
 

ချက်ခခင််းထတု်ခြနရ်န ်

 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးအရပခအရေ ြ ိုမှေ်သ ိုေးသြ်ရဆေွးရ ေွးြွွဲ (UPR) မတ ိုငမီ် 

အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ငင မ်ေးချမ်ေးရရေးရေ ူ့တငွ ်အရြ်ဘကလ် ထိုအဖွွဲွဲ့အစည်ေးမျာေးက ပမေ်မာအစ ိုေးရအာေး လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးဆ ိုငရ်ာ 

တာဝေ်ဝတတ ရာေးမျာေးက ို လ ိုကေ်ာလိုြ်ရဆာငရ်ေ် တ ိုက်တေွ်ေးလ ိုကင်ြီေး အြစ်အခတရ်ြ်စွဲရေ် ရတာငေ်းဆ ိုပခငေ်း 

 

 [ရေ်ကိုေ် - ၂၀၂၀ ပြညူ့် စှ် စကတ်ငဘ်ာလ ၂၁ ရကရ်ေ ူ့] ယန ေ့တွင ် ကျန ောက်န ော အပြည်ပြည်ဆ ိုင ်ော 

ငင မ််းချမ််းန ်းန ေ့တွင ် ပမ မ်ောအ ြ်ဘက်လူထိုအဖွ ွဲ့အစည််း (Civil Society Organization - CSO) နြေါင််း (၃၀) ဖွ ွဲ့မှ 

ပမ မ်ောအစ ို်း အန ပဖငေ့ ်  လ ိုက် ော မညေ့် လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းဆ ိုင ်ော ၎င််း၏ တောဝ ဝ်တတ  ော်းမျော်းက ို လုြ်နဆောင ် န်ငှေ့ ် ယခငက် 

ခြြုလုြ်ခ ဲ့သ ော အပြည်ပြည်ဆ ိုင ်ော လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းအနပခအန  ြ ိုမှ  ် ို်း ြ်နဆွ်းနန်ွးြွ  (Universal Period Review – UPR) 

နစ်ှကက မ်အတွင််း ၎င််းက နထောက်ခ ခ ေ့ ည်ဲ့ အကက ပြြုတ ိုက်တွ ််းချက်မျော်းက ို အနကောငအ်ထည်နဖော်လိုြ်နဆောငပ်ခင််းပဖငေ့ ်

ငင မ််းချမ််းန ်းက ို ဥ ်းတည်န ော ယဉ်နကျ်းမှုတစ်ခို တည်နဆောက်   ် နတောင််းဆ ိုလ ိုက် ည်။ န ိုငင် အတွင််း လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်း 

အနပခအန မျော်း တ ို်းတက်လောနစန ်း လိုြ်နဆောငမ်ည်ဟို ပမ မ်ောအစ ို်း က ကတ ကဝတ်မျော်း ပြြုထော်းခ ေ့န ော်လည််း 

ပမ မ်ောအစ ု်းရအန ပဖငေ့ ် အဓ ြပောယ်ရှ န ော ပြြုပြငန်ပြောင််းလ မှုမျော်း လိုြ်နဆောင ်  ် ြျက်ကွက်ခ ေ့ပခင််းနကကောငေ့ ် ပမ မ်ောန ိုငင် ရှ  

တ ုင််းရင််း ော်းလူမျ ြု်းစိုမျော်းနငှေ့ ် ဘော ောန ်းလူ ည််းစိုမျော်း ည် ဆယ်စိုနစ်ှမျော်းစွောအတွင််း အဆ ို်း ွော်းဆ ို်းန ော ချ ြု်းနဖောက်မှု 

မျော်းနငှေ့ ်ြဋ ြကခမျော်းက ို ရငဆ် ုငက်က ြုသတွွဲ့ကက  ည်။   

“လက် က်က ိုငြ်ဋ ြကခနတွမှော ကျယ်ကျယ်ပြ ေ့ပ်ြ ေ့ပ်ဖစ်န တ ေ့ လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းချ ြု်းနဖောက်မှုနတွက ို နပဖရှင််းဖ ို ေ့န ဲ့ 

