
 

 1 

 

 

 

ြမန်မာအမျိ*းသားလ.အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ67ငအ်ား ပိ9မိ9အားေကာငး်လာေစရန် 

ချကခ်ျငး်အေကာငထ်ညေ်ဖာ်>ိ9ငေ်သာ ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအစအီစA ေလးရပ် 

၂၀၁၉ ခ'()စ ်(ိ'ဝငဘ်ာလ ၁၁ ရက ်

အ>7စခ်ျ*ပ် 

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ အမျိAးသားအဖဲွEအစညး်တစခ်' (National Human Rights Institution 

- NHRI) ြဖစေ်သာ ြမနမ်ာအမျိAးသား လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)င ် (MNHRC) သည ်

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံဝနး်တငွဆ်ကတ်ိ'က ် ြဖစေ်ပ^လျကZ်)ိသည့ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_များ()င့ ်

ကျ`းလွနမ်_များကိ' အကာကယွေ်ပးဖိ'ရ့န(်)င့ ် လ9အခငွ့အ်ေရးများကိ' ြမင့တ်ငေ်ပးဖိ'ရ့နအ်တကွ ်

ယခ'ထကပိ်'မိ'ေကာငး်မနွစ်ာွ ေဆာငရွ်ကလ်'ပ်ကိ'ငဖိ်'ရ့န ် လိ'အပ်ပါသည။် ထိ'ကဲသ့ိ'ေ့ဆာငရွ်က(်ိ'ငရ်န ်

ေကာ်မZ)ငမ်) ယငး်၏ လ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ' သးီြခားလွတလ်ပ်fပီး သမာသမတက်ျကျ()င့ ်

ထထိေိရာကေ်ရာကေ်ဆာငရွ်က(်ိ'ငရ်န ် ြမနမ်ာအစိ'းရသည ် (ိ'ငင်တံကာ NHRI စ(ံ_နး်များ()င့အ်ည ီ

ဥပေဒြပAေရးလမ်းေiကာငး်()င့ ် အြခားနညး်လမ်းများြဖင့ ် အားေပးြမjင့တ်ငေ်ပးဖိ'ရ့န ် လိ'အပ်ပါသည။် 

လိ'အပ်သည့ ်ဥပေဒ()င့ ်စနစပိ်'ငး်ဆိ'ငရ်ာ ြပAြပငေ်ြပာငး်လမဲ_များမ)ာလညး် အဆနး်တiကယ ်မဟ'တေ်ပ။ ၂၀၁၅ 

ခ'()စတ်ငွ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာအမျိAးသားအဖဲွEအစညး်များ (ိ'ငင်တံကာမဟာမိတအ်ဖဲွE (the Global 

Alliance of National Human Rights Institutions - GANHRI) မ) ေကာ်မZ)ငအ်ား 

အသမိ)တြ်ပA(ိ'ငေ်ရးအတကွ ် စစေ်ဆးသံ'းသပ်ရာတငွ ် လိ'အပ်သည့ ် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမ_များကိ' အiကြံပAခဲf့ပီး 

ြဖစပ်ါသည။် ၂၀၁၈ ခ'()စတ်ငွ ် MNHRC မ) ကိ'ယတ်ိ'ငေ်လလ့ာသံ'းသပ်ချကြ်ပAလ'ပ်ရာတငွလ်ညး် 

ထိ'အiကြံပAချကမ်ျားထမဲ) အများအြပားကိ' ေဆာငရွ်ကရ်နလိ်'အပ်ေiကာငး် ထပ်ေလာငး်သံ'းသပ်ခဲf့ပီး 

ြဖစပ်ါသည။် လကZ်)ိတငွ ် MNHRCကိ' အများြပညသ်9မ) ယံ'iကညအ်ားထားမ_နညး်လျကZ်)ိသည့ ်

အေနအထားတငွ ် Z)ိေနfပီး ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEအဝငဦ်းေရ အနညး်ဆံ'း အေနထားြဖင့ ် (အဖဲွEအဝင ် ၁၅ ဦး 

ခအပ်(ိ'ငရ်ာတငွ ် လကZ်)ိတငွ ် ၇ ဦးသာZ)ိ) လ'ပ်ကိ'ငရ်လျကZ်)ိသည။်1 အဓိကအကျဆံ'းအားနညး်ချကမ်)ာ 

သးီြခားလွတလ်ပ်မ_မZ)ိြခငး်ြဖစသ်ည။် အထ9းသြဖင့ ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEအဝငမ်ျား ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်သည့ ်

လ'ပ်ငနး်စxေiကာင့ ် ြဖစf်ပီး ထိ'ကဲသ့ိ' ့ ခန ့အ်ပ်ရာတငွလ်ညး် ကျားမဦးေရညမီyမ_ ()င့ ် မတ9ကွြဲပားေသာ 

ြဖတသ်နး်ခဲရ့သည့ဘ်၀ေနာကခ်မံျားလညး် မZ)ိေပ။ ထိ'အြပင့ ် ေကာ်မZ)ငအ်ား ဥပေဒအရအကာအကယွ ်

ေပးထားမ_မ)ာလညး် အားနညး်လျကZ်)ိပါသည။် ၂၀၁၄ လ9အခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒအရ ေကာ်မZ)င၏် 

လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာ()င့ ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်) ထိ'ဥပေဒအရအပ်()ငး်ထားေသာ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' 

အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'မ_ပံ'စမံျားသည ် ေကာ်မZ)င၏် ထေိရာကစ်ာွေဆာငရွ်က(်ိ'ငမ်_ကိ' အကန ့အ်သတမ်ျား 

ြဖစေ်စပါသည။် 
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ယခ'()စအ်ေစာပိ'ငး်တငွ ် ထိ'စနိေ်ခ^မ_များ()င့ ် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားကိ' ေကျာ်လ}ားဖိ'ရ့နအ်တကွ ် MNHRC သည ်

၂၀၁၄ ဥပေဒ၏ ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျားကိ' အဆိ'ြပAခဲပ့ါသည။်2 ဥပေဒအားြပငဆ်ငရ်န(်)င့ ်  ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျား 

သည ်  ြမနမ်ာလ့9အ့ဖဲွEအစညး်၏ မတ9ကွြဲပားမ_ကိ' ထငဟ်ပ်ေစရန ် ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာသည့ ် လ'ပ်ငနး်စxြဖင့ ်

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငအ်သစမ်ျားခန ့အ်ပ်ဖိ'ရ့န ် အရပ်ဘကလ်9အ့ဖဲွEအစညး်များမ)လညး် ေတာငး်ဆိ'ခဲi့ကပါသည။်3 

ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရးပ9းေပါငး်ေကာ်မတ ီ ဖဲွEစညး်လိ'ကြ်ခငး်သည ် ေကာ်မZ)င၏် လွတလ်ပ်မ_()င့ ်

ထေိရာကမ်_တိ'အ့တကွ ် ဥပေဒပိ'ငး်()င့ ် စနစပိ်'ငး်ဆိ'ငရ်ာ စနိေ်ခ^မ_များကိ' ေြဖZ)ငး်(ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်တကွ ်

အခငွ့အ်လမ်းတစရ်ပ်ဖွင့ေ်ပးလိ'ကြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။်   

ဤအစရီငခ်စံာ (အဂÇလပ်ိဘာသာ()င့ ် ြမနမ်ာဘာသာြဖင့ရ်(ိ'ငသ်ည)်တငွ ် အြပညြ်ပညဆ်ိ'ငရ်ာ 

ဥပေဒပညာZ)ငမ်ျား ေကာ်မZ)င ်(ICJ) အဖဲွEသည ်NHRI များ၏စ(ံ_နး်များ()င့ ်ကိ'ကည်မီ_Z)ိေစရန(်)င့ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင် ံ

တစဝ်နး်လံ'းZ)ိ လ9သားအားလံ'း၏ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ပိ'မိ'ေကာငး်မနွစ်ာွ အကာအကယွေ်ပး(ိ'ငဖိ်'ရ့န ်

ြမနမ်ာအမျိAးသား လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်မီ) ေဆာငရွ်ကရ်နလိ်'အပ်သည့ ် လ'ပ်ငနး်စxများကိ' 

မီးေမာငး်ထိ'းတငြ်ပထားပါသည။် 

(၁) ြပညေ်ထာငစ်'သမÑတ()င့ ် စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွEသည ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ထေိရာကစ်ာွ 

ကာကယွ(်ိ'ငဖိ်'ရ့န ် ()င့ ် ြမနမ်ာလ့9ဦးေရ၏ မတ9ကွြဲပားမ_ (လ9မျိAး၊ ဘာသာ၊ ေဒသ၊ ကျားမ()င့ ်

လိငတ်မ်ိးÜ}တမ်_ အမ)တသ်ညာများ အပါအဝင)် အတိ'ငး်အတာတစခ်'အထ ိ ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားမ) 

ထငဟ်ပ်(ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်တကွ ် ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာfပီး ညj(ိ_ငိး်တိ'ငပ်ငသ်ည့ ် လ'ပ်ငနး်စxြဖင့ ် ေကာ်မZ)င ်

အဖဲွEအဝငမ်ျားကိ' ေရွးချယခ်န ့အ်ပ် သင့ပ်ါသည။် 

(၂)  ေကာ်မZ)င ် အဖဲွEအဝငမ်ျားသည ် ယငး်တိ'၏့လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' ြဖန ့က်ျကf်ပီးကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

အဓိပာွယဖွ်င့ဆ်ိ'ဖိ'ရ့န ် လိ'အပ်ပါသည။် ယငး်တငွ ် အဆိ'းဝါးဆံ'းေသာ ချိAးေဖာကမ်_များ 

((ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတမ်_ေြမာကသ်ည့ ်ကျ`းလွနမ်_များ ()င့ ်တရားàံ'းသိ' ့ ေရာကZ်)ိခဲf့ပီးြဖစသ်ည့ ်

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးအမ_ အချိAEတိ'အ့ပါအဝင)် ကိ'ေြဖZ)ငး် ေဆာငရွ်က(်ိ'ငရ်န ် ေZ) Eတိ'းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ' ့ 

လညး်ပါဝငပ်ါသည။် 

(၃)   MNHRC ၏ စမ်ွးေဆာငရ်ည(်)င့ ်သးီြခားလွတလ်ပ်မ_တိ'က့ိ' ြမjင့တ်ငf်ပီး ေကာငမ်Z)ငအ်ဖဲွEအစညး်များ 

ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်မ_ လ'ပ်ငနး်စx ပိ'မိ'ေကာငး်မနွလ်ာေစမည့ ် အချကမ်ျားကိ' ဥပေဒထတဲငွထ်ည့သ်ငွး် 

ြပဌာနး်(ိ'ငဖိ်'ရ့န ် အမျိAးသားဒမိီ'ကေရစအီဖဲွEချAပ် (NLD) လ}မ်းမိ'းသည့ ် လ}တေ်တာ်သည ် ၂၀၁၄ ခ'()စ ်

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒကိ' ြပငဆ်ငသ်င့ပ်ါသည။် 

(၄) ေကာ်မZ)င၏် သးီြခားလွတလ်ပ်မ_ကိ' ရာသကပ်န ် အကာအကယွေ်ပး(ိ'ငဖိ်'ရ့န(်)င့ ် မညသ်ည့အ်စိ'းရ 

တကလ်ာသညြ်ဖစေ်စ ယငး်အဆင့အ်တနး်ကိ' တဖတသ်တြ်ပငဆ်င၍်မရေစရန ် ဖဲွEစညး်ပံ'ြပငဆ်ငေ်ရး 

ပ9းေပါငး်ေကာ်မတသီည ်အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရးလ'ပ်ငနး်၏ တစတိတ်ေဒသအေနြဖင့ ်MNHRC အား 

အေြခခဥံပေဒထတဲငွ ် ထည့သ်ငွး်ြပဌာနး် ဖဲွEစညး်(ိ'ငဖိ်'ရ့န ် အတကွလိ်'အပ်သည့ ် ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျားကိ' 

အဆိ'ြပAသင့ပ်ါသည။် 
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အဆိ'ပါအiကြံပAချကမ်ျား၏ အချကတ်ိ'ငး်သည ် ချကခ်ျငး်အေကာငထ်ညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က(်ိ'ငေ်ပသည။် 

ေကာ်မZ)င၏် အစညး်အ ေဝးအထေြမာကဖိ်'ရ့န ် အနညး်ဆံ'းလိ'အပ်သည့ ် ဦးေရZ)ိေအာင ် ေဆာငရွ်ကရ်န ်

ြပညေ်ထာငစ်'သမÑတမ) တာဝနZ်)ိသည့အ်ေလyာက ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားအားတိ'းြမjင့ခ်န ့အ်ပ်ဖိ'ရ့နအ်တကွ ်

ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ_Z)ိစာွ()င့ ် မတ9ကွြဲပားမ_များကိ'ထငဟ်ပ်(ိ'ငမ်ည့ ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငအ်သစမ်ျားကိ' 

ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ဖိ'ရ့န ်ဦးစားေပးfပီး ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် ၂၀၁၄ ခ'()စ ်လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ()င့ ်

အေြခခဥံပေဒြပAြပငေ်ြပာငး်လေဲရး တိ'က့ိ' တfပိAငန်ကတ်ညး်ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် ေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ 

ြပငဆ်ငေ်ရးသည ် ေကာငမ်Z)င၏် ထေိရာကမ်_Z)ိေရးအတကွ ် လကZ်)ိဥပေဒပိ'ငး်ဆိ'ငရ်ာ အတားအဆးီများကိ' 

