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ျမန္မာႏုိင္ငံ အမခ်ဳိးသားလူ႔အ္ြင့္အေရးေကာ္မရွင္ :
လမ္းဆုလ
ံ မ္း္ြေရာက္ရေ
ွိ နသည့္ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္္ု

မခားအေၾကာင္း အသိပညာ ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္

အေၾကာင္းအရာအႏွစ္
္ ခ်ဳပ္

ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အ္ြင့္အေရး
လူအ
႔ ္ြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ေၾကညာစာတမ္းကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အ္ခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းရင္းသား

(MNHRC) ကို ၂၀၁၁ ္ုႏွစ္တင
ြ ္ စတင္တည္ောာင္္ြဲ့ျ္င္းသည္

ဘာသာစကားမခားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုျ္င္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ာမ္းမခား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမို ကေရစီေရးကို ေရွ႕ဆက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္

ႏွင့္ ရြဲအရာရွိမခားအား သင္တန္းမခား ပို႔္ချ္င္း တို႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆

ေျ္လွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ MNHRC တြင္ လူအ
႔ ္ြင့္အေရးမခားကို

္ုႏွစ္

ျမႇင့တ
္ င္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ဥပေဒျပဌာန္း္ခက္မခား

သူငယ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတစ္္ုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ ေလခာ္ကန္

သည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

စြာစံုစမ္းစစ္ေဆး္ြဲျ့ ္င္းမရွိဟု စြပ္စ္
ြြဲ ခက္တစ္္ု ာြက္ေပၚလာျပီး

လူ႔အ္ြင့္အေရးစာ္ခ်ဳပ္မခားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွ၊ိ မရွိ ေလ့လာသံုးသပ္

သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမခားျပည္သူၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပါဝင္္ခ်ဳပ္ဆိုသင့္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အေၾကာင္း အရာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ္ြဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္

လူ႔အ္ြင့္အေရးစာ္ခ်ဳပ္မခားကို အၾကံျပ်ဳတင္ျပႏိုင္ရန္ ကခယ္ျပန္႔ေသာ

တြင္ လက္ရွိ MNHRC ကို ျပန္လည္ဖ႕ြြဲ စည္းရန္ အဆိုတစ္္ုကုိ

လုပ္ပိုင္္ြင့မ
္ ခား

ေနသည္

အတည္ျပ်ဳ္ြဲ႔သည္။ MNHRC ၏ အဖြ႕ြဲ ၀င္ (၁၁) ဦး အနက္ (၄) မွာ

ေဖာက္

၄င္းတုိ႔၏ ဆႏၵအေလခာက္ႏုတ္ာြက္္ြဲ့သည္။ ာို႔ျပင္ MNHRC ၏

ဖခက္မႈမခားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မခားမွ

မဟာဗခ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္သည္လည္း ၂၀၁၆ ္ုႏွစ္တင
ြ ္

ဆက္လက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း အၾကံျပ်ဳတင္ျပႏိုင္

သက္တမ္း ကုန္ဆံုး သြား္ြဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ာို႕ေၾကာင့္ MNHRC

သည္။

အေနျဖင့္ ယင္း၏ လုပ္ေဆာင္္ခက္မခားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရ

ျမန္မာႏိုင္ငံအမခိ်ဳးသား

ႏိုင္ငံေတာ္ကပါဝင္္ခ်ဳပ္ဆိုာားသည့္

ရွိသည္။

ဆိုေသာ္ျငားလည္း

အကန္႕အသတ္

MNHRC

သည္

အ္ခိ်ဳ႕ရွိ

လူ႕အ္ြင့္အေရး

MNHRC သည္ ရန္ကုန္တင
ြ ္ အေျ္စိုက္ျပီး ယင္း၏ ဌာန

စက္တင္ဘာလတြင္

MNHRC

သည္

ကေလး

မည့္ အ္ခိန္ပင္ျဖစ္သည္။

၅ ္ု တြင္ ဝန္ာမ္းေပါင္း ၆၀ ္န္႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လခက္ရွိ

အမခားျပည္သူာံသို႔ MNHRC အေၾကာင္း သတင္း

သည္။ အမခား ျပည္သူာံမွ တိုင္ၾကားစာမခားကို လက္္ံသည့္

အ္ခက္အလက္မခားရရွိမႈတင
ြ ္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ အတြက္

စနစ္တစ္္ု ေကာ္မရွင္ တြင္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လူ႔အ္ြင့အ
္ ေရး

ေကာ္မရွင္သည္ ယင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမခားႏွင့္ အားာုတ္မႈမခား

အေၾကာင္းကို

အားလံုးပါဝင္ေသာ

ေဆြးေႏြးပြတ
ြဲ စ္္ု

ဦးေဆာင္

ကခင္းပျပ်ဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ MNHRC သည္ ယင္း၏
အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ

ရည္မွန္း္ခက္မခား

ဖန္တီးေရးဆြြဲ

ရာတြင္

အဓိက အကခိ်ဳးစီးပြား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမခား ပါဝင္ ေစျ္င္းျဖင့္
မဟာဗခ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ေရးဆြြဲေရး အၾကံျပ်ဳ ေလ့ကခင့္္န္း
တစ္္ုကခင္းပႏိုင္သည္။ MNHRC ၏ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိုး တက္ေရးတြင္
အရပ္ဘက္ အဖြ႔ြဲ အစည္းမခား၊ ကၽြမ္းကခင္သူမခား ႏွင့္ အျ္ားေသာ
အကခိ်ဳးစီးပြားပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမခား ပါဝင္ေစျ္င္းသည္ အမခား
ျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုတိးု ပြာလေစမည့္အျပင္ ေကာ္မရွင္ ၏
အ္န္းက႑မခားႏွင့္ လုပ္ငန္းမခား အေပၚ ပိုမိုကခယ္ျပန္႕စြာ သိျမင္
လာၾကေစမည္ျဖစ္သည္။
အမခိ်ဳးသား လူ႔အ္ြင့္အေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား (NHRI
မခား)ကို

အသိအမွတ္ျပ်ဳေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီသည္

ႏိုင္ငံတကာ

NHRI

မခား၏

ပူးေပါင္း

လုပ္ငန္းမခားကို

သံုးသပ္ေလ့လာသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ြဲ အစည္း တစ္္ု
ျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ္ခက္မခားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငမ
ံ ွ
အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားႏွင့္ ကၽြမ္းကခင္သူမခားသည္ MNHRC
ကို

စတင္တည္ောာင္္ြဲ့သည့္

(လြတ္လပ္မႈမရွိျ္င္း

ကြဲ့သို႔ေသာ)

ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တင
ြ ္
အဓိကျပစ္္ခက္မခား

ရွိေန

ေၾကာင္း ောာက္ျပ္ြဲၾ့ ကသည္။ MNHRC ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႕သည္
အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ

အစည္းမခား၏ တင္ျပ္ခက္မခားကို ာည့္သင
ြ ္း

စဥ္းစားသင့္ျပီး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေသာ
ေဆြးေႏြးပြမ
ြဲ ခားကို ဦးစားေပး ကိစၥရပ္တစ္္ုအေနျဖင့္ ောာက္္ံ
အားေပးသင့္သည္။

၁. နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး

ေကာ္မရွင္

၂. မခ်ဳးိ သားလူ႔အ္ြင့အ
္ ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမခား

(MNHRC) ကို ၂၀၁၁ ္ုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

အတြက္ ႏုိငင
္ တ
ံ ကာစံ္ခိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မခား- ပါရီ

၏ အမိန္႔ျဖင့္ စတင္ဖ႕ြြဲ စည္း္ြဲ့သည္။ MNHRC သည္ လူအ
႔ ္ြင့္အေရး

အေျ္္ံမမ
ူ ခား

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမခား

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

သီးသန္႔ရည္ရြယ္္ခက္ျဖင့္

ဖြ႕ြဲ စည္းာားသည့္ ပာမဦဆံုးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီကခ်ဴးရွင္း
ျဖစ္သည္။

1

၂၀၁၄ ္ုႏွစ္ တြင္ ျပည္ောာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသားလူ႔အ္ြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ျပဌာန္း
2

လိုက္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မခားမွာ လူအ
႔ ္ြင့္အေရး

မခားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ျပည္သူ
လူာုကို

လူ႔အ္ြင့္အေရးမခားအေၾကာင္း

(လႊတ္ေတာ္၊

အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္

အသိပညာေပးရန္ႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းကခင္ပညာရွင္မခား အပါအဝင္) ႏုိင္ငံတင
ြ ္းရွိ အဖြြဲ႕အစည္းမခား၊
ယႏၱယားမခားႏွင့္

ာိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ MNHRC

သည္

ျပည္ောာင္စုအဆင့္အဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ယင္း၏ ဥကၠဌကို
ျပည္ောာင္စု ဝန္ၾကီးအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ာားသည္။
MNHRC ကို စတင္တည္ောာင္္ခိန္မွစ၍ ေကာ္မရွင္
သည္

လြတ္လပ္မႈ

မရွိေၾကာင္းကို

အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြ႕ြဲ

အမခိ်ဳးသားလူ႔အ္ြင့္အေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမခား (NHRI)
၏ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္္ခက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၁၉၉၃
္ုႏွစ္ အေျ္္ံမမ
ူ ခား (‘ပါရီ အေျ္္ံမူမခား’) ကို ၁၉၉၃ ္ုႏွစ္
ကုလသမဂၢ အောြောြ ညီလာ္ံတင
ြ ္

3

စတင္ကခင့္သံုး္ြဲ့သည္။

ယင္းအေျ္္ံမမ
ူ ခားတြင္ လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားကို ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ရန္ႏွင့္

ျမႇင့္တင္ရန္

NHRI

မခား၏

တာဝန္မခားကို

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပာားျပီး NHRI မခား၏ သေဘာသဘာဝ ႏွင့္
လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ စံ္ခိန္စံညန
ႊ ္းမခားကို သတ္မွတ္ာား သည္။
အဆိုပါ အေျ္္ံမမ
ူ ခားအား NHRI မခားမွ ေရးဆြြဲ္ြဲ့ၾကျ္င္းျဖစ္ျပီး
မူေဘာင္

သို႔မဟုတ္

ေဆာက္ပံု

တစ္္ုကိုသာ

အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ

ဖြ႕ြဲ စည္းတည္

အသံုးျပ်ဳရမည္ဟု

သတ္မွတ္ာား

ျ္င္းမခိ်ဳး မဟုတ္ဘြဲ ျ္ံ်ဳငံုာားသည့္ လမ္းညႊန္္ခက္မခား ေပးႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ာားျ္င္းျဖစ္သည္။ 4 ပါရီ အေျ္္ံမမ
ူ ခားတြင္ NHRI မခား
ကို စိစစ္ရာတြင္ အသံုးျပ်ဳသည့္ အဓိက အေျ္္ံ စံ္ခိနစ
္ ံႏႈန္း ၆ ္ု

အစည္းမခား (CSO မခား)ႏွင့္ လူ႕အ္ြင့္အေရးကၽြမ္းကခင္သူမခားမွ

ပါဝင္သည္။

သတိျပ်ဳမိ္ြဲ့ၾကျပီး MNHRC ၏ ေ္ါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ္န္႕အပ္ျ္င္းႏွင့္

●

လုပ္ပိုင္္ြင့ႏ
္ ွင့္ ကၽြမ္းကခင္မႈ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ယင္း၏ ဘက္ဂခက္ကို အတည္ျပ်ဳျ္င္းတိတ
ု႔ င
ြ ္ အစိုးရမွ ပါဝင္ေန

လူ႔အ္ြင့္အေရး စံ္ခိန္စံႏႈန္းမခားကို အေျ္္ံာားသည့္

သည့္ အ္န္းက႑ကို ောာက္ျပ္ြဲ့ ၾကသည္။ ယင္းသို႕ေသာ

ကခယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ပိုင္္င
ြ ့တ
္ စ္ရပ္

္ခိ်ဳ႕ယြင္း္ခက္မခား ရွိေနသည့္တိုင္ MNHRC ဥပေဒကို စိစစ္သုးံ

●

သပ္္ခက္အရ ေကာ္မရွင္သည္ လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားကို ျမႇင့တ
္ င္

္ြင့မ
္ ခားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ြင့္

ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရ စီေရး
ျပ်ဳျပင္ေျပာင္းလြဲမႈမခားတြင္

အျပ်ဳသေဘာေဆာင္စြာ

အစိုးရ၏ ာိန္း္ခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္၍ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္

●

အောာက္

ဥပေဒျပဌာန္း္ခက္ သို႔မဟုတ္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျ္္ံ ဥပေဒ
ျဖင့္တရားဝင္အာမ္ံ္ခက္ေပးာားသည့္ လြတ္လပ္္ြင့္

အကူျပ်ဳႏုိင္ရန္ ကခယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ပိုင္္ြင့ရ
္ ွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ

●

ဗဟုဝါဒ

သည္။

●

လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မခား

●

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္ပိုင္
္ြင့အ
္ ာဏာမခား

1

ျပည္ောာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏

အမိန္႕ာုတ္ျပန္္ခက္ (၃၄/၂၀၁၁) ၂၀၁၁ ္ုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅
ရက္
2

