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အမွာစာ 
 
ဤလက္စြစဲာအုပ္တြင္ အမွာစာေရးသားျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီးအသစ္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္စတင္တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္စဥ္ ပထမဆုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုလည္းယူဆပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္မႈ တေလွ်ာက္ ခိုင္မာစြာကိုင္ဆြဲထားသည့္ခံယူခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အရပ္ဖြက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လေဲပးႏုိင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚထားရွိသည့္ကၽြႏု္ပ္၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ ကၽြန္ုပ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အသစ္တြင္ ဦးစားေပး 

ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ အဦးအစ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရရိွျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္၊ ဤလက္စြတဲြင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပထား 

သည့္ ႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ပ့ံပုိးကူညီမႈ၊ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ဆိုင္ရာ ယႏၲယားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ စည္းရုံး လႈ႕ံေဆာ္ေပး၏မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကု ိ

ေလွ်ာ့တြက္၍ မရပါ။ ယေန႔ခ်ိန္တြင္ အားလံုးအတြက္ တရားမွ်တေရးႏွင့္ သာတူညီမွ်ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျပဳၾက 

သည့္တေလွ်ာက္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၏ အျမင္မ်ား၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားတို႔သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ အလြန္တရာမွပင္ အေရးပါလွပါသည္။   
 

စစ္စစ္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏မဟာမင္းၾကီးရုံးသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ဦးစား 

ေပးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေယဘုယ်က်ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပုိးမႈေပးျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပန္ 

အလွန္ အေလးထားစရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္ ကူညီေပးကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရုံးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မ်ားရွိ 

မဟာမင္းၾကီးရုံး၏ မစ္ရွင္ႏွင့္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးပါသည္။  

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ားသည္ အျခားေသာ အခ်ိန္ၾကာတည္ေထာင္ခ့ဲျပီး သည့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 

သည့္ လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပုိ၍အားေကာင္း ေစပါသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ ၎တို႔၏ 

ၾသဇာေညာင္းမႈႏွင့္ အသိပညာရပ္မ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးအား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အစားထိုး 

လိုက္သည့္  အသစ္ေသာအစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာအဖြ႕ဲျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယ ူ

ေဆာင္ရြက္ ရန္ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအားလံုးေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲ 

အစည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတို႔သည္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကု ိနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက 

သည္။ ၎တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 

စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို 

ကူညီပ့ံပုိးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသစ္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ကမဲ္ပိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားတုိ႔၏ 

သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဖုိရမ္မ်ားႏွင့္ ယႏၲယား မ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည့္ 

ေနရာမ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမမွီသည့္ အားအင္မဲ့သူမ်ားအတြက္ အသံမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပး ပါသည္။ ရွင္းလင္းသည္မွာ 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ရိွျပီး ၎မွာ ျပည္တြင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ကုိင္လည ္တပ္သည့္ နည္းစနစ္ ကု ိ
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နက္နက္နဲနဲသေဘာေပါက္နားလည္ျပီး ပုိင္ႏိုင္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎က့ဲသို႔ေသာ လိုအပ္မႈ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 

မွာဤလက္စြစဲာအုပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။  

 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ဤလက္စြစဲာအုပ္ ကုိ ထုတ္ေဝမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ 

စာတမ္း ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္အထိန္းအမွတ္က်င္းပမႈႏွင့္ ထပ္တူက်ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းေၾကညာစာတမ္းပါ တရားမွ်တမႈ၊ 

ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ အခ်က္အားလံုးကုိ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စုံျခင္းသုိ႔ မေရာက္ရိွေသးပါ။  

 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တာဝန္ထမ္းေပးေနသည့္ ကြဲျပားသည့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 

ေၾကညာစာတမ္း၏ အေျခခံမူမ်ား အသီးအပြင့္ေဝဆာလာေရး မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းၾကရပါမည္။ ဤလက္စြစဲာအုပ္ သည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဖြ႕ဲစည္းပုံစနစ္အား နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္  လက္လွမ္းမီရရိွႏိုင္ေစေရးကို 

ပံ့ပိုးကူညီရန္ အသုံး ျပဳၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၎သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သာတူညီမွ်ေရးကုိ 

ႏုိင္ငံတကာ အမွန္တရား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈဆုိင္ရာ ထူးျခားေသာ 

အရင္းအျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။  
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အတုိေကာက္ေဝါဟာရမ်ား 
 
ACT “ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အတူတကြကူညီပ့ံပုိးမႈ” စီမံကိန္း  
 

CAT ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သို႔) နိမ့္က် 
ေသာအျပဳမႈ (သုိ႔) အျပစ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 

CEDAW အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္  
 

CRC ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

ECOSOC စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ  
 

ICCPR ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္   
 

ICERD လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈပုံစံအားလံုးဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

ICESCR စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္  
 

ICRMW ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ားအားလုံးတုိ႔၏အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္  

 

LDC ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ား  
 

NGO အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း  
 

NHRI အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
 

OHCHR ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး  
 

OPCAT ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားရက္စက္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သို႔) နိမ့္က်ေသာ အျပဳမႈ 
(သုိ႔) အျပစ္ေပးမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လုိက္နာရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွသည့္ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ 

 

UNDEF ကုလသမဂၢဒီမုိကေရစီရန္ပုံေငြအဖြဲ႕   
 

UNDP ကုလသမဂၢဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္  
 

UNESCO ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႕ဲ 
 
UNITAR ကုလသမဂၢ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သုေတသနသိပၸံ  
 

UPR ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ  

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လက္စြစဲာအုပ္ 
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နိဒါန္း 
 

လက္စြစဲာအုပ္အေၾကာင္း 
 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း - အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္စြစဲာအုပ္ 
သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကမာၻရပ္ဝွမ္းအသီးသီးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရး 

တုိ႔အတြက္ ပံ့ပုိးမႈ ေပးသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းပါသည္။  
 

ပထမထုတ္ေဝမႈျဖစ္သည့္ Handbook—Working with the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights: A Handbook for NGOs (2006) လက္စြစဲာလုပ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾက သူမ်ားအၾကား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 

တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ဒုတိယာအၾကိမ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ျပည့္စုံစြာျပဳျပင္မႈႏွင့္စိစစ္မႈျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ ဤလက္စြဲ 

စာအုပ္သည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားကို ဗဟုိျပဳထားပါသည္။ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႕ဲ 

အစည္းမ်ား (NGOs) အပါအဝင္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕မ်ားအား ေမးျမန္းေျပာဆိုမႈျပဳခ့ဲရာ ဤလက္စြစဲာအုပ္သည္ အရပ္ဘက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ယႏၲယား မ်ား တုိ႔ႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳရန္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤလက္စြစဲာအုပ္သည္ ပို၍မ်ားစြာေသာ လူမ်ားတို႔အား ၎တို႔၏အခြင့္အေရး 

မ်ားကို ဤကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားအားျဖင့္   ခံစားစံစား ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳႏုိင္ 

ေစရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည္ဟု ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး (OHCHR) ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  

 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ Actor မ်ားသည္ အဘယ္သူနည္း 
 

ဤ လက္စြစဲာအုပ္ အရ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ Actor မ်ားဟူသည္ ကုလသမဂၢ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ မ်ားႏွင့္ 

သဟဇာတျဖစ္ျပီး ေယဘုယ်က်ေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖုိးမ်ား အတြက ္မိမိဆႏၵ 

အေလ်ာက္ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကု ိရည္ညြန္း 

ပါသည္။ ဤလက္စြစဲာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအားေပးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိ႔ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ရည္ညႊန္းေရးသားရာ ၎တုိ႔မွာ - 

 လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
 လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NOGs၊ အသင္းအဖဲြဲ႕မ်ား၊ ထိခိုက္ခံရသည့္အုပ္စုမ်ား) 
 သက္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 ညႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္အဖြဲ႕မ်ား (အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရး၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး) 
 မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား) 
 ယုံၾကည္ခ်က္အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အသင္းေတာ္၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
 သမဂၢမ်ား (အလုပ္သမားသမဂၢ၊ ပညာရွင္ဆန္ေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ စာနယ္ဇင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ 

ေရွ႕ေနအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားသူၾကီးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား)၊ 
 လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား)၊ 

နိဒါန္း 
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 လူ႔အခြင့္အေရးခံစားစံစားေရးအတြက္တုိက္ရိုက္ပ့ံပုိးကူညီသည့္ ပညာရွင္မ်ား (လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေရ႕ွေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ား) 

 ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၏ ေဆြးမ်ိဳးမ်ား၊  

 လူ႔အခြင့္အေရး တိုးျမွင့္ေရးဦးတည္ခ်က္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား (ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး လြတ္လပ္စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ အသိပညာၾကြယ္ဝျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိျခင္း တုိ ႔ 

ရွိကာ ခုိင္မာမႈရိွျပီး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ လံႈျခဳံမႈရွိေစရာအတြက္ အဓိကက်ေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္တြင္ 

အေရးၾကီးလွေသာ မိတ္ဖက္ အဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္ေပသည္။  
 

ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NHRIs) မ်ားတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးတုိ႔ အတြက္ အေရးၾကီးေသာ ပ့ံပုိးကူညီသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း  ဤလက္စြစဲာအုပ္တြင္ ၎တုိ႔ကုိ အေလးေပး 

မေဖာ္ျပပါ။ NHRIs  ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို OHCHR အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ အေပၚ 

တြင္ရရိွႏုိင္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားအား OHCHR National Institutions Unit ၏ niu@ohchr.org သုိ႔ အဆက္အသြယ္ 

ျပဳရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။  

 

လက္စြစဲာအုပ္ ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား  
 

လက္စြစဲာအုပ္ သည္ OHCHR အေၾကာင္းမိတ္ဆက္မႈျပဳေပးျခင္း (အခန္း ၁)၊ ၎၏ fellowship အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမိတ္ဆက္ျခင္း(အခန္း၂)၊ ႏွင့္ ၎၏ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္မ်ား (အခန္း ၃) 

မိတ္ဆက္ျခင္း တို႔ျဖင့္အစပ်ိဳးပါသည္။ ထုိေနာက္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ယႏၲယားမ်ားကို လည္း 

ေကာင္း၊ ၎တုိ႔အား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္ပုံ ကုလိည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ားမွာ - 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား (အခန္း ၄) 

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္၎၏ ယႏၲယားမ်ား၊ ၎တြင္ အၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႕၊ လူမႈဖိုရမ္၊ လူနည္းစု အေရး 

ကိစၥ မ်ားဆုိင္ရာဖုိရမ္၊ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားမ်ား(Expert 

Mechanism)၊ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ အခြင့္အေရး မ်ားဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းမႈရွိေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ (အခန္း ၅) တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (အခန္း ၆) 

 ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ (အခန္း ၇) 

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတုိင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း (အခန္း ၈) တို႔ျဖစ္သည္။  

စာအုပ္၏ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အခန္း ၉) ကုိ 

ေဖာ္ျပ ထားရာ ၎တုိ႔မွ အခ်ိဳ႕ရန္ပံုေငြႏွင့္ေထာက္ပ့ံေငြတုိ႔အား OHCHR မွ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳပါသည္။  
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စာဖတ္သူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိလြယ္ကူစြာလက္လွမ္းမီရရိွေစေရၚအတြက္ အခန္းတစ္ခန္းစီအား လက္စြဲ 

စာအုပ္၏ အျခား အပုိင္းမ်ားမွ တသီးတျခားရပ္တည္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ အခန္းတစ္ခန္းျခင္းစီကုိ 

လည္း OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ျပီး၊ ၎မွစာအုပ္တစ္အုပ္လုံးကုိလည္း ရယူႏုိင္ပါသည္။  
 

အေရးၾကီးမွတ္သားရန္မွာ ဤလက္စြစဲာအုပ္သည္ တစ္ကုိယ္တည္းရပ္တည္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈကင္းေသာ 

လမ္းညႊန္ မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ အညြန္းကုိးကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားစီစဥ္ေပးထားေသာ အရင္း 

အျမစ္မ်ားသည္ စာဖတ္သူ မ်ားအား မ်က္ေမွာက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။ စာဖတ္ 

သူမ်ားမွ ယင္းျဖည့္စြတ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အားေပးပါသည္။  

 

 

 

စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာဖြ႕ဲစည္းထားပံု 
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာအုပ္ပါအခန္းမ်ားကု ိအပိုင္း သုံးပုိင္းျဖင့္ခြျဲခားထားပါသည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕/ယႏၲယား သည္ မည္သည္ျဖစ္ျခင္း 
 မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 ၎တို႔ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မည္သို႔လက္လွမ္းမီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း   

 
အခန္း တစ္ခန္းစီတုိင္းသည္ OHCHR ရိွအေရးၾကီး အဆက္အသြယ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆိတ္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။  
 

 

သင္၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ 
 
ဤလက္စြစဲာအုပ္ သည္ အစြမ္းထက္ေသာကိရိယာတစ္ခုသည္။ OHCHR အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းယူနစ္မွ တုန္႔ျပန္ခ်က္ 
မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။  
 
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ေပးပို႔ပါ - 
 
Civil Society Unit  
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland  
E-mail: CivilSocietyUnit@ohchr.org 
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၁။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

က။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္   
 

ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္သည္ ေနရာတိုင္းရွိမည္သူမဆုိ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပး 

ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎ကို ကြဲျပားေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား 

အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳျပီး၊ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယႏၲယား 

မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အားလံုးတြင္ လြန္ခဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ေၾကညာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔ 

အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းရွိ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး တုိ႔ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

တုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိပါသည္။   

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီးရံုး  (OHCHR) 

သည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ကုိဦးေဆာင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတို႔ ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးကု ိျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ 

ေပရန္ လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိပါသည္။  

 

၎၏ရည္မွန္းခ်က္ မွာ လူသားအားလုံး၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝေလးစားလိုက္နာကာ ခံစားစံစားေနသည့္ ကမာၻ 

ေလာက ရွိလာရန္ျဖစ္သည္။ OHCHR သည္ လူသားအားလုံးအတြက္ အားလံုးေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ 

ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ လူသားမ်ား ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို သိနားလည္လာေစမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈေပးရန္ 

လည္းေကာင္း၊ ၎အခြင့္ အေရးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ တာဝန္ယ ူေဆာင္ရြက္ 

ေနသူမ်ားကို ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ လည္းေကာင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  
 

ခ။ ကုလသမဂလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR) 
 

OHCHR သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံး၏ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ၎အား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီး (High 
Commmissioner) မွဦးေဆာင္မႈျပဳပါသည္။ ယင္းရာထူးအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။1 ၎သည ္
အစုိးရမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NHRIs)၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)၊ ႏွင့္ အရပ္ 
ဖက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစသည္တုိ႔ပါဝင္သည့္ က်ယ္ျပန႔္လွေသာ က႑မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေပၚကတိကဝတ္ထားရွိမႈ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးအထိျဖစ္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။  

                                                                 
1
 See General Assembly resolution 48/141 of 20 December 1993. The work of OHCHR is also guided by the Charter of the United Nations, 

the Universal Declaration of Human Rights and subsequent human rights instruments, including the 1993 Vienna Declaration and 
Programme of Action and the 2005 World Summit Outcome Document (General Assembly resolution 60/1 of 16 September 2005). 
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ကုလသမဂၢ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအရာရိွျဖစ္ေသာ မဟာမင္းၾကီးသည္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတၲရား 

ဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာတစ္ရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွင့္ အသံတစ္ရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ မဟာ 

မင္းၾကီး သည္ ၎မဟာမင္းၾကီးရုံး၏ မစ္ရွင္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ 

ေပးျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ မဟာမင္းၾကီး သည္ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အတြက္ 

အယူခံဝင္ေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ အစုိးရ 

မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား ကမာၻအႏွံ႔ၾကားသ ိ

လာေစရန္ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ေနရာအႏံွ႔ခရီးလွည့္လည္မႈျပဳျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၏ အသံကို 

နားေထာင္ျပီး တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 

မဟာမင္းၾကီးသည္ ကုလသမဂၢ၏အစီအစဥ္မ်ားတေလွ်ာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုထည့္သြင္းပါဝင္မႈရိွေစ 

ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ ကုလသမဂၢဖြ႕ဲစည္းပုံစနစ္၏ပဓာနက်ေသာမ႑ိဳင္ၾကီးသုံးရပ္ျဖစ္သည့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံႈျခဳံေရး၊ 

ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ခုိင္ခန္႔မႈရွိျခင္းတုိ႔ကု ိေသခ်ာေစကာ၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ကုလသမဂၢ၏ေဆာင္ရြက္မႈမႈအားလံုး၏ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 

မဟာမင္းၾကီးျဖစ္သူသည္ တကမာၻလုံးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုမႈျပဳ 

ႏုိင္ျပီး၊ ႏုိင္ငံမ်ားအား ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈရွိေစျခင္းအားျဖင့္ 

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းကုိ ဆန္႔က်င့္မႈျပဳႏိုင္ရာ၊  မဟာမင္းၾကီးျဖစ္သူသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ကြဲျပားေသာ 

နယ္ပယ္မ်ား မွ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ရရိွလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ ပုိ၍အေရးၾကီးသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ 

ေဆာင္ေသာ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ထည့္သြင္းေျပာ 

ဆိသုည့္အခါ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ၊ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ တကမာၻလုံးႏွင့္အက်ံဳးဝင္မႈစသည္တုိ႔သည္ 

မဟာမင္းၾကီးရုံး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 

လက္ရွိ မဟာမင္းၾကီးအျဖစ္ Ms. Navanethem Pillay  သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးပါသည္။ Ms. Pillay သည္ Ms. Louise Arbour (၂၀၀၄-၂၀၀၈)၊ Mr. Sergio Vieira de Mello (၂၀၀၂-၂၀၃)၊2 Ms. 

Mary Robinson (၁၉၉၇ - ၂၀၀၂)၊ ႏွင့္ Mr. José Ayala Lasso (၁၉၉၄-၁၉၉၇) တုိ႔၏ အရိုက္အရာဆက္ခံသူျဖစ္သည္။ 

Mr. Bertrand G Ramcharan သည္ ၂၀၀၃ - ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အထ ိေခတၱမဟာမင္းၾကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  

 

OHCHR  ရုံးခ်ဳပ္ကုိ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ Palais Wilson တြင္ အေျခစိုက္ထားျပီး၊ ကုလသမဂၢ၏ရံုးခ်ဳပ္ရွိရာ နယူး 

ေယာက္ျမိဳ႕တြင္လည္း ရုံးခြတဲစ္ခုထားရွိပါသည္။ ၎တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ၊ ထက္ဝက္အေက်ာ္မွာ နယ္ပယ္ 

အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကျပီး ၎တို႔တြင္ ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲႏွင့္ရံုးမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာရံုးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ အေရး 

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အပိုင္းက႑မ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။  
 

                                                                 
2 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေနပတြင္ Sergio Vieira de Mello သည္ အီရက္ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၢဒက္ ျမိဳ႕ တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြအေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး၏အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အျခားေသာ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္း ၂၁ ဦးႏွင့္အတူ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။  

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လက္စြစဲာအုပ္ 
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ (Mandate) 

 
 
အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ 
၄၈/၁၄၁ အရ မဟာမင္းၾကီး အား 
ေအက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးအပ္ထားပါသည္။  
 လူသားအားလံုး၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ျမွင့္တင္ျခင္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးျခင္း၊  

 လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိးတက္ 
ေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္ ကုလ 
သမဂၢဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္၏ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပး 
ျခင္း၊ 

 ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးျခင္း 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ နည္းပညာပ့ံပိုးမႈမ်ား 
စီစဥ္ေပးျခင္း၊ 

 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ပညာေရးႏွင့္ လူထု သတင္းအခ်က္ 
အလက္အစီအစဥ္မ်ား ညိႈႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အမ်ားသိရိွနားလည္ 
ျခင္းအား ဟန္႔တားသည့္အရာမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွား ရာတြင္ တတ္ၾကြသည့္ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေစ 
သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ တားဆီးရာတြင္ 
တတ္ၾကြသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 လူအခြင့္အေရးအားလုံးကုိ ေလးစား 
လုိက္နာမႈ လုံျခံဳေရးအတြက္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈ တုိးျမွင့္ျခင္း၊ 

 ကုလသမဂၢဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ တေလွ်ာက္ 
ရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳျခင္း၊ 

 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ယႏၲယားကို ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာညီ 
ေထြမႈရိွေစျခင္းႏွင့္ တတည္တမတ္ 
ျဖစ္ေစျခင္ 

ဂ။ OHCHR လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  
 

OHCHR သည္ ေနရာတိုင္းရွိ လူသားတိုင္း၏ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို က်င့္သုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ အသိအျမင္ပြင့္လင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢမိတ္ဖက္ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအျပင္၊ အစုိးရမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရဲဌာန္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ား၊ 
NHRI မ်ား၊ NGO မ်ား၊ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သ ူေျမာက္မ်ားစြာ တုိ႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳပါသည္။ OHCHR သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား ၎တို႔၏အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အစုိးရမ်ားအား ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစရန္ 
ပ့ံပိုးေပးျခင္း တို႔ကုိေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 

ေဒသႏၲရ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ NGO မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ အတြက္ 
အေရးၾကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္နည္းတူ OHCHR အတြက္လည္ အေရးၾကီးေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွ 
ကမာၻအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အသိေပးသည္။ ၎တို႔သည္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပျခင္း၊ 
ပညာေရးအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအားေပးျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကု ိ
ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည္။ OHCHR ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈသည္ ခုိင္မာျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈ သေဘာရွိကာ OHCHR ၏ က႑အားလံုးကုိ အသက္သြင္းေပးပါသည္။  
OHCHR ၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတုိင္းအတာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးအက်ံဳးဝင္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုျခင္းစီသည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ျဖည့္စြတ္မႈမ်ားရွိျပီး၊ ၎၏မစ္ရွင္ကုိ တစ္သားတည္းျဖစ္တည္ေစပါသည္။  

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

မဟာမင္းၾကီးရံုးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း 
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၎၏ က႑အလုိက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တည္ဆရဲွိေနသည့္လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ရိွ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ပတ္မွတ္ထားရွိျခင္းတို႔ျပဳကာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည္ကဲ့သုိ႔ ေသာ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေရးကိစၥမ်ားကို ကုိင္တြယ ္ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔ကု ိေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
 
OHCHR သည္ ၎၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း-သတ္မွတ္မႈလုပ္ငန္းတြင္  လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ခံစားပုိင္ခြင့္ တုိ႔ကု ိ
တုိးတက္လာေစမည့္ အသစ္ေသာႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ကူညီပ့ံပိုးေပးပါသည္။  
 
၎၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း သည္ အဆိုပါစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ရွိေစရန္ 
ရည္ရြယ္ျပီး၊ ထုိသို႔အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အမွန္တကယ္ျဖစ္တည္ေစရန္ ပ့ံပိုးေပးပါသည္။  
 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း အားျဖင့္ OHCHR သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိခ်က္ 
မ်ား ႏွင့္ ပုိမုိဆုိးရြားလာသည့္အေျခအေနမ်ား တုိ႔ဆုိင္ရာ ၾကိဳတင္သတိေပးမႈလကၡဏာမ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေသာ အစုိးရမ်ားထံ နည္းပညာ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားေပးျခင္းလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထန္းမ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို  
စီမံခ်မွတ္ေပးျခင္းလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 
OHCHR သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပညေပးျခင္း ႏွင့္ အသိေပးျခင္းတုိ႔ကု ိတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သည္။ လူသားမ်ား 
၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား လက္လမ္းမီရရိွေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလမဲႈေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေအးဂ်င့္ 
မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည့္ ဤလက္စြစဲာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးမႈလည္းျဖစ္သည္။  
 
OHCHR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢပံုမွန္ဘတ္ဂ်တ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးျခင္းဆီတို႔မွ ေစတနာ အေလ်ာက္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားအားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း ရန္ပုံေငြရရွိပါသည္။  

 
အေၾကာင္းအရာအလိုက္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား  

 
OHCHR သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာစုေဆာင္မႈအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ ဆုိင္ရာ အသစ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ ၎သည ္ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ 
ေရးရာအၾကံ ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာသုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထြန္းထြက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ေခတ္ကာလအေလ့အက်င့္မ်ားတို႔အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳမႈတုိ႔အတြက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ  
ပါဝင္ပတ္သတ္သူ ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားအေျချပဳသည့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈေဆာင္ရြက္ရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကု ိေဆာင္ရြပ္ပါသည္။  
 

၎၏ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာ -  
 ခြျဲခားမႈဆန႔္က်င္ေရး 

 ကေလးသူငယ္မ်ား 
 ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လက္စြစဲာအုပ္ 
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 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ အုိးအိမ္၊ အစားအစာႏွင့္ေရ 
စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားလည္းပါဝင္သည္။  

 အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအလိုက္အကျဲဖတ္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ 
 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္ႏွင္းမႈ  
 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မသန္းစြမ္းမႈ 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး 
 လူ႔အခြင့္အေရးကုိ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတြင္ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
 ျငိမ္းျခမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈရိွ လူ႔အခြင့္အေရး 
 မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား  
 ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈေလွ်ာ့ခ်္ေရးအပါအဝင္  ဖြံ ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး 
 လူမ်ိဳးေရးဝါဒ 
 တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ ၎တြင္ တရားမွ်တမႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳ႔ပ္ေရး၊ တာဝန္ခံမႈ၊ 

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းႏွင့္အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး ဆိုင္ရာအစပ်ိဳး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္ 

 လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား 
 ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း 
 လူကုန္ကူးမႈ 
 အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားစီရင္မႈ 
 အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မ အေရး 

 

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြျဲခားမႈ မရွိျခင္း 

ကဲ့သုိ႔ေသာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အလႊာစုံအက်ံဳးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသုိ႔  

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လတ္ဆက္ေသာအေတြးေခၚမ်ားထည့္သြင္းေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ လူမ်ိဳးဆုိင္ရာခြျဲခားမႈ 

ေၾကာင့္ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္က်ား၊မအေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ 

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကူးစက္ ခံရသူမ်ား စသည့္တုိ႔ကဲ့သုိိ႔ေသာ အထူးဂရုျပဳမႈရရွိခံထုိက္သည့္ 

လူအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။  
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ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 
ႏွင့္အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းကို 
တိုက္ထုတ္ရန္ ျပန္လည္မြမ္းမံထားသည့္ 
အေျခခံမႈမ်ား ႏွင့္  ျပန္လည္ကုစားမႈ ႏွင့္ 
အေလ်ာ္အစားတို႔ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ  
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  
တုိ႔အား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးဆီးခဲ့ပါ 
သည္။  
 
ကနဦး မူၾကမ္းမ်ားျပီးစီးခဲ့စဥ္က ၎အား 
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈရရိွရန္ 
OHCHR သည္ အတိုင္အပင္ခံ အစည္း 
အေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အျပည္ 
အျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္၊  
ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲ 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႕ဲ၊ 
ႏိုင္ငံတကာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ဆိုင္ရာတရားစီရင္မႈ စင္တာ စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္သည့္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ ႏုိင္ငံ 
တကာ NGO မ်ားတုိ႔က ၎ အတုိင္ 
အပင္ခံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ ၾကသည္။ 
NGO မ်ားက ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပေပးၾကရာ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားရွိ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကုိ 
မူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းမႈမ်ားျပဳႏုိင္ခဲ့ 
ေလသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပ 
ေသာ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ 

ျပန္လည္ကုစားမႈႏွင့္အေလ်ာ္အစား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ယခင္ 
လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္မွ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းကုိ 
တုိက္ထုတ္ရန္ ျပန္လည္မြမ္းမံထားသည့္ 
အေျခခံမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ 
ျပဳေပးခ့ဲပါသည္။  
 
OHCHR သည္ ၎အေျခခံမူႏွစ္ရပ္ 
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝ 
ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္္ေရး 
အတြက္ ဗ်ဴဟာမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ 
၎အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ OHCHR 
နယ္ပယ္ေဒသရံုးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အမႈထမ္း 
မ်ားအျပင္ ပဋိပကၡလြန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ NGO 
မ်ားစြာတုိ႔လည္း တတ္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ၾက 
သည္။ ယင္းျပည္တြင္းNGO မ်ားသည္ 
၎အေျခခံမူမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈရွိေစရန္အတြက္ ပ့ံပုိးေပး 
မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စံခ်ိန္ 
စံညႊန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေစရန္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ 
အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ NGO မ်ား 
သည္ ၎စာတမ္းမ်ားတြင္ ျပ႒န္းထား 
သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ားသိရွိ 
ေစရန္ အေရးၾကိးေသာ အခန္းက႑မွ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  
 
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတြင္ၾကည့္ပါ -  

Updated Set of principles for the 

protection and promotion of 

human rights through action to 

combat impunity 

(E/CN.4/2005/102/Add.1); and 
 

Basic Principles and Guidelines 
on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross 
Violations of International 
Human Rights Law and Serious 
Violations of International 
Humanitarian Law (General 
Assembly resolution 60/147). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူလက္တြလဲုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လက္စြစဲာအုပ္ 
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စံခ်ိန္စံညႊန္း-သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရး 

 
OHCHR သည္ ကုလသမဂၢ၏အဓိကလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆုံးေသာအရည္ 
အေသြးရွိသည့္ သုေတသန၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔သည္ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားသတ္မွတ္မႈႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒသိပၸံပညာတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ပံ့့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္း၊ႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အေကာက္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကု ိလုပ္ေဆာင္ 
ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎အဖြ႕ဲႏွင့္ယႏၱယားမ်ားတြင္ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ - 

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ၎၏ယႏၲယားမ်ား၊ ဥပမာ၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံအလုိက္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ပုံမွတ္သံုးသပ္မႈယႏၲယား၊ တုိင္းၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ အၾကံေပးေကာ္မတီ၊ လူမႈဖုိရမ္၊ လူနည္းစု အေရး 
ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာဖိုရမ္၊ ႏွင့္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၏အခြင့္အေရးဆို္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား   
 
OHCHR သည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ကုိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ ေစရန္ 
၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားျဖည့္ေပးသည္။ စာအုပ္၏ေနာက္ထပ္အခန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂလူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ယႏၲယားမ်ားႏွင့္အတူ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ OHCHR မွတဆင့္ မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္၊ မည္သို႔ပ့ံပုိးမႈမ်ားေပးႏိုင္မည္ တုိ႔ကု ိေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

 အခန္း ၄ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္၊ 
 အခန္း ၅ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကင္စီႏွင့္ ၎၏ယႏၲယားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ ၎တြင္ အၾကံေပး ေကာ္မတီ၊ 

လူမႈဖုိရမ္၊ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာဖိုရမ္၊ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ယႏၲယား၊ 
ဖြ႕ံျဖိဳးမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပြင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ႏွင့္ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
အစီအစဥ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ယႏၲယားမ်ားစြာတို႔ပါဝင္သည္၊ 

 အခန္း ၆ တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကု ိေဖာ္ျပထားသည္၊  
 အခန္း ရ  တြင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ၊ ႏွင့္ 
 အခန္း ၈ တြင္ စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တုိင္းၾကားစာမည္သုိ႔တင္သြင္းရမည္ကို 

ရွင္းလင္းေပးထားသည္။  
   

 

OHCHR စံခ်ိန္စံညႊန္း-သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်င္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
လက္တေလာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလုိပါက OHCHR website သို႔ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  

 
 

လူ႔အခြင့္အေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမရိွက တန္ဖုိးအနည္းငယ္သာရွိမည္။ ပဋိ 
ပကၡမွ ျပန္လည္ႏွလံထူလာျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ (သုိ႔) ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လစ္ဟင္းေနျခင္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာရန္တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ပံ့ပုိးမႈလုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ OHCHR သည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကုိကာကြယ္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ပံံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိ 
သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္  OHCHR သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟာကြက္ 
မ်ားစြာျဖစ္သည့္ အသိပညာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကတိကဝတ္ထားရွိမႈႏွင့္ လုံျခံဳေရး ဆုိင္ရာတုိ႔ကိ ုျဖည့္ဆည္းမႈျပဳရန္ 
ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

မဟာမင္းၾကီးရံုးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း 
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OHCHR သည္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၎၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကု ိျဖစ္ေျမာက္ေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္သည္ -  
 

 အမ်ိဳးသားအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားအေၾကာင္းကု ိလည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔ 
အား ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္မည္သို႔အေကာင္အေထည္ေဖာ္ရမည္ကုိလည္းေကာင္း  
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈရရိွျခင္း၊ 

  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားတြင္ ပုိ၍ၾကီးမားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္း၊ 

 အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကို ပိုမုိသတိမူလာၾကျပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးသိနားလည္ရန္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားေစမည့္ ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

 အခြင့္အေရးအတြက္တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံျခဳံမႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈျပဳႏိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား မွ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ႏွင့္ 

 ေအာက္ေျခနယ္ပယ္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလုိအပ္မႈမ်ားကုိ OHCHR မွ ပုိ၍ေကာင္မြန္ေသာအေျခအေနျဖင့္ 
တုန္႔ျပန္မႈျပဳျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 
OHCHR ၏ နယပ္ယ္ေဒသရုံးမ်ားႏွင့္ တည္ရွိမႈမ်ားသည္ အစုိးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္၊ NGO မ်ား၊ႏွင့္ အျခား 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
သင့္ေလ်ာ္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဥပမာ၊ OHCHR သည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား ကုိ အမ်ိဳးသားေရးဥပေဒမ်ားမ်ားထဲသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊ အမီွအခုိကင္းေသာ IHRI မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳ 
ခ်က္ေပးျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၎သည္ တရားစီရင္ေရးမ်ား၊ စစ္တပ္၊ ရဲဌာနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ 
အတူလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ၎တို႔ုလုပ္ငန္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္း 
စီစဥ္ေပးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာပုံမွတ္သံုးသပ္မႈအစီရင္ခံခ်က္တို႔အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္တို႔လည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ OHCHR ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ အလြန္တရာ အေရး 
ပါေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ OHCHR ႏွင့္ အတခူ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားယုိယြင္းလာမႈႏွင့္ ထြန္းသစ္စဖြံ႔ျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကို OHCHR သုိ႔ 
သတိေပးျခင္း၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ အလဲြသုံးစားမႈစြပ္စြခဲ်က္မ်ား စသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္တို႔အား ေဒသႏၲရအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖင့္ OHCHR သုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္၊  

 OHCHR ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ဆိုင္ရာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္၊ လူ႔အခြင့္ေရး ပုိမိုအျမင္ပြင့္ လာေစရန္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 OHCHR ႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား အတည္ျပဳေရးႏွင့္ ၎တုိ႔အား အေကာ္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး တုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူလက္တြလဲုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္လက္စြစဲာအုပ္ 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  9       

 

 
OHCHR ၏နယ္ပယ္တည္ရွိမႈမ်ားတြင္ ဌာေနရံုးမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာရုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးမစ္ရွင္၏ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာက႑ရပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံအသင္းမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ႏွင့္ ေပၚထြက္လာေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအလ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္မႈေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  
 

၁။ OHCHR ဌာေနရံုးမ်ား  
 

OHCHR သည္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဌာေနရုံးမ်ားစြာကု ိတုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၎ရုံးမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္္ရာသတင္းအစီရင္ခံျခင္း၊ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ 
ေရရွည္ တည္တံ ့မည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရမ်ားကို 
ပ့ံပိုးကူညီေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။  
 

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ 
ျမွင့္တင္ရန္ OHCHR ၏ဌာေနရံုးႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံရိွ OHCHR ၏ႏိုင္ငံအေျခ စုိက္ 

ရံုးသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္း အဖြ႕ဲ 

ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး မသန္စြမ္းမႈအား လူ႔အခြင့္ 

အေရးကိစၥရပ္အျဖစ္နားလည္မႈ တုိးျမွင့္ေစ 

ရန္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ 

အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ပိုမုိ သိရွ ိလာေစရန္ 

လည္းေကာင္း၊ ၎စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားကုိ 

ျပည္တြင္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား 

ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ 

ရိွေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရိွပါသည္။ ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံရိွ OHCHR 

ရံုးသည္ NGO မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္ -  

 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္း ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းမႈႏွင့္မူဝါဒမ်ားတြင္ လုိက္ေလ်ာ 

ညီေထြရိွေစရန္ နည္းပညာအၾကံျပဳ 

ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ အတုိင္အပင္ခံ 

မႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။  

 

 

 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳသည့္ 

လႈပ္ရွား မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ား လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္အသီးသီးရိွ 

လူ႔အခြင့္ အေရး ညွိႏိႈင္းမႈယႏၲယားမ်ား 

တြင္ မသန္ စြမ္းသူ မ်ားဆုိင္ရာ NGO 

မ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္ မႈကုိ တတ္ၾကြစြာ 

ျမွင့္တင္ျခင္းလည္း ေကာင္း ေဆာင္ရြက ္

ခ့ဲပါသည္။  

 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အစုိးရမွ အတည္ 

ျပဳေစရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား ေတာင္းဆုိ 

သည့္ ျပည္တြင္း လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ 

ယူသည့္ အမ်ိဳးသားမသန္စြမ္းသူမ်ား 

သမဂၢကုိ ပံပိုးကူညီမႈျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ 

ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ တြင္ 

လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္၏ လက္မွတ္မ်ား 

ကုိ စုေဆာင္းမႈ ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

 

 Soroti ေဒသတြင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

အေဆာက္အဦးမ်ားသုိ႔ မသန္စြမ္း 

သူမ်ား သြားလာႏိုင္ေစရန္ အေရးၾကီး 

အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး အေဆာက္အအံုတန္း 

မ်ားသုိ႔ ဆင္ေျခေလွ်ာလမ္းမ်ား 

ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ OHCHR ရံုးမွ 

ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံပႈေပးခ့ဲပါသည္။ 

ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၎ေဆာက္လုပ္ 

မႈမ်ိဳးထပ္မံျပဳလုပ္ၾကေစရန္ အတြက္ 

NGO မ်ားမွ ဆက္လက္လႈံ႔ေဆာ္မႈ 

ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။  

 ၎သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္ 

စံႏႈန္းအေၾကာင္းလည္းေကာင္း၊ 

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 

အေၾကာင္းလည္းေကာင္း သင္တန္း 

မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ အေၾကာင္း 

အရာမ်ားကုိ မ်က္မျမင္စာျဖင့္လည္း 

ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။  
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၂။ ေဒသဆိုင္ရာရုံးခြမဲ်ား   
 
OHCHR သည္ ေဒသတစ္ရပ္အတြင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ ရန္ၾကိဳးပမ္းပါသည္။ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ ေဒသတစ္ခုလုံးကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈမ်ားကို ေဝမွ်ဖလွယ္မႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကူညီမႈေပးႏုိင္ပါမည္။ OHCHR 
ေဒသဆိုင္ရာရံုးခြမဲ်ားသည္ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအရင္းအျမစ္ဌာနျဖစ္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္မ်ား၊ 
ကုလသမဂၢ ဌာေနအသင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NHRI ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
စသည္တုိ႔ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  
 

၃။ ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးမစ္ရွင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာက႑ရပ္မ်ား   
 
OHCHR သည္ ကုလသမဂၢ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈရိွျပီး၊ 
ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရာဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ နယ္ပယ ္
လုပ္ငန္း မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာက႑ရပ္မ်ားတြင္ ေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ OHCHR 
သည္။ OHCHR သည္ ႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူလ်က္ရွိေသာ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး 
ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းကုိလည္း ပ့ံပုိးကူညီမႈေပးပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ ေနရာယူ 
လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုိက႑ရပ္မ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရိွပါသည္။ 
 
OHCHR မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမစ္ရွင္မ်ားထဲသို႔ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္မည့္ ဦးစားေပးခ်က္ ၄ ရပ္ကုိေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ - 

 ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရိွေစျခင္း၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈျပဳျခင္း 
 အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ 
 ကုလသမဂၢအစီအစဥ္အားလံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။  

 

 
ဆူဒန္ႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢမစ္ရွင္ႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ဆူဒန္ရွိ 
ကုလသမဂၢမစ္ရွင္ (UNMIS)ဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢရုံးသည္ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးအေၾကာင္း အသိပညာ 
ေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ က်ား၊မအေျခ 
ျပဳအၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္လပ္ေသာ 
ဘဝရွင္သန္မႈအခြင့္အေရးအေၾကာင္း၊ 

ကုိ  Malakal ေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ေရးရာလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြ႕ဲႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ကာ Malakal ေရဒီယုိအသံလႊင့္ဌာန မွ 
အသထံုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္တစ္ခု 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  
အထက္ႏုိင္းလ္ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 
လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွာသူမ်ားတို႔သည္ 
ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
ေဒသခံရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
အတြက္ အတြက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။  
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၄။ ကုလသမဂၢဌာေနအဖြဲ႕မ်ားရွိလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမွဴမ်ားကေတာင္းဆုိမႈအေပၚမူတည္ျပီး ကုလသမဂၢ 

ဌာေနအဖြဲ႕မ်ား ကု ိပံ့ပုိးကူညီရန္ OHCHR မွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေပးေစမည့္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ သုိမဟုတ္ အားျဖည့္ေပးရန္ ဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳေပးပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာမည္သုိ႔အားေပးျမွင့္တင္မႈႏွင့္ 

အေကာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈျပဳရမည္ စသည္တုိ႔အတြက္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား) ကု ိ ခ်ိတ္ဆက္မႈပါသည္။  
 

၅။ ေပၚထြက္လာေသာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ျခင္း 
 
OHCHR သည္ နယ္ပယ္ဌာေနရံုးမ်ားထားရွိမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္အျပင္ OHCHR ၏ လ်င္ျမန္ 

စြာတုန္႔ျပန္မႈယူနစ္သည္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္မႈျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္မႈျပဳျခင္း ကု ိ

ပ့ံပိုးကူညီရန္ ေလ့က်င့္ေပးျပီးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ဖြဲ႕စည္းေပးပါသည္။ OHCHR သည္ အခ်က္အလက္ 

ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ျပင္းထန္ေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားကို 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ေမးျမန္းခြင့္တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။  

 
၎ယူနစ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမစ္ရွင္၏လူ႔အခြင့္အေရးက႑မ်ားကို OHCHR ႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အဓိက 

ယူနစ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၊ ၎တြင္ OHCHR မွ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ၊ အစပ်ိဳးေပးမႈႏွင့္ သင္တန္း စသည္ကူညီမႈတို႔အျပင္ 

လက္ေတြ႔က်ေသာမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ပ့ံပုိးကူညီပါသည္။ 

 

OHCHR fellowship ႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား  
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယႏၲယားမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တုိးျမွင့္ 
လာေစေရးကို ကူညီရန္ OHCHR သည္ Fellowship ႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ 
မ်ားမွာ -  

 မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား Fellowship အစီအစဥ္ 
 လူနည္းစုမ်ား Fellowship အစီအစဥ္ 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ LDC Fellowship အစီအစဥ္ ႏွင့္ 
 အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Fellowship အစီအစဥ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
 

OHCHR fellowship and training programmes အေၾကာင္း အေသးစိပ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက 
ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၂ ကုိၾကည့္ပါ။   
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OHCHR ၏ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္မ်ား 

 
OHCHR သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထုတ္ေဝမႈေျမာက္မ်ားစြာကု ိျပဳလုပ္ထာားရာ ၎တို႔သည္ အစုိးရမ်ား၊ 

NHRI မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ တုိ႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစမည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးထားပါသည္။ ထုတ္ေဝမႈမ်ားစြာႏွင့္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားတို႔ကု ိOHCHR အင္တာ 

နက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေဒါင္းလုတ္ ရရွိႏုိင္သလို၊ OHCHR Publications and Informaiton Desk သုိ႔လည္း ေတာင္းဆိုမႈ 
ျပဳႏိုင္ပါသည္။  
 

OHCHR ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ 
အခန္း ၂ သုိ႔သြားပါ။ publications@ohchr.org  (သုိ႔) library@ohchr.org သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။  

 
 

ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား  
 

ကုလသမဂၢရန္ပုံေငြႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ NGO မ်ား၊ အေျခခံအလႊာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြဲ႕ 

မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တုိ႔ထံ တိုက္ရုိက္ အက်ိဳးျပဳပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ရန္ပုံေငြႏွင့္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို OHCHR မွ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳေပးပါသည္။  
 

OHCHR မွ စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳသည့္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေထက္ပ့ံေငြမ်ားမွာ - 

 ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ေစတနာ့ရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ 

 မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက ္ေစတနာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 

 ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ 

 “ရပ္ရြာလူထုမ်ားအားဝုိင္းဝန္းကူညီေရး” စီမံကိန္း (ACT) တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 
 

ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အခန္း ၉ သုိ႔သြားပါ။  
 

ဃ။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး၏ဖြဲ႕စည္းပံု  
 

OHCHR ရုံးကု ိမဟာမင္းၾကီးႏွင့္ ဒုတိယမဟာမင္းၾကီးတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးလုံး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကု ိအလုပ္ 
အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာခြ၏ဲ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ရံုး မွ ပ့ံပုိးကူညီေပးပါ 
သည္။   
 

အလုပ္အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြေဲရးရံုးခြတဲြင္ ေအာက္ပါရံုးမ်ားပါဝင္သည္ - 
 နယူးေယာက္ရံုး  သည္ ကုလမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအစီအစဥ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိအျပည့္အဝ ေပါင္းစပ္ 

ပါဝင္ေစရန္ေသခ်ာေစျပီး၊ အေထြေထြညီလာခံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ၊ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ အျခား 
ေသာ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာအဖြ႕ဲမ်ား အစရိွသည္တုိ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို  
ထိေရာက ္ေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

mailto:publications@ohchr.org
mailto:library@ohchr.org
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  မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေရးဌာနစိတ္ သည္ မဟာမင္းၾကီးရုံး၏ 
ဗ်ဴဟာက် ရည္မွန္းခ်က္ (vision)ကု ိခိုင္မာေသာဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ထိန္းေက်ာင္းေရး ႏွင့္ အကျဲဖတ္သံုးသပ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ လည္းေကာင္း OHCHR ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ သည္။  

 ဆက္သြယ္ေရးမ်ားဆုိင္ရာဌာနစိတ္ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြအသိပညာတုိးျမွင့္လာေစရန္ 
ဗ်ဴဟာ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ OHCHR 
၏ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔အား ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ သတင္းေပးပို႔ျခင္းလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 အလွဴရွင္ႏွင့္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနစိတ္ သည္ OHCHR ၏ စီမံခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ရန္ပုံေငြလိုအပ္မႈမ်ားတို႔ကု ိအဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔မႈေသခ်ာေစျပီး၊ OHCHR အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပံ့ပုိးရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားစုစည္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္သည္။  

 လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လု႔ံျခံဳေရးဌာနစိတ္ သည္ ကုလသမဂၢ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
လုံျခဳံေရးဌာနႏွင့္အတူ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကာ OHCHR ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုဥပစာမ်ား၏ လုံျခံဳေရး 
အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  

 
အသစ္တည္ေထာင္ထားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းယူနစ္ သည္လည္း အလုပ္အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြေဲရး 
ရုံးခြ ဲ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းယူနစ္မွ နယ္ပယ္မ်ားစြာမွကိစၥရပ္မ်ားစြာတုိ႔အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အၾကံမ်ားေပးျခင္းလည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိးျမွင့္ေစရန္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ား 
တုိ႔အတြက္ အၾကံျပဳျခင္းလည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ယတၱယားမ်ားတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳရာတြင္ ပ့ံပိုးကူညီေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
လည္းေကာင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာ ဤ လက္စြစဲာအုပ္ သည္ အေျခခံသာဓကတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။  
 
OHCHR အစီအစဥ္ပံ့ပိုးေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြေဲရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက႑ သည္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခဲြျခင္း 
ကုိလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းမႈႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
အတြက္ ဝယ္ယူေရး၊ ပိုင္ဆုိင္မႈစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ အေထြေထြေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးပ့ံပိုးမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္ နည္းပညာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းဖြံ႔ျဖိးေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားလည္းေကာင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  
 
OHCHR သည္ အလုပ္အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြေဲရးရုံးခြႏဲွင့္ အစီအစဥ္ပ့ံပိုးေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြေဲရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေပၚထပ္ဆင့္၍ ထိေရာက္ေသာ ဌာနခြေဲလးခုကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။   

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္စာခ်ဳပ္ဌာနခြ ဲသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ၎ဤယႏၲယားမ်ားစြာတုိ႔ 
လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားလည္းေကာင္း ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ေသခ်မႈရွိေစရပါသည္။ ၎ဌာနခြသဲည္ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေစတနာအေလ်ာက္ 
ေပးအပ္ေသာရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အစုိးရအခ်င္းခ်င္း 
ဆိုင္ရာ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား အသုံးျပဳရန္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
တုိ႔အတြက္ ပံ့ပုိးကူညီပါသည္။ 

 အထူးလံုးထံုးလုပ္နည္းဌာနခြ ဲသည္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 

သုေတသနႏွင့္ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြေဲရးေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးအကူအညီ အစရိွသည္ကို စီစဥ္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပိုးကူညီေပးပါသည္။ ယင္းဌာနခြဲ 

သည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအပါအဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပါသတ္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း  
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ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကိုလည္း ပ့ံပိုးကူညီေပးပါသည္။  

 ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဌာနခြဲ သည္ OHCHR ၏ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈဗ်ဳဟာမ်ားကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ၎၏ 

နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ကုိ စီမံခန္႔ခဲြေပးျခင္းႏွင့္ OHCHR လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရံုးမ်ား 

အတြက္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။  

 သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဌာနခြ ဲသည္ OHCHR ၏ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 

အလိုက္ သုေတသနျပဳျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ ၎တြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈကုိလည္း စီစဥ္ 

ေပးသည္။ ဤဌာနခြသဲည္ OHCHR စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာစင္တာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝမႈအစီစဥ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြ ဲ

ေပးျပီး၊ ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ နည္းစနစ္အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းႏွင့္ ရုံးခ်ဳပ္ 

မ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။  

င။ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား  
 

OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
 
OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ Update ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ OHCHR လုပ္ငန္းႏွင့္လုပ္ရွားမႈမ်ားဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပင္ 

ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ားတုိ႔ အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာလုပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သ ူမ်ားမွ 

အၾကံျပဳေပးရန္ အားေပးပါသည္။ OHCHR လုပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာနွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ 

မဟာမင္းၾကီး၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံခန္႔ခြေဲရးအစီအမံ တုိ႔ကု ိOHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
 

 
OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ - http://www.ohchr.org သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။ 

 
 
 
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကုိ http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/  တြင္  digital format ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  
၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္စြဲစာအုပ္၏အခန္းမ်ားကုိ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ျပီး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အကုိးအကားအားလုံး၏ လင့္ခ္မ်ားသုိ႔လည္း 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  

 

http://www.ohchr.org/
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စ။ OHCHR ထံမည္သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္နည္း  

 
လိပ္စာ - 
 
Palais Wilson:  
52 rue des Pâquis  
CH-1201 Geneva, Switzerland 
 
Motta Building: 
 
48 avenue Giuseppe Motta CH-1202 Geneva, Switzerland 
 
Postal address 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations 
 
8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10  
Phone: +41 (0)22 917 90 00 
 
E-mail: InfoDesk@ohchr.org (general enquiries) Website: http://www.ohchr.org 
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၂။ OHCHR Fellowship အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား  
 
 

ဤအခန္းတြင္ေဆြးေႏြးတင္ဆက္မည့္ Fellowship အစီအစဥ္ႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို  လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ား 

တြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျမွင့္တင္ရန္ ကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီးရုံး (OHCHR) မွ 

ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ တတ္ၾကြေသာေဆာက္ရြက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးကုိပုိမိုခုိင္မာစြာ သိရိွလာေစေရးအား ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ဤအခန္းသည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ား OHCHR ၏ Fellowship အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးမႈသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ လုိအပ္မႈဆုိင္ရာ 

အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

ကုလသမဂၢလူမႈေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံျပဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနသည္ NGO မ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားဆုိင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတို႔အား ဤအခန္းတြင္ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမဟုတ္ပါ။  

 

က။ Fellowship အစီအစဥ္မ်ား 
Fellowship အစီအစဥ္မ်ား သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္စတီက်ဴး 
ရွင္းမ်ားတို႔အေၾကာင္းကို အထူးၾကပ္မတ္သင္ယူႏုိင္ေစရန္ အခြင့္ထူးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  
 
OHCHR သည္ Fellowship အစီအစဥ္ ေလးခုကုိ စီမံကြပ္ကေဲပးသည္။ ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။  
 

 မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား Fellowship အစီအစဥ္ သည္ မူရင္းဌာေနအုပ္စုမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစရန္ ပ့ံပိုးသည္။   

 လူနည္းစုမ်ား Fellowship အစီအစဥ္ သည္ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာစကား 
လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစရန္ 
ပ့ံပိုးေပးသည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ LDC Fellowship အစီအစဥ္ သည္  ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ား (LDC) မွ ဘဲြ႔ရေက်ာင္းသား 
မ်ားကို ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ဆုိင္ရာသင္တန္းတြင္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ပ့ံပိုးေပးသည္။  

 အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Fellowship အစီအစဥ္ သည္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို  ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ OHCHR ႏွင့္ NHRI တို႔၏လုပ္ငန္း တုိ႔ဆုိင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္ 
တြင ္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးသည္။    

 
 
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကုိ http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/  တြင္  digital format ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  
၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္စြဲစာအုပ္၏အခန္းမ်ားကုိ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ျပီး၊ ၎တုိ ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အကုိးအကားအားလုံး၏ လင့္ခ္မ်ားသုိ႔လည္း 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  
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Fellowship အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္အေသးစိပ္ 

 
Indigenous Fellowship Programme  
Indigenous Peoples and Minorities Unit 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations  
8–14, avenue de la Paix  
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
 
Fax: +41 (0)22 917 90 08 or +41 (0)22 928 90 66 E-mail: 
fellowship@ohchr.org 
 
Minorities Fellowship Programme  
Indigenous Peoples and Minorities Unit 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations  
8–14, avenue de la Paix 
 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: +41 (0)22 928 98 
45 
 
Fax: +41 (0)22 928 90 10 E-mail: minorities@ohchr.org 

 
Fellowship for Students from Least Developed Countries United Nations Institute for Training and 
Research (UNITAR) 
 
Palais des Nations 8–14, avenue de la Paix 
 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland Phone: +41 (0)22 917 86 
40  
Fax: +41 (0)22 917 80 47  
Website: http://www.ohchr.org or http://www.unitar.org/diplomacy 
 
Fellowship for NHRIs Staff  
National Institutions Unit 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations 
 
8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10- Switzerland 
 
Phone: + 41 (0)22 928 92 83 or + 41 (0)22 928 96 63 Fax: + 41 (0)22 928 90 18  
E-mail: niu@ohchr.org 
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၁။ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား Fellowship အစီအစဥ္ 

 
မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား Fellowship အစီအစဥ္ ကုိ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ OHCHR ၏ ကမၻာ့ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (၁၉၉၅-၂၀၀၄) ကု ိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ စတင္ခဲ ့သည္။ 

အေျခခံဦးတည္ခ်က္မွာ မူရင္းဌာေနကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဖြ႕ဲစည္းပုံစနစ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေစမည့ ္ ၎တို႔၏အသိပညာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔အား ခုိင္ခံလာေစျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။  
 

ဤအစီအစဥ္သည္ မူရင္းဌာေန အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ 

မူရင္းဌာေနအခြင့္အေရးဆုိင္ရာဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားရရိွေစမည့္ အခြင့္ထူးတစ္ရပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ၎တို႔၏ အဖြ႕ဲ အစည္း 

မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ 

အျပီးတြင္ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ အေထြေထြ အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၏အခြင့္အေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္း ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ႏုိင္မည့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျပီး၊ Fellowship အစီအစဥ္အတြင္း ရရိွထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို 

ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

အတြက္လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 

မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား Fellowship အစီအစဥ္သည္ ဘာသာစကားေလးမ်ိဳးျဖင့္ရွိရာ ၎တို႔မွာ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွားႏွင့္ စပိန္ 
ဘာသာစကားတုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ အဖြ႕ဲဝင္ ငါးဦးအား အစီအစဥ္၏ ဘာသားစကားတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက ္ေရြးခ်ယ္ပါသည္ -  

 ဂ်ီနီဗာအေျခစုိက္အစီအစဥ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာစကား) 
 Deusto အေျခစိုက္အစီအစဥ္ (စပိန္ဘာသာစကား) 
 Dijon အေျခစုိက္အစီအစဥ္ (ျပင္သစ္ဘာသစကား) 
 ေမာ္စကုိအေျခစုိက္အစီအစဥ္ (ရုရွားဘာသာစကား)  

 
ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္အစီအစဥ္ ကုိ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ OHCHR မွေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေမလတြင္ အစျပဳျပီး ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ေလးလၾကာျမင့္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာယႏၲယားမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဆိုင္ရာ အထူးၾကပ္မတ္သည့္ 
သင္ရုိးျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အျပန္အလွန္သင္ယူမႈျဖစ္ျပီး၊ ေျမာက္မ်ားစြာေသာေခါင္းစဥ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳံးသင္ၾကားျခင္း၊ 
တစ္ဦးျခင္းႏွင့္ အဖြ႕ဲ လုိက္ တာဝန္ခ်မွတ္ျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။  
 
Deusto Programme သည္ စပိန္ႏုိင္ငံ Bilbao ရွိ Deusto တကၠသုိလ္ႏွင့္ OHCHR  တုိ႔မွ ပူးတြဲအစပ်ိဳးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
အစီအစဥ္သည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလးလတာၾကာျမင့္ျပီး အပုိင္း ၂ ပိုင္းပါဝင္သည္။ ပထမအပုိင္းကု ိDeusto တကၠသုိလ္တြင္ 
ျပဳလုပ္ျပီး၊ ဒုတိယအပိုင္းကု ိဂ်ီနီဗာ ရွိ OHCHR တြင္ျပဳလုပ္သည္။ ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ တူညီ 
သလို၊ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတုိ႔အၾကား Basque NGO မ်ားႏွင့္ Basque အစုိးရတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ  
ဖလယွ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အားေပးပါသည္။ 
Dijon အစီအစဥ္ သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ Dijon ျမိဳ႕ရွိ Bourgogne  တကၠသိုလ္ႏွင့္ OHCHR တုိ႔ပူးတြဲအစပ်ိဳး ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ျပီး 
ျပင္သစ္ဘာသာစကားကု ိမိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယလက္သုံးစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား 
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အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ရက္သတၱပတ ္၁၀ ပတ ္(Dijon တကၠသုိလ္တြင္ ၄ ပတ္၊ ဂ်ီနီဗာရိွ OHCHR တြင္ 
၄ ပတ္၊ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ ပဲရစ္ျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(UNESCO) တြင္ ၂ ပတ္) ၾကာျမင့္ပါသည္။  

 
ေမာ္စကိုအစီအစဥ္ သည္ ရုရွားေျမာက္ပုိင္း မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ားအသင္းအဖြ႕ဲ (RAIPON) ႏွင့္ ေမာ္စကုိျမိဳ႕ရိွ OHCHR တုိ႔မွ 
ပူးတြဲကာ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာ္စကုိအစီအစဥ္တြင္ RAIPON၊ OHCHR ေမာ္စကုိရံုး ႏွင့္ ေမာ္စကုိရွိ အျခား 
ေသာ ကုလသမဂၢရုံးမ်ားတို႔ႏွင့္ သင္တန္းကာလ ၄ ပတ္ၾကာျမင့္ျပီး၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ OHCHR ရံုးတြင္ ေနာက္ထပ္ ၄ ပတ္ 
ၾကာျမင့္သည္။  
 
အားလံုးေသာ Fellowship အစီအစဥ္မ်ားက သင့္ေတာ္သည့္ေနရာထိုင္ခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

အျခားေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား အစသည္တို႔အတြက္ လစဥ္ ရပ္တည္္ေရးေထာက္ပ့ံေၾကးကို စီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

အရည္အခ်င္းမ်ားသတ္မွတ္ခ်က္ 
 

 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ားတစ္စု၏လူမ်ိဳးစုဝင္/အဖြ႕ဲဝင္ မ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ မူရင္း 
ဌာေနလူမ်ိဳးစု အသုိင္းအဝုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ပ့ံပိုးမႈေပးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ 

 အသက္အုပ္စုကုိ ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း အသက္ ၂၅ ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္ၾကား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ဦးစားေပး 
သည္။  

 မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ားမ်ားစြာသည္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးရရိွမႈအတြက္ လူမႈ-စီးပြားေရး အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေန 
ျခင္းကု ိ ေထာက္ရႈ၍ Fellowship အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ရန္ ေက်ာင္းသင္ပညာအရည္အခ်င္း ရွိ၊ မရိွသည္ 
ကန္သတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။  

 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္/အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔ျပန္လာသည့္အခါ အျခားေသာ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ဆႏၵရွိရပါမည္။  

 ေထာက္ပ့ံကူညီသည့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ခုိင္မာေသာ လူထုအသုိင္းအဝုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အသင္းဝင္မႈ ရိွျခင္းသည္ 
လုိလားဖြယ္ျဖစ္သည္။  

 အစီအစဥ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈရွရမည္။ 
 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ Fellowship အစီအစဥ္တြင္အသုံးျပဳမည့္ ဘာသာစကားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သူ 

မ်ားျဖစ္ရမည္။  
 
ဤ အစီအစဥ္ ကို ဘာသစကားေလးမ်ိဳးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ျပီး၊ ေလွ်ာ္လႊာေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ေန႔မ်ားမွာ ကြျဲပားၾကသည္။  
Fellowship ေလွ်ာက္လႊာပံုစီမ်ားအား ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြတ္ထားသည္မ်ားကိုသာ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
Fax ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရမည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္၊ 
သို႔ေသာ္ ေပးပို႔ပါကလည္း ေလွ်ာက္လႊာ၏ Part I ႏွင့္ Part II အား လက္မွတ္ထိုးျပီး၊ scan ဖတ္ကာေပးပို႔ရမည္။  
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ေလွ်ာက္လႊာကို ေပးပို႔ရမည့္လိပ္စာ 
 
Indigenous Fellowship Programme  
Indigenous and Minorities Unit 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Fax: +41 (0)22 917 90 08 or +41 (0)22 
928 90 66 E-mail: fellowship@ohchr.org 
 
Fellowship Programme အေၾကာင္းပုိမိုသိရွိရန္ႏွင့္ ဘာသာေလးမ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားရရွိရန္ OHCHR ၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။   
 

၂။ လူနည္းစုမ်ား Fellowship  အစီအစဥ္  
လူနည္းစုမ်ား Fellowship အစီအစဥ္  အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား လူနည္းစု 

မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား တုိ႔ကု ိေယဘုယ် အားျဖင့္ 

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုဆုိင္ရာအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အသိပညာ ရရိွေစမည့္ အခြင့္အထူး 

တစ္ရပ္ရရွိေစရန္ OHCHR မွ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစီအစဥ္ျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်အသိပညာရရွိကာ ၎ကိုမိမိတုိ႔၏လူနည္းစု ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

သည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ မိမိတုိ႔လူထုအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို Fellowship 

အစီအစဥ္အတြင္း ရရိွခဲ့သည့္ အသင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားအား သင္တန္းျပန္လည္ ေပးႏုိင္ မည္ဟို 

ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။  

 

ဘူလ္ေဂးရီးယားႏုိင္ငံရိွ ယခင္လူနည္းစုသင္တန္းသားမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ရပ္ရြာထူထု-ဦးေဆာင္သည့္ သင္တန္း 

 
ဘူလ္ေဂးရီးယား ႏိုင္ငံရိွ Roma ရပ္ရြာ 
လူထုမွ ယခင္ လူနည္းစုသင္တန္းသား 
တစ္ဦးမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လတြင္ 
Polski Trambesh  စည္ပင္သာယာေရး 
ဆုိင္ရာ သင္တန္းတစ္ခု   စီစဥ္ေဆာင ္
ရြက္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္း တင္သြင္းမႈ 
ကုိ OHCHR မွ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ သည္။ ယင္း 
စီမံကိန္းသည္ ထိုသူ၏ အဖြဲ႕စည္းျဖစ္ 
သည့္ Roma Together မွ Roma 
လူထု အသိုင္းအဝိုင္းအား ဥေရာပ 
အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ ေဒသရွိ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၉ ခုမွ အဆုိျပဳထားသည့္  

 
၂၀၀၅-၂၀၁၅ “Roma ဆယ္စုႏွစ္ 
ပါဝင္မႈ” ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေစရန္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ တပ္ဆင္မႈ ေပးသည့္ 
သင္တန္းတစ္ခုစီစဥ္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္မႈ 
ေပးပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ Roma 
အား တရားဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား 
ႏွင့္ ေန႔စဥ္အသက္တာမ်ားအေပၚ အမ်ား 
ဆုံးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေပးသည့္ 
အခ်က္မ်ားအတြက္ Roma ၏ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈတုိးျမွင့္ေစမည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ 
ဖန္တီေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။  

 
၎တုိ႔၏အဆုိျပဳခ်က္မွာ လူနည္းစု 
အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
မူဝါဒသြင္းအားစုကုိ စီစဥ္ေပးႏိုင္မည့္ 
ေဒသႏၲရလူနည္းစု ကုိယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မွ ဖြ႕ဲစည္းေပးရန္  ျဖစ္သည္။ ၎ 
အဆုိျပဳခ်က္ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ 
စည္ပင္သယာေရးေကာင္စီအၾကီးအကဲ 
တုိ႔မွ လက္ခံခဲ့ေလသည္။  
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လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ OHCHR သည္ လူနည္းစုFellowship အစိအစဥ္ ႏွစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရာ၊ တစ္ခုမွာ အဂၤလိပ္စကား 
ျဖင့္ျဖစ္ျပီး၊ အျခားတစ္ခုမွာ အာရပ္စကားျဖင့္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္အစီအစဥ္ကုိ ပါဝင္သူ ငါးဦးျဖင့္ 
ဧျပီလတိုင္းတြင္ သုံးလတာခန္႔ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးအစမ္းသပ္ အာရပ္စကာျဖင့္ျပဳသည့္အစီအစဥ္ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ 
ဂ်ီနီဗာရိွ OHCHR တြင္ တစ္လတာ သင္တန္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ပါဝင္သူ ေလးဦးႏွင့္အတူ ပထမဆုံး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း 
Fellowship အစီအစဥ္သည္ ေနရာထုိင္ခင္း၊ ေနထုိင္မႈအသုံးစရိတ္မ်ား၊ ဂ်ီနီဗာသုိ႔အသြားအျပန္လမ္းစရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
အာမခံ စသည္တုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ လစဥ္အေျခခံေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားစီစဥ္ေပးပါသည္။  

 
အရည္အခ်င္းမ်ားသတ္မွတ္ခ်က္ 
 ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသစကားဆုိင္ရာ လူနည္းစုဝင္ 

ျဖစ္ရမည္။  
 အသက္အုပ္စုကုိ ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း အသက္ ၂၅ ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္ၾကား ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဦးစားေပး 

သည္။  
 သက္ဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား တင္ျပႏိုင္ပါက၊ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးအရည္အခ်င္းမရိွမႈသည္ လူနည္းစု 

Fellowship အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ႏုိ္င္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ 
 ေငြေၾကားေထာက္ပ့ံသည္အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔) အသင္းအဖြဲ႕သည္ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း၊  

လူနည္းစုဝင္မ်ားပါဝင္ကာဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕မ်ိဳးျဖစ္က လုိလားဖြယ္ျဖစ္သည္။  
 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိေနရပ္/အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ျပန္လာသည့္အခါ မိမိ၏ လူနည္းစုဝင္မ်ားထံ သင္တန္း 

ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ႏုိင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆႏၵရွိရပါမည္။  
 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထု (သုိ႔)အဖြဲ႔အစည္း၏ ေထာက္ခံစာအေရးအသားရွိရမည္။  
 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကား (အာရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အဂၤလိပ္)ႏွင့္ ေကာင္းစြာရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိရမည္။  
 
Fellowship ေလွ်ာက္လႊာပံုစီမ်ားအား ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြတ္ထားသည္မ်ားကိုသာ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
Fax ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရမည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ 
မဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ ေပးပို႔ပါကလည္း ေလွ်ာက္လႊာ၏ Part I ႏွင့္ Part II အား လက္မွတ္ထိုးျပီး၊ scan ဖတ္ကာေပးပို႔ရမည္။  
 
 

ေလွ်ာက္လႊာကို ေပးပို႔ရမည့္လိပ္စာ 
 

Minorities Fellowship Programme 
Indigenous and Minorities Unit 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 928 98 45 
Fax: +41 (0)22 928 90 10 E-mail: 
minorities@ohchr.org 
 
Fellowship Programme အေၾကာင္းပုိမိုသိရွိရန္ႏွင့္ ဘာသာေလးမ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားရရွိရန္ OHCHR ၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။   
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၃။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ LDC Fellowship အစီအစဥ္ 
II 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား(LDCs)မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လူ႔အခြင့္ဆိုင္ရာ Fellowship အစီအစဥ္  ကု ိ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ OHCHR ႏွင့္ ကုလသမဂၢေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနသိပၸံ (UNITAR) တုိ႔မွ ပူးတြဲကာ 
ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ LDC မွသင္တန္းသားမ်ား၏ လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္အထိ နားလည္မႈအား ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ OHCHR ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း သိနားလည္ 
ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ား (သုိ႔) LDCs မွ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကူညီမႈႏွင့္ ပါဝင္ပ့ံပိုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ 
အတူ OHCHR ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ယႏၲယားမ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
ဤအစီအစဥ္ကုိ ဂ်ီနီဗာရိွ OHCHR ရုံးတြင္  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း 
ႏွင့္ OHCHR ၏လုပ္ငန္းကုိ လက္ေတြ႔က်ေသာထိေတြ႔မႈႏွစ္မ်ိဳးပါဝင္ျပီး  ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 
ေလ့က်င့္ခန္း ပုံစံမ်ားျဖင့္ေဆာက္ရြက္ကာ OHCHR ရုံးခြတဲစ္ခုႏွင့္အတူ အလုပ္တာဝန္တစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေပးအပ္ပါသည္။ ဤFellowship အစီအစဥ္ကုိ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈရွိ၊ မရွိမွာ ရရိွသည့္ ရန္ပုံေငြ 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါမည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ Fellowship အစီအစဥ္သည္ LDC မ်းမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးထားပါသည္။3 ေလွ်ာက္ 
ထားသူမ်ားသည္ ဘဲြ႕ရ ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပညာရပ္က႑တစ္ခု (ဥပမာ၊ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ လူမႈေရးသိပၸံ သုိ႔မဟုတ္ သမိုင္းဘာသာ) ျဖင့္ ဘဲြ႔ဒီဂရီကုိေဆာင္သူ ျဖစ္ရမည္။  ေလွ်ာက္ 
ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳစဥ္တြင္ အသက္ ၃၀ ေအာက္ျဖစ္ရမည္။  
 
အစီအစဥ္တက္ေရာက္မည့္သူ၏ လမ္းစရိတ္မ်ားကို အစီအစဥ္မွ ပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ီနီဗာတြင္ ၎တုိ႔၏ ေနထုိင္မႈ အသုံး 
စရိတ္မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဗီဆာေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ေနထုိင္စရိတ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မေတာ္တဆမႈအာမခံ 
တုိ႔ကုိလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 
ဤအစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္မွ ရရိွသည့္ ရန္ပုံေငြအေပၚတြင္မူတည္ေနေလရာ၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ 
OHCHR ႏွင့္ UNITAR ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးရန္ အားေပးပါသည္။  
 
 
 
 

Human Rights LDC Fellowship သို႔ဆက္သြယ္ရန္ 
 
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) 
 
Palais des Nations 8–14, avenue de la Paix 
 
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland  
Phone: +41 (0)22 917 86 40  
Fax: +41 (0)22 917 80 47 
 
 

                                                                 
3 3

 To learn more about the criteria used by the United Nations to designate a least developed 
country visit http://www.unohrlls.org/ 
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၄။ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Fellowship အစီအစဥ္ 
 

အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Fellowship အစီအစဥ္ ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 

OHCHR ၏ အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားယူနစ္ မွစီမံကာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ပါဝင္သူမ်ား 

အား ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဖြ႕ဲစည္းပံုစနစ္၊ NHRIs ႏွင့္/အတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ OHCHR ၏လုပ္ငန္း၊ NHRI မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ သည့္ နည္းပညာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႔ဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ လက္ေတြ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိေစမည့္ အခြင့္ထူး 

ရရိွေစရန္ ရည ္ရြယ္ပါသည္။ အစီအစဥ္တက္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ NHRI မ်ားသို႔ျပန္လာၾကျပီး ၎တို႔၏ အဖြ႕ဲ 

အစည္းမ်ား ကု ိႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ အားျဖည့္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။  
 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဂ်ီနီဗာရိွ OHCHR ရုံးတြင္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ သင္တန္းကာလအတြက္ တက္ေရာက္ 
သူ ႏွစ္ ဦးေရြးခ်ယ္ျပီး ပထမသင္တန္းကုိ ဇန္နဝါရီလမွအစျပဳကာ၊ အျခားသင္တန္းကို ဇူလိုင္လတြင္ အစျပဳပါသည္။ 
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားတို႔ဆုိင္ရာ ပုံမွန္အေသးစိပ္ရွင္းလင္းညႊန္ၾကား 
ခ်က္ရရွိကာ၊ ခ်မွတ္သည့္တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  
 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအတည္ျပဳထားသည့္စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဲရစ္အေျခခံမူ4 ႏွင့္ ကုိက္ညမီႈရွိသည့္ 
NHRI တစ္ခုတြင္ လုပ္သက္အေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ရွိျပီး၊ NHRI ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ျပည္တြင္း 
အဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ တုိ႔တြင္ လုပ္သက္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။  
 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ NHRI မ်ားမွ ေထာက္ခံစာတစ္ခုရရိွရမည္ျဖစ္ျပီး၊ Fellowship အစီအစဥ္အတြင္း ရရိွ 

သည့္ အသိပညာႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္သည့္အခါ ၎တို႔၏ NHRI မ်ားအတြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ 

မ်ားထံ ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳရပါမည္။ ၎တို႔သည္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျပင္သစ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ 

သူမ်ားျဖစ္ရမည္။ OHCHR သည္ Fellowship ကာလအတြင္း လစဥ္အခေၾကးရရိွသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေငြးေၾကး အေထာက္အပ့ံ 

မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား (ကိုယ္ပုိင္လံႈ႔ေဆာ္မႈစာ၊ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္း၊ မိမိတုိ႔၏ NHRI မ်ားမွ 
ေထာက္ခံစာ) ကုိ OHCHR ရံုးသုိ႔ တိုက္ရုိက္ေပးပို႔ရမည္။ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားယူနစ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (ICC) ၏ ဗ်ဴရုိႏွင့္ 
အတုိင္အပင္ခံျပဳကာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈျပဳပါသည္။  
 
 

ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ရမည့္လိပ္စာ  
National Institutions Unit 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: + 41 (0)22 928 92 83 or + 41 (0)22 928 96 63 
Fax: + 41 (0)22 928 90 18 
E-mail: niu@ohchr.org 
For current information on the NHRIs Fellowship Programme visit OHCHR’s website. 

