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အပုိင္း ၁  
 

နိဒါန္း 
	

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈဟူသည္ 
မည္သည္နည္း။  
 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈဟုေခၚဆုိသည့္ ယႏၲယားတစ္ခု 
အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံ 
အသီသီးအား ၎တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဂတိကဝတ္ 
မ်ားတုိ႔အား ျဖည့္ဆည္းမႈကုိ ပုံမွန္အျဖစ္ သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းျဖစ္သည္။  
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အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္ 
 

မည္သုိ႔ ႔လုပ္ေဆာင္သနည္း  
 
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား သုံးသပ္မႈတစ္ခုျပဳရာတြင္ စာတမ္းမ်ား ၃ ခုအေပၚအေျချပဳသည္။ ၎တုိ႔မွာ 
သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏိုင္င1ံမွျပင္ဆင္ေပးသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာတစ္ခု၊  
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး(OHCHR)မွ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ 
သုံးသပ္မူခံယူေသာႏိုင္ငံ့ဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ ကုလ သမဂၢ၏သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈ တစ္ရပ္ ႏွင့္ 
အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္ သူမ်ား (အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား)2 
တုိ႔မွ တင္သြင္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ၎တုုိ႔ကိုလည္း OHCHR 
မွ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 
သုံးသပ္မႈကုိ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ UPR ဆုိင္ရာအလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ျပဳလုုပ္ၿပီး အဆုုိပါ အဖြဲ႕ကု ိ
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ထုိသုံးသပ္မႈကုိ 
သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏုိင္ငံ၊ ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေလ့လာသူတုိ႔အၾကား သုံးနာရီခြဲ ခန္႔ 
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈပုံစံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႔အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳျပီး 
ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ 
အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္အား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ခ်မွတ္ေပးပါသည္။  
	

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အဆုိျပဳထားသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ 
သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ ႏုိင္ငံ၏အေနအထားတုိ႔ ပါဝင္သည့္ ေနာက္ဆုံးရလဒ္စာတမ္းကုိ 
သုံးသပ္မႈျပဳျပီး လအနည္းငယ္ ၾကာတြင္က်င္းပေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳေပးပါသည္။ ရလဒ္တစ္ခုစီတုိင္းအား 
အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ တစ္နာရီ ခြဲခန္႔အခ်ိန္ေပးထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္နာရီအား  
သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏုိင္ငံ၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၊ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ NGO 
ေလ့လာသူမ်ားတုိ႔အၾကား UPR သုံးသပ္မႈအေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္သည့္ ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ေဟာေျပာရန္ အညီအမွ်အခ်ိန္ပုိင္းခြဲခန္႔ေပးထားပါသည္။  
 

၎၏ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအားျဖင့္ UPR ရလဒ္မ်ားအား အတည္ျပဳ 
ျခင္းကုိ ကမာၻႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈဆုိင္ရာ အာဂ်င္တာ အခ်က ္
(၆) ေအာက္ရွိ အေထြေထြ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈေနာက္မွေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ UPR 
သုံးသပ္မႈ ခံယူထားခဲ့သည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေပးအပ္ထားေသာကတိကဝတ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ၎တုိ႔တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ 
ေနာက္ဆုုံးေပၚသတင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊  UPR ၌ စစ္ေဆးမႈခံယူစဥ္ ၎တုိ႔မွ ပ့့ံပုိးခဲ့သည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတုိ႔ကုုိလည္းေကာင္းစီစဥ္ေပးပါသည္။   

																																																																				
1	Civil society stakeholders should be involved in the consultation process at the national level leading 
to the preparation of the national report.	
2	Information on submission of input for stakeholder reports can be found at: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx. 
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ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
 
 
	

က။  သံုးသပ္မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း  
ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည ္- 
• ႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား - က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးျခင္း 
(အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာမ်ား)၊ 

• ကုလသမဂၢသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းမႈ 
(OHCHR မွျပင္ဆင္ေပးသည္) 

• ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏တင္သြင္းမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
(OHCHR မွျပင္ဆင္ေပးသည္) 

ခ။ UPR ဆိုင္ရာအလုပ္အဖြဲ႕  
• ႏွစ္စဥ ္ဂ်ီနီဗာတြင ္၂ ပတ္ၾကာအစည္းအေဝး ကုု၃ိ ၾကိမ ္
ျပဳလုုပ္ၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ခုလွ်င ္၁၄ ႏုိင္င ံ
စစ္ေဆးသည ္(တစ္ႏွစ္လွ်င ္၄၂ ႏုိင္ငံႏႈန္း)။  

• သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသည္။ 
• အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ နိဂုံးခ်ဳပ္အခ်က္မ်ားႏွင့ ္ဆႏၵအေလ်ာက  ္
ကတိကဝတ္မ်ားပါဝင္သည့္အစီရင္ခံစာအတည္ျပဳေပးသည္။ 

• သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏုိင္ငံသည  ္ဤအဆင့္၌ သုိ႔မဟုတ ္
ေနာက္ပုိင္း (ေကာင္စီ၏ေနာက္တစ္ၾကိမ္သက္ဆုိင္ရာ 
ပုံမွန္အစည္းအေဝးေနာက္ဆုံးထားျပီး) ၎မွ ပ့ံပုိးသည္ ့
သုိ႔မဟုတ ္မပ့ံပုိးသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကု ိ 
ေဖာ္ျပပါသည္။  

ဃ။  ရလဒ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
 

• သကဆ္ိုင္ရာႏုိင္ငံ၏တာဝန္၊ ၎အား အျခားေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့ ္က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးပါသည္။  

• ဘ႑ာေရးႏွင့ ္နည္းပညာပံ့ပုိးမႈမ်ား အားေကာင္း 
ရန္ႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစရန္အတြက္ေစတနာ့ရံပုံေငြျဖင္ ့
အကူအညီေပးရန္။ 

