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နိဒါန္း
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဟူသည္ မည္သည္နည္း။
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္
အစုိးရေပါင္းစုံပါဝင္သည့္

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္တာဝန္ရွိေသာ

အဓိကအဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏

အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း

၄၇

ႏုိင္ငံျဖင့္

ဖြဲ႕စည္း ထားျပီး ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစည္းအေဝး အနည္းဆုံး ၃ ၾကိမ္
က်င္းပပါသည္။
၎၏အခန္းက႑တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအား ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေရးတုုိ႔

အားေကာင္းလာေစျခင္း

ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊

ဆုိးရြားလွျပီး

ဆက္တုိက္ျဖစ္ေသာစနစ္တက်ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ တုိ႔အား ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး (OHCHR)သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏
အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။
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မည္သ႔လ
ုိ ုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သနည္း
၃

ႏွစတ
္ ာကာလသက္တမ္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္

ေကာင္စီ၏အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆက္၍အစည္းအေဝး အာဂ်န္ဒါ
တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအခ်က္မ်ားအေပၚေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ၎အာဂ်န္ဒါမ်ားမွာ ၁။

အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

၂။

ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ မဟာမင္း
ၾကီးရုံးႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊

၃။

ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအျပင္
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရး အစရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအားလုံးကုိ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး၊

၄။

ေကာင္စီ၏ဂရုျပဳမႈလုိအပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊

၅။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယႏၲယားမ်ား၊

၆။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနပုံမွန္သုံးသပ္မႈ၊

၇။

ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အျခား အာရပ္ပုိင္နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနမ်ား၊

၈။

ဗီယင္နာေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ တုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊

၉။

လူမ်ိဳးခြျဲ ခားေရးဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးဖိႏွိပ္ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ ႏွင့္
အျခားသည္းခံႏုိင္ ျခင္းမရွိမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည္မ်ား၊ ဒါဗန္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္
ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ တုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္မႈ၊

၁၀။ နည္းပညာဆုုိင္ရာပ့ံပုိးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ေကာင္စီသည္ ၎လက္ေအာက္ခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ယႏၲယား
မ်ားတု႔၏
ိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာအေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား အတြက္
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ေစမည့္ Panel ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားႏွင့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ႏုိင္ပါသည္။
ေကာင္စီသည္ ၎၏ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံအထူးျပဳ သုိ႔မဟုတ္ က႑အလုိက္
အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးအစည္းအေဝးမ်ားကုိလည္း က်င္းပႏုိင္ပါသည္။
ေကာင္စီ၏အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအျပင္၊ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဆုိင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား(NGO) တုိ႔ပါဝင္သည့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။
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ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
ေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကုိ Webcast တြင္တုိက္ရုိက္ရုပ္သံလႊင့္ေပးပါသည္။ ယခင္
အစည္းအေဝးမ်ားကုိလည္း ေမာ္ကြန္းတင္ထားရွပ
ိ ါသည္။

ေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္မည္သို႔ပါဝင္ႏုိင္မည္နည္း
ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ(ECOSOC)

ႏွင့္အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ

NGO

မ်ား

သာလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ အသိ
အမွတ္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။
ေလ့လာသူအျဖစ္ပါဝင္ေသာ NGO မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ 

ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အားလုံးအား တက္ေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ ခၽြင္းခ်က္
အေနျဖင့္တုိင္ၾကားမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္ရွိ ေကာင္စီ၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္
ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္၊



လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသု႔ိ စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္ တင္သြင္းျခင္း၊



လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ ႏႈတ္ေျပာၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈျပဳျခင္း၊



အျငင္းအခုံမ်ား၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ Panel ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ အလြတ္
သေဘာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊



လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ
“စင္ၿပဳိင္အစီစဥ္မ်ား” စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
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NGO မွ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်လမ္းညႊန္

အသိအမွတ္ျပဳခ်က္
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္
ေနသည့္ ECOSOC ႏွင့္ အတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO သည္ အတြင္းေရး
မွဴးရုံးအဖြ႕ဲ သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္အတြက္ ေတာင္းခံစာ ေပးပုိ႔ ရမည္။ ၎
ေတာင္းခံစာကုိ သက္ဆုိ္င္ရာအစည္းအေဝးမတုိင္မီ ႀကဳိတင္ ေပးပုိ႔ရမည္
ျဖစ္ျပီး ျပည္ဝင္ခြင့္အတြက္ ေထာက္ခစ
ံ ာမ်ား လုိအပ္ ပါက အနည္းဆုံး ၂
ပတ္ၾကိဳတင္ ေပးပိ႔ရ
ု ပါမည္။