ျပည္ောာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊

ျပည္ောာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္
မတ္လ ၂၈ ရက္
3

ကုလသမဂၢ အောြောြ ညီလာ္ံ “လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား

တိုးျမွင့ေ
္ ရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား
အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား” ၁၉၉၃ ္ုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊

A/RES/48/134
<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.ht
m>
4

လူ႔အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား
အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ပာမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြက
ြဲ ို ၁၉၉၁ ္ုႏွစတ
္ င
ြ ္ ပါရီျမိ်ဳ႕၌
ကခင္းပ္ြဲ့သည္။ အဓိက ရလဒ္မွာ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏
အဆင့္အတန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေျ္္ံမမ
ူ ခား (ပါရီ
အေျ္္ံမမ
ူ ခား) ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ

အေျ္္ံမူမခားအား

NHRI

မခားအတြက္

သတ္မွတ္ေပး္ြဲ့သည္။ ာို႔ေၾကာင့္ MNHRC သည္ APF ာံမွ

အဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္္ုျဖစ္သည့္

(ယ္င္က

ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္မခားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အောာက္

“အမခိ်ဳးသား လူ႔အ္ြင့္ အေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ

အပံ့မခား ရယူပိုင္္ြင့ရ
္ ွိလာ္ြဲ့သည္။ ယင္း အ္ခိန္တင
ြ ္ APF သည္

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

5

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ”ဟု ေ္ၚဆို္ြဲ့ေသာ) အမခိ်ဳးသား

ေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ အဆင့္အတန္း၊ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား

လူ႔အ္ြင့္အေရး

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

ေရြး္ခယ္ျ္င္းႏွင့္ ာုတ္ပယ္ျ္င္းဆိုင္ရာ လုပ္ာံုး လုပ္နည္း မခား၊

(GANHRI)က

သံုးသပ္ေလ့လာ၍

အရန္ဝန္ာမ္းဦးေရမခားျပားျ္င္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အမွီအ္ို

6

GANHRI အသိအမွတ္

ကင္းမႈ မရွိျ္င္းတို႔ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမခားကို ာုတ္ေဖာ္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားအတြက္

မဟာမိတ္အဖြ႕ြဲ အစည္း

ေ္တ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံာားျ္င္းျဖစ္သည္။

ျပ်ဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) သည္ NHRI မခားႏွင့္ ယင္းတို႔၏
လုပ္ေဆာင္္ခက္မခားအတြက္
သပ္္ခက္ကို

အေျ္္ံ၍

ဥပေဒေရးရာ

NHRI

မူေဘာင္

မခားအား

စိစစ္သံုး

သံုးသပ္ေလ့လာျပီး

အသိအမွတ္ျပ်ဳ သတ္မွတ္ေပးသည္။ အသိအမွတ္ျပ်ဳ သတ္မွတ္ရာ
တြင္ အဆင့္ ၃ ရပ္ရွိသည္။ NHRI မခားအား “A” အဆင့္ (ပါရီ
အေျ္္ံမမ
ူ ခားအား

အျပည့္အဝ

လိုက္နာသည္)၊

“B”

အဆင့္

(အျပည့္အဝ လိုက္နာမႈမရွိ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္္ခက္ ျပ်ဳလုပ္ရန္
သတင္းအ္ခက္အလက္

လံုေလာက္မႈမရွိ)ႏွင့္

“C”

အဆင့္

(လိုက္နာမႈမရွ)ိ ဟူ၍ သတ္မွတ္သည္။ SCA သည္ MNHRC ကို
၂၀၁၅ ္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သံုးသပ္ေလ့လာ္ြဲ့ျပီး ေကာ္မရွင္အား
B အဆင့္ သတ္မွတ္ေပး္ြဲ့သည္။ ာိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ ပါရီ
အေျ္္ံမမ
ူ ခားအား MNHRC မွ အျပည့္အဝ လိုက္နာမႈမရွိသည့္
နယ္ပယ္မခားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ္ြဲသ
့ ည္။ “A” အဆင့္ရွိသည့္ NHRI
မခားသည္သာ

လူ႕အ္ြင့္အေရး

မြဲေပးပိုင္
္ ြင့မ
္ ခားႏွင့္

NHRI

ေကာင္စီတင
ြ ္

မခား၏

ေျပာဆို္ြဲ့သည္။
NHRI မခား၏ လုပ္ငန္းမခားကို သံုးသပ္စိစစ္ရာတြင္
အောာက္အကူျပ်ဳႏိုင္သည့္ အျ္ား သက္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္္ခက္
မခားမွာ လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းၾကီးရံုး၏

အမခိ်ဳးသား လူ႔အ္ြင့္အေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ာိေရာက္မႈကို
သံုးသပ္ျ္င္း (Assessing the Effectiveness of National
Human Rights Institutions)
လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့အ
္ ဖြ႕ြဲ

လူ႔အ္ြင့္အေရးမခားကို
ေရးႏွင့္

ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

(Amnesty

ာိေရာက္စြာ

ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္

(Recommendations

9

for

International)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

အၾကံျပ်ဳ
Effective

Promotion of Human Rights)

10

၏

တင္ျပ္ခက္မခား
Protection

and

တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ပါဝင္္ြင့ရ
္ ွိျပီး

လုပ္ငန္းမခားတြင္

ပါဝင္

္ြင့ရ
္ ွိသည္။
MNHRC သည္ NHRI မခား၏ အာရွပစိဖိတ္ဖိုရမ္ (APF)
တြင္ အဖြ႕ြဲ ဝင္္ြင့ျ္ ပ်ဳရန္ ေလွခာက္ာား္ြဲ့သည္။7 APF သည္ ၂၀၁၂
္ုႏွစ္တင
ြ ္

MNHRC

အား

တြြဲဖက္အဖြ႕ြဲ ဝင္အဆင့္အျဖစ္

8

5 ICC အသိအမွတ္ျပ်ဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) ၊

8

<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pag

အာရွပစိဖိတ္ဖိုရမ္၊ “APF ၁၇- ျမန္မာႏိုင္ငံ

es/default.aspx> (၂၀၁၇ ္ုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္)

အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ APF အဖြ႕ြဲ ဝင္္ြင့္

6

ေလွခာက္ာားျ္င္း၊ ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ APF ႏွစ္စဥ္ အစည္းအေဝး၊

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့္အေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏

ေဂခာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၊ အာမန္ျမိ်ဳ႕၊ ၂၀၁၂ ္ုႏွစ္။

ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၊

9

“အသိအမွတ္ျပ်ဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) ၏ အစည္းအေဝးမခားမွ

လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ လူ႕အ္ြင့္အေရး

အစီရင္္ံစာ ႏွင့္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား”၊ ဂခီနီဗာျမိ်ဳ႕၊ ၂၀၁၃ ္ုႏွစ္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ာိေရာက္မႈကို သံုးသပ္ျ္င္း (Assessing

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္

the Effectiveness of National Human Rights

7

Institutions) ၊ (ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ - လူ႕အ္ြင့အ
္ ေရး

အာရွပစိဖိတ္ဖိုရမ္သည္ NHRI မခားအတြက္ ေဒသတြင္း ကြန္ရက္

လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းၾကီးရံုး၏

၄ ္ုအနက္ တစ္္ုျဖစ္သည္။ APF ကို ၁၉၉၆ ္ုႏွစ္တင
ြ ္

မူဝါဒအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေကာင္စ၊ီ ၂၀၀၅ ္ုႏွစ္)

စတင္တည္ောာင္္ျြဲ့ ပီး ယေန႕အ္ခိန္တင
ြ ္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ ၂၂ ဦး

10

ပါဝင္သည္။ APF သည္ ေဒသတြင္းရွိ NHRI မခား တည္ောာင္ေရး

လူ႕အ္ြင့္အေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား - လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားကို

ႏွင့္ ္ိုင္မာအားေကာင္းေစေရးကို အောာက္အပံ့ေပးသည္။

ာိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္

<http://www.asiapacificforum.net> တြင္

ျမွင့တ
္ င္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ဆက္လက္ၾကည့္ရႈပါ။

လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့အ
္ ဖြ႕ြဲ ၏ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား” ၂၀၁၀

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့အ
္ ဖြ႕ြဲ ၊ “အမခိ်ဳးသား

္ုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္၊
<http://www.nhri.net/pdf/IOR4000701.pdf>

နည္းစနစ္ မခားတြင္ သင္တန္းပို႕္ချ္င္းမခား၊ ာုတ္ျပန္ေၾကညာ

၃. ျမႇင့တ
္ င္ေရးႏွင့္ ကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ေရးတုိ႔

ျ္င္းမခားမွ လူာုအစီ အစဥ္မခားအာိ ပါဝင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္

အတြက္ လုပပ
္ ိင
ု ္
္ င
ြ ့ႏ
္ ွင့္ တရားစီရင္္င
ြ ့္

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ လူ႔အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (HRCSL) သည္

အာဏာမခား
MNHRC
ဥပေဒတြင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမခား၊ မီဒီယာမခား၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား ႏွင့္
အား

ပါဝင္သည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဖြ႕ြဲ စည္းပံု

လူ႔အ္ြင့္အေရးမခားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

လုပ္ပိုင္္ြင့္

အေျ္္ံ

ျမႇင့တ
္ င္ရန္ႏွင့္

အပ္ႏွင္းာားသည္။

11

ာို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္တြင္ အစိုးရ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အ္ြင့္

အျ္ား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမခား အတူတကြ စုေပါင္း၍ ညႇဥ္းပန္း
ႏွိပ္စက္ျ္င္းမခားကို စုေပါင္းဆန္႔ကခင္ လႈံ႔ေဆာ္ၾကရန္ အလြန္
ၾကီးမားသည့္

ဦးေဆာင္ႏိုင္္ြဲ့သည္။

အေရး တာဝန္မခားအား လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိ ေလ့လာသံုးသပ္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္
ဥပမာအားျဖင့္

ကုလသမဂၢ

(UN)

စာ္ခ်ဳပ္စာ

တမ္းဆိုင္ရာစနစ္မခားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပံုမွန္ဆန္းစစ္ေရး စနစ္ (UPR)
တို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ပိုင္္င
ြ ့အ
္ ာဏာရွိသည္။

ျပည္သူလူာု

စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ပြြဲ

တစ္္ုကို

13

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အရပ္ဘက္

လူမႈ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား

သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္သူလူာု၏ ပညာေရးတြင္ ဦးေဆာင္
က႑မွ ပါဝင္သည့္

အတြက္

MNHRC

သည္ ယင္းအဖြ႕ြဲ

အစည္းမခား၏ ကၽြမ္းကခင္မႈမခား ႏွင့္ ကြန္ရက္မခားကို အသံုးျပ်ဳ၍
လုပ္ငန္းမခားအား ္ခြဲ႕ာြင္ႏိုင္ျပီး အျမင့္ဆံုး အကခိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ

၃.၁

လူ႔အ္ြင့အ
္ ေရးမခား

ျမႇင့တ
္ င္ျ္င္း-

အသိပညာေပး

လုပင
္ န္းမခား

ရရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အ္ြင့္အေရး
ဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR) သည္ NHRI မခား အား
ျပည္သူလူာုအတြင္းရွိ မတူညီသည့္ ဦးတည္္ခက္မခားကို ေဖာ္

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားအား

ျမႇင့တ
္ င္ရာတြင္

လူ႔အ္ြင့္

ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ CSO မခား၊ ရပ္ရြာလူာု

အေရး အသိပညာေပးျ္င္းမခား၊ လူ႕အ္ြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္

အေျ္ျပ်ဳအဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမခား ႏွင့္ အျ္ား

ေရွာက္မႈစနစ္မခားအေၾကာင္း အသိပညာေပးျ္င္းမခားႏွင့္ လူ႔အ္ြင့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားႏွင့္ လက္တြဲေ
ြ ဆာင္ရြက္ၾကရန္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ

အေရး

ာားသည္။14

ဥပေဒဆိုင္ရာသုေတသနမခားကို

ာုတ္ျပန္ေၾကညာျ္င္း

တို႔ပါဝင္သည္။ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမခားတြင္ ပညာေရးစနစ္
အတြင္း

လူ႔အ္ြင့္အေရး

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမခား

ေပါင္းစပ္ာည့္

သြင္းျ္င္းႏွင့္ ရြဲတပ္ဖ႕ြြဲ ကြဲ့သ႔ေ
ို သာ အစိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားအတြက္
သင္တန္းပို႔္ခေရး လက္စစ
ြြဲ ာအုပ္မခား ျပင္ဆင္ျ္င္းတို႕ ပါဝင္သည္။
ယ္င္က MNHRC သည္ ျပည္ောာင္စုရာာူး၀န္အဖြ႕ြဲ ႏွင့္ ပူးေပါင္း
၍ ျပည္သူ႕ဝန္ာမ္းမခားအား သင္တန္းပို႔္ခရာတြင္ လူ႔အ္ြင့္အေရး
အသိပညာေပးျ္င္းမခား တျဖည္းျဖည္း ေပါင္းစပ္ာည့္သင
ြ ္း္ြဲ့သည္။
အဆိုပါ အစီအစဥ္တင
ြ ္ MNHRC သည္ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀၀၀
ေကခာ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အ္ြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
(UDHR) အေၾကာင္း

