
ချက်ချင်းထ� တ်ြပန်ရန် 

ြမန်မာ�ိ� င်ငံအေနြဖင့် ပိ� ၍ေနာက်ေ�ကာင်းြပန်သွားေနေသာ လ�အ့ခွင့်အေရးအေြခအေနများကိ�  အြပည်ြပည်ဆိ� င်ရာ 
လ�အ့ခွင့်အေရးအေြခအေန ပ�ံ မှန်သ�ံ းသပ်ဆွးေ�ွးပဲွ (UPR) လ� ပ်ငန်းစဥ်မှတစ်ဆင့် ချက်ချင်းကိ� င်တွယ်ေြဖ�ှင်းရန် 

 
[၂၀၂၁ ခ� �ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်ေန့] ယေန့ ြမန်မာ�ိ� င်ငံ၏ လ�အ့ခွင့်အေရးမှတ်တမ်းကိ�        

က� လသမဂ�လ� အ့ခွင့်အေရးေကာင်စီမှ ေလ့လာသ�ံ းသပ်ေနချိန်တွင် ြမန်မာအစိ� းရအေနြဖင့် ၎င်း၏ လ�အ့ခွင့်အေရးဆိ� င်ရာ     
တာဝန်ဝတ�ရားများကိ� လိ� က်နာလ� ပ်ေဆာင်ရန်�ှင့် ြမန်မာ�ိ� င်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ယိ� ယွင်းပျက်စီးလာေနသည့်    
လ�အ့ခွင့်အေရးအေြခအေနများကိ� အေရးတ�ကီး ကိ� င်တွယ်ေြဖ�ှင်းရန် ကာလ�ကာ�ှည်    
ေနရပ်စွန့်ခွာထွက်ေြပးထွက်တိမ်းေ�ှာင်ရမ� ၊ အမ� န်းစကားများ၊ ၁၉၈၂ ခ� �ှစ် �ိ� င်ငံသားြဖစ်မ�ဥပေဒ�ှင့် လွတ်လပ်စွာ      
သွားလာလ�ပ်�ှားခွင့် �ှင့် ြမန်မာ�ိ� င်ငံအမျိုးသားလ� အ့ခွင့်အေရးေကာ်မ�ှင် (MNHRC) �ပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတိ� ့�ှင့် စပ်လျဥ်း၍      
(UPR) သိ� ့ တင်ြပချက်များ တင်သွင်းခ့ဲေသာ ြမန်မာ�ိ� င်ငံ အရပ်ဘက်လ�ထ� အဖဲွအ့စည်း (CSO) များမှ ြမန်မာအစိ� းရအား          
တိ� က်တွန်းေတာင်းဆိ� လိ� က်သည်။  
 

“ဒီ UPR လ� ပ်ငန်းစဥ်က လ�တ်ေတာ်ေနရာအများစ� ကိ� ဒ� တိယအ�ကိမ် အ�ိ� င်ရထား�ပီး ြပည်သ�လ�ထ� ရဲ ့       
တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံထားရတ့ဲ ြမန်မာအစိ� းရအတွက် ြပည်သ�လ�ထ� အားလ�ံ းရဲ ့ အခွင့်အေရးကိ� ကာကွယ်ြမ� င့်တင်ေပးတ့ဲ     
အခွင့်အ ေရးအေြခခံတ့ဲ �ပြပင်ေြပာင်းလဲမ�ေတွအေပ� ကတိကဝတ် �ပမ�ကိ� ြပသ�ိ� င်မယ့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခ� ြဖစ်တယ်။" ဟ�        
ေ�ှ ့ေြပးအသံအဖဲွက့ နန်းဇွန်မိ� းက ေြပာသည်။ "အစိ� းရအေနနဲ့ လ� အ့ခွင့်အေရးေတွအေပ� ေနာက်ထပ်ငါး�ှစ် ဆက်�ပီး       
မျက်ကွယ်�ပေနတာ၊ �ိ� င်ငံကိ� ဆက်လက် ေနာက်ေ�ကာင်းြပန်လှည့်ေစတာေတွကိ� ရပ်ဆိ� င်းရမယ်။" ဟ� ၎င်းက       
ဆက်ေြပာသည်။ 
 