ေတာင္းခံစာတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ရမည္ 

အဖြ႕ဲ အစည္း၏ တရားဝင္ Letterhead ျဖင့္တင္သြင္းရမည္၊



အဖြ႕ဲ အစည္းမွတက္ေရာက္လုိသည့္အစည္းအေဝး၏ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အခ်ိန္ကာလကုိ

ဥပမာ

“ECOSOC ႏွင့္အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ [NGO ၏ အမည္]၊ သည္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အဖြ႕ဲ
ဝင္မ်ားအား (အစည္းအေဝးရက္စြ)ဲ ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (၁၀)
ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးသု႔ိ တက္ေရာက္ရန္ ေစလႊတ္လုိ ပါေၾကာင္း …” စသည္ျဖင့္
ေဖာ္ျပေပးရမည္။


အစည္းအေဝးတြင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမွ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္(မ်ား)၏ အမည္
(မ်ား)

(မိသားစုအမည္၊

အမည္ေရွ႕စာလုံး)ကုိ

စာရင္းလုပ္ေပးပါ။

အမည္မ်ားသည္

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတမ
္ ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား အမည္အတုိင္းထပ္တူျဖစ္ရပါမည္။


UNOG Security and Safety Section မွ ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပုံတင္ကတ္ရရွိျပီး သူမ်ား
၏အမည္(မ်ား)၊ ႏွင့္ ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးသိ႔ု တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္သူ မ်ားအား
ႏွစ္ပတ္လည္မွတ္ပုံတင္ကတ္ ကုိင္ေဆာင္သူ(မ်ား)ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္ျဖင့္ အမည္စာရင္း
လုပ္ေပးပါ။



ေတာင္းခံစာအား အဖြ႕ဲ အစည္း၏ ဥကၠ႒ သု႔ိမဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္
ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးထံ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကကုိယ္စားျပဳသူ အခြင့္ရတာဝန္ရွိသူမွ
လက္မွတ္ေရးထုိးေပးရပါမည္။

အသိအမွတ္ျပဳခ်က္အတြက္ ေတာင္းခံစာကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏အတြင္းေရးရုံးအဖြဲ႕
သုိ႔ ဖက္စ္ (Fax) ျဖင့္ ေပးပိ႔ပ
ု ါရန္ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ : +41-22-917-9011
အစည္းအေဝးအတြင္း : +41-22-917-0494



ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္

'အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာ

ေထာက္ခံမႈ' လုိအပ္ေသာ NGO မ်ားသည္ ေတာင္းခံစာတြင္ ၎အခ်က္အား အတည့္
အလင္း ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
သင္၏ႏုိင္ငံရွိ

ဆြစ္ဇလန္ေကာင္စစ္ဝန္အရာရွိမ်ားထံ

စုံစမ္းေမးျမန္းျပီး၊

ေလ်ာ္ညီစြာ

ေလွ်ာက္ထားပါ။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ထားရွိေပးပါ။ ဗီဇာေထာက္ခံမႈမ်ားကုိ
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ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
ဂ်နီဗာျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးမွ ထုတ္ဆင့္ေပးေၾကာင္း မွတ္သားေပးပါ။ ဗီဇာေထာက္ခံစာ
လုိအပ္ပါက ေတာင္းဆုိစာကုိ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးမွ NGO ဆက္ဆံေရးအရာရွိ
ထံသ႔ုိ ေအာက္ပါလိပ္စာျဖင့္ မိတၱဴေပးပုိ႔ပါ Fax: +41 22 917 05 83
E-mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch
မွတ္ခ်က္။ NGO အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အားတက္ေရာက္ရန္
ေတာင္း

ဆုိလာပါက

ကုိယ္စားလွယ္

အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြ႕ဲ သည္

မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးခန္းမသုိ႔

မ်ားအတြက္ေနရာလ်ာထားမႈႏွင့္အညီ

အသိအမွတ္ျပဳသည့္

NGO

ပါဝင္သူအေရ

အတြက္ကုိ ကန္႔သတ္ ႏုိင္ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္း
အေဝး၊ အမ်ားဆိုင္ရာ အေပၚ ထပ္ပြၾဲ ကည့္စင္ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္) သုိ႔မဟုတ္ စင္ၿပဳိင္
အစီစဥ္တစ္ခု (ဆက္လက္ေဖာ္ ျပမည္) စသည္ျဖင့္ မည္သည္ကုိ တက္ေရာက္မည့္အေၾကာင္း
ေဖာ္ျပေပးပါ။