သင္တန္းပိ႕ု ္ခ္ြဲ့သည္။

12

MNHRC သည္

ရြဲအရာရွိမခားအတြက္ အလုပ္႐ုံုံေဆြးေႏြးပြြဲ သင္တန္းမခားကိုလည္း
စီစဥ္္ြဲ့သည္။
NHRI မခားသည္ အေျ္္ံ အ္ြင့္အေရးမခားအေၾကာင္း
အသိ ပညာေပးရန္ နည္းစနစ္မခားစြာ အသံုးျပ်ဳႏိုင္ၾကသည္။ အဆိုပါ
11

ျပည္ောာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏

အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမခားတြင္

သက္ဆိုင္ရာ

စာ္ခ်ဳပ္စာတမ္းမခားပါ တာဝန္မခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဥပေဒ
ေရးရာ မူေဘာင္မခားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးကိုလည္း ာည့္
သြင္းႏိုင္သည္။ MNHRC သည္ ယင္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ CSO
မခားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ အျ္ား ကၽြမ္းကခင္သူမခားႏွင့္ ပူးေပါင္း
၍ ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမခားကို
လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ
အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး

ေကာ္မရွင္သည္

ႏိုင္ငံေရးအ္ြင့အ
္ ေရးဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

စာ္ခ်ဳပ္ (ICCPR) အေၾကာင္း

ႏိုင္ငံသားႏွင့္
သေဘာတူ

အသိပညာေပးရန္ နည္းလမ္း

တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ICCPR စာ္ခ်ဳပ္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုက္နာမႈ
အေၾကာင္း

ေလ့လာ္ခက္တစ္ေစာင္

ာုတ္ျပန္ေၾကညာ္ြဲျ့ ပီး

စာ္ခ်ဳပ္ အေကာင္အာည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို မည္သ႔တ
ို ိုးျမႇင့္ႏိုင္
ေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ြဲသ
့ ည္။
14

15

လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းၾကီးရံုး၏

အမိန္႕ာုတ္ျပန္္ခက္ (၃၄/၂၀၁၁) ၊ အပိုဒ္ ၁

လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ လူ႕အ္ြင့္အေရး

12

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ာိေရာက္မႈကို သံုးသပ္ျ္င္း (Assessing

၂၀၁၆ ္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း MNHRC ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျ္င္း

the Effectiveness of National Human Rights

13

Institutions)

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ လူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္။ “ံHRCSL မွ

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႕ကခင္ေရး စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ စတင္ျ္င္း”

15

၂၀၁၆ ္ုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္။

“ICCPR - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ လိုက္နာမႈ သံုးသပ္္ခက္တစ္္ု”

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊

၂၀၁၃ ္ုႏွစ္ မတ္လ

သို႕ရာတြင္

၃.၂ လူ႔အ္ြင့အ
္ ေရးမခား

ျမႇင့တ
္ င္ျ္င္း-

တရားစီရင္္င
ြ ့္



ဌာနမခားသိ႔ု

(ၾကိ်ဳတင္

အာဏာပိုင္မခားာံ

လာသမွခ မည္သည့္ လူ႔အ္ြင့္အေရး ေဖာက္ဖခက္မႈ

အေၾကာင္းၾကား၍)

အေျ္အေနႏွင့မ
္ ဆို”

ဆက္စပ္ေနသည့္

ကိစၥရပ္

မခားတြင္ ၾကားနာရန္ သို႕မဟုတ္ အစီရင္္ံတင္ျပရန္

ေရွ႕ဆက္အေရးယူေဆာင္ရြက္

ာိန္း္ခ်ဳပ္ ႏိုင္္ြင့ရ
္ ွိရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ရန္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပႏိုင္ျ္င္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။ MNHRC သည္
အဆုိပါ ရည္ရြယ္္ခက္အတြက္ တရားမကခင့္ာံုးဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္



ကခင့္ာံုးဥပေဒႏွင့္ သက္ေသ္ံဥပေဒတို႕၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္း

အာဏာပိုင္မခားကို

အေၾကာင္းၾကားရန္

ႏွစ္စဥ္ အစီရင္္ံစာ (၂၀၁၄) ္ုႏွစ္အရ MNHRC သည္ ၂၀၁၄

ယင္းဌာနမခားရွိ

္ုႏွစ္တင
ြ ္ အကခဥ္းောာင္ ၁၀ ္ုသို႕ သြားေရာက္စစ္ေဆး္ြဲ့ျပီး

18

MNHRC သည္ အကခဥ္းောာင္မခားသို႕ သြားေရာက္
စစ္ေဆးရာတြင္

္ခက္မခားအား မွီျငမ္းအသံုးျပ်ဳႏိုင္သည္။ MNHRC ၏ ေနာက္ဆံုးရ

အသိေပး

လိုအပ္သည္။

ာို႔ေၾကာင့္

အေျ္အေနမခားအေပၚ

လက္ေတြ႔

ကခကခ သိျမင္ႏိုင္္ခင္မွ သိႏိုင္ေပမည္။ MNHRC ၏

တိုင္ၾကားစာ ၁၈၅၅ ေစာင္ လက္္ံရရွိ္ြဲ့ကာ ယင္းတိုင္ၾကားစာမခား
အနက္ ၂၂၅ ္ုကိုသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး္ြဲ့သည္။

17

ပါရီ အေျ္္ံ မူအရ NHRI မခားသည္ “ေပၚေပါက္

သြားေရာက္စစ္ေဆးျ္င္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား
သိ႕ု မဟုတ္

MNHRC သည္ လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားအား စနစ္တစ္္ု

စစ္ေဆးမႈမခားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္္ြင့ရ
္ ွိသည္။

အကခဥ္းစ္န္း၊

အ္ခ်ဳပ္္န္းမခားႏွင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ာိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရးစ္န္း၊

ေျဖရွင္းေရး

ေနသည့္ ေဖာက္ဖခက္သည့္ အမႈမခားတြင္သာ စံုစမ္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ ယင္းတြင္ သက္ေသ္ံ
အကခဥ္းောာင္၊

တုိင္ၾကားစာ

အသြင္ ာပ္တလြဲလြဲျဖစ္သည္႔ သိမ
ု႔ ဟုတ္ အျမစ္တယ
ြ ္

MNHRC တြင္ လူ႕အ္ြင့အ
္ ေရး ေဖာက္ဖခက္မႈမခားအား
ေ္ၚယူစစ္ေဆးျ္င္း၊

၏

အာဏာမခားတြင္ အကန္႔ အသတ္အ္ခိ်ဳ႕ ရွိေနသည္။

အာဏာမခား

မခားအား

MNHRC

ေနာက္ဆံုးရ

16

အစီရင္္ံစာတြင္

ေကာင္းမြန္စြာ

SCA

သည္

ပိုမို

စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေစေရးအတြက္

“ေၾကညာ ာားျ္င္းမရွိသည့္” သြားေရာက္ စစ္ေဆး
ျ္င္းမခား လုပ္ေဆာင္ ရန္ MNHRC အား အၾကံျပ်ဳ
ာားသည္။19

လူ႕အခြင့္အေရး တိုင္ၾကားစာမ ား ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္



1855

2000

ပုဂၢိ်ဳလ္တစ္ဦး္ခင္းစီ
တြင္

916

1000

ေကာ္မရွင္သည္

အကယ္၍

500

သိမ
ု႔ ဟုတ္

0

“ပိုမို

အား

သင့္ေတာ္သည့္

ကခိ်ဳးေၾကာင္းဆီေလခာ္သည့္

ေျဖရွင္း္ခက္
တိုင္ၾကားမႈ

စံုစမ္းစစ္ေဆးျ္င္း

မျပ်ဳလုပ္ရန္

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္

20

သည္။

ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မခားအတြက္ အ္ခက္အလက္ မရရွိနိုငေ
္ သးပါ။



အကယ္၍

အမႈတစ္္ုသည္

တရားရင္ဆိုင္ေနရလွခင္
တရား႐ုံုံတစ္႐ုံုံး

MNHCR ႏွစ္စဥ္ အစီရင္္ံစာ ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္

တိုင္ၾကားမႈတစ္္ုအတြက္

လမ္းေၾကာင္းတစ္္ု ရွိေနပါက” အဆိုပါ တိုင္ၾကားမႈ

Cases referred to
government

အရင္းအျမစ္ - MNHRC ႏွစ္စဥ္ အစီရင္္စ
ံ ာ ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္။

16

အုပ္စုမခားသည္

MNHRC ာံ တိုင္ၾကားမႈမခား ျပ်ဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာ

1500

Complaints received

သို႔မဟုတ္

19

က

တရားရံုးတစ္္ု္ုတင
ြ ္

သို႕မဟုတ္
“အမႈတစ္္ုအား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အျပီးသတ္

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

ာုတ္ျပန္္ခက္)။ ၂၀၁၅ ္ုႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္မခား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား

မရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း MNHCR သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆး္ြဲ့သည့္ အမႈ ၅

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

္ုအတြက္ အကခဥ္းောာင္ ၆ ္ုသို႕ သြားေရာက္

ေကာ္မတီ၊ “အသိအမွတ္ျပ်ဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) ၏

စိစစ္ေလ့လာ္ြဲေ
့ ၾကာင္းကို ယင္း၏ ဝက္ဆိုက္တြင္

အစည္းအေဝးမခားမွ အစီရင္္စ
ံ ာ ႏွင့္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား”၊

ေဖာ္ျပာားသည္။

ဂခီနီဗာျမိ်ဳ႕၊ ၂၀၁၅ ္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္။

17

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄။ ပုဒ္မ၂၈။

စာမခက္ႏွာ ၁၃။

18

ပါရီ အေျ္္ံမူမခား၊ အ္န္း က၊ ျပဌာန္း္ခက္ ၃ (က) (၂)

20

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄။ ပုဒ္မ ၃၂ (ဂ)။

အမိန္႕္ခမွတ္ျပီးျဖစ္လွခင္”

ာပ္မံ၍

စံုစမ္းစစ္ေဆး္ြင့္

လူ႔အခြင့္အေရး တိုင္ၾကားစာမ ားႏွင့္

21

မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ပါရီ အေျ္္ံမမ
ူ ခားအရ NHRI မခားတြင္ တိုင္ၾကားမႈမခား
ကို လက္္ံရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အာဏာမခားရွိေနရန္
မလိုေပ။ သို႕ရာတြင္ NHRI မခားတြင္ ယင္းအာဏာမခားရွိေနသည့္
အ္ါတြင္

တိုင္ၾကားမႈမခားကို

“မွခတစြာ၊

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊

1855

2000
1500
1000
500
0

916
288

ာိေရာက္စြာ၊ လခင္ျမန္စြာ ႏွင့္ တသမတ္ တည္း) ေျဖရွင္းရမည္ဟု

Complaints
received

Cases
Replies from
referred to government on
government
cases

ပယ္္ခရသည့္

အေၾကာင္းအရင္းမခား၊

အေျ္္ံမမ
ူ ခားတြင္ ေဖာ္ျပာားသည္။ ယင္းေဖာ္ျပ္ခက္အရ စာျဖင့္
ေရးသား ေဖာ္ျပာားသည့္ လမ္းညႊန္္ခက္မခားႏွင့္ အမခား ျပည္သူမွ

အစိုးရ၏

ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ တိုင္ၾကားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ာုးံ လုပ္နည္းမခား

တုန္႔ျပန္ ေျဖၾကား္ခက္မခားႏွင့္ အဆိုျပ်ဳာားသည့္ ေျဖရွင္း္ခက္

တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လုိအပ္သည္။22

မခားအေပၚတြင္ ပိုမို၍ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈရွိပါက MNHRC ၏

MNHRC၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္္ံစာ (၂၀၁၄) တြင္ အမႈ
လႊေ
ြဲ ျပာင္းမႈ

မခားအေၾကာင္း

အေသးစိတ္အ္ခက္အလက္မခား

ေဖာ္ျပာားသည္။ လက္္ံ ရရွိ္ြဲ့သည့္ တိုင္ၾကားမႈ ၁၈၅၅ ္ုအနက္
အမႈ ၉၁၆ ္ုအား အစိုးရာံသို႕ လႊြဲေျပာင္းေပး္ြဲ့သည္။
NHRI

မခားသည္

တိုင္ၾကားမႈမခားအား

တိုင္ၾကားမႈ ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းေရး လုပ္ာံုးလုပ္နည္းမခားအေပၚ
ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးပြားလာေစမည္ျဖစ္ျပီး ာပ္မံ၍ စိစစ္ႏိုင္ကာ
ေနာက္ဆက္တလ
ြြဲ ုပ္ငန္းမခား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ CSO
မခား၏ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခားမွ သတင္းအ္ခက္အလက္မခား ရရွိႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ

သို႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားက ေျဖရွင္းသည့္အေပၚ
တြင္ ယင္းတို႕၏ ဆံုးျဖတ္္ခက္မခားအား အေကာင္အာည္ေဖာ္
ေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိသင့္သည္ဟု
SCA မွ အဆိုျပ်ဳာားသည္။ ဥပေဒအရ အစိုးရသည္ အမႈတစ္္ုကို
လႊေ
ြဲ ျပာင္းေပးျပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း MNHRC ကို အေၾကာင္းျပန္ရန္
လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ သတ္မွတ္ ေနာက္ဆံုးအ္ခိန္ႏွင့္ ကိုက္ညီ
ာံသို႕