အ ဒ ချ ြု်းနဖောက်မှုနတွမှော ြေါ၀ငက်ျ ်းလွ တ် ေ့ နူတွက ို တောဝ ယ်ူမှု တောဝ ခ် မှု ရှ လောနစဖ ို ေ့ဆ ို င ်ကျ ်းလွ  ်ူနတွက ို အပြစ်နြ်း 

အန ်းယူ မှော ပဖစ်တယ်။ ဒေါနြမယ်ေ့  ူတ ို ေ့က အပြစ်နြ်း အန ်းယူတောက ို မခ  ဘ  ကင််းလွတ်မှု  န တယ်။ ဒေါက ို 

အဆ ို်း တ်ဖ ို ေ့အတွက ် ပမ မ်ောအစ ို်းအ အန   ေ့ စ တ်ဆနဒမရှ တောက  န ိုငင် အတွင််းမှော ရှ န တ ေ့ အဆ ို်း ွော်းဆ ို်းနပခအန အထ  

နဘ်းဖယ်ကျဥ်ခ ထော်း ငြ ်း န ိုငင်  ော်းအခွငေ့အ်န ်း ရိုြ်  မ််းခ ထော်း တ ေ့ ပြည် ူနတွအတွက် အစ ို်း   ေ့ အနလ်းနြ်း 

ထညေ့် ွင််းစဥ််းစော်းမှု ကင််းမ ေ့န တောက ို ပြန တောြ  ပဖစ်တယ်။” ဟို ကရငဒ်ကုခ ည်သကော်မတီမှ သနော်ဘလ ်းမင််းန ကု်ဇနက် 

နပြော ည်။ “UN အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင် နတွအန   ေ့ ပြြုပြငန်ပြောင််းလ မှုနတွက ို အ ောနြ်းနပြောန မယေ့်အစော်း ြျက်စ ်းယ ိုယွင််းလောန တ ေ့ 

လူ ေ့အခွငေ့အ် န ်း အနပခအန နတွက ို   ရှ ဖ ို ေ့  ေ့ ပမ မ်ောန ိုငင် အတွင််း လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းအနပခအန  တ ို်းတက်နကောင််းမွ လ်ောဖ ို ေ့ 

အတွက် UPR လိုြ်င ််းစဉ်က ို အ  ို်းပြြုငြ ်း တွ ််းအော်းနြ်းမှုသတွ လိုြ်နဆောင ်မှော ပဖစ်ြေါတယ်။” ဟု ၎င််းက ဆက်သခြော ည်။ 

UPR ဆ ို ည်မှော ကိုလ မဂ္ဂလူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းနကောငစ် ၏ တစ်မူ ကွ ခြော်း ည်ဲ့ ယနတ ော်းတစ်ခိုပဖစ်ငြ ်း ယင််းယနတ ော်း 

နအောက်တွင ် ကိုလ မဂ္ဂအဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်  အ ်ီး ်ီး၏ လူ ေ့အခွငေ့အ်သရ်းအသခခအသန မှတ်တမ််းမျော်းက ို ဆွစ်ဇောလ န် ိုငင်  

ဂ္ျ   ဗောငမ ြုွဲ့တွင ်တန််းတ စွော (၅) နစ်ှတစ်ကက မ် ြ ိုမှ  ် ို်း ြ်မှု ပြြုလိုြ် ည်ေ့ လိုြ်င ််းစဥ် ပဖစ် ည်။  



 ပမ မ်ောန ိုငင် အနြေါ် န ောက်ဆ ို်းလိုြ်နဆောငခ် ေ့ ညေ့်   ို်း ြ်နဆွ်းနန်ွးြွ က ို အမျ ြု်း ော်းဒ မ ိုကန စ အဖွ ွဲ့ချြုြ်အစ ို်း ၏ 

အိုြ်ချြုြ်မှုက ို  ရှ နစခ ေ့ ညေ့် ၂၀၁၅ အနထနွထနွ ွ်းနကောက်ြွ မတ ိုငမ်  နစ်ှ က်အလ ိုတွင ် ပြြုလိုြ်ခ ေ့ပခင််းပဖစ် ည်။ 

ထ ို  ို်း ြ်နဆွ်းနန်ွးြွ တွင ်ပမ မ်ောန ိုငင်  ည်  န  ြ်စွ ေ့ခ်ွောထကွ်နပြ်းတ မ််းနရှောင ် ူမျော်းက ို လ ိုပခ ြုမှုရှ ရှ ပဖငေ့ ်မ မ ဆနဒအနလျောက် 