ေြဖZ)ငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖစf်ပီး အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရးသည ် ယငး်၏ သးီြခားလွတလ်ပ်မ_အား 

အကာအကယွေ်ပးထားမ_ကိ' ပိ'မိ'အားေကာငး်ေစပါသည။် 

ေနာကခံ်အေCကာငး်အရာ 

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံငွ ်(ိ'ငင်တံစဝ်နး်Z)ိ လ9သားအားလံ'း၏ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ေလးစားfပီး အကာကယွေ်ပးဖိ'ရ့န ်

(ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရတာဝနမ်ျားကိ' လိ'ကန်ာေဆာငရွ်ကမ်_အပိ'ငး်တငွ ်အစိ'းရယ(éရား၏စမ်ွးေဆာငရ်ညသ်ည ်

အစxတစိ'ကအ်ားနညး်လျကZ်)ိပါသည။်4 တရားေရးမêAိင၏်တာဝနZ်)ိသ9များြဖစသ်ည့ ် အထ9းသြဖင့ ် ရဲ၊ 

တရားေရးအရာZ)ိများ ()င့ ် တရားသ9ëကးီများသည ် သးီြခားလွတလ်ပ်မ_မZ)ိဘ ဲ (ိ'ငင်ေံတာ်၏ တာဝနZ်)ိသ9များ 

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_များ()င့ ် (ိ'ငင်ေံတာ်()င့မ်သကဆ်ိ'ငသ်9များမ) ကျ`းလွနမ်_များကိ' အတိ'ငး်အတာ  

တစခ်'အထ ိ တာဝနယ်9တာဝနခ်မံ_Z)ိေစရန ် ()င့ ် တရားမyတမ_Z)ိေအာင ် ေဆာငရွ်ကဖိ်'ရ့န ် ဆ(íမZ)ိသလိ' 

စမ်ွးေဆာငရ်ညလ်ညး်မZ)ိiကေပ။5 ယငး်အေြခအေနမျိAးကိ' (ိ'ငင်ေံရးအရအကဆဲတသ်ည့ ် အမ_များ 

(အထ9းသြဖင့ ် (ိ'ငင်ေံတာ်၏ လံ'ြခAံေရးတပ်ဖဲွEဝငမ်ျားမ) (ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတမ်_ေြမာကသ်ည့ ်

အမ_များအပါအဝင ် ရာဇဝတမ်_ေြမာကသ်ည့ ် လ'ပ်ရပ်များေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့ဟ်9၍ စပ်ွစွမဲ_များ) တငွ ်

ထငZ်)ားစာွေတွE (ိ'ငပ်ါသည။်6 ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်သည ် (ိ'ငင်အံတငွး်တငွ ် အာဏာအZ)ိဆံ'း အဖဲွEအစညး်တစခ်' 

အြဖစ ် ဆကလ်ကရ်ပ်တညလ်ျကZ်)ိေနfပီး ဒခီျAပ်ပါတမီ)ဦးေဆာငသ်ည့ ် အရပ်သားအစိ'းရ၏ 

ထနိး်ချAပ်မ_ြပငပ်တငွ ် ေရာကZ်)ိလျကZ်)ိပါသည။်7 ထိ'ကဲသ့ိ'အ့ေနအထားတငွ ် MNHRC သည ် လ'ပ်ငနး် 

တာဝနမ်ျားကိ' ေဆာငရွ်ကလ်ျကZ်)ိပါသည။် 

MNHRC ကိ' ၂၀၁၁ ခ'()စ ်စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်ဥပေဒအရအာဏာတညေ်သာ သမÑတàံ'းအမိန ့ ်(၃၄/၂၀၁၁)ြဖင့ ်

စတငဖဲွ်Eစညး်ခဲပ့ါသည။်8 ယငး်မ)ာ တပ်မေတာ်()င့ ် ဆကစ်ပ်လျကZ်)ိေသာ ြပညေ်ထာငစ်'iကံ့ခိ'ငေ်ရး()င့ ်

ဖံွE fဖိAးေရးပါတဦီးေဆာငသ်ည့ ် အရပ်သားတစပိ်'ငး်အစိ'းရမ) စတငေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲေ့သာ အေရးပါေသာ်သညး် 

နယပ်ယက်ျxးသည့ ် ဥပေဒ()င့ ် စနစပိ်'ငး်ဆိ'ငရ်ာ ြပAြပငေ်ြပာငး်လမဲ_များထမဲ) တစတိတ်ပိ'ငး်ြဖစသ်ည။် 

MNHRC ၏ ေယဘ'ရတာဝနက်ိ' “ြပညေ်ထာငစ်'သမÑတြမနမ်ာ(ိ'ငင်ေံတာ် ဖဲွEစညး်အေြခခဥံပေဒပါ 

(ိ'ငင်သံားများ၏ မ9လအခငွ့အ်ေရးများကိ' ပိ'မိ'၍ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာက(်ိ'ငရ်န”် ဟ9၍သတမ်)တထ်ားပါသည။် 

ြပညေ်ထာငစ်'လ}တေ်တာ်မ) သမÑတàံ'းအမိန ့ြ်ဖင့ဖဲွ်Eစညး်ထားသည့ ် အဆင့ထ်က ် ပိ'fပီး သးီြခားလွတလ်ပ်မ_ 

အပ်()ငး်ထားေသာ ဥပေဒတစရ်ပ်ကိ' အတညြ်ပAကာ ၂၀၁၄ ခ'()စတ်ငွ ် MNHRC ကိ' အသစြ်ပနလ်ည ်

ဖဲွEစညး်ခဲက့ာ9 မ9လဥပေဒ()င့ ် ဖဲွEစညး်တညေ်ဆာကထ်ားမ_ပံ'စအံား ေဝဖနေ်ြပာဆိ'မ_များကိ' တစတိတ်ပိ'ငး် 

ေြဖZ)ငး်ေပးခဲပ့ါသည။်10  
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၂၀၁၅ ခ'()စတ်ငွ ် MNHRC သည ် အမျိAးသားလ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာအဖဲွEအစညး်များ (ိ'ငင်တံကာ 

ညj(ိ_ငိး်ေပါငး်စပ်ေရးေကာ်မတမီ) (ယခ'အခါ အမျိAးသားလ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာအဖဲွEအစညး်များ 

(ိ'ငင်တံကာမဟာမိတအ်ဖဲွE (GANHRI) ဟ'ေြပာငး်လဲေခ^ေဝ^သည။်) ပထမဦးဆံ'း အသမိ)တ ်

ြပAြခငး်ခခံဲရ့ပါသည။်11 GANHRI သည ်ကမúာတစဝ်နး်Z)ိ အမျိAးသားလ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ အဖဲွEအစညး်များ 

(NHRI) ()င့ ် ပါဝငဖဲွ်Eစညး်ထားေသာ တရားဝငအ်ဖဲွEအစညး်တစခ်'ြဖစf်ပီး ယငး်အဖဲွEသည ် ၁၉၉၃ ခ'()စ ်

က'လသမဂùအေထေွထညွလီာခမံ) အတညြ်ပAခဲေ့သာ (ိ'ငင်တံငွး်အဖဲွEအစညး်များ၏ အဆင့အ်တနး်()င့ ်

စပ်လျxးသည့ ် အေြခခသံေဘာတရားများ (ပါရီအေြခခ ံ သေဘာတရားများ) ()င့ ်

ကိ'ကည်မီ9Z)ိမZ)ိအေပ^မ9တညf်ပီး ကမúာတစဝ်နး်Z)ိ NHRI များ ကိ' အသမိ)တြ်ပAမ_များေပးရန ် လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့ ်

တာဝနZ်)ိပါသည။် ထိ'အဖဲွEသည ်အြခားက'လသမဂùအဖဲွEအစညး်များ()င့ ်ပ9းေပါငး်fပီး လ'ပ်ငနး်အများအြပားကိ' 

ေဆာငရွ်ကလ်ျကZ်)ိပါသည။် GANHRI ၏ သံ'းသပ်ချကအ်ရ MNHRC သည ် ပါရီအေြခခ ံ

သေဘာတရားများကိ' “တစတိတ်ပိ'ငး်သာလိ'ကန်ာမ_Z)ိ”သညဟ်9၍ေတွE Z)ိရfပီး “က” အဆင့အ်စား “ခ” 

အဆင့သ်ာရခဲf့ပီး ယခ'အချိနထ် ိ ထိ'အဆင့တ်ငွသ်ာZ)ိဆြဲဖစသ်ည။်12 ယငး်၏စစေ်ဆးေတွE Z)ိချကအ်ရ 

GANHRI သည ် ပါရီအေြခခသံေဘာတရားများကိ' အြပည့အ်ဝလိ'ကန်ာ(ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်တကွ ် MNHRC မ) 

ေြဖZ)ငး်ေဆာငရွ်ကရ်နလိ်'အပ်သည့ ် ေနရာ (၇) ေနရာကိ' မီးေမာငး်ထိ'းြပသခဲသ့ည။် ယငး်တိ'တ့ငွ ်

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားအား ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ြခငး်လ'ပ်ငနး်စx၊ ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားမ) ယငး်တိ'၏့ 

လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' ြဖန ့က်ျကက်ျယြ်ပန ့စ်ာွ အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'ဖိ'ရ့နလိ်'အပ်ြခငး် (အထ9းသြဖင့ ်

ြပညတ်ငွး်မfငမ်ိမသကမ်_များ (သိ' ့) လကန်ကက်ိ'ငပ်ဋပိကüများ၏ အေြခအေနမျိAးတငွ)်၊ ေကာ်မZ)င ်

အဖဲွEအဝငမ်ျားတငွ ် မတ9ကွြဲပားမ_()င့ ် ဗဟ'ဝါဒ ပိ'မိ'Z)ိလာေစရနလိ်'အပ်ြခငး်၊ အစိ'းရမ) ေငေွiကးေထာကပံ်မ့_မ) 

လွတလ်ပ်မ_Z)ိfပီး လိ'အပ်သည့ ်ေငေွiကးအေထာကအ်ပံမ့ျား ရZ)ိေစေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်နလိ်'အပ်ြခငး် စသည့ ်

အချကမ်ျားပါဝငပ်ါသည။်13 ြမနမ်ာ(ိ'ငင်ကံိ' ၂၀၂၀ တငွေ်ဆာငရွ်ကရ်န ် စစီxထားေသာ  က'လသမဂùပံ'မ)န ်

အလံ'းစံ'သံ'းသပ်မ_လ'ပ်ငနး်စxတငွ ် က'လသမဂùလ9အ့ခငွ့အ်ေရး ေကာငစ်အီဖဲွEဝင(်ိ'ငင်မံျားမ) အထကေ်ဖာ်ြပပါ 

အချကမ်ျား()င့ ်ေဆာငရွ်ကရ်နလိ်'အပ်သည့ ်လ'ပ်ငနး်များကိ' ထည့သ်ငွး်သံ'းသပ်ေကာငး် သံ'းသပ်ေပလိမ့်မည။် 

MNHRC ၏ လ'ပ်ငနး်များကိ' ယငး်၏အငတ်ာနကစ်ာမျက(်)ာတငွ ် တငထ်ားေသာ ()စစ်xအစခီစံာတငွ ်

ထည့သ်ငွး်ေရးသားထားပါသည။်14 ေကာ်မZ)ငမ်)တငြ်ပထားေသာ ေအာငြ်မငစ်ာွေဆာငရွ်က(်ိ'ငခ်ဲသ့ည့ ်

အဓိကလ'ပ်ငနး်တစခ်'မ)ာ အစိ'းရအား စးီပာွးေရး၊ လ9မ_ေရး()င့ ် ယxေကျးမ_ဆိ'ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရးများ 

အြပညြ်ပညဆ်ိ'ငရ်ာသေဘာတ9စာချAပ်ကိ' လကမ်)တေ်ရးထိ'းအတညြ်ပAဖိ'ရ့န ် တနွး်အားေပးခဲမ့_ြဖစသ်ည။်15 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားသည ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်ကံိ' ြပညသ်9ေ့ရးရာ()င့ ် (ိ'ငင်ေံရးရာအခငွ့အ်ေရးများဆိ'ငရ်ာ 

အြပညြ်ပညဆ်ိ'ငရ်ာသေဘာတ9စာချAပ်ေရးထိ'းfပီး အဖဲွEဝင(်ိ'ငင်ြံဖစဖိ်'ရ့နအ်တကွ ် တနွး်အားေပးလျက ်

Z)ိေသာ်လညး် ယခ'အချိနအ်ထေိအာငြ်မငမ်_မရေသးေပ။16 သိ'ရ့ာတငွ ် တချိAEေသာ အမ_ကစိ°ရပ်များ()င့ ်

ြပဿနာများအတကွ ် MNHRC သည ် မီဒယီာ၊ က'လသမဂù၏ သးီြခားလွတလ်ပ်သည့ပ်ညာZ)ငမ်ျား၊ 

အရပ်ဘကလ်9မ_အဖဲွEအစညး်များ ()င့ ်အြခားသ9များ၏ ေဝဖနြ်ခငး်ကိ' ခခံဲရ့ပါသည။် ယငး်တိ'သ့ည ်MNHRC ၏ 

သးီြခားလွတလ်ပ်မ_၊ သမာသမတZ်)ိမ_()င့ ်ထေိရာကမ်_တိ'က့ိ' မ)နက်နစ်ာွ ေမးခနွး်ထ'တခ်ဲi့ကပါသည။်17  
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က'လအဖဲွEအစညး်များ၊ အာZ)ပစဖိိတ ်NHRI ဖိ'ရမ်တိ' ့ ()င့ပ်9းေပါငး်fပီး ၂၀၁၈ ခ'()စ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်MNHRC 

