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၁။ ဤလမ္းညႊန္အေၾကာင္း
လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕ဲစည္းႏုိင္
ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား တြင္ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ လူမ်ားအား 
အေတြးအေခၚေဝမွ်ႏုိင္ေစျခင္း၊ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားေပါက္ဖြားေစႏုိင္ ျခင္းႏွင့္ 
အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မိမိ၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ေတာင္းဆုိႏုိင္ျခင္းတုိ႔အား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစသည့္ 
လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာလူထုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သုံးျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရိွနားလည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားခ်မွတ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အ ေရးမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 
ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အား 
ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏စုေပါင္းတုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္သည္။

ဤလမ္းညႊန္သည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) ၏ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ 
မ်ားစာစဥ္ (series) မွ ေျခာက္အုပ္ ေျမာက္စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) ၏လက္ရိွ ဦးစားေပးလွ်က္ ရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ 
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

သည့္ ‘ဒီမုိကရက္တစ္ေနရာက႑အား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း’ အေနအထားျဖင့္ 
ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား (CSAs) 
၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။လမ္းညႊန္အား‘
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း’ ႏွင့္ ‘အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑’ ဆုိေသာ 
ေဝါဟာရတုိ႔၏အဓိပၸာယ္မ်ားကုိဖြင့္ဆုိျခင္းျဖင့္ အစျပဳထား သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎သည္ 
လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ စုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ဖြဲ႕ဲစည္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔အပါအဝင္ လြတ္လပ္သည့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ လုိအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔၏ 
ၿခံဳငုံသုံးသပ္မႈတစ္ ခုအား ေပးသည္။

ဤလမ္းညႊန္ထဲတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ အားလုံးအတြက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအားလုံး (ႏုိင္ငံ သားဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး) 
ကုိ အဆင့္ျမင့္စြာခံစားႏုိင္ၾကေစရန္ ၎၏လုပ္ငန္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေနရာက႑တစ္ခုအားေဖာ္ထုတ္ရန္ အစုိးရမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းတြင္ပါဝင္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ အတူတကြလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္ဆုိေသာဥပမာ 
မ်ားကုိ လည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္အကန္႔အ သတ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျပသထားၿပီး ထုိအထဲတြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဒသခံအဆင့္၌ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းေနရာက႑အား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
ကုလသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္အား အသုံးျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ 
သည့့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္ အလက္မ်ားအား ဤလမ္းညႊန္၏အဆုံးတြင္ 
ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ဤလမ္းညႊန္အေနႏွင့္ အဓိကရည္ရြယ္သည္မွာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ 
မရင္းႏီွးေသးေသာ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အား ကူညီပ့ံပုိးရန္ျဖစ္သည္။၎အား အစပုိင္းကပင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္
ပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ိဳးစုံတုိ႔ထံမွ ပ့ံပုိးမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ၿပီး 
ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။



3

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

၂။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္
ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑

“အကယ္၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏အသံကုိ နားမေထာင္ပါက 
သူတု႔သိည္ လူထု၏အသံကုိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္၊ ရင္ျပင္မ်ားေပၚတြင္ႏွင့္ မၾကာ 
ခဏေတြ႕ရေလ့ရိွတတ္ေသာစစ္ေျမျပင္မ်ားေပၚတြင္ ၾကားၾကရ ေပလိမ့္မည္။ 
၎ထက္ေကာင္းသည့္နည္းလမ္းရိွပါသည္။ ပုိမုိပါဝင္မႈျဖစ္သည္။ 
ဒီမုိကေရစီပုိ၍ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ပြင့္လင္းမႈပုိ၍ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ေနရာက႑ အမ်ားဆုံးရိွျခင္းျဖစ္သည္။”

စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား 
ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္အခမ္းအနား၌ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း 

ေျပာခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္

ဤလမ္းညႊန္သည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အား  ကုလသမဂၢ၏ရည္ ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးတုိ႔အား 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအား ေဖာ္ ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ေလးစားေရးတုိ႔ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္တန္ဖုိးမ်ားအား 
ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္မႈႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔၏ပုံစံမ်ိဳးမ်ား ျဖင့္ 
ဆႏၵအေလ်ာက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေသာပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္အုပ္စုမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ဘဝမ်ားတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္  
လူ႔အခြင့္အ ေရးအားေလးစားမႈအေပၚ အရင္းခံထားသည္။ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ 
အလုပ္၏သေဘာ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အထက္တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္အတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ျမႇင့္တင္ၿပီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႀကံေဆာင္ၾကေပ သည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိးၾကား ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ 
၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပ့ံပုိးမႈေပးျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား ပုံေဖာ္ျခင္း၊ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈအတြက္ တြန္းအားေပးျခင္း 
စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားသည္ အမ်ား ျပည္သူဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပုိ၍အျပည့္အဝသိရိွနားလည္ေစရန္အတြက္ 
 ရပ္ရြာလူထုတို႔၏အျမင္မ်ား အား စုစည္းၿပီးလမ္းေၾကာင္းခ်ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္လူ
မႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ သူမ်ားသည္ အေနအထားမ်ိဳးစုံတြင္ အႏၱရာယ္ရိွၿပီး
အားနည္းသည့္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

“လူတုိင္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊အမ်ားႏွင့္တကြျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ား 
အား ႏိင္ုငံအဆင့္ႏွင့္ႏိင္ုငံတကာအဆင့္တြင္ အကာအကြယ္ရွရိန္ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
 ျမႇင့္တင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွသိည္။”(ပုိဒခ္ြ ဲ ၁၊ အေလးထားျဖည့္စြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္)။

တစ္ကမၻာလုံးအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား 
ျမႇင့္တငရ္န္ႏွင့္ကာကြယ္ရန္ တုိ႔အတြက္ လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္း၏အစိတ္အပုိင္းမ်ား၏အခြင့္အေရး
မ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၊ (အေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၅၃/၁၄၄)၊ လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းဟု အမ်ားအားျဖင့္ေခၚေဝၚသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားထဲ၌ပါဝင္သူမ်ားမွာ-1

uu လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ အြန္လုိင္းေပၚရိွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
အပါအဝင္၊

uu လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ နစ္နာသူမ်ားကုိ 
ေထာက္ပ့ံသည့္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား)၊

uu ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ကြန္ရက္မ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေျမယာႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိင္တူ၊လိင္ေျပာင္းသူ မ်ား၏အခြင့္အေရး (LGBTi) 
အစရိွသည့္)၊

uu မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အားကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
uu ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ား (ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ 

ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထု အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား)၊
uu ယုံၾကည္မႈအေျချပဳသည့္အုပ္စုမ်ား (ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)၊
uu သမဂၢမ်ား (အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား၏အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ 

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ဘားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ား၏
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ပညာ ရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား)၊

uu လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 
ဒီမုိကေရစီအတြက္လႈပ္ရွား မႈမ်ား)၊

uu လူ႔အခြင့္အေရးအား ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ တုိက္႐ုိက္ပ့ံပုိးမႈေပးေနေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (ဥပမာ - လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာလုပ္သားမ်ား၊ 
ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္သားမ်ား)၊

uu လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
uu လူ႔အခြင့္အေရးအားျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္တည္ေထာင္အဖြဲ႕အစည္း (အင္စတီက်ဴးရွင္း) မ်ား 
(ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)။

1 Working with the United Nations Human Rights Programme, A Handbook for CivilSociety, OHCHR, 
2008, p. vii.
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားက့ဲ သုိ႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ 
အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားကုိင္တြယ္ ရန္ 
တက္ၾကြစြာႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွသည္-

yy ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမမွ်တမႈတုိ႔အားတုိက္ဖ်က္ျခင္း

yy လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာအေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ား အားတံု႔ျပန္ျခင္း

yy တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္တာဝန္ခံယူမႈတုိ႔အား ျမႇင့္တင္ျခင္း

yy အမ်ားျပည္သူလူထု၏လြတ္လပ္မႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္ျခင္း

yy အစုိးရဝင္ေငြမ်ားအသုံးစရိတ္မ်ား (ဘတ္ဂ်က္မ်ား) ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ 
ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

yy ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

yy ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ပုိင္ခြင့္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

yy လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားထဲတြင္ပါဝင္သူမ်ား
အား အခြင့္အာဏာ ေပးျခင္း

yy ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလုံးကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း

yy ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းကုုိ ေထာက္ပ့ံျခင္း

yy လုပ္ငန္းဆုိင္ရာလူမႈတာဝန္သိမႈႏွင့္တာဝန္ခံယူမႈတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း

yy လူကုန္ကူးမႈအား တုိက္ဖ်က္ျခင္း

yy အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အခြင့္အာဏာေပးျခင္း

yy အမုန္းပြားေစေသာအေျပာအဆုိမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း

yy လူငယ္ထုအားအခြင့္အာဏာေပးျခင္း

yy လူမႈေရးဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းကုိ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း

yy လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္း

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အဆင့္အားလုံးတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ သည္ - ေဒသႏၱရအဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ေန
ရာျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လႈပ္ရွားလည္ ပတ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္မူေဘာင္ျဖစ္ကာ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊  တုိင္းျပည္၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔ဆက္ႏြယ္သည့္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

၂.၁ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ကမၻာတစ္ဝွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳမႈတုိ႔ကုိရရိွႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
 ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္အတူ လူတုိင္းအတြက္ လူတုိင္း၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိျမႇင့္တင္ျခင္း 
ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢ၏မ႑ိဳင္သုံးခုမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ 
ကုလသမဂၢ၏ပဋိညာဉ္စာတမ္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အ ေရးဥပေဒထဲတြင္လည္း ၎အား 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

ကုလသမဂၢသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ကာကြယ္ရန္ 
အေျခခံနည္းလမ္းသုံးခုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း လွ်က္ရိွသည္ -

(၁) ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) သည္ ကုလသမဂၢအတြင္း 
လူ႔အခြင့္အ ေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအလုပ္၏ထိေရာက္မႈအမ်ားဆုံးရ
ရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအထူးေအဂ်င္စီ မ်ား၊ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ - 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီ၊ ကုလသမဂၢ ကေလးသူ
ငယ္မ်ားဆုိင္ရာရန္ပုံေငြအဖြဲ႕အစည္း (UNICEF)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ 
ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸႏွံင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (UNESCO)  အစရိွသည့္) 
ျဖင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည္။

(၂) ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (ပဋိညာဉ္မ်ားႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား)သည္ တုိင္းျပည္မ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတာဝန္
ဝတၱရားမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ပုံမွန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကာလအလုိက္ေလ့လာရန္အတြက္  သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ 
မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္။

(၃) လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ မ်ား၏အစုိးရမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအစုအဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းသည္။ ထုိရည္ ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဓိကအစုိးရမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕ 
စည္းထားေသာအဖြဲ႕မွာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီျဖစ္ၿပီး ၎ အား အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
(Special Procedures) ဟုေခၚေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံအားလုံးအလွည့္က်သုံးသပ္မႈ (Universal Periodic Review) ဟု ေခၚေသာ ယႏၱရား 
အစရိွသည္တုိ႔ျဖင့္ပ့ံပုိးမႈေပးသည္။

ထုိသုံးရပ္မွာ သီးျခားရပ္တည္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳသည္။

ထုိလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ယႏၱရားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား 
- Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for 
Civil Society (အခန္း ၆ - အရင္းအျမစ္မ်ားအား ၾကည့္ရန္)။ ထုိလက္စြဲစာအုပ္အား ကုလ
သမဂၢ၏တရားဝင္ဘာသာစကားေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္ ရရိွႏုိင္ၿပီး အျမင္ႏွင့္ပုံႏိွပ္စာမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ 
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

ႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Digital Accessible Information System (DAISY) CD Rom 
format ျဖင့္ ျပင္သစ္ဘာသာႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ ရရိွႏုိင္သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစက္ယႏၱရားႀကီး၏လုပ္ငန္းစဥ္အား CSA မ်ား၏ပါဝင္မႈျဖင့္ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းသည္လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ႏုိးၾကားမႈျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သတင္းပုိ႔ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္သည္။ CSA မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းအသစ္မ်ား၊ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရာ တြင္ ကူညီပ့ံပုိးသည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ အရင္းအႏွစ္မ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။

ကုလမသဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏိုင္ 
ခြင့္ႏွင့္ဖြ ဲဲ႕ စည္းႏိုင္ခြင့္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္လက္စားေခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းအတြက္ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးသည့္အ 
တည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာတုိ႔အား အ တည္ျပဳက်င့္သုံးခဲသ့ည္။ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ တုိ႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသည့္ ဒမုိီကရက္တစ္လူ႔အ ဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္မရွမိျဖစ္ 
ျဖစ္ေသာ အဆင့္တုိင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူ မႈရွ ိျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္အပါအဝင္ 
အုပ္ခ်ဳပမ္ႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔တြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၏အဆင့္တုိင္းတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္မႈ၏အလြန္အေရးႀကီးမႈကုိ အတည္ျပဳသည့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၇/၃၁ ႏွင့္ 
၂၄/၂၁ တုိ႔အား  အတည္ျပဳခဲ့သည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

၃။ လြတ္လပ္ေသာအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ား

“သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ေဒသအဆင့္၊ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ အားလုံးတြင္ က်န္းမာၿပီး၊တာဝန္သိေသာအုပ္
ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။”

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း၏ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသို႔ 
ေျပာၾကားသည့္ ဗီြဒီယိုအမွာစကား၊ မတ္လ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္

တုိင္းျပည္မ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ရာဝတၱရားမ်ားအရႏုိင္ငံသားတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ တစ္ ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ သူတို႔၏လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္မ်ားကုိ 
တက္ၾကြစြာျဖင့္ပ့ံပုိးေပးသည့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဥပေဒဆုိင္ရာအေျခ
အေနမ်ားအား ဖန္တီးေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။

အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရး ကုိ ပုံေဖာ္ေပးသည့္လူ႔အခြင့္အေရးမူမ်ားမွာ -

uu ပါဝင္မႈ - လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏အခန္းက႑အား 
အသိအမွတ္ျပဳခံ ထားရၿပီးျဖစ္၍ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္ လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ကြဲျပား 
ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ခံ အားေပးခြင့္ရိွသည္။

uu ခြဲျခားမႈမရိွျခင္း - မည္သည့္ခြဲျခားမႈမ်ိဳးမွမပါဘဲ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္
လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္သူမ်ားအားလုံးကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ဘဝအတြင္းသို႔ႀကိဳဆုိၿပီး 
ပါဝင္ခြင့္ရိွသည္။

uu ဂုဏ္သိကၡာ - အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္သူ တုိ႔သည္ မတူညီေသာက႑မ်ားမွလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္
လည္း ဘဝမ်ားအား ပုိမုိတိုးတက္ လာေစရန္ဆုိေသာတူညီသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္။ 
ထုိဆက္ဆံေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ သည္ အဓိကက်သည္။ 

uu ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ခံယူမႈ - အမ်ားျပည္သူ၏အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အစုိးရအာဏာ ပုိင္မ်ားဘက္မွ ပြင့္လင္းမႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈတုိ႔ရိွရန္ 
လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား
သည္လည္း အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူတုိ႔အေပၚလည္း ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ခံယူမႈရိွရန္ လုိအပ္သည္။

ေကာင္းေသာအေလ့အထအတြက္ အဓိကအေျခအေနမ်ားမွာ - 2

2 လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏အစီရင ္
ခံစာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳၿပီးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ A/HRC/25/55။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

၃.၁ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ခြင့္ရိွသည့္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူထုပတ္ဝန္းက်င္ - 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈကုိ တန္ဖုိး ထားၿပီး၊အားေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူထုပတ္ဝန္း
က်င္တစ္ခုကုိ ဆုိလုိသည္။  လက္ေတြ႕တြင္ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ား
သည္ သူတို႔၏ပုံမွန္ထိေတြ႕မႈမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တြင္ပါဝင္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။

တူနီးရွား - အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒမုိီကေရစီအတြက္ 
မရွမိျဖစ္ျဖစ္ေသာဥပေဒမ်ား ႏွင့္မူဝါဒအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ တူနီးရွားႏိုငင္အံ
သစ္တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အေျခခံက် သည့္အခန္းက႑မွပါဝင္သည္။ ဒမုိီကရက္တစ္အသြင္
ကူးေျပာင္းကာလတြင္ ယုံၾကည္မႈအတြက္အဖမ္းခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အေထြေထြ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေလးခု (မသမာစြာေပ်ာက္ဆုံးမႈမွ 
လူသားအားလုံးကုိကာကြယ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ (the International Convention 
on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳညိႇႏိႈင္းခ်က္ (the Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights)၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ညႇင္းပန္းႏိုပ္ 
စက္မႈကုိဆန္႔က်င္ေသာ ညိႇႏိႈင္း စာခ်ဳပ္ (the Optional Protocol to the Convention against 
Torture and other Cruel, Inhuman or Dergrading Treatment or Punishment) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တကာျပစ္မႈဆုိင္ရာတရား႐ံုး၏ေရာမစာခ်ဳပ္ (the Rome Statue of the International Criminal 
Court)) တုိ႔ႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားအားျမႇင့္တငရ္န္ကဲ့သို႔ေသာ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရာတြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာက်င့္ဝတ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ မရွမိျဖစ္ျဖစ္ေသာ 
ဒမုိီကရက္ တစ္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္ရာတြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာဖြ ဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ဥပေဒအသစ္အား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထုိအထတဲြင္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အစုိးရက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရန္ အတြက္ႏွင့္  ျပင္ပမွလည္း ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားရရွႏိိုင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါဝင္သည္။ ထိုဥပေဒအား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲၿ့ပီးေနာက္ တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအဖြ ဲ႕အစည္း 
မ်ား ဖြ ဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တူနီးရွားႏုင္ိငံ၏ပထမဆုံးေသာ ဒမုိီကရက္စီက်က်ျဖင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွေိသာ ေရြးေကာက္ပြ ဲျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၏အခန္းက႑သည္ အေျခ ခံက်သည္။ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အေနႏွင့္ 
မဆဲႏၵနယ္အစုအေဝး၏ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္း
အဝိင္ုး၏ကူညီပ့ံပုိးမႈျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ 
ပါဝင္ခဲသ့ည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မဆဲႏၵနယ္အစုအေဝးအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာအမ်ားစု၏ 
ေထာက္ခံ မႈျဖင့္အတည္ျပဳခဲေ့သာ ဖြ ဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္၏စာသားထတဲြင္ 
က်ား-မတန္းတူညီမွ်မႈကုိ ထည့္ သြင္းရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၊ အထူးသျဖင့္ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာ္ၾသခဲ ့သည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတုိ႔၏အေရးပါမႈအေပၚျပဳလုပ္သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္ စီ၏မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္၊ A/HRC/27/33။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

