ႏုိင္ငံသ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရ အခြင့္အေရ ဆုိင္ရ အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရ သေဘ တူစ ခ ်ဳပ္
အႏွစ္ခ ်ဳပ္အခ က္အလက္
သည္ “လူ႔အခြင့္အေရ ကို က ကြယ္ရန္ႏွင့္ ေစ င့္ေရွ က္ရန္….[ႏွင့္] စ ခ ်ဳပ္ပါ

သေဘ တူစ ခ ်ဳပ္ကို အတည္ျပ်ဳ်ဳထ သည့္ႏုိင္ငံ

အခြင့္အေရ

အကုိ အက အကြယ္ေပ ရန္အလုိ႔ငွ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရ ၊ တရ စီရင္ေရ ႏွင့္ ဥပေဒျပ်ဳလုပ္လုပ္ငန္

လုိက္န ရ ည္ျဖစ္ၿပီ ထိေရ က္ေသ ကုစ

ႈကိုလည္ ေပ ရ ည္။”
၂။ ကနဦ လက္ ွတ္ေရ ထုိ ထ ျခင္ ရွိဘ အတည္ျပ်ဳ

The ICCPR

လက္ခံျခင္ ျဖစ္သည္။

ICCPR သည္ ႏုိင္ငံသ ႏွင့္ ႏုိင္ငေ
ံ ရ အခြင့အ
္ ေရ
အက အကြယ္
ျပည္ဆိုင္ရ

အတြက္

စြ ေပ ထ သည့္ အဓိကက ေသ

အျပည္

လူ႔အခြင့္အေရ စ ခ ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘ

၁၉၊ ၁၉၆၆ တြင္ ကုလသ ဂၢအေထြေထြညီလ ခံတင
ြ ္အတည္
ျပ်ဳခ့ၿပီ

ေဆ င္ရြက္ရ တြင္

အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရ ဥပေဒတြင္ လက္ ွတ္ေရ ထုိ ႐ုံုံျဖင့္
ႏုိင္ငံကလုိက္န ရ ည္၍ ဟုတ္။ စ ခ ်ဳပ္သည့္ အန ဂတ္
တြင္ အတည္ျပ်ဳျခင္ ၊ လက္ခံျခင္ ၊ လက္ခံအတည္ျပ်ဳျခင္
သုိ႔ ဟုတ္ လုိက္န ရန္သေဘ တူျခင္ တုိ႔အတြက္

တ္ ၂၃၊ ၁၉၇၆ တြင္ စတင္အသက္၀င္ခ့သည္။

အေျခခံလ႔အ
ူ ခြင့္အေရ

ကို

က ကြယ္ရန္ႏွင့္

ျဖစ္သည္။

ထိန္ သိ ္

ေစ င့္ေရွ က္ရန္ စ ခ ်ဳပ္ကုိအတည္ျပ်ဳထ သည့္ ႏုိင္ငံ

သည္

အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိင
ု ္ခြင့ႏ
္ ွင့္ လူသ ဂုဏ္သိကၡ ၊ ဥပေဒေရွ႕

စ ခ ်ဳပ္ကို

ေ ွ က္တြင္ တန္ တူညီ ွ ႈ၊ ဘ သ ေရ လြတ္လပ္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ကုိယ္

ေသ

ပုိင္ဘ၀၊ ညႇဥ္ ပန္ ႏွိပ္စက္ျခင္ ၊ ေလ ္ ကန္ျပ်ဳ ူျခင္ ႏွင့္ အဓ ၼ

ထုိ ျခင္

ဖ ္ ဆီထိန္ သိ ္ ျခင္ တုိ႔ ွ

အတည္ျပ်ဳျခင္

လြတ္ေျ

က္ခင
ြ ့၊္

ပါ၀င္ခြင့ႏ
္ ွင့္ လူနည္ စုအခြင့္အေရ

ႏုိင္ငံေရ တြင္

စသည္တုိ႔ကုိ ေလ စ

အတည္ျပ်ဳျခင္ သည္

စ ခ ်ဳပ္ကိုလုိက္န ပါ ည္ဆုိ

သေဘ တူျခင္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေန က္ဆုံ လက္ ွတ္ေရ
သုိ႔ ဟုတ္ အတည္ျပ်ဳျခင္ ၊ လက္ခံျခင္ ၊ လက္ခံ
သုိ႔ ဟုတ္

