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လွတလ်ပ်စွာကိ+းကွယ်ယံ+/ကည်ခွင့အ်ားြမ7င့တ်ငြ်ခငး်ဆိ+ငရ်ာ လ:တေ်တာ်အမတမ်ျားအတက်ွ 

လမ်း=:န် 

CSW မ&ထ(တေ်ဝသည့ ်IPPFoRB လမ်း89နစ်ာအ(ပ်   ၂၀၁၈ ခ(D&စ ်ေအာကတ်ိ(ဘာလ 

 

ဤလမ်း=:န်ကိ+မညက်ဲသ့ိ+အ့သံ+းြပBCိ+ငသ်နညး်။ 

အေတးွအေခI၊ ဆငြ်ခငတ်ံ(တရား၊ ကိ(းကယွသ်ည်ဘ့ာသာ သိ(မ့ဟ(တ ်သကဝ်ငယ်ံ(Rကညမ်Sဆိ(ငရ်ာ 

လတွလ်ပ်ခငွ်(့FoRB)ကိ( ကာကယွြ်မVင့တ်ငေ်ရး အတကွ ် ြပညတ်ငွး်၊ ေဒသတငွး်D&င့ ် Dိ(ငင်တံကာ 

ယDXရား များကိ(အသံ(းြပZြခငး်D&င့ ် ၎ငး်တိ(၏့ FoRB အေပI နားလညမ်Sကိ( ြမVင့တ်ငြ်ခငး်အားြဖင့ ်

လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့အ်ား ပိ(မိ(ထေိရာကစ်ာွ တနွး်အားေပးတိ(ကတ်နွး်ရာတငွ ်

လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားအေနြဖင့ ် အသံ(းြပZDိ(ငေ်စရန ် ဤလမ်း89နအ်ားေရးသားထားြခငး် 

ြဖစသ်ည။်  

Dိ(ငင်တံကာလတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာေနက့ိ( ေအာကတ်ိ(ဘာလ ၂၇ ရက ်

ေနတ့ငွ ် D&စစ်aကျငး်ပပါသည။် အဆိ(ပါေနD့&င့တ်စD်&စပ်တလ်ံ(းတငွ ် လတွလ်ပ်စာွ ယံ(Rကညခ်ငွ့ ်

D&င့က်ိ(းကယွခ်ငွ့က်ိ( ေထာကပံ်ရ့နလ်(ပ်ငနး်များကိ( ေရွးချယေ်ဆာငရွ်ကရ်နအ်တကွ ်ဤလမ်း89နက်ိ( 

အသံ(းြပZDိ(ငပ်ါသည။် 

Dိ(ငင်တံကာလတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာေနတ့ငွ ် ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည့ ် လ(ပ်ငနး် 

များတငွ ်ေအာကပ်ါတိ(ပ့ါဝငသ်ည-် 

- လ9တေ်တာ်အတငွး်တငွ ်ေမးခနွး်ေမးြမနး်ြခငး် 

- လ9တေ်တာ်အတငွး်တငွ ်စကားစစထ်ိ(းမSြပZလ(ပ်ြခငး် 

- လdမSမီဒယီာေပIတငွ ်အသပိညာတိ(းြမVင့ေ်စရနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

- လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့အ်ေရးfကးီပံ(အေRကာငး်မီဒယီာေပIတငွ ်

ေဆာငး်ပါးတစပ်(ဒေ်ရးသားြခငး် သိ(မ့ဟ(တ ် ယငး်အခငွ့အ်ေရး ချိZးေဖာကခ်ရံမSများ 

အေRကာငး် အသပိညာေပးမSေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
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အထကေ်ဖာ်ြပပါလ(ပ်ငနး်များကိ( လမ်း89နထ်တဲငွ ် အေသးစတိh်&ငး်လငး်ေဖာ်ြပထားiပီး 

နဂိံ(းချZပ်အပိ(ငး်တငွလ်ညး် အကျaးချZပ်ေဖာ်ြပထားသည။် 

လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့က်ိ(ြမVင့တ်ငရ်န ် ကာလh&ည ် ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည့ ်

လ(ပ်ငနး်များတငွ ်ေအာကပ်ါတိ(ပ့ါh&ိသည-် 

- လ9တေ်တာ်အတငွး်h&ိ ယDXရားများကိ( အသံ(းြပZြခငး် 

- အရပ်ဘကလ်dမSအဖွဲkအစညး်များ၊ မီဒယီာများD&င့ ်ထေိတွkေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

- ေဒသတငွး်D&င့ ် Dိ(ငင်တံကာလdအခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာယDXရားများမ&တစဆ်င့ ် လတွလ်ပ်စာွ 

ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ခ်ျိZးေဖာကခ်ရံမSများD&င့စ်ပ်လျaးiပီး အများအာlံ(စိ(ကမ်S ရh&ိေစရန ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

လမ်း=:န် 

ဤလမ်း89နတ်ငွ ် Dိ(ငင်တံကာလ9တေ်တာ်ကိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျားအေနြဖင့ ် မိမိDိ(ငင်အံတငွး် 

တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ Dိ(ငင်ြံပငပ်တငွလ်ညး်ေကာငး် လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကည ် ကိ(းကယွခ်ငွ့က်ိ( 

ြမVင့တ်ငရ်န ် စညး်lံ(းေဆာ်ဩရာတငွ ် အသံ(းြပZDိ(ငမ်ည့ ် လ(ပ်ငနး်စaများကိ( ေဖာ်ြပထား 

ပါသည။် 

- လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဟ်dသညမ်&ာ အဘယန်ညး် 

- လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့က်ိ(ြမVင့တ်ငရ်န ် လ9တေ်တာ်ဆိ(ငရ်ာယDXရားများကိ( 

အသံ(းချiပီး အစိ(းရD&င့မ်ညက်ဲသ့ိ( ့ ေဆာငရွ်က ်Dိ(ငမ်ညန်ညး် 

- ေဒသတငွး် လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာယDXရားများကိ( မညက်ဲသ့ိ( ့ အသံ(းချDိ(ငမ်ညန်ညး် 

- အရပ်ဘကလ်dမSအဖွဲkအစညး်များD&င့ ်မညက်ဲသ့ိ( ့ ထေိတွkေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်နညး် 

- Dိ(ငင်တံကာလတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာေနတ့ငွ ် ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည့ ်

လ(ပ်ငနး်များ အကျaးချZပ်D&င့ ်နဂိံ(းချZပ် 

လတွလ်ပ်စာွ ယံ+/ကညက်ိ+းကယွခွ်င့ဟ်Fသညမ်Gာ အဘယန်ညး်။ 
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 အေတးွအေခI၊ ဆငြ်ခငတ်ံ(တရား၊ ကိ(းကယွသ်ည်ဘ့ာသာ သိ(မ့ဟ(တ ်သကဝ်င ်ယံ(Rကညမ်S 

ဆိ(ငရ်ာ လတွလ်ပ်ခငွ်က့ိ( ဘာသာေရးလတွလ်ပ်ခငွ့ဟ်( မRကာခဏ အဓိပpါယဖ်ွင့ေ်လh့&ိiပီး 

ေယဘ(ယျ အားြဖင့ ်လတွလ်ပ်စာွ ကိ(းကယွခ်ငွ့D် &င့ယ်ံ(Rကညခ်ငွ့ ်(FoRB) ဟ( ေခIသည။် ယငး်သည ်

ကမqာလံ(းဆိ(ငရ်ာ လdအ့ခငွ့အ်ေရး ေRကညာစာတမ်း (UDHR) D&င့ ် အြခားေသာ Dိ(ငင်တံကာ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ စာချZပ်များတငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့ ် ကမqာလံ(းဆိ(ငရ်ာအေြခခ ံ

လdအ့ခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ် ြဖစပ်ါသည။် 

FoRB သည ် အေြခခအံခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ်ြဖစi်ပီး လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာမdေဘာင၏် 

အေရးပါေသာ အစတိအ်ပိ(ငး်တစခ်(လညး်ြဖစပ်ါသည။် ယငး်သညတ်စက်မqာလံ(းD&င့သ်ကဆ်ိ(ငi်ပီး 

ဖနဆ်ငး်h&ငဘ်(ရားသခငh်&ိသညဟ်( သကဝ်ငယ်ံ(Rကညသ်dများ၊ ဖနဆ်ငး်h&ငဘ်(ရားသခငh်&ိသညဟ်( 

သကဝ်ငယ်ံ(Rကညမ်S မh&ိသdများ၊ ဘ(ရားမဲဝ့ါဒမီျား၊ ဘာသာမဲမ့ျား၊ ယံ(Rကညက်ိ(းကယွမ်Sမh&ိသdများ 

အပါအဝင ် လdတစဦ်းချငး်ဆကီိ( ကာကယွေ်ပးသည။် FoRB သည ် တစဦ်း တစေ်ယာကခ်ျငး်ကိ( 

ကာကယွေ်ပးြခငး်ြဖစi်ပီး ယံ(Rကညမ်Sကိ( ကာကယွေ်ပးြခငး်မဟ(တပ်ါ။ 

လတွလ်ပ်စာွ ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့က်ိ(  ၎ငး်၏အတငွး်ပိ(ငး်သငွြ်ပငD်&င့ ်အြပငပိ်(ငး် သငွြ်ပင ်

ဟd၍ ခွြဲခားနားလညD်ိ(ငသ်ည။် 

အတငွး်ပိ+ငး်လတွလ်ပ်ခွင် ့

လdတစဦ်းတစေ်ယာက၏် အတငွး်စတိတ်ငွ ် D&စD်&စက်ာကာh&ိေသာ လကခ်မံS၊ ယံ(Rကည ် မSကိ( 

ေဖာ်ေဆာငရ်န၊် ေထာကခ်အံားေပးရန၊် ေြပာငး်လရဲနအ်ခငွ့အ်ေရးသည ် အတငွး်ပိ(ငး် 

သငွြ်ပငြ်ဖစi်ပီး အwကငး်မဲ ့ ကာကယွမ်S h&ိသည။် ဆိ(လိ(သညမ်S အမျိZးသားလံ(ြခZံေရးD&င့ ်

အေရးေပIအေြခအေနများ အပါအဝင ် မညသ်ည့ ် အေြခအေနတငွမ်x အဆိ(ပါလတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ( 

ထနိး်ချZပ်ြခငး်၊ ချိZးေဖာကြ်ခငး်၊ ကန ့သ်တြ်ခငး်သည ် ေလျာ်ကနြ်ခငး် မh&ိသည့အ်ေြခအေန 

ြဖစသ်ည။်  

ယငး်တငွ ် အသတိရားအေပI အေြခခiံပီး သေဘာထား ခယံdချကh်&ိခငွ် ့ D&င် ့ ပံ(ေဖာ်ခငွ့ ်

အပါအဝင ် အများကိ(အေD&ာင့အ်ယ&ကြ်ဖစေ်စေသာ၊ အများက လကမ်ခDံိ(ငေ်သာ၊ အများက 

ကန ့က်ကွD်ိ(ငဖ်ွယh်&ိေသာ ယံ(Rကညမ်Sများလညး်ပါဝငသ်ည။် ယငး်တငွ ် လdတစဦ်းချငး်စကီ 
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မိမိဆDyh&ိသည့ ် ယံ(Rကညမ်S (သိ(မ့ဟ(တ)် ကိ(းကယွမ်Sကိ( ေထာကခ်အံားေပးခငွ်၊့ ကိ(းကယွမ်S 

(သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကညမ်Sတစခ်(အား ေထာကခ်အံားေပးြခငး်မြပZခငွ်၊့ ဘာသာ (သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကည ်

သကဝ်ငမ်Sတစခ်(ခ(အားေြပာငး်လခဲငွ့ ်(သိ(မ့ဟ(တ)် ြငငး်ပယခ်ငွ်၊့ အတငး်အကျပ် ေစခိ(ငး်ခ ံရြခငး်မ& 

လတွလ်ပ်ခငွ်တ့ိ( ့ အားကာကယွေ်ပးထားပါသည။် 

 

အြပငပိ်+ငး်လတွလ်ပ်ခွင် ့

လdတစဦ်းတစေ်ယာက၏် ၎ငး်သကဝ်ငယ်ံ(Rကညသ်ည့ဘ်ာသာ (သိ(မ့ဟ(တ)် ကိ(းကယွမ်S ကိ( 

တစဦ်းတညး်ေသာ်လညး်ေကာငး် (သိ(မ့ဟ(တ)် အသိ(ငး်အဝိ(ငး်ြဖင်လ့ညး်ေကာငး် ကျင်သ့ံ(းခငွ် ့

(သိ(မ့ဟ(တ)် ေဖာ်ထ(တြ်ပသခငွ့သ်ည ် ြပငပ်သငွြ်ပငြ်ဖစi်ပီး Dိ(ငင်ေံတာ်က ယငး်အခငွ်အ့ေရးကိ( 

zခငး်ချကh်&ိေသာအေြခအေနများတငွသ်ာ ကန ့သ်တD်ိ(ငသ်ည။် အဆိ(ပါ ကန ့သ်တမ်Sများကိ( 

ြပZလ(ပ်ရနအ်တကွ ်စသံတမ်&တထ်ားသည့ ်ခိ(ငမ်ာသည်အ့ေထာကအ်ထားများ လိ(အပ်ပါသည။် 

သငြ်ပခငွ်၊့ ဝတြ်ပZကိ(းကယွခ်ငွ်၊့ ကျင်သ့ံ(းခငွ် ့D&င် ့အြခားေသာ ေဆာကတ်ညခ်ငွ် ့မ&တစဆ်င့ ်

ဘာသာတရားတစခ်(အား ကိ(းကယွမ်S (သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကညမ်Sကိ( ထ(တေ်ဖာ်ြပသခငွ့အ်ား FoRB 

ဆိ(ငရ်ာ ဤအစတိအ်ပိ(ငး်မ& ကာကယွေ်ပးသည။် ယငး်တငွ ်အတငး်အဓမ{ ဖိအားေပး ြခငး်မပါပဲ 

တစစ်ံ(တစဦ်း၏ယံ(Rကညမ်S (သိ(မ့ဟ(တ)် ကိ(းကယွမ်Sအား အြခားသdများD&င့မ်xေဝခငွ်၊့ တိ(ကတ်နွး် 

အားေပးခငွ်၊့ သ|ာနတ်dေသာဘာသာေရးဆိ(ငရ်ာယံ(Rကညမ်Sများကိ( လကခ်ခံငွ်၊့ ကိ(းကယွမ်S 

(သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကညမ်SအေRကာငး်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား စာေပပံ(စ ံ(သိ(မ့ဟ(တ)် အြခား 

ပံ(စမံျားြဖင့ ်  ပံ(D&ပ်ိထ(တေ်ဝခငွ် ့ (သိ(မ့ဟ(တ)် ြဖန ့ြ်ဖ}းခငွ် ့ စသညတ်ိ( ့ ပါဝငသ်ည။် ယငး်တငွ ်

ဝတြ်ပZကိ(းကယွြ်ခငး်ဆိ(ငရ်ာ အေဆာကအ်ဦးများ သံ(းစွခဲငွ့D် &င့ ် ပိ(ငဆ်ိ(ငခ်ငွ့တ်ိ(လ့ညး်ပါh&ိiပီး 

အဝတအ်ထညမ်ျား၊ ထံ(းတမ်းဓေလမ့ျား၊ အမ&တသ်ေက~တများြဖင့ ် ယံ(Rကညမ်S (သိ(မ့ဟ(တ)် 

ကိ(းကယွမ်Sကိ( ေဖာ်ြပြခငး်တိ(လ့ညး်ပါဝငသ်ည။် 
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က(လသမဂ�လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတီ1မ& Dိ(ငင်တံကာ ဥေပဒအရ “လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကည ်

ကိ(းကယွခ်ငွ်က့ိ( ေဖာ်ထ(တြ်ပသခငွ်အ့ား တားြမစက်န်သ့တမ်Sများကိ( အများြပညသ်dလံ(ြခZံေရး၊ 

ဥပေဒစိ(းမိ(းေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ (သိ( ့) လdက့ျင်ဝ့တ၊် (သိ( ့) လdအများ၏ အေြခခအံခငွ်အ့ေရးD&င် ့

လတွလ်ပ်ခငွ်မ့ျားကိ( ကာကယွရ်န ် လိ(အပ်မSh&ိiပီး ဥပေဒအရ ြပဌာနး်iပီးချိနမ်&သာ ကန်သ့တမ်S 

ြပZDိ(ငပ်ါသည။်”2ဟ( သံ(းသပ်ထားပါသည။် 

 

Cိ+ငင်တံကာဥပေဒ 

 UDHR ပ(ဒမ် ၁၈ တငွ ် “လdတိ(ငး် လတွလ်ပ်စာွေတးွေခIပိ(ငခ်ငွ့၊် ဆငြ်ခငတ်ံ(တရားh&ိခငွ့D် &င့ ်

ကိ(းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ သိ( ့ သကဝ်ငယ်ံ(Rကညမ်S ဆိ(ငရ်ာ လတွလ်ပ်ခငွ့h်&ိသည။် အဆိ(ပါ 

အခငွ့အ်ေရးတငွ ် မိမိကိ(းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ သိ(မ့ဟ(တ ် သကဝ်ငယ်ံ(Rကညခ်ျကက်ိ( လပ်ွလပ်စာွ 

ေြပာငး်လခဲငွ့အ်ြပင၊် တစဦ်းချငး်ြဖစေ်စ၊ အများD&င့ ် စ(ေပါငး်၍ြဖစေ်စ မိမိကိ(းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ 

သိ(တ့ညး်မဟ(တ ် သကဝ်ငယ်ံ(Rကညမ်Sကိ( အများြပညသ်d ေh& kေမ&ာကတ်ငွြ်ဖစေ်စ၊ တစသ်းီပ(ဂ�လ 

ြဖစေ်စ လပ်ွလပ်စာွ သငြ်ပခငွ့၊် ကျင့သ်ံ(းခငွ့၊် ဝတြ်ပZကိ(းကယွခ်ငွ့D် &င့ ်  ေဆာကတ်ညခ်ငွ့တ်ိ(လ့ညး် 

ပါဝငသ်ည။်   

 ပ(ဒမ် ၁၈ အား ြပညသ်dေ့ရးရာD&င် ့ Dိ(ငင်ေံရး အခငွ်အ့ေရးများဆိ(ငရ်ာ အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ 

သေဘာတdစာချZပ်  (ICCPR) တငွလ်ညး် အဓိပpါယဖ်ွင့ဆ်ိ(ထားiပီး ၁၉၆၆ ခ(D&စ ် က(လသမဂ� 

အေထေွထ ွ ညလီာခတံငွ ် စးီပာွးေရး၊ လdမSေရး D&င် ့ ယaေကျးမS အခငွ်အ့ေရးများ ဆိ(ငရ်ာ 

အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ သေဘာတdစာချZပ် (ICESCR)၊D&င့အ်တd အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ လdအ့ခငွ်အ့ေရး 

ဥပေဒ (International Bil of Rights)  အြဖစ ် လကခ် ံ အတညြ်ပZခဲသ့ည။် လdအ့ခငွ့အ်ေရး 

 
1 က"လသမဂ'လ(အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မတီသည ်ICCPR အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ=ကိ" ေစာင်@့ကည်ေ့လလ့ာလျက်BCိသည် ့

လွတ်လပ်သည် ့ကEမ်းကျငပ်ညာBCငမ်ျားFCင် ့ဖဲွHစညး်ထားIပီး လ(အ့ခွင်အ့ေရးြပဌာနး်ချက်ပါ အေ@ကာငး်အရာများ၊ 

အေ@ကာငး်အရာအလိ"က် ြပဿနာများ (သိ")့ လ"ပ်ကိ"ငပံ်"နညး်လမ်းများအေပS အဓိပUာယ်ဖွင်ဆ့ိ"သည် ့အေထေွထမွCတ်ချက်များ 

ထ"တ်ြပနေ်@ကညာပါသည။်  
2 လ(အ့ခွင်အ့ေရးေကာ်မတီ၏ အေထေွထမွCတ်ချက် ၂၂ http:// hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom22.htm 
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ေကာ်မတ၏ီ အေထေွထ ွမ&တခ်ျက ်၂၂ တငွ ်ICCPR ၏ ပ(ဒမ် ၁၈ကိ( အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မSရာ၌ 

အေရးfကးီေသာ အေသးစတိ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ( ေဖာ်ြပ ထားသည။်  

 

 လတွလ်ပ်စာွ ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့အ်ား ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ လdအ့ခငွ့အ်ေရး ဆိ(ငရ်ာ 

Dိ(ငင်တံကာစာချZပ်များြဖင့ ်ကာကယွထ်ားသည-် 

- ကေလးသdငယ ်အခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ သေဘာတdစာချZပ် ( CRC ပ(ဒမ် 

၁၄ ) 

- ေl9kေြပာငး်လ(ပ်သားများအားလံ(းD&င့၎်ငး်တိ(၏့မိသားစ(ဝငမ်ျား၏အခငွ့အ်ေရးများကိ(ကာ

ကယွေ်ရးဆိ(ငရ်ာ အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ သေဘာတdစာချZပ်  ( ပ(ဒမ် ၁၂ ) 

- ဘာသာေရး (သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကညခ်ျကအ်ေပIအေြခခထံားေသာ ခွြဲခားဆကဆ်မံSများD&င့ ်