၂၀၂၁ ခ� �ှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် က� လသမဂ�လ� အ့ခွင့်အေရးေကာင်စီ UPR အလ� ပ်အဖဲွ၏့ ၃၇         
�ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး၌ ြမန်မာ�ိ� င်ငံ၏ လ�အ့ခွင့်အေရးမှတ်တမ်းကိ� သ� ံ းသပ်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းသည် ြမန်မာ�ိ� င်ငံအေနြဖင့်       
တတိယအ�ကိမ်ေြမာက် သ�ံ းသပ်ခံရြခင်းြဖစ်�ပီး ပထမ�ှင့် ဒ� တိယ အ�ကိမ် သ�ံ းသပ်မ�များကိ� ၂၀၁၁ ခ� �ှစ်�ှင့် ၂၀၁၅         
ခ� �ှစ်များတွင် �ပလ� ပ်ခ့ဲသည်။  
 

အစိ� းရအေနြဖင့် ၎င်းကတိကဝတ်�ပထားခ့ဲသည့် အ�ကံ�ပတိ� က်တွန်းချက်များအေပ� မည်က့ဲသိ� ့    
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်�ွက်ထားေ�ကာင်း ေဖာ်ြပသည့် ြမန်မာအစိ� းရ၏ စာမျက်�ှာ ၁၉ မျက်�ှာပါ �ိ� င်ငံအဆင့်        
အစီရင်ခံစာ၌ က� လသမဂ��ှင့် CSO များ ေထာက်ြပထားေသာ �ိ� င်ငံအ�ံှ့ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ြဖစ်ပွားေနသည့် ဆိ� း�ွားလှေသာ        
လ�အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ�များကိ�  မျက်ကွယ်�ပထားသည်။  
 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး�ှင့် အမျိုးသားြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရးအတွက် အစိ� းရသည် တစ်�ိ� င်ငံလ� ံ းဆိ� င်ရာ    
ပစ်ခတ်တိ� က်ခိ� က်မ�ရပ်စဲေရးသေဘာတ�စာချုပ် (NCA) ကိ� လက်မှတ်ေရးထိ� းြခင်း�ှင့် ပ� းတဲွအပစ်အခတ်ရပ်စဲမ�     
ေစာင့်�ကည့်ေရးေကာ်မတီ ဖဲွစ့ည်းမ�များအပါအဝင် လ� ပ်ငန်းစဥ်အများအြပားကိ� ချမှတ်ထားသည်။ သိ� ့ေသာ်လည်း     
ကချင်ြပည်နယ်၊ ရခိ� င်ြပည်နယ်�ှင့် �ှမ်းြပည်နယ်များတွင် ပဋိပက�များ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေန�ပီး လတ်တေလာ အချိန်တွင်ပင်       
ကရင်ြပည်နယ်အတွင်း၌ ကေလးများအပါအဝင် အရပ်သားြပည်သ� အများအြပားအား ထိခိ� က်ေသဆ�ံ းေစမ��ှင့်အတ�     
အရပ်သားြပည်သ� ၄၀၀၀ နီးပါး ေနရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ရေစသည့် ပဋိပက�က �ှစ်အစတွင်       
စတင်ြပင်းထန်လာခ့ဲသည်။ ၂၀၁၈ ခ� �ှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ် ဇွန်လအတွင်း အထ� းသြဖင့် ရခိ� င်ြပည်နယ်တွင်         
အများစ� ြဖစ်�ပီး ေမွးကင်းစကေလးငယ်များ အပါအဝင် ကေလးသ�ငယ် (၃၂၀) ဦးအား ေသဆ�ံ း ဒဏ်ရာရေစေသာ        
ကေလးသ�ငယ်များအေပ� ဆိ� း�ွားလှသည့် ချိုးေဖာက်မ� (၉၉၄) ခ� ကိ� က� လသမဂ�မှ အတည်�ပ ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ၎င်းသည်         
ကေလးသ�ငယ်များ�ှင့် ပဋိပက�ဆိ� င်ရာ က� လသမဂ� အေထွေထွအတွင်းေရးမ�း၏ အထ� းကိ� ယ်စားလှယ်�ှင့်     



ပ� းေပါင်းေဆာင်�ွက်မ�များ လ� ပ်ေဆာင်ခ့ဲသည့်ဆိ� ေသာ အစိ� းရ၏ ေြပာဆိ� မ�များ �ိှေနသည့်�ကားမှ ြဖစ်ပွာခ့ဲြခင်း ြဖစ်�ပီး       
“မ�ကံစဖ� းအဆင့်သိ� ့ ေရာက်�ိှသွားခ့ဲသည်။” 