• ေတာင္းဆုိမႈအလုိက ္ႏုိငင္ံမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့ ္သုိ႔မ 
ဟုတ ္ေဒသဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္မ်ားမ ွ
ကူညီေပးရန ္

• အမ်ိဳးသားေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဦးစားေပးမႈမ်ားအတြက  ္
ဘ႑ာေရးႏွင့္နည္းပညာပ့ံပုိးမႈမ်ား ကူညီေပးသင့္သည္။ 

ဂ။လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီပုံမွန္အစည္းအေဝး 
 

• ေကာင္စီသည  ္ရလဒ္စာတမ္းတစ္ခုစီအား တစ္နာရ ီ
ထည့္သြင္းစဥ္းစာေပးသည္။ 

• သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္၊ ေလ့လာသ ူ
ႏုိင္င ံႏွင့ ္အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားတုိ႔အား ရလဒ္စာတမ္း 
မ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်က္မျပဳမ ီ၎တုိ႔၏အျမင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန ္
အခြင့္အေရးေပးပါသည္။  

• ရလဒ္စာတမ္းအား ေကာငစ္ီမ ွအတည္ျပဳသည္။  

UPR ျဖစ္စဥ္ 

ေလးႏွစ္ခြဲကာလ 
လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ပုံ 
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 
 

အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ 
မည္သည့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားပါဝင္တင္သြင္းမည္နည္း။ 
 

ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည ္
ျဖစ္ေစ NGO မ်ားအပါအဝင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတြင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည ္သတင္းအခ်က ္
အလက္မ်ားကုိတင္သြင္းႏုိင္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည ္လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ၎၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က ္၁၇/၁၁၉ တြင္အတည္ျပဳထားသည့ ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီျဖစ္ ရပါမည္။  
 

၎ကိ ုOn-line UPR တင္သြင္းမႈစနစ္အားျဖင့္သာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆုုိဒလ္ိပ္စာမွာ -  
https://uprdoc.ohchr.org 
 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္အသုံးျပဳသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိေနာက္ပုိင္းတြင္ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိဒ ္ေပၚ၌ 
ေနာက္ခံစာတမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပုိ႔စ္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပုိမုိသိရွိလုိပါက OHCHR ဝက္ဘ ္ဆုိဒႏ္ွင့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသုုိ႔ ရည္ညႊန္းကုုိးကားေပးပါ (အခန္း ၂ ကုိၾကည့္ပါ)။  
 

အလုပအ္မႈေဆာငအ္ဖြဲ႕၏အစည္းအေဝးတြင္မည္သုိ႔တက္ေရာက္ပါဝင္ႏုိင္မည္နည္း။ 
 
ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGOမ်ားသည ္
သာလွ်င ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝး၌ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးထား ပါ သည္။ NGO မ်ားသည ္အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အား ေလ့လာႏုိင္ေသာ္လည္း 
ႏႈတ္ျဖင့္ သေဘာထုတ ္ျပန္ခ်က္ ျပဳလုုပခ္ြင့္မရွိပါ။ NGO မ်ားသည ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈ မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွ်ေဝရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ UPR 
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ စီစဥ္က်င္းပႏုိင္သည္။ 
 
 

UPR အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏အစည္းအေဝးမ်ားကု ိရုုပ္သံလုုိင္းမွတဆင္ ့
ရုပ္ျမင္သံၾကားအျဖစ္တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ေပးသည္။ ယခင္ အစည္းအေဝးမ်ား၏ 
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကု ိေမာ္ကြန္းတင္ထားေပးျပီး OHCHR ဝက္ဘ ္ဆုိဒတ္ြင ္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင ္UPR ရလဒ္အား အတည္ျပဳျခင္း၌ မည္သုိ႔ပါဝင္ႏုိင္ 
မည္နည္း။ 
 

ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ (ECOSOC)ႏွင့္အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ားသာလွ်င ္
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၌ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ႏုိင္ပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးအတြင္း NGO မ်ားသည ္စာအေရးအသားျဖင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကု ိ
တင္သြင္းႏုိင္ျပီး စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္က်င္းပႏုိင္သည္။ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ NGO 
မ်ားသည ္အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ား ေလ့လာမႈျပဳႏုိင္ျပီး၊ ေဟာေျပာသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံရ 
ပါက ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ကာ၊ ၎တုိ႔အားခြဲေဝေပးထားသည့ ္မိနစ္ ၂၀ စာ ေျပာခြင့္ 
ေပးပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ပါဝင္မႈအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ျဖစ္ေသာ NGO Participation Page ကု ိရည္ညႊန္းေစလုိပါသည္ -   

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm 
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
 
UPR ရလဒ္စာတမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းအတြက္  ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာအစည္းအေဝးမ်ားကုိ 
ေကာင္စီ၏ အျခားအားလုံးေသာ အာဂ်င္တာအခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ webcast ျဖင့္ တုိက္ရုိက္ 
ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈအားလုံးကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ UPR 
country page ေအာက္၌ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းတင္ထားေပးပါသည္။  

အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ 
 

ECOSOC ႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO တစ္ခုသည္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူ႔ 
အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏အစည္းအေဝး
တစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္ပါက အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ 
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆုိမႈစာ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ရပါမည္။ ၎ 
ေတာင္းခံစာကုိ သက္ဆုိ္င္ရာ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ႀကဳိတင္ေပးပုိ႔ရမည္ 
ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္ဝင္ခြင့္အတြက္ ေထာက္ခံစာမ်ား လုိအပ္ပါက အနည္းဆုံး ၂ 
ပတ္ၾကိဳတင္ ေပးပို႔ရပါမည္။ 
  