မတdကွြဲပားြခငး်ကိ( နားလညလ်ကခ်ြံခငး်မh&ိသည် ့ ပံ(စမံျား အားလံ(း ပေပျာကေ်ရးဆိ(ငရ်ာ 

က(လသမဂ�ေRကညာစာတမ်း (UNGA ၁၉၈၁ ခ(D&စ ်Dိ(ဝငဘ်ာလ ၂၅ ရက)် 

- အမျိZးသား (သိ(မ့ဟ(တ)် လdမျိZးစ(၊ ဘာသာေရးD&င့ ် ဘာသာ စကားဆိ(ငရ်ာ လdနညး်စ(တငွ ်

ပါဝငသ်d ပ(ဂ�ိZလမ်ျား၏ အခငွ့အ်ေရးများဆိ(ငရ်ာ က(လသမဂ� ေRကညာစာတမ်း (UNGA 

၁၉၉၂ ခ(D&စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၁၈ ရက)် 

လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ က(လသမဂ�အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယမ်&ာ FoRB ဆိ(ငရ်ာ 

က(လသမဂ�က�မ်းကျငပ်ညာh&ငြ်ဖစi်ပီး ၎ငး်၏အစရီငခ်စံာများD&င့အ်RကြံပZချကမ်ျားမ&ာ FoRB 

ဆိ(ငရ်ာြပသာနာများအား ေဖာ်ထ(တသ်တမ်&တရ်နD်&င့ ်ေြဖh&ငး်ရာတငွ ်အကdအညြီဖစေ်စ ပါသည။် 

အဘယေ်/ကာင့ ်လတွလ်ပ်စာွယံ+/ကညက်ိ+းကယွခွ်င့K်Gိရန် အေရးLကးီပါသနညး်။ 

 လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့သ်ည ် တစက်မqာလံ(းဆိ(ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရး တစရ်ပ် 

ြဖစi်ပီး လdတိ(ငး်အားအကျိZးြဖစထ်နွး်ေစပါသည။် မတdကွြဲပားမSကိ( ေလးစားလိ(ကန်ာြခငး်အား 

ကာကယွေ်ပးiပီး ၎ငး်အားကျင့သ်ံ(းြခငး်ြဖင့ ် ေကာငး်မနွေ်သာအ(ပ်ချZပ်မS၊ ဖွံ k iဖိZးတိ(းတကမ်S၊ 

တရားဥပေဒစိ(းမိ(းမS၊ iငမိ်းချမ်းေရးD&င့ ်တညi်ငမိ်ေရးတိ(အ့ား အေထာကအ်ပံြ့ဖစေ်စပါသည။် 
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ကမqာတစဝ်&မ်းh&ိ Dိ(ငင်အံားလံ(းနးီပါး FoRB ကိ( ကျင့သ်ံ(းရန ် ကတကိဝတြ်ပZထားiပီး 

ကမqာလ့dဦးေရ၏ ၈၄ ရာခိ(ငD် Sနး်3မ&ာ ဘာသာတစခ်(ခ(အားကျင့သ်ံ(းသdများြဖစR်ကပါသည။် 

သိ(ရ့ာတငွ ် ၂၀၁၆ ခ(D&စတ်ငွ ် အစိ(းရ၏ ဘာသာေရးေပI၌ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား ြမVင်တ့က ်

လာသညD်&င်အ့တd ဥေရာပ၌ လdfကZိကမ်ျားေသာပါတမီျားD&င့အ်ဖွဲkအစညး်များမ& ဘာသာေရး 

လdနညး်စ(များအေပI အေD&ာင်အ့ယ&ကေ်ပးမSများD&င် ့ ဖိD&ပ်ိမSများကိ( ပိ(မိ(တနွး်အားေပး လာသညက်ိ( 

ေတွk ခဲရ့သည။် ၂၀၁၅ ခ(D&စတ်ငွ ်Dိ(ငင်ေံပါငး် ၈၀ ( ၄၀ ရာခိ(ငD် Sနး် ) D&င့ ်၂၀၀၇ ခ(D&စ4်တငွ ်၅၈ Dိ(ငင် ံ( 

၂၉ ရာခိ(ငD် Sနး် ) သာh&ိခဲရ့ာမ& ၈၃ Dိ(ငင် ံ (၄၂ ရာခိ(ငD် Sနး်ေသာ)တငွ ် ဘာသာေရးဆိ(ငရ်ာ 

ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား အဆင့ ်အလနွြ်မင့မ်ားခဲပ့ါသည။် ဤကဲသ့ိ( ့ြမင်မ့ားလာရြခငး်မ&ာ အစိ(းရများ၏ 

လ(ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားေRကာင် ့ ြဖစေ်စ သိ(မ့ဟ(တ ်တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျငး်စ၊ီ အဖွဲk အစညး်များD&င့ ်

လdမSအ(ပ်စ(များ၏ ရနလ်ိ(ေသာအြပZအမdများေRကာင့ ်ြဖစေ်စ ြဖစD်ိ(ငပ်ါသည။် 

ေနာကဆ်ကတ်ွအဲေနြဖင် ့ ြပညတ်ငွး်တငွသ်ာ FoRB ကိ( တိ(းြမVင့၊် ေလးစား၊ ကာကယွlံ်( 

သာမက အကျိZးh&ိ ထေိရာကေ်သာ Dိ(ငင်ြံခားေရးမdဝါဒတစရ်ပ်တငွလ်ညး် FoRBကိ(  မြဖစမ်ေန 

ထည့သ်ငွး် စaးစားရမည ်ြဖစသ်ည။် 

 ထိ(အ့ြပင ် မညသ်ည့D်ိ(ငင်တံငွြ်ဖစေ်စ တရားဝင ် သိ(မ့ဟ(တ ် အငအ်ားfကးီ ဘာသာေရး 

တညh်&ိမdအားြဖင် ့ ယငး်ဘာသာကိ( မေထာကခ်သံdများ၏အခငွ့အ်ေရးများအေပI ကန ့သ်တ ်

ချZပ်ချယခ်ငွ့က်ိ( ခငွ့ြ်ပZြခငး် သိ(မ့ဟ(တ ်တရားမxတသညဟ်( သတမ်&တြ်ခငး်မh&ိပါ။ “ အထdးသြဖင် ့

အြခားေသာယံ(Rကညသ်ကဝ်ငမ်Sများအား ကျင်R့ကြံခငး်များကိ( ကန်သ့တြ်ခငး် သိ(မ့ဟ(တ ် အစိ(းရ 

အမSထမ်းေဆာငရ်နအ်တကွ ် လdအများစ(ကိ(းကယွသ်ည် ့ အငအ်ားfကးီဘာသာဝငမ်ျား ြဖစရ်မည ်

ဟdေသာ အရညအ်ချငး် သတမ်&တခ်ျကမ်ျား ကန်သ့တြ်ခငး်၊ သိ(မ့ဟ(တ ်လdအများစ(ကိ(းကယွသ်ည် ့

အငအ်ားfကးီ ဘာသာဝငမ်ျားအား စးီပာွးေရး ဆိ(ငရ်ာ အခငွ့အ်လမ်းများ ေပးြခငး် အစh&ိသည့ ် 

အငအ်ားfကးီဘာသာကိ( မေထာကခ်သံdများအေပI  ခွြဲခားဆကဆ်သံည့ ် လ(ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

 
3 Pew သ"ေတသန ေဖာငေ်ဒးBCငး်၊ ကမ\ာလံ"းဆိ"ငရ်ာ ဘာသာေရး အခငး်အကျငး်၊ ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၁၂။ 

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ 

4 Pew သ"ေတသန ေဖာငေ်ဒးBCငး်၊ ကမ\ာလံ"းဆိ"ငရ်ာ  ဘာသာေရးအေပS အစိ"းရဖိFCပ်ိမ= ြမaင်တ့က်လာြခငး်၊ ဇွန ်၂၀၁၈။ 
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သည ် ICCPR 5၏ ပ(ဒမ် ၂၆ တငွ ် အာမခထံားသည် ့ တနး်တdညမီx အကာအကယွရ်မSD&င့ ်

ဘာသာေရးသိ(မ့ဟ(တ ် ယံ(Rကညခ်ျက ် အေပIအေြခခေံသာ ခွြဲခားဆကဆ်မံSများအား ကာကယွ ်

တားဆးီမSD&င့ ်ကိ(ကည်ြီခငး် မh&ိပါ။ ” 

 ယေန ့ြဖစပ်ာွးေနေသာ ပဋပိက�များအြပားသည ် ကိ(းကယွရ်ာဘာသာ ကွြဲပားမSများ 

သိ(မ့ဟ(တ ်ဘာသာေရးကိ( အလွသဲံ(းစားြပZမSများအေပI အေြခခြံဖစပ်ာွးiပီး ယငး်တိ(ေ့Rကာင့လ်ညး် 

ပိ(မိ(ဆိ(းရွား ေစပါသည။် စနိေ်ခIမSအသစမ်ျား၊ ထdးကေဲသာစနိေ်ခIမSများ RကZံေတွkေနရေသာ 

မတညi်ငမိ်သည့ ် ဤကမqာfကးီတငွ ် FoRB သည ် iငမိ်းချမ်းေရးD&င့တ်ညi်ငမိ်မSရh&ိရန ်

ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် အေရးfကးီ ေသာ အခနး်က|မ& ပါဝငသ်ညက်ိ( အသမိ&တြ်ပZရန ်

အေရးfကးီပါသည။်  

 iငမိ်းချမ်းမSနညး်ပါးသည့ ် Dိ(ငင်အံများအြပားတငွ ် ဘာသာေရးမတdကွြဲပားမSများ၊ 

လကသ်င်ခ့ ံ Dိ(ငစ်မွ်း သိ(မ့ဟ(တ ် ေလးစားအသအိမ&တြ်ပZမSအဆင့မ်ျားလညး် အလနွန်မိ့်ကျသည။်  

ေဂျာ်ဒနဘ်(ရင ် H.M. King Abduhallah II ၏ အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယD်&င့ ် သာသနာေရးD&င့ ်

ယaေကျးမSေရးရာ အRကေံပးအရာh&ိချZပ် ြဖစသ်d    HRH Prince Ghazi bin Mohammad  က 

၂၀၁၃ ခ(D&စ၌် Clarence House  ၌  ေြပာRကား ခဲသ့ည့ ် မိန ့ခ်နွး်တငွ ် ယငး်ကစိ¦D&င့စ်ပ်လျaးiပီး 

ဥပမာတစခ်(ေြပာခဲပ့ါသည။်  ဆိ(မာလယီာDိ(ငင်ကံဲသ့ိ(ေ့သာ ကမqာေပI၌ လdမျိZး ၊ ဘာသာ၊ 

အမျိZးအDယွဆ်ိ(ငရ်ာများ တစမ်ျိZးတညး်အြဖစဆ်ံ(းေသာDိ(ငင်သံည ် လွနခ့ဲ်သည့ရ်ာစ(D&စ်တွင ်

ကမqာေပIတွငအ်ားအနည်းဆံ(းDိ(ငင်ြံဖစ်ခ့ဲiပီး မတdကဲွြပားမSများ ေသာငး်ေြပာငး် ေရာေD&ာမS အများဆံ(း 

Dိ(ငင်ြံဖစသ်ည် ့ အေမရိကန ် Dိ(ငင်သံည ် ၂၀ ရာစ(အတငွး် အားအေကာငး်ဆံ(း ြဖစေ်နသညမ်&ာ 

မေတာ်တဆတိ(ကဆ်ိ(ငမ်S မဟ(တပ်ါ။ ” 

 စးီပာွးေရးD&င့i်ငမိ်းေရးဆိ(ငရ်ာအငစ်တကီျ}k၏ သ(ေတသနတစခ်(တငွ ် ဘာသာေရး 

လတွလ်ပ်မSေကာငး်မနွေ်သာDိ(ငင်မံျားသည ် ဘာသာေရးလတွလ်ပ်မSအားနညး်သည့ ် Dိ(ငင်မံျား 

ထက ် ေယဘ(ယျအားြဖင့ ် ပိ(မိ(ချမ်းသာwကယဝ်သညက်ိ( ေတွk h&ိရသည။် ဘာသာေရးဆိ(ငရ်ာ 

 
5 CCPR အေထေွထမွCတ်ချက် ၂၂ - အပိ"ဒ ်၁၈ (အေတွးအေခS၊ ဆငြ်ခငတံ်"တရား၊ ကိ"းကွယ်သည်ဘ့ာသာ သိ"မ့ဟ"တ် 

သက်ဝငယံ်"@ကညမ်=ဆိ"ငရ်ာ လွတ်လပ်ခွင်)့ http://www.refworld.org/docid/453883fb22. 2 html 
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စစပ်ွဲများ ြဖစပ်ာွးြခငး်D&င့ ် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားချမ&တြ်ခငး်က ြပညတ်ငွး်D&င့ ် Dိ(ငင်တံကာ 

ရငး်D&းီြမVZပ်D&မံSများကိ( ယ(တေ်လျာေ့စiပီး စးီပာွးလ(ပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကမ်Sကိ( ေလျာပ့ါးေစသည့ ်

အတကွ ်FoRB ြဖစထ်နွး် မSသည ်စးီပာွးေရးဖွံk iဖိZးတိ(းတကမ်S6D&င့ ်အြပနအ်လ&နဆ်ကစ်ပ် ေနသည။် 

လ:တေ်တာ်ဆိ+ငရ်ာယCOရားများကိ+အသံ+းြပBြခငး်CGင့ ်အစိ+းရCGင့ပ်Fးေပါငး်Pပီး FoRB ကိ+ြမ7င့တ်ငြ်ခငး် 

 FoRB ကိ( ထနိး်သမိ်းရနအ်တကွ ်အစိ(းရများတငွ ်အဓိကတာဝနh်&ိသည။် ဥပေဒြပZ အဖွဲkဝင ်

တစဦ်း သိ(မ့ဟ(တ ် လ9တေ်တာ်အမတတ်စဦ်းအေနြဖင့ ် ြပညတ်ငွး်D&င့ ် Dိ(ငင်တံကာ ကတကိဝတ ်

များကိ( အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်D&င့ ် အစိ(းရအား FoRB ကိ( ြမVင့တ်ငရ်ာတငွ ်

အသံ(းြပZ ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငမ်ည့ ် လ9တေ်တာ်စနစအ်တငွး်တငွ ် အသံ(းြပZDိ(ငမ်ည့ ် နညး်လမ်း 

ကရိိယာများစာွ h&ိDိ(ငပ်ါသည။်  

FoRB အတကွ ်တာဝန်KGိသည့် အစိ+းရဌာနများ 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အစိ(းရ ဌာနများ၏ တရားစရီငပိ်(ငခ်ငွ့ေ်အာကတ်ငွ ် FoRB 

ကိ(ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည-်   

• ြပညတ်ငွး်တငွြ်ဖစပ်ာွးေနသည့ ် အRကမ်းဖကမ်Sများအတကွ ် တာဝနအ်h&ိဆံ(း 

ြဖစမ်ည့ ်ဌာနများမ&ာ ြပညထ်ေဲရးD&င့ ်တရားစရီငေ်ရးဌာနများြဖစသ်ည။်  

• အြခားေနရာများတငွြ်ဖစပ်ာွးသည့ ် အRကမ်းဖကမ်Sများအတကွ ် ြပညထ်ေဲရး 

ဝနf်ကးီ ဌာနh&ိဌာနများသည ်ဥပမာအားြဖင့ ်ဘာသာေရးဆိ(ငရ်ာ ဖမ်းဆးီD&ပ်ိစကမ်S 

ကစိ¦ရပ် များပါh&ိပါက ဒ(က�သညခ်ိ(လSခံငွ့ေ်တာငး်ခြံခငး်များအေပIတငွလ်ညး် 

ေဆာငရွ်က ်ရမည ်ြဖစသ်ည။် 

• Dိ(ငင်ြံခားေရးဝနf်ကးီဌာန သိ(မ့ဟ(တ ် အလားသ|ာနတ်dဌာနသည ် ကမqာတစဝ်&မ်း 

တငွ ် FoRB အား ြမVင့တ်ငြ်ခငး်D&င့ ် ကာကယွြ်ခငး်အတကွ ် အဓိက တာဝနh်&ိေသာ 

ဌာန ြဖစသ်ည။် သင့တ်ိ(ငး်ြပည၏်ကမqာတစဝ်နး်h&ိ သlံံ(းကနွယ်ကမ်ျားD&င့ ်

 
6 Grim၊ Clark FCင် ့Snyder၊ စးီပွားေရးလ"ပ်ရာတွင ်ဘာသာေရးလွတ်လပ်ခွင်က့ ေကာငး်ပါသလား၊ ၂၀၁၄ 

http://www.religjournal.com/pdf/ijrr10004.pdf 
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Dိ(ငင်တံကာ အဖွဲkများ ဥပမာအားြဖင့ ် က(လသမဂ�မ&တဆင့ ် ေပးပိ(ထ့ားေသာ 

မdဝါဒသေဘာထားများကိ( စံ(စမ်းDိ(ငသ်ည။်  

• Dိ(ငင်ြံခားေထာကပံ်မ့Sများအားစမီံခန ့ခ်ွေဲသာဌာနသညလ်ညး် FoRB အပါအဝင ်

လdအ့ခငွ့ေ်ရးကစိ¦ရပ်များကိ(လညး် ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငဖ်ွယh်&ိသည။်  

• FoRB အပါအဝင ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးကစိ¦များကိ(လညး်ေြဖh&ငး်ရDိ(ငဖ်ွယh်&ိသည့ ်

အတကွ ် ကာကယွေ်ရးD&င့ ် ကdးသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရးသညလ်ညး် Dိ(ငင်မံျားအRကား 

ပdးေပါငး် ဆကဆ်မံSတငွ ်အေရးပါေသာ အဓိကနယပ်ယမ်ျားြဖစသ်ည။်  

FoRB ဆိ(ငရ်ာ အစိ(းရ၏မdဝါဒကိ( စစိစေ်မးြမနး်ရနအ်တကွ ်အထကေ်ဖာ်ြပပါ ဝနf်ကးီ ဌာန 

များအနက် တစ်ခ( သိ(မ့ဟ(တ် တစ်ခ(ထက်ပိ(ေသာဌာနများD&င့ ် ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ရမည် 

ြဖစ်သည်။  

လတွေ်တာ်တငွေ်မးခွန်းများေမးြမန်းြခငး် 

 လ9တေ်တာ်တငွေ်မးခနွး်များေမးြမနး်ြခငး်သည ် Dိ(ငင်မံျားအလိ(က ် မတdညRီကပါ။ 

ဥပမာအားြဖင့ ် အDိyယိDိ(ငင်တံငွR်ကယပ်ငွ့ြ်ပေမးခနွး် (DSတြ်ဖင့ေ်ြဖRကားရန ် လိ(အပ်သည)်၊ 

Rကယပ်ငွ့မ်ြပေမးခနွး် (စာြဖင့ေ်ရးသားေြဖဆိ(ရနလ်ိ(အပ်သည)် သိ(မ့ဟ(တ ်၁၀ ရကအ်တငွး် 

အေြဖရh&ိရန ် လိ(အပ်သည် ့ l(တခ်ျညး် ေမးခနွး်များ (အေရးေပIေမးခနွး်များ) 

ဟd၍h&ိပါသည။် အေရးေပIေမးခနွး်များေမးြမနး်ြခငး်သည ် လျငြ်မနစ်ာွ အh&ိနြ်မင့တ်က ်

ြဖစပ်ာွးေနသည့ ် FoRB ဆိ(ငရ်ာြပဿနာD&င့စ်ပ်လျaးiပီး ေတာငး်ဆိ(ရာတငွ ် အလနွ ်

ထေိရာကမ်Sh&ိသည။်  

 စာြဖင့ေ်ရးသားေသာ လ9တေ်တာ်ေမးခနွး်များD&င့D် Sတြ်ဖင့ေ်မးေသာ လ9တေ်တာ် 

ေမးခနွး်D&စမ်ျိZးစလံ(းသည ်ေအာကပ်ါတိ(အ့ား ြပZလ(ပ်ရန ်အခငွ့အ်လမ်းတစခ်(ြဖစသ်ည-် 

• Dိ(ငင်တံငွး်ြဖစပ်ာွးေသာ FoRB ချိZးေဖာကမ်Sဆိ(ငရ်ာများကိ( တငြ်ပေဆးွေDးွDိ(ငi်ပီး 

က(စားမည့ ်နညး်လမ်းများအားေတာငး်ဆိ(Dိ(ငြ်ခငး် 

• FoRB ကာကွယ်ေရးD&င့ြ်မVင့တ်ငေ်ရးအေပI အစိ(းရ၏မdဝါဒများအား ေမးြမနး်Dိ(ငြ်ခငး် 
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• မိမိDိ(ငင်အံစိ(းရအေနြဖင့ ် မညသ်ည့ ် FoRB ကစိ¦ရပ်များ၊ ြပသာနာများကိ( အြခား 

Dိ(ငင်မံျားမ&အစိ(းရများD&င့ ်ပdးေပါငး်ေဆာငရွ်ကလ်ျကh်&ိသညက်ိ( ေမးြမနး်Dိ(ငြ်ခငး် 

• FoRB ချိZးေဖာကမ်Sြပသာနာတစရ်ပ်ရပ်အေပI ကိ(ငတ်ယွေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်တနွး်အား 

