ြမန်မာနိုင်ငံအမျိuးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွငး် ေကာ်မရှင်သို့ ေပးပို့လာေသာတိုင်တန်းချက်များနှင့် အကျဉ်းေထာင်၊
အကျဉ်းစခန်းများ၊ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးစခန်းများအား ြကည့်ရုစစ်ေဆးခဲ့မုတို့နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့်သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၂)
၁။

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း လူအခွင့်အေရးေဖာက်ဖျက်ခံရသည်ဟုဆိုကာ ေကာ်မရှင်သို ေပးပိုလာ

ေသာ တိုင်တန်းချက်ေစာင်ေရ (၂၇၇) ေစာင်ကုိ လက်ခံရရှိခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်မှ တိုင်တန်းချက်
လက်ကျန် (၃၁) ေစာင်ရှိသြဖင့် စုစုေပါင်းတိုင်တန်းချက် (၃၀၈) ေစာင်ကို ေကာ်မရှင်စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး
အဖွဲ အစည်းအေဝးက ေအာက်ပါအတိုင်း စိစစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်(က) သက်ဆင
ုိ ရ
် ာအစိးု ရဌာနများ၊ အဖွဲ အစည်းများသို စိစစ်ေဆာင်ရက
ွ ်ိုင်ရန်
အေကာင်းကားြခင်း
(ခ)

၇၂ မ

တိုင်တန်းသူများထံ လိုအပ်ချက်ှင့် အြကံြပချက်များ အေကာင်းကား
ေပးပိုြခင်း

(ဂ)

၅၆ မ

ကွင်းဆင်းစံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်း

(ဃ) မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း
စုစုေပါင်း
၂။

ေကာ်မရှင်သို

ေပးပိုလာေသာ

၁ မ
၁၇၉ မ
၃၀၈ မု

တိုင်တန်းချက်များှင့်ပတ်သက်၍

လက်ခံရရှိမကိုလည်း

တိုင်တန်းသူများထံ ြပန်ကားစာများ ေပးပိုခဲ့ပါသည်။
၃။

မှတ်တမ်းထားရှေ
ိ သာ တိုင်တန်းချက် (၁၇၉) ေစာင်သည် ေကာ်မရှင်ဥပေဒပုဒ်မ ၃၂ ပုဒ်မခွဲ

(ခ) (ဂ) ှင့် ေကာ်မရှင်ဉပေဒပုဒ်မ ၃၇ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ (ခ) တိုအရ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရန်မလိုအပ်သြဖင့်
မှတ်တမ်းထားရှိခဲ့ပါသည်။
၄။

ေကာ်မရှင်မှ လက်ခံရရှိေသာ တိုင်တန်းချက်များတွင် အများဆံးု ရရှေ
ိ သာ အမအမျိးအစား

များမှာ ေြမအြငင်းပွားမ ၂၄.၁၈ ရာခိုင်န်း၊ ရဲှင့်သက်ဆိုင်ေသာမ ၅.၄၁ ရာခိုင်န်း၊ တရားေရးှင့်
သက်ဆင
ုိ ေ
် သာအမ ၄.၆၉ ရာခိုင်န်းှင့် အကျဉ်းေထာင်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာအမ ၄.၃၃ ရာခိုင်န်းတို
ြဖစ်ပီး ေပးပိုမအများဆံုးအေနြဖင့် ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ ်းေဒသကီးမှ ၃၀.၆၈ ရာခိုင်န်း၊ ပဲခူးတိုငး် ေဒသ
ကီးမှ ၁၄.၄၄ ရာခိုင်န်း၊ မေလးတိုင်းေဒသကီးမှ ၁၀.၈၃ ရာခိုင်န်းှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှ
၁၀.၁ ရာခိုင်န်း တိုြဖစ်ကပါသည်။
၅။

တိုင်တန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆင
ုိ ်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်ေထာင်စု

အဆင့အ
် ဖွဲ အစည်းများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများသို စိစစ်
ေပးိုင်ရန် ညိိင်းအေကာင်းကားေပးပိုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစအ
် တွင်း စိစစ်ြပန်ကားစာ (၂၂၇) ေစာင်

2
လက်ခံရရှိမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပီး ယင်းြပန်ကားချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ကားသူများထံ အသိေပးြပန်ကားေပးခဲပ
့ ါသည်(က) ၂၀၁၈ ခုှစ် တိုင်တန်းချက်များအေပ ြပန်ကားချက်
(ခ)

၂၀၁၉ ခုှစ် တိုင်တန်းချက် များအေပ ြပန်ကားချက်

(ဂ)

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် တိုင်တန်းချက်များအေပ ြပန်ကားချက်

(ဃ) ၂၀၂၁ ခုှစ် တိုင်တန်းချက်များအေပ ြပန်ကားချက်
စုစုေပါင်း
၆။

၂ ေစာင်
၁၄ ေစာင်
၁၅၂ ေစာင်
၅၉ ေစာင်
၂၂၇ ေစာင်

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်း အကျဉ်းေထာင်

(၁၀) ခု၊ အချပ်ေထာင် (၁) ခု၊ အလုပ်စခန်း (၉) ခု၊ ရဲစခန်းအချပ်ခန်း (၁၂) ခုှင့် တရားံးု အချပ်ခန်း
(၃) ခုတုိကို ကုလသမဂက ြပာန်းထားသည့် အကျဉ်းသားများအေပ ြပမူဆက်ဆံမှင့် စပ်လျဉ်း
ေသာ အနိမ့်ဆံုးစံန်းများှင့်ညီ မညီ၊ လူအခွင့်အေရးှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာှင့်
ြပည်တွင်းဥပေဒများှင့်အညီ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမြဖင့် ေစာင့်ေရှာက်ထားြခင်းရှိ မရှိ
တိုကို ကည့်စစ်ေဆးခဲပ
့ ါသည်။
၇။

