
သတင်းထုတ်ပြ နခ်ျက် 

၁။  ြြ န်ြာနိငု်င ံ လူ့အခွင့အ်ရေးအရခြ အရနဆိငု်ော အထူးအစေီင်ခစံာတင်သွင်းသူ၏ လုပ်ငန်း တာဝန် 
အပါအဝင် နိငု်ငတံစ်နိငု်ငခံျင်းစအီရပါ် သီး ခြ ားရေွးချယ၍် ရဆာင်ေွက်သည့် လုပင်န်း တာဝန်ြျိုးသည ်
လူ့အခွင့အ်ရေး ကာကွယ် ြြ ငင့်တင်ောတွင် စစြ်ှန်ရသာရဆးွရနွးြှုနှင့် အ ပြ ုသရောထိရတွ့ြှုြျားအတွက် 
ပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်းတစ်ေပ် ဖန်တီးရပးနိငု် ခြ င်း ြေှိသ ဖြ င့် ယင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကိ ု  ြြ န်ြာနိငု်ငကံြူ
အား ဖြ င့် အစဉ်တစိကု်ဆန့်ကျင်ပယခ်ျပါသည။် နိငု်ငတံိငု်း၏ လူ့အခွင့်အရေးအရခြ အရနကို စဉ်းစားသုးံ
သပလ်ျက် တိးုတကရ်အာငရ်ဆာင်ေွက်ရေး၌ ကြာ္ဘလုးံဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးအရခြ အရနြျားကို ပုံြှန်
သုးံသပ်သည့် လုပင်န်းစဉ်သည်သာ ယုံ ကည ညစ်ိတခ်ျထိုက်သလို လက်ခံရဆာင်ေွက်ေန်လညး် အ ငြ င်းပွား
ြှုြေှိ ကည ေ ဲတန်းတူေညတ်ူရဆာင်ေွက်နိငု်သည့် လုပင်န်းစဉ်အ ဖြ စ် ရလးရလးနက်နက် ယုံ ကည ညပ်ါသည။် 

၂။  ြြ န်ြာနိငု်ငသံည ်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုကိအုရခြ ခသံည့် စိတေ်င်းရစတနာရကာင်း ဖြ င့်  ြြ န်ြာနိငု်ငံ လူ့
အခွင့အ်ရေး အရခြ အရနဆိငု်ော အထူးအစေီင်ခစံာတင်သွင်းသူ အဆက်ဆက်ကို      ဖိတ် ကည ား လက်ခံ
လျက်ေှိပါသည။် 

၃။ ယင်းစိတဓ်ာတ်အရခြ ခ ံဖြ င့်  ြြ န်ြာနိငု်ငံ လူ့အခွင့အ်ရေး အရခြ အရနဆိုင်ော အထူးအစေီင်ခစံာ    
တင်သွင်းသူ ြစ္စယန်ဟလီအီား  ြြ န်ြာနိငု်ငသံို့  တတယိအ ကိ ိြ်အ ဖြ စ် ၂၀၁၅ခနုှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၃)ေက်ရန့
ြှ (၇)ေက်ရန့အထိ (၅)ေက်တာလာရောကေ်န် ဖိတ ်ကည ားလက်ခံခဲပ့ါသည။် ခေီးစဉ်ကာလနှင့်ရနောြျား
သည ် ြစ္စယန်ဟလီီေကြ်ှ လုံ ခု ုံရေးနှင့် စပလ်ျဉ်း၍ စိးုေိြြ်ှုအရပါ် ချိန်ဆစစီဉ်ခဲ့ ခြ င်း ဖြ စ်ပါသည။်          
ထို့ပြ င် ၂၀၁၅ ခနုှစ်၊ ဇန်နဝါေီလတွင် လာရောက်ခဲသ့ည့် ြစ္စယန်ဟီလ၏ီ ဒုတယိအ ကိ ိြ ် ခေီးစဉ်အ ပု ီး 
၎င်း၏ ထင် ြြ င်ယဆူချကြ်ျားအရပါ်  ပြ ည်သူလူထုက သရောြတူညြီှုြျားေှိခဲသ့ည့်အချက်ကုိလညး်  
အရလးထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲပ့ါသည။် 