အစည္းအေဝးပြတ
ဲ က္ေရာက္ျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္

ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံ၊

ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ရွိကုလသမဂၢရုံးရွိ

ခန္းမ XX (ခန္းမ ၂၀) ရွိ Palais des Nations တြင္ ေတြ႔ဆုံမႈျပဳပါသည္။
NGO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢသုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ အစည္းအေဝးပြဲ မတက္ ေရာက္မီ
ေအာက္ပါေနရာမွ မွတ္ပုံတင္ကတ္ ရရွိရပါမည္ Palais des Nations - Security entrance
Pregny Gate, 8 - 14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 10
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ မနက္ ၈း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀ ထိဖြင့္လွစ္သည္
မွတ္ပုံတင္စာရြက္စာတမ္း(ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ NGO မွ အသိအမွတ္ ျပဳခ်က္
အတြက္ ေတာင္းဆုိစာမိတၱဴတစ္စုံအားတင္ျပျပီးပါက ေကာင္စီအစည္းအေဝးပြဲ ကာလအေတာ
အတြင္း သက္တမ္းရွိမည့္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ကုိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
UNOG Security and Safety Section မွ ထုတ္ေပးေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီ မွတ္ပုံ
တင္ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ NGO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံခန္းမမ်ားသုိ႔ အစည္းအေဝး ကာလ
အတြင္း ဝင္ေရာက္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ခရီးသြားလာစရိတ္၊ ေနထုိင္စရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ စသည့္ အားလုံးကုိ NGO သုိ႔မဟုတ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတာဝန္ယူရပါမည္
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NGO မွတက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်လမ္းညႊန္

အမ်ားဆုိင္ရာခန္းမအေပၚထပ္ပၾြဲ ကည့္စင္ဝင္ေရာက္ခြင့္
ပင္မညီလာခံခန္းမျဖစ္သည့္ ခန္းမ XX အေပၚရွိ

အမ်ားဆုိင္ရာ ခန္းမအေပၚ

ထပ္ပြဲၾကည့္စင္ရွိ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ထုိင္ခုံမ်ားသည္ အသိ
အမွတ္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ ေလ့လာလုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
(ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား)အတြက္ လ်ာထားေပးပါသည္။ အမ်ားဆုိင္ရာခန္းမ
အေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိ ထုိင္ခုံရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ အျခားအေျခ
အေနမ်ားအေပၚ

မူတည္၍

တစ္သီးပုဂၢလမ်ား

(သု႔)ိ

အဖြ႔လ
ဲ ုိက္မ်ားအား

ခြင့္ျပဳေပး မည္ျဖစ္သည္။
ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ hrcaccreditation@ohchr.org သု႔ိ ၂၄ နာရီၾကိဳတင္ ေပးပုိ႔ရမည္
ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေစရမည္ 

ရက္စြဲ ႏွင့္ ေလ့လာလည္ပတ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္



တက္ေရာက္လုိသူမ်ား၏ အမည္အျပည့္အစုံ (၅ ဦးထက္ပုိပါက၊ Excel spreadsheet
ကုိအသုံးျပဳေပးပါ)။

စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း
ECOSOC

(အေထြထြ၊ အထူး သု႔မ
ိ ဟုတ္ Rosterအဆင့)္ ႏွင့္ အတုိင္အပင္

ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ သု႔ိ စာျဖင့္ေရးသား
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္းႏိုင္သည္။
အေထြေထြ အတိုင္ အပင္ခံအဆင့္ ရွိ NGO မ်ားသည္ စာလုံးေရ ၂၀၀၀
ထက္မမ်ားေသာ စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ား တင္သြင္း ႏုိင္သည္။
အထူးအတုိင္ အပင္ခံအဆင့္ႏွင့္ Roster အတုိင္အပင္ခံ အဆင့္ရွိ NGO မ်ား
အေနျဖင့္ စာလုံးေရ ၁၅၀၀ ထက္မမ်ား သည့္ စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္
ခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္းႏုိင္သည္။
NGO မွတင္သြင္းသည့္ စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ (အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ သုိ႔မဟုတ္ စပိန္)
ဘာသာစကား(မ်ား)ျဖင့္ ရရွိျပီ တည္းျဖတ္မႈမရွိဘဲ ထုတ္ဆင့္ေပးပါသည္။ NGO မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားပါ အေၾကာင္းအရာအတြက္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ရာ

ကုလသမဂၢစံခ်ိန္

စံညႊန္းကုိလုိက္နာျပီး ရင့္သီးေသာစကားရပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရပါမည္။
စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၏ေနာက္ဆုံးထားသတ္မွတ္ရက္မွာ

အမ်ားအားျဖင့္

မတုိင္မီ ၂ ပတ္ ျဖစ္ျပီး၊ တင္တြင္းရမည္ေဖာင္ပုံစံကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရရွိႏုိင္သည္။
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
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အစည္းအေဝး