၃.၂ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ထိန္းညိႇေပးေသာမူေဘာင္ - ဥပေဒျပဳေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္း မ်ား ႏွင့္လုပ္ထုံးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီ 
ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည္။ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္တရားဥပ 
ေဒကုိလက္လွမ္းမီျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီးထိေရာက္မႈရိွသည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္လူ႔ အခြင့္အေရးအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားအား လက္လွမ္းမီျခင္းတုိ႔အား 
လုံးသည္ ဤမူေဘာင္အတြက္ အဓိကက်သည္။ ခုိင္မာသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒ
မ်ားသည္ အေရးႀကီး ေသာ္လည္း မွန္ကန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရိွပါက 
ထိေရာက္မႈမရိွဘဲျဖစ္ေနမည္။

ဆလုိေဗးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာဖြ ဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္သည္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွသိည့္အဖြ ဲ႕အစည္း
မ်ားအပါ အဝင္ အဖြ ဲ႕အစည္းအားလုံးကုိ အကာအကြယ္ေပးၿပီး မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွသိည့္အဖြ ဲ႕ 
အစည္းမ်ားတြင္ပါဝင္ ေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကုိမဆုိ လြတ္လပ္စြာေဆာငရ္ြက္ႏုင္ိၿပီး 
ထုိအထတဲြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝး မႈမ်ားကုိပါဝင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ပါဝင္သည္။

လူတုိင္းတြင္ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဖြ ဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ
၏အစီရင္ခံစာ A/HRC/20/27။

လက္ဘႏြန္ႏွင္ေ့မာ္႐ိုကိႏုိုငင္တုိံ႔တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင္ျ့ပည္ပမွ 
အလွဴေငြ မ်ား လက္မခံမီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ဥပေဒအရ မလုိအပ္ပါ။

လူတုိင္းတြင္ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဖြ ဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ
၏အစီရင္ခံစာ A/HRC/20/27။

၃.၃ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈ - ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 
လြတ္လပ္စြာလက္လွမ္းမီႏုိင္ျခင္း ျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိသိရိွလာကာ စုိးရိမ္မႈမ်ား
အားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ကာ 
အေျဖမ်ားရရိွေရးအတြက္လည္း ပ့ံပုိးမႈေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၃.၄ ကာလရွည္အေထာက္အပ့ံႏွင့္အရင္းအႏွစ္မ်ား - 
ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူအားလုံး အေနႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
စုစည္းရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားရရိွႏုိင္ျခင္းကုိ အာမခံျခင္း။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရသည္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အသင္းအဖြ ဲ႕မ်ား၏စီမံကိန္းမ်ားအ
တြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ခြေဲဝျခင္းဆုိင္ရာေကာင္းေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းကမ္း၊ 
စံသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား ၂ဝဝ၇ (Code of Good Practice, Standards and Criteria 
for Allocation of Grants for Programmes and Projects of Associations 2007) အား 
က်င့္သုံးခဲၿ့ပီး ၎သည္ အမ်ားျပည္သူေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားအားခြေဲဝရာတြင္ အစုိးရ၏ အဆင့္တုိင္းရွ ိ
အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ လုိက္နာရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္က် ိဳးမငဲေ့သာဥေရာပစင္တာ၏ဥပေဒ (European Center for Not-for-Profit Law (ECNL))၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔အေထာက္အပ့ံ - ေဘာ္လကန္ေဒအေနာက္ပုိင္းႏွင့္ဥေရာပယူ
နီယံအဖြ ဲ႕၏ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထုံးမ်ား (၂ဝ၁၁) ခုႏွစ္ (Public Funding for Civil Society Organizations: 
Good Practices in the European Union and Western Balkans, 2011)။

၃.၅ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အတြက္ 
မွ်ေဝသည့္ေနရာက႑မ်ား - ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေနရာတစ္ခု အာမခံရန္။ 

ေမာ္လဒိက္ုႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ အမ် ိဳးသမးီအခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွ ိ NGO 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အစၥလာမၼစ္မူေဘာင္အတြင္း က်ား-မတန္းညီမွ်မႈရွ ိ 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒ သတြင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဝမွ်ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ျပဳလုပ္သည့္ 
ငါးရက္ၾကာ ႏွ ီးေႏွာဖလွယ္ပြတဲစ္ခုအား အစုိးရက ပ့ံပုိးမႈေပးခဲ့သည္။

မကၠဆီကုိႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရး အတြက္ ၂ဝ၁၂ ဥပေဒ (Law for the Protection of Human Rights Defenders 
and Journalists) သည္ လူ႔ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္စာနယ္ဇင္းသမား
မ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ယႏၱရားတစ္ခုအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ထုိဥပေဒအား အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အ စည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
သူမ်ားႏွင့္ Congress တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ OHCHR-Mexico 
တုိ႔၏ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။

နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁ဝ ၌ အဆင့္အတန္းခြ ဲျခားဖိႏွပ္ိမႈႏွင့္အႏွမ္ိခံလူတန္းစားတုိက္ဖ်က္
မႈဥပေဒ (Caste-based discrimination and Untouchability Act) ၏မူၾကမ္းအား 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ အႏွမ္ိခံ လူတန္းစားတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (National 
Dalit Commission) ႏွင့္ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR 
Country Office) တုိ႔၏ပူေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ေရးဆြခဲဲသ့ည္။ ထုိဥပေဒအား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ 
အတည္ျပဳခဲသ့ည္။

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၁ ၌ မသန္စြမ္းဥပေဒ (Disability Bill) ၏မၾူကမ္းအား 
မသန္မစြမ္းသူမ်ားအသင္း၏ပါ ဝင္မႈျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ 

လူတုိင္းတြင္ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဖြ ဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ
၏အစီရင္ခံစာ A/HRC/20/27။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

ဗာႏြားတူးႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၌ အစုိးရသည္ UPR ေကာ္မတီတစ္ခုအား ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး 
ဒဥုကၠ႒ေနရာအား ဗာႏြားတူးအစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏အသင္း (Vanuatu Association 
of Non-Governmental Organizations) က ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗာႏြားတူးႏိုင္ငံ၏
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား အား ေရးဆြ ဲျခင္းကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ 
အမ် ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း (National Human Rights Institution) တစ္ခုအား 
ထူေထာင္ရန္အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္းခံရေသာအဖြ ဲ႕ 
အစည္းျဖစ္သည့္ အမ် ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ (National Human Rights Committee 
- NHRC) တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းက ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရွခိဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရး မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ (Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities) ထံ ေပးပုိ႔သည့္ အစီရင္ခံ စာမူၾကမ္းအား ေရးဆြရဲာတြင္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္လု
ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ က်ယ္ ျပန္႔စြာေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့သည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး၊လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု အား ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒအားအေျချပဳထားသည့္ခုိင္မာေသာ 
 ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမူေဘာင္ျဖင့္ ပ့ံပုိးရန္လုိအပ္သည္။

လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ေျပာင္း
လဲမႈအတြက္ ျပည္သူမ်ားအား ေဆာ္ၾသစည္း႐ုံးသည့္ အ ခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္သည္။ လူတုိင္း၊ 
တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ ထိုအခြင့္အ ေရးမ်ားအား 
ရရိွသင့္သည္။ ၎တုိ႔သည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ အဓိကက်သည္။

အဓိကႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားထဲတြင္ လူထု၏လြတ္လပ္ခြင့္အား 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး အားလုံးသည္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရးမူအား ရည္ညႊန္းသည္ -

uu အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (အပုိဒ္ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၁)၊
uu ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

(International Convenant on Civil and Political Rights) သည္ လြတ္လပ္စြာထ
င္ျမင္ယူဆႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူဘဝတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔ အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (အပုိဒ္ ၁၉၊ ၂၁၊ 
၂၂၊ ၂၅)၊

uu စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights) သည္ အလုပ္သမား သမဂၢအား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ပါဝင္ခြင့္တုိ႔အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေပးသည္ (အပုိဒ္ ၈၊ ၁၅)၊
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

uu အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားထားျခင္းအားလုံး ဖ်က္သိမ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Wom-
en) သည္  ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဘဝမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏုိင္ 
ခြင့္အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေပးသည္ (အပုိဒ္ ၃)၊

uu ႏုိင္ငံတကာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International 
Convention on the Elimination of Racial Discrimination) သည္ လြတ္လပ္စြာ 
ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္း စြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ 
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား တားျမစ္သည္ (အပုိဒ္ ၅)၊

uu ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on the Rights 
of the Child) သည္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာ စုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕ 
စည္းႏုိင္ခြင့္တုိ႔အ တြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (အပုိဒ္ ၁၃၊ ၁၅)၊

uu မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) သည္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆ ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြင့္ဟ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ အခ်က္အ လက္မ်ားအား လက္လွမ္းမီခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အမ်ားျပည္သူ 
ဘဝတြင္ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဘဝတြင္ပါ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ အာမခံေပးသည္ 
(အပုိဒ္ ၂၁၊ ၂၉၊ ၃ဝ)၊

uu လူထုပါဝင္သူမ်ား မသကၤာဖြယ္ေပ်ာက္ဆုံးမႈမွကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Convention for the Protection of all 
Persons against Enforced Disappearance) သည္ အတင္းအက်ပ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈ
မ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ား၏ကံၾကမၼာ တုိ႔၏ျဖစ္ရပ္အေနအထားအား ေဖာ္ထုတ္ 
ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အ သင္းမ်ားအားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ေပ်ာက္ဆုံးမႈဒဏ္ခံ ရသူမ်ားအား 
ကူညီပ့ံပုိးရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (အပုိဒ္ ၂၄)၊

uu ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ားအားလုံး၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံ တကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Convenation on 
the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their 
Families) သည္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (အပုိဒ္ ၂၆)။

လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအား ရရိွရန္အတြက္လည္း ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။ ၎တုိ႔သည္  
ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအားေဖာ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  
အမ်ိဳးသမီး မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အခြင့္ 
အာဏာေပးသည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ - လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ထဲတြင္ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္အမ်ိဳးအစားအားလုံးအား ရွာေဖြပုိင္ခြင့္၊ ရရိွပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ေပးပုိင္ခြင့္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၎ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာ သာေရးအေျပာအဆုိမ်ား၊ 
အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာေဖာ္ 
ထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
အတုိင္းအတာအားျဖင့္ မ်ား စြာထိခုိက္ေစသည္ဟူေသာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိမႈမ်ားအား 
အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္လက္ခံသည္ (ဥပမာ - ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ၊ ရန္လုိမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔အား 
လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသား၊ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာ ေရးမုန္းတီးမႈတုိ႔အား 
ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ တားျမစ္သည့္ Rabat Plan of Action၊ ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္၊ 
၂ဝ၁၂ အား ၾကည့္ရန္)။ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးစုံႏွင့္ ၎တို႔အား မည္က့ဲသုိ႔ျဖန္႔ခ်ိမည္တုိ႔အား 
အကာအကြယ္ေပးထား ၿပီး - အေျပာ၊ အေရးႏွင့္ သေကၤတဘာသာစကားႏွင့္ ပုံႏွင့္ 
အႏုပညာပစၥည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာစကားလုံးမပါသည့္ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ဖြင့္ဟေဖာ္ျပျခင္းသည္ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ပုိစတာမ်ား၊ 
ကာတြန္းမ်ား၊ စာတမ္းခ်ိတ္ဆြဲမႈမ်ား၊ အဝတ္အစားႏွင့္ တရားဥေပဒဆုိင္ရာတင္ျပမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ ၎တြင္ ႐ုပ္သံပုံစံမ်ိဳးစုံသာမက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အင္တာနက္အေျချပဳသည့္ 
ဖြင့္ဟေဖာ္ျပျခင္း နည္းမ်ိဳးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ - အသင္းအဖြဲ႕ဆုိသည္မွာ ဘုံအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခု၏ရပ္တည္ခ်က္တစ္ 
ခုအား အစု လုိက္ေဆာင္ရြက္၊ လုပ္ေဆာင္၊ ေဖာ္ထုတ္၊ ျမႇင့္တင္၊ ရယူ သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေသာ 
မည္သည့္ပုဂၢိဳ လ္မ်ား သုိ႔မ ဟုတ္အရာမ်ား၏အုပ္စုကုိမဆုိ ဆုိလုိသည္။ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္
၏ဥပမာထဲတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ ကလပ္မ်ား၊ သမဝါယမအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO 
မ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ အသင္းဝင္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မပါဝင္ရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ “အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြႏုိင္ခြင့္၊ ရရိွႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ မည္မွ်ေသးသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္မဆုိ တည္ရိွ 
မႈႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈတုိ႔အတြက္ အဓိကက်သည္။ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္း 
ႏုိင္ခြင့္ထဲတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြႏုိင္ခြင့္၊ ရရိွႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္ - လူ၊ ပစၥည္းႏွင့္ 
ေငြေၾကး - ျပည္တြင္း၊ ႏုိင္ငံ ျခားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဇာစ္ျမစ္မ်ားမွရရိွျခင္း ပါဝင္သည္”  
(A/HRC/23/39၊ အပုိဒ္ ၈)။

လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ - ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းသည္ ယာယီျဖစ္ၿပီး 
သီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအ တြက္ ပုဂၢလိကပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေနရာတစ္ခုတြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမရိွသည့္စုေဝးျခင္းကုိ ဆုိလုိ သည္။ ထုိအထဲတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ 
သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ား၊ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးပြဲမ်ား သုိ႔မ ဟုတ္ 
ထုိင္ၿပီးဆႏၵျပမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္- အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ ေရးအခြင့္အာဏာတစ္ခုအား က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသ ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတုိ႔အား က်င့္သုံးရာတြင္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ျပည္သူ႔ 
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏က႑အားလုံးပါဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၊ တုိင္းျပည္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသႏၱရအဆင့္မူဝါဒေဖာ္ ထုတ္ေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႔လည္း 
ပါဝင္သည္။ပါဝင္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ဖြဲ႔႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳျခင္း သုိ႔မ ဟုတ္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္မူဝါဒမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္ သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေဒသခံကိစၥရပ္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအာဏာ မ်ားရိွေသာ အမ်ားလက္ခံသည့္အစုအေဝး 
မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ပါဝင္ခြင့္အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕ 
စည္းႏုိင္ခြင့္သည္ အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥထဲတြင္ပါဝင္ခြင့္အတြက္ မရိွမျဖစ္ျဖစ္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွျခင္း - အထက္ပါအခြင့္အေရးအားလုံးသည္ လူတုိင္းအတြက္အာမခံၿပီး 
လူမ်ိဳး၊ အသားအ ေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ၊ ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ 
လူမႈဇာစ္ျမစ္၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေမြးရာဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ား က့ဲသုိ႔ေသာ ခြဲျခားမႈမ်ိဳးမရိွပါ။ 
ထုိအခြင့္အေရးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ 
မသန္မစြမ္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုအုပ္စုတြင္ပါဝင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ျခင္းအႏၱရာယ္ရိွသူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ခ်န္ ရစ္ခံရသူမ်ားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ သူတုိ႔၏လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေဇာ
င္းေပးမႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိယ္ ပုိင္လကၡဏာတုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ
သားမဟုတ္သူမ်ား၊ႏုိင္ငံမရိွသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအျပင္  
မွတ္ပုံမတင္ထားေသာအုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ သည္။

ထုိႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားသည္တုိင္းျပည္၏က႑အားလုံးတြင္ ပါဝင္သည္ - အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၊ အျခားျပည္သူ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား - 
မည္သည့္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ - တိုင္းျပည္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံအဆင့္။ 
ထုိ႔အျပင္ တိုင္းျပည္အေနႏွင့္ လူမ်ားအား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုခု 
ေၾကာင့္လြတ္လပ္စြာအလုပ္အကုိင္ရရိွျခင္းအား ဟန္႔တားခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္းအား 
အကာအကြယ္ေပးရန္ အဓိကတာဝန္ရိွသည္။

လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ 
အထူးတာဝန္ဝတၱရားမ်ား အားသယ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အားက်င့္သုံးရာတြင္ 
အကန္႔အသတ္အခ်ိဳ႕ရိွႏုိင္သည္။ မည္သည့္အကန္႔ အသတ္မဆုိအား ဥပေဒက 
ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ား၏ရပုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အား ေလးစား ရန္အတြက္ 
တင္းၾကပ္သည့္လုိအပ္မႈတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္၏လုံၿခံဳေရးအားကာကြယ္ရန္အတြက္ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ၏က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္က်င့္တရားတုိ႔အ တြက္သာ ျဖစ္ရမည္။ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္သက္ဝင္ယုံၾကည္
မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အား ျမႇင့္တင္ ရန္တုိ႔ကုိ ဟန္႔တားရန္အတြက္ ထုိအေနအထားမ်ားအား 
အေၾကာင္းျပၿပီးအသုံးမခ်ရပါ။
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လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္နံပါတ္ ၃၄၊ အပုိဒ္ ၁၉ - လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြင့္ဟ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ CCPR/C/GC/34 ႏွင့္ အေထြေထြမွတ္ခ်က္နံပါတ္ ၂၅၊ အပုိဒ္ ၂၅ - အမ်ားျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္၊ CCPR/C/21/ Rev.1/Add.7။ လူတုိင္းတြင္ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ၏အစီရင္ခံစာ A/HRC/20/27 ႏွင့္ A/HRC/23/39။

“အစုိးရမ်ားအပါအဝင္ မည္သူမွ တစ္ဦးတည္း အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး၊ 
အေကာင္းဆုံးထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ မပုိင္ဆိုင္ႏုိင္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အားလုံးေျဖ 
ရွင္းရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၏အေျခခံအေၾကာင္းရင္း အားလုံးကုိ မသိႏိုင္ပါ။ 
စုစည္းရရိွသည့္ဉာဏ္ပညာျဖင့္သာ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏုိင္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဆုံး ျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမခ်မွတ္မီ ေနရာအားလုံးထံမွၾကားသိရန္အေရးႀကီး 
ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ား၏ အသံမ်ား ၾကားရန္လုိအပ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာဇာစ္ျမစ္မ်ိဳးစုံ 
မွရရိွသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းၿပီး ထုိအထဲတြင္ အစုိးရမ်ားကုိယ္တုိင္အျပင္ 
ကုလသမဂၢႏွင့္ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ရရိွသည္။ ၎သည္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ 
နိဂုံးခ်ဳပ္ေလ့လာမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳၿပီး ၎သည္ အစုိးရမ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔အတည္ျပဳထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အ ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေအာက္ရိွ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ သူတုိ႔၏
ဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးမ်ားအား သယ္ ေဆာင္ရန္အတြက္ လွမ္းရမည့္လက္ေတြ႕ေျခလွမ္း
မ်ားအား ေျမပုံေရးဆြဲေပးသည္။”

Professor Sir Nigel Rodley, Chairperson, 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၄
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

၄။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိေသာ 
စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား

ေဒသခံအဆင့္၊ တုိင္းျပည္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာအဆင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းတြင္ပါဝင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္အစုိးရ၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဝဖန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔ က်င္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏နည္းလမ္းက်သည့္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအား တားျမစ္ရန္၊ ေလ်ာ့ပါးရန္၊ ဟန္႔တားရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွသည့္ အဟန္႔အတားမ်ားအား ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။