ေတာင္းခံစာတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ရမည္ - 
 

! အဖြဲ႕အစည္း၏ တရားဝင္ Letterhead ျဖင့္တင္သြင္းရမည္၊ 
! အဖြဲ႕အစည္းမွတက္ေရာက္လုိသည့္အစည္းအေဝး၏ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အခ်ိန္ကာလကုိ ဥပမာ 

“ECOSOC ႏွင့္အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ [NGO ၏ အမည္]၊ သည္ ေအာက ္ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အား (အစည္းအေဝးရက္စြဲ)ေန႔တြင ္က်င္းပမည္ ့လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (X ) ၾကိမ္ေျမာက္ 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ 
ေစလႊတ္လု ိပါေၾကာင္း …” စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။  

! အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ ွကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ(္မ်ား)၏ အမည္(မ်ား) 
(မိသားစုအမည္၊ အမည္ေရွ႕စာလုံး)ကု ိစာရင္းလုပ္ေပးပါ။ အမည္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံကူးလကမ္ွတမ္်ား 
တြင ္ေဖာ္ျပထား အမည္အတုိင္းထပ္တူျဖစ္ရပါမည္၊ 

! UNOG Security and Safety Section မွ ထုတ္ေပးသည့ ္မွတ္ပုံတင္ကဒရ္ရွိျပီး သူမ်ား၏ 
အမည္(မ်ား)၊ ႏွင့္ ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္သူ မ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည ္
မွတ္ပုံတင္ကဒ ္ကုိင္ေဆာင္သ(ူမ်ား)ဟ ုေဖာ္ျပထားခ်က္ျဖင့္ အမည္စာရင္းျပဳလုပ္ပါ။ 

! ေတာင္းဆုိစာအား အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠ႒ သု႔ိမဟုတ ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ သုိ႔မဟုတ ္
ဂ်ီနီဗာရွိျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးထ ံအဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကကုိယ္စားျပဳသ ူ(အခြင့္အာဏာရွိက)မွ 
လက္မွတ္ေရးထုိးေပးရပါမည။္ 

 
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္အတြက္ ေတာင္းခံစာကုိ အတြင္းေရးမွဴး သုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ပါ။ 
upraccreditation@ohchr.org 
 
! ဆြစ္ဇလန္ႏုုိင္ငံျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ 'အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာ 

ေထာက္ခံမႈ' လုိအပ္ေသာ  NGO မ်ားသည ္ေတာင္းခံစာတြင္ ၎အခ်က္အား အတည္ ့
အလင္း ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 
 

သင္၏ႏုိင္ငံရွိ ဆြစ္ဇလန္ေကာင္စစ္ဝန္အရာရွိမ်ားထံ စုံစမ္းေမးျမန္းျပီး၊ ေလ်ာ္ညီစြာေလွ်ာက္ထား 
ပါ။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ထားရွိေပးပါ။  ဗီဇာေထာက္ခံမႈ မ်ားကု ိဂ်နီဗာျမိဳ႕ ရွိ ကမာၻ႔ 
ကုလသမဂၢရုံး(UNOG)မွ ထုတ္ဆင့္ေပးေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍မွတ္သားေပးပါ။ ဗီဇာ ေထာက္ခံစာ 
လု ိအပ္ပါက ေတာင္းဆုိစာကုိ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးမ ွNGO ဆက္ဆံေရး အရာရွိထံသုိ႔ 
ေအာက္ပါလိပ္စာ ျဖင့္ မိတၱဴေပးပုိ႔ပါ -  
Fax: +41 22 917 05 83 
E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch 

 
မွတ္ခ်က္။ NGO အဖြဲ႔ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အားတက္ေရာက္ရန္ ေတာင္း ဆုိလာ 
ပါက အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သည ္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးခန္းမသုိ႔ NGO ကုိယ္စားလွယ ္မ်ားအတြက ္
ေနရာလ်ာထားမႈႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳသည့ ္ပါဝင္သူအေရ အတြက္ကု ိကန္႔သတ ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၊ အမ်ားဆိုင္ရာ အေပၚ ထပ္ပြဲၾကည့္စင ္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္) သုိ႔မဟုတ ္စင္ၿပဳိင္အစီစဥ္တစ္ခု (ဆက္လက္ေဖာ ္ျပမည)္ စသည္ျဖင့္ 
မည္သညက္ု ိတက္ေရာက္မည္အား ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း  
 

UPR အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေကာင္စီ၏မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ား 
ႏွစ္ခုစလုံးတုိ႔ သည္ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိကုလသမဂၢရုံးရွိ Palais des 
Nations ၊ ခန္းမ XX (ခန္းမ အမွတ္၂၀) တြင္ ေတြ႔ဆုံမႈျပဳလုုပ္ပါသည္။  

 
အစည္းအေဝးပြဲ မတက္ေရာက္မီ NGO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုုံးတုုိ႔သည္ 
ကုလသမဂၢသုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ေအာက္ပါေနရာမွ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ရရွိရပါမည္ -  

Palais des Nations - Security entrance  
Pregny Gate, 8 - 14 Avenue de la Paix  
1211 Geneva 10 

 
မွတ္ပုံတင္စာရြက္စာတမ္း(ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ NGO မွ အသိအမွတ္ ျပဳခ်က ္
အတြက ္ေတာင္းဆုိစာမိတၱဴတစ္စုံအားတင္ျပျပီးပါက အစည္းအေဝးပြဲ ကာလအေတာအတြင္း 
သက္တမ္းရွိမည့္ မွတ္ပုံတက္ကဒ္ျပားကုိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ NGO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
သက္ဆုိင္ရာ NGO မွေပးပုိ ႔သည္ ့အသိအမွတ္ျပဳစာ (အေပၚတြင္ၾကည့္ပါ) မိတၲဴတစ္စုံကုိ ယူလာ 
ရန္အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။  
 
