
 
 

မီဒယီာထ ံအ ကက ာင ်းက ာ်းစာ 

မမန မာန ိုင င၏ံ လ ူ့အခငွူ့ အကရ်းဆ ိုင ရာ မှတ တမ ်းမ ာ်း  ို Universal Periodic 

Review   မြန လည  သံို်းသြ စစ ကဆ်းမည ။ 

 

ဂ ီနီဗာ (၂၀၂၁ခုနစှ၊် ဇနန်၀ါရီလ ၂၀ ရက်) - မြနြ်ာန ငုင်၏ံ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးဆ ငုရ်ာ ြှတ်တြ်ေးြ ာေးက  ု

ကြ္ာူ့ကုလသြဂ္ဂ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးရကာငစ် ီ Universal Periodic Review (UPR) လုပ်ငနေ်းအဖွ ွဲ့က 

၂၀၂၁ခုနစှ ် ဇနန်၀ါရီလ ၂၅ ရက် တနလလာရန ူ့တွင ် က ငေ်းပြညူ့် အစည်ေးအရ ေးတွင ် တတ ယအကက ြ်  

ရမြာက် သံေုးသပ်စစရ်ဆေးြည်မဖစပ်ပီေး အဆ ပုါ အစည်ေးအရ ေးက ု webcast တ ုက်ရ ုက်ထတု်လွှငူ့ ်သာွေးြည် 

မဖစပ်ါသည်။ 

 

ဇနန်၀ါရီ ၁၈ ြှ ၂၉* အထ  က ငေ်းပြညူ့် အစည်ေးအရ ေးတွင ်UPR လုပ်ငနေ်းအဖွ ွဲ့က န ငုင်ရံပါငေ်း ၁၄ န ငုင်ကံ  ု

သံေုးသပ်စစရ်ဆေးြည်မဖစ်ပပီေး၊ မြနြ်ာန ငုင်ကံ အဆ ပုါ (၁၄)န ငုင်ထံ ြှ တစန် ငုင်မံဖစသ်ည်။ မြနြ်ာန ငုင်၏ံ 

ပထြအကက ြ် လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးဆ ငုရ်ာ ြှတ်တြ်ေးြ ာေး သံေုးသပ်စစရ်ဆေးမခငေ်းက ု ၂၀၁၁ ခုနစှ ် ဇနန်၀ါရီလ 

တွင ်မပြုလုပ်ခ ူ့ပပီေး ဒတု ယအကက ြ်သံေုးသပ်စစရ်ဆေးမခငေ်းက ု ၂၀၁၅ ခုနစှ ်န ၀ုငဘ်ာလတွငမ်ပြုလုပ်ခ ူ့သည်။ 

 

သံေုးသပ်စစရ်ဆေးရာတွင ်ရအာက်ရဖာ်မပပါ အရထာက်အထာေးြ ာေးရပေါ် အရမခခံပပီေး ရဆာငရွ်က်သာွေးြည် 

မဖစသ်ည်။ 

 

၁။ န ငုင်ရံတာ်အစရီငခ်ံစာအရ န ငုင်ရံတာ်ြှ ရပေးအပ်ထာေးသညူ့် အခ က်အလကြ် ာေး၊ 

 

၂။ လွတ်လပ်ရသာ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေး ကျွြ်ေးက ငပ်ညာရှငြ် ာေးနငှူ့ ်အဖွ ွဲ့ြ ာေး (အထ ေးလုပ်ထံေုးလုပ်နည်ေးြ ာေး ဟ ု

ရခေါ်တွငသ်ည်) လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေး သရဘာတ စာခ ြုပ်ပါ အဖွ ွဲ့ြ ာေးနငှူ့ ်အမခာေးရသာ  ကုလသြဂ္ဂအဖွ ွဲ့အစညေ်း 

ြ ာေး ၏ အစရီငခ်ံစာြ ာေးတွင ်ပါ၀ငရ်သာ အခ က်အလက်ြ ာေး၊ 

 

http://webtv.un.org/


၃။ အမခာေးသက်ဆ ငုရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေးမဖစသ်ညူ့် အြ  ြုေးသာေးလ ူ့အခငွူ့အ်ရရေး အဖွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေး၊ 

ရဒသဆ ငုရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေး၊ အရပ်ဘက်အဖွ ွဲ့ြ ာေးက တငမ်ပရသာ သတငေ်းအခ က်အလက်ြ ာေးတ ု ူ့ 