န  ြ်ပြ န် ်းနငှေ့ ် လ ငြ် ိုင််းဆ ိုင ်ောအကကမ််းဖက်မှု၊ ညှဥ််းြ ််းနှ ြ်စက်မှုနငှေ့ ် တခခော်းချ ြု်းနဖောက်မှု ကျ ်းလွ  ်ူမျော်းအော်း 

အန ်းယူပခင််း အြေါအဝင ် လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းအနပခအန  တ ို်းတက်နကောင််းမွ လ်ောနစန ်း ကတ ကဝတမ်ျော်း ပြြုလိုြ်ခ ေ့ငြ ်း 

အမို ််းစကော်းမျော်းနငှေ့ ် အကကမ််းဖက်မှုဆ ိုင ်ော န ွ်းထ ို်းလှု ွဲ့နဆော်မှုမျော်းက ို တ ပ်ြ တ် ိုက်ဖျက်   ် ကက ြု်းြမ််းမှုမျော်း တ ို်းပမှငေ့ ်

လိုြ်နဆောငမ်ည်ဟို  ခမနမ်ောအစ ု်းရက ကတ ပြြုခ ေ့ ည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှတွင ် လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းအနပခအန မျော်း တ ို်းတက် 

နကောင််းမွ လ်ောနစန ်း လိုြ်နဆောငမ်ည်ဟို  ပမ မ်ောန ိုငင် မှ ကတ ကဝတ် အချက်နြေါင််း (၁၃၆) ချက်က ို ပြြုလိုြ်ထော်း 

ခ ေ့န ေ်ာလည််း ပမ မ်ောအစ ို်း  ည် ၎င််း၏ ကတ ကဝတ်မျော်းက ို အနကောငအ်ထည်နဖော် ောတွင ် အ ည််းငယ်န ော တ ို်းတက်မှု 

မျော်းက ို ော လိုြ်နဆောငခ် ေ့ ည်။  

ယခိုနစ်ှ ဇူလ ိုငလ်တွင ် CSO အဖွ ွဲ့အစည််းနြေါင််း (၃၀) က UPR လုြ်ငန််းစဥ်နအောက်တွင ် ပမ မ်ောန ိုငင် ၏ 

လ ဲ့အခွင်ဲ့အသရ်း အသခခအသနအသြေါ် တတ ယအကက မ်နပမောက်   ို်း ြ်နဆွ်းနန်ွးြွ အတွက် ကိုလ မဂ္ဂ၏ လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်း 

နကောငစ်   ို ေ့   ်းပခော်းြူ်းတွ တငပ်ြချက် (၃) ခိုက ို တင ်ွင််းခ ေ့ ည်။ ထ ိုတငပ်ြချက်မျော်းတွင ် လွ ခ် ေ့ ညေ့် (၅) နစ်ှနကျော် 

ကောလအတွင််း ပမ မ်ောန ိုငင် အသနခဖင်ဲ့ ၎င််း၏ တ ုင််းရင််း ော်းလူမျ ြု်းစိုမျော်းနငှေ့ ် ဘော ောန ်းလူ ည််းစိုမျော်းအော်း အကောအကွယ် 

နြ်း န ်း န ချောစွော လိုြ်နဆောင ် အ်တွက် အဓ ြပောယ်ရှ န ော ပြြုပြငန်ပြောင််းလ မှုမျော်း ပြြုလိုြ်   ်မည်က ေ့  ို ေ့ ြျက်ကွက်ခ ေ့ြ ိုက ို 

မ ်းနမောင််းထ ို်း နဖော်ပြထော်း ည်။  

ပြည်တွင််းန  ြ်စွ ေ့ခ်ွောထကွ်နပြ်းတ မ််းနရှောင ် ူ (IDP) မျော်းနငှေ့ ် ဒိုကခ ည်မျော်း၏ အနပခအန နငှေ့ြ်တ် က်၍ 

ထကွ်နပြ်းတ မ််းနရှောင ် ူ လူထိုအ  ိုင််းအဝ ိုင််းမျော်းနငှေ့ ်အ  ်းကြ် အလိုြ် လိုြ်က ိုငန် ကကန ော တ ိုင််း င််း ော်း လူထိုအနပခပြြု 