ေပးDိ(ငြ်ခငး် 

• က(နသ်ယွေ်ရး၊ ကာကယွေ်ရးD&င့ ် ေထာကပံ်က့dညမီSဆိ(ငရ်ာ ညVDိ Sငိး်ေဆးွေDးွမSများ 

သိ(မ့ဟ(တ ် သေဘာတdညမီSများတငွ ် အစိ(းရအေနြဖင့ ် FoRB ကိ( မညက်ဲသ့ိ( ့ 

ထည့သ်ငွး် ေဆာငရွ်ကေ်နသညက်ိ( ေသချာေအာငေ်လလ့ာဆနး်စစD်ိ(ငြ်ခငး် 

CWတြ်ဖင့ေ်မးခွန်းများေမးြမန်းြခငး် 

DSတြ်ဖင့ေ်မးခနွး်များမ&ာ fကZိတငi်ပီး ေနရ့ကအ်ချိနသ်တမ်&တေ်မးြမနး်ေသာ ေမးခနွး် 

များြဖစပ်ါသည။် လ9တေ်တာ်အချိနဇ်ယားအလိ(က ် ေြဖဆိ(ချိနသ်တမ်&တi်ပီး သကဆ်ိ(ငရ်ာဝနf်ကးီ 

ဌာနမ&တာဝနh်&ိေသာဝနf်ကးီများက လာေရာကေ်ြဖဆိ(ြခငး်ြဖစသ်ည။် 

အ/ကြံပBလ+ပ်ငန်းများ 

• Dိ(ငင်တံကာလတွလ်ပ်စာွ ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာေနတ့ငွ ် သိ(မ့ဟ(တ ် ၎ငး်ရကD်&င့ ်

နးီေသာကာလတငွ ် Dိ(ငင်ြံခားေရးအတကွ ် တာဝနh်&ိေသာ ဝနf်ကးီတစဦ်းD&င့ ်

လ9တေ်တာ်တငွ ် ေမးြမနး်ေဆးွေDးွေသာ အစအီစah&ိပါက ေမးခနွး်ေမးြမနး်ပါ။ 

ဥပမာအားြဖင့ ် 

• Dိ(ငင်ြံခားေရးဝနf်ကးီအား လတွလ်ပ်စာွ ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့D် &င့ပ်တသ်ကi်ပီး မRကာ 

ေသးခငက် ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့အ်ကြဲဖတ ်ေလလ့ာမS h&ိ/မh&ိD&င့ ်၎ငး်ကိ(ြမVင့တ်ငရ်န ်အစိ(းရ 

အေနြဖင့ ်မညသ်ည့အ်ချကမ်ျားေဆာငရွ်ကထ်ားသညက်ိ( ေမးြမနး်ပါ။ 

အစိ(းရက ဆကလ်ကလ်(ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ေမးခနွး်ကိ(လညး် မRကာခဏ 

ေမးြမနး်Dိ(ငသ်ည ်- 

• ကမqာေ့နရာအများအြပားတငွ ် လတွလ်ပ်စာွ ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့မ်&ာ အလနွအ်ားနညး် 

လျကh်&ိပါသည။် ဤအေရးfကးီေသာ ကစိ¦ရပ်များအေပIအRကြံပZရန ် လတွလ်ပ်စာွ 
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ကိ(းကယွ ် ယံ(Rကညခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ အထdးအRကေံပးတစဦ်းခန ့အ်ပ်ရန ် သိ(မ့ဟ(တ ် ေကာ်မh&င ်

တစရ်ပ်ဖွဲkစညး်ရန ်အစိ(းရအေနြဖင့ ်အစအီစa h&ိ/ မh&ိ။ 

ေရးသားထားေသာေမးခွန်းများ 

ေရးသားထားေသာ လ9တေ်တာ်ေမးခနွး်များသည ် လ9တေ်တာ်ြပက�ဒနိအ်ေပIတငွ ် မdတည ်

ြခငး်မh&ိသကဲသ့ိ( ့ ၀နf်ကးီအား လdကိ(ယတ်ိ(ငေ်မးခနွး်တစခ်(ထ(တရ်နအ်တကွ ် ဆDyမဲများ ေပIတငွ ်

အချိနက်(နဆ်ံ(းရသည့အ်DXရာယလ်ညး်မh&ိပါ။ ပိ(မိ(ြပည့စ်ံ(ေသာ တံ( ့ြပနမ်Sရh&ိDိ(ငေ်သာေRကာင့ ်

စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာေမးခနွး်များသည ် အသံ(းဝငသ်ည။် ၎ငး်တိ(သ့ည ် ပိ(မိ(အေသးစတိေ်သာ 

ေမးခနွး်များေမးရနအ်ေကာငး်ဆံ(းအခငွ့အ်လမ်းတစခ်(ြဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့-် 

အရီတD်&င့ဆ်းီရီးယားDိ(ငင်မံျားh&ိအစ¦လာမ်Dိ(ငင်ေံတာ ်(IS) ၏လSပ်h&ားမSများေRကာင့ ်ထခိိ(က ်

ခစံားေနရေသာ ဘာသာေရးလdနညး်စ(များအား သd/သdမ၏ဌာနမ&မညသ်ည့ ် အကdအညမီျား 

ေပးသညက်ိ( Dိ(ငင်တံကာဖွံk iဖိZးတိ(းတကမ်Sဆိ(ငရ်ာ၀နf်ကးီဌာနအား ေမးြမနး်ရန။် 

ဝန်Lကးီများထ ံတရားဝငေ်ပးစာများ  

၀နf်ကးီတစဦ်း သိ(မ့ဟ(တ ် အစိ(းရဌာနတစခ်(မ& ပိ(မိ(စaးစားထားေသာ တံ( ့ြပနမ်Sတစခ်(ကိ( 

ရh&ိရနအ်တကွ ် သငသ်ညသ်ကဆ်ိ(ငရ်ာ၀နf်ကးီထသံိ( ့ တရားဝင ် စာတစေ်စာငေ်ရးသားDိ(ငi်ပီး  

အချကအ်လက ် ပိ(မိ(ေပးDိ(ငသ်ည့ ် သ(ေတသနအစရီငခ်စံာ (သိ(မ့ဟ(တ)် အD&စခ်ျZပ်တစေ်စာငအ်ား 

ပdးတွတဲငြ်ပDိ(ငသ်ည။် လ9တေ်တာ်အမတအ်များအြပားက လကမ်&တေ်ရးထိ(းလိ(ကေ်သာ 

စာတစေ်စာငသ်ည ် အထdးသြဖင့ ်    ပါတစီံ(ကလကမ်&တေ်ရးထိ(းြခငး်ြဖစလ်xင ် ထိ(ကစိ¦D&င့ ်

ပတသ်က ်၍ စတိဝ်ငစ်ားမSအဆင့က်ိ( ြမVင့တ်ငေ်ဖာ်ြပရာေရာကသ်ည။် 

ထ+တြ်ပန်ချကမ်ျား 

အေြခအေနတစရ်ပ် သိ(မ့ဟ(တ ် ြပဿနာများကိ( အာlံ(စိ(ကလ်ာေစရန ် သငသ်ည ်

အများြပညသ်dD&င့ ် သကဆ်ိ(ငေ်သာပdးတွေဲRကညာချကထ်(တြ်ပနရ်န ် အြခားစတိတ်dသေဘာတd 

ေသာ လ(ပ်ေဖာ်ကိ(ငဖ်ကမ်ျား D&င့အ်တd အလ(ပ်လ(ပ်Dိ(ငသ်ည။် ထိ(သိ( ့ ပdးေပါငး်လ(ပ်ကိ(ငြ်ခငး်သည ်

မီဒယီာ၏စတိ၀်ငစ်ားမSကိ( ပိ(မိ(ရh&ိေစiပီး ေဒသတငွး်D&င့ ် Dိ(ငင်တံကာမ& ပိ(မိ(ကျယြ်ပန ့ေ်သာ 
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ပရိသတထ်သံိ( ့ ြပဿနာများကိ( ချြပDိ(ငသ်ည။် ဤထ(တြ်ပနခ်ျကက်ိ( IPPFoRB မ& 

စတငခ်ဲေ့သာစညး်lံ(းလSံkေဆာ်ေရးစာD&င့ ်ဆကစ်ပ်ပdးတွ၍ဲ လ(ပ်ေဆာငD်ိ(ငသ်ည။် 

 

 

ေဆးွေCးွြငငး်ခံ+မWများ 

ေဆးွေDးွြငငး်ခံ(မSများသည ် ကစိ¦တစခ်(ကိ( Rကာh&ညပိ်(မိ(အာlံ(စိ(ကD်ိ(ငသ်ည့ ် အခငွ့အ်လမ်း 

တစခ်(ကိ( ေပးသည။် ၎ငး်တိ(သ့ည ်အစိ(းရသိ(အ့RကြံပZချကမ်ျားတငြ်ပရနD်&င့ ်၀နf်ကးီအတကွ ်သd၏ 

အေြဖများအား စနိေ်ခIရန ်အခငွ့အ်ေရးတစခ်(ြဖစသ်ည။် 

အ/ကြံပBလ+ပ်ငန်း - 

FoRB၏ကမqာတစဝ်&မ်းအေြခအေနD&င့အ်စိ(းရ၏တ(န ့ြ်ပနမ်SအေRကာငး်ေဆးွေDးွပွဲတစခ်(ြပZ

လ(ပ်ပါ။ 

/ကားနာမWများ 

RကားနာမSများ ြပZလ(ပ်ြခငး်အားြဖင် ့အသအိြမငပ်ငွ်သ့ည် ့အရပ်ဘကလ်dအ့ဖွဲkအစညး် D&င့/် 

သိ(မ့ဟ(တ ် ချိZးေဖာကမ်Sကျ}းလနွခ်ဲရ့သdများ (သdတိ( ့ အDXရာယက်ငး်စာွပါဝငD်ိ(ငလ်xင)် ထမံ& 

လdသနိညး်ေသာြပဿနာများကိ( RကားသေိဆးွေDးွDိ(ငi်ပီး၊ အဆိ(ပါ ြပဿနာတစခ်(အတကွ ်

အသပိညာေပးDိ(ငေ်သာ အခငွ့အ်လမ်းတစရ်ပ်ကိ( ေဖာ်ေဆာငေ်ပးသည။် 

အ/ကြံပBလ+ပ်ငန်း - 

FoRB D&င့ပ်တသ်က၍် လdထ(အေြခြပZလdအ့ဖွဲkအစညး်များD&င့အ်တdRကားနာြခငး် ြပZလ(ပ်ပါ 

အထdးသြဖင့ ်အလနွဆ်ိ(းရွားသည့အ်ေြခအေနကိ(မီးေမာငး်ထိ(းြပြခငး် သိ(မ့ဟ(တ ်FoRB D&င့ ်အြခား 

လdအ့ခွင့အ်ေရးြပဿနာများြဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာထ(တ်ေဖာ်ေြပာဆိ(ြခငး်၊ အမျိZးသမီးများ 

အခွင့အ်ေရး၊ ကေလးသdငယ ်အခငွ့အ်ေရး စသညတ်ိ(D့ &င့ဆ်ကစ်ပ်ေဆးွေDးွြခငး်၊ 

ဥပေဒြပBေရး 
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တနး်တdညမီxမSh&ိြခငး်D&င့ခ်ွြဲခားဆကဆ်မံSမh&ိြခငး်၊ လdနညး်စ(အခငွ့အ်ေရးD&င့ ် FoRB ဆိ(ငရ်ာ 

ဥပေဒအသစက်ိ(အဆိ(တငသ်ငွး်Dိ(ငi်ပီး / သိ(မ့ဟ(တ ်FoRB အပါအဝင ်အေြခခ ံအခငွ့အ်ေရးများD&င့ ်

လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားကိ(ပါထခိိ(ကေ်စDိ(ငသ်ည့ ် အဆိ(ြပZထားသည့ဥ်ပေဒ ြပဌာနး်ချကမ်ျားကိ( 

ြပငဆ်ငD်ိ(ငပ်ါသည။် အရပ်ဘကလ်dအ့ဖွဲkအစညး်D&င့ေ်ကာငး်မနွေ်သာ ဆကဆ်ေံရးသည ်

ဤေနရာတငွ ် အေထာကအ်ကdြပZDိ(ငသ်ည။် အဘယေ်Rကာင့ဆ်ိ(ေသာ် Dိ(ငင်တံကာD&င့/်သိ(မ့ဟ(တ ်

ေဒသဆိ(ငရ်ာ အစိ(းရမဟ(တေ်သာအဖွဲkအစညး်များ (NGO) များသည ်အထdးစိ(းရိမ်ဖွယရ်ာh&ိေသာ 

ဥပေဒြပZေရးဆိ(ငရ်ာ အစပျိZးမSများကိ(ေဖာ်ထ(တD်ိ(ငi်ပီး FoRB ကိ( ပိ(မိ(ေကာငး်မနွစ်ာွ 

အကာအကယွေ်ပးDိ(ငမ်ည့ ်ြပငဆ်ငမ်Sများကိ(အRကြံပZDိ(ငသ်ည။် 

မဲဆC[နယအ်တငွး်လWပ်KGားမW 

သင၏်ေဒသမဲဆDyနယေ်ြမh&ိ ဖမ်းဆးီမSများအေRကာငး်ေမးြမနး်ြခငး်၊ အမSစစေ်ဆး 

စရီငြ်ခငး်အား ေလလ့ာြခငး်ြဖင် ့တရားေရးဆိ(ငရ်ာ လ(ပ်ငနး်စaများကိ( ေသချာစာွ စစေ်ဆးြခငး်၊ 

အကျaးသားများထ ံ သာွးေရာကR်ကည်l့S ြခငး်၊ မတdကွြဲပားေသာဘာသာဝငမ်ျား၊ ဘာသာမဲ ့

လdငယလ်dရွယမ်ျား၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားD&င့ ် အမျိZးသမီးအ(ပ်စ(များ အပါအ၀င ်

အရပ်ဘကလ်dအ့ဖွဲkအစညး်များD&င့ ် ေတွkဆံ(ြခငး် စသညတ်ိ(က့ိ( သငေ်ဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည။် 

ကွြဲပားေသာေဒသခအံသိ(ငး်အဝိ(ငး်တစခ်(တငွ ် သိ(မ့ဟ(တ ် ြပညပ်တငွ ် ချိZးေဖာကမ်Sများh&ိပါက 

ကိ(ယစ်ားလ&ယအ်ဖွဲk D &င့အ်တd အဆိ(ပါ အသိ(ငး်အဝိ(ငး်များသိ( ့ သာွးေရာက ်Dိ(ငသ်ည။် ဤအရာသည ်

FoRB ချိZးေဖာကမ်Sများကိ( RကZံေတွkခစံားခဲရ့သdများအား ေထာကခ်မံS ြပသမညြ်ဖစi်ပီး အထကပ်ါ 

လ9တေ်တာ်လSပ်h&ားမSများတငွ ် ပါ၀ငရ်န ် သင၏်လ(ပ်ေဆာငစ်မွ်းရညက်ိ( အသေိပးရနD်&င့ ်

ြမVင့တ်ငရ်နြ်ဖစသ်ည။် သငသ်ည ်သင၏်ေတွk h&ိချကမ်ျားD&င့ ် ြပညသ်dလdထ(ကိ(ယစ်ား လ9တေ်တာ်၌ 

လ(ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားD&င့ ် အထdးသြဖင့က်စိ¦ရပ်များ (သိ( ့) ကစိ¦ရပ်များအေပI လdထ(အေြခြပZ 

အဖွဲkအစညး်များ၏ ပံပိ့(းမSများကိ( အေသးစတိေ်ဖာ်ြပရန ်လdမSမီဒယီာကိ( အသံ(းြပZ Dိ(ငသ်ည။် 

 

အထFးကိ+ယစ်ားလGယမ်ျား၊ သတံမန်များသိ+မ့ဟ+တသ်အံမတမ်ျား 
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ဤအခွင့အ်ေရးအေပI အစိ(းရ၏အာlံ(စdးစိ(က်မSကိ(တိ(းြမVင့D်ိ(ငရ်နအ်တွက် Dိ(ငင်အံများအြပား 

သည ်FoRB အတကွ ်အထdးသတံမန ်သိ(မ့ဟ(တ ်သတံမနf်ကးီရာထdးများ ခန ့အ်ပ်ခဲR့ကသည။် 

လကK်Gိ FoRB သအံမတသ်ိ+မ့ဟ+တအ်ထFးသတံမန်ရာထFးများ - 

အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်(တငွ ် အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာဘာသာေရးလတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ 

အေမရိကနသ်တံမနအ်ြဖစခ်န ့အ်ပ်ြခငး်ကိ( ၁၉၉၈ ခ(D&စ ် ကနွဂ်ရကအ်ြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ 

ဘာသာေရး လတွလ်ပ်ခငွ့အ်ကဥ်ပေဒြဖင့ ် ပံ(ေဖာ်ခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် သတံမနသ်ည ် ဘာသာေရး 

လတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ( Dိ(ငင်ြံခားေရးမdဝါဒတငွ ် အဓိကရညမ်&နး်ချကအ်ြဖစ ် ြမVင့တ်ငရ်နတ်ာ၀နယ်d 

ထားသည် ့ Dိ(ငင်တံကာ ဘာသာေရးလတွလ်ပ်ခငွ့ ် (IRF) ၏ အfကးီအကြဲဖစသ်ည။် IRF သည ်

အထdးစိ(းရိမ်ဖွယရ်ာh&ိေသာ Dိ(ငင်မံျားအေRကာငး် D&စစ်aအစရီငခ်စံာတငြ်ပရiပီး အြပညြ်ပည ်

ဆိ(ငရ်ာ ဘာသာေရးလတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာေကာ်မh&င ် (USCIRF) D&င့န်းီကပ်စာွ အလ(ပ်လ(ပ်သည။် 

အဆိ(ပါသအံမတf်ကးီကိ( အထက ်လ9တေ်တာ်က အတညြ်ပZြခငး်မြပZမီ သမ{တက အမညစ်ာရငး် 

တငသ်ငွး်သည။် 

• ၂၀၁၂ ခ(D&စတ်ငွ ်ေနာ်ေဝDိ(ငင်သံည ်Dိ(ငင်ရံပ်ြခားတငွ ်လတွလ်ပ်စာွ ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ ်ကိ( 

ြမVင့တ်ငေ်ရး အစိ(းရ၏fကZိးပမ်းမSများကိ( ကdညေီထာကပံ်ရ့နအ်တကွ ် လတွလ်ပ်စာွ 

ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယက်ိ( ခန ့အ်ပ်ခဲသ့ည။် 

•  ဥေရာပေကာ်မh&ငသ်ည ်ဥေရာပသမဂ�ြပငပ်တငွ ်လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွ ်ယံ(Rကညခ်ငွ့ ်D&င့ ်

လတွလ်ပ်ခငွ့တ်ိ(းြမVင့ေ်ရးအတကွ ်၂၀၁၆ ခ(D&စေ်မလတငွ ်လတွလ်ပ်စာွ ကိ(းကယွ ်ယံ(Rကည ်

ခငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယက်ိ(ခန ့အ်ပ်ခဲi့ပီး အဓိကတာဝနမ်&ာ မတdကွြဲပားမSD&င့ ်

ဘာသာများအချငး်ချငး် အRကားေတွkဆံ(ေဆးွေDးွမSများကိ( ေလးစားြခငး်အေပI အာlံ(စိ(က ်

ေဆာငရွ်ကရ်န ်ြဖစသ်ည။် 

• ၂၀၁၁ ခ(D&စ ် ဇနန်ဝါရီလတငွ ် လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ အထdး 

ကိ(ယစ်ားလ&ယက်ိ( ဒနိး်မတD်ိ(ငင်ြံခားေရးlံ(း၏ တရားစရီငပိ်(ငခ်ငွ့ေ်အာကတ်ငွ ် ခန ့အ်ပ် 

ခဲသ့ည။် အဆိ(ပါlံ( း၏အဓိကတာဝနမ်&ာ ဘာသာေရးလdနညး်စ(များအေနြဖင့ ် ၎ငး်တိ(၏့ 

အခငွ့အ်ေရးများကိ( ထနိး်သမိ်းရန၊် FoRB ကိ(ြမVင့တ်ငေ်နေသာ အရပ်ဘက ်
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အဖွဲkအစညး်များကိ( ေထာကပံ်ရ့န၊် ဒနိး်မတD်ိ(ငင်၏ံ FoRB ချိZးေဖာကမ်SများD&င့ ်ပတသ်က၍် 

Dိ(ငင်တံကာ ၏အစရီငခ်မံS အားေကာငး်လာေစရန၊် ကမqာတစဝ်&မ်းတငွ ် လတွလ်ပ်စာွ 

ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့က်ိ( အေြခခလံdအ့ခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ်အေနြဖင့ ်ြမVင့တ်ငရ်န ်ြဖစသ်ည။် 

• ဂျာမနအီစိ(းရသည ် ၂၀၁၈ ခ(D&စ၊် မတလ်၌ စးီပာွးေရးပdးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်SD&င့ ် ဖွံ k iဖိZး 