လုိက္န ရန္သေဘ တူျခင္ ကို

တင္ျခင္ ျဖင့္ စ ခ ်ဳပ္အရ ဥပေဒအခြင့္ အေရ

ႏွင့္ လုိက္န

လုိက္န ရ ည္ျဖစ္သည္။ ICCPR တြင္ အသိအ ွတ္ျပ်ဳထ

ရ ည့္၀တၱရ

သည့္ အခြင့အ
္ ေရ သို႔ ဟုတ္ လြတ္လပ္ခြင့တ
္ ုိ႔ ခ ်ဳိ ေဖ က္ခံရ

ျဖစ္သည္။ စ ခ ်ဳပ္ပါအဖြ႕၀င္ႏုိင္ငတ
ံ စ္ခုျဖစ္ေနရ

သူသည္ ထိေရ က္ေသ ကုစ

ဥပေဒအရလုိက္န ေဆ င္ရြက္သည့္ အဖြ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္

က
ႈ ို ေပ ရ ည္ျဖစ္သည္။

ကို လုိက္န လုိေၾက င္ ႏုိင္ငံက ျပသျခင္ ပင္
ွ

စ ခ ်ဳပ္ကို

ျဖစ္လ ျခင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ICCPR အဖြ႕၀င္ ည္သုိ႔
ျဖစ္ႏုိင္သနည္ ။
ေလ ေလ ဆယ္တင
ြ ္ ICCPR ကုိ လက္ ွတ္ေရ ထုိ ထ သည့္
ႏိုင္ငံ ၇၄ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဖြ႕၀င္ ၁၆၈

ႏုိင္ငံရွိသည္။ ႏုိင္ငံ

စ ခ ်ဳပ္အဖြ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္လိေ
ု ၾက င္ ေလွ က္ထ ရၿပီ

က

ေအ က္

ပါနည္ လ ္ ႏွစ္ ်ဳိ ျဖင့္ စ ခ ်ဳပ္အဖြ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ႏုိင္သည္။
၁။ စ ခ ်ဳပ္ကိုလက္ ွတ္ေရ ထုိၿပီ ေန က္ အတည္ျပ်ဳျခင္ /
လက္ခံျခင္ /လက္ခံအတည္ျပ်ဳျခင္

သိ႔ု ဟုတ္
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၄။ သက္ဆုိင္ရ အဖြ႕၀င္ႏိုင္ငံ

လူ႔အခြင့္အေရ ေက ္ တီ
ICCPR စ ခ ်ဳပ္ပါအခ က္

ႏွင့အ
္ တူ

ကို လုိက္န ေဆ င္ရြက္ရန္္ ႏိုင္ငံ

ကဆုံ ျဖတ္ခ ိန္တင
ြ ္ ယင္ ႏုိင္ငံအ

လူ႔အခြင့္အေရ ေက င္စီက

သုံ သပ္ ႈျပ်ဳ ည္ျဖစ္သည္။

ေစ င့္ၾကည့္သည့္

၁၈

ဦ ျဖင့္ဖ႕စည္
ြ
ထ

သည္။ ၄င္ ၏ တင္ ျပည့္အဖြ႕၀င္အျဖစ္လက္ခံေရ အတြက္ လူ႔
အခြင့္အေရ ေက င္စီက တစ္ႏွစ္အတြင္

စုံညီအစည္ အေ၀

အနည္ ဆုံ ၃ ႀကိ ္ ထုိင္ၿပီ တစ္ႀကိ ္လွ င္ သုံ ပတ္ၾက ျ င့္
သည္။
ႏုိင္ငံက စ ခ ်ဳပ္ကိုအတည္ျပ်ဳၿပီ တစ္ႏွစ္ၾက ၿပီ ေန က္ စ ခ ်ဳပ္
အသက္၀င္လ ၿပီ ေက ္ တီသုိ႔ ကနဦ အစီရင္ခစ
ံ တင္သင
ြ ္
ေယဘုယ စည္

အစီရင္ခံစ တုိ္င္ ကိုဆုံ ျဖတ္ရန္ လူ႔အခြင့္အေရ ေက င္စီ
က ေဆ င္ရြက္သည္။ ကနဦ အစီရင္ခံစ ကိုဆုံ ျဖတ္ ည့္
အစည္ အေ၀ သည္ ပုံ ွန္အ ျဖင့္ တစ္ရက္ခြၾက ျ င့္ၿပီ
သည့္