UNOG Security and Safety Section မွ ထုတ္ေပးေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယ ီ
မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား လက္ဝယ္ရရွိထားသည့္ NGO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံခန္းမမ်ားသုိ႔ 
အစည္း အေဝးကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

ခရီးသြားလာစရိတ္၊ ေနထုိင္စရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ စသည့္ အားလုံးကုိ NGO သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တာဝန္ယူရပါမည္။
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
 
အမ်ားဆိုင္ရာခန္းမအေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္ဝင္ေရာက္ခြင့္ 
 

ပင္မညီလာခံခန္းမျဖစ္သည့္ ခန္းမ (XX) (အမွတ္ ၂၀) အေပၚမွ 
အမ်ားဆုိင္ရာခန္းမ အေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္ရွိ အေရအတြက္ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ထုိင္ခုံမ်ား သည္ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ ေလ့လာလုိ သည့ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဥပမာ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းသားမ်ား)အတြက ္
လ်ာထားေပးပါသည္။  
 

အမ်ားဆုိင္ရာခန္းမ အေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိ ထုိင္ခုံရရွိႏုုိင္မႈႏွင့္ အျခားအေျခ 
အေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ ခြင့္ျပဳေပး မည္ျဖစ္သည္။ 
	

တက္ေရာက္လုိသည့္ တသီးပုဂၢလမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားတုိ႔သည္ အီးေမးလ္ျဖင့္ 
upraccreditation@ohchr.org သုိ႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ ရက္မတုိင္မီ ၂၄ နာရီၾကိဳတင္ 
ေပးပုိ႔ ရမည ္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါ အခ်က ္အလက္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္ -  

! လာေရာက္မည့္ ရက္စြဲ၊ 
! လာေရာက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊  
! တက္ေရာက္လုိသူမ်ား၏ အမည္အျပည့္အစုံ  

 

သတင္းအခ်က္အလက္အစည္းအေဝးအတြက္ခန္းမတစ္ခုေတာင္းဆုိျခင္
း  
 

NGO မ်ားသည ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈ 
မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွ်ေဝရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ UPR 
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ 
စီစဥ္က်င္းပႏုိင္သည္။ စီစဥ္သူမ်ားကုုိ သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ ႏုိင္ငံ(မ်ား)အား 
အေၾကာင္းၾကားရန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေစရန္ အားေပးပါသည္။  

 
ခန္းမမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ အြန္းလုိင္းမွေဆာင္ရြက္ရပါသည္ -  
 
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ NgosNhris.aspx 
 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားတင္သြင္းရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္မွာ 
အစည္းအေဝး မတုိင္မီ ၂ ပတ္ အလုိတြင္ျဖစ္သည္။ ခန္းမမ်ားအားလပ္မႈအေပၚမူတည္၍ 
ထုိေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား  
 

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ webcast ဝန္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ 
တုိ႔အား ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါ သည္ -  
 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ 
Documentation.aspx 
 
သုံးသပ္မႈတစ္ခု၏အေျခခံကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးသည့္ စာတမ္းမ်ား၏မိတၲဴမ်ားကုိ Palais des Nations ၏ 
တံခါးအမွတ္ (၄၀)ရွိ စာရြက္စာတမ္းေကာင္တာမွ ရယူႏုိင္ပါသည္။  ထြက္ေပၚလာသည့္ 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း မိတၱဴ မ်ားကုိ ခန္းမထဲ၌ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ ွ၎၏အတည္ျပဳခ်က္မေပးမီ 
ျဖန္႔ေဝေပး ပါသည္။  
 

UPR ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေပးပုုိ႔လာသည့ ္ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုုိေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ မိတၱဴ မ်ား အစရွိသည္တုိ႔အား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ Extranet ရွိ “ ံHRC 
Mechanism & Subsidiary Organs” ေအာက္တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ 
 

Extranet သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ -  
 
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm 
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္းစီ Extranet ၏  “General Information” ေအာက္တြင္ SMS 
သတိေပးဝန္ေဆာင္မႈကုိ အခမဲ့ subscription ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။  
 

Twitter မွတဆင့္လည္း သတင္းျပန္ၾကားမႈရရွိႏိုင္ပါသည္ (www.twitter.com/un_hrc)။ 
 

ေအာက္ပါလင့္မွရရွိႏုိင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္စြဲစာအုပ္  ကုိလည္း 
ဖတ္ရႈေစလုိသည္ 
  

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Civi lSociety/Pages/ 
Handbook.aspx 

အေထြေထြေရးရာပါဝင္မႈ 
 

ကုလသမဂၢအေဆာက္အအံုဥပစာႏွင့္ 
မ်က္ႏွာစံုညီခန္းမ(ခန္းမ XX) (အမွတ္ ၂၀) 
သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္  

 
! Palais des Nations သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့ ္NGO 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည ္နံနက္ ၈း၀၀ နာရီမွ စတင္ဝင္ေရာက္ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

! ကုလသမဂၢ၏ အေဆာက္အအုုံ ပစၥည္းပစၥယႏွင့္ ဥပစာကုုိ 
အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္ပါဝင္သူ မ်ားသည ္
ကုလသမဂၢရုုံးတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ လံုုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
 

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကု ိလုိက္နာရပါမည္။  
 

! တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားသည ္မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ားကု ိဝင္သည့္အခ်ိန္၊ ထြက္သည့္အခ်ိန ္ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢဥပစာအတြင္းရွိေနခ်ိန္ တေလွ်ာက္လုံး ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ 
ခ်ိတ္ဆြဲထားရပါမည္။  
 

! တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားသည ္လံႈျခံဳေရးအရစစ္ေဆးမႈခံယူရပါမည္။ ကုလသမဂၢ၏ဥပစာ  
အတြင္းသုိ႔ ၾကီးမားသည့ ္အထုပ္အပုိးမ်ားျဖင့္ ဝင္ခြင့္မျပဳပါ။ 