တိ(းတကမ်S၀နf်ကးီဌာန၏တရားစရီငပိ်(ငခ်ငွ့ေ်အာကတ်ငွ ် ကမqာလံ(းဆိ(ငရ်ာ ဘာသာေရး 

လတွလ်ပ်ခငွ့အ်တကွ ် ဖကဒ်ရယအ်စိ(းရေကာ်မh&ငန်ာ၏အခနး်က|ကိ( ပံ(ေဖာဖ်နတ်းီခဲ ့

သည။် ေကာ်မh&ငန်ာသည ် D&စD်&စတ်စf်ကမိ်ဖယဒ်ရယအ်စိ(းရထအံစရီငခ်စံာ တငသ်ငွး် 

ရသည။် 

• ၂၀၁၈ ခ(D&စ ်ဇdလိ(ငလ်တငွ ် iဗိတနိသ်ည ်FoRB အတကွ ်အထdးသတံမနတ်စဦ်းကိ( ခန ့အ်ပ် 

ခဲေ့သာ်လညး် ၎ငး်သတံမန၏် တာဝနမ်ျားအား အတအိကျသတမ်&တရ်န ် ကျနh်&ိေန 

ေသးသည။် 

အ/ကြံပBလ+ပ်ငန်း - 

• သင၏်Dိ(ငင်တံငွ ် FoRB သတံမန ် သိ(မ့ဟ(တ ် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယh်&ိပါက ၎ငး်တိ(ထ့ ံ

စာေရးiပီး FoRB ကစိ¦များကိ(အာlံ(စိ(ကေ်စပါ။  

• ေမးခနွး်တစခ်(ကိ(တငြ်ပပါ သိ(မ့ဟ(တ ် လိ(အပ်ပါက ဤအခနး်က|ကိ(  ထပ်မံတိ(းြမVင့ ်

ေပးရန ်သင့အ်စိ(းရအား ေတာငး်ဆိ(သည့ ်စာတစေ်စာငေ်ရးပါ။ 

• အကယ၍်သင့D်ိ(ငင်တံငွ ် ထိ(ကိ(ယစ်ားလ&ယ ် (သိ(မ့ဟ(တ)် သတံမနက်ိ( ခန ့ထ်ားရြခငး်က 

အကျိZးh&ိမညြ်ဖစi်ပီး ယငး်ရာထdးကိ( ခန ့ထ်ားြခငး်မh&ိေသးပါက ထိ(ရာထdးကိ(ခန ့အ်ပ်ရန ်

သင့အ်စိ(းရအား ေတာငး်ဆိ(သည့ ်စာတစေ်စာငက်ိ(ေရးပါ။ 

ေကျးဇ1းြပ4၍မ7တသ်ားပါ - ဤလ@ပ်ေဆာငမ်Cကိ@မြပ4လ@ပ်မီ၊ မညသ်ည့န်ညး်လမ်းက အထေိရာကဆ်ံ@း 

ြဖစမ်ညက်ိ@သ@ေတသနြပ4လ@ပ်ရမည။် သကဆ်ိ@ငရ်ာ အရပ်ဘကလ်1မCအဖဲွTအစညး်များက FoRB ၏ စညး်Zံ@း 

လCံTေဆာ်ေရးကိ@တိ@းြမ[င့ရ်ာတငွ ် ထိ@အခနး်က]ကိ@ ဖနတ်းီသင့ ် / မသင့_်7င့ ် ဖနတ်းီ`ပီးြဖစပ်ါက ယငး်ကိ@ ပိ@မိ@ 

ထေိရာကေ်စရန ်မညသ်ိ@ ့ ေဆာငရွ်က_်ိ@ငမ်ညက်ိ@ အbကြံပ4_ိ@ငသ်ည။်  
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ပါတစီံ+အ+ပ်စ+များ၊ ေကာ်မတမီျား သိ+မ့ဟ+တ ်=ွန ့်ေပါငး်အဖဲွ]များ 

ဥေရာပပါလမီနတ်ငွပ်ါ ၀ငသ်ည့ ် ပါတစီံ(အ(ပ်စ(များသည ် လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားအတကွ ်

FoRB ြပသာနာများကိ( စ(စညး်iပီး ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာ ေဆးွေDးွေစသည့ ် အားေကာငး်ေသာ 

ပလကေ်ဖာငး်များြဖစသ်ည။် 

Cross Party အ(ပ်စ(များသည ်FoRB သကဆ်ိ(ငရ်ာ အေRကာငး်အရာ သိ(မ့ဟ(တ ်Dိ(ငင်မံျား 

ေပIမdတညi်ပီး ကွြဲပားDိ(ငသ်ည။် ၎ငး်တိ(သ့ည ်အရပ်ဘကလ်dအ့ဖွဲkအစညး်မ&ပံပိ့(းမSများ ပါဝင ်ေသာ 

ေဆးွေDးွပွဲများကိ( ဥပေဒြပZအဖွဲkများတငွ ် ကျငး်ပDိ(ငသ်ည။်ဤသိ(ေ့သာ အာlံ(စdးစိ(ကမ်S h&ိေသာ 

လ(ပ်ေဆာငမ်Sသည ် မRကာခဏဆိ(သလိ( လ9တေ်တာ်သတငး်များD&င့မ်ီဒယီာများ၏ အာlံ(ကိ( 

ဆွေဲဆာငD်ိ(ငေ်စသည။် ဥပမာ - လတွလ်ပ်စာွယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ လတွလ်ပ် ခငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ 

iဗိတနိ ် APPG သည ် အစရီငခ်စံာများကိ( လdထ(အေြခြပZလdအ့ဖွဲkအစညး်များD&င့ ်  ပdး 

ေပါငး်iပီးယdေကပါလမီနတ်ငွ ် FoRB ကိ(ြမVင့တ်ငရ်နR်ကားနာြခငး်D&င့အ်ြခားလ(ပ်ေဆာငမ်Sများကိ( 

ညVDိ Sငိး်ေဆာငရွ်ကသ်ည။် 

အြခားအမျိZးသားအဆင့အ်ဖွဲkများတငွ ် ေအာကပ်ါအဖွဲkများပါဝငသ်ည။် လတွလ်ပ်စာွ 

ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့D် &င့ ် ဘာသာေပါငး်စံ(သဟဇာတြဖစေ်စရန ် ပါကစ¦တနလ်9တေ်တာ် 

အမတမ်ျား - IPPFoRB နေီပါ၊ IPPFoRB ဘရာဇီး၊ IPPFRB ဟနွဒ်dးရပ်စ၊် လတွလ်ပ်ေသာ 

ဘာသာေရးလတွလ်ပ်ခငွ့အ်တကွ ် ေနာ်ေဝလ9တေ်တာ်အဖွဲk၊ ဒနိး်မတလ်တွလ်ပ်စာွကိ(းကယွ ်

ယံ(Rကညခ်ငွ့D် &င့ယ်ံ(Rကညခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာလ9တေ်တာ်များဆိ(ငရ်ာကနွယ်က၊် လတွလ်ပ်စာွ ကိ(းကယွ ်

ယံ(Rကညခ်ငွ့အ်တကွ ် ကေနဒါပါလမီနအ်မတမ်ျား၊ Pancasila Caucus (လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွ ်

ယံ(Rကညခ်ငွ့က်ိ( ြမင့မ်ားေသာဦးစားေပးကစိ¦တစရ်ပ်အေနြဖင့ ် lS ြမငေ်သာ အငဒ်ိ(နးီh&ား 

လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားပါဝငသ်ည့ ်လdအ့ခငွ့အ်ေရးအဖွဲk )။ 

အ/ကြံပBလ+ပ်ငန်း - 

• FoRB အေပIဆကလ်ကအ်ာlံ(စdးစိ(ကမ်Sကိ(ေသချာေစရနအ်လိ(င့ &ာ FORB ဆိ(ငရ်ာ ပါတစီံ( 

အဖွဲkတစဖ်ွဲ k သိ(မ့ဟ(တ ်ေကာ်မတကီိ(သင၏်ဥပေဒြပZေရးအဖွဲkတငွတ်ညေ်ထာငပ်ါ။ 
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• အကယ၍်သငသ်ည ် FoRB ဆိ(ငရ်ာ ပါတစီံ(ပါဝငေ်သာအဖွဲk၏အဖွဲk၀င ် သိ(မ့ဟ(တ ်

ေကာ်မတီအဖဲွkဝငြ်ဖစ်ပါက အေတွkအRကံZများ၊ အစီအစaများD&င့ပ်dးတဲွလ(ပ်ေဆာငမ်Sများ ကိ( 

မxေဝရနအ်တွက်အြခားDိ(ငင်မံျားမ& FoRB လ9တ်ေတာ်အဖဲွkများD&င့ေ်တွkဆံ(ေဆွးေDးွပါ။ 

 

ေကာ်မတမီျား 

ေကာ်မတမီျားအေနြဖင့ ် အစိ(းရသည၎်ငး်၏မdဝါဒများD&င့စ်ပ်လျaး၍ တာဝနခ်ရံန ်

ေဆာငရွ်ကရ်iပီး အထdးသြဖင့ ်အချိZ k ြပဿနာများကိ(ေမးြမနး်စံ(စမ်းDိ(ငသ်ည။် လdအ့ခငွ့အ်ေရး D&င့ ်

ပတသ်က၍် စံ(စမ်းစစေ်ဆးမSတစခ်(ခ(h&ိပါက FoRB D&င့သ်ကဆ်ိ(ငေ်သာ သတငး်အချက ်

အလကက်ိ(တငြ်ပပါ။ လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီျားD&င့ထ်ေိတွkဆကဆ်ြံခငး်သည ် FoRB အား 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးေဆးွေDးွမSများD&င့ ် ဆံ(းြဖတခ်ျကမ်ျားတငွ ် ထည့သ်ငွး်Dိ(ငရ်နအ်တကွ ် အေရးfကးီ 

ေသာနညး်လမ်းြဖစသ်ည။် သိ(မ့ဟ(တပ်ါက သကဆ်ိ(ငရ်ာေကာ်မတဦက¬ ကိ( ဆကသ်ယွi်ပီး FoRB 

ပါh&ိသည့ ်လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ စံ(စမ်းေမးြမနး်မSတစခ်(ြပZလ(ပ်ပါ။ 

 

 

 

ေဒသဆိ+ငရ်ာကန်ွရကမ်ျား 

IPPFoRB ကဲသ့ိ(ေ့သာ Dိ(ငင်တံကာကနွယ်ကမ်ျားအြပင ်ေဒသဆိ(ငရ်ာ ကနွယ်က ်များ သည ်

FoRB ကိ( ဦးတညေ်သာေထာကခ်အံားေပးမSအတကွ ် အခငွ့အ်လမ်းတစရ်ပ်ြဖစေ်စiပီး 

လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားပါဝငေ်ဆာငရွ်ကရ်နလ်ညး် အRကြံပZေပးသည။် 

ဥပမာများတငွေ်အာကပ်ါတိ(ပ့ါဝငသ်ည-် 

အာဆယီလံdအ့ခငွ့အ်ေရးအတကွလ်9တေ်တာ်အမတမ်ျား (APHR) - အာဆယီDံိ(ငင်မံျား မ& 

လကh်&ိလ9တေ်တာ်အမတမ်ျားD&င့ ် လ9တေ်တာ်အမတေ်ဟာငး်များ ပါဝငဖ်ွဲ kစညး်ထားေသာ 
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ဤအဖွဲkသည ် ဒမီိ(ကေရစDီ&င့လ်တွလ်ပ်မSကိ(ထနိး်သမိ်းရနD်&င့ ် ေရရညတ်ညတ်ံခ့ိ(ငi်မဲေသာ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ ေြဖh&ငး်ချကမ်ျားကိ( ြမVင့တ်ငရ်နလ်(ပ်ေဆာငေ်နသည။် FoRB ဆိ(ငရ်ာ 

လ9တေ်တာ်ကနွယ်ကတ်စခ်(ကိ( ဖွဲ kစညး်တညေ်ထာငရ်နလ်ညး် ေဆာငရွ်ကလ်ျကh်&ိသည။် 

IPPFoRB လကတ်ငအ်ေမရိက - သငသ်ည ် လကတ်ငအ်ေမရိကမ&လ9တေ်တာ်အမတ ်

တစဦ်း ြဖစပ်ါက IPPFoRB လကတ်ငအ်ေမရိကကိ( ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည။်  

AfriPAHR: ၂၀၁၇ ခ(D&စတ်ငွ ် အာဖရိကေတာငပိ်(ငး်ြပညန်ယမ်ျားမ& လ9တေ်တာ်အမတ ်

များသည ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအာဖရိကလ9တေ်တာ်ကိ( တညေ်ထာငခ်ဲသ့ည။် ဤအဖွဲk 

အစညး်သည ်FoRB ကိ( အထdးအာlံ(စိ(ကေ်ဆာငရွ်ကသ်ည။် 

အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န်အ/ကြံပBချက ်

အကယ၍် သငသ်ည ် ဤအ(ပ်စ(များမပါ၀ငေ်သာေဒသတစခ်(မ&ြဖစပ်ါက၊ ဥပမာ - 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာေဘာ်လကနလ်9တေ်တာ်အမတမ်ျား၊ IPPFoRB ေတာငပိ်(ငး် ေကာေ့ကး 

ဆပ် သိ(မ့ဟ(တ ်အေh& kအလယပိ်(ငး် IPPFoRB ကိ(ဖနတ်းီရနစ်aးစားပါ။ 

ေဒသဆိ+ငရ်ာလFအ့ခွင့အ်ေရးယCOရားများCGင့မ်ညသ်ိ+ဆ့ကဆ်ရံမညန်ညး် 

FoRB ကိ(ကာကယွရ်န၊် Dိ(ငင်တံကာစနစက်ိ( ြဖည့ဆ်ညး်ရနD်&င့ ်ေဒသဆိ(ငရ်ာ တနဖိ်(း များကိ( 

ေရာငြ်ပနဟ်ပ်သည့ေ်ဒသဆိ(ငရ်ာ လdအ့ခငွ့အ်ေရးစာချZပ်များတငွ ်ေအာကပ်ါတိ( ့ ပါဝငသ်ည-်  

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ ် အေြခခလံတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားကိ( ကာကယွရ်နအ်တကွ ် ဥေရာပ 

ကနွဗ်ငး်h&ငး် (၁၉၅၀) 

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအေမရိကနက်နွဗ်ငး်h&ငး် (၁၉၆၉) 

• လdသားD&င့လ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအာဖရိကပဋဉိာaစာတမ်း (၁၉၈၁) 

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အာရပ်ပဋဉိာaစာတမ်း (၂၀၀၄) 

• ဥေရာပသမဂ�၏အေြခခအံခငွ့အ်ေရး ပဋဉိာaစာတမ်း (၂၀၀၀) 

ြပညတ်ငွး်က(စားမSလ(ပ်ငနး်စဥ်များ က(နဆ်ံ(းသာွးသည်အ့ခါ သိ(မ့ဟ(တ ်အကျင့ပ်ျကြ်ခစားမS 

သိ(မ့ဟ(တ ် အDXရာယမ်ျားေRကာင့ ် ၎ငး်တိ( ့ လကလ်&မ်းမ&ီရနမ်ြဖစD်ိ(ငပ်ါက FoRB ချိZးေဖာကမ်Sများ 
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ပါ၀ငသ်ည့ ် ကစိ¦များကိ( ေဒသဆိ(ငရ်ာလdအ့ခငွ့အ်ေရးအဖွဲkအစညး်များD&င့ ် ယDXရားများသိ( ့ တငြ်ပ 

အh&ိနြ်မVင့တ်င ်ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည။်  

အာဖရိကသမဂ_ 

အiမဲတမ်းကိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျားေကာ်မတ ီ (PRC) တငွ ် အာဖရိကသမဂ�မ& အသအိမ&တြ်ပZ 

အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်မံျားမ&သအံမတအ်ဆင့က်ိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျားပါဝငသ်ည။် ၎ငး်သည ် ဆပ်ေကာ်မတ ီ

များစာွပါ၀ငသ်ည့အ်Rကေံပးအဖွဲk ြဖစi်ပီး (FoRB အဖွဲkမပါဝငေ်သာ်လညး်) အမSေဆာငေ်ကာငစ် ီ

၏အစညး်အေဝးများအတကွအ်စအီစaကိ(ြပငဆ်ငေ်ပးသည။် ၎ငး်သည ် အဖွဲkအစညး်၏အဓိက 

အစတိအ်ပိ(ငး်ြဖစေ်သာ အာဖရိကသမဂ�၏ညလီာခအံစအီစaကိ(ေရးဆွiဲပီး တစD်&စလ်xင ်D&စf်ကမိ် 

ေတွkဆံ(သည။် ြပညန်ယD်&င့အ်စိ(းရအfကးီအကမဲျား သိ(မ့ဟ(တ ် ၎ငး်တိ(၏့ အသအိမ&တြ်ပZ 

ကိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျားြဖင့ ် ဖွဲ kစညး်ထားiပီး ဥပေဒအြဖစ ် အာဏာတညေ်သာဆံ(းြဖတခ်ျကမ်ျား 

သိ(မ့ဟ(တ ် ေRကညာချကမ်ျားကိ(ချမ&တသ်ည။် မညသ်ည့D်ိ(ငင်၊ံ အဖွဲkအစညး် သိ(မ့ဟ(တ ် ေဒသ 

ဆိ(ငရ်ာ စးီပာွးေရးအသိ(ကအ်၀နး်မဆိ( ညလီာခအံစအီစaအတကွ ် အေRကာငး်အရာများကိ( 

အဆိ(ြပZDိ(ငသ်ည။် 

အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န်အ/ကြံပBချက ်

ထdးြခားသိသာေသာ FoRB ြပဿနာ သိ(မ့ဟ(တ် ြပငး်ထနi်ပီး D&င့/် သိ(မ့ဟ(တ် ဆက်လက် 

ြဖစပ်ာွးေနေသာချိZးေဖာကမ်Sများြဖစလ်ာသည်အ့ခါ ညVာတာေထာကထ်ားတတေ်သာ အစိ(းရ 

တစရ်ပ် အေနြဖင့ ် Dိ(ငင်ေံတာ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအဆင်တ့ငွ ် ေဆးွေDးွေဆာငရွ်ကD်ိ(ငရ်နအ်တကွ ်

AU ညလီာခ၏ံ အစအီစaတငွ ်ထည့သ်ငွး်ပါ။  

လFအ့ခွင့အ်ေရးCGင့ ် ြပညသ်Fအ့ခွင့အ်ေရး ဆိ+ငရ်ာအာဖရိကပဋညိာaစာတမ်းအား အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ြခငး် 

FoRB ကိ(လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ ် ြပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အာဖရိကပဋညိာaစာတမ်း၌ 

အfကမိ်များစာွေဖာ်ြပထားသည။် အထdးသြဖင့ပ်(ဒမ် ၈ တငွ ် “ ယံ(Rကညခ်ျကသ်ကဝ်ငမ်Sဆိ(ငရ်ာ 

လတွလ်ပ်ခငွ့၊် အလ(ပ်အကိ(ငD်&င့ဘ်ာသာေရးလတွလ်ပ်ခငွ့တ်ိ(က့ိ( အာမခရံမည။် အဆိ(ပါ 
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လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားကိ( ကန ့သ်တခ်ျZပ်ချယရ်နအ်လိ(င့ &ာ ဥပေဒD&င့အ်မိန ့မ်ျားတငွ ် ကျင့သ်ံ(းြခငး် 

မြပZရ” ဟ( ေဖာ်ြပထားသည။် 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးများဆိ(ငရ်ာအာဖရိကေကာ်မh&ငD်&င့လ်dအ့ခငွ့အ်ေရး 

D&င့ ် ြပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အာဖရိကတရားlံ(းတိ(က့ိ( ပဋညိာaစာတမ်း၏ အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်မSကိ( လယွက်dေချာေမွkေစရနအ်လိ(င့ &ာ တညေ်ထာငဖ်ွဲ kစညး်ခဲသ့ည။် 

လFအ့ခွင့အ်ေရးCGင့ြ်ပညသ်Fအ့ခွင့အ်ေရးဆိ+ငရ်ာအာဖရိကေကာ်မKGင ်

ဂမ်ဘယီာDိ(ငင် ံ Banjul တငွအ်ေြခစိ(ကေ်သာ ေကာ်မh&ငထ်တံငွ ် အဓိကလ(ပ်ငနး် တာဝန ်

(၃) ခ(h&ိပါသည-် 

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးများD&င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးများအားကာကယွြ်ခငး် 

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးများအားြမVင့တ်ငြ်ခငး် 

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့D် &င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအာဖရိကပဋညိာaစာတမ်း၏အနကအ်

ဓိပpါယဖ်ွင့ဆ်ိ(ြခငး်။ 

ြပညန်ယတ်စခ်(စသီည ် အာဖရိကပဋညိာaစာတမ်းကိ(လကမ်&တေ်ရးထိ(းiပီး ေနာက ်

D&စD်&စအ်Rကာတငွ ်ေကာ်မh&ငသ်ိ( ့ ကနဦးအစရီငခ်စံာတငသ်ငွး်ရiပီး ပဋဉိာaတငွေ်ဖာ်ြပပါ h&ိေသာ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့လ်တွလ်ပ်မSဆိ(ငရ်ာေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားD&င့စ်ပ်လျaးiပီး D&စD်&စ ် တစf်ကမိ် 

အစရီငခ်စံာတငသ်ငွး်ရန ် လိ(အပ်သည။် မိမိDိ(ငင်Dံ &င့သ်ကဆ်ိ(ငေ်သာ အစရီငခ်စံာကိ( လdအ့ခငွ့ ်

အေရးD&င့ ် ြပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အာဖရိကေကာ်မh&င၏် ဝကဘ်ဆ်ိ(ဒတ်ငွ ် ေလလ့ာDိ(ငi်ပီး 