သည ် ယငး်၏စမ်ွးေဆာငရ်ညအ်ား ေလလ့ာသံ'းသပ်ချကအ်စရီငခ်စံာအကျxးချAပ်ကိ' ထ'တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။်18 

ေကာ်မZ)ငက်ိ'ယတ်ိ'ငေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲေ့သာ ေလလ့ာသံ'းသပ်ချကတ်ငွ ် ဝနထ်မ်းအငအ်ား()င့ ် သတငး်ထ'တြ်ပန ်

ဆကသ်ယွေ်ရး()င့ ် စပ်လျxးသည့အ်ချကမ်ျားကိ' အဓိကအားနညး်ချကမ်ျားအြဖစ ် သံ'းသပ်ခဲပ့ါသည။် 

အနာဂတတ်ငွ ် အဓိကဦးစားေပးေဆာငရွ်ကမ်ည့ ် အချကေ်လးချကထ်မဲ) ပထမအချကမ်)ာ 

လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာ()င့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်_()င့ ် စပ်ဆကသ်ည့ ် “MNHRC အားယံ'iကညအ်ားထားရေသာ NHRI 

အြဖစတ်ညေ်ဆာကရ်န”် ဆိ'သည့အ်ချကြ်ဖစသ်ည။် ယငး်ေခါငး်စxေအာကZ်)ိ လ'ပ်ငနး်အချကမ်ျားတငွ ်

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျား ေရွးချယေ်ရးတငွ ် ပိ'မိ'ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ_Z)ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ် ()င့ ်

လ9အခငွ့အ်ေရးများ()င့ပ်တသ်တf်ပီး က£မ်းကျငမ်_အပါအဝင ် မတ9ကွြဲပားသည့ ် ေနာကခ်ဘံဝများZ)ိသည့ ်

အဖဲွEဝငမ်ျားZ)ိလာေစရန ် ေဆာငရွ်ကရ်န၊် တရားàံ'းအမ_များတငွ ် amicus curiae (àံ'းေတာ်၏မိတေ်ဆ)ွ 

အေနြဖင့ ် လိ'ကပ်ါေဆာငရွ်ကရ်န၊် မဟာဗျ`ဟာစမံီချကတ်စရ်ပ်ေရးဆွရဲန ် ()င့ ် အများြပညသ်9သိ' ့ 

ထ'တြ်ပနခ်ျကမ်ျားကိ' ပိ'မိ'ထ'တြ်ပနရ်န ် စသည့အ်ချကမ်ျားပါဝငပ်ါသည။်19 ၂၀၁၉ ခ'()စ ် ဇ9လိ'ငလ်တငွ ်

မဟာဗျ`ဟာစမံီချက၏် “အiကြံပAေဆးွေ(းွရနမ်9iကမ်း” ကိ' ထ'တြ်ပနခ်ဲf့ပီး ေအာကတ်ိ'ဘာလတငွ ်

ေနာကဆ်ံ'းမ9iကမ်းကိ' ထ'တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။်20 

လကZ်)ိတငွ ် MNHRC အငတ်ာနကစ်ာမျက(်)ာတငွ ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝင ် ဆယဦ်းကိ'ေဖာ်ြပထားပါသည။်21 

ယငး်အဖဲွEဝငမ်ျားထတဲငွ ်၂၀၁၁ ခ'()စထ်မဲ) တာဝနထ်မ်းေဆာငလ်ျကZ်)ိေသာ အဖဲွEဝငသ်ံ'းဦး (ဥက• ဌအပါအဝင)် 

သည ် စကတ်ငဘ်ာလ ၂၀၁၉ ခ'()စတ်ငွ ် ယငး်တိ'၏့ သကတ်မ်းမ)ာ က'နဆ်ံ'းသာွးခဲf့ပီးြဖစသ်ည။် ယငး်တိ'၏့ 

လကZ်)ိအေြခအေနကိ' Z)ငး်Z)ငး်လငး်လငး်မသရိေသးေပ။22 ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငအ်ြဖစ ်ခန ့အ်ပ်ြခငး်မခရံမ)ီတငွ ်

ယငး်တိ'သ့ည ်အစိ'းရဝနထ်မ်း၊ စစတ်ပ်၊ တရားစရီငေ်ရး၊ အစိ'းရ()င့ ်အစိ'းရ()င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာတက• သိ'လ်များ 

စသည့ ် နယပ်ယအ်သးီသးီတငွ ် လ'ပ်ကိ'ငခ်ဲi့ကပါသည။် လကZ်)ိဥက• ဌသည ် (ိ'ငင်ြံခားေရးဝနë်ကးီဌာနတငွ ်

()စေ်ပါငး် ၄၀ iကာတာဝနထ်မ်းေဆာငခ်ဲf့ပီး ဒ'ဥက• ဌသည ် အရပ်ဘကအ်စိ'းရဝနထ်မ်းအြဖစ ်

တာဝနမ်ထမ်းေဆာငမ်)ီ တပ်မေတာ်အရာZ)ိအြဖစ ် ၂၅ ()စတ်ိ'င ် တာဝနထ်မ်းေဆာငခ်ဲသ့9ြဖစပ်ါသည။် 

အဖဲွEဝငမ်ျားထတဲငွ ်တချိAE (သိ'မ့ဟ'တ)် မညသ်9ကမ) လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများ()င့ပ်တသ်တf်ပီးက£မ်းကျငမ်_မZ)ိသလိ' 

အားလံ'းမ)ာ အသက ် ၆၀ ()င့အ်ထကZ်)ိfပီး လ9အ့ဖဲွEအစညး်အတငွး်တငွZ်)ိေသာ လ9မျိAး၊ ဘာသာ၊ ေဒသ၊ 

လိငစ်တိတ်မ်ိးÜ}တမ်_၊ ကျားမ စသည့ ် မတ9ကွြဲပားသည့ ် အမ)တသ်ညာများကိ'လညး် ကိ'ယစ်ားြပAြခငး် 

မZ)ိေပ။23 

လ.အ့ခွင့အ်ေရးများဆိ9ငရ်ာအမျိ*းသားအဖဲွEအစညး်များအတကွ ်>ိ9ငင်တံကာစ>ံGန်းများ 

NHRI များသည ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကြ်မjင့တ်ငေ်ရးအတကွ ် အေရးëကးီသည့ ်

အခနး်ကêတငွပ်ါဝငပ်ါသည။် ပါရီအေြခခသံေဘာတရားများ24 သည ် အစိ'းရများကိ' ယငး်တိ' ့ NHRI 

များတညေ်ထာငရ်ာတငွ ် လမ်းÜ}နမ်_များေပးပါသည။် (ိ'ငင်တံကာမ) သေဘာတ9ထားေသာ စ(ံ_နး်များြဖင့ ်

NHRI များတညေ်ထာငမ်_()င့ ် ယငး်တိ'၏့လ'ပ်ငနး်များ မ)နက်နမ်_Z)ိကာ သးီြခားလွတလ်ပ်fပီး 

ထထိေိရာကေ်ရာကြ်ဖစေ်စရန ် လမ်းÜ}နမ်_ေပးပါသည။် ထိ'စ(ံ_နး်များသည ် ယငး်အဖဲွEအစညး်များ၏ တာဝန၊် 

ဖဲွEစညး်ပံ'၊ အဆင့အ်တနး်()င့ ် လ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ' သတမ်)တေ်ပးကာ NHRI တစခ်'သည ်
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ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိ' ေဆာငရွ်ကဖိ်'ရ့နလိ်'အပ်ေစပါသည။် ယငး်တငွ ် အားေကာငး်သည့ ်

ဥပေဒတစရ်ပ်အရေသာ်လညး်ေကာငး် အေြခခဥံပေဒအရေသာ်လညး်ေကာငး် NHRI ၏ 

လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' “တတ(်ိ'ငသ်မyကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့”် ေပးထားြခငး်၊25 NHRI အား  

“လ9အ့ဖဲွEအစညး်အတငွး်Z)ိ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ြမjင့တ်င့က်ာကယွလ်ျကZ်)ိသည့ ် မတ9ကွြဲပားသည့ ်

လ9မ_အငအ်ားစ'များကိ' ကိ'ယစ်ားြပAမ_Z)ိေစရန ် လိ'အပ်သည့အ်ာမခခံျကမ်ျားZ)ိမည့”် လ'ပ်ငနး်စxအတိ'ငး် 

တညေ်ထာငဖဲွ်Eစညး်ြခငး်၊26 နယပ်ယအ်သးီသးီကိ' ကိ'ယစ်ားြပAေစရန ် တက• သိ'လ်များ၊ လ}တေ်တာ်၊ 

အစိ'းရမဟ'တသ်ည့အ်ဖဲွEအစညး်များ၊ အရပ်ဘကအ်ဖဲွEအစညး်များ()င့ ် အစိ'းရဌာနဆိ'ငရ်ာများ 

(အiကေံပးအဆင့အ်တကွသ်ာ) မ) ပ'ဂùိAလ်များကိ' အဖဲွEဝငမ်ျားအြဖစပ်ါဝငေ်စြခငး်၊27 (ိ'ငင်ေံတာ်၏ 

လံ'ေလာကသ်ည့ ်ေငေွiကးေထာကပံ်မ့_ကိ' အာမခခံျကZ်)ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် စသည့တ်ိ' ့ ပါဝငပ်ါသည။်28  

ပါရီအေြခခမံ_များအရ NHRI ၏ အဓိကတာဝနမ်ျားတငွ ်အြခားအချကမ်ျားအပါအဝင ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျား 

ပါဝငသ်င့ပ်ါသည။် (၁) လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကာကယွေ်ရး()င့ ် ြမjင့တ်ငေ်ရး()င့ ် စပ်လျxးfပီး အစိ'းရမ) 

ေတာငး်ခလံာရငေ်သာ်လညး်ေကာငး် အiကေံပးပံ'စအံြဖစေ်သာ်လညး်ေကာငး် ထငြ်မငခ်ျကမ်ျား၊ ေထာကခ် ံ

အiကြံပAချကမ်ျား၊ အဆိ'ြပAချကမ်ျား ()င့ ် အစရီငခ်စံာများကိ' တငသ်ငွး်ြခငး်၊ (၂) လ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ 

စနစယ်(éရားများကိ' အတညြ်ပAfပီး အသကဝ်ငေ်အာင ် ေဆာငရွ်ကရ်န ် တိ'ကတ်နွး်ြခငး်၊ (၃) က'လသမဂù 

အဖဲွEအစညး်များ()င့ ် ေကာ်မတမီျားထသံိ' ့ တငသ်ငွး်ရနလိ်'အပ်သည့ ် အစရီငခ်စံာများကိ' က9ည ီ

ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်၊ (၄) ြပညတ်ငွး်ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ()င့ ် လ'ပ်ထံ'းလ'ပ်နညး်များအား အစိ'းရမ) 

လကမ်)တေ်ရးထိ'းထားေသာ (ိ'ငင်တံကာလ9အ့ခငွ့အ်ေရးသေဘာတ9ညခီျကစ်ာချAပ်များ()င့ ် အညြီဖစေ်စရန ်

ချိနည်jေိပးြခငး်၊ (၅) လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများပိ'မိ'သZိ)ိေစရန ် ပညာေပးလ'ပ်ငနး်အစအီစxများ လ'ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်

က9ညေီပးြခငး်၊ (၆) က'လသမဂùအဖဲွEအစညး်များ()င့ ် ပ9းေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ (၇) လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများအား 

အများြပညသ်9သZိ)ိေစရန ် ပညာေပးထ'တြ်ပနြ်ခငး်()င့ ် အထ9းသြဖင့လ်9မျိAးေရးခွြဲခားမ_ အပါအဝင ်

ခွြဲခားဆကဆ်မံ_အားလံ'းကိ' တိ'ကဖ်ျကဖိ်'ရ့န ် အများြပညသ်9ပိ'မိ'သZိ)ိနားလညေ်စရန ် ပညာေပး 

လ'ပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကြ်ခငး် (အေြခခသံေဘာတရားများ အြပည့အ်စံ'ကိ' ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ် iကည့ရ်န)် 

စသညတ်ိ' ့ ြဖစပ်ါသည။်29 

၂၀၁၈ GAHNRI ၏ဖဲွEစညး်ပံ'ဥပေဒတငွ ်NHRI များအား အသမိ)တြ်ပAမ_လ'ပ်ငနး်စx (ြပနလ်ညအ်သမိ)တြ်ပAမ_ 

လ'ပ်ငနး်စxအပါအဝင)် ကိ' ထည့သ်ငွး်ထားပါသည။်30 လကZ်)ိတငွ ် အေZ) Eေတာငအ်ာZ)တငွ ် NHRI 

Z)ိသည့(်ိ'ငင်ေံပါငး် ေြခာက(်ိ'ငင်Zံ)ိပါသည။် ယငး်တိ'တ့ငွ ် အေZ) Eတေီမာ်၊ အငဒ်ိ'နးီZ)ား၊ မေလးZ)ား၊ ြမနမ်ာ၊ 

ဖိလစပိ်'င၊် ()င့ ် ထိ'ငး်(ိ'ငင်တံိ'ပ့ါဝငပ်ါသည။် ထိ'(ိ'ငင်မံျားထတဲငွ ် ြမနမ်ာ()င့ ် ထိ'ငး်(ိ'ငင်သံည့ ် အဆင့ ် (ခ) Z)ိfပီး 

ကျန(်ိ'ငင်မံျားအားလံ'းသည့ ် အဆင့ ် (က) Z)ိပါသည ် (ကမúာတစဝ်နး်တငွ ် အဆင့ ် (က) Z)ိ (ိ'ငင်ေံပါငး် ၇၉ 