မဖစသ်ည်။ 

 

ဇနန်၀ါရီလ ၂၅ ရက်တငွ ် မပြုလုပ်ြညူ့် မြနြ်ာန ငုင်၏ံ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးဆ ငုရ်ာြှတ်တြ်ေးြ ာေး သံေုးသပ် 

စစရ်ဆေးရာ၌ အရမခခံထာေးသညူ့် အစရီင ခံစာ သံေုးရစာငက် ု ဤရနရာ တငွ ်ရတွွဲ့ ရှ န ငုသ်ည်။ 

 

  င ်းြမညူ့ ကနရာ။ Assembly Hall, Palais des Nations, Geneva (ြတှ်ခ က် - COVID-19 

ကန ူ့သ်တ်ခ က်ြ ာေး ရ ကာငူ့ ် လ   ိုယ တ ိုင ြါ၀င မခင းနငှူ့  အက ်းကရာ  ြါ၀င မခင ်း နစှြ်  ြုေးစလံုေး 

အသံေုးမပြုပါ ြည်။ မီဒယီာ  ိုယ စာ်းလယှ မ ာ်း  ို Webcast တငွ  က ာ်းနာခ   မ ာ်း  ို 

က ညူ့ ရှုရန ြန က ာ်းြါသည ။ 

 

  င ်းြမညူ့  အခ  န နငှူ့ ကန ူ့ရ  ။ ၉ေး၀၀ - ၁၂ေး၃၀ တနလလာရန ူ့၊ ဇနန်၀ါရီလ ၂၅ ရက် (Geneva Time MT 

+1hour) 

 

UPR သည် ထ ေးမခာေးရသာ လုပ်ငနေ်းစဥ်တစရ်ပ် မဖစပ်ပီေး၊ ကုလသြဂ္ဂအဖွ ွဲ့၀င ် (၁၉၃) န ငုင်အံာေးလံုေး၏ 

လ ူ့အခွငူ့အ်ရရေးဆ ငုရ်ာ အစရီငခ်ံစာ ြှတ်တြ်ေးြ ာေးက  ုပုံြှနသ်ံေုးသပ် စစရ်ဆေးမခငေ်းြ ာေးမပြုလုပ်သည်။ UPR 

၏ ပထြဆံေုး အစည်ေးအရ ေးက ု ၂၀၀၈ ခုနစှ ် ဧပပီလတွင ် က ငေ်းပခ ူ့ပပီေး၊ ကုလသြဂ္ဂ အဖွ ွဲ့၀င ် (၁၉၃) 

န ငုင်အံာေးလံုေး၏ လ ူ့အခငွူ့အ်ရရေးဆ ငုရ်ာ အစရီငခ်ံစာ ြှတ်တြ်ေးြ ာေးက  ု သံေုးသပ်စစရ်ဆေးခ ူ့သည်။ 

တတ ယအကက ြ် စစရ်ဆေးခ က်တွင ်ယခင ်သံေုးသပ်စစရ်ဆေးခ ူ့စဥ်က ြည်က ူ့သ ု ူ့ ရဆာငရွ်က်သငူ့ရ် ကာငေ်း 

အ ကံမပြုခ က်ြ ာေးက ု ြ ြ တ ု ူ့န ငုင်အံရနနငှူ့ ် အရကာငအ်ထည်ရဖာ်ခ ူ့ရသာ အဆငူ့ြ် ာေးက ု ရဖာ်ထတု ်

တငမ်ပရြည် မဖစပ်ပီေး န ငုင်တံစန် ငုင်၏ံ လ ူ့အခွင်ူ့အရရေးဆ ငုရ်ာ ဖံွွဲ့ ပဖ ြုေးတ ုေးတက်ြှုြ ာေးက ု 

တငမ်ပသာွေးရြည်မဖစသ်ည။် 

 

မြနြ်ာက ုယ်စာေးလှယ်အဖွ ွဲ့အာေး မပည်ရထာငစ်ုရရှွဲ့ရနခ ြုပ် ဦေးထနွေ်းထနွေ်းဦေးက ဦေးရဆာငပ်ါြည်။ 

 

မြနြ်ာန ငုင်အံာေး သံေုးသပ်စစရ်ဆေးရာတွင ် ပါ၀ငသ်ညူ့် ကုလသြဂ္ဂအဖွ ွဲ့၏ က ုယ်စာေးလှယ် သံေုးဦေးြာှ  

