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အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (National Mechanism 
for Reporting and Follow-up (NMRF)- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Centre for Civil and Political Rights (CCPR စင္တာ) မွ ထုတ္ေဝသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ပါက CCPR စင္တာကို ရည္ညႊန္းကိုးကား၍ ျပန္လည္ထုတ္ေဝ           
ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။
ဤစာတမ္းကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တူညီေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚေဆြးေႏြးသည့္ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ Maria Virginia Bras Gomes (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌေဟာင္း၊ ႏွင့္ NMRF ေပၚတူဂီဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္) Maria Virginia Bras Gomes ၏ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ Daisuke 
Shirane (အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး၊ CCPR စင္တာ) မွ ေရးသားျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ 
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နုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းၿပီး ပုိမုိျပည့္စုံျခံဳငုံမိသည့္  
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ သတိျပဳမိရန္အတြက္သက္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေ
စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းက့ဲသို႔ေသာ 
သက္ဆုိင္ရာနိုင္ငံတကာ ယႏၱရားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားအဆင့္ရိွ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူအားလုံးတုိ႔သည္ ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိက့ဲသို႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ား တုိးလာသည္ႏွင့္အမွ် အထူးသျဖင့္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီွအစီရ
င္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြ
က္ျခင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါသည္။ 
ဤအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသည္ နုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေရာက္ျပည့္စုံစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏တာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္မႈတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ “အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြလုဲပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ (National Mechanism for Reporting and Follow-up - 
NMRF)” ကုိ သတ္မွတ္ တည္ေထာင္လာၾကသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ CCPR စင္တာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ႏွင့္ (၂၀) ရက္ေန႔တို႔တြင္ “အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြလုဲပ္ငန္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (NMRF) ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ေကာ္မတီ (CESCR) ထံသို႔ အစီရင္ခံျခင္း” ေ
ခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁ ရက္ခြၾဲကာျမင့္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
က်င္းပခ့ဲသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ ႏုိ

မိတ္ဆက္
င္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိ
င္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ the International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခ
င္းကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္၏ က႑တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြေႏြးပြသဲည္ NMRF ကုိ တည္ေထာင္ရာ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ CESCRကုိ ကနဦး အစီရင္ခံျခင္းအား လက္ေတြ႔ဥပမာအေနျဖင့္ ေ
ဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ Office of the High Commissioner 
for Human Rights (OHCHR) မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ ျဖစ္သည့္ 
“National Mechanisms for Reporting and Follow-up – A practical guide to 
effective State engagement with international human rights mechanisms”1 
ႏွင့္ “National Mechanisms for Reporting and Follow-up – A study of State 
engagement with international human rights mechanisms”2၊ တုိ႔အျပင္ 
ပညာရွင္မ်ားမွ တင္ျပခ့ဲသည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ က်င့္သုံးေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
မွ်ေ၀ခ့ဲသည္။

ဤစာတမ္းမွာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ၾကသည့္ NMRF၏ အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားပါသည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံမွ က်င့္သုံးသည့္ NMRF အေၾကာင္း 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မွ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ပါသည္။ ၎ကုိ 
ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္နွာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မိတ္ဆက္

1  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf.
2  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_Study.pdf.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_Study.pdf.
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NMRF

အစိုးရ

NHRI
အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္း

လႊတ္ေတာ္

အျခား အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

နိုင္ငံတကာ
HRလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေဒသအလုိက္
HR လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား

တရားစီရင္ေရး
သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား

၎သညန္ုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသအလိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ပံပ့ိုးသည္။

၎သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (National Human Rights Institutions – NHRIs) ႏွင့္ မတူညီပါ။

NMRF ဆိုတာဘာလဲ
၎သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္/ အစိုးရအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ ့စည္းတည္ရွိသည့္ ပံုစံ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

NMRF ဆိုတာဘာလဲ
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NMRF ဆိုတာဘာလဲ

နိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဆက္သြယ္သည္။

(က) အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား - ထိေရာက္မႈရွိေသာ NMRFသည္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

NMRF သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓိကဆက္သြယ္သူအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္နွင့္ 
နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မႈအားလံုးကို တာဝန္ယူသည္။

NMRF

နိုင္ငံတကာ
HRလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေဒသအလုိက္
HR လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား

NMRF

အစိုးရ

NHRI
အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္း

လႊတ္ေတာ္

အျခား အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

တရားစီရင္ေရး
သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာမ်ား အၾကမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္တင္ျပေပးပို႔ျခင္းတို႔ 
အပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုအမ်ိဳး
သားအဆင့္တြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ညိွနိႈင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ 
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NMRF သည္

ေဒသဆိုင္ရာနွင့္နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမအွႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေ
နာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည္။
NMRF သည္

သက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္၊  ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၏ အစီအစဥ္မ်ားသံုးသပ္ျခင္းကို ႀကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္မည္။ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပေပးပုိ႔နိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားမည္။။
တရားေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းမည္။
အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္မည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစီရင္ခံစာ အေခ်ာသတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အျခား အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္။
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္ ရွိရာသို႔  အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပေပးပို႔မည္။

ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္စုစည္းမည္။
စုစည္းထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္ အုပ္စတစ္စုစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္/ အစိုးရအဆင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္မည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိက်ေသာ အခ်ိန္ဇယားျဖင္ ့ေရးဆြဲမည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္/ အစိုးရအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ 
တာဝန္ခြဲေ၀ေပးအပ္မည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ့ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္။ဥပမာ၊ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္  အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ၊ စာရင္းအင္းဌာန)၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမည္။
သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းအစီရင္ခံ
စာမ်ား ျပင္ဆင္၍ ေပးပို႔တင္ျပမည္။
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NMRF

လႊတ္ေတာ္

သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား

အျပည္ျပည္ဆုိင္
ရာ HR

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေဒသအလုိက
HR ယႏၱရားမ်ား

တရားစီရင္ေရး

အျခား အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အစိုးရ

အရပ္ဖက္ အ
ဖြဲ႕အစည္း ျပည္သူလူထ

NMRF ဆိုတာဘာလဲ

(ခ) NMRF ၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္ ထိေရာက္ေသာ 
ညိွႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္မႈ
စနစ္က်ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳမႈ
တာဝန္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ခြေဲဝမႈ
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္

အခ်ိန္မွီ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္း
စနစ္တက်ရွိၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ယႏၱရားမ်ား၏ တိုးျမင့္လာေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အသံုးဝင္မႈ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုိးျမင့္လာေသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



8

A visual guide on NMRF

NMRF

နုိင္ငံတကာ

နုိင္ငံတကာ

NMRF

နုိင္ငံတကာNMRF

NMRF နုိင္ငံတကာ

နုိင္ငံတကာNMRF

နုိင္ငံတကာNMRF

NMRF နုိင္ငံတကာ

(ဂ) NMRF၏ အေျခခံပံုစံမ်ား
လိုအပ္သလို (Ad hoc)

တိက်ေသာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးပါက ၄င္းကို ရုတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဌာနဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအၾကား
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင ္ေရရွည္လမ္းညႊန္ခ်က္ မရွိပါ။
အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းရည္ ရရွိမႈ မရွိပါ။

NMRF ဆိုတာဘာလဲ
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NMRF

NHRI
အရပ္ဖက္

အဖြဲ႕အစည္း

အျခား အမ်ိဳးသားအဆင့္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား

တရားစီရင္ေရး

အျခား အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္

ေဒသဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ား
အားလုံး

လႊတ္ေတာ္

သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား

ဥပမာ၊
ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီးဌာနအစိုးရ

NMRF ဆိုတာဘာလဲ

ဌာနဆိုင္ရာ

ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ျခင္း။ 

အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို 
ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
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ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကား

NMRF

လႊတ္ေတာ္

အျခား အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

တရားစီရင္ေရး
ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ထဲေရး
ဝန္ႀကီးဌာန

တရားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန

သက္ဆုိင္ရာ 
အစိုးရဌာနမ်ား

အစိုးရ

NHRI
အရပ္ဖက

အဖြဲ႕အစည္း

သက္ဆုိင္ရာ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္

ေဒသဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ား
အားလုံး

အျခား အမ်ိဳးသားအဆင့္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုသို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပို၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ မူလရွိထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ျခင္း။ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားရံုးမွ မၾကာခဏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (ဥပမာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာ သို႔မဟုတ္ 
တရားမ ွ်တေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ တည္ေထာင္သည္)
ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းရည္ ထိန္းသိိမ္းျခင္း 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ျခင္း 
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ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ သီးျခားျဖစ္တည္ျခင္း