 
"တိ� င်းရင်းသားေဒသေတွမှာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနတ့ဲ ပဋိပက�နဲ့ IDP နဲ့ ဒ� က�သည်ေတွ �ကံေတွေ့နရတ့ဲ       

အတိဒ�က�ေတွအေပ� ြမန်မာအစိ� းရရဲ ့ ��တ်ဆိတ်မ�နဲ့ မျက်ကွယ်�ပလိ� တ့ဲဆ��တိ� ့ရဲ ့ ေနာက်ဆက်တဲွေတွကိ�     
ေတာေတာင်ေတွထဲမှာ မျိုးဆက်နဲ့ချီ�ပီး ထွက်ေြပး ပ� န်းေအာင်း �ကီးြပင်းရင်း သ� တိ� ့ရဲ ့ ကေလးေတွ၊ မိသားစ� ဝင်ေတွ        
အသတ်ခံရတာကိ� ကိ� ယ်တိ� င် ြမင်ေတွ�့ကရတ့ဲ တိ� င်းရင်းသားြပည်သ�လ�ထ� ေတွက ခါးစည်းရင်ဆိ� င် ခံစား�ကရတယ်။" ဟ�       
ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအ��ံ း-ထိ� င်း�ိ� င်ငံ (KWAT) အဖဲွမှ့ မွန်းေနလီ က ေြပာသည်။ "ဒီအေပ�မှာ အစိ� းရအေနနဲ့        
တိကျခိ� င်မာတ့ဲ လ� ပ်ေဆာင်ချက်ေတွ ချက်ချင်းလ� ပ်ေဆာင်ရမှာ ြဖစ်�ပီး အလ�ံ းစ� ံ ပျက်စီးယိ� ယွင်းမ� ြဖစ်ေစတ့ဲ       
ဒီြပည်တွင်းစစ်ကိ�  အဆ�ံ းသတ်�ိ� င်ဖိ� ့အတွက် အေရးတ�ကီး လ� ပ်ေဆာင်ရမယ်။" ဟ�  ၎င်းက ဆက်ေြပာသည်။  
 

မ�ကာေသးခင်က CSO (၁၇၂) ဖဲွမှ့ ကရင်ြပည်နယ်�ိှ တိ� င်းရင်းသားလက်နက်ကိ� င် ေတာ်လှန်ေရးအဖဲွအ့စည်း       
တစ်ခ� ြဖစ်ေသာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ��ံ း (KNU) ၏ နယ်ေြမအတွင်း တပ်အင်အားတိ� းချဲ ့မ�အပါအဝင် ြမန်မာစစ်တပ်မှ       
NCA ကိ� ချိုးေဖာက်ခ့ဲသည့် လ�ပ်�ှားမ�များေ�ကာင့် ပဋိပက�ြဖစ်ပွားမ� ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည့်အေပ� ၎င်းတိ� ့၏ စိ� ရိမ်ပ� ပန်မ�များကိ�        
ထ� တ်ေဖာ်ခ့ဲသည်။ ထိ� အဖဲွအ့စည်းများက ြမန်မာအစိ� းရအေနြဖင့် တင်းမာမ��ှင့် ပဋိပက�များကိ� ေြဖ�ှင်း ေရးအတွက်      
အေရးယ�ေဆာင်�ွက်မ�များ ချက်ချင်းလ� ပ်ေဆာင်ရန် �ှင့် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ ြပည်တွင်းစစ်ကိ�     
�ိ� င်ငံေရးနည်းလမ်းများြဖင့် အေြဖ�ှာရန် တိ� က်တွန်းေတာင်းဆိ� ထားသည်။  
 

