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အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ ေကာ္မရႀင္

(USCIRF)

USCIRF ဆုိသည္မ ႀာ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁေကာ္မရႀင ္ (USCIRF) သည္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္လပ္စၾာ
ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁ အက္ဥပေဒ (IRFA) အရ ဖန္တီးထားသည့္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီႎႀစ္ခုစလံုးပၝဝင္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလရပ္တည္သ ည့္
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အစိုးရေကာ္မရႀင္ တစ္ခုဴဖစ္ ပၝသည္။ IRFA ၏ဴပႉာန္းခဵက္အတၾက္ ခိုင္မာစၾာေထာက္ခံေဴပာဆုိဴပီး
ဴပည္သူအမဵိႂးမဵိႂးပၝဝင္သည့္ ၄င္းညၾန္ႚေပၝင္းအဖၾဲႚအစည္းသည္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္ စု ႎိုင္ငံဴခားေရးမူဝၝဒ၏ အခဵက္အခဵာကဵသည့္
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ဟူသည့္ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရးကုိ ဴမႀင့္တင္ရန္ ဳကိႂးပမ္းခဲ့ပၝသည္။ ဴပႉာန္းခဵက္စည္းမဵဥ္းအရ
USCIRF သည္ ႎိုင္ငံတကာစံထားခဵက္မဵားကုိအသံုးဴပႂ၍ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္ စုတၾင္ မဟုတ္ဘဲ ႎိုင္ငံဴခားရႀိ ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္လပ္စၾာ
ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတ၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးႎႀင့္ အထက္လၿတ္ေတာ္တိုႚကုိ မူဝၝဒဆိုင္ရာအဳကံဴပႂခဵက္မဵား
ေပးပၝသည္။ USCIRF ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္မဵားကုိ ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီႎႀစ္ဖၾဲႚစလံုးမႀ အထက္လၿတ္ေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက
ခန္ႚအပ္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ ဘက္မလိုက္ေသာက႗မ္းကဵင္အတတ္ပညာရႀင္ဝ န္ထမ္းမဵားမႀ USCIRF လုပ္ငန္းအတၾက္ ပံ့ပိုးေပးပၝသည္။ USCIRF သည္
ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀသီးဴခားရပ္တည္ေသာ္လည္း ၄င္းဝန္ဳကီးဌာန၏ ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ ပိုင္ခၾင့္အတၾက္ အထူးသံတမန္မႀာ
၄င္း၏ရာထူးအတၾက္မဲေပးပိုင ္ခၾင့္မရႀိေသာ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္တ စ္ဦးဴဖစ္ ပၝသည္။

ႎိုင္င ံဴခားရႀိ လၾတ္လပ္စ ၾာကုိးကၾယ္ပိုင္ခၾင ့္ဆိုသည္မ ႀာ

လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ပိုင္ခၾင ့္သည္ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒႎႀင့္သေဘာတူညီခဵက္မဵားတၾင္ အသိအမႀတ္ဴပႂထားသည့္ အေရးပၝေသာလူႚအခၾင့္အေရး
တစ္ရပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးေဳကဴငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၈ တၾင္ “လူတိုင္းတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာေတၾးေခၞဳကံဆႎိုင္ခၾင့္၊
ခံယူရပ္တည္ႎိုင္ခၾင့္ႎႀ င့္ လၾတ္လပ္စၾာသက္ဝင္ကုိးကၾယ္ႎိုင္ခၾ င့္ရႀိသ ည္ ” ဟု အခိုင္အမာေဴပာဆိုထားပၝသည္။ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္
ပိုင္ခၾင့္သ ည္ လၾတ္လပ္စၾာေတၾးေခၞဳကံဆ ႎိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ခံယူရပ္တည္ႎိုင ္ခၾင့္တိုႚပၝဝင္သ ည့္ ကဵယ္ဴပန္ႚေသာရပိုင္ခၾ င့္ဴဖစ္ဴ ပီး လၾတ္လပ္စၾာထုတ္ေဖာ္
ေဴပာဆိုပိုင္ခၾင့္၊ ဖၾဲႚစည္းပုိင္ခၾင ့္၊ စုရုံးပိုင္ခၾင ့္တိုႚႎႀင့္ ဆက္စပ္ ေနပၝသည္။ ထိုလၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိဴမႀင ့္တင္ေပးဴခင္းသည္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု
ႎိုင္ငံဴခားေရးမူဝၝဒ၏ မရႀိမဴဖစ္လိုအပ္သ ည့္အစိတ္အပိုင ္းတစ္ရပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။

