောေး ခင်ေးကို လတ်ပတာ်တွင် မ္ခွဆြံုေး ဖတ် ခင်ေး ဖငူ့် သမဘြောတညီ ှု ရယရေ်၊

o

ရသံိုေး ှေေး် မ ခမငွေြောရင်ေး (ဘတ်ဂ က်) သည် ွငလ
ု ပ
် စမရေး အာမ္ခြံရန်နငူ့်
ူ့် င်ေး မ္င်သာမ္ှု ပ ေးှီ အမ္ ာေး ည်သ သ နင
တေ်နင
ို င
် လ
ံ ေးံို ဆုငရ
် ာ ရသံိုေး ှေေး် မ ခမငွေြောရင်ေးထတွင် MNHRC အတွက် ဘတ်ဂ က်လင
ု ေး် တစ်ခု ထညူ့်သင
ွ ေး် ရန်၊
နငူ့်

o

MNHRC ၏ အစှီရင်ခြံစာမ္ ာေးနငူ့် ပတွွဲ့ ခ က်မ္ ာေးကု

ြံုမ္န်၊ က ယ်က ယ် န် ူ့ နန
် ူ့ ငူ့် စနစ်တက ထုတ်ပဝမရေး

အြော ခံရေ်၊
•

MNHRC ၏ စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှုမ္ ာေးကု ဝင်ပ ာက်စွကဖ
် က် ခင်ေးမ္ ပ ာင်က ဉ်ရန်နငူ့် ပကာ်မ္ င်ထြံ၏ အကကြံ
တိုကတ
် ွေေး် ခ က်မ္ ာေးကု ပလေးစာေးလက
ို ်ေြောပြီေး တြောဝေ်ယပဆာင်ရွက်မြေး ညူ့် နင
ု င
် ပ
ြံ ရေးေတ်ဆနဒကု ထုတ်ပဖာ် သရန်၊
နငူ့်

•

ေေ်တြ်ကု အရ ်သာေးအု ်ခ ်မ္ှုပအာက်တွင် ထာေး ရန်၊ ြေ်ေဏ်ကင်ေးလွတ်မေ ှုကို အဆြံေးု သတ်ရန် နငူ့် MNHRC
အမေ ဖငူ့် လအခွ
် ရှြောက်ရြောတွင် သှီေး ခာေးလွတ်လ ်ပ ှီေး ဘက်လုက် ှု ရှဘ ၎င်ေး၏
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး ကာကွယ်မေြောငူ့မ
လု ် ုငခ
် ွငအ
ူ့် ြောဏြောကု

အမလေးထြောေးလိုြ်မဆြောင်မသြော

ဖွွဲ့စည်ေး ြံုအပ ခခြံဥ ပဒနှငူ့်

ဖေ်လြောမေရေ်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနစ် ဖွွဲ့စည်ေး ြံုအပ ခခြံဥ ပဒကု

ကက
ို ်ညီသညူ့်

အဖွွဲ့တေ်ဖွွဲ့

င်ဆင်ရန်။

မြန်ြာနင
ို င
် လ
ံ တ်ရတာ်သ ျိို ေ့
•

MNHRC ၏ အခန်ေးကဏ္ဍနငူ့ြ
် တ်သက်၍လည်ေးမကြောင်ေး၊ ၎င်ေး၏ နစ် တ်လည် အစှီရင်ခြံစာနှငူ့် ြတ်သက်၍
လည်ေးမကြောင်ေး၊

လတ်မတြော်အေည်ေးအမဝေး ျြောေးတွင်

အဓ ပါယ်ရှမသြော

အမချအတင်မဆွေးမနွေး ှု

ြံုမ္န်

လိုြ်မဆြောင်ရေ်နင
ှ ူ့် အမရေးမြေါ် နငူ့/် သု ူ့ ဟိုတ် မဆွေးမနွေးရေ်လအ
ု
်ပသာ ကစစရ ်မ္ ာေးရှလြောြါက လုအ ်သလု
မဆွေးမနွေးသွြောေးရေ်၊
•

