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သင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
 ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ျဖစ္ေစ ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာ
ဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိရန္ျဖစ္ေစ စာေရးသားေပးပို ႕ေတာင္းဆိုပါ။

 လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေရး တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ သင့္မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံသို႕ စာေရးသားေတာင္းဆိုပါ။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
သည့္ ပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈ အခမ္းအနားမ်ား စီစဥ္က်င္းပျပီး ထိုအခမ္းအနားမ်ားသို႕ အမ်ဳိးသား
လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိ ုဖိတ္ေခၚကာ အမ်ားျပည္သူ၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႕ျပန္ေပး
ရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

 အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားပါ။
 သတင္းစာႏွင့္စာနယ္ဇင္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ကာ
၎ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သတင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရးသားအစီရင္ခံရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ မည္သုိ႕ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႕ႏိုင္သနည္း။

မည္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဆုိ မိမိ၏ အေျခခံအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္
အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႕ စာေရးသားေပးပို႕ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ေပးပို႕ရာတြင္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာအခြင့္
အေရးသည္ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ေပးထားေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ရမည္။
သင္ေပးပို႕ေသာစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္။



တိုင္တန္းသူ၏အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအျပည့္အစံု (ဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္
e-mail တိ႕ု ရွိခဲ့လွ်င္ထည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပပါရန္)၊



တုိင္တန္းသူသည္ မည္ကဲ့သို႕ မူလအခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္ခံရသည္ကို အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္

vGwfvyfI xda&mufjyD; yGi fhvif;jrifomr_&Sdaom jrefrmEdki fiHtrsKd;om;vl@tcGi fhta&;aumfr&Si f jzpfay:vma&;v_yf&Sm;r_urfydef;

စံုစြာေဖာ္ျပရန္၊



တိုင္တန္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္စြာေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးဝန္ခံခ်က္၊



တိုင္တန္းသူ၏ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္မိတၱဴကို တိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္ပူးတြဲလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး၊ အမွတ္ (၂၇) ျပည္လမ္း လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သိ႕ု
မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႕ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။
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အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေၾကာင္းထပ္မံ သိရွိလိုပါက
http://www.burmapartnership.org/nhrc-monitor/ တြင္သာြ းေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

jrefrmEdkifiH

trsKd;om;vl@tcGi fhta&;aumfr&Si f

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ “ကုလသမဂၢပဲရစ္အေျခခံမူမ်ား” ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ
မရွိသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလည္းမရွိေပ။ ဤမူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တခုအေနျဖင့္
လြတ္လပ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ၍ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျပဳ
ႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္ရန္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

vGwfvyfI xda&mufjyD; yGi fhvif;jrifomr_&Sdaom jrefrmEdki fiHtrsKd;om;vl@tcGi fhta&;aumfr&Si f jzpfay:vma&;v_yf&Sm;r_urfydef;
ပဲရစ္အေျခခံမူမ်ား
ကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီးမ်ားရံုးသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ျပီး
ဖြ႕ဲ စည္းျပီးသားႏွင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းေသာ အမ်ဳိးသား
လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၌ ရွိသင့္ေသာ
စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ညီလာခံကို
ပဲရစ္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထြက္ရွိလာေသာ
စံႏႈန္းမ်ားကို “ပဲရစ္အေျခခံမူ မ်ား” (Paris Principles)

A က်ယ္ျပန္႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ

တာဝန္မ်ားသည္ နိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး
စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံရမည္။

 ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားထဲတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ပါရွိရမည္။

 အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္။




သည္။ ဤမူမ်ားသည္အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္
မရွင္တခုအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို
ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံရႏိုင္ရန္ အနိမ့္ဆံုးရွိရမည့္



သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုအေနျဖင့္
ပဲရစ္အေျခခံမူထတ
ဲ င
ြ ္ ျပ႒ါန္းထားေသာ အေရးၾကီး
ဆံုးေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ေအာက္ပါသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါ သည္။
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ဝန္ႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တြင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳ၍ျဖစ္ေစ ျပ႒ါန္းထားရွိသင့္သည္။

 ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္
ပယ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပ႒န္းထားသင့္ျပီး ၎ျဖစ္
စဥ္မ်ားတြင္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႕၏

ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားေပး

ပါဝင္မႈ ရွိသင့္သည္။

 ေကာ္မရွင္သည္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္

အမ်ဳိးသားဥပေဒကို ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္

အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည္တ႕ို ျဖင့္ ဖြ႕ဲ တည္ထားျပီး

အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပ႒ါန္းေဆာင္ရြက္

၎၏ဖြ႕ဲ တည္မႈသည္ မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

ႏိုင္ရန္ အားေပးလႈ႕ံ ေဆာ္ေပးျခင္း၊

ကို ထင္ဟပ္သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးလုပ္ထံုးမ်ားကို

 လႊတ္ေတာ္သို႕အစီရင္ခံသင့္သည္။

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးကာ အေကာင္

 အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အားေပးလႈ႕ံ ေဆာ္ေပးျခင္း၊



 အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အစရွိသည္မ်ားသို႕ ထင္ျမင္
ပို႕ျခင္း၊

ပဲရစ္အေျခခံမူမ်ားကို (၁၉၉၃) ခုႏွစ္ကုလသမဂၢ

ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ လြတ္လပ္၍ထိေရာက္မႈ

အမွီအခိုကင္းမဲ့ျခင္း

 အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္

ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။
အေထြေထြညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္တင
ြ ္အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အစိုးရအေပၚ

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အစရွိသည္မ်ား

ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျပင္ပအတည္ျပဳခ်က္ရယူမႈ မရွိသင့္။
(ဥပမာ။ ။ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူမႈ
မရွိသင့္)

 အမွီအခိုကင္းစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ရန္ပံုေငြ
ရွိသင့္သည္။

အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏
လက္ရွိအေျခအေန
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
သည္ ပဲရစ္အေျခခံမူႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ
မရွိေပ။

 လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ျပည္သူမ်ား၏
အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္မေပးေသာ
(၂၀၀၈) ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
အေျချပဳထားသည္။

 ၎၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္ လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေပ။

 ၎ကို ဥပေဒျပ႒ါန္း၍ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္မဟုတ္ပဲ
အစိုးရအဖြဲ႕အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့
သည္။

 ၎၏ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအားလံုးသည္ အစိုးရ
ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 ထိုအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူထု
အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ပါဝင္မႈမ်ား
မရွိခဲ့ေပ။