USCIRF ၏ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား



ႎႀစ္စဥ္ ေမလ ၁ ရက္ေနႚ ေနာက္ဆံုးထား၍ ႎႀစ ္စဥ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ဴပန္ဴခင္း။ ၄င္းအစီရင္ခံစာတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္ စု
အစိုးရ၏ IRFA အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုကို သံုးသပ္ထားပၝသည္။ “လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအေပၞ စနစ္တကဵႎႀင့္ လၾန္ကဲစၾာ
ဆက္လက္၍ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား” ဴပႂလုပ္သ ည့္ သိုႚမဟုတ္ လက္သင့္ခံထားသည့္ႎိုင္ငံ မဵားကုိ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးမႀ “အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ရာ
ႎိုင္ငံမဵား” အဴဖစ္သတ္မႀတ္ရန္ အဳကံဴပႂပၝသည္။ ႎိုင္ငံ ၃၀ ခန္ႚ၏အေဴခအေနမဵားကုိ မႀတ္တမ္းတင္ပၝသည္။ အေရးပၝသည့္ဦးတည္ရာ
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လမ္းေဳကာင္းမဵားကုိ အစီရင္ခံဴပီး အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအတၾက္ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား ေပးပၝသည္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာန၏
ထင္ရႀားသည့္သီးဴခား ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စ ၾာကုိးကၾယ္မႁ အစီရင္ခံစာႎႀင့္ မတူဘဲ USCIRF ၏ ႎႀစ္စဥ္အစီရ င္ခံစာတၾင္
မူဝၝဒဆိုင္ရာတိကဵသည့္အဳကံဴပႂခဵက္မဵား ပၝဝင္ပၝသည္။


အထက္လၿတ္ေတာ္ရံုးမဵားႎႀင့္အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရၾက္ဴခင္း၊ ဳကားနာမႁမဵားတၾင္သက္ေသခံဴခင္းႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ႎႀင ့္
ပတ္သက္သည့္ ကိစၤမဵားအေဳကာင္း ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားသည့္အစည္းအေဝးမဵားကဵင္းပဴခင္းဴဖင့္ အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ ပူးေပၝင္း
ေဆာင္ရၾက္ဴခင္း။ ဥပမာ USCIRF သည္ ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စ ၾာကိုးကၾယ္ပိုင္ခၾင ့္ကုိ ကာကၾယ္ဴခင္း၊ ဘာသာတရားကုိဴပစ္မႀားေဴပာဆိုဴခင္းကုိ
ဆန္ႚကဵင္သည့္ဥပေဒမဵား၏ အႎၨရာယ္၊ လူမဵိႂး တစ္မဵိႂးလံုး အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ဒုကၡသည္မဵားအေရး၊ တရုပ္၊ အီဂဵစ္၊ အီရန္၊
ဆီးရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႎႀင ့္ အဴခားႎိုင္ငံ မဵားတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအေပၞ ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္း၊ ဥေရာပတၾင္ ဂဵႃးလူမဵိႂးမုန္းတီးေရး
ဝၝဒႎႀင့္ မူဆလင္မုန္းတီးေရးတိုႚကို ဆန္ႚကဵင္ေရးႎႀင့္ ကမႝာ တစ္ဝန္လံုးရႀိ ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥ္းကဵခံေနရသူမဵား၏ အတိဒုကၡတိုႚ
အတၾက္ အထက္လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။



အုပ္ခဵႂပ ္ေရးႎႀင ့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရ ၾက္ဴခင္း။ USCIRF သည္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာန၊ ႎိုင္ငံေတာ္လံုဴခံႂေရးဌာနတိုႚအပၝအဝင္ အုပ္ခဵႂပ္ေရး
အရာရႀိမဵားႎႀင့္ ပံုမႀန္ေတၾႚဆံုဴပီး သတင္းအခဵက္အလက္မဵား ေဝငႀဴခင္း၊ စိုးရိမ္စရာအေဴခအေနမဵားကို အေလးထားေဴပာဆိုဴခင္း၊
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ မူဝၝဒအတၾက္ USCIRF ၏ အဳကံဴပႂခဵက္မဵားကုိ ေဆၾးေႎၾးဴခင္းမဵားဴပႂလုပ္ပၝသည္။