(ိ'ငင်Zံ)ိfပီး၊ အဆင ်(ခ)Z)ိသည့(်ိ'ငင်ေံပါငး်မ)ာ ၃၄ (ိ'ငင်Zံ)ိကာ အဆင့ ်(ဂ)Z)ိ (ိ'ငင်ေံပါငး်မ)ာ ၁၀ (ိ'ငင်Zံ)ိပါသည။်)31 

ေဒသတငွး်တငွ ် အငဒ်ိ'နZီ)ား၊ မေလးZ)ား၊ ြမနမ်ာ ()င့ ် ထိ'ငး်(ိ'ငင်တံိ'၏့ NHRI များသည ်

သာမနြ်ပဌာနး်ဥပေဒအြဖစ ်ဖဲွEစညး်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် အေZ)Eတေီမာ်()င့ ် ဖိလစပိ်'ငတ်ိ'တ့ငွမ်9 NHRI များကိ' 

ယငး်တိ'၏့ အေြခခဥံပေဒများတငွ ် ြပဌာနး်ဖဲွEစညး်ထားပါသည။် အထ9းသြဖင့ ် အေZ) Eတေီမာ်()င့ ်

ဖိလစပိ်'င(်ိ'ငင်မံျားသည ် ယငး်တိ'၏့(ိ'ငင်ေံရးအက9းေြပာငး်ကာလတငွ ် အစိ'းရမ)လ9အ့ခငွ့အ်ေရးကိ' 
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ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကမ်ညဆ်ိ'သည့ ် ကတခိယံ9ချက၏် ြပယ'ဒတ်စခ်'အေနြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် NHRI 

တိ'၏့ သးီြခားလွတလ်ပ်မ_ကိ' အာမခခံျကေ်ပး(ိ'ငရ်နအ်တကွေ်သာ်လညး်ေကာငး် ေဆာငရွ်ကရ်ာမ) 

အေြခခဥံပေဒများထတဲငွ ်ြပဌာနး်ကာ NHRI များကိ' ဖဲွEစညး်တညေ်ထာငခ်ဲi့ကြခငး်ြဖစပ်ါသည။်32 

ြမန်မာလ.အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ67ငအ်ားလHမ်းမိ9းသည့ ်>ိ9ငင်တံငွး်ဥပေဒ 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားအားေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ြခငး် 

၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒအရ MNHRC အဖဲွEဝင ် ၇ ဦးမ)သည ် ၁၅ ဦးအထက ် ခန ့အ်ပ်ဖဲွEစညး်ရေပမည။်33 

ယငး်တိ'က့ိ'အက9ညေီပးဖိ'ရ့န ်ဝနထ်မ်းအဖဲွE Z)ိfပီး တစ(်ိ'ငင်လံံ'းတငွ ်ရနက်'နf်မိAEတငွသ်ာ àံ'းခနး်တညZ်)ိပါသည။်34 

၂၀၁၄ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ၏ ပ'ဒမ် ၆ တငွ ် MNHRC တငွ ် ပါဝငထ်မ်းေဆာင(်ိ'ငရ်နအ်တကွ ်

ဆကစ်ပ်ေသာအေတွEအiကAံ၊ တာဝနမ်ျားကိ' လွတလ်ပ်fပီး သမာသမတက်ျကျထမ်းေဆာင(်ိ'ငြ်ခငး်၊ ()င့ ်

အသက ် ၃၅ ()စထ်ကမ်ငယသ်9ြဖစြ်ခငး် အပါအဝင ် လိ'အပ်ေသာ ေယဘ9ယျသတမ်)တခ်ျကမ်ျားကိ' 

ထည့သ်ငွး်ြပဌာနး်ထားပါသည။်  ၂၀၁၄ ဥပေဒ၏ အခနး် ၄ တငွ ် ြပဌာနး်သတမ်)တထ်ားေသာ အဖဲွEဝင ် ၁၀ 

ဦးပါဝငေ်သာ ေရွးချယေ်ရးဘ'တအ်ဖဲွE (ယငး်တငွ ် စစဘ်က(်)င့ ် တရားစရီငေ်ရးမ) 

ကိ'ယစ်ားလ)ယမ်ျားပါဝငသ်ည)် မ) အဆိ'ြပAလျာထားသ9များစာရငး်ကိ' ေရးဆွရဲပါသည။်35 

(ိ'ငင်ေံတာ်သမÑတသည ် “ြပညသ်9လ့}တေ်တာ်ဥက• ဌ ()င့ ် အမျိAးသားလ}တေ်တာ်ဥက• ဌတိ' ့ ()င့ ် ညj(ိ _ငိး်၍” 

ထိ'စာရငး်မ) အဖဲွEဝငေ်လာငး်များကိ' ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်ရပါသည။် သိ'ရ့ာတငွ ် ခန ့အ်ပ်မ_ကိ' (ိ'ငင်ေံတာ်သမÑတမ) 

အဆံ'းသတ ် ဆံ'းြဖတ(်ိ'ငပ်ါသည။်36 ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငတ်စဦ်းကိ' သကတ်မ်း (၅) ()စi်ကာခန ့အ်ပ်(ိ'ငf်ပီး 

ရာထ9းသကတ်မ်း()စခ်'ထက ် ပိ'မိ'တာဝနထ်မ်းေဆာငခ်ငွ့မ်Z)ိေပ။37 စစိစေ်ရွးချယေ်ရးဘ'တအ်ဖဲွEသည ် ပ'ဒမ် ၇ 

အရ MNHRC ၏ အဖဲွEဝငေ်လာငး်များစxးစားရာတငွ ်အမျိAးသား၊အမျိAးသမီး()င့ ်တိ'ငး်ရငး်သားလ9မျိAးများကိ' 

“သငတ်င့မ်yတစာွပါဝင”် ေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်မညြ်ဖစေ်သာ်လညး် လကေ်တွEတငွ ် အသက၊် ကျားမ၊ 

လိငစ်တိတ်မ်ိးÜ}တမ်_၊ လ9မျိAး၊ ဘာသာ၊ အလ'ပ်အကိ'င ် ()င့ ် အြခားအမ)တသ်ညာများအပါအဝင ်

မတ9ကွြဲပားမ_Z)ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကေ်ရးအတကွ ်ထည့သ်ငွး်စxးစားြခငး်မZ)ိေပ။  

ထိ'ကဲသ့ိ' ့ အေြခအေနမျိAးတငွ ် MNHRC ၏ အဖဲွEဝငမ်ျားဖဲွEစညး်ပံ'သည ် လ9အ့ဖဲွEအစညး်အတငွး် 

မတ9ကွြဲပားစာွZ)ိေနမ_ကိ' ထငဟ်ပ်မ_မZ)ိေပ။ အဖဲွEဝငေ်လာငး်၏ အသကက်ိ' ၃၅()စထ်ကမ်ငယသ်9ြဖစရ်မည ်

ဆိ'fပီးသတမ်)တထ်ားြခငး်ြဖင့ ် ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒသည ် (ိ'ငင်၏ံ လ9ဦးေရ ၆၀ ရာခိ'င(်_နး်ခန ့က်ိ' 

တာဝနထ်မ်းေဆာင(်ိ'ငခ်ငွ့မ်) တဖကသ်တတ်ားဆးီလိ'ကြ်ခငး်ပငြ်ဖစေ်ပသည။်38 လကေ်တွEတငွ ်

အသကေ်ြခာကဆ်ယထ်က ် ငယသ်9အားလံ'းကိ' ေရွးချယထ်ားြခငး်မZ)ိေပ။ အထကတ်ငွဆ်ိ'ခဲသ့ည့အ်တိ'ငး် 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငအ်ားလံ'းသည ်အသက ်၆၀ ()င့အ်ထကတ်ငွZ်)ိiကသ9များြဖစi်ကသည။် အမျိAးသမီး (အဖဲွEဝင ်

တစဦ်းမ)လဲွ၍) များကိ'လညး် ေယဘ9ယျအားြဖင့ ် ေရွးချယထ်ားြခငး်မZ)ိေပ။ ထိ'ကဲသ့ိ' ့ ဗဟ'အဖဲွEအစညး်မြဖစ ်

ေနြခငး်ကိ' ေြဖZ)ငး်(ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်တကွ ်စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွEကိ' အဖဲွEဝငမ်ျား စစိစရ်ာတငွ ်မတ9ကွြဲပားမ_Z)ိေအာင ်

ေဆာငရွ်ကဖိ်'ရ့န ် ပိ'မိ'အေသးစတိသ်ည့ ် လိ'အပ်ချကမ်ျားကိ' MNHRC၏ ဥပေဒတငွေ်သာ်လညး်ေကာငး် 

MNHRC ၏ àံ'းတငွး်မ9ဝါဒထတဲငွေ်သာ်လညး်ေကာငး် ထည့သ်ငွး်သင်ေ့ပသည။် 
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ပိ'မိ'Z)ငး်လငး်သည် ့ စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအစအီစxသည ် စစိစေ်ရွးချယမ်_များအား ပိ'မိ'ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာfပီး 

ယံ'iကညစ်တိခ်ျမ_Z)ိေစေရးကိ' အေထာကအ်က9ြဖစေ်စပါသည။် စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွEဝငမ်ျားကိ'လညး် 

မတ9ကွြဲပားမ_Z)ိေစေအာငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်သညလ်ညး် (လကZ်)ိတငွ ် အများစ'မ)ာ အစိ'းရအရာZ)ိëကးီများမ) 

လ}မ်းမိ'းလျကZ်)ိသည)် ဤလ'ပ်ငနး်စx၏ ယံ'iကညမ်_ကိ'တိ'းတကေ်စfပီး ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငက်ိ'လညး် 

မတ9ကွြဲပားသည့အ်ဖဲွEဝငမ်ျားခန ့အ်ပ်(ိ'ငေ်ြခကိ'လညး် တိ'းြမင့(်ိ'ငေ်ပသည။် စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွEကိ' 

အစိ'းရဌာနဆိ'ငရ်ာများချညး်သာမဟ'တဘ် ဲ လ9အ့ဖဲွEအစညး်၏ အြခားနယပ်ယမ်ျားမ) (လွတလ်ပ်သည့ ်

ေZ) Eေနများ၊ ပညာZ)ငမ်ျား၊ အရပ်ဘကအ်ဖဲွEအစညး်များ ()င့ ် အြခားတတသ်ပိညာZ)ငမ်ျား အပါအဝင)် 

ပါဝငမ်_Z)ိေစရန ် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲသင့ပ်ါသည။် ဒမိီ'ကေရစ၊ီ သးီြခားလွတလ်ပ်မ_()င့ ် သမာသမတZ်)ိမ_ စသည့ ်

အေြခခမံ_များ()င့ ် ကိ'ကည်ေီစရန ် ဆိ'းဝါးေသာ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_များ()င့ ် ပတသ်တf်ပီး 

စပ်ွစွခဲထံားရfပီး အရပ်သားအာဏာပိ'ငမ်ျားကိ' တာဝနခ်ြံခငး်မZ)ိသည့ ် တပ်မေတာ်ကာကယွေ်ရး 

ဦးစးီချAပ်ကိ'39 သတငး်ပိ'ရ့ေသာ ြပညထ်ေဲရးဝနë်ကးီကိ' စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွE မ) ဖယZ်)ားသင့ပ်ါသည။် 

သးီြခားလွတလ်ပ်မ_ 

အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပခဲသ့ည့ ် စစိစေ်ရွးချယမ်_လ'ပ်ငနး်စx၏အားနညး်မ_၏ ရလဒမ်)ာ MNHRC မ) အစိ'းရ()င့ ်

လွတလ်ပ်fပီး အေ()ာငအ်ဖဲွEကငး်စာွ ေဆာငရွ်က၍်မရြခငး်ြဖစသ်ည။် အစိ'းရဌာနဆိ'ငရ်ာများမ) ပ'ဂùိAလ်များသာ 

အဓိကလ}မ်းမိ'းေနြခငး် မZ)ိသည့ ် ေကာ်မZ)ငေ်ပ^ေပါကလ်ာေအာင ် အဖဲွEဝငေ်လာငး်စစိစေ်ရွးချယေ်ရး 

လ'ပ်ငနး်စx ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးေဆာငရွ်ကမ်_သည ် ေကာ်မZ)င၏် လကေ်တွE ()င့ ် အများမ)ထငြ်မငသ်ည့ ်

သးီြခား လွတလ်ပ်မ_ကိ' ပိ'မိ'အားေကာငး်လာေစလိမ့်မည။် MNHRC အတကွ ်ေနာကထ်ပ်စနိေ်ခ^မ_တစရ်ပ်မ)ာ 

၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒတငွ ် (ိ'ငင်ေံတာ်မ) MNHRC ကိ' ေငေွiကးေထာကပံ်ေ့ပးရမညဟ်9၍ 

ြပဌာနး်ထားေသာ်လညး် ယငး်ဥပေဒတငွ ်  လံ'ေလာကသ်ည့ ် ေငေွiကးေထာကပံ်မ့_ကိ' မြဖစမ်ေနေပးရမည ်

ဟ9ေသာ ြပဌာနး်ချကမ်ျိAး မZ)ိေပ။40MNHRC ၏ သးီြခားလွတလ်ပ်မ_ကိ' အားနညး်ေစေကာငး် 

အားနညး်ေစမည့ ် ေနာကထ်ပ်စနစ၏်အားနညး်ချကမ်)ာ MNHRC အား သာမနြ်ပဌာနး်ဥပေဒြဖင့ ်

ဖဲွEစညး်တညေ်ထာငထ်ားြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ထိ'ဥပေဒအား တကလ်ာသည့အ်စိ'းရတစရ်ပ်ရပ်မ) အလယွတ်က9 