အကယ၍် သင့D်ိ(ငင်အံတကွ ် ြပနလ်ညသ်ံ(းသပ်မSလိ(အပ်ချိနေ်ရာကi်ပီဆိ(ပါက သင့ေ်လျာ်ေသာ 

ေကာ်မh&ငန်ာများအား သကဆ်ိ(ငသ်ည့ြ်ပသနာများကိ( fကZိတငh်&ငး်ြပထား Dိ(ငသ်ည။် 

ေကာ်မh&ငန်ာ ၁၁ ဦး အြပင ် ေကာ်မh&ငတ်ငွ ် တကိျေသာ ြပဿနာများကိ( စံ(စမ်း 

စစေ်ဆးသည့ ် လ(ပ်ငနး်အဖွဲkများ၊ အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျားh&ိေသာ်လညး် FoRB D&င့ ်

ပတသ်က၍်ကိ(ယစ်ားလ&ယမ်h&ိေသးပါ။  
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ြပညတ်ငွး်ဥပေဒဆိ(ငရ်ာက(စားမSလ(ပ်ငနး်စဥ်များ က(နဆ်ံ(းသာွးသည်အ့ခါ အာဖရိက 

ပဋညိာaစာတမ်းကိ(မလိ(ကန်ာေသာ Dိ(ငင်တံစD်ိ(ငင်အံား ေကာ်မh&ငသ်ိ( ့ တိ(ငR်ကားDိ(ငသ်ည။် 

ေကာ်မh&ငသ်ည ် အေရးေပIတိ(ငR်ကားမSများကိ( အလျငအ်ြမန ် တ(န ့ြ်ပနD်ိ(ငသ်ည၊် ေတွk h&ိချက ်

များD&င့အ်RကြံပZချကမ်ျား ြပZလ(ပ်Dိ(ငသ်ည။် လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာကစိ¦များD&င့ဆ်ိ(ငေ်သာ 

အ(ပ်ချZပ်မSဆိ(ငရ်ာ Dိ(ငင်အံလိ(က ်ဆံ(းြဖတအ်ေရးယdမSများကိ( လကခ်အံသံ(းြပZDိ(ငသ်ည။် 

မညသ်ိ(ပ့ငဆ်ိ(ေစကာမd အRကြံပZချကမ်ျားကိ( အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ် သိ(မ့ဟ(တ ်

ေစာင့R်ကည့ ် ေလလ့ာရန ် ေကာ်မh&ငထ်တံငွ ် အငအ်ားမh&ိသည့အ်တကွ ် ေကာ်မh&ငအ်ေနြဖင့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အပိ(ငး်တငွ ် ြပသာနာများh&ိေနေသးသည။် မညသ်ိ(ပ့ငြ်ဖစေ်စ 

အေရးယdဆံ(းြဖတခ်ျကမ်ျားတငွ ် ဖိအားေပးမSပါh&ိiပီး ယငး်ကစိ¦များတငွ ် အေရးယdရာ၌ ပံပိ့(းေပး 

Dိ(ငသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ် ေကာ်မh&င၏်ဆံ(းြဖတခ်ျကမ်ျားကိ( ကာလRကာh&ည ် လိ(ကန်ာ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်S မh&ိြခငး်သည ် Eritrea D&င့ပ်တသ်ကေ်သာ အထdးစံ(စမ်းစစေ်ဆးေရး 

ေကာ်မh&ငဖ်ွဲ kစညး်ြခငး်D&င် ့အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်D&င့ ်တိ(က့ိ( ြဖစေ်ပIေစသည။် 

မေကျနပ်ချကမ်ျားကိ( ေအာကပ်ါအတိ(ငး် တိ(ငR်ကားDိ(ငသ်ည ်

လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ ်ြပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အတငွး်ေရးမ±း အာဖရိကေကာ်မh&င ် 

၃၁   Bijilo  ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲLayout၊ Kombo ေြမာကပိ်(ငး်၊ အေနာကတ်ိ(ငး်ေဒသ 

 P.O.Box 673 Banjul The Gambia 

 

တယလ်ဖီ(နး်  (220) 4410505 သိ(မ့ဟ(တ ်4410506 

ဖကစ် ်(22)) 4410504 

အးီေမးလ။် au-banjul @ africa-union-org www.achpr.org 

 

လFအ့ခွင်အ့ေရးCGင့ြ်ပညသ်Fအ့ခွင့အ်ေရးဆိ+ငရ်ာအာဖရိကတရားbံ+ း 
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လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအာဖရိကတရားlံ(းသည ် လdအ့ခငွ့အ်ေရး 

ကာကယွေ်ရးအတကွတ်ာဝနh်&ိသည့တ်ရားစရီငေ်ရးအဖွဲk ြဖစသ်ည။် ေကာ်မh&ငD်&င့ ် နးီကပ်စာွ 

အလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငသ်ည့တ်ရားlံ(း၏စရီငပိ်(ငခ်ငွ့က်ိ( လိ(ကန်ာရန ် တရားစရီငပိ်(ငခ်ငွ့က်ိ( သကဆ်ိ(ငရ်ာ 

Dိ(ငင်ကံလကခ်ခံဲသ့ည။် Dိ(ငင်ေံပါငး်h&စD်ိ(ငင်တံငွသ်ာ ယငး်သိ( ့ ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငခ်ဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။်7 

(missing footnote here)  

ြပညန်ယတ်စခ်(သည ် ၎ငး်၏တရားစရီငပိ်(ငခ်ငွ့က်ိ(လကခ်ေံRကာငး် ေRကြငာေနသမx 

ကာလပတလ်ံ(းတရားlံ(းသည ် ေကာ်မh&င၊် အာဖရိကအစိ(းရမဟ(တေ်သာအဖွဲkအစညး်များ၊ 

ေကာ်မh&ငh်&ိ ေလလ့ာသdအဆင့h်&ိ NGO များD&င့ ် တစဦ်းချငး်စမီ& တရားစွဆဲိ(မSများကိ( လကခ် ံ

Dိ(ငသ်ည။် ၎ငး်သည ် အခမဲြ့ဖစi်ပီး ေဒသတငွး်က(စားမSများက(နဆ်ံ(းသည့အ်ချိနမ်&စ၍ သတမ်&တ ်

ထားေသာ သင့ေ်လျာ်သည့ ် အချိနမ်&လွ၍ဲ (Statue of limitation) 

အမSတစခ်(တငွအ်ချိနက်န ့သ်တခ်ျကမ်ျားမh&ိေချ။ 

အမSကစိ¦တစခ်(အား မညသ်ိ( ့ တငသ်ငွး်ရမညဟ်dေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ( 

online တငွရ်h&ိDိ(ငသ်ည။် တနဇ်နး်နးီယား၊ Arusha h&ိတရားlံ(း၏lံ(းခနး်သိ(စ့ာတိ(က၊် အးီေမးလ၊် 

ဖကစ် ်သိ(မ့ဟ(တ ်စာပိ( ့ြခငး်ြဖင့ ်တငြ်ပရမည။် 

မGတပံ်+တငအ်ရာKGိ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအာဖရိကတရားlံ(း Mwalimu Julius Nyerere 

ထနိး်သမိ်းေရးစငတ်ာ၊ Dodoma Road, 

Dodoma လမ်း၊ 

P.O.Box 6274, Arusha, တနဇ်နး်နးီယား 

 
7 ဘနီင၊် Burkina Faso၊ Cote d lvoire၊ ဂါနာ၊ မာလီ၊ မာလာဝီ, တနဇ်နး်နးီယားFCင့တ်(နးီBCားသမvတFိ"ငင် ံ(၂၀၁၈ 

ခ"FCစေ်ဖေဖာ်ဝါရီလအထမိCနက်နသ်ည ်
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ဖ(နး်နပံါတ:် + 255-272970430 

အးီေမးလ:် info@african-court.org ၏ registrar@african-court.org 

 

အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န်အ/ကြံပBချက ်

ယငး်ကဲသ့ိ(ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး် မြပZရေသးပါက သင၏်Dိ(ငင်ကံိ( လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ ် ြပညသ်d ့ 

အခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ အာဖရိကတရားlံ(း၏တရားစရီငပိ်(ငခ်ငွ့သ်ိ(တ့ငြ်ပရနတ်ိ(ကတ်နွး်ပါ။ 

ပန်အာဖရိကန်လ:တေ်တာ် ( Pan- African Parliament ) 

ပနအ်ာဖရိကနလ်9တေ်တာ်သည(်PAP)သည ် အာဖရိကသမဂ�၏ဥပေဒြပZအဖွဲk ြဖစi်ပီး 

အာဖရိကလdမျိZးများD&င့ြ်ပညပ်ေရာကလ်dများကိ(ယစ်ား ထ(တေ်ဖာ်ေြပာဆိ(ခငွ့က်ိ(ရh&ိထားသည။် 

အာဖရိကh&ိဒမီိ(ကေရစ၊ီ လdအ့ခငွ့အ်ေရးများD&င့ြ်ပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရးများ၏ အေြခခမံdများကိ( 

ြမVင့တ်င ်ေပးသည။် ၎ငး်တငွ ်အာဖရိကသမဂ�အဖွဲkဝငြ်ပညန်ယတ်စခ်(စမီ& လ9တေ်တာ်အမတ ်ငါးဦး 

ပါ၀ငသ်ည။် ၎ငး်တိ(အ့ား တိ(ကlိ်(ကေ်ရွးေကာကတ်ငေ်ြမVာကြ်ခငး်မခရံဘ ဲ မျကD်&ာစံ(ည ီ

အစညး်အေဝးD&စf်ကမိ်D&င့ ် အiမဲတမ်းေကာ်မတမီျား၏ D&စစ်aအစညး်အေဝး(၂) fကမိ်လညး် 

တကေ်ရာကရ်သည။် 

PAP ၏ အiမဲတမ်းေကာ်မတ ီ ၉ ခ( D&င့အ်တd အထdးပdးေပါငး်ေကာ်မတတီစခ်(တငွ ်

သမဂ�အတငွး်h&ိ လတွလ်ပ်ခငွ့၊် Dိ(ငင်သံားအခငွ့အ်ေရး၊ တရားမxတမS၊ လdအ့ခငွ့ ် အေရးD&င့ ်

ြပညသ်dအ့ခငွ့အ်ေရး၊  အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများဆိ(ငရ်ာ အေြခခမံdများကိ( ချမ&တi်ပီး 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးများအတကွေ်ဆာငရွ်ကမ်ည့ ်  တရားမxတမSD&င့လ်dအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ ီ လညး် 

ပါဝငသ်ည။် ဤေကာ်မတDီ&င့ ် PAP ၏ေဒသဆိ(ငရ်ာ ေကာ်မတ ီ ၅ ခ(8သည ် FoRB ြပဿနာများ 

အပါအ၀င ် အဓိကြပသာနာများအေပI သေဘာတdညမီSရh&ိေရး စညး်lံ(းေဆာ်ဩရာတငွ ် အသံ(း 

ဝငေ်သာ ေနရာများ ြဖစသ်ည။် 

 
8 အာဖရိက အလယ်ပိ"ငး်၊ အာဖရိက အေBCH ပိ"ငး်၊ အာဖရိက ေြမာက်ပိ"ငး်၊ အာဖရိက ေတာငပိ်"ငး်၊ အာဖရိက အေနာက်ပိ"ငး်။  
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PAP တငွ ် ဥပေဒြပZေရးအာဏာမh&ိေသာ်လညး် နညး်ဥပေဒ ၇၂ (၁) တငွ ် သကဆ်ိ(ငရ်ာ 

အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်မံ& မညသ်ည့D်ိ(ငင်သံားမဆိ( ယငး်အေပIတိ(ကlိ်(ကအ်ကျိZးသကေ်ရာကေ်သာ၊ 

အာဖရိကသမဂ�၏ လSပ်h&ားမSD&င့သ်ကဆ်ိ(ငသ်ည့က်စိ¦ရပ်အတကွ ် လ9တေ်တာ်သိ( ့ အသနားခ ံ

တိ(ငR်ကားစာကိ( ေပးပိ(ေ့ြဖh&ငး်ပိ(ငခ်ငွ့h်&ိသညဟ်(ေဖာ်ြပထားသည။် FoRB ချိZးေဖာကမ်Sကိ( သhိ&ိ 

ေစရနအ်တကွထ်ိ( အသနားခစံာကိ( PAP သိ(တ့ငသ်ငွး်Dိ(ငသ်ည။် 

အများအားြဖင့ ် အာဖရိလ9တေ်တာ်အမတမ်ျားသည့ ် ၎ငး်တိ(၏့ေဒသဆိ(ငရ်ာ 

ပနအ်ာဖရိကနပ်ါလမီနအ်မတမ်ျားD&င့ဆ်ကသ်ယွ၍် ေဆးွေDးွြငငး်ခံ(ရနအ်ဆိ(ြပZချကက်ိ( တငြ်ပ 

Dိ(ငရ်နအ်တကွ ် ေတာငး်ဆိ(Dိ(ငသ်ည။် ေဆးွေDးွမSမြပZလ(ပ်မီအြခားအဖွဲkဝင ် တစဦ်း မ& အဆိ(ကိ( 

တငရ်နလ်ိ(အပ်သည။် အကယ၍် PAP မ& ယငး်ကစိ¦D&င့ပ်ါတသ်က၍် သတငး်အချက ် အလက ်

ပိ(မိ(လိ(အပ်သညဟ်(ဆံ(းြဖတပ်ါက ၎ငး်သည ်သကဆ်ိ(ငရ်ာDိ(ငင်သံိ( ့ အချကအ်လက ်h&ာေဖွေရးအဖွဲk 

(သိ(မ့ဟ(တ)် ေလလ့ာသdများေစလ9တြ်ခငး်များကိ( ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည။် ယငး်က FoRB 

ချိZးေဖာကမ်Sများကိ(အာlံ(စိ(ကရ်နထ်ေိရာကေ်သာနညး်လမ်းတစခ်(ြဖစD်ိ(ငသ်ည။် 

အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န်အ/ကြံပBချက ်

• PAP သိ(သ့ကဆ်ိ(ငရ်ာ FoRB ကစိ¦D&င့ပ်တသ်က၍် အသနားခလံ9ာ တငသ်ငွး်ရန၊်  

• FoRB D&င့ပ်တသ်တ၍် အဆိ(တငသ်ငွး်ရနD်&င့ ်ဒ(တယိအfကမိ်အဆိ(တငသ်ငွး်ရန ်ပန-်

အာဖရိကနလ်9တေ်တာ်အမတမ်ျားအား ဖိအားေပးပါ။ 

 

အေKG ]ေတာငအ်ာKGCိ+ငင်မံျားအသငး် (အာဆယီ)ံ 

အာဆယီမံdေဘာငအ်တငွး်၌ လdအ့ခငွ့အ်ေရးယDXရားမh&ိပါ။ လကh်&ိတကွ ်  အာဆယီ ံ

လdအ့ခငွ့အ်ေရးေRကညာစာတမ်းD&င့ ် အာဆယီအံစိ(းရများအRကားလdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ 

ေကာ်မh&င ် (AICHR) တငွသ်ာ ထနိး်ချZပ်ေဆာငရွ်ကထ်ားသည။် D&စမ်ျိZးလံ(းတငွ ် အားနညး်ချက၊် 

အားသာချကမ်ျားh&ိသည။် ထိ(အ့ြပင ် ၎ငး်တိ(၏့ တရား၀ငဥ်ပေဒစနစြ်ပငပ်တငွ ် ကျ}းလနွ ်
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ခရံသdများသည ်FoRB ချိZးေဖာကမ်Sများအားတိ(ငR်ကားDိ(ငသ်ည့ ်ေဒသဆိ(ငရ်ာတရားlံ(း သိ(မ့ဟ(တ ်

ယDXရားများမh&ိပါ။ 

အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န်အ/ကြံပBချက ်

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးအတကွ ် အာဆယီပံါလမီနအ်မတမ်ျားD&င့ ် ပdးေပါငး်iပီး ကနွရ်ကတ်စခ်( 

အေနြဖင့ ်စညး်lံ(းေဆာ်ဩပါ။ လdအ့ခငွ့အ်ေရးေRကညာစာတမ်း အားေကာငး်လာေစေရး၊ 

တိ(ငR်ကားDိ(ငမ်ည့ ် ယDXရားတစခ်(D&င့ ် တရားlံ(းတစခ်(တညေ်ထာငD်ိ(ငေ်ရး အပါအဝင ်

အာဆယီလံdအ့ခငွ့အ်ေရးမdေဘာငြ်ပZြပင ် ေြပာငး်လေဲရးအတကွ ် အရပ်ဖက ်

အဖွဲkအစညး်များD&င့ ်ပdးေပါငး်ပါ။ 

ဥေရာပသမဂ_ 

ဥေရာပေကာငစ် ီ(CoE) 

ဥေရာပေကာငစ်သီည ် ဥေရာပတိ(ကf်ကးီ၏အဓိကလdအ့ခငွ့အ်ေရးအဖွဲkအစညး်ြဖစi်ပီး 

အဖွဲkဝင ် ၄၇ ဦးပါ၀ငသ်ည။် အေထေွထအွတငွး်ေရးမ±းချZပ်D&င့ ် လကေ်ထာကအ်ေထေွထ ွ

အတငွး်ေရးမ±းချZပ်တိ(က့ ဦးေဆာငi်ပီး အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်မံျားမ& Dိ(ငင်ြံခားေရး၀နf်ကးီများြဖင့ ် ဖွဲ kစညး် 

ထားေသာေကာ်မတလီညး်ပါh&ိသည။် ၎ငး်သည ် မdဝါဒD&င့ပ်တသ်က၍် ဆံ(းြဖတခ်ျကခ်ျမ&တi်ပီး 

ဘတဂ်ျကD်&င့လ်(ပ်ငနး်လSပ်h&ားမSများကိ( အတညြ်ပZသည။် လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာကစိ¦များကိ( 

သးီြခားလတွလ်ပ်စာွေြဖh&ငး်ေသာ လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာေကာ်မh&ငန်ာတစဦ်းပါh&ိသည။် 

ဥေရာပေကာငစ်၏ီလ9တေ်တာ်တငွ ် အဖွဲkဝင ် ၃၂၄ ဦးပါh&ိiပီး ေဆးွေDးွြငငး်ခံ(Rကသည့ေ်နရာ 

ြဖစသ်ကဲသ့ိ( ့ ယငး်လ9တေ်တာ်ကပင ် အေထေွထအွတငွး်ေရးမ±းချZပ်၊ လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ 

ေကာ်မh&ငန်ာD&င့ ် ဥေရာပတရားlံ(း၏ တရားသdfကးီများကိ( ေရွးေကာကတ်ငေ်ြမVာကသ်ည။် 

ေရွးေကာကပ်ွဲများကိ( ေစာင့R်ကည့ေ်လလ့ာiပီး ေကာ်မတမီျားတငွလ်တတ်ေလာေဆးွေDးွမS 

များကိ(စစေ်ဆးသည။် ဥေရာပေကာငစ်တီငွ ် အဖွဲkအစညး် ၄၀၀ ခန ့ပ်ါ၀ငသ်ည့ ် Dိ(ငင်တံကာ 

အစိ(းရမဟ(တေ်သာ အဖွဲkအစညး်များကနွဖ်ရင့လ်ညး်h&ိသည။် 
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ေကာငစ်၏ီအြခားအဓိကအဂ~ ါတစခ်(မ&ာ ဥေရာပလdအ့ခငွ့အ်ေရးတရားlံ(း (ECtHR) 

ြဖစi်ပီး လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာဥေရာပကနွဗ်ငး်h&ငး် (ECHR)တငွ ် ြပဌာနး်ထားေသာ အခငွ့ ်

အေရးများကိ(အာမခေံပးသည။် 

ECHR အပိ(ဒ ်၉ 

၁။ လdတိ(ငး် လတွလ်ပ်စာွေတးွေခIခငွ့၊် သေဘာတdခငွ့D် &င့ ်ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့h်&ိသည။် ယငး်တငွ ်

၎ငး်၏ဘာသာေရး သိ(မ့ဟ(တ ် ယံ(Rကညသ်ကဝ်ငမ်Sကိ( ၎ငး်စတိတ်ိ(ငး်ကျေြပာငး်လရဲန ်

လတွလ်ပ်ခငွ့ပ်ါh&ိiပီး တစဦ်းတညး်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ လdမSအသိ(ငး်အဝိ(ငး်အတငွး်တငွ ်

အြခားသdများD&င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ ၎ငး်၏ဘာသာ (သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကညသ်ကဝ်ငမ်Sကိ( 

သငR်ကားေပးြခငး်၊ ေလက့ျင့ြ်ခငး်၊ ကိ(းကယွြ်ခငး်၊ လိ(ကန်ာေစာင့ထ်နိး်ြခငး်ြပZရာတငွ ်

လတွလ်ပ်ခငွ့ ်h&ိသည။် 

၂။ လdတစဦ်းတစေ်ယာက၏် ဘာသာတရား သိ(မ့ဟ(တ ် ယံ(Rကညမ်Sများကိ( လတွလ်ပ်စာွ 

ထ(တေ်ဖာ်ေြပာRကားခငွ့သ်ည ်အြခားသdများ၏လတွလ်ပ်ခငွ့D် &င့ ်အခငွ့အ်ေရးများကိ( ကာကယွ ်ရန ်

သိ(မ့ဟ(တ ်အများြပညသ်dလံ(ြခZံမSအကျိZးစးီပာွးအတကွ ်ဒမီိ(ကေရစနီညး်ကျလdအ့သိ(ငး် အဝိ(ငး်တငွ ်

လိ(အပ်ချကအ်ရ ဥပေဒအရ ြပဌာနး်ထားသည့ ် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအတငွး်တငွသ်ာ 