မကြော် ရှငဥ
် ပဒ

င်ဆင် ခင်ေး ျြောေးအ ါအဝင်

MNHRC

နှငြ
ူ့် တ်သက်သြော

အ ျြောေး ြည်သ

ကကာေးနာြွမ္ ာေး

က င်ေး လု ်ပဆာင်ရန်၊ နငူ့်
•

အထက်တင
ွ ် ပဖာ် ခူ့သညူ့်အတင
ု ေး် မကြော် ရှငဥ
် ပဒ

င်ဆင်မရေးအတွက် အဆိုတင်သွငေး် ရန်။

ခမန်မောနျိင
ို င
် အ
ံ မ ျိ ်းသော်းလအခွ
် ျိို ေ့
ေ့ ငအ
ေ့် ဆရ်းဆကော်မရှငသ
•

မကြော် ရှငဥ
် ပဒကု

ြါရီအမ ခခံ မ္ ာေးနငူ့်

ကက
ု ်ညှီ ရ
ှု ှမေမရေးအတွက်

“ကျယ်က ယ် န် ြေ
ူ့ ၊် ူ့

လွတလ
် ွတ်

လြ်လြ်နင
ှ ူ့် ရည်ရွယ်ခ က်ရရှ
ှ ”39 ဖငူ့် အဓ ပါယ်ဖွငဆ
ု ေ်၊
ူ့် ရ
•

မကြော် ရှငဥ
် ြမေကို

ြါရီအမ ခခံ

ျြောေးနှငအ
ူ့် ညီ

ြ ြင်မ ြြောင်ေးလနင
ို မ
် ရေးအတွက်

အစုေးရနငူ့်

လတ်ပတာ်ကု

ဖအာေးပ ေးရာတွင် ုမ္ုတက်ကကစွာ မရှ ွဲ့မဆြောင်လ ေး် ြရေ်၊
•

နင
ို င
် တ
ံ ကြောသပဘာတစာခ ် ျြောေး အထေးသ ဖငူ့်
နင
ု င
် တ
ြံ ကာ

မ္န်မ္ာနင
ု င
် က
ြံ
လက် ှတ် ထိုေးရမသေးမသြော အဓကက သညူ့်

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးသပဘာတစာခ ်မ္ ာေးကု

လက်မ္တ်ပရေးထုေးမရေးနှငူ့်

အတည်

ပရေးတအတွ
ု ူ့
က်

လတ်မတြော်အြောေး တက်ကကေွြောအြောေးမြေးရန် နငူ့် နင
ု င
် တ
ြံ ကာယနတရြောေးမ္ ာေး၊ သပဘာတစာခ ်အဖွအ
ွဲ့ စည်ေးမ္ ာေးနငူ့်
ေးပ ါင်ေး လု ်ပဆာင်ရန်၊
•

GANHRI-SCA က မြေးထာေးပသာ အကကြံ

တက
ို ်တေ
ွ ေး် ခ က်မ္ ာေးကု

န်လည်သြံုေးသ ်ရေ်နင
ှ ်ူ့ အပကာင်အထည်ပဖာ်

မဆြောင်ရွကရ
် န်၊
•

MNHRC ၏ လိုြ်ငေ်ေး ျြောေးတွင် ြါရီအမ ခခံ
40

ဘလ်ဂရတ်အမ ခခံ မ္ ာေးကူ့သပသာ
ု ူ့

ျြောေး၊ မ္ယ်ရှီဒါပကကညာေြောတ ေး် ၊

ြောေးရကေ်ချ် ပကကညာေြောတ ်ေး နငူ့်

NHRI မ္ ာေးနငူ့သ
် က်ဆင
ု သ
် ညူ့် နင
ု င
် တ
ြံ ကာ သပဘာတညှီခ က်မ္ ာေးကု

မလေးေြောေးလက
ို ်ေြောမေြောငူ့ထ
် ေ်ေးမရေး မသချြောေွြော လိုြ်မဆြောင်ရေ်၊
•

ပကာ်မ္ င်သု ူ့ တုငက် ကာေးခ က် ျြောေး

မရြောက်လြောသည်ကို

ပစာငူ့ဆ
် ုငေး် ခင်ေးထက်

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးချ ေးပဖာက်မ္ှု

သတင်ေးအချက်အလက် ျြောေး ရှြောမဖွ ခင်ေးနငူ့် အပရေးယပဆာင်ရွက် ခင်ေး လိုြ်မဆြောင် ှု ျြောေးကို ေတင်ပဆာင်ရွက်ရန်၊
•