ပယဖ်ျကြ်ပငဆ်င(်ိ'ငေ်ပသည။် ဘတဂ်ျကအ်ာမခခံျက(်)င့ ် ဥပေဒအရအကာကယွေ်ပးမ_မZ)ိြခငး်သည ်

MNHRC ကိ' အားနညး်ေစပါသည။် သည့အ်တကွ ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားသည ် မိမိတိ'ထ့သံာမက 

အဖဲွEအစညး်()င့ ် ဝနထ်မ်းများထသံိ' ့ တစစ်ံ'တရာ တံ' ့ြပနလ်ာ(ိ'ငမ်_တိ'က့ိ' ကာကယွထ်ားသည့အ်ေနြဖင့ ်

လ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ' ဂà'တစိ'က ်ေဆာငရွ်ကေ်နရေပသည။် 

အေြခခဥံပေဒတငွထ်ည့သ်ငွး်fပီး ဖဲွEစညး်ထားေသာ အမျိAးသားလ9အ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွEအစညး် တစရ်ပ်သည ်

အစိ'းရထတဲငွ ် အfမဲတမ်းတညZ်)ိသည့ပံ်'စမံျိAးြဖင့ ် ရပ်တည(်ိ'ငလိ်မ့်မညြ်ဖစသ်ည။် အ ေiကာငး်မ)ာ 

သာမနြ်ပဌာနး်ဥပေဒထကစ်ာလျင ် အေြခခဥံပေဒအား ြပငဆ်င ် (သိ' ့) ပယဖ်ျကဖိ်'ရ့န ် ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်

လ'ပ်ငနး်စxမ)ာ ပိ'မိ'iကာZ)ညပ်ါသည။် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ (ိ'ငင်ေံရးအေြခအေန()င့ ် ေရွးေကာကပ်ွဲ ရလဒ ်

မညက်ဲသ့ိ'Z့)ိေနပါေစ အေြခခဥံပေဒအရ ဖဲွEစညး်ထားေသာ အေြခအေနြဖစပ်ါက လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' 

ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကသ်ည့ ်  MNHRC ၏ အခနး်ကêကိ' ပိ'မိ'ခိ'ငf်မဲေစပါသည။် ြပညေ်ထာငစ်' 

လ}တေ်တာ်အား ေကာ်မZ)င၏် အသံ'းစရိတက်ိ'  ပံ'မ)နအ်လိ'အေလyာက ်အတညြ်ပAထ'တြ်ပနရ်မည့ ်ပံ'စမံျိAးြဖင့ ်
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အေြခခဥံပေဒတငွ ်  ထည့သ်ငွး်ေရးသားထားပါက MNHRC ကိ' (ိ'ငင်ေံရးဝငေ်ရာက ် စကွဖ်ကြ်ခငး်ခရံမ_မ) 

ပိ'မိ'အကာအကယွေ်ပး(ိ'ငေ်ပလိမ့်မည။် လကZ်)ိပံ'စသံည ် MNHRC ၏ စံ'စမ်းစစေ်ဆးမ_ 

အာဏာကျင့သ်ံ'းမ_ေiကာင့ ် အစိ'းရအတငွး်မ) အဖဲွEအစညး်()င့လ်9ပ'ဂùိAလ်များ၏ တစစ်ံ'တရာတံ' ့ြပန ်

ေဆာငရွ်ကလ်ာ(ိ'ငမ်_ကိ' လံ'ေလာကစ်ာွ အကာအကယွေ်ပး(ိ'ငြ်ခငး်မZ)ိပါ။ အေြခခဥံပေဒအရ အသံ'းစရိတက်ိ' 

လျာထားသတမ်)တေ်ပးဖိ'ရ့န ် ြပဌာနး်ထားပါက MNHRC ကိ' ဒမိီ'ကေရစအီက9းအေြပာငး် ကာလအတငွး် 

(ိ'ငင်ေံရးလ_ငိး်လံ'းများ ဒဏမ်) ကာကယွf်ပီးသား ြဖစေ်ပလိမ့်မည။် အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငမ်_မZ)ိပါက ၂၀၁၄ 

MNHRC ဥပေဒ၏ ပ'ဒမ် ၄၆ ကိ' ြပနလ်ညသ်ံ'းသပ်ကာ ေကာ်မZ)ငအ်ား “လိ'အပ်ေသာေငေွiကး” 

ကိ'ေထာကပံ်ရ့န ် အစိ'းရတငွတ်ာဝန ် Z)ငး်လငး်မ_မZ)ိြခငး်ကိ' ေြဖZ)ငး်ဖိ'ရ့နလိ်'အပ်ေပသည။် သိ'မ့)သာလျင ်

ေကာ်မZ)င၏် ေငေွiကးေထာကပံ်မ့_ကိ' အ'ပ်ချAပ်ေရးဘကမ်) ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး်ကိ' 

ကာကယွ(်ိ'ငေ်ပလိမ့်မည။် 

လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့တ်ာဝန(်)င့အ်ာဏာ 

၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒတငွ ် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားမ)ာ “(ိ'ငင်သံားများ၏မ9လအခငွ့အ်ေရးများကိ' 

ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကရ်န”် ()င့ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရး()င့သ်ကဆ်ိ'ငသ်ည့ ် အြပညြ်ပညဆ်ိ'ငရ်ာ စာချAပ်များ()င့ ် 

ကမúာလ့9အ့ခငွ့အ်ေရးေiကညာစာတမ်းများတငွ ်ပါဝငေ်သာ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကရ်န ်

ဟ9၍ ပါZ)ိပါသည။်41 ဤရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားေiကာင့ ် ေကာ်မZ)င၏် အဓိကလ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့တ်ာဝနမ်)ာ 

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများချိAးေဖာကခ်ရံသညဟ်9၍ စပ်ွစွမဲ_တိ'က့ိ' စံ'စမ်းစစေ်ဆးရန ် ြဖစပ်ါသည။် MNHRC ၏ 

ေြမြပငတ်ငွလ်ကေ်တွEလ'ပ်ေနသည် ့ လ'ပ်ငနး်အများအြပားမ)ာ ယငး်တာဝနက်ိ'ေဆာငရွ်ကေ်နကျြခငး် 

ြဖစပ်ါသည။် ဥပေဒအရ ေကာ်မZ)ငသ်ည ် တစစ်ံ'တစဦ်းမ) တိ'ငi်ကားလာပါက စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးကိ' 

စတငေ်ဆာငရွ်ကပိ်'ငခ်ငွ့ ် အာဏာZ)ိပါသည။် သိ'ရ့ာတငွ ် MNHRC ကိ'ယ၌် စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးကိ' စတင ်

ေဆာငရွ်ကပိ်'ငခ်ငွ့Z်)ိပါသည။်42 မညသ်9မဆိ' လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကခ်ရံမ_အတကွ ် မိမိကိ'ယတ်ိ'ငအ်တကွ ်

ေသာ်လညး်ေကာငး် အြခားတစဦ်း တစေ်ယာက ် (သိ' ့) အ'ပ်စ' ကိ'ယစ်ားေသာ်လညး်ေကာငး် တငြ်ပတိ'ငi်ကား 

(ိ'ငပ်ါသည။်43 ေကာ်မZ)ငသ်ညတ်ိ'ငi်ကားလာေသာ အမ_အတကွ ် (®ခငး်ချကအ်ချိAE မ)လဲွ၍) စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရး 

ေဆာငရွ်ကရ်ပါသည။်44 ေကာ်မZ)ငသ်ည ်“လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေဖာကဖ်ျကမ်_များ ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ြဖစပ်ာွးေနသညက်ိ' 

လညး်ေကာငး်၊ ေဖာကဖ်ျကမ်_သည ် စနစတ်စရ်ပ်အြဖစ ် ဦးတညေ်နသညက်ိ' လညး်ေကာငး်သZိ)ိပါက” 

ေကာ်မZ)ငသ်ည ်ဦးေဆာငဦ်းရွကြ်ပA၍ စံ'စမ်းစစေ်ဆးြခငး်ကိ' ေဆာငရွ်က(်ိ'င ်ေပသည။် 

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံငွ ်အေြခခဥံပေဒအရ အာမခခံျကေ်ပးထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများသည ်(ိ'ငင်သံားများအတကွ ်

သာ အကျံAးဝငလ်ျကZ်)ိေသာ်လညး် အြပညြ်ပညဆ်ိ'ငရ်ာလ9အ့ခငွ့အ်ေရး()င့ပ်တသ်တသ်ည့ ် စာချAပ်များ 

ဥပေဒများတငွမ်9 အစိ'းရတစရ်ပ်သည ် (ိ'ငင်ေံတာ်၏ပိ'ငန်ကအ်တငွး်Z)ိ မညသ်9မဆိ'၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ' 

(®ခငး်ချကအ်ချိAE မ)လဲွ၍ ဥပမာ - မဲေပးပိ'ငခ်ငွ့)် အသမိ)တြ်ပAကာကယွေ်ပးရန ် တာဝနZ်)ိပါသည။် သိ' ့ြဖစ၍် 

MNHRC သည ်၂၀၁၄ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ၏ ((ိ'ငင်ေံတာ်သည ်မညသ်9က့ိ'မဆိ' ဥပေဒအရာတငွ ်

တနး်တ9ညမီyရပိ'ငခ်ငွ့(် )င့ ် ဥပေဒ၏အကာအကယွေ်ပးရမည ်ဟ9ဆိ'သည့ ်အေြခခဥံပေဒပ'ဒမ် ၃၄၇ ()င့ ်အည)ီ 

သယွဝိ်'ကÜ်}နး်ဆိ'ချကအ်ရ မညသ်ည့ ် လ9မျိAး (သိ' ့) (ိ'ငင်သံားြဖစြ်ဖစ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတငွး်Z)ိ မညသ်9မဆိ'၏ 

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကဖိ်'ရ့န ် တာဝနZ်)ိေပသည။် သိ'ေ့သာ်လညး် လကေ်တွEတငွ ်
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ထိ'ကဲသ့ိ' ့ ကျင့သ်ံ'းေဆာငရွ်ကေ်နြခငး်မZ)ိေပ။ အထ9းသြဖင့ ် MNHRC သည ်

àိ'ဟငဂ်ျာအေရးကစိ°()င့ပ်တသ်တf်ပီး (ယငး်တိ'၏့ (ိ'ငင်သံားအခငွ့အ်ေရးများကိ' à'ပ်သမ်ိးလိ'ကြ်ခငး်ခခံဲရ့fပီး 

(ိ'ငင်တံကာဥပေဒများအရ ဆိ'းဝါးေသာ ရာဇဝတမ်_များအသငွြ်ဖစလ်ာသည့ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိAးေဖာကမ်_များကိ' ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ် ခခံဲရ့ပါသည။်) တစစ်ံ'တစရ်ာ ေြပာiကားခဲြ့ခငး် မZ)ိေပ။45ထိ'အ့ြပင ်

ေကာ်မZ)ငသ်ည ် ဥပေဒအေထာကအ်ထားမZ)ိေသာ (ိ'ငင်၏ံ လ9ဦးေရ ၂၅ ရာခိ'င(်_နး်၏ အခငွ့အ်ေရးများကိ' 

ကာကယွဖိ်'ရ့နအ်တကွ ် တစစ်ံ'တစရ်ာ ëကAိးစားအားထ'တခ်ဲြ့ခငး် လညး်မZ)ိေပ။ 46 လ9နညး်စ'မျိAး(ယွစ်'များမ) 

လ9ပ'ဂùိAလ်များကိ' တပ်မေတာ်သားများမ) စနစတ်ကျ ()င့ ် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိAးေဖာကမ်_များZ)ိေနေiကာငး်ကိ' က'လသမဂùသးီြခားလွတလ်ပ်ေသာ အချကအ်လက ် Z)ာေဖွေရးမစZ်)င ်

အဖဲွE၏ အစရီငခ်စံာများတငွ ် အေသးစတိ ် မ)တတ်မ်းတငထ်ားေသာ်လညး် MNHRC သည ် သသိာ 

ထငZ်)ားေသာ (သိ' ့) အများြပညသ်9ယံ'iကညရ်ေသာ စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးကိ' စတငခ်ဲြ့ခငး် မZ)ိေသးေပ။ 

စစတ်ပ်()င့ ် ဆက(်ယွလ်ျကZ်)ိသည် ့ အမ_ကစိ°များကိ' ေဆာငရွ်ကမ်_ မZ)ိြခငး်သည ် စပ်ွဆွမဲ_များကိ' 

ခေရေစတ့ငွး်ကျ ထထိေိရာကေ်ရာက(်)င့ ် သမာသမတက်ျကျ စံ'စမ်းစစေ်ဆးလိ'စတိ ် မZ)ိေiကာငး်ကိ' 

ြပသလျကZ်)ိသလိ' ေကာ်မZ)ငမ်)ာ သးီြခားလွတလ်ပ်မ_မZ)ိေနသညက်ိ'လညး် သကေ်သြပလျကZ်)ိပါသည။် 

တရားàံ'းများသိ' ့ ေရာကZ်)ိေနfပီးြဖစေ်သာ တိ'ငi်ကားချကမ်ျားကိ' စံ'စမ်းစစေ်ဆးြခငး်မြပAလ'ပ်ရန ်

တားြမစထ်ားေသာ ၂၀၁၄ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ၏ ပ'ဒမ် ၃၇ သည ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျား၏ 