 

! အဆုုိပါအစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ရန္ေတာင္းဆုုိမႈအလြန္မ်ားျပားေနပါက 
အတြင္းမွဴးရုုံးအဖြဲ႔သည္ မ်က္ႏွာစုုံညီအစည္းအေဝးခန္းမသုုိ႔ ဝင္ဆန္႔ႏုုိင္မည့္ NGO 
ကုုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္အား ကန္႔သတ္နုုိင္သည္။ ထုိသုိ႔အစား 
မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေဝးသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိ ေသာ NGO မွ 
ထပ္မံတက္ေရာက္လုုသိူမ်ားအတြက ္အမ်ားဆုိင္ရာအေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္သို႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ ္အျခားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ 

 

! Palais des Naitons အေဆာက္အအုံအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိပါ။ မ်က္ႏွာစုံညီ ႏွင့္ 
စင္ျပိဳင္အစီစဥ္အစည္းအေဝး ခန္းမမ်ားတြင ္စားေသာက္ျခင္းခြင့္မျပဳပါ။ 

 

! NGO သတင္းျပန္ၾကားေရးအစည္းအေဝးမ်ားမွ လြဲ၍Palais des Nations အေဆာက္အအုုံ 
အတြင္း ရုုပ္သံရုုိက္ကူးမႈပစၥည္းမ်ားကုုိအသုုံးျပဳခြင့္မရွိပါ။ (ေအာက္တြင ္ၾကည့္ပါ)။ 

သတင္းမီဒီယာဧရိယာ 
 

! ကုလသမဂၢ ဥပစာအတြင္းတြင ္NGO မ်ားသည ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပခြင့္ မရွိပါ။ NGO 
မ်ားမွ သတင္းျခံဳငံုရွင္းလင္းခ်က ္(Press Briefing)၊ သတင္းထုတ္ျပန ္ခ်က ္မ်ားကု ိျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ 
မီဒီယာအၾကံေပးမႈမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအသိအမွတ္ျပဳ သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း (ACANU) 
အားျဖင့္သာလွ်င္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမည္။ acanu.secretary@gmail.com. 

	

NGO အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား 
 

! အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိသည့ ္NGO အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား 
(လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ထုတ္ေဝမႈမ်ား၊ ဘုတ္ျပားမ်ား၊ ေအာင္လံတံခြန္ မ်ား အစရွိသည္) 
တုိ႔ကု ိထင္ရွားစြာျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့ ္(မ်က္ႏွာစုံညီခန္းမ အမွတ္၂၀ ျပင္ပတြင္) 
စားပြဲမ်ားႏွင့္ ဘုတ္ျပားမ်ား အေပၚ တြင္သာ ခင္းက်င္းႏုိင္ပါမည္။  

 

! NGO အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား စားေသာက္ခန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အမ်ား ဆုိင္ရာေနရာမ်ားအပါအဝင္ Palais des Nations  အေဆာက္အအုုံ အတြင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း 
ခြင့္မျပဳပါ။ 

 

! ရင့္သီးသည္ ့ သုိ႔မဟုတ ္ ထိပါးေစသည္ ့ စကားရပ္မ်ား သို႔မဟုတ ္ ရုပ္ပုံမ်ား ပါဝင္သည့ ္
စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ ဥပစာအတြင္းခြင့္မျပဳပါ။ 
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 
 
ECOSOC အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားမွ ခင္းက်င္းထားသည့ ္ အေထာက္အကူျပဳ 
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည ္အဖြဲ႕အစည္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အမည္အျပည့္ 
အစုံကုိေဖာ္ျပေပးရပါမည္။  
	

သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ား  
 

! NGO သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားသည ္စီစဥ္သူမ်ားမွ သီျခားေဖာ္ျပမႈ 
မရွိပါက အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာအစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္ျပီး NGO မ်ား၊ အျမဲတမ္းမစ္ရွင္ကုိယ္စား 
လွယ္ေတာ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Palais des Nations အေဆာက္အအုုံ 
သုိ႔ဝင္ခြင့္ရွိသည့္ အျခားသူမ်ား အားလုံးတက္ေရာက္ႏုိင္သည္။  
 

! သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာအစည္းအဝးခန္းမအတြင္းတြင ္ပြဲစီစဥ္သည္ ့NGO ႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့ ္NGO အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကု ိျဖန္႔ေဝႏုိင္သည္။ က်န္ရစ္သည့ ္
စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္မ်ားတုိ႔အား ပြဲစီစဥ္သည့ ္NGO မွ အစည္းအေဝးျပီးဆုံးခ်ိန္တြင ္
ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရပါမည္။  
 

! NGO မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားအတြက ္စကားျပန္ကုိ ကုလ 
သမဂၢမွ မစီစဥ္ေပးပါ။ NGO မ်ားသည ္ဆႏၵရွိက ၎တုိ႔၏ စကားျပန္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္လာ 
ႏုိင္ျပီး၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။  
 

! သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးတစ္ခုအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳထားည့ ္NGO 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမ ွရုပ္သံ မွတ္တမ္းတင ္ရန္ခြင့္ျပဳ ေပးထားရာ၊ အစီအစဥ္ စီစဥ္သူမ်ား 
၏အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္လုိအပ္ျပီး၊ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕ထ ံသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ရပါမည္ျဖစ္ကာ ေအာက္ပါတုိ႔ ကု ိလုိက္နာရပါမည္ - 

 
" အစည္းအေဝးသဘာပတိသည ္တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအား အစည္းအဝး 
အစျပဳခ်ိန္တြင္ ရုုိက္ကူးမႈျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရမည္၊  
  