၄။ အထူးအစေီင်ခစံာတင်သွင်းသူသည ် သောဝရေးအန္တောယက်ျရောက်ရသာ ရဒသြျားအ ဖြ စ်ရကည
ညာ ခြ င်းခေံသည့် ရဒသြျားတွင်ပါဝင်သည့်  ပြ ည်နယ်တစ်ခုသို့  ောသီဥတအုရခြ အရနဆိးုေွားသ ဖြ င့် သွား
ရောကန်ိငု်ခဲ ့ခြ င်းြေှိပါ။ အဆင့် ြြ င့်အောေှိ ကိ ီးြျားသည ် ရေရေးသင့ရ်ဒသြျားတွင်     သောဝရေး  
အန္တေယ် တုံ ့ပြ န်စြီခံန့ခ်ွဲြှုြျား ရဆာင်ေွက်ရနေသ ဖြ င့် ရန ပြ ည်ရတာ်တွင် ြစ္စယန်ဟီလီ ရြတ္တ ာေပ်ခံ
ရသာရတွ့ဆုြံှု အချို့ကိုစစီဉ်ရပးနိငု်ခဲ ့ခြ င်းြေှိပါ။ 

၅။ အထူးအစေီင်ခံစာတင်သွင်းသူက အစိးုေ၊ သက်ဆိငု်သူအားလုးံနှင့် ပွင့်လင်းစွာနှင့် အ ပြ ုသရော         
ထိရတွ့ရဆာင်ေွက်ေန် ကတိ ပြ ုသညက်ိ ု  ြြ န်ြာနိငု်ငကံရကာင်းြွန်စွာ ြှတ်သားခဲပ့ါသည။်ြတညူီရသာ     
သရောထားအ ြြ င်ြျားကိုသိေှိေန် အထူးအစေီင်ခံစာ တင်သွင်းသ၏ူ  ကိ ိုးပြ်းအားထတု်ြှုြျားကုိ ရတွ့ေိှ
ေသ ဖြ င့်လညး် အားေရကျနပ်ပါသည။် သို့ောတွင် အထူးအစေီင်ခစံာ တင်သွင်းသူ၏ ခေီးစဉ်အ ပု ီး   
ရပြ ာ ကည ားချကြ်ျားတွင် အြှန်တေားနှင့် အချကအ်လကြ်ျားထက်စွပ်စွခဲျက်ြျားနှင့် ြှန်းဆရပြ ာ ကည ားချက်
ြျား ကျယ် ပြ န့်စွာပါဝင်သ ဖြ င့် သတင်းအေင်းအ ြြ စ်ြျားကိ ု ြတညူီရသာရနောြျားြှ တိးုတက်ေယရူေး



နှင့် ပိြုို ပြ ည့်စုစံွာ ေေှိရအာင် ရဆာင်ေွက်ေန် အထူးအစီေင်ခစံာ တင်သွင်းသူအား  ြြ န််ြာနိငု်ငံက        

တိကု်တွန်း အားရပးပါသည။် 

၆။ ရေွးရကာကပ်ွဲြျားတွင် ြဲရပးရေးကဲ့သို့  နိငု်ငတံစ်နိုင်င၏ံ နိငု်ငရံေးလုပင်န်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့ြ်ှာ ၎င်း 
နိငု်ငသံားြျား၏ အခွင့အ်ရေး  ဖြ စ်ပါ သည။်  ြြ န်ြာနိငု်ငသံား  ဖြ စ်လိုသူြျားသည ် ၁၉၈၂ ခုနစှ်၊  ြြ န်ြာ       
နိငု်ငသံားဥပရဒနှင့အ်ညီ နိငု်ငသံားရလှောက်ထားနိငု် ပု ီး ၎င်းတို့အတွက် ကန့်သတတ်ား ြြ စ်ထား ခြ င်း     
ြေှိပါ။ 