အ ြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််း (Community-based Organizations - CBO) မျော်းနငှေ့ ် CSO (၁၄) ဖွ ွဲ့တ ို ေ့က ကိုလ မဂ္ဂ  ို ေ့ 

တင ်ွင််းခ ေ့ ညေ့ ် ြူ်းတွ တငပ်ြချက်တစ်ခိုတွင ် လက် က်က ိုငြ်ဋ ြကခနကကောငေ့ ် ထကွ်နပြ်းတ မ််းနရှောင ် ူမျော်း အဆမတ  ်

မျော်းပြော်းလောပခင််းနငှေ့ြ်တ် က်၍ လွ ခ် ေ့ ညေ့ ် (၅) နစ်ှအတွင််း၌ ြ ိုမ ိုဆ ို်း ွော်းလောန  ညေ့် ထကွ်နပြ်းတ မ််းနရှောင ် ူမျော်း၏ 

အနပခအန မျော်းက ို မ ်းနမောင််းထ ို်းနဖောပ်ြထော်း ည်။  

“အခုခဖစ်သနတ ဲ့ ဒိုကခ ည်  ေ့ IDP နတွ  ေ့အသနအထော်းက ဆယ်စိုနစ်ှမျော်းစွောအတွင််းမှောနတွွဲ့ တ ေ့ အဆ ို်းဆ ို်း 

အနပခအန ခဖစ်သနတယ်။ အခုလ ု COVID ပဖစ်န တ ေ့ အချ  မှ်ောနတောင ် လက် က်က ိုငြ်ဋ ြကခက နလျောေ့မ ွော်းတ ေ့ 

အသနအထော်းမှော တချ ြုွဲ့အတွက် အနပခအန  ြ ိုဆ ို်းလောတောက ို နတွွဲ့န  ြါတယ်။” ဟို ကချငအ်မျ ြု်း မီ်းအစည််းအရ ု်း-

ထ ငု််းန ငုင်  မှ မွန််းသနလီ က နပြော ည်။ “ပမ မ်ောန ိုငင် အန န ဲ့ ကမဘောတစ်ဝှမ််းက တ ိုက်တွ ််းနတောင််းဆ ိုထော်းတ ေ့ အြစ်အခတ် 

 ြ်စ န ်းက ို လ ိုက် ောပြီ်း စစ်မှ တ် ဲ့ ငင မ််းချမ််းန ်းလိုြ်င ််းစဉ်က ို နရှ ွဲ့ ရှုလိုြ်နဆောင ်မယေ့်အချ   ်န ောက်န ငြ  ပဖစ်ြေါတယ်။” ဟု 

၎င််းက ဆက်သခြော ည်။ 

CSO အဖွ ွဲ့ (၁၀) ဖွ ွဲ့က တင ်ွင််းခ ေ့ ညေ့် န ောက်ထြ်တငပ်ြမှုတစ်ခိုတွင ် ၁၉၈၂ ခိုနစ်ှ ပမ မ်ောန ိုငင်  ော်း 

ဥြနဒနအောက်တွင ်လူ ည််းစိုမျော်းအန ပဖငေ့ ်၎င််းတ ို ေ့၏ န ိုငင်  ော်းပဖစ်မှု အခွငေ့အ်န ်းမျော်းက ို အပြညေ့်အဝ  ရှ ခွငေ့န်ငှေ့ြ်တ် က်၍ 



နဖော်ပြထော်း ည်။ ထ ိုဥြနဒက ဘော ောန ်းနငှေ့ ်လူမျ ြု်းစို လူ ည််းစိုမျော်း အထ်ူး ပဖငေ့ ်ရ ိုဟငဂ်္ျောမျော်းက ို နဘ်းဖယ်ထိုတ်ထော်းငြ ်း 

၎င််းတ ို ေ့အော်း ဖ နှ ြ်  န်ငှေ့ ် ခွ ပခော်းဆက်ဆ    ် အဓ က က   ယောမျော်းထ မှ တစ်ခိုအပဖစ် ဆက်လက်ရှ န ဆ ပဖစ် ည်။ 