အစိ� းရ၏ �ိ� င်ငံအဆင့်အစီရင်ခံစာတွင် NMHRC ကိ� ပါရီအေြခခံမ� များ�ှင့်အညီ ဖဲွစ့ည်းတည်ေထာင်ထားသည်ဟ�      
ဆိ� ေနချိန်တွင် MNHRC �ပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိ� င်ရာ အရပ်ဘက်လ�ထ� အဖဲွအ့စည်းများအလ� ပ်အဖဲွ ့ (CSOs Working Group       
on MNHRC Reform) အပါအဝင် က� လသမဂ��ှင့် CSO များက MNHRC သည် လွတ်လပ်အမီှခိ� ကင်းမ� မ�ိှြခင်း�ှင့်           
လ�အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ�များအေပ� စွပ်စဲွချက်များ အထ� းသြဖင့် လက်နက်ကိ� င်ပဋိပက� အေြခအေနများအတွင်း     
ြဖစ်ပွားေသာ လ�အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ�များကိ� ကိ� င်တွယ်ေြဖ�ှင်းရာတွင် ထိေရာက်မ� မ�ိှြခင်းတိ� ့အေပ� ဆက်လက်၍      
မှတ်ချက်�ပထား�ကသည်။  
  

"ကျူးလွန်ခံရသ�များ�ှင့် �ှင်ကျန်ရစ်သ�ေတွမှာ ဆိ� း�ွားတ့ဲ လ� အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ�ေတွ အထ� းသြဖင့်     
ြမန်မာစစ်တပ်က ကျူးလွန်တ့ဲ လ� အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ�ေတွအတွက် ကိ� င်တွယ်ေြဖ�ှင်း�ိ� င်တ့ဲ ြပည်တွင်း     
လ�အ့ခွင့်အေရးဆိ� င်ရာအဖဲွအ့စည်း �ိှမေနေသးဘ� း။” ဟ� မျိုးဆက်လ�ိင်းအဖဲွမှ့ ဘိ� ဘိ� က ေြပာသည်။ “အစိ� းရအေနနဲ့        
MNHRC ကိ� �ိ� င်ငံတကာ စံချိန်စံ��န်းေတွနဲ့အညီ သီးြခားလွတ်လပ်�ပီး ဘက်မလိ� က်ဘဲ ကာကွယ်ေပး�ိ� င်မယ့်       
လ� ပ်ပိ� င်ခွင့်အာဏာ အြပည့်အဝ�ိှတ့ဲ အဖဲွအ့စည်းတစ်ခ� ြဖစ်လာေအာင် လ� ပ်ေဆာင်ရမယ်။ အဲလိ� မှမဟ� တ်ရင်      
လ�အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ� ကျူးလွန်သ�ေတွဟာ အြပစ်ေပးအေရးယ� မခံရဘဲ ဆက်လက်ကျူးလွန်ေနအ�ံ းမှာ ြဖစ်တယ်။" ဟ�       
၎င်းက ဆက်ေြပာသည်။ 
 

ထိ� ့အြပင် အစိ� းရ၏ �ိ� င်ငံအဆင့်အစီရင်ခံစာတွင် "တပ်မေတာ်သားများ၏ မည်သည့် လ�အ့ခွင့်အေရး      
ချိုးေဖာက်မ�မျိုးကိ� မဆိ� အတားအဆီးမ�ိှဘဲ လ�ကိ� ယ်တိ� င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိ� င်ရာ တပ်မ�းထံသိ� ့     
စာြ◌ဖင့်လည်းေကာင်း တိ� င်�ကားမ�များ �ပလ� ပ်�ိ� င်သည်" သိ� ့မဟ� တ် သမ�တ၊ လ�တ်ေတာ်ေကာ်မတီများ၊ MNHRC �ှင့်        
မီဒီယာများထံသိ� ့လည်း ေပးပိ� ့�ိ� င်သည်ဟ� ဆိ� ထားသည်။ သိ� ့ေသာ်ြငားလည်း လ� အ့ခွင့်အေရးချိုးေဖာက်မ�များ�ှင့်     
ပတ်သက်ေသာ စိ� ရိမ်ပ� ပန်မ�များကိ� ထ� တ်ေဖာ်သ�များမှာ အသေရဖျက်မ�များ�ှင့် ြမန်မာ�ိ� င်ငံ၏ ေြမာက်ြမားစွာေသာ      
ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သည့် ဥပေဒများအား အသ�ံ း�ပ၍ ပစ်မှတ်ထား တရားစဲွဆိ� ြခင်းများ ခံေန�ကရသည်။ တစ်ဘက်တွင်လည်း       
အစိ� းရသည် လ�မျိုးစ� �ှင့် ဘာသာေရး လ�နည်းစ� များ အထ� းသြဖင့် �ိ�ဟင်ဂျာများ�ှင့် မွတ်စလင်မ် လ�နည်းစ� များအေပ�        