ြဖစသ်င့သ်ည။် 

ECHR သည ် ဥေရာပေကာငစ်၏ီ ၄၇ Dိ(ငင်hံ&ိDိ(ငင်သံားများ၏ အခငွ့အ်ေရးကိ( 

ကာကယွေ်ပးသည။် အချိZ kေသာ အေြခအေနများတငွ ် ၎ငး်သည ် အြခားDိ(ငင်မံျားh&ိ လdများ၏ 

အခငွ့အ်ေရးကိ(ကာကယွD်ိ(ငသ်ည။် ECHR အရ လdတစဦ်း၏ အခငွ့အ်ေရးကိ( ချိZးေဖာကေ်နiပီး 

၎ငး်တိ(သ့ည ် ြပညတ်ငွး်ဥပေဒဆိ(ငရ်ာ က(စားမSများကိ( မရh&ိDိ(ငပ်ါက သdတိ(၏့အမSအား ဥေရာပ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးတရားlံ(းသိ( ့ ယdေဆာငလ်ာDိ(ငi်ပီး သdတိ(၏့အမSကိ( တိ(ငR်ကားေြဖh&ငး်Dိ(ငသ်ည။် 

တရားlံ(းသည ် အမSများကိ( ECHR ကိ( အသံ(းချ၍ အဓိပpာယေ်ကာကယ်dြခငး်အားြဖင့ ်

စရီငဆ်ံ(းြဖတi်ပီး Dိ(ငင်အံဆင့D် &င့ေ်ဒသဆိ(ငရ်ာ အဆင့မ်ျား၌အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည့ ်

တရားဝငစ်ညး်မျaးများကိ(ချမ&တသ်ည။်  

အဖဲွ]အစညး်အတငွး်မFဝါဒ 
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အးီယd၏အေြခခလံdအ့ခငွ့အ်ေရးပဋညိာaစာတမ်း၏အပိ(ဒ ်၁၀ တငွဤ်သိ(ေ့ဖာ်ြပ ထားသည ်- 

“၁။ လdတိ(ငး် လတွလ်ပ်စာွေတးွေခIခငွ့၊် သေဘာတdခငွ့D် &င့ ် ယံ(Rကညက်ိ(းကယွခ်ငွ့h်&ိသည။် 

ယငး်တငွ ် ၎ငး်၏ဘာသာေရး သိ(မ့ဟ(တ ် ယံ(Rကညသ်ကဝ်ငမ်Sကိ( ၎ငး်စတိတ်ိ(ငး်ကျေြပာငး်လရဲန ်

လတွလ်ပ်ခငွ့ပ်ါh&ိiပီး တစဦ်းတညး်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ လdမSအသိ(ငး်အဝိ(ငး်အတငွး်တငွ ်

အြခားသdများD&င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ ၎ငး်၏ဘာသာ (သိ(မ့ဟ(တ)် ယံ(Rကညသ်ကဝ်ငမ်Sကိ( 

သငR်ကားေပးြခငး်၊ ေလက့ျင့ြ်ခငး်၊ ကိ(းကယွြ်ခငး်၊ လိ(ကန်ာေစာင့ထ်နိး်ြခငး်ြပZရာတငွ ်

လတွလ်ပ်ခငွ့h်&ိသည။် 

၂။ ဆငြ်ခငတ်ံ(တရားh&ိစာွကန ့က်ကွပိ်(ငခ်ငွ့က်ိ( ယငး်အခငွ့အ်ေရးအတကွ ် ြပဌာနး်ထားေသာ 

အမျိZးသားအဆင့ ်ဥပေဒများD&င့အ်ည ီအသအိမ&တြ်ပZသည။်” 

အးီယdအေြခခအံခငွ့အ်ေရးများပဋညိာaစာတမ်းသည ် အးီယdအဖွဲkဝငD်ိ(ငင်သံားများအား 

ကိ(ယေ်ရး ကိ(ယတ်ာ၊ ြပညသ်dေ့ရးရာ၊ Dိ(ငင်ေံရး၊ စးီပာွးေရးD&င့လ်dမSေရးအခငွ့အ်ေရးများခစံားခငွ့ ်

h&ိေစသည။် ၂၀၀၉ ခ(D&စ ် ဒဇီငဘ်ာလတငွလ်စ¦ဘနွး်စာချZပ်အသကဝ်ငခ်ျိနမ်&စတငi်ပီး 

ယငး်ပဋဉိာaလညး် ဥပေဒ ကဲသ့ိ( ့ အသကဝ်ငသ်ည။် ယငး်ပဋညိာaသည ်ECHR D&င့က်ိ(ကည်သီည။် 

ယငး်တိ(က့ိ(ပိ(မိ(ြမငသ်ာ ေစရနD်&င့h်&ငး်လငး်ေစရနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အားြခင့ ် အေြခခ ံ အခငွ့အ်ေရး 

များအား ြမVင့တ်ငြ်ခငး်ကိ( ပိ(မိ(အားေကာငး်ေစသည။် ၂၀၁၀ ခ(D&စတ်ငွ ် ဥေရာပေကာ်မh&ငသ်ည ်

ပဋညိာaစာတမ်းပါအခငွ့အ်ေရးD&င့လ်တွလ်ပ်ခငွ့မ်ျား ထေိရာကစ်ာွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မS 

ေသချာေစရနD်&င့ ်ေစာင့R်ကည့ ်ရန ်မဟာဗျ}ဟာတစခ်(ကိ( လကခ်ခံဲသ့ည။်  

 

အးီယd၏အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများဆိ(ငရ်ာေအဂျငစ် ီ (FRA)သည ် အချကအ်လကမ်ျားကိ( 

စ(ေဆာငး်iပီး ဥေရာပသမဂ�အတငွး်တငွေ်နထိ(ငR်ကသdများ၏ အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများကိ( 

ကာကယွေ်ပးမSအား ေသချာေစရန ် အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်မံျားD&င့ ် အးီယdအဖွဲkအစညး်များအား 

အRကဉံာဏမ်ျားေပးသည။် ြပညသ်dလdထ(အေနြဖင့အ်ေြခခအံခငွ့အ်ေရးများအေRကာငး် သhိ&ိမS 

ြမင့တ်ကေ်စရန ်အရပ်ဘကလ်dမSအဖွဲkအစညး်များD&င့ေ်ဆးွေDးွမSများြပZလ(ပ်ြခငး်ကိ(လညး် ြမVင့တ်င ်

ေပးသည။် ခွြဲခားဆကဆ်မံSမh&ိေရးD&င့ ် တနး်တdညမီxေရးD&င့စ်ပ်လျaး၍ လညး်ေကာငး်၊ 
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တရားမxတေသာ လdေ့ဘာငအ်ဖွဲkအစညး်အြဖစပံ်(ေဖာ်ရန ် ဘာသာတရားအားြဖင့ ် လSံkေဆာ်ေသာ 

သdများD&င့ ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးအားြဖင့ ် လSံkေဆာ်သdများအRကား ပdးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်S D&င့ ်

ပdးတွလဲ(ပ်ေဆာငမ်Sကိ( h&ာေဖွသတမ်&တD်ိ(ငရ်နအ်တကွ ် FRA က FoRB ကစိ¦များကိ( 

ေြဖh&ငး်ေဆာငရွ်ကသ်ည။် 

 

FRA သည ် အးီယdအဖွဲkအစညး်များD&င့ ် အဖွဲkဝင ် Dိ(ငင်မံျားအRကား အဆကမ်ြပတ ်

ဆကသ်ယွ ် ဆကဆ်မံSကိ(ထနိး်သမိ်းထားသည။် အမျိZးသားအဆင့ ် ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး 

အရာh&ိများ (NLOs) များမ&ာ အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်မံျားအတကွ ် FRA များအတကွ ် အဓိက 

ဆကသ်ယွရ်မည့ပ်(ဂ�ိZလမ်ျား ြဖစသ်ည။်, အစိ(းရအရာh&ိများြဖစR်ကေသာ NLO များသည ် FRA 

D&စစ်aလ(ပ်ငနး်အစအီစaများအေပI ထငြ်မငခ်ျကမ်ျားတငြ်ပDိ(ငi်ပီး ေအဂျငစ် ီအေနြဖင့ ်အေြခခ ံ

အခငွ့အ်ေရးခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာမSကိ( ပိ(မိ(နားလညေ်စiပီး အမျိZးသားေရးမdဝါဒလိ(အပ်သည့ ် အဖွဲkဝင ်

Dိ(ငင်မံျားကိ(လညး် ေထာကပံ်က့dညမီSများေပးDိ(ငသ်ည။်  

 

ြပငပ်လWပ်KGားမW - 

FoRB အေပqလမ်း=:န်ချကမ်ျား 

၂၀၁၃ ခ(D&စတ်ငွ ် အးီယdDိ(ငင်ြံခားေရးေကာငစ်သီည ် ယငး်၏ ဘ|ာေရးဆိ(ငရ်ာ 

ကရိိယာများမ& တစဆ်င့အ်ပါအဝင ် FoRB ၏ြမVင့တ်ငေ်ရးကိ( တိ(းတကရ်နရ်ညရွ်ယလ်ျက ်

လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွ ် ယံ(Rကညခ်ငွ့က်ိ( ြမVင့တ်င ် ြခငး်D&င့က်ာကယွြ်ခငး်ဆိ(ငရ်ာ  အးီယd 

လမ်း89နခ်ျကမ်ျားကိ( လကခ်ခံဲသ့ည။် လမ်း89နခ်ျကမ်ျားသည ် FoRB ကာကယွေ်ရးအတကွ ်

ခိ(ငမ်ာေသာ အေြခခ ံ ြဖစေ်နချိနတ်ငွ ်ဥေရာပ သမဂ�၀နထ်မ်းများအRကား FoRB D&င့ပ်တသ်က၍် 
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အသပိညာD&င့ ် ဗဟ(သ(တ နညး်ပါးiပီးပိ(မိ( ထေိရာကေ်သာ ေစာင့R်ကည့ေ်လလ့ာေရးစနစမ်ျား 

လိ(အပ်သည။်9 

အးီယFြပငပ်တငွ ်FoRB တိ+းြမ7င့မ်Wအတကွအ်ထFးကိ+ယစ်ားလGယ ် 

FoRB ဆိ(ငရ်ာအထdးကိ(ယစ်ားလ&ယရ်ာထdးကိ(  ဥေရာပေကာ်မh&ငဥ်က¬ ဌ Jean-Claude 

Juncker က ၂၀၁၆ ခ(D&စေ်မလတငွခ်န ့အ်ပ်ခဲi့ပီး စတငဖ်ွဲkစညး်ချိနမ်&စတငက်ာ Jan Figel 

ကထမ်းေဆာင ်ခဲသ့ည။် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယသ်ည ်အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာပdးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်SD&င့ ်

ဖွံ k iဖိZး တိ(းတကေ်ရးဆိ(ငရ်ာေကာ်မh&ငန်ာအတကွ ် အထdးအRကေံပးအြဖစလ်ညး် ေဆာငရွ်ကi်ပီး 

ဥေရာပ ြပငပ်လSပ်h&ားမS ဝနေ်ဆာငမ်S (EEAS) D&င့န်းီကပ်စာွညVDိ Sငိး်အလ(ပ်လ(ပ်သည။် အထdး 

ကိ(ယစ်ားလ&ယရ်ာထdးြဖင့ ် ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်(ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားအား D&စစ်aြပနလ်ည ် ေရးဆွ ဲ

သည။် 

အးီယFလFအ့ခွင့အ်ေရးအထFးကိ+ယစ်ားလGယ ်

အးီယdလdအ့ခငွ့အ်ေရးအထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ်ရာထdးကိ( ၂၀၁၂ခ(D&စ ်ဇdလိ(ငလ်တငွဖ်နတ်းီခဲi့ပီး 

၎ငး်၏ အခနး်က|မ&ာ အးီယdလdအ့ခငွ့အ်ေရးမdဝါဒ၏ထငသ်ာြမငသ်ာh&ိမSD&င့ ် အကျိZးထေိရာကမ်S 

တိ(က့ိ( ေဆာငရွ်ကေ်ပးရနြ်ဖစသ်ည။် EUSR တငွ ်ပိ(မိ(ကျယြ်ပန ့မ်ျားြပားေသာ လ(ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

h&ိiပီး FoRB ဆိ(ငရ်ာအထdးကိ(ယစ်ားလ&ယD်&င့ ်နးီကပ်စာွအလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငသ်ည။် 

အးီယFလ:တေ်တာ ်(EP) 

 
9 Amy Shepherd၊ CSW EU စညး်wံ"းေဆာ်@သေရး မနေ်နဂျာ၊ သတံမနေ်ရးရာFCင် ့စတ်ိဓာတ်@က့ံခိ"ငြ်ခငး် (Determination) – EU 

လွတ်လပ်စွာ ကိ"းကွယ်ယံ"@ကညခွ်င် ့ဆိ"ငရ်ာ ၅FCစစ်ာ EU လမ်းyzနခ်ျက်များ၊ FoRB အစအဆံ"း - CSW၏ ဘေလာ၊့ ဧပရယ် ၁၆၊ 

၂၀၁၈။ https:// forbinfull.org/2018/04/16/diplomacy-and-determination-five-yearsof-the-eu-guidelines-on-

freedom-of-religion-or-belief/ 



33 

 

 
 
 
 
 

အးီယdလ9တေ်တာ်သည ်အးီယd၏ တိ(ကlိ်(ကေ်ရွးေကာကတ်ငေ်ြမVာကသ်ည့အ်ဖွဲk ြဖစသ်ည။် 

၎ငး်တငွ ် ဥေရာပေကာ်မh&င ် (EC)10ကိ( ဥပေဒRကမ်းများြပZစ(ရာတငွ ် အေထာကအ်ကdြပZေသာ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့ ် Dိ(ငင်ြံခားေရးရာေကာ်မတ(ီAFET) အပါအဝင ် ေကာ်မတ ီ ၂၂ ခ(ပါဝငသ်ည။် 

အဆိ(ပါေကာ်မတမီျားသည ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာဆပ်ေကာ်မတ၊ီ Dိ(ငင်ြံခားေရးရာ 

ဆပ်ေကာ်မတ ီကဲသ့ိ(ေ့သာ ဆပ်ေကာ်မတမီျားကိ( ဖွဲ kစညး်Dိ(ငသ်ည။် လ9တေ်တာ်တငွ ်Intergroups 

များh&ိiပီး၊ အသင့ေ်တာ်ဆံ(းမ&ာ လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့D် &င့ ် ဘာသာေရး သညး်ခ ံ

ခငွ့လ်9တမ်Sဆိ(ငရ်ာ Intergroup ြဖစသ်ည။် သငသ်ည ်ဥေရာပလ9တေ်တာ ်အဖွဲkဝငတ်စဦ်းြဖစပ်ါက 

FoRB ကိ(ြမVင့တ်ငက်ာကယွရ်န ် အးီယdြပငပ်တငွ ် လ(ပ်ေဆာငမ်Sများအား ေသချာေစသည့ ်

ပါတစီွကဲငး်ေသာ အဆိ(ပါ Intergroup များသည ် FoRB ဆိ(ငရ်ာ မdဝါဒအသစမ်ျားD&င့ ်

ဥပေဒများအတကွ ်အေတးွ အေခIအသစမ်ျားရh&ိေရးကdညေီပးiပီး FoRB ဆိ(ငရ်ာြပသာနာများကိ(  

အးီယdမdဝါဒချမ&တသ်dများ၏ အာlံ(စိ(ကမ်Sရh&ိေစရန ် အရပ်ဘက ် လdအ့ဖွဲkအစညး်များD&င့ ်

ပdးေပါငး်ေဆာငရွ်ကသ်ည။် ၎ငး်၏ လ(ပ်ငနး်များတငွ ် FoRB ဆိ(ငရ်ာ ကမqာတစဝ်&မ်းလံ(းh&ိ 

အေြခအေနများအေပI D&စစ်aအစရီငခ်မံျား ထ(တေ်ဝြခငး်လညး် ပါဝငသ်ည။် 

ဥေရာပေကာငစီ်မGလ:တေ်တာ်အမတမ်ျားအတက်ွ အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်က်ရန် အ/ကံြပBချက်များ- 

• ECtHR ၏ဆံ(းြဖတခ်ျကမ်ျားကိ(အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အား ေထာကပံ်ရ့နD်&င့ ် ECHR 

ကိ( ကာကယွထ်နိး်သမိ်းရန ်လ9တေ်တာ်ယDXရားကိ(အသံ(းြပZပါ 

အးီယFCိ+ငင်ေံရးသမားများအတကွ ်

• ဥေရာပသမဂ�D&င့ြ်ပငပ်h&ိ FoRB ြမVင့တ်ငက်ာကယွရ်န၊် NLOs များအေနြဖင့ ် FRA 

များD&င့ထ်ေိတွkဆကဆ်ေံရးတိ(ကတ်နွး်အားေပးရန ်လ9တေ်တာ်ယDXရားကိ(အသံ(းြပZပါ 

 

 
10 EC သည ်အးီယ(၏ အလ"ပ်အမ=ေဆာငအ်ဖဲွH ြဖစသ်ည။် “EU၏ အကျိ�းစးီပွားတိ"းတက်ေရးအတွက် ဥပေဒများ 

အဆိ"ြပ�ြခငး်FCင် ့ြပဌာနး်ြခငး်ြပ�လ"ပ်Iပီး EU ေပါလစFီCင် ့ေငစွာရငး်ကိ" အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည။် https:// 

europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/europeancommission_en 
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MEP များအတကွ ်

FoRB Intergroup ၏လ(ပ်ေဆာငမ်Sများကိ(ပdးေပါငး်ေထာကခ်ပံါ။ 

• အးီယdလ9တေ်တာ်တငွ ် FoRB ြပသာနာများကိ(တငြ်ပရန ် လ9တေ်တာ်ယDXရားကိ( 

အသံ(းြပZပါ။  

ဥေရာပလ:တေ်တာ ်

• အးီယdအဆင့တ်ငွ ်FoRB စညး်lံ(းလSံkေဆာ်မSများြပZလ(ပ်ရနအ်တကွ ်ဘာသာေရး သညး်မခ ံ

မSD&င့ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံSကိ( ဆန ့က်ျငြ်ခငး်ဆိ(ငရ်ာ ဥေရာပပလကေ်ဖာငး်တစခ်(ကိ(အရပ်ဖက ်

လdမSအဖွဲkအစညး်ကနွယ်ကD်&င့ ်ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။  

 

အားလံ+းအတကွ ်

• အဆင့ြ်မင့D်ိ(ငင်ေံရးသမားများD&င့ေ်တွkဆံ(ရနD်&င့ ် သင့D်ိ(ငင်သံိ( ့ အလညအ်ပတေ်ရာကh်&ိရန ်

D&င့ ်လdအ့ခငွ့အ်ေရးD&င့အ်ထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ်EUSR ကိ(ဖိတR်ကားပါ 

• MEP များD&င့အ်ြခား EU ကိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျားD&င့ ်သင၏်Dိ(ငင်ထံ ံ၎ငး်တိ( ့ လာေရာကခ်ျိနတ်ငွ ်

ေတွkဆံ(ပါ 

• ေဒသတငွး်အေြခစိ(က ်EU ကိ(ယစ်ားလ&ယအ်ဖွဲk D &င့ ်ဆကသ်ယွ၍် Dိ(ငင်ေံတာ်အဆင့၌် FoRB 

လမ်း89နခ်ျကမ်ျားကိ(အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်ထေိတွkဆကသ်ယွပ်ါ 

• လdအ့ခငွ့အ်ေရးချိZးေဖာကမ်Sများ D&င့ ် FORB ကစိ¦ရပ်များကိ(တငြ်ပရာတငွ ် အးီယd၏ 

အကdအညကီိ(ေတာငး်ခပံါ 

• FoRB ဆိ(ငရ်ာ အမျိZးသားအဆင့ ်ေဆာငရွ်ကမ်Sအစအီစaများကိ( ဖွံ k iဖိZးတိ(းတကေ်စရနD်&င့ ်

အားေကာငး်ခိ(ငမ်ာေစေရးနမdနာအြဖစ ်FoRB လမ်း89နခ်ျကမ်ျားD&င့အ်းီယdလdအ့ခငွ့အ်ေရး 

စမီံချကက်ိ(သံ(းပါ 
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• အးီယd၏လdအ့ခငွ့အ်ေရးေဆးွေDးွပွဲများ၊ က(နသ်ယွမ်Sဆိ(ငရ်ာ ညVDိ Sငိး်ေဆးွေDးွမSများD&င့ ်

ေဒသဆိ(ငရ်ာပdးေပါငး် ေဆာငရွ်ကမ်SေဆးွေDးွမSများတငွ ် ေဆးွေDးွရာ၌ FoRB အေရး 

ဖိအားေပးရန ်လ9တေ်တာ် ယDXရားများကိ(အသံ(းြပZပါ။ 

• ြဖစD်ိ(ငသ်ည့ေ်နရာများတငွ ် FORB ကစိ¦ရပ်များကိ( GSP+11 ြပနလ်ညသ်ံ(းသပ်မSများသိ( ့ 

တငြ်ပDိ( ငရ်န ်လ9တေ်တာ် ယDXရားများကိ(အသံ(းြပZပါ။ 

• ယd၏စညး်lံ(းလSံkေဆာ်မSများကိ(လ(ပ်ေဆာငရ်နD်&င့ ် အမျိZးသားအဆင့ ် အေရးကစိ¦များကိ( 

Dိ(ငင်တံကာအဆင့သ်hိ&ိDိ(ငေ်စရန ် Dိ(ငင်တံကာ အစိ(းရမဟ(တေ်သာအဖွဲkအစညး်များD&င့ ်

ထေိတွkဆကဆ်ပံါ။ 

လFအ့ခွင့အ်ေရးဆိ+ငရ်ာ အငတ်ာအေမရိကန်ေကာ်မKGင ်(IACHR) 