ဥ္ အ ျဖင့္

ႏုိင္ငံက

ေလ ႏွစ္

က လအပုိ္င္ အျခ အလုိက္တင္သင
ြ ္

အစီရင္ခံစ

အတြက္

အစည္ အေ၀ ွ

ေသ အ ျဖင့္ ႏွစ္ရက္ခၾက
ြ
ျ င့္သည္။

အဖြ႕အစည္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီ

လြတ္လပ္ေသ ကၽြ ္ က င္ပည ရွင္

ရသည္။

ျပည္သူအက ်ဳိ ျပ်ဳဒုိင္ယ ေလ့တစ္ခုျဖင့္

ေန က္ဆက္တြ

လူ႔အခြင့္အေရ ေက င္စီသသည္ ICCPR အေက င္အထည္
ေဖ ္ျခင္ ကို

အ

၏ ကုိယ္စ လွယ္အဖြ႕

၅။ ႏုိင္ငံဆိင
ု ္ရ အစီရင္ခစ
ံ ကို လူ႔အခြင့္အေရ ေက င္စီ
အဆုံ အျဖတ္ေပ ျခင္ ၏ ေန က္ဆုံ အပုိင္ ွ အဆုံ သတ္
ေလ့လ ေတြ႕ရွိခ က္

ျဖင့္ ူၾက ္ ေရ ဆြ အတည္ျပ်ဳျခင္

ျဖစ္သည္။

ေက ္ တီကေတြ႕ရွိသည့္ ယင္ အစီရင္ခံစ ၏ ေန က္ဆုံ
အပုိဒ္ပါ အဆုံ သတ္ေလ့လ ေတြ႕ရွိ ႈအ လုံ သည္ ကိစၥရပ္

တစ္ႀကိ ္ အစီရင္ခံစ တင္သင
ြ ္ ရ ည္ျဖစ္ေသ ္လည္ အေစ

အကန္႔အသတ္ရွိၿပီ အထူ ဦ စ ေပ ကိစၥရပ္

ပိုင္

 ထုိ႔ေန က္ တစ္ႏွစ္အတြင္ ကိစၥရပ္

အစီရင္ခံစ တစ္ေစ င္တင္သင
ြ ္ ရန္

လူ႔အခြင့္အေရ

ေက င္စီက ဆုံ ျဖတ္ႏုိင္သည္။

ရြက္ခ့သည့္
အလက္

သုံ သပ္ ႈ
၁။

လူပုဂၢ်ဳိလ္တစ္ဦ ခ င္ ၊

အဖြ႕အစည္

ဟုတ္ေသ အဖြ႕အစည္

သည္

ေက င္စီအတြင္ ေရ ွ ႐ုံုံ သုိ႔

ႏွင့္

အစုိ ရ

လူ႔အခြင့္အေရ

ဆီေလ ္ၿပီ

သင့္ေလ ္

သည့္ စ ရြက္စ တ ္ ကို တင္သင
ြ ္ ႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံဆိင
ု ္ရ လုပ္ငန္ အဖြ႕က အစီရင္ခံစ တြင္သင
ြ ္ သည့္
ေဆြ ေႏြ ႈျဖင့္

ေ ခြန္

ႏွင့္ ဒုိင္ယ ေလ ့အေျခခံျဖင့္
ကို

ေဖ ္ထုတ္သြ

ည္ျဖစ္

သက္ဆုိင္ရ အဖြ႕၀င္ႏုိင္ငံကို

ေတ င္

သည္။

ICCPR အရ အက အကြယ္ေပ ထ သည့္
အခြင့္အေရ
ွ ေအ က္ပါအတုိင္ ျဖစ္သည္။
ပုဒ္ ၁- ကုိယ္ပုိင္ဆုံ ျဖတ္ခြင့္
ပုဒ္ ၂ & ၃- ခြျခ ဆက္ဆံ ႈ ရွိျခင္
ပုဒ္ ၆- အသက္ရွင္ေနုထုိင္ခြင့္
ပုဒ္ ၈- ကၽြန္ျပ်ဳခံရျခင္ ွ ကင္ လြတ္ခြင့္