၇။  ြြ န်ြာနိငု်ငကံ “ရိဟုင်ဂျာ” ဟရူသာအသုးံအနှုန်းကိုဆက်လက်ပယခ်ျပါ သည။် ယင်းဖန်တီး   တထီင်ွ
ထားသည့် အသုးံအနှုန်းကိ ု ြြ န်ြာ ပြ ညသ်ြူျားကအသိအြှတ ်ြ ပြ ုပါ။ 

၈။ ရခတ်သစ်  ြြ န်ြာနိငု်င၏ံ အထငေှ်ားဆုးံတိးုတကြ်ှုြျားတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ခွင့်၊    လွတ်လပ် 
 ငု ိြး်ချြ်းစွာစုရဝးခွင့န်ှင့် အသင်းအဖွဲ့  ဖွဲ့ စည်းခွင့တ်ို့နှင့် ပတ်သက်သည့် နယ်ပယ်လညး် ပါဝင်ပါသည။် 
ယင်းအခွင့အ်ရေးြျားကိ ု  ငု ိြး်ချြ်းစွာကျင့သ်ုးံရုြံှေ ဖြ င့် ြည်သူြှေ ဖြ်းဆီးခေံ ခြ င်းသို့ြဟုတ် တေားစွဆဲိုခေံ
 ခြ င်းြေှိပါ။ 

၉။ ရေ ကည ညေ်ာ  ြြ ကန်ေုာအလုပအ်ကိငု် အခွင့်အလြ်းေှာရဖွောြှ ရဒသတွင်း တေားြဝင်ရေှေ့ရပြ ာင်း       
သွားလာြှုြျားကိ ု  ဖြ စ်ရပါ်ရစ ပု ီး၊ နစ်နာသြူျားသည ် လူရြှာင်ခိုကူးြှုနှင့် လူကုနက်ူးြှုကွနယ်က်ြျား၏      
အ ြြ တ်ထတု် ခြ င်းခ ံကည ေသည်။ ရဒသတွင်းြေူင်း၊  ကည ားခံနှင့် ဦးတည်ောနိငု်ငြံျားသည ် ယင်းကစိ္စကုိ     

ရဖြ ေှင်းေန် တိးုတက် ကိ ိုးပြ်းလျက်ေှိသည။်  

လသူားချင်းစာနာရထာက်ထားြှုကိအုရခြ ခံကာ နိငု်ငတံကာအသိကု်အဝန်းအတွင်း တာဝန်သ ိ နိငု်ငတံစ်
နိငု်ငအံရန ဖြ င့်  ြြ န်ြာနိငု်ငသံည ်လကူုန်ကူးခေံသူြျားကိ ုကယ်ဆယ် ခြ င်း၊ ယာယီအြိးုအကာရပး ခြ င်းနှင့် 
အကအူညရီပး ခြ င်းြျားကိ ုြိြနိိငု်င၏ံ ကိယု်ပိငု်အေင်းအ ြြ စ်ြျား ဖြ င့် ရဆာင်ေွက်ရပးလျက်ေှိသည။်  ော
ချီသည့ ် ရလစှီးသွားလာသြူျားအား  ပြ န်လည်ပို့ရဆာင် ခြ င်းကိ ု ပင်ေင်းနိငု်ငနံှင့် နီးကပ်စွာပူးရပါင်း၍
ဆက်လက ်လုပ်ရဆာင်လျက်ေှိသည။် 

၁၀။ အထူးအစေီင်ခံစာတင်သွင်းသူသည ် အနာဂတ်တွင် ခွ ဲခြ ားရေွးချယြ်ှုနှင့် ေက်လိကု်ြှုြေှေိဲ ြြ န်ြာ
နိငု်ငသံား အားလုးံ၏ လူ့အခွင့အ်ရေး ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက်ရေးအတွက် ြှေတရသာ အစေီင်ခံစာ          
တစ်ရစာင် ရေးသားလိြ့်ြည်ဟုရြှော်လင့ပ်ါသည။် 

 

နိငု်င ံခြ ားရေးဝန် ကိ ီးဌာန 

ရန ပြ ညရ်တာ် 

၂၀၁၅ ခနုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ေက် 