အမ� န်းတရား�ှင့် အ�ကမ်းဖက်လ�ံ ေ့ဆာ်မ�များ လ� ပ်ေဆာင်ေနေသာ ဗ� ဒ�ဘာသာ အစွန်းေရာက် အမျိုးသားေရးဝါဒီများ၏      
လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် �ပမ� ေဆာင်�ွက်မ�များကိ�  ဆက်လက် လျစ်လျူ��ထားဆဲ ြဖစ်သည်။  
 

“လ�နည်းစ� ေတွအေပ� အမ� န်းစကားနဲ့ ပစ်မှတ်ထား လ� ပ်ေဆာင်ေနတ့ဲ အေလ့အထေတွဟာ ြမန်မာ�ိ� င်ငံရဲ ့      
ဖယ်ကျဥ်ြခင်းနဲ့ စနစ်တကျ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း ယဥ်ေကျးမ�ကိ� ထင်ဟပ်ေနတယ်။" ဟ�      
ြမန်မာ့ယဥ်ေကျးမ�သ� ေတသနအသင်း မှ ရဲဟိန်းေအာင် က ေြပာသည်။ "အမ� န်းစကားေတွကိ�      
ေသချာတည်ေဆာက်ထားတာြဖစ်�ပီး အ့ဲဒါကိ� အစိ� းရနဲ့ စစ်တပ်အပါအဝင် အာဏာ�ိှသ�ေတွက စနစ်တကျ ြဖန့်ချိ       
ြမ� င့်တင်ေနတာ ြဖစ်တယ်။ အခ� အချိန်က အစိ� းရအေနနဲ အမ� န်းစကားရဲ ့ အေ�ကာင်းရင်းခံေတွကိ� ေြဖ�ှင်းဖိ� ့အတွက် ခိ� င်မာတ့ဲ        
ကတိကဝတ်ေတွ ချမှတ်လ� ပ်ေဆာင်ရဖိ� ့ အေရး�ကီးတ့ဲ အချိန်ြဖစ်တယ်။" ဟ�  ၎င်းက ဆက်ေြပာသည်။  
 

ထိ� သိ� ့ လ� နည်းစ� များအား ဖယ်ထ� တ်မ�ကိ� အားြဖည့်ေပးေနသည်မှာ ၁၉၈၂ ခ� �ှစ် �ိ� င်ငံသားြဖစ်မ�ဥပေဒက့ဲသိ� ့ေသာ       
ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် ဥပေဒများက �ိ� င်ငံတကာလ�အ့ခွင့်အေရးဥပေဒေအာက်တွင် တားြမစ်ထားသည့် �ိ� င်ငံသားြဖစ်မ�ကိ�     
ဖယ်�ှားြခင်း၊ အားနည်းမ�ကိ� ြမင့်တက်ေစြခင်း �ှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာလ�ပ်�ှားခွင့်အပါအဝင် �ိ�ဟင်ဂျာများ�ှင့်       
အြခားေသာ လ�နည်းစ� များအေပ� ကျူးလွန်ေနသည့် အမျိုးမျိုးေသာ လ�အ့ခွင့်အေရး ချိုးေဖာက်မ�များ မလ� ပ်ေဆာင်ေရး       
တားြမစ်ချက်�ှင့် ဆန့်ကျင်ေနပါသည်။ သိ� ့ရာတွင် အစိ� းရသည် ယခင် သ�ံ းသပ်ချက်များအတွင်း ဤကိစ�ရပ်များအား       
ကိ� င်တွယ်ေြဖ�ှင်းရန် အဓိကကျေသာ အ�ကံ�ပတိ� က်တွန်းချက်များကိ� သေဘာတ�ညီြခင်း မ�ိှေသးဘဲ ြမန်မာအစိ� းရမှ      
အတည်�ပလက်မှတ်ေရးထိ� းထားေသာ စီးပွားေရး၊ လ�မ�ေရး�ှင့် ယဥ်ေကျးမ� အခွင့်အေရးများဆိ� င်ရာ     
�ိ� င်ငံတကာသေဘာတ�စာချုပ်၊ အမျိုးသမီးများအေပ� နည်းမျိုးစ� ံ ြဖင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�များအားလ�ံ း ပေပျာက်ေရး     
သေဘာတ�ညီစာချုပ်၊ ကေလးသ�ငယ်အခွင့်အေရးဆိ� င်ရာ သေဘာတ�ညီစာချုပ် (CRC) �ှင့် CRC ဆိ� င်ရာ ြပဌာန်းထားေသာ        
ေနာက်ဆက်တဲွလ� ပ်ထ�ံ းလ� ပ်နည်းများ အပါအဝင် ၎င်း၏ �ိ� င်ငံတကာတာဝန်ဝတ�ရားများကိ� ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း     
ဆက်လက် ဆန့်ကျင်ေနပါသည်။  
 