NMRF
လႊတ္ေတာ္

အျခား အစိုးရ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

တရားစီရင္ေရး

သက္ဆုိင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား

အစိုးရ

NHRI
အရပ္ဖက္

အဖြဲ႕အစည္း

အျခား အမ်ိဳးသားအဆင့္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္

ေဒသဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ား
အားလုံး

အစိုးရမွ တည္ေထာင္ထားေသာ သီးျခား အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္
တစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ထက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ျခင္း။ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ နုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ သီးျခား ေငြေၾကးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
ရရွိထားေသာ သီးျခား အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္
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(ဃ) ထိေရာက္မႈရွိေသာ NMRF၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ ရပ္တည္ခ်က္

အၿမဲတမ္း ဖြဲ႕စည္းပံု (လိုအပ္သလို မဟုတ္ပါ)

ေရရွည္ အစီအစဥ္

၎၏ အခန္းက႑ကို အစိုးရအတြင္း ဘံုနားလည္မႈ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ

ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အသိပညာဆက္လက္တည္ရွိမႈ

မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံအေနအထားအလိုက္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး သီးျခားရပ္တည္မႈရွိေစရန္အတြက္ 
NMRF တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါတို႔ အနည္းဆံုးရွိသင့္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ
ေပၚတူဂီနိုင္ငံ မွ NMRF သာဓကမ်ား

ဌာနခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္

UPR အႀကံျပဳခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာအဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ေကာင္စီ  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ရပ္တည္ခ်က္ -“ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ရန္၊ နိုင္ငံတကာ  လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ အေနအထားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ႏွင့္ ဤနယ္ပယ္တြင္ နုိင္ငံတကာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ   ေပၚေပါက္လာသည့္ 
တာဝန္မ်ားကို လိုက္နာရန္”3

ႏိုင္ငံျခားေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးမွ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္သည္ (MFA ၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဌာနစိတ္မွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည္)

ေအာက္ပါ ဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္-

3  https://www.direitoshumanos.mne.pt/en/the-pnhrc/mandate

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ တန္းတူညီမ ွ်ေရးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန

အလုပ္သမား၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

အမ်ိဳးသားအဆင့္ စာရင္းအင္းအဖြဲ႕

ေနာက္ဆက္တြဲ

ttps://www.direitoshumanos.mne.pt/en/the-pnhrc/mandate
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သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား ကြန္ယက္ကို ပံ့ပိုးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၿပီး၍ 
အစိုးရအသစ္ ဖြဲ႕ၿပီးတိုင္းတြင္ MFA သည္  သတ္မွတ္တည္ရွိၿပီး အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိမည္ (သို႔မဟုတ္) 
အစားထိုးမည္ကို ေမးျမန္း လိုပါသည္။ 

သီးသန္႔ဘ႑ာေငြ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း မရွိပါ။ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရုံးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ထမ္းနွင့္ ရံပုံေငြကို MFA ၏
 လူ႔အခြင့္အေရး ဌာနစိတ္မွ ေပးသည္။
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီ၏ ပါဝင္မႈ၊ ဆုိလုိသည္မွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း ႏွင့္ UPR ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းက့ဲသို႔နုိင္ငံတကာ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိကတာဝန္ရိွသူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ဝန္ႀကီးဌာနမွ က်ခံသည္။

၎၏ ကိုယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသည္။
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ Portuguese Ombudsmanသည္ ညီလာခံနွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ (အဖြဲ႕ဝင္အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ 
ေလ့လာသူအေနျဖင့္) အၿမဲတမ္း ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရသည္။

လႊတ္ေတာ္နွင့္ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရိွေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ အစည္းအေဝးမ်ား ဖိတ္ၾကားႏုိင္သည္။ 
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားလည္း ထုိနည္းလမ္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးကို အီးေမးလ္မွတဆင့္ အဓိက ဆက္သြယ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ 
အမည္စာရင္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရံုးမွ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သည္။
MFA ေအာက္တြင္ရည္ညႊန္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထားသည္ https://www.direitoshumanos.mne.pt/en/

အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ

လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအၾကား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ညီလာခံအစည္းအေဝး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ က်င္းပျခင္း (အနည္းဆံုး အစည္းအေဝးတစ္ခုမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ေပးရသည္)

ညီလာခံအစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရံုးမွ 
မူၾကမ္းေရးသားၿပီး NMRF မွ အတည္ျပဳျခင္း၊

လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး ျပဳလုင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ

https://www.direitoshumanos.mne.pt/en/
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သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲအစည္း၊ UPR၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥေရာပေကာင္စီႏွင့္ အျခားေဒသဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ယႏၱရားမ်ားမွ ေပၚတူဂသုိ႔  ေပးပုိ႔သည့္ အႀကံျပဳခ်က္စာရင္း*မ်ားကုိ ေရးဆြ၍ဲ လုိအပ္သလုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ 
*စာရင္းကို ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပို႔သည္။
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီထံမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၃ ခု အနည္းဆုံးပါဝင္သည့္ တစ္ႏွစ္စာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ  ေရးဆြတဲင္ျပျခင္း (အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္မ်ားကုိ နွစ္ကုန္တြင္ ျပန္လည္တင္ျပရသည္)
ႏွစ္ကုန္တြင္ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း၊ *တစ္ႏွစ္စာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္နွင့္ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတို႔ကို NMRF 
ဝဘ္ဆိုဒ္4 တြင္ တင္ျပသည္။ ထုိ႔ျပင္ လစ္ဘြန္တြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား သံရုံးမ်ား၊  ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိေသာ ေပၚတူဂီသံရံုုးမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း 
မစ္ရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း၊ 
*တစ္နွစ္စာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ၿပီး OHCHR ထံသို႔လည္း ေပးပို႔သည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ ျပန္ဆင္ရာတြင-
 — အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
 — သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို  

ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကို ေပးပို႔ျခင္း၊ 
 — ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရမည့္ရက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
 — သက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား/ ဦးတည္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
 — *အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီသည္ ၎၏ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္း၍ အေျဖမ်ားကုိ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရုံးသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ 
 —  *အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရံုးမွ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို ေရးသားျခင္း၊ 
 — *မူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေခ်ာသတ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္းကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုက ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
 —  အစီရင္ခံစာမ်ား မတင္သြင္းမီ NGO မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း၊ 
 — ဂ်နီဗာသံုးသပ္ခ်က္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေရြးခ်ယ္ၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ မလုပ္ေဆာင္မီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း 

အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
UPR ထံသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္
 — အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ ဇယားကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံေပးပို႔ျခင္း၊ 

ေနာက္ဆက္တြဲ

4  https://www.direitoshumanos.mne.pt/en/the-pnhrc/annual-strategic-work-plans-and-annual-reports
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 — *ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ၿပီး NMRF မွ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ေရးသားျခင္း၊
 — မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ၁၀ ရက္ အခ်ိန္ေပထားသည့္ NGO မ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ NGO မ်ားနွင့္ 

အစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပျခင္း၊ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ UPR အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္(ဂ်နီဗာ 

သံုးသပ္ခ်က္)
 — *လုပ္ငန္းစဥ္ကို  အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရံုးမွ ဦးေဆာင္ေသာ္လည္း NMRF အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ 

တိုက္ရိုက္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
 —  အနာဂတ္ေဆာင္၇ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပါ၀င္သည့္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 

ညီလာခံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဝမ ွ်ျခင္း (၅ နွစ္အထိ ႀကိဳတင္၍ေဆာင္ရြက္ရန္)
 — အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြကို ျပင္ဆင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ာကို ေ

တာင္းဆိုျခင္း၊ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 
 — သံုးသပ္ရရွိလာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္မ်ားထဲ မွ်ေ၀ျခင္း၊ 
 — အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္  ထုတ္ျပန္ေႀကညာျခင္း၊ 
 — ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္အတူ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေ

ဆြးေႏြးသံုးသပျခင္း၊ 
 — သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္  အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈမ်ားကို ပံုမွန္ တင္ျပျခင္း၊ 
 — လုိအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းထံသုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပင္ဆငေပးပို႔ျခင္း၊ 
ႏွစ္လယ္ အစီရင္ခံစာအပါအဝင္ UPR ထံ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 
 — အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ စုစည္းကာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တာဝန္ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ 
 — ႏွစ္လယ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ ခြဲျခားထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ 

မွ်ေ၀ကာ ကာ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မည္သည္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးေႀကာင္း တင္ျပရန္ 
ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 

 — ႏွစ္လယ္ အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး တင္ျပျခင္း၊ 

ေနာက္ဆက္တြဲ
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Visiting address: 
Rue de Varembé 1 CH-1202 Geneva Switzerland 

Postal address: 
PO Box 183 CH-1211 
Geneva Switzerland 

Tel : +41(0)22 / 33 22 555 
Email : info@ccprcentre.org
Web : www.ccprcentre.org
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