တရားဝင္ အေၾကာင္းျပန္မႈ ၂၈၈

္ုရွိသည္။ ယင္းသည္ လႊေ
ြဲ ျပာင္းေပးာားသည့္ အမႈမခားအားလံုး၏
၃၀% ျဖစ္သည္။23
MNHRC ၏ ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္္စ
ံ ာအရ
အမႈမခား၏ ၄၉% အား ပုဒ္မ ၃၇ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တို႕ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
မရွိဟုဆိုကာ ပယ္္ခ္ံ္ြဲ့ရသည္။ လႊေ
ြဲ ျပာင္းေပးာားသည့္ အမႈကို
တရားစီရင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျ္ားနည္းလမ္း သို႕မဟုတ္ တိုင္ၾကား
မႈလမ္းေၾကာင္းတိ႔အ
ု တြက္ အေသးစိတ္အ္ခက္အလက္မခား ေဖာ္ျပ
ာားျ္င္းမရွပ
ိ ါ။

NHRI

မခားမွ

လႊေ
ြဲ ျပာင္း

ေပးသည့္ အမႈမခားတြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ
ပိုင္မခားသည္ ဥပေဒ အရ အမခိ်ဳးသား လူ႔အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္
(NCHR)

ာံ

အေၾကာင္း

ျပန္ရန္ႏွင့္

NCHR၏

အၾကံျပ်ဳ

တင္ျပ္ခက္မခားကို အေကာင္အာည္ ေဖာ္္ြဲ့ျ္င္း ရွိမရွိ၊ မည္သို႕
အေကာင္အာည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ာားေၾကာင္း ႏွင့္ ာိုသို႔မဟုတ္ပါ
ကလည္း

တင္ျပ္ခက္မခားကို

အဘယ့္ေၾကာင့္

အာည္မေဖာ္္ြဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

သည့္ အမႈအေရအတြက္သည္ ၁၂ မႈသာ ရွိသည္။ စုစုေပါင္း
အားျဖင့္ MNHRC

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ

အေကာင္

24

NHRI မခား၏ ာပ္ေဆာင္း အ္န္းက႑တစ္္ုမာွ
လူအ
႔ ္ြင့္

အေရးမခားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္

သက္၍ “amicus curiae” (တရားရံုး၏ မိတ္ေဆြ) အျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တရားရံုးမခားာံ ၾကားေန အၾကံဥာဏ္မခား
ေပးရန္

သို႕မဟုတ္

အကူအညီ

ေပးရန္ျဖစ္သည္။

NHRI

မခားသည္ ယင္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အမႈ
တစ္္ုႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

လူ႔အ္ြင့္အေရး

ဥပေဒမခား

အေၾကာင္းကိုလည္း အၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္သည္။ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံ
လူ႔အ္ြင့္အေရးေကာ္မရွင္တင
ြ ္
တရားရံုး၏
သက္ဆိုင္သည့္

မည္သည့္

္ြင့္ျပ်ဳ္ခက္ျဖင့္

တရားရံုးတြင္မဆို

အေျ္္ံအ္ြင့အ
္ ေရးမခားႏွင့္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမခားအတြက္

ဝင္ေရာက္

စြက္ဖက္ႏိုင္သည့္ အ္ြင့္ အေရးရွိသည္။25
21

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄။ ပုဒ္မ ၃၇ (ဂ)။

23

22

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

အစီရင္္ံစာ၊ ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္။ စာမခက္ႏွာ ၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ႏွစ္စဥ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏

24

ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ။ “အောြောြ

(၂၀၁၂)၊ အ္န္း ၃၊ ပုဒ္မ ၉ (က-ဂ)။

ာုတ္ျပန္္ခက္မခား” ၂၀၁၃ ္ုႏွစ္ ေမလ၊ အောြောြ ာုတ္ျပန္္ခက္

25

၂.၁၀။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ လူ႕အ္ြင့အ
္ ေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ -

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ပုဒ္မ
သီရိလကၤာ ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ပါလီမန္၊

၁၉၉၆ ္ုႏွစ္၊ ၁၉၉၆ ္ုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္၊ ပုဒ္မ ၁၁ (ဂ)။

၃.၃ လြတ္လပ္စြာအစီရင္္ံတင္ျပျ္င္း
MNHRC တြင္ “အျ္ား အမခိ်ဳးသားအဆင့္၊ ေဒသ
တြင္းႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႕အ္ြင့္အေရးစနစ္မခား၊

ဥပမာ

အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပံုမွန္ဆန္းစစ္ေရးစနစ္ (UPR) ႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ရန္၊

ာိေတြ႕ဆက္ဆံရန္

လုပ္ပိုင္္ြင့ရ
္ ွိသည္။

26

ႏွင့္

ဥပမာအားျဖင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္”
နီေပါႏိုင္ငံ

အမခိ်ဳးသား

လူ႕အ္ြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ UPR ၏ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား
အေကာင္အာည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို

၆လတစ္ၾကိမ္ စိစစ္

ေလ့လာရန္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္း (NGO)
ျဖစ္ေသာ UPR Info ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အရပ္ဘက္
အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္

အျ္ား

အကခိ်ဳးစီးပြား
27

မခားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည္။

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ

အျ္ားတစ္ဖက္တြင္ ၾသစေတး

လခႏိုင္ငံ လူ႔အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေနာက္ဆက္တြြဲ လုပ္ငန္း
မခားႏွင့္

UPR

အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား

အေကာင္အာည္ေဖာ္

ေဆာင္ေရးတိ႔ႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသစေတးလခႏိုင္ငံ ပါလီမန္အတြက္
ပံုမွန္သတင္းာုတ္ျပန္မႈ မခား လုပ္ေဆာင္သည္။
အစီရင္္ံတင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ MNHRC ာံ ္ြင့ျ္ ပ်ဳ
ေပးာားသည့္ အ္ခိ်ဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမခားသည္ ပါရီအေျ္္ံမူမခားကို
အျပည့္အဝ လိုက္နာ ျ္င္း မရွေ
ိ ပ။ ပုဒ္မ ၂၂ (္) ပုဒမ
္ ္ြြဲ (၃) တြင္
ေကာ္မရွင္သည္

စာ္ခ်ဳပ္ပါ

အစီရင္္စ
ံ ာမခား

ျပင္ဆင္ရာတြင္

အစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ာားသည္။ NHRI မခားသည္
လူ႕အ္ြင့္အေရးစနစ္မခားာံ သတင္းအ္ခက္အလက္ ေပးပို႕ရာတြင္
ကိုယ္တိုင္ သတင္းေပးပို႕ရမည္ဟု ICC မွ အၾကံျပ်ဳာားသည္။ ICC
သည္ NHRI မခားအား “ႏိုင္ငံေတာ္ အစီရင္္ံစာကို ျပ်ဳစုျ္င္း
မျပ်ဳလုပ္ရသလို အစိုးရ၏ ကိုယ္စား အစီရင္္ံတင္ျပျ္င္းလည္း
မျပ်ဳလုပ္ရ”

ဟု

ေဖာ္ျပာားသည့္

အောြောြ

ာုတ္ျပန္္ခက္

တစ္ရပ္ကို ေၾကညာ္ြဲ့သည္။ ယင္းသို႕ ာုတ္ျပန္ရျ္င္း၏ အဓိက
အေၾကာင္းအရင္းမွာ NHRI မခားသည္ “ယင္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္
လြတ္လပ္မႈကို

ာိန္းသိမ္းာားရမည္ျဖစ္ျပီး

လူ႕အ္ြင့အ
္ ေရး

စနစ္မခားာံ သတင္း အ္ခက္အလက္ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါက
ယင္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ အ္ြင့္အေရးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄။ ပုဒ္မ ၂၂ (ာ)။
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UPR Info၊ “၂၀၁၃ ္ုႏွစ္ - နီေပါႏိုင္ငံ - ႏွစ္ဝက္ကာလ

ေရး အတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ႏိုင္ငံတကာ

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

အေကာင္အာည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး သံုးသပ္္ခက္” ၂၀၁၃ ္ုႏွစ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ။ “အောြောြ

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္

ာုတ္ျပန္္ခက္မခား” ၂၀၁၃ ္ုႏွစ္ ေမလ၊ အောြောြ
ာုတ္ျပန္္ခက္ ၁.၄။

ေဆာက္ပံုမခားႏွင့္ ရင္းျမစ္မခား အေပၚ သိျမင္နားလည္မႈမခား

MNHRC ဗခ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္

တိုးပြားလာေစရာတြင္

MNHRC သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၆ ္ုႏွစ္အတြက္ ဗခ်ဴဟာေျမာက္
အစီအစဥ္ တစ္္ုကို ေရးဆြြဲ္ြဲ့ျပီး ယင္းအစီအစဥ္တင
ြ ္ ေအာက္ပါ
တို႔

အပါအဝင္ အဆိုပါ

ကာလအတြက္

ရည္မွန္း္ခက္မခား

သတ္မွတ္ေရးဆြြဲ္ြဲ့သည္။




ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး

အစည္းအေပၚ
MNHRC

ႏွင့္

အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားအၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရးအတြက္ ္ိုင္မာသည့္္ခဥ္းကပ္မႈလမ္းေၾကာင္းမခား ေပၚေပါက္
လာေစမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက စိစစ္ေလ့လာ ္ခက္တစ္္ု

အမခားျပည္သူာံသို႔ လူ႔အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္း

ရန္ ေတာင္းဆိုာားျပီး “ယင္း၏ လုပ္ပိုင္္ြင့မ
္ ခားကို ကခယ္ျပန္႕

အ္ခက္ အလက္မခား ောာက္ပံ့ေပးေရး

လြတ္လပ္ျပီး ရည္ရြယ္္ခက္ရွိ

SCA အသိအမွတ္ျပ်ဳ သတ္မွတ္ေပးသည့္ A အဆင့္

သည့္ ကခင့္သံုးမႈတစ္္ုအျဖစ္

အသံုး္ခရန္” တိုက္တန
ြ ္းာားသည္။
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SCA သည္ MNHRC

အား လက္ရွိ တည္ဆြဲဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံုံး
လံႈ႕ေဆာ္ရန္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပာားသည္။

လူ႔အ္ြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမခား အတြက္
အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားႏွင့္

ာိေတြ႕

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေရး


အဖြ႕ြဲ

တြင္ SCA သည္ MNHRC အား သေဘာာားအျမင္ ေျပာင္းလြဲ

သတ္မွတ္္ခက္ ရရွိေရး


ယံုၾကည္မႈ

သာမကဘြဲ

ေကာ္မရွင္၏ တိုငၾ္ ကားမႈမခားကို ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္း
သည့္

လုပ္ာံုးလုပ္နည္းမခားအေၾကာင္း

သတင္း

အ္ခက္အလက္မခား ာုတ္ျပန္ေရး

၄. အဖြ႕ြဲ အစည္းဆုိငရ
္ ာ
ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပ-ုံ ေ္ါင္းေဆာင္ပိင
ု း္ ၊
ဌာနမခားၾကားရွအ
ိ ္ခိတအ
္ ဆက္ႏွင့္
၀န္ာမ္းမခား
၄.၁ ေ္ါင္္းေဆာင္ပိင
ု း္ - ေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႕ြဲ ၀င္မခား ္န္႔အပ္ေရး

ဤဗခ်ဴဟာေျမာက္

လုပာ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမခားႏွင့္ ေရြး္ခယ္သည့္ စံ္ခိန္ စံညန
ႊ း္ မခား

မူေဘာင္အေကာင္အာည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ာပ္ အစီအစဥ္တစ္္ု ေရးဆြြဲ
သတ္မွတရ
္ န္အတြက္

MNHRC

သည္

ဖြံ႕ျဖိ်ဳးေရးအတြက္

ဦးစားေပး နယ္ပယ္မခား သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္တကြ အရပ္ဘက္
အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

စနစ္မခား

သတ္မွတ္ေဖာ္ာုတ္ရန္ႏွင့္ ္ိုင္မာသည့္ မွတ္တိုင္ မခား စိုက္ာူ
ႏုိင္ရန္

ေဆြးေႏြးပြတ
ြဲ စ္္ု

ကခင္းပႏိုင္သည္။

MNHRC

၏

လုပ္ပိုင္္ြင့မ
္ ွာ ကခယ္ျပန္႔ျပီး အရင္းအျမစ္မခားမွာ အကန္႔အသတ္
ရွသည့္အတြက္

ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း၍

အစီအစဥ္ေရးဆြြဲသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္္ုကို ကခင့္သံုးျ္င္းသည္ ေကာ္မရွင္အား အရပ္
ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မခားကို သတ္မွတ္
ေဖာ္ာုတ္ရန္ႏွင့္

ာိ္ိုက္လြယ္သည့္

ျပည္သူလူာုႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းတို႔၏ အေတြ႕အၾကံ်ဳမခားကို ၾကားနာ
ႏုိင္ရန္ အောာက္အကူ ျပ်ဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္္င
ြ ့ေ
္ ပးာားျပီး
အစဥ္ေရးဆြြဲသည့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္္ုကို

သမၼတသည္ ေကာ္မရွင္ ဖြ႕ြဲ စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ောာင္စု
တရားသူၾကီး ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ာြဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ောာင္စုဝန္ၾကီး၊
လူမႈဝန္ာမ္း၊

အစီ

ကခင့္သံုးျ္င္းသည္

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏
ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၊
“အသိအမွတ္ျပ်ဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) ၏ အစည္းအေဝးမခားမွ