အဆင့္ဴမင့္အစိုးရအရာရႀိမဵား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္
ခံရသူမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ အားေပးရာတၾင္ပၝဝင္သူ မဵားႎႀင့္ေတၾႚဆံုကာ ႎိုင ္ငံဴခားရႀိလၾတ္လပ္စၾာ ယံုဳကည္က ုိးကၾယ္မ ႁ
အေဴခအေနမဵားကုိ မႀတ္တမ္းတင္ဴခင္း။ သၾားေရာက္ခဲ့သည့္ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ အာဖဂနစၤတ န္၊ အာဇာဘိုင္ဂဵန္၊ ဘာရိန္း၊ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္၊
ဘယ္လာရုစ္၊ ဴမန္မာ၊ အာဖရိကန္ ဴပည္ေထာင္စ ု အလယ္ပိုင္း၊ တရုပ္၊ အီဂဵစ္၊ အရီထရီးယန္း၊ အီသီယုိးပီးယား၊ အင္ဒိုနီးရႀား၊ အီရတ္၊
ႎိုက္ဂဵီးရီးယား၊ ပၝကစၤတန္၊ ရုရႀ၊ ေဆာ္ဒီ အာေရဘီးယား၊ သီရိလကႆာ၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ တာဂဵစ္ကစၤတန္၊ တူရကီ၊ တတ္မႎၮစၤတန္၊
အုဇဘက္ကစၤတန္ႎႀင့္ ဗီယက္နမ္တိုႚ ပၝဝင္ပၝသည္။



ဘာသာတရားကုိ ဴပစ္မႀားေဴပာဆိုဴခင္းဥပေဒမဵားကုိ ႎိုင္ငံတကာတၾင္အသံုးဴပႂဴခင္း၊ ရုရႀားတၾင္ ပုတင္မႀ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္
အေပၞ အႎၨရာယ္ဴပႂေနဴခင္း၊ ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥ္းကဵခံေနရသူမဵား၊ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကို ပံ့ပိုးရာတၾင္ အေထာက္အပံ့
ဴပႂသည့္ ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္လပ္စၾာ ယံုဳကည္ေဴပာဆိုခၾင့္၊ ဂိုဏ္းဂဏအဳကမ္းဖက္မႁ၊ ဴမန္မာႎိုင ္ငံတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳ ကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား၊ ဂဵႃးလူမဵိႂး မုန္းတီးေရးဝၝဒ ဆန္ႚကဵင္ေရးႎႀင့္ အလဵင္အဴမန္ဖယ္ရႀားခံရမည့္ ခိုလႁံခၾင့္ေတာင္းခံသူမဵားအေပၞ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုအ စိုးရ၏ ဆက္ဆံပံု အပၝအဝင္ အေဳကာင္းအရာမဵားအေပၞ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား၊ သတင္းထုတ ္ဴပန္ခဵက္မဵား၊ ေဆာင္းပၝးမဵားႎႀင့္
ေဝဖန္ခဵက္မဵား၊ ဂဵာနယ္ေဆာင္းပၝးမဵားတိုႚဴဖင့္ အစီရ င္ခံစာမဵား ထုတ္ဴပန္ဴခင္း။



ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပ လံုဴခံႂေရးႎႀင ့္ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရးအဖၾဲႚအစည္း (OSCE) ႎႀင့္ ဥေရာပသမဂၢတိုႚအပၝအဝင္အဴပင္ လၾတ္လပ္စၾာ
ယံုဳကည္ ကုိးကၾယ္မႁအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာလၾတ္ေ တာ္ကုိယ္စ ားလႀယ္မဵားအဖၾဲႚ (IPP-FoRB) တိုႚရႀိ လၾတ္လပ္စ ၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁ၊
လက္သင့္ခံမႁတိုႚႎႀင ့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ ဘက္ေပၝင္းစံုႎႀင့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဴခင္း။
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