                                                                 
4
 See General Assembly resolution 48/134, annex. 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  24       

 

ခ။ ေလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား (Training workshops) 
 
ေလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို တိက်ေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးယႏၲယားမ်ားအေၾကာင္း သင္ယူေစရန္ ႏွင့္၎တို႔အားအသုံးျပဳျခင္းကုိ မည္သို႔အားျဖည့္ေစႏိုင္မည္ဟူသည့္ 
အခြင့္ထူးေပးပါသည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ေနာက္ဆက္တြေဲလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
 
စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ေနာက္ဆက္တြေဲလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ သည္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 
ဆုိင္ရာရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ျပီး စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။  
 
OHCHR သည္ ျပည္တြင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာအစီရင္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပါဝင္ကူညီေပးရန္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစမည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ ေပးရန္ 
၎တို႔၏ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ OHCHR သည္ 
ဤအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ NHRI မ်ား၊ NGO မ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ျပီး 
၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိပ့ံပိုးေပးမည့္ ျပည္တြင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ယက္မ်ား ဖန္တီးျပဳလုပ္မႈကို 
အားေပးရန္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္   
 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ OHCHR သည္ ကမာၻေဒသအသီးသီးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကု ိ

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသင္တန္းအစီအစဥ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ကု ိ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ အဖြ႕ဲမ်ား၏လပု္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ 

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 

ကြန္ယက္အဖြ႕ဲမ်ားတည္ေဆာက္မႈအတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ OHCHR သည္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ 

အစုိးရမ်ားအတြက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားးႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ားအားျဖင့္ သင္တန္း တုိက္ရုိက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ျပီး 

ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါဝင္အားေပးပါသည္။ 
 
 

ေနာက္ဆက္တြေဲလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ာအတြက္ 
ထပ္မံသိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ဆက္သြယ္ပါ 

 
Human Rights Treaties Branch Treaties and Follow-up Unit 
Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - 
Switzerland Fax: +41 
(0)22 917 90 22 
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အထက္ပါေဖာ္ျပျပီးသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ OHCHR သည္ ၎၏မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရုံးမ်ားတည္ရွိမႈ 
အားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ 
စပ္ဆုိင္သည့္ ျပည္တြင္းသင္တန္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ား ကိ ုပုံမွန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိပ္အခ်က္အလကမ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက 
ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၄ (လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား) ကုိ ၾကည့္ပါ။  
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၃။ OHCHR ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္မ်ား 

က။ OHCHR ထုတ္ေဝမႈမ်ား  
 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး(OHCHR)၏ ထုတ္ေဝမႈမ်ားအစီအစဥ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အေျခခံ 
လြတ္လပ္မႈတုိ႔အေၾကာင္းကိုအျမင္ဖြင့္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အား ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 
ကမာၻအႏွံ႔ အမ်ားသိရွိေစရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားတြင္သုံးသပ္မႈျပဳထား 
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈျပဳရန္ အားေပးပါသည္။ အဓိကက်ေသာထုတ္ေဝမႈအမ်ိဳးအစား 
ငါမ်ိဳး ရွိပါသည္ -  

၁။  အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (fact sheets) သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာလူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ႏွင့္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

၂။  အထူးထုတ္ေဝသည့္စာတမ္းမ်ား (special issue papers) သည္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ 
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။   

၃။ OHCHR သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ားတြင္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတုိ႔အတြက္ 
လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား၊ လက္စြမဲ်ားႏွင့္ လက္စြစဲာအုပ္မ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  

၄။ က်မ္းကိုးအခ်က္အလက္မ်ား (Reference material) သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးျပဳေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတြက္ အဓိက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသိပၸံ တုိ႔ကု ိေဖာ္ျပေပးသည္။ 

၅။ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို အမ်ား သိရိွေစရန္ 
သတင္းျပန္ၾကားေပးသည္။   

 

 

၁။ အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား (Fact Sheet) 
 

OHCHR အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ားသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပး 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ားသည္ တိက်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား (သုိ႔) အဖြ႕ဲမ်ား အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ 
ေပးျပီး၊ အျခားေသာအရာမ်ားက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း 
ကု ိရွင္းျပေပးသည္။ အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္မည္သို႔ အတူတကြ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟူသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာလမ္းညႊန္မႈ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးသည္။ 
 

၂။ အထူးထုတ္ေဝသည့္စာတမး္မ်ား (special issue papers) 
 

အထူးထုတ္ေဝသည့္စာတမ္းမ်ား သည္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ကု ိ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။  
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေၾကာင္းအရာျဖစ္တည္မႈ၊ အေရးၾကီးမႈႏွင့္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား စသည္တုိ႔အေပၚ 
မူတည္၍ ေရႊးခ်ယ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက အခ်ိဳ႕ေသာအထူးထုတ္ေဝသည့္စာတမ္းမ်ားမွာ -  
လူ႔အခြင့္အေ၇းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ေတာင္းဆုိမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ပဋိပကၡလြန္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ သုံးသပ္ျခင္း(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒ 
ေကာင္စီႏွင့္ပူးတြဲထုတ္ေဝသည္)၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏အခြင့္အေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  
_____________________________________________ 
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကုိ http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/  တြင္  digital format ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  
၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္စြဲစာအုပ္၏အခန္းမ်ားကုိ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ျပီး၊ ၎တုိ ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အကုိးအကားအားလုံး၏ လင့္ခ္မ်ားသုိ႔လည္း 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  
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၃။သင္တန္းႏွင့္ပညာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  
 
OHCHR သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သည္ ရဲဌာန၊ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ သူမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္အဖြဲ႕ 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္စီ အစရွိသည့္ ကြဲျပားသည့္က႑မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ အေၾကာင္း 
လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား လည္းေကာင္း က်ယ္ျပန္ေသာျခံငုံသုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 
စီစဥ္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။  
 

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သင္တန္းတြမဲ်ား တြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား အသိအျမင္တုိးပြားလာေစမည့္ လက္စြဲ စာအုပ္မ်ား 
ႏွင့္ လက္စြမဲ်ား ပါဝင္ျပီး အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ သူမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ OHCHR သင္တန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပိုးရန္ စီမံထား ေသာ္လည္း၊ ယင္းထုတ္ေဝမႈ 
မ်ားသည္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အုပ္စုမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာပညာေရး စီစဥ္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႔က်ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ကူညီေပးပါသည္။ သင္တန္းလက္စြမဲ်ားသည္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ 
ပါဝင္သူမ်ိဳးစုံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေနာက္ခံ သမုိင္း စသည္တုိ႔ဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကဳံအရ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြမႈရွိပါသည္။ လုိအပ္ပါက သင္တန္းေပးသူမ်ား လက္စြအဲသုံးျပဳျခင္းကုိ ပ့ံပုိးေပးမည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။   
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာပညာေရးတြမဲ်ား တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အားလံုးမွ အေထြေထြလူ႔အခြင့္အေရးပညာေရး ဆုိင္ရာ ၾကိဳးပမ္းမႈ 

မ်ားကု ိပ့ံပိုးေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ ၎တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္ 

ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတို႔ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

တစ္ေပါင္းတည္းစုစည္းထားမႈ၊ ပညာသင္ၾကားသ ူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ 

ေပးသည့္ စာေစာင္ အစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။  
 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လမ္းညႊန္တြ ဲမ်ား တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔အတြက္ ကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံ 
တကာႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ မည္သို႔ရရိွႏုိင္မည္ 
ဟူသည့ ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားခ်မွတ္မႈ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္း စီးရီးတြဲ တြင္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ 
လမ္းညႊန္ ႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္  တုိ႔ပါဝင္ျပီး ၎တြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ယႏၲယားမ်ားကို လူနည္းစုမ်ားက မည္သုိ႔အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟူသည့္ စာေစာင္ ငယ္ ၁၄ 
အုပ္ပါဝင္ပါသည္။  
 

၄။ က်မ္းကိုးအခ်က္အလက္မ်ား (Reference Material) 

 
က်မ္းကိုးအခ်က္အလက္မ်ား သည္ အဓိကက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေရးၾကီး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသို႔ သုေတသနျပဳသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒသမားမ်ားမွ ရရိွႏုိင္ေစရန္ ပ့့ံပုိးေပး 
သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ The New Core International Human Rights Treaties ကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol or the 
Selected Decisions of the Committee against Torture ကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒသိပၸံ တုိ႔ ပါဝင္သည္။  
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၅။ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံ အခ်က္မ်ား 
 
ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာ ပုိစတာမ်ား အပါအဝင္  အေထြေထြ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း  အေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကားေပးရန္လည္းေကာင္း၊ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေမးအမ်ားဆုံး ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။  
 

OHCHR ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို မည္သို႔ရရိွႏိုင္မည္နည္။  
 
OHCHR သည္ ၎၏ ထုတ္ေဝမႈစာရင္းကို ပုံမွန္ update လုပ္ေပးပါသည္။ OHCHR ထုတ္ေဝမႈအမ်ားစုကုိ ကုလသမဂၢ 
တရားဝင္ဘာသာစကား ေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္ထုတ္ေဝသည္ - အာရပ္ (A)၊ အဂၤလိပ္ (E)၊ ျပင္သစ္ (F)၊ ရုရွား (R)၊ ႏွင့္ စပိန္(S)။  
 
(W) ဟုအမွတ္အသားျပဳထားသည့္ ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွ အခမဲ့ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏုိင္ပါသည္။ 

(*)အမွတ္ျပဳထားသည့္ ထုတ္ေဝမႈမ်ားမွာ ကုလသမဂၢအေရာင္းစာေပထုတ္ေဝမႈမ်ား  ျဖစ္ျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ စာအုပ္ဆုိင္ 

မ်ား ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။  

 
ပုိမိုသိရွိလုိပါက နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢစာအုပ္ဆုိင္၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ (readers in Asia and the Pacific, Latin 
America and North America) သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ီနီဗာရွိ အစာအုပ္ဆုိင္ (readers in Africa, Europe and the Middle 
East) တုိ႔ထံ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  

 
 

လက္ရွိOHCHR ထုတ္ေဝမႈဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြက္ OHCHR ၏ publications ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
စာမ်က္ႏွာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေပးပါ။   

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္အသစ္ေသာ ထုတ္ေဝမႈမ်ားရွိလာေသာအခါ 
publications@ohchr.org  သုိ႔ အီးေမးလ္စာေရးပို႔ေပးပါ။  
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OHCHR ထုတ္ေဝမႈအမ်ားစုကို အြန္လုိင္းေပၚမွ ရရယူႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းတန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းအနည္းအက်ဥ္းတို႔အတြက္ 
ေအာက္ပါလိပ္စာမွ မွာယူႏိုင္ပါသည္။  

 
Publications and Information Desk 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 
Phone: +41 (0)22 928 92 24  
Fax: +41 (0)22 928 90 10 
E-mail: publications@ohchr.org 
 
 
OHCHR ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို မွာယူသည့္အခါ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကု ိရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးရမည္ - 

 ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို မည္သို႔အသုံးခ်သြားမည္ဟူသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ေဖာ္ျပပါ။ သင္တန္းသင္ရုိး၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
ေန႔စြမဲ်ား၊ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။ သင္တန္း သုိ႔မဟုတ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္အစီအစဥ္ ျပီးဆုံးျပီးေနာက္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို စာတုိက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
ေပးပို႔ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။  

 ထုတ္ေဝမႈတစ္ခုစီတုိင္းမွ ေတာင္းဆိုထားသည့္အေရအတြက္ 
 ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္အမည္ 
 အဖြ႕ဲအစည္းအမည္ (ရွိပါက) 
 လိပ္စာ 
 ဖုန္းနံပါတ္ 
 ဖက္စ္ နံပါတ္ 
 အီးေမးလ္လိပ္စာ 

 
ထုတ္ေဝမႈမ်ားမွာယူရမည့္ေဖာင္ပံုစံကို ေဒါင္းလုတ္ရယူရန္ OHCHR Publications ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာသို႔ ဝင္ေရာက္ပါ။ 
ကုန္ပစၥည္းေပးရန္ခြင့္ျပဳေသာအခါ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ကုလသမဂၢရုံးအနီးတြင္ လာေရာက္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ 
အေရ အတြက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျပီး စာရင္းတြင္  ကြက္လပ္မ်ားရိွေနျခင္းသည္ သိုေလွာက္ရံုတြင္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္ဆံုးေန 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

 
OHCHR ထုတ္ေဝမႈမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို  စီးပြားျဖစ္ထုတ္ေဝသူမ်ားမွ ျပန္လည္ ပရင့္ထုတ္ျခင္း (သုိ ႔) ျပန္လည္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းျပဳလုိေသာ္ ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢထံရုံး၊ Sales Section, Palais des Nations, 8-14, avenue de la Paix, 
CH-1211၊ ဂ်ီနီဗာ ၁၀၊ ဆြစ္ဇလန္။ အီးေမးလ္ - unpubli@unog.ch သုိ႔ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေပးပုိ႔ရပါမည္။  
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ခ။ OHCHR စာၾကည့္တိုက္  
 

ဂ်ီနီဗာရိွ OHCHR စာၾကည့္တိုက္ သည္ OHCHR မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ OHCHR ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း ျပီးျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ၎တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား၊ 
ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားစသည့္ တစ္မူထူးျခားေသာစုေဆာင္းမႈကုိ ပံုႏိွပ္စာေပမ်ားျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ အီလက္ ထေရာနစ္ပုံစီျဖင့္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းထားပါငည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း 
ေလ့က်င့္ေရး ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္စုစည္းမႈတစ္ရပ္လည္းကု ိေပါင္းစပ္ထားသည့္ ယင္းစာၾကည့္တိုက္သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ 
လည္း ေကာင္း၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အျခားၾကီးမားသည့္စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ သုေတသနေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳထားျပီး အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းရွာေဖြမႈႏွင့္ အကုိးအကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပုိးေပး 
ထားပါသည္  
 
OHCHR စာၾကည့္တိုက္သည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည္နည္းတူ၊ အဖြ႕ဲအစည္းအျပင္ဘက္ရွိ 
စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ပေရာ္ဖယက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္လည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ NGO မ်ားႏွင့္ 

ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢရုံးမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ NGO မ်ားကို စာၾကည့္တိုက္သုိ႔လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္အသုံးျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳ ေပးထားပါသည္။ အျခားေသာ NGO အဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ 

ယာယီဝင္ေရာက္အသုံးျပဳခြင့္ကတ္ျပားကု ိရရွိႏိုင္ပါသည္။  
 
စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ရက္မွာ တနလၤလာေန႔မွာ ေသာၾကာအထိျဖစ္ျပီး၊ ဖြင့္ခ်ိန္မွာ နံနက္ပုိင္း နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ 
ထိလည္းေကာင္း၊ မြန္းလြ ဲ၂း၀၀ မွ ၅း၀၀ ထိလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ လာေရာက္သူမ်ားတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္တစ္ခု 
(ကုလသမဂၢအမွတ္တံဆိပ္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ မွတ္ပုံတင္ကတ္ သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေမာင္းလုိင္စင္)ယူေဆာင္လာရမည္။ 
ရည္ညႊန္းက်မ္းကုိး စာအုပ္မ်ားကိုအမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းယူေဆာင္သြားခြင့္မရိွဘဲ စာၾကည့္တုိက္အတြင္းတြင္ 
သာ အသုံးျပဳရပါမည္။ စာၾကည့္တုိက္အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ OHCHR စာၾကည့္တိုက္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား ကုိလိုက္နာ 
ရပါမည္။ အုပ္ထိန္းသူမပါရွိေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို ဝင္ခြင့္မျပဳပါ။  
 

OHCHR စာၾကည့္တုိက္သို႔မည္သို႔ဆက္သြယ္မည္နည္း 
 

OHCHR စာၾကည့္တိုက္သည္ Giuseppe Motta အေဆာင္အအံု၏  
ေျမညီထပ္တြင္တည္ရိွသည္။  
(48, Avenue Giuseppe Motta, Geneva). 

 

စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ရက္မွာ တနလၤလာေန႔မွာ ေသာၾကာအထိျဖစ္ျပီး၊ ဖြင့္ခ်ိန္မွာ နံနက္ပုိင္း နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ ထိ လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ 
၂း၀၀ မွ ၅း၀၀ ထိလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ လာေရာက္သူမ်ားတြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္တစ္ခု (ကုလသမဂၢအမွတ္တံဆိပ္၊ 
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ မွတ္ပုံတင္ကတ္ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္)ယူေဆာင္လာရမည္။  
 

Phone: +41 (0)22 928 97 90 
Fax: +41 (0)22 928 90 65 
E-mail:  library@ohchr.org 
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ဂ။ အျခား OHCHR အရင္းအျမစ္အခ်က္အလက္မ်ား  
 
OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ားႏွင့္ OHCHR ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတုိ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္  အထုတ္ေဝမႈမ်ား၊ က်မ္းကုိးအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားေသာစာတမ္းမ်ားတို႔ကုိ ရွာေဖြရန္အသုံးဝင္လွသည့္ 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ပင္မစာမ်က္ႏွာတြင္ search boxes မ်ားရွိျပီး ၎အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္တုိ႔ကု ိႏုိင္ငံအလုိက္၊ ထုတ္ေဝမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စိတ္ပါဝင္စားမႈအလုိက္ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါသည္။  
 
ကုလသမဂၢတရားဝင္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ အြန္လိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ၏ Official Document System ေပၚမွတဆင့္ 
ဝင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။  
 
မီဒီယာစင္တာ 
 
OHCHR ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား တုိ႔ကု ိအြန္လိုင္းတြင္ မီဒီယာစင္တာမွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 
လက္တေလာသတင္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ပြအဲစီအစဥ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီး၏ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ေမာ္ကြန္း 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကု ိOHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈျပဳလိုသည့္ မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ 
Communications Section သုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  
 
E-mail: press-info@ohchr.org 
Phone: +41 (0)22 917 97 67 (OHCHR Spokesperson) 
+41 (0)22 917 93 83 (Information Officer). 
 
News alert မ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ရရွိလုိပါက press-info@ohchr.org သုိ႔ ေတာင္းဆိုမႈျပဳႏုိင္သည္။  

 
တိက်ေသာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ယႏၲယားမ်ားအတြက္ OHCHR အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤလက္စြစဲာအုပ္ ၏ သက္ဆုငိ္ရာအခန္း(မ်ား)သုိ႔ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈျပဳေပးပါ။  
 
 
 
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကုိ http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/  တြင္  digital format ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  
၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္စြဲစာအုပ္၏အခန္းမ်ားကုိ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ျပီး၊ ၎တုိ ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အကုိးအကားအားလုံး၏ လင့္ခ္မ်ားသုိ႔လည္း 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  
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၄။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း 
 
မည္သို႔ေသာအဖြ႕ဲမ်ိဳးနည္း 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ 
မ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး 
သေဘာ တူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏုိင္ငံမ်ားအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေပးေသာ အမွီအခုိကင္းသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း 
ထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည္။  
ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ခ်မွတ္သည့္ ေျခလွမ္း 
မ်ားဆိုင္ရာ   အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုံမွန္ 
တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ တုိင္းၾကားမႈ 
တစ္ခုစီကုိလက္ခံကာ စဥ္းစားေပးရန္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သလို၊ မ်ားစြာေသာ 
အဖြ႕ဲမ်ားမွ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ညွမ္းပန္းႏိွပ္ဆက္မႈကာကြယ္တားဆီး 
ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ သည္ လြတ္လပ္မႈ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရဖြယ္ရွိသူမ်ားရွိေသည့္ေန
ရာသုိ႔ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ ကာကြယ္ 

တားဆီးေပးေစရန္အတြက္ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရွိသည္။  
 
၎တို႔မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကနည္း 

 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားဆိုင္ရာလက္ေတြ႔ 
က်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
လုိက္နာရမည့္ တာဝန္အျပင္၊ အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈျပဳပံုကုိ ပုံမွန္ အစီ 
ရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သည္ ၎ 
အစီရင္ခံစာမ်ား ကုိ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်က္ေမွာက္တြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ 
ေထာက္ရႈလ်က္ သုံးသပ္မႈ ျပဳပါသည္း 
အစီရင္ခံစာကုိ သုံးသပ္မႈျပဳစဥ္  အဖြဲ႕ 
ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထပ္ဆင့္တင္သြင္းေသာ 
အေရးအသားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းပါ 

သည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ 
အေရးအဖြဲ႕အစည္မ်ား(NHRI)ႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 
အဖဲြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)၊ ပညာေရး 
ဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အစရွိသည္ 
တုိ႔ထံမွလည္းသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရယူပါသည္။  
 
ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ အေျချပဳလ်က္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သည္ 
"နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္” (Concluding 
observations) ကုိ ခ်မွတ္ပါသည္။ 
၎သံုးသပ္ခ်က္သည္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အျပဳ 
သေဘာ ေဆာင္သည့္ က႑ပုိင္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံမ်ား ထပ္မံတာဝန္ 
ယူရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာခ်ဳပ္အဖဲြဲ႕မွ အၾကံျပဳခ်က္ ေပးသည့္ 
နယ္ပယ္ကိုလည္းေကာင္း ရည္ညႊန္း 
ပါသည္

 
_____________________________ 
ဤလက္စြဲစာအုပ္ကုိ http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/  တြင္  digital format ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  
၎ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္စြဲစာအုပ္၏အခန္းမ်ားကုိ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ျပီး၊ ၎တုိ ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အကုိးအကားအားလုံး၏ လင့္ခ္မ်ားသုိ႔လည္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
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စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ 
မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ သုံးသပ္မႈ 
ျပဳသည့္အျပင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ မႈကုိ 
အားျဖည့္ေပးေစမည့္ အျခားေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက ္
ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ - 
 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ 
လူမ်ိဳး ေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈပံုသ႑ာန္ 
အားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရး ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ၊ ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ 
ေရးေကာ္မတီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား 
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု ဝင္မ်ား 
အားလံုး တို႔အား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ၊ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ႏွင့္ 
အတင္းအက်ပ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
ေစမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ (၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ သည္၊ တည္ 
ေထာင္မႈ မျပဳ ေသး) စသည္တုိ႔ 
သည္ တစ္ဦး ျခင္းဆီ (သုိ႔မဟုတ္ 
လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဖိႏိွပ္ ဆက္ဆံမႈမ်ား 
ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား ခြျဲခားဆက္ဆံ 
မႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ မသန္ 
စြမ္းပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ တို႔၏ အမႈကိစၥ 
မ်ားဆုိင္ ရာ လူအုပ္စုမ်ား) မွ ၎တုိ႔ 
၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ၎ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ အဖြ႕ဲဝင္ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခု အားျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရမႈ 
အတြက္ တင္ျပ လာသည့္ တုိင္ၾကား 
မႈမ်ား (သုိ႔) 
ဆက္သြယ္သတင္ေပးပို႔ခ်က္ မ်ားကို 

သုံးသပ္ စဥ္းစားေပး ႏိုင္ပါ သည္။ 
၎သည္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ 
ရိွေသာအခါ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္  ယဥ္ေက်းမႈ 
အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္  ၏ လိုက္နာရန္ ေရႊးခ်ယ္ 
ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္ တြ ဲ
စာခ်ဳပသ္ည္လည္း တစ္သီးပုဂၢလ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ကို ခြင့္ျပဳေပး လာပါ 
လိမ့္မည္။ ယင္းတုိင္ၾကားမႈ 
ယႏၲယားမ်ား အတြင္း စာခ်ဳပအ္ဖြ႕ဲ 
မ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေနာက္ဆုံး 
ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ မခ်မွတ္ႏိုင္မီ 
ကာလအထိ အေျခ အေနတစ္ရပ္ကုိ 
ထိန္းသိမ္း ေပးရန္ ယာယီ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။  
 

 ညွဥ္းပန္းနိွပ္စက္မႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္
မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏိွပ္ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ၊ 
မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ 
ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ 
စသည္ တုိ႔ သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ၊ စိုးရိမ္ 
ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တက် 
ျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ 
ေသခ်ာ ေသာ အရိပ္နိမိတ္မ်ားပါဝင္ 
သည့္ ခိုင္မာေသာ သတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရရိွပါက စံုစမ္း စစ္ေဆး 
မႈမ်ား အစပ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။  

 လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ညွဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခား ဆက္ဆံ 

မႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု 
ဝင္မ်ား အားလုံးတုိ႔အား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အေရးဆုင္ိရာ 
ေကာ္မတီ တို႔တြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း 
တုိင္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး အတြက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရိွပါသည္။  
 

 လူမ်ဳိးေရဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ 
ၾကိဳတင္သတိေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာ
းႏွင့္ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာငခ္်က္ 
တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္း မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထား 
ပါသည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား 
သည္ အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လည္း ခ်မွတ္ျပီး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ မႈ အတြက္ လက္ေတြ႔က် 
ေသာ လမ္းညႊန္ စီစဥ္ေပးရန္ တိက်ေသာ 
အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အေပၚ 
က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအတြက္ 
အစည္းအေဝး က်င္းပေပး ပါသည္။  

 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား 
ထံမည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီ 
ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
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ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတု႔ိကုိ ပ့ံပိုး 
ကူညီရန္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရိွပါသည္။  
 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းအေနျဖင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားစနစ္ 
ႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္မႈျပဳႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 
စြာ ရိွပါေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ တစ္ခုစီ 
တုိင္း၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ဥပမာ- 
 သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ အတည္ 

ျပဳခ်က္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 
 အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုိက္နာေဆာင ္

ရြက္မႈကုိ ၎တုိ႔၏ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ 
မ်ားသုိ႔  အေရးအသားျပဳထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေရး 
အသားျပဳထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ႏွင့္အတူ တင္သြင္းျခင္း 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ 
တစ္ခုစီတုိင္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚ 
မူတည္ျပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာ 
ခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ အစည္းအေဝးက႑မ်ားတြင္ 
ေလ့လာသူေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ေျပာ 
တင္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ျခင္း၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ 
မ်ား၏ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈ ျပဳျခင္း၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား 
(လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ လူမ်ိဳးေရး 
ခြျဲခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး 
ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး 
ေကာ္မတီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ား အားလုံးတုိ႔ 
အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္ 
အေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ) တုိ႔ထံ 
တုိင္းၾကားမႈတစ္ခုစီ တင္သြင္းျခင္း၊  

 လွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေဆာင္ 
ရြက္မႈျပဳရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား စီစဥ္ပံ့ပုိးေပးျခင္း (ညွဥ္းပန္းႏိွပ္ 
စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ား) 

 ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ အေရးၾကီး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီစဥ္ 
ပံ့ပုိးေပးျခင္း (လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး 
ဆုိင္ရာေကာ္မတီ)၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိင္ုရာ စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ 
မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ေကာ္မတ ီ
ေပါင္းစံုသုိ႔ တင္ျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက ္
ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္း 
 
 
ေကာ္မတီအားလံုးကုိ ဂ်ီနီဗာရွိကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးမွတဆင့္ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း 
ဆက္သြယ္ႏုိ္င္ပါသည္။  
 [ဆက္သြယ္လိုသည့္ေကာ္မတီအမည္] 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 
+41 (0)22 917 90 29 
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က။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားဟူသည္ မည္သည္နည္း။   
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ ကုိးခုသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ 
လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ5 သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈ6 အားျဖင့္လက္ခံလုိက္ေသာအခါ ၎သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲဝင္ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သြားျပီး ၎တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒေရးရာ 
လုိက္နာရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မွတ္ယူရပါသည္။7 သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (သုိ႔) 
သေဘာတူညီျခင္းျပဳေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၎၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ 
ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာလြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မတီ(လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား)ကု ိ
ဖြ႕ဲစည္းရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။8   
 
ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္သည္ ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအားေကာင္းလာေစရန္ 
အေရးၾကီး ေသာအခန္းက႑မွပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေယဘုယ်ျဖစ္ေနသည့္ 
အေျခခံလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပံုမွန္တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ 
ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။  

 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳုပ္အဖြဲ႕ကုိးဖြ႕ဲရွိလာပါသည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ - သည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (၁၉၉၆) ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ားတို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေပးသည္။  

 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ - သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။  

                                                                 
5 Ratification, acceptance and approval all refer to the act whereby a State establishes its consent to be bound by a treaty. As a 
step preceding ratification, the signature of a treaty also creates an obligation on a State, in the period between signature and 
ratification, acceptance or approval, to refrain in good faith from acts that would defeat the object and purpose of the given 
treaty (see article 18 of the 1969 Vienna Convention of the Law of Treaties). 
6 Accession is the act whereby a State that has not signed a treaty expresses its consent to become a party to that treaty by 
depositing an “instrument of accession” with the United Nations Secretary-General. Accession has the same legal effect as 
ratification, acceptance or approval. 
7 Save for provisions of the treaty against which the State has entered a reservation. A reservation is a statement made by a 
State by which it purports to exclude or alter the legal effect of certain provisions of a treaty in their application to that State. A 
reservation may enable a State to participate in a multilateral treaty that it would otherwise be unable or unwilling to participate 
in. States can make reservations to a treaty when they sign, ratify, accept, approve or accede to it. Reservations cannot be 
contrary to the object and purpose of the treaty. 
8 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights does not explicitly provide for the creation of a treaty 
body, but gives the Economic and Social Council (ECOSOC) a general mandate to monitor its implementation. In 1985, a 
sessional working group established by ECOSOC to assist in the consideration of States parties’ reports was reconstituted on the 
model of the treaty bodies and renamed the “Committee on Economic, Social and Cultural Rights” (ECOSOC resolution 
1985/17). The Committee, which first met in 1987, is regarded as a treaty body. 
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 လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ သည္ လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈႈပံုသ႑န္အားလံုး 
ဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၆၅) ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။  

 အမ်ိဳးသမီမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္မ်ိဳးစံုျဖင့္ခြျဲခား ဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(၁၉၇၉)၏ အေကာင္အထည္ေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။  

 ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီသည္ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုသ႑န္မ်ားျဖစ္သည့္ 
လူမဆန္ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(၁၉၈၄)၏ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။  

 ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္မႈ 
ပံုသ႑န္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ (၂၀၀၂) အရ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။  

 ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ သည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(၁၉၈၉)ႏွင့္ ၎၏ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တုိ႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။  

 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုင္ရာေကာ္မတီ သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလံုးႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားတို႔၏ 
အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၉၀) ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။  

 မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ သည္ မသန္စြမ္းပုဂိၢဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (၂၀၀၆) ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္။9  

 
ဆယ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ အတင္းအက်ပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကု ိလူအားလံုးအား 

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမႈမွ ကာကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၆) သည္ 

အသက္ဝင္လာသည့္အခ်ိန္သည့္အခါမွသာ ဖြ႕ဲစည္းမည္ျဖစ္သည္။10  
 
အထက္ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးသည့္တုိင္း အခ်ိဳ႕ေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ 
မ်ားျဖင့္ ထပ္ေပါင္းျဖည့္ထားရာ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးႏုိင္ပါသည္။11 ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
လက္ေတြ႔က်ေသာ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္မ်ားကို ထပ္ေပါင္း 
ထည့္ထား ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေရြခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ ခုႏွစ္ခု 
ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ  

                                                                 
9
 Ratification of and accession to human rights treaties by States has increased significantly in recent years. By 30 September 

2008, there were: 162 States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights; 159 to the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 173 to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination; 185 to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; 145 to the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; 193 to the Convention on the Rights of the 
Child; 39 to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families; 
and 40 to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
10

 By 30 September 2008, there were five States parties to the International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance. The treaty will enter into force once it has been ratified or acceded to by 20 States. 
11

 A State may ratify the Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child if it is a signatory to the Convention 
but has not ratified or acceded to it. 
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 ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၊ 

 ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 
ဒုတိယေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ - ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္၊ 

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၊ 

 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ကေလးသူငယ္မ်ားပါဝင္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၊ 

 ကေလးသူငယ္မ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ကေလးသူငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းရုပ္သံ ဗီဒီယို 
မ်ားတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၊ 

 ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုသ႑န္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ 
သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
စာခ်ဳပ္၊ 

 မသန္စြမး္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
စာခ်ဳပ္12 

 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကုိ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။13  
 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္၌ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ား ၁၀ ဦးမွ ၂၃ ဦးထိပါဝင္သည္။ ထုိသူတုိ႔အား အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အဆုိျပဳေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ကာ သက္တမ္း 
ေလးႏွစ္ျဖစ္ျပီး ထပ္မံသက္တမ္းတိုးနုိင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမွ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းကို 
ႏွစ္ႏွစ္အထိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။  
 
လူ႔အခြင့္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အားလံုးသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR) ၏  လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရံုးခြ ဲ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈယူနစ္တုိ႔အားျဖင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၎သည္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တင္သြင္းစာမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာေပးစာယူမ်ား 
လက္ခံေပးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အဖြ႕ဲဝင္ 
နုိင္ငံမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အၾကံေပးျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေတာင္းဆုိသည့္ 
အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ရးပ့ံပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။  
 

                                                                 
12

 By 30 September 2008, there were: 111 States parties to the Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights; 68 to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 
aiming at the abolition of the death penalty; 92 to the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of 
Discrimination against Women; 123 to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
involvement of children in armed conflict; 129 to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 
the sale of children, child prostitution and child pornography; 35 to the Optional Protocol to the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; and 24 to the Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
13

 The General Assembly is also expected to adopt it in 2008. 
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စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပါသည္14 (ဂ်ီနီဗာ တြင္ 
OHCHR ပင္မအေဆာင္အဦးရွိ Palais Wilson ၌ က်င္းပေလ့ရွိသလို၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ Palais des Naiton တြင္လည္း 
က်င္းပပါသည္)။ OHCHR သည္ ၎၏ အစည္အေဝးခန္းမမ်ား၊ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာတို႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမွမသန္စြမ္းကိုယ္စားျပဳသူမ်ား အစရွိသည္တုိ႔မွ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ 
ေသခ်ာေစျပီး စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  

                                                                 
14

 The Human Rights Committee’s March (“spring”) sessions take place in New York; sessions of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women take place in both New York and Geneva. 
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းမႈ  

လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ေကာ္မတီ ေရးဆြထဲားသည့္စာခ်ဳပ္ 
ေရးဆြခဲ်မွတ္ထားသည့္စာခ်ဳပ္၏ 
လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္(မ်ား) 

 

 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ 
ကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင ္ဖြ႕ဲစည္းသည္။   

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္၊  ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင ္အတည္ျပဳခဲ ့
သည္။  
 

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္ အေရး 
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ 
လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္  ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ (တစ္ဦး ခ်င္းဆီမွ 
တိုင္းၾကားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳ ေပးသည္) ၁၉၆၆ 
ခုႏွစ္တြင္ အတည္ ျပဳခဲ့သည္။  
 
ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္ 
ရည္ရြယ္ေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ 
ရာ အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ 
ခြင့္  ရိွေသာ ဒုတိယ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၊ 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။  

 
 
 
 
 

 
 

 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊  ၁၉၈၅ ခုနွစ္ တြင ္
ဖြ႕ဲစည္းသည္။   
 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (ICESCR)၊  ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္  
အတည္ျပဳသည္။  
 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္  ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင ္
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အတည္ျပဳ 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အေထြေထြညီလာခံမွ 
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး၊ 
အသက္ဝင္မႈရွိလာေသာအခါ တစ္သီး 
ပုဂၢလတိုင္ၾကားစာမ်ား ကို ခြင့္ျပဳေပး 
လာမည္ ျဖစ္သည္။  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈကုို ဖ်က္သိမ္း 
ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြ႕ဲစည္းသည္။   

လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဖိႏိွပ္မႈပံုသ႑ာန္ အားလံုးကုို 
ဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICERD)၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ 
တြင ္အတည္ျပဳသည္။  

ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မရိွပါ  
 
 
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ 
တြင ္ဖြ႕ဲစည္းသည္။  
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျဲခား 
ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(CEDAW)၊  ၁၉၇၉ တြင္ အတည္ျပဳသည္။  
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျဲခား 
ဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ ရိွေသာ ေနာက္ 
ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ (တစ္သီးပုဂၢလ တိုင္ၾကား 
မႈမ်ား ႏွင့္ စုံစမ္းမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးသည္)၊ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင ္အတည္ျပဳသည္။  

 
 
 
 
 
 

ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ၊ 
၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင ္ဖြ႕ဲစည္းသည္။  
 

ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈ
ပံုသ႑န္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သို႔မဟုတ္ 
အျပစ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္၊  ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ 
သည္။  

ေနာက္ဆက္တြဇဲယားကို ၾကည့္ပါ 
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လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ေကာ္မတီ ေရးဆြထဲားသည့္စာခ်ဳပ္ 

ေရးဆြခဲ်မွတ္ထားသည့္စာခ်ဳပ္၏ 
လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္(မ်ား)  

 ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ ကာကြယ္တားဆီး 
ဆိုင္ရာ ဆက္ေကာ္မတီ၊ ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။   
 

ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုသ
႑န္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ၏ 
ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္ (OPCAT)  (၎မွ ႏုိင္ငံ 
တကာႏွင့္ ျပည္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္လ့လာေရး 
ဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ားတည္ေဆာက္ေပးသည္)၊ 
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲသ့ည္။ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

ေကာ္မတီ၊  ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္း 
ခဲသ့ည္။  
 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (CRC)၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင ္အတည္ျပဳ 
ခဲသ့ည္။  
 

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္ ကေလးသူငယ္ 
ပါဝင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ကေလးသူငယ္ 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္ 
တြစဲာခ်ဳပ္၊  ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္
အတည္ျပဳခဲသ့ည္။  
 
ကေလးသူငယ္မ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကေလး 
ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းရုပ္သံ ဗီဒီယို မ်ားတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳ ပ္၊ 
၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္အတည္ျပဳခဲသ့ည္။  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ၊ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့သည္။  
 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ 
ခဲသ့ည္။  

 

ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မရွိပါ။  

 
 

 

 မသန္စြမ္းပံုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ၊  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ ့
သည္။  
 

မသန္စြမ္းပံုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊  ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ အတည္ 
ျပဳခဲသ့ည္။  
 

မသန္စြမ္းပံုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ ေရႊးခ်ယ္ 
ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ (တစ္ဦး 
ခ်င္းစီ၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္)၊ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင ္အတည္ျပဳခဲသ့ည္။  

 
 
 
 

 အတင္းအက်ပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈ ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 
အစပ်ိဳးေသာ္လည္း မဖြ႕ဲစည္းရေသးပါ) 
 

အတင္းအက်ပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈမွ လူအားလံုး 
တို႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ 
ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ((၂၀၀၈ ခုနွစ္အထိ 
အသက္ဝင္မႈမရိွခဲ့ေသးပါ)၊ 

ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မရွိပါ။  
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအဆြက္  OHCHR သတင္းအခ်က္အလက္မာ်း  

 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မာ်းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား၏ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ OHCHR 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ OHCHR အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ားတြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။   

 အမွတ္ ၁၀ (Rev. 1)- ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ 
 အမွတ္ ၁၂ - လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ 
 အမွတ္ ၁၅ - (Rev 1) – ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး- လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ 
 အမွတ္ ၁၆ - (Rev 1) – စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ 
 အမွတ္ ၁၇ - ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ၊ 
 အမွတ္ ၂၂ - အမ်ိးသမီးမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈ - သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ေကာ္မတီ၊ 
 အမွတ္ ၂၄ (Rev.1) - ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ေကာ္မတီ၊ 
 အမွတ္ ၃၀ - ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဖြ႕ဲစည္းပံုစနစ္ - လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဓိက 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား၊ 
 အမွတ္ ၇ (Rev. 1) - တိုင္းၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  

 
လက္ရိွ OHCHR အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ားအတြက္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  
 
အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏အစီရင္ခံမႈကုိ ပိုမိုေလ့လာလိုပါက အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံအစီရင္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူ႔အခါင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံမငကုိ ၾကည့္ပါ။ (HRI/MC/2008/4) 
 

ခ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သနည္း။  
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သည္ကု ိေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားစြာကုိ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါသည္။ ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ညိွႏိႈင္းမႈျပဳေသာ္လည္း၊ ၎တို႔၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ က်င့္သုံးပုံမ်ား ကြဲျပားၾကသည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲစည္း ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိကျခားနားမႈမ်ားကို ဤအခန္း၏အဆုံးပုိင္းရွိ ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။  

၁။ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံမႈဆုိင္ရာလိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ား  

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ေသာအခါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လက္ေတြ႔ 
က်ေသာ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားရွိသည့္အျပင္၊ ယင္း အေကာင္ 
အထည္ေဖာင္ေဆာင္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ သုိ႔ 
ပံုမွန္အစီရင္ခံမ်ား တင္သြင္းရန္ လုိက္နာရမည့္တာဝန္ရိွသည္ဟုယူဆရပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစားမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံမွအတည္ျပဳထားသည့္  ဥပေဒေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရပါမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎မွ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳအဖြ၏ဲ 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သက္ဆိငု္ရာေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။  
 

ကနဦးအစီရင္ခံစာ ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသက္ဝင္မႈရွိျပီးေနာက္တစ္ႏွစ္ သုိ ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲပုံမွန္အစီရင္ခံစာမ်ားကို စာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေကာ္မတီမွဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအေပၚမူတည္၍ ႏွစ္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ကြဲျပားၾကပါသည္။ ေကာ္မတီမ်ားစြာတုိ ႔က ေပါင္းစပ္ 
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အစီရင္ခံစာမ်ားကို လက္ခံသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ ၎၏ပုံမွန္အစီရင္ခံကုိ ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သုံးခု အား 
ေပါင္းစပ္အစီရင္ခံစာအျဖစ္ ေကာ္မတီသုိ႔ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္မႈ မ်ားတြင္  
ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည့္ အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။  
 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏အစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ေပးမႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ လုိက္နာရမည့္ 
တာဝန္တစ္ရပ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္အျဖစ္သာ မျမင္ဘ၊ဲ ၎သည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္း မူဝါဒစီမံခ်မွတ္မႈ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏိုင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အေျခအေနကို သုံးသပ္ရန္ အခြင့္ထူးတစ္ရပ္ 
အျဖစ္လည္း ထင္မွတ္ရန္ အားေပးပါသည္။  

၂။ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားမွ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သံုးသပ္စဥ္စားေပးျခင္း  
 

ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားစာရင္း  
 
အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ ေကာ္မတီသည္ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာ(မ်ား)ကု ိၾကိဳတင္သုံးသပ္ စဥ္စားမႈ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ 
ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား စာရင္းကု ိျပဳစုကာ၎ကုိ အဆုိပါအဖြ႕ဲဝင္သုိ႔ ေပးပို႔ပါမည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ၎စားရင္မ်ားအားတုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အေရးအသားျဖင့္ တင္သြင္းရာ ၎ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို OHCHR 
ဝက္ဘ္ဆုိက္အေပၚတြင္လည္း ပုိ႔စ္တင္ေပးပါသည္။  
 
ထုိေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားစာရင္းအား အေရးသားျဖင့္တုန္႔ျပန္မႈျပထားျခင္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ၏အစီရင္ခံစာအတြက္ 
ျဖည့္စြတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္ ပုံမွန္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈႏွင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳသည္အၾကား ရွည္ၾကာေသာ 
ေႏွာင့္ေနွးမႈမျဖစ္ေစရန္အေရးၾကီးလွပါသည္။  
 
အမ်ိဴးသမီးမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ စီးပြာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား 
ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာေကာ္မတီ  အစရွိသည့္ ေကာ္မတီအသီးသီးတုိ႔သည္ တစ္ပတ္ၾကာ၊ 
ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပျပီး အနီးဆုံးအနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားထားသည့္ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ 
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား စာရင္းႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ 
ရာေကာ္မတီသည္ တုငိ္းျပည္အစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔15သုိ႔ တာဝန္ေပးအပ္ရာ၊ ၎သည္ တင္သြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံ့အစီရင္ခံ 
စာကု ိစစ္ေဆးမႈအျပဳမီ အစည္းအေဝး ကာလ အတြင္းေတြ႕ဆုံမႈျပဳပါသည္။  
 
ေကာ္မတီအမ်ားစုသည ္၎တို႔၏အဖြ႕ဲဝင္မ်ားထဲမွတစ္ဦးအား ႏိုင္င့ံအထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တိက်ေသာ ႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိ္င္ငံအတြက္ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ား စာရင္းကု ိေဖာ္ေဆာင္မႈအား ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္သူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါသည္။  

 
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား 

 

အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရန္ပုံေငြမ်ား ႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NHRIs)၊ 
သာမက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ား (ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွစ္ရပ္လုံး)၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္ 
အသြင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔မွ စာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ရရွိႏိုင္ ပါသည္။  
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အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားကို သံုးသပ္စဥ္းစားမႈျပဳျခငး္ 
 

အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ျပီး အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာ္မတီအတြက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း တုိ႔အတြက္ 
ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရပါသည္။ ရရွိထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမီွျငမ္းျပီး ေကာ္မတီသည္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္အတူတက အစီရင္ခံစာကုိ စစ္ေဆးမႈျပဳပါသည္။ ရရြယ္ခ်က္မွာ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံအား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အျပည့္ဝဆုံး 
ႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၎၏ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကုိ ပ့ံပိုးကူညီေပးမည့္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ အစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား မဟုတ္ပါ။ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေပးျပီး အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအား အားေပး 
လႈံ႔ေဆာ္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

 

မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ား ဆုိင္ရာပုံမွန္ update လုပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ OHCHR 
ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ human rights treaty bodies section တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 
 

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ၎တို႔၏ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျခားရရိွထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္္အေပၚအေျချပဳလ်က္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား16 ဟု ေယဘုယ်ေခၚေဝၚသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ပါသည္။ ၎ 
အခ်က္မ်ားသည္ အဖြ႕ဲဝင္နုိင္ငံ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အေပါင္းလကၡဏာရႈေထာင့္ႏွင့္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံ 
မ်ားမွ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၏ အၾက ံျပဳခ်က္မ်ား ကုိရည္ညႊန္းသည္။ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 
သည္ ထပ္မံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေျခလွမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေကာ္မတီထံသုိ႔ အစီရင္ခံရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။  
 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစေရၚလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထား 
ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေကာ္မတီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ 
ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္သူ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ထံျဖစ္ေစ သေဘာတူထားသည့္ အခ်ိန္ေဘာင္တစ္ခုအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ “ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား” ကုိတုန္႔ျပန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ အစီရင္ 
ခံမႈျပဳရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထုိေနာက္အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ ေကာ္မတီထံျပန္လည္အစီရင္ခံမႈျပဳပါသည္။  
 
အခ်ိဳ႕ေသာစာခ်ဳပ္အဖဲြ႕မ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ၏ဖိတ္ၾကားမႈအရ အစီရင္ခံမႈ အတြက္လည္းေကာင္း၊ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
ကို အေကာင္အေထည္ေဖာင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္းေကာင္း ေနာက္ဆက္တြ ဲေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ 
ျပဳႏိုင္ပါသည္။  
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 Also referred to as “concluding comments” by some committees in accordance with the wording of their treaties. 
 
 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  44       

 

၃။ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း 

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ခုႏွစ္ဖြဲ႕သည္ အခိ်ဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျပီးပါက အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံ 
တစ္ခုအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုလာသည့္ တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဆက္သြယ္သတင္ေပးပို႔ခ်က္မ်ား ကု ိထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎ေကာ္မတီမ်ားမွာ လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ဖ်က ္သိမ္း ေရးေကာ္မတီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား ခြျဲခားဆက ္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္ 
အေရး ဆုငိ္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ား ဆ္ိုင္ရာေကာ္မတီ၏ တိုင္ၾကားမႈယႏၲယားမ်ားမွ အသက္ဝင္မႈမရိွေသး၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစျခင္း ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ ကိုလည္းဖြ႕ဲစည္းထားမႈ မရိွေသးပါ။ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၏ လုိက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္သည္ အသက္ဝင္လာသည္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ကု ိလည္း ခြင့္ျပဳေပးလာမည္ျဖစ္သည္။  
 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ၎ႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အပုိဒ္အရ ေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေနာက ္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ကုိ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ကုိင္တြယ္ႏုိင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အား အသိအမွတ္မျပဳပါက  စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သည္ ထုိတုိင္ၾကားမႈမ်ားကို မစဥ္းစားေပးႏုိင္ပါ။  
 
 

 
တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ 
အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) သုိ႔သြားပါ။  

 
စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားသုိ႔ တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အေသးစိပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အသနားခံလႊာမ်ားဟုလည္း ေခၚ 
သည္)ႏွင့္ တုိငၾ္ကားမႈတစ္ရပ္မည္သုိ႔တင္သြင္းရမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတုိ႔ကုိ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား အပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  
 

၄။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား  
 

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သုိ႔ စြပ္စြထဲားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံ 
တစ္ခုအားျဖင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွတုိင္ၾကားႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လံုးဝအသံုးမျပဳထားေသးပါ။  

၅။ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား 
 

ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးဆုိ္င္ရာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ 

မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ႏွင့္  ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ (စတင္ဖြ႕ဲ 

စည္းသည့္အခါ) ဟူသည့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ေလးဖြ႕ဲတုိ႔သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုရိွ သက္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား 

ျပင္းျပင္း ထန္ထန္၊ ေလးေလးနက္နက္ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တက် ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ေသခ်စြာေတြ႔ရွိထားသည့္ 

ညႊန္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား အစပ်ိဳး 

ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကု ိေရွာင္ဖယ္မႈျပဳသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါက စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို 
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ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္မဟုတ္ဘ၊ဲ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈျပဳရန္ အစြမ္းအစမွ အတည့္အလင္း ဖယ္ထုတ္ 
ထားမည္ျဖစ္သည္။17 
 
လုိအပ္မႈရွိျပီး အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူညီမႈရွိက စုံစမ္းေမးျမန္းမႈတြင္ ၎ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈလည္း ပါဝင္ 
ႏုိင္သည္။ ယင္းစုံစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ေကာ္မတီသည္ ၎တို႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြ႕ဲဝင္ ႏုိင္ငံသုိ႔ အျခားေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ေပးပုိ႔ပါသည္။  
 
စုံစမ္းေမးျမန္းမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈကု ိရယူပါသည္။  
 

စုံမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ လက္ရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်က္အလက္သတင္းလႊာ အမွတ္ - ၃၀ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေ၇းဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဖြ႕ဲစည္းပံုစနစ္  တြင္ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။  

 

၆။ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္ ၾကိဳတင္သတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္ 

အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။18 ၾကိဳတင္သတိေပး 

ခ်က္ဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ တည္ဆျဲပႆနာမ်ားကို အသစ္ေသာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား ေစမႈ 

မွ ကာကြယ္ေပးျခင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အေရးေပၚ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားမႈပုံသ႑ာန္အားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္င တကာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာကုိ ကာကြယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း 

ေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 

တျပိဳင္နက္တည္း အသုံးျပဳရပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေကာ္မတီကုိယ္တုိင္မွျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အဖြ႕ဲမ်ား ၊ 

မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည့္ အရပ္ဖြ႕ဲအဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လဲမႈ 

ျပဳႏိုင္သည္။  
 

၇။ အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္မ်ား  

လူ႔အခြင့္အေ၇းဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခုစီတုိင္းသည္ ၎တို႔အသီးသီးမွ ေစာင့္ၾကာ့္မႈျပဳသည့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေဝမႈျပဳပါ 
သည္။ (လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားမႈဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး 
ဆုိင္ရာေကာ္မတ ီတုိ႔သည္ “အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္မ်ား” ဟူ၍သုံးႏႈန္းပါသည္)။ 

                                                                 
17

 At the time of ratification or accession States parties to the Convention against Torture may opt out by making a declaration 
under article 28; States parties to the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women may similarly exclude the competence of the Committee by making a declaration under article 10. Any State 
which opts out of the procedure may decide to accept it at a later stage.  
 
