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‘ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း’’ ၏ ရညရ်ယခ်ျက်သည် ဆိုးရားေသာ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာကမ် များကိုခံစားခဲ့ရ
ေသာ လတူစဦ်းချင်းှင့် လမူ အသိုငး်အဝိငု်းတိုရဲ ေဘးဒကု များှင့် ထိခိကု်နစ်နာမ များကိ ုကစုားရန် ြဖစ်သည။် ရညမ်နှ်းချက်
မှာ ကျးလွန်ခံရသူများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ှင့် လူမ ေရးလိုအပ်ချက်များကို ေြဖရှင်းေပး
ြခင်းြဖင့် ၎ငး်တိုခံစားရသည့် ထိခိုက်နစ်နာမ များကို အသိအမှတ်ြပရန် ြဖစ်သည်။

ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းလုပ်ငန်းသည် အေရးကီးသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ၎င်းလုပ်ငန်းမှ  တဆင့် 
ကျးလနွခ်ရံသမူျား၏ အခငွ့အ်ေရးများငှ့ ်ဂဏုသ်ကိ ာ ြပနလ်ညရ်ရိှေစပးီ ပဋပိက ေကာင့ ်အစတိစ်တိ်ပိကွေဲနေသာ လမူ ေရး
အေဆာက်အအုကံိ ုြပနလ်ညက်ုစားမ အစြပုိငေ်သာေကာင့် ြဖစ်သည။် ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာြ်ခင်းလုပင်န်းသည ်ကျယ်
ြပန်များေြမာငေ်သာ အခငွ့်အေရးချိးေဖာက်မ များ ြဖစ်ပွားပးီေနာကပ်ိုင်း လူမ ေပါင်းစညး်မ ငှ့် ြပနလ်ညသ်င့်ြမတေ်ရးတိုကို
 ပံပ့ိုးေပးုသံာမက တရားဥပေဒစိုးမိုးမ  အားေကာငး်လာေစေရးငှ့အ်ငစ်တကီျးရငှ်းများအေပ  ယုံကညမ်  ြပနလ်ညထ်ေူထာင်
ြခင်းှင့် ြမင့်တင်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်းတိုတွင် အေရးကီးေသာ အခန်းက  မှ ပါဝငပ်ါသည်။

ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ် ြခငး်သည် မတူကွဲ ြပားေသာ ပုံစံအမျိးမျိးရှိိုင်သည်။ ုပ်ဝတ ပစ  ညး်အားြဖင့်
ေသာလ်ညး်ေကာင်း (ေလျာေ်ကးေပးြခငး်၊ ြပန်လညထ်ူေထာငြ်ခငး်၊ ြပန်လညအ်စားထုိးေပးြခင်း) အထိမ်းအမှတ ်သေ  ကတ
တခုခု ြပလုပ်ေပးြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း (ေတာင်းပန်ြခင်း၊ ေအာက်ေမ့ဖွယ်ြပလုပ်ြခင်း) သိုမဟုတ် ေနာက်တဖန် ြပန်မ
ြဖစ်ရဟူေသာ အာမခံချက်များ ေပးြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း (ဥပေဒေရးရာှင့် အင်စတီးကျးရှင်းအဆင့်  ြပြပင်ေြပာင်းလဲ
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အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်ڗ
ြမန်မာိုငင်ံအတွက် သင်ခန်းစာများ



မ များ) ရိှိုင်သည်။ ထိုသို ေဆာငရ်က်ရာတွင် တစ်ဦးချင်း (အဖွဲတစ်ခုခုအတွက်) သိုမဟုတ ်စုေပါင်း (အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု
အတွက်) ေဆာငရ်က်ြခင်းမျိး ြဖစ်ုိင်သည်။

ြပနလ်ညက်စုားေပးေလျာြ်ခငး်ရပိငုခ်ငွ့သ်ည ်ကလုသမဂ  အေထေွထွညလီာခမံ ှအသအိမတှြ်ပထားေသာ ိငုင်တံကာ
 လူအခွင့်အေရးဥပေဒ၏ အေြခခံမူတစ်ခုြဖစ်သည်။ အာဆီယံလူအခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်းတွင်လည်း နစ်နာရသူများ
အတကွ ်ထေိရာကေ်သာကစုားခငွ့ရ်ေရးကိ ုအသအိမတှြ်ပထားသည။် ထိုေကာင့ ်အစိုးရများသည ်ြပနလ်ညက်စုားေပးေလျာ်
ြခင်းကို ေဆာင်ရက်ရန် ဥပေဒေကာင်းအရ တာဝန်ရှိသည်။