" ဓာတ္ပုံ (သုိ႔မဟုတ ္ဗီဒီယု)ိ ရုိက္ကူးသူမ်ားသည္ အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ေရွ႕ေမွာက္မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အား အေႏွာက္ 
အယွက္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ ရပါ။ ကင္မရာ သုံးေခ်ာင္းေထာက္မ်ားကု ိခန္းမ၏ေဘး 
သုိ႔မဟုတ ္အေနာက္ဘက္တြင ္ထားရိွရမည္။ 

 
ကမာၻ႔ကလုသမဂၢအမွတ္တံဆိပ္အသုံးျပဳျခင္း  
 
! ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအမွတ္တံဆိပ္အား NGO အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ 

တရားဝင္မဟုတ္ သည့ ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင ္အသုံးျပဳျခင္းအားထင္ရွားစြာ 
တားျမစ္ပါသည္။ 
 

! NGO မ်ားမွ စီစဥ္သည့္ အစည္းအေဝးခန္းမမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ အလ ံအား ခင္းက်င္းျပသျခင္း 
မျပဳရပါ။ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အား အတြင္းေရးမွဴးရုံး 
အဖြဲ႕မွတဆင့ ္ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
အပုိင္း ၂ 

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ - 
သက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စာအေရးသားျဖင့္တင္သြင္းမႈမ်ား 
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား3 

၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္း  
 
၁။  လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၅/၁ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာပုိဒ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ 

ႏွင့္ ၄ တုိ႔ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ပုံမွန္ 
သုံးသပ္မႈ၏ အေျခခံ၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားတုိ႔အား ၎၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အမွတ္ ၁၆/၂၁ တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳထားပါသည္။4  

၂။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၆/၂၁  သုံးသပ္မႈကာလအတြင္းအသုံးျပဳရမည့္ ဦးစားေပးခ်က္ႏွင့္ 
စာတမ္းတုိ႔ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပရာ -  
(က)  သုံးသပ္မႈသည္ေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၅/၁ ၏ ေနာက္ဆက္ တြဲစာပုိဒ္ 

အမွတ္ ၁၅ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာတမ္း ၃ ခုအေပၚတြင္ အေျချပဳ ထားပါမည္။ 
၎တုိ႔မွာ -  

 
• သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွျပင္ဆင္ထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

အဆုုိပါ အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာပုံစံျဖင့္ ျပဳလုုပ္ႏုိင္သည္၊ 
 

• သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ စာခ်ဳပ္ 
ဝင္ႏုုိင္ငံမ်ား၊ အထူးလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခား 
သက္ဆုိင္ရာကုလသမဂၢစာတမ္းမ်ားတုိ႔တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္း အခ်က ္
အလက ္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးမွ ျပင္ဆင္ေပး 
သည့ ္စာတမ္း ျပဳစုမႈတစ္ရပ္သည္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မ်က္ႏွာထက္မေက်ာ္ရပါ။ 
 

• ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈအတြက္ 
အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ပံ့ပုိးေပးသည့္ 
ယုုံၾကည္ထုုိက္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ား သုုံးသပ္မႈတြင္ ေကာင္စီသည္ 
၎တုုိ႔ကုုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရပါမည္-  

																																																																				
3	Stakeholders, which are referred to in resolution 5/1, include, inter alia, NGOs, national human rights 
institutions, human rights defenders, academic institutions and research institutes, regional 
organizations, as well as civil society representatives.	
4	One of these principles reads as follows: “The UPR should ensure the participation of all relevant 
stakeholders, including non-governmental organizations and national human rights institutions, in 
accordance with General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 and Economic and Social 
Council resolution 1996/31 of 25 July 1996, as well as any decisions that the Council may take in this 
regard.” 
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးသည္ ထုိသုိ႔ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေပရာ၊  
စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မ်က္ႏွာ မေက်ာ္ရပါ။  

 
(ခ) အျခားအရာမ်ားအနက္ သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ လက္ခံထားသည့္ အၾကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခံယူသည့္ႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတုိးတက္မႈမ်ား 
တုိ႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ဦးတည္သင့္ပါသည္။  

(ဂ) အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ယခငသ္ုံးသပ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ အားေပးပါသည္။ 

(ဃ) အျခားေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ျပင္ဆင္ေပးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ပဲရစ္အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြမႈအျပည့္အဝျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သုံးသပ္မႈခံယူေသာ ႏုိင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕စည္းမွ ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 
အခန္းက႑တစ္ခု ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ အျခား အသိအမွတ္ျပဳ အမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လည္းေကာင္း၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ေပးပုိ႔သည္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ေလ်ာ္ညီစြာစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။  

 
၃။  သုံးသပ္မႈသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာပါဝင္ 

ပတ္သက္သူမ်ားမွ သိရိွထားရပါမည္ -  
 

(က)  ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း၊ 
(ခ) ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ 
(ဂ) သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွအဖြဲ႕ဝင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
(ဃ) ႏုိင္ငံမ်ားမွဆႏၵအေလ်ာက္ထားရွိသည့္ ကတိသစၥာမ်ားႏွင့္ ကတိ ကဝတ္မ်ား - 

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ားတင္ဆက္ သည့္အခါ ကတိေပးသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္၊ ႏွင့္ 

 

(င) အသုုံးခ်ႏုုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာလူသားျခင္းစာနာမႈဥပေဒ 
 

၄။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
ေအာက္၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မႈအတြက္ ၎၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 
၁၇/၁၁၉ တြင္ ေအာက္ပါ ေယဘုုယ်လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္ -  
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
 

(က)  ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈေအာက္၌ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားျပင္ဆင္မႈအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲလုိက္လာသည့္ နည္းစနစ္ 
(Methodology) ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအတုိင္အပင္ခံလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊  

 