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
ထုတ္ျပန္ခ်က္ေဖာင္မတင္သြင္းမီ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ား


စာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္ တင္သြင္းသည့္ကုိယ္စားလွယ္အားဆက္သြယ္ရမည့္
အခ်က္အလက္မ်ား (အမည္၊ မုိဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္)၊



ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ အစည္းအေဝးအာဂ်န္ဒါအခ်က္အလက္နံပါတ္ (၁-၁၀)၊



ECOSOC NGO ေဒတာေဘ့စ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ NGO ၏အမည္၊ အတိုင္အပင္ခံ
အဆင့္ကုိ ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ (အေထြေထြ၊ အထူး သုိ႔မဟုတ္ Roster) ေဖာ္ျပရန္၊



ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ECOSOC ေဒတာေဘ့စ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ပူးေပါင္း စပြန္ဆာျပဳေသာ ECOCSOC NGO မ်ား၏အမည္၊ အတိုင္အပင္ခံ အဆင့္ကုိ
ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပရန္၊
http://csonet.org/ မွအၾကံဥာဏ္ရယူရန္၊



ထုတ္ျပန္ခ်က္အားပ့ံပုိးေပးသည့္ ECOSOC မဟုတ္သည့္ NGO မ်ား၏အမည္အားလုံး
ကုိ စာရင္းလုပ္ေပးရန္ (ထုတ္ျပန္ခ်က္ေခါင္းစဥ္အတြက္ footnote အျဖစ္ေဖာ္ျပမည္)



ထုတ္ျပန္ခ်က္၏မူရင္းဘာသာရွိ ထုန္ျပန္ခ်က္ေခါင္းစဥ္ကုိ မွတ္သားရန္၊



ထုန္ျပန္ခ်က္ကုိ MS WORD document format ျဖင့္ေရးရမည္ (Font Times News
Foman 10)ျဖစ္ျပီး ေဖာင္ထဲသုိ႔ copy paste လုပ္ေပးရမည္။



Word Count စာလုံးေရတြက္မႈကုိ အသုံးျပဳပါ။ စာသား၏အရွည္ (Footnotes/
endnotes မ်ားအပါအဝင္)ႏွင့္ အစီရင္ခံစာအမွတ္ကုိ သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္း
ထားရွိပါ။


အေထြေထြအတိုင္အပင္ခံအဆင့္ရွိ NGO မ်ား - စာလုံးေပါင္း ၂၀၀၀



အထူးအတိုင္အပင္ခံႏွင့္ Roster အဆင့္ရွိ NGO မ်ား - စာလုံးေပါင္း ၁၅၀၀



Spell/grammar check ကုိ အသုံးျပဳရမည္။



ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု၏ အျခားဘာသာစကားဗားရွင္းကုိ သီးျခားေဖာင္တြင္ paste
လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အီးေမးလ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အတူေပးပုိ႔ရမည္။



တင္သြင္းေပးပုိ႔မႈမ်ားအားလုံးသည္ အျပီးသတ္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ထပ္အေျပာင္းအလဲ
လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။



ျဖည့္ျပီးေသာေဖာင္အား hrcngo@ohchr.org သုိ႔အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ပါ။
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NGO မွတက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်လမ္းညႊန္

ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ေတာင္းဆုိျခင္း
ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵရွိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ NGO
မ်ားသည္ အြန္လုိင္းေဖာင္ကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ရပ္တင္သြင္း
ႏုိင္သည္။

ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား

ေသာၾကာေန႔၌

အစည္းအေဝး

မတုိင္မီ

1

ဆြစ္ဇလန္၊ ဂ်ီနီဗာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြ၂
ဲ နာရီတြင္ ေပးပုိ႔ရပါမည္။
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာဆုိမည့္သူမ်ား၏စာရင္းကုိ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍
ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ ေတာင္းဆုိမႈျပဳသည့္အခါ ေျပာဆုိမႈအတြက္လ်ာထားသည့္ေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီ
အစဥ္အရအခ်ိန္ခေ
ြဲ ဝေပးမႈအေပၚမူတည္၍ လက္ခံေပးပါသည္။ (အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ မူတည္သည္)။
Panel မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေျပာဆုိမႈတြက္ လ်ာထားသည့္ေနရာသည္ အကန္႔
အသတ္ရွိေလရာ စာရင္းေပးသြင္းသူအားလုံး ေျပာဆုိခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းမွတ္သားေစလုိပါသည္။


လူပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ေျပာၾကားရန္စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ NGO အားလုံးတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏
စာရင္းေပးသြင္းမႈအျပင္ ခန္းမ XX တြင္ စာရင္းရွိမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသူမ်ား ေျပာဆုိမည့္သူ၏
အမည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးမစမီ ၂၄ နာရီအလုိတြင္ အတည္ ျပဳေပးရပါမည္။