အဓိကအားြဖင့် ုိင်ငံေတာ်က ကမကထြပေသာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း အစီအစ် နည်းလမ်းှစ်ခုရိှသည်။
 တရားုံးများသည ်တရားုံးေတာ၏် ဆုံးြဖတခ်ျက ်တစ်စိတတ်စ်ပိုငး်အြဖစ် ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာြ်ခငး်များ လုပေ်ဆာင်
ေပးရန် အမိန်ချမှတ်ိုင်သည်။ အထူးသြဖင့် ၎င်းတိုကို ဥပေဒအရ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်ှင်းထားပါက ထိုသို အမိန်ချမှတ်       
ုိင်သည်။ ၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ပုံမှန်အားြဖင့် တရားစွဲဆိုမ များတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်သူများှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ 
အြခားနည်းလမ်းမှာ မူဝါဒများ၊ စီမံခန်ခွဲမ ဆုံးြဖတ်ချက်များမှတစ်ဆင့် ကျယ်ြပန် ေသာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေရး
အစီအစ်များ ေဆာင်ရက်ေသာ နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ ထိုအစီအစ်များကို သီးသန် ြပဌာန်းေသာဥပေဒများ သိုမဟုတ် 
နည်းဥပေဒများြဖင့်  ပံ့ပိုးေပးေလ့ရှိသည်။  ၎င်းအစီအစ်များသည်  နစ်နာသူများစွာသို  ေရာက်ရှိိုင်ေသာ  နည်းလမ်းြဖစ် 
သည်။

စာရက်စာတမ်းများ
• ုိင်ငံတကာလူအခွင့်အေရးဥပေဒ ချိးေဖာက်ခံရသူများအတွက် ကစုားေရးှင့် ြပန်လည် ေလျာ်ေကးေပးေရးဆိုငရ်ာ 

အေြခခံမူများ၊ လမ်းွန်ချက်များှင့် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လူသားချင်းစာနာေထာကထ်ားမ  ဥပေဒကို ြပင်းထန်စွာချိး

ေဖာက်မ များ။ ကုလသမဂ  အေထွေထွညီလာခံ၊ ၂၀၀၅ ခုှစ်။ 1

• အမျိးသမီးှင့် မိန်းကေလးများအတွက် ကုစားခွင့်ှင့် ြပန်လည်ကစုားေပးေလျာ်ေရးရပိုငခ်ွင့်ဆိုင်ရာ ုိင်ိုဘီ ေကြငာ

စာတမ်း၊ ၂၀၀၇ ခုှစ်။  2

• ပဋိပက ှင့် ဆက်ွယ်ေသာ လိင်ပိုငး်ဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များအတကွ် ြပန်လည်ကုစားေပးြခင်းဆိုင်ရာ ကုလသမဂ  

အတွင်းေရးမှးချပ်၏ လမ်း န်ချက် မတှ်ချက်၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်။ များ3

 အမျိးသမီးများအေပ  အကမး်ဖက်မ သည ် ကျား-မ ခွဲြခားဆက်ဆံမ ှင့် အမျိးသားှင့် အမျိးသမီးများကား မ
ညီမ မ များတွင် အြမစ်တွယ်ေနေသာေကာင့် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းကို နစ်နာသူများ၏ အခွင့်အေရး ြပန်လည်ရရှိ
ေစရန်သာမက ခွဲြခားဆက်ဆံမ ှင့် မညီမ မ များကို ေြဖရှင်းရန်အတွက်လည်း အသုံးြပရမည် ြဖစ်သည်။ ၎င်းကို အသွင်
ေြပာင်းလဲလာေသာ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်မ  ပုံစံဟုေခ သည်။  ၎ငး်ပုံစံ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခငး်အစီအစ်
များသည် မလူအစတညး်က ရှိေနေသာ ဂျန်ဒါအေြခခံ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖာက်မ ကို ြဖစေ်စသည့် အေြခအေနများကို ေြဖ
ရှငး်ရန် ရည်ရယ်သည်။