 လောဒအ်ော်းပဖငေ့ ် ရ ိုဟငဂ်္ျောနငှေ့ ် အပခော်း ဘော ောန ်းနငှေ့ ် လူမျ ြု်းစို လူ ည််းစိုမျော်း ည် လွတ်လြ်စွော ွော်းလောခွငေ့၊် ြညောန ်းနငှေ့ ်

ကျ ််းမောန ်း ဆ ုငရ်ောအခွငေ့အ်န ်းမျော်းက ေ့  ို ေ့န ော ၎င််းတ ို ေ့၏ အနပခခ လွတ်လြ်ခွင်ဲ့မျော်း ဆ ို်းရှု  ်းမှုနငှေ့ ်  ငဆ် ိုငန်   ည်။  

“န ိုငင်  ော်းဥြနဒက ို န ိုငင် တကောလူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းဥြနဒမှော ြေါရှ တ ေ့ တ ််းတူည မျှန ်း အနပခခ မူနတွ  ေ့က ိုက်ည ဖ ို ေ့ 

အတွက် အန ်းတကက ်း ပြ လ်ည်  ို်း ြ်ပြီ်း ပြငဆ်ငဖ် ို ေ့လ ိုအြ်န တယ်။” ဟို ဉောဏလ်င််း စ်အဖွ ွဲ့ မှ က ုမ ု်းထက်သနက 

နပြော ည်။ “ဒ ဥြနဒက ပမ မ်ောန ိုငင် က လူမျ ြု်းစိုန ဲ့ ဘော ောန ်း လူ ည််းစိုနတွ  ေ့  လူမှုန ်းန ဲ့ န ိုငင်  န ်း အခွငေ့အ်န ်းနတွတင ်

မကဘ  စ ်းြွော်းန ်း၊ လူမှုန ်းန ဲ့ ယဉ်နကျ်းမှု အခွငေ့အ်န ်း နတွက ိုြေါ ချ ြု်းနဖောက်န တောနကကောငေ့ ်ဒ  UPR   ို်း ြ်နဆွ်းနန်ွးြွ ဟော 

ပမ မ်ောအစ ို်း အန န ဲ့ လ ိုက် ော မယေ့် န ိုငင် တကော တောဝ ဝ်တတ  ော်းနတွက ို လ ိုက် ောဖ ို ေ့ UN အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင် နတွအတွက် 

တွ ််းအော်းနြ်းန ိုငမ်ယေ့် အခွငေ့အ်လမ််းတစ်ခုြ  ပဖစ်ြေါတယ်။” ဟို ၎င််းကဆက်နပြော ည်။ 

ထ ိုခွ ပခော်းဆက်ဆ န ော ဥြနဒမျော်း ည် လက်ရှ ပဖစ်ြွော်းန န ော လူမျ ြု်းစိုနငှေ့ ် ဘော ောန ်း လူ ည််းစိုမျော်းအနြေါ် 

ကျ ်းလွ န်  ညေ့် အမို ််းစကော်း၏ အ င််းအပမစ်အပဖစ် ရှ န  ည်။ မကကောန ်းမ နစ်ှမျော်းအတွင််း အမို ််းစကော်း ည် 

အခွငေ့အ်န ်းပမှငေ့တ်င ်  ်လိုြ်နဆောငန် န ော CSO မျော်း၊ တက်ကကလှုြ်ရှော်း ူမျော်းနငှေ့ ်လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းကောကွယ်နစောငေ့န်ရှောက် 

 ူမျော်း (HRD) အနြေါ်၌လည််း  က်ရှု  င််းန ော  က်န ောက်မှုမျော်းရှ န ငြ ်း ယင််း ည် ဒ မ ိုကသရစ နငှေ့ ် အ ြ်ဘက်လူထို 

အ  ိုင််းအဝ ိုင််း၏ န  ောမျော်းက ု ကျဉ််းနပမောင််းလောနစ ည်။ ထ ိုအသခခအသနမျော်း ည် အမို ််းစကော်းမျော်းဆ ိုင ်ော က စစ ြ်အနြေါ် 

လိုြ်နဆောငန် န ော နငှေ့/်  ို ေ့မဟိုတ် ယင််း၏ တ ိုက်ရ ိုက် က်န ောက်မှုက ို ခ န  န ော  CSO (၁၆) ဖွ ွဲ့ မှ တင ်ွင််းထော်းန ော 