၃။ လုပ္ငန္ အဖြ႕တြင္ တစ္ဦ အ

ကုိယ္စ လွယ္အျဖစ္

တ ၀န္ေပ ထ သည္။ ၄င္ က “ကိစၥရပ္

စ ရင္ ” ကုိ

ျပ်ဳစုသည္။ သက္ဆုိင္ရ ႏုိင္ငံသိ႔ု ေပ ပုိ႔သည့္ လူ သိေသ
လွယ္

သတင္ အခ က္

ပုဒ္ ၇-ညႇဥ္ ပန္ ႏွိပ္စက္ ႈ ွ ကင္ လြတ္ခြင့္

သည္။

ကိစၥရပ္

ေပ ရန္

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီ

ေျဖရွင္ ရန္ ေဆ င္

ICCPR အရ အက အကြယ္ေပ ထ သည့္ အခြင့္အေရ

၂။ ေပ ထ သည့္ သတင္ အခ က္အလက္ကို အေျခခံၿပီ
ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္စ လွယ္

လုပ္ငန္

ျဖစ္သည္။

၏ စ ရင္ တစ္ခုကို အဖြ႕၀င္ႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္စ
ေရ က္ရွိ လ

ီတင
ြ ္

အစီရင္ခံစ ကို

အဆုံ

အျဖစ္ေပ ည့္ အစည္ အေ၀ ကို (အနည္ ဆုံ ႀက်ဳိတင္
အစည္ အေ၀ တစ္ၾကိ ္) ႀက်ဳိတင္ ျပ်ဳလုပ္သည္။

ပုဒ္ ၉- လူပုဂၢ်ဳိလ္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခ်ဳံခြင့္
ပုဒ္ ၁၀-အထိန္ သိ ္ ခံရသူ၏ အခြင့္အေရ
ပုဒ္ ၁၁- စ ခ ်ဳပ္ပါအခ က္အလက္

ကုိလုိက္န ရန္ တက္ႏုိင္သည့္

အေျခအေနသုိ႔ ေရ က္ရွိ႐ုံုံ ွ ျဖင့္ ေထ င္သြင္ အက ဥ္ ခ ျခင္ ျပ်ဳခြင့္ ရွိရန္
ပုဒ္ ၁၂- လြတ္လပ္စြ ေရႊ႕ေျပ င္ ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒအရေနထုိင္သူ

အတြက္

လြတ္လပ္ စြ ေနထုိင္ရ ေနရ ေရြ ခ ယ္ခြင့္
ပုဒ္ ၁၃-ႏုိင္ငံသ
ပုဒ္ ၁၄- တရ ႐ုံုံ

ဟုတ္သူ

၏ အခြင့္အေရ

ႏွင့္ တရ ခြင္

တြင္ တန္ တူညီ ွ ႈ။

ွ တေသ တရ ခြင့္ရရွိခြင့္။
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ပုဒ္ - ရ ဇ၀တ္ ႈက လြန္ျခင္ ရွိသူ
သံသရွိျခင္

၁။ ျ န္ ႏုိငင
္ ံ အတည္ျပ်ဳၿပီ

ကုိ ရ ဇ၀တ္ ႈက လြန္သည္ဟု

ရွိေစရ။

ပုဒ္ ၁၆- ဥပေဒေရွ႕ေ ွ က္တြင္ လူပုဂၢ်ဳိလ္တစ္ဦ အျဖစ္



အသိအ ွတ္ျပ်ဳခံပုိင္ခြင့္

ပုဒ္ ၂၀- စစ္ပြအတြက္၀ါဒျဖန္႔ျခင္



ကို ဥပေဒအရ တ ျ စ္ထ ရ ည္။

ႏွင့္လြတ္လပ္စြ သင္ ပင္ ဖြ႕စည္ ခြင့္



ပုဒ္ ၂၃- လက္ထပ္ပုိင္ခြင့္
ပုဒ္ ၂၄- ကေလ သူငယ္

ဆုိင္ရ သေဘ တူညီ

အခြင့္အေရ ဆုိင္ရ သေဘ တူညီ
က ၂၀၁၁ တြင္ အတည္ျပ်ဳခ့သည္)

၂။ ျ န္ ႏုိငင
္ က
ံ လက္ တ
ွ ေ
္ ရ ထုိၿပီ

ပုဒ္ ၂၆- ဥပေဒေရွ႕ေ ွ က္တြင္ တန္ တူညီ ွ ခြင့္
အ

က ၁၉၉၇ တြင္

က ၁၉၉၁ တြင္ အတည္ျပ်ဳခ့သည္)