 ထည့်သွင်းစ်းစားရမည့် ကိစ ရပ်များတွင် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းမှ ေြဖရှင်းေပးသည့် လူအခွင့်အေရး
ချိးေဖာက်မ  အမျိးအစားများအေပ  ဂျဲန်ဒါ၏ သက်ေရာကမ်  ပုံစံ၊ ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာ်ေရး ပုံစံများေရးဆွဲရာတွင်
 ဂျဲန်ဒါအေြခခံမှန်းဆချက်များကို စိန်ေခ ြခင်း၏ အေရးပါမ အြပင် ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာ်ြခငး်သည ် အမျိးသမီးများ
အေပ  ခွဲြခားဆကဆ်ြံခင်း သိုမဟုတ် ဖယ်ထုတြ်ခင်းမျိး မရှိေစေရးှင့် ကစုားြခင်းဆိုငရ်ာ စညး်ုံးလ ံေဆာေ်ရးှင့် မူဝါဒ 
ေပ ေပါက်ေရးတွင် ဂျဲန်ဒါကို အဓိကထား ေဖာ်ြပေရးတို အပါအဝင် ြဖစ်သည်။ 

1 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation

2 https://www.  dh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf

3 https://www.ohchr.org/sites/default/  les/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf

ژ အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်
ြမန်မာိုငင်ံအတွက် သင်ခန်းစာများ



 ခွဲြခားဆက်ဆံမ ပံုစံများ ထပ်မံမြဖစ်ပွားေစရန်အလုိငာှ အသက်ဆုံး ံးခဲ့သူများ၏ မိသားစုများအပါအဝင် ြပန်လည်
ကုစားေပးေလျာ်ေရးရပိုင်ခွင့် အကျံးဝင်သူများသတ်မှတ်ရန်အတွက် အသုံးြပသည့် အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များသည် ဂျဲန်ဒါ 
ေထာင့်မှ  ြမင်ကာ အဓိပ ါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။ တိုးတကေ်သာ အယအူဆများကို အသုံးြပရမည်။ ထုိအြပင် ချိးေဖာက်မ များ၏ 
ဂျဲန်ဒါအေပ  သက်ေရာက်မ ကိုပါ ထည့်သွင်းစ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။

 ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာေ်ရး အစအီစ်များတငွ် အမျိးသမီးများ၊ လိင်ပိုင်းဆုိင်ရာအကမး်ဖက်ခံရသမူျားှင့် 
လိင်ကွဲြပားမ  အေြခြပအကမ်းဖက်မ ေကာင့် နစ်နာရသူများ ပါ၀ငရ်မည်။ အဓိပ ာယ်ြပည့်ဝစွာ ပူးေပါင်းပါဝင်မ  ရရှိရမည့်
အြပင် အစီအစ်၏ ေြမပုံေရးဆွဲြခင်း၊ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခငး်၊ ေစာင့်ကည့်ြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း
များတွင်လည်း တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းများ ြပလုပ်ရမည်။ ကျးလွန်ခံရသူများသည် အစီအစ်အားလုံးှင့် ကုစားေပးေလျာ်
ေရးပုံစံများှင့်ပတ်သက်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များကို ရရှိပီး နားလည်ထားရမည် ြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် ကျးလွန်ခံ
ရသူများ၏အေြခအေနှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ပုံစံြဖင့် အကျိးခံစားခငွ့်များ ရရှိရမည။်

 လိင်ကွဲြပားမ  အေြခခံ ဖယ်ထုတ်ထားမ ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ ှင့် မညီမ မ  ပုံစံများကို ေြပာင်းလဲေပးုိငသ်ည့် ြပန်လည်
ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းအစီအမံများကို ေလ့လာေဖာ်ထုတ်ကာ ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ရန် အေရးကီးသည်။ ထုိအစီအမံများ
တငွ် လူမျိးေရး၊ ယေ်ကျးမ ငှ့် လူမ ေရးဇစ်ြမစ်များ အပါအဝင ်ဂျဲန်ဒါငှ့် က  စုဆံက်စပမ် တိုကိုပါ ထည့်သွငး် စဥ စား
ရမည်။

အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်ڙ
ြမန်မာိုငင်ံအတွက် သင်ခန်းစာများ



အာေချး၊ အင်ဒိုနီးရှားုိင်ငံ
 ၂၀၀၂ ခုှစ်တွင် အာေချးြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် အသတ်ခံခဲ့ရေသာ သိုမဟုတ ် ေပျာက်ဆုံးသွား
ေသာမိသားစုများအတွက် ဒုိင်းယက် (diyat) ဟု လူသိများေသာ အစ လာမ့်ထုံးတမ်းစ်လာအတိုငး် ေလျာ်ေကးေပး
သည့်အစီအစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ထုိအစီအစ်သည် (ခန်မှန်းေြခ အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၀၀ ခန် ရှိေသာ) အင်ဒိုနီးရှား
 ပူီး သုံးသန်းကို အေသးစား ေထာကပ်ံ့ေငအွြဖစ် ခငပ်ွန်းသညဆ်ုံးပါးသာွးေသာအမျိးသမီး အေယာက် ၂၀,၀၀၀ ထံ 
ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့သည်။

ထိုင်းိုငင်ံ
 ေတာင်ပိုင်းနယ်စပ်ြပည်နယ်များတငွ် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာပဋိပက ေကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူများအတွက် ကုစား
ေရးှင့်မူဝါဒ ချမှတ်ေရးေကာ်မတီကို ၂၀၀၅ ခုှစ်တွင် ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်များသည် ထိုေကာ်မတီမှတ
ဆင့် ပဋိပက ှင့် ဆက်ွယ်ေသာ အကမ်းဖက်မ ခံရသမူျားအတွက် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်မ  ရရှိေရး လုပ်ငန်းစ်
များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ (အကမ်းဖက်မ များကို အစိုးရှင့် အစိုးရ မဟတု်ေသာသူများ ှစ်ဘက်စလုံးက ကျးလွန်ြခင်း
 ြဖစ်သည်။) ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းအစီအစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေနြဖင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာှင့် စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ ေစာင့်ေရှာက်မ ၊ ေငေွကးှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမ များ အပါအဝင် ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများအတွက် 
အစိုးရဌာနများှင့် ဝန်ေဆာငမ် ေပးသည့်ဌာနများ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့သည်။

ကေမ ာဒီးယား
 အစုိးရမှ ကမကထြပလုပ်ြခင်းမဟုတ်ေသာ်လည်း၊ ကေမ ာဒီးယားတရားုံးများဆိုင်ရာ အထူးတရားုံး
(ECCC) ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များအရ  တရားဝင ် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများ ေဆာင်ရက်ေပးသည်။ စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် မှတ်တမ်းြပစုြခင်းလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ECCC မှရရှိ
ေသာ ေလျာ်ေကးေငွများြဖင့် ရပ်ရာအေြခြပ စီမံကိန်း ၂၀ ေကျာ်ကို စတင်လုပ်ေဆာငခ်ဲ့ပါသည်။ ECCC ၏နစ်နာရ
သူများေထာက်ပံ့ေရးအဖွဲသည် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများှင့်အတူ ပူးေပါင်းကာ လိငပ်ိုင်းဆိုငရ်ာ အကမ်းဖက်
ခံရသမူျားအား စိတ်ပိုငး်ဆိုင်ရာှင့် လူမ ေရးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမ များ ေပးခဲ့သည်။