ရြာ်ရီရတေးနယီာေး၊ ဖ လစပ် ငုန်ငှူ့ ်ရုရှာေးဖယ်ဒရရေးရှငေ်းတ ု ူ့ြှ မဖစသ်ည်။  

 

အစည်ေးအရ ေး Webcast ထတု်လွှငူ့မ်ခငေ်းက ု http://webtv.un.org တွင ် ကညူ့်ရှုန ငုသ်ည်။  

 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MMIndex.aspx
http://webtv.un.org/


မြနြ်ာန ငုင်အံာေး သံေုးသပ်စစရ်ဆေးသည်ူ့ အစည်ေးအရ ေးတွင ် အြှာစကာေးရမပာ ကာေးြညူ့်သ ြ ာေး အြည ်

စာရငေ်းနငှူ့ ်ရမပာ ကာေးသညူ့ ်တငမ်ပခ က်ြ ာေးက ု UPR Extranet တွင ်ရဖာ်မပထာေးြည်မဖစသ်ည်။  

 

UPR လုပ်ငနေ်းအဖွ ွဲ့သည် မြနြ်ာန ငုင်နံငှူ့ ်ပါတ်သကသ်ညူ့် အ ကံမပြုခ က်ြ ာေးက  ုဇနန်၀ါရီလ ၂၉ ရက်ရန ူ့၊ 

ညရန ၁၅ေး၃၀ တွင ်အတည မြြုရန  စစီဥ ထာ်းသည ။ သံေုးသပ်စစရ်ဆေးမခငေ်းခံရရသာ န ငုင်ကံ အ ကံမပြု 

ခ က်ြ ာေးနငှူ့ ်ပါတ်သက်ပပီေး ြ ြ တ ု ူ့န ငုင်၏ံ အရနအထာေးက ု ထငဟ်ပ်သညူ့် ြ ြ ၏ ထငမ်ြငယ် ဆခ က်ြ ာေး 

က ု ထတု်ရဖာ်ရမပာ ကာေးရစလ ုပါက ရမပာန ငုပ်ါလ ြူ့်ြည်။ 

 

*၃၇ကက ြ်ရမြာက် UPR အစည်ေးအရ ေးက ု ြ လက ၂၀၂၀ခုနစှ ်န ၀ုငဘ်ာလတွင ်က ငေ်းပမပြုလုပ်ရနစ်စီဥ် 

ထာေး ခ ူ့ရသာ်လည်ေး COVID-19 အရမခအရနြ ာေးရ ကာငူ့ ်ကရ ွှေ့ဆ ိုင ်းခ ူ့ပါသည်။ 

 

ပြီ်း၏၏ 

 

ရနာက်ထပ်သ လ ုရသာ အခ က်ြ ာေးရှ ပါက (သ ု ူ့) ြီဒယီာနငှူ့ပ်တ်သက်ပပီေးရတာငေ်းခံစရာ ရှ ပါက Rolando 

Gómez, HRC Media Officer, at +41 (0) 22 917 9711, rgomez@ohchr.org , or Matthew 

Brown, HRC Public Information Officer, at mbrown@ohchr.org  အာေး ဆက်သယွ်န ငုပ်ါသည်။ 

 

Universal Periodic Review အရ ကာငေ်းပ ုြ ုသ ရှ လ ပုါက www.ohchr.org/hrc/upr တငွ ်

၀ငရ်ရာကရ်လူ့လာန ငုသ်ည။် 

 

လ ူ့အခွငူ့ အကရ်းက ာင စ၏ီ ဆ ရှုယ်ြီဒယီာ Facebook, Twitter, Youtube, Instagram က ု follow 

လုပ်ထာေးန ငုပ်ါသည်။ 

 
 

https://extranet.ohchr.org/_layouts/15/LoginPage/login.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fupr%2fSessions%2f37session%2fMyanmar%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fupr%252FSessions%252F37session%252FMyanmar%252FPages%252Fdefault%252Easpx&Source=%2Fsites%2Fupr%2FSessions%2F37session%2FMyanmar%2FPages%2Fdefault%2Easpx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25733&LangID=E
mailto:rgomez@ohchr.org
mailto:mbrown@ohchr.org
http://www.ohchr.org/hrc/upr
https://www.facebook.com/UNHRC
https://twitter.com/UN_HRC
https://www.youtube.com/c/UNHumanRightsCouncil
https://www.instagram.com/humanrightscouncil/