18

 See A/48/18, annex III. 
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အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ အျဖစ္ ပံ့ပုိး 
ေပးသည္။ ၎တို႔သည္ လက္ေတြ႔က်ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ျပည့္စုံစြာအနက္ဖြင့္ျခင္းမွသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တင္သြင္း 
သည့္၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေသာအပိုဒ္မ်ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေထြေထြ လမ္းညြန္မႈအထ ိ 
အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစုံကို လႊမ္းျခံဳထားပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေထြအေထြသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကု ိႏွစ္စဥ္ျပဳစုေရးသားပါသည္။ ၎တုိ႔ႏွင့္ မၾကာမီေဆာင္ရြက္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈေန႔ရက္မ်ား ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုကုိ ရရိွရန္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ human rights treaty bodies အပုိင္းတြင္ 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။  

၈။ အေထြေထြေဆြးေႏြးမႈ/က႑အလုိက္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈ ေန႔မ်ား 
မ်ားစြာေသာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ (သို႔) အမႈထားစရာကိစ႐ပ္အတြက္ 
အေထြေထြေဆြးမႈေန႔ရက္မ်ားကို က်င္းပပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာအလုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပင္ပပါဝင္သူ 
မ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ား၊ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ၎တုိ႔၏ရလဒ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ မွ 
အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခား 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နာလည္ေစရန္ အကူညအညီေပးႏုိင္ပါသည္။  

၉။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ား၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ႏွင့္ ေကာ္မတီ 
အခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာအစည္းအေဝး 

 
လူ႔အခြင့္အေရးဆ္ိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဥကၠ႒ မ်ား၏ႏွစ္ပတ္လည္အည္းအေဝး ကု ိဂ်ီနီဗာတြင္ က်င္းပျပီး လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိ္င္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းပုံစန္တစ္ခုလုံး ပိုမို 
ထိ ေရာက္မႈရိွေစေရး ထည္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ ဖုိရမ္တစ္ခုစီစဥ္ေပးပါသည္။ ၎အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ 
အေရးကိစၥမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခုလုံး တုိးတက္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၏လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ား သဟဇာတျဖစ္ေစျခင္း၊ ကမာၻ႔ညီလာခံမ်ား ၏ ေနာက္ဆက္တြလဲုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေငြးေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢမိတ္ဖက္အဖြမဲ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း အလြတ္သေဘာအတုိင္အပင္ခံမႈမ်ားသည္ ဥကၠ႒မ်ား၏အစည္းအေဝး၏ ၾကန္အင္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ သည္။  
 
ေကာ္မတီအခ်င္းခ်င္း ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားတစ္ခုစီတုိင္း၏ ဥက႒ၠမ်ားႏွင့္ 
ေကာ္မတီ အသီး သီး၏အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး တို႔ပါဝင္သည္။ ေကာ္မတီေပါင္းစုံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေကာ္မတီကိုယ္စားျပဳပုိမုိ 
မ်ားျပားလာသျဖင့္ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
ဥကၠ႒ မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္ထက္ ပုိ၍ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေစပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ား၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ႏွင့္ ေကာ္မတီအခ်င္းခ်င္း ဆုိင္ရာ 
အစည္း အေဝး တုိ႔အတြက္ လက္ရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလုိေသာ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။  
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၁၀။ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ကုလသမဂၢမွ မၾကာေသးမီ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုံစနစ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး၏ က႑တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေဆြးေႏြး 
လ်က္ရွိပါသည္။19 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ “အေကာင္းဆံုးက်င့္သုံးမႈမ်ား” အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေယဘုယ်ဗဟိုစာတမ္းႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားရွိသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အထူးျပဳအစီရင္ခံစာမ်ား အသုံး 
ျပဳျခင္းအားျဖင့္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
နည္းစနစ္မ်ား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရးတို႔ကုိ အထူးျပဳမႈ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရပါသည္။ 20  
 
ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အသစ္ေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ တုိ႔အၾကား ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ တည္ ေဆာက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဆုိ္င္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈ တုိးျမွင့္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။21 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိးတုိးပြားလာသည္ကုိေထာက္ရႈလ်က္ ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီး Ms. Louise Arbour မွ အဆုိျပဳထားသည့္ စုေပါင္းတည္ျမဲေသာ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖန္တီးမႈ အပါဝင္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာင္ပံုဆုိင္ရာ ျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။  

                                                                 
19

 In his 2002 report, “Strengthening the United Nations: an agenda for further change” (A/57/387 and Corr.1), the then United 
Nations Secretary-General, Mr. Kofi Annan, called on the human rights treaty bodies to craft a more coordinated approach to their 
activities. In March 2005, in his report “In larger freedom: towards development, security and human rights for all”, the Secretary-
General requested that “harmonized guidelines on reporting to all treaty bodies should be finalized and implemented so that these 
bodies can function as a unified system” (A/59/2005, para. 147). 
20

 See “Harmonized guidelines on reporting under the international human rights treaties, including guidelines on a 
common core document and treaty-specific targeted documents” (HRI/MC/2005/3). 
21

 See “Effective implementation of international instruments on human rights, including reporting obligations under international 
instruments on human rights” (A/62/224). 
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ဂ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္  အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခုိင္လုံေသာလူ႔အခြင့္အေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈ တုိ႔ကု ိ
ပ့ံပိုးမႈေပးရန္ အလြန္ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။  ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရပ္ 
ဖက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရး၊ လုပ္ငန္း 
ျမွင့္ တင္ေရးႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ အလြန္တရာအေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ကု ိေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ ရွိ ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းသည္ အစီရင္ခံျခင္းသံသရာ၏ အဆင့္အဆင့္ မ်ားစြာတြင္ 
လည္း ေကာင္း၊ အသနားခံလႊာမ်ား၊ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ လည္း 
ေကာင္း အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တတ္ၾကြသည့္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွ အက်ိဳးျပဳ ေပးပါသည္။  
 

NGO မ်ားသည ္အစဥ္အလာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္း 
အေဝးမ်ား တြင္  အဓိကက်ေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားေသာ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျခင္း ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေပးသူမ်ားလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္သုေသတနဆုိင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း 
ေကာင္း၊ ပါေရာဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားလည္းေကာင္း စသည္တုိ႔သည္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ 
အစီရင္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိကူညီေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕သုိ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ား တင္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ၎တို႔၏ပါဝင္မႈကုိ အမ်ားအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အစီရင္ခံျခင္းစနစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျပီး တတ္ၾကြေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ NGO မ်ားမွ ပ့ံပိုးကူညီေပးပါသည္။  
 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလံုးႏွင့္၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားတို႔၏အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ စသည္တုိ႔သည္ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏လုပ္ငန္းတြင္ “အျခားေသာ အရည္အခ်င္းရွိ 
အဖြ႕ဲမ်ား” ၏အခန္းက႑ ကုိေမွ်ာ္မွန္းရာ၊ ၎ကိုေထာက္ရႈလ်က္ ပထမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုအတြက္ NGO မ်ားကို 
ဆုိလိုေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႕ တုိ႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသည္ (ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ NGO မ်ားကို အထူးသျဖင့္ 
ရည္ညႊန္းပါသည္)။22 
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အျပန္အလွန္ျပဳမူမႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားပါသည္။ ၎တို႔အား ဤအခန္း၏ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

၁။ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္မ်ားခ်မွတ္မႈကို ျမွင္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ  
အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈျပဳျခင္း 

 

အရပ္ဖပ္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္ 
တစ္ရပ္ ဖြံံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက ္လံႈ႕ေဆာ္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ၎အား အတည္ျပဳေရး ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို  အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တုိ႔ကု ိကူညီေပးပါသည္။  

                                                                 
22

 See “NGO participation in the activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights” (E/C.12/2000/6) and the 
Guidelines for the participation of partners (NGOs and individual experts) in the pre-sessional working group of the Committee 
on the Rights of the Child (CRC/C/90, annex VIII). 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  49       

 

 

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းအသစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၏အခန္းက႑ 
 

မသန္းစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရး 
ဆ္ိုငရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ 
လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ 
 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အေထြေထြ 
ညီလာခံသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
၎၏လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွ ေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳ 
ခ်မွတခဲ့္ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ 
အစည္း၊ အတိအက်အားျဖင့္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ သည္ ယင္း စာခ်ဳပ္မ်ား 
ေရးဆြဲအတည္ျပဳသည့္ အဆင့္အဆင့္ 
တုိင္းတြင္ ဦးေဆာင္မႈျပဳရာ၌ အေရးၾကီး 
ေသာ အခန္းက႑ မွပါဝင္ေလသည္။ 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္း ကုိယ္စားျပဳသူ 
မ်ားသည္ စာခ်ဳပပ္ါစာသားမ်ားညွိႏိႈင္းမႈ 

ျပဳျခင္းတြင္ ပါဝင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၎စာခ်ဳပ္ 
အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးရန္ ျမွင့္တင္ 
ေရးတြင္ တတ္ၾကြစာပါဝင္ၾကသည္။  

 
သသန္းစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရး ဆုိင္ 
ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၀၂ မွ ၂၀၀၆ 
ခုႏွစ္ထိ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားထဲမွ 
အျမန္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ၎စာခ်ဳပ္ အသစ္ 
အား မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ 
ကုသမဂၢ၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ႏွင့္ 
NHRI မ်ားအၾကား မၾကံဳစဖူးေသာ  
ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကုိရွိခ့ဲေၾကာင္း   
ကုသလမဂၢမဟာမင္းၾကီး ျဖစ္သူ Ms. 
Louise Arour မွ မွတ္သားခ်က္အား 
ဤသို႔ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္ -  
 

“ကၽြန္မ… ဒီလုိ သမုိင္းဝင္အခ်ိန္အခါ 
အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ တြန္းအားပံ့ပိုးေပးလုိ႔ 
မသန္းစြမ္းအသုိင္းအဝိုင္း ကုိ ခ်ီက်ဴး 
ဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑ 
ပါဝင္မႈက ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျခားေၾကညာစာတမ္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ 
ထက္ မသန္းစြမ္းသူမ်ားလႈပ္ရွားမႈဟာ 
ဥပေဒရဲ႕တြန္းအားေပးမႈအားျဖင့္ တန္းတူ 
ညီမွ်ေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးအတြက္ 
၎တုိ႔ရဲ႕ တရားနည္းလမ္းက်ျပင္းျပတဲ့ 
ဆႏၵ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ရန္အတြက္  စကားလုံး 
တုိင္းရဲ႕အဓိပၸါယ္မွာ ဖင့္ေႏွးမႈ၊ ကြျဲပားမႈ၊ 
ပြင့္လင္းတဲ့ခုခံမႈေတြကုိ တုိက္ခိုက္မႈ 
ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသထူလုိက္ 
ပါတယ္။” 
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လူအားလံုးအား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစျခင္းမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
နိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အတင္း 
အဓမၼအေပ်ာ္ကခံရသူမ်ား၏ မိသားစု 
ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားသည္ သေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္  ယခင္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာ 
မင္းၾကီး၏ အလုပ္အမႈအေဆာင္ အဖြဲ႕၏ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တတ္ၾကြ 
စြာပါဝင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အာဂ်င္တီးနား 
ႏိုင္ငံတြငမိမိ၏သမီးျဖစ္သူ 
အတင္းအက်ပ ္
အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရသည့္ Ms. Marta 
Ocampo de Vásquez သည္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမ်ား 
American Federation of Associations 
for Relatives of the Detained-
Disappeared (FEDEFAM)၏ ကိုယ္စား 
ျပဳအျဖစ္ အဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္း 
က်င့္သံုးမႈ အဆုံးသတ္ေရး အတြက္ 
လည္းေကာင္း၊ ယင္းအေရးကိစၥကုိ 
ေျဖရွင္းေပးသည့္ ႏုိင္ ငံတကာသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ အတည္ျပဳေရးအတြက္ 
လည္းေကာင္း ႏွစ္ ၃၀ တုိင္ေအာင္ 
လံႈ႔ေဆာ္ေပးခ့ဲပါသည္။  
 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ 

 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အဖြင့္  
အစည္းအေဝးတြင္၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 
အားအတည္ျပဳမႈ မျပဳမီ Ms. de 
Vásquez မွ ေျပာၾကားသည္မွာ  
 
၁၉၇၇ ခုႏွစ္ေမလမွာ Mothers of the 
Palaza de Mayo လႈပ္ရွားမႈအစမွ  
ကၽြန္မ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တယ္… အဲဒီက 
လုပ္ေဆာင္ဖက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆီကေန 
ဒီျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာခဲ့ရပါ 
တယ္။ ကၽြန္မဟာ ေပ်ကာက္ဆုံးေနတဲ့ 
ကၽြန္မရဲ႕သမီးနဲ႕ သားမက္ တုိ႔ကုိ 
သာမကဘဲ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ 
လက္တင္အေမရိကေတြမွာ ေပ်ာက္ဆုံး 
ေနတဲ့ သားသမီးေတြ အားလုံး၊ ယေန႔မွာ 
ေတာ့ တကမာၻလုံးမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ 
သူေတြကို ရွာေဖြေန တယ္လုိ႔ ကၽြန္မ 
သေဘာေပါက္လာပါတယ္။   

 

အေဆြတုိ႔ကုိကၽြန္မသိေစခ်င္တာ 

ကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ခ်စ္ခင္ရသူေတြ 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး၊ ေပ်ာက္ကြယ္ 

သြားမႈျဖစ္ပ်က္တဲ့ေနာက္မွာ အေျဖရွာ 

မေတြ႔ႏိုင္တဲ့ နာက်င္ဖြယ္ နိဂံုးခ်ဳပ္မႈနဲ႔ 

အဆုံးသတ္ရတယ္ဆိုတာပါပဲ။  

 
အားကုိးအားထားရာမရိွ၊ တရားရံုးေရွ႕ 
ေတာ္သြင္းစာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔လည္း မရိွ၊ 
တရားစီရင္ေရးကာကြယ္မႈ အမိန္႔လည္း 
ခိုင္လုံမႈမရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိဝမ္းနည္းဖြယ္ 
အေျခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္း 
ဆီကိုခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါမွာလည္း သင့္ေလ်ာ္ 
တဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကမရိွျဖစ္ရပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတုိ႔ဒီမွာ ျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိလာတာမို႔ ဥကၠ႒ၾကီးႏွင့္ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ 
ဂုဏ္ အသေရရိွ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ 
အေပါင္း တုိ႔ထံမွာ ေတာင္းဆုိခ်င္တာ 
ကေတာ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳ 
ေပးဖို႔ပါပ။ဲ  ကၽြန္မတုိ႔ ေအာက္ျမင္မႈေတြ 
ရယ္၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေတြနဲ႕ ခရီးလမ္း 
ရွည္ၾကီး ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲၾကပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔မွာေတာ့ လူသားမ်ားကုိ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစျခင္းျပဳျခင္း 
ရာဇဝတ္သားေကာင္မ်ား ကၽြန္မတုိ႔ကမာၻ 
မွာ မရိွေစဖို႔ရန္ လူၾကီးမင္းတုိ႔ထံမွာ ကၽြန္မ 
တုိ႔ဦးလွည့္လုိ႔လာခဲ့ပါျပီ။  

 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ ကု ိအတည္ 
ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈ မျပဳရေသးပါက အစုိးရမွ ထုိသု႔ိေဆာင္ရြက္ရန္   ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက NHRI မ်ား၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာတို႔ႏွင့္ညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊  
၎အေရးကိစၥကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံ အသိအျမင္ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လႈ႔ံေဆာ္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ား 
၏ အတည္ျပဳခ်က္အေျခအေနကို သိရွိလုိပါက OHCHR ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  
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၂။ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာလိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၎တို႔၏အစီရင္ခံတင္သြင္းမႈတာဝန္မ်ားကုိ ပုံမွန္ေက်ပြန္ႏိုင္ၾကပါ။ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ အစုိးရမ်ားကို အစီရင္ခံတင္သြင္းမႈ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးပုိ႔ရန္ အားေပးမႈ ျပဳႏုိင္ ျပီး၊ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏လိုက္နာရမည္တာဝန္အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူထံ အျမင္ဖြင့္ 
ျပျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း စုေဆာင္းထားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ ျဖည့္စြတ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏုိင္ငံမ်ားထံ ေပးသြင္းႏုိင္ျပီး၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အေထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အတြက္ 
အစုိးရမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။  
 
အကယ္၍ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ အစီရင္ခံစာတစ္ခု မတင္သြင္းျခင္း၊ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ ၏ 
အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျပန္လည္မတုန္႔ျပန္ျခင္း ရွိခဲ့ပါက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားက ၎ႏိုင္ငံရိွ 
အေျခအေနကို အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ထုိအဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမွ အစီရင္ခံမႈတစ္ရပ္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စဥ္းစား သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (review procedure) ဟုေခၚသည္။  
 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကုလသမဂၢမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲဝင္ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ တို႔ အေပၚမီွျငမ္းျပီး ေကာ္မတီအဖြ႕ဲမွ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္အပါ အဝင္ 
တို႔ကို ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

၃။ အေရးအသားျပဳထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္သြင္းျခင္း 
 
အစီရင္ခံမႈလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 

ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအားျဖင့္ လြမ္းျခံဳထားသည္ နယ္ပယ္အားလံုးဆိုင္ရာ ထပ္မံျဖည့္စြတ္ 

ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲမ်ားမွ ၾကိဳဆုိပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားမွ ထပ္မံျဖည့္စြတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးတင္သြင္းရန္နည္းလမ္းမွာ အေရးအသားျပဳ 

ထားသည့္အစီရင္ခံစာ အားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ အသုံးဝင္ဆုံးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားစြာတုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခုမွ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ပူးတြဲေရးသားသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းေပးရန္ အားေပးပါသည္   
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္သြင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ တစ္ခုႏွင့္စတ္ခု 
ျခားနားၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခုသုိ႔ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈျပီးေနာက္ ၎အား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳမီ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ  ျဖည့္စြတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကု ိတင္သြင္းသင့္ပါသည္။  
 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆုိင္ရ 
ေကာ္မတီႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးခ်င္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား) ထံမွ ေရးသားထားသည့္ သတင္းအခ်က္ 
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အလက္မ်ားကို အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပး လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ား၌  ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာစာရင္းကုိ ျပင္ဆင္ ရန္ 
အတြက္  ၾကိဳဆုိ ပါသည္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ ေရးသားထားသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သုိ႔  ႏွစ္လၾကိဳတင္တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အင္စတ ီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားသည္ အေရးအသားျပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီတို႔၏  ႏိုင္ငံအစီရင္ခံစာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ သုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ တင္သြင္းေသာ အေရးအသားျပဳထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာသတင္အခ်က္အလက္ မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္အထူတလ ဲေတာင္းဆိုမႈရွိက ေကာ္မတီမ်ား 
သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။   

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ အေရးအသားျပဳထားသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကို တရားဝင္ ကုလသမဂၢ 
စာတမ္းမ်ား ျဖစ္မသြားသကဲ့သုိ႔၊ တည္ျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ိဳးကုိလည္း မေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားမေနျဖင့္ ၎တို႔၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္သြင္းရာတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ(မ်ား)၏လုပ္ငန္းသုံး ဘာသာစကားတစ္ခုခုျဖင့္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ 

တင္သြင္းရမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။  
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္သြင္းမႈမျပဳမီ ေအာက္ပါတို႔ကိုစစ္ေဆးရန္ အေရးၾကီးသည္ -  

 မိမိႏုိင္ငံသည္ သက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီထားျခင္း ရွိ မရိွစစ္ပါ။ ရွိပါက 
သေဘာတူညီခ်က္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသို႔ ႏုိင္ငံမွ ထားရွိသည့္ခၽြင္းခ်န္ထားခ်က္မ်ား (reservations)၏ ပမာဏ 
မည္မွ်ရွိသည္ကုိစစ္ေဆးရပါမည္။ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ခၽြင္းခ်န္ထားခ်က္မ်ားက အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ေကာမ္တီထံသုိ႔ ယင္းကိစၥရပ္ 
မ်ား တင္ျပျခင္းမွလည္းေကာင္း မဟန္႔တားႏုိင္ပါ။) 

 ႏိုင္ငံမွေနာက္ထပ္အစီရင္ခံစာတင္ရန္အခ်ိန္က်သည့္အခါ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ေနာက္ထပ္ 
အစည္းအေဝး အခ်ိန္သတ္မွတ္သည့္အခါ စစ္ေဆးရမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္း 
ၾကားမႈမရိွဘဲ ေျပာင္းလႏဲုိင္ရာ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံးထံ အစည္းအေဝး တုိင္းအတြက္ 
ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။  

 စဥ္းစားသံုးသပ္မႈျပဳခံရသည့္ အဓိကအေရးကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ယခင္အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယခင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ 
သံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ယခင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ား စာရင္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ရင္းနီွးမႈရိွေစရပါမည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစခ်ဳပ္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ အစီရင္ခံမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိစစ္ေဆးရမည္ (သုိ႔မွသာ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည္သူကို ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ညီညႊတ္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  
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အေရးအသားျဖင့္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း 
 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားတင္သြင္းရန္ အသုံးဝင္ဆုံး နည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ အေရးအသားျပဳထားသည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္ 
တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။  
 

အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအစမျပဳမီ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ ၏ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံမႈလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ရင္းႏီွးမႈရိွေစရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အေရးအသားျပဳသည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တရားဝင္အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံႏွင့္ ဆင္တူရပါမည္။ ၎တုိ႔ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏိုင္ငံရိွ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သုံးမႈတို႔အား သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ား တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္  
စနစ္တက် စိစစ္ခံသင့္ပါသည္။  
 

အစီရင္ခံစာအေရးအသားမ်ားသည္  - 
 ရွင္းလင္းမႈ၊ တိက်မႈ၊ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈရိွရမည္၊ 
 စာေရးသူမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႔ရိွေသာ ျပႆနာႏွင့္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ 

ဟူသည့္အခ်က္တုိ႔ကို မီးေမာင္းထုိးျပပါ၊ 
 သတ္မွတ္ထားသည့္ႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတိုးတက္လာေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားခ်မွတ္ပါ၊ 
 ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာစစ္ေဆးမႈအခ်ိန္မက်ေရာက္မီ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေစာလ်င္စြာတင္သြင္းပါ။ သုိ႔မသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥရပ္မ်ားစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
နိဂံုးခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မူၾကမ္းေရးျခင္းတု႔ိကုိေဆာင္ရြက္စဥ္ ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 
လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ား - 

 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေပးပို႔သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလုိက္ 
သီးသန္႔ရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ၎ကုိ ရည္ညႊန္းသည့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရိွရမည္။ 
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၎သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္သုိ႔တိုက္ရိုက္ရည္ညႊန္းခ်က္ရွိသင့္ျပီး စြပ္စြ ဲထားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံ 
ထားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ျပေပးရမည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအေထာက္အထားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားျဖင့္  
အျမဲတမ္းပံ့ပိုးမႈရိွရမည္။  

 သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ မွန္ကန္စြာရည္ညႊန္းကုိးကားရမည္။ ကုလသမဂၢစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကုိ ကုိးကား 
သည့္အခါ စာပိုဒ္နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ရည္ညႊန္းရမည္။ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ဘာသာစကား အလိုက္ အေျပာင္း အလဲရိွႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ကုိးကားမႈျပဳရာတြင္လည္း ထုိနည္းတူ ျပဳရပါမည္ျဖစ္ ကုလသမဂၢ 
တရားဝင္မူပံုစံအျဖစ္ ရည္ညႊန္းရမည္။  

 သက္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၏အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသုိ႔ အီလက္ထေရာနစ္မူပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ထုတ္ထား ေသာစာမိတၱဴမ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရပါမည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသည္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ရုိင္းစိုင္းေသာစကားရပ္မ်ားပါဝင္ပါက လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။  
 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမွ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ အေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္ ၏ 
human rights treaty bodies section တြင္လည္းေကာင္း၊ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အမႈကိစႆအတြက္ 
Child Rights Information Network (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child) ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
လည္းေကာင္းရရိွႏိုင္ပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အသီးသီးသို႔ ေရးသားထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းတခ်က္အလက္ 
မ်ားအတြက္ ဤအခန္းအဆံုးပိုင္းရိွ အကြက္မ်ားထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္အတုိင္အပင္ခံျပဳေပးပါ။ 
 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  54       

 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေကာင္အေထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ေရးသားမႈ ေလ့က်င့္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
 

 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Georgia ရိွ OHCHR 
နယ္ရုံးမွ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
သုိ႔ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တင္သြင္းေရး ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  NGO ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀ 
အတြက္ Tbilisi တြင္ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါ သည္။ 
ယင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္ႏွစ္ဦးတုိ႔မွ ကမကထ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ပါသည္။  
 

 
 ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ ေစာင့္ 
ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈယႏၲယားမ်ား၊ ႏွင့္ 
NGO မ်ား၏ အခန္းက႑အတိ အက် 
စသည္တုိ႔အား အမ်ားသိရိွ ေစရန္ 
အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း၊  

 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈ၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းကင္းမႈ၊ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈစသည့္တို႔ဆုိင္ရာ  

 

 
အေျခခံမူမ်ားကုိ နားလည္လာ ေစရန္ 
တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊  

 သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ 
ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကသည့္သည့္ အရပ္ 
ဖက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ အခန္း 
က႑ကို သိရွိမႈ တုိးျမွင္ေစျခင္း  

 

ဤစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ သင္တန္း ၏ 
ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ခ်က္ အျဖစ္ 
စားပြဝိုဲင္းေဆြးေႏြးမႈ ေျမာက္မ်ား စြာကုိ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။  

 
 

၄။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း 
 

အစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း 
 

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ၊ ၎တြင္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအစည္းေဝး မ်ားတြင္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ - 
 ေကာ္မတီတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးျခင္းစီႏွင့္ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မိတ္ဆက္ေပးသည္၊ 
 ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေလ့လာႏိုင္သည္၊ 
 ေကာ္မတီမွ ေဖာ္ထုတ္သည့္အေရးကိစၥမ်ားလည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း 

လက္ဦးေလ့လာခြင့္ရိွသည္။  
 

ေကာ္မတီအတစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ကာလမ်ားတို႔တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၏ပါဝင္မႈကုိ စိုးမိုးသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား သည္ ေကာ္မတီးမ်ားအၾကား ကြျဲပားၾကသည္။   
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၏အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ ထံမွ 
ၾကိဳတင္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။  
 
 

အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္အၾကံျပဳေဆြးေနြးျခင္း  
 
တစ္သီးပုဂၢလကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အဖြ႕ဲကုိယ္စားျပဳသူမ်ား အပါဝင္ အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တတ္ၾကြေသာအခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ 

ႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတုိ႔အၾကားေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္မႈမရိွေသာ္လည္း၊ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔ 
အေရးအသားျပဳထားသည့္တင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳႏုိင္သည္။  
 
ေကာ္မတီအမ်ားစုသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမွ ႏႈတ္ေျပာတင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္အခ်ိန္ခြခဲန္႔ေပးထားပါသည္။ ေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးႏွင့္ ၎၏ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားထ ံႏႈတ္ေျပာ တင္သြင္းမႈအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိပါက ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ကုိ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။  
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ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား (Committee sessions) 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ တုိ႔သည္ ၎တို႔၏အစီရင္ခံမႈအစည္းအေဝးမ်ားအခ်ိန္အတြင္း ႏႈတ္ေျပာတင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ 
ခြခဲန္႔ထားပါသည္။ ၎သည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၎တို႔အစီရင္ခံစာအေရးအသားတြင္ 
ပါဝင္သည့္ အဓိကအေရးကိစၥမ်ားကုိ ေကာ္မတီထံတင္ျပရန္ အခြင့္ထူးတစ္ရပ္ရရွိေစပါသည္  
 

မွတ္သားရန္မွာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ တုိ႔၏အစည္းအေဝးမ်ားကို ဖြင့္ေပးထားေသာ္လည္း၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ႏႈတ္ေျပာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္သည္။  
 

အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီတို႔သည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတြက္ အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သုိ႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပးရန္ အခ်ိန္အတိအက်ခြဲခန္႔ေပးပါသည္။ အျခား 
ေသာေကာ္မတီမ်ားသည္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈအတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ နည္းလမ္းမစီစဥ္ေပးေသာ္ လည္း 
သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးႏငွ့္ဆက္သြယ္ကာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး 
မ်ား စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။  
 

အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပး လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ားသို႔ေပးသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၏အၾကံျပဳေဆြးေႏြမႈမ်ားကို အဖြ႕ဲဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား သုိ႔ 
ေပးပို႔မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစာရင္း တြင္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ မ်းသည္ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေရးသားထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ (သုိ႔) အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကို တင္သြင္းရန္ အခြင့္အလမ္းစီစဥ္ေပးေလသည္။ ေကာ္မတီအမ်ားစုသည္ ေရွ႕ေျပားအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။  
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ မ်ားတြင္ ႏႈတ္ေျပာ 
တင္သြင္းမႈအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  

 
 ႏႈတ္ေျပာတင္သြင္းမႈမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရိွရမည္၊ 

 ႏႈတ္ေျပာထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္မတီမွခ်မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈကုိ ေလးစားလိုက္နာရမည္၊ 

 စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ထားရွိေပးထားရာ၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 

ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ စကားျပန္မ်ားထံ ႏႈတ္ေျပာတင္သြင္းမႈ၏ အေရးအသားစာမ်ားကို  ေပးထားရပါမည္။  

 ေကာင္းမြန္စြာညိွႏိႈင္းမႈရွိထားသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းဆိုင္ရာ 

ၾကီးမားသည့္ကိုယ္စားလွယ္အုပ္စုထက္ သာ၍ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။  

 ရုိုင္းျပေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေစာ္ကာေသာ စကားရပ္ဟုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ဘ၊ဲ ထုိသို႔ေသာ 

အသုံး အႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳသူမည္သူကိုမဆုိ အစည္းအေဝးမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံရပါမည္။  
 

 
NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔စီစဥ္ခ်မွတ္ထားသည့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္ေပးထားရပါမည္။ 
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အအအအအအအအအအအအအအအအအအအအအအအအအအ 
 

ေကာမ္တီအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံရန္ အခြင့္ထူးမ်ားစီစဥ္ေပးပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ NGO မ်ားမွ စီစဥ္သည့္  အလြတ္ 
သေဘာရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ကု ိတရားဝင္အစည္းအေဝးမ်ား၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း အပုိေဆာင္းအစီအစဥ္ျဖင့္စီစဥ္ႏုိင္ရာ 
အမ်ားအားျဖင့္ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ မွ ၃း၀၀ နာရီၾကား ေနလည္စာအားလပ္ခ်ိန္တြင္ စီစဥ္ေပးေလ့ရိွသည္။ မွတ္သားရန္မွာ 
ေန႔လည္စာအားလပ္ခ်ိန္ ရွင္းလင္းမႈျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမရွိပါ။  
 

အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈမ်ားသည္ အဆုိပါေကာ္မတီမွ ကိငု္တြယ္ေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ဦးစားေပးရပါမည္။ အလြတ္သေဘာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို သင္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံအစီရင္ခံစာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 
မျပဳမီေန႔ေတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ၎ေန႔တြင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ထားျပီး ေသခ်ာညိွႏိႈင္းမႈျပဳထားသည့္ 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသို႔ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္မႈမ်ားျပီး မတူညီေသာကိစၥရပ္မ်ားစြာတုိ႔အေပၚ ေျမာက္မ်ား 
စြာေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားထက္ ပုိ၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သ ူ
မ်ားသည္၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ညိွႏိႈင္းမႈျပဳရန္ အားေပးပါသည္။  
 

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးရုံးမ်ားမွ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခန္းႏွင့္ အသုံး 
အေဆာင္ကိရိယာမ်ား စီစဥ္ေပးႏုိင္ျပီး၊ ယင္းရွင္းလက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေကာ္မတီထံ 
ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။  
 

၅။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ခ်က္ 
 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပျပီး၊ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျပီးပါက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြ႕ဲ 
ဝင္ႏုိင္ငံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိအမ်ိဳးသားအဆင့္ အျမင္ဖြင့္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ နိဂုံးခ်က္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္းေကာင္း ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  
 
သုိ႔ျဖစ္၍ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ခ်မွသည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးမႈရွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။  
 

စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ e-mail notification မ်ားကို subscribe လုုပ္ရန္ OHCHR ၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါ။  

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္- 

 အစုိးရမွ၎၏လိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတူတကေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ။ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း သည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း တုိ႔တြင္ 
အေထာက္အကူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳရာ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း  
ေကာ္မတီမ်ား၏ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားကို  အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခေနႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေဒသႏၲရဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေျခလွမ္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊  

 ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ႏုိင္ငံအတြင္းခံစားစံစားမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ အတြက္  
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နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကု ိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း။ ။ ၎ကို အေၾကာင္း အရာ 
အလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ စားပြဝိုဲင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား အားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား ဘာသာျပန္ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ NHRI မ်ား 
ႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  

 နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အစုိးရ၏တိုးတက္လာမႈ 
ကု ိေကာမ္တီထံသုိ႔အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဓိကပစ္မွတ္ထားရွိေသာ သတင္း အခ်က ္
အလက္မ်ား ေပးပုိးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားအား၏ လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 

 
၆။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားသို႔ တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားစာမ်ားကို မည္သို႔တင္သြင္းမည္နည္း  

 
အဖြ႕ဲႏုိင္ငံတစ္ခုမွ မွ စာခ်ဳပ္တစ္ခုေအာက္ရွိ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လာပါက သူ/သူမသည္ သက္ 
ဆုိင္ရာေကာ္မတီထံသုိ႔ တုိင္းၾကားမႈတစ္ရပ္ ေပးပုိ႔ႏိုင္ျပီး၊  အဆိုပါႏိုင္ငံသည္ ေကာ္မတီမွ တိုင္းၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို သေဘာတူ 
ညီခ်က္ အေရးအသား (“ကုိယ္စားလွယ္လႊစဲာ”၊ လုပ္အပုိင္ခြင့္အာဏာ) ေပးအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း ျဖစ္ပါက  အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအပါ အဝင္ တတိယအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း စီ၏က္ိုယ္စား 
ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။  
 

တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ျပည္တြင္း ကုစားမႈမ်ားျဖင့္အထမေျမာက္ခ့ဲျခင္း၊ အျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ျဖည့္ဆညး္ 
ေပးျခင္း ရိွမွသာလွ်င္ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။  
 

တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆက္တြႏွဲင့္ အခန္း ၈ 
(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) သုိ႔ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။  

 
 

၇။ လွ်ိဳ႕ဝွက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း  
 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေကာ္မတီမ်ားထံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္ 
လွ်ိ ႔ဳဝွက္စုံးစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလႊမ္းမုိးမႈေပးႏိုင္ပါသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
စုံစမ္းစစ္ေမးျမန္းမႈတုိ႔သည္ အေရးၾကီးေသာယႏၲယားမ်ားျဖစ္ျပီး အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအာ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 
မ်ားထံသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။  
 
မ်ားစြာေသာလွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈအမ်ားစုကုိ NGO မ်ားမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ အစအျပဳခဲ့ျပီး 

ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီမွ (ဘရာဇီး၊ အီဂ်စ္၊ မကၠဆီကုိ၊ ပီရူး၊ ဆာဗီးယာႏွင့္ 

မန္ေတေနးဂရိုး၊ သီရိလကၤာႏွင့္ တူရက ီႏုိင္ငံမ်ားတြင္) ေဆာင္ရြက္သည့္ ခုႏွစ္ခုေသာလွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္း ေမးျမန္းမႈ အားလံုးတုိ႔ ကိ ု

NGO မ်ားမွရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပးအေျချပဳလ်က ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား 

ခြ႕ဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္ (မကၠဆီကုိတြင္) စုံစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ျပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။    

 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္လည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 

အပုိေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပ့ံပိုးမႈေပးႏုိင္ပါသည္။ 
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လွ်ိဳ႕ဝွက္စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းအစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ NGO ၏ပါဝင္မႈ 

 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္း 

မ်ိဳးစုံျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေေပ်ာက္ 
ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေရြး 
ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေနာက္ဆက္တြဲ 
စာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ (၈)အရ ပထမဆုံး 
အၾကိမ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး 
ဆုိင္ရာေကာ္မတီသို႔ NGO သုံးခု - 
Equality Now  ၊ Casa Amiga ႏွင့္ 
Mexican Committee for the 
Defence and Promotion of 
Human Rights - တုိ႔မွေပးပို႔ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျချပဳကာ ၎တို႔သည္ မကၠဆီကို 
ႏုိင္ငံ၊ Ciudad Juarez ရွိ အမ်ိဳးသမီး 
၂၀၀ ေက်ာ္ တုိ႔အား သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ 
ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈ တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ပါသည္။ NGO မ်ားက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ 
မွစ၍ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား အဓမၼဖ်ား ေယာင္းေသြး  

 
ေဆာင္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင္ သတ္ျဖတ္မႈ တုိ႔  
ဆုိင္ရာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား အေသး 
စိပ္ကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ၎ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယုံၾကည္ 
အားထားရျပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တြင္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ကုိ ၾကီးေလးေသာ (သုိ႔) စနစ္တက် 
ျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ခိုင္မာ 
ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ 
ခဲ့ပါသည္။   
 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈျပဳစဥ္
ကာလအတြင္း NGO မ်ားမွ အပုိ 
ေဆာင္း သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးပို႔ျပီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးမွ 
မကၠဆီကုိ သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ 
မႈတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ NGO 
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တတ္ၾကြ 
သည့္ပါဝင္မႈမ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ  

 
ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္သည့္အေၾကာင္း အရာ 
၏ေနာက္ခံ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ 
ခံမ်ား ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
ျပီးျပည့္စံုေသာ အစီရင္ခံတစ္ရပ္ကုိ 
ကူညီေပးပါသည္။ ၎သည္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစ 
သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
ဦးစားေပးေဖာ္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္  
ခုိင္မာသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွ 
ေပးပါသည္။  
 
အစီရင္ခံစာႏွင့္ မကၠဆီကုိအစုိးရ၏ 
တုန္႔ျပန္ခ်က္ တုိ႔အား Division for 
the Advancement of  
Women’s website တြင္ ပုိ႔စ္တင္ 
ထားေပးပါသည္။  

 
 
 

လွ်ိဳ႕ဝွက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားဆိုင္ရာတသင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္သြင္းလုိေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ 
အစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ေပးပို႔ႏုိင္သည္ - 

 

[ေကာ္မတီအမည္] 
c/o Office of the United Nations High Commissioner for  
Human Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  
Fax: +41 (0)22 917 90 29 
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၈။ ၾကိတင္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း  

 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး ခြျဲခား 
ဖိႏိွပ္မႈဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္လံုထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ယခင္အခ်ိန္တြင္ ၎လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို NGO ႏွင့္ မူရင္းဌာေန 
လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားထံမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  
 
 

တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆက္တြႏွဲင့္ အခန္း ၈ 
(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) သုိ႔ 
ဆက္လက္ေလ့လာပါ။ 

 
 

၉။ ဥကၠ႒မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေကာ္မတီစံုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ျပီး 
ပ့ံပုိးမႈေပးျခင္း  

 

ဤအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္ရန္ ဖြင့္ေပး 
ထားသည္။  
 
ေကာ္မတီစံုအစည္းအေဝး၏ အာဂ်င္တာတြင္ NGO မ်ားအား ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းစနစ္မ်ားတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေထြေထြအေၾကာင္း 
အရာ မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။  
 

ဃ။ OHCHR အရင္းအျမစ္မ်ား  
 

OHCHR လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစခ်ဳပ္အဖြဲ႕အင္တာနက္ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား  
 

လူ႔ခႊင့္အေရးဆုိင္ရာစခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာတမ္းမ်ားကို OHCHR website 
တြင္ အမ်ားအတြက္ထားရွိေပးထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုရိွၾကျပီး ၎တြင္ 
စာခ်ဳပ္၊ မၾကာေသးမီမွ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ယခင္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ေကာ္မတီအစည္အေဝးမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါသည္  
 

ထုိ႔အျပင္၊ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ Treaty Bodies Database  တြင္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား၊ နိဂုံးခ်ဳပ္ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အစရွိ 
သည္တုိ႔ အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။   
 

OHCHR အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ား  
 

OHCHR အခ်က္အလက္သတင္းလႊာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တုိ႔ဆုိင္၇ာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ လက္ရွိပုံမွန္ update လုပ္ထား 
သည့္ OHCHR အခ်က္အလက္သတင္းလႊာစာရင္းကို OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ ထုတ္ေဝမႈက႑တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
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OHCHR စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၏ DVD “Brining Human Rights Home” 
 

OHCHR သည္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းအသုံးျပဳမႈမ်ားကို DVD ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျပီး  
“The Treaty Bodies: Bringing Human Roights Home” ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားပါသည္။ ၎အား OHCHR 
Publications and Information Desk မွ ေတာင္းဆိုမႈျပဳႏုိင္သည္။ publications@ohchr.org  သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။  
 

Extranet 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစခ်ဳပ္အဖြဲ႕သုံးခုျဖစ္သည့္ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီတို႔ သည္ OHCHR 
Extranet တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ျမဳပ္ျမဳပ္လုပ္္ေဆာင္သည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိပါသည္။ စာခ်ပ္အဖြဲ႕၏ Extranet စာမ်က္ႏွာ အသီသီး 
တြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိ 
ပါသည္။ 
 

Password ျဖင့္ကာကြယ္ထားသည့္ Extranet စာမ်က္ႏွာသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ 
Human Rights Council စာမ်က္နွာမွ အြန္းလိုင္းေဖာင္ပုံစံကုိ ျဖည့္ေပးပါ။ ၎ကို ျဖည့္ျပီးပါက သင္သည္ 
username ႏွင့္ password ကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ ရရိွပါလိမ့္မည္။  

 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအညႊန္းကိန္း (Universal Human Rights Index) 

 
အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအညႊန္းကိန္း (Index) သည္ အြန္လိုင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ျပီး 
အေျခခံအားျဖင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရားစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏  အထူးလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ား တုိ႔မွ ထုတ္ေဝသည့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပး 
ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆုိင္အသစ္ (OHCHR ၏ဝက္ဘ္ဆုိင္မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္) တြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား 
မွ ထုတ္ေဝသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ျပီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာနုိင္ငံမ်ားမွ သေဘာတူထားသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ထည့္ 
သြင္းထားပါသည္။ ၎အညႊန္းကိန္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 
ပုံမွန္သုံးသပ္မႈ (Universal Periodic Review) ယႏၲယားဆုိင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ဝင္ေရာက္ရရိွနုိင္ရန္ မၾကာမီစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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ေနာက္ဆက္တဲြဲ။ ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား  
 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဘုလံႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား ရွိေလရာ ၎တို႔အသီးသီးတြင္ ကိုယ္စီ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိေလသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စခ်ဳပ္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ုပ္မ်ားျဖစ္သည္။  
 
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ 
 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ ္(ICCPR) ႏွင့္ ၎၏လိုက္နာရန္ ေရႊးခ်ယ္  
ခြင့္ရိွေသာ  ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ား။ 
 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၈ ဦးကု ိသက္တမ္း ၄ 
ႏွစ္အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။  
 

အစည္းအေဝးမ်ား  
ေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ သုံးပတ္ 
ၾကာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆုံၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
မတ္လ တြင္ နယူးေယာက္ရိွ ကုလသမဂၢ ရံုးခ်ဳပ္တြင္လည္း 
ေကာင္း ဂ်ဴလိုင္လႏွင့္ ေအက္တုိဘာ/ႏိုဝင္ဘာလ တို႔တြင္ 
ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢရံုးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံသည္။  
 

အစီရင္ခံမႈသတ္မ်တ္ခ်က္မ်ား 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္လာ 
ျပီး တစ္ႏွစ္ၾကာေသာ ္ကနဦး အစီရင္ခံမႈျပဳရျပီး၊ ထုိေနာက္ 
ေကာ္မ တီမ ွေတာင္းဆုိသည္အတုိင္း (၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ 
အၾကား) အစီရင္ခံ ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ သုံး 
သပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေနာက္တၾကိမ္အစီရင္ခံရမည့္ သတ္မွတ္ 
ရက္ကုိ အတည္ျပဳ ေပးေလ့ရွိသည္။  
 

သတင္းအခ်က္အလက္ အေရးအသားျဖင့္ တင္သြင္းျခင္း 
ပညာေရး(သုိ႔)သုေတသန အင္စတီက်ဳမ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္ 
နယ္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည့္ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔ 
အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးထံ အေရးအသားျပဳထားသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကု ိတင္သြင္းႏိုင္ 
ပါသည္။ ၎ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္က ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကု ိ
စစ္ေဆးရမည့္ အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ ႏွစ္ပတ္အလုိတြင္ 
တြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစာရင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ေပး ေသာ 
ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာ တာဝန္ခံအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝး မတိုင္မီ  
 

ေျခာက္ပတ္အလိုတြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေစလုိ 
ပါသည္။ ေပးပို႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကုိ 
အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊  မိတၱဴထုတ္ထာသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ (မိတၱဴ ၂၅ စံု) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လိပ္စာအတုိင္းေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ေပးပို႔ရမည္။  
 

ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း 
NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထိုအတြက္ ၎တုိ႔ မွ 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းခံ ရန္ စာေရးရပါမည္။ အစည္းအေဝး၏ပထမေန႔ရက္ 
တြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ 
ျဖစ္ရာ၊ ေကာ္မတ ီသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက ္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ား အတြက္ တံခါး 
ပိတ္အစည္း အေဝး မ်ားတြင္ ႏႈတ္ေျပာျခင္းရွင္းလင္းႏိုင္ရန္  
အခ်ိန ္သီးသန္႔ ဖယ္ ထားေပးသည္။ နံနံစာအခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔လည္ 
စာအခ်ိန္ပိုမ်ား ၌ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားအား ေနာက္ ဆုံးရရိွသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အထူးသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းမႈေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး 
ထားပါသည္။  
 

ႏိုင္ငံအစီရင္ခံစာတာဝန္ခံအဖြ႕ဲသည္ ေကာ္မတီ၏အစည္း 
အေဝးကာလမ်ားအတြင္း သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံမႈျပဳကာ ေကာ္မ 
တီ၏ ေနာက္ထပ္အစည္းအေဝးတြင္ သုံးသပ္ေတာ့မည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား စာရင္းကု ိျပင္ဆင္ဆင္ေပးပါသည္။ ထိုေနာက္မွ 
အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မတ ီအဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အလြတ္သေဘာ ရွင္လင္းမႈ 
မ်ား ေဆာင ္ရြက္ႏိုင္သည္။  
 

တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား  
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ပထမ 
ဆုံး ေနာက္ ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္အရ တစ္သီးပုဂၢလ တုိင္ၾကားစာ 
မ်ား ကို  ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ ပါသည္ -



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  62       

 

 
 Petitions Team 

Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Fax: + 41 (0)22 917 90 22 
(particularly for urgent complaints) 
E-mail: tb-petitions@ohchr.org 
 
Secretariat contact details 
Human Rights Committee 
c/o Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
 

 CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Fax: + 41 (0)22 917 90 29 
Phone: +41 (0)22 917 93 32 or 
+41 (0)22 917 93 95 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အေၾကာငး္ပိုမိုသိရွိလု ိပါက 
အခ်က္အလက္သတင္းလႊာ အမွတ္. ၁၅ (Rev.1) ကုိၾကည့္ 
ပါ။ လုိက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ပထမ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စာခ်ဳပ္ကု ိပိုမိုသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဆိုက္ရွ ိစာခ်ဳပ ္
အဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါ။  
 
တိုင္ၾကားစာပံုစံ တစ္ခုကုိ အခန္း ၈ ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ (စြပ္စြဲခ်က္ျပဳထားသည့္ 
လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအတြက္ တုိင္ၾကားစာ 
တစ္ခုတင္သြင္းျခင္း) 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရဆိုင္ရာေကာ္မတီ 

 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း  
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ 
တကာသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICESCR)။ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီသည္ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရြး 
ခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
တြင္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အေထြေထြညီလာခံမွလည္း 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၎အား အတည္ျပဳေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ 
ပါသည္။  
 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၈ ဦးကု ိသက္တမ္း ၄ 
ႏွစ္အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။  
 

အစည္းအေဝးမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ၾကိမ္ သုံးပတ္ၾကာ အစည္း 
အေဝးက်င္းပျပီး အစည္းအေဝး မတုိင္မီ တစ္ပတ္ၾကာ 
ေရွ႕ေျပး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔လည္းပါဝင္သည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ 
ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢရံုးတြင္ ေမလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ တို႔တြင္ 
က်င္းပသည္။  
 

အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အစီရင္ခံမႈကာလကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရိွေသာ္လည္း စာခ်ဳပ ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္  

 

ကနဦးအစီရင္ခံစာကု ိႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းရန္မွာ 
အစဥ္အလာျဖစ္ျပီး၊ ထုိေနာက္ ငါးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္  
ေကာ္မတီမွ ေတာင္းဆိုသည္ အတုိင္း အစီရင္ခံစာတင္တြင္း 
ရပါသည္။  
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းျခင္း 
သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ာ၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား 
ႏွင့္ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ NGOမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အစီရင္ခံမႈအစည္းအေဝးႏွင့္ ေရွ႕ေျပးအစည္းအေဝးတုိ႔အတြက္ 
အေရးအသားျပဳထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သုိ႔) 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အတြင္းေရးမွဴးရုံးသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အခ်ိန္မေရႊးတင္သြင္းႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွစ္ပတ္ 
ၾကိဳတင္ ကာ အီလက္ထေရာစနစ္ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိတၱဴထုတ္ထား 
သည့္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
အစီရင္ခံမႈ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ မိတၱဴ ၂၅စုံအနည္းဆုံး၊ႏွင့္ 
ေရွ႕ေျပး အစည္းအေဝးအတြက္ ၁၀ စုံ ကုိ တင္သြင္းေပးထားရ 
ပါမည္။ မွတ္သားရန္မွာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးသည္ အေရးအသား 
ျပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္စုံတစ္ရာအား 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ မွတ္ခ်က္မပါ ပါက သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံ၏ 
အစီရင္ခံမႈ အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎ကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ ဝင္ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္စားျပဳမ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္  
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ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။  
 
ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္ 
အတိုင္ အပင္ခံအေျခအေနရိွသည့္ NGO မ်ား  (သို႔မဟုတ္ 
ထိုက့ဲသို႔ေသာအေျခအေနရိွသည့္ NGO တစ္ခုႏွင့္ မိတ္ဖက္ 
ဖြဲ႕ထားသည္မ်ား) သည္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးထံ အေရးအသား 
ျပဳထား သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္ျပီး ၎အား 
အစီရင္ ခံမႈ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာ 
စကား မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။ NGO ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္မ်ား သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တိက်မႈ 
ရိွရမည္ ျဖစ္ျပီး အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း အျမင္မွ ပဓာန 
အက်ဆံုး  အေရးကိစၥမ်ား ကုိဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ကာ 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးထံသုိ႔ သက္ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ၃ 
လမတုိင္မီ အေရာက္ ေပးပို႔ရပါမည္။  
 
ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း  
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ 
ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိသု႔ိတက္ေရာက္ရန္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတုိင္း အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ 
တက္ေရာက္ ႏိုင္ခြင့္ စာေရးရပါ မည္။ NGO၊ NHRI မ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးအစည္းအေဝး၏ 
ပထမေန႔ မနက္အခ်ိန္တြင္ ႏႈတ္ေျပာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ နိုင္သည္။ ၎ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ တနလၤာေန႔ 
နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ၁း၀၀ ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
NGO ၾကားနာမႈကိုလည္း အစီရင္ခံမႈအစည္းအေဝးတြင္ 
မြန္းလြဲ ၃၀၀ မွ ၄း၀၀ နာရီၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၁၅ မိနစ္ 
ျဖစ္သည္။  

 
အစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ ေကာ္မတီသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
တတိယအပတ္၏ တနလၤလာေန႔တစ္ရက္ကုိ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္၏ သီးသန္႔ရႈေထာင့္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ 
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အား အေထြေထြ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ 
ျပဳရန္ ခြခဲန္႔ေလ့ရွိသည္။ ပညာေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ပေရာ္ 
ဖက္ရွင္နယ္အဖြ႕ဲဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အထူးျပဳ NGO မ်ားႏွင့္ 
အျခား ေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ပါဝင္သူမ်ား 
သည္ အေထြေထြေဆြေႏြးမႈေန႔အတြက္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း 
အရာ စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တက္ေရာက္ 
ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။  
 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
c/o Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights Palais des 
Nations 
8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10 - 
Switzerland Fax: +41 (0)22 917 90 29 
 
 
စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိုလုိပါက အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ 
အမွတ္ ၁၆ (Rev.1) ကိုၾကည့္ပါ။  
 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီတို႔၏ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွ ိ
စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲက႑သုိ႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။  
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လူမ်ိုးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ  
 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပုံသ႑ာန္မ်ိဳးစံုအားဖ်က္သိမ္း 
ျခင္းဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICERD)။ 
 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၈ ဦးကု ိသက္တမ္း ၄ 
ႏွစ္အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။  
 

အစည္းအေဝးမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢရံုးတြင္ ေတြ႔ဆုံသည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ၃ ပတ္ၾကာ အစည္းအ 
ေဝးမ်ား က်င္းပါသည္။  
 

အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုိ႔အဖြ႕ဲဝင္ျပီး 
တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကနဦးအစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ 
အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံရပါမည္။ သို႔ေသာ္ 
နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအပိုဒ္တြင္ ေနာက္ 
တစ္ၾကိမ္အစီရင္ခံရမည့္ရက္ကုိ ေဖာ္ျပေပးေလ့ရွိသည္။  
 

သတင္းအခ်က္အေလက္အေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းျခင္း 
ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရး 
ကိစၥမ်ားကု ိကိုင္တြယ္ေနသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္းမ်ား၊ မူရင္းဌာေနလူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အထူးျပဳ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အပါအဝင္ NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းဆုိ္င္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားတုိ႔ သည္ 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ အေရးအသားျပဳထားသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ (သို႔) အစီရင္ခံစာမ်ားကုိတင္သြင္း 
ႏိုင္သည္။ ၎ကို အခ်ိန္မေရႊးေပးပို႔ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေကာ္မတ ီအစည္းအေဝးမတုိင္မီ ၂ လအလုိတြင္ ေပးပို႔ေစ 
လုိပါသည္။   
 

အေရးအသားျပဳထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ မိတၱဴ ၃၇ စံု 
ကုိ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာျဖင့္ ေပးပို႔ရပါ 
မည္။ ၎ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရန္ အရင္းအျမစ္ 
ကန္႔သတ္ မႈရိွျပီး အခက္အခဲၾကံဳေနသည့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ Anti-
Racism Information Service (ARIS) ႏွင္ ဂ်နီဗာရိွ 
ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားတို႔ထံမ ွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသြား အျပန္ ေပးပို႔မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ  
 
 

 

ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ARIS သည္ ထိုသုိ႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ကုိ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား၊ အျခားေသာ 
လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔အတြက္ ေဆာင ္
ရြက္ေပး လ်က္ရိွသည္။  
 

ေကာ္မတီသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းထံမွလည္း ငါးႏွစ္ 
တာမွ်ၾကာျမင့္သည့္ အစီရင္ခံစာေရးသားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ ႏိုင္ငံ 
မ်ား၏ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းကု ိလည္းေကာင္း၊ ၎၏ ၾကိဳတင္သတိ ေပးခ်က္ 
ႏွင့္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ား ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာ မဟုတ္သည့္  သုံးသပ ္
မႈျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ အေရး အသားမ်ား တင္သြင္းျခင္း 
ကုိ လက္ခံပါသည္။ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာေဆာင ္
ရြက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ားသည္ ၎ လုပ္ထုံး လုပ္ 
နည္းမ်ားအရ အေရးေပၚ ဟုယူဆရသည့္ အေျခ အေနတစ ္
ရပ္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအား ေကာ္မတီထံ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။  
 
ေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ပါဝင္ 
ႏိုင္သည္။ ထိုအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတုိင္း 
အတြင္း ေရးမွဴးရံုးသုိ႔ စာေရးရပါမည္။ ေကာ္မတီသည္ ၎၏ 
တရားဝင္ အစည္းအေဝးအခ်ိန္မ်ားတြင္ NGO မ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြက ္အစည္းအေဝး 
မ်ား မစီစဥ္ထားေပးထားေသာ္လည္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ အစီရင္ခံတုိင္းအား ထည့္ 
သြင္း စဥ္းစား သည့္ ပထမေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၄၅ မွ ၂း၄၅ အတြင္း 
ေန႔လည္ စာနားခ်ိန္တြင္ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္မ်ားကု ိဖိတ္ၾကား 
ကာ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းမႈကုိ စီစဥ္ေပးသည့္ 
ARIS ထံမ ွအကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။  
 
ေကာ္မတီသည္ လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားမႈႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္
တုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပံုမွန္ အေၾကာင္း 
အရာအလုိက္ေဆြးေႏြးမႈကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ျပီး အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑၊ တစ္သီးပုဂၢလ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ NGO မ်ား ႏွင့္ အထူးျပဳ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
မ်ားကု ိအဆုိပါ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ား 
ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 
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ေကာ္မတီသည္ လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားမႈႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္

တုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပံုမွန္ အေၾကာင္း 

အရာအလုိက္ေဆြးေႏြးမႈကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ျပီး အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑၊ တစ္သီးပုဂၢလ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ NGO မ်ား ႏွင့္ အထူးျပဳ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းမ်ားကို အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ၎တို႔၏ 

အျမင္မ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။  

 
တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၄ အရ တစ္သီးပုဂၢလ 
တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။   
Petitions Team 
Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10 - 

Switzerland Fax: +41 (0)22 917 90 22 (particularly for 

urgent complaints) 

E-mail: tb-petitions@ohchr.org 

အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ ဆက္သြယ္ရန္  
Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
c/o Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights Palais des 
Nations 
8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10 - 

Switzerland Fax: +41 (0)22 917 90 29 

 

ARIS အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါအတိုင္း 

ေလ့လာႏုိင္သည္ -  
Website: http://www.antiracism-info.org23  
E-mail: centre-docs@antiracism-info.org 

 
လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ 
အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိပါက အခ်က္အလက္သတင္းလႊာ 
အမွတ္ ၁၂ ကို ၾကည့္ပါ။  
 
တိုင္ၾကားစာပံုစံ သည္ အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

ဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) 

တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
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အမ်ိဳးသမီမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ 
 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ 
ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ႏွင့္ ၎၏ လိုက္ 
နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ ္
 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၂၃ ဦးကု ိသက္တမ္း ၄ 
ႏွစ္အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။ 
 

အစည္းအေဝးမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ ဂ်ီနီဗာႏွင့္ နယူးေယာက္ ႏွစ္ေနရာလုံးတြင္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င ္ ၂ ၾကိ္မ္မွ ၃ ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံျပီး၊ ၂ ပတ္ၾကာ 
အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ကာ ၎တုိ႔အား ေရွ႕ေျပး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
မွ တစ္ပတ္ၾကာေရွ႕ေျပားအစည္းအေဝးျဖင့္ ျဖည့္စြတ္တတ္ 
၏။   
 

အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြ႕ဲဝင္ျပီး 
တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကနဦးအစီရင္ခံစာတင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
ထုိေနာက္ ၄ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေကာမတီမွ သတ္မွတ္သည့္ 
အတုိင္း ဆက္လက္ တင္သြင္းရပါမည္။  
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေရးအသားျဖင့္ တင္သြင္းျခင္း 
အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြ႕ဲမ်ား၊ ယုံၾကည္ခ်က္အေျချပဳ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္သည့္ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အတြင္း 
ေရးမွဴးရံုးသုိ႔ ေရးသားထားသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းနိုင္သည္။ ၎ကုိ 
အခ်ိန္မေရြး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရွ႕ေျပး အစည္း 
အေဝးမတုိင္မီ ၂ ပတ္အလုိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ အစည္း 
အေဝးမတုိင္မီ ၂ လ အလုိတြင္ ေပးပို႔ေစလုိပါသည္။ 
အတြင္းေရးမွဴးရံုး ထံသို႔ အီလက္ထေရာနစ္မိတၱဴ ႏွင့္ စာရြက ္
စာတမ္းျဖင့္ မိတၱဴ ၃၅ စံုကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ေစလုိ 
ပါသည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ 
NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္လည္း 
၎တုိ႔ တင္သြင္းမႈမ်ား၏မိတၱဴမ်ားကုိ ေကာ္မတ ီသို႔ စာတမ္း 

မ်ားအသြားအျပန္ ပို႔ေဆာင္မႈ ကူညီေပးသည္ NGO ျဖစ္ သည့္ 
International Women’s Rights Action Watch Asia 
Pacific (IWRAW-AP) သို႔လည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။24  
 

ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲစည္းဆုိ္င္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ 
ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးထ ံေအာက္ပါ 
လိပ္စာ အတုိင္း တက္ေရာက္ခြင့္ေတာင္းရန္ စာေပးပုိ႔ရ 
ပါမည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာကုိယ္စားျပဳမ်ား၊ 
အထူး သျဖင့္ NGO မ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးအစည္းအေဝးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သုိ႔ (အမ်ားအားျဖင့္ ပထမေန႔ မနက္ပိုင္း တြင္) 
ႏႈတ္ေျပာတင္ဆက္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပး အစည္း 
အေဝးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ အစိုးရ၏ အစီရင္ခံစာမ်ား 
သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ က႑မတုိင္မီျဖစ္သည့္ အစည္း အေဝး 
အဆုံးပိုင္းတြင္ ေတြ႔ဆုံမႈျပဳပါသည္။ NGO မ်ားအေနျဖင့္ 
ေကာ္မတီတမ်ားထံသုိ႔ ၎တုိ႔၏အစည္းအေဝး ျပဳသည့္ 
ရက္သတၱပတ္ ပထမေန႔တြင္ ႏႈတ္ေျပာ တင္ဆက္ 
မႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ 
အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ တစ္ခါတစ္ရံ စီစဥ္ 
ႏိုင္ရန္အတြက ္အတြင္းေရးမွဴးရံုးထံသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာ 
အတုိင္း ဆက္သြယ္ရပါမည္။  
 

တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား 
လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ား 
အရ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားစာမ်ားကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာ 
သုိ႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။  
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သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ 
ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ရိွ တုိက္ၾကားမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သည္ ဤ 
လက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
ဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) ၏ 
ေနာက္ ဆက္တြတဲြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စံျပအေၾကာင္းၾကား 
မႈေဖာင္ပံုစံကုိလည္း ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ထားရိွသည့္ က႑ပိုင္းတြင္ ကုလ 
သမဂၢဘာသာစကားအားလံုးျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  

 

လွ်ိဳ႕ဝွက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား  
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျပင္းထန္ေသာ၊ ေလးနက္ေသာ(သုိ႔) 
စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ 
လက္ အေရးအသားကု ိအရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ား၊ မွ အတြင္းေရး 
မွဴးရံုးသုိ႔  ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလုိက္မ်ား 
သည္ ခုိင္လုံမႈ ရိွျပီး အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ နည္းစနစ္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ ရမည္။  

အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ  
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ေကာ္မတီအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိေသာ အခ်က္အလက္ 
သတင္းလႊာအမွတ္ ၂၂ ႏွင့္ အမွတ္ ၇ တုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
ေကာ္မတီထံ သတင္းအစီရင္ခံစာအေရးအသားျပဳျခင္း 
ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္အတြက္ 
IWRAW-AP ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ၾကည့္ပါ။  
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ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ 
 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ 
လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမႈ (သုိ႔)အျပစ္ေပးမႈ 
ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CAT)။ 
 

အဖြ႔ဲဝင္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀ ဦးကု ိသက္တမ္း ၄ 
ႏွစ္အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။ 
 

အစည္းအေဝးမ်ား  
ေကာ္မတီသည္ ဂ်ီနီဗာတြင္ ေတြ႔ဆုံျပီး၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ 
လွ်င ္အစည္းအေဝးႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပရာ ေမလတြင္ သုံးပတ္ 
ႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ၂ ပတ္ၾကာျမင့္ျပီး ေရွ႕ေျပး အစည္း 
အေဝး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ မွ  ၁ ပတ္ၾကာေတြ႔ဆံုၾကသည္။  
 
အစီရင္ခံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႔ အဖြ႕ဲဝင္ျပီး 
တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကနဦးအစီရင္ခံစာေပးပုိ႔ျပီး၊ ထုိေနာက္ 
ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံရပါသည္။  
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေရးအသားျဖင့္ တင္သြင္ျခင္း 
NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သားေကာင္အုပ္စုမ်ား၊ ယုံ 
ၾကည္မႈအေျချပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား 
စသည္ တို႔သည္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား(သို႔) အစီရင္ခံစာမ်ား ကုိ အေရးအသားျဖင့္ 
တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ၎ကုိ အခ်ိန္မေရြး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္ 
လည္း ေကာ္မတ ီအစည္းအေဝးမတုိင္မီ ၆ ပတ္အၾကာတြင္ 
တင္သြင္းေစလုိ ပါသည္။ အေရးကိစၥရပ္မ်ားစာရင္မ်ား 
အတြက ္အခ်က္အ လက္မ်ား တင္သြင္းလုိပါက ၎အျပီး 
သတ္ရမည္ရက္မတုိင္ မီ ၃ လ အလိုတြင္ ေဆာင္ရြက္ရပါ 
မည္။ အခ်က္အလက္ အားလုံးကုိ အီလက္ထေရာနစ္မိတၱဴ 
ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း ျဖင့္ မိတၱဴ ၁၅ စံုအနည္းဆုံးကိုေအာက္ပါ 
လိပ္စာသုိ႔ေပးပို႔ရပါ မည္။  
 

မွတ္သားရန္မွာ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ 
အစည္းမွ တိက်ေသာ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားဝင္တင္သြင္း 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေရးအသားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဟု 
မွတ္ခ်က္မပါရွိပါက ထိုအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦး  
 

 

ထံသို႔ အျမန္ဆုံးရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  
 

ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ 
ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိအတြက္ ၎တုိ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးရံုးထံသုိ႔ 
ေအာက္ ပါလိပ္စာအတုိင္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ စာေရးရ ပါ 
မည္။  အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 
အထူး သျဖင့္ NGO မ်ား၊ သည္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း 
ေကာ္မ တီထံ ႏႈတ္ေျပာျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 
တင္ဆက္ ႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေျပာဆုိခ်ိန္တြင္ 
ထိခုိက္ခံရ သူမ်ား၏ တက္ေရာက္မႈကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ NGO 
မ်ားမွ ပံ့ပုိး ေပးေလ့ရွိသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား 
သည္ တစ ္ခ်ိန္လွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသာ အာရံုစိုက္ျပီး၊ အမ်ားအား 
ျဖင့္ အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီတုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈ မတုိင္မီ  
ည ေန ၅း၀၀ မွ ၆း၀၀ အၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။  
 
တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား 
 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္ ၂၂ အရ တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကား 
စာမ်ား မ်ားကု ိေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။  
Petitions Team 
Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix CH–1211 Geneva 10 - 
Switzerland 
Fax: +41 (0)22 917 90 22 (particularly for urgent 
complaints) 
E-mail: tb-petitions@ohchr.org 
 
စံျပတုိင္ၾကားစာေဖာင္ပံုစံကို ဤ လက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၈ 
(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) ၏ ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 
 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးထံသုိ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျပင္းထန္ေသာ၊ 
ေလးနက္ ေသာ (သုိ႔) စနစ္ တက်ျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းႏိုင္သည္။ ၎အခ်က္
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မ်ားသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ညွမ္းပန္း  
ႏိွပ္စက္မႈသည္ စန္စတက်က်င့္သုံးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ 
စြာ ေတြ႔ရိွထားသည့္ လကၡဏာမ်ား ပါဝင္ျပီး ခုိင္လုံမႈရိွရ 
မည္။  
 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ဆက္သြယ္ရန္ - 
Committee against Torture 
c/o Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights 

 Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Fax: +41 (0)22 917 90 29 
 
ေကာ္မတီအေၾကာင္းပိုမုိသိရွိလုိေသာ အခ်က္အလက္ 
သတြင္းလႊာအမွတ္ ၁၇ ကုိၾကည့္ပါ။  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သ
ည့္ လူမဆန္ေသာ (သို႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမ ူ(သုိ႔) 
အျပစ္ေပးမႈ ဆုိင္ရာ (CAT)၏ 
လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္။ 
 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀ ဦးကု ိ၄ႏွစ္ 
သက္တမ္း အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး 
သက္တမ္းတစ္ၾကိမ္ထပတို္းႏိုင္သည္။ အဖြ႕ဲဝင္မႈသည ္
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္အား ၅၀ ၾကိမ္ေျမာက္ 
အတည္ျပဳခ်က ္သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ျပဳျပီးေနာက္ 
၂၅ ဦးထ ိတုိးပြားလာပါမည္။ (art. 5 ကုိၾကည့္ပါ) 
 

အစည္းအေဝးမ်ား 
ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢရံုးတြင္ အစည္း 
အေဝးမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးၾကိမ္၊ တၾကိမ္လွ်င ္
တစ္ပတ္ အၾကာ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၎ေကာ္မတီသည္ 
ညွမ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ 
လူမဆန္ ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမႈ 
(သုိ႔)အျပစ္ေပးမႈကုိ တားျမစ္ ရန္အတြက ္
လြတ္လပ္ခြင့္ဆုံးရံႈးေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔  ပံုမွန္ 
လည္ပတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
  

ႏိုင္ငံမ်ားအားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ 
ရပ္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည္ ့လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က်ေသာ 
အျပဳအမူ (သို႔) အျပစ္ေပးမႈတုိ႔အား ကာကြယ္ရန္အတြက ္
ျပည္တြင္းအဆင့ ္အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိသည့္ အဖြ႕ဲတစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲမ်ားကု ိဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း၊ လ်ာထားျခင္း (သို႔) 
ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏တရားစီရင္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွ ိပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား ၎တုိ႔၏လြတ္လပ္မႈပိတ္ပင္ထားျခင္းခံေနရမႈ (သုိ႔) 
ခံေနရႏိုင္မႈရိွသည့ ္မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ဆပ္ေကာ္မတီမွ 
လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕မ်ားမွလည္းေကာင္း လည္ပတ္ 
ေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္။ ထုိေလ့လာလည္ပတ္မႈမ်ား 
သည္ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ရပ္စက္မႈပံုစံမ်ား 
ျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က်ေသာ အျပဳအမူ (သို႔) 
အျပစ္ေပးမႈ မရိွေစရန္ အားျဖည့္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ 
ပါကာ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိကာကြယ္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
သည္။  
 
ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ အေၾကာင္းပိုမို သိရိွ 
လုိပါက OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။ 
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ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 
 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ ္(CRC) ႏွင့္ 
၎၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
စာခ်ဳပ္မ်ား 

 

အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၈ ဦးကု ိ၄ႏွစ္ သက္တမ္း 
အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။  

 

အစည္းအေဝးမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ ၃ ပတ္ၾကာ အစည္းအေဝးမ်ားကု ိဇန္နဝါရီ 
လ၊ ေမလႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢ 
ရံုးတြင္တစ္ႏွစ္လွ်င ္၃ ၾကိမ္က်င္းပကာ၊ ၁ ပတ္ၾကာေရွ႕ေျပး 
အစည္း အေဝးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါသည္။   

 

အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အသက္ဝင္လာျပီး ၂ 
ႏွစ္အၾကာအတြင္ ကနဦးအစရင္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုေနာက္ ၅ 
ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံရပါမည္။ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ား 
ဆုိငရ္ာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ၎စာခ်ဳပ္မ်ား အရ 
အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းရပါမည္ျဖစ္ကာ၊ စာခ်ဳပ္အသက္ 
ဝင္ျပီး ၂ ႏွစ္ၾကာတြင္ ၎၏ ကနဦး အစီရင္ခံစာကု ိတင္သြင္း 
ကာ၊ ထုိေနာက္ ေကာ္မတီသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပံုမွန္ အစီရင္ခံ 
စာမ်ားႏွင့္အတ ူဆက္လက္အစီရင္ခံရပါမည္။ (သေဘာတူ 
စာခ်ဳပက္ုိမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ခု၏အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္သည့္ႏိုင္ငံသည္ ၅ ႏွစ္ တစ္ၾကိမ ္အစီရင္ 
ခံရပါမည္။) 