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ျပန္လည္ေနရာ္ခာား

ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ောာင္စု ဝန္ၾကီး၊ ျပည္ောာင္စုေရွ႕ေန္ခ်ဳပ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမခားေကာင္စီမွ ကိုယ္စား
လွယ္တစ္ဦး၊ ျပည္ောာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသမီးေရးရာ အဖြ႕ြဲ ္ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦး
ႏွင့္

ဥပေဒႏွင့္အညီ

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ

ဖြ႕ြဲ စည္းာားေသာ
ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး

အစိုးရမဟုတ္သည့္
တို႕ပါဝင္ေသာ

ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္ေလာင္း စိစစ္ေရြး္ခယ္ေရးအဖြ႕ြဲ ကို ဖြ႕ြဲ စည္း
ရမည္။

MNHRC၏ လုပ္ငန္းမခား၊ အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ြဲ စည္း တည္
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MNHRC တည္ောာင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္

စိစစ္ေရြး္ခယ္ေရး

အဖြ႕ြဲ သည္

ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္

ေလာင္း ၃၀ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတာံ
တင္ျပရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္

ႏွစ္ရပ္၏

ဥကၠဌမခားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားကို ေရြး္ခယ္္န္႔

အစီရင္္ံစာ ႏွင့္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား”၊ ဂခီနီဗာျမိ်ဳ႕၊ ၂၀၁၅
္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္။ စာမခက္ႏွာ ၁၂။

အပ္ရမည္။ (MNHRC တြင္ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၇

အုပ္စုမခား

ဦးမွ

အဆင့္တိုင္း

အမခားဆံုး

၁၅

ဦးအာိ

ပါဝင္ရမည္။)

SCA

သည္

ကိုယ္စားျပ်ဳပါဝင္ေရးျဖစ္ျပီး
တြင္

အမခိ်ဳးသမီးမခား၏

ေကာ္မရွငေ
္ လာင္း စိစစ္ေရြး္ခယ္ေရးအဖြ႕ြဲ တြင္ အစိုးရ အဖြ႕ြဲ ဝင္

တိုးျမႇင့ေ
္ ရးလည္း

အေရအတြက္ ပါဝင္မႈ မခားျပား ေနျ္င္းအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မမ
ႈ ခား

ဥပမာအားျဖင့္

ရွိ္ြဲ့ျပီး

အမခိ်ဳးသားလူ႔အ္ြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏

ဥပေဒအရ

သက္ေသ္ံမည့္

အနည္းဆံုး

ပုဂၢိ်ဳလ္

အေရအတြက္သတ္မွတ္္ခက္ မရွိေၾကာင္း သတိျပ်ဳမိ္ြဲ့သည္။
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား
ျပည္သူာံ

ေရြး္ခယ္သည့္

ေဖာ္ျပျ္င္း

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

မရွိ္ေ
ြဲ့ ၾကာင္းႏွင့္

30

အမခား

ပူးေပါင္းပါဝင္္င
ြ ့္

ေပးာားျ္င္းမရွိေၾကာင္း ကိုလည္း SCA မွ ာပ္မံသတိျပ်ဳမိ္ြဲ့သည္။
SCA သည္ NHRI တစ္္ု၏ ေ္ါင္းေဆာင္ပင
ို ္းကို
ေရြး္ခယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ရွိရမည့္ လိုအပ္္ခက္မခားကို ေဖာ္ျပ
ာားသည္။


လစ္လပ္ေနသည့္ ေနရာမခားအား အမခားျပည္သူာံသို႕
ကခယ္ကခယ္ျပန္႕ျပန္႕ ာုတ္ျပန္ေၾကညာေရး



ေလွခာက္ာားေရး၊ စိစစ္ေရးႏွင့္ ေရြး္ခယ္ေရး လုပ္ငန္း
စဥ္တင
ြ ္

ကခယ္ကခယ္ျပန္႕ျပန္႕

ႏွင့/္ သိမ
ု႔ ဟုတ္

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျ္င္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျ္င္းတို႕ကို

မူေဘာင္အရ

အဖြ႕ြဲ အစည္း၏
ကိုယ္စားျပ်ဳမႈကို

ျဖစ္သည္ဟု

ညႊန္းဆိုာားသည္။
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ
ဥပေဒေရးရာ

အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦး္ခင္းစီသည္

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

မတူညီေသာ နယ္ေျမ သို႕မဟုတ္ ေဒသမခားအား ကိုယ္စားျပ်ဳရန္
32

လိုအပ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့အ
္ ဖြ႕ြဲ သည္

စိစစ္

ေရြး္ခယ္ေရး

ႏွင့္

္န္႔အပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏
အ္န္းက႑ကို

္ိုင္မာစြာာည့္သင
ြ ္း

ေရး၊

အာူးသျဖင့္

“လူ႔အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ ပိုမိုာိ္ိုက္လြယ္ေသာ အစိတ္ အပိုင္းမခားမွ
အကခိ်ဳးစီးပြားမခားကို

ကိုယ္စားျပ်ဳသည့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမခား

လူ႔အ္ြင့္

ပါဝင္ေရး

အေရး

(NGO

မခား၊

အတိုက္အ္ံ ေ္ါင္းေဆာင္မခား၊ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ြဲ ဝင္မခား၊
လူမႈလုပ္သားမခား၊ ဂခာနယ္လစ္မခားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။)” ကို
အၾကံျပ်ဳတင္ျပာားသည္။33

ျမႇင့တ
္ င္ေရး


ေလွခာက္ာားသူမခားအား စိစစ္ရာတြင္ ၾကိ်ဳတင္ သတ္
မွတ္ ာားေသာ၊ ဓမၼဓိဌာန္ကခေသာ၊ အမခားျပည္သူာံ
ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေသာ စံ္ခိန္စံႏႈန္းမခားျဖင့္ စိစစ္ေရး

၄.၂ အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပုံ

ယ္င္

လက္ရွိတင
ြ ္ MNHRC သည္ ဌာန ၅ ္ုတင
ြ ္ ဝန္ာမ္း

အစိုးရ ဝန္ာမ္းမခားပါဝင္ျပီး တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမခားမွ ကိုယ္စား

ေပါင္း ၆၀ ေကခာ္ကို ္န္႕အပ္ာားသည္။ ဌာနတစ္္ု္ခင္းစီကို

လွယ္မခား သိမ
ု႔ ဟုတ္ အမခိ်ဳးသမီး ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား ပါဝင္ျ္င္း

ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးစီမွ ဦးေဆာင္သည္။

မရွိေပ။ ပါရီ အေျ္္ံမူမခားအရ



လူ႔အ္ြင့္အေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဌာန



လူ႔အ္ြင့္အေရးျမႇင့တ
္ င္ေရးႏွင့္ ေလ့ကခင့္ပညာေပးေရးဌာန



လူ႔အ္ြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန



ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန



စီမံေရးရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန

MNHRC၏

လက္ရွိ

ေ္ါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္

NHRI

မခားသည္

“လူ႔အ္ြင့္

အေရးမခားကို ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတိ႔တ
ု င
ြ ္
ပါဝင္သည့္ လူမႈေရးအင္အားစုမခားမွ အင္အားစု အမခားအျပားကို
ကိုယ္စားျပ်ဳရန္” လိုအပ္သည့္အတြက္ စိစစ္ေရြး္ခယ္ေရး လုပ္ငန္း
စဥ္တင
ြ ္

လူ႔အဖြ႕ြဲ အစည္းအတြင္းရွိ

အုပ္စုအမခိ်ဳးမခိ်ဳးႏွင့္

ပညာ

ဥပေဒေရးရာဌာနသည္

အရည္အ္ခင္း အမခိ်ဳးမခိ်ဳးရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမခား အေရ

NHRI

34

မခား၏

လုပ္ငန္း

အတြက္ကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ သင့္သည္။ 31 ICC ၏

ေဆာင္ရြက္္ခက္မခား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကကခသည္။

အောြောြ

ဆိုသည္မွာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမခား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ာံုးလုပ္နည္းမခား

မတူကျြြဲ ပားသည့္ လူမခိ်ဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ပာဝီအေနအာား အရ

ႏွင့္ ဥပေဒအရ မွခတစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ

30

ာုတ္ျပန္္ခက္

၁.၇

တြင္

ဗဟုဝါဒ

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

ဥပေဒ ၂၀၁၂။ ၂၀၁၂ ္ုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္။ အ္န္း ၂။ ပုဒ္မ ၃.၂

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏

(္)။

ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၊

33

“အသိအမွတ္ျပ်ဳေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) ၏ အစည္းအေဝးမခားမွ

“အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့္အေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား -

အစီရင္္ံစာ ႏွင့္ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား”၊ ဂခီနီဗာျမိ်ဳ႕၊ ၂၀၁၅ ္ုႏွစ္

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားကို ာိာိေရာက္ေရာက္

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္။ စာမခက္ႏွာ ၁၁။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ ျမွင့တ
္ င္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ

31

ပါရီ အေျ္္ံမူမခား၊ အ္န္း ္၊ ျပဌာန္း္ခက္ ၁။

လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား”

32

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသားညီလာ္ံ

စာမခက္ႏွာ ၅။

အောြောြအတြင္းေရးမွ်ဴးရံုး၊ အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရးေကာ္မရွင္

34

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း၊

၂၀၁၆ ္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း MNHRC ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျ္င္း

ကၽြမ္းကခင္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ာို႕ျပင္ NHRI အမခား အျပားသည္
မိမိတ၏
ို႔

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခားႏွင့္

လမ္းညႊန္မႈမခား

ာား ရွိရာတြင္ ဝန္ာမ္းဦးေရ၏ အမခားဆံုး ၂၅% ာက္မေကခာ္

ဥပေဒေရးရာ

လြန္ရန္ ပါရီ အေျ္္ံမူမခားတြင္ သတ္မွတ္ာားသည္။ အဆိုပါ

အၾကံဥာဏ္မခားေပးၾကသည္။ သတင္းအ္ခက္အလက္ ေပးပို႔ေရး

ကန္႕သတ္္ခက္ကို ာည့္သင
ြ ္းရန္အတြက္ MNHRC ဥပေဒကို

ႏွင့္ ာိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတို႕အတြက္ ျဖစ္စဥ္

ျပင္ဆင္ႏိုင္ျပီး လြတ္လပ္ သည့္ လကၡဏာရပ္တစ္္ုကို ာိန္းသိမ္း

မွတ္တမ္းမခား

ာားႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္ပါက MNHRC

ရရွိလိုသည့္

ပတ္သက္၍

အစိုးရ ဝန္ာမ္းမခားာြဲမွ အရန္ဝန္ာမ္းမခား ္န္႔အပ္

လူပုဂၢိ်ဳလ္မခားာံ

အာူးစီမံ္န္႕္ြေ
ြဲ ရးဌာနရွိလွခင္

အောာက္အကူ

ျဖစ္လိမ့မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
ာို႕ျပင္

တြင္ လက္ရွိ ္န္႕အပ္ာားသည့္ ဝန္ာမ္းမခားအနက္ တစ္ဦးမွ
အ္ခိ်ဳ႕

NHRI

မခားတြင္

အမခားျပည္သူ

လက္လွမ္းမီေရးႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး နယ္ပယ္အတြက္

မီဒီယာ

လြြဲ၍ ကခန္ဝန္ာမ္းအားလံုးကို ျပင္ပမွ ေ္ၚယူ္န္႔အပ္ာား ျ္င္း
ျဖစ္သည္။

မခားႏွင့္ လူာုာံ သတင္း အ္ခက္အလက္ ာုတ္ျပန္ေရးႏွင့္တကြ
CSO မခားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြမ
ြဲ ခား ျပ်ဳလုပ္ေရးတို႕ကို အာူးစီမံ္န္႕္ြြဲ
သည့္ ဌာနမခား ရွိၾကသည္။ NHRI မခား ာံမွ ပံုမွန္ သတင္း
အ္ခက္အလက္

ရရွိေရးသည္

အာူးသျဖင့္

မိမိတို႔၏

အ္န္း

က႑ကို ျပည္သူလူာုမွ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ လိုအပ္
သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းသစ္မခားအတြက္ အေရးၾကီးသည္။

ာားသည္။

ာို႕ေၾကာင့္

ယင္းသည္

MNHRC

အား

ဖယ္ကခဥ္္ံာားရသည့္ ျပည္သူမခားႏွင့္ လူနည္းစုမခားာံ ာိေရာက္
စြာ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးတို႕အတြက္
ေဒသႏၱရရံုးမခား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အ္ြင့အ
္ လမ္းေပးာားသည္။ ပါရီ
အေျ္္ံမမ
ူ ခားတြင္

အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ

MNHRC ၏ မီဒီယာ စိစစ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးသည္
အဖြ႕ြဲ အစည္းအေပၚတြင္ ာပ္မံ၍ ဖိအားေပးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
ယင္းသည္

MNHRC ဥပေဒတြင္ ႐ုံုံး္ြမ
ြဲ ခား တည္ောာင္ေရးကို
ျပဌာန္း

၄.၄ လက္လမ
ွ း္ မီမႏ
ႈ ွင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး

ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ကုိယ္ပိုင္ ဝန္ာမ္းမခား ႏွင့္ ာုတ္ျပန္ေၾကညာ္ခက္မခား ရွိရန္ လိုအပ္
သည္။