ေကာ်မh&ငသ်ည ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်( အဖွဲkအစညး်(OAS) ၏ ကိ(ယပိ်(ငအ်(ပ်ချZပ်ခငွ့ရ် 

အစတိအ်ပိ(ငး်ြဖစသ်ည။် ၎ငး်၏တာဝနမ်&ာ အငတ်ာအေမရိကနလ်dအ့ခငွ့အ်ေရးတရားlံ(းD&င့အ်တd 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးကိ(ကာကယွေ်စာင့ေ်h&ာကရ်နြ်ဖစi်ပီး အေမရိကနစ်နစအ်တငွး် လdအ့ခငွ့အ်ေရး 

များကိ( ကာကယွေ်ပးသည့ ် အဓိက အဖွဲkအစညး်ြဖစသ်ည။် တစဦ်းချငး်အသနားခြံခငး်ကိ( 

လကခ်Dံိ(ငသ်ည၊် အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်မံျားအတငွး်h&ိ လdအ့ခငွ့အ်ေရး အေြခအေနများကိ( ေစာင့R်ကည့i်ပီး 

ဦးစားေပးအေRကာငး်အရာ ြပသာနာများကိ( ဆနး်စစသ်ည။် 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာအေမရိကနက်နွဗ်ငး်h&ငး်၏အပိ(ဒ ်၄၄ တငွ ်ေအာကပ်ါအတိ(ငး် ေဖာ်ြပသည:် 

“လdပ(ဂ�ိZလသ်ိ(မ့ဟ(တလ်dပ(ဂ�ိZလအ်(ပ်စ(တစစ်( သိ(မ့ဟ(တ ် အဖွဲkအစညး်အတငွး်h&ိ အဖွဲkဝငD်ိ(ငင် ံ

တစD်ိ(ငင်တံငွ ် သိ(မ့ဟ(တ ် တစD်ိ(ငင်ထံကပိ်(ေသာDိ(ငင်မံျားတငွလ်ညး်ေကာငး် တရားဝင ်

အသအိမ&တ ် ြပZထားေသာအဖွဲkအစညး်သည ် Dိ(ငင်တံစD်ိ(ငင်၏ံ ဤပဋဉိာaအား ချိZးေဖာကမ်S 

များကိ( lSတခ်ျ သိ(မ့ဟ(တ ်တိ(ငR်ကားလျက ်ေကာ်မh&ငသ်ည ်အသနားခလံ9ာ တငD်ိ(ငသ်ည”် 

 
11 GSP+ သည ်ဖံွH Iဖိ�းဆFဲိ"ငင်မံျားအတွက် EU Generalized Scheme of Preferences (‘GSP’) ၏ အစတ်ိအပိ"ငး် တစခ်"ြဖစသ်ည။် 

GSP အားြဖင် ့အကျိ�းအြမတ်ရBCိIပီးသားြဖစသ်ည် ့ ဖံွH Iဖိ�းဆFဲိ"ငင်မံျားအား က"နသ်ယ်ွေရး မက်လံ"းေပး ဆွေဲဆာငြ်ခငး်အားြဖင် ့

အလ"ပ်သမားFCင် ့ လ(အ့ခွင်အ့ေရးဆိ"ငရ်ာ Fိ"ငင်တံကာ သေဘာတ(စာချ�ပ်များ၊ စဥ်ဆက်မြပတ်ဖံွH Iဖိ�းတိ"းတက်ေရးFCင် ့

ေကာငး်မွနေ်သာ အ"ပ်ချ�ပ်မ=အစBCိသညတိ်"ကိ့" အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေစပါသည။်  
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ေကာ်မh&ငသ်ညD်ိ(ငင်မံျားသိ( ့ သာွးေရာက၍် လdအ့ခငွ့အ်ေရးအေြခအေနများကိ( 

အကြဲဖတD်ိ(ငi်ပီး အRကြံပZချကမ်ျားထ(တေ်ပးDိ(ငသ်ည။် ပစမ်&တထ်ားေသာ လdမSအသိ(ငး်အဝိ(ငး် 

အေပI သတသ်တ ် မ&တမ်&တခ်ျိZးေဖာကမ်Sများအား အာlံ(စdးစိ(ကသ်ည့ ် အေRကာငး်အရာဆိ(ငရ်ာ 

ကိ(ယစ်ားလ&ယမ်ျား ကိ(လညး် ဖနတ်းီDိ(ငသ်ည။် လကh်&ိအချိနတ်ငွ ် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ် ၁၀ 

ဦးh&ိေသာ်လညး် FoRB ဆိ(ငရ်ာကိ(ယစ်ားလ&ယမ်h&ိေသးပါ။ 

ေကာ်မh&ငသ်ည ် တစဦ်းချငး်စမီ& စပ်ွစွခဲျကခ်ျိZးေဖာကမ်S သိ(မ့ဟ(တ ် မေကျနပ်မSဆိ(ငရ်ာ 

တိ(ငR်ကားချကအ်စရီငခ်စံာများကိ( ထည့သ်ငွး်စaးစားiပီး သင့ေ်လျာ်မSh&ိသည့ ် ေြဖh&ငး်ချက ်

များD&င့စ်ပ်လျaးေသာ ြဖစD်ိ(ငေ်ြခကိ(စdးစမ်းေလလ့ာသည။် ယငး်သိ(ေ့ဆာငရွ်ကD်ိ(ငြ်ခငး်မh&ိလျင ်

ပျကက်ကွလ်xင ် ယငး်တရားlံ(း၏တရားစရီငဆ်ံ(းြဖတခ်ျကက်ိ( လကခ်သံမxကာလပတလ်ံ(း 

ယငး်ကစိ¦ကိ( အငတ်ာအေမရိကနလ်dအ့ခငွ့အ်ေရးတရားlံ(းသိ( ့ လ9ေဲြပာငး် ြခငး်ကိ( ေကာ်မh&ငက် 

ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည။် ြပညန်ယမ်ျားD&င့ ် ေကာ်မh&ငက်သာ အမSများကိ( တရားlံ(းထ ံ တငသ်ငွး် 

Dိ(ငသ်ည။် 

l(တခ်ျညး်အDXရာယh်&ိသည့ ် အေလးအနကထ်ားေဆာငရွ်ကရ်မည့ ် အေရးေပIကစိ¦များ 

တငွ ် ေကာ်မh&ငသ်ည ် fကZိတငက်ာကယွေ်ဆာငရွ်ကမ်Sကိ(ေတာငး်ဆိ(Dိ(ငသ်ည။် တစဦ်းချငး်စ ီ သိ( ့ 

မဟ(တ ်ေကာ်မh&ငက်ိ(ယတ်ိ(ငက် အသနားခစံာတငသ်ငွး်ြခငး်ြဖင့ ်ေဆာငရွ်က ်Dိ(ငသ်ည။် 

 

ေကာ်မKGငသ်ိ+အ့သနားခံစာမညသ်ိ+တ့ငရ်မညန်ညး် 

အထdးD&င့အ်ေရးေပIအေြခအေနများအတကွ ် fကZိတငက်ာကယွေ်ရးအစအီမံများ ပါဝင ်

ေသာ ေကာ်မh&ငသ်ိ(အ့သနားခလံ9ာတငသ်ငွး်ြခငး်အတကွလ်မ်း89နက်ိ( စပိန၊် ြပငသ်စ၊် အဂ~လပ်ိ 

D&င့ေ်ပIတdဂီဘာသာြဖင့ ်အွနလ်ိ(ငး်တငွရ်Dိ(ငသ်ည။် 

မညသ်ည့ပ်(ဂ�ိZလ၊် လdပ(ဂ�ိZလအ်(ပ်စ(၊ သိ(မ့ဟ(တ ် အဖွဲkအစညး်ကိ(ကိ(ယတ်ိ(ငြ်ဖစေ်စ၊ 

၎ငး်အားကိ(ယစ်ား ြပZသdကြဖစေ်စ အသနားခစံာ တငD်ိ(ငသ်ည။် အသနားခသံd မဟ(တ ်
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ကိ(ယစ်ားလ&ယက်ိ(လညး် လ(ပ်ငနး်စaကာလအတငွး်ေြပာငး်လDဲိ(ငသ်ည။် ထိ(အေRကာငး်D&င့ ်

ပတသ်က၍် ေကာ်မh&ငအ်ား စာြဖင့အ်ေRကာငး်Rကားရမည။် 

ြပညတ်ငွး်တရားစရီငေ်ရးက(စားမSများ က(နလ်နွမ်Sမh&ိသမx ေကာ်မh&ငသ်ည ် အသနားခစံာ 

ကိ( မစစေ်ဆးDိ(ငသ်ညက်ိ( သတြိပZပါ။ ြပညတ်ငွး်တရားစရီငေ်ရးက(စားမSများကိ( လံ(ေလာက ်

ထေိရာကသ်ညဟ်( သတမ်&တပ်ါသည၊် ထိ(ေ့Rကာင့ ် ြပညတ်ငွး်တရားlံ(းများသည ် ချိZးေဖာကခ် ံ

ထားရေသာအခငွ့အ်ေရးကိ( အကာအကယွ ် မေပးလxင ် သိ(မ့ဟ(တ၊် သdတိ(ရဲ့အ့ာဏာကိ( 

ေသချာေစရန ်စမွ်းရည ်မh&ိလxင ်ေh&ာငလ်9Dဲိ(ငသ်ည။် 

(Statue of limitation) အသနားခလံ9ာတငသ်ငွး်မSအေပI ကန ့သ်တခ်ျကသ်ည ်

ြပညတ်ငွး်က(စားမSများက(နဆ်ံ(းiပီး ၆ လ အတငွး် ြဖစသ်ည။် 

အနာဂတတ်ငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န်အ/ကြံပBချက ်

• ေကာ်မh&င၏်အစရီငခ်စံာများများကိ( အသံ(းြပZပါ။ အစရီငခ်စံာပါ အRကြံပZချကမ်ျား 

အေပI သင၏်အစိ(းရD&င့ ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ 

• ေကာ်မh&ငသ်ိ( ့ FoRB ချိZးေဖာကမ်Sများကိ(အသနားခစံာတငသ်ငွး်ပါ။ ယငး်သိ(ေ့ဆာငရွ်က ်

ြခငး်ြဖင် ့FoRB ဆိ(ငရ်ာအထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ်ခန ့အ်ပ်ရန ်တနွး်အားေပးDိ(ငလ်မိ့်မည။်  

 

က+လသမဂ_ လFအ့ခွင့အ်ေရးယCOရားများCGင့မ်ညသ်ိ+ဆ့ကဆ်ရံမညန်ညး်  

FoRB ြပသာနာများကိ(ေဆးွေDးွတငြ်ပDိ(ငသ်ည့ ် က(လသမဂ�ယDXရားများစာွh&ိသည။် 

သိ(ေ့သာ်လညး် လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားအတကွ ် အသင့ေ်လျာ်ဆံ(းေသာ ေဆာငရွ်ကမ်Sမ&ာ 

အထdးလ(ပ်ငနး်စaများ ချမ&တ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစi်ပီး အထdးသြဖင့ ် လွတ်လပ်စွာကိ(းကွယ် 

ယံ(Rကည်ြခငး်ဆိ(ငရ်ာ က(လသမဂ�အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယြ်ဖစသ်ည။် ၎ငး်က FoRB ချိZးေဖာကမ်Sများ 

သိ(မ့ဟ(တ ် အလားအလာ h&ိေသာ ချိZးေဖာကမ်SများD&င့ ် စပ်လျaးေသာ ယံ(Rကညရ်သည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ( တငသ်ငွး်ရန ် အမျိZးသားလdအ့ခငွ့အ်ေရးအဖွဲkအစညး်များ၊ အစိ(းရ 

အချငး်ချငး်Rကား ေဆာငရွ်ကေ်သာ အဖွဲkအစညး်များ၊ အစိ(းရအဖွဲkမဟ(တေ်သာ အဖွဲkအစညး်များ၊ 
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ဘာသာေရးသိ(မ့ဟ(တ ် ကိ(းကယွမ်S ဆိ(ငရ်ာ အသိ(ကအ်ဝနး်များD&င့ ် ပ(ဂ�ိZလတ်စဦ်း 

တစေ်ယာကစ်အီား ဖိတေ်ခIသည။် ေဒါကတ်ာ Ahmed Shaheed သည ် လကh်&ိ 

အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယြ်ဖစသ်ည။် 

အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယအ်ား က(လသမဂ�လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ကီ ခန ့အ်ပ်iပီး FoRB 

ဆိ(ငရ်ာ လကh်&ိD&င့ ် ြဖစေ်ပIလာDိ(ငေ်သာ အခကအ်ခအဲတားအဆးီများကိ( ခွြဲခားေဖာ်ထ(တရ်န ်

တာဝနh်&ိ သည။် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယသ်ည ် အချကအ်လကမ်ျားh&ာေဖွရန ် အြခားDိ(ငင်မံျားသိ( ့ 

သာွးေရာကြ်ခငး် ၎ငး်ထ ံတငြ်ပထားေသာ FoRB ချိZးေဖာကမ်SများD&င့စ်ပ်လျaးသည့ ်Dိ(ငင်မံျားD&င့ ်

တိ(ကlိ်(ကဆ်ကသ်ယွြ်ခငး် လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ထီသံိ( ့ အစရီငခ်စံာD&င့ ် အRကြံပZချကမ်ျားကိ( 

D&စစ်aတငသ်ငွး်ြခငး်တိ(က့ိ( ြပZလ(ပ်သည။် 

အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယက် စိ(းရိမ်မSများD&င့ ် အRကြံပZချကမ်ျားကိ( ေဖာ်ြပလျက ် ချိZးေဖာကမ်S 

ကျ}းလနွ ် သdများထ ံ အေရးfကးီဆကသ်ယွေ်ရးသားမSများြပZလ(ပ်သည့ ် အချိနအ်ထ ိ 

အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယထ် ံေပးပိ(ေ့သာ ချိZးေဖာကမ်Sဆိ(ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ( လxိZ k ဝ&ကထ်ားh&ိ 

မညြ်ဖစသ်ည။် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ၏် ဆကသ်ယွမ်SများD&င့ ် ြပနလ်ညရ်h&ိေသာ 

တ(န ့ြ်ပနခ်ျကမ်ျားအား လdအ့ခငွ့အ်ေရး ေကာ်မh&င၏် အစရီငခ်စံာများတငွ ် ြပZစ(ေဖာ်ြပမည ်

ြဖစသ်ည။် Dိ(ငင်တံစD်ိ(ငင်ထံသံိ( ့ ဆကသ်ယွမ်S ြပZရန ် အဆိ(ပါDိ(ငင်သံည ် Dိ(ငင်တံကာ သိ(မ့ဟ(တ ်

ေဒသတငွး် လdအ့ခငွ့အ်ေရး စာချZပ်များကိ( လကမ်&တေ်ရးထိ(းထားြခငး်h&ိ/ မh&ိ ကျ}းလနွခ်ရံသd 

အေနြဖင့ ်Dိ(ငင်တံငွး်တငွ ်အေရးယdေဆာငရွ်က ်မSများ ြပZလ(ပ်ေဆာငရွ်ကမ်S h&ိ/ မh&ိတိ(က့ိ( စံ(စမ်းရန ်

မလိ(အပ်ပါ။ တစဦ်းချငး်စ၏ီ တငသ်ငွး်လ9ာများကိ( အွနလ်ိ(ငး်မ& ေသာ်လညး်ေကာငး် စာတိ(က ်

သိ(မ့ဟ(တ ် အးီေမလြ်ဖင့ ် ေသာ်လညး်ေကာငး် တငသ်ငွး် Dိ(ငသ်ည။် သိ(ေ့သာ်ြငားလညး် 

အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယသ်ည ် ကျ}းလနွခ်ရံသd သိ(မ့ဟ(တ ် ယငး်၏ တရားဝငက်ိ(ယစ်ားလ&ယ ်

သိ(မ့ဟ(တ ် မိသားစ(ဝငမ်ျားထမံ& သေဘာတdညခီျက ် မh&ိဘ ဲ အေရးယd ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

မြပZလ(ပ်Dိ(ငပ်ါ။ အာဏာပိ(ငမ်ျားD&င့ ် ဆကသ်ယွရ်ာတငွ ် ကျ}းလနွခ်ရံသd၏ အမညက်ိ( 

ေဖာ်ြပရနအ်တကွလ်ညး် သေဘာတdညခီျကရ်h&ိရနလ်ိ(သည။် အေရးfကးီ အသနားခမံS များD&င့ ်

ဆကသ်ယွမ်Sများတငွ ်ပံ(မ&နအ်ားြဖင့ ်ကျ}းလနွခ်ရံသd သိ(မ့ဟ(တ ်၎ငး်တိ(၏့ ကိ(ယစ်ားလ&ယ ်များက 
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လံ(ြခZံေရးဆိ(ငရ်ာ စိ(းရိမ်ပdပနမ်Sh&ိေRကာငး် h&ငး်လငး်စာွ ေဖာ်ြပသည့ ် အမSများမ&လွ၍ဲ ကျ}းလနွ ်

ခရံသdများ၏ အမညမ်ျားပါh&ိသည။် ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကမ်SများD&င့ ် ြပနလ်ည ် လကခ်ရံh&ိေသာ 

တ(န ့ြ်ပနမ်Sများစ(စညး် ထနိး်သမိ်းမS လ(ပ်ငနး်စaမ&ာ အတdတdပငြ်ဖစသ်ည။်12  

လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ထီ ံက(လသမဂ� အဖွဲkဝငD်ိ(ငင်တံစခ်(ခ(က ေရွးေကာကတ်ငေ်ြမVာက ်

ခရံရန ် fကZိးပမ်းေနချိနတ်ငွ ် ကတကိဝတမ်ျားြပZြခငး်၊ ဆDyအေလျာကခ်ဝံနမ်ျားထိ(းြခငး်တိ(က့ိ( 

ြပZလ(ပ် Rကသည။် သိ(ေ့သာ်လညး် အဆိ(ပါ ကတကိဝတမ်ျားသည ်မေရရာ မသကဲွဘဲ ဲတာဝနခ်မံS 

အခငွ့ ်အလမ်း နညး်ပါးသည။်  

အနာဂတတ်ငွ ်လ+ပ်ေဆာငရ်န် အ/ကြံပBချက ်

• ဤလမ်း89န၏် အေစာပိ(ငး်တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့ ် လ9တေ်တာ်ယDXရားများကိ( 

အသံ(းြပZြခငး် ြဖင့ ် သင၏်အစိ(းရအား သင၏်Dိ(ငင်သံိ( ့ လာေရာကလ်ညပ်တေ်ရး 

အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယက်ိ( ဖိတR်ကားရန ် တနွး်အားေပးပါ။ အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ၏် 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ထီ ံ တငသ်ငွး်ေသာ အစရီငခ်စံာ သိ(မ့ဟ(တ ် သင့D်ိ(ငင်၏ံ UPR13 

Review တငွ ် ပါh&ိေသာ FoRB အRကြံပZချကမ်ျားကိ( အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ် သင၏် 

အစိ(းရအား တိ(ကတ်နွး်ပါ။ 

• FoRB D&င့သ်ကဆ်ိ(ငေ်သာ ဥပေဒြပZမSဆိ(ငရ်ာစိ(းရိမ်မSများD&င့ ် တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျငး် 

ဆိ(ငရ်ာ ကစိ¦ရပ်များကိ( အေလးေပးေဖာ်ြပရန။် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ၏် အစရီငခ်စံာ 

များကိ( အသံ(း ြပZပါ။ 

• အကယ၍် လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်တီငွ ်ေရွချယခ်ရံရန ်သင့အ်စိ(းရက fကZိးစားေနပါလxင ်

FoRB D&င့ဆ်ိ(ငေ်သာ ခိ(ငမ်ာေသာ ကတကိဝတပ်ါh&ိမS ေသချာေစရန ်ကတကိဝတ ်မdRကမ်း 

 
12 HRC အစညး်အေ၀းတစခ်"ချငး်ဆအီတွက် အေသးစတ်ိ လ"ပ်ေဆာငခ်ျက်များFCင် ့Fိ"ငင်မံျားFCင် ့အြခားအဖဲွHအစညး်များကိ" 

စွပ်စွထဲားချက် အကျဥ်းများပါ၀ငသ်ည် ့ဆက်သယ်ွေရးဆိ"ငရ်ာ အစရီငခံ်စာများကိ" အထ(း လ"ပ်ငနး်စဥ်များ (Special 

procedures)များမC ပ(းတဲွ ထ"တ်ေ၀ပါသည။်  
13 UPR သည ်Fိ"ငင်တံစခ်"၏ လ(အ့ခွင်အ့ေရးမCတ်တမ်းများကိ" ေလးFCစတ်စ�်ကိမ် ြပနလ်ညသ်ံ"းသပ်သည် ့

လ"ပ်ငနး်စဥ်တစရ်ပ်ြဖစသ်ည။် အြခားFိ"ငင်မံျား၊ ြပညတွ်ငး်လ(အ့ခွင်အ့ေရးအဖဲွHအစညး်များFCင် ့အရပ်ဖက်လ(မ= 