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းျခင္း 
ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈအေျခ 
ျပဳအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ 
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ NGO မ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ေရးသားထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ (သုိ႔) အစီရင္ခံစာမ်ားကု ိအတြင္းေရး 
မွဴးရံုးသုိ႔ တင္သြင္းႏိုင္သည္။ အခ်ိန္မေရႊးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္ 
လည္း 
သက္ဆိုင္ရာေရွ႕ေျပးအစည္းအေဝးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံ မႈ 
မတိုင္မီ ၂ လအလုိတြင္ ေပးပို႔ေစလုိသည္။ စာရြက္စာတမ္း  
 
 
 
 

မိတၱဴအစံု၂၀ ကုိ အတြင္းေရးမွဴးရံုးထံသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာ 
အတုိင္း ေပးပို႔ ရမည္။ အီလက္ထေရာနစ္မိတၱဴကိုလည္းေပးပို႔ 
ရမည္။ အရပ္ ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တုိ႔ေပးပို႔သည့္ 
တင္သြင္းမႈမ်ားကု ိလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 
 
ေကာ္မတီသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔သည့္ NGO မ်ား 
သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ 
ပံ့ပိုးကူညီရန္လုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား ညႊန္႔ 
ေပါင္းအဖြ႕ဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ NGO Group for the Convention 
on the  Rights of the Child သို႔ဆက္သြယ္လုိပါလိမ့္မည္။ 
ယင္း NGO Group တြင္ ဆက္ဆံေရးယူႏွစ္ရိွျပီး ေကာ္မတီ၏ 
အစီရင္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NGO မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း 
ညႊန္႔ေပါင္း အဖြ႕ဲမ်ား ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ NGO 
မဟုတ္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ျပည္တြင္း CRC ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ တည္ရိွ 
ပါက ၎ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း မႈျပဳျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေပးပို႔ရန္ အားေပးပါသည္။  
 
NGO Group အား ေအာက္ပါအတုိင္းဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ - 
NGO Group for the Convention on thRights of the 
Child Secretariat 
1, rue de Varembé 
CH-1202 Geneva - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 740 4730 
Fax : +41 (0)22 740 1145 
E-mail : secretariat@childrightsnet.org 
Website: http://www.childrightsnet.org25 

 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာ္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံမႈအစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ ေလ့လာသူ 
အျဖစ္သာ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိသု႔ိျပဳရန္ ၎တုိ႔မွ 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း တက္ေရာက္ 
ခြင့္ရရိွရန္ စာေရးရပါမည္။   
 

                                                                 
25

 OHCHR is not responsible for the content of external 
websites and the provision of links on this page does not imply 
that OHCHR associates itself with such content. 
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အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေရွ႕ေျပးအစည္းအေဝးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ၃ နာရီၾကာ အစည္း 
အေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ၎တြင္ မိတ္ဖက္ 
အဖြ႕ဲမ်ားမွ ျဖည့္စြတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
တင္ဆက္ ႏိုင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရး 
ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ေျပးအစည္း 
အေဝးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြက္ အေရးပါလွေသာ ပံ့ပိုးကူညီ 
သူမ်ားျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္ပါဝင္လုိပါက အတြင္းေရးမွဴး 
ရံုးသုိ႔ ေရွ႕ ေျပးအစည္းအေဝးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစပ်ိဳး 
ေတြ႔ဆုံမႈ မတုိင္မီ ၂ လ အလုိတြင္ ေတာင္းဆိုမႈေပးပုိ႔ရပါ 
မည္။ တင္သြင္း ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေရး 
အသား အေပၚမူတည္ျပီး ေကာ္မတီသည္ ေရွ႕ေျပးအစည္း 
အေဝး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ပါဝင္ေစရန္ အတြက္ အရပ္ 
ဖက္လူ႔ အဖြ႕ဲအစည္း ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အမ်ားအား 
ျဖင့္ NGO မ်ား (အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမႈျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ 
မ်ားပိုင္ဆုိင္သူမ်ား) ကုိေရြးခ်ယ္ရန္ ဖိတ္ၾကား ခ်က္တစ္ရပ္ 
ကုိအေရးအသားျဖင့္ ထုတ္ေဝပါ လိမ့္မည္။ 
သက္ဆုိငရ္ာႏိုင္ငံ မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း 
ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ပါဝင္သူမ်ားအား နိဒါန္းမွတ္ခ်က္ 
မ်ားအတြက ္၁၅ မိနစ္အခ်ိန ္ေပးျပီး အျခားသူမ်ားအတြက္ ၅ 
မိနစ္ေပးထားရာ အျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ 
တစ္ရပ္ အတြက္ အခ်ိန္ရရိွ ေစပါ သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း 
ေကာ္မတီသည္ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးမႈေန႔ကုိလည္း 

က်င္းပရာ ၎တြင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့ ္အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ပါဝင္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။    
 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ဆက္သြယ္ရန္ 
Committee on the Rights of the Child 
c/o Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix  
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  
Fax: +41 (0)22 917 90 29 
 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔  မည္သို႔ 
အစီရင္ခံရမည္ဟူသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို NGO Group' s 
website တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။  
 

ေရွ႕ေျပး အစည္းအေဝးလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲေတြ႔ဆုံမႈတြင္ပါဝင္ ရန္ 
NGO မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္တစ္ဦးျခင္း တို႔အတြက္ ေကာ္မတီ ၏  
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ   OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ 
ရရိွႏိုင္သည္။  
 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အေၾကာင္း 
ပိုမိုသိရွိလုိပါက အခ်က္အလက္သတင္းလႊာ အမွတ္ ၁၀ 
(Rev. 1) ကုိၾကည့္ပါ။  
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ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအားလံုးႏွင့္၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ား၏အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာေကာ္မတီ
 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအားလုံးႏွင့္၎တုိ႔မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(ICRMW)  
 
အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 

လက္ရိွတြင္ လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၁၀ ဦးကု ိ
၄ႏွစ္ သက္တမ္း အတြက္ေရြးခ်ယ္ျပီး သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။ 
၎အေရအတြက္သည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၄၁ ႏိုင္ငံ 
ေျမာက္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးေသာအခါ ၁၄ ဦးသုိ႔ တိုးလာ 
မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိပ္သိရွိလုိေသာအပိုဒ္ ၇၁ ကုိ ၾကည့္ပါ။  
 
အစည္းအေဝးမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ ဂ်ီနီဗာ၌ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င ္အစည္း 
အေဝးႏွစ္ၾကိမ္၊ အမ်ားအားျဖင့္  ဧျပီလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတို႔တြင္ 
က်င္းပေလ့ရွိသည္။ 
 
အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား   
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြ႕ဲဝင္စာခ်ဳပ္ 
သုိ႔ အဖြဲ႔ဝင္ျပီးတစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကနဦးအစီရင္ခံရျပီး၊ 
ထုိေနာက္ ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ အစီရင္ခံရသည္။  
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းျခင္း 
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ား ျဖစ္သည့္ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ 
အေရး အသားျပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ (သို႔) 
အစီရင္ခံ စာမ်ားကု ိအခ်ိန္မေရြး တင္သြင္းနိုင္သည္။  
 

သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ အီလက္ထေရာနစ္မိတၱဴ 
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ မိတၱဴ ၁၅ စံုကုိလည္း 
ေကာင္း အတြင္းေရးမွဴးရံုးသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္းေပးပုိ႔ရ 
ပါမည္။  
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 
တင္သြင္းသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျမွင့္တင္ေပးမႈ၊ အေကာင္  

 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
NGO မ်ားဆုိင္ရာ ညႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
International NGO Platform for the Migrant Workers 
Convention သို႔လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကို 
ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္းဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ - 
 
NGO Platform 
c/o December 18  
Rue de Varembé 1  
P.O. Box 96 
CH–1211 Geneva 20 - Switzerland Phone: 
+41 (0)22 919 10 42 Fax: +41 (0)22 919 
10 48 E-mail: ipmwc@december18.net 
Website: http://www.december18.net26 

 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေကာ္မတီ၏ အမ်ားဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာ 
သူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ျပဳရန္ အတြင္းေရး 
မွဴးရံုးသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း တက္ေရာက္ခြင့္ ေတာင္း 
ဆုိရပါ မည္။  
 

အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကုိ စစ္ေဆးမႈအတြက ္
ျပင္ဆင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ားကု ိေကာ္မတီႏွင့္အတူ 
သီးသန္႔အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံရိွ 
ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ႏႈတ္ေျပာ အစီရင္ 
ခံရန္ႏွင့္ အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားေပးရန္ ဖိတ္ 
ၾကားပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝကုိ ေကာ္မတီမွ အဖြ႕ဲဝင္ 
ႏိုင္ငံ၏အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ စစ္ေဆးမႈျပဳသည့္ အစည္းအေဝး 
မတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 

အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာကုိ စစ္ေဆးသည့္ အစည္းအေဝး 
တြင္ အေရးအသားျပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ တင္သြင္းထားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတုိငရ္ာ 
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ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ထုိအဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာကုိ 
ေကာ္မတီ၏စစ္ေဆးမႈမျပဳမ ီအမ်ားဆုိင္ရာအစည္းအေဝး 
တစ္ရပ္တြင္ ထုိေကာ္မတီထံ ႏႈတ္ေျပာအစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ 
အခြင့္အေရးေပးထားပါသည္။ NGO မ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ ပညာေရးက႑၊ တကၠသုိလ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စား 
လွယ္ေတာ္မ်ားကုိ အျခားအရာ မ်ားရိွသည္အနက္ ေကာ္မတီ 
မွ ပံုမွန္က်င္းပသည့ ္အေထြေထြ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈ 
ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ဖိတ္ ေခၚပါသည္။  

 

တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား  
အဖြ႕ဲဝင္နိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၇၇ 
ႏွင့္အညီ ၎လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္ခံသည့္အခါ 
ေကာ္မတီသည္ တစ္သီးပုဂၢလတုိင္ၾကားမႈမ်ား (သုိ႔) 
အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပး 
နိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ဆက္သြယ္ရန္ 
Committee on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
 
c/o Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix  

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  

Fax: +41 (0)22 917 90 29  

E-mail: cmw@ohchr.org 

 
ေကာ္မတီအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိပါက အခ်က္အလက္ 
သတင္းလႊာ အမွတ္ ၂၄ (Rev. 1) ကိုၾကည့္ပါ။  
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မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ  

 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ 
မသန္စြမ္းပိုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ေနာက္ 
ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္။  
 
အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ျခင္း 
ေကာ္မတီတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ ၁၂ ဦးကုိ ၄ နွစ္ 
သက္တမ္းျဖင့္ ကနဦးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္း 
တစ္ၾကိမ္ထပ္တုိးႏ္ိုင္သည္။ ၎တြင္ မသန္စြမ္းမႈဆုိ္င္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သင့္သည္။ သေဘာတူစာခ်ုဳပ္သို႔ အတည္ 
ျပဳမႈ (သုိ႔) သေဘာတူညီမႈျပဳသည့္အေရအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
၆၀ တုိးလာျပီးမွသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ကုိ ၁၈ ဦးထ ိတုိျမွင့္ 
မည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္ 
ခန္႔အပ္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အဆုိျပဳရာ၌ မသန္စြမ္း 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထည့္ 
သြင္းေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။   
 
အစည္းအေဝးမ်ား 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုိင ္ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္မ်ားကု ိမခန္႔ရေသးပါ။  
 
အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာ 
ျပီး ၂ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ကနဦး အစီရင္ခံရပါမည္။ ထုိေနာက္ 
အနည္းဆုံး ၄ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ (သုိ႔) ေကာ္မတီမွ ေတာင္းဆုိ 
သည့္အခါတုိင္း အစီရင္ခံတင္သြင္းရပါမည္။  
 
တစ္သီးပုဂၢလတိုင္းၾကားမႈမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား (သုိ႔) တစ္သီးပုဂၢလမ်ား 
အုပ္စုမ်ား တို႔ထံမ ွအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ စံျပဳတိုင္ၾကားစာေဖာ္ပံုစံ ကို ဤ 
လက္စြဲ စာအုပ္၏ အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
ဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) 
၏ ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ NGO မ်ားသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျပင္းထန္ေသာ၊  
စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ (သို႔) စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ  

ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတြင္းေရးမွဴးရံုး 
ထံသို႔ တင္သြင္း ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္ 
သည္ ခိုင္လုံမႈရိွျပီး ထုိအဖြဲ႔ဝင္ႏ္ိုင္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳုပ္ပါ 
အခြင့္ အေရးမ်ားကု ိစနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရ 
မည္။  
 
အပိုဒ္ ၃၃ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ၎၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
မႈရိွ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၏ အခန္း က႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ တစ္မူထူးျခားသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ပါဝင္သည္။ 
အပိုဒ္ ၃၃ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ အျပည့္အဝပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပ 
ထားရာ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
ျမွင့္တင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအား အခ်က္အခ်ာ 
က်ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ေပးထားပါသည္။  
 

အတြင္းေရးမွဴးရံုးသို႔ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ -  
Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities 
c/o Office of the United Nations  
High Commissioner for Human Rights Palais des 
Nations 
8–14, avenue de la Paix  
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  
Fax: +41 (0)22 917 90 29  
E-mail: crpd@ohchr.org 
 

မသန္စြမ္းပိုဂၢိဳလ္မ်ား၏အေရးကိစၥႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ဆုိင္ရာ OHCHR ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ပိုမိုသိရွိ 
လုိပါက OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။  
 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ အေၾကာင္း 
ပိုမိုေလ့လာလိုပါက From Exclusion to Equality: 
Realizing the Rights of Persons with Disabilities 
(HR/PUB/07/6) ဟူသည့္ထုတ္ေဝမႈကုိၾကည္ပါ။ 
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ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတတင္သည္၊ 
ေကာ္မတီမဖြ႕ဲစည္းရေသးပါ) 
 

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမည့္အရာမွာ 
လူအားလုံးအား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိ္င္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္။ 
 
အဖြ႕ဲဝင္ျခင္း 
ေကာ္မတီတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ ၁၀ ဦးအား ၄ ႏွစ္ 
သက္တမ္းျဖင့္ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္းတစ္ၾကိမ္တုိး 
ႏိုင္သည္။  
 
အစီရင္ခံမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ 
လာျပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ၾကာတြင္ ကနဦးအစီရင္ခံရပါမည္။  
 
အေရးတၾကီးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ေကာ္မတီသည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားထံမွ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရ 
သည့္ပုဂိၢဳလ္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွရန္ အေရးတၾကီး ေတာင္းဆုိခ်က္ 
မ်ား ကုိ ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြ႕ဲဝင္ထားသည့္ႏိုင္ငံ ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏံွ 
ထားသူျဖစ္ရပါမည္။    

တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ား 
ေကာ္မတီသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၃၁ ႏွင့္အညီ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား လက္ခံထားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ မ်ား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့ ္တစ္သီးပုဂၢလ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား 
ကုိသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆို္င္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ NGO မ်ားက အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုသည ္အပုိဒ္ ၃၃ ႏွင့္ 
အညီ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္ျပ႒ားခ်က္မ်ားကု ိျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကာ္မတီသည္ အဖြ႕ဲဝင္ 
ႏိုင္ငံ တစ္ခုတြင္ အတင္းအက်ပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈ ဆိုင္ရာ 
က်င့္သံုးမႈ သည္ က်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္း (သုိ႔) ပံုမွန္ျဖစ္လာ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တင္ျပမႈကုိ 
အေထြေထြညီလာခ ံ၏ ဂရုစိုက္မႈရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္။  
 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမႈအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလုိပါက 
အခ်က္အလက္သတင္းလႊာ အမွတ္ ၆ (Rev. 2) ကုိၾကည့္ပါ။  
 
 
 
IV 
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၅။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
 
 
 
 
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေလ့လာျခင္း  
 
မည္သည္နည္း။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး အတြက္တာဝန္ယူေသာ ကုလ 
သမဂၢ၏ အစုိးရအခ်င္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာ္ငရြက္သည့္ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္း 
ျဖစ္သည္။ ၎ကို အေထြေထြညီလာခံ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၆၀/၂၅၁ ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း တည္ 
ေထာင္ခဲ့ရာ ယခင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္အေပၚ အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာမ်ား၊ ယႏၲယားမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
အစားထိုး တာဝန္ယူထားပါသည္။ ကုလ 
သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာ 
မင္းၾကီး ရုံး (OHCHR )သည္ ယခင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အတြင္း 
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံး ျဖစ္ခဲ့ ရာ၊ ယခုမွာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေကာင္စီ၏ အတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္ရုံးျဖစ္သည္။  
 
မည္သို႔ုလုပ္ေဆာင္သနည္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ အဖြ႕ဲဝင္ 
ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထား သည္ 
အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲျဖစ္ျပီး 
ဂ်ီနီဗာ ျမိဳ႕တြင္ ရံုးစုိက္ပါသည္။ ၎သည ္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး ရက ္သတၱပတ ္
၁၀ ပတ ္ျဖင့္ ၃ ၾကိမ္ထက္ မနည္း 
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပကာ၊ အထူး 
အစည္းအေဝးမ်ားကို လည္း ေခၚယူ 
က်င္းပႏုိင္သည္။  ေကာ္မရွင္သည္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာင္စီ 
(ECOSOC) ၏ အဖြ႕ဲခြ ဲျဖစ္ခဲ့သည္ 
နည္းတူ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ 
အေထြေထြညီလာခံ ၏  အဖြ႕ဲခြ ဲျဖစ္ပါ 
သည္။ ၎ ၏ အခန္းက႑ တြင္ 
ရုန္းရင္းၾကမ္းတမ္းျပီး စနစ္က်ေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါဝင္ သည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကု ိကုိင္တြယ ္
ေျဖရွင္းျခင္းလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ 
စနစ္အတြင္းရွိ လုပ္ေဆာင္မႈ တိုင္း တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးပါဝင္ေစျခင္း ႏွင့္  
ထိေရာက္စြာ ညိွႏိႈင္းမႈ တုိးတက္လာ 
ေစျခင္းလည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။  
 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ၎၏ 
ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးအျပီးတြင္  
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ၎၏ 
အနာဂတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအတြက္ 
အေျခခံကု ိပံုသြင္းေပးရန္ လုပ္ထုံးလုပ္ 
နည္းမ်ား၊ ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္း 
တည္ေဆာက္ပုံမ်ား တို႔ကု ိတည္ေဆာက္ 

ေပးသည့္ အဆုိျပဳခ်က္တစ္စု ကု ိ
သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အမွတ္ ၅/၁ အရ သေဘာတူညီထား 
သည့္ ၎အဆုိျပဳခ်က ္တြင္ ေကာင္စီ ၏ 
အာဂ်င္တာ၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါဝင္ 
ျပီး၊ ေကာ္မရွင္မွ အေမြဆက္ခံထားသည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအၾကံျပဳခ်က္ဆိုင္ရာ စနစ္ ႏွင့္ 
တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတို႔ကု ိ
ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကု ိ
ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ ္
၅/၁ သည္ ေကာင္စီ၏ အသစ္ေသာ ႏုိင္ငံ 
အလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 
ပုံမွန္သုုံးသပ္မႈ ယႏၲယားဆုိင္ရာ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ခ်မွတ္ျပီး၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ပုိခြင့္အာဏာအားလံုးကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ေစျခင္း တုိ႔ 
အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ 
တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။  
 
 
 
  

 
 
The Handbook is available in digital format on the OHCHR website at: http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ 
There you will find the Handbook’s chapters available for download, as well as links to all the references 
contained in the publication
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 See General Assembly resolution 60/251 and Human Rights Council resolution 5/1. 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ၎၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ယႏၲယားမ်ား တို႔ႏွင့္ 
မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္မည္နည္း။   
 
အေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ 
၆၀/၂၅၁ သည္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား (NGO) ႏွင့္ အျခားေသာ  
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား မွ အမ်ိဳးသား အဆင့္၊ ေဒသ 
ဆုိင္ရာအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး တုိးတက္ ေစေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိ႔အတြက္ 
အေရးေၾကီးေသာ အခန္း က႑မွ ေဆာင္ 
ရြက္ၾကေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳပါသည္။  
 
ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ NGO 
မ်ား အပါအဝင္ ေလ့လာသူမ်ား၏  ပါဝင္  

မႈသည္  ယခင္ေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ခဲ့ 
သည့္ စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ား 
အေပၚ အေျချပဳပါသည္။ ယင္းက်င့္သုံးမႈ 
မ်ား ႏွင့္ စီစဥ္မႈမ်ားတုိ႔သည္ ေကာင္စီ၏ 
သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ 
ထိေရာက္ မႈအရွိဆုံး ပ့ံပိုးမႈကုိ ေသခ်ာ 
ေစရန္ ဆက္လက္၍ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။27 

 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝး 
မ်ားတြင္ NGO မ်ားအား ေလ့လာသူမ်ား 
အေနျဖင့္ အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္   
ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ ရွိရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ ထုိသို႔ေသာ 
အဆင့္ မဟုတ္သည့္ NGO မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းအဘက္ဘက္  

ႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ား 
စြာျဖင့္ ကူညီပ့ံပုိးေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ၎၏ အစည္းအေဝးမ်ား 
ကုိ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ 
တိုက္ရုိက္ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ေပးျပီး၊ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအ 
ခ်က္အလက္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ 
ကုိ ေကာင္စီ၏ အင္တာနက္ 
Homepage ႏွင့္ Extranet တုိ႔တြင္ 
ရရိွႏုိင္ပါသည္။  
အစည္းအေဝးအထူးျပဳသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္ 
အစည္းအေဝးမက်င္းပမီ ၂ ပတ္ 
အလုိတြင္ Homepage ေပၚတြင္ ပုိ႔စ္  
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကအဆက္အသြယ္မ်ား  
 
The Human Rights Council Branch 

Human Rights Council Branch 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix  

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  

Phone: +41 (0)22 917 92 56  

Fax: +41 (0)22 917 90 11 
 

The Civil Society Unit 

OHCHR Civil Society Unit 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  

Palais des Nations 

8–14, avenue de la Paix  

CH–1211 Geneva 10 - Switzerland  

Phone: +41 (0)22 917 90 00  

E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org 
 

ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

United Nations headquarters 

NGO Section 

United Nations Department of Economic and Social Affairs Section 

One UN Plaza, Room DC-1-1480 

New York, NY 10017 

Phone: +1 212 963 8652 

Fax: +1 212 963 9248 

E-mail: desangosection@un.org 

 

United Nations Office at Geneva (UNOG) 

NGO Liaison Office 

Office of the Director-General  

Office 153, Palais des Nations  

8–14, avenue de la Paix  

CH-1211 Geneva 10 - Switzerland  

Phone: +41 (0)22 917 21 27  

Fax: +41 (0)22 917 05 83 

E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ယႏၲယားအသီးသီးအတြက္ အဓိကအဆက္အသြယ္မ်ားကို ဤအခန္း၏ သက္ဆိုင္ရာ က႑ 

မ်ားတြင္  ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။  
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဟူသည္အဘယ္နည္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း 
 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၀/၂၅၁  အရဖြ႔ဲစည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ အေျခခံကုလသမဂၢ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ 
ျဖစ္သည္။ ၎သည ္ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ရွည္ၾကာသည့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္၏ ဗဟိုတြင္ရွိခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေကာ္မရွင္ ကု ိအစားထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၎၏ ၆၂ ၾကိမ္ေျမာက္ 
အစည္း အေဝး၌ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားက ေကာင္စီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အုတ္ျမစ္ကု ိပံုသြင္းေပးပါသည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC)၏  ေနာက္ဆြက္တြဲ အဖြ႕ဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ 
နည္းတူ၊ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီသည္ အေထြေထြညီလာခံ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤျမွင့္တင္မႈသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအားကုလသမဂၢ၏ အဓိက႑ိဳင္ၾကီးသုံးရပ္မွ တစ္ခုအျဖစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး တုိ႔ႏွင့္ အတူ 
အတူ ဦးစားေပးထားပါသည္။ ေကာင္စီအားဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ယႏၲယားၾကီး အား 
အားျဖည့္ေပးမည့္ အေထြေထြေကာင္စီ၏ ကတိကဝတ္ကို အတည္ျပဳေပးရာ လူသားအားလံုး ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ခံစားစံစားရမည့္ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ဆုိင္ရာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈအခြင့္အေရးအပါအဝင္တုိ႔အား ရရိွေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 
အေထြေထြညီလာခံသည့္ ၎၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၆၀/၂၅၁အရ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအား ေကာ္မွရွင္မွ သတ္မွတ္ 
ထားခဲ့သည့္ အားလုံးေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ ယႏၲယားမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ ဝတၲရားမ်ား စသည္ 
တုိ႔ကုိ သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက တုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ 
ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ေကာင္စီအား ၎၏ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပသည္မွ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ယင္းတာဝန္ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေကာင္စီ၏လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ 
ရန္  သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဘက္မလုကိ္မႈရိွရမည္၊  
 ရလဒ္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 
 စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 
 ေကာင္စီ၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔ အား ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္၊ 
 ၎၏ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရမည္။  

 
အေထြေထြညီလာခံသည္ ေကာင္စီ၏အေျခအေနကို ၅ ႏွစ္အတြင္း သုံးသပ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။28 
 
 
 

                                                                 
28

 See resolution 60/251, in which the General Assembly also requires the Council to review its work and 
functioning five years after its establishment and report to it. 
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း-တည္ေဆာက္မႈ  (ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၅/၁) 
 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ေကာင္စီ၏ ပထမအစည္းအေဝးျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ၾကာျပီး “အင္စတီက်ဴးရွင္း-တည္ေဆာက္မႈ” 
ဆုိင္ရာ အထူးဂရုျပဳကာလေနာက္တြင္ ေကာင္စီသည္ ၎၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 
မ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည့္ အဆုိျပဳခ်က္တစ္စုကုိ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၅/၁ တြင္ သေဘာတူညီထား 
သည့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း-တည္ေဆာက္မႈ29တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ - 

 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ အာဂ်င္တာအသစ္တစ္ရပ္ႏွင့္ မူေဘာင္အသစ္တစ္ရပ္၊ 
 အေထြေထြညီလာခံ၏ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား၊ 
 တုိင္ၾကားမႈဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၁၅၀၃ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ အစားထိုးသည္)၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအၾကံေပးေကာ္မတီ (လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ 

ဆပ္ေကာ္မရွင္ကို အစားထိုးသည္)၊  
 အသစ္ေသာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ (UPR) ယႏၲယားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈကု ိလမ္းညႊန္ေပးမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
 အထူးလုပ္ငန္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ သုံးသပ္မႈ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ႏွင့္ တုိးတက္ ေစမႈတုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။   
 
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ၎၏ယႏၲယား ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သနည္း 
 

အဖြ႕ဲဝင္မ်ား  
 

ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၄၇ ႏိုင္ငံပါဝင္ျပီး အေထြေထြညီလာခံ၏အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပး 
စနစ္ျဖင့္ တုိက္ရုိက္လည္းေကာင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလျခင္းကုိလည္းေကာင္း ေရႊးခ်ယ္ပါသည္။ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအား 
ေရႊးခ်ယ္ရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားလည္းေကာင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကတိကဝတ္ျပဳခ်က္မ်ားလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ေကာင္စီအဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ား 
သည္ သုံးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး သက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္ဆက္တုိက္ယူထားပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ 
ဆက္တုိက္ျပန္လည္ေရႊးေကာက္ခြင့္ ရရိွမည္မဟုတ္ပါ။  
 

အကယ္၍ ေကာင္စီ၏အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ ျပင္းထန္ျပီး စနစ္က်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈက်ဴးလြန္ပါက 
အေထြေထြ ညီလာခံသည္ တက္ေရာက္သည့္ အဖြ႕ဲဝင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ၏ မဲေပးမႈျဖင့္ ၎ႏုိင္ငံအား ေကာင္စီ၏အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းမွ 
ရပ္စုိင္းေစနိုင္ပါသည္။  

 
လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးကာင္စီအဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ စာရင္းကုိ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။  
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 Resolution 5/1 was endorsed by the General Assembly in its resolution 62/219.  
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အစည္းအေဝးမ်ား  
 

ယခင္ေကာ္မရွင္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ ပတ္ၾကာသည့္ အစည္အေဝးတစ္ၾကိမ္က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေကာင္စီသည္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ Palais des Nations တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္သုံးၾကိမ္ထက္မနည္းသည့္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို 
စုစုေပါင္း ၁၀ ပတ္ထက္မနည္းသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖင့္ ေတြ႔ဆုံၾကပါသည္။ ေကာင္စီ၏ အဓိက အစည္းအေဝး (၄ ပတ ္
ၾကာျမင့္) ကု ိပုံမွန္အားျဖင့္ မတ္လတြင္ က်င္းပပါသည္။  
 

ေကာင္စီသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ အထူးအစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပႏုိင္ရာ၊ ထုိေတာင္းဆုိမႈသည္ 
၎အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အနည္းဆုံး သုံးပုံတစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံမႈရရိွရပါမည္။30 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တာဘာလအထ ိေကာင္စီ 
သည္ အထူးအစည္းအေဝး ခုႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။31 
 

ေကာင္စီသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တုိးျမွင့္ေပးရန္ Panel 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ထုိကဲ့သို႔ 
ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွစ္ၾကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ32 ၎တြင္ မသန္းစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္စဥ္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား33 ႏွင့္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၎၏ယႏၲယား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသို႔ က်ားမေရးရာအျမင္ကုိ စုေပါင္းျခင္း34 
စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။  
 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းယႏၲယားမ်ား (Mandates and Mechanisms)  
 

က။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ  (Universal periodic review) 
 

 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ (UPR) သည္ အသစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ယႏၲယား 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ အားျဖင့္ ေကာင္စီသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၂ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
လုိက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပုံမွန္သုံးသပ္မႈျပဳပါသည္။ UPR ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရသည့္ယႏၲယားတစ္ခုျဖစ္ရာ သုံးသပ္မႈျပဳရသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္အေပၚ အေျချပဳ 
လုပ္ေဆာင္ ပါသည္။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတုအပလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျဖည့္စြတ္ေပးရန္သာ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။ 

                                                                 
30 It requires the support of fewer States to hold a special session at the Council than it did at the Commission (one third of 47 
members against a majority of 53 members). The Commission held only five special sessions. 
 

31 Three on the occupied Palestinian territory (July and November 2006 and January 2008), one on Lebanon (August 2006), 
one on Darfur (December 2006), one on Myanmar (October 2007) and a thematic special session on the world food crisis (May 
2008). 
 

32 Two on the adoption and entry into force of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (March 2007 and June 
2008), one on the Draft United Nations Guidelines for the Appropriate Use and Conditions of Alternative Care for Children (June 
2008), one on intercultural dialogue on human rights (March 2008), one on human rights voluntary goals (March 2008) and 
one on missing persons (September 2008). 
 

33
 The first debate is scheduled to take place at the Council’s tenth regular session, to focus on key legal measures for the 

ratification and effective implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. OHCHR has been 
requested to prepare a thematic study on this topic in consultation with, among others, civil society organizations. 
34

 See resolution 6/30 of 14 December 2007. The first meeting on the question of violence against women was held at its 
eighth session and consisted of two panels: one on violence against women, and one on maternal mortality. In September 
2008 the Council held a panel discussion on the integration of a gender perspective into its work 
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UPR ကု ိေလးႏွစ္စက္ဝန္းအတြင္းရွိ ေအာက္ပါေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရႈျမင္ႏိုင္သည္ - 
 သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္အေျချပဳရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း (သုံးသပ္မႈျပဳရ သည့္ 

ႏိုင္ငံမွ ျပင္ဆင္ေပးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာမ်ား)၊ ကုလသမဂၢမဟာ 
မင္းၾကီးရံုး(OHCHR)မွ ျပင္ဆင္သည့ ္ကုလသမဂၢသတင္းအခ်က္အလက္ စုစည္းထားမႈတစ္ရပ္ တုိ႔အပါအဝင္) ႏွင့္ 
OHCHR မွ ျပင္ဆင္ရသည့္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊  

 ေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး  တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ပတ္ၾကာအစည္းအေဝးမ်ားကို ၃ ၾကိမ္ 
က်င္းပကာေတြ႔ဆုံသည့္ UPR ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ သုံးသပ္မႈျပဳျခင္း၊35 

 ေကာင္စီမွ ၎၏ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သုံးသပ္မႈရလဒ္ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ႏွင့္ 
သေဘူတူအတည္ျပဳျခင္း၊  

 သုံးသပ္ခဲ့သည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ UPR ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ေနာက္ဆက္တြဲ ပ့ံပိုးေပးျခင္း 
 
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(NGO)၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ပညာေရးရာအင္စတီက်ဴး 
ရွင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ကိုယ္စားျပဳမ်ား   
အပါအဝင္သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ အေၾကာင္းကို မုိမိုသိရွိလုိပါက 
ဤလက္စြစဲာအုပ္ရွိ အခန္း ၇  (ႏ္ိုင္ငံအလုိက္ လူ႔အခြင့္ အေရးပံုမွန္သုးသပ္မႈ) ကို ၾကည့္ပါ။  

 
ခ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအၾကံေပးေကာ္မတီ 

 

အၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႕သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲခြတဲစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မရွင္က ိအစားထိုးျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေကာင္စီ 

အတြက္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရာ ေကာင္စီမွ ေတာင္းဆိုသည့္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း ပံုသ႑ာန္ရွိ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
သုေတသနအေျချပဳသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အထူးေစာင္းေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။   
 
အၾကံေပးေကာ္မတီသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္စီ၏ အခြင့္အာဏာမပါဘဲ အဖြ႕ဲခြ ဲဖြစဲည္းျခင္း 
ျဖစ္ေစ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေကာင္စီအတြက ္ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ -  

 ၎၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ 
 ၎၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း သုေတသနအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ပ့ံပုိးရန္ 

 
အၾကံေပးအဖြ႕ဲတြင္ကုလသမဂၢေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား (အာဖရိက၊ အာရွ၊ အေရွ႕ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ 
ကာရစ္ဘီယံ၊ ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား)မွ အခ်ိဳးက်က်ခြခဲန္႔ထားသည့္ ပညာရွင္ ၁၈ ဦးပါဝင္သည္။ ထု ိ
အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔စြမ္းေဆာင္ႏ္ိုင္မႈအလိုက္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကျပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ၾကိမ္ 
ထပ္မံေရႊးခ်ယ္ခံခြင့္ရိွသည္။36 အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစည္းအေဝး ၂ ၾကိမ္ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံၾကျပီး ရက္ေပါင္း   

                                                                 
35 The Working Group on the UPR reviews 16 States at each session—a total of 48 States each year. 
 

36
 Resolution 5/1 provided, however, that for the first term one third of members would serve for one year and another third would 

serve for two years in order to stagger membership. 
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စုစုေပါင္း ၁၀ ရက ္ၾကာကာ၊ ေကာင္စီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သီးျခား ad hoc အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း ထပ္မံ က်င္းပႏုိင္ 
ပါသည္။  
 
 

 

လက္ရွိ အၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႕ အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဆုိက္ သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။  
 
 
 

ဂ။ တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
 

တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း သည္ ကမာၻ၏မည္သို႔အစိတ္အပုိင္း၊ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျပီး 
သက္ေသခုိင္လုံသည့္ ပုံစံရွိသည့္လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအားလံုး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ 
ယခင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၁၅၀၃ အေပၚအေျချပဳကာ ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း သည္ ဘက္မလုိက္ျခင္း၊ ဓမၼ 
ဓိ႒ာန္က်ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရိွျခင္း၊ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ကုိ တုိးတက္ေစကာ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ မႈ 
ျပဳပါသည္။   
 

တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံသူမ်ား ဟု ေတာင္းဆိုသည့္  သုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တုိက္ရုိက္၊ ခိုင္လုံစြာသိရွိထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား (သုိ႔) အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ထံမွ ရရိွသည့္ 

ဆက္သြယ္သတင္ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳပါသည္။ ထင္ရွားေသာအဖြ႕ဲႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္သတင္း ေပးပုိ႔ 

ခ်ကမ္်ား ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အေျခအေနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တုိ႔သည္ ဆက္သြယ္သတင္ေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားကို စစ္ေဆး 

ျခင္း၊ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းျပီး သက္ေသ ခုိင္လုံသည့္ ပုံစံရွိသည့္လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ 

မႈမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ ေကာင္စီ၏ ဂရုစိုက္မႈရရွိရန္ တင္ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။  
 

ေကာင္စီသည္ အေျခအေနဆ္ိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ ွအစီရင္ခံစာမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကု ိ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ -  

 အေျခအေနတစ္ရပ္သည့္ ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ (သုိ႔) ေဆာင္ရြက္ရန္ အာမခံမႈမရိွသည့္အခါ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈရပ္တန္႔ႏုိင္သည္၊  

 အေျခအေနတစ္ရပ္အား သုံးသပ္မႈျပဳရန္ ထားရွိျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရာထံမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ 
ကာလအတြင္း  သတင္းအခ်က္အလက္ ထပ္မံေတာင္းဆိုႏုိင္သည္၊ 

 အေျခအေနတစ္ရပ္အား သုံးသပ္မႈျပဳရန္ ထားရွိိျပီး၊ လြတ္လပ္ကာ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္တစ္ဦးအား 
အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေစျပီး ေကာင္စီသုိ႔ အစီရင္ခံရန္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္ 

 OHCHR မွ သင္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ နည္းပညာပူးေပါင္းမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင္တင္မႈအကူအညီ (သုိ႔) အၾကံေပး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံႏိုင္သည္။  

 

တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္ 

အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) ကုိၾကည့္ပါ။  

 
 

D
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ဃ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
 

“အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား” သည္ ယခင္ ေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယႏၲယားအတြက္ ေပးထားသည့္ ေယဘုယ်အမည္ 
ျဖစ္ျပီး၊ ၎သည ္အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ အေနမ်ားကို (ႏုိင္ငံအလုိက္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ) လည္းေကာင္း၊ ကမာၻတဝန္း ၾကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေနကုိ 
(အေၾကာင္း အရာအလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္) လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း တုိ႔ကု ိ

ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေကာင္စီမွလည္း လက္ခံထားပါသည္။  
 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ေကာင္စီသည္ ၎အေမြဆက္ခံထားသည့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
တစ္ခုစီတုိင္းကို သုံးသပ္ျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ေစျခင္း တုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ စတင္ခ့ဲ 
ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ အသစ္ဖန္တည္းျခင္းလည္းေကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာရိွသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္ (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ ္၅/၂)။  
 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား(အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ကုိယ္စားျပဳမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈ 
ေဆာင္အဖြ႕ဲဝင္မ်ား) သည္ ၎တုိ႔၏ ပင္ကုိယ္စြမ္းေဆာင္ရည္အလုိက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ -  

 လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္း၊ 
 တုိင္းၾကားမႈတစ္ခုျခင္းအား တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ 
 ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
 အစုိးရမ်ားထံ အေရးေပၚအယူခံစာမ်ား (သို႔) စြပ္စြခဲ်က္စာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ 
 အစုိးရမ်ား၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ကာ ထုိလည္ပတ္မႈအေပၚအေျချပဳသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊  
 ႏုိ္င္ငံအဆင့္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္စီစဥ္ေပးျခင္း၊  
 အေထြေထြတုိးျမွင့္ေရးလုပ္္ငန္းမ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

OHCHR သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားႏွင့္ သုေတသနအကူအညီမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၅ 
(အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္) ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 

င။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မ့ဲ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (open-ended working group) 
 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မ့ဲ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ မွ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။37 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ၎၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ၂ ႏွစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလခဲဲ့ေလသည္ 
(ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ ္၄/၄)။ 
 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ႏွစ္စဥ္အစီးအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပပါသည္။ ၎အား တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္မွာ -   
 ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအခြင့္အေရးအား ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ တုိးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ 

ျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္မႈျပဳျခင္း၊  

                                                                 
37 See its resolution 1998/72 and ECOSOC decision 1998/2 
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 ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားတို႔မွ 
တင္သြင္း သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သုံးသပ္ျခင္း၊  

 ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး OHCR သုိ႔ အၾကံေပးျခင္း 
အပါအဝင္ ၎၏ အျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ာအေပၚ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာအစီရင္ခံမႈတစ္ရပ္ကုိ 
ေကာင္စီ၏ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈအတြက္ တင္ဆက္ေပးျခင္းလည္းေကာင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိမႈအရ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ နည္းပညာကူညီမႈ ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို အၾကံျပဳေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကု ိ
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။   

 

ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ပင္ ေကာင္စီသည္ ဖြ႕ံျဖိဳးုတုိးတက္မႈအခြင့္အေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ 
တာဝန္ခံအဖြဲ႕ ၏ ၂ ႏွစ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ ျပန္လည္မြမ္းမံမႈျပဳကာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ 
မူေဘာင္အတြင္း  တည္ေဆာက္မႈျပဳပါသည္။  
 

တာဝန္ခံအဖြ႕ဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈပ့ံပုိးေပးရန္ျဖစ္ရာ ၎အား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
အခြင့္အေရး ဆို္င္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္သ ူေျမာက္ မ်ားစြာတုိ႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ကူညီသည္။ တာဝန္ခံ 
အဖြ႕ဲကိ ုကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ၅ ဦးျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားရာ ထုိသူတုိ႔အား ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ 
ဥက႒ၠမွ ကုလသမဂၢ ေဒသ ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ 
တကာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္၊ တုိ႔ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံ 
ျပဳကာ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တာဝန္ခံ အဖြ႕ဲသည္ ခုႏွစ္ရက္တာၾကာသည့္ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပကာ ၎၏ 
အစီရင္ခံစာကုိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သုိ႔တင္ဆက္ပါသည္။  
 

စ။ လူမႈဖိုရမ္ 
 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ လူမႈဖိုရမ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပန္လည္အသစ္ျပဳျပင္ခဲ့ျပီး ၎အား “ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားႏွင့္ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတုိ႔အၾကား 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ သီးသန္႔နယ္ပယ္တစ္ရပ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ၊ ညီမွ်မႈ 
ႏွင့္ စုစညး္ညီညႊတ္ျခင္းတုိ႔၏ အေျခခံ မူမ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညႊတ္မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ 
အဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မ်ားတို႔၌ ညွိႏိႈင္းထားသည့္ ၾကိဳးပမ္းမႈဆိုင္ရာ အေရးၾကီးခ်က္ကို အေလး 
ေပး ေဖာ္ျပျခင္းလည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္တိုးတက္ေနေသာ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္၏ လူမႈေရးတုိင္းတာခ်က္ႏွင့္ 
စိန္ေခၚမႈ မ်ားတုိ႔အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္လည္းေကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္ (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၆/၁၃)။  
 

ယခင္ ဆပ္ေကာ္မရွင္၏ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမႈဖုိရမ္38 သည္ ဆပ္ေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမ်ား 
မက်င္းပမီ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏွစ္ရက္တာ ေရွ႕ေျပးအစည္းအေဝး ဖိုရမ္မွ 
အစပ်ိဳးလာခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။ လူမႈဖုိရမ္သည္ ယခင္က ဆပ္ေကာ္မရွင္၏ ဌာနခြတဲစ္ရပ္၏ျဖစ္ခဲ့သည္နည္းတူ ၎သည္ ယခု 
လွ်င္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီယႏၲယားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  
 

လူမႈဖုိရမ္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေကာင္စီမွ ခြခဲန္႔ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစား 
ေပးရန္ ၃ ရက္တာေတြ႔ဆုံၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေကာင္စီ၏ ယႏၲယားတစ္ရပ္အျဖစ္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကရာ ေကာင္စီမွ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ အခ်ိဳ႕ေသာ က႑အလိုက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ 
ရွိသမူ်ားတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကေလသည္။ လူမႈဖုိရမ္သည္ ေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ နံဂုံးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံ ခ်က္ 
မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားထံသုိ႔  တင္ဆက္ရန္ကာ ေအာက္ပါတုိ႔ကု ိဦးစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေလသည္ -  
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 Not to be confused with the World Social Forum. 
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 လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနရိွ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ 
 လူမႈဖုိရမ္သုိ႔ေအာက္ေျခအဆင့္တင္ဆက္မႈမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ဆင္းရဲမႈအား တုိက္ခုိက္ရာတြင္ 

အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ား ရယူျခင္း၊ ႏွင့္ 
 ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ ၏ လူမႈေရးရႈေထာင့္ 

 
လူမႈဖုိရမ္အား ဥကၠ႒-အထူးကုိယ္စာလွယ္ေတာ္မွ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထုိသူအား ေကာင္စီဥကၠ႒မွ 

ေဒသဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲမ်ားမွ တင္ဆက္သည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယခ္န္႔အပ္ပါသည္။  
 
 

လက္ရွိလူမႈဖုိရမ္အေၾကာင္းပုိမုိသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာေပးပါ။  
 
 

ဆ။ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာဖိုရမ္  
 

လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆ္ုိင္ရာဖိုရမ္39သည္ ယခင္ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကု ိအစား 
ထုိးပါသည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ဘာသာစကားေရးရာလူနည္းစုမ်ားတုိ႔ႏွင့္ႏီွးႏႊယ္ေနသည့္ 
အေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔အားျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကုိ 
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ -  
 

 လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာလြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ 
ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔အား စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ 

 အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ဘာသာစကားေရးရာ လူနည္းစုဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ၏ ေနာက္ထပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံး အေလ့ 
အက်င့္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အစပ်ိဳးမႈမ်ား တုိ႔အား ေဖာ္ထုတ္စိစစ္မႈျပဳျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ဖုိရမ္အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ ရက္ၾကာျဖင့္ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕တြင္က်င္းပေတြ႔ဆုံျပီး၊ ကုလသမဂၢ 
ယႏၲယားမ်ား၊ အဖြ႕ဲမ်ား၊ အထူးေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားလည္းေကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ပါဝင္သည့္ လူနည္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့့္ 
ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတို႔အၾကားလည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္ေစရန္ မဟာမင္းၾကီး၏ ၾကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။40  
 
ဖုိရမ္၏ သဘာပတိျဖစ္သူ (ေကာင္စီ၏ဥက႒ၠျဖစ္သူမွ ႏွစ္စဥ္ ေဒသအလုိက္အလွည့္က်ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသူ) သည္ 
ဖုိရမ္၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိျပင္ဆင္ရန္တာဝန္ရွိသည္နည္းတူ၊ လူနည္စုအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား 
သည္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈအား လမ္းညႊန္ေပးရျပီး  ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရပါသည္။ လြတ္လပ္  
ေသာ ပညာရွင္သည္ ေကာင္စီမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ ၎၏အစီရင္ခံစာတြင္ ဖုိရမ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 
အလုိက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရန္ ဖိတ ္
ေခၚပါသည္။   
 

ေကာင္စီသည္ ၄ ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ ဖုိရမ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို သုံးသပ္မည္ျဖစ္ရာ ၎သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္မည္။  
 

လက္ရွိ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာဖိုရမ္ အေၾကာင္းႏွင့္ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ 
အေၾကာင္းသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါ။  
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 Created by Human Rights Council resolution 6/15 of 28 September 2007. 
40

 At its inaugural session, on 15 and 16 December 2008, the Forum is expected to consider minorities and access to education. 
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ဇ။ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား (Expert Mechanism) 
 
မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား41 သည္ ယခင္ ဆပ္ေကာ္မရွင္၏ မူရင္း ဌာေန 
လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အဖြဲ႔အား အစားထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲခြျဲဖစ္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား အဖြဲ႕သည္ ၎မွေတာင္းဆုိသည့္ နည္းဟန္ႏွင့္ပုံစံအတုိင္း မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးဆို္င္ရာ က႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားသည္ ေကာင္စီထ ံႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံ 
တင္သြင္းရာ၊ ၎သည ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ သုေတသနအေျချပဳအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ၎၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အတြင္းမွ ေကာင္စီ ထံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈႏွင့္ အတည္ျပဳမႈအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား အၾကံျပဳႏုိင္ပါသည္။  
 
ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ ၅ ဦးပါဝင္ျပီး၊ တစ္ဦးစီတိုင္းသည္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းထမ္းေဆာင္ကာ 
ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံျပီး သက္တမ္းထပ္တုိးႏုိင္သည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား စုစည္း 
ထားမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ရက္တာ ေတြ႔ဆုံၾကျပီး၊ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ဆုံးျဖတရ္န္ လြတ္လပ္ 
မႈရိွေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား/ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခ်က္မခ်မွတ္ႏုိင္ပါ။  
 
မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 

ႏွင့္မူရင္းဌာ ေန အေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းဖိုရမ္၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္တစ္ဦး တုိ႔သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား၏ 

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္သည္။   
 
လက္ရွိကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားအေၾကာင္းႏွင့္ မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ အေျခခံ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိေသာ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈေပးပါ။  

 
စ်။ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ 

 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရွိ ဒါဗန္ျမိဳ႕တြင္ လူမ်ိဳးေရးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းေသာ ဖိႏိွပ္မႈတုိ႔အားဆန္႔က်င္ေရး ကမာၻ႔ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္အတည္ျပဳသည့္ 

ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ တြင္ လူမ်ိဳးေရးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ဖိႏိွပ္မႈတုိ႔ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွအတူတကြေဆာင္ရြက္မည့္ ကတိကဝတ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ၎သည္ 

ျပည့္စုံျပီး လုပ္ေဆာင္မႈ အေလးေပးသည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုျဖစ္ကာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကင္းမဲ့ေရးဆုိင္ရာ 

အေျခခံမူကုိ သိရွိနားလည္ ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္၍ရသည့္ ေယဘုယ်ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္သည္။  
 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသည္ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္ 

အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုံးသပ္မႈညီလာခံတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ 

၎မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအား တည္ဆရဲွိေနျပီး ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ေနဆဲ ယႏၲယား ၃ ရပ္42 ကု ိအသုံးျပဳ လ်က ္

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳ၍ ဤအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခုိင္မာသည့္ အစီအစဥ္ ေဖာ္ေထုတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ 

                                                                 
41 Created by Human Rights Council resolution 6/36 of 14 December 2007. 
 

42 The Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action, the 
group of independent eminent experts on the implementation of the Durban Declaration and Programme of Action, and the Working 
Group of Experts on People of African Descent. 
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updates  မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္းေကာင္း ထုိအစီအစဥ္ကုိ စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို 
ခဲ့ပါသည္။43 သုံးသပ္ေရးညီလာခံအတြက္ ေကာင္စီ၏ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွ သုံးသပ္မႈညီလာခံအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
ဧျပီလတြင္  ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 
 

၁။  ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္၏ ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ  
အစိုးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္၏ ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ  အစိုးရ 
အခ်င္းခ်င္းဆ္ိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မွရွင္မွ (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၂/၆၈ အရ) ဖြ႕ဲစည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ၎၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အား ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေလသည္ 
(ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၁/၅)။ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္သည္မွာ -   

 ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကအ္စီအစဥ္၏ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္မႈ ရႈေထာင့္ 
တစ္ရပ္မွ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ႏွင့္ 

 လူမ်ိဳးေရးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဖိႏွိပ္မႈ ဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံ 
တကာစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ရႈေထာင့္အားလံုးတြင္ အားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ Update လုပ္ေပးရန္အတြက္ 
လုိက္ဖက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။   

 
 

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အေၾကာင္ပိုမုိသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္ သုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

  
၂။  ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ျပီး 

ထင္ေပၚေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြ႕ဲ 
 

ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကအ္စီအစဥ္၏ အေၾကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္ ကမာၻ႔ညီလာခံမွ မဟာမင္းၾကီးအား  လြတ္လပ္ျပီး ထင္ေပၚေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ၅ ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက ္ေတာာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။44 
 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္  အတိုင္အပင္ခံျပဳျပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ မွ အဆုိျပဳ 

ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ လြတ္လပ္ထင္ရွားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အသီးသီးမွ 

တစ္ဦးစီ) ကု ိအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကုိဖီအာနန္မွ ခန္႔အပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  
 

၎အားတာဝန္ေပးအပ္ထားသည္မွာ45 -  
 မဟာမင္းၾကီးႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္၏ ျပန္႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား လိကု္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏွင့္ 
 ႏုိင္ငံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္စီ၏ အျခားေသာ 

ယႏၲယားမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 
အဖြ႕ဲအစည္း မ်ား (NHRI) စသည္တုိ႔မ ွပ့ံပုိးေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားတို႔အေပၚ 
အေျချပဳလ်က ္ေကာင္စီႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းရမည့္ မဟာမင္းၾကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ 
ျပင္ဆင္မႈကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

                                                                 
43 See General Assembly resolution 61/149. 
44 See para. 191 (b) of the Programme of Action and General Assembly resolution 56/266. 
45

 See Commission on Human Rights resolution 2003/30. See also General Assembly resolution 59/177. 
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လြတ္လပ္ျပီးထင္ေပၚေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိရန္ႏွင့္ လက္ရွိ  အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား 
ျပည္သူမ်ားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အေၾကာင္းသိရွိရန္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ 
ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။  
 

၃။ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား ျပည္သူမ်ားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား ျပည္သူမ်ားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ သည္ ေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္မွ ကမာၻ႔ညီလာခံ၏ေတာင္းဆုိမႈအရ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ လြတ္လပ္ ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၅ ဦးပါဝင္ျပီး ၎တုိ႔အား ပထဝီနယ္ပယ္က္ုိယ္စားျပဳမႈအခ်ိဳးက်က် ခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ 
ဤအဖြ႕ဲသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ရက္ၾကာအစည္းအေဝးက်င္းပျပီး အစုိးရမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚမႈအရ ကမာၻ႕ေဒသ ေျမာက္မ်ားစြာရွိ 
အာဖရိကလူမ်ိဳးႏြယ္ျပည္သူမ်ား၏အေျခအေနကို နက္နက္နဲနဲ နားလည္မႈကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန္အတြက္ ႏုိင္ငံလည္ပတ္မႈမ်ား 
ေဆာာင္ရြက္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကုိလည္း တင္သြင္း ပါသည္။   
၎အားတာဝန္ေပးအပ္ထားသည္မွာ46 -  
 

 ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ျပန္႔က်ဲေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကေသာ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြားျပည္သူမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လူမ်ိဳးေရး 
ဖိႏိွပ္ခြျဲခားခံရမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္၊ႏွင့္  အစုိးရမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ အရင္း 
အျမစ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူေတြ႔ဆုံမႈမ်ားက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ အပါအဝင္၊ စသည္တုိ႔မွ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္၊ 

 အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြားျပည္သူမ်ားမွ တရားစီရင္ေရးစနစ္သုိ႔ ျပည့္ဝျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈရရိွ ေစမည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အဆုိျပဳရန္၊ 

 အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြားျပည္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးေရးအေျချပဳစြပ္စြသဲတ္မွတ္မႈ(racial profiling) ကု ိပေပ်ာက္ေစ မည့္ 
ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ပံုစံ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က ္မ်ား ဆုိင္ရာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတင္သြင္းရန္၊  

 အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြားျပည္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ေရတုိ၊ အလယ္အလတ္ ႏွင့္ 
ေရရွည္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 ကမာၻ႔နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ အာဖရိကန္မ်ားႏွင့္ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြားျပည္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားမႈ ပေပ်ာက္ 
ေစေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ႏွင့္ 

 ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကအ္စီအစဥ္တြင္ပါရွိသည့္ အာဖရိကန္မ်ားႏွင့္ အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား 
ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးကိစၥအားလံုးကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
၄။ ျဖည့္စြက္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား တိုးခ်႕ဲေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ Ad Hoc ေကာ္မတီ  

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ျဖည့္စြက္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ Ad Hoc ေကာ္မတ္ီ ကု ိ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြ႕ဲစည္းေပးခ့ဲပါသည္။ ဤေကာ္မတီသည္ ဦးစားေပး လုိအပ္မႈအျဖစ္ လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 
ပံုသ႑ာန္ အားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သုိ႔) ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ ပုံစံျဖင့္ ျဖည့္စြက္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း 
မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခ်မွတ္ေပးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ၎ျဖည့္စြတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ47 -  
 

 သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရွိ တည္ရွိေနသည့္ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ႏွင့္ 
 လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈလႈံ႔ေဆာ္ေပးခ်က္အပါအဝင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူမ်ိဳးေရးဝါဒ ပုံသ႑န္မ်ိဳးစုံ 

ကု ိတုိက္ခိုက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအသစ္မ်ား ပ့ံပိုးစီစဥ္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။  

                                                                 
46

 See Commission on Human Rights resolutions 2002/68 and 2003/30. 
47 See Human Rights Council decision 3/103 and its resolution 6/21. 
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Ad Hoc ေကာ္မတီသည္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒေရးရာစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၁၀ ရက္ၾကာ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပပါသည္။ ၎၏ ဖြင့္ပြအဲစည္းအေဝးကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္က်င္းပျပီး၊ ၎၏ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအား ေကာင္စီသုိ႔ ပုံမွန္အစီရင္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  
 

၅။ ဒါဗန္သံုးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ဒါဗန္သံုးသပ္မႈညီလာခံ အတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းကို ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစည္းအေဝး 
ၾကားကာလ ကန္႔သတ္မ့ဲ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြညီလာခံ48မွ ခြခဲန္႔ထားသည့္ တာဝန္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ 
ဒါဗန္ သံုးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ကုိ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ေလသည္။49 ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီသည္ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္  စည္းရုံးေရးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပျပီး၊ ထုိေနာက္ ဒါဗန္သုံးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ဧျပီလႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၁၀ 
ရက္တာၾကာေသာ လက္ေတြ႔က်က် အစည္းအေဝး ၂ ရပ္ကု ိက်င္းပခဲ့ေလသည္။ ၎တို႔မွာ 

 ညီလာခံ၏ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ 
 ညီလာခံရလဒ္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ 
 ညီလာခံက်င္းပမည့္ အဆင့္အတန္း၊ 
 အမ်ိဳးသားအဆင့္အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္  
 ညီလာခံက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
ဒါဗန္သံုးသပ္မႈညီလာခံ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းကို ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစည္းအေဝး 

ၾကားကာလ ကန္႔သတ္မဲ ့အစိုးရအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ ၾကိဳတင္ျပဳဆင္ေရး ေကာ္မတီ၏ 

ကနဦးလက္ေတြ႔က်သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ဖြဲ႔စည္းေပးခ့ဲပါသည္။ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္မွာ50 
 

 ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးပါဝင္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရလဒ္ 
စာတမ္း မူၾကမ္းဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန္၊ ႏွင့္ 

 ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီအတြက္ ထပ္မံ အေရးအသားျပဳထားသည့္ ပ့ံပုိးပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတုိ႔အား 
သုံးသပ္မႈျပဳရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 
 

ဒါဗန္သံုးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ကန္႔သတ္မ့ဲအစိုးရေပါင္းစ့ု အလုပ္အဖြဲ႔ အေၾကာင္း 
ပုိမိုသရိွိလုိပါက OHCHR ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။   

                                                                 
48

 See General Assembly resolution 61/149. 
49

 See its resolution 3/2. See also its resolution 6/23. 
50

 See decision PC.2/4. 
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ား တို႔ႏွင့္ မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္မည္နည္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ NGO ပါဝင္မႈအတြက္ စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ား 

“…ေကာင္စီ၏အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမဟုတ္သည္မ်ား၊ အထူးေအဂ်င္စီမ်ား၊ အျခား အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သာမက အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည့္ 
ေလ့လာသူမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံ တုိ႔သည္ စီစဥ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးေကာင္စီ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၆/၃၁၊ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လုိက္နာသည့္ 
အေလ့အထာမ်ား တုိ႔ပါဝင္ကာ ၎အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အထိေရာက္ဆံုးပါဝင္မႈကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။”51 
 

ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၆၀/၂၅၁ တြင္ အေထြေထြညီလာခံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တြင္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ႏွင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိ NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 
ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ လူ႔အခြင့္အရး 
ေကာင္စီတြင္ NGO ပါဝင္မႈသည္ - 

 ေကာ္မရွင္မွ လုိက္နာသည့္ စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအေပၚအေျချပဳသည္ (ECOSOC ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၁၉၉၆/၃၁ အပါအဝင္)၊ ႏွင့္ 

 NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေလ့လာသူမ်ား၏ အထိေရာက္ဆံုးပါဝင္မႈကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာေကာ္မရွင္မွ လုိက္နာခဲသ့ည့္ NGO ပါဝင္မႈဆုိင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာင္စီထံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊအဲပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာသူမ်ား၏ “အထိေရာက္ဆံုးပါဝင္မႈ” ျဖစ္ေစရမည့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးေကာင္စီ၏ လိုက္နာရမည့္တာဝန္အရ ၎အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စီစဥ္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ 
လ်က္ရွိပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံ အဆင့္ ရိွသည့္ NGO 
မ်ားမွ ေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္ျခင္း 

 

NGO မ်ား၏အခန္းက႑သည္ အမ်ိဳသားအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္၊ နုိင္ငံတကာအဆင့္တုိ႔ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္မႈ 
ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတည္ရွိမႈ ပထမ ၂ ႏွစ္အတြင္းတြင္ 
NGO ပါဝင္မႈသည္ ကုလသမဂၢ၏ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈ တုိးျမွင့္ေစသည့္ အဓိက အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈတြင္ NGO မ်ားသည္ တန္ဖုိးရိွျပီး အေရးၾကီးလွသည့္ သြင္းအားစု 
မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီ၏ အစီအစဥ္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း သိသာထင္ရွားစြာပ့ံပုိးခဲ့ပါသည္။  
 

ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္ရိွ NGO မ်ား၏ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အစဥ္အလာျဖစ္သည့္ “အမည္တပ္၊ 
အရွက္ကြဲ” မူဝါဒမွ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတို႔ႏွင့္ သာ၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈသုိ႔ 
တုိးလ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕လာေစမႈအျဖစ္ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ တာဝန္ရွိေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ေအာက္အေျခအဆင့္ရိွ 
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားရွိသင့္ပါသည္။  

                                                                 
51

 See General Assembly resolution 60/251 and Human Rights Council resolution 5/1, annex. 
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သုိ႔ျဖစ္၍ ေဒသႏၲရ NGO မ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေကာင္စီ၏ ပံုမွန္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား 
အားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ တုိ႔ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ 
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီႏွင့္ NGO အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ေကာင္စီ၏ 
လုပ္ငန္းတြင္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းပါဝင္မႈမွသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔အၾကား စစ္မွန္ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေစေရးျဖစ္သည္။   

Ambassador Luis Alfonso de Alba of Mexico, 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ပထမဆံုး ဥကၠ႒  (၂၀၀၆ - ၂၀၀၇). 

 

NGO မ်ားသည ္ေကာမ္ရွင္မွ အေမြရရိွခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ ပါဝင္မႈကု ိအဆင့္တစ္ခုထိ စံစားၾကရာ ၎သည္ 
ကုလသမဂၢစနစ္တြင္ တစ္မူထူးျခားလွပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕ တစ္ခု အေနျဖင့္ NGO မ်ားမွ ၎တို႔လုပ္ငန္းသုိ႔ယူေဆာင္လာသည့္ အသပိညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ 
မႈက႑ ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔အားျဖင့္ ၾကြယ္ဝလ်က္ ရွိသည္။  
 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ပထမဆုံးအစည္းအေဝးမွစ၍ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ 
ပါဝင္မႈအဆင့္တစ္ခုအား ခံစားစံစားလာခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္က်င္းပေသာ ခုႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္း 
အေဝးတြင္ NGO ေပါင္း ၁၈၀ မွ ၁၁၁၆ ဦးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ NGO မ်ား 
သည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၉၈ ခ်က္ကို တင္သြင္းခဲ့ျပီး၊ ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၂၄ ခ်က္ ခ်မွတ္ျပီး၊ အလားတူ အစီအစဥ္ေပါင္း ၆၉ 
ခုကုိ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဥကၠရုံးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ုဳပ္ရုံးတုိ႔သည္ ေကာ္မရွင္မွ လုိက္နာခဲ့သည့္ အေလ့ 
အထမ်ားႏွင့္ စီစဥ္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကို လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိးပမ္းၾကရာ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ၎၏ ယႏၲယားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ဖုိရမ္မ်ားအားျဖင့္ ဆက္လက္ 
ေတြ႔ဆုံၾကရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။  
 
ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ား သည္သာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူ 
အျဖစ္ ပါဝင္ရန္ အတည္ျပဳထားပါသည္။ ၎တို႔၏ကိုယ္စားျပဳမည့္သူကုိ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။  
 

ေလ့လာသူအျဖစ္ အတည္ျပဳခံရျပီးေသာ္ ECOSOC ႏွင့္ အတုိ္င္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ 
မ်ားစြာေသာ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ စီစဥ္မႈမ်ားကို ခံစားစံစားၾကပါသည။ ၎တို႔သည္  

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအစီးအေဝးမတုိင္မီ အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အာဂ်င္တာ၏ လက္ေတြ႔က်ေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုးအတြင္းတြင္ ႏႈတ္ေျပာ ၾကားဝင္မႈ 

မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ႏွင့္ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ  “အလားတူအစီအစဥ္မ်ား” စီစဥ္ျခင္း 

တုိ႔ကု ိေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

 
ECOSOC မ်ားႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳအဆင့္ရွိ NGO မ်ားသည္လည္း ၎အတုိင္အပင္ခံျပဳအဆက္အသြယ္၏ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ 
သေဘာသဘာဝကုိ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို အခ်ိန္တုိင္း လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ECOSOC 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၆/၃၁ အရ NGO တစ္ခုသည္ ကုလသမဂၢခ်ာတာ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံတစ္ရပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎၏အဆင့္အား (၎၏ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္) ရွင္းလင္းစြာ အလြသဲုံးစားလုပ္ပါက ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ 
ဆုိင္းငံ့ျခင္ သုိ႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ၎၏ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္အား ျပန္ႏုတ္ယူျခင္းျဖစ္ေစ ခံရႏိုင္သည္။  
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အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ 
ECOSOC မ်ားႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးမ်ား 
တက္ေရာက္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က ္ေတာင္းယူသင့္ပါသည္။  
 
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံစာမ်ားသည္ - 

 အဖြ႕ဲအစည္း၏ Letterhead တရားဝင္စာျဖင့္ တင္သြင္းရမည္၊ 
 အဖြ႕ဲအစည္းမွတက္ေရာက္လိုသည္ အစည္းအေဝးေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္၊ 
 ဂ်ီနီဗာရိွ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဥကၠ႒ (သုိ႔) အဓိကကုိယ္စားလွယ္မွ လက္မွတ္ထိုးေပးရမည္၊ 
 အဖြ႕ဲအစည္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးသုိ႔ ကုိယ္စားျပဳကာတက္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္(မ်ား) 

၏ အမည္(မ်ား) ကု ိေဖာ္ျပရမည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ အမည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ မွတ္ပုံတြင္ရိွ အမည္မ်ားႏွင့္ 
တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ၊ မိသားစုအမည္မ်ားကို စာလုံးၾကီးျဖင့္ေရးရမည္။  

 
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
အစည္းအေဝးမတုိင္မီ fax ျဖင့္ေအာက္ပါနံပါတ္သို႔ ေပးပုိ႔ရပါမည္ -   
Fax: +41 (0)22 917 90 11. 