လ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ' ေကျပနွစ်ာွ ထမ်းေဆာင(်ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်တကွ ် အတားအဆးီြဖစေ်စပါသည။် 

“ေကာ်မZ)ငသ်ည ် ေအာကပ်ါအေiကာငး်တစရ်ပ်ရပ်()င့ ် fငစိနွး်ေသာ တိ'ငတ်နး်ချကက်ိ' စံ'စမ်း စစေ်ဆးြခငး် 

မြပAလ'ပ်ရ - (က) တရားàံ'းတစခ်'ခ'၏ေZ) Eေမ)ာက၌် စစေ်ဆးiကားနာဆ ဲ အမ_များ()င့ ် တရားàံ'းတစခ်'ခ'၏ 

စရီငဆ်ံ'းြဖတခ်ျကအ်ေပ^ အယ9ခမံ_ သိ'မ့ဟ'တ ် ြပငဆ်ငမ်_ ဝငေ်ရာကဆ်အဲမ_များ၊ (ခ) တရားàံ'းတစခ်'ခ'က 

အfပီးသတစ်ရီငဆ်ံ'းြဖတf်ပီးေသာ အမ_များ။” အေရးပါေသာ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးအမ_ အများအြပားသည ်

တရားàံ'းများ သိ' ့ တစန်ညး် မဟ'တတ်စန်ညး် ေရာကZ်)ိခဲf့ပီးြဖစပ်ါသည။် ထိ'ကဲသ့ိ' ့ အမ_များတငွ ်

တရားစရီငေ်ရးမêAိင၏် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_ကိ' ခခံဲရ့ေသာ်လညး် တရားàံ'း၌ စစေ်ဆးiကားနာဆ ဲ

ြဖစသ်ည့အ်မ_ ဆိ'သည့ ် အေiကာငး်ြပချကေ်iကာင့ ် ေကာ်မZ)ငသ်ည ် စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရး ေဆာငရွ်ကပိ်'ငခ်ငွ့ ်

မZ)ိေပ။ ထိ'ကဲသ့ိ' ့ ေကာ်မZ)ငမ်) ဆံ'းြဖတခ်ဲရ့သည့ ် ထငZ်)ားသည့ ် ဥပမာတစခ်'မ)ာ စစတ်ပ်၏ 

ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးြခငး်ခခံဲရ့fပီး သတငး်ေထာကက်ိ'ပါëကးီေသဆံ'းမ_ပငြ်ဖစသ်ည ် (ထိ'အမ_တငွ ်

လ9သတသ်မားများကိ' စစခ်ံ'àံ' းတငွ ် တတိတ်ဆတိ ် စစေ်ဆးiကားနားfပီး တရားေသလ}တေ်ပးခဲပ့ါသည။်)47 

ေနာကထ်ပ် à'ပ်ပျကေ်သာ စစခ်ံ'àံ' းအမ_တစခ်'မ)ာ ၂၀၁၇ ခ'()စတ်ငွ ် àိ'ဟငဂ်ျာအမျိAးသား ဆယဦ်း ကိ' 

သတြ်ဖတခ်ဲသ့ည ်အမ_တငွ ်ပါဝငေ်သာ စစသ်ားများကိ' ြပစဒ်ဏခ်ျမ)တခ်ဲf့ပီး မiကာမ)ီတငွ ်ြပနလ်}တေ်ပးခဲသ့ည ်

ြဖစရ်ပ်ြဖစသ်ည။် ထိ'အမ_အတကွ ် MNHRC မ) တရားဝင ် ထ'တြ်ပနေ်ြပာဆိ'မ_ တစစ်ံ'တစရ်ာ မလ'ပ်ခဲေ့ပ။ 

ထိ'သတြ်ဖတမ်_ကိ' ေဖာ်ထ'တf်ပီး သတငး်ေရးသားခဲေ့သာ àိ'ကတ်ာ သတငး်ေထာက ် ()စဦ်းမ)ာ 

(ိ'ငင်ေံတာ်လyိAE ဝ)ကခ်ျကဥ်ပေဒြဖင့ ် တရားစွခဲခံဲရ့fပီး ြပစဒ်ဏခ်ျမ)တခ်ခံဲရ့ပါသည။် ယငး်တိ'၏့ မyတေသာ 

တရားစရီငမ်_ အခငွ့အ်ေရးကိ' ေြပာငး်ေြပာငး်တငး်တငး်ချိAးေဖာကခ်ဲရ့သည့အ်တကွ ် တရားမဝင ်
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တရားစွဆဲိ'ခရံfပီး အြပစဒ်ဏသ်င့ ်ခဲရ့ြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။် သိ'ရ့ာတငွ ်ပ'ဒမ် ၃၇ ကိ'Ü}နး်ဆိ'ကာ MNHRC သည ်

ထိ'သ9()စဦ်း၏ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' ကာကယွေ်ပးဖိ'အ့တကွ ်တနွ ့ဆ်'တခ်ဲေ့ပသည။်48  

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_ဟ' ယ9ဆရသည့ ် အမ_ကိ' စစေ်ဆးေလလ့ာြခငး်သည ် အမ_၏အရညအ်ေသးွ 

(merit of the case) ကိ' ေစာေiကာဖိ' ့ အfမဲတမ်းလိ'အပ်မည ် မဟ'တေ်ပ (ယငး်မ)ာ တရားàံ'းမ) စစေ်ဆး 

စရီငပိ်'ငခ်ငွ့ ် ေအာကတ်ငွ ် Z)ိသည)်။ ဥပမာ မyတေသာ တရားစရီငမ်_အခငွ့အ်ေရးကိ' ေလးစားလိ'ကန်ာမ_Z)ိမZ)ိ 

(သိ'မ့ဟ'တ)် အမ_()င့ ် စပ်လျxးfပီး အယ9ခတံငခ်ငွ့က်ိ' ေလးစားလိ'ကန်ာမ_Z)ိမZ)ိတိ'က့ိ' စံ'စမ်းစစေ်ဆးြခငး်သည ်

အမ_၏ အဓိကအေiကာငး်အြခငး်အရာကိ' ေစာေiကာဖိ'ရ့န ် လိ'အပ်ချင ် မ) လိ'အပ်ေပလိမ်မည။် ယငး်သည ်

ဆိ'ငး်ငံထ့ားေသာ အမ_များအတကွလ်ညး် အကျံAးဝငေ်ပသည။် သိ' ့ြဖစ၍် ပ'ဒမ် ၃၇၏ စာသားအသံ'း(_နး်သည ်

MNHRC ၏ လ9အခငွ့အ်ေရးကစိ°ရပ်များ()င့ ် စပ်လျxးfပီး ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ေ်ဆာငရွ်က(်ိ'ငခ်ငွ့က်ိ' များစာွ 

အဟန ့အ်တားြဖစေ်စပါသည။် ထိ'ကဲသ့ိ' ့ လံ'ေလာကစ်ာွ သးီြခားလွတလ်ပ်သည်စ့နစမ်ျိAး မZ)ိသည့အ်တကွ ်

MNHRC တငွ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကသ်ညဟ်9 စပ်ွစွခဲျကမ်ျားကိ' အဓိပ|ာယZ်)ိစာွ စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရး 

လ'ပ်(ိ'ငသ်ည့ ် ထေိရာကေ်သာလ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာ မZ)ိေပ။ ထိ'ေiကာင့ ် ပ'ဒမ် ၃၇ ကိ' ြပငဆ်င ် (သိ' ့) လံ'းဝ 

ပယဖ်ျကသ်င့ပ်ါသည။် တချိနတ်ညး်တငွ ် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားအေနြဖင့ ် ယငး်တိ' ့ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့တ်ာဝန(်)င့ ်

ကိ'ကည်ဖိီ'Z့)ိေစရန ် ထိ'ြပဌာနး်ချကက်ိ' ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'ရန ်လိ'အပ်ေပသည။် 

MNHRC ၏ တာဝန ်()င့ ်လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' တိ'းချဲE (ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်တကွ ်အနာဂတတ်ငွ ်ဥပေဒအသစတ်စရ်ပ် 

ေရးဆွသဲင့ပ်ါသည။် ပ'ဒမ် ၂၂ ကိ' အေပ^ယ ံ အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'iကည့မ်ညဆ်ိ'လျင ် ေနာကထ်ပ်ဥပေဒအသစ ်

တစရ်ပ်ရပ်မ) MNHRC ကိ' တာဝန ်()င့ ်လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာထပ်မ)ံ မအပ်()ငး်ေပး(ိ'ငသ်ည ်ကိ' ေတွE Z)ိရပါသည။် 

ထိ'ေiကာင့ ် ေနာကထ်ပ်ဥပေဒအသစမ်ျားမ) MNHRC ကိ' တာဝန ် ()င့ ် လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာ 

ထပ်မ)နအ်ပ်()ငး်ေပး(ိ'ငဖိ်'ရ့န ်ပ'ဒမ် ၂၂ တငွ ်ြပဌာနး်ချက ်အသစတ်စရ်ပ် ြပငဆ်ငထ်ည့သ်ငွး် သင့ပ်ါသည။် 

ဆင့ေ်ခ^စာ()င့အ်ြခားဆကစ်ပ်လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာများ 

MNHRC မ) စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးကိ'ေဆာငရွ်ကပ်ါက ယငး်၏အကန ့အ်သတZ်)ိေသာ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာများ 

ေiကာင့ ် တငွက်ျယစ်ာွေဆာငရွ်က၍်မရပါ။ ၂၀၁၄ ခ'()စ ် MNHRC ဥပေဒသည ် MNHRC အား ဆင့ေ်ခ^စာ 

ထ'တြ်ပနပိ်'ငခ်ငွ့(် )င့ ်အြခား “တာဝနတ်စရ်ပ်ရပ်ကိ'အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ဆကစ်ပ်မ_Z)ိသည့ ်

သိ'မ့ဟ'တ ် အေထာကအ်က9ြဖစေ်စမည့ ် လ'ပ်ငနး်များ” ()င့စ်ပ်လျxးသည့ ် လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့မ်ျားကိ' 

အပ်()ငး်ထားပါသည။်49 ဆင့ဆ်ိ'ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာတငွ ် ေအာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ်း()င့အ်ေထာကအ်ထားများ 

မပါဝငပ်ါ။ (၁) (ိ'ငင်ေံတာ်၏ လံ'ြခAံေရး()င့ ် ကာကယွေ်ရးကိ' ထခိိ'ကေ်စ(ိ'ငသ်ည့ ် စာရွကစ်ာတမ်း သိ'မ့ဟ'တ ်

အေထာကအ်ထားများ၊ ()င့ ် (၂) “လံ'ြခAံမ_အဆင့အ်တနး် သတမ်)တထ်ားေသာ” စာရွကစ်ာတမ်းများ။50 

ထိ'အားနညး်ချကက်ိ' ေြဖZ)ငး်ဖိ'ရ့နအ်တကွ ် ေကာ်မZ)င၏် ဆင်ဆ့ိ'ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' ပ'ဒမ် ၃၆ (ခ) အရ 

“လံ'ြခAံမ_အဆင့အ်တနး်သတမ်)တထ်ားေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများ”ကိ'ပါ ဆင်ဆ့ိ'ပိ'ငခ်ငွ့Z်)ိေအာင ်

ြပငဆ်ငရ်ေပမည။် သမိ'ငး်တစေ်လyာကတ်ငွ ် အစိ'းရအာဏာပိ'ငမ်ျားမ) (ိ'ငင်ေံတာ်လyိAE ဝ)ကခ်ျကမ်ျား()င့ ်

လံ'ြခAံမ_အဆင့အ်တနး် သတမ်)တထ်ားေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ဆိ'သညတ်ိ'က့ိ' ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်

အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ' ေဆာငရွ်ကခ်ဲi့ကသညြ်ဖစရ်ာ MNHCR ၏ လကZ်)ိဆင့ဆ်ိ'ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာမ)ာ အကန ့အ်သတ ်
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အများအြပားZ)ိပါသည။် ယငး်အချကသ်ည ် NHRI တိ'က့ိ' တတ(်ိ'ငသ်မy လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာ 

ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ် အပ်()ငး်ရမညဆ်ိ'သည့ ် ပါရီအေြခခသံေဘာတရားများ()င့ ် ေသဖွယလ်ျကZ်)ိေနပါသည။် 

သိ' ့ြဖစ၍် ပ'ဒမ် ၃၆ တငွြ်ပဌာနး်ထားေသာ “လံ'ြခAံမ_အဆင့အ်တနး် သတမ်)တထ်ားေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများ” 

ဆိ'သည့ ် စကားရပ်ကိ' ကျxးေြမာငး်စာွ အဓိပ|ာယဖွ်င့ ် မ)တယ်9သင့ေ်ပသည။် ထိ'အ့ြပင ်  ေနာကဆ်ံ'းအëကမ်ိ 

ထ'တြ်ပနထ်ားေသာ အမျိAးသားလံ'ြခAံေရး()င့ ် သတငး်အချကရ်ပိ'ငခ်ငွ့ဆ်ိ'ငရ်ာ အြပညြ်ပညဆ်ိ'ငရ်ာ 

အေြခခသံေဘာတရားတစခ်'ြဖစေ်သာ အမျိAးသား လံ'ြခေံရး()င့ ် သတငး်အချကရ်ပိ'ငခ်ငွ့ဆ်ိ'ငရ်ာ 

ခ£ိနး်အေြခခသံေဘာတရား (The Tshwane Principles) များတငွ ် ပါေသာ “လံ'ြခAံမ_အဆင့အ်တနး် 