ဖိလစ်ပိုင်
 ဖလိစ်ပိုငတ်ွင ် ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာြ်ခင်းအစပျိးေဆာငရ်က်ချကသ်ည ် ချိးေဖာက်ခံခဲ့ရသမူျားက ဟာ
ဝိုင်အီရှိ  ဖက်ဒရယ်တရားုံးတစ်ခုတွင်  ခံစားခဲ့ရသူများကိုယ်စား  အမ ဖွင့်ြခင်းမှသည်  လူမ ေရးအစီအစ်များတွင်
 ြပန်လည်အသုံးြပရန်အတွက် မားကိုစ် မတရားရယူထားေသာ ချမ်းသာက ယ်ဝမ ကို ြပန်လည်ရရှိရန် တရားဝင်
ကိးပမ်းမ များအထိ ပါဝင်သည်။ အေမရိကန် ေဒ လာသန်း ၅၀၀ ေကျာ်ကို ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်စာရင်းများမှ ြပန်လည်
ရယူခဲ့ပီး၊ ထိုေငေွကးကို နစ်နာသူများအား ေလျာ်ေကးေပးရန်အတွက် အသုံးြပရမည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်။
 ရန်ပုံေငမွျား ြဖန်ေဝရန် လူအခွင့်အေရးချိးေဖာက်ခံရသမူျား အေရးဆုိမ ဘတု်အဖွဲကိ ုတညေ်ထာငခ်ဲ့ပီး၊ ချိးေဖာက်
ခံခဲ့ရသဦူးေရ စုစုေပါင်း ၁၁,၁၀၃ ဦးကို ေလျာေ်ကးေပးခဲ့သည။် ချိးေဖာက်ခံရသမူျားဟု တရားဝငအ်သအိမှတ်ြပ
ခံထားရသူများသည် အစိုးရလူမ ေရးဝန်ေဆာငမ် များမှ ပံ့ပိုးကူညီမ များလည်း ရရိှခဲ့သည်။

ဂျပန်
 ၁၉၉၅ ခုှစ်တွင ် ဂျပနအ်စိုးရသည ် ဒုတိယကမ ာစစ်အတငွ်း ‘ေပျာေ်တာဆ်က်အမျိးသမီးများ’  အြဖစ် မ
တရားြပကျင့် ညင်းပန်းိှပ်စကခ်ံခဲ့ရေသာ အမျိးသမီးများအတွက် အာရှအမျိးသမးီများရန်ပုံေင ွ (AWF) ကို တည် 
ေထာငခ်ဲ့သည်။ ၁၉၉၇ မှ ၂၀၀၂ ခုှစ်အထိ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည် Lola Project စီမံကိန်းမှတဆင့် နစ်နာရသူများ
အတကွ် AWF ရန်ပုံေငွများြဖန်ေဝခဲ့သည်။ အဆုိပါ ပေရာဂျက်သည ် အမျိးသမီး ၁၀၆ ဦးကို ေဆးဝါးအကူအညီ
ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ ှစ်သမိ့်ေဆွးေွးြခင်းှင့် ေနစရာအိမ် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းစသည့် အကူအညီများ ေပးခဲ့သည်။

တီေမာ - လက်စ်ေတ
 အမှန်တရား အမှန်တရားှင့် ြပန်လည်သင့်ြမတ်ေရး ကိဆိုေရးေကာ်မရှင် (CAVR) သည် အေသးစား
ေငွသားေထာက်ပံ့မ ၊ ကျန်းမာေရးအကူအညီှင့် စုေပါင်း ေလျာ်ေကးေပးေရး ပေရာဂျက်များ ပါ၀ငသ်ည့် အေရးေပ 
 ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်း အစီအစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့သည်။ ေနာက်ဆက်တွဲ အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် 
Centro Nacional Chega! သိုမဟုတ် CNC သည ်အထခိိုက်ခံရဆုံးေသာ အသက်ရှင ်ကျန်ရစ်သူအချိအား အကူအညီ
ေပးရန ်အစိုးရဝန်ကီးဌာနများှင့် လက်တွဲေဆာငရ်က်ခဲ့ပးီ၊ ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ အမျိးသားအဆ
င့် လုပ်ငန်းအစီအစ်ကို ေရးဆဲွရန် တာဝန်ေပးထားေသာ အလုပ်အဖွဲကို ဦးေဆာင်လျက်ရှိသည်။

ښ အေရှေတာင်အာရှရှိ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းများှင့် ဂျဲန်ဒါ ေထာင့်
ြမန်မာိုငင်ံအတွက် သင်ခန်းစာများ
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AJAR ှင့် Transitional Justice Asia Network (TJAN)4 တို၏ ေဒသတွင်းေလ့လာမ တစ်ခု ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ေလ့လာမ 
တွင်ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ 

• အစိုးရများသည် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို၏ စ်းစားပုံများ ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်ပီး၊ ယခု
လပု်ငန်းစ်သည ်မဝူါဒဆိငုရ်ာ ဆုံးြဖတခ်ျကဆ်ိသုည်ထက ်အစုိးရတရပ၏် တာဝနဝ်တ ရားတစခ်ုြဖစက်ာ နစ်နာသမူျား
၏ တရားဝင်ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးြဖစ်ေကာင်း အသိအမှတ်ြပရန် လိုအပ်သည်။