 
 

အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား  
ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးမတိုင္မီ 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ တသီးပုဂၢလျဖစ္ေစ၊ အျခား NGO 

မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ NGO မွ အထူး 

စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရပါမည္။ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 

အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြ႕ဲမွ လက္ခံရရွိျပီးေသာ္၊ ၎ NGO အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာင္စီအစည္းအေဝးမ်ား၏ တရားဝင္ စာတမ္းတစိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာပါသည္။  
 
မွတ္သားရန္မွာ -  

 ECOSOC ႏွင့္ အေထြေထြအတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ား၏ အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ စာလုံးေပါင္း 
၂၀၀၀ အထက္မေက်ာ္လြန္ရပါ။  

 ECOSOC ႏွင့္ အထူးအတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ (သုိ႔) အခ်ိန္စာရင္းေပၚရိွ NGO မ်ား၏ အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
သည္ စာလံုးေပါင္း ၁၅၀၀ ထက္မေက်ာ္လြန္ရပါ။  

 
NGO မ်ားသည္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ က႑ရွိ General Information 
Note  ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳရန္ အားေပးပါသည္။  

 
အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြ႕ဲထံ ေဖာ္ျပပါ အီးေမးသုိ႔ 
ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္- hrcngo@ohchr.org 
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ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား  
 

ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတို႔၌ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားအားလုံးတြင္ ႏႈတ္ေျပာၾကားဝင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏုိင္သည္။ NGO 
ႏႈတ္ေျပာ ၾကာဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ Extranet တြင္ NGO Liaison 
information page တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဆက္လက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားျပဳသည္ကုိ 
ေထာက္ရႈလ်က ္ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေျပာင္းအလရဲွိႏုိင္ပါသည္။   
 

ႏႈတ္ေျပာၾကားဝင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလိုေသာ NGO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးခန္းမ (the Plenary) ရွိ "List of 
Speakers'' ေကာင္တာသုိ႔ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကာ စာရင္းသြင္းရပါမည္။ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေဖာင္ပုံစံကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အင္တာနက္ homepage ေပၚမွ ေဒါင္းလုတ္ရယူႏုိင္ကာ 
၎ေဖာင္အား အဆုိပါေကာင္တာသုိ႔ မွတ္ပုံတင္မႈျပဳစဥ္ လူကိုယ္တိုင္ယူေဆာင္လာရပါမည္။  
 

NGO မ်ားအေနျဖင့္ မွတ္သားရန္မွာ ေဆြးေႏြးပြခဲန္းမအတြင္းတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ (သို႔) အျခားေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို  ျဖန္႔ေဝခြင့္မျပဳပါ။ သုိ႔ေသာ ္ေျပာခ့ဲျပီးသည့္ NGO ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မိတၱဴမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပြခဲန္းမ 
အေနာက္ဖက္တြင္ NGO မ်ားအတြက္ ခြခဲန္႔ထားေပးသည့္ စာပြေဲပၚတြင္ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ အျခားေသာ NGO စာရြက္စာတမ္း 
မ်ား အားလံုးကုိ ခန္းမျပင္ပရွိ NGO မ်ားအတြက္ ခြခဲန္႔ထားေပးသည့္ စားပြမဲ်ားေပၚတြင္ ထားရွိႏုိင္သည္။  
 

အလားတူအစီအစဥ္မ်ား (Parallel Events) 
 

ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ အသိအမွတ္ 
ျပဳရရိွျပီးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ားဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို “အလားတူအစီအစဥ္မ်ား” ဟုေခၚျပီး အစည္းအေဝး၏ ေန႔လည္စာအနားယူခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ 
ပါသည္။  
 

အမ်ားအားျဖင့္ Panel တင္ဆက္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား(open discussion) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္ အလားတူ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၎တို႔အၾကား အေတြ႔အၾကဳံဖလွယ္ၾကျခင္းအတြကလ္ည္းေကာင္း၊  NGO မ်ား၊ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (အထူလုပ္ထုံးလုပ္နည္း  တာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္) တုိ႔ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းမႈရွိျပီး အေရးၾကီးသည့္ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ေနရာတစ္ခုစီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

အလားတူအစီအစဥ္မ်ားက်င္းပရန္အတြက္ ခန္းမမ်ားကို အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားျပီး “ဦးသူယူစနစ္” ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အလားတူအစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ ပူးေပါင္းစပြန္ဆာေပးလုိေသာ NGO မ်ားသည္ “Co-sponsorship form” ကု ိ
ျဖည့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။52 
 

အလားတူအစီအစဥ္တစ္ရပ္က်င္းပသည့္ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ အသိ 
အမွတ ္ျပဳခ်က္ မရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားႏုိင္သည္။ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရရွိရန္ အတြက္ 
ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ လူစာရင္းအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔လည္းေကာင္း၊ Pregny လႈံျခံဳေရးရုံးသုိ႔ 
လည္းေကာင္း အစီအစဥ္ မတုိင္မီ ၄၈ နာရီအလုိတြင္ ေပးပုိ႔ ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအတြက္ အလားတူ 
အစိအစဥ္ အတြက္ သာ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  
 

အလားတူအစီအစဥ္တစ္ရပ္က်င္းပသည့္ NGO မ်ားသည္ အစီအစဥ္တြင္တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈပမာဏႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ တာဝန္ယူေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလည္း မွတ္သားေစလုိသည္ - 

                                                                 
52

 Available on the Human Rights Council’s web page. 
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 အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သည္ NGO ၏အလားတူအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ စကားျပန္မစီစဥ္ေပးပါ။ NGO မ်ားမွ 
ဆႏၵရွိပါက ၎တို႔၏ စကားျပန္မ်ားကို ေခၚေဆာင္ႏုိင္ျပီး အတြင္းေရးမွဴး ရံုးအဖြ႔ဲထံ ေလ်ာ္ညီစြာ ၾကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 အလားတူူအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကင္မရာ/ဗီဒီယုိ ရုပ္သံဖမ္းစက္မ်ား အသုံးျပဳန္ရန္ အားမေပးပါ။ ဂ်ီနီဗာရိွ 
ကုလသမဂၢရုံး (UNOG) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ကင္မရာသမားမ်ားမွကုိသာ 
ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။  

 

 
အလားတူအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္က်င္းပရန္အတြက္ ခန္းမၾကိဳတင္စာရင္းေပးရန္အတြက္ Fax: + 41 (0) 22 917 
90 11 သုိ႔ စာေပးပို႔ရပါမည္။  

 
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္၊ အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ား ဆိုင္ရာ 
လက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္  လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ Extranet ရွိ NGO Liaison information page 
တြင္ ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

က။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈ (Universal periodic review) 
 

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေဆာင္ရြက္ 
မည္သို႔ျပဳရမည္ဟူ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေသးစိပ္ကုိ သိရွိလုိေသာ ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၅ 
(ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ) သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေစလိုပါသည္။  

 

ခ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအၾကံေပးေကာ္မတီ 
 

အၾကံေပးေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၏လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း 
 
အၾကံေပးေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ ယခင္ဆပ္ေကာ္မရွင္သည္ ECOSOC ႏွင့္အတူ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ား 

၏ ပါဝင္မႈမွ ၾကီးမားေသာအက်ိဳးျပဳမႈရရိွခဲ့ေလသည္။ အၾကံေပးေကာ္မတီသည္ ၎၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳေနသည့္ ၎၏ တာဝန္ကု ိေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာ္ 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ၎အား NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ား တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ေလသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားကိုလည္း အၾကံေပးေကာ္မတီ အတြက္ ခန္႔အပ္မည့္ 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအဆိုမျပဳမီ   အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ားႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံျပဳရန္ အားေပး ပါသည္။  
 

ECOSOC ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၆/၃၁ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတုိ႔မွ လုိက္နာ 
သည့္ စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားတို႔အေပၚအေျချပဳလ်က္ အၾကံေပးေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတြင္   NGO မ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ 
ေပးရန္ အခြင့္ေပးထားျပီး ထု ိNGO မ်ား၏ အထိေရာက္ဆံုး ပါဝင္ပ့ံပိုးမႈကုိလည္း ေသခ်ာေစပါသည္။  
 

အၾကံေပးေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္လုိေသာ NGO မ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ရပါမည္။  
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အၾကံေပးေကာ္မတီ ၏လုပ္ငန္းတြင္ မည္သို႔ပါဝင္ပ့ံပုိးႏုိင္မည့္ဟူသည္ကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါ 
အီးေမးလ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ -  

HRCAdvisoryCommittee@ohchr.org. 

ဂ။ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း  

 
တိုင္ၾကားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မည္သုိ႔ပ့ံပုိးေပးႏိုင္မည္ဟူသည္ကို 
အေသးစိပ္သိရွိလုိပါက ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြခဲ်က္မ်ား 
ဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) သုိ႔ဝင္ေရာက္ေစလိုပါသည္။ CP@ohchr.org သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။  

ဃ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကို ပုိမုိသိရွိလုိပါက 
ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၆ (အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္) သုိ႔ဝင္ေရာက္ေစလုိသည္။  
 

င။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
 

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မ့ဲ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း  

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည့္ အကန္႔အသတ္မဲ့ျဖစ္သည္နည္းတူ ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ားသည ္
၎အစည္းအေဝးမ်ား၏ အမ်ားဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ပါဝင္ႏုိင္သည္။  
 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၏အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ေသာ NGO မ်ားသည္ အဖြင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္မႈအခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။  
 

ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ တြင္ 
ပါဝင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက (OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရိွ သက္ဆုိက္ရာ page ေပၚမွရွိႏုိင္ေသာ) အတည္ျပဳ 
ခ်က္အတြက္ Registration form ကုိ ျဖည့္ေပးကာ ၎တို႔လက္မွေရးထိုးေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ 
ေပးပို႔ပါရန္ -  

 

The Accreditation Officer 
Fax: +41 (0)22 928 9010 
Tel: +41 (0)22 928 9829 
 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း 
 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သုိ႔ ခြခဲန္႔ထားသည့္အဓိကတာဝန္တစ္ရပ္မွာ NGO လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအခြင့္အေရး တုိ႔အၾကား 
အဆက္အသြယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ NGO မ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကု ိသုံးသပ္မႈျပဳရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲသည္ NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ားမွပံ့ပိုး  



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  97       

 

ကူညီမႈမ်ားကို ၾကိဳဆုိပါသည္။ ၎ကို အဆင့္ျမင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမွ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပ့ံပုိးကူညီေပးျပီး ထုိသူတို႔၏ 
အမ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ားႏွင့္ NGO မ်ားပါဝင္ရန္ 
အတြက္ ဖြင့္ေပးထားပါသည္။  
 
NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းျပီး၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
ႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
တို႔တြင္  ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ရန္ အားေပးပါသည္။  

စ။ လူမႈဖုိရမ ္ 
လူမႈဖိုရမ္ရိွ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း 
လူမႈဖုိရမ္သည္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ တံခါးဖြင့္ထားရာ ေအာက္ပါအုပ္စုမ်ားပါဝင္သည္53 -  

 အစိုးရအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊  
 ကုလသမဂၢစနစ္၏ ကြဲျပားေသာ က႑မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ား၊  
 

 ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေကာ္မရွင္မ်ား 
 ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစသ္ (UNDP)၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ 

စသည္တုိ႔မွ အထူးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္မ်ား၊ 
 ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NHRI မ်ား ႏွင့္ NGO မ်ားမွခြခဲန္႔ထားသည့္ ကုိယ္စားျပဳမ်ား၊ ႏွင့္ 
 အျခားေသာ NGO မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ ထုိးထြက္လာေသာ Actors မ်ားျဖစ္သည့္ အဖြ႕ဲ 

ငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား၊ ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အဖြ႕ဲမ်ား၊ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ 
၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေစတနာအေလ်ာက္ ပါဝင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 
လူငယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမား အသင္း အဖြ႕ဲမ်ား၊ ပုဂၢလိက 
က႑မ ွကိုယ္စားျပဳမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဘဏ္မ်ား၊ အျခား ေငြေၾကးဆုိင္ရာအင္စတီက်ဴး ရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား စသည္ 

 
လူမႈဖုိရမ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္မ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္  ECOSOC ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၁၉၉၆/၃၁ ပါဝင္သည့္ စီစဥ္မႈမ်ားအေပၚ 

တြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွလုိက္နာခဲ့သည့္ အေလ့အထမ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း အေျချပဳျပီး တခ်ိန္ 

တည္းမွာပင္ အထက္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အထိေရာက္ဆံုးပါဝင္မႈကုိ ေသခ်ေစရပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာင္စီ သည္ OHCHR အား လူမႈဖုိရမ္တြင္ ေဒသအသီးသီးမွ၊ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားျပဳမ်ား၏ အတုိင္ 

အပင္ခံမႈႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ပါဝင္မႈဆုိင္ရာ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ေတာင္ဆုိထားျပီး၊ 

၎တြင္ NGO မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။54  

 
လူမႈဖိုရမ္ တြင္ ပါဝင္ရန္စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးု 
ရံုးအဖြ႕ဲသုိ႔ ဆက္သြယ္ရပါမည္။  
 

အေသးစိပ္ ပိုမုိသရိွလုိပါက  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္သိုပ ဆက္သြယ္ပါရန္ -  
socialforum@ohchr.org. 
                                                                 
53

 See Human Rights Council resolution 6/13. 
54

 See its resolution 6/13. 
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ဆ။ အေသးအဖြဲ႕အေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ ဖုိရမ္ 
အေသးအဖြ႕ဲအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာဖိုရမ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း 

 
အေသးအဖြ႕ဲအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာဖုိရမ္သည္ ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳအဆင့္ရွိ NGO မ်ား၏ပါဝင္မႈလည္းေကာင္း၊ 
ကုလသမဂၢ၏ ခ်ာတာ ဆုိင္ရာ အႏွစ္သာရ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားတို႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီညႊတ္သည့္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားရွိသည့ ္အျခားေသာ NGO မ်ား၏ပါဝင္မႈကုိလည္းေကာင္း  တံခါးဖြင့္ေပးထားပါသည္။ ပညာေရးပါရမီရွင္မ်ား ႏွင့္ 
အေသးအဖြ႕ဲကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အျခားေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ား၏ ပါဝင္မႈ 

ကုိလည္း တခါးဖြင့္ေပးထားပါသည္။  
 

အေသးအဖြ႕ဲအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာဖိုရမ္ ၏ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္မႈ (သုိ႔) ပ့ံပိုးကူညီမႈတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း Actor မ်ားသည္ ၎၏အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕အား ဆက္သြယ္ရပါမည္ 

 

အေသးစိပ္ပုိမုိသိရွိလုိေသာ minorityforum@ohchr.org သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။  
 

ဖိုရမ္၏သဘာပတိခန္႔အပ္မႈအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အဆိုျပဳျခင္း 
 
ECOSOC ႏွင့္အတုိင္အပင္ခံဆင့္ရွိ NGO မ်ားႏွင့္ အေျခားေသာလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ေလ့လာသူမ်ားသည္လည္း ၎၏အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ ႏွင့္အညီ အေသးအဖြ႕ဲအေရးကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာဖိုရမ္၏ သဘာပတိ 
အျဖစ္ခန္႔အပ္မႈအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳႏုိင္ပါသည္။  
 

ဇ။ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားမ်ား  
 

ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္တတ္ေရာက္ပါဝင္ျခင္း 
 
ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားဆို္ငရာႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးသည္ NGO မ်ားႏွင့္မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အပါအဝင္  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း Actor မ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးထားပါသည္။  
 

မူရင္းဌာေနလူဦးေရမ်ားအတြက္ ေစတနာအေလ်ာက္ရန္ပံုေငြ 
 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ားသည္ မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား မူရင္းဌာေန 
အေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ယႏၲယားႏွင့္ အျမဲတမ္းဖုိရမ္တို႔တြင္ ပါဝင္ႏုိ္ငေရးအတြက္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ 
အကူအညီေပးရန္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေစတနာအေလ်ာက္ရန္ပံုေငြ အေၾကာင္းသိရွိရပါမည္။  
 

ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား၏ လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ျခင္း (သုိ႔) ပ့ံပုိးကူညီျခင္းျ႔ပဳရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း Actors မ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕၏ အီးေမးလ္ျဖစ္သည့္ 
expertmechanism@ohchr.org  သုိ႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  

 
မူရင္းဌာေနလူဦးေရမ်ားအတြက္ ေစတနာအေလ်ာက္ရန္ပံုေငြႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေၾကာငး္တို႔အား ပုိမုိသိရွိလုိေသာ ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၉ (ရန္ပံုေငြႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား) 
သုိ႔ဝင္ေရာက္ေစလိုသည္။  
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ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားသို႔ ရာထူးခန္႔အပ္မႈအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အဆုိျပဳျခင္း 
 

NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ ႏွင့္အညီ 
ကၽြမ္းက်င္ မႈယႏၲယားဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို 
အဆုိျပဳႏုိင္ပါသည္။ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ကုိယ္မိမိ အဆုိျပဳႏုိင္ပါသည္။  
 

လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအားခန္႔အပ္ရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္း 
အေတြ႔အၾကံဳ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ တုိ႔ျဖစ္သည္။ က်ား၊ မ 
ဟန္ခ်က္အခ်ိဳးက်ေစျခင္း၊ ပထဝီအေနအထားအလုိက္ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ကြဲျပားေသာ ဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ား၏ကုိယ္စားျပဳမႈ 
မွ်မွ်တတရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကုိလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္  

 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမည္သို႔အဆိုတင္သြင္းနိုင္မည္ အေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မည္သို႔ အလုပ္ 
လုပ္ပုံတုိ႔ကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕သုိ႔ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း 
ဆက္သြယ္ပါ။  

E-mail: hrcexpertmechanism@ohchr.org. 
Fax: +41 (0)22 917 9011 
Tel: +41 (0)22 917 9223 

ဇ။ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ 

 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ယႏၲယားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဒါဗန္ကမာၻ႔ညီလာခံ ၏ လုပ္ငန္းကုိ မည္သို႔ ပါဝင္ႏုိင္မည္၊ 
မည္သို႔ပ့ံပိုးကူညီႏုိင္မည္အေၾကာင္း သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ -  

 
 
Anti-Discrimination Unit 
 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
8–14, avenue de la Paix  
CH–1211 Geneva 10, Switzerland  
E-mail: adusecretariat@ohchr.org  
Tel: +41 (0)22 928 92 08  
Fax: +41 (0)22 928 90 50 
 

၁။  ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ျဖစ္ေလရာ ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ညီလာခံသုိ႔ တက္ 
ေရာက္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္ NGO မ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 
ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ NGO မ်ားသည္ ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အေရးအသား 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း အခြင့္ရရွိပါမည္။  
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၂။ လြတ္လပ္ျပီးထင္ေပၚေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြ႕ဲ 
 

ထင္ေပၚေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕သုိ႔ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ NGO မ်ားသည္ OHCHR Anti-
Discrimination Unit သုိ႔ဆက္သြယ္ရပါမည္။  

 

၃။   အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြားျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
 
ESOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ NGO 
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္သည့္ NGO မ်ားသည္ 
အေရး အသား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ေျပာတင္ဆက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခြင့္ရိွပါသည္။  
 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္မႈဆုိင္ရာလက္ရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္သို႔ 
ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  

 
NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား ၎၏တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား နယ္ဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ ၎အဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူတို႔ 
စကားေျပာဆိုႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။  
 

၄။ ျဖည့္စြက္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ Ad Hoc ေကာ္မတီ 
 

ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ညီလာခံသုိ႔တက္ေရာက္ရန္အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ NGO မ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အမ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ျပီး ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခြင့္ထူးရွိပါ 
သည္။  
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားကို Ad Hoc ေကာ္မတီအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ား ပ့ံပိုး ေပးရန္ 
ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ၎အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားသည္ OHCHR Anti-Discrimination Unit 
သုိ႔ ဆက္သြယ္ရပါမည္။  
 

၅။  ဒါဗန္ သံုးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဒါဗန္ သံုးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ ၾကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြလုိဲက္ေပးမည့္ အစည္းအေဝးစပ္ၾကား ကန္႔သတ္မ့ဲ အစုိးရ 
အခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

 

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကန္႔သတ္မဲ ့အစိုးရအခ်င္ခ်င္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တုိ႔အား သုံးသပ္မႈညီလာခံအတြက္ ၾကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္ ဖြ႕ဲစည္းထားေလသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာႏွင့္ စီစဥ္မႈမ်ားသည္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ 
၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္မည့္ NGO အတြက္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ 
NGO မ်ားသည ္ကန္႔သတ္မဲ့အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္းပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။  

 ECOSOC ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၆/၃၁ ႏွင့္အညီ ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NOG မ်ားကို 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးတြင္ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားပါသည္၊ 

 ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ရန္ အဆိုပါအတည္ျပဳခ်က္အဆင့္မရွိသည့္ NGO မ်ားႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ယႏၲယားမ်ား 
ကု ိအစုိးရတစ္ရပ္မွ ၎တို႔၏အတည္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းေဖာ္ထုတ္မႈမရိွက အစညိးအေဝးမ်ားတြင္ ျပည့္ 
ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ NGO တစ္ခု၏ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါက 
ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၁၉၉၆/၃၁ တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး  
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ေကာ္မတီမွ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္အညီ ယင္း NGO သည္ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈအခြင့္ရိွပါသည္၊ 
 ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ အဆိုင္အပင္ခံအဆင့္မရိွေသာ NGO မ်ားႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ယႏၲယားမ်ားသည္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ၎၏ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕ သုိ႔ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕မွ ရရိွထားသည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္
၁၉၉၆/၃၁ တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ အတြက္ သုံးသပ္မႈျပဳေပးပါသည္၊ 

 ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္မရိွသည့္ NGO မ်ားႏွင့္ ECOSOC 
ဆုံးျဖတ ္ခ်က္ ၁၉၉၅/၃၂ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ ၎၏ မူရင္းဌာေန လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတို႔သည္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါက ၎တို႔အား အသိအမွတ္ျပဳ 
ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၁၉၉၆/၃၁ တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိႏုိင္ပါသည္။  

 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကန္႔သတ္မဲ ့အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တုိ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္သည့္ 
NGO မ်ားသည ္ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေရးအသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း တုိ႔အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။  
 
ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီအပါအဝင္ ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ပါဝင္ရန္အသ ိ
အမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိသူတို႔ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက ္တြဲယႏၲယားမ်ား တုိ႔သည္ သုံးသပ္မႈညီလာခံတြင္လည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။55 
 
ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ပါဝင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မရွိဘ ဲထုိက့ဲသို႔ေသာ အဆင့္မရရွိသည့္ NGO မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ယႏၲယားမ်ားသည္ သုံးသပ္မႈညီလာခံတြင္ပါဝင္ရန္အတြ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။  

                                                                 
55

 See “Report of the Human Rights Council on the preparations for the Durban Review Conference: Report of the Preparatory 
Committee on its first session” (A/62/375, rule 66). 
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OHCHR အရင္းအျမစ္မ်ား 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ 
အရပ္ဘကအ္ဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားသည္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အင္တာနက္ homepage သုိ႔ ပံုမွန္ဝင္ေရာက္ေလ့လာသင့္ပါသည္။ 
အစည္းအေဝးအထူးျပဳသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတစ္ခုစီတုိင္း မတုိင္မီ ၂ ပတ္အၾကာတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
ေပၚတြင္ ပို႔စ္တင္ထားေပးပါသည္။  
 

Extranet 
 

Exranet  သည္လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အင္တာနက္ Homepage ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ၎တြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ  
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္မူၾကမ္းမ်ား၊ 
 ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပါယင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အလြတ္သေဘာ အေရးအသားပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ပံုမွန္ႏွင့္ အထူးအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားတို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္ 

ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေလ့လာသူႏုိင္ငံမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္သူမ်ားတို႔၏ ႏႈတ္ေျပာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား တို႔ 
ပါဝင္ပါသည္။  

 

Extranet တြင္ NGO ဆက္ဆံေရး သတင္းအခ်က္အလက္ စာမ်က္ႏွာႏွင့ ္ပုံမွ update လုပ္ထားသည့္ အစည္းအေဝးအထူးျပဳ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။  
 

Extranet စာမ်က္ႏွာ၏ password ကာကြယ္မႈကုိ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ OHCHR ဝက္ဘက္ဆုိက္ရွိ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီစာမ်က္ႏွာမွ အြန္လုိင္းေဖာင္ပုံစံကုိ ျဖည့္ေပးရပါမည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျပီးေသာ 
username ႏွင့္ password ကုိ အေဆြ၏ အီးေမးလ္မွ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 
 
 

Webcast 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အမ်ားဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ၎၏အခ်ိဳ႕ေသာ ယႏၲယားမ်ားကုိ ၎၏ wecast တြင္ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ယင္း webcast တြင္ ယခင္အစည္းအေဝးမ်ား၏ ေမာ္ကြန္းဗီဒီယုိမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ 
webcast သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ software ကုိ ေဒါင္းလုတ္ရပါလိမ့္မည္။  

 
Webcast ဝန္ေဆာင္မႈသည္ OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ စာမ်က္ႏွာတြင္ 
ရရိွႏုိင္ပါသည္။  
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၆။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (SPECIAL PROCEDURES) 
 
 
 

 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသို႔ တေစ့တေစာင္း  
 
၎တုိ႔သည္မည္သည္နည္း မ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳမ်ား၊ အထူး ကုိယ္စားျပဳ 

မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 

မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အဖြ႕ဲဝင္ 

မ်ား အျဖစ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။  

 
ကုလမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာ 

မင္းၾကီးရံုး (OHCHR) သည္ ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပံ့့ပိုးေပးရန္ အတြက္ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

သုေတသန အကူအညီမ်ားကုိ စီစဥ္ေပး 

ပါသည္။  

 
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သနည္း။  
 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္  
 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမွန္တကယ္ 

ထိခုိက္ခံရ သူမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ခံရႏိုင္ 
ဖြယ္ အလားအလာရွိသူမ်ားတို႔ႏွင့္ 
ေန႔စဥ္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း 
ႏွင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္ အေရးမ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုိ 
ေထာက္ခံအားေပးျခင္း၊  

 အစိုးရမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ အေၾကာင္း 
ၾကားျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ 
တစ္သီးပုဂၢလ အမႈကိစၥမ်ားကို  

လည္းေကာင္း၊ ပို၍ေယဘုယ် 

က်သည္အေရးကိစၥမ်ားကုိလည္း 

အေရးယူေဆာာင္ရြက္ေပးျခင္း၊  

 ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အၾကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား 

ထုတ္ေဝျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 စံ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္ 

မ်ားျဖစ္လည္းေကာင္း လမ္းညႊန္ 

တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 

က႑အလုိက္ ေလ့လာမႈ မ်ား 

စီစဥ္ေပးျခင္း၊  

 အေရးကိစၥမ်ားကုိ မီဒီယာမွတဆင့္ 

၎တုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြင္း 

အမ်ားသိရိွေစမည့္ အျမင္ဖြင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊  

 ကုလသမဂၢ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား ကဲ့သုိ႔ 
မဟုတ္ဘဲ၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ (သုိ႔) 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳ 
ထားျခင္ မရိွေသးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ 
ပင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး၊ အထူး 
လုပ္ထုံး လုပ္နည္းသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ 
ရန္ လက္ပန္းက်ေစသည့္ ျပည္တြင္း 
ကုစားမႈမ်ား မလုိအပ္ပါ။  
 

 
“အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္” ဟူသည္ 

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံ (သုိ႔) 

နယ္ပယ္ေဒသရိွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ 

အေနမ်ား  (ႏိုင္ငံအလိုက္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား)၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻတဝွမ္း ၾကီးမားေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈၾကီးမ်ား 

(က႑အလုိက္ အလိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား) 

တုိ႔ကို စစ္ ေဆးရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ ရန္၊ 

အၾကံျပဳရန္ ႏွင့္ အမ်ားဆုိင္ရာ အစီရင္ခံမႈ 

ျပရန္ တုိ႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ 

မရွင္ မွ ခ်မတွ္ ခ့ဲသည့္ ေယဘုယ် အမည္ 

ျဖစ္ျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ မွ တာဝန္ 

ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အထိ 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၈ ခု (အၾကာင္း 

အရာအလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၃၀ ခု ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 

အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၈ ခု) လည္ပတ္ 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ခန္႔အပ္ ထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ 
လြတ္လပ္ ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
(လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရိွသမူ်ား) ျဖစ္ျပီး  
၎တုိ႔အား အထူး ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္  

 
ဤလက္စြစဲာအုပ္ကုိ digital fomat ျဖင့္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/  
ရရိွနိုင္ျပီး၊ ဤလက္စြာစာအုပ္အား အခန္းလုိက္ ေဒါင္းလုတ္ဆြယဲူႏုိင္သလို ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အကုိးအကကား link 
မ်ားအာလုံးကုိလည္ညး ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။  
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အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္မည္နည္း 

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actors မ်ား 
သည္ တစ္သီးပုဂၢလ ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း 
အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ အထူးလုပ္ထံုး လုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါ 
သည္။ ၎အား ေအာက္ပါ အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ -  
 
 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ 

တစ္သီးပုဂၢလအမႈကိစၥမ်ားး တင္ 
သြင္းျခင္း 

 သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး အေရး အေၾကာင္း 

မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ခ်က္မာ်း တုိ႔ကုိ 
စီစဥ္ေပးျခင္း၊  

 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ 
ႏိုင္ငံ အတြင္းလာေရာက္မႈကို ပံ့ပိုးမႈ 
ေပးျခင္း 

 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္း အား လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း၊ 
ျဖန္႔ခ်ီေပး ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေဒသႏၲာရ အဆင့္ (သို႔) အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္  

ပါဝင္ေစျခင္း၊ 
 တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ တစ္ဦးျခင္း 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ား 
အားေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အထူလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကုိင္ေဆာင္ 
သူမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း 
အေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း တုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ 

 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း Actor 
မ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရိွသူမ်ား အျဖစ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အဆို 
တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။  

 
 

 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရိွသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္ 
(Contacting special procedures mandate-holders) 

 

E-mail: SPDInfo@ohchr.org (for general inquiries and information) urgent-
action@ohchr.org (for individual cases/complaints only) 

Fax: +41 (0)22 917 90 06 
Post: Quick Response Desk 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားသည္ Email (သို႔)  Fax ၏ subect line အေပၚတြင္ (သို႔) စာအိတ္အေပၚတြင္  
မိမိတို႔ဆက္သြယ္လိုသည့္ အထူး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဖာ္ျပရပါမည္။  
 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အားလံုးအတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမွာတူညီေနပါသျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ အေၾကာင္း 
အရာ ေဖာ္ျပခ်က္ (သုိ႔) စာအေရးအသား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းမႈရွိရွိျခင္းက လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါမည္။  
 
ေရးသားသည့္စာသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ တင္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ တုိင္ၾကားမႈ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ိဳးစား (ဥပမာ ညီလာခံတစ္ရပ္တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္သူ 
မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္ေထာက္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ေတာင္းဆိုမႈ) တစ္ခုခုကုိ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရန္ အေရးၾကီးပါသည္။  
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အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း  
 

“အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္” ဟူသည္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ နုိင္ငံရိွ အေျခ အေနမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻနယ္ပယ္ 
အားလံုးရွိ  အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ အေရးကိစၥရပ္မ်ား တုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္  လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ မွ ခ်မွတ္ 
ခဲ့သည့္ ယႏၲယားမ်ား အတြက္ ေပးထားေသာ ေယဘုယ် အမည္ ျဖစ္ျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ မွ ဆက္လက္ တာဝန္ယူ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အဓိက လကၡဏာမွာ ကမာၻ႒ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အျဖစ္အပ်က္အား စြပ္စြခဲ်က္ကို လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းျဖစ္သည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္  လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားအား တိက်ေသာ နုိင္ငံမ်ား 
(သုိ႔) နယ္ပယ္ေဒသမ်ားရိွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ အေနမ်ား  (ႏုိင္ငံအလိုက္လုပ္ပုိင္ ခြင့္မ်ား)၊ သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻတဝွမ္း 
ၾကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈၾကီးမ်ား (အေၾကာင္းအရာ အလိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား) တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ 
အၾကံျပဳရန္ ႏွင့္ အမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေလသည္။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္း၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ၎အား ခ်မွတ္ထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ 
အျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပဳေသာ္ က႑အလိုက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ၃ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျပီး ႏိုင္ငံ 
အလုိက္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပဳျပင္မႈ ရွိပါသည္။ 56 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္  အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပါင္း ၃၈ 
ခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၎တြင္ က႑အလိုက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ၃၀ ခု ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ၈ ခု ျဖစ္သည္ 
(ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ၾကည့္ပါ)။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလ (အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၊ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴး၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္) ျဖစ္ေစ၊တစ္သီးပုဂၢလမ်ား အဖြ႕ဲတစ္ခု (လုပ္ငန္းအဖြဲ႔) ျဖစ္ေစ တစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္သည္။57 လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရးရာစြမ္းေဆာင္ရည္အလုိက္ အမ်ားဆံုး ၆ ႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျပီး၊ ၎တို႔၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လခ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္အားခံ တစ္စံုတစ္ရာ မရရိွၾကပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသ ူမ်ား၏ 
ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈအေျခအေနသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဘက္မလုိက္ဘေဲဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ 
အေရးၾကီးလွပါသည္။  
 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR) သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိင္ေဆာင္ 
သူမ်ားအား ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပၚရန္  ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားႏွင့္ သုေတသနအကူအညီမ်ားကုိ 
စီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရွိသူမ်ားသည္ -  
 ေျမာက္မ်ားစြာေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ  ေပးပို႔သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ရရိွ စိစစ္မႈျပဳျပီး ၎ကုိ စဥ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည္၊ 
 မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢအတြင္းႏွင့္ အျပင္ရိွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈျပဳသည္၊ 
 ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရမ်ားထံမွ အျမဲတမ္း အေရးတၾကီး ရွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းဆုိျပီး၊ 

လုိအပ္က လူ႔အခြင့္အေရးခံစားစံစားမႈကုိ အာမခံ ေပးမႈ (သုိ႔) ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈအတြက ္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ကုိ အစိုးရမ်ားမွ ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိသည္၊ 

                                                                 
56

 See resolution 5/1, annex, para. 60, and “Terms of office of special procedure mandate-holders” (A/HRC/PRST/8/2). 
57

 Working groups are commonly composed of five members, one drawn from each of the five United Nations regional groups: 
Africa; Asia; Latin America and the Caribbean; Eastern Europe; and Western Europe and others. 
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 အခ်ိဳ႕ေသာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းလည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း အျမင္ဖြင့္ေပးသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္ခိုင္လုံပါက ၎တုိ႔၏အေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီဒီယာမွလည္းေကာင္း အျခားေသာ 
အမ်ားျပည္သူေၾကညာခ်က္မ်ားမွလည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေပးသည္၊ 

 ၎တုိ႔၏သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား အကဲျဖတ္ 
သုံးသပ္ျပီး၊ ၎အေျခအေနမ်ားတုိးတက္ေစမည့္အျမင္ျဖင့္ အစိုးရမ်ားထ ံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသည္၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ အစီရင္ခံျပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသည္။ ၎တုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္လာပါက 
အေထြေထြညီလာခံသို႔ (အခ်ိဳ႕ေသာအမႈကိစၥမ်ားကုိ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသုိ႔) ၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 
နယ္ေဒသမ်ာသြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ က႑အလိုက္ ဦးတည္ရာမ်ာႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အစီရင္ခံျခင္း 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္သည္။  

 လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဦးစားေပးေဒသမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စံ ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေၾကာင္းအရာ 
အလုိက္ ေလ့လာမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္ကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပ့ံပုိးေပးႏိုင္သည္။  

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္စနစ္ အား သံုးသပ္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ 

 
အေထြေထြညီလာခံသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၀/၂၅၁ အရ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္စနစ္အား သုံးသပ္ 
ရန္၊ လုိအပ္က ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ တြင္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း-တည္ေဆာက္မႈအရ၊ ေကာင္စီသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားအတြက္ အသစ္ေသာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ခန္႔အပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ျပီး၊ အထူး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား သုံးသပ္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္မႈ တို႔အတြက ္လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ေကာင္စီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅/၂  ကု ိအတည္ျပဳခဲ့ရာ ၎တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၏ 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားေလသည္။  
 
ႏုိင္ငံ ၂ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ (ဘယ္လာရုစ္ႏွင့္ က်ဴးဘား) မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ အရ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါသည္။ ေကာင္စီသည္ 

၎၏ ၉ ၾကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးျပီးဆုံးျပီးေနာက္ က႑အလိုကလ္ုပ္ပုိင္ခြင့္ အသစ္ ၂ ခုကု ိ(ေခတ္ေပၚ ကၽြန္ျပဳမႈ 

ပံုစံမ်ား ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ အေၾကာင္းခံႏွင့္ အက်ိဳးအဆက္မ်ားအပါအဝင္၊  ႏွင့္ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုး 

ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈတို႔ရရိွေရးႏွင္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္မ်ား၏ အေရးကိစၥဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္)  

အပ္ႏွင္းခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား (ကြန္ဂို ဒိမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ႏွင့္ လုငိ္ေဘးရီးယားႏုိင္ငံ) တုိ႔ကုိ ထပ္မွ 

ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။  
 
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအေၾကာင္း ပုိမိုသိရွိလုိေသာ ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၅ (လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ) 
သုိ႔ၾကည့္ပါ။
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//

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရိွသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း 
 

ခန္႔အပ္မႈအတြက္ အေထြေထြစံသတ္မွတ္ခ်က္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၅/၁ ႏွင့္အညီ ေအာက္ပါအေထြေထြစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားကို အဆုိျပဳျခင္း၊ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသုံးခ်ပါသည္ -  

 ကၽြမ္းက်င္မႈ 
 လုပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိမႈ 
 အမွီအခုိကင္း/လြတ္လပ္မႈ 
 ဘက္မလုိက္မႈ 
 ပုဂၢိဳလ္ေရးရာေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ႏွင့္ 
 ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ 

 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ က်ား၊မ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈႏွင့္ ပထဝီနယ္ပယ္ကုိယ္စားျပဳ အခ်ိဳးက်မႈသာမက 
ျခားနားေသာ ဥပေဒေရးရာစနစ္ဆုိင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈတုိ႔ကု ိထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသည္။  
 

မည္သူတုိ႔သည္ ခန္႔အပ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသနည္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္တြင္ အေျခခုိင္ေသာ အစြမ္းအစ၊ သက္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပညာရွင္ပီသေသာ 

အေတြ႔အၾကံဳတုိ႔ ရိွထားျပီး အခ်ိန္ေပးႏုိင္ေသာ  အဆင့္ျမင့္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုင္ 

ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားပါသည္။58  
 

အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္း (အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO) မ်ားအပါအဝင္)တုိ႔တြင္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ရာထူးမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ုလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
တာဝန္ဝတၱရား မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားဝိေရာဓိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (NHRIs) 

ႏွင့္အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။  
 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၏ non-accumulation အေျခခံမူ မ်ားကို 
လည္း လုိက္နာပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာကုိ တစ္ခ်ိန္ 
တည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရန္ျဖစ္သည္။  
 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ မည္သူက အဆုိတင္သြင္းႏုိင္သနည္း 
 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို 
အဆုိတင္သြင္းႏုိင္သည္။   

 အစုိးရမ်ား၊ 
 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ေရးစနစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား၊ 
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ရုံးမ်ား (ဥပမာ၊ OHCHR)၊ 
 NGO မ်ား 
 အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း 
 တစ္သီးပုဂၢလမ်ား  
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 See also Human Rights Council decision 6/102. 
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အမ်ားဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းႏွင့္ လစ္လပ္မႈစာရင္း 
 

ရရိွထားသည့္အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ OHCHR သည္ အမ်ားဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္ update လုပ္ျခင္းတုိ႔ုကု ိေဆာင္ရြက္သည္။ 
၎တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ OHCHR သည္ က်ေရာက္ေတာ့မည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ လစ္လပ္မႈမ်ားကို 
ထုတ္ေဝေပးပါသည္။  

 

အမ်ားဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း သည္ ေကာ္စီ၏ Extranet  တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားက႑ 
ေအာက္တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။  

 
အတုိင္အပင္ခံအဖြဲ႕ 

 

ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕ ၅ ဖြ႕ဲမွ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီပါဝင္သည့္ အတိုင္အပင္ခံအဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္အလုိက္လုပ္ေဆာင္ရာ၊ OHCHR အမ်ားဆိုင္ရာ စာရင္းကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအတြက္ ၎၏ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ကု ိအဆုိျပဳျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အဖြဲ႕၏ 
အၾကံျပဳခ်က္သည္ အမ်ားဆိုင္ရာျဖစ္ျပီး အေထာက္အထားခုိင္လုံရပါမည္။  
 

လစ္လပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အတတ္ပညာ မ်ားႏွင့္ 
အျခား သက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ အတိုင္အပင္ခံအဖြ႕ဲသည္ လက္ရိွ သို႔မဟုတ္ ထြက္ခြါသြားမည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရိွသူမ်ားအပါအဝင္  ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုလညး္ အလ်င္းသင့္သလို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ပါသည္။ အတုိင္အပင္ခံအဖြဲ႕ကု ိOHCHR မွ ပ့ံပုိးကူညီပါသည္။  
 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ျခင္း 
 

အတုိင္အပင္ခံအဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚလည္းေကာင္း၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာအတုိင္အပင္ခံမႈမ်ားအေပၚလည္းေကာင္း 

အေျချပဳ၍ ေကာင္စီဥကၠ႒သည္ လစ္လပ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပ 

သည့္ ၎၏ကုိယ္ပုိင္စာရင္းကုိ ထုတ္လႊတ္ပါသည္။ ၎စာရင္းအား ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားထံသုိ႔ 

အစည္းအေဝးမတိုင္မီ အနည္းဆုံး ၂ ပတ္အလုိတြင္ ံတင္ဆက္ေပးျပီး၊ လုိအပ္ပါက ဥကၠ႒သည္ ၎မွအဆုိျပဳထားသည့္ 

ကုိ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတည္ျပဳရရိွေစရန္ ထပ္မံေသာ အတုိင္အပင္ခံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ခန္႔အပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ 

သည္ ဥက႒ၠ၏စာရင္းအား ေကာင္စီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိမႈႏွင့္အတူ ျပီးဆုံးသြားပါသည္။  
 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဆိုင္ရာ အတိုင္အပင္ခံအဖြ႕ဲ၏စာရင္းႏွင့္ ဥကၠ႒၏စာရင္းမ်ားအား  ေကာင္စီ၏ 
Extranet  တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားစက္ရွင္တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိ္င္ပါသည္။  
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အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ညုိႏိႈင္းေရးအစည္းအေဝး 
 

၁၉၉၄ ခုနွစ္မွစ၍ ဂ်ီနီဗာတြင္ က်င္းပေသာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစည္းအေဝးမ်ားကို ဗီယင္နာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကမာၻ႔ညီလာခံ ၏ ေနာက္ဆက္တြအဲျဖစ္ စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဗီယင္နာေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ သည္ 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ား၏ စနစ္အား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အားျဖည့္ေပးျခင္း အေရးၾကီးပုံကုိ မီးေမာင္းထုိးခဲ့ျပီး၊ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအား သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္ရန္တုိ႔အတြက္ အဆုိပါ 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။  
 

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးသည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဗ်ဴရို၊ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ NGO 
မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသြားေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲေဆာင္ရြက္မႈက့ဲသို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းအေရးမွဴးရံုးအဖြ႕ဲ၏ ကုိယ္စား 
လွယ္ေတာ္မ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ေစဳျပီး ၎တို႔အျမင္မ်ား ဖလွယ္ၾကရန္ 
အခြင့္ထူးတစ္ရပ္ ေပးပါသည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆ္ိုင္ရာႏွစ္ပတ္လည္အေဝးအေဝး ၏ လက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအၽတြက္ 
OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ေပးပါ။  

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ကု ိ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ပုိ္င္ခြင့္ ကုိင္ 
ေဆာင္သူမ်ား၏ ၁၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ဖြ႕ဲစည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာရွိသမူ်ားအၾကား ညိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေပးျပီး အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ OHCHR ၊ ပုိမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္၊ ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ားတို႔အၾကား တံတားတစ္ခု သဖြယ္ ပံ့ပုိးေဆာင္ 
ရြက္ေပးပါသည္။  
 
ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ ၆ ဦးအားဖြဲ႕စည္းျပီး၊ ၎တို႔မွ 
တစ္ဦးကသဘာပတိေဆာင္ရြက္ပးသည္။59 ၎အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 
ရာ၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား၊မ အခ်ိဳးက်မႈလည္းေကာင္း၊  ႏုိင္ငံအလိုက္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသမူ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ ဟန္ခ်က္ညီေစရန္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ 
ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီအား ၎၏လုပ္ငန္းကု ိOHCHR ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဌာနခဲြမွ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါသည္။  
 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ၏လက္ရွိ အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက OHCHR ၏ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  
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 The previous Chairperson remains on the Committee for a further year ex officio. 
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အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မည္သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားတြင္ ၎တို႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ 
ရရိွထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔လည္းပါဝင္သည္ -  

 ဆက္သြယ္သတင္ေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ 
 ႏုိင္ငံအလုိက္သြားေရာက္ျခင္း၊ 
 အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊  
 က႑အလိုက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားအား ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လက္စြဲ ႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အာဏာရိွသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား ျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။  
 

က။ အထူးလုုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ လက္စြ ဲ
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ကု ိ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားမွ ၎တို႔၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ပီသေသာ စည္းကမ္းမ်ား 

သတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္စနစ္ကုိ ပုိမို ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ျဖစ္သည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလက္စြဲ 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လက္စြ ဲကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားမွ ၎တို႔၏တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 
လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားမွ ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလက္စြသဲည္လည္း 
အျခားအားလံုးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိနားလည္ေစရန္လည္းျဖစ္သည္။ လက္စြသဲည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္၎တို႔၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ ကု ိကူညီေပးရန္အတြက ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 

လက္စြအဲား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိ္င္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ား၏ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ 

အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားဖြဲ႕စည္းပံု ေျပာင္းလမဲႈ၊ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသစ္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား၊ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းစနစ္ 

ေျပာင္းလလဲာမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္ ၎လက္စြကဲုိျပင္ဆင္ခ့ဲပါသည္။ ဤလက္စြကဲုိ ပုံမွန္သုံးသပ္မႈျပဳျပီး၊ 

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။  

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လက္စြ ဲဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ပုိမိုသိရွိလုိပါက special procedures 
Extranet ေပၚရိွ page သုိ႔ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  
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ခ။ ဆက္သြယ္သတင္ေပးပို႔ခ်က္မ်ား 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တစ္ခုမွာ သက္ဆုိင္ရာ ယုံၾကည္အား 
ထားရသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ား) ထံမွရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ 
အေျချပဳ၍ တစ္သီးပုဂ ၢလ အမႈကိစ ၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။   
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အစုိးရတစ္ရပ္ထံ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
တုန္႔ျပန္မႈ မ်ားကို ေတာင္းဆုိသည့္ စာတစ္ေစာင္ (စြပ္စြစဲာ) ေပးပို႔ျခင္းပါဝင္ျပီး၊ လုိအပ္ပါက ယင္းအစုိးရအား တားျမစ္ခ်က္ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ (အေရးေပၚအယူခံမႈ) ခ်က္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ယင္း 
ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို “ဆက္သြယ္သတင္ေပးပို႔ခ်က္မ်ား” (Communications) ဟု ေခၚပါသည္။  
 
 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား 
 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေပါင္း ၁၀၀၃  ခုေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ 
၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ပူးတြဲဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားျဖစ္သည္။ 

၂၂၉၄ တစ္သီးပုဂၢလအမႈကိစၥမ်ားကို လႊမ္းျခံဳခဲ့ျပီး၊ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစၥျဖစ္သည္။ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကု ိအစုိးရမ်ားမွ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၈ ႏိုင္ငံမွ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ား လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ 
 
 
 

စြပ္စြထဲားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အသက္ဆုံးရံႈးမႈ၊ အသက္အႏၲရာယ္ျခိမ္းေျခာက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊  သုိ ႔မဟုတ္ 
ထိခုိကခ္ံရသူမ်ားအေပၚ ျဖစ္လုဆဲဆဲ (သုိ႔) ျဖစ္ပ်က္ေနဆ ဲထိခုိက္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ သေဘာသဘာဝ ပါဝင္ျပီး  
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္အက်ဥ္းအက်ပ္ျဖစ္ေနေသာအခါ အေရးေပၚ အယူခံခ်က္မ်ား ေပးပို႔ပါသည္။ စြပ္စြခဲ်က္စာမ်ား ကုိ အေရး 
ေပၚ အယူခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း က်င့္သုံး၍မရေသာအခါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြခဲ်က္ အေၾကာင္း သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရရွိရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ေပးပုိ ႔ပါသည္။  
 

အမႈကိစၥတစ္ခုသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုထက္မကသည့္ နယ္ပယ္အတြင္းက်ေရာက္ပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားသည္ 
ပူးတြဲ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ အစုိးရတစ္ရပ္အား ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ျပီး၊ ၎တုိ႔မွ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သာမက က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္သည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔ုလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံမွ ေပးပုိ ႔ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နည္းလမ္းတက်  အခ်ိန္မီ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားသည္ -  

 ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ လက္လြဲျခင္းစသည့္ အေျခခံမူမ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈ 
ခံယူရန္၊ 

 သက္ေသခံခ်က္အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူတစ္ဦးျခင္းအား ထိခုိက္မႈက်ေရာက္ 
ေစနိုင္ပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ 

 ေရးသားရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ား၏ တရားေရးမဟုတ္သည့္ သြင္ျပင္ 
လကၡဏာအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သက္ေသထင္ရွားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚ အားကိုးအားထားရန္၊ ႏွင့္



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  117       

 

 သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမွ ကုိယ္စားျပဳမ်ားအား ၎တို႔၏ အကျဲဖတ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ၎ 
ႏုိင္ငံအား ဆန္႔က်င့္သည့္ စြက္စြခဲ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း အခြင့္အေရးေပးပါ။  အဆုိပါႏုိင္ငံ၏ အေရးအသား 
တုန္႔ျပန္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူ၏ အစီရင္ခံစာ(မ်ား)တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲေဖာ္ျပေပးပါ။ 

 

ဂ။ ႏိုင္ငံအလုိက္လည္ပတ္ျခင္း  

ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ နယ္ပယ္အလိုက္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္  အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းမစ္ရွင္) မ်ားသည္ 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အာဏာရွိသူမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူ 
မ်ားမွ အစုိးရတစ္ရပ္ထံ လာေရာက္လွည့္လည္မည့္ ေတာင္းဆိုစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ႏုိင္ျပီး၊ ထုိအစုိးရမွ သေဘာတူညီလွ်င္ 
ဖိတ္ၾကားမႈတစ္ရပ္ကမ္းလွမ္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္ “အခ်ိန္မေရႊးကမ္းလင့္ဖိတ္ၾကားမႈမ်ား” ထုတ္ဆင့္ေပးသည္။ 
ဆုိုလို သည္မွာ ၎တို႔သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသတူစ္စုံတစ္ရာထံမွ လာေရာက္မႈကု ိလက္ခံရန္ 
ျပင္ဆင္ ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအလိုက္လွည့္လည္ျခင္းအား က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွ 
လမ္းညႊန္ ေပးျပီး၊ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းမစ္ရွင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အထူးလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္ ေပးထားပါသည္။60  
 

2008 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ မွ အခ်ိန္မေရြးကမ္းလင့္ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားကို ထုတ္ဆင့္ေပးပါသည္။  

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လည္ပတ္မႈအတြက္ အခ်ိန္မေရႊးကမ္းလင့္ဖိတ္ၾကားမႈမ်ား ထုတ္ဆင့္ေပးသည့္ လက္ရွိ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ စာရင္း ကုိ ၾကည့္ရႈလုိေသာ္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါ။  
 
ႏုိင္ငံအလုိ္က္လည္ပတ္မႈ သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ ေယဘုယ် လူ႔အခြင့္ 
အေရးအေျခအေန ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ တိက်ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ ဥပေဒေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔တုိင္ရာ 
အေျခအေနကို ၎တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္ေအာက္အရ သိရွိႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည္။ လည္ပတ္မႈမ်ားကာလအတြင္း 
၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားအာဏာပုိင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသ ူမ်ား၊ 
ကုလသမဂၢဌာေနအဖြဲ႕၊ တကၠသုိလ္ပညာရွင္မ်ား၊ သံတမန္ေရးရာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။  
 

၎တုိ႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳလ်က္ အမ်ားဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါသည္။ ယင္း 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔တင္သြင္းပါသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လွည့္လွည္ျပီးခ်ိန္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပျပီး ပဏာမေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ထုတ္ဆင့္ေပးပါသည္။ 
ႏုိင္ငံအလုိက္လည္ပတ္မႈေအာက္ျမင္ေစရန္ အဓိကအားျဖည့္ေပးသည္မွာ လည္ပတ္မႈ မတိုင္မွ၊ လည္ပတ္စဥ္ ႏွင့္ လည္ပတ္ 
ျပီးကာလမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ား၏ လုပ္ငန္းကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန္ အစုိးရ၏ ကတိကဝတ္ထားရွိမႈႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း actor မ်ား၏ ပါဝင္ေပးမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ဃ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားအား ယခင္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ တင္ဆက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေကာင္စီသည္ ၎မွ စိတ္ဝင္စာသည့္ တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကုိ အစီရင္ခံ 
စာတင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင္အာဏာရွိသူအား ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ အစီရငံ္စာမ်ားသည္ အမ်ားဆိုင္ရာျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
နယ္ပယ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ လႈ႔ံေဆာ္ေပးရန္အတြက္ ခုိင္လုံေသာနည္းလမ္း တစ္ရပ္ကု ိ 
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 The terms of reference for country visits were adopted at the fourth annual meeting (1997) of special procedures 
(E/CN.4/1998/45) and are intended to guide Governments in the conduct of country visits. 
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ကုိယ္စားျပဳေပးပါသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ား၊ အယူအဆ 
ဆိုင္ရာ စိစစ္ခ်က္၊ အေထြေထြ ဦးတည္ရာႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားတို႔ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ျပီး အေထြေထြ အၾကံ 
ျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။  အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အစုိးရမ်ားထံသုိ႔ လြဲေျပာင္းေပးသည့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်ကမ္်ား၏ 
အက်ဥ္း ခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ရရိွထားသည့္တုန္႔ျပန္စာမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအလုိက္ လည္ပတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ပတ ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားသို႔ ျဖည့္စြတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ တင္ဆက္ေလ့ရွိပါသည္။ 
နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ ေတြ႔ဆုံသည့ ္ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ 
အစီရင္ခံရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ယႏၲယားမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။  
 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အာဏာရွိသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အျခားေသာ အျမင္မ်ား အတြက္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ 

 
ေကာင္စီသို႔အစီရင္ခံသည့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ကုိသိရိွလုိက OHCHR ၏ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။  

 
 
 
 

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ အထူးအစည္းအေဝး 

 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အစားအစာ 
ရရိွပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ 
ေတာ္ Mr. Olivier De Schutter သည္ 
ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အက်ပ္အတည္း 
အတြက္ အထူးအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ 
က်င္းပရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံ 
ေတာင္းဆုိခဲ့ေလသည္။ တုန္႔ျပန္မႈ 
အားျဖင့္  ေကာင္စီသည္ အထူးအစည္း 
 

 အေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ “အစား 
အေသာက္ ေစ်းႏႈန္းတက္လာမႈေၾကာင့္ 
ကမာၻစားနပ္ ရိကၡာအက်ပ္အတည္းကုိ 
ပုိ၍ဆိုးဝါး ေစမႈ ဆုိင္ရာ အစားအစာ 
ရပုိင္ခြင့္အား သိရွိမႈအေပၚ အႏုတ္ 
လကၡဏာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ” ကုိ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ 
ေလသည္။  

 အစားအစာရရိွပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အထူး 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ ယင္း အထူး 
အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ျပီး 
တတ္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ 
က႑အလိုက္ အေရးကိစၥ ဆုိင္ရာ 
ပထမဆုံးက်င္းပမႈလည္း ျဖစ္သည္။  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

င။ က႑အလုိက္ေလ့လာမႈမ်ား 

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားသည္ က႑အလိုက္ေလ့လာမႈမ်ားကိုလည္း ျပင္လည္ေပးႏိုင္ ျပီး 
၎သည ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ပါဝင္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံ မ်ားႏွင့္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔အတြက္ အသုံးဝင္ေသာ အေထာက္အကူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရိွသူမ်ားသည္ က႑အလိုက္လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 
အစည္းအေဝးမ်ားကုိ စီစဥ္မႈႏွင့္ တက္ေရာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
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ပညာရွင္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ ဲ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမွ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း

 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ မွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အားျဖည့္ 
ေပးျခင္း” ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြ ဲတစ္ရပ္ကုိ OHCHR မွ 
ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ 
ရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သို႔မဟုတ္ 
အျပစ္ေပးမႈဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္  

 
ေတာ္  ကိုယ္စား စီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအေရးကိစၥမ်ား 
ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာမူေဘာင္၏ ပိုမို 
စနစ္က်ေသာ က်င့္သံုးမႈတစ္ရပ္ကုိ 
ပံ့ပိုးေပးရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔အားကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အားျဖည့္ေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ကြျဲပားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္  
Twenty-five 

 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း 

ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ေဒသဆုိင္ရာ 

ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးယႏၲယားမ်ား) တုိ႔မွ 

ပညာရွင္မ်ားတုိ႔သည္ ၎ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။   

 

စ။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ - တစ္သီးပုဂၢလ (သို႔) စုေပါင္း၍ - ႏုိင္ငံမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ 
တကာစံမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရန္အတြက္ကုိ မီးေမာင္းထုိးေပးသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ဆင့္ႏုိင္သည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွ ထုတ္ဆင့္ထားသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ သတင္းမ်ား၏ မိတၲဴမ်ားကို OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္က႑တြင္ 
ရရိွႏုိင္ပါသည္။  

 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း 
 

“အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအားျဖင့္၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ NGO မ်ား အားျဖင့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္စနစ္အတြက္ တန္းဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ေပးပါသည္။ ၎တို႔ 
သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ခ်က္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္။ ထို႔အျပင္ အထူးလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားေအာက္ရွိ အေရးကိစၥရပ္မ်ား ၏အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္လာေစမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးမႈအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အတြက္လည္း 
ကူညီေပးပါသည္။ ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
က႑မ်ားအားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ျပီး၊ ၎တြင္ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ နယ္ကြင္းဆင္းမစ္ရွင္မ်ားတုိ႔ရွိ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္ကာ ပုိ၍ေယဘုယ်က်ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ NGO မ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တုိ႔ထံမွ ညီလာခံမ်ား၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ားႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အတုိင္အပင္ခံမႈမ်ားက့ဲသို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာႏွင့္ အခ်ိန္မီ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မွာ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွပါသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈရွိေနေလရာ ၎တို႔၏ သတက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို OHCHR ထံသို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
သတင္းေပးသင့္ပါသည္။” 
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးအစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၏လက္စြဲ (စာပုိဒ္ ၁၃၃) 
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လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္  အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္း actor မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ၎တို႔အား အမွန္တကယ္ 
သုိ႔မဟတ္ု ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား ကု ိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ျပီး၊ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည ္ျမွင့္တင္ မႈကု ိပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ကြဲျပားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားက ပါဝင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကြဲျပား 
ေသာ ပုံသ႑န္ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခ့ဲပါသည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တားျမစ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
စနစ္ ၏ ထိေရာက္မႈသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအပါအဝင္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
Actor မ်ား၏ တတ္ၾကြေသာ ပါဝင္မႈအေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ၊ ေဒသဆ္ိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္ Ngo မားႏွင့္ 
အျခား ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း Actor မ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားစနစ္တြင္ အလြန္တရာအေရးၾကီး 
ေသာ ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
အသစ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးမႈအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ တုိ႔၏ ေရွ႕တန္းမွ ၾကာျမင့္စြာရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။  
 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း Actor မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ား -  

 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO မ်ား၊ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား၊ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား)၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ား၊ 
 သက္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 မဟာမိတ္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္အဖြဲ႕မ်ား (အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရး၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး)၊ 
 မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ကုိယ္စားျပဳမ်ား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 
 ရပ္ရြယ္အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား)၊ 
 ယံုၾကည္ခ်က္အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အသင္းေတာ္၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား)၊ 
 သမဂၢမ်ား (အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား သာမက၊ စာနယ္ဇင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေရွ႕ေနအသင္းအဖြ႕ဲမ်ား၊ တရားသူၾကီး 

အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ)၊ 
 လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအၾကိဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား)၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးခံစားစံစားမႈအတြက္ တုိက္ရုိက္ပ့ံပုိးကူညီေပးသည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား (လူသားခ်င္းစာနာ 

ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေရ႕ွေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာလုပ္သားမ်ား)၊ 
 ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ႏွင့္ 
 လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ား 

(ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ သုေတသနအဖြ႕ဲမ်ား) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  
 
 
 

interaction with civil society acs in 2007 (per cent) 
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အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တစ္သီးပုဂၢလျဖစ္ေစ၊  စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ အထူးအစီအစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ 
သည္။ ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ အထူးအစီအစဥ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး၊ အထူးအစီအစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေသာ ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားမလိုအပ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို တည္ဆဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားအတြင္း မည္သည့္ႏိုင္ငံ (သို႔) မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္အတြက္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။  

 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း actor မ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္း 
ပ့ံပိုးႏုိင္သည္ -  
 သက္ဆုိင္ရာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ္င္ေဆာင္သူ(မ်ား)ထံ တစ္သီးပုဂၢလလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ 

မႈမ်ား ဆုိင္ရာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း၊  
 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားအား ႏုိင္ငံအလိုက္လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စိစစ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီျခင္း၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ဖြယ္ရိွေသာ အသစ္ေသာဥပေဒျပဳျခင္းမိတ္ဆက္မႈအတြက္ အထူးလုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးမႈက႑ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဒသႏၲရအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း။အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ အထူးအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
၎၏အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျဖန္႔ခ်ီေပးျခင္းကုိ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။  

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔အၾကား ပဓာနက်ေသာဆက္သြယ္မႈကုိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ သူမ်ား ၏အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္တြင္ ပုံေဖာ္ေပးထားပါသည္။  
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လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၏အေျခအေနဆိုင္ရာ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 

 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ မ်ား၏ 
အေျခ အေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား 
လွယ္ ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။  

 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေသူ မ်ား၏ 
အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 
ေတာ္ (ယခင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ား၏ အေျခ အေန 
ဆုိင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကုိ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ယႏၲယား အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၀/၆၁  အရ ဖြ႕ဲစည္းခဲ ့
ပါသည္။ ၎ဖြ႕ဲစည္းမႈ သည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ေပးသူ  ပဓာနက်ေသာ၊ 
မၾကာ ခဏ မေရမရာ က်ေသာ၊  အခန္း 
က႑ ကို အသိ အမွတ္ျပဳပါသည္။ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ကာကြယ္ေပးသမူ်ား၏ “ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ” သည္ အထူးကုိယ္စား 
လွယ္ ေတာ္၏ ပဓာန က်ေသာ ကိစၥရပ္ 
ျဖစ္ျပီး၊ ၎တြင္ ကာကြယ္သူမ်ား၏ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ကာကြယ္မႈ အခြင့္အေရးအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဟူ၍ နားလည္ 
ရပါသည္။ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ၏ 
အဓိက အခန္းက႑မ်ားမွာ -  
 
 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ 

မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တစ္သီး 
ပုဂၢလျဖစ္ေစ၊ အျခားသူ မ်ားႏွင့္ 
အသင္းအဖြ႕ဲအားျဖင့္ျဖစ္ေစ မည္သူ 
မဆုိ၏ အေျခအေနႏွင့္ အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ လက္ခံရရိွျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ျခင္းတုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
  

 ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားကို 
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္း မ်ား 
ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ 
အစ္ိတ္အပုိင္းမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၲရားဆိုင္ရာ ေၾကညာ 
စာတမ္း (လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
ေပးသူမ်ား၏ ေၾကညာစာတမ္းဟု 
ေယဘုယ် သိရိွထားသည္) အား 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါ 
ဝင္စားသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား တုိ႔ႏွင့္ 
အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္  

 လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား အား 
ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈေပးရန္ ထိေရာက္ေသာ 
ဗ်ဴဟာမ်ား အေၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပး 
ရန္ႏွင့္ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 
တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား သည္ 
မည္သူတို႔နည္း။ 
 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားသည္ 
တစ္သီးပုဂၢလျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အသင္းဖြ႕ဲ၍ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္ျခင္း 
တုိ႔တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ 
မည္သူမဆုိ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးၾကညာစာတမ္း တြင္သတ္မွတ္  

ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
ကုိ လက္ခံထားရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ျငင္းပယ္လ်က္ 
လူ႔အခြင့္ အေရး ကာကြယ္သူအျဖစ္ 
ေၾကြးေၾကာ္၍ မရပါ။ အေၾကာင္းမွာ 
သူ/သူမ သည္ အျခားသူမ်ားအား စည္းရံုး 
လႈံ႔ေဆာ္ေပးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
  