သတမ်)တထ်ားေသာ သတငး်အချကအ်လက”်၏ အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'ချကက်ိ' ပ'ဒမ် ၃၆(ခ) ေအာကတ်ငွ ်

ထည့သ်ငွး်၍ ေသာ်လညး်ေကာငး် ပ'ဒမ် (၂) တငွ ် ြပငဆ်ငထ်ည့သ်ငွး်၍ေသာ်လညး်ေကာငး် ၂၀၁၄ MNHRC 

ဥပေဒကိ' ြပငဆ်ငသ်င့ပ်ါသည။်51  ခ£ိနး်အေြခခသံေဘာတရားများ၏ အေြခခသံေဘာတရား ၁၀(က)(၁) တငွ ်

“ဆိ'းဝါးေသာလ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_များ()င့ ် (ိ'ငင်တံကာလ9သားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ_ဆိ'ငရ်ာ 

ဥပေဒများကိ' စိ'းရိမ်ဖွယေ်ကာငး်စာွချိAးေဖာကမ်_များ ((ိ'ငင်တံကာဥပေဒများအရ ရာဇဝတမ်_များအြဖစ ်

မ)တယ်9(ိ'ငသ်ည့ ် အမ_များအပါအဝင)် ပ'ဂùလိကလွတလ်ပ်မ_()င့ ် လံ'ြခေံရးဆိ'ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရးများကိ' 

စနစတ်ကျေသာ်လညး်ေကာငး် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ချိAးေဖာကမ်_များ()င့ ် စပ်လျxးသည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ' ထ'တြ်ပနြ်ခငး်အတကွ ် အများြပညသ်9 အတကွ ်

အကျိAးစးီပာွးများစာွZ)ိပါသည။် ထိ'သတငး်အချက ် အလကမ်ျားကိ' အမျိAးသားလံ'ြခAံေရး 

အေiကာငး်ြပချကြ်ဖင့ ်မည့သ်ည့အ်ေြခအေနတငွမ်) ထနိခ်ျိနထ်ားဖိ' ့ မသင့ေ်ပ။” ဟ9၍ ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

ထိ'အ့ြပင ် သမÑနစ်ာ (ဆင့ေ်ခ^စာ) ကိ' မလိ'ကန်ာေသာ အဖဲွEအစညး်()င့ ် လ9ပ'ဂùိAလ်များကိ' မညက်ဲသ့ိ' ့ 

ကိ'ငတ်ယွအ်ေရးယ9(ိ'ငပံ်'()င့ ် စပ်လျxးfပီး ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒတငွ ် တစစ်ံ'တစရ်ာ 

ထည့သ်ငွး်ြပဌာနး်ထားြခငး် မZ)ိေပ။ ဥပေဒအရ ဆင့ဆ်ိ'မ_ကိ' လိ'ကန်ာရန ် ပျကက်ကွသ်9များသည ်

တရားဥပေဒအရ တာဝနခ်သံင့ေ်ပသည။် ထိ'အားနညး်ချကသ်ည ်MNHRC ၏ စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးကိ' များစာွ 

အကန ့အ်သတြ်ဖစေ်စပါသည။် 

ပထဝီေဒသလ}မ်းချံAမ_ 

လ9နညး်စ'မျိAး(ယွစ်'များ()င့ ် ကျားမလ9နညး်စ'များ()င့ ် စပ်လျxးသည့ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_များကိ' 

စံ'စမ်းစစေ်ဆး(ိ'ငေ်ရးအတကွ ် MNHRC ၏ ပထဝီေဒသအလိ'က ် လ}မ်းချံAမ_ကိ' ြဖန ့က်ျက(်ိ'ငဖိ်'ရ့န ်

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားအြဖစ ် (ိ'ငင်၏ံေဒသအသးီသးီမ) လ9ပ'ဂùိAလ်များကိ' ခန ့အ်ပ်သင့f်ပီး 

ေကာ်မZ)ငàံ်'းခနး်များကိ'လညး် အြခားေဒသများတငွ ် ထားZ)ိသင့ပ်ါသည။် ထိ'ကဲသ့ိ'ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်

ေကာ်မZ)ငမ်)စံ'စမ်းစစေ်ဆး(ိ'ငသ်ည့ ်ကစိ°ရပ်များကိ' ပိ'မိ'တိ'းချဲE (ိ'ငသ်လိ'၊ ပိ'မိ'၍လညး် လကလ်)မ်းမ)ီ(ိ'ငေ်ပမည။် 

ထိ'အ့ြပင ် ယငး်ကဲသ့ိ' ့ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်သည ် နယစ်ပ်ေဒသများြဖစေ်သာ ရခိ'င၊် ကချင၊် ()င့ ်

Z)မ်းြပညန်ယတ်ိ'တ့ငွ ် ပဋပိကüများ()င့ ် လ9မျိAးေရးခွြဲခားမ_များ()င့ ် စပ်လျxးသည့ ် အမ_ကစိ°များကိ' 

ေြဖZ)ငး်ေဆာငရွ်က(်ိ'ငေ်ရးအတကွ ်အေရးëကးီသည့ ် ေြခလ)မ်းတစရ်ပ်လညး် ြဖစေ်ပသည။် ေကာ်မZ)ငသ်ည ်

အချိAEေသာ အမ_ကစိ°ရပ်များတငွသ်ာ iကားဝငေ်ဆာငရွ်ကသ်ညဆ်ိ'သည့ ် ေဝဖနေ်ြပာဆိ'မ_များကိ'လညး် 
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ေြဖZ)ငး်(ိ'ငေ်ပလိမ့်မည။်52 MNHRC àံ'းခနး်ကိ' ရခိ'ငြ်ပညန်ယတ်ငွ ် ဖွင့လ်)စဖိ်'ရ့နေ်ဆာငရွ်ကေ်နသညက်ိ' 

iကားသရိသည့အ်တကွ ်ëကAိဆိ'fပီး အြခားေဒသများတငွလ်ညး် ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။်  

အဓိကအCကြံပ*ချကမ်ျား၏အ>7စခ်ျ*ပ် 

ေကာ်မZ)ငတ်ငွ ် မတ9ကွြဲပားသည့ေ်နာကခ်ဘံဝများအား ထငဟ်ပ်(ိ'ငေ်စရန ် ြပညေ်ထာငစ်'သမÑတ()င့ ်
စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွEတိ'သ့ည ်MNHRC အတကွ ်ေကာ်မZ)ငအ်သစမ်ျားကိ' ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်သင့ပ်ါသည။် 

အဖဲွEဝငေ်လာငး်များ()င့ ် အဖဲွEဝငမ်ျားသည ် မတ9ညေီသာအလ'ပ်အကိ'ငမ်ျား()င့ ် ဘဝေနာကခ်မံျားကိ' 

ထငဟ်ပ်ေစ(ိ'ငရ်နလ်ညး်ေကာငး်၊ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတငွး်Z)ိ များြပားလ)ေသာ ကျား၊မ()င့ ်

အြခားကိ'ယပိ်'ငအ်မ)တသ်ညာများကိ' ထငဟ်ပ်ေစရနအ်တကွလ်ညး်ေကာငး်၊ အဖဲွEဝငမ်ျား၏ လွတလ်ပ်မ_()င့ ်

သမာသမတက်ျမ_တိ'က့ိ' ပိ'မိ'ြမjင့တ်င့ေ်ပး(ိ'ငရ်နအ်တကွလ်ညး်ေကာငး် MNHRC ၏အဖဲွEဝငမ်ျားအား 

ေရွးချယခ်န ့အ်ပ်မ_ လ'ပ်ငနး်စxသည ် ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ_Z)ိfပီး အiကညံဏမ်ျားကိ'နားေထာငသ်ည့ ် လ'ပ်ငနး်စx 

ြဖစသ်င့ပ်ါသည။်53 လကZ်)ိတာဝနထ်မ်းေဆာငေ်နေသာ ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငအ်ချိAEသည ် ၂၀၁၉ ခ'()စ ်

စကတ်ငဘ်ာလတငွ ် သကတ်မ်းက'နဆ်ံ'းေတာမ့ညြ်ဖစf်ပီး ယငး်တိ'အ့ား ြပနလ်ညခ်န ့အ်ပ်မညေ်လာ 

(သိ'မ့ဟ'တ)် အသစခ်န ့အ်ပ်မညေ်လာ မZ)ငး်လငး်လျကZ်)ိရာ ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒရ 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငအ်နညး်ဆံ'းလ9ဦးေရ ြပည့မ်)ီေရးအတကွ ် အထကေ်ဖာ်ြပပါ အiကြံပAချကက်ိ' 

အြမနဆ်ံ'းအေကာငထ်ညေ်ဖာ်သင့ပ်ါသည။်54 စစိစေ်ရွးချယေ်ရးအဖဲွEသည ်ယငး်လ'ပ်ငနး်စxကိ' အများြပညသ်9 

ယံ'iကညမ်_Z)ိလာဖိ'ရ့န ်အထ9းဂà'ြပA၍ေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားသည ် ယငး်တိ'၏့လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့(် )င့ ် ြဖန ့က်ျကf်ပီး 
အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'သင့ပ်ါသည။်  

ယငး်တငွ ် (ိ'ငင်တံကာဥပေဒများအရ ရာဇဝတမ်_ေြမာကသ်ည့ ် အဆိ'းဝါးဆံ'းေသာ ကျ`းလွနမ်_များကိ' 

ေြဖZ)ငး်ေဆာငရွ်က(်ိ'ငဖိ်'ရ့န ် ကိ'ယတ်ိ'ငက်မကထလ'ပ်fပီး စံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးလ'ပ်ြခငး်လညး် မပါမြဖစ ်

ပါဝငပ်ါသည။် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားသည ်ပ'ဒမ် ၃၇ ကိ' ယငး်တိ'၏့ လ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ'ကည်ဖိီ'ရ့နအ်ြပင ်

(ိ'ငင်တံကာ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ ဥပေဒ()င့ ် စ(ံ_နး်များ()င့လ်ညး် ကိ'ကည်ဖိီ'ရ့နအ်တကွ ် ကျယြ်ပန ့စ်ာွ 

အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'သင့ပ်ါသည။် ထိ'ကဲသ့ိ'ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ် လကZ်)ိတငွ ် ဥပေဒအရ မေဆာငရွ်ကေ်ကာငး် 

မေဆာငရွ်က(်ိ'ငေ်သာ ကစိ°ရပ်များ ဥပမာအားြဖင့ ် မyတေသာတရားစရီငမ်_အခငွ့အ်ေရးအားချိAးေဖာကသ်ည့ ်

ဖမ်းချAပ်ထနိး်သမ်ိးမ_ (သိ' ့) အြခားအေြခခဥံပေဒပါအခငွ့အ်ေရးများ()င့ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကိ' 

ချိAးေဖာကမ်_များ()င့ ်စပ်လျxးသည် ့စံ'စမ်းစစေ်ဆးမ_မျိAး ေကာ်မZ)ငမ်) ေဆာငရွ်ကလ်ာ(ိ'ငပ်ါသည။် 

ဒခီျAပ်ပါတလီ}မ်းမိ'းထားေသာလ}တေ်တာ်သည ် MNHRC ၏ လွတလ်ပ်မ_()င့ ် လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာဆိ'ငရ်ာ 

အားနညး်ချကမ်ျားကိ' ဥပေဒေရးရာ ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမ_ြဖင့ ်ေြဖZ)ငး်သင့ပ်ါသည။် 

ေကာ်မZ)င ် ၏ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာများကိ' တိ'းချဲE ဖိ'ရ့န ် ()င့ ် Z)ငး်Z)ငး်လငး်လငး်ြဖစဖိ်'ရ့န ် ၂၀၁၄ MNHRC 

ဥပေဒကိ' ြပငဆ်ငဖိ်'ရ့န ် လိ'အပ်ပါသည။် ထိ'ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမ_များကိ' ေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ'ငး် 

ြပငဆ်ငေ်ရးဆွထဲားသည့ ် အေြခခဥံပေဒထZဲ)ိ MNHRC ()င့စ်ပ်လျxးသည့ ် အခနး်တငွလ်ညး် 

ထည့သ်ငွး်(ိ'ငပ်ါသည။် ပထမဦးစာွ ေကာ်မZ)ငအ်ားအနာဂတတ်ငွ ် ဥပေဒအရ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာများ 
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ပိ'မိ'အပ်()ငး်(ိ'ငဖိ်'ရ့နအ်လိ'ဌ့ာ ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒ၏ ပ'ဒမ် ၂၂ (“ေကာ်မZ)င၏်တာဝန(်)င့လ်'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့မ်ျား”) 

(သိ' ့) အေြခခဥံပေဒတငွ ် ေအာကပ်ါြပဌာနး်ချကက်ိ' ထည့သ်ငွး်သင့ပ်ါသည ် - “(ဎ) ဥပေဒတစရ်ပ်ရပ်မ) 

အပ်()ငး်လာေသာ အြခားလ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာ()င့ ်တာဝနမ်ျားကိ' ကျင့သ်ံ'းထမ်းေဆာငြ်ခငး်”။ ဒ'တယိအချကမ်)ာ 

MNHRC မ) ယငး်၏ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာများကိ' ထေိရာကစ်ာွ ကျင့သ်ံ'း ေဆာငရွ်က(်ိ'ငေ်ရးအတကွ ်             

ပ'ဒမ် ၃၇ တငွ ် MNHRC၏ ဆင့ဆ်ိ'ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာအေပ^ ကန ့သ်တထ်ားမ_ကိ' ဖယZ်)ားသင့ပ်ါသည။် 