• အသငွက်ူးေြပာင်းေရးဆိငုရ်ာ တရားမ တမ ယ ရားများှင့ ်ြပနလ်ညက်စုားေပးေလျာေ်ရး အစီအစမ်ျား အပါအဝင ်လငိ်
ပိုင်းဆုိင်ရာအကမ်းဖက်မ ှင့် အြခားေသာ လိင်ကွဲြပားမ အေြခြပ အကမ်းဖက်မ များကို ကိုင်တယွ်ေြဖရှင်းရန်အတွက်
 တရားေရးစနစ်များက ပိုမိုလုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

• မူဝါဒချမှတ်သူများှင့် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် သင်တန်းများှင့် ဖလှယ်မ များမှ
တစ်ဆင့် ကျားမေရးရာ အကဲဆတ်မ  (ဂျဲန်ဒါဆုိင်ရာထိလွယ်ရှလွယ်မ ) ကို နားလည်လက်ခံေသာ ြပန်လည်ကုစား
ေပးေလျာ်ေရး မဟာဗျဟာများ ေရးဆွဲရန်အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

• ြမန်မာိုင်ငံတွင်သာမက အြခားုိင်ငံများ၏ ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေရး လုပ်ငန်းစ်များ၏ အကူအညီေပးေရး 
အစီအစ်များမှလည်း သင်ခန်းစာများကို ရယူိုငသ်ည်။

• ချိးေဖာကခ်ံရသူများကိုယတ်ိုင် အထူးသြဖင့် အမျိးသမီးများသည် တရားဝင် ြပန်လညက်ုစားေပးေလျာြ်ခငး် အစအီစ်
များကို ပုံေဖာ်ရာတွင ်ေအဂျင်စီတစ်ခုထကမ်ကေသာ ပံ့ပိုးမ  လိုအပ်သည။် ၎ငး်ပံ့ပိုးမ တွင ် ချိးဖာကခ်ံရသူများအတကွ်
 ေရရှည ်အလုးံစုံ ပံ့ပိုးကညူီမ ၊  ချိးေဖာက်ခံရသမူျားကိုယ်တိုင် ပါဝင်မ ရေရးအေပ  ကတိကဝတ်ြပြခငး်ှင့် ထိေရာက်
ေသာ ေဆွးေွးညိ  ငး်မ  လုပ်ငန်းစ်များ လုိအပ်ပါသည်။

• အဓိပ ါယ်ြပည့်ဝေသာ တရားဝင် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေရးအစီအစ်များအတွက် တီထွင် ဆန်းသစ် ဖန်တီးထားပးီ
 လက်ေတွကျေသာ အစီအမံများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် အရပ်ဘက်လူအဖွဲအစည်းှင့် အစုိးရအဖွဲအစည်းများ
အကား အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ များ ေဆာင်ရက်ြခင်းက တန်ဖိုးရှိပါသည်။

• အထိခိုက်လွယ်ဆုံးေသာ နစ်နာခဲ့ရသူများ၏ လတ်တေလာလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ပိုမိုကျယ်ြပန်ေသာ 
ေရရှညအ်စအီစမ်ျား ထားရိှရမည်အ့ြပင ်အေရးေပ ကားြဖတြ်ပန်လညက်စုားေပးေလျာေ်ရး အစအီစမ်ျားလည်း ထား
ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်ေသာ အစိုးရ/အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  မှသည် ဤ
လုပ်ငန်းများအတွက် ထိေရာက်မ  ရရိှိုင်မည်ြဖစ်သည်။

• အချိေသာအေြခအေနများတွင် တရားဝင် ြပန်လည်ကုစားေပးေလျာ်ေရး အစီအစ်များကို ပံ့ပိးုရန် ရန်ပုံေငွများကို 
ိုင်ငတံကာှင့် ကလုသမဂ  ေအဂျင်စီများမှ ေတာငး်ခံသုံးစွဲရေကာငး် သုံးစွဲရမည်။ ဤသည်က ချိးေဖာက်ခံရသူများ၏
 လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် လက်ေတွကျေသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ိုင်သည်။
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