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား 
ျဖစ္သေလာ။ 
 
ကမာၻတဝွမ္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည့္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ NGO မ်ား၊ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား 
တုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ 
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ား တုိ႔အား လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါ 
သည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ေၾကညာ 
စာတမ္း သည္ မည္သည္နည္။ 
 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္  အေထြေထြ 
ညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ ေၾကညာ 
စာတမ္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား 
“ကာကြယ္ျခင္း” သည္ အခြင့္အေရး 
တစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားျပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူ မည္သူ 
မဆုိအား “လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ” 
အျဖစ္ သိမွတ္ပါသည္။ ေၾကညာစာတမ္း 
သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအား 
၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနအတြင္း၌ 
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ပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈ 
မ်ား ကုိ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ၎အေနျဖင့္ 
အခြင့္အေရးအသစ္ကုိ ဖန္တီးမေပးဘဲ 
တည္ဆဲ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ 
က်ေသာ အခန္းက႑ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္သူမ်ား ၏ အေျခအေန 
တြင္ လြယ္ကူစြာ က်င့္သုံး ႏိုင္ရန္ 
ေဖာ္ျပထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။  
 

အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၏ အဓိက 
အကခန္းက႑ တစ္ရပ္မွာ ကမာၻတဝွမ္းရိွ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၏ 
အေျခအေနကုိလည္းေကာင္း၊ ေၾကညာ 
စာတမ္းႏွင့္ အျပည့္အဝလုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြစြာ ၎တုိ႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ရိွေသာနည္းလမ္းမ်ား အစီရင္ခံေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အား မည္သို႔ 
ဆက္သြယ္မည္နည္ (သို႔) လူ႔အခြင့္အေရး 

 
ကာကြယသူတစ္ဦးအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
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ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလ သမဂၢရံုး၏ ဖုန္းျဖစ္သည္။ 
ဖုန္းေခၚဆုိသူသည္ OHCHR ရိွ အထူးလုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားကိုင္တြယ္သည့္ ဝန္ထမ္း မ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ 
မ်ား၏ အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္ 
စားလွယ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုခြင့္ကုိ ပံ့ပိုး 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ထမ္း ကုိ ေမးျမန္း 
ေျပာဆုိရပါမည္။  

 
 
 

အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား 
 
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ား၏ အေျခအေနဆုိင္ရာ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ယခင္ 
အထူး ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၊ Ms. Hina 
Jilani သည္ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ညီလာခံတြင္ အဆုံး သတ္ 
သည့္ ၃ ႏွစ္ၾကာ ႏိုင္ငံတကာ ကဲမ္ပိန္း 
ကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲရာ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ 
က်င္းပ သည့္ ယင္းညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ က်ား၊မ ေရးရာ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး လူ႔အခြင့ 
္အေရးကာကြယ္သူမ်ား တုိ႔ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။   

အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ သူမ၏ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး 
ကာကြယ္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္ 
အႏၲရာယ္ပုိ၍ရင္ဆုိင္ရျပီး၊  ထပ္တလဲ လဲ 
ေျပာဆုိခဲ့ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ 
လာလွ်င္ ႏိုင္င့ံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  
လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတုိ႔မွ မလိုမုန္းထား 
မႈမ်ား၊ ေဘးဖယ္ထားခံရမႈမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ၏ ျငင္းပယ္ခံရမႈ တုိ႔အေပၚ 
အကာကြယ္မဲ့လာၾကေၾကာင္း ထပ္တ 
လဲလဲ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 61 

အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ သူမ၏ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း ကာကြယ္ 
သူေပါင္း ၁၃၁၄ ဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး 
အမ်ိဳးသမီး လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူ 
မ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမႈေပါင္း ၄၄၉ မႈ ကုိ 
ကုိင္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း အေၾကာင္း 
ၾကားခ်က္မ်ားမွ ၆၅ ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၎၏အေၾကာင္းခံ 
မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအဆက္မ်ား တို႔ဆိုင္ရာ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ႏွင့္ ပူးတြဲကာ 
ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။  
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က။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားထံ တစ္သီးပုဂၢလအမႈကိစၥမ်ား တင္သြင္းျခင္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရိွရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အထူး 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားထံ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ရျပီး ခ္ုိင္လံုေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူမဆိုသည္ တင္သြင္းႏိုင္သည္။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသို႔ တစ္သီးပုဂၢလ တုိင္ၾကား 
မႈ မ်ားကို တင္သြင္းျခင္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈကိစၥမ်ားအား တုိက္ရိုက ္ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးရန္ အထိေရာက္ဆံုး ၾကိဳးပမ္းမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အျမဲဆိုသလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ 
ရွာေဖြေနသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအတြက္ ၾကားခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။  
 

ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား ေပးပို႔မႈႏွင့္ လက္ခံရရိွမႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ျပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာာင္စီ 
သုိ႔ ေပးပုိ႔သည္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား၏ အစီရင္ခံမႈသည္ အမ်ားျပည္သူထံထုတ္ေဝမႈမျပဳမီအထိျဖစ္ပါမည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာရွိသမူ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လုပ္ငန္းစဥ္၏အေစာပိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ေဝရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါ သည္။ 
၎အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ  အစုိးရမ်ားမွ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ မ်ား ေပးပို႔မႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္ 
ခ်က ္ရရိွမႈတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ မွတ္သားရန္မွာ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခား ထိခုိက္ခံရမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ သားေကာင္မ်ားမွအပ စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ ခံရသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ယႏၲယားမ်ား၏ အမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ သေဘာသဘာဝအရ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရသူမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ယင္းခံရသူမ်ားထံ သူ/သူမ၏ အမႈကိစၥအား 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆုိင္ရာယႏၲယားသုိ႔ လြဲေျပာင္းလုိက္ေၾကာင္း၊ သူ/သူမ၏ အမည္အား အာဏာပုိင္မ်ားထံ အေၾကာင္ 
းၾကား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္ သူ/သူမ၏အမည္အား အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပမည္ 
ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိေစရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္၊ မွတ္သားထားရမည္မွာ အမႈအားတင္သြင္းရန္ ခံရသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ အျမဲ 
မေတာင္း ဆုိပါ (ဥပမာ၊ ခံရသူသည္ ထိန္းသိမ္းခံရ၍ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အျခား အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လက္လွမ္းမမီွ 
သည့္ အေျခမ်ိဳး)။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား တင္သြင္းရာ အသုံးျပဳရန္အတြက္ အထူးစစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားေလသည္။  
 

ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းမႈအတြက္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသီးသီးမွ ကြျဲကးေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ ထားေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္တစ္ရပ္အား အကျဲဖတ္ရန္အတြက္ 
ေအာက္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ထည့္သြင္းရပါမည္ - 

 စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ ခံရသူ၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ 
 ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ တရားခံ၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ 
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကတ္င္သြင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္း(မ်ား) ၏ မည္သူမည္ဝါ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ (ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္)၊ 
 ျဖစ္ပ်က္သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာ၊ 
 စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံ အေျခအေနမ်ားအား အေသးစိပ္ေဖာ္ျပခ်က္ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ စြပ္စြဲမႈျပဳထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံရန္အတြက္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေအာက္၌္ အထူးလုပပို္င္ခြင့္မ်ားအတြက္ စံထားသည့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ားရရိွႏိုင္ပါသည္  
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လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥ(မ်ား)/အေျခအေန(မ်ား)ကုိ  ၎တို႔၏မူလတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း 
တုိးတက္မႈရွိ၊ မရိွအေပၚ ေနာက္ဆက္တြသဲတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားထ ံတင္သြင္း 
ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြသဲတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ 
အသုံးဝင္လွပါသည္။အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ အေၾကာင္းၾကားမႈျဖစ္စဥ္မွတဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားမ်ားအေပၚ 
မူတည္၍ လည္ပတ္သြားမည့္ႏုိင္ငံအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳပါသည္။  
 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ 
အလြသံုဲးစားမႈ မ်ား သို႔မဟုတ္ မီဒီယာသတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားအေပၚသာလံုးလံုး အေျချပဳျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရပါ။  
 

တစ္သီးပုဂၢလ အမႈမ်ား/တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအီးေမးလ္သုိ႔ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္။  
urgent-action@ohchr.org 
Fax: +41 (0)22 917 90 06; or 

စာပို႔လိပ္စာ - OHCHR-UNOG, 8-14 avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland. 
 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔သည့္အခါ မည္သည့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ယႏၲယားသို႔ လိပ္မူသည္ကို 
အီးေမး (သို႔) Fax (သုိ႔) စာအိတ္အေပၚရိွ အေၾကာင္းအရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးပါ။  
 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားထံ စြပ္စြထဲားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မည္သို႔ 
တင္သြင္းႏုိင္မည္အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၈ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဟူေသာ စြပ္စြဲ 
ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း) သုိ႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ျပီး၊ SPDInfo@ohchr.org သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ 
ႏုိင္ပါသည္။  

 

ခ။ တုိင္းျပည္အတြင္းသို႔လည္ပတ္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း  
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားမွ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈျပဳျခင္းသည္ ကနဦး သတင္း 

အခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းမႈအတြက္ အေရးပါလွရျခင္းမွာ ၎သည ္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိလူ႔အခြင့္အေရး အေျခ 

အေနအား တုိက္ရုိက ္ေလ့့လာမႈျပဳခြင့္ရရိွျခင္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတို႔သည္ မစ္ရွင္တစ္ရပ္၏ ကြဲျပားေသာအဆင့္မ်ားတြင္ အေရး 

ၾကီးေသာ ပ့ံပိုးကူညီမႈ မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။  
 

၁။ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈအတြက္ အဆိုျပဳျခင္း 
 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အစုိးရမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈအတြက္ 
ဖိတ္ၾကား ေစ ရန္ အားေပးႏိုင္သည္ (သုိ႔) အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား အခ်ိန္မေရြးကမ္းလင့္ဖိတ္ၾကားမႈ တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။ 
ႏုိင္ငံ တစ္ခု အတြင္းရွိ အေရးကိစၥမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ားအား သတိေပးမႈသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသ ူ
အား လည္ပတ္မႈ အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိ 
သူမ်ား သည္ ၎တို႔ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏ (တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ား/အမႈမ်ား) အေပၚမူတည္၍  
ႏုိင္ငံ လည္ပတ္မႈ အတြက္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားသည္ ပူးတြႏိုဲင္ငံ 
လည္ပတ္မႈမ်ား ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။  
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၂။ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္အခါ 
 
တုိင္းျပည္တစ္ခုသုိ႔ လည္ပတ္မႈအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္အခါ (ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား၏ 
ေတာင္းဆုိ မႈကု ိတည္ျပဳေပးျပီး လည္ပတမ္ည့္ရက္စြမဲ်ားသေဘာတူညီၾကသည့္အခါ) အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
ယင္းလည္ပတ ္မႈအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အသိေပးမႈကု ိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။  
 
တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈမျပဳမီ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဤသည္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာရွိသမူ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားထံ တိက်ေသာအေရးကိစၥမ်ား တင္ျပရန္ ကူညီေပးႏုိင္ျပီး၊ လည္ပတ္မႈ၏ 
တရားဝင္အစီအစဥ္တြင္ ၎အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစီစဥ္ထားႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ စင္တာမ်ား 
(သုိ႔) ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား သုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအားဏာပိုင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ခြင့္စီစဥ္ျခင္း)။  

 
ဘရာဇီး NGO  မ်ားအၾကား အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
 

 
ဘရာဇီး NGO မ်ားတစ္စုသည္ 
(Plataforma Dhesc) အထူးလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမွ စံနမူနာယူထားသည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ စနစ္ဖြ႕ဲစည္းခဲ ့
ေလသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၆  ခ်က္ပါဝင္ 
ျပီး ၎တုိ႔ အသီးသီးသည္ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေရး 
ကိစၥမ်ား -- အုိးအိမ္၊ ပညာေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ အစား  
 

အေသာက္၊  က်န္းမာေရး၊ အလုပ္ 
စသည္တုိ႔ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား -- 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး ၎အေရး 
ကိစၥဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား အစရင္ခံစာ ကုိ 
ထုတ္လုပ္ျပီး သက္ဆုိင္ ရာအထူး 
လုပ္ငန္းစဥ္(မ်ား) ထံ ေပးပို႔ပါသည္။  
တိက်ေသာ အေရးကိစၥတစ္ရပ္အား 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ 
 

ခြေဲဝသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ 
အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေစ 
ကာ၊ လုပ္ျပီးသားလုပ္ငန္းအားမလုိအပ္ 
ဘဲထပ္လုပ္ျခင္းေလွ်ာ့ပါးေစျပီး၊ အထူး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းကုိ ပို၍ 
ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးေလသည္။ 

၃။ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈျပဳစဥ္ကာလ 
 
တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈ ျပဳစဥ္အတြင္း အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသ ူ(သုိ႔) ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ 
သက္ဆုိင္ရာ OHCHR ရိွ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေဒသရွိ ရုံးဝန္ထမ္းသို႔ ဆက္သြယ္ျပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသတုူ႔ိႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံႏုိင္သည္။  

 
သက္ဆို္င္ရာရံုး နယ္ပယ္ရံုးႏွင့္ ရံုးအရာရိွ အားဆက္သြယ္ရန္အတြက္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္  
သုိ႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  

 
၄။ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈအျပီး 

 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈမွ ရရိွသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အၾကံျပဳမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္ -  

 ေဒသႏၲရလူထုရပ္ဝန္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေပးျခင္း၊ 
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 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏လုပ္ငန္းကုိ အမ်ားသိရွိေစျခင္းႏွင့္ အေထြေထြအျမင္ဖြင့္အသိေပးျခင္း၊ 
 တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈအားျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းကု ိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္္ 

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အတူး 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
 အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားမွ ထုတ္ဆင့္ထားသည့္ တိက်ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ျဖည့္သြင္းခ်က္မ်ား ပ့ံပိုးျခင္း၊ႏွင့္ 
 အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစုိးရမ်ား၏ေျခလွမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ႏွင့္ အၾကံျပဳ 

ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာအစုိးရ၏ တုိးတက္မႈအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူ(မ်ား) ထံ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 
 

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအတြက္ 
ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း 

 
ေခတ္သစ္ လူမ်ိဳးေရးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရး ဖိႏိွပ္ 

ခြျဲခားမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ ဖိႏိွပ္မႈတို႔ဆိုင္ရာ အထူး 

ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ Mr. Doudou 

Diène မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသုိ႔ 

လည္ပတ္မႈ ျပီးေနာက္၊ ၎၏ မစ္ရွင္ 

အစီရင္ခံစာအေပၚ အေျချပဳျပီး လူမ်ိဳးေရး 

ဝါဒ ပံုသ႑န္အားလံုး ဆန္႔က်င္ေရး 

ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈ (IMADR) 

ႏွင့္ ၈၅ ခုေသာ လူနည္းစုႏွင့္ လူအခြင့္ 

အေရး ဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားမ်ားတုိ႔မွ 

လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဖ်က္သိမ္း 

ျခင္းအတြက ္NGO ကြန္ယက္တစ္ခု 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေလသည္။   
 

 
ယင္းကြန္ယက္အဖြ႕ဲသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရိွ 

ျပည္တြင္း NGO မ်ားအတြက္ လူမ်ိဳးေရး 

ဝါဒ ႏွင့္ ဖိႏိွပ္ခြျဲခားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ် 

ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ယႏၲယားမ်ား ႏွင့္  

ခ်ိတ္ဆက္ရန္ဗဟုိနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အထူးကုိယ္စား 

လွယ္ေတာ္သည္  ယင္းကြန္ယက္ 

ဖြဲ႕စည္းမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဏာ 

ပိုင္မ်ား NGO မ်ားနွင့္ လူမ်ိဳးေဝးဝါဒႏွင့္ 

လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈအားျဖင့္ ထိခုိက္ခံရ 

သည့္ လူထုအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားတုိ႔အၾကား 

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကို အားေပး  

 

 
ပါသည္။ ယင္းထိခုိက္ခံရသည့္ အသုိင္း 

အဝိုင္း မ်ားတြင္ Ainu (၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 

ဂ်ပန္မွ ယခင္ 

မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္လူမ်ိဳး)၊ ျပည္တြင္း 

လူနည္းစုမ်ား (Burku ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

Okinawa ျပည္သူမ်ား)၊ ယခင္ ဂ်ပန္ 

ကုိယ္လုိနီေခတ္မွ ဆင္းသက္လာသူ 

မ်ား (ကုိရီယားႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား)၊ 

ႏွင့္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိက 

ႏွင့္ အေရွအလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတုိ႔မွ 

အသစ္ေရြ႕ေျပာင္းလာၾကသူမ်ား တုိ႔ 

ပါဝင္သည္။  

 

 

ဂ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း 
NGO မ်ားသည္  ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ တိက်ေသာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတစ္ရပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေသာ ၎၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္က်င့္သုံးမႈ ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသို႔ 
ယူေဆာင္ လာႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ ၎တို႔လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေသာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအပါအဝင္ 
NGO မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ အထူး အတုိင္အပင္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ုကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  
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မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ပညာေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ပညာေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း ပူးေပါင္းျခင္း 

 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးအခြင့္အေရး 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား 
လွယ္ေတာ္ Mr. Vernor Muñoz 
Villalobos သည္ ၎၏ တတိယ 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ (A/Hrc/4/ 
29) ကုိ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပညာ 
ေရးအခြင့္အေရးအေပၚ အထူးျပဳခဲ့ 
ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ပညာေရးမွ 
ခ်န္လွပ္ထားခံရသည့္ အုပ္စုမ်ားထံမွ 
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ဆထား 
ပါသည္။  
 
ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ မသန္စြမ္း 
ပုဂၢိဳလမ္်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴရွင္နယ္ ႏွင့္ 
ဥပေဒ ေရးရာမူေဘာင္အား  နက္နက္ 
နဲနဲ စိစစ္ သုံးသပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပး 
ပါသည္။ ၎သည္ “ပါဝင္မႈက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ပညာေရး” ၏ အက်ိဳးအဆက္ 
မ်ားကို ပညာေရးအခြင့္အေရး၏ 
အေျခခံ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ စစ္ေဆး 
မႈျပဳျပီး၊ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပညာ 
ေရး အခြင့္အေရး အျပည့္အဝနားလည္

သေဘာေပါက္မႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေန 
သည့္ အဓိကအဟန္႔အတားမ်ား ႏွင့္ 
စိန္ေခၚ မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ ေပးပါ 
သည္။  

 
အစီရင္ခံစာအားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္သည္ မသန္ 
စြမ္းပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အပါအဝင္ အမ်ိဳး သားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ 
ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တုိ႔ႏွင့္ အတုိင္အ 
ပင္ခံျပဳျပီး၊ ခုိင္မာစြာတည္ေထာင္ထား 
သည့္ ေဒသႏၲရနွင့္ ေဒသဆ္ိုင္ရာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ (ေလ့လာမႈ၊ ကုိန္းဂဏန္း 
မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား အပါ 
အဝင္) လက္ဦးသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ယင္းသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားက ၎အား မသန္ 
စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အေရး 
သိရွိနားလည္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မွား 
ခ်မွတ္ရန္ အကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ 

OHCHR သည္ အထူးကုိယ္စားလွယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ အတူ မသန္းစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား 
၏ ပညာေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ၂ 
ရက္တာ ပညာရွင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြ ဲ
တစ္ခု စီစဥ္ခဲ့ရာ၊ ၎တြင္ မသန္စြမ္း 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းအေရးကိစၥ 
မ်ားႏွင့္ တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား တတ္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾက 
သည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြတဲြင္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ပါဝင္ပ့ံပုိးမႈမ်ားကို အထူးကုိယ္စားလွယ္ 
၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထင္ဟပ္ထားျပီး၊ 
ယင္း အစီရင္ခံစားကုိလည္း မသန္စြမ္း 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အစုိးရ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားေသာ 
အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တုိ႔ထံ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝထားပါ 
သည္။ 
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ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ  လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခားေကာ္ပုိေရးရွင္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမူွး၏ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သို႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈ 
 

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ 
ပညာေရးအင္စတီ က်ဴး ရွင္းမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ 
ျခားေကာ္ပုိေရး ရွင္း မ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမူွး၏ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္၏ လုပ္ငန္းကုိ 
ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾက ေလသည္။  
ပ့ံပိုးမႈမ်ားသည္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 
 

ေတာ္မွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ (သို႔) သ 
ေဘာတူထားသည့္ တိက်ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ 
သုေတသနပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၎ 
မွ က်င္းပသသည့္အတုိင္အပင္ခံမႈမ်ား 
ႏွင့္ ပညာရွင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ပါဝင္မႈပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၎၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အားျဖင့္ လႊမ္းျခံဳထားသည့္ 
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အေရးကိစၥမ်ား 

 

ဆုိ္င္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ထံ 
ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္သြင္း 
မႈမ်ား စသည္ပုံစံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ပါသည္သည္။ အထူးကုိယ္စားလွယ္ 
မွရရိွသည့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားအားလံုးသည္ 
Business & Human Rights  
Resource Centre62  မွ လည္ပတ္ 
သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ ရရွိႏုိင္ 
ပါသည္။   

 

ဃ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းကို ေဒသႏၲရ၊ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲာရ အဆင့္ 
လႈ႕ံေဆာ္ ရန္၊ ျဖန္႔ေဝရန္၊ ေနာက္ဆက္တြ ဲေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား ၎တို႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားအပါအဝင္  
စဥ္ဆက္ ျဖစ္ေနသည့္လုပ္ငန္းသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ စဥ္ဆက္ျဖစ္ေနသည့္ စည္းရုံး 
လႈ႔ံေဆာ္ေရး လုပ္ငန္း ထသဲုိ႔ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ေစမည့္ တန္ဖုိးရွိလွေသာ အခ်က္မ်ားကု ိျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ၎တြင္ - 
 

၁။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈျပီးျပီးခ်ိန္တြင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ အစိုးရထံ ေနာက္ဆက္တြ ဲစည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမွ 
လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအေရးၾကီးအခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သည္ အစုိးရ၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျပီး၊ အကယ္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းအား ရည္ညႊန္းပါက ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ 
အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္။  
 

၂။ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ စံခ်ိန္ 
စံညႊန္းမ်ားတိုးတက္ေစေရးအတြက္စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို အနက္ဖြင့္ရန္ စံအမွတ္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ အထူးလုုပ္ထုံးလုပ္နည္းလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအားျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ စံျပဥေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သုံးမႈမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
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အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းခ်မွတ္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ မ်ား 
စီစဥ္က်င္းပေပးႏိုင္ျပီး၊ အျခားအရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္မ်ားအားမွ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူ 
မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထုိသို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီေပးပါသည္။  
 

၃။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ  ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္  
အေသးစိပ္ကုိ စီစဥ္ေပးႏုိပ္ပါသည္။ ဥပမာ -  

 ပညာေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
အတြက္ တန္ဖုိးရွိေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးပါသည္၊ 

 ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သို႔မဟုတ္ 
အျပစ္ေပးမႈ ဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ 
မ်ားမွ သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၎၏အေၾကာင္းခံမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 
၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ တန္ဖိုးရွိေသာ အနက္ဖြင့္ခ်က္မ်ား၊ ၎၏ 
အေၾကာင္းခံမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား ပေပ်ာက္ေစ ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သုံးမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးရိပ္သာမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမိးမ်ားအတြင္လုံျခဳံေသာ အေျခအေနဖန္တီးရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည့္ အျခား 
ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔မွ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  
 

င။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုးျခင္း 

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ္င္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အတုိင္အပင္ခံမႈမ်ား၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဂ်ီနီဗာ၊ နယူးေယာက္ (အေထြေထြညီလာခံတက္ေရာက္ သူမ်ားအတြက္)၊ ႏွင့္ နုိင္ငံသုိ႔အလည္လာေရာက္စဥ္တုိ႔တြင္ 
အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံမႈမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆ ဲမိတ္ဆက္ပူးေပါင္းမႈအား တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ကူညီရန္ အတြက္ အေရးၾကီး 
လွပါသည္။ ထုိေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္ OHCHR ၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။  
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OHCHR အရင္းအျမစ္မ်ား  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အင္တာနက္ဝက္ဘ္စာမ်က္နာ  
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ မ်ားအတြက္ OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အပုိင္းတြင္ ပုံမွန္ဝင္ေရာက္ အတုိင္အပင္ခံ 
သင့္ပါသည္။ ယင္း ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွားႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ 
အာရပ္ ႏွင့္ တရုတ ္ဘာသာစကားတုိ႔ကုိလည္း တည္ေဆာက္ေနဆျဲဖစ္သည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ  
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား 
ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား၏ တင္ဆက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္ အလက္မ်ားတို႔အတြက္ OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏က႑တြင္ ပံုမွန္ဝင္ေရာက္ 
အတုိင္အပင္ ခံသင့္ပါသည္။  
 

Extranet 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္စနစ္၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာက႑မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔တြင္ 
ရရိွႏုိင္သည္ -  
 Human Rights Council’s Extranet၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားက႑ 
 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား Extranet. 

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ သတင္းလႊာမ်ား  

OHCHR သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား သုံးလတစ္ၾကိမ္ သတင္းလႊာ ထုတ္ေဝပါ 
သည္။ ယင္းသတင္းလႊာအား OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္က႑တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။  
 
 

Password ျဖင့္ကာကြယ္ထားသည့္ Human Rights Council Extranet စာမ်က္ႏွာသို႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ 
အြန္းလိုင္းေဖာင္ပုံစံကုိ ျဖည့္ေပးပါ။ ၎ကို ျဖည့္ျပီးပါက သင္သည္ username ႏွင့္ password ကုိ 
အီးေမးလ္ျဖင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။  

Password ျဖင့္ကာကြယ္ထားသည့္ special procedures Extranet စာမ်က္ႏွာသုိ႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အြန္လုိင္း ေဖာင္ပုံစံကုိ 
ျဖည့္ေပးပါ။  
 
 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္အလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
 

OHCHR သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္အလုိက္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဝေပး 
ပါသည္။ ၎တြင္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်ကမ္်ား၊ တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔လည္ပတ္မႈမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ မႈႏွင့္ က႑အလိုက္အစီအစဥ္မ်ားတို႔ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား OHCHR ဝတ္ဘ္ဆိုက္၏ 
အထူးလုပ္ထုံး လုပ္နည္း က႑တြင္ရရိွႏုိင္ပါသည္။   
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အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ႏွစ္အလုိက္စုစည္းထားျခင္း 
 
OHCHR သည္ ႏုိင္ငံအလိုက္ဖြစဲည္းထားသည့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ 
စုစည္းထားမႈကုိ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ ၎အား OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ အထုးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းက႑တြင္ 
ရရိွႏုိင္ပါသည္။   
 
 

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအညႊန္းကိန္း (Universal Human Rights Index) 
 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအညြန္းကိန္း (Index) သည္ အြန္လုိင္းသတင္းအခ်က္အလက္ tool တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ အေျခခံ 
အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရရိွႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစသည္။ ၎အား ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မွ ထုတ္ဆင့္ထား ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသစ္ (OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္) တြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားမွ ထုတ္ဆင့္ထားသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး ပါဝင္ျပီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ အတည္ျပဳထားသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ နံဂုံးခ်က္အခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ား လည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းအညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ မၾကာမီ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 
ႏုိင္ငံအလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး သုံးသပ္မႈ ယႏၲယားဆုိင္ရာမူေဘာင္တြင္ ခ်မွတ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကိ ုရရိွေစရန္ 
စီစဥ္ေပးပါမည္။  
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ  အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ား ၃၈ ခုသည္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈရွိခဲ့သည္ 
(က႑အလိုက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ၃၀ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံအလုိက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ၈ ခု တုိ႔ျဖစ္သည္) ။ 
 
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ား၏ လက္ရွိစာရင္းအတြက္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားက႑တြင္ ဝင္ေရာက္ေပးပါ။  

 
 

က။ က႑အလုိက္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဇယား (Table of thematic mandates) 
 

ေခါင္းစဥ္/လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတုိးခ်ဲ႕ 

ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အခြင့္ 
အေရး၏က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အိုးအိမ္ရရိွမႈဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၀ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၀/၉ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၂၇ 
(၃ ႏွစ္) 

အာဖရိကလူမ်ိဳးႏြယ္ျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာရွင္ 
မ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

၂၀၀၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၂/၆၈ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၉/၁၄ 
(၃ ႏွစ္) 

တရားလက္လြတ္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
 

၁၉၉၁ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၁/၄၂ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၄ 
(၃ ႏွစ္) 

ကေလးသူငယ္မ်ား ေရာင္းစားျခင္း၊ ကေလး 
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေလး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ညစ္ညမ္း စာေပရုပ္သံဗီဒီယိုမ်ား တို႔ဆိုင္ရာ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္ 

၁၉၉၀ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၀/၆၈ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၁၃ 
(၃ ႏွစ္)  

ပညာေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္ 
 

၁၉၉၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၈/၃၃ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၄ 
(၃ ႏွစ္) 

အတင္းအက်ပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈမ်ားဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

၁၉၈၀ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀ (XXXVI) 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၁၂  
(၃ ႏွစ္) 

ဥပေဒမ့ဲ ၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ တရားလက္လႊတ္ 
ကြက္မ်က္ ျခင္းမ်ား ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 
 

၁၉၈၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၈၂/၃၅ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၃  
(၃ ႏွစ္) 
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ေခါင္းစဥ္/လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ျပန္႒ာန္းမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း 

ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္ဆင္းရဲမြေဲတမႈ 
ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ 

၁၉၉၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၈/၂၅ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၁၁ 
(၃ ႏွစ္) 

အစားအေသာက္ရရိွပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၀ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၀/၁၀ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၂ 
(၃ ႏွစ္) 

လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခြင့္ ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အား 
ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၁၉၉၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၃/၄၅ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၃၆ 
(၃ ႏွစ္) 

ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ 
ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၁၉၈၆ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၈၆/၂၀ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၇ 
(၃ ႏွစ္) 

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး 
အျမင့္ဆံုးရရိွႏိုင္မႈအဆင့္အတန္းကို တစ္ဦးခ်င္း စီ 
မွ ခံစားပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၂/၃၁ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၂၉ 
(၃ ႏွစ္) 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ား၏ အေျခ အေန 
ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ (ယခင္က အေထြေထြ 
အတြင္းေရမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 
ျဖစ္သည္) 

၂၀၀၀ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၀/၆၁ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၈  
(၃ ႏွစ္) 

တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ 
ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 
 

၁၉၉၄ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၉၉၄/၄၁ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၆ 
(၃ ႏွစ္) 

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ မူရင္းဌာေန လူမ်ိဳး 
မ်ား၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ အထူး 
ကုိယ္စားလွယ္ 
 

၂၀၀၁ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၁/၅၇ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၁၂ 
(၃ ႏွစ္) 

 
 
 

ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၄ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၄/၅၅ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၃၂ 
(၃ ႏွစ္) 

 
 

ကုိယ့္ကၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ 
မ်ား၏အခြင့္အေရးကို က်ုင့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အားတားဆီးပိတ္ပင္မႈနည္းလမ္း တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေၾကးစားစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔  

၂၀၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 2005/2 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၂၁ 
(၃ ႏွစ္) 
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ေခါင္းစဥ္/လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတုိးခ်ဲ႕ျခင္း 

ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္  ခုႏွစ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၁၉၉၉ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၉/၄ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၁၀ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  
  

လူနည္းစုမ်ား၏အေရးကိစၥဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ 
ေသာ ပညာရွင္ 

၂၀၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၇၉ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၆ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  

ေခတ္သစ္ လူမ်ိဳးေရးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရး ဖိႏိွပ္ ခြျဲခားမႈ၊ 
လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ဖိႏိွပ္မႈတို႔ဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္  
 

၁၉၉၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၃/၂၀ 

၂၀၀၈ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၃၄ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  
  

အေၾကာင္းခံ ႏွင့္ အက်ိဳးအဆက္မ်ား အပါ အဝင္ 
ေခတ္ေပၚ ကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ၊  အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 

2007 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၁၄ 
(၃ ႏွစ္) 

  
   
   

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ 
တုိ႔ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ 
 

၂၀၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၅၅ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၅ 
(၃ ႏွစ္)  

ႏုိင္ငံျခားေၾကြးျမီႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ အျခား ဆက္ 
ႏြယ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြးေၾကးဆုိင္ရာ တာဝန္ 
ဝတၲရားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္ 
ေရး၊ အထူး သျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရဳးႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈ အခြင့္ အေရးမ်ားတုိ႔အား အျပည့္အဝ ခံစား 
ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ လြပ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ 
 

၂၀၀၀ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၂၀၀၀/၈ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၄ 
(၃ ႏွစ္) 

 
 
 

ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းမႈ ရရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  လူ႔အခြင့ ္
အေရးတာဝန္ဝတၲရားမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ား ဆိုင္ရာ 
လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၂၂ 
(၃ ႏွစ္) 

  
   
   
   

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဆန္႔က်င္တုံ႔ျပန္လ်က္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရ်ာက္ေရး 
ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၈၀ 

၂၀၀၇ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၂၈ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  

ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ား
ျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမႈ 
(သို႔) အျပစ္ေပးမႈဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၁၉၈၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၈၅/၃၃ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၈ 
(၃ ႏွစ္) 
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ေခါင္းစဥ္/လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတုိးခ်ဲ႕ျခင္း 

ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
 
လူ႔အခြင့္အေရးခံစားမႈအေပၚ ဥပေဒမဲ့လႈ႔ရွားမႈ 
မ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ား၊ အဆိပ္ အေတာက္မ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ ထုပတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ အညစ္ 
အေၾကးမ်ား တုိ႔ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ 

၁၉၉၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၁၉၉၅/၈၁ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၉/၁ 
 (၃ ႏွစ္) 

  
  
  

လူကုန္ကူးျခင္း၏မႈ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
က႑ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၄ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၂၀၀၄/၁၁၀ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၁၂ 
(၃ နွစ္) 

  
  
  

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခား ေကာ္ပို 
ေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္ 
 

၂၀၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၂၀၀၅/၆၉ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၈/၇ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  

 
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၎၏ 
အေၾကာင္းခံႏွင့္ အက်ိဳးအဆက္မ်ား 

၁၉၉၄ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၄/၄၅ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 7၇/၂၄ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

VI 
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ခ။ ႏိုင္ငံအလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

ေခါင္းစဥ္/လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတုိးခ်ဲ႕ 

ခုႏွစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
 

ခုႏွစ္ 
 
ဘူရြန္ဒီႏုိင္ငံရ်ိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ 
လြတ္လုပ္ေသာပညာရွင္ 

၂၀၀၄ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၄/၈၂ 
(duration of 
mandate not 
specified) 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 9/19 
(duration of 
mandate not 
specified) 

  
  
  
  
  

ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံအတြက္ အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွး ၏ ကုိယ္စားလွယ္ 

၁၉၉၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၁၉၉၃/၆ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၉/၁၅ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  
  

ကုိရိးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ရွိ 
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္ 
စားလွယ္ 

၂၀၀၄ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၂၀၀၄/၁၃ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၁၅ 
(၃ ႏွစ္) 

  
  
  

ေဟသီ ႏုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရ ာ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မွ ခန္႔အပ္သည့္  
လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ခန္႔အပ္ျခင္း 

၁၉၉၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၅/၇၀ 
1995/70 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ  
ဥကၠ႒၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
(A/HCR/PRST/9/1.  
(၂ ႏွစ္) 

  
  
  
  

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ 

၁၉၉၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၂/၅၈ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၃၂ 
(၁ ႏွစ္) 

  
  
  

၁၉၆၇ မွစ၍ အေျခခ်ခဲ့သည့္  ပါလက္စတိုင္း 
နယ္ပယ္ေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 
ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ 
 

၁၉၉၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၃/၂ က 
(“အစၥေရးလူမ်ိုးမ်ား၏ 
အေျခခ်ေနထုိင္မႈ အဆုံး 
သတ္သည္အထိ”) 

  
   
   
   
   

ဆုိမာလီယာ ႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန 
ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ 

၁၉၉၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၃/၈၆ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇/၃၅ 
(၁ ႏွစ္) 

  
  
  

ဆူဒန္ႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ 

၂၀၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၈၂ 

၂၀၀၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၉/၁၇ 
(၉ လ) 
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၇။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ  
 
 
 
 

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ (UPR) 
အားတေစ့တေစာင္း

 
မည္သည္နည္း။ 
 

အေထြေထြညီလာခဆံုံးျဖတ္ခ်က္ ၆၀/ 

၂၅၁ အရ ထူေထာင္ထားသည့္ ကမာၻ႔ 

ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန 

ပံုမွန္သုံးသပ္မႈ (UPR) သည္ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ယႏၲယားအသစ္ျဖစ္သည္။ ၎ 

အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ သည္ 

ကုလ သမဂၢအဖြ႕ဲဝင္ ၁၉၂ ႏိုင္ငံ တုိ႔၏ 

လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာရန္ 

တာဝန္ မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုမွန္အေျခ 

အနျဖင့္ သုံး သပ္မႈျပဳ ပါသည္။ UPR 

သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 

ယႏၲယား ျဖစ္ျပီး လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ မ်ား ၏ လုပ္ငန္းကုိ 

ထပ္သလဲလုပ္ ေဆာင္ ျခင္းမ်ိုဳးမဟုတ္ဘဲ 

၎အား ျဖည့္စြက္ေပး ရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သနည္း  
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

၅/၁ သည္ လုပ္ငန္းကာလ ႏွင့္ လုပ္ငန္း  

စဥ္ တုိ႔အား ခ်မွတ္ေပးပါသည္။  UPR  
သည္ ၄ ႏွစ္ၾကာ စက္ဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျပီး လုပ္ငန္း အဆင့္ 
မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ဥပမာ - 
 
 သုံးသပ္မႈမ်ား အေျချပဳရသည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ျခင္း၊ ၎ျပင္ဆင္ မႈမ်ားမွာ - သုံးသပ္မႈ 

ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံမွ ျပင္ဆင္ေပးေသာ 

သတင္း အခ်က္အ လက္မ်ား (အမ်ိဳး 

သားအစီရင္ ခံစာ)၊ ကုလသမဂၢ လူ႔ 

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး 

(OHCHR) မွ ျပင္ ဆင္ထားခ့ဲသည့္ 

သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ 

သမဂၢ၏ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိ စုစည္းျပဳစု ျခင္း၊ အျခား ပါဝင္ 

ပတ္သတ္သူမ်ား (အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္မ်ား အပါ အဝင္) တုိ႔မွ တင္သြင္း 

သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ အက်ဥ္း 

ခ်ဳပ္ႏွင့္ OHCHR မွ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ 

အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စသည္ 

တုိ႔အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

  သုံးသပ္မႈအား ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕တြင္ပင္ UPR  

  

ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ရာ 

၎အဖြ႕ဲတြင္ ေကာင္စိမွ အဖြ႕ဲဝင္ ႏိုင္ငံ  

ေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း ထားျခင္း 

ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္လည္း 

သုံးသပ္မႈျပဳသည္ ေကာင္စီ၏ 

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား တုိ႔ 

အၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ 

ပံုစံျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အလုပ္ 

အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ ပတ္ၾကာ 

အစည္းအေဝးကုိ ၃ ၾကိမ္ျပဳျပီး၊ 

အစည္းအေဝးတစ္ခုလွ်င္ ၁၆ ႏိုင္ငံ ကုိ 

သုံးသပ္မႈျပဳရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၈ ႏိုင္ငံ 

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

 ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ 

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလယ္ွ 

သုံးဦးအဖြ႕ဲ ("troika") သည္ ႏိုင္ငံ 

တစ္ခုျခင္းစီအာ သုံးသပ္မႈျပဳရာတြင္ 

ကမကထျပဳေပးပါသည္။  

 သုံးသပ္မႈတစ္ခုျခင္းစီ ျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွာ ရလဒ္စာတမ္း တစ္ရပ္ 

ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊  

 
  
The Handbook is available in digital format on the OHCHR website at: http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ 
 
There you will find the Handbook’s chapters available for download, as well as links to all the references contained in the 
publication.
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 UPR ရလဒ္စာတမ္းအား ေကာင္စီ၏ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈ ႏွင့္ အတည္ 

ျပဳေပးမႈ၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎၏ ေနာက္ 

တစ္ၾကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆာင္ 

ရြက္သည္။  

 ရလဒ္စာတမ္းမ်ားမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား 

သုံးသပ္မႈျပဳခံရသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ အရပ္ 

ဖက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအပါအဝင္ အျခား 

ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ေနာက္ 

ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈ 

 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခ 
အေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈအား မည္သို႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္နည္း 
 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အား 

လုံး၏ ပါဝင္မႈအတြက္စီစဥ္ေပးထားပါ 

သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း 

ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား 

လူ႔အခြင့္အေရၚဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း 

မ်ား (NHRIs)၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 

 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ( NGO) မ်ား၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ား၊ ပညာေရး 
ဆုိင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ သုေတ 
သန အင္စတီက်ဳမ်ား အစရိွသည္တုိ႔၏ 
ပါဝင္မႈအား လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္တုိင္း 
တြင္ ရိွေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 
 
ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္အတူ အတိုင္ 
အပင္ခံျပဳအဆင့္ သည္ UPR အလုပ္ 
အဖြ႕ဲ၏ အစည္းအေဝးမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးမ်ား  
တတ္ေရာက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ UPR ၏ 
လုပ္ငန္းကုိ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုး 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ -  
 အစိုးရမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ 

အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ 

အတြက္ က်င္းပသည့္ အတုိင္အပင္ခံ 

မႈ မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ 

 သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းခံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ 

တင္သြင္းမႈမ်ားအား OHCHR မွ  

 
ျပင္ ဆင္ေပးသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 

သူမ်ား၏ တင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ႏုိင္မႈအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ျခင္း။ ႏိုင္ငံမ်ားအား သုံးသပ္မႈျပဳရာ 

တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ OHCHR 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ေပးပါသည္။  
 သုံးသပ္မႈရလဒ္မ်ား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအား ပံ့ပိုး 

ကူညီျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။  

 
OHCHR webcast တြင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ 

အစည္းအေဝးမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ ရုပ္သံ 

ထုတ္လႊင့္ေပးျပီး၊ OHCHR ဝက္ဘ္ 

ဆိုက္  ၏ UPR က႑တြင္လည္း 

ေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏   

Extranet  ၏ UPR စာမ်က္ႏွာတြင္ 

လည္းေကာင္း UPR ဆုိင္ရာ 

စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္း အခ်က္ 

အလက္ မ်ားစြာတုိ႔ကို ရရိွ ႏိုင္ပါ သည္။  
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ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ (UPR) ဟူသည္ အဘယ္နည္း 
 

ႏိုင္ငံအလုိက္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ ထူေထာင္ျခင္း 
 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၀/၂၅၁ အရ ထူေထာင္ထားသည့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး၏ 

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သုံးသပ္မႈႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ အရ ၎အား 

က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ရွင္းလင္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ယႏၲယားအသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာင္စီကုိ  ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၂ ႏိုင္ငံသီးသီး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုိက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအား 

ျဖည့္ဆည္း ေဆာင ္ရြက္မႈကုိ ပံုမွန္သုံးသပ္မႈျပဳရန္ တာဝန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။  UPR သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ယႏၲယား 

တစရ္ပ္ျဖစ္ျပီး၊ သုံးသပ ္မႈခံယူသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္  ေကာင္စီအဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈကု ိအေျချပဳပါသည္။ ၎သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ အဖြ႕ဲ မ်ား၏ လုပ္ငန္းကု ိထပ္တလဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

မဟုတ္ဘဲ ျဖည့္စြက္ ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 

ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ေဆာင္ရြက္သည့္ UPR စက္ဝန္းကုိ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ၎တြင္  သံုးသပ္မႈမ်ားအေျချပဳ 
ရသည့္ စာတမ္းမ်ားကု ိျပင္ဆင္ျခင္း၊ သုံးသပ္မႈအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္မႈမ်ား ထြက္လာသည့္ နိဂံုးခ်ဳပ ္အခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတုိ႔အား ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ သက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္း အဆင့္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရၚဆုိင္ရာ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္း မ်ား (NHRIs)၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ( NGO) မ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးသူမ်ား၊ ပညာေရး ဆုိင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ သုေတသန အင္စတီက်ဳမ်ား အစရိွသည္တုိ႔၏ 
ပါဝင္မႈအား ေမွ်ာ္မွန္း ပါသည္။  
 

UPR စက္ဝန္း၏ ကနဦး အဆုံးသတ္မႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ အေကာင္းဆုံးက်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူမႈ 
တုိ႔အေပၚအေျချပဳလ်က္ သုံးသပ္မႈမ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။  
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 ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ အား လမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
 
UPR ၏မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အေျခခံမူမ်ားစြာရိွပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ - 
 လူ႔အခြင့္အေရးအားလုံးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာလက္ခံမႈ၊ အျပန္အလွန္မွီခိုအားထားမႈ၊ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ၊ အျပန္အလွန ္

ဆက္ႏြယ္မႈကုိျမွင့္တင္ရန္၊ 
 ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈစသည္တုိ႔အေပၚ 

အေျချပဳလ်က္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ယႏၲယားတစ္ရပ္ျဖစ္ရန္၊ 
 ႏုိင္ငံေပါင္းစံုလြမ္းျခဳံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးကို တန္းတူညီဆက္ဆံမႈတုိ႔ကို ေသခ်ာေစရန္၊  
 ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္၏ ေမာင္းႏွင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈဦးစားေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ရန္၊ 

သုံးသပ္မႈျပဳထားသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
 အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ထပ္တူမျဖစ္ေစဘဲ ျဖည့္စြက္ပ့ံပိုးရန္၊ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ တန္ဖိုးထပ္ေပါင္းျဖည့္ 

ေပးရန္။ ဦးတည္ခ်က္၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ ခြျဲခားမႈမရိွျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
 ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေဆာင္မႈမ်ား ကင္းရန္၊ 
 သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေကာင္စီ၏အာဂ်င္တာတို႔အေပၚ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးဖိစီးမႈမျဖစ္ေစရန္၊ 
 လြန္ၾကဴးစြာၾကာျမင့္မႈမျဖစ္ရန္။ အခ်ိန္၊ လူအင္အားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္တုိ႔ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွျပီး လက္ေတြ႔က်က်ျဖစ္ေရန္၊ 
 အေရးေပၚလူ႔အခြင့္ေရးအေျခအေနမ်ား တုန္႔ျပန္မႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ဆုတ္ယုတ္မႈ 

မျဖစ္ေစရန္၊ 
 က်ား၊မေရးရာ သေဘာထားအျမင္ကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေပါင္းစပ္ေပးရန္၊ 
 ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဆင့္ႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ 
 အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၀/၂၅၁ ႏွင့္ စီးပြားေရၚႏွင့္လူမႈေရၚေကာင္စီ (ECOSOC) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၆/၃၁   တုိ႔ 

အျပင္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ စသည္တို႔ႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီစြာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO) ပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈရိွေစရန္။ 

 
UPR ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ -   
 ေအာက္ေျခတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတုိးတက္မႈရိွေစေရး၊ 
 ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ကတိကဝတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွင့္ အေပါင္း 

လကၡဏာဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈရိွေစေရး၊ 
 သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကူညီမႈဆုိင္ရာ 

အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ တုိးျမွင့္ေစရန္၊  
 ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား အေကာင္းဆုံးေသာ က်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ မွ်ေဝဖလွယ္ရန္၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပံ့ပိုးကညီူရန္ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး 

(OHCHR) စသည္တုိ႔ႏွင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးတုိ႔ကုိ အားေပးရန္၊ 
 
ေငြးေၾကးဆုိင္ရာယႏၲယားမ်ား ၂ ခုျဖစ္သည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ ဆိုင္ရာ 
ေစတနာအေလ်ာက္ ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးေရးအတြက္ ေစတနာအေလ်ာက္ရန္ပံုေငြ63 တို႔အား UPR 
ယႏၲယားမ်ားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆႏိုဲင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ား) ပါဝင္မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ နိုင္ငံဆင့ ္ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပံ့ပိုး ကူညီရန္ တုိ႔အတြက္ ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

                                                                 
63

 See Human Rights Council resolution 6/17. 
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ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈမည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သနည္း 

က။ သံုးသပ္မႈအား ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အစဥ္တက်ျဖစ္မႈ ႏွင့္ အေျခခံအခ်က္ 
 

ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္မႈ (Periodicity) 
 

UPR ကု ိေလးႏွစ္တစ္ၾကိ္မ္ၾကာသည့္စက္ဝန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ၎၏ ၆ 
ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ပထမစက္ဝန္းအတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ား 
အားလံုးကုိ သုံးသပ္မႈျပဳရန္အတြက္ ျပကၡဒိန္ တစ္ခုခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။  
 
 

ပထမစက္ဝန္းအတြင္း သံုးသပ္မည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစဥ္ (၂၀၀၈-၂၀၁၁) ကုိၾကည့္ရန္ OHCHR 
ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ။  

 
 

သုံးသပ္မႈအစဥ္ 
 

သုံးသပ္မႈျပဳေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အစဥ္ကုိ ႏိုင္ငံတကာလက္ခံမႈႏွင့္ တန္းတူဆက္ဆံမႈအေျခခံမူမ်ားအားျဖင့္ လမ္းညႊန္ ထားပါ 
သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၅/၁ တြင္သုံးသပ္မႈအစဥ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္အတြက္ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ထားသည္ - 

 ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးကုိ ၎တို႔၏အဖြဲ႕ဝင္မႈကာလအတြင္းတြင္ သုံးသပ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္၊ 
 ကနဦး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၁ ႏွစ္ (သုိ႔) ၂ ႏွစ္ကာလသက္တမ္းအတြက္ ေရႊးခ်ယ္ထားသည့္ 

ႏုိင္ငံမ်ားကုို ဦးစြာသံုးသပ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္၊ 
 ေရာေႏွာထားသည့္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူႏုိင္ငံမ်ားကို သုံးသပ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္၊ 
 သုံးသပ္မႈျပဳမည့္ႏုိင္ငံမ်ားကို ေရႊးခ်ယ္ရာတြင္ တန္းတူညီေသာ ပထဝီနယ္ပယ္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈကု ိေလးစားလိုက္နာရမည္ 

ျဖစ္သည္။  
 

သုံးသပ္မႈအေျခခံအခ်က္မ်ား 
 

ႏုိင္ငံတစ္ခုျခင္းစီအားေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္သည္ -  
 ကုလသမဂၢခ်ာတာ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း 
 ၎မွအဖြဲ႔ဝင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား 
 ဆႏၵအေလ်ာက္ထားရွိေသာ ကတိမ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ (သက္ဆုိင္ပါက)ေကာင္စီေရြးေကာက္ပြအဲတြင္ 

၎၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္ဆက္မႈခ်ိန္၌ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားအပါအဝင္၊ ႏွင့္ 
 သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒ 

 

 ခ။ သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္  
 

၁။ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း (Documentation) 
 

သုံးသပ္မႈမ်ားအတြက္ သတင္းခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပဏာမေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံမ်ားသံုးသပ္မႈျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္စာတမ္း ၃ ရပ္တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳသည္။  
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 သုံးသပ္မႈျပဳခံသည့္ ႏုိင္ငံမွျပင္ဆင္ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊  
 OHCHR မွျပင္ဆင္ေပးသည့္ ကုလသမဂၢသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေပါင္းမႈ၊ 
 ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္တင္သြင္းမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (OHCHR မွျပင္ဆင္ေပးသည္)။ 

 
ယင္းအခ်က္အလက္စာတမ္း ၃ ရပ္တုိ႔သည္ သုံးသပ္မႈျပဳထားသည့္ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတုိ႔ အေပၚ 
ျခားနားျပီး ျဖည့္စြက္မႈေပးေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေပးပါသည္။ ၎တို႔အား သုံးသပ္မႈအသီးသီးမျပဳမီ အနည္းဆုံး ၆ 
ပတ္အလုိတြင္ ရရိွေစသင့္ျပီး OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ UPR Section တြင္ ပို႔စ္တင္ထားေပးရပါမည္။  
 

(က) သံုးသပ္မႈျပဳထားသည့္ႏိုင္ငံမွျပင္ဆင္ေပးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အမ်ုိဳးသားအစရင္ခံစာ) 
ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ ၎အေပၚသုံးသပ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားကိုတင္ဆက္ေပးရာ 
၎သည ္အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာပုံစံအျဖစ္ ႏႈတ္ေျပာ (သုိ႔) မေရးအသားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိတင္ဆက္မႈသည္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္ရပါ။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း အပါ 
အဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္တြင္းအတုိင္အပင္ခံလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ယင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာ အားေပးပါသည္။  

(ခ) OHCHR မွျပင္ဆင္ေပးသည့္ ကုလသမဂၢသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း 
OHCHR သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္စာတမ္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
၁၀ မ်က္ႏွာထက္မပိုသည့္ အခ်က္အလက္စုစည္းမႈ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 

(ဂ) OHCHR မွ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
OHCHR သည္ အျခားေသာ UPR ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (NHRI မ်ား၊  NGO မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ 
ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) မွ ေပးပို႔သည့္ ၁၀ မ်က္နွာထက္မပိုသည္ တင္သြင္းခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ 
ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ သုံသပ္မႈျပဳစဥ္အတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးပါသည္။  

 
သံုးသပ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆/၁၀၂  တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ UPR ေအာက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတြက္ 
အေထြေထြလမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တာဝန္ဝတၲရားအရ အခ်က္အလက္ 
စာတမ္းမ်ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား သာမက OHCHR တို႔မွ လိုက္နာရမည့္ 
အခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ သုံးသပ္မႈအတါက္ တင္သြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သင့္သည္ -  
 

 နည္းစနစ္ဆုိင္ရာရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေပးပို႔လုိက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ 
လုိက္ပါလာသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အတုိင္အပင္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊  

 ႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ 
(အထူးသျဖင့္ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ေသာ၊ အတည္တက်သတ္မွတ္ေသာ) မူေဘာင္မ်ား၊ ၎တြင္း ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥေပဒ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ၊ မူဝါဒခ်က္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒသိပၸံပညာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္အံု(ဥပမာ - NHRIs) ႏွင့္ “အေျခခံသုံးသပ္မႈ” (အထက္တြင္ၾကည့္ပါ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာမွလုိက္နာ ရမည့္ တာဝန္မ်ား၏နယ္ပယ္ စသည္တုိ႔လည္းပါဝင္သည္၊ 

 ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ လူ႔အခြင့္ေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၎တြင္ “အေျခခံသုံးသပ္မႈ” 
(အထက္တြင္ၾကည့္ပါ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွလုိက္နာ ရမည့္ တာဝန္မ်ားအား အေကာင္အထည္ 
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ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ထားရွိသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ NHRI လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာအမ်ားျပည္သူအသိပညာေပးျခင္း၊ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊  

 ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္သုံးမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  
 

ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မႈ/ေပးပို႔မႈ ျပဳသင့္ပါသည္ -  

 စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ကု ိေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ 
တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဓိကက်ေသာ ျပည္တြင္းဦးစားေပးခ်က္မ်ား၊ 
အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊  

 စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ၎၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအကူညီေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ 
 သက္ဆုိင္သည္ဟုထင္ျမင္ရသည့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္စုံတစ္ရာ၊ႏွင့္ 
 ေနာက္ပုိင္းသုံးသပ္မႈမ်ားအတြင္း ယခင္သုံးသပ္မႈဆုိင္ရာ ၎၏ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ခ်က္။ 

 

 
၂။ ႏုိင္ငံအလိုက္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွတ္သုံးသပ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 

 
ႏုိင္ငံမ်ားအား အမွန္တကယ္သံုးသပ္မႈကုိ UPR ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲတြင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၎ကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ 
၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူမွ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ ၄၇ ႏုိင္ငံျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းပါသည္။ ၎သည ္ႏွစ္စဥ္ ၂ 
ပတ္ၾကာျမင့္သည့္ အစည္းအေဝး ၃ ၾကိမ္က်င္းပျပီး၊ အစည္းအေဝးတစ္ၾကိမ္တြင္ ၁၆ ႏိုင္ငံအား သုံးသပ္မႈျပဳရာ--တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
၂၄ ႏုိင္ငံသုံးသပ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပပါသည္။  
 
သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္  ၃ နာရီၾကာျမင့္သည့္ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈအတြင္း အဖြ႕ဲဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ႏုိင္ငံအား 
ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္းအတြက္ ၂ နာရီအခ်ိန္ရပါသည္။ သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ႏုိင္ငံသည္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ထံ ၎၏သံုးသပ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ဆက္ရန္၊ ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ေဆြးေႏြးမႈမတိုင္မီ ၾကိဳတင္အခ်ိန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ေဖာ္ျပေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ 
သုံးသပ္မႈအဆုံးတြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္တုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ ၁ နာရီရရိွပါသည္။ 64 
 
 
ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ UPR ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္၍မရပါ။  
 
 

NGO မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္စုမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ား ဆုိင္ရာ 
ပုံမွတ္ update သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလုိေသာ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါ။  

 
ECOSOC ႏွင့္ အဆိုင္အပင္ခံအဆင့္ ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးရာ ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။  

                                                                 
64

 See “Modalities and practices for the universal periodic review process” (A/HCR/PRST/8/1). 
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Troikas အဖြဲ႕ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္သုံးဦးအဖြဲ႕ ("troika") သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီအား သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုျခင္းစီ 
သံုးသပ္မႈအတြက္ ကြဲျပားေသာ Troikas တစ္ခုဖြဲ႔စည္းပါသည္။ Troika အဖြ႕ဲဝင္မ်ားကို (ကြဲျပားေသာ ကုလသမဂၢ ေဒသ 
ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲ မ်ားမွေရြးခ်ယ္သည္) လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မဲေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။65 
Troika အဖြ႕ဲဝင္မ်ား ၎တို႔၏ က႑ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ OHCHR မွပံ့ပိုးကူညီမႈေပးသည္။  
 
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ႏုိင္ငံအား ၎၏သံုးသပ္မႈမျပဳမီ ၾကိဳတင္ေမးခြန္းမ်ား/ကိစၥရပ္မ်ားကို အေရးအသားျဖင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ရန္အခြင့္အလမ္းရွိသည္။66 Troika အဖြ႕ဲသည္ ထု ိေမးခြန္းမ်ား/ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ လက္ခံရရွိရန္တာဝန္ရွိျပီး၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်ျပီးပါက ၎တို႔အားစုစည္းထားမႈျပဳႏုိင္သည္။67 ထိုေနာက ္Troika အဖြ႕ဲသည္ ယင္းေမးခြန္း/ကိစၥရပ္မ်ား ကု ိ
UPR ၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ေပးပို႔ကာ၊ ထုိမွတဆင့္ သုံးသပ္မႈျပဳမည့္ ႏုိင္ငံထံသို႔ သုံးသပ္မႈမျပဳမီ အနည္းဆုံး ၁၀ ရက္ 
မတုိင္မီ ေပးပုိ႔ပါသည္။ ယင္း ေမးခြန္း/ကိစၥရပ္မ်ားကို ေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားထံသုိ႔လည္း ျဖန္႔ေဝ 
ေပးပါသည္။  
 

၃။ သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာအလုပ္အဖဲြ႕၏ရလဒ္စာတမ္း 
 
ႏုိင္ငံတစ္ခုျခင္းစီအေပၚ အျပန္အလ်န္ေဆြးေႏြးမႈျပဳျပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ Troika အဖြ႕ဲမွ UPR အတြင္းေရးမွဴးရုံး 
အဖြဲ႕၏ ကူညီေပးမႈႏွင့္ သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အျပည့္ အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ႏွင့္အတူ သုံးသပ္မႈအေပၚ ရလဒ ္
စာတမ္း (အစီရင္ခံစာ) အား ျပင္ဆင္ရန္ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ သုံးသပ္မႈျပဳျပီး ၄၈ နာရီအတြင္း ရလဒ္စာတမ္း 
တစ္ခုခ်င္းစီအား စဥ္းစားေပးရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ အတြက္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ကုိ ခြခဲန္႔ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကို လူထုဆႏၵခံယူမႈ (ad referendum) အားျဖင့္ သေဘာတူလက္ခံျပီး ႏိုင္ငံမ်ားအား ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို 
တည္းျဖတ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂ ပတ္ၾကာအခ်ိန္ေပးပါသည္။   
 
ရလဒစ္ာတမ္းမ်ားတြင္ သုံးသပ္မႈ မွတ္တမ္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ နိဂုံးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ား၊ ႏွင့္ 
သုံးသပ္မႈျပဳထားသည့္ႏုိင္ငံမွ ခ်မွတ္သည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကတိျပဳခ်က္မ်ား စသည္ 
တို႔ပါဝင္သည္။  
 
သုံးသပ္မႈျပဳသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအား ရလဒ္စာတမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ား/အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကု ိပံ့ပိုးမႈျပဳမည္၊ 
မျပဳမည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အလမ္းေပးထားပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ရလဒ္စာတမ္းကုိ သေဘာတူလက္ခံရန္ ေအာက္ပါ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ - 

 လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း၊ 
 လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ ေကာင္စီ၏ ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေဝးတုိ႔အၾကား၊ သုိ႔မဟုတ္ 
 ေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးကာလအတြင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  

                                                                 
65

 The State under review may request that one of the three should be from its own regional group and may also request one 
substitution on only one occasion. A member of a troika may also request to be excused from participation in a specific review. 
 