သန္စြ ္ သူ
ခ က္ (ျ န္

၏ အခြင့္အေရ

ပုဒ္ ၂၅- ႏုိင္ငံေရ ပါ၀င္ေဆ င္ရြက္ခြင့္
ပုဒ္ ၂၇- လူနည္ စု

ကေလ သူငယ္အခြင့္အေရ
ခ က္(ျ န္

ပုဒ္ ၂၁- ၿငိ ္ ခ ္ စြ စုေ၀ ခြင့္
ပုဒ္ ၂၂- အျခ သူ

ပုံစံ ်ဳိ စုံျဖင့္ ခြျခ ဆက္ဆံ ႈ

အတည္ျပ်ဳခ့သည္)

ပုဒ္ ၁၈- လြတ္လပ္စြ ေတြ ေခၚခြင့္၊ ယုံၾကည္ခြင့္၊ ယုံၾကည္ကုိ ကြယ္ခြင့္။
ရွိပုိင္ခြင့္

အ

ပေပ က္ေရ သေဘ တူညီခ က္ (ျ န္

ပုဒ္ ၁၇- အဓ ၼ သို႔ ဟုတ္ ဥပေဒပ ဝင္ေရ င္စြက္ဖက္ျခင္ ွ ကင္ လြတ္ခြင့္
ပုဒ္ ၁၉- ၾက ၀င္စြက္ဖက္ ႈ ရွိဘ ထင္ျ င္ယူဆခ က္

အ ်ဳိ သ ီ

အက အကြယ္ေပ ျခင္



စီ ပြ ေရ ၊ လူ ႈေရ ႏွင့္ ယဥ္ေက

ႈအခြင့္အေရ

ဆုိင္

ရ အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရ သေဘ တူညီခ က္ (ျ န္
အျပည့္အစုံကုိ

၂၀၁၅ တြင္ လက္ ွတ္ေရ ထုိ သည္။)

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/c

၃။ ျ န္ ႏိုငင
္ က
ံ လက္ တ
ွ ္ ေရ ထုိ ရေသ

cpr.aspx



ေန က္ထပ္ လူ႔အခြင့္အေရ က ကြယ္ေပ သည့္ ICCPR ၏
သုံ ည္ဆုိလွ င္သုံ ရ ည့္ ပ႐ုံုိတုိေက လ္ႏွစ္ခုရွိေသ သည္။

သုံ ရ ည့္

ယင္ ပ႐ုံုိတုိေက လ္အရ

သုိ႔ ဟုတ္ လက္ ွတ္ေရ ထုိ ျခင္ ရွိေပ။



ကိုိ

ခံ ွ အသံ

စဥ္ စ က

ႈပုံစံ ်ဳိ စုံပေပ က္ေရ ဆုိင္ရ

ခ ်ဳိ ေဖ က္ခံရသသူ

ႈအြင့္အေရ

ဆုိင္ရ

ည့္ ပရုိတုိေက လ္


ကို ရယူသည္။ ယင္ ပထ ပ႐ုံုိတုိေက ္လ္

အ ်ဳိ သ ီ

အေပၚ ပုံစံ ်ဳိ စုံျဖင့္ခြျခ ဆက္ဆံ ႈ

ပေပ က္ေရ ဆုိင္ရ ကြန္ဗင္ ရွင္ ပါ အခြင့္သင့္သလုိ

သည္ သေဘ တူညီခ က္ႏွင့္အတူ အသက္၀င္လ ခ့ျခင္ ျဖစ္
သည္။ ယခုအခ ိန္အထိ လက္ ွတ္ေရ ထုိ သည့္ႏုိင္ငံ ၃၅ ႏုိင္ငံ

စီ ပြ ေရ ၊ လူ ႈေရ ႏွင့္ ယဥ္ေက

ႏိုင္ငံတက သေဘ တူစ ခ ်ဳပ္ပါ အခြင့သ
္ င့္သလုိ သုံ ရ

တစ္ဦ ခ င္ က တုိင္ၾက ႏုိင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရ ေက ္ ရွင္
တရ ေရ အဖြ႕ကလက္ခံၿပီ