၎တို႔ထဲတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္
အား ဟန္႔တား ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ား
ပါဝင္ႏုိင္သည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအား တားဆီး၊ ေလ်ာ့ပါး၊ 
ဟန္႔တား သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

၄.၁ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏အလုပ္မ်ားအား ဟန္႔တားသည့္   ဥပေဒ 
သုိ႔မဟုတ္စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳသည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ -

လြတ္လပ္ခြင့္အား 
ကန္႔သတ္ျခင္း

ေႏွာင့္ယွက္မႈ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ား

ဥပေဒေၾကာင္းအရ

ဥပေဒျပင္ပ
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

uu အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မရိွဘဲ မွတ္ပုံတင္ေစျခင္း  
(ဥပမာ - အခြန္အက်ိဳးအျမတ္ မ်ား)၊

uu လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ာအား ကန္႔သတ္ျခင္း၊
uu မွတ္ပုံမတင္ဘဲျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္း၊
uu ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပရန္ပုံေငြမ်ားရရိွေနေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာအုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ သီးျခား 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏မွတ္ပုံတင္ ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရိွျခင္း၊

uu လုပ္ငန္းမ်ားအား မည္သူကျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္
သည္ အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအားကန္႔သတ္ျခင္း၊

uu ေငြေၾကးဇာစ္ျမစ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း (ဥပမာ - ႏုိင္ငံျခားမွလာေသာဇာစ္ျမစ္မ်ား) ႏွင့္
uu လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္

သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ခြဲျခားမႈရိွသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အုပ္စုအခ်ိဳ႕အေပၚ မမွ်တသည့္ဆုိးက်ိဳးမ်ား ပါဝင္ျခင္း။

ထုိ႔အျပင္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုိသလုိျပဳလုပ္သည့္အေရး
ယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေႏွင့္ေႏွး ေစႏုိင္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာရယူပုိင္ခြင့္အား ေလ်ာ့က်ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္မူဝါဒ
ခ်မွတ္ေရးက႑တြင္  ထိေရာက္စြာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏုိင္ခြင့္ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 
သဘာဝမက်စြာက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ 
တင္းၾကပ္သည့္ပါဝင္မႈစနစ္မ်ား (ဥပမာ - အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ‘ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ၏အဆင့္’ 
သုိ႔႔မဟုတ္ ေျပာဆုိခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ ျခင္း) သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္၏စံႏႈန္းမ်ား သည္ ႏုိင္ငံတကာအ
ဆင့္တြင္သက္ေရာက္သက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ေဒသခံအဆင့္တုိ႔တြင္လည္း ထပ္တူသက္ 
ေရာက္မႈရိွသည္။3

၄.၂ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္အစုိးရ၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အား ေဝဖန္လာသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္လာသည့္အခါ 
မသဲကြဲေသာဥပေဒမ်ားသည္ ဥပေဒျဖစ္မႈႏွင့္ တရားဝင္မႈတုိ႔၏အေဆာင္အေယာင္ေအာက္တြင္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီျခင္းမ်ားရိွႏုိင္ၿပီး (ဥပမာ - ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး 

3 လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္တုိ႔အား က်င့္သုံးျခင္းႏွင့ ္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ိဳးစံုပါဝင္ သည့္အေနအထားအတြင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာ
တင္သြင္းသူ၏အစီရင္ခံစာ A/69/365။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

(anti-money laundering)၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ႏုိင္ငံလုံၿခံဳေရး၊ အမ်ား 
ျပည္သူ၏ကုိယ္က်င့္တရား၊ အသေရဖ်က္မႈ၊ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကာကြယ္ေရး)၊ 
ဦးတည္လာမည္မွာ -

uu စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီ 
သည့္နည္း လမ္းျဖင့္  စိစစ္ျခင္း၊

uu မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမွဖယ္ရွားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အမွန္တကယ္ဖယ္ရွားျခင္း၊

uu ႐ုံးအား အတင္းအဓမၼပိတ္ျခင္း၊
uu ပုိင္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္း၊
uu ဒဏ္ေၾကးမတန္တဆေကာက္ခံျခင္း၊
uu လုပ္ႀကံ၍တရားစြဲဆုိျခင္း၊
uu ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီသည့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊
uu ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း၊
uu ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပုိင္ခြင့္မေပးျခင္းႏွင့္
uu ဆႏၵျပျခင္းမ်ားႏွင့္စုေဝးျခင္းမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီစြာျဖင့္ကန္႔သတ္

ပိတ္ပင္ ျခင္း။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ပတ္ဝန္း 
က်င္တစ္ခုအား ဥပေဒအရႏွင့္ လက္ ေတြ႕တြင္ ဖန္တီးထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာကုလသမဂၢလူ႔
အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၄/၂၁ တြင္ မွတ္ခ်က္ေပး ထားသည္မွာ 
“အခ် ိဳ႕ေသာအေနအထားမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ . . . 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း၏အလုပ္မ်ား
အားေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာအသုံးျပဳျခင္းမ်ား
ရွသိည္။”

၄.၃ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္လြန္သည့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္
လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ား

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ေနရာက႑အား ကန္႔သတ္ေစမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီေသာဥပေဒမ်ားအား တရားဝင္ခ်မွတ္ျခင္းအျပင္ 
အျခားအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔၏ 
မိသားစုမ်ားအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာဖိအားမ်ားႏွင့္႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္လည္း သူတုိ႔၏လြတ္လပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္အား ဟန္႔တား မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာမ်ားမွာ -
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

uu တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊
uu အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
uu ႐ုပ္ပုိင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊
uu ပုိင္ဆုိင္မႈဖ်က္ဆီးျခင္း၊
uu အလုပ္အကုိင္ရပ္စဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြဆုံး႐ံႈးမႈ၊
uu အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ‘ႏုိင္ငံ၏ရန္သူမ်ား’၊ ‘သစၥာေဖာက္မ်ား’ 

သုိ႔မဟုတ္ ‘တုိင္းတပါးအက်ိဳး’ အတြက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားဟူ၍အမည္တပ္ၿပီး 
နာမည္ပ်က္ေစသည့္စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊

uu ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ား၊
uu ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ 
uu သတ္ျဖတ္မႈမ်ား။

“လူမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ 
အျခားသူမ်ား၏ဘဝမ်ားအား ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏အသက္မ်ားကုိ 
စြန္႔စားေလ့ရိွၾကသည္။ သူတုိ႔အား အၿပီးသတ္တိတ္ဆိတ္သြား ေအာင္လုပ္ႏုုိင္သည္
ဆုိသည္ကုိသိေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက 
လ်စ္ လ်ဴ႐ႈသည့္ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရိွသည္ကုိပင္မသိသည့္ျပႆနာမ်ားအား 
မီးေမာင္းထိုျပသည္။ သူတုိ႔၏အခြင့္ အေရးမ်ားအားခံစားရန္ သူတုိ႔ ထုိက္တန္ၾကသည္။”

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအားေထာက္ခံမႈေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း၏မွတ္ခ်က္မ်ား 

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂ဝ၁၃။

“ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အတြက္လႈပ္ရွားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသခံေပးသူအား သူတုိ႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ သုိ႔မဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံတကာမွဝင္ေရာက္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးေစသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ 
ထုိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအတြင္းေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအားျဖစ္ေပၚေစကာ ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အတြက္မရိွမျဖစ္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ဖြဲ႕ဲစည္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ေအးခ်မ္း 
စြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္တုိ႔အား ရပ္တန္႔ေစသည္။”

Ambassador Laura Dupuy Lasserre, 
ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိကုလသမဂၢ႐ံုး၏ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံဆုိင္ရာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ

ဥကၠ႒ (၂ဝဝ၁-၂ဝ၁၂)
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူူမ်ား

အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား (WHRDs) သည္လည္း 
အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တူညီ ေသာအႏၱရာယ္မ်ားအား ရင္ဆုိင္ၾကရေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သီးျခားၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာသီး 
ျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္လည္းရိွသည္။  
မ်ား ေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား  (WHRDs) အား 
မိသားစု၏႐ုိးရာအစဥ္ အလာအရအျမင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအခန္းက႑တို႔အား 
စိန္ေခၚေနသည္ဟုျမင္ၾကၿပီး ၎သည္ လူဦးေရအမ်ားစုႏွင့္အာဏာပုိင္မ်ား၏ရန္လုိမႈဆီသုိ႔ဦး
တည္ႏုိင္သည္။ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈ အေျချပဳအုပ္စုမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား (WHRDs) 
မ်ားသည္ သူတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ 
အားၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရိွသည္ဟူေသာ လြဲမွားသည့္အယူအဆျဖင့္ ၎တုိ႔အားသတ္မွတ္ထား 
ႏုိင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔လုပ္ကုိင္ေနေသာအလုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔ရရိွရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အရာ
မ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လိင္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အျခား
အခြင့္အေရးမ်ားရရိွျခင္း) သည္လည္း သူတုိ႔ အား တုိက္ခုိက္မႈ၏ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ေစသည္။ 
သူတို႔၏မိသားစုမ်ားသည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈ ၏ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္လာေစၿပီး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား (WHRDs) 
မ်ားအားအထီးက်န္ေစရန္ႏွင့္ သူတုိ႔၏အလုပ္မ်ားအားဆက္လုပ္ျခင္းကုိ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ျပဳ 
လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား (WHRD) မ်ားသည္ 
တစ္ဘက္ရိွ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပုိ၍ အခ်ိဳ႕ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
မလုိမုန္းထားမႈမ်ား၊ ခ်န္ထားခံရမႈမ်ားႏွင့္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမ်ားအား ပုိ၍ခံရႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ 
ထုိသီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားအား အသိအမွတ္ ျပဳရန္လုိအပ္ၿပီး ထုိမွသာလွ်င္ အကာအကြယ္ 
ေပးေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ားအား ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ပုိ၍ 
အားျဖည့္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရမွျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစေျခာက္လွန္႔မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေပၚ 
အျခားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေဆာလ်င္စြာႏွင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစုံစမ္းရန္ လုိအပ္သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသည္ အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပထမဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 
အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္၆၈/၁၈၁ အား ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး ၎သည္ အသက္အပုိင္းအျခားမ်ိဳးစုံရိွ 
WHRD မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စနစ္တက်ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္းအားေဖာ္ထုတ္ၿပီး သူတို႔အားကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အ ေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီးလုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုအားဖန္တီးရာတြင္ သူတုိ႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရန္ ႏုိင္ငံ မ်ားအား ေဆာ္ၾသထားသည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