အဖဲွHအစညး်အဖဲွH၀ငမ်ျားမCလညး် အစရီငခံ်စာများFCင် ့အ@ကံြပ�ချက်များကိ" တငသ်ငွး်Fိ"ငပ်ါသည။်  
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ေရးဆွေဲရးလ(ပ်ငနး်စaတငွ ်ပdးေပါငး်ပါဝငက်ာ အRကြံပZေသာ လ(ပ်ငနး်စaများတငွ ်ဝနf်ကးီ 

ဌာနများထ ံတရားဝငေ်ရးသားေပးပိ(ေ့သာ စာများ လ9တေ်တာ်တငွး် ေဆးွေDးွြငငး်ခံ(မSများ 

D&င့ ်ယငး်ကစိ¦အေပI DSတြ်ဖင့ ်သိ(မ့ဟ(တ ်စာြဖင် ့ေရးသားေပးပိ( ့ြခငး် များပါဝငသ်ည။်  

 

အရပ်ဘကလ်FမWအဖဲွ]အစညး်များCGင့ ်မညသ်ိ+ ့ ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်ညန်ညး်။ 

 

ဒမီိ(ကေရစDီ&င့ ်ေကာငး်မနွေ်သာ အ(ပ်ချZပ်မSအတကွ ်လတွလ်ပ်iပီး တကw်ကေသာ လdမSkအဖွဲk 

အစညး် တစရ်ပ်h&ိရန ် အေရးfကးီပါသည။် အစိ(းရများ ေကာငး်မနွစ်ာွ လ(ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အရပ်ဘက ် လdမSအဖွဲkအစညး်များက လdထ(ကိ(ယစ်ားစညး်lံ(းေဆာငရွ်ကသ်ည။် FoRB D&င့ ်

ဆိ(ငေ်သာ စိ(းရိမ်ပdပန ် မSများ သိ(မ့ဟ(တ ် Dိ(ငင်မံျားh&ိ FoRB ချိZးေဖာကမ်SများအေRကာငး် 

ပိ(မိ(သhိ&ိလိ(ေသာ လ9တေ်တာ်အမတ ် များအတကွ ် ၎ငး်တိ(၏့ သ(ေတသနD&င့ ်

အေတွkအRကZံများသည ်တနဖိ်(းh&ိDိ(ငပ်ါသည။်  
 

အမျိBးသားလFအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မKGငမ်ျား 

 

Dိ(ငင်အံများအြပားတငွ ် အမျိZးသားလdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မh&ငမ်ျား h&ိRကပါသည။် 

ယငး်ေကာ်မh&င ် များသည ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးချိZးေဖာကမ်Sဆိ(ငရ်ာ စပ်ွစွခဲျကမ်ျားကိ( စံ(စမ်း 

ေဖာ်ထ(တေ်သာ လတွလ်ပ် အမ&ီအခိ(ကငး်သည့ ် အဖွဲkအစညး်များြဖစi်ပီး အစိ(းရများက 

ေြဖh&ငး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်အRကြံပZချက ်များကိ( ေပးသည။် ယငး်အRကြံပZချကမ်ျားမ&ာ ဥပေဒကဲသ့ိ( ့ 

အာနသိငမ်h&ိေသာ်လညး် ဥပေဒေရးရာ ကစိ¦ရပ်များ လSံkေဆာ်တိ(ကတ်နွး်ေရး fကZိးပမ်းမSများတငွ ်

အသံ(းချDိ(ငသ်ည။် ဥပမာ မက¬ စကီိ(Dိ(ငင် ံ တငွ ် ဘာသာေရးအသိ(ငး်အဝိ(ငး်များအား ၎ငး်တိ(၏့ 

ေနအမိ်များမ& D&ငထ်(တခ်ရံမS အေပI လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မh&င၏် စံ(စမ်းစစေ်ဆးမSမ&ရh&ိေသာ 

ေတွk h&ိချကမ်ျားကိ( ယငး်ကဲသ့ိ(ေ့သာ ချိZးေဖာကမ်Sများတငွ ် အစိ(းရ၏ ကာကယွေ်ဆာငရွ်ကမ်S 

အတကွ ်အသံ(းြပZခဲသ့ည။်  
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အချိZ kေသာ ြပညန်ယမ်ျားတငွ ် ေဒသတငွး် သိ(မ့ဟ(တ ် ေဒသDXရ လdအ့ခငွ့အ်ေရး 

ေကာ်မh&ငမ်ျား h&ိRက သည။် ဥပမာအားြဖင့ ် အDိyယိDိ(ငင်hံ&ိ ဖကဒ်ရယစ်နစတ်ငွh်&ိေသာ 

ြပညန်ယအ်များစ(တငွ ် ၎ငး်တိ(က့ိ(ယပိ်(င ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မh&ငမ်ျား h&ိRကသည။် 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးချိZးေဖာကမ်Sများ ြဖစလ်ာပါက ြပညန်ယ ် အလိ(က ် လdအ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မh&ငထ် ံ

ကနဦးတငြ်ပေဆာငရွ်ကမ်Sများ ြပZလ(ပ်iပီး လိ(အပ်သည့အ်ခါ စနစမ်& တစဆ်င့ ် ဆကလ်က ်

ေဆာငရွ်ကR်ကသည။်  

 

အစိ+းရမဟ+တေ်သာ အဖဲွ]အစညး်များ (NGOs) 

 

ယံ(Rကညရ်ေသာ အရပ်ဖကလ်dမSအဖွဲkအစညး်များသည ် ၎ငး်တိ(၏့ သ(ေတသနD&င့ ်

ေလလ့ာစမ်းစစမ်S များြဖင့ ် မdဝါဒများD&င့ ် ဥပေဒြပZြခငး်အေပI အRကြံပZချကမ်ျားေပးRကသည။် 

ယငး်က မdဝါဒများ ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်D&င့စ်စိစြ်ခငး်အခနး်က|တငွ ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကေ်သာ 

လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားကိ( ကdညပံီပိ့(း Dိ(ငသ်ည။်  

လ9တေ်တာ်အမတမ်ျား၊ အရပ်ဖကလ်dမSအဖွဲkအစညး်များD&င့ ် မီဒယီာများအRကား 

ပdးေပါငး်ေဆာင ် ရွကလ်Sပ်h&ားမSများ ထေိရာကစ်ာွ ြပZလ(ပ်ြခငး်ြဖင့ ် ြပဿနာကစိ¦တစရ်ပ်အေပI 

ထေိရာကစ်ာွ ေဆာငရွ်ကရ်န ်အစိ(းရတစရ်ပ်အား ဖိအားေပးDိ(ငသ်ည။် FoRB ကိ( ကာကယွရ်နD်&င့ ်

ြမVင့တ်ငရ်န ်fကZိးပမ်းမSများတငွ ်အေရးfကးီေသာ ရငး်ြမစD်&င့ ်အသံ(းဝငေ်သာ လကတ်ွေဲဖာ်အြဖစ ်

အရပ်ဖက ်လdမSkအဖွဲkအစညး်များကိ( ld ြမငသ်င့သ်ည။်  

ထေိရာကေ်သာ အရပ်ဖကအ်ဖွဲkအစညး် ကနွယ်ကတ်စခ်( မ& ဘာသာေရးသးီမခမံSD&င့ ်

ခွြဲခားဆကဆ်မံS ဆန ့က်ျငေ်ရးဆိ(ငရ်ာ ဥေရာပ ပလကေ်ဖာငး် (EPRID)ြဖစi်ပီး FoRB ဆိ(ငရ်ာ 

အးီယd၏ မdဝါဒD&င့ ် အေလအ့ထများ ပိ(မိ(အားေကာငး်ရန ် ဥပေရာပ အဖွဲkအစညး်များD&င့ ်

ပdးေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည။် ၂၀၁၈ ခ(D&စ ် ဇွနလ်တငွ ် FoRB ဆိ(ငရ်ာ အးီယd၏ 

လမ်း89နခ်ျကမ်ျားအား ပိ(မိ( ေကာငး်မနွစ်ာွ မညက်ဲသ့ိ( ့ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်Dိ(ငမ်ညက်ိ( 

အးီယdအဆင့ ် ေဆးွေDးွပွဲများ ြပZလ(ပ်iပီးေနာက ် (EPRID) FoRB ကာကယွသ်dများသည ်

ကမ်ပိနး်ကိ( ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည။် ကမqာတစဝ်&မ်းh&ိ လdအ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွ ် သdများD&င့အ်တd 
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ရပ်တညi်ပီး (EPRID) FoRB ကာကယွသ်dများ (FoRBDefender Campaign) ကနပိ်နး်ကိ( 

ေဆာငရွ်ကခ်ဲi့ပီး FoRB ဆိ(ငရ်ာ သhိ&ိနားလညမ်Sကိ( ကမqာလံ(း အတိ(ငး်အတာြဖင့ ်

ြမVင့တ်ငြ်ခငး်အားြဖင့ ် အဆိ(ပါ လdမSမီဒယီာလSပ်h&ားမSသည ် ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညမ်S h&ိသdများD&င့ ်

ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညမ်S မh&ိသdများအားလံ(းကိ( “ ယံ(Rကညမ်Sh&ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မh&ိသညြ်ဖစေ်စ ဒါဟာ 

က�D်(ပ်၏ အခငွ့အ်ေရး ြဖစသ်ည”် ဟ( ေRကညာရန ်ဖိတေ်ခI ခဲသ့ည။် 

 

မီဒယီာ 

 

မီဒယီာများသည ်အစိ(းရ၏ လ(ပ်ငနး်အစအီစaများD&င့ ် ြပညသ်dလdထ(၏ အြမငမ်ျားအေပI 

လ9မ်းမိ(းရနD်&င့ ် သhိ&ိနားလညမ်Sကိ( ြမVင့တ်ငရ်နအ်တကွ ် အေရးfကးီသည။် ေဒသDXရအဆင့မ်ီဒယီာ 

များသည ်သင၏် ေဒသ သိ(မ့ဟ(တ ်သင၏် အသိ(ငး်အဝိ(ငး်တငွ ်FoRB ြမVင့တ်ငရ်န ်fကZိးပမ်းရာတငွ ်

အဓိကေသာခ့ျကြ်ဖစi်ပီး အမျိZးသားအဆင့မ်ီဒယီာများက အစိ(းရအား အမျိZးသားအဆင့ ်

ြပဿနာရပ်များအေနြဖင့ ်အာlံ(စdးစိ(ကမ်S ရh&ိရန ်ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငi်ပီး Dိ(ငင်တံကာမီဒယီာတငွလ်ညး် 

ေဖာ်ြပ Dိ(ငရ်န ်ေဆာငရွ်ကD်ိ(ငသ်ည။်  

လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားသည ်FoRB ဆိ(ငရ်ာ ၎ငး်တိ(၏့ လ(ပ်ငနး်များအေပI အာlံ(စdးစိ(ကမ်Sရh&ိေစရန ်

မီဒယီာများD&င့ ်ေအာကပ်ါနညး်လမ်းများအတိ(ငး် ပdးေပါငး်ေဆာငရွ်က ်Dိ(ငသ်ည။် 

• သတငး်ထ(တြ်ပနခ်ျကမ်ျား ထ(တြ်ပနြ်ခငး် 

• သတငး်စာတငွ ်ေဆာငး်ပါးများေရးြခငး်၊ ဘေလာမ့ျားေရးသားြခငး် 

• အယဒ်တီာထ ံေပးစာများေရးသားြခငး် 

• ြပညတ်ငွး်D&င့ ် Dိ(ငင်တံကာ သတငး်ေထာကမ်ျားh&ိသည့ ် Facebook၊ Twitter အပါအဝင ်

လdမSမီဒယီာေပIတငွ ်တိ(ကlိ်(ကထ်(တြ်ပနြ်ခငး်၊  

အ/ကြံပBထားသည့လ်+ပ်ငန်းများ 

• ေအာကတ်ိ(ဘာလ ၂၇ ရကေ်နတ့ငွက်ျေရာကသ်ည့ ် Dိ(ငင်တံကာလတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွ ်

ယံ(Rကညခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာေနတ့ငွ ် FoRB ကိ(ေထာကခ်ေံသာစာများအားလdမSမီဒယီာ ေပIတငွ ်
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မxေဝပါ။ FoRBDefender ဝကဘ်ဆ်ိ(ဒအ်ား ေလလ့ာiပီး လdမSမီဒယီာေပIတငွ ်

စာများမxေဝပါ။ ဥပမာအားြဖင့-် 

လdတိ(ငး် လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွခ်ငွ့၊် ေတးွေခIခငွ့D် &င့ ် သhိ&ိလကခ်ခံငွ့h်&ိသည။် FoRB ဆိ(ငရ်ာ သhိ&ိ 

နားလညမ်Sများကိ(မxေဝပါ။ ကမqာတစဝ်&နး်h&ိ ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညမ်Sh&ိသdများD&င့ ်ကိ(းကယွ ်ယံ(Rကညမ်S 

မh&ိသdများအားလံ(းကိ( “ ယံ(Rကညမ်Sh&ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မh&ိသညြ်ဖစေ်စ ဒါဟာ က�D်(ပ်၏ အခငွ့အ်ေရး 

ြဖစသ်ည”် ဟ( ေRကညာရနစ်(စညး်ဖိတေ်ခIပါ။ https://forb-defenders. org/take-action 

#FoRBdefender @IPP_FORB 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ေအာကတ်ိ(ဘာလ ၂၇ ရကေ်နတ့ငွက်ျေရာကသ်ည့ ်Dိ(ငင်တံကာလတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့ ်

ဆိ(ငရ်ာေနတ့ငွ ်ေအာကပ်ါတိ(က့ိ( ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• FoRB ကိ(ေထာကခ်ေံသာစာများအားလdမSမီဒယီာေပIတငွ ်မxေဝပါ။ 

• FoRB ကစိ¦ရပ်တစခ်(D&င့ဆ်ိ(ငေ်သာ လ9တေ်တာ်ေမးခနွး်တစခ်(ကိ(တငသ်ငွး်ပါ။ 

• ကမqာေပI h&ိ FoRB ဆိ(ငရ်ာကစိ¦တစခ်(၏အေြခအေနD&င့ ် အစိ(းရ၏တ(န ့ြ်ပနမ်SအေRကာငး် 

လ9တေ်တာ်အတငွး်တငွ ်ေဆးွေDးွပါ။ 

• သင့D်ိ(ငင်၏ံ အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ် သိ(မ့ဟ(တ ် သတံမနထ် ံ FoRB ဆိ(ငရ်ာ 

စိ(းရိမ်ပdပနမ်SများD&င့ ် စပ်လျaးiပီး စာေရးသားပါ။ အကယ၍် အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ ်

သိ(မ့ဟ(တ ်သတံမန ်ခန ့အ်ပ် ထားြခငး်မh&ိေသးပါက ခန ့အ်ပ်ရန ်စညး်lံ(းေဆာ်ဩပါ။ 

• ကာလh&ညလ်(ပ်ေဆာငD်ိ(ငမ်ည့လ်(ပ်ငနး်များအား အာlံ(စိ(ကD်ိ(ငရ်န ် သင၏်လ9တေ်တာ် 

အတငွး်တငွ ်FoRB ဆိ(ငရ်ာပါတစီံ(အဖွဲk D &င့ခ်ျိတဆ်ကပ်ါ သိ(မ့ဟ(တ ်ယငး်အဖွဲkအားဖွဲkပါ။ 

• လ9တေ်တာ်အမတမ်ျားအတကွ ် FoRB ဆိ(ငရ်ာေနာကဆ်ံ(းသတငး်များရh&ိDိ(ငရ်န ် IPPFoRB 

အတငွး်ေရးမ±းlံ( းအား ဆကသ်ယွပ်ါ။  

 

အသံ+းဝငေ်သာ Link များCGင့ ်ဆကလ်ကဖ်တb်Wရန်များ 
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အသံ+းဝငေ်သာ Link များ 

Forum- Asia - အာh&h&ိ အမျိZးသားအဆင့ ်လdအ့ခငွ့အ်ေရး အဖွဲkအစညး်များD&င့ ်ဖွဲ kစညး်ထားေသာ 

အတငွး်ေရးမ±းlံ( းြဖစi်ပီး ေဒသတငွး်တငွ ် ေြပာငး်လမဲျားြပZလ(ပ်ရနအ်တကွ ် အဓိက 

ေဆာ်ဩသည။် ယငး်သည ် အာh&h&ိေဒသတငွး် လdအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ(ငရ်ာ ယDXရားတစခ်(လညး် 

ြဖစသ်ည။်  https://www.forum-asia.org/  

ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN Peoples’ Forum (ACSC/ APF ) - ASEAN 

Summit ကာလအတငွး် iပိZငတ်dလSပ်h&ားမSများကိ( ေဆာငရွ်ကေ်သာ အေh&kေတာငအ်ာh&h&ိ 

အရပ်ဘက ် လdမS အဖွဲkအစညး်များပါဝငေ်သာ အဖွဲk ြဖစသ်ည။် ဤအဖွဲkတငွ ် လdအ့ခငွ့အ်ေရး 

ဆိ(ငရ်ာများကိ( စတိပ်ါ ဝငစ်ားေဆာငရွ်ကေ်သာ အဖွဲkအစညး်များ၊ က(နသ်ယွေ်ရးD&င့ ်

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငေ်ရးရာ ကစိ¦ရပ် များကိ( ေဆာငရွ်ကေ်သာ အဖွဲkအစညး်များ စသညြ်ဖင့ ်

မျိZးစံ(ေသာ အဖွဲkဝငမ်ျား ပါh&ိRကသည။် ဤ အဖွဲkအစညး်တငွ ် ကျယြ်ပန ့ေ်သာ လ(ပ်ငနး် 

တာဝနမ်ျားh&ိiပီး ကစိ¦ရပ်များစာွကိ( ကိ(ယစ်ားြပZ ေဆာ်ဩ သည။် ဤ အဖွဲkအစညး်သည ်အာဆယီ ံ

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားD&င့ ် ပငွ့လ်ငး်ေသာ ေဆးွေDးွမSများ ြပZလ(ပ် ရန ် ရညရွ်ယi်ပီး သာမန ်

ြပညသ်dလdထ(အတကွ ်၎ငး်တိ(၏့ ြပဿနာရပ်များကိ( ေဖာ်ြပDိ(ငသ်ည့ေ်နရာ အြဖစ ်ပံပိ့(းေပးသည။် 

http://www. acsc-apf 

CSW - CSW သည ် လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့က်ိ( အဓိကေဆာငရွ်ကေ်သာ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရး ဆိ(ငရ်ာ အဖွဲkအစညး်ြဖစသ်ည့ ် အာh&ိတိ(က၊် အာဖရိကတိ(က၊် အေh& k 

အလယပိ်(ငး်D&င့ ် လကတ်င ် အေမရိကh&ိ Dိ(ငင်ေံပါငး်(၂၀)ေကျာ်တငွ ် လ(ပ်ငနး်များ 

ေဆာငရွ်ကသ်ည။် အဆိ(ပါDိ(ငင်မံျားh&ိ FoRB အေြခအေနများဆိ(ငရ်ာ အစရီငခ်စံာများကိ( 

ဤအဖွဲkထတံငွ ် ရh&ိDိ(ငသ်ည။် အေြခခလံdအ့ခငွ့အ်ေရး D&င့ ် သကဆ်ိ(ငေ်သာ ကစိ¦ရပ်များကိ( 

ေဆးွေDးွသည့ ်ဘေလာဂ့်တစခ်(လညး် h&ိသည။်https://www. csw. org.uk/ 

European Platform against Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) - 

EPRID သည ် UDHR၊ ICCPR D&င့ ် အြခားDိ(ငင်တံကာလdအ့ခငွ့အ်ေရး စာရွကစ်ာတမ်းများတငွ ်

ေဖာ်ြပ ထားသည့အ်တိ(ငး် FoRB ကိ(ြမVင့တ်ငရ်နအ်းီယdအဆင့တ်ငွ ်လ(ပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကေ်သာ 
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အရပ်ဖကလ်dမSkအဖွဲkအစညး်များ၊ ဘာသာေရးအဖွဲkအစညး်များD&င့ ် ပ(ဂ�ိZလမ်ျားပါh&ိသည့ ်

ကနွယ်ကတ်စခ်( ြဖစသ်ည။် EPRID ၏ FoRB Defender ကမ်ပိနး်သည ် ကမqာတစဝ်&မ်းh&ိ 

လdအ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွ ် သdများD&င့ ် အတdရပ်တညi်ပီး (FoRB ဆိ(ငရ်ာသhိ&ိနားလညမ်Sကိ( 

ကမqာလံ(းအတိ(ငး်အတာြဖင့ ် ြမVင့တ်ငြ်ခငး်အားြဖင့ ် ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညမ်S h&ိသdများD&င့ ်

ကိ(းကယွယ်ံ(Rကညမ်Sမh&ိသdများအားလံ(းကိ( “ယံ(Rကညမ်Sh&ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မh&ိသညြ်ဖစေ်စ ဒါဟာ 

က�D်(ပ်၏အခငွ့အ်ေရးြဖစသ်ည”် ဟ( ေRကညာရန ်ဖိတေ်ခI ခဲသ့ည။် http://www.eprid.eu/ 

 

ဆကလ်ကဖ်တb်Wရန်များ 

လတွလ်ပ်စာွကိ(းကယွယ်ံ(Rကညခ်ငွ့ဆ်ိ(ငရ်ာ က(လသမဂ�အထdးကိ(ယစ်ားလ&ယ၏် က|အလိ(က ်
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