 
ထပ်မံသိ�ိှလိ� ပါက ဆက်သွယ်ရန်  

● နန်းဇွန်မိ� း၊ ေ�ှ ့ေြပးအသံအဖဲွ ့(PV)၊ +66 (0)956382063,  zunmoe@progressive-voice.org  

● မွန်းေနလီ၊ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအ��ံ း-ထိ� င်း�ိ� င်ငံ (KWAT)၊ +66 (0)855233791,  moonnayli@gmail.com 

● ဘိ� ဘိ� ၊ မျိုးဆက်လ�ိင်း (GW)၊ +95 (0) 9421087992,  bobo@generationwave.org  

● ရဲဟိန်းေအာင်၊ ြမန်မာ့ယဥ်ေကျးမ�သ� ေတသနအသင်း (MCRS)၊ +95 (0)9975106743၊ 

alexphothagyan@gmail.com 
 
 
အယ်ဒီတာ့ မှတ်ချက် 
ကရင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွား ေနေသာ တင်းမာမ��ှင့် ပဋိပက�များအေပ� CSO (၁၇၂) ဖဲွ၏့ အိတ်ဖွင့်ေပးစာကိ�        
ယခ� လင့်ခ်မှတစ်ဆင့်  https://bit.ly/39700cr တွင် ဝင်ေရာက် ဖတ်�� �ိ� င်ပါသည်။  
 
UPR အလ� ပ်အဖဲွ၏့ ၃၇ �ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးသိ� ့ တင်သွင်းခ့ဲေသာ ပ� းတဲွတင်ြပချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိ� င်း       
ြဖစ်ပါသည်။  

mailto:zunmoe@progressive-voice.org
mailto:moonnayli@gmail.com
mailto:bobo@generationwave.org
mailto:alexphothagyan@gmail.com
https://bit.ly/39700cr


● ြပည်တွင်းစစ်ေ�ကာင့် ကာလ�ှည်�ကာ ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ေနရသည့် ဒ�က�သည်များ�ှင့် IDP များ၏      
အေြခအေန ဆိ� င်ရာ ပ� းတဲွတင်ြပချက်ကိ� ထိ� င်း-ြမန်မာ နယ်စပ်တစ်ေလ�ာက်�ိှ ဒ� က�သည် ေကာ်မတီများ၊       
လ�ငယ်�ှင့် အမျိုးသမီး အဖဲွအ့စည်းများ သာမက ေဒသခံ ဖံွ�့ဖိးတိ� းတက်ေရး�ှင့် လ�သားချင်းစာနာမ�ဆိ� င်ရာ       
အဖဲွအ့စည်းများအပါအဝင် ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ေနရသည့် တိ� င်းရင်းသား လ�ထ� အသိ� င်းအဝိ� င်းများ�ှင့် အနီးကပ်     
အလ� ပ်လ� ပ်ေန�ကေသာ တိ� င်းရင်းသား လ�ထ� အေြခ�ပအဖဲွအ့စည်းများ�ှင့် CSO (၁၄) ဖဲွတိ့� ့က တင်သွင်းခ့ဲသည်။  

○ ပ� းတဲွတင်ြပချက်အြပည့်အစ� ံ ကိ�   ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။ 
○ ပ� းတဲွတင်�ပချက်အချက်အလက် အကျဥ်းချုပ်ကိ  ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။  