Côte d'Ivoire တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအားျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒ ၂ဝ၁၄ ၌ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
သူမ်ားေၾကညာစာတမ္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာအခြင့္အေရးအမ်ားအျပားအား  
ထည့္သြင္းထားၿပီး ထုိအထတဲြင္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပခြင့္၊ အသင္းအဖြ ဲ႕ မ်ားႏွင့္အစိးုရမဟုတ္ 
သည့္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား ဖြ ဲ႕စည္းပုိင္ခြင့္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလက္လွမ္းမီပုိင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံတကာ  
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးပုိ႔ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ားထံမွအကာ 
အကြယ္ရရွခိြင့္ တို႔ ပါဝင္သည္။ထုိဥပေဒထတဲြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊  
သူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္းထံမွအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွသိည့္အခါမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ားႏွင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားပါဝင္သည္။ ၎သည္ အမ် ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အ ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အထူးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္သူတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည္။  
Côte d'Ivoire ဥပေဒအား အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကၿပီး ထုိအထတဲြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ Côte d'Ivoire ညႊန္႔ေပါင္းအဖြ ဲ႕ (Côte d'Ivoire Coalition 
of Human Rights Defenders) ႏွင့္ အေနာက္အာဖရိကလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ
မ်ားကြန္ရက္ (West African Human Rights Defenders Network) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္းႏွင့္လက္တံု႔ျပန္ျခင္း

“ကုလသမဂၢ၏အလုပ္မ်ားအား ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏အစီအစဥ္အႏံွ႔တြင္ 
ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအ ဖြဲ႕အစည္းသည္ အဓိကက်ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္သာမကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးအျပင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိး 
တက္မႈအတြက္ပါ အက်ံဳးဝင္သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္ မည္သည့္အခါမွ 
ဤထက္အေရးႀကီးၿပီး လုိအပ္ခ့ဲျခင္းမရိွခ့ဲပါ။ ကုလသမဂၢႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လက္ခံႏုိင္စရာမရိွကာ ၎တုိ႔သည္ ပဋိညာဉ္စာတမ္းႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတုိ႔ႏွင့္အညီ 
ကၽြန္ဳပ္တို႔လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာမကဘဲ  
အျခားသူမ်ား ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ႏွင့္အတူလုပ္ကုိင္ျခင္းအား စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ရည္ရြယ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိက ေရစီအသံမ်ား အားေကာင္းလာရန္အတြက္ အဆင့္တုိင္းတြင္ 
ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။”

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအားေထာက္ခံမႈေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း၏မွတ္ခ်က္မ်ား  

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂ဝ၁၃
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

“ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ ၎၏တန္ဖိုးျဖတ္၍မရေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္အလုပ္မ်ားကုိ သူတုိ႔၏ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရိွဘဲ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သူတု႔ၿိခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္အခါႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ 
ပစ္မွတ္ထားခံရသည့္အခါ သူတို႔သည္ သားေကာင္မ်ားျဖစ္သြားေသာ္လည္း 
ကၽြန္ဳပ္တုိ႔သည္လည္း မလုံၿခံဳသလုိ ခံစားရသည္။ သူတုိ႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႔သြားသည့္အခါတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္အတြင္းရိွ 
ကၽြန္ဳပ္တို႔၏အလုပ္ကုိလည္း လာေရာက္ထိခုိက္သည္။”

လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆင့္ျမင့္မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္  
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း၏ထုတ္ျပန္ခ်က္၊  

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ၂ဝ၁၁

အထူးသျဖင့္ တုန္လႈပ္စရာေကာင္းသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္အတြင္း  
ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းအတြက္ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္အုပ္စုမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
မ်ားႏွင့္လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္၏အလုပ္တြင္ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္အုပ္စုမ်ား ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ ျခင္းႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔အား 
ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ထုိလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  သတင္းမ်ား 
ဆက္လက္ရရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢယႏၱရားမ်ား သို႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ (ဥပမာ - ေၾကညာခ်က္မ်ား၊  
တင္ျပမႈမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား အစရိွသည့္) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အဆင့္ ျမင့္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ေၾက
ညာခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္အပါအဝင္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားခံရျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ခရီးသြားလာ ျခင္းမ်ားအား 
ပိတ္ပင္ခံရျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရိွသည့္အျပင္ အရ
ပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား 
ေစာင့္ ၾကည့္ခံရျခင္းႏွင့္ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ လူမႈမီဒီယာ၊ ပုံႏိွပ္မီဒီယာ 
သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တုိ႔တြင္ နာမည္ဖ်က္သည့္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ text message မ်ားမွတစ္ဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ တိုက္႐ုိက္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ရိွႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ခံရျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံ ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းပင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
စြာခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး ထုိ အထဲတြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၄/၂၄ ႏွင့္ ၁၂/၂ တုိ႔ ပါဝင္သည္။  
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လူ႔ အခြင့္အေရးနယ္ပယ္အတြင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လက္တံု႔ျပန္ခံရသည့္အျဖစ္အ ပ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္အစီရ
င္ခံစာတင္သြင္းလွ်က္ရိွသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာမဟာ
မင္းႀကီးတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာလက္တံု႔ျပန္မႈအား လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ထပ္တ 
လဲလဲေၾကညာခ့ဲသလုိ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာအျပဳအမူမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း
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ၿပီးျပဳလုပ္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
အျခားလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရား မ်ားသည္လည္း လက္တံု႔ျပန္ျခင္းအားဆန္႔က်င္သည့္ ခုိင္မာေသာ 
အမ်ားျပည္သူေရွ႕ရပ္တည္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲ သည္။

လက္တံု႔ျပန္ျခင္းဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
၏ Optional Protocol - အပုိဒ္ ၁၃

လက္ရိွ protocol ႏွင့္အညီ ေကာ္မတီႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၏အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ 
မည္သည့္မလုိလားေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမဆုိအား 
မိမိ၏ပုိင္နက္အတြင္း မည္သူမွျပဳလုပ္ခံရျခင္းမရိွေအာင္ ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ လုိအပ္ေသာအေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကေလးအခြင့္္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္္၏ 
Optional Protocol - အပုိဒ္ ၄

လက္ရိွ protocol ႏွင့္အညီ ေကာ္မတီႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏
အက်ိဳးဆက္ အေနႏွင့္ မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳး၊ မလုိလားေသာျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ိဳး 
သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားမဆုိအား မိမိ၏ပုိင္နက္အတြင္း မည္သူမွျပဳလုပ္ခံရျခင္းမရိွေအာင္ 
ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ လုိအပ္ေသာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
Optional Protocol - အပုိဒ္ ၁၁

လက္ရိွ protocol ႏွင့္အညီ ေကာ္မတီႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၏အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ 
မည္သည့္မလုိလားေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမဆုိအား 
မိမိ၏ပုိင္နက္အတြင္း မည္သူမွျပဳလုပ္ခံရျခင္းမရိွေအာင္ ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ လုိအပ္ေသာအေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၾသသစႀတီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ Ombudsman Board Act ၏ အပုိဒ္ (၁၈) အရ - 
“ညႇင္းပန္းႏွပ္ိစက္ျခင္း အား တားဆီးျခင္းဆုိင္ရာေကာ္မတီခြ ဲျဖစ္သည့္ Ombudsman Board 
သုိ႔မဟုတ္ ၎ကထူေထာင္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားထံသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ 
မည္သူ႔ကုိမွဒဏ္ခတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းမ် ိဳးမ်ား မျပဳလုပ္ရ” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္တီနီဂ႐ိုတြင္ ၂ဝဝ၇ ဖြ ဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း ၅၆ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - 
“လူတိုင္းသည္ ဖြ ဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကကာကြယ္ေပးထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အာမခံေပး
ထားေသာလြတ္လပ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားထံ အားကုိးအားထားျပဳပုိင္ခြင့္ရွ ိ 
သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။



25

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

ဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ 
လက္တံု႔ျပန္မႈတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ သည့္အခါတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေနႏွင့္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကုိ 
ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ၎တုိ႔ရည္ရြယ္သည္မွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ေဆာင္
မႈ မ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တားဆီး၊ ေလ်ာ့က်၊ အယုံအၾကည္မ့ဲ၊ ဟန္႔တား သုိ႔မဟုတ္ 
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာက႑အား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 
လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အ ေရးဥပေဒေအာက္ရိွ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရိွသည္။

ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
ကာကြယ္ရန္ အဓိကတာဝန္ရိွေသာ္လည္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑ သုိ႔မဟုတ္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကုိယ္တုိင္ သူတုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရးအားျမႇင့္တင္ရန္လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ သူတုိ႔အားပ့ံ
ပုိးရန္ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္တာဝန္ ဝတၱရားရိွသည္။
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၅။ မိမိဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။ ကုလသမဂၢထံ 
အကူအညီေတာင္းဆိုျခင္း