(ခ) ယခင္သုံးသပ္မႈမွအစျပဳ၍ သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏုိင္ငံ၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ မူေဘာင္ 
တုိ႔ရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ထားျပီး အတည္တက်ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူေဘာင္ - 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းမႈ၊ မူဝါဒစီမံခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား ဥပေဒ 
သိပၸံပညာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံစသည္တုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္ အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလိုုက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၏ 
အတုိင္းအတာ (အေပၚမွ စာပုိုဒ္ ၃ ကုိၾကည့္ပါ)၊  

 

(ဂ) ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - ႏုိင္ငံ 
တကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ (အေပၚမွ စာပုိဒ္ ၃ ကုိ 
ၾကည့္ပါ)၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းမႈႏွင့္ ဆႏ ၵအေလ်ာက္ကတိကဝတ္မ်ား၊  အမ်ိဳး 
သားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အမ်ား 
ျပည္သူအသိပညာေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲယားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း…၊  

 

(ဃ) ယခင္သုံးသပ္မႈအား ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွ 
တင္ျပခ်က္၊  

 

(င) ႏုိင္ငံအတြင္း၌ လက္ခံထားသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ အတား 
အဆီးမ်ားတုိ႔အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
ေဖာ္ထုတ္ခ်က္၊  

 

(စ) ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားတုိးတက္လာေစရန္တုိ႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေနေသာ  အဓိက အမ်ိဳးသားဦးစားေပး 
မႈမ်ား၊ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊  

 

(ဆ) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
နည္းပညာဆုိင္ရာကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား (ရွိပါက) ရရွိရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ 
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 

၂။ စာအေရးအသားျဖင့္ပါဝင္ျခင္း  

  က။ ပါဝင္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ  
	

၅။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ တင္သြင္းမႈ မ်ားကုိ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ပါဝင္ေသာ 
စာအေရးအသားျဖင့္ ေပးပုိ႔ရန္ အခုုိင္အမာတုုိက္တြန္းအပ္ပါသည္ -  

 

(က) UPR အတြက ္အထူးသျဖင့္အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ရမည္၊ 
(ခ) သုံးသပ္မႈခံယူသည့္ႏုိင္ငံမွာခုိင္လုံျပီးယုံၾကည္ရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္၊ အထူးသျဖင့္ ယခင္သုံးသပ္မႈအေပၚေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က ္
အလက္မ်ားျဖစ္သင့္သည္။ 

(ဂ) ယခင္သုံးသပ္မႈမွစသည့ ္ကာလအပုိင္းအျခားကုိ ျခံဳငုံေပးရမည္၊ 
(ဃ) ရင့္သီးေသာစကားရပ္မ်ားမပါဝင္ေစရ၊ 

 

၆။  ကမာၻ႔ကုလသမဂၢဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ား/ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ယႏၲယားမ်ားထံသုိ႔ 
အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းရာတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား သည္ ခ်ဳပ္ဆုုိထားေသာစာခ်ဳပ္မ်ားကုုိ ျပန္လည္ျပဌါန္းျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ မ်ား၏ အၿပီးသတ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား/သုိ႔မဟုတ္ HRC ၏ အထူးလုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း သုိ႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕မ်ား/ေအဂ်င္စီမ်ားတုိ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတုိ႔အား စာရင္း ျပဳစုျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အား OHCHR မွျပင္ဆင္ ေပးသည့္ 
ကုလသမဂၢသတင္းအခ်က္အလက္ စုေပါင္းျပဳစုမႈတြင္ ထင္ဟပ္ထားျပီး ျဖစ္သည္။  

 

၇။ စာအေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းမႈမ်ားသည္ ပထမဦးဆုုံးေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္၊ 

 

၈။ ႏုိင္ငံအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွခ်မွတ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ 
က႑ အတြက္မဆုိျပင္ဆင္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ရွိသင့္သည္။ 

  ခ- ပုံစ ံ (Format) 
 

၉။ စာအေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းမႈမ်ားသည္ တသီးပုဂၢတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ စာမ်က္ႏွာ ၅ 
မ်က္ႏွာထက္ မေက်ာ္လြန္ရ (စာလုံးေရး ၂၈၁၅ ထက္မမ်ားရ)ပါ။ ၎တြင္ အပုိေစာင္း 
စာတမ္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲထားကာ ကုိးကားခ်က္အျဖစ္ ပူးတြဲႏုိင္သည္။ ပါဝင္ပတ္ 
သက္သူမ်ား၏ ညႊန္႔ေပါင္းတင္သြင္းမႈမ်ားသည္ ၁၀ မ်က္ႏွာအထိ (စာလုံးေရ ၅၆၃၀ 
ထက္ မမ်ားရ) ထားရွိႏုိင္သည္။ ကုိးကားမႈလြယ္ကူေစရန္ စာပုိဒ္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား 
ကုိ နံပါတ္ တပ္ေပးရမည္။ စာအေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းမႈကုိ Word document 
အျဖစ္သာ သိမ္းဆည္း ေပးရမည္။  

 

၁၀။  word/page ကန္႔သတ္မႈအတြင္း footnotes/endnotes တုိ႔တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္အ 
လက္ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္သလုိ၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ပါ။   
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 
 

၁၁။  စာအေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းမႈမ်ားသည ္ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ထုုတ္ရမည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာဖုံးစာမ်က္ႏွာတြင ္တင္သြင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္း(မ်ား)ကုိ တင္ 
ဆက္ေပးရမည ္(letterhead ၊ အမည္၊ တံဆိပ္၊ အတုိေကာက္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 
/ အီးေမးလ္၊ webpage အစရွိသျဖင့္)။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အျပန္ 
အလွန္ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ၿပီး ၎အဖြ႔ဲ၏အဆင့္သည္ECOSOCႏွင့္ ပတ္သက္ပါက 
တင္သြင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္း/ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ အဓိက လႈပ္ရွား မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပသည့္ စာပုိဒ္ထည့္သြင္းရန ္ၾကိဳဆုိပါသည္။ မ်က္ႏွာဖုံး စာမ်က္ႏွာကုိ 
စာမ်က္ႏွာ/စာလုံး ေရတြက္မႈတြင္ မထည့္သြင္းပါ။  