ာုတ္ေဖာ္ျပသျ္င္းသည္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္သူလူာုအၾကား
ာိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးပြားေစျပီး တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
အသံုးျပ်ဳရာတြင္ ပိုမိုလယ
ြ ္ကူေကာင္းမြန္ေစကာ MNHRC ၏
အ္န္းက႑ႏွင့္ လူ႔အ္ြင့္အေရးမခားအေၾကာင္းကို ေယဘုယခ
အားျဖင့္ ပိုမို သိျမင္လာေစသည္။
MNHRC ၏ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိမႈကို
အောာက္အကူျပ်ဳေစႏိုင္သည့္

MNHRC သည္ လက္ရွိတင
ြ ္ ဝန္ာမ္းေပါင္း ၆၀ ္န္႔
အပ္ာားသည္။ ပါရီ အေျ္္ံမူမခားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ MNHRC

အဆင့္

တစ္ရပ္မွာ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမခားကို ာည့္သင
ြ ္းျ္င္း

ဝန္ာမ္းမခားေ္ၚယူရာတြင္

ကၽြမ္းကခင္မႈကို

အေျ္္ံ၍



လက္ရွိ ျဖစ္စဥ္မခားအေၾကာင္း ျပကၡဒိန္ဇယားတစ္္ု



သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္း္ခက္မခား စုစည္းမႈ



အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားစာမခား တင္ျပႏိုင္သည့္
စနစ္တစ္္ု



ႏုိင္သည့္ ေဒတာေဘ့စ္ (အ္ခက္အလက္ အစုအေဝး)

မႈရွိျပီး ပြင့လ
္ င္းျမင္သာ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္္ြင့ေ
္ ပးာားသည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္တစ္္ု ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဝန္ာမ္းမခားေ္ၚယူရာတြင္ လူ႔အ္ြင့္
အေရးႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္

ကၽြမ္းကခင္မႈ

သို႕မဟုတ္

အေတြ႕

အၾကံ်ဳကို အေျ္္ံ၍ျဖစ္ေစ ပညာေရး ကြဲ့သို႔ေသာ အျ္ား သီးျ္ား
အစီအစဥ္

နယ္ပယ္မခားရွိ

ကၽြမ္းကခင္မႈ

သို႕မဟုတ္

အေတြ႕

တစ္္ု


သတင္းာုတ္ျပန္္ခက္မခား ႏွင့္
မီဒီယာအဆက္အသြယ္မခား



ေကာ္မရွင္ ဖြ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံု



အာရံုစူးစိုက္သည့္ နယ္ပယ္မခား သို႕မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈ
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ္ခက္မခားကို တင္ျပာားေသာ

အၾကံ်ဳကို အေျ္္ံ၍ျဖစ္ေစ ေရြး္ခယ္သင့္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ

ပံုမွန္သတင္းလႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ာုတ္ျပန္ျ္င္း

လုပ္ငန္း၏ အေျ္အေနမခားကို တရားဝင္ေၾကညာ၍ ဝန္ာမ္းေ္ၚ
ယူမႈမခားအား အမခားျပည္သူာံ ာုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျ္င္း ပင္ျဖစ္

MNRHC မွ ေရးဆြြဲျပ်ဳစုာားေသာ သင္တန္းပို႔္ခေရး
အ္ခက္အလက္မခားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မခားကို ရွာေဖြ

စိစစ္ေရြး္ခယ္ရန္ႏွင့္ ဗဟုဝါဒကို ကခင့္သံုးရန္အတြက္ ရွင္းလင္း

သည္။

ရိးု ရွင္းလြယ္ကူသည့္

ျဖစ္ည္။

၄.၃ ၀န္ာမ္းမခား

သည္

ေပၚေပါက္လာေစ

သည္။ MNHRC ၏ လုပ္ငန္းမခားကို အမခားျပည္သူာံ ပိုမို

တစ္မခိ်ဳးတည္းကိုသာ ကခင့္သံုးရမည္ဟု ျပဌာန္းာားျ္င္း မရွိေသာ္
လည္း NHRI မခားသည္ အစိုးရာံမွ အမွီအ္ိုကင္း ေစရန္အတြက္

အ္ြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း

ဥပမာေကာင္းမခားမွာ ၾသစေတးလခႏိုင္ငံ လူ႔အ္ြင့္
အေရး

ေကာ္မရွင္၊

ေကာ္မရွင္

ာိုင္းႏိုင္ငံ

သို႕မဟုတ္

အမခိ်ဳးသားလူ႔အ္ြင့္

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ

အေရး

လူ႔အ္ြင့အ
္ ေရး

ေကာ္မရွင္တိ႔၏
ု

ဝက္ဆိုက္မခားျဖစ္ၾကသည္။35

ႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္

အဖြ႔အ
ြဲ စည္းဆိုင္ရာ

MNHRC

ဂ) NHRI မခား၏ အဖြ႕ြဲ ဝင္မခား ႏွင့္ ဝန္ာမ္းလစာမခားသည္

ျပင္ဆင္မြမ္းမံ္ခက္မခား

အလားတူ

(ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ာမ္းေနရာလစ္လပ္မႈ ေၾကညာ္ခက္မခား) ကို
တစ္ရပ္အျဖစ္

ဝက္ဆိုက္တစ္္ုကို

အသံုး္ခႏိုင္မည့္

အျပင္ လုပ္ာံုးလုပ္နည္း စည္းမခဥ္းမခား၊ တရားဝင္အစည္း အေဝး
မခားရွိ အေၾကာင္းအရာမခား၊ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္္ံစာမခား၊ တင္ဒါေ္ၚယူ
မႈမခားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေ္ၚယူမႈ အသိေပးစာမခားကိုလည္း အမခား
ျပည္သူာံ ေရာက္ရွိ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ျပည္သူ႔

ဝန္ာမ္းမခား၏ လစာႏွင့္ ညီမွခ ရမည္။

ပံုမွန္ ာုတ္လႊင့္ ျ္င္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမင့္ေစသည့္
နည္းလမ္း

တာဝန္ဝတၱရားမခားရွိသည့္

အေျ္္ံသေဘာအရ NHRI တစ္္ုအား ရန္ပံုေငြ
လံုလံုေလာက္ေလာက္

ောာက္ပ့ံေပးရန္မွာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏

တာဝန္ ျဖစ္သည္။ MNHRC သည္ ယင္း၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္
လုပ္ငန္းမခား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျဖာင့္မတ္မႈကို မာိ္ိုက္သေရြ႕
ျပင္ပမွ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးမႈမခား အပါအဝင္ အျ္ား မည္သည့္
အရင္းအျမစ္ မခားမွ အလွ်ဴေငြမခားကိုမဆို လက္္ံ္ြင့္ရွိသည္။ ပါရီ
အေျ္္ံ

၅. ဘက္ဂခက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိငရ
္ ာ ကိစၥရပ္
မခား- အမွအ
ီ ္ုိကင္းမႈႏွင့္ မိမ၏
ိ လုပပ
္ င
ို ္
္ င
ြ ့မ
္ ခား
လြတလ
္ ပ္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ ုိငမ
္ ႈ

မူမခားအရ

ဗဟိုလုပ္ငန္းမခား
ရန္ပုေ
ံ ငြမခားကို

ေယဘုယခအားျဖင့္
မဟုတ္သည့္

လက္္ံ္ြင့ရ
္ ွိျပီး

အညႊန္းကိန္းမခား၏

NHRI

မခားသည္

လုပ္ေဆာင္မႈမခားအတြက္
ႏိုင္ငံေတာ္၏

စီးပြားေရး

အေျ္အေနေပၚ

မူတည္၍

ဗဟိုလုပ္ငန္းမခားအတြက္ ရန္ပံုေငြ မခားကိုပင္ လက္္ံႏိုင္သည္။
ျပင္ပမွ ရန္ပုေ
ံ ငြပံပ
့ ိုးမႈမခားသည္ NHRI မခား၏ လြတ္လပ္မႈကို
မည္သည့္

၅.၁ ဘ႑ာေရးဆုိငရ
္ ာအမွအ
ီ ္ုိကင္းမႈ

အဖြ႕ြဲ အစည္းအတြက္

ပါရီ အေျ္္ံမူမခားအရ NHRI မခားသည္ ယင္းတို႕၏
လုပ္ငန္းမခားကို

အဆင္ေျပေ္ခာေမြ႕စြာ

နည္းျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

မွခ

ာိ္ိုက္ျ္င္း

မရွိေစရဘြဲ

မူလျပဌာန္းာားသည့္

ဦးစား

ေပးလုပ္ငန္းမခားကို အောာက္အကူျပ်ဳရန္အတြက္သာ လက္္ံရ
မည္။

လံုေလာက္သည့္ အေျ္္ံအေဆာက္အဦမခား အာူးသျဖင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြ
လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ပါရီအေျ္္ံမူ မခားတြင္
“အဆိုပါ

ရန္ပံုေငြမခား၏

ရည္ရြယ္္ခက္သည္

အစိုးရာံမွ

အမွီအ္ိုကင္းေနေစရန္ျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္မႈကို ာိ္ိုက္ ေစႏိုင္သည့္
ဘ႑ာေရးအရ

အာိန္း္ခ်ဳပ္္ံ

ကိုယ္ပိုင္ဝန္ာမ္းမခားႏွင့္

မျဖစ္ေစရန္အတြက္

ာုတ္ျပန္ေၾကညာ္ခက္မခား

ပမာဏသည္

သက္ဆိုင္ရာ

အေျ္အေန

ဘက္ဂခက္ မူၾကမ္းေရးဆြြဲရာ တြင္ ေအာက္ပါ စံ္ခိန္စံႏႈန္းမခားကို
ာည့္သင
ြ ္းစဥ္းစား ရမည္ဟု SCA မွ ညႊန္ျပာားသည္။
က) NHRI ကို လူနည္းစုမခားႏွင့္ ာိ္ိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စု
မခားမွ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဌာန္ြမ
ြဲ ခား တည္ောာင္
ရန္ ရန္ပုေ
ံ ငြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိရမည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြမခားသည္

တိုင္ၾကားစာတင္ျ္င္းႏွင့္

သတင္း

အ္ခက္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္ (အ္ခက္အလက္ အစု အေဝး)
တို႕ပါဝင္သည့္

ဘက္ဂခက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္္င
ြ ့မ
္ ခားကို လြတ္လပ္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈဆိုသည္မွာ

အေၾကာင္းအရာအေပၚ မူတည္ေနေသာ္လည္း NHRI မခားအတြက္

္)

ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ ုိငမ
္ ႈ

ရွိရန္ျဖစ္
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သည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပာားသည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြ

မိမိတို႔တင
ြ ္

၅.၂ ဘက္ဂခက္ဆိင
ု ရ
္ ာ လုပပ
္ ိင
ု ္
္ င
ြ ့မ
္ ခားကို လြတလ
္ ပ္စာြ

္ိုင္မာအားေကာင္းသည့္

ဆက္သြယ္ေရး

အေျ္္ံအေဆာက္အဦ တစ္္ုအတြက္ လံုေလာက္ရမည္။

ေငြေၾကး

္ြေ
ြဲ ဝသတ္မွတ္ေရး

ဆံုးျဖတ္္ခက္မခား ျပ်ဳလုပ္ရာတြင္ အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ လြတ္လပ္မႈ
အတိုင္းအတာကို ဆိုလုိသည္။ MNHRC တည္ောာင္သည့္
ဥပေဒတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္”သည္သာ ရန္ပုေ
ံ ငြပံ့ပိုးမႈမခားကို ောာက္
ပံ့ေပးရမည္ဟု

ေဖာ္ျပာားျပီး

ေလွခာက္ာား္ခက္မခားအား

ဘက္ဂခက္အသံုးစရိတ္

ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတ

ရံုးသို႔သံုးလ

တစ္ၾကိမ္ တင္ျပျပီးသည့္အ္ါမွ ရန္ပုေ
ံ ငြမခားာုတ္ေပး မည္ဟု
ဆက္လက္ ျပဌာန္းာားသည္။ သို႕ရာတြင္ အဆိုပါအစီအစဥ္
သည္

MNHRC

အေပၚ

အစိုးရအဖြ႕ြဲ ၏

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

အလြန္အမင္း

SCA ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ အသိအမွတ္ျပ်ဳေရးအစီရင္္ံစာ ၂၀၁၅ တြင္
MNHRC အား ယင္း၏ ဘက္ဂခက္တြင္ သံုးစြရ
ြဲ န္ ္ြင့ျ္ ပ်ဳာားေသာ
ေငြေၾကးမခားကို အသံုးျပ်ဳရာတြင္ ပိမ
ု ို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟု မွတ္္ခက္ျပ်ဳာား သည္။37
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www.humanrights.gov.au, www.hrcsl.lk, ႏွင့္
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လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

www.nhrc.or.th တို႕ကိုၾကည့္ရႈပါ။

ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ ႏိုင္ငံတကာ
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၊ “အသိအမွတ္ျပ်ဳေရး

ပါရီ အေျ္္ံမူမခား၊ အ္န္း ္။

ဥပမာအားျဖင့္

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏

အမခိ်ဳးသား

ရည္မွန္း္ခက္ကို ္ခမွတ္ာားသည္။ သို႕ရာတြင္ MNHRC သည္

ေကာ္မရွင္တည္ောာင္သည့္

ဥပေဒတြင္

မည္သည့္ ေရရွည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုမွခ ေရးဆြြဲာားျ္င္း