ေျပာဆုိမည့္သူသည္ စာရင္းေရးသြင္းထားသည့္ NGO မွ မဟုတ္ပါက
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မွ စာအေရးအသားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။



NGO မွ ေျပာဆုိသူမ်ား သည္ေျပာဆုိမႈျပဳရန္ ၎တုိ႔အတြက္လ်ာထားေပးသည့္ ညီလာခံစားပြဝ
ဲ ုိင္းထုိင္ခုံ ၂ ေနရာကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။



စကားျပန္မ်ားအပါအဝင္

ညီလာခံအစည္းအေဝးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ကူညီေပးရန္အတြက္

သီးျခားအာဂ်န္ဒါအခ်က္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ sub-item ေပၚရွိ NGO မွ ေျပာဆုိမည့္သူမ်ားမစတင္မီ
နာရီဝက္ၾကိဳတင္ကာ

ခန္းမအေနာက္ဘက္တြင္ထုိင္သည့္

ညီလာခံတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ

ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား မိတၱဴ ၂၅ စုံကုိ ေပးအပ္ထားရပါမည္။ ယင္းမိတၱဴမ်ား အခ်ိန္မီ
မရရွိပါက အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕မွ NGO ေျပာဆုသ
ိ (ူ မ်ား)ကုိ အစီအစဥ္၏ေနာက္ဆုံးသုိ႔ ေရႊ႕
ေျပာင္းခြင့္ရွိပါသည္။


မိတၱဴကူးစက္မ်ားကုိ ခန္းမ XX ၏အေနာက္ဖက္ ျခမ္းအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ရုံးခန္းမ်ား၏ အျပင္
ဖက္တြင္ ထားရွိေပးသည္။ ႏႈတ္ေျပာထုန္ျပန္ခ်က္ မိတၱဴမ်ားကုိ မ်က္ႏွာစုံညီခန္းမ၏ အေနာက္
ဖက္ရွိ စားပြမ
ဲ ်ားေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေျပာဆုိျပီးမွသာလွ်င္ ထားရွိရရပါမည္။ ထုန္ျပန္ခ်က္
ေျပာၾကားသည့္ NGO (မ်ား)၏ logo တံဆိပ္ႏွင့္ အမည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးရပါမည္။

1

အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ေသာၾကာေန႔သည္ အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္က ၾကာသပေတးေန႔အစည္းအေဝးမတုိင္မီ ဂ်ီနီဗာစံေတာ္ခ်ိန္

မြန္းလြဲ ၂း၀၀ တြင္ ေျပာဆုိမည့္သူမ်ားစာရင္းကုိ ဖြင့္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

8

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ


ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအား ပူးတြဲ စပြန္ဆာျပဳရန္အတြက္ Co-Sponsor
ေဖာင္အားေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္မွ ေဒါင္းလုတ္ ယူျပီး တင္သြင္းေပးပါရန္ -

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx

NGO မ်ားအပါအဝင္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ေျပာဆုိမႈနည္းလမ္းမ်ား HRC Extranet ေပၚတြင္ ပု႔စ
ိ ္တင္ထားသည့္

Panels

နည္းလမ္းမ်ားကုိၾကည့္ပါ
အထူးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ပုိင္ခြင့္

ၾကားဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထား

ရရွိသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္

သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

အထူးလုပ္ငန္း စဥ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားသူ(မ်ား)
တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း မႈရွိရပါ မည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာ

ၾကားဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္

မင္းၾကီးႏွင့္ အျပန္အလွန္

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ မဟာမင္းၾကီး၏ update မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္

ေဆြးေႏြးမႈ

မဟာမင္းၾကီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိရပါမည္။

အေထြေထြ အျငင္းခုံ

ၾကားဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

အာဂ်န္ဒါအခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိရမည္။

ရုုပ္သံမွတဆင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္အား အေဝးမွပါဝင္တင္ဆက္ျခင္း
ဂ်ီနီဗာၿမဳိ႕တြင္ ရုံး သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မရွိ၊ ေကာင္စီ၏သက္ဆုိင္ရာအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္
ေရာက္ရန္

တစ္သီးပုဂၢလအသိအမွတ္ျပဳခ်က္လည္းမရွိသည့္

ECOSOC

ႏွင့္

အတုိင္အပင္ခံ

အဆင့္ရွိ NGO မ်ားသည္ ေကာင္စီထံသုိ႔ ၾကိဳတင္ရုိက္ကူးထားသည့္ ရုုပ္သံ မွတဆင့္ ထုတ္ျပန္
ခ်က္တစ္ခု ေပးသြင္းထားျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။
ရုုပ္သံသတင္းစကားအားျဖင့္