 

၁၂။ စာအေရးအသားျဖင့္ပါဝငမ္ႈအား ကုလသမဂၢ၏တရားဝင္ဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ 
သည့္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ ္သုိ႔မဟုတ္ စပိန္ ဘာသာစကားျဖင့္သာ တင္သြင္းရမည္။  

 

၁၃။  စာအေရးအသားျဖင့္တင္သြင္းမႈသည္ ေနာက္ဆုံးအေခ်ာျဖစ္ရမည္။ အေျခခံအားျဖင့ ္
ထပ္မံျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။  

 

၁၄။  ေနာက္ဆက္တြဲ ပူးတြဲပါတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ ရုုပ္ပုံမ်ား၊ ေျမပုံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း၏ အစီရင္ခံစာမ်ား 
လုုံးဝမပါဝင္ေစရပါ။  

 

၁၅။  ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကု ိလုိက္နာမႈမရွိသည့္တင္သြင္းမႈမ်ားကု ိ
ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။  

ဂ- နည္းစနစ္ (Methodology)  
 

၁၆။  ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ UPR ဆုိင္ရာ တင္သြင္းမႈမ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္၌ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈျပဳရန္အားေပးပါသည္။ 
ပါဝင္ပတ္သတ္ သူမ်ားစြာတုိ႔မွ ပူးတြဲတင္သြင္းမႈမ်ားကုိလည္း အားေပးပါသည္။  

ဃ- လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈ 
 

၁၇။  UPR ယႏၲယားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈကုိ မစီစဥ္ေပးပါ။ ၎သည ္အမ်ားဆုိင္ရာ 
စာတမ္းမ်ားကုိ အေျချပဳလ်က ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသည့္ တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ OHCHR ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ အြန ္
လုိင္းမွ ရရွိႏုိင္ရန္တင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တင္သြင္းသည့္အဖြဲ႕၏ အမည္ကုိလည္း 
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

၁၈။  တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ တစ္သီးပုဂၢလအမႈမ်ားကုိ ကုိးကားမႈျပဳရာတြင္ 
ထုိကုိးကားမႈေၾကာင့္ သက္ ဆုိင္ရာ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားထိခုိက္မႈရွိလွ်င္ ထုုိ 
တစ္သီးပုုဂၢလအမႈမ်ားရည္ညႊန္းျခင္းကုုိ ကာကြယ္သင့္ပါသည္။  
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 အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လက္ေတြ႔က်လမ္းညႊန ္
 

၃။ စာအေရးအသားျဖင့္ပါဝင္မႈကို မည္သို႔ တင္သြင္းမည္နည္း 
 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ UPR စာတမ္းျပဳစုမႈအတြက္ ကူညီမႈမ်ား 
ကုိ စာရင္းသြင္းရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ အသစ္ေသာ On-line UPR 
တင္သြင္းမႈ စနစ္မွတဆင့္ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္မွစတင္) 
https://uprdoc.ohchr.org လင့္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ရက္မ်ား အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  

	

အေရးၾကီးမွတ္သားရန္။ အားလုံးေသာ UPR တင္းသြင္းမႈမ်ားကုိ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံရွိ 
ျခင္း (ပါဝင္ကူညီမႈမ်ားစာရင္းေပးသြင္းမႈအတြက္ အြန္လုိင္းစနစ္မွတဆင့္) သတ္မွတ္ထား 
သည့ ္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ (ည ၁၁း၅၉ မိနစ္)၏ ေန႔ရက္ထက္ ေနာက္မက် ရပါ။ 
ေနာက္က်သည္ ့တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ စနစ္အသစ္ကုိ 
အသုံးျပဳရာတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႔သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
uprsubmissions@ohchr.org  အီးေမးလ္ျဖင့္ UPR Submissions Helpdesk သုိ႔ ဆက္ 
သြယ္ေစလုိပါသည္။ 
 
၁၉။  ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏တင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္မ်ားကုိ 

OHCHR UPR ဝက္ဘက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပုိ႔စ္တင္ထားေပးပါမည္။  
 

၂၀။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ OHCHR ထံ စာအေရးအသားျဖင့္ တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ 
UPR ဆုိင္ရာအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး မတုိင္မီ 
အနည္းဆုံး ၅ လၾကိဳတင္ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ျဖစ္ျပီး 
ကုလသမဂၢညီလာခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။  

 

၂၁။  သတ္မွတ္ရက္ထက္ေနာက္က်ျပီးလက္ခံရရွိသည့္တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားေပးမည္မဟုတ္ပါ။  
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 ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ 
 

၄။ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
 

OHCHR UPR webpage 
 
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ 

NgosNhris.aspx 
 

Chapter VII of Working with the United Nations Human Rights 
Programme: A Handbook for Civil Society 

 
 http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/ Handbook.aspx 

 
Available in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. Also in 
CD ROM format in English and French for persons with visual or print 
disability, publications@ohchr.org. 

ဆက္သြယ္ရန ္
 
ပုိမုိသိရွိလုိပါက သုိ႔မဟုတ္ အကူအညီလုိအပ္ပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ 
 
  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ NgosNhris.aspx 
 
အစည္းအေဝးမ်ားကာလအတြင္ Palais des Nations ရွိ ခန္းမ XX (ခန္းမအမွတ္ ၂၀) 
အေနာက္ဘက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕၏ NGO 
ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ကုိလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။  
ကုလသမဂၢလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုုံးရသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
ေအာက္ပါလင့္ခ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါ -  
  http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 
 
OHCHR’s Civil Society Section can be contacted at: 

civilsociety@ohchr.org Tel: 
+41 22 917 96 56 Fax: +41 
22 917 90 11 
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