“ေကာ္မရွင္သည္ ္ြင့ျ္ ပ်ဳ ာားသည့္ ရန္ပံုေငြမခားကို အတည္ျပ်ဳ

မရွိဘြဲ စနစ္တကခ တိုး္ခြဲ႕ေရးကိုလည္း ေရးဆြြဲ္ခမွတ္ ာားျ္င္း

ာားေသာ

မရွိေပ။

လူအ
႔ ္ြင့္အေရး

သတ္မွတ္ာားသည့္

အသံုးျပ်ဳရာတြင္

အစိုးရာံမွ

ရည္ရြယ္္ခက္မခားအတြက္

ၾကိ်ဳတင္္ြင့္ျပ်ဳ္ခက္

ေတာင္း္ံရန္

မလိုေပ။” ဟူ၍ ျပဌာန္းာားျ္င္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ မိမိကိုယ္ပင
ို ္
လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို အကာအကြယ္ ေပးာားသည္။ 38

၆.၁ အာူးကိစၥရပ္မခားႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ CSO မခားႏွင့္
ေဆြးေႏြး တုိငပ
္ င္ျ္င္း

MNHRC ၏ ရန္ပုေ
ံ ငြမခားကို သမၼတရံုးမွ သံုးလတစ္ၾကိမ္တိုင္း
ျပန္လည္သုးံ သပ္၍ အတည္ျပ်ဳေပးရသည့္ လက္ရွိ အစီအစဥ္သည္
MNHRC ၏ ကိုယ္ပိုင္လတ
ြ ္လပ္္ြင့က
္ ို ကန္႔သတ္ာားျပီး စီစဥ္
ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ႏိုင္စြမ္းတိ႔က
ု ို ကန္႔သတ္
ာားသည္။

အေျ္္ံသည့္ ေဆြးေႏြးပြမ
ြဲ ခားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပမ
ြြဲ ခား ကခင္းပ
ႏိုင္သည္။ ယင္းေဆြး ေႏြးပြမ
ြဲ ခားတြင္ CSO မခားသည္ ကိစၥရပ္
အမခိ်ဳးမခိ်ဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတို႕၏ ာင္ျမင္ယူဆ္ခက္မခားႏွင့္
ကၽြမ္းကခင္မႈမခားကို မွခေဝေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္

ပါရီ အေျ္္ံမမ
ူ ခားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဘက္ဂခက္ဆိုင္ရာ
မိမိ

NHRI မခားႏွင့္ CSO မခားသည္ ကိစၥရပ္မခားအေပၚ

ကုိယ္ပိုင္လတ
ြ ္လပ္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္ြင့ႏ
္ ွင့္

ဘ႑ာေရး

ရြက္ျ္င္းသည္ NHRI မခား၏ လုပ္ငန္းမခား အေၾကာင္း သတင္း
အ္ခက္အလက္မခား ရရွိေစျပီး အောာက္အပံ့

ျဖစ္ေစသည့္

ဆိုင္ရာ အမွီအ္ိုကင္းမႈတို႕ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ဘက္ဂခက္္ြြဲ

အျပင္ ဘံုမူဝါဒ အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား သို႕မဟုတ္ ပူးေပါင္း

ေဝ္ခာားမႈကို လႊတ္ေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ

ာုတ္ျပန္ေၾကညာ္ခက္မခားလည္း ေရးဆြြဲႏိုင္ေစသည္။

အမွီအ္ိုကင္း

ေရးအတြက္

ာုတ္ျပန္ကာ

MNHRC

ရွင္းလင္းသည့္ျပဌာန္း္ခက္မခား

အား

မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္

ဘက္ဂခက္ကုိ

အျပည့္အဝ လြတ္လပ္စြာစီမံ္န္႕္ြ္
ြဲ ြင့္ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရန္

လိုအပ္သည္။

အစိုးရက

ေရွ႕တန္းတင္ာားရမည့္

တစ္္ုတည္းေသာ လိုအပ္္ခက္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အသံုးျပ်ဳ
မႈအတြက္ လုပ္ာံုးလုပ္နည္းမခားကို ေလးစားလိုက္နာ

ျ္င္းျဖင့္

အမခားျပည္သူဆိုင္ရာ အျ္ားအဖြ႕ြဲ အစည္းမခားအေပၚ သက္ေရာက္
သည့္ လုပ္ာံုးလုပ္နည္းမခားကို MNHRC ႏွင့္ ဆီေလခာ္ေစရန္
ျပ်ဳလုပ္ျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဒုတိယေျမာက္ UPR တြင္ အစိုးရမွ လက္္ံာားသည့္ UPR
အၾကံျပ်ဳ တင္ျပ္ခက္မခားအား အေကာင္အာည္ေဖာ္ရာ၌ အစိုးရ
သည္

အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့္အေရး

ေရးဆြြဲျပ်ဳစုရန္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္္ု

ာည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသြားမည္

နိုင္ငံျ္ားေရးဝန္ၾကီးဌာနက

ေဖာ္ျပ္ြဲ့သည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈမခားအတြက္

ျဖစ္ေၾကာင္း
MNHRC

သည္

ဦးစားေပးနယ္ပယ္မခား

သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ အမခိ်ဳးသားလူ႕အ္ြင့အ
္ ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္
အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သတ္မွတရ
္ န္
CSO မခားႏွင့္ လက္တြဲြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေဂခာ္ဂခီယာႏိုင္ငံ
တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂခာ္ဂခီယာျပည္သူလူာု ကာကြယ္ ေစာင့္

၆. အရက္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း

ေရွာက္ေရးအဖြ႕ြဲ ၊ CSO မခား ႏွင့္ အျ္ား အကခိ်ဳးစီးပြား ပတ္သက္

ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ္င္း

ဆက္ႏြယ္သူမခား၏

MNHRC ဥပေဒအရ ေကာ္မရွငသ
္ ည္ “သင့္ေလခာ္
သည့္ အ္ါတြင္” သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ႏွင့္

ာိေတြ႕ဆက္ဆံရန္

လိုအပ္သည္။
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ပူးေပါင္းအၾကံျပ်ဳ္ခက္မခားကို

အေျ္္ံ၍

ေဂခာ္ဂခီယာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အ္ြင့္ အေရး မဟာဗခ်ဴဟာ ႏွင့္ အမခိ်ဳးသား
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ေရးဆြြဲ္ြဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္တင
ြ ္ ပါလီမန္၌
စတင္ကခင့္သံုး္ြဲ့သည္။

ေကာ္မရွငႏ
္ ွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းၾကားရွိ လကၡဏာရပ္မခားစြာ
ပါဝင္သည့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေျ္္ံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ
ျပဌာန္း္ခက္ကုိ အသံုးျပ်ဳႏိုင္သည္။ ဤအေျ္္ံေပၚတြင္ မူတည္၍
MNHRC

၏

“လိုက္နာမႈကို

၂၀၁၄-၂၀၁၆
ေစာင့္ၾကည့္

ဗခ်ဴဟာေျမာက္
ေလ့လာရာ၌

၆.၂ CSO အၾကံေပးအဖြ႕ြဲ မခား

အစီအစဥ္တင
ြ ္

အရပ္ဘက္

အဖြ႕ြဲ

အစည္းမခားႏွင့္ ာိေတြ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး”

အ္ခိ်ဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမခားရွိ NHRI မခားတြင္ အၾကံေပး
အဖြ႕ြဲ မခား

ဆပ္ေကာ္မတီ (SCA) ၏ အစည္းအေဝးမခားမွ အစီရင္္ံစာ ႏွင့္

38

အၾကံျပ်ဳတင္ျပ္ခက္မခား”၊ ဂခီနီဗာျမိ်ဳ႕၊ ၂၀၁၅ ္ုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆

ပုဒ္မ ၁၇။

ရက္မွ ၂၀ ရက္။ စာမခက္ႏွာ ၁၃။

39

ရွိၾကသည္။

အဆိုပါ

အၾကံေပးအဖြ႕ြဲ မခားတြင္

အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ ္ုႏွစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄၊ ပုဒ္မ ၂၂ (စ)

အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္း မခားမွ ကိုယ္စားျပ်ဳပါဝင္ျပီး အမခိ်ဳးသား

မခားကို အသံုးျပ်ဳ၍ အစီအစဥ္မခား ာပ္မံေရးဆြြဲႏိုင္ေရးအတြက္

လူ႕အ္ြင့္အေရးမူဝါဒ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူအ
႔ ္ြင့္အေရးမူဝါဒ ႏွင့္

MNHRC ာံ ေပးပို႕ႏိုင္သည္။

NHRI

မခားအတြက္

ဦးစားေပး

လုပ္ငန္းမခားကို

အ္ြင့္အလမ္းရွိသည္။ အကယ္၍
အၾကံေပး

အဖြ႕ြဲ တစ္္ုရွိပါက

MNHRC

CSO

ေဆြးေႏြးရန္

တြင္ ာိုသို႔ေသာ

မခားသည္

ေကာ္မရွင္ႏွင့္

ပံုမွန္ာိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး မူဝါဒေရးရာ ျပ်ဳျပင္ ေျပာင္း
လြဲမႈမခားအတြက္ ေဆြးေႏြးပြတ
ြဲ စ္္ု ကခင္းပႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္

(NHRCM)

လုပ္ေဆာင္လခက္

သည္

ရွိၾကေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မခား

လူ႕အ္ြင့္အေရးအတြက္

အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားမွ

ပါဝင္သည့္

အၾကံေပးအဖြ႕ြဲ တစ္္ုကို

္န္႕အပ္ာားသည္။ NHRCM ၏ အၾကံေပး အဖြ႕ြဲ ကို ၂၀၀၂
္ုႏွစ္တင
ြ ္ ပာမဦးဆံုး ဖြ႕ြဲ စည္း္ြဲ့ျပီး ယ္ုအ္ါတြင္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ ၂၀
ဦးရွိ၍

NHRCM

၏

လုပင
္ န္းမခားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္၍

တစ္္ါတစ္ရံတင
ြ ္ NHRI မခား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ
အစည္း မခားသည္ အ္ခိ်ဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မခားေပၚတြင္ ပူးေပါင္း
လႈံ႕ေဆာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ႔
အ္ြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ တစ္္ါ
တစ္ရံတင
ြ ္ တူညီသည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အ္ခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မခားကို သတိျပ်ဳမိ
လာေစရန္ NGO မခားႏွင့္ ပူးေပါင္းေၾကညာ္ခက္မခားႏွင့္ သတင္း
ာုတ္ျပန္္ခက္မခား ာုတ္ျပန္ေလ့ရသ
ွိ ည္။
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ာိုနည္းတူစြာပင္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လူ႕အ္ြင့အ
္ ေရး ေကာ္မရွင္ သည္လည္း ကေလး
သူငယ္ အ္ြင့္အေရး ညီလာ္ံ၏ တတိယအၾကိမ္ ေျမာက္
သေဘာတူညီ္ခက္ကို အတည္ျပ်ဳေရးအတြက္ CSO
ပူးေပါင္းကာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္္ြဲ့သည္။

မခားႏွင့္

42

လမ္းညႊန္္ခက္ေပးရန္ ၃ လ တစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည္။40

၆.၄ ကုလသမဂၢစာ္ခ်ဳပစ
္ ာတမ္းဆုိငရ
္ ာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား ာံ
၆.၃ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေကာ္မတီမခား သုိ႔မဟုတ္

CSO

မခား၏

ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္္စ
ံ ာမခားကို

သုးံ သပ္ေလ့လာေရးအဖြ႕ြဲ မခား

အောာက္အပံေ
့ ပးျ္င္း
ႏိုင္ငံမခားစြာတြင္

MNHRC တြင္ အမခိ်ဳးသမီး အ္ြင့္အေရးမခား၊ စီးပြား

NHRI

မခားသည္

ကုလသမဂၢ

ဘာသာေရး

စာ္ခ်ဳပ္စာ တမ္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားာံ ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမခား စသျဖင့္ သီးသန္႔

္ံစာမခား တင္ျပ ေရးအတြက္ CSO မခားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္

နယ္ပယ္မခားအလိုက္

အေၾကာင္းအရာ

ရြက္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာေသးမီက အိုင္ယာလန္

အလိုက္ ေကာ္မတီမခား တည္ောာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမ

ႏိုင္ငံတင
ြ ္ CEDAW သို႕ ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္္ရ
ံ ာတြင္ တင္ျပ

အလိုက္ လုပ္ငန္းမခား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ

္ခက္မခားကို စုစည္းရာတြင္ CSO မခားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္္ြဲ့

အစည္းမခားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမခားအား ယင္းေကာ္မတီမခား၏

ၾကသည္။

အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားအျဖစ္

အရပ္ဘက္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားာံ အောာက္အပံ့မခားေပးသည့္

ေရးႏွင့္

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား၊

မသန္စြမ္းသူမခား၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

္ြင့ျ္ ပ်ဳေပးႏိုင္သည္။

43

ယင္းသည္

သီအိုရီအားျဖင့္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

NHRI

မခားမွ

ယင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္

အေျ္အေနတစ္ရပ္

ရာ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ြဲ ဝင္မခားသည္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာအလိုက္