ကည့်စစ်ေဆးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျဉ်းသားအိပ်ေဆာင်၊ သန်ရှင်းေသာေသာက်သံုးေရ ရရှိ

ေစေရး၊ အကျဉ်းေထာင်ေဆးခန်းှင့် သန်ရှင်းေရးဆိုင်ရာများ၊ မိလာစနစ်ေကာင်းမွန်ေရး၊ မိသားစုှင့်
ဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိေရး၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်ရရှိေရး၊ အကျဉ်းေထာင်စာကည့်တိုက်ှင့် အစား
အေသာက်၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ သင်ကားခွင့်ဆိုင်ရာများပါဝင်ေသာ အြကံြပချက်များကို
ြပည်ထေ
ဲ ရးဝန်ကီးဌာနသို ေပးပိုခပ
ဲ့ ါသည်။ ကည့်စစ်ေဆးရာတွင် ယခင်ကည့်စစ်ေဆးစဉ်က
အြကံြပချက်များအေပ ေဆာင်ရက
ွ ် ပီးစီးမ အေြခအေနများကိလ
ု ည်း စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ကည့်
စစ်ေဆးေရးအဖွဲှင့် သီးြခားေတွဆံလ
ု သ
ုိ ည့် အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူ၊ အချပ်သား၊ အချပ်သူ (၉၀)
ဦးတိုကုိ လက်ခံေတွဆံုခဲ့ပီး ယင်းတို၏တင်ြပချက်များအေပ မှတ်တမ်းတင်စိစစ်ကာေတွရှိချက်
များှင့် အြကံြပချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို ညိိင်းအေကာင်းကားြခင်းများ ြပလုပ်ခ့ဲ
ပါသည်။
၈။

၂၀၂၁ ခုှစ်အတွငး် ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်သည် ေကာ်မရှင်ဥပေဒ၊

ြပာန်းချက်များှင့်အညီ ရန်ကုန်မိ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်ရှိ ကျိက်ဝိုင်းလူငယ်သင်တန်းေကျာင်းှင့်
အမျိးသမီးကေလးများ သင်တန်းေကျာင်း (မလိခ) ကိလ
ု ည်းေကာင်း၊ မဂလာဒံု မိနယ်၊ ေထာက်
ကန်မိရှိ အမျိးသမီးကေလးများ သင်တန်းေကျာင်းသိုလည်းေကာင်း သွားေရာက်ကည့
်  စစ်ေဆး
ခဲပ
့ ါသည်။ လူငယ်သင်တန်းေကျာင်းများတွင် ထိနး် သိမး် ေစာင့ေ
် ရှာက်ထားေသာ ကေလးသူငယ်
များအား

ပညာသင်ကားခွင့်၊

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊

မိသားစုှင့်ြပန်လည်ေပါင်းစည်းခွင့်၊

သန်ရှင်းေသာ ေသာက်သံုးေရရရှိခွင့်စသည့် အေြခခံလူအခွင့်အေရးများှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းေစာင့်
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ေရှာက်ထားြခင်းရှိ မရှိတိုကို ကည့်စစ်ေဆးခဲ့ပီး သက်ဆိုင်ရာ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်
ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနသို ကည့
် စ
 စ်ေဆး ေတွရှိချက်များအေပ အြကံြပချက်များ
ေပးပိုခဲ့ပါသည်။
၉။

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်သည် ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွင်းအကျဉ်းေထာင်များ၊

အလုပ်စခန်းများှင့် လူငယ်သင်တန်းေကျာင်းများ၊ မသန်စွမ်းေကျာင်းများသို သွားေရာက်ကည့်
စစ်ေဆးစဉ် သုတ၊ ရသ စာအုပ်စာေပ (၃၅၆၀) အုပ်ှင့် ကမာ့လူအခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်း
ြမန်မာြပန်စာသားများ ပါရှေ
ိ သာ မှတ်စုစာအုပမ
် ျားကို လှဒါန်းေပးခဲ့ပါသည်။
၁၀။

တိုင်ကားိုင်သည့်

နည်းလမ်းများကို

သတင်းစာများတွင်

အခါအားေလျာ်စွာ

ေကညာ

ေပးြခင်း၊ www.mnhrc.org.mm တွင် ေလ့လာသိရှိိုင်ရန် ထုတြ် ပန်ထားပါသည်။ လူအခွင့်အေရး
ေဖာက်ဖျက်ခံရြခင်းများတွင် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး၊ အမျိးသမီး အခွငအ
့် ေရးှင့် မသန်စွမ်း
သူ၏ အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်ခံရြခင်းများလည်း အကျံးဝင်ပါသြဖင့် ိုင်ငံအှံအြပားတွင် ကေလး
သူငယ်အခွင့်အေရး၊ အမျိးသမီးအခွင့်အေရးှင့် မသန်စွမ်းသူ၏ အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်ခံရြခင်း
များ ခံစားေတွြကံရပါကလည်း တိုင်တန်းိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်