ပါဝင္လုိေသာ NGO မ်ားသည္ အြန္လုိင္းေဖာင္ကုိအသုံးျပဳလ်က္

ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိမႈတင္သြင္းႏိုင္ျပီး၊ NGO ရုုပ္သံမွ
တဆင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္။
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
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NGO မွတက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်လမ္းညႊန္

စင္ၿပဳိင္အစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ NGO မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
၏လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိသည့္ စင္ၿပဳိင္အစီစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ႏုိင္သည္။ ခန္းမ
မ်ားကုိ အားလပ္မႈမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ခြေ
ဲ ဝေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၎အတြက္
အြန္လုိင္းမွ ေတာင္းဆုိမႈျပဳရပါမည္။
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx
ေတာင္းဆုိမအ
ႈ တြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆုံးရက္မွာ အစည္းအေဝးအစမျပဳမီ ၂ ပတ္
အလုိတြင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ဦးစားေပးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီး အခန္းမ်ား အားလပ္မႈ
အေပၚတြင္မူတည္ပါမည္။
အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးမ်ား၏ ေန႔စဥ္စာေစာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား၏ စီစဥ္သည့္အရာမ်ားအပါအဝင္ NGO အမ်ားဆုိင္ရာ စင္ၿပဳိငအ
္ စီအစဥ္မ်ားကုိ
စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပေပးပါသည္။
NGO စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္အား ပူးတြဲစပြန္ဆာျပဳလုိပါက Co-sponsor ေဖာင္အား ေဒါင္းလုတ္ဆျြဲ ပီး
တင္သြင္းေစလုိ္ပါသည္။
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NGOParticipation.aspx


စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္ NGO မ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ၎၏
ဧည္သည့္စာရင္းအျပည့္အစုံအား Excel Format ျဖင့္ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ၄၈ နာရီႀကဳိတင္
ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တြင္ အမည္ ေရွ႕စာလုံးအား ေကာ္လံတစ္ခုျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ မိသားစု
အမည္ကုိ

ဒုတိယေကာ္လံျဖင့္

လည္းေကာင္းေဖာ္ျပေပးရပါမည္။

စင္ျပိဳင္

အစီအစဥ္မ်ား

တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံထားသူမ်ားသည္ Palis des Nations ၏ Pregny ဂိတ္ တြင္
မွတ္ပုံတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရမည္ျဖစ္ကာ၊ စင္ျပိဳင္စီအစဥ္ ကာလ အတြင္း အတြက္
အက်ဳံးဝင္မည့္ ကဒ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။


NGO

စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္မ်ားသည္

စီစဥ္သူမ်ားမွ

အျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမရွိက

အမ်ားႏွင့္

ဆုိင္ေသာအစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္ျပီး NGO မ်ား၊ အျမဲတမ္းမစ္ရွင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ UN
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား Palis des Nations သိ႔ဝ
ု င္ေရာက္ခြင့္ရွိသူမ်ားတုိ႔တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။


သက္ဆုိင္ရာ NGO အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ NGO ၏ သေဘာတူညီ
ခ်က္ျဖင့္

စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္ခန္းမအတြင္းတြင္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား

ရရွိရန္ခင္းက်င္းႏုိင္သည္။

အစည္းအေဝးျပီးဆုံးခ်ိန္တြင္

စီစဥ္သည့္

က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ

NGO မွ

ဖယ္ရွားေပး

ရပါမည္။


NGO မ်ား၏စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္အတြက္ ကုလသမဂၢရုံးမွ စကားျပန္မစီစဥ္ေပးထားပါ။ NGOမ်ားမွ
၎တု႔၏
ိ စကားျပန္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္လာႏုိင္ျပီး၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြင္းေရးမွဴး ရုံးအဖြဲ႕
သု႔ိ ၾကိဳတင္အသိေပးရပါမည္။
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စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္အတြင္း



အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

NGO

မ်ားအား

ရုုပ္ျမင္သံၾကားျဖင့္

မွတ္တမ္းတင္ ရန္ခြင့္ျပဳ ေပးထားရာ၊ အစီအစဥ္ စီစဥ္သူမ်ား၏အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္လုိအပ္ျပီး၊
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ၏ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရမည္
ျဖစ္ကာ ေအာက္ပါတုိ႔ ကုိ လုိက္နာရပါမည္ 

အစည္းအေဝးသဘာပတိသည္ တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအား အစည္းအေဝးအစျပဳခ်ိန္တြင္
ရုုိက္ကူးမႈျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရမည္၊