လူ ်ဳိ ေရ ခြျခ

ႏုိင္ငံတက ကြန္ဗင္ ရွင္

ပထ ဆုံ ပ႐ုံုိတိေ
ု က လ္-

လူ႔အခြင့အ
္ ေရ ခ ်ဳိ ေဖ က္ ႈ

ႏိုင္ငံက စိတ္၀င္စ ေၾက င္ ျပသခ့

ေသ ္လည္လည္ ယခုအခ ိန္အထိ အတည္ျပ်ဳျခင္

အခြင့္အသင့္သလုိ သုံ ရ ည့္ ပ႐ုံုိတုိေက လ္

အခြင့သ
္ င့္သလုိ

ICCPR ကုိ ျ န္

က

သုံ ရ ည့္ ပရုိတုိေက လ္


ႏွင့္ အဖြ႕၀င္ ၁၁၅ ႏုိင္ငံရွိသည္။

ညႇဥ္ ပန္ ႏွိပ္စက္ ႈႏွင့္ အျခ ေသ ရက္ရက္စက္စက္၊
လူ ဆန္္စြ သုိ႔ ဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡ ျင်ဳိ ႏြ ္ ေစေသ
ျပ်ဳ ူ ႈ သို႔ ဟုတ္ အျပစ္ေပ ႈကိုဆန္က င္သည့္
ကြန္ဗင္ ရွင္

အခြင့သ
္ င့္သလုိ သုံ ရ ည့္ု ဒုတယ
ိ ပ႐ုံုိတိေ
ု က လ္- ယင္ ပ႐ုံိုတုိ



ညႇဥ္ ပန္ ႏွိပ္စက္ ႈႏွင့္ အျခ ေသ ရက္ရက္စက္စက္၊

ေက လ္သည္ ေသဒဏ္ေပ ျခင္ ကို အဆုံ သတ္ရန္ ရည္ရြယ္

လူ ဆန္္စြ သုိ႔ ဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡ ည်ဳိ ႏြ ္ ေစေသ

သည္။ ယင္ သည္ ဇူလုိင္ ၁၁၊ ၁၉၉၁ တြင္ အသက္၀င္ခ့ၿပီ

ျပ်ဳ ူ ႈ သို႔ ဟုတ္ အျပစ္ေပ ႈကိုဆန္က င္သည့္

ယခုအခ ိန္အထိ လက္ ွတ္ေရ ထုိ သည့္ႏုိင္ငံ ၃၇ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဖြ႕

ကြန္ဗင္ ရွင္ ပါ အခြင့သ
္ င့္သလုိသုံ ရ ည့္ ပရုိတုိေက လ္

၀င္ ၈၁ ႏုိင္ငံရွိသည္။
ျ န္

ႏုိငင
္ က
ံ လုိကန
္ ေဆ င္ရက
ြ ရ
္ ည့္ ႏုိငင
္ တ
ံ ကဥပေဒ

အက ဥ္ ခ ႔္ု



ကေလ သူငယ္
အ
အ

အ ေရ င္ စ ျခင္ ၊ ကေလ သူငယ္

ျပည့္တန္ဆ အျဖစ္ေစခုိင္ ျခင္ ႏွင့္ ကေလ သူငယ္
ညစ္ည ္ စ ေပ႐ုံုပ္သံ

တြင္ခုိင္ ေစျခင္ တုိ႔ႏွင့္
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ဆုိင္ေသ ကေလ သူငယ္အခြင့္အေရ ဆုိင္ရ
ကြန္ဗင္ ရွင္ ပါ အခြင့သ
္ င့္သလုိ သုံ ရ ည့္ ပရုိတုိေက လ္


ကေလ သူငယ္

ၾက ဆက္သယ
ြ ္ေရ လုပ္ငန္ အျဖစ္

သုံ ရ တြင္ ကေလ သူငယ္

၏ အခြင့္အေရ ဆုိင္ရ

ကြန္ဗင္ ရွင္ ပါ အခြင့သ
္ င့္သလုိ သုံ ရ ည့္ ပရုိတုိေက လ္


ေရႊ႕ေျပ င္ အလုပ္သ

ႏွင့္ ၄င္ တုိ႔၏ ိသ စု၀င္

အ လုံ ၏ အခြင့အ
္ ေရ

ကို အက အကြယ္ေပ

ျခင္ ဆုိင္ရ ႏုိင္ငံတက ကြန္ဗင္ ရွင္


အဓ ၼေခၚေဆ င္ ႈေၾက င့္ေပ က္ဆုံ သြ ရသူ

အ

လုံ ကို အက အကြယ္ေပ ေရ ဆုိင္ရ ႏုိင္ငံတက
ကြန္ဗင္ ရွင္

Contact:
DRI: Democracy Reporting International- DRI
Myanmar FB account or myanmar@democracyreporting.org
IBAHRI: 'Cath Fischl' Cath.Fischl@int-bar.org
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