မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ ြ ျိုးသာျိုးလူ့အခွင်အရရျိုးရ
ရပျိုးပိုို့လာရသာ တိုင်တန်ျိုးခ

ာ်ြရှင် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်ျိုး ရ
်ြ ာျိုးအရပေါ် ရ

သတင်ျိုးထိုတ်မပန်ခ
၁။

ာင်ရွ

ာ်ြရှင်သိုို့

်ထာျိုးရှြှု အရမခအရန

်အြှတ်စဉ်( ၄ /၂၀၂၁)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်အတွင့််း လူ့အခွင့်အရရ်း ရဖောက့်ဖျက့်ခံရရ ကောင့််း ပြန့်ြောနိုင့်ငံ အြျ ်းသော်း

လူ့အခွင့်အရရ်း ရကော့်ြရှငသ
့် ိုို့ ရြ်းြိုို့လောခရသော လက့်ကျန့် တိုင့်တန့််းချက့်ရြေါင့််း (၄၅) ရစောင့်နှင့် ၂၀၂၁
ခိုနှစ့်၊ ဇန့်နဝေါရီလအတွင့််း ရြ်းြလ
ိုို့ ောရသော တိုင့်တန့််းချက့် (၁၂၆) ရစောင့်၊ စိုစိုရြေါင့််း (၁၇၁) ရစောင့်ကို
စံိုစြ့််းစစ့်ရ
စစစ့်ရ

်းရရ်းအဖွွဲ့

အစည့််းအရဝ်း

(၉)

ကကြ့်

ကျင့််းြပြ လိုြ့်ခပြီ်း

ောင့်ရွက့်ခြေါသည့်(က)

သက့်

(ခ)

ိုငရ
့် ောဌောနအဖွွဲ့အစည့််းြျော်းသိုို့ ရြ်းြစ
ိုို့ စစ့်ပခင့််း

–

၂၇

ရစောင့်

တိုင့်တန့််းသြျော်းထံ အရ ကောင့််း ကော်းပခင့််း

–

၂၅

ရစောင့်

(ဂ)

ြှတ့်တြ့််းထော်းရှပခင့််း

–

၉၁

ရစောင့်

(ဃ)

လက့်ကျန့်

–

၂၈

ရစောင့်

–

၁၇၁ ရစောင့်

စိုစိုရြေါင့််း
၂။
သက့်

ရအောက့်ြေါအတိုင့််း

တိုင့်တန့််းချက့်ြျော်းနှင့်

စြ့်လျဉ့််း၍

လအ
ို ြ့်သလို

ိုငရ
့် ော ပြည့်ရထောင့်စိုဝန့်ကကီ်းဌောနြျော်း၊ ပြည့်ရထောင့်စိုအ

စစစ့်ရ

ောင့်ရွက့်ရြ်းနိုင့်ရရ်းအတွက့်

င့်အဖွွဲ့အစည့််းြျော်း၊ ရနပြည့်ရတော့်

ရကောင့်စီ၊ တိုင့််းရေသကကီ်းနှင့် ပြည့်နယ့်အစို်းရအဖွွဲ့ြျော်းြှ ပြန့် ကော်းချက့် (၅၉) ရစောင့်ကို လက့်ခံရရှခ
ပြီ်း ရအောက့်ြေါအတိုင်း့် တိုငတ
့် န့််းသ ကောယကံရှငြ
့် ျော်းထံ ရကော့်ြရှငြ
့် ှ ရြ်းြိုပို့ ြန့် ကော်းပြီ်း ပဖစ့်ြေါသည့်-

၃။

(က)

၂၀၁၈ ခိုနှစ့်အတွင်း့် တိုင့်တန့််းချက့်ြျော်းအရြေါ် ပြန့် ကော်းချက့်

–

၁

ရစောင့်

(ခ)

၂၀၁၉ ခိုနှစ့်အတွင်း့် တိုင့်တန့််းချက့်ြျော်းအရြေါ် ပြန့် ကော်းချက့်

–

၃

ရစောင့်

(ဂ)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်အတွင့််း တိုင့်တန့််းချက့်ြျော်းအရြေါ် ပြန့် ကော်းချက့်

–

၅၅ ရစောင့်

ြှတ့်တြ့််းထော်းရှခသည့် တိုင့်တန့််းချက့် (၉၁) ရစောင့်သည့် ရကော့်ြရှင့် ဥြရေ ြိုေြ
့် ၃၇ အရ