ဓာတ္ပုံ (သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဗီဒီယုိ) ရုိက္ကူးသူမ်ားသည္ အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္မွ
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္အားအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္
ရပါ။ ကင္မရာ သုံးေခ်ာင္းေထာက္မ်ားကုိ ခန္းမ၏ေဘး သု႔မ
ိ ဟုတ္ အေနာက္ဘက္တြင္
ထားရိွရမည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ကုလသမဂၢမွထုတ္ေဝသည့္
လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴမ်ားႏွင့္
အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္

ေကာင္စီ၏
လူ႔အခြင့္

အေရး ေကာင္စီအစီရင္ခံစာကဲ့သုိ႔ေသာ NGO မ်ား၏စာျဖင့္ေရးသား ထုတ္ျပန္
ခ်က္ မ်ား၊ အာဂ်န္ဒါ၊ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္အာဂ်န္ဒါ၊ တေန႔တာအစီအစဥ္၊ ႏွင့္
အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးမ်ားဆုိင္ရာ စာေစာင္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔အား Palais des Nations ၏
တံခါးအမွတ္ ၄၀ ရွိ စာရြက္စာတမ္းမ်ားခင္းက်င္းရာ ေနရာတြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

စာတမ္းမ်ားအားလုုံးႏွင့္ေကာင္စီ၏

အဆင့္ျမင့္အစီရင္ခံစာမိတၱဴမ်ားအား

ေကာင္စီဝက္ဘ္ဆုိက္မွတဆင့္အီလက္ထေရာနစ္ပုံစံျဖင့္ရရွိႏုိင္ပါသည္။
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေန႔စဥ္အစီအစဥ္ Updates မ်ား၊ ဇယားကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မူၾကမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငမ
ံ ်ား ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မိတၱဴမ်ား
အစရွိသည္တ႔အ
ုိ ား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ Extranet (HRC Extranet ဟုေခၚသည္) တြင္ ေကာင္စီ၏
အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ (အထက္ေဖာ္ျပပါလင့္ကုိၾကည့္ပါ)။
ေန႔စဥ္အစီအစဥ္ updates မ်ားကုိ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕၏ Twitter account မွ တဆင့္ရရွိႏုိင္ပါ သည္

www.twitter.com/un_hrc
(need to register on www.twitter.com)
ေန႔စဥ္အစီအစဥ္ update မ်ားကုိ SMS အခ်က္ေပးဝန္ေဆာင္မႈ (HRC Extranet ပင္မ စာမ်က္ႏွာတြင္
မွတ္ပုံတင္ရန္လုိသည္)အားျဖင့္လည္းရရွိႏုိင္ပါသည္။
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NGO မွတက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်လမ္းညႊန္

အျခားအေရးၾကီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
NGO ျခံဳငုံရွင္းျပခ်က္ (Briefing) အစည္းအေဝးမ်ား
 NGO Briefing အစည္းအေဝးမ်ား ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ
ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕တု႔ႏ
ိ ွင့္အတူ အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္း
အစည္းအေဝးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြတ္သေဘာ
အစည္းအေဝးမ်ားဆုိင္ရာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝေပးပါသည္။
ကုလသမဂၢအေဆာက္အအုံဥပစာႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးခန္း (ခန္းမ ၂၀) သုိ႔ဝင္ေရာက္ျခင္း


Palais des Nations သု႔ိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ NGO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ နံနက္
၈း၀၀ နာရီမွ စတင္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။



ကုလသမဂၢသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္

၎၏အေဆာက္အအုံအသုံးအေဆာင္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားနွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ကုလ
သမဂၢတာဝန္ခံမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။


တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ားကုိ ဝင္သည့္အခ်ိန္၊ ထြက္သည့္အခ်ိန္
ႏွင့္

ကုလသမဂၢအေဆာင္အအုံအတြင္းရွိေနခ်ိန္

တေလွ်ာက္လုံး

ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္

ခ်ိတ္ဆထ
ြဲ ားရပါမည္။


တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားသည္ လုုံျခံဳေရးအရစစ္ေဆးမႈခံယူရပါမည္။ ကုလသမဂၢအေဆာက္
အအုံ အတြင္းသုိ႔ ၾကီးမားသည့္ အထုပ္အပုိးမ်ားျဖင့္ ဝင္ခြင့္မျပဳပါ။



အခ်ိဳ႕ေသာလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္

ပါဝင္ရန္ေတာင္းဆုိမႈတုိးျမွင့္သည့္

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အတြင္းေရးမွဴးရုံးအဖြဲ႕သည္ အစည္းအေဝးခန္းမသုိ႔ဝင္ဆန္႔ႏုိင္မည့္ NGO
ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္အလုိက္