● အမ� န်းစကားများ ြပန့် ပွားမ�ေ�ကာင့် ဒီမိ� ကေရစီ�ှင့် CSO များ၏ အခန်းက� ကျဥ်းေြမာင်းလာြခင်း ဆိ� င်ရာ        
ပ� းတဲွ တင်ြပချက်ကိ� အမ� န်းစကားကိစ�ရပ်ေပ�တွင် လ� ပ်ကိ� င်ေနသ�များ �ှင့်/သိ� ့မဟ� တ် ယင်း၏ သက်ေရာက်မ�ကိ�       
တိ� က်�ိ� က်ခံေနရေသာ CSO (၁၆) ဖဲွတိ့� ့က တင်သွင်းခ့ဲသည်။  

○ ပ� းတဲွတင်ြပချက်အြပည့်အစ� ံ ကိ�   ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။ 
○ ပ� းတဲွတင်�ပချက်အချက်အလက် အကျဥ်းချုပ်ကိ  ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။ 

● ြမန်မာ�ိ� င်ငံအမျိုးသားလ�အ့ခွင့်အေရးေကာ်မ�ှင် ဆိ� င်ရာ ပ� းတဲွတင်ြပချက်ကိ� ြမန်မာ�ိ� င်ငံအမျိုးသား    
လ�အ့ခွင့်အေရးေကာ်မ�ှင် �ပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိ� င်ရာ CSO များအလ� ပ်အဖဲွမှ့ တင်သွင်းခ့ဲသည်။     
ြမန်မာ�ိ� င်ငံအမျိုးသားလ� အ့ခွင့်အေရးေကာ်မ�ှင် �ပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိ� င်ရာ CSO များအလ� ပ်အဖဲွသ့ည်    
ေနာက်ခံမတ� ကဲွြပားေသာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ြမန်မာအရပ်ဘက်လ�ထ� အဖဲွအ့စည်း ေပါင်း (၂၂) ဖဲွြ့ဖင့်      
ဖဲွစ့ည်းထား�ပီး MNHRC အား ပါရီအေြခခံမ� များ�ှင့်အညီ ြမန်မာ�ိ� င်ငံ�ိှ ြပည်သ�လ�ထ� အားလ�ံ း၏ အခွင့်အေရးများကိ�       
ကာကွယ်ြမ� င့်တင်ေပး�ိ� င်သည့် လွတ်လပ်၍ ထိေရာက်မ��ိှ�ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှေသာ    
အမျိုးသားလ� အ့ခွင့်အေရးဌာနတစ်ခ� ြဖစ်လာေစေရး လိ� အပ်ေသာ �ပြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ ေပ�ေပါက်ရန်အတွက်     
စည်း��ံ းလ�ံ ေ့ဆာ်ေရးလ� ပ်ငန်းများ လ� ပ်ေဆာင်ေနေသာအဖဲွ ့ြဖစ်ပါသည်။ 

○ ပ� းတဲွတင်ြပချက်အြပည့်အစ� ံ ကိ�   ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။ 
○ ပ� းတဲွတင်�ပချက်အချက်အလက် အကျဥ်းချုပ်ကိ  ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။ 

● ၁၉၈၂ ခ� �ှစ် �ိ� င်ငံသားဥပေဒ၊ လ�နည်းစ� များ၏ �ိ� င်ငံသားြဖစ်ခွင့်�ှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာလ�ပ်�ှားခွင့် ဆိ� င်ရာ        

ပ� းတဲွတင်ြပချက်ကိ� လ� အ့ခွင့်အေရး�ှင့် �ိ� င်ငံသားအခွင့်အ ေရးများဆိ� င်ရာ လ� ပ်ေဆာင်ေနေသာ CSO (၁၁) ဖဲွ ့ တိ� ့မှ        

တင်သွင်းခ့ဲသည်။  

○ ပ� းတဲွတင်ြပချက်အြပည့်အစ� ံ ကိ�   ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။  

○ ပ� းတဲွတင်�ပချက်အချက်အလက် အကျဥ်းချုပ်ကိ  ဤေနရာတွင်  ရယ�ပါ။ 
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https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/09/20200915-Progressive-Voice-UPR-2020-Factsheets-V-1.4-Section-Hate-Speech.pdf
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https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/09/20200915-Progressive-Voice-UPR-2020-Factsheets-V-1.4-Section-MNHRC.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/2020/07/09/the-1982-citizenship-law-and-right-to-citizenship-of-minorities-and-freedom-of-movement/
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/09/UPR-Factsheet-The-1982-Citizenship-Law-and-Right-to-Citizenship-of-Minorities-and-Freedom-of-Movement.pdf