ြူ်းတွ တငပ်ြချက်တွင ်ထငဟ်ြ်န ြေါ ည်။  

“အမို ််းစကော်းက ို ပဖ ် ေ့န၀ကျ ်းလွ  ်ူနတွက အပြစ်နြ်း အန ်းယူတော မခ  ဘ  ဆက်ရှ န တယ်။ တစ်ဘက်မှောက 

အစ ို်း   ေ့ စစ်တြ်အနြေါ် နဝဖ န်ထောက်ပြတ ေ့ HRD နတွ၊ တက်ကကလှုြ်ရှော်း ူနတွ  ေ့  CSO နတွ  ေ့ တ ော်းဝငတ် ဲ့ ထိုတ်နဖော် 

နပြောဆ ိုချက်နတွဟော ြ ိုြ ိုငြ ်းသတောဲ့ တ ိုက်ခ ိုက်တော ခ န  တယ်။” ဟို မျ ြု်းဆက်လ  င််းအဖွ ွဲ့ မှ က ုမ ုဃ််းသ ွ်းက နပြော ည်။  

“လူမျ ြု်းစိုန ဲ့ ဘော ောန ်း လူ ည််းစိုနတွအနြေါ် ချ ြု်းနဖောက်ကျ ်းလွ မ်ှုနတွ ခဖစ်သအောင၊် ပြီ်းသတောဲ့  လူ ေ့အဖွ ွဲ့အစည််း၊ 

အစ ို်း ဖွ ွဲ့စည််းတည်နဆောက်ြ ိုနတွနငှေ့ ် ြညောန ်းစ စ်သတွထ မှော အမို ််းစကော်းသတွ အပမစ်တွယ်န  တောက န ောက်ကွယ်က 

တွ ််းအော်းနတွန ဲ့ ပဖစ်စဉ်နတွ ရှ န လ ို ေ့ ပဖစ်တယ်။ ဒေါနကကောငေ့ ် ဒ  UPR   ို်း ြ်နဆွ်းနန်ွးြွ ဟော အမို ််းစကော်း  ေ့ ခွ ပခော်းဆက်ဆ မှု 

နတွ  ေ့ အနပခခ အနကကောင််း င််းနတွက ို က ိုငတ်ွယ်နပဖရှင််းဖ ို ေ့ ကိုလ မဂ္ဂအတွင််းမှောရှ တ ေ့ အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင် နတွအတွက် 

အခွငေ့အ်လမ််းတစ်ခို ပဖစ်တယ်။” ဟို ၎င််းက ဆက်သခြော ည်။ 

CSO မျော်း ည် ၎င််းတ ို ေ့၏  က်ဆ ိုင ်ော ြူ်းတွ တငပ်ြချက်မျော်းအ  ်း  ်းတွင ်ဆယ်စိုနစ်ှမျော်းစွော ရှည်ကကောငြ ပဖစ်န ော 

လက် က်က ိုငြ်ဋ ြကခ၊ လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းချ ြု်းနဖောက်မှုမျော်း၊ ခွ ပခော်းဆက်ဆ မှုမျော်း၊ စ စ်တကျ ဖ နှ ြ်မှုမျော်း နငှေ့ ် တ ိုင််း င််း ော်း 

လူမျ ြု်းစိုမျော်းနငှေ့ ် ဘော ောန ်း လူ ည််းစိုမျော်းအော်း နဘ်းဖယ်ကျဥ်ထော်းပခင််းမျော်းက ို  ြ်တ ေ့ ် အ်တွက် နတောင််းဆ ိုထော်း ည်။  

UPR လုြ်ငန််းစဥ်သအောက်ရှ  ပမ မ်ောန ိုငင် ၏ လူ ေ့အခွငေ့အ်န ်းအနပခအန  ြ ိုမှ  ် ို်း ြ်နဆွ်း နန်ွးြွ  တတ ယအကက မ်က ို လောမညေ့် 

၂၀၂၀ ခြည်ဲ့နစ်ှ ဇနနဝေါ  လ ၂၅  က်န ေ့၌ ဆွစ်ဇောလ န် ိုငင်  ဂ္ျ   ဗောငမ ြုွဲ့တွင ်ပြြုလိုြ် ွော်းမည် ပဖစ် ည်။  