66
 These questions/issues are sent to the troika and should be based mainly on the three UPR documents. 

 

67
 In doing so, the troika must not alter the meaning of questions/issues in any way, and must refrain from assessing the 

questions/issues or the human rights situation in the State under review. 
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ႏုိင္ငံမွ ေထာက္ခံထားသည့္ အၾကံျပခ်က္မ်ားကို ရလဒ္စာတမ္းတြင္  ေဖာ္ထုတ္ေပးျပီး၊ ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ခံမႈမျပဳထားသည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရလဒ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္မႈမျပဳပါ။ ရလဒ္စာတမ္းအေပၚႏိုင္ငံမွ ထားရွိသည့္နုိင္မည့္ ေဝဖန္သုံးသပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္အတ ူေဖာ္ထုတ္ပါသည္။  
 

၄။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ရလဒ္စာတမ္းအား သေတာတူလက္ခံျခင္း 
 

အစီရင္ခံစာအား UPR ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳျပီးေသာ္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျခင္းအား သုံးသပ္မႈျပဳထားသည့္ 
အစီရင္ခံစာ ကု ိလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးပါသည္။ ေကာင္စီသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရလဒ္စာတမ္းမ်ားကို 
၎၏ေနာက ္တစ္ၾကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခြခဲန္႔ျပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
အတည္ျပဳေပးပါသည္။  
 
ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၅/၁ ႏွင့္အညီ ရလဒ္စာတမ္းအသီးသီးအား အတည္ျပဳခ်က္မျပဳမီ -  
 

 သုံးသပ္မႈျပဳထားျပီးႏုိင္ငံကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား/အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ကတိကဝတ္မ်ား 
တို႔အေပၚ ၎တို႔အျမင္မ်ားတင္ဆက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း မွ 
ေမးခြန္းမ်ား (သုိ႔) လုံေလာက္စြာ မေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတို႔အား တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား တင္ဆက္ရန္ 
လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ 

 ရလဒ္စာတမ္းအေပၚ သုံးသပ္မႈျပဳထားျပီးႏိုင္ငံ၊ ေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ ႏွင့္ ေလ့လာသူႏုိင္ငံမ်ားတို႔မွ 
၎တုိ၏အျမင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးသည္၊ 

 အျခားေသာသက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NHRI မ်ား ႏွင့္ NGO 
မ်ားတို႔အပါအဝင္) တုိ႔အား အေထြေထြေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။  

 
ရလဒ္စာတမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳသည့္အခါ ေကာင္စီသည္ ယင္းသံုးသပ္မႈအတြက္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
လုိအပ္မႈရွိ၊မရိွ ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္တုိ႔ကိုလည္း ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။  
 

၅။ သုံးသပ္မႈအတြက္ ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
 

သုံးသပ္မႈျပဳထားျပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ရလဒ္စာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ နံဂုံးခ်ဳပ္ အခ်က္မ်ား/ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားးကို ေထာက္ခံမႈ 
ေပးထားျပီး၊ ၎တို႔သည္ UPR ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 
UPR ရလဒ္မ်ား (နိဂုံးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ခ်မွတ္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအပါအဝင္) ကု ိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ သုံးသပ္မႈျပဳထားျပီးႏုိင္ငံမ်ား၏တဝန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
၅/၁ အရ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အေကာင္ 
အထည္ေဆာင္ေဆာင္မႈတြင္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေလသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သုံးသပ္မႈရလဒ္အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳကာ၊ ၎တို႔သေဘာတူညီမႈျဖင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ ႏွင့္ နည္းပညာ ပ့ံပိုးမႈမ်ားတို႔တြင္ ကူညီေပးပါသည္။  
 
ေနာက္ပိုင္း သုံးသပ္မႈစက္ဝန္းမ်ားသည္ အျခားအရာမ်ားရိွသည္အနက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအသီးသီးအေပၚ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေကာင္စီသည္ UPR ယႏၲယားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမရိွသည့္ အမႈကိစၥမ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ကိုင္တြယ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုအား၎ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား လက္ပန္းက်သြားသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  147       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

  
က

။ သုံ
းသ

ပ္မ
ႈမ်

ား
အ

တ
ြက္

 
အ

ခ်
က္

အ
လ

က္
မ်

ား
 ျပ

င္ဆ
င္ျခ

င္း
 


 

ႏုိင္
ငံ၏

အ
ခ်က္

အ
လ

က္
မ်

ား
၊ က

်ယ္
ျပ

န္႔ 
ေသ

ာ 
အ

တုိ
င္အ

ပင္
ခံအ

ား
ျဖ

င့္ 
(အ

မ်ိဳ
းသ

ား
အ

စီရ
င္ခံ

စာ
) 


 

OH
CH

R 
မွစု

စည္
းထ

ား
သ

ည့္
 

ကု
လ

သ
မဂ

ၢ အ
ခ်

က္
အ

လ
က္

မ်
ား

 

 

ပါ
ဝင္

ပတ္
သ

က္
သူ

မ်
ား

၏
 တ

င္သ
ြင္း

မႈ 
မ်

ား
အ

က
်ဥ္း

ခ်
ဳပ္

 (O
HC

HR
 မွ

 
ျပ

င္ဆ
င္ေ

ပး
သ

ည္
)  

  

ခ။
 U

PR
 ဆ

ိုင္ရ
ာ 

လ
ုပ္င

န္း
အ

ဖြ႔ဲ 

 

ႏွစ္
စဥ္

 ဂ
်ီနီ

ဗာ
တ

ြင္ 
၂ 

ပတ
္ၾက

ာအ
စည

္းအ
ေဝ

ၚမ
်ား

 ၃
 ၾက

ိမ္က
်င္

းပ
 (၁

 
ႏွစ္

လ
ွ်င္

 ၄
၈ 

ႏုိင္
ငံႏ

ႈန္း
) 


 

သ
ုံးသ

ပ္မ
ႈျပ

ဳသ
ည

့္ႏုိင္
ငံႏွ

င့္ 
အ

ျပ
န္အ

လ
ွန္ေ

ဆ
ြးေ

ႏြး
ပြဲမ

်ား
 က

်င္
ပ 


 

အ
ၾက

ံျပ
ဳခ

်က
္မ်

ား
၊ နိ

ဂုံး
ခ်

ဳပ္
အ

ခ်
က

္မ်
ား

ႏွင့္
 

ဆ
ႏၵအ

ေလ
်ာက

္ခ်
မွတ

္ေသ
ာ 

က
တ

ိမ်
ား

 

 

သ
ုံးသ

ပ္မ
ႈျပ

ဳထ
ား

ျပီ
းႏုိ

င္ငံ
မွ 

ဤ
အ

ဆ
င့္တ

ြင္ 
(သ

ုိ႔) 
ေန

ာက
္ပုိင္

းတ
ြင္ 

(ပုံ
မွန္

အ
စည

္းအ
ေဝ

းက
ာလ

အ
တ

ြင္း
 

ေန
ာက

္ဆ
ုံးထ

ား
ျပီ

း) 
မည

္သ
ည

့္ 
အ

ၾက
ံျပ

ဳခ
်က

္မ်
ား

က
ုိ ေ

ထ
ာက

္ခံခ
်က

္ေပ
းသ

ည
္/ 

မေ
ပး

သ
ည

္ တ
ုိ႔က

ုိ ေ
ဖာ

္ျပ
သ

ည
္။  

 

ဂ။
 လ

ူ႔အ
ခြင့္

အ
ေရ

းေ
က

ာင္
စီ 

ပုံမ
ွန္အ

စည
္းအ

ေဝ
း 


 

ေက
ာင္

စီသ
ည

္ စ
ာတ

မ္း
တ

စ္ခု
စီအ

ား
 တ

စ္န
ာရီ

ၾက
ာ 

စဥ္
းစ

ား
သ

ုံးသ
ပ္ေ

ပး
သ

ည
္၊ 


 

ရလ
ဒ္စ

ာတ
မ္း

အ
ား

 အ
တ

ည
္ျပ

ဳခ
်က

္မျ
ပဳ

မီ 
သ

ုံးသ
ပ္မ

ႈျပ
ဳခံ

သ
ည

့္ႏုိင္
ငံ၊

 
ေက

ာင္
စီအ

ဖြဲ႕
ဝင္

ႏုိင္
ငံမ

်ား
ႏွင့္

ေလ
့လ

ာသ
ူမ်

ား
၊ ႏွ

င့္ 
အ

ျခ
ား

ေသ
ာ 

ပါ
ဝင္

ပတ
္သ

က
္သ

ူမ်
ား

က
ုိ ၎

တ
ုိ႔၏

 
အ

ျမ
င္မ

်ား
 ေ

ဖာ
္ထ

ုတ
္ရန္

 အ
ခြင့္

အ
ေရ

းေ
ပး

သ
ည

္၊  

 

ေက
ာင္

စီမွ
 ရ

လ
ဒ္စ

ာတ
မ္း

အ
ား

 အ
တ

ည
္ျပ

ဳသ
ည

္ 
 

ဃ
။ ရ

လ
ဒ္မ

်ား
အ

ား
 

အ
ေက

ာင္
အ

ေထ
ည

္ေဖ
ာ္ေ

ဆ
ာင္

ျခ
င္း

 

 

သ
က

္ဆ
ုိင္ရ

ာႏုိ
င္ငံ

၊ ႏွ
င့္ 

သ
င့္ေ

လ
်ာ္ပ

ါက
 

အ
ျခ

ား
ပါ

ဝင္
ပတ

္သ
က

္သ
ူမ်

ား
 တ

ုိ႔၏
 

တ
ာဝ

န္ဝ
တ

ၱရာ
း 


 

ႏုိင္
ငံတ

က
ာအ

သ
ုိင္း

အ
ဝုိင္

းမွ
 

စြမ္
းေ

ဆ
ာင္

ရည
္ျမွ

င့္တ
င္ေ

ပး
ျခ

င္း
ႏွင့္

 
နည

္းပ
ည

ာပ့ံ
ပုိး

က
ူည

ီျခ
င္း

 

 

လ
ူ႔အ

ခြင့္
အ

ေရ
းေ

က
ာင္

စီသ
ည

္ 
ၾက

ဳိးပ
မ္း

မႈမ
်ား

စြာ
လ

က
္ပမ္

းက
်ျပီ

းေ
နာ

က
္ U

PR
 

ႏွင့္
 ပူ

းေ
ပါ

င္း
ပါ

ဝင္
မႈ 

မျ
ပဳ

သ
ည

့္ အ
မႈမ

်ား
က

ုိ 
က

ုိင္တ
ြယ

္ေဆ
ာင္

ရြက
္သ

ည
္။  

 

၄ 
ႏွစ

္ၾက
ာ 

လ
ုပ္င

န္း
စက

္ဝန
္း 

UP
R 

လ
ုပ္င

န္း
စဥ

္ 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  148       

 

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈယႏၲယားႏွင့္ 
မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မည္နည္း 
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းသည္ UPR ၏ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ ေပးရာ 
၎တို႔မွာ - သုံးသပ္မႈအတြက္ တင္သြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သုံးသပ္မႈမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေပးျခင္း၊ႏွင့္ UPR 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔အား ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္ရန္ 
ကူညီေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။  

က။ အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 

ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၅/၁ အရ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သုံးသပ္မႈမ်ားအတြက္ တင္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ 
ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အတုိင္အပင္ခံလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ 
အားေပးပါသည္။ ၎တြင္ NHRI မ်ားသာမက NGO မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴး 
ရွင္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက့ဲသို႔ေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။  
 

ယေန႔ UPR ၏ အေတြ႔အၾကံဳသည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ အစုိးရတုိ႔  အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ “အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈ” ဆုိင္ရာ ဥပမာမ်ားေထြျပားမႈတစ္ရပ္ကုိ ထင္ရွားေစပါသည္။  
 
 

ႏိုင္ငံ၏အခ်က္အလက္မ်ား (အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာမ်ား) ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း 
 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ UPR ဆိုင္ရာ အလုပ္ အဖြဲ႕ 
၏ ဒုတိယေျမာက္အစည္းအေဝး၌ 
ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံ အား သုံးသပ္မႈအတြက္ 
အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဆြစ္ဇလန္ 
အေျခစိုက္ NGO ေပါင္း ၃၁ ခု၏ ညႊန္႔ 
ေပါင္းအဖြ႕ဲတစ္ခုသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သူမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္တစ္ရပ္ 
ျပင္ဆင္ မႈကုိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾက သည္။ NGO ၃ ခုမွ 
ညွိႏိႈင္းသည့္ (Amnesty 
 
International - Swiss section, 
Humanrights.ch and CODAP) ၊ 

“NGO ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ” သည္ 
ဆြစ္ဇလန္အစိုးရထံသုိ႔ ၎၏ ကနဦး  
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း တင္သြင္းမႈကုိ ျပင္ 
ဆင္ကာ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏံွခဲ့ပါ သည္။  

 
ဆြစ္ဇလန္ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ၎၏ 
အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကုိ NGO 
ညႊန္႔ေပါင္း အဖြ႕ဲႏွင့္အတူ UPR ထံသုိ႔ 
မွ်ေဝေပးျပီး၊ အစိုးရႏွင့္အတူ တစ္ရက္ 
တာ ေဆြးေႏြးမႈသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ အဖြ႕ဲ 
ဝင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အစည္း 
အေဝးတြင္ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ အစိုးရ 

၏ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကုိ လက္ေတြ႔က် 
သည့္ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား စိစဥ္ေပး 
ျပီး၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တစ္စုကုိ တင္ဆက္  
ေပးခ့ဲပါသည္။ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲေဝဖန္ 
သုံသပ္ခ်က္မ်ားကုိ UPR သုိ႔ တင္သြင္း 
သည့္ အမ်ိဳးသားအစီရင္ခံစာ ေနာက္ဆုံး 
ဗားရွင္းထသဲုိ႔ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထား 
ပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရ 
သည္ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲမွ ေဖာ္ျပသည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိက အေရးကိစၥမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း အတြက္ 
က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏွစ္ျမဳပ္ထားပါသည္။  

 
 
 

ခ။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏တင္သြင္းခ်က္မ်ား 
 

ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၅/၁ အရ OHCHR မွျပင္ဆင္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေစ 
ရန္အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား တင္သြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္း 
ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ OHCHR အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေျချပဳသည့္ စာတမ္း ၃ ခုမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။  
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ပါဝင္ပတ္သက္သူ တင္သြင္းခ်က္မ်ားတြင္ သုံးသပ္မႈျပဳရမည့္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အားကိုးအားထားရေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ား ျဖစ္ရမည္။  
 
OHCHR သည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ တင္သြင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ကုိးကားျပဳလ်က ္ေပါင္းစပ္ 
ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္မ်ားသည္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ UPR Section 
တြင္ မူရင္းပံုစံအတုိင္း ရရိွႏုိင္ပါသည္။  
 
 

 
OHCHR  အတြက္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားမွ တင္သြင္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေပးပို႔ျခင္း 

 
လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အင္ဒုိနီးရွား 
ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (HRWG) - 
အင္ဒုိနီးရ်ား၊ သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီ 
လတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ပထမအစည္း 
အေဝးတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံအား 
သုံးသပ္မႈျပဳရန္အတြက္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္မ်ားကုိ 
ပ့ံပိုးကူညီခဲ့ပ့ါသည္။ 
 
၎၏တင္သြင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ 
တြင္HRWG သည္ “bottom-up” 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာ ၎တြင္  
 

 
UPR ယႏၲယားကုိ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ 
ေတြ႔ဆုံၾကရန္လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံ 
စာတင္သြင္းမႈအတြက္ ပုံၾကမ္း ႏွင့္ ဖြဲ႕ 
စည္းပုံတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း 
ေကာင္း က႑အလိုက္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္ တြင္း NGO 
မ်ားစြာကုိ ဖိတ္ၾကားပါ သည္။ 
ေတြ႔ဆုိမႈအျပီးအတြင္ NGO 
တစ္ခုစီတုိင္းအား ၎ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ 
ပယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ျပန္ဆင္ရန္ တာဝန္ခြခဲန္႔ 
ျပီး၊ HRWG သည္ ယင္း တင္သြင္းခ်က္ 
မ်ားအတြက္ တည္းျဖတ္မႈအပုိင္းကုိ 

 
တာဝန္ယူကာ OHCHR ၏ UPR 
အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ေပးပုိ႔ 
ပါသည္။   
 
HRWG- အင္ဒိုနီးရွားသည္ အမ်ိဳး 
စသား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အင္စ 
တီက်ဴးရွင္းမွ Komnas HAM ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ၎၏ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းခ်က္ 
မ်ားကို ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အင္ဒိုနီးရွား 
ႏုိင္ငံ ျခား ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။    
 

 
 

တင္သြင္းခ်က္မ်ား၏ပုံစံ 
 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ OHCHR ထံ တင္သြင္းခ်က္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုိက္နာရမည္ - 
 

 UPR ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆/၁၀၂ တြင္ ခ်မွတ္ 
ထားသည့္  အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ လုိက္နာရန္ (ေရွ႕အခန္းျပန္ၾကည့္ပါ)၊  

 ၅ မ်က္ႏွာထက္ မေက်ာ္ရပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍ၾကီးမားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ ညႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕ျဖစ္က ၁၀ 
မ်က္ႏွာထိ ေရးသားႏုိင္သည္၊ 

 အမ်ားဆံုး ေလးႏွစ္တာကာတစ္ခုကုိ ဖံုးလႊမ္းရန္၊ 
 ကုလသမဂၢ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားတစ္ရပ္ျဖင့္ ေရးသားရမည္ - အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ (သုိ႔) စပိန္ 

ဘာသာစကားတစ္ခုခုကုိ ဦးစားေပးရန္၊  
 တင္သြင္းမႈတစ္ခုလုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ကုိ စာပုိဒ္တုိတစ္ခုျဖင့္ 

ေဖာ္ျပရန္၊ 
 စာပိုဒ္မ်ား ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အမ်ားသံုး word-processig format ျဖင့္ ျဖစ္ရန္၊  
 အဓိကအခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ နိဒါန္းစာပုိဒ္တစ္ခု ပါဝင္ရန္ 
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 ၎တို႔၏တင္သြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကစကားလုံးမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း (ဥပမာ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ) 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္္မ်ားကို မူပြားထုပ္လုပ္မႈျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ သုိ႔ေသာ ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ မႈ၏ ပမာဏကုိမူ ရည္ညႊန္းမႈျပဳႏိုင္သည္68 

 အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကုိးကားျခင္း (သုိ႔) ေနာက္ဆက္တြေဲဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။    
 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိမွတ္သားရန္ - 
 

 စာမ်က္ႏွာ ၅ မ်က္ႏွာ (သုိ႔) ၁၀ မ်က္ႏွာ ထက္ေက်ာ္လြန္ တင္သြင္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္စားမည္မဟုတ္ပါ၊ 
 ကုလသမဂၢတရားဝင္ဘာသာစကား ၆ မ်ိဳးမွ တစ္ခုခုကုိ အသုံးမျပဳထားေသာ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ေပးမည္မဟုတ္ပါ၊ 
 တင္သြင္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ျပီး ေပးပုိ႔ပါက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ၊ 
 ၾကမ္းတမ္းေသာစကားရပ္မ်ား ထင္ထင္ရွားရွားပါဝင္ေသာ တင္သြင္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 

ႏိႈးဆြေပးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးဝါဒဆန္ေသာ စကားရပ္မ်ား) ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ UPR Section တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္း 
အေဝး အသီးသီးဆုိင္ရာ တင္သြင္းခ်က္ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မ်ားအတြက္ ပုံမွန္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေပးပါရန္ 
အားေပးပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို OHCHR သို႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏  

အစည္းအေဝးမ်ားမက်င္းပမီ ၇ လၾကိဳတင္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။  
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစရန္ ႏွင့္ OHCHR မွ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္စုေပါင္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းေပးေစရန္တုိ႔အတြက္ ဆႏၵရွိပါက ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈကုိ 
UPRsubmissions@ohchr.org  သုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။  
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ၎တို႔တင္သြင္းခ်က္မ်ားကုိ OHCHR အတြင္းေရးမွဴးရုံးသို႔ Fax (သုိ႔) စာတုိက္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ 
ရန္ အားမေပးေသာ္လည္း၊ အီလက္ထေရာနစ္စာပို႔စနစ္ အတြက္ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားရွိပါက +41 (0)22 917 90 11 
နံပါတ္သို႔   Fax ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။  
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္ တင္သြင္းမႈအတြက္ နည္းပညာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳရန္ အားေပးပါသည္။  

ဂ။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ 
အစည္းအေဝးမ်ား သို႔ တက္ေရာက္ျခင္း  

 

ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆက္အသြယ္ရွိ NGO မ်ားသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္ႏွင့္ UPR ဆို္ငရာ အလုပ္ 
အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား မျပဳႏိုင္ပါ။  
 

UPR ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ  ရရိွရန္ မည္သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သငတ္းအခ်က္အလက္အတြက္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈေပးပါ။  
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 Human rights treaty body and special procedures recommendations and observations are incorporated into the compilation 
of United Nations information prepared by OHCHR. 
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သတင္းျပန္ၾကားေရးဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ား  
 

ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ၏ အစည္းအေဝးတစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ အသိ 

အမွတ္ျပဳမႈရရွိေသာ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း သတင္းျပန္ၾကားေရးအစည္းအေဝးမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပ 

ႏိုင္သည္။ ထုိသု႔ိေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကို စီစဥ္ရန္စိတ္ပါဝင္စားသည့္ NGO မ်ားသည္ UPR အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႕ဲသို႔  

ဆက္သြယ္ရပါမည္။  

ဃ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ျခင္း 
 

ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ပုံမွန္ 

အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ျပီး၊ ၎တြင္ UPR ရလဒတ္စာတမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အတည္ျပဳပါသည္။  
 

ရလဒ္စာတမ္းမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အတည္ျပဳခ်က္မျပဳမီ ECOSOC မ်ားႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ 
NGO မ်ားကို တိုေတာင္းေသာ အေထြေထြေဝဖန္သံုးသပ္ ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခြင့္ထူး ေပးထားပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မည္သို႔ရရိွႏိုင္မည္ကို 
ပုိမိုသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၅ (လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ) သို႔ၾကည့္ပါ။  

 

င။ သံုးသပ္မႈရလဒ္မ်ားဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္  
 

ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၅/၁ အရ အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏သံုးသပ္မႈရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ 

ရွိပါသည္ (နိဂုံးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ထားရွိေသာ ကတိကဝတ္မ်ားပါဝင္သည္)။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 

၏အခန္းက႑ကိုလည္း  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 
NGO မ်ား၊ ပညာေရး၊ မီဒီယာ၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားသည္  UPR ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ -  
 ႏိုင္ငံမ်ားအား၎တို႔ လိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ေစေရးကု ိကူညီမႈေပးရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အစိုးရ၊ 

ပါလီမန္၊ တရားစီရင္ေရးအဖြ႕ဲႏွင့္ NHRI မ်ားအပါအဝင္) ႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ 
အမ်ိဳးသား ဥပေဒျပဳေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ အတြက္ ၾကားခံ 
အကူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၎အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳရာတြင္ လည္းေကင္း၊ ၎၏ 
ကုိယ္ပုိင္လုပင္န္း အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း UPR ရလဒ္မ်ားကုိအသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကုိလည္းေကာင္း၊  UPR ရလဒ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္သည့္ ေဒသႏၲရ 
အဆင့ ္ေျခလွမ္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 

 UPR ၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ရလဒ္မ်ား၊ ႏွင့္ ယင္းရလဒ္မ်ားအား ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခံစား 
စံစားျခင္းကု ိတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ရလဒ္မ်ားကုိ မည္သို႔အသုံးျပဳႏုိင္မည္ စသည္တို႔အား အျမင္ဖြင့္ အသိပညာေပး 
ျခင္း။ ၎ကုိ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စားပြဝုိဲင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား  
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ UPR ရလဒ္မ်ားကု ိဘာသာျပန္ျပီ ထုတ္ေဝျခင္း၊ NHRI မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားတုိ႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း၊ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔ အၾကား UPR ရလဒ္မ်ားကုိ အသိပညာေပးျခင္း။  



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  152       

 

 

 ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေနာက္တၾကိမ္ ပံုမွန္သုံးသပ္မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 UPR ရလဒ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဲသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 
ႏွင့္ OHCHR သုိ႔တင္သြင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 

 
UPR ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဲေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

 
UPR ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳ 
ထားသည္ အစီရင္ခံစာအား ေနာက္ 
ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈ 

 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ တြင္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ 
အေပၚ သုံးသပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ 
အစီရင္ခံစာအား အတည္ျပဳျပီးေနာက္ 
ဘရာဇီး လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ Conectas  သည္ 
ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ခဲ့ပါသည္ -  
 ၎သည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစီရင္ 

ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ကတိ 
ကဝတ္မ်ားကို ေပၚတူဂီဘာသာ 
စကားသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့သည္။ 

၎မွလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုစိစစ္မႈျပဳ ခဲ့ရာ၊ 
ထုိမွ နိဂုံးခ်ဳပ္အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားသည္ 
ဘရာဇီး အစုိးရ၏ အာရုံစုိက္မႈရရိွခဲ့ျပီး၊ 
လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာင္စီ၏ ၈ ၾကိမ္ 
ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္  
Conectaas အဖြ႕ဲအစည္းမွ ႏႈတ္ေျပာ 

ၾကားဝင္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေဖာ္ထုတ္ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

    Conectas သည္ ဘရာဇီး NGO မ်ား 
ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (Comitê Brasileiro 
de Direitos Humanos e Política 
Externa) ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ဘရာဇီး 
ပါလီမန္၏ လူ႔အခြင့္ အေရး 
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ UPR လုပ္ငန္း စဥ္ 
အေၾကာင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ 
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ စီစဥ္က်င္းပ 
ခဲ့သည္။ ဘရာဇီးအား သုံးသပ္မႈ 
ဆုိင္ရာ webcast ၏ အပုိင္းမ်ား ကုိ 
အစည္းအေဝးတြင္ ျပသခဲ့ ပါသည္။  

 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အတည္ ျပဳ 
ထားသည့္ UPR အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္ရြက္မႈ 
 

ဘရာဇီးႏုိင္ငံအတြက္ ေနာက္ဆံုး 
အစီရင္ခံစာအား ေကာင္စီမွ အတည္ 
ျပဳျပီးေနာက္တြင္ Conects  သည္ -  
 UPR ရလဒ္မ်ားအား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ဘရာဇီး 
ႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈကုိ အကျဲဖတ္ 

သုံးသပ္ရန္ တိက်ေသာ  ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ NGO 
မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈ 
ထူေထာင္ျခင္းအား UPR ဆုိင္ရာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵ အ 
ေလ်ာက္ ကတိကဝတ္ထားရွိမႈမ်ား 
တုိ႔အား ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 UPR ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
ႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ခ်မွတ္ေသာ 
ကတိကဝတ္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ ေစေရး 
တုိ႔အတြက္ ခုိင္မာေသာ ေျခလွမ္း 
မ်ားႏ်င့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
စဥ္ဆက္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ အစုိးရႏွင့္ အတူ လုပ္ေဆာင္ 
သည္  

 

Conectas သည္ အာဂ်င္တီးနား၊ ပီရူး၊ 
ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ 
မ်ားရွိ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား ထုိႏုိင္ငံမ်ား၏ သုံးသပ္မႈ 
အတြက္ ပ့ံပုိးကူညီရန္ ၎၏ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝဖလွယ္မႈျပဳပါသည္။ 
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OHCHR အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပံုမွန္သံုးသပ္မႈ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ (Universal periodic review web 
page) 

 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ UPR က႑တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အေစည္းအေဝးဆုိင္ရာ 
ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ဝင္ေရာက္ေစလုိပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ (Human Rights Council web page) 
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ ေကာင္စီ၏က႑တြင္ ၎၏ အစည္းအေဝးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံး 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ဝင္ေရာက္ေစလုိပါသည္။ အစည္းအေဝး အထူးျပဳ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအသီးသီးမတုိင္မီ ၂ ပတ္အလုိတြင္ တင္ထားေပး ပါသည္။  
 

Extranet 
 

Extranet သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ homepage ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ၎တြင္ အလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး 
အသီးသီးအထူးျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္ UPR page တစ္ခုပါဝင္ျပီး ေအာက္ပါတုိ႔ ကုိလည္းထည့္သြင္ထားသည္ - 
 

 အစည္းအေဝးတြင္ သုံးသပ္မႈျပဳမည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ 
 သုံးသပ္မႈမ်ား အေျချပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္စာတမ္းမ်ား၊ 
 သုံးသပ္မႈျပဳခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေကာင္စီ၏ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သုံးသပ္မႈမတုိင္မီ တင္သြင္းသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ား၊  
 သုံးသပ္မႈမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏႈတ္ေျပာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ရလဒ္စာတမ္းမ်ား။ 
 
 

Password ျဖင့္ကာကြယ္ထားသည့္ Extranet page သုိ႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အြန္လိုင္းေဖာင္ ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ 
ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျပီးေသာ သင္၏ အီးေမးလ္သို႔ username ႏွင့္ password မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။  

 
Webcast 

 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ webcast ေပါၚတြင္ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
Webcast site တြင္ ယင္ခင္အစည္းအေဝးမ်ား၏ မွတ္တမ္းဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ Webcast ကိ ုၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ software ကု ိေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူရပါလိမ့္မည္။  
 

 

 
 

Webcast ဝန္ေဆာင္မႈကုိ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ လူ႔အခြင့္အေရး page မွ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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၈။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားစာ 
တင္သြင္းျခင္း  
 
 
 
 
 

တုိင္ၾကားမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား တေစ့တေစာင္း 
 

မည္သည္တို႔နည္း  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ စြပ္စြမဲႈျပဳ 
ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားအား ကုလသမဂၢ၏ အထူးဂရုျပဳမႈ 
ရရိွေစရန္ ယူေဆာင္ေပးသည့္ယႏၲယား 
မ်ားျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ေသာ 
ယႏၲယား ၃ ခုရွိသည္ -  
 ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္ 

မ်ားေအာက္ရွိ တစ္သီးပုဂၢလ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ား(အသနားခံစာမ်ား)၊ 

  လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေအာက္ရွိ 
တစ္သီး ပုဂၢလ အေၾကာင္းၾကား 
ခ်က္မ်ား၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 
တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

 
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သနည္း 
 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ 
ကိုယ္စီသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ရွိၾကသည္။ မည္သည္ကို အသုံးျပဳရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္မီ ေအာက္ပါ 

တုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး 
ရပါမည္ -  
 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆုိင္ရာ 

တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
အဓိက ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး 
စာခ်ဳပ္မ်ား ၅ ခုေအာက္သို႔ တင္ 
သြင္းႏုိင္သည္၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္းစီ၏အထူး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္း အရာအလိုက္ ႏွင့္ 
နယ္ပယ္ေဒသ အလုိက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
မ်ားေအာက္ တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ 
အေၾကာင္း ၾကားခ်က္ မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ သည္၊ 

 

 ေကာင္စီ၏ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းသည္ ထပ္တလဲလဲ 
ျဖစ္သည့္ ရုိင္းျပေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ 
သက္ေသအထာက္အထားခုိင္လုံ 
မႈရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကမာၻ၏ 
မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အေျခ 
အေနတြင္မဆုိ ေတြ႔ရေသာ အေျခခံ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။  

 

တိုင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း 

 
အအအအအအအအဖြ႕ဲအစည္း မည္သည္ 
မဆုိသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ မည္သည့္ 
အဆင့္ရွိေနေစကာမူ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အညီ ၎ယႏၲယားမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ 
ႏုိင္သည္။ ၎လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အသီးသီးေအာက္ရွိ တုိင္ၾကားမႈမ်ိဳးတုိ႔ကုိ 
စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡၡခံစားေနသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီမွ သုိ႔ဟုတ္ ထိုသူ၏ 
ကုိယ္စား တတိယအဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည့္ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး 
(NGO) တုိ႔အားျဖင့္ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 
အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
ကုစားမႈ ေတာင္းဆိုသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ 
မ်ားအတြက္ ၾကားေနအျဖစ္ ၎တို႔ 
ကုိယ္စား  တုိင္ၾကားမႈတစ္ရပ္ ျပင္ဆင 
္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
တုိင္ၾကားမႈတင္သြင္းသည့္  

 
 

The Handbook is available in digital format on the OHCHR website at:  
http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ 
 
There you will find the Handbook’s chapters available for download, as well as links to all the references contained in the 
publication. 
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သုိ႔ေသာ္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စား  
တုိင္ၾကားစာတစ္ရပ္တင္သြင္း သည့္ 
မည္သူမဆုိသည္ ကာယကံရွင္ ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရမည္ျဖစ္ျပီး 
ထုိကာယကံရွင္သည္ တုိင္ၾကားမႈ  
 

 
 
 

တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးအဆက္ 
မ်ားကို  သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။  
တုိင္ၾကားစာသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ 
ရွိေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္  
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္   

 
 
 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ 
လုိက္နာရန္လုိအပ္ပါသည္။  
 

 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတိုင္ၾကားမႈယႏၲယားမ်ားအတြက္ အဓိကဆက္သြယ္ရန္ 
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္ရိွ တိုင္ၾကားမႈမ်ား 
 
(လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆန႔္က်င္ေရးေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊  သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ) 
 

Petitions Team 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 
+41 (0)22 917 90 22 
E-mail: tb-petitions@ohchr.org 
 
Communications under special procedures 
Special Procedures Division 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 
+41 (0)22 917 90 06 
E-mail: urgent-action@ohchr.org 
 
Human Rights Council’s complaint procedure 
Human Rights Council Branch (complaint procedure) 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Palais des 
Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 
+41 (0)22 917 90 11 
E-mail: CP@ohchr.org 
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တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဟူသည္မည္သည္တို႔နည္း 
 

ကုလသမဂၢစနစ္သည္သည္ ႏုိင္ငံမ်ား၏လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားအေပၚ အထူးအာရုံစုိက္ျပီး အစုိးရမ်ား၏ အဆင့္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုလသမဂၢစနစ္သည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔မွအေလးထားရသည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအေျခအေနအေပၚ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ ကြဲျပားေသာ 
လုံထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

ထိုလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္တစ္ခုအား ကုလသမဂၢ၏ 
ဂရုျပဳမႈရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ ကမာၻတဝွမ္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားက ႏွစ္စဥ္ တုိင္ၾကားမႈျပဳၾကသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတုိင္ၾကားစာမ်ားအား ေအာက္ပါ ယႏၲယားသုံးရပ္သုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္ -  
 ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (အသနားခံလႊာမ်ား) 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ယႏၲယားမ်ား 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

 

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားအရ ဤကြဲျပားေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအာ ျဖည့္စြက္မႈျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ တစ္ခုထက္မကကိုလည္း 
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  

 

တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သနည္း 
 

အမႈကိစၥတစ္ရပ္သည္ မည္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္ကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားေပးရန္မွ အေရးၾကီး 

သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းတြင္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ကုိယ္စီ 

ရွိၾကသည္။၎တို႔အား တုိင္ၾကားမႈတင္သြင္းသည့္ ခံရသူ(မ်ား) ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ(မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမည္။  
 

က။ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္ရိွ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ား  
 

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (၇) ခုမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ တစ္သီး 

ပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားတင္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။  

 ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၎၏ပထမ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 

ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္အရ 

 ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမႈ (သို႔) 

အျပစ္ေပးမႈဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၎၏ ပုဒ္မ ၂၂ အရ၊  

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြျဲခားမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၎၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ 

ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ (ဤစာခ်ဳပ္သည္ တသီးပုဂၢလအဖြဲ႕မ်ားမွ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးပါသည္)။ 

 လူမ်ိဳးေရးဖိႏိွပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပံုသ႑န္အားလံုးကိုဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၎၏ ပုဒ္မ 

၁၄ အရ (ဤစာခ်ဳပ္သည္လည္း တသီးပုဂၢလအဖြဲ႕မ်ားမွ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးပါသည္)။ 
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 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ားအားလံုးတို႔၏အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ 
တကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၎၏ ပုဒ္မ ၇၇ အရ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀ ခုမွ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ ေၾကညာခ်က္ခ်မွတ္ျပီးမွသာ အသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 69 

 မသန္စြမ္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၎ေအာက္ရွိ လိုက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္ (ဤစာခ်ဳပ္သည္လည္း တသီးပုဂၢလအဖြဲ႕မ်ားမွ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးသည္) 

 အတင္းအဓၶမအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းမွ လူအားလံုးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူ 
စာခ်ု႔ဳပ္၊ ၎ေအာက္ရွိ ပုဒ္မ ၃၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အသက္မဝင္ 
ေသးပါ။  

 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးတို႔ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတစာခ်ဳပ္70 ၏ လုိက္နာရန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္သည္ အသက္ဝင္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပး 
မည္ျဖစ္သည္။  
 

အားသာခ်က္မ်ား 
 

 စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲတစ္ရပ္သုိ႔တုိင္ၾကားစာတင္သြင္းျခင္း၏ အေရးၾကီးအားသာခ်က္တစ္ရပ္မွာ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေအာက္၌ သက္ဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္ခ်မွတ္လုိက္သည္ႏွင့္ ၎သည္ ထုိစာခ်ဳပအ္ရ လုိက္နာရမည့္ 
တာဝန္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္ျပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈတစ္ရပ္ 
စီစဥ္ေပးရန္တာဝန္လည္းပါဝင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲသည္ တစ္ဦးခ်င္း တုိင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမွန္တကယ္ရွိ၊ မရိွအား အာဏာျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ျပီး၊ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္(မ်ား)အား 
သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲသည္ အေရးေပၚအမႈကိစၥရပ္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္မီအထိ အေျခ 
အေနတစ္ရပ္အား ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ဆင့္ႏိုင္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္အထိ 
၎ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေနရာတက်ရိွရမည္ျဖစ္သည္၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမႈကိစၥေနာက္ကြယ္အထိ ခ်ဲ႕ကား 
ႏိုင္ျပီး၊ အနာဂတ္တြင္ အလားတူ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မေပၚထြက္ေစရန္ တတ္ၾကြေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ေပးသည္၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္မွ ကိုင္တြယ္ေနဆဲ (သုိ႔) ကိုင္တြယ္ျပီး 
တုိင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ပါသည္။  

 

အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 

 တုိင္ၾကားမႈကိစၥရပ္သည္ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု၏က်င့့္သုံးမႈနယ္ပယ္ 
အတြင္းက်ေရာက္ရပါမည္။  

 အဆုိပါႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္မ်ားအား အတည္ျပဳ 
ျပီးျဖစ္ရမည္ (သို႔) တိုင္ၾကားစာမ်ားကုိလက္ခံရန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၏စြမ္းေဆာင္မႈကုိ 
လုိက္ခံျပီးျဖစ္ရမည္။ 

 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲတစ္ခုသုိ႔ စြပ္စြခဲ်က္တစ္ရပ္ တင္သြင္းသည့္အခါ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ လုိက္နာရ 
မည္ျဖစ္ျပီး ၎တြင္ ခံရသူ၏ သေဘာတူညီမႈ (သို႔) ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမႈလည္းပါဝင္သည္။ အကယ္၍ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား မျပည့္မီပါက (သုိ႔) လစ္ဟာေနပါက ထိုတုိင္ၾကားမႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။  
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 By September 2008 only one State had made such a declaration. 
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 The Optional Protocol was adopted by the Council on 18 June 2008 and is expected to be adopted by the General Assembly 
later in 2008. 
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 လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားဆက္ဆမံႈပုံသ႑အားလံုးအားဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ  

တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာအမႈတြင္ အမ်ိဳးသားးအာဏာပုိင္တစ္ရပ္မွ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 

(၆) လအတြင္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။  

 တိုင္ၾကားမႈတစ္ရပ္အား စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သုိ႔ မေပးပို႔မီ ယင္းတိုင္ၾကားမႈသည္  ျပည္တြင္း ရရိွႏုိင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ 

ကုစားမႈအားလံုးကုိ အထမေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရမည္ - ကုစားမႈတစ္ရပ္သည္ တုိင္ၾကားမႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အေလ်ာ္ အစား ပံုစံတစ္ခု ခ်မွတ္ေပးပါက ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။  

 တုိင္ၾကားမႈတစ္ရပ္အတြက္ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္သည္။  

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခုသုိ႔ တုိင္ၾကားမႈတစ္ခု အေၾကာင္းၾကားျခင္းသည္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ မဆက္စပ္ပါ။  

 အျခား ႏုိင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးသာ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားထားျပီးျဖစ္သည့္ အမႈကိစၥကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။71  

 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၄ 
(လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ား ) ကုိၾကည့္ပါ။   

 

ခ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေအာက္ရိွ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ယႏၲယားမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေယဘုယ်က်ေသာ 
လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ား တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စြခဲ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးေလသည္။ တစ္သီး 
ပုဂၢလ မ်ားအားလုံး၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အျခားသူမ်ား တုိ႔သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္ 
သူမ်ားမွ ခြင့္ျပဳလွ်င္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားထံသုိ႔ တစ္သီးပုဂၢလအမႈမ်ားကို တင္သြင္း 
ႏုိင္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ ေတာင္းဆုိသည့္ တစ္သီး 
ပုဂၢလမ်ားကို မၾကာခဏ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။  
 

အားသာခ်က္မ်ား 
 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေအာက္ရိွ တစ္သီးပုဂၢလဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားတုိ႔သည္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈမ်ား 

အတြက ္သာမက ပို၍ေယဘုယ်က်ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈပံုစံမ်ားတုိ႔အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

 ၎တုိ႔သည္ အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ တားဆီးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ အတြက္ခြင့္ျပဳ ထားသည္ႏွင့္အညီ ၎တုိ႔အား 
အေရးေပၚ အမႈမ်ားတြင္ အသုံးဝင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ (အေရးေပၚအယူခံမႈမ်ား ဟုသိရိွရသည္)။  

 သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ရိွေနေစကာမူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား 
အတည္ျပဳလက္မွန္ထုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထုိးသည္ျဖစ္ေစ အမႈကိစၥမ်ားကု ိတင္သြင္းႏိုင္သည္။ 

 ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား အသုံးမျပဳမ ီျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားအားလုံးႏွင့္အထမေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။   
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကုိ ခံရသူမွေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍မသတ္မွတ္ထားပါ၊ သုိ႔ေသာ အရင္းအျမစ္သည္ 

ယုံၾကည္အားထား ႏိုင္ဖြယ ္ျဖစ္ရမည္။ 
 တုိင္ၾကားမႈတစ္ရပ္အား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲတစ္ခုႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္တုိ႔ထံ 

တစ္ျပိဳင္နက္တည္း တင္သြင္းႏိုင္သည္ (အကယ္၍သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ရိွခဲ့ေသာ္)။ 
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 This can be another treaty body, the European Court of Human Rights or the Inter-American Court of Human Rights, but 
does not include the special procedures of the Human Rights Council. 
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ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  
 
 အခ်ိဳ႕ေသာလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံ တုိ႔ကုိလြမ္းျခံဳေပးသည့္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

တစ္ရပ္ရွိရပါမည္ (အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ားအားလံုးသည္ တစ္သီးပုဂၢလ 
အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ)။ 

 အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာစည္းေႏွာင္ထားမႈမျပဳပါ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရိွသူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာရန္မွာ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 လုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚမူတည္ျပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကြဲျပားပါသည္။  
 
 

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း 
၆ (အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား) တြင္ၾကည့္ပါ။  

 

ဂ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း  
 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏သားေကာင္အျဖစ္ အခိုင္အမာဆုိသည့္ မည္သည့ ္တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲမဆု ိ
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္၌ တုိင္ၾကားစာတစ္ရပ္တင္သြင္းႏုိင္ျပီး၊ ထုိသု႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တုိက္ရုိက ္
သုိ႔မဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ အသိရွိထားသည့္ အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ မဆု ိတင္သြင္းႏုိင္သည္။  
ေကာင္စီ၏ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးရွိ လူ႔အခြင့္အေရးလားလုံးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈ 
အားလံုးတုိ႔ကုိ လႊမ္းျခံဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္သည္။  
 
၎ေအာက္ရွိ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမွ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားကို 
လက္ခံထားျခင္း  သုိ႔မဟုတ္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္၏ တည္ရွိမႈအေပၚ စည္းေႏွာင္ထားမႈမရိွပါ။ 
တုိင္ၾကားမႈ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္အတြင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆုင္ိရာ 
ဆက္တုိက္ျဖစ္ေသာ ပုံစံမ်ား ကု ိကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ ၎သည္ စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ ခံရသူမ်ားအား 
အေလ်ာ္အစားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈမ်ားအား ကုစားမႈ တစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မျပဳပါ။  
 

အားသာခ်က္မ်ား  
 

 ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ား အားလံုးအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကု ိအေရးယူ 
ကုိင္တြယ္ေပးႏုိင္သည္။ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္သို႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ားတင္သြင္းရန္ ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္တြင္ အဖြ႕ဲဝင္ရန္ မလုိအပ္ပါ။  

 တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား မည္သည့္ႏုိင္ငံကိုမဆို ဆန္႔က်င္တင္သြင္းႏုိင္သည္။  
 တုိင္ၾကားစာမ်ားကို ခံရသူမွျဖစ္ေစ၊ ခံရသူကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တစ္စုံတစ္ရာမွျဖစ္ေစ တင္သြင္းႏုိင္ျပီး 

ခံရသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အေရးအသား မလုိအပ္ပါ။  
 တုိင္ၾကားသ ူ(ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ား ေရးသားသူ) တုိ႔ထံ ျဖစ္စဥ္၏ အဓိကလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားစြာတို႔၌ 

ခ်မွသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။  
 တုိင္ၾကားမႈလက္ခံျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားေသာ 

တုိင္ၾကားမႈယႏၲယားမ်ားထက္ တင္းၾကပ္မႈ နည္းပါသည္။  
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ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 

 တုိင္ၾကားမႈသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအဆင့္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရွည္ၾကာႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ အေရးေပၚအမႈကိစၥမ်ားအတါက္ သင့္ေတာ္မည္မဟုတ္ပါ။  

 ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေပးပို႔မီ တုိင္ၾကားမႈသည္ ျပည္တြင္းရရွိႏုိင္သည့္ 
ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားအားလုံးကုိ ၾကိဳးစားျပီးျဖစ္ရမည္။ 

 အကာအကြယ္ေပးသည့္  အေရးေပၚ ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမရွိပါ။ 
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္တုိက္ 

ျဖစ္ေနေသာ ပုံစံ မ်ားကို ရည္ညႊန္းရပါမည္။ တနည္းအားျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈကိစၥမ်ားထက္ လူအမ်ားအေပၚ 
ထိခုိက္ေစမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။  

 လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခုရွိ အမ်ားျပည္သူ၏ 
ဂရုျပဳဳမႈကုိ ဆြဲေဆာင္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 

 အမႈကိစၥမ်ားသည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္၊ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကုလသမဂၢ 
သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ ေဒသဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ခုျဖင့္ ကိုင္တြယ ္
ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေသာ ပုံစံတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရပါက ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္သို႔ လက္ခံေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

 

တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၅ 
(လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ) ကုိၾကည့္ပါ။  

 

တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ တုိင္ၾကား မႈ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည္။ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအသီးသီးေအာက္ရွိ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို လူ႔အခြင့္ 
စြပ္စြထဲားသည့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဝဒနာခံစားေနရသူ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိယ္စား 
တတိယအဖြ႕ဲမွ၊ ဥပမာ NGO တစ္ခုမွ၊ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။  
 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ကုစားမႈေတာင္းဆုိသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအတြက္ 
၎တို႔၏ကိုယ္စား တုိင္ၾကားစာ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ တင္သြင္းေပးျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ၾကားေနေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ 
ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ ္တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စား တုိင္ၾကားစာတင္သြင္းေပးသူ မည္သူမဆုိသည္ ထုိသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ 
ရရိွရမည္ျဖစ္ျပီး တုိင္ၾကားမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမာ်းကုိ သိရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ အထူးလုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းသည့္အခါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူသည္ ထုိႏိုင္ငံသုိ႔ အေၾကာင္း 
ၾကားစာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ျပီး၊ ၎ကို ေနာက္ဆံုးတြင္ အမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈတြင္ ထည့္သြင္းေပးပါသည္။ တုိင္ၾကားစာ 
တစ္ရပ္အား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သုိ႔ တင္သြင္းသည့္အခါ တစ္သီးပုဂၢလ၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ အစုိးရ 
ထံ အသိေပးမည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ ခံရသူသည္ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုစီတုိင္း မည္သို႔ 
လုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္ ရင္းႏွီးထားရန္မွာ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သည္။  
 
တုိင္ၾကားမႈအား လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုိက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။  
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က။ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္ရိွတစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ား 
 

တုိင္ၾကားစာမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ခံရသူမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆိုသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ 
၎တို႔ကိုယ္စား ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ တတိယအဖြဲ႕ မ်ားျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
(NGO) သုိမဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဖြ႕ဲမ်ား တုိ႔မွ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ ဤအခန္းတြင္ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ား 
ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတို႔ကုိ ဆန္းစစ္ေပးပါသည္။  
 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၁။ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို အတည္ျပဳထားျခင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုေအာက္၌ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္အတြက္ 
တုိင္ၾကားမႈတစ္ခုကု ိေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ -  

 ထုိႏုိင္ငံသည္အဆုိပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳထားျပီး သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံထားျပီး အဖြ႕ဲဝင္ထားျခင္း၊  
 အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံသည္ ထုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဖြဲဲ႕စည္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မွ ထု ိ

တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားရမည္။ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္အေပၚမူတည္၍ ထုိႏုိင္ငံအား သက္ဆုိင္ရာ လုကိ္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တြင္ 
အဖြ႕ဲဝင္ျဖစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အဆုိပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေအာက္၌ လုိအပ္ေသာ ေၾကညာခ်က္ခ်မွတ္ရန္ သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။  

 

မွတ္သားရန္မွာ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ အေရးၾကီးေသာ ခၽြင္းခ်န္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေၾကညာခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ထားရာ 
၎သည ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္၌ ထားရွိသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ား၏ နယ္ပယ္ကုိ 
ကန္႔သတ္ထားႏုိင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားမႈတစ္ခုသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု၏ အခ်ိဳ႕ေသာအပုိင္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 
ရွိ၊ မရွိကု ိအဆုံးအျဖတ္ေပးရာတြင္ ၎တို႔အား သုံးသပ္ရပါမည္။72 

၂။ တစ္သီးပုဂၢလ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား 
 

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားေအာက္ရွိ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားကို တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာ အခ်ိဳ႕တစ္သီး ပုဂၢလမ်ား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥး္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အမႈမ်ားအတြကသ္ာ အသုံးျပဳႏုိင္ျပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မႈ မျပဳသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ေယဘုယ်ပုံစံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွပါ။  

၃။ ျပည္တြင္း ကုစားမႈမ်ား 
 

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္ရွိ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ား 
ျဖင့္အထမေျမာက္မွသာ  တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ဆုိလိုသည္မွာ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္သည့္ အခ်ိန္ ကာလတစ္ရပ္အတြင္း  
ျပည္တြင္းတရားစီရင္ေရးစနစ္၏၊ သုိ႔မဟုတ္  ရရိွႏုိင္ေသာ ထိေရာက္သည့ ္ကုစားမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္စြမး္ရိွသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတစ္စုံတစ္ရာ၏ အဆင့္ေျမာက္မ်ားစြာ ျပီးဆုံးခဲ့ျပီးသည့္ အမႈ/တုိင္ၾကားမႈ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း 
ကုစားမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လြန္ကစဲြာအခ်ိန္ဆြဲျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လွ်င္ ဤစည္းမ်ဥ္းကုိ အသုံးျပဳ၍ 
မရပါ။   
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 To learn more about both the status of ratification and State party declarations/reservations to each treaty and the relevant 
optional protocols click here. 
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၄။ ခံရသူကိုယ္စား တိုင္ၾကားစာတင္သြင္းေပးျခင္း 
 

တစ္သီးပုဂၢလ ခံရသူထံမွ  “ကုိယ္စားလွယ္လႊစဲာ” သုိ႔မဟုတ္ “ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္” ပုံစံျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္အေရး 
အသား ရရိွျခင္းျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုသည္ အျခားသူကုိယ္စား တုိင္စာတင္သြင္းႏုိင္သည္။73 
 

၅။ အျခားတိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
 

အကယ္၍ အမႈသည္ အျခားေသာကုလသမဂၢအဖြ႕ဲ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာတိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီးသား ျဖစ္ပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခုမွ ထည္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ အမႈတစ္ခုသည္ အေမရိကတိုက္လူ႔အခြင့္အေရးခံုရံုး သုိ႔မဟုတ္ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးခံုရံုး တုိ႔မွ 
ယခင္ခ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျပီး ပယ္ခ်ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက၊ ယင္းတုိင္ၾကားမႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခု မွ 
ထည္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ရပ္ေအာက္သို႔ တင္သြင္းသည့္ 
အမႈမ်ားကိုလည္း စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တစ္ခုထံသို႔ တင္သြင္းႏုိင္သည္။  
 

၆။ တိုင္ၾကားစာပံုစံ  

တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို တုိင္ၾကားစာပုံစံ (ဤအခန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ႏွင့္ ၂ ကုိ ၾကည့္ပါ) အသုံးျပဳျပီး တင္သြင္းရန္ အားေပး 
ေသာ္လည္း၊ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ ေပးစာ မည္သည့္ပုံစံမဆုိ အေျခခံအားျဖင့္ လုံေလာက္ပါသည္။ 
၎ကို သက္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းသုံးဘာသာစကားမ်ားမွ တစ္ခုျဖင့္ေရးသား 
တင္သြင္းရမည္။74  
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 သေဘာတူညီခ်က္ရရိွႏိုင္မႈ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနဟုယူဆရသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေအာက္ေျခအေနအထားျဖစ္ပါက ကာယကံရွင္၏သေဘာတူညီမႈ 
ရရယူရန္ မလုိအပ္ပါ။  
74

 ယင္းဘာသာစကားမ်ားမွ အာရပ္၊ တရုတ္၊ အဂၤလပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရ်ား ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားသူမ်ားသည္ OHCHR 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ရိွ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းသုံးဘာသာစကားမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။  
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စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲမ်ားေအာက္ရိွ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ရမည္နည္း 

 
 စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရသူ၏  အေျခခံပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ား (အမည္၊ 

ႏုိင္ငံသား၊ ေမြးသကၠရာဇ္)၊ 
 တုိင္ၾကားမႈမွ ဦးတည္ထားသည့္ အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏အမည္၊  
 တုိင္ၾကားမႈအား အျခားတစ္သီးပုဂၢလ၏ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ပါက၊ ကာယကံရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ အေထာက္ 

အထား သို႔မဟုတ္ လႊစဲာ (“ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ”၊ စာရြက္ျဖင့္) သုိ႔မဟုတ္၊ အျခားနည္းအျဖစ္ ထုိက့ဲသို႔ေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လႊစဲာ အဘယ္ေၾကာင့္ မရရွိႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မေပးပု႔ိႏုိင္ျခင္း ရွင္းျပခ်က္၊ 

 တုိင္ၾကားမႈအေျချပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္စဥ္ အကုန္အစဥ္အား အခ်ိန္ကာလအလုိက္ အစဥ္တက် 
ရွင္းလင္းစြာ တင္ဆက္ျခင္း၊ 

 ေဒသႏၲရတရားရံုးမ်ားတြင္  ရရိွႏိုင္သည့္ ကုစားမႈမ်ားအားလံုး ရရိွရန္ၾကိဳးပမ္းခ့ဲသည့္ အဆင့္မ်ားအေသးစိပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ သာမက သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမွ ရရွိႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကုစားမႈမ်ား၊ 

 အျခားႏိုင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းသို႔ အမႈ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား 
ဆိုင္ရာ အျခားတင္သြင္းခ်က္မ်ား ၏ အေသးစိပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ (ရွိလွ်င္ျဖစ္သည္) 

 သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ကုိးကားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္အား အဘယ္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေစသည့္ ဟူေသာ အမႈရိွ အခ်က္ အလက္မ်ား ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္စဥ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မ မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အသုံးဝင္ပါမည္။ 

 ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား တုိ႔နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမး္အားလံုး (တရားရံုးဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ား အစရွိသည္)၊ 

 သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား၏ မိတၱဴမ်ား၊ (ရရွိႏုိင္က)။ 
 

အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရုိင္းပ်သည့္စကားရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။  
 

၇။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 

လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလံုးဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ျခင္း 

အတြက္ တရားဝင္ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ သည္။ 

မည္သို႔ဆုိေစကာမူ စြပ္စြထဲားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပ်က္ျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားကိုလည္း မရရိွႏုိင္သည့္အခါ 

တုိင္ၾကားစာမ်ားကို အျမန္ဆံုး တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္က်ေသာတင္သြင္းခ်က္သည္ အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံမွ ေကာင္းစြာ 

တုန္႔ျပန္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မွ အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာေနာက္ေၾကာင္းမ်ားအား သုံးသပ္ရန္အတြက္ 

ေသာလည္းေကာင္း ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအတြက္ တုိင္ၾကားမႈယႏၲယား အသက္ဝင္လာမႈ 

မတုိင္မီ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေပးမည္မဟုတ္ပါ (ခၽြင္းခ်က္ 

အေနျဖင့္ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသးပါက စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္သည္)။  

လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈပုံစံအားလုံးအားဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေအာက္သို႔ တင္သြင္း 

ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အမႈတြင္ အမ်ိဳးသားအာဏာပုိင္တစ္ရပ္မွ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္မီ ၆ လ အတြင္း 

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 
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၈။ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
 

အကယ္၍ အမႈတစ္ခုအား ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္မစစ္ေဆးမီ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍မရႏိုင္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ိဳး က်ေရာက္ 
ႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္လွ်င္ ေကာ္မတီတစ္ခုစီတုိင္းသည္ ယာယီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္ ခ်မွတ္ 
ႏုိင္သည္။ ထုံးစံအရ ထုိက့ဲသို႔ေသာ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ျပန္လည္ျပဳလုပ္၍မရႏိုင္သည့္ ေဆာ္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကို တားျမစ္ေပးရန္ ခ်က္မွျခင္းျဖစ္ရာ၊ ဥပမာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ညွမ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအႏၲရာယ္တစ္ရပ္ 
ၾကံဳေတြ႔ေနသည့္ တသီးပုဂၢလအား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္အား 
ယာယီအေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ တုိင္ၾကားမႈတြင္  ၎အားရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရပါမည္ 
 

၉။ ထိရွမိလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား  
 

တုိင္ၾကားမႈတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ပုဂၢလိကေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ထိရွမိလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား ရိွလာ 
ပါက ေကာ္မတီအား အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္  ခံရသူ၏အမည္ကို ဖုံးကြယ္ထားရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ျပီး ထုိသို႔အားျဖင့္ 
သူ/သူမ၏ မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ အမ်ားသိရွိမည္မဟုတ္ပါ။  
 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား  
 

အကယ္၍တိုင္ၾကားမႈတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေနပါက ယင္းအမႈအား သက္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိ္င္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ ွထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ တရားဝင္စာရင္းျပဳစုႏိုင္ပါသည္။ (မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖစ္သည္)  
 

ယင္းအမႈအား သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ေပးရန္ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ထုိအဖြ႕ဲဝင္ 
ႏုိင္ငံသည္ တုန္႔ျပန္မႈျပဳသည္ႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈသည္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ တုန္႔ျပန္မႈအေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ 
ရရိွပါမည္။ ဤအဆင့္တြင္ အမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ အဆင့္သင့္ ရိွျပီ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္ဤ အဆုိပါႏုိင္ငံသည္ သတိေပးခ်က္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ မ်ားစြာ ရွိလင့္ကစား တုန္႔ျပန္မႈမေပးက လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သည္ ထုိအမႈအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏုိင္ျပီး တရားလုိမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကက်ေသာ အဆင့္ႏွစ္ခုမွ  “လက္ခံႏုိင္မႈ”  အဆင့္ႏွင့္ “အမႈ၏ 
အက်ိဳးအျပစ္” အဆင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ လက္ခံႏုိင္မႈအဆင့္တြင္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕သည္ တုိင္အားမႈအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုိင္ညီမႈရိွ၊မရိွကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ တုိင္ၾကားမႈအား လက္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ ္လုိက္ 
လွ်င္၊ ယင္းတိုင္ၾကားမႈ၏ အက်ိဳးအျပစ္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ ဤအဆင့္မ်ားကို အတူတကြ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဆုိမႈအရ ခြျဲခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ လက္ခံႏုိင္မႈအဆင့္တြင္ အမႈတစ္ခုသည္ 
က်ရံႈးခဲ့ပါက အမႈ၏ အက်ိဳးအျပစ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ပါ။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အမႈတစ္ခုျခင္းစီအား တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ စဥ္းစားေပးပါသည္။ 
အမႈတစ္ခုအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးပါက ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား တရားလုိ 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ တုိ႔ထံသို႔ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ေပးပုိ႔ပါသည္။ တရားလိုသည္ သက္ဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရသူသားေကာင္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ 
အဖြ႕ဲတစ္ခုမွ  ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါက၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ကုစားမႈကု ိေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ထုိေနာက္ 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု (အမ်ားအားျဖင့္ ၆ လ) အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႕၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ ေျခလွမ္းခ်မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း  
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အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ရန ္ဖိတ္ၾကားပါသည္။ အမႈတစ္ခု၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားအေပၚ အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံ 
တစ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လက္မခံေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္၏ စာကု ိ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပါၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႕၏ ဥပေဒသိပၸံပညာ၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပုိ႔စ္တင္ထားေပးပါသည္။  
 

 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ုဳပ္မ်ားအရ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို  မည္သည့္ေနရာသို႔ 
ေပးပို႔ႏိုင္မည္နည္း 

 
တုိင္ၾကားစာမ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ရမည္ -  
 
Petitions Team 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Fax: +41 (0)22 917 90 22 (အထူးသျဖင့္အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စာရြက္ျဖင့္ 
ထည့္သြင္းေပးရမည္) 
E-mail: tb-petitions@ohchr.org 
 

မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲသို႔ေရးသားေပးပို႔လိုေၾကာင္း အျမဲေဖာ္ျပေပးရမည္။  
 

ခ။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေအာက္ရိွ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား  
 

ဤယႏၲယားသည္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေယဘုယ်ပုံစံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးေလသည္။ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္သီးပုဂၢကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္း မည္သည္မဆုိသည္ တုိင္ၾကားခ်က္အမႈမ်ားအား 
အထူးလုပ္ထုံးလုပ္ နည္းဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသမူ်ားထံ တင္သြင္းႏုိင္သည္။  
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေတာင္းဆုိေနသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ 
မ်ားအတြက္ မၾကာခဏ ၾကားေနေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူ 
မ်ားေအာက္သို႔ အမႈတစ္ခုတင္သြင္းရန္ လုိလားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ဦးစြာ ၎တို႔အမႈ 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ ္ က႑အလိုက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ တစ္ရပ္ ရိွ၊မရွိ ကုိ စစ္ေဆးေပးရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အား လက္ခံမႈမျပဳမီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္ 
ကု ိေသခ်ာစြာဖတ္ရႈေပးရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ တရားလက္လႊတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ ႏွင့္ အတင္းအက်ပ္  
သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမပါဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈ တုိ႔တြင္ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွ ကြဲျပားသည့ ္အထူးသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။  
 

တသီးပုဂၢလအမႈတစ္ခုလက္ခံရရိွေသာ္  ဖ်န္ေျဖေပးရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကုိင္ 
ေဆာင္သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္အေပၚ မူတည္သည္။ ၎သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က ္အေပၚတြင္မူတည္ျပီး အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရမည္။ ယင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ - 
 

 ယုံၾကည္စိတ္ရသည့္ အရင္းအျမစ္၊ ၎သည္အထူးသျဖင့္ မီဒီယာသတင္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခမျပဳသင့္ပါ၊ 
 လက္ခံရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ယုံၾကည့္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ၎သည္ႏုိင္ငံေရးလံႈ႔ေဆာ္မႈမျဖစ္သင့္ပါ၊
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 အေသးစိပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
 လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

အစီရင္ခံထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းအား ကူညီေပးရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားစြာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းလႊာ 
မ်ားသည္ စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္အခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံရန္ လုိလားသည့ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အြန္လုိင္း တြင္ 
ရရိွႏုိင္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ သုိ႔ေသာ ္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ စာေရးသူမ်ားထံမွ အေၾကာင္း 
ၾကားခ်က္မ်ားသည ္ေမးခြန္းလႊာတစ္ခု၏ ပုံစံျဖင့္မဟုတ္ဘဲ တင္သြင္းပါကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား ေရးသားသူမ်ားသည္ ၎တို႔တင္သြင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ 
ပုံမွန္ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကို ေပးပုိ႔ရန္ အားေပးပါသည္။  
 

အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေအာက္ရိွ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သင့္သနည္း။ 

 

 စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ ခံရသူ(မ်ား) ၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္။ 
 စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ 
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္တင္သြင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား) သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္း(မ်ား) မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္ (ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရိွပါမည္) 
 အခင္းျဖစ္ပ်က္သည့္ ေန႔ရက္ ႏွင့္ ေနရာ၊ 
 စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား အေသးစိပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

မွန္ရန္ - 
 အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အရ ရုိင္းျပသည့္အသုံးအႏႈန္းပါဝင္သည့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးမည္ မဟုတ္ပါ၊ 
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားသည္ လိုရင္းတိုရွင္းျဖစ္ရမည္၊ 
 မည္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းယႏၲယားသို႔ တုိင္ၾကားမႈသည္ လိပ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးရမည္၊ 
 တစသ္ီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားတင္သြင္းရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အသီးသီးမွခ်မွတ္ထားသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမဲ 

အတိုင္အပင္ခံျပဳပါ၊ 
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သို႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ေရးသားႏိုင္သည္။  

 
အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေအာက္၌ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈကို မည္သည့္ေနရာသို႔ 
ေပးပု႔ိရမည္နည္း။  
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အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္စ္ သုိ႔မဟုတ္ စာအိတ္အေပၚရိွ အေၾကာင္းအရာေနရာတြင္ မည္သည့္အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ယႏၲယား 
သုိ႔ တုိင္ၾကားမႈသည့္ လိပ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္  တုိင္ၾကားမႈမ်ား လုိက္နာ 
ရမည့္အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း မွတ္သားေစလုိပါသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အေသးစိပ္ကုိ OHCHR 
ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အသီးသီးေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရေၾကာင္းစြပ္စဲြမႈျပဳသည့္ ခံရသူမ်ားမွ ရရိွေသာ ယုံၾကည္အားထားရသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအေပၚအေျချပဳ၍ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားသည္ အစိုးရမ်ားထံသို႔ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔အား OHCHR မွတဆင့္ ေပးပို႔မႈျပဳသျဖင့္ အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္သည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္အံဆဆဲဲ ျဖစ္ပါက၊ အေရးေပၚအယူခံမႈ တစ္ရပ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အကယ္၍ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ သည့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါက စြက္စြခဲ်က္စာ တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရိွသူသည္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရထံ အထူးအမႈကိစၥ ႏွင့္ 
/သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုစားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေပးရန္ ေမးျမန္းပါသည္။ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူ်ား သည္ အစုိးရမ်ားထံ ၎တုိ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတို႔၏ ရလဒ္မ်ားကို 
အေၾကာင္းၾကားေပးရန္လည္း ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  
 

ရရိွသည့္တုန္႔ျပန္မႈအေပၚမူတည္ျပီး  ဆက္လက္စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳရန္ 
၎တို႔မွဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔မွ အမႈဆုိင္ရာ အမ်ားျပည္သူေၾကညာခ်က္ ထုန္ျပန္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးသည္ ၎၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး 

မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ား 

ေပးပို႔မႈႏွင့္ လက္ခံ ရရွိမႈမ်ားကို ပုံမွန္အားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား 

အမ်ားျပည္သူထံ အသိေပးမႈ မျပဳမီကာလအထိ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသမူွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ 

ဆုံးျဖတ္မႈမျပဳပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။75  
 
မွတ္သားရန္မွာ အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရိွသူမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ 

မ်ား၏ အမႈ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားမွ အပ စြပ္စဲြမႈျပဳသည့္ ခံရသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ 

သည္။ အထူးလပု္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာယႏၲယားမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အမ်ားဆိုင္ရာသေဘာသဝကုိ ေထာက္ဆ 

လ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၏ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ တသီးပုဂၢလမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

အေနျဖင့္ အမႈုကိစၥအား အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ယႏၲယားမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အမည္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ 

အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အမည္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္ အမည္ေရွ႕စာလုံးမ်ား) သည္ 

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ အမ်ားဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံရသူမ်ားထံ အသိေပး 

ထားရမည္ျဖစ္သည္။  
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 ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားအျပင္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္ 
ကို ရွင္းျပေပးသည့္ အျခားေသာ စာတမ္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရားလက္လႊတ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ 
အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ “ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္း” ကိုလည္းေကာင္း၊ တသီးပုဂၢလတိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ “ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား” ကိုလည္း 
ေကာင္းထုတ္ျပန္ျပီး၊ အတင္းအဓမၼ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ်ာ္ကမဟုတ္ေသာ ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွလည္း လူသားအားလံုးအား 
အတင္းအဓမၼေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈမွအကာအကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းအတြက္ “အေထြေထြေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္” ထုတ္ျပန္ပါသည္။  
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ေအာက္ပါလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွ စြပ္စြဲမႈျပဳထားသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံမႈအတြက္ 
စံျပေမးခြန္းလႊာမ်ား ကို ရရိွႏုိင္ပါသည္ - 

 

 တရားလက္လႊတ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ၊ 
 အတင္းအက်ပ္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ေပ်ာက္ကြယ္ေစမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ၊ 
 ကုိယ့္ကၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ မ်ား၏အခြင့္အေရးကို က်ုင့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အားတားဆီးပိတ္ပင္မႈနည္းလမ္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေၾကးစားစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔  
 ဥပေဒမ့ဲ၊ လက္တန္း သို႔မဟုတ္ တရားလက္လႊတ္ ကြက္မ်က္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 
 လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈ အခြင့္အေရးအား ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ 

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ 
 ကေလးသူငယ္မ်ား ေရာင္းစားျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္း 

ရုပ္သံဗီြဒီယိုမ်ား တို႔ဆိုင္ရာ အထူုးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊   
 ညွမ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုသ႑န္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ 

သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအထူးျပဳ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၎၏အေၾကာင္းခံမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအဆက္မ်ားဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ ႏွင့္ 
 လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၏အေျခအေနဆိုင္ရာအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္။ 

 

သုိ႔ေသာ္လည္း၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ တင္သြင္းေသာ 
ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား သည္ ေမးခြန္းလႊပုံစံမက်ေသာ္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။  
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ဂ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္တြင္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ားကိ ု
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ခံရသူတစ္သီးအျဖစ္အခုိင္အမာဆုိေျပာဆုိသူ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
တုိက္ရုိက္၊ ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ အသိရွိထားသ ူမည္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မဆုိမွ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။  
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေအာက္၌ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေစရမည္နည္။  

 

 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္တင္သြင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား) သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္း(မ်ား)၏ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ (ေတာင္းဆုိမႈရိွက ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိလွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္)။ အမည္မေဖာ္ျပသည့္ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

 သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပခ်က္၊ စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ ခံရသူမ်ား၊ ေန႔စြ၊ဲ ေနရာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အေထာက္ 
အထားမ်ား ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိပ္ရရိွႏိုင္သေလာက္ ေဖာ္ျပရန္၊ 

 တုိင္ၾကားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုစြပ္စြထဲားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 
 အမႈကိစၥသည္ တစ္ဦးျခင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားထက္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာပံုစံတစ္ရပ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း 

ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္ေစခ်က္ကို မည္သို႔ေဖာ္ျပေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္၊ 
 ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားကို မည္သို႔ၾကိဳးပမ္းျပီး အထမေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း  အေသးစိပ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔ေသာ 

ကုစားမႈမ်ားသည္ မည္သုိ႔ထိေရာက္မႈမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွဘဲ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္းဆုိင္ရာ 
ရွင္းလင္းခ်က္။ 

 

မွတ္သားရန္ - 
 တုိင္ၾကားမႈအားလံုးကုိ စာအေရးအသားျဖင့္ ျဖစ္ေစရမည္။ အမ်ားဆုိင္ရာမီဒီယာသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မီွျငမ္းျခင္း 

သည္ မလုံေလာက္ေၾကာင္း မွတ္သားေစလုိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသတင္းအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္အား အေထာက္အထား 
အျဖစ္ တင္သြင္းလုိပါက သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ စာတစ္ေစာင္ပူးတြဲကာ သင္တင္သြင္းလုိေသာ အမႈ 
အေၾကာင္းနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္၌ ေျဖရွင္းေစလုိေသာ တုိင္ၾကားမႈကုိ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါ။  

 တုိင္ၾကားမႈကို ၁၀ - ၁၅ မ်က္ႏွာအတြင္း ကန္႔သတ္ေပးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ထပ္မံတင္သြင္းလုိေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ မ်ားကို ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားတြင္ တင္သြင္းႏိုင္သည္။  

 တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား သုိ႔မဟုတ္ စပိတ္ဘာသားစကားတစ္ခုခုျဖင့္ ေရးသားႏိုင္သည္။ အျခား 
ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ယင္းဘာသာစကားတစ္ခုခုသုိ႔ သဘာသာျပန္ေပးရပါမည္။  

 ရုိင္းျပေသာ (သုိ႔) ေစာ္ကားေသာ စကားရပ္မ်ားပါဝင္သည့္တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ထည္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။  
 
 
ဤတုိင္ၾကားမႈယႏၲယားဆုိင္ရာ အေသးစိပ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅/၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျချပဳထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္စဥ္၏ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္း အဆင့္မ်ားတေလွ်ာက္ တုိင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ 
တုန္႔ျပန္ခ်က္ဖလွယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤကနဦးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးေဖာ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားမွာ -   
 
အဆင့္ ၁။ ကနဦး စစ္ေဆးမႈ 
 

OHCHR အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သည္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ ၏သဘာပတိျဖစ္သူႏွင့္အတ ူ
လက္ခံ ႏိုင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚအေျချပဳကာ ေရာက္ရိွလာသည့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကမ္်ား (တုိင္ၾကားမႈမ်ား) 
အားလံုးကုိ စစ္ေဆးျပီး၊ ခုိင္လုံမႈမရွိ သုိ႔မဟုတ္ အမည္မေဖာ္ျပထားေသာ တုိင္စာမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ထားပါသည္။ ဆက္သြယ္ 
သတင္ေပးပို႔ခ်က္ သည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ေနာက္တစ္ဆင့္အဆြက္ လက္ခံမႈျပဳလုိက္ေသာ္၊ ၎အားေရးသားသူသည္ 
အသိအမွတ္ျပဳစာ တစ္ေစာင္ကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာရာအစုိးရသုိ႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်ကက္ု ိတုန္႔ျပန္ရန္ 
အတြက ္ေပးပို႔ပါသည္။  
 
အဆင့္ ၂။ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ 
 

ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအၾကံေပးေကာ္မတီမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
အဖြ႕ဲဝင္ ၅ ပါဝင္ျပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ရက္ၾကာအစည္းအေဝး ၂ ၾကိမ္ေတြ႔ဆုံရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ လုပ္ငန္း 
အဖြ႕ဲသည္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈကုိ ေက်ာ္လြန္လာသည့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အစုိးရမ်ားထံမွ ရရိွေသာ တုန္႔ျပန္ 
ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာကို လည္းေကာင္းစစ္ေဆးေပးသည္။ ၎စစ္ေဆးမႈကုိ အေျခခံလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆက္ တုိက္ျဖစ္ေနေသာ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ ပုံစံတစ္ရပ္ႏွင့္ ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထား 
ေပၚလြင္ေနသည့္ သီးသန္႔ အေျခ အေနတစ္စံုတစ္ရာအား အေျခအေနရပ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ဂရုျပဳမႈရရွိေစမည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သည္။  
 
အဆင့္ ၃။ အေျခအေနရပ္မ်ားဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ 
 

အေျခအေနရပ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲကု ိလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အဖြ႕ဲဝင္ ၅ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ၎တို႔သည္ ကိယု္စီ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ၾကကာ၊  ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ မွ လႊအဲပ္ ထားသည့္ 
အေျခအေနရပ္မ်ားကို စဥ္းစားေပးရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ရက္ၾကာအစည္းအေဝး နွစ္ၾကိမ္ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ တာဝန္ခ်မွတ္ထားပါ 
သည္။ ၎သည ္လႊအဲပ္ထားသည့္အမႈကိစၥမ်ားအား သုံးသပ္ေပးျပီး၊ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုံစံတစ္ရပ္ 
ထုတ္ေဖာ္သည့္ အေျခအေနတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာအထူးအၾကံျပဳ 
ခ်က ္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံမႈတစ္ရပ္ကိ ုလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအတြက္ ထုတ္လုပ္ ေပးပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္ 
၎သည ္အေျခအေနတစ္ရပ္အား သုံးသပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိ္င္ပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးအၾကံေပးေကာ္မတီ အေၾကာင္းပုိမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏  အခန္း ၅ 
(လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ) ကိုၾကည့္ပါ။  

 
 

အဆင့္ ၄။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ  
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ အေျခအေနရပ္မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ယူေဆာင္လာသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားကို လုိအပ္ 
သလိုမၾကာခဏ မ်က္ႏွစံုညီ စဥ္းစားေပးသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး ၁ ၾကိမ္ေတြ႔ဆုံသည္။ ၎သည ္အေျခအေနရပ္ 
မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ၏အစီရင္ခံစာကို စစ္ေဆးပါသည္။ အျခားဆံုးျဖတ္မႈမ်ားမရွိက လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ယင္းထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကုိ အေျချပဳလ်က္ ေကာင္စီသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပုံစံတစ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူမႈျပဳႏုိင္ 
သည္။ ၎အေနျဖင့္ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။  
 

 ဆက္လက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေၾကာင္းခုိင္လုံမႈမရိွက အေျခအေနရပ္အား 
ဆက္လက္ထည့္သြင္းစဥ္းစာမႈမွ ရပ္နားရန္၊ 
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 အေျခအေနအားသံုးသပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံံံမွ ထုိက္သင့္ေသာအခ်ိန္ကာတစ္ခုအတြင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆုိုျခင္း၊ 

 အေျခအေနအား သုံးသပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိျပီး၊ လြတ္လပ္ျပီး အဆင့္ျမင့္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္တစ္ဦးအား အေျခအေနအားေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အစီရင္ခံေပးရန္၊ 

 လွ်ိဳ႕ဝွက္တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္ရွိကိစၥရပ္အား သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းအား ရပ္နားျပီး အမ်ားျပည္သူ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကုိ ရရွိရန္၊ 

 OHCHR မွ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအား နည္းပညာဆိုင္ရာပူးေပါင္းမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးပ့ံပုိးမႈ သုိ႔မဟုတ ္
အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈေအာက္ရိွ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တသီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားတို႔မွ ေပးပုိ႔သည့္ 
အခ်က္အလက္အားလံုးကုိလည္းေကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္မ်ားစြာတုိ႔၌ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလည္းေကာင္း 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈရပ္တန္႔လုိက္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။  
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေအာက္၌ တိုင္ၾကားမႈတစ္ရပ္အား 
မည္သည့္ေနရာသို႔ေပးပို႔ရမည္နည္း 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၁ - ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားအတြက္ စံျပတိုင္ၾကားစာပံုစံ 
 

 ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္တြ ဲစာခ်ဳပ္ 

 ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမႈ (သို႔) 
အျပစ္ေပးမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 လူမ်ိဳးေရးခြျဲခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
 

 
အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ မည္သည္ကို တိုင္တည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

 

ရက္စြဲ - ______________________ 
 

 ၁။ တိုင္ၾကားသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား - 
 မိသားစုအမည္ 
 ပထမအမည္စာလုံး(မ်ား) 
 လူမ်ိဳး 
 ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးရပ္ 
 ဤတိုင္ၾကားမႈႏွင့္ စာေပးစာယူလုပ္ရန္အတြက္လိပ္စာ 
 ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္အားတင္သြင္းမႈကုိ ေအာက္ပါမွ မည္သည္ျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ 

 သင္ကုိယ္တုိင္အတြက္၊ 
 အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိယ္စား။ 

 
[တုိင္ၾကားမႈသည္ အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ကိုယ္စားတင္သြင္းမႈျဖစ္ပါက] 

 ထုိအျခားပုဂၢိဳလ္၏ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ - 
 မိသားစုအမည္ 
 ပထမအမည္စာလုံး(မ်ား) 
 ႏိုင္ငံသား 
 လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ တည္ေနရာ 

 

သင္သည့္ ကာယကံရွင္၏ သိရွိမႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက၊ ဤတိုင္ၾကားမႈကို သင္မွ 
ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ခြင့္ျပခ်က္၊  
သုိ႔မဟုတ္ 
သင္သည္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွထားပါက၊ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏင့္ွ သင္၏ ဆက္ႏႊယ္မႈအေျခအေနကုိ ရွင္းျပေပးျပီး၊ ထုိသူ/သူမ၏ 
ကုိယ္စား ဤတိုင္ၾကားမႈအား အဘယ္ေၾကာင့္တင္သြင္းရသည္ကုိ အေသးစိပ္ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

 

 ၂။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ/ ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ေသာပုဒ္မမ်ား 
 

 လုိက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာေနာက္ဆက္တြစဲာခ်ဳပ္၏အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ (လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီသုိ႔ 
တင္သြင္းေသာတိုင္ၾကားမႈျဖစ္ခဲ့ေသာ္)၊ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာေၾကညာမႈေဆာင္ရြက္ထားသည့္ (ညွဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ၊သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က် ေသာအျပဳမူ သို႔ဟုတ္ 
အျပစ္ေပးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္) ႏိုင္ငံ၏အမည္ 

 ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္သည္ဟုစြပ္စြထဲားသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ဗဲန္းရွင္း၏ပုဒ္မမ်ား 
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၃။ ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားအထမေျမာက္ျခင္း/ အျခားေသာ ႏ္ိုင္ငံတကာလုပ္ထ့ုးလုပ္နည္းမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
 စြပ္စြမဲႈျပဳသည္ ့ခံရသူ(မ်ား)၏ကိုယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျဖစ္သူမွ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအတြင္း စြပ္စြမဲႈ 

ျပဳထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ကုစားမႈရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား --တရားရံုးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
အမ်ားျပည္သူအာဏာပိုင္မ်ားကို အားကုိးအားထားျခင္းအပါအဝင္ မည္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲ 
သည္၊ မည္သည့္အခိုင္မာတြကဆ္ုိမႈကု ိမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျပဳခဲ့သည္၊ ႏွင့္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ားရရခဲ့သည္ဟူေသာ 
အေသးစိပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 

 ၎တုိ႔၏ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ မလုိအပ္ဘဲအခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း၊ ၎တုိ႔သည္ထိေရာက္မႈမရိွျခင္း၊ ၎တုိ႔သည္သင္ ့
အတြက္ မရရိွႏိုင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ား စသည္တုိ႔ေၾကာင္ ့ထိုကုစားမႈမ်ားကု ိမျပီးေျမာက္ခဲ့ 
ပါက၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အေသးစိပ္ရွင္းျပေပးပါ၊ 

 သင္သည္ဤအမႈကုိ အျခားႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ ေက်ေအးမႈးမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သုိ႔ 
တင္သြင္းခ့ဲပါသလား (ဥပမာ - အေမရိကတိုက္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးခံုရံုး၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အာဖရိကလူသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္)၊ 

 ထုိသို႔တင္သြင္းခ့ဲဖူးပါက မည္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား ၾကိဳးပမ္းခ့ဲသည္၊ မည္သည့္ေတာင္ဆုိမႈမ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲ 
သည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္၊ မည္သည့္ရလဒ္မ်ားရရိွခဲ့သည္တုိ႔ကုိ အေသးစိပ္ေဖာ္ျပပါ။  

 
၄။ ျဖစ္ရပ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ  
 အခ်ိန္ကာလအစဥ္အလိုက္ စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ခ်ိဳးေဆာင္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား 

ကုိ အေသးစိပ္ေဖာ္ျပပါ။ သင္၏အမႈအား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမည့္ အခ်က္အလက္ 
အားလုံးကုိ ထည့္သြင္းပါ။ သင္၏အခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား 
ကုိ သင္မည္သုိ႔ထင္ျမင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။  

 စာေရးသူ၏လက္မွ 

 
၅။ ပံ့ပိုးမႈျပဳေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား စစ္ေဆးမႈစာရင္း (မိတၱဴမ်ား၊ မူရင္းမဟုတ္၊ ကို သင္၏တိုင္ၾကားမႈ ႏွင့္အတူ 
ပူးတြရဲန္) 
 အေရးအသားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က ္(အကယ္၍ သင္သည့္အျခားသူတစ္ဦး၏ကိုယ္စား တိုင္ၾကားမႈ 

တငသ္ြင္းျပီး၊ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္၏လစ္ဟာမႈကုိ ရွင္းခ်က္မထုတ္ပါက)၊  
 သင္၏ အခိုင္အမာတြက္ဆုိမႈအေပၚ ျပည္တြင္းတရားရံုးမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

(သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမိတၱဴတစ္စံုသည္လည္း အကူညီအေပးပါမည္)၊ 
 အျခား ႏိုင္ငံတကာစံုးစမ္းစစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ေအးမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္စံုတစ္ရာအား တုိင္ၾကားမႈမ်ား 

တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၊ 
 သင္၏ တြက္ဆုိုမႈႏွင့္ /သုိ႔မဟုတ္ သင္၏အေၾကာင္ျပခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အထက္အမွတ္ ၄ ရိွ သင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္ 

အား အတည္ျပဳေပးသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္စံုတစ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံမႈေပးေသာ အျခားသက္ေသမ်ား 
စသည့္ သင္၏အခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ပမာဏကု ိေဖာ္ျပေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။  

 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္မပူးတဲြခဲ့၍ သင့္ထံမွသာ ၎တို႔အား ေတာင္းဆိုလာပါက၊ သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြ႕ဲ လုပ္ငန္းသံုးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္မဟုတ္ပါက၊ သင္၏တိုင္ၾကားမႈအတြင္ ထညူ္သြင္း 
စဥ္းစားေပးမႈသည္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားပါလိမ့္မည္။  
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၂ - ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုက္နာရန္ေရႊးခ်ယ္ခြင့္ ရိွေသာ 
ေနာက္ဆက္သြစဲာခ်ုပ္ 

 
 

၁။ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေရးသားသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
 

 မိသားစုအမည္ 
 ပထမအမည္စာလုံး(မ်ား) 
 ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးရပ္ 
 လူမ်ိဳး/ႏိုင္ငံသား 
 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္/မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ (ရိွလွ်င္) 
 လိင ္
 အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန/ကေလးသူငယ္မ်ား 
 အလုပ္အကုိင္ 
 တိုင္းရင္းသားေနာက္ခံ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း 
 လက္ရိွေနရပ္လိပ္စာ 
 လွ်ိဳ႕ဝွက္စာေပးစာယူမႈမ်ားအတြက္ စာပို႔လိပ္စာ (ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္မတူလွ်င)္ 
 ဖက္စ/္တယ္လီဖုန္း/အီးေမးလ ္
 တုိင္ၾကားစာအား ေအာက္ပါမည္သည့္အခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးပါ - 

 စြပ္စြသဲူ (မ်ား) - စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ခံရသူမ်ားစုေပါင္းသည္ အဖြ႕ဲတစ္ခုျဖစ္က တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

 စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ခံရသူ(မ်ား)ကိုယ္စား - ခံရသူ(မ်ား)၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ သက္ေသ 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေသာသေဘာတူညီခ်က္မပါရွိသည့္ တုိင္ၾကားမႈတင္သြင္းခ်က္အား ရွင္းလင္း 
ေပးသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးပို႔ပါ။  

 

၂။ စြပ္စြမဲႈျပဳသည့္ခံရသူ(မ်ား)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (စာေရးသူမဟုတ္ခ့ဲပါက) 
 

 မိသားစုအမည္ 
 ပထမအမည္စာလုံး(မ်ား) 
 ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးရပ္ 
 လူမ်ိဳး/ႏိုင္ငံသား 
 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္/မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ (ရိွလွ်င္) 
 လိင ္ 
 အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန 
 အလုပ္အကိုင္ 
 တိုင္းရင္းသားေနာက္ခံ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း 
 လက္ရိွေနရပ္လိပ္စာ 
 လွ်ိဳ႕ဝွက္စာေပးစာယူမႈမ်ားအတြက္ စာပို႔လိပ္စာ (ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္မတူလွ်င)္ 
 ဖက္စ/္တယ္လီဖုန္း/အီးေမးလ ္

 

၃။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္မ်ား 
  

 အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံ၏အမည္ 
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၄။ စြပ္စြမဲႈျပဳထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ(မ်ား)၏ သေဘာသဘာဝ  
 

သင္၏အခိုင္အမာတြက္ဆိုခ်က္အား ခုိင္လံုေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေသးစိပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ 
 စြပ္စြမဲႈျပဳသည္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ(မ်ား)ႏွင့္ စြပ္စြထဲားသည့္တရားခံ(မ်ား)ဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ 
 ေန႔စြ ဲ(မ်ား) 
 ေနရာ (မ်ား) 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြခဲ်က္။ 

အကယ္၍တိုင္ၾကားမႈသည္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုထက္ပို၍ ရည္ညႊန္းပါက ကိစၥရပ္တစ္ခုစီအား သီးျခားေဖာ္ျပေပးပါ။  
 

၅။ ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ေျခလွမ္းမ်ား  
 

ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားရရိွရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ၊ ဥပမာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ မူဝါဒ 
သို႔မဟုတ္ ကုစားမႈအစီအစဥ္မ်ား ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပံုမ်ား၊ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ -  

 ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ကုစားမႈအမ်ိဳးအစား(မ်ား) 
 ေန႔စြ ဲ(မ်ား) 
 ေနရာ (မ်ား) 
 စတင္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ 
 မည္သည့္အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအား လိပ္မူခဲ့သနည္း 
 အမႈအားၾကားနာမႈျပဳသည့္တရားရံုး၏အမည္ (ရွိခဲလွ်င္) 
 ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားမရရိွခဲ့ပါက အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ 

 

မွတ္ရန္ - သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းအားလုံး၏ မိတၱဴမ်ားကုိ ပူးတြဲေပးပါ။  
 

၆။ အျခားေသာႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  
 

လက္ရွိအမႈသည္ အျခားႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုေအာက္၌ 
စစ္ေဆးမႈျပဳထားျပီး သို႔မဟုတ္ ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသလား။ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ 

 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအမ်ိဳးအစား(မ်ား) 
 ေန႔စြ ဲ(မ်ား) 
 ေနရာ (မ်ား) 
 ရလဒ္မ်ား (ရွိလွ်င္) 

မွတ္ရန္ - သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းအားလုံး၏ မိတၱဴကို ပူးတြဲေပးပါ။  
 

၇။ ေန႔စြဲ ႏွင့္ လက္မွတ္္ 
 

ေန႔စြဲ/ေနရာ - ____________________________ 
 

ေရးသားသ(ူမ်ား)ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ခံရသူ(မ်ား)၏လက္မွတ္ - ___________________________________ 

 
၈။ ပူးတြထဲားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရင္း (မူရင္းကိုမေပးပို႔ပါႏွင့္၊ မိတၲဴကိုသာေပးပို႔ရန္) 
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၉။ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံေငြမ်ား (FUNDS AND GRANTS) 
 

ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားစြာရွိေလရာ၊ အခ်ိဳ႕တုိ႔အား ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး (OHCHR) မွ 
တုိက္ရုိက ္စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳျပီး အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (NGO)မ်ား၊ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 
အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးျပဳေပးပါသည္။ ၎တို႔ 
သည္ အခ်ိဳ႕ေသာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားရွိ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။  
 

ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ား အား ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္းရွိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအျဖစ္ ရရိွႏုိင္ 
ပါသည္။ OHCHR ႏွင့္ အျခားေသာကုလသမဂၢရုံးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနရပ္မ်ားရွိ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားပ့ံပိုးေပးရန္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားစြာတုိ႔အား စီမံခန္႔ခြေဲပးပါသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ားကို 
အစုိးရ မ်ား၊ NGO မ်ား၊ အျခား ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား၏ 
ေစတနာအေလ်ာက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ လက္ခံရရွိျပီး ၎တို႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ခြေဲဝေပးပါသည္။  
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ NGO မ်ား၊ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ပေရာဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စသည္တုိ႔သည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား 
ပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားမွလည္း ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ရန္ပုံေငြ 
ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳလုိသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သမူ်ားအေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ 
သုံးသပ္မႈျပဳျပီး၊ စီမံခန္႔ခြေဲရးရာသတ္မွတ္ခ်ကႏ္ွင့္ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေစရပါမည္။  
 

ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွျခင္းသည္ NGO မ်ား ႏွင့္ အျခား 
အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား အတြက္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား တစ္စံုတစ္ရာ 
တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရိွႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။  
 

က။ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္ မည္သည္တို႔နည္း  
OHCHR မွ စီမံခန္႔ခြေဲပးသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ - 
 

 ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ သည္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အား 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးထားရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေဆးဝါး၊ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီပ့့ံပိုးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားကူညီပ့ံပိုးမႈပုံစံမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရိွသည့္အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ား၊ အထူးျပဳျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစင္တာမ်ား၊ ခံရသူသားေကာင္ 
မ်ားဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားတို႔ျဖစ္ၾကျပီး၊ မၾကာခဏအျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္၊ ဥပမာ ခံရသူမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ 
အစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။  

 
The Handbook is available in digital format on the OHCHR website at: http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ 
There you will find the Handbook’s chapters available for download, as well as links to all the references contained in the 
publication. 
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 မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ သည္ ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးမ်ား၌ မူရင္း 
ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ မူရင္းဌာေနလူထု အသုိင္းအဝို္င္း မ်ားႏွင့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္မႈကုိ ကူညီေပးရန္ ခရီးသြာစရိတ္မ်ားကို စီစဥ္ေပး 
ပါသည္။  

 ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ သည္ အေသးစားစီမံကိန္းေထာက္ပံံ့ေၾကးမ်ား ကု ိ
ခ်ေပးရာ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပုံစံမ်ား၏ ခံရသူသားေကာင္းမ်ားအား ပ့ံပိုးကူညီေပးေသာ 
အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ NGO မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူငယ္အဖြ႕ဲမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  

 “ရပ္ရြာလူထုမ်ားဝိုင္းဝန္းကူညီေရး” (ACT) စီမံကိန္း သည္ ေဒသႏၲရလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ပညာေပး အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေသးစားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားစီစဥ္ေပးပါသည္။  

 
အေရးၾကီးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီသည့္အျခားေသာ 
ရန္ပုံေငြႏွစ္ခုကုိလည္း ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 ကုလသမဂၢဒီမိုကေရစီရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲသည္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္အားေကာင္းလာေစရန္၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အားလံုး ပါဝင္လာေစေရး 
ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြစီစဥ္ေပးပါသည္။  

 ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ အဖြ႕ဲသည္ မသန္စြမ္းပုဂိၢဳလ္မ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည ္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကုိ ဦးတည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးရန္ အေသးစား ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား 
စီစဥ္ေပးပါသည္။  

 
အျခားေသာကုလသမဂၢရုံးမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြေဲပးပါေသာ္လည္း OHCHR အား ယင္းရန္ပုံေငြႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ 
တာဝန္ခြခဲန္႔ေပးထားပါသည္။  
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ဆက္သြယ္ရန္  
 

OHCHR မွစီမံခန္႔ခြေဲပးသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား  
 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္  ကုလသမဂၢ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ 
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 917 93 15 
Fax: +41 (0)22 917 90 17 E-
mail: unvfvt@ohchr.org 
 
မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ 
Voluntary Fund for Indigenous Populations 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 928 91 64 or +41 (0)22 928 91 42 Fax: 
+41 (0)22 928 90 66 
E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 
 
ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြ 
United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 928 93 81 or +41 (0)22 928 91 64 Fax: 
+41 (0)22 928 90 66 
E-mail: SlaveryFund@ohchr.org 
 
‘ရပ္ရြာလူထုမ်ားဝိုင္းဝန္းကူညီေရး (ACT) စီမံကိန္း 
ACT Project 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 
+41 (0)22 928 90 61 
E-mail: ACTProject@ohchr.org 
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OHCHR သည္ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ခြခဲန္႔ထားရိွသည့္ အျခားေသာကုလသမဂၢရံုးမ်ားမွစီမံခန္႔ခြသဲည့္ရန္ပံုေငြမ်ား 
 
ကုလသမဂၢဒီမိုကေရစီရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ  
United Nations Democracy Fund (UNDEF)  
United Nations  
One UN Plaza, Room DC1-1330  
New York, NY 10017  
United States of America  
Phone: +1 917 367 42 10 or +1 917 367 80 62  
Fax: +1 212 963 14 86  
E-mail: democracyfund@un.org 

 
ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ  

 
မသန္းစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕ 
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာန 
United Nations 

 
Two UN Plaza, DC2-1372 New 
York, NY 10017 United States 
of America Fax: +1 212 963 
01 11 E-mail: enable@un.org 

 

ခ။ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကိုမည္သို႔ေဆာင္ရြက္သနည္း 

၁။ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ  
 

ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢေစနာ့ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္သည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္  လူသားျခင္းစာနာေသာ ပ့ံပိုးမႈမ်ား (ေဆးဝါး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ေငြ 
ေၾကးဆုိင္ရာ) အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကး စီစဥ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၎ကို အမ်ားအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျပီး ျဖစ္ေသာ 
ကူညီမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ NGO မ်ား၊ အထူးျပဳ ျပန္လည္ ျပဳစု 
ပ်ိဳးေထာင္ေရး စင္တာမ်ား၊ ခံရသူမ်ားဆိုင္ရာ အသင္း အဖြဲ႕မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ေဆးရုံမ်ား အားျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ 
မၾကာခဏ အျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာာင္ရြက္ပါသည္။ 
အစုိးရပုိင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားး စသည္တုိ႔မွ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။  
 

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရန္ပုံေငြသည္ OHCHR မွအၾကီးမားဆံုးစီမံခန္႔ဖြမဲႈျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ 

တြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညိေပးပါသည္။ ၎ကို 

ကုလမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ဘုတ္အဖြ႕ဲ၏အၾကံေပးခ်က္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြပဲါသည္။ ဘုတ္အဖြ႕ဲသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ 

ၾကိမ္ေတြ႔ဆုံရာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မူဝါဒအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြး 

သည္။ ၎သည ္ယခင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား သုံးသပ္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးအသစ္မ်ား 

mailto:enable@un.org
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ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ရန္ပုံေငြေပးသည့္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အဖြအဲစည္းဆုိင္ရာ 
အလွဴရွင္မ်ားတို႔ျဖင့္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆုံကာ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ  အေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳပါသည္။  
 

ရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ၏အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြ႕ဲႏွင့္ ဘုတ္အဖြ႕ဲတုိ႔သည္ ဂ်ီနီဗာရိွ OHCHR  တြင္အေျခစိုက္ပါသည္။ စီမံကိန္း 
ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းအား အတြင္းေရးရုံးအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ကာ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ 
အခန္းက႑ မွာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို အကျဲဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြ႕ဲသည္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ား အပါအဝင္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္စားမႈျပဳေပးပါသည္ -  
 စီမံကိန္းတစ္ရပ္မွ ကူညီပ့ံပိုးေပးရမည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားတို႔၏ အေရအတြက္၊ 
 ခံခဲ့ရသည့္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ခံရသည့္အက်ိဳးအဆက္မ်ား၊ 
 လုိအပ္ေနေသာ ကူညီပ့ံပိးမႈအမ်ိဳးအစား၊ 
 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအားကူညီပ့ံပိုးေပးရာတြင္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအေတြ႔အၾကံဳ၊ 
 ကူညီေပးရမည့္ ခံရသူမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (case studies)မ်ား၊ 
 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား လူသားျခင္းစာနာေသာကူညီပ့ံပုိးမႈအတြက္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားကို ကူညီ 

ေပးရန္လုိအပ္မႈ၊ အမ်ားစုတြင္ အလြန္နည္းပါးေသာရန္ပံုေငြသာရရိွသည္။ ဦးစားေပးေဒသမ်ားမွာ - အာဖရိက၊ 
အာရွ၊ အာရွအလယ္ပုိင္းႏွင့္ ဥေရာပအေရွ႕ပုိင္းေဒသတို႔ျဖစ္သည္။ 

 
ရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ ၁၂ လ ကာလကုိ လႊမ္းျခဳံပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ရပ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈအသစ္တင္သြင္းႏုိင္ျပီး၊ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ယခင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအသံုးျပဳမႈအေပၚ အေၾကာင္းအရာ၊ 
ေငြေၾကးႏွင့္ စာရင္းစစ္မႈ တို႔ဆိုင္ရာ ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ား ရရိွမွသာလွ်င္ အသစ္ေသာေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ 
ေထာက္ခံ ေပးမည္ျဖစ္သည္။  
 

ေထာက္ပံ့ေၾကးစက္ဝန္းအေက်ာ့သည္ ေအာက္ပါခုႏွစ္အသီးသီးျဖစ္သည္ - 
 ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားလက္ခံမႈႏွင့္ ယခင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားအသုံးျပဳမႈအစီရင္ခံစာေပးသြင္းရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ 

ဧျပီလ ၁ ရက္ 
 ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ရုံးအဖြ႕ဲ၏ အကျဲဖတ္စိစစ္ခ်က္၊ႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံ  

ၾကိဳတင္စစ္ေဆးေရးအလည္ပတ္သြားေရာက္မႈ - ဧျပီလ မွ စက္တင္ဘာလအထိ၊ 
 ဘုတ္အဖြ႕ဲ၏အစည္းအေဝး - ေအာက္တိုဘာ 
 ဘုတ္အဖြ႕ဲ၏ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေလွ်ာက္ထားသူထံေပးျခင္း - ႏုိဝင္ဘာ၊ 
 ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း - ဇန္နဝါရီလမွ ေနာက္ထပ္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္အထိ 

 
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သုိ႔ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္နည္း76 

 
မည္သူသည္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း 
 အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရာ၊ ၎တြင္ NGO မ်ား၊ အထူးျပဳ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳး 

ေထာင္ေရးစင္တာမ်ား၊ ခံရသူမ်ားဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရုံမ်ား၊ ႏွင့္ ၾကိမ္ဖန္နည္း 
ေသာအားျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည့္ ခံရသူကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
ေရွ႕ေနမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  

 အစုိးရမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (သုိ႔) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 
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 အစိုးရမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သုိ႔ လွဴဒန္းမႈျပဳႏိုင္သည္။  ပိုမိုသိရိွလုိပါက 
အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။  
 



ကုလမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး  181       

 

 
 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာရက္စက္မႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ (သို႔) နိမ့္က် ေသာအျပဳမႈ (သုိ႔) 

အျပစ္ေပးမႈခံရသည့္ လူသားအားလုံးအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိ္င္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၁ တြင္ 
နားလည္ထားရသည္အတုိင္း စီမံကနိ္း၏ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးခံစားသူမ်ားသည္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသူ (သုိ႔) 
၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ရမည္။  

 စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအားတိုက္ရုိက္ကူညီမႈတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ 
ထားသင့္ျပီး၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းဆုိမႈတင္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းသည့္ ေနရာတက်ရွိျပီး ျဖစ္ရမည္။  

 ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွရရိွႏုိင္သည့္ ရန္ပုံေငြ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာပုံစံအား အသုံးျပဳ 
ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ 

 ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဧျပီလ ၁ ရက္မတိုင္မီ ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ၏အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕ထံသို႔တင္သြင္းရမည္။  
 
ရန္ပုံေငြအား ပထမဆံုးအၾကိမ္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ -  

 ၎တုိ႔အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရမည္၊ 
 ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအားတုိက္ရုိက္ကူညီပံ့ပုိးေပးရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေတြ႔အၾကဳံ 

ရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္ (ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားအားပူးတြေဲဖာ္ျပေပးရမည္)၊ 
 စီမံကိန္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္တို႔အား ရွင္းျပေပးရမည္၊ 
 အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာျပ႒ာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 
မည္သို႔ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို လက္ခံမည္နည္း 

 

 ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းဆုိသည့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားႏွင့္၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား 
အတြက ္ေဆးဝါး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေေရးရာ၊ လူသားျခင္းစာနာမႈတုိ႔အား  ပ့ံပိုးေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကူညီပ့ံပိုးမႈပုံစံမ်ားစီစဥ္ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသင့္ပါသည္၊  

 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းထသဲုိ႔ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ 
သဟဇာတျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုလက္ခံပါသည္၊ 

 ရရိွႏုိင္သည့္ရန္ပုံေငြအေပၚမူတည္၍ ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား ကုသမႈကုိ အထူးျပဳသည့္  ပေရာဖက္ရွင္ 
နယ ္သင္တန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြမဲ်ားတို႔အတြက္လည္း 
ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအခ်ိဳ႕ကုိလည္းစီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္၊ 

 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရးလႈံ႔ေဆာ္ပြမဲ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတားျမစ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္  
အျခားစီမံကိန္းမ်ားအားေငြးေၾကးပံ့ပုိးမႈစီစဥ္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ ေလွ်ာကလ္ႊာမ်ားကုိ လက္မခံပါ၊ 

 စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား၊ သုေတသနမ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ားထုတ္ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတ ူ
လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို လက္မခံပါ၊ 

 စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုအရ NGO အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း အတြက္ 
ရည္ရြယ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိ လက္မခံပါ၊ 

 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား တုိက္ရုိက ္ဥပေဒေရးရာပ့ံပုိးကူညီမႈစီစဥ္ေပးသည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားတင္သြင္းသည့္ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ 
အည ီတရားစီရင္ေရးသည္ ခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ အခမဲ့ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈ စီစဥ္ေပးမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ တင္သြင္းေပးရမည္။ ဥပေဒကူညီမႈေအာက္ရွိ ခံရသူမ်ား၏ စာရင္းကု ိ
ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္၊ 

 ရံပံုေငြသည္ ခံရသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအေလ်ာ္အစားမစီစဥ္ေပးပါ။  
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အေရးေပၚေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား 
 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏အစည္းအေဝးမ်ားႏွစ္ခုအတြင္း လက္ရွိ 
ရံပံုေငြအဖြဲ႕မွေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွထားေသာ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားၾကံေတြ႔ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အေရးေပၚ 
ကူညီမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္တင္သြင္းႏုိင္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎ 
တုိ႔၏ အေရးေပၚရံပုံေငြအတြက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕၏ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အေရးေပၚ 
ေငြေၾကးအကူညီ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လုိအပ္ေၾကာင္းကို စာတစ္ေစာင္ျဖင့္ အေသးစိပ္ရွင္းလင္းေပးရမည္။ ကူညီေပး 
သည့္ ခံရသူမ်ား၏ အေရးအတြက္ မထင္မွတ္ဘဲ တုိးပြားလာသည့္ အေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားကိုသာ 
အရည္အခ်င္း ျပည့္မီွသည့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္ (ဥပမာ၊ လူသားျခင္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္း 
မ်ားေၾကာင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား စုျပဳံလာျခင္း၊)။ 
 

 
ရံပံုေငြအဖြ႕ဲထံ ေလွ်ာက္လႊာမည္သို႔တင္သြင္းႏိုင္မည္နည္း  

 

စည္းမ်ဥ္းအရ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အြန္လုိင္းေထာက္ပံ့ေၾကးစီမံမႈစနစ္မွတဆင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ 
ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို စာရြက္ပုံစံအျဖစ္ ေလေၾကာင္းစာပုိ ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ ျဖင့္လည္း ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။  
 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔တင္သြင္းရမည္နည္း 
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ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္အခါ ေအာက္ပါအခ်က္ကို မွတ္သားေပးပါ - 
 
 ရံပံုေငြအဖြဲ႕၏ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ အသုံးမျပဳသည့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္းဆိုထားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး မျဖည့္သြင္းေပးလွ်င္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္၏ လက္မွတ္ႏွင့္ ရက္စြ ဲ
မပါလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ရံပုံေငြအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွသည့္ ပုံစံတစ္စုံတစ္ရာရွိေနလွ်င္ 
လည္းေကာင္း ရံပုံေငြအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 

 ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သုိ႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာ တစ္ခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစရမည္။ 
 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရံပံုေငြ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရိွလိုပါက OHCHR 
ဝက္ဘက္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ 
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၂။ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရံပံုေငြ 
 

မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရံပံုေငြ သည္ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ၂ ခုတြင္ မူရင္းဌာေနရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား ပါဝင္လာေစ 
ရန္ ပ့ံပုိးကူညီေပးပါသည္။ အဆုိပါကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ၂ ခုမွာ -  

 မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား ႏွင့္ 
 မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ အျမဲတမ္းဖိုရမ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 
မူရင္းဌာေနတိုင္ရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အသစ္ေသာ 
ယႏၲယားျဖစ္ျပီး77 ယခင္ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မရွင္၏ 
မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အား အစားထိုးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
 

ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား အေၾကာင္းပိုမုိသိရွိလုိပါက ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ အခန္း ၅ (လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ) 
ကုၾိကည့္ပါ။  

 
ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
အျမဲတမ္းဖုိရမ္သည္ နယူးေယာက္တြင္အေျခစိုက္သည့္ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ျပီး မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥ 
မ်ားဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား ကူညီပ့ံပိုးေပးပါသည္။ OHCHR မွစီမံခန္႔ခြသဲည့ ္မူရင္းဌာေန 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရံပုံေငြသည္ ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္သားျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခရီးသြားစရိတ္ေထာက္ပ့ံေၾကး စီစဥ္ေပးပါသည္။ 
ထုိသို႔အား ျဖင့္ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မ်ားကို မွ်ေဝ ႏိုင္ျပီး သင္ယူခဲ့သည္အရာမ်ားကို ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ယူလာႏုိင္ပါသည္။  
 
ရံပံုေငြအား ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ကုလသမဂၢ ဘ႑ာေရးစည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ၊ 
မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသာအေရးကိစၥမ်ားဆ္ိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳရွိျပီးျဖစ္ၾကေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခု၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ ျပဳပါသည္။  
 

မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ရံပုံေငြအားမည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္နည္း78 
 

ေဒသႏၲရအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ တတ္ၾကႊစြာ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကို ကမာၻ႔အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိရန္ သိသာစြာ 
ကူညီေပးပါသည္။ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲမ်ားသည္ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကုိယ္တိုင္တုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အေရးပါေသာ အဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည္။ ရံပံုေငြ၏ ခရီးသြားစရိတ္ ပ့ံပိုးမႈ 
သည္ ေထြျပားေသာမူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈျမွင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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 အစိုးရမ်ား NGO မ်ားႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရံပံုေငြအဖြဲ႕ထံလွဴဒန္းမႈျပဳနိုင္သည္။ လွဴဒန္းမႈျပဳရန္ 
ပိုမိုသိရိွလုိပါက အတြင္းေရးွမွဴးရံုးအဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။  
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မည္သူသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရပိုင္ခြင့္ရိွသမည္း 
 

မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူထုအသိုင္းအဝုိင္းတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားျပဳမ်ား -  
 ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား သုိ႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းဖုိရမ္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသူမ်ား၊ 
 မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ထိခုိက္မႈေပးသည့္ ျပႆနာမ်ား ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယား သုိ႔မဟုတ္ 

အျမဲတမ္းဖုိရမ္၏ က႑တြင္ ပုိ၍နက္နဲေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ပထဝီနယ္ပယ္ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိေစမည့္သူမ်ား။  

 
ေလွ်ာက္ထားမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 

 ခရီးသြားစရိတ္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီသာစီစဥ္ေပးသည္။ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳး 
ခံစားသူတစ္ဦးသည္ အက်ိဳးခံစားသူအား အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ အစားထိုးရန္ေတာင္းဆုိ၍မရပါ။  

 တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕၏အလုပ္အမႈေဆာင္မွ လက္မွတ္ 
ထုိးထားသည့္ ေထာက္ခံစားျဖင့္ ပူးတြဲေပးရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူကုိ္ယ္တိုင္မွ လက္မွတ္ေရးထားထားျခင္းကုိ 
ဘုတ္ဖြ႕ဲမ ွစစ္ေဆးေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

 အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုမွ အမ်ားဆံုး လူ ၂ ဦးသာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။  
 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံစာမ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕၏ 

လုပ္ငန္းသုံးဘာသာစကားမ်ား(အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သုိ႔မဟုတ္ စပိန္) ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္။ 
 ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရႊာလူထုရွိ ၎တို႔၏တာဝန္ကု ိေဖာ္ျပ 

ေပးရမည္။  
 အျမဲတမ္းဖုိရမ္၏အစည္းအေဝးတစ္ရပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးမွတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ထုတ္ေပးေသာ 

ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈယႏၲယားဆုိင္ရာအစည္းအေဝးသုိ႔လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္အား 
ျဖင့္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ရန္ ဖယ္ခ်န္မထားပါ။  

 
 

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔တင္သြငး္ရမည္နည္း။ 

 
ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို OHCHR ဝက္ဘက္ဆိုက္တြင္ရရွိႏိုင္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ 
မတုိင္မီ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔တင္သြင္းရမည္ -  
Voluntary Fund for Indigenous Populations  
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
 
Palais des Nations 8–14, 
avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 928 91 64 or +41 (0)22 928 91 42 Fax: 
+41 (0)22 928 90 66 
E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 
မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ OHCHR ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရိွလိုက OHCHR ဝက္ဆိုက္သို႔ 
ဝင္ၾကည့္ပါ။  
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၃။ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပံုေငြ 
 

ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုသ႑ာန္မ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢရန္ပံုေငြ သည္ အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ 
NOG မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူငယ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား 
တုိ႔၏ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပုံစံမ်ား (ဥပမာ၊ ကေလးလုပ္သား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ) ၏ သားေကာင္မ်ား ကု ိ
ကူညီပ့့ံပုိးေပးသည့္ အေသးစားေထာက္ပ့ံေၾကး ကု ိစီစဥ္ေပး ပါသည္။ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေၾကး၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
ဖြ႕ဲစည္းျပီးျဖစ္ေသာကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားျဖင့္ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရၾကသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားထံသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အကူညီ 
မ်ားတိုးခ်ဲ႕ေရာက္ရွိလာေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည ္အမ်ားအားျဖင့္ေအာက္ေျခအဆင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေသးငယ္ေသာ ရံပုံေငြမ်ားျဖင့္ ခံရသူေျမာက္မ်ားစြာအား တုိက္ရုိက္ကူညီ 
ေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိသည္။  
 

ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပုံစံမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရံပုံေငြအား မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္နည္း 
 

ယေန႔တြင္ မ်ားစြာေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကမာၻေဒသအသီးသီးရွိ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပုံစံမ်ား၏ သားေကာင္ 
မ်ားအတြက္ တုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ျခင္းတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ျပဳမႈႏွင့္ဆင္တူေသာ က်င့္သုံးမႈမ်ားမွာ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရွိေနၾကရာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ 
ထုိဖုံးကြယ္ ထားခံရေသာ လူ႔အခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးပါေသာ က႑မွ ေဆာင္ရြက္ ႏုိ္င္ပါသည္။ 
ယေန႔အခြ “ကၽြန္ျပမႈ” ဟူသည့္စာကားလုံးသည္ ေထြျပားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခဳံပါသည္။ ေရွးရုိးစဥ္ 
လာ ကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ေရာင္းဝယ္ေရးတုိ႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားေရာင္းစားျခင္း၊ ကေလးလိင္လုပ္ငန္း၊ ကေလးသူငယ္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းရုပ္သံဗီဒီယုိမ်ား၊ ကေလးလုပ္သားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ မိန္းကေလးမ်ားအား၏ လိင္အဂၤါအစိတ္အပုိင္း 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ ေၾကြးျမီေႏွာင္ၾကဳိး၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူ႔ခႏၶာ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ား ေရာင္းစားျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ ႏွင့္ အသားေရာင္ခြျဲခားမႈႏွင့္ ကုိလိုနီအစုိးရမ်ား 
ေအာက္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာက်င့္သုံးမႈမ်ား စသည္တု႔ိရိွပါသည္။  
 
စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား သည္ အထူးသျဖင့္ NGO မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူငယ္အဖြ႕ဲမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက့ဲသို႔ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔မွ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ကၽြန္ျပဳမႈ ကု ိ
ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ပါဝင္လာမႈ တုိးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။  
 

စီမံကိန္းေထာက္ပံေၾကးမ်ားအား မည္သူတို႔မွရရိွႏိုင္သနည္း 
 ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအား တုိက္ရုိက္ကူည ီ

ေပးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား။ တုိက္ရုိက္ကူညီေပးေနမႈသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအမ်ားစုကုိ ခ်ီးျမွင့္ရန္ ထည့္တြက ္

ေပးသည္။  ရံပံုေငြမ်ားကို အတည္ျပဳေပးျပီး ဖြ႕ဲစည္းျပီးျဖစ္သည့္ ခံရသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေသာ၊ ဥပေဒ 

ေရးရာ၊ ေငြၾကးဆုိင္ရာ ကူညီမႈမ်ားပ့ံပိုးေပးေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္အေျခအဆင့္ 

ကြန္ယက္အဖြ႕ဲမ်ားမွတဆင့္ လက္ခံရရိွမည့္သူထံလႊဲအပ္ပါသည္။   

 ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈအစီအမံမ်ားႏွင့္သင္တန္းမ်ားအားျဖင့္ ခံရသူမ်ားအား သြယ္ဝုိက္ပံ့ပိုးကူညီေသာ အဖြ႕ဲအစည္း 

မ်ား။ ေရႊးခ်ယ္မႈျပဳေသာ စီမံကိန္းအမ်ားစုတုိ႔တြင္ ခံရသူမ်ားအား မိမိကုိယ္ကုိရပ္တည္ႏုိင္မႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ 

မ်ားအား ပုိမုိခုခံတားဆီးႏုိင္မႈတုိ႔ျဖစ္လာေစရန္ကူညီေပးသည့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္ 

မ်ားပါဝင္သည္။   
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ေလွ်ာက္ထားမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
 

 အြန္လိုင္းမွရရိွႏုိင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊပုံစံမူရင္းအား ေလေၾကာင္းစာပုိ႔မႈျဖင့္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ရက္စြႏွဲင့္ 
လက္မွတ္ထိုးမႈပါရွိရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ (သုိ႔) စပိန္ဘာသာျဖင့္ တင္သြင္းႏုိင္သည္။  

 အဖြ႕ဲအစည္းတစ္သည့္ ရံပုံေငြမွ အမ်ားဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ အထိ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။  
 ကမာၻေပၚရိွ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားအားတတ္ႏုိင္တမွ်အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ကူညီေပးႏိုင္ရန္  ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ 

ေဒသအားလံုးမွ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။  
 စီမံကိန္းမ်ားသည္ က်ား၊မ ေရးရာညီမွ်ေရးကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္၊ 
 စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တုိက္ရုိက ္

ကူညီပ့ံပုိးမႈအတြက္ ခြေဲဝသတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာNGOR တစ္ခုမွ တဆင့္ 
စီးဆင္းေစႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၏တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိမွ် ထိန္းသိမ္း 
၍မရပါ။  

 အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြ႕ဲမ ွေတာင္းဆိုသည့္ အပုိေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္သြင္းရန္ ဒုတိယအၾကိမ္ 
အထိအေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း မရရိွသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

 
 
 

ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားဆ္ိုင္ရာ ေစတနာ့ရန္ပံုေငြမွ အက်ိဳးခံစားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
 

Mahila Seva Samithi, အိႏၵိယ - 
၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ ၊ ကန္ေဒၚလာ 
၂၀၀၀၀ တန္ဖိုးရွီသည့္ကူညီမႈသည့္ 
ကေလး သူငယ္ သားေကာင္ေပါင္း ၈၈ 
ဦးအား မူလတန္းက်ာင္းမ်ာသုိ႔ အပ္ႏွံ 
ေပးခ့ဲျပီး ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား ကု ိ
လည္း ကူညီ ပ့ံပုိးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။  

စီမံကိန္းသည္ကေလးသူငယ္မ်ား၏  
ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုိ စစ္ေဆးရန္ 
အတြက္ ၄ လ တစ္ၾကိမ္ ေနာက္ဆက္ 
တြဲ သုံးသပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
 

Jadakris, ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား -  
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္၊ ကန္ေဒၚလာ ၆၄၀၀ 
တန္ဖုိးရိွသည့္ကူညီမႈသည္ လူကုန္ 
ကူးခံရသူေပါင္း ၃၀ ဦးအား ပံ့ပုိး 
ေပးခ့ဲျပီး၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး ဝင္ေငြ 
ရရိွေစရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း တုိ႔ 
ကုိေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
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ေလွ်ာ္လႊာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔တင္းသြင္းရမည္နည္း 
 

ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလွ ၁၅ ရက္ မတိုင္မီ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ တင္ရမည္ -  
 
United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 8–14, 
avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland 
Phone: +41 (0)22 928 93 81 or +41 (0)22 928 91 64 Fax: 
+41 (0)22 928 90 66 
E-mail: SlaveryFund@ohchr.org 
 
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္မႈရရိွႏိုင္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္ျပီး တင္သြင္းရပါမည္။ 
 
 

 
ပုိမိုသိရွိလုိပါက ေခတ္ေပၚ ကၽြန္ျပဳမႈပံုစံမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရံပံုေငြအဖြဲ႕ လက္ကမ္းစာေစာင္ 
ကိုၾကည့္ပါ။  

 

၄။ “ရပ္ရြာလူထုမ်ားဝိုင္းဝန္းကူညီေရး” စီမံကိန္း (Assisting Communities Together/ ACT) 
 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ OHCHR ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္တုိ႔သည္ “ရပ္ရြာလူထုမ်ားပုိင္းဝန္းကူညီေရး” (ACT) စီမံကိန္း 
ကု ိထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ၎သည္ ေဒသႏၲရရပ္ရြာလူထုမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ NGO မ်ား၊ ေဒသႏၲရအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာေရး အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကု ိအေသးစားေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၎သည့ ္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာပညာေပးျခင္းအတြက္ ကုလသမဂၢဆယ္စုႏွစ္အစီအစဥ္ (၁၉၉၅-၂၀၀၄) 
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာပညာေပးျခင္းအတြက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအစီအစဥ္တုိ႔၏ အေျခအေနရိွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
ပ့ံပိုးေပးမႈအေပၚ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ OHCHR ႏွင့္ UNDP တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၃ ႏုိင္ငံရွိ 
စီမံကိန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲပါသည္။  
 

ACT စီမံကိန္း၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈတစ္ခုလုံးအား OHHCR ရံုးခ်ဳပ္မွ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ပါဝင္သည့္ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ 
UNDP ဌာေနရံုးမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ OHCHR နယ္တာဝန္ခံ (သက္ဆုိင္လွ်င္) အျပင္အျခားကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
တုိ႔ပါဝင္သည့္ ေဒသႏၲရ “ACT လုပ္ငန္းအဖြဲ႕” သည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ကု ိေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွသူမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကာ့္ေလ့လာေပးရန္ တာန္ဝန္ရွိပါသည္။  
 

ACT စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေအာက္မွအထက္ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ အသုံးျပျပီး လူ႔အခြင့္အေရးအား ျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား 
အလုိက္ ေလ်ာ္ညီစြာ လက္ေတြ႔က်က်ေလးစားလိုက္ နာမႈ တုိးတက္ေစေရးအျမင္ျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
မႈကု ိအားေပးပါသည္။ ACT စီမံကိန္းသည္ အေျခခံမူအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတို႔အတြက ္ေဒသႏၲရစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
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ဥပမာအားျဖင့္ ၎မွ ရံပံုေငြပ့ံပုိးေပးခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ -  
 ဆရာ/မမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား 

ပါဝင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစြာအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ သင္တန္း သင္ရုိးမ်ား၊  
 ယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး ကမဲ္ပိန္းမ်ား၊ ဥပမာ - ျပဇာတ္ရုံေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား၊ 

အႏုပညာျပပြမဲ်ား ႏွင့္ ေရာ့ခ္ေတးဂီတအစီအစဥ္မ်ား၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာေပမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း/ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အာမီဒီယာမွတဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သတင္းျပန္ၾကားေရးစင္တာမ်ားဖန္တီျခင္း၊ 
 အခ်ိဳ႕ေသာ အကာကြယ္မဲ့အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ လိင္လုပ္သားမ်ား၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေဝဒနာရွင္မ်ား၊ 

မိဘမဲ့မ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔အတြက္၊ 
 ေက်ာင္းျပိဳင္ပြမဲ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလူငယ္ကလပ္မ်ားထူေထာင္ျခင္း အစရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 

အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား။ 
 

ACT စီမံကိန္းသုိ႔ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္မည္နည္း 
 
ACT စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ NGO မ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ 
ေဒသႏၲရမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကု ိေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈစီစဥ္ေပးပါသည္။  
 

ေလွ်ာက္ထားမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
 

 ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားသည့္စီမံကိန္းအား ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ရိွသည့္ အသင္းအဖြ႕ဲတစ္ခု ျဖစ္ရမည္။ 

 အဆုိျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းသည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ပံုစံကူးယူႏိုင္မႈရိွျပီး၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ အျမင့္ဆုံးေသာ 
ေရရွည္တည္တန္႔မႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စီစဥ္ေပးႏိုင္မည့္ ပုံစံျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၆ လထက္မၾကာလြန္သင့္ပဲ၊ ဘတ္ဂ်က္ကို အေမရိကကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ သာ ထားရွိရမည္။  
 ျပည္တြင္းကုလသမဂၢဗဟုိအဖြဲ႕သည္ပါဝင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ACT စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္တြင္းသတ္မွတ္ကာလ 

အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖန္႔ေဝ ျခင္းႏွင့္ စုသိမ္းျခင္းတုိ႔ကု ိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ UNDP ဌာေနရံုး သုိ႔မဟုတ္ 
OHCHR ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးပါသည္။  

 စီမံကိန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သုိ႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာတစ္ခုခုျဖင့္ 
တင္သြင္းရမည္။  
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ACT စီမံကိန္ ရံပံုေငြရရိွမႈ ဥပမာမ်ား  
 
 
Madagascar ျမိဳ႕တြင္ ACT စီမံကိန္း 
သည့္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးအေပၚ ဦးစားေပးသည့္ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အား ပံ့ပိုးေပးခ့ဲရာ ၎ 
တြင္ ရုပ္ေသးျပပြမဲ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
လက္စြစဲာအုပ္တစ္အ္ုပအား ျပင္ဆင္ကာ 
ျဖန္႔ေဝျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းစီမံကိန္း 
သည္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄ ခုရိွ ေက်ာင္း 
သားေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ထိေတြ႔ ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အစီအစဥ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ 
ေက်ာင္းစဖြင့္ခ်ိန္၌ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳေထာက္ခံခဲ့ 
ပါသည္။   
 

 
ပါလက္စတုိင္းနယ္ပယ္၊ ေတာငပို္င္းဂါဇာ 
ကမ္းေျမွာင္ေဒသရိွ ေတာင္ပိုင္းအမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ မီဒီယာ ဖိုရမ္ အား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ 
တြင္ ငယ္ရြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ မီဒီယာတြင္ လုပ္ေဆာင ္
ေနသူမ်ား၊ အတြက္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီး မီဒီယာသမားမ်ားသည္  
အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ ၎တုိ႔အလုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စိတ္ကူးမ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္၊ 
ခ်ိတ္ဆက္ ရန္ ႏွင့္ မွ်ေဝမႈတုိ႔တြင္ ပို၍ 
ခက္ခေဲၾကာင္း ၾကံဳေတြ႕ရျပီး၊ မီဒီယာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပမႈမရိွေၾကာင္း အသိ 
အမွတ္ျပဳျပဳ သျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ 
ဖိုရမ္တစ္ရပ္ စီစဥ္ေပး ရန္ အေရးၾကီး   

 
 
ထူေထာင္သူမ်ားက ယုံၾကည္ပါသည္။  
ACT ေထာက္ပ့ံေၾကးသည္ ေတာင္ပိုင္း 
ဂါဇာကမ္းေျမွာင္ေဒသမွ အမ်ိဳးသမီး 
သတင္းေထာက္ ၁၅ ဦးအတြက္ အမ်ိဳး 
သမီး အခြင့္အေရး ဦးစားေပးသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ သင္တန္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာတြင္ အမ်ိဳးသမီ 
မ်ားအထူးျပဳ မဂၢဇင္းတစ္ခု ပထမဆုံးအ 
အၾကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္းလည္းေကာင္း၊  
ေတာင္ပိုင္းဂါဇာကမ္းေျမွာင္ေဒသရွိ 
ကြျဲပားေသာနယ္ပယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြ ဲ၅ ခု 
ကုိလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။  

 
 
 
 

ACT စီမံကိန္းအား မည္သို႔ ဆက္သြယ္မည္နည္း 

 
ACT Project  
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 8–14, 
avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 - Switzerland Fax: 
+41 (0)22 928 90 61 
E-mail: ACTProject@ohchr.org 
 
ACT စီမံကိန္းအေၾကာင္းပိုမိုသိရိွလိုပါက OHCHR ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ ACT Project, Assisting Communities 
Together brochure for Phases I and II of the Project အား ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။  
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၅။ ကုလသမဂၢဒီမိုကေရစီရံပံုေငြအဖြ႕ဲ 
 

ကုလသမဂၢရံပံုေငြအဖြ႕ဲအဖြဲ႕ (UNDEF) အား ၂၀၀၅ ကမာၻ႔ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ရလဒ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ 
ဇူလုိင္လတြင္ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 79 ၎၏အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား၊ 
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢဌာနမ်ား၊ ရုံးမ်ား၊ ရံပံုေငြအဖြဲ႕မ်ား၊ အစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအပါအဝင္တုိ႔အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးေရး 
အား ပ့ံပိုးရန္ျဖစ္သည္။ UNDEF သည္ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေဆာက္အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္ 
တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းအားလုံး ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္လာေစျခင္းစသည့္တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။ ေထက္ပ့ံေငြရရိွႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ -  

 ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ 
 အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
 ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအေၾကာင္းပညာေပးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား 

အားေကာင္းလာေစျခင္း၊ 
 ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ သတင္းရရိွပိုင္ခြင့္၊ 
 လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
 တာဝန္ခံယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

UNDEF အား နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ကုလသမဂၢရံုးခ်ဳပ္ရွိ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢရံုး မွ စီမံခန္႔ခြေဲပးပါသည္။ 
မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ရံပံုေငြ အဆုိျပဳ 
လႊာမ်ားကို ေထာက္ခံေပးရန္ အဖြ႕ဲ ဝင္ ၁၉ ဦးပါဝင္ေသာအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ပါသည္။ အၾကံေပးဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ 
အဖြ႕ဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားမွ ကုိယ္စားျပဳမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ကုိယ္စား 
ျပဳမ်ား ပါဝင္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ပထမအၾကိမ္ စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရံပံုေငြေပးအပ္ျခင္း အေက်ာ့တြင္၊ ယခင္ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကုိဖီအာနန္ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ မီလီယံ တန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၂၅ ခုတို႔အား 
အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ထုိစီမံကိန္းမ်ားသည့္ ေဒသအားလံုးကုိ လႊမ္းျခံဳပါသည္။   
 

ကုလသမဂၢဒီမုိကေရစီရံပုံေငြအဖြဲ႕အား မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္နည္း  
 

UNDEF သည္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (NHRI) မ်ားအပါအဝင္၊ နယ္ပယ္ေျမာက္မ်ားစြာမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္တာ မ်ားတို႔ထံမွ စီမံကိန္းရံပုံေငြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
နုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ သုေတသနႏွင့္မူဝါဒေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထူးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။   
 

UNDEF ရံပုံေငြေပးေသာစီမံကိန္းမ်ားမွျဖည့္ဆည္းရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ - 
 စီမံကိန္းမ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ကာလအတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္၊ 
 မည္သည့္သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၅၀၀၀၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္မႈမရိွဘဲ၊ အနည္းဆုံးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ျဖစ္သည္။  
 ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး သာမက ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ တကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေလွ်ာ္ထားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံသည္။  
 ပဋိပကၡမ်ားမ်ားမွထုိးထြက္လာေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအသစ္တည္ေဆာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ 

ေဆာက္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံး-အလယ္အလတ္ရိွ ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
ဒီမိုကေရးစီဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ပို၍အက်ပ္အတည္းဆိုက္ျပီး ျပ့ံံႏံွ႔ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထား 
သူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။  
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UNDEF သည္ ဒီမုိကေရစီအားျမွင့္တင္ေပးေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ၎၏ ရလဒ္မ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္   အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ ေဘးဖယ္ထားခံရသည့္ လူမႈ 
အသိုင္းအဝုိင္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့ေသာအဖြဲ႕မ်ားတုိ႔အား ပါဝင္လာေစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆႏဲုိင္ငံ 
အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းမႈ စသည္တုိ႔ကု ိေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 

 
UNDEF အားမည္သို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္နည္း။ 

 

UNDEF ရံပုံေငြအားေလွ်ာက္ထားရန္ဆႏၵရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎၏ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာသင့္ 
ပါသည္။ ထုိဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အြန္လုိင္းအဆုံျပဳလႊာကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ သုိ ႔မဟုတ္ ျပင္သစ္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရပါမည္။ အီးေမးလ္၊ စာတုိက္၊ ဖက္စ္၊ အျမန္ေခ်ာပုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ 
တင္သြင္းေသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။  
 
How to contact UNDEF 
United Nations Democracy Fund (UNDEF) 
United Nations 
1 UN Plaza, Room DC1-1330 New 
York, NY 10017  
United States of America 
Phone: +1 917 367 42 10 or +1 917 367 80 62 Fax: 
+1 212 963 14 86 
E-mail: democracyfund@un.org 
 

ပုိမိုသိရိွလိုပါက UNDEF website သို႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။  
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၆။ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ 
 

မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲအား ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္းစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွစ္ 
အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃၂/၁၃၃ အရ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိေနာက ္အေထြေထြညီလာခံက ၎ရန္ပုံေငြအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္၇န္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီး၊ ယခုလွ်င္ ၎သည ္
မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါဝင္လာရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပ့ံပုိး 
ေပး အေသးစားေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။  
 
ရံပံုေငြအဖြဲ႕သည္ အေထာက္အကူျဖစ္ျပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေသးစားေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ကု ိ
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိသည္ -  

 သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအား အမ်ားသိရွိမႈတုိးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ုဳပ္ 
ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ပ့ံပိုးကူညီေပးရန္၊ 

 အသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္မႈကုိလည္းေကာင္း၊ အားလံုးပါဝင္ျပီး လက္လွမ္းမီဖြယ္ျဖစ္ေသာ 
မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားအား ျဖန္႔ေဝမႈကုိလည္းေကာင္းခြင့္ျပဳရန္၊ 

 ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအာဂ်င္တာတြင္ မသန္စြမ္းမႈအေရးအား ထည့္သြင္္းပါဝင္မႈ တုိးျမွင့္ျခင္း၊ 
 ဖြံ႔ျဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားရွိ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈတုိ႔ တုိးတက္ေစရန္ ႏွင့္ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ 
ေပးျခင္း (ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာ အရပ္ဘက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးအလွဴရွင္မ်ားတို႔ 
ပါဝင္ႏုိင္သည္။)။  

 

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕အား နယူးေယာက္ျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးခ်ဳပ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဌာန မွ စီမံခန္႔ခြေဲပးပါသည္။  
 

မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အားမည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္နည္း၊ 
 

ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕သည္ ၎အား စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မွစ၍ ဖြံ႔ျဖိဳးဆႏဲုိင္ငံမ်ားရွိ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စားဝတ္ 

ေနေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးတို႔ တုိးတက္လာေစရန္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက 

္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။ ၎သည ္မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား သင္တန္း၊ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔မႈမ်ားအကူအညီႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသတင္း ျပန္ၾကားေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားစသည္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမင့္ဖြင့္ အသိပညာေပးမႈကုိ ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။ ရံပံုေငြမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားတို႔ႏွစ္ရပ္လုံးမွ ရရိွႏုိင္ေသာ္လည္း တသီးပုဂၢလသုို႔ မခ်ေပးပါ။  
 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာလံုး လက္ခံပါသည္။ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းလုိသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
တုိ႔သည္ ရံပံုေငြအဖြဲ႕ထံ အကူအညီေတာင္းဆုိမႈတစ္ရပ္မတင္သြင္းမီ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္မႈ 
မရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ စာတစ္ေစာင္ ဦးစြာရရိွရပါမည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထုိသို႔ေသာ စာတစ္ေစာင္ 
ရရိွရန္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဒသႏၲရ UNDPP ရုံးမ်ားႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံျပဳႏိုင္ပါသည္။  
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မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေစတနာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အား မည္သို႔ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္နည္း။  

 

ပ့ံပိုးကူညီမႈရရွိေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းမႈျပဳရန္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာပုံစံမ်ားကုိ  ရရွိႏုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္း 
အဆုိျပဳလႊာမ်ားသည္ အျခားပုံစံျဖစ္ေနေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးပါဝင္ပါက ယင္း 
စီမံကိန္း အဆုိျပဳလႊာမ်ားလက္ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ အဂၤလိပ္၊ျပင္သစ္ သုိ႔မဟုတ္ စပိန္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ တင္သြင္းရပါမည္။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳလႊာပုံစံမ်ားအား သက္ဆ္ိုင္ရာကုလသမဂၢဝက္ဘ္ဆိုက္ မွ ရရိွႏုိင္ပါသည္။  
 

အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္၊ သုိ႔မဟုတ္ စာတုိက္ ျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ (အီးေမးလ္ျဖင့္တင္သြင္းမႈကုိ 
ဦးစားေပးသည္) 
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