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

ပါဝင္သူမ်ား၏

အေရအ

တြက္ကုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔အစား မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေဝးသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိ
ေသာ NGO မွ ထပ္မံတက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုိင္ရာအေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္သို႔
ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။


Palais des Naitons အေဆာက္အအုံအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိပါ။ မ်က္ႏွာစုံညီ ႏွင့္
စင္ျပိဳင္အစီစဥ္အစည္းအေဝး ခန္းမမ်ားတြင္ အစားအေသာက္သုံးေဆာင္ျခင္းအားခြင့္မျပဳပါ။



NGO စင္ျပိဳင္အစီအစဥ္မ်ားအတြင္းမွလြ၍
ဲ Palais des Nations အေဆာက္အအုံအတြင္း
ဓာတ္ပုံ ရုိက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရုိက္ကူးမႈ ပစၥည္းပုံစံမ်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာကုိမွ် ခြင့္မျပဳပါ။
(အေပၚတြင္ၾကည့္ပါ)

သတင္းမီဒီယာဧရိယာ


ကုလသမဂၢအေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္းတြင္ NGO မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
ခြင့္ မရွိပါ။ NGO မ်ားမွ သတင္းျခံဳငံုရွင္းလင္းခ်က္ (Press Briefing)၊ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္
မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ မီဒီယာအၾကံေပးမႈမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအသိအမွတ္ျပဳ သတင္းေထာက္မ်ား
အသင္း(ACANU)အားျဖင့္သာလွ်င္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမည္။
acanu.secretary@gmail.com.
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ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ

NGO အရင္းအျမစ္မ်ား


ေကာင္စီ၏လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိသည့္ NGO အရင္းအျမစ္မ်ား (လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊
ထုတ္ေဝမႈမ်ား၊ ဘုတ္ျပားမ်ား၊ ေအာင္လံတံခြန္ မ်ား အစရွိသည္) တု႔က
ိ ုိ ထင္ရွားစြာျဖင့္
သတ္မွတ္ထားသည့္ (မ်က္ႏွာစုံညီခန္းမ ၂၀ အျပင္ရွိ) စားပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ဘုတ္ျပားမ်ားအေပၚ
တြင္သာ ခင္းက်င္း ေပးရပါမည္။ ECOSOC အတုိင္အပင္ခံအဆင့္ရိွ NGO မ်ားမွ ခင္းက်င္း
ထားသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားသည္ အဖြ႕ဲ အစည္း၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အမည္အျပည့္အစုံ
ေဖာ္ျပရပါမည္။



NGO စာအုပ္စာေပမ်ားအား စားေသာက္ခန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ား
ဆုိင္ရာေနရာမ်ားအပါအဝင္ Palais des Nations ပရဝုဏ္ အတြင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။



NGO

ႏႈတ္ေျပာထုတ္ျပန္ခ်က္မိတၱဴမ်ားကုိ

ေျပာဆုိမႈျပဳျပီးမွသာလွ်င္

မ်က္ႏွာစုံညီခန္းမ၏

အေနာက္ဘက္စားပြေ
ဲ ပၚ၌ ခင္းက်င္းထားရွိႏုိင္ပါမည္။


ရင့္သီးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ထိပါးေစသည့္ စကားရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပုံမ်ား ပါဝင္သည့္ စာအုပ္
စာေပမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ ပရဝုဏ္အတြင္းခြင့္မျပဳပါ။

ကမာၻ႔ကလ
ု သမဂၢအမွတ္တံဆိပ္အသုံးျပဳျခင္း


ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအမွတ္တံဆိပ္အား
သည့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္

NGO စာအုပ္စာေပမ်ားအပါအဝင္ တရားဝင္မဟုတ္

ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္

အသုံးျပဳျခင္းအားထင္ရွားစြာတားျမစ္

ပါသည္။


NGO မ်ားမွ စီစဥ္သည့္ အစည္းအေဝးခန္းမမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ အလံအား ခင္းက်င္းျပသ
ျခင္းမျပဳရပါ။ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အား အတြင္းေရး
မွဴးရုံးအဖြဲ႕မွ တဆင့္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ထပ္မံသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါ လင့္လ္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ေပးပါ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm
အစည္းအေဝးမ်ားကာလအတြင္း ခန္းမ ၂၀ အေနာက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး၏
NGO ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔ကုိလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
ကုလသမဂၢလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ယႏၲယားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း updates မ်ား
အတြက္ ေအာက္ပါလင့္ခ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ေပးပါ http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
OHCHR၏ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအခန္းက႑သု႔ုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
civilsociety@ohchr.org
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