အု ်ခ

်ပရေးြိုငေး် ၊ လတ်မတြော်၊ မ္န်မ္ာေေ်တြ်နင
ှ ူ့် ဥ ပဒထေ်ေးသ ်ေးမရေးဌြောေခွတအကကြောေး
ို ူ့
သတင်ေးအခ က်အလက်

မ္ျှမဝမြေးရာတွင် တုငက် ကာေးသမ္ ာေးနငူ့် မ္ က် မ္င်သက်ပသမ္ ာေး ှ လက်တံို ူ့ န်အပရေးယခြံရမ္ှု
ရေ်အတွက်
•

မေမရေး ကြောကွယ်နင
ို ်

ုဂဂ လ်မရေးအချက်အလက် ျြောေးကို ထေ်ေးသ ေး် ထြောေးမရေးနှငူ့် လျှ ွဲ့ ဝှက်ထြောေးမရေးကို အြော ခံရေ်၊

လအခွ
ို ရ
် ြော
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးဆင

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှုမ္ ာေးနှငူ့်

အကကြံ

တက
ို ်တွေေး် ခ က်မ္ ာေးကု

သက်ဆုငရ
် ာအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ာေး

အထေးသ ဖငူ့် အစုေးရဝန်ကကှီေးဌာနမ္ ာေး ှ ပလေးစာေးလက
ို ်ေြောပြီေး အပကာင်အထည်ပဖာ်မဆြောင်ရွက်မရေး မသချြောမေရေ်
ည်သလထုဖအာေး ဖငူ့် တွဖက်လု ်ပဆာင်ရန်၊
•

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေးခ ေးပဖာက်မ္ှုခံရမသြော ေေ်ေြောသမ္ ာေးအြောေး ပရ ည် ဖေ်မသြော စနစ်တက အမထြောက်အက မြေးမရေး နငူ့်
န်လည်ထမထြောင်မရေး လိုြ်ငေ်ေးအစှီအစဉ်မ္ ာေးကု ြံူ့ ုေးကညီမြေးရန်၊

•

တုငက် ကာေး မ္
ှု ာေးလက်ခြံ ခင်ေးနငူ့်

စြံုစမ္်ေးစစ်ပဆေးမ္ှုမ္ ာေး

မဆြောင်ရွက် ခင်ေးအ ါအဝင်

လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ပရေး

ကာကွယ်

ပစာငူ့ပ
် ာက်မ္ှု ရှု ပထာငူ့အ
် ခ က
ွဲ့ ု ကင
ု တ
် ယ
ွ ်မ ဖရှငေး် ခင်ေးနှငြ
ူ့် တ်သက်၍ အရြ်ဘက်လ ှုအသုငေး် အဝုငေး် ျြောေးထံ ှ
အမထြောက်အြံူ့ရယရန်၊
•

MNHRC

၏

လအခွ
် ရှြောက်မရေးနှငူ့်
ူ့ ငအ
ူ့် မရေးကြောကွယ်မေြောငူ့မ

အြောေးမြေး ြှငူ့တ
် င်မရေး

လိုြ်ြိုငခ
် ွငအ
ူ့် ြောဏြောနငူ့်

ြတ်သက်၍ ပဘေးဖယ်ကျဉ်ခြံရပသာ၊ ထ လွယ်ပသာ အထေးသ ဖငူ့် တုငေး် ရင်ေးသာေး နငူ့် ဘာသာပရေး လနည်ေးစု
အသုငေး် အဝုငေး် မ္ ာေးအာေး ညာပ ေးနင
ို ရ
် န် လြံုပလာက်ပသာ ရင်ေး ေ်မ္ ာေး ဖငူ့် ပက ေးလက်ပဒသ မ္ ာေးတွင် ရြံုေးခွမ္ ာေး ုမ္ု
ဖွငလ
ူ့် စ်ရန်၊
•

ထုတ်မဝသညူ့် စာရွ က်စာတမ္်ေးမ္ ာေးအာေးလြံုေးကု မ္န်မ္ာမ္ဟုတ်ပသာ တုငေး် ရင်ေးသာေး ဘာသာမ္ ာေး ဖငူ့် တက်နင
ို သ
် မ္ျှ
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