 

ထြ်မ သ ရှ လ ိုြါက ဆက်သယွရ်ေ် -  

• သနော်ဘလ ်းမင််းန ကု်ဇန၊် ကရငဒ်ကုခ ည်သကော်မတီ (KRC)၊ +66 (0)92 461 9482, z_blooming@hotmail.com 

•   ််းဇွ မ် ို်း၊ နရှ ွဲ့နပြ်းအ  အဖွ ွဲ့  (PV)၊ +66 (0)80 027 4515, zunmoe@progressive-voice.org 

• မွန််းသနလီ၊ ကချငအ်မျ ြု်း မီ်းအစည််းအရ ု်း-ထ ငု််းန ငုင်  (KWAT)၊ +66 (0)80 949 3410, 

moonnayli@gmail.com 

• က ုမ ုဃ််းသ ွ်း၊ မျ ြု်းဆက်လ  င််း (GW)၊ +95 (0)997 923 8220, moethway@gmail.com 

• က ုမ ု်းထက်သန၊ ဉောဏလ်င််း စ် (NLTA)၊ +95 (0)979 476 2996, moehtetnay@gmail.com 

အယဒ်တီာူ့မှတခ်ျက ် 

၂၀၂၀ ပြည်ေ့နစ်ှ ဇူလ ိုငလ်တွင ်UPR   ို ေ့ တင ်ွင််းခ ေ့န ော ြူ်းတွ တငပ်ြချက်မျော်း အပြည်ေ့အစ ိုနငှေ့ ်တင ်ွင််းခ ေ့ ူ CSO မျော်း၏ 

အမည်စော င််း ောမက ြူ်းတွ တငပ်ြချက်၏ အချက်အလက်အကျဥ််းချြုြ်မျော်းနငှေ့အ်တူ အနကောငအ်ထည်နဖော် လိုြ်နဆောင ်

န ိုင ်ညေ့် အကက ပြြုတ ိုက်တွ ််းချက်မျော်းက ို နအောက်ြေါလင်ေ့ခ်မျော်းတွင ် ယူန ိုငြ်ေါ ည်။  

● အမိုေ်ေးစကာေးမ  ျား ပြေ ူ့်ြွာေးမှုရ ကာငူ့ ်ဒမီ ိုကရရစီ ငှူ့ ်CSO မျာေး၏ အခေ်ေးကဏ္ဍ ကျဉေးရပမာငေ်းလာပခငေ်း   

○ ြူ်းတွ တငပ်ြချက်အခြည်ဲ့အစ ုက ို ဤရေရာတငွ ်ရယ ြါ။ 

○ ြူ်းတွ တငပ်ြချက်အချက်အလက် အကျဥ််းချြုြ်က ို ဤရေရာတငွ ်ရယ ြါ။ 

● ကာလရှည် ကာ ပြည်တငွေ်းစစ်ရ ကာငူ့ ်ထကွ်ရပြေးတ မ်ေးရရှာငရ်ေရသညူ့် ဒိုကခသည်မျာေး ငှူ့ ်IDP မျာေး၏ 

အရပခအရေ  

○ ြူ်းတွ တငပ်ြချက်အခြည်ဲ့အစ ုက ို ဤရေရာတငွ ်ရယ ြါ။ 

○ ြူ်းတွ တငပ်ြချက်အချက်အလက် အကျဥ််းချြုြ်က ို ဤရေရာတငွ ်ရယ ြါ။   

● ၁၉၈၂ ခို စှ်   ိုငင် သာေးဥြရဒ၊ လ ေည်ေးစိုမျာေး၏   ိုငင် သာေးပဖစ်ခွငူ့ ်အခွငူ့အ်ရရေး ငှူ့ ်လွတလ်ြ်စွာ သာွေးလာလှုြ်ရှာေးမှု 

အရပခအရေ 

○ ြူ်းတွ တငပ်ြချက်အခြည်ဲ့အစ ုက ို ဤရေရာတငွ ်ရယ ြါ။  

○ ြူ်းတွ တငပ်ြချက်အချက်အလက် အကျဥ််းချြုြ်က ို ဤရေရာတငွ ်ရယ ြါ။ 
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