တရော်းရံို်းတစ့်ခိုခို၏ ရရှွဲ့ရြှောက့်၌ စစ့်ရ
သြ
ိုို့ ဟိုတ့် ပြင့်

င့်ြှု ဝင့်ရရောက့်

်း ကော်းနာ

အြှုြျော်း၊ စစ့်ရ

်း

ံို်းပဖတ့်ချက့်အရြေါ် အယခံြှု

အြှုြျော်း၊ တရော်းရံို်းတစ့်ခိုခိုက အပြီ်းသတ့် စီရင့်

ံို်းပဖတ့်ပြီ်းရသော

အြှုြျော်း၊ တိုင့်တန့််းချက့် အဂဂေါရြ့်နှင့် ြညီညွှတ့်ရသော အြှုြျော်းနှင့် ရကော့်ြရှင့် လိုြ့်ထို်းံ လိုြ့်နည့််းနှင့်
အညီ ရ

ောင့်ရွက့်ပြီ်းရသော တိုငတ
့် န့််းချက့်ြျော်း ပဖစ့်သပဖင့်

က့်လက့် အရရ်းယ ရ

ောင့်ရွက့်ရန့်

ြလိုအြ့်ရသောရ ကောင့် ြှတ့်တြ့််းအရနပဖင့် စနစ့်တကျ ထန့််းသြ့််းထော်းရှြေါသည့်။
၄။

လူ့အခွင့်အရရ်း ရဖောက့်ဖျက့်ခံရရ ကောင့််း တိုင့်တန့််းပခင့််း သြ
ိုို့ ဟိုတ့် စွြ့်စွပခင့််း ပြ လြ
ို ေါက စောပဖင့်

ရရ်းသော်းရဖော့်ပြထော်းရသော တိုင့်တန့််းချက့် တစ့်ရြ့်ကို လကိုယ့်တိုငပ့် ဖစ့်ရစ၊ ြှတ့်ြံိုတင့်စော၊ ပြည့်တွင့််း၊
ပြည့်ြ၊ အပြန့်ရချောြစ
ိုို့ နစ့်ပဖစ့်ရစ၊ ပြန့်ြောနိုင့်ငံ အြျ ်းသော်း လူ့အခွင့်အရရ်း ရကော့်ြရှင့်ရ်းံို ၊ အြှတ့်(၂၇)၊

2

ပြည့်လြ့််း၊ လင
ှု ပ့် ြ ွဲ့နယ့်၊ ရန့်ကိုန့်ပြ ွဲ့သို့ို ရြ်းြိုို့ တိုင့် ကော်းနိုင့်ြေါသည့်။ ဖက့်စ့်ပဖင့် တိုင့် ကော်းစော
ရြ်းြလ
ိုို့ ြ
ို ေါက ဖက့်စ့်ဖိုန့််း ၀၁-၆၅၄၆၇၈ သလ
ိုို့ ည့််းရကောင့််း၊ အီ်းရြ်းလ့်ပဖင့် တိုင့် ကော်းစော ရြ်းြိုို့လိုြေါက
info@mnhrc.org.mm နှင့် protection@mnhrc.org.mm အီ်းရြ်းလ့်လြ့်စောြျော်းသိုို့ လည့််းရကောင့််း
ရြ်းြိုို့ တိုင့် ကော်းနိုင့်ြေါသည့်။
၅။

တိုင့်တန့််းချက့်တွင့် တိုင့်တန့််းသ၏ အြည့်၊ နိုငင
့် သ
ံ ော်း စစစ့်ရရ်းကတ့်ြတတူ၊

က့်သွယ့်ရန့်

လြ့်စော၊ ဖိုန့််းနံြေါတ့်နှင့်အတ ြည့်ကသိုို့ လူ့အခွင့်အရရ်း ရဖောက့်ဖျက့်ခံရရ ကောင့််း ပဖစ့်စဉ့်ကို ရှင့််းလင့််း
ပြည့်စံိုစွော ရရ်းသော်းရဖော့်ပြ၍ တိုင့်တန့််းသကိုယ့်တိုင့် လက့်ြှတ့်ရရ်းထ်းို ကော ရြ်းြရ
ိုို့ ြည့် ပဖစ့်ပြီ်း
လအ
ို ြ့်ြေါက တိုင့် ကော်းစောြေါ ပဖစ့်စဉ့်နှင့် သက့်

ိုငသ
့် ည့် စောရွက့်စောတြ့််းအရထောက့်အထော်းြျော်း ြတတူ

ြျော်း ဓောတ့်ြံို၊ အသံဖိုင့်၊ ဗီေယ
ီ ိုဖိုင့် စသည့် အရထောက့်အထော်းြျော်းကို ြ်းတွ၍ ပြည့်စံိုစွော ရြ်းြရ
ိုို့ ြည့်
ပဖစ့်ရ ကောင့််း အသရြ်းအြ့်ြေါသည့်။

ပြန့်ြောနိုင့်ငအ
ံ ြျ ်းသော်းလူ့အခွင့်အရရ်းရကော့်ြရှင့်
ရက့်စွ၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ့်၊ ြတ့်လ ၁၁ ရက့်