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအေန ႏွင့္ ပ့ံပုိးမႈႏွင့္လမ္းညႊန္မႈရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ သြားေရာက္ႏုိင္ေသာ ထူးျခားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာစင္ျမင့္တစ္ခု ျဖစ္ သည္။ ထုိစင္ျမင့္တြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္း
ႀကီး႐ုံး (OHCHR)၊  လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ ၎၏ယႏၱရားမ်ား (အထူးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံအားလုံး အလွည့္က်သုံးသပ္မႈ အစရိွသည့္) ပါဝင္သည္။

“ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား သိသာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ကမၻာ့အဆင့္မူေဘာင္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထုိစံႏႈန္းမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳ႐ုံသာမက အစုိးရမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးတာ 
ဝန္ဝတၱရားမ်ား အား သီးျခားလြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ၿပီးသတင္းပုိ႔ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း 
အသုံးဝင္သည့္စင္ျမင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားသည္  
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပုိမုိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ 
ခုေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္ျဖစ္ေသာစင္ျမင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာအေနအထားမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား 
သည္ တုိင္းျပည္၏အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအုပ္စုမ်ားအား ႏုိးၾကားမႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သိမ္ 
ေမြ႕သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ဝင္ 
ေရာက္သည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္”။

 Dr. Danny Sriskandarajah, 
Secretary General, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, 

October 2014

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑မ်ားအား 
အကာအ ကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုရိွသည္ -4

အဟန္႔အတားမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းေသာလုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္မွတ္တမ္းမ်ား။ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔ အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားအား ဝင္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစျခင္းအတြက္ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါ
ဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေသအခ်ာမွတ္တမ္းတင္ၿပီးအတည္ျပဳထားေသာအခ်က္ 

4 ထိုယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသးေသာစာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ OHCHR ၏အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
အတြက္လက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္သည့္ - Working with the United Nations human rights programme 
အား ကိုးကားရန္ရည္ညြန္းပါသည္။ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အႀကံဉာဏ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ၾကည့္ရန္ - 
Practical Guides for Civil Society, including How to Follow Up on United Nations Human Rights 
Recommendations။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

အလက္မ်ားသည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အားေကာင္းေသာအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေစၿပီး 
ပုိမုိခုိင္လုံကာ ဆြဲေဆာင္မႈရိွ၍ ျငင္းဆုိရန္ခက္ခဲၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိျမႇင့္တင္ၿပီးကာကြယ္ 
ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္း လမ္းျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ 
ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အဟန္႔အတားမ်ား၊ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေပၚႏွင့္ သူတုိ႔လုပ္ကုိင္သည့္ေနရာမ်ားအေပၚ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ားအျပင္ 
ေကာင္းေသာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းမ်ား (ဥပမာ - တိက်မွန္ကန္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေသအခ်ာပုိင္းျခားစိတ္ျဖာထားေသာခုိင္မာသည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) အား 
ကုလသမဂၢလူ႔ အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားအားေဝမွ်ရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။

ရရိွထားေသာေနရာအား အသုံးခ်ျခင္း။ ႏုိင္ငံတကာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အစည္း
အေဝးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္သည့္အခါမ်ားတြင္ 
အခြင့္အေရးမ်ားအားအသုံးျပဳရန္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားအား ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚထားလွ်က္ရိွသည္။ တင္သြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အက်ဥ္း႐ုံးရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ေနရာက႑
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏုိးၾကားမႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ပါဝင္သူမ်ားအၾကား ကြန္ရက္ခ်ိတ္ 
ဆက္ျခင္းအျပင္ အႀကံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ေအာင္ျမင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဝမွ်ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္လည္း 
အခြင့္အလမ္း မ်ားရိွသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ယႏၱရားမ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
တြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ထြက္လာသည့္ရလဒ္မ်ား (ဥပမာ - 
ဥပေဒဆုိင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အစုိးရမ်ားအေပၚျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) အား အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑အားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအား ေဒသအတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးရန္အတြက္ 
သူတုိ႔၏အလုပ္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းအသုံး ျပဳႏုိင္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ႏိင္ုငံတကာ
• ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား
• သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
• အစီရင္ခံစာမ်ား
• အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ား
• ေၾကညာခ်က္မ်ား
• ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား

ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

ေဒသဆုိင္ရာေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားအား 
ပ့ံပုိးၿပီးပုံေဖာ္ေပး 
သည့္ကိရိယာမ်ား
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ယႏၱရားမ်ား၏ရလဒ္ဥပမာမ်ား -
uu သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္မႈေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

အျပင္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္း စီအတြက္ အျမင္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊
uu အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ 

အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီ၏အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (လြတ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား) မွ 
သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းအရာအလုိက္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ မ်ား၊

uu ႏုိင္ငံအားလုံးအလွည့္က်သုံးသပ္မႈ (UPR) မွထြက္ေပၚလာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊
uu လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္အေထြေထြညီလာခံတုိ႔မွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊
uu လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ထူေထာင္ထားေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏အစီရင္ 

ခံစာမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ မွန္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးေပၚလူ႔အခြင့္အေရးစုံစမ္းစစ္ 
ေဆးေရးယႏၱရားမ်ား၊

uu ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ေၾကညာခ်က္မ်ား၊
uu ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး၏ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 

ေလ့လာမႈမ်ား (ဥပမာ - လက္ရိွကြင္းထဲတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာလုပ္ 
ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရးေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတုိ႔က တာဝန္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအ
လုိက္အေျခအေနမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ေလ့လာမႈမ်ား)၊

uu လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္အုပ္စု
မ်ားအား ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္

uu အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးတုိ႔၏ 
တုိင္းျပည္မ်ားအေပၚျပဳလုပ္ သည့္ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးကၽြမ္း
က်င္ပညာရွင္မ်ား၏အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ေမွာက္ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊

ထုိေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ပ့ံပုိးရန္ႏွင့္ပုံေဖာ္ရန္ အတြက္အျပင္ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး၊ 
လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ အားေကာင္းေသာ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူ
မႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ားမွာ  -

uu ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္မွအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ဗဟုိႏွင့္ ေဒသခံ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

uu တုိင္းျပည္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေလ့အထမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာပုိင္းျခားစိတ္ျဖာ
မႈႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဒသခံလူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား သိရိွရန္အတြက္ 
ႏုိးၾကားမႈေပးျခင္း၊

uu ဗဟုိႏွင့္ေဒသခံအဆင့္ရိွအာဏာပုိင္မ်ား၏တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၿပီးအကဲျဖတ္ျခင္း၊
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

uu ၾသဇာအာဏာရိွၿပီး၊ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္း၊ 
ထိေရာက္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းေသာအေလ့အထအေျဖမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
တည္ရိွေနေသာ ေထာက္ခံအားေပးေရးပစၥည္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

uu အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကားႏွင့္ အႏံွ႔တြင္ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ေဆာ္ၾသျခင္း၊

uu လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊
uu အမ်ားျပည္သူတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏အရည္အေသြးအား 

ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
uu မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊
uu တရားေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္တရားစြဲဆုိမႈမ်ားအား ပုံေဖာ္ျခင္း၊
uu လူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
uu ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ားထံ တစ္ဦးခ်င္းတိုင္ၾကားစာတင္သြင္းလုိေသာပုဂၢိဳ လ္ 

မ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာအႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း။

အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသည္လည္း 
ထုိအျခားေနရာမ်ားႏွင့္တူညီသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာရရိွႏုိင္သည့္ဇာစ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာယႏၱရားမ်ား အလုပ္လုပ္ပုံ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာယႏၱရားမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားအား ကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဆင္တူ႐ုိးမွားလုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခုအား က်င့္သုံးသည္။အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ယ္ 
ျပန္႔ေသာဇာစ္ျမစ္မ်ိဳးစုံမွရယူၿပီး ထုိအထဲတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎အား ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာၿပီး ညီညြတ္မႈ၊ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ တိက်မႈတုိ႔ ကုိ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးသည္။ ထို႔ေနာက္ ယႏၱရားသည္ 
စာျဖင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မ ဟုတ္ ကုိယ္တိုင္ ထုိႏုိင္ငံအတြင္းမွလူျဖင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ပါဝင္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းခ်က္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သည္။ ႏုိင္ငံအား 
ျပႆနာကုိ မည္က့ဲသုိ႔ေျဖရွင္းသင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 
အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္တုိးတက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူ စုစည္းသည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

ဇာစ္ျမစ္မ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ား 

စုစည္း (ႏိင္ုငံမ်ား၊ CSA 
မ်ား အစရွသိည့္)

ႏိင္ုငံအား 
 အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ေပးျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရး 
ယႏၱရားမ်ားထံသုိ႔ 

ႏိင္ုငံမွ သတင္းပုိ႔ျခင္း 
(UPR ႏွင့္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္အဖြ ဲ႕အစည္း 

မ်ား)

အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ 
လုပ္ငန္းမ်ား

ႏိငုင္ႏွံင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ Spanish Committee of Representatives of Persons with 
Disabilities (CERMI) မွအဖြ ဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပဥၥမအႀကိမ္က်င္းပေသာ Committee on Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD) တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားစာရင္း
ကုိျပဳစုရာတြင္ ပ့ံပုိးျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ၎သည္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္အားတင္သြင္းၿပီး 
ေကာ္မတီအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းျပကာ စပိန္ႏိင္ုငံံအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
လုိက္လံေဆာင္ရြက္သည္။ အထူးသျဖင့္ CERMI သည္ ထုိအခ်န္ိတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ လူေပါင္း 
၈ဝ,ဝဝဝ ခန္႔အား သက္ေရာက္မႈရွေိသာသူတုိ႔၏မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ မေဲပးခြင့္မရရွသူိမ်ားအား 
မေဲပး ခြင့္ျပန္လည္ရရွ ိၾကေစရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာစည္း႐ံးုလႈ ံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုအား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ေကာ္မတီက အႀကံျပဳသည္မွာ “မသန္စြမ္းမႈပုံစံ၊ တရားဝင္အေနအထား သုိ႔မဟုတ္ 
ေနထုိင္သည့္ေနရာတုိ႔သည္ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ မသန္မစြမ္းသူအားလုံးအေနႏွင့္ မေဲပးခြင့္ရရွ ိျခင္းကုိ
အာမခံခ်က္ေပးရန္အတြက္ ဆက္ႏြယ္သည့္ဥပေဒ အားလုံးအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္” ျဖစ္သည္ 
(CRPD/C/ESP/CO/1၊ အပုိဒ-္၄၈)။CERMI သည္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ ဆင္ျခင္းကုိေထာက္ခံသည့္ 
ကနဦးေျခလွမ္းအခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထုိအထတဲြင္ မေဲပးပုိင္ခြင့္ကုိေတာင္းဆုိ က်င့္သုံးရန္ 
လက္ေတြ႕က်ေသာအဆင့္မ်ားအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ “သင့္မွာ မေဲပးပုိင္ခြင့္ရွသိည္၊ 
၎ အားမည္သူမွယူမသြားႏိင္ု” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာလမ္းညႊန္မႈတစ္ခုပါဝင္သည္။ 
CERMI ၏ေထာက္ခံ အားေပးမႈရလဒအ္ေနႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံးု၏အစုိးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ 
ေဒသတြင္းရွအိစုိးရေရွ႕ေနအားလုံး အား မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏မေဲပးခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ CERMI သည္ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္တုိ႔အား ဥပေဒမ်ားကို 
CRPD ၏သုံးသပ္ေတြ႕ရွခိ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႈ ံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အဆုိျပဳထားေသာျပင္ဆင္ခ်က္အား လႊတ္ေတာ္အဖြ ဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အစုိးရထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေဆာ္ၾသရန္ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေနရာက႑အား 
ျမႇင့္တင္ၿပီးကာကြယ္ရန္ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ အား ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားအားပ့ံပုိးရန္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း၏အသံကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

ကၽြန္ဳပ္ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ။

uu သင္၏ႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား 
သိရိွၿပီးေဝမွ်ရန္ -

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx

uu အနီးဆုံး OHCHR ႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ UN Country Team တုိ႔အား ဆက္သြယ္ၿပီး 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္း၏ေနရာက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သင္၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား OHCHR ၏ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းဌာန - 
civilsociety@ohchr.org ထံသုိ႔ ေဝမွ်ရန္

uu လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မည္က့ဲသုိ႔ပ့ံပုိးျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ပါ
ဝင္ေဆာင္ ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြရန္ -

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook4.pdf

uu သင့္ေတာ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုေအာက္ 
၌ တိုင္ၾကားခ်က္အား တင္သြင္းၿပီး ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေတာင္းဆုိရန္ -

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf

uu လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံ 
တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းရန္ -

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

uu လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္ထံသုိ႔ 
တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုတင္သြင္းရန္ -

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/
HRCComplaintProcedureIndex.aspx

uu လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ဆက္ရွင္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာ 
က႑ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဝမွ်ရန္ -

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_en.pdf

uu သင့္ႏုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ႏုိင္ငံအားလုံးအလွည့္က်သုံးသပ္မႈတြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္း၏ေနရာက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္၏အခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဝမွ်ရန္ -

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.
pdf

uu လက္တံု႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံ
စာအား ပ့ံပုိးျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ၊ ၎၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းအတြက္ ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ 
အုပ္စုမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ားခံရ
သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ႏွင့္ဆန္းစစ္ထားသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ - reprisals@ohchr.org

uu ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး 
တို႔၏ အ ေၾကာင္းအရာအလုိက္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊

uu အထူးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏အေၾကာင္းအရာအလုိက္ႏွင့္ႏုိင္ငံအလုိက္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ -

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.
pdf

uu ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
အဆက္မျပတ္သိရိွႏုိင္ ရန္အတြက္ Civil Society Section ၏ e-mail စာရင္းထဲတြင္ 
ဝင္ေရာက္စာရင္းသြင္းရန္ -

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

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္၊ ေအးခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူေရး ရာကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔အား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ကာကြယ္ရန္ 
အဓိကတာဝန္ရိွသည္။ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႏွင့္ အျခားပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံမ်ားအား သူတုိ႔ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးႏုိင္သည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားအေပၚအေျချပဳ၍ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑ 
၏အဟန္႔အ တားမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ 
 အခ်ိန္မ်ားစြာလုိအပ္ ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားအေပၚ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားအေရး 
ပၚအာ႐ုံစုိက္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္သင့္ ေတာ္သည့္ ဆက္စပ္ေသာကုလသမဂၢ၏လုပ္ 
ပုိင္ခြင့္အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ယႏၱရားအား အသုံးျပဳရန္ အေရးႀကီး သည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာရလဒ္ကုိရရိွရန္ လႊမ္းမုိးႏုိင္ျခင္းသည္ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ
အေပၚမူတည္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဆာ္ၾသႏုိင္ျခင္းက 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးၿပီး ထုိသူမ်ားထဲ တြင္ - ေဒသခံလူထု၊ အျခားအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါ

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
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အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာက႑ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

ဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား (ေဒသခံႏွင့္ႏုိင္ငံ တကာ)၊ တုိင္းျပည္အဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ၊ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၊အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
သူမ်ား၏ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈ၏အသံမ်ား တုိးပြားလာရန္ႏွင့္ျမင့္တက္လာရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ သည္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑အားျမႇင့္တင္ရန္ 
ႏွင့္ကာကြယ္ေပးရန္ ထိေရာက္ေသာအလုံးစုံ ေထာက္ခံအားေပးေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏အစိတ္အပုိင္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပႆနာအတြက္ 
အေျဖ

ႏိင္ုငံ၏မ႑ိဳင္အားလုံး
- အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

- တရားစီရင္ေရး
- ဥပေဒျပဳေရး

မီဒီယာ

ျပည္သူလူထု

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ ဲ႕အ 
စည္းတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အစုိးရ တာဝန္ရွသူိမ်ား

ႏိင္ုငံေရးသမားမ်ား

ႏိငုင္အံဆင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ

ႏိင္ုငံမ်ား

ကုလသမဂၢ

အျခားႏိင္ုငံတကာ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား
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၆။ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ကိုးကားမႈမ်ား

ကုလသမဂၢအရင္းအျမစ္မ်ား

Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbookfor Civil Society 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf

How to Follow Up on United Nations Human Rights Recommendations- A Practical 
Guide for Civil Society –

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf

OHCHR Management Plan (2014-2017), Thematic Strategy onWidening the 
Democratic Space (pp. 72-83) -

http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/
media/pdf/10_Democratic_space.pdf

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားေၾကညာစာတမ္း -
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ေနရာက႑အား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္အကာအကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔၏အ 
ေရးႀကီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြဲအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 
A/HRC/27/33။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္နံပါတ္ ၃၄၊ အပုိဒ္ ၁၉ - လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆ 
ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္၊ CCPR/C/GC/34။

လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအား အကဲျဖတ္ျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္း
သူ၏အစီရင္ခံစာ၊A/64/226။

အမ်ိဳးသမီးလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ေလ့လာမႈ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္း
သူ၏အစီရင္ခံစာ၊ A/HRC/16/44။

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 
ပတ္ဝန္း က်င္၏အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏အေျခအ 
ေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏အစီရင္ခံစာ၊ A/HRC/25/55။

ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားလက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း၊ 
လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ စုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏အစီ
ရင္ခံစာ၊ A/HRC/23/39။

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
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ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစနစ္

လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္အတြင္း ကုလသမဂၢ၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာမ်ား 
(A/HRC/27/38,A/HRC/24/29, A/HRC/21/18, A/HRC/18/19,A/HRC/14/19)။

Chapter 16, Engagement and Partnerships with Civil Society, OHCHRManual on 
Human Rights Monitoring -

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား

Checklist of principles and elements for national laws (InternationalCentre for Not-
for-Profit Law) -

http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf

Code of Good Practice for civil society participation modalities indecision-making 
processes, Council of Europe -

http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp

Reprisals Handbook (International Service for Human Rights) -
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook

Enabling Environment Index 2013 (CIVICUS) -
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf

၇။ ဆက္သြယ္ရန္
OHCHR’s Civil Society Section can be contacted at:

civilsociety@ohchr.org

တယ္လီဖုန္း - +၄၁ (ဝ) ၂၂ ၉၁၇ ၉၆၅၆

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း e-mail broadcast စနစ္သည္ ေနာက္ဆုံးရရိွသည့္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ယႏၱရားမ်ား အားလုံးအပါအဝင္ 
ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ႏွင့္ fellowship မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ေနာက္ဆုံးရက္မ်ား ရရိွႏုိင္သည္။

စာရင္းေပးရန္အတြက္ the civil society webpage ထံ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10- Switzerland    
Telephone: + 41 (0)22 917 90 00
Fax: +41 (0) 22 917 90 08
www.ohchr.org 
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