ဆက္ဆံေရးမခားသည္ ပိုမို၍ အားေကာင္းလာႏိုင္ျပီး သတင္း

ေကာ္မတီမခားကို ဦးေဆာင္ကာ ယင္းေကာ္မတီမခားမွ အၾကံဥာဏ္

အ္ခက္အလက္မခားႏွင့္

အၾကံဥာဏ္မခားသည္

ာံသို႕ အျပန္အလွန္ စီးဆင္းမႈ ရွိႏိုင္သည္။

40

မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊

42

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္မူ
ႏွစ္ဖက္စလံုး

အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ

ကေလးသူငယ္ အ္ြင့္အေရး စီမံ္န္႕္ြမ
ြဲ ႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ

“ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အေၾကာင္း” <http://mn-

ပံုမွန္ဆန္းစစ္ေရး စနစ္ - ကေလးသူငယ္ အ္ြင့အ
္ ေရး

nhrc.org/eng/main/5/>

စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး ေအာင္ျမင္သည့္ ဥပမာမခား၊ ၂၀၁၄ ္ုႏွစ္

41

ဇန္နဝါရီလ

ဥပမာ။ မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊

“မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မတီ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ

43

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္း္ခမ္းသာ္ြင့အ
္ ဖြ႕ြဲ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားာံ NGO မခားမွ

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမခားေကာင္စီ၊ Suara Rakyat Malaysia

တင္ျပသည့္ အစီရင္္ံစာမခားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕သည္ အစိုးရ၏

ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေရွ႕ေနမခားအဖြ႕ြဲ တို႕ ပူးေပါင္း၍

အစီရင္္ံစာမခားကို ျဖည့္စြက္ျပီး အစိုးရမခားမွ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္္ံ သားေကာင္မခား

ာုတ္ေဖာ္ျ္င္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္မခားတြင္ အာရံုစူးစိုက္မႈ

ပံ့ပိုးကူညီေရးေန႕ ပူးတြြဲ သတင္းာုတ္ျပန္ေၾကညာ္ခက္” ၂၀၁၆

ရရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

္ုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္

ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္္ံစာမခားဆိုသည္မွာ NGO မခားမွ

အစည္းမခားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အ္ြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္

ဥပမာအားျဖင့္ ယုဂန္ဒါႏိုင္ငံ လူ႕အ္ြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္

သည့္

ျငိမ္း္ခမ္းေရး

လက္ရွိ

အေျ္အေနမခားကို

နွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္

နားလည္

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမခားႏွင့္

ပဋိပကၡ

သေဘာေပါက္ ေသာေၾကာင့္ MNHRC အတြက္ အဖိုးတန္သည့္

ျဖစ္ပာြ းေနသည့္ နယ္ေျမမခားရွိ လူ႕အ္ြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္

သတင္းအ္ခက္အလက္ အရင္းအျမစ္တစ္္ု ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ MNHRC

ေရွာက္သူမခား အတြက္ သင္တန္းပို႕္ခမႈမခား လုပ္ေဆာင္သည္။44

သည္ CSO မခား ႏွင့္ ပံုမွန္ ာိေတြ႕ဆက္ဆံျ္င္းျဖင့္ (ဥပမာ လစဥ္
သို႕မဟုတ္

တစ္လႏွစ္ၾကိမ္)

MNHRC

အတြင္း

CSO

အကခိ်ဳးေကခးဇူးမခား
မခားအတြက္

ရရွိႏိုင္သည္။

အာူးအာရံုစူးစိုက္မႈ

ဦးတည္မွတ္တစ္္ု သတ္မွတ္ာားရွိပါက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမခားႏွင့္
ဆက္ဆံေရးမခား

MNHRC

ပိုမို္ိုင္မာလာေစရန္

၆.၅ ၿငိမး္ ္ခမ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ CSO မခားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ္င္း

တည္ဆဥ
ြဲ ပေဒတြင္

၃ ္ုသာ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ - MNHRC သည္ လႊတ္ေတာ္ာံ
ႏွစ္စဥ္

အစီရင္္ံတင္ျပရမည္

္ခက္မခားသည္

ပဋိပကၡမခား ႏွင့္ ယင္းတို႕၏ ေနာက္ဆက္တျြြဲ ဖစ္ရပ္
မခားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မခားကို ေျဖရွင္းရန္ MNHRC မွ
ႏိုင္သည့္

အတြက္

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိကခစြာညႊန္းဆိုာားသည့္ အ္ခက္

အောာက္အကူျပ်ဳမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္

၇. လႊတေ
္ တာ္ႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရး

လုပ္ငန္းမခားလည္း

အေျမာက္အျမား

ရွိေနသည္။ SCA သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမခားတြင္ NHRI

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ဥပေဒျပဌာန္း

လူ႔အ္ြင့္

အေရး

ဥပေဒမခားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိကို လႊတ္ေတာ္အား အၾကံေပးရ
မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ရည္ညႊန္းေပးပို႕ေသာ

ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္မွ

ကိစၥရပ္

ေကာ္မရွင္သ႔ို

မခားႏွင့္

စပ္လခဥ္း၍

ျပန္လည္ေျဖၾကား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ျဖစ္သည္။

မခား၏ အ္န္းက႑ကို ေဖာ္ျပ္ြဲ့ သည္။ ပိုမိုတိကခစြာဆိုရေသာ္

သီးျ္ား

NHRI

မခားအတြက္

လႊတ္ေတာ္တြင္

MNHRC အား ယင္း၏ လုပ္ပိုင္
္ ြင့မ
္ ခားကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔

တာဝန္ွရွိျပီး လႊတ္ေတာ္သည္ ၾကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကေ
ြဲ ရး လုပ္ငန္း၏

အသံုး္ခရန္ႏွင့္

လူအ
႔ ္ြင့္အေရး

အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း

တိုက္တန
ြ ္းာား

လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ

ပဋိပကၡအေျ္အေနမခားရွိ

ေဖာက္ဖခက္မႈမခားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္

စြမ္းေဆာင္ရည္

အစီရင္္စ
ံ ာမခားကို

သည္။ ပဋိပကၡအေျ္အေနမခားတြင္ NHRI မခားသည္ အေရးပါ

အတည္ျပ်ဳရန္

သည့္ အ္န္းက႑တြင္ ပါဝင္ျပီး လူ႔အ္ြင့္အေရး အေၾကာင္း

အဖြ႕ြဲ အစည္းမခားႏွင့္လႊတ္ေတာ္မခားၾကားရွိ

အရာမခားကို

စပ္လခဥ္း ၍ ဘယ္လ္ဂရိတ္ အေျ္္ံမူမခားသည္ ဥပေဒျပ်ဳေရး၊

ျငိမ္း္ခမ္းေရး

သေဘာတူညီ္ခက္မခား

အပါအဝင္

တာဝန္ရွိသည္။

အမခိ်ဳးသား

လူ႔အ္ြင့္အေရး
ဆက္ဆံေရးႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အဖြ႕ြဲ မခားၾကားရွိ ညႇိႏိႈင္းမႈမခား၏ ဗဟို အျဖစ္

ႏိုင္ငံတကာ

ာားရွိရန္ႏွင့္

လူ႕အ္ြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားစီေရးဆိုင္ရာ ၾကားနာ

အဆိုပါ

သေဘာတူညီ္ခက္မခား

အေကာင္

အာည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏိုင္သည္။
အဆိုပါ

ရည္ရြယ္္ခက္

စစ္ေဆးမႈမခားအေပၚ

အာေျမာက္ေစရန္အတြက္

MNHRC သည္ CSO မခား ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမခား လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ျပီး
ဆိုင္ရာ

ျငိမ္း္ခမ္းေရး

သေဘာတူညီ္ခက္မခားအား

လူ႕အ္ြင့္အေရးႏွင့္

ဥပေဒတိ႔ႏ
ု ွင့အ
္ ညီ

အျပည္ျပည္

လူသား္ခင္းစာနာောာက္ာားမႈ

အေကာင္အာည္ေဖာ္ျ္င္း

အာဖရိက အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့အ
္ ေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား

အစိုးရ၏

အသိပညာေပးျ္င္း၊
တုန္႕ျပန္္ခက္မခားအား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျ္င္း တို႕အပါအဝင္ နယ္ပယ္ အမခိ်ဳးမခိ်ဳးရွိ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ခားကို ဖြ႕ြဲ စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ NHRI
မခားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မခားအား အောြောြ လမ္းညႊန္မႈေပးာား
သည္။45

ရွိမရွိကို

ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ CSO မခားကို အောာက္အပံ့ ေပးႏိုင္သည္။
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လူ႔အ္ြင့္အေရးစနစ္မခား၊

ႏိုင္ငံမခားစြာတြင္ (ဥပမာ အိႏိၵယ ႏွင့္ ၾသစေတးလခ)
NHRI

မခားသည္

ယင္းတို႕၏

လုပ္ငန္းမခားႏွင့္

စပ္လခဥ္း၍

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမခိ်ဳးသား အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား

ကြန္ရက္။ ပဋိပကၡ စီမံ္န္႕္ြေ
ြဲ ရး ႏွင့္ ျငိမ္း္ခမ္းေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

တည္ေဆာက္ေရးတို႕ရွိ NHRI မခား၏ အ္န္းက႑အေပၚ

“အမခိ်ဳးသား လူ႕အ္ြင့္အေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား ႏွင့္

အေျ္္ံမခဥ္းျဖင့္ ေလ့လာ္ခက္၊ ယုဂန္ဒါႏိုင္ငံ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာ္ခက္၊

ပါလီမန္မခားၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဘယ္လ္ဂရိတ္

၂၀၁၄ ္ုႏွစ္၊ စာမခက္ႏွာ ၁၂။ < http://nanhri.org/wp-

အေျ္္ံမမ
ူ ခား” (၂၀၁၂ ္ုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂-၂၃)

content/uploads/2016/03/NANHRI-Baseline-Study-on-

<

NHRIs-in-Conflict-Management-Peace-building.pdf>

http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/Documen

45

tsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf>

ကုလသမဂၢ လူ႕အ္ြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး၊

လူ႕အ္ြင့္အေရးမခား ျမွင့တ
္ င္ေရး ႏွင့္

ပါလီမန္ာံသို႔

ပံုမွန္ကာလသတ္မွတ္္ခက္ျဖင့္

ေလ့ရွိသည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျ္င္းျဖင့္

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

လူ႔အ္ြင့အ
္ ေရးႏွင့္

အေၾကာင္း

ပံုမွန္သိရွိေနရံုသာမက

အစီရင္္ံ

လႊတ္ေတာ္သည္

ဆက္စပ္သည့္

ကိစၥရပ္မခား

သင့္ေတာ္သည့္

အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္မႈမခား လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အောာက္အကူ ျပ်ဳသည္။
အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္

NHRI

သည္

စံုစမ္းစစ္ေဆး

မႈမခားကို

မလုပ္ေဆာင္မီ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီအစဥ္္ချပျပီး ႏိုင္ငံပိ္င
ု ္မီဒီယာ
မခားတြင္ သတင္းာုတ္ျပန္သည္။

Democracy Reporting International အေၾကာင္း
Democracy Reporting International (DRI) ဂခာမနီႏုိင္ငံ၊
ဘာလင္ၿမ်ဳိ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ာားသည့္ ဘက္လုိက္မႈမရွိ ေသာ၊
လြတ္လပ္ေသာ

အကခ်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ DRI သည္ ႏုိင္ငံသားမခား၏
ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြ႕ြဲ အစည္းမခား၏ တာ၀န္္ံမႈ ႏွင့္
ဒီမိက
ု ရက္တစ္အင္စတီကခ်ဴးရွင္းမခားဖြံ႕ၿဖ်ဳိးမႈတိ႔ု
ေရးကို
သည္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္

ျမႇင့တ
္ င္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွခက္ရွိ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အ္ြင့အ
္ ေရးေၾကညာစာတမ္း၊

ႏုိင္ငံသားႏွင့ႏ
္ ုိင္ငံေရး
သေဘာတူညီ္ခက္တြင္

အ္ြင့အ
္ ေရးဆုိင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာ

ျပဌာန္းာားသကြဲ့သုိ႔

မိမိတုိ႔

တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏
အေျ္္ံအ္ြင့အ
္ ေရးမခားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္း
နည္းလမ္းမခားကိုရွာေဖြရာတြငလ
္ ည္း DRI က အကူအညီ
ေပးလွခက္ရွိပါသည္။
http://www.democracy-reporting.org/myanmar
myanmar@democracy-reporting.org

“ေရွ႕သုိ႔ ျမန္မာ (STEP to Democracy)- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေရြးေကာက္ပြြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဒီမိက
ု ေရစီအကူအညီေပးေရး” စီမံကိန္း၏
အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢကေပးသည့္ ေငြေၾကး
အကူအညီႏွင့္ ယ္ုစာတမ္းာုတ္ေ၀ျ္င္းျဖစ္သည္။ ပါ၀င္သည့္
အေၾကာင္းအရာမခားအတြက္ DRI တြင္သာ တာ၀န္ရွိၿပီး အီးယူ၏
အေနအာားကို ာပ္ဟပ္သည္ဟု မည္သိ႔မ
ု ွ မွတ္ယူျ္င္းမရွိေစရ။