သိ'တ့ညး်မဟ'တ ် “လံ'ြခAံမ_အဆင့အ်တနး် သတမ်)တထ်ားေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများ” ဆိ'သည့စ်ကားရပ်၏ 

ကျxးေြမာငး်ေသာ အဓိပ|ာယဖွ်င့ဆ်ိ'ချကက်ိ' ဥပေဒထတဲငွ ်ထည့သ်ငွး်သင့ပ်ါသည။် MNHRC ၏ ဆင့ဆ်ိ'မ_ကိ' 

လ9ပ'ဂùိAလ်များ()င့ ် အဖဲွEအစညး်များမ) လိ'ကန်ာမ_Z)ိေအာင ် အေရးယ9ေဆာငရွ်ကခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' MNHRC 

အားအပ်()ငး်သင့ပ်ါသည။် ထိ'ကဲသ့ိ' ့ ေဆာငရွ်ကဖိ်'ရ့န ်ေအာကပ်ါကဲသ့ိ' ့ စကားရပ်မျိAး ထည့သ်ငွး်သင့ေ်iကာငး် 

မိမိတိ' ့ ICJ မ) အiကြံပAတငြ်ပအပ်ပါသည ် - “ေကာ်မZ)င၏် တာဝန(်)င့ ် လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့မ်ျားအား ဥပေဒအရ 

ကျင့သ်ံ'းေဆာငရွ်ကမ်_ကိ' အေထာကအ်က9ြဖစေ်စရန ် ေကာ်မZ)ငသ်ည ် တရားàံ'းများအပါအဝင ်

အြခား(ိ'ငင်ေံတာ်အဖဲွEအစညး်များ၏ အက9အညကီိ' ရယ9(ိ'ငသ်ည။် ပ'ဒမ် ၃၅ ()င့ ် ၃၆ အရ ထ'တြ်ပနေ်သာ 

သမနစ်ာ (ဆင့ေ်ခ^စာ) ကိ' လိ'ကန်ာရနပ်ျကက်ကွပ်ါက ေကာ်မZ)ငသ်ည ် ထိ'ပျကက်ကွသ်9 လ9ပ'ဂùိAလ်()င့ ်

အဖဲွEအစညး်တိ'က့ိ' ေကာ်မZ)ငအ်ား မထမဲီြ့မင့ြ်ပAလ'ပ်မ_ြဖင့ ် ဥပေဒလ'ပ်ထံ'းလ'ပ်နညး်အရ အမ_ဖွင့အ်ေရးယ9 

ေဆာငရွ်က(်ိ'ငသ်ည။်”  

ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရးေကာ်မတသီည ် အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရးမ)တဆင့ ် MNHRC အား 
ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကf်ပီး အားေပးြမ jင့တ်င့သ်င့ပ်ါသည။်  

အေြခခဥံပေဒတငွထ်ည့သ်ငွး်fပီး ဖဲွEစညး်ထားေသာ MNHRC သည ် အစိ'းရထတဲငွ ်

အfမဲတမ်းတညZ်)ိသည့ပံ်'စမံျိAးြဖင့ ် ရပ်တည(်ိ'ငလိ်မ့်မညြ်ဖစသ်ည။် အ ေiကာငး်မ)ာ သာမနြ်ပဌာနး်ဥပေဒ 

ထကစ်ာလျင ် အေြခခဥံပေဒအား ြပငဆ်င ် (သိ' ့) ပယဖ်ျကဖိ်'ရ့န ် ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ် လ'ပ်ငနး်စxမ)ာ 

ပိ'မိ'iကာZ)ညပ်ါသည။် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ (ိ'ငင်ေံရးအေြခအေန()င့ ် ေရွးေကာကပ်ွဲ ရလဒ ် မညက်ဲသ့ိ'Z့)ိေနပါေစ 

အေြခခဥံပေဒအရ ဖဲွEစညး်ထားေသာ အေြခအေနြဖစပ်ါက လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများ၊ တရားဥပေဒစိ'းမိ'းေရး ()င့ ်

ဒမိီ'ကေရစသီေဘာတရားများကိ' ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကသ်ည့ ်  MNHRC ၏ အခနး်ကêကိ' 

ပိ'မိ'ခိ'ငf်မဲေစပါသည။် အေZ)Eတေီမာ်()င့ ် ဖိလစပိ်'င(်ိ'ငင်တံိ'တ့ငွ ် အေြခခဥံပေဒအရအပ်()ငး်ထားေသာ 

အခငွ့အ်ာဏာသည ် ဒမိီ'ကေရစအီက9းအေြပာငး်(ိ'ငင်မံျားZ)ိ NHRI များ၏ အခနး်ကê()င့အ်ေရးပါမ_တိ'က့ိ' 

ခိ'ငf်မဲလာေစရန ် အေထာကအ်က9ေပးခဲသ့ည့ ် ဥပမာများကိ'ေလလ့ာ(ိ'ငေ်ပသည။် ထိ'အ့ြပင ် MNHRC 

မ)ယငး်၏ လ'ပ်ပိ'ငခ်ငွ့အ်ာဏာကိ' ထေိရာကစ်ာွေဆာငရွ်က(်ိ'ငရ်နအ်တကွ ် တညဆ်ဥဲပေဒများ()င့ ်

နညး်ဥပေဒများသည ်ြမနမ်ာ(ိ'ငင်မံ)အတညြ်ပAလကမ်)တထ်ိ'းထားေသာ (ိ'ငင်တံကာ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးစာချAပ်များ 

()င့ ်ကိ'ကည်မီ_Z)ိမZ)ိ ြပနလ်ညသ်ံ'းသပ်သင့ပ်ါသည။် 

လကZ်)ိတငွ ် ၂၀၀၈ ဖဲွEစညး်ပံ'ဥပေဒအားြပငဆ်ငဖိ်'ရ့န ် သံ'းသပ်ေနသညြ်ဖစရ်ာ ြပညေ်ထာငစ်'လ}တေ်တာ် 

အေြခခဥံပေဒြပငဆ်ငေ်ရးေကာ်မတသီည ်MNHRC အား ဘêာေရး()င့ ် ဖဲွEစညး်မ_အရ သးီြခားလွတလ်ပ်fပီး 

အေြခခဥံပေဒတငွ ် ြပဌာနး်ဖဲွEစညး်ထားေသာ အဖဲွEအစညး်တစခ်'ြဖစလ်ာေအာင ် အေြခခဥံပေဒ 

ြပငဆ်ငခ်ျကဥ်ပေဒတငွ ် ြပဌာနး်ချကအ်သစ ် ထည့သ်ငွး်သင့ပ်ါသည။် ထိ'ြပဌာနး်ချကတ်ငွ ် ေကာ်မZ)င(်)င့ ်
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အြခားအစိ'းရအဖဲွEအစညး်များ()င့ ် ဝနë်ကးီဌာနအiကားZ)ိ ဆကဆ်ေံရးကိ' Z)ငး်Z)ငး်လငး်လငး် 

ထည့သ်ငွး်ထားသင့ပ်ါသည။် ဤအဆိ'ြပAချကသ်ည ် ေတာ်àံ'သင့àံ်'မyသာြဖစေ်သာ်လညး် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများ 

ေလးစားလိ'ကန်ာြခငး်ကိ' ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ တရားေရးစနစတ်ငွ ် အြမစတ်ယွလ်ာေအာင ်

တရားဝငအ်'တြ်မစခ်ျေပးြခငး်ြဖစf်ပီး များစာွ ထေိရာကမ်_ Z)ိလာ(ိ'ငပ်ါသည။် ထိ'ေiကာင့ ် မိမိတိ' ့ ICJ မ) 

အiကြံပAလိ'သညမ်)ာ အနညး်ဆံ'းေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိ' ဖဲွEစညး်ပံ'အေြခခဥံပေဒ ြပငဆ်ငခ်ျကထ်တဲငွ ်

ထည့သ်ငွး်သင့ပ်ါသည။် “(ိ'ငင်အံတငွး်အဖဲွEအစညး်များဆိ'ငရ်ာ (ိ'ငင်တံကာစ(ံ_နး်များ()င့ ် ကိ'ကည်ေီသာ 

ြမနမ်ာအမျိAးသား လ9အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဟ်' ေခ^တငွသ်ည့ ်သးီြခားလွတလ်ပ် သည့ ်အဖဲွEအစညး်တစခ်'ကိ' 

ေဖာ်ြပပါအတိ'ငး် ဖဲွEစညး်လိ'ကသ်ည။် ေကာ်မZ)င၏် ()စစ်xခငွ့ြ်ပAအသံ'းစရိတက်ိ' အလိ'အေလျာက(်)င့ ် ပံ'မ)န ်

အတညြ်ပA ထ'တြ်ပနရ်မည။်” 

က'လသမဂùအဖဲွEဝင(်ိ'ငင်မံျား၊ က'လအဖဲွEအစညး်များ ()င့ ် ဖဲွE fဖိAးေရးမိတဖ်ကအ်ဖဲွEအစညး်များသည ်
ဤြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိ' ဝိ'ငး်ဝနး်က9ညသီင့ပ်ါသည။် 

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံငွ ် လ9အ့ခငွ့အ်ေရးြမjင့တ်ငေ်ရးေဆာငရွ်ကေ်နကျေသာ (ိ'ငင်တံကာအဖဲွEအစညး်များသည ်

ဤအစရီငခ်စံာတငွ ် ပါဝငေ်သာ အiကြံပAချကမ်ျား၊ အရပ်ဘကအ်ဖဲွEအစညး်များမ) အiကြံပAချကမ်ျား၊ 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျား၏ အiကြံပAချကမ်ျား()င့ ်GANHRI မ) အiကြံပAချကမ်ျားကိ' (ိ'ငင်အံတငွး် ဆိ'းဝါးေသာ 

လ9အ့ခငွ့အ်ေရးချိAးေဖာကမ်_များအတကွ ် တာဝနယ်9တာဝနခ်မံ_မဲေ့နမ_ကိ' ေြဖZ)ငး်(ိ'ငဖိ်'ရ့န ် အတကွ ်

အဓိကiကေသာ ေြခလ)မ်းများအြဖစ ်ဂà'ြပAစxးစားသင့ပ်ါသည။် 

ေနာကဆ်ကဆ်ွ ဲ(၁) - အြပညြ်ပညဆ်ိ9ငရ်ာဥပေဒပညာ67ငမ်ျားေကာ်မ67ငအ်ဖဲွE (ICJ)အေCကာငး် 

၁၉၅၂ တငွ ် စတငတ်ညေ်ထာငခ်ဲf့ပီး ကမúာတိ'ကë်ကးီ (၅)တိ'ကတ်ငွ ် လ_ပ်Z)ားေဆာငရွ်ကလ်ျကZ်)ိေသာ မိမိတိ' ့ 

ICJ အဖဲွEသည ် (ိ'ငင်တံကာ လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများ ()င့ ် (ိ'ငင်တံကာ လ9သားချငး်စာနာမ_ဆိ'ငရ်ာ ဥပေဒများအား 

တိ'းတကေ်သာအြမငြ်ဖင့ ်အေကာငထ်ညေ်ဖာ်fပီး ထေိရာကစ်ာွ လကေ်တွEကျင့သ်ံ'းေဆာငရွ်က(်ိ'ငေ်ရးအတကွ ်

ëကAိးပမ်းြခငး်၊ (ိ'ငင်သံား၊ ယxေကျးမ_၊ စးီပာွးေရး၊ (ိ'ငင်ေံရး ()င့ ် လ9မ_ေရး အခငွ့အ်ေရးများZ)ိလာေအာင ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ အာဏာခွေဲဝကျင့သ်ံ'းြခငး်စနစက်ိ' ကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကြ်ခငး် ()င့ ် တရားစရီငေ်ရး()င့ ်

တရားေရးဆိ'ငရ်ာတာဝနZ်)ိသ9များ၏ သးီြခားလ}တလ်ပ်မ_တိ'က့ိ' အကာအကယွေ်ပးြခငး် စသည့ ်

ဦးတညခ်ျကမ်ျားြဖင့ ် ေဆာငရွ်ကလ်ျကZ်)ိပါသည။် ICJ သည ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံငွ ် ၂၀၁၄ ()စဦ်းပိ'ငး်မ)စfပီး 

လ'ပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကခ်ဲf့ပီး လွနခ်ဲေ့သာ ()စေ်ပါငး် ၅၀ ကတညး်က ြမနမ်ာ(ိ'ငင်Zံ)ိ တရားစရီငေ်ရးစနစက်ိ' 

ေစာင့i်ကည့ေ်လလ့ာလျကZ်)ိပါသည။်55 ဤလ'ပ်ငနး်()င့ ်စပ်လျxးfပီး MNHRC ၏ ပ9းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်_များ 

သည ် (လ9အ့ခငွ့အ်ေရးများကာကယွေ်စာင့ေ်Z)ာကေ်ရးအတကွ ် ပ9းတွေဲဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည့ ် လ'ပ်ငနး်များ 

အပါအဝင)် များစာွအေထာကအ်က9ြဖစခ်ဲပ့ါသည။်56 ဤအစရီငခ်စံာေရးသားရာတငွ ် မိမိတိ' ့ ICJ သည ်

MNHRC ထမံ) အiကညံဏ(်)င့ ်သံ'းသပ်ချကမ်ျားကိ' ေတာငး်ခခံဲပ့ါသည။်
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ေနာက္ဆက္ဆြဲ – (၂) “Paris Principles” (Unoff ic ial Third Party Translation) 

Aမ်ိဳးသားAဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏Aဆင့္AေျခAေနႏွင့္စပ္လ်U ္းသည့ ္  
Aေျခခံမူမ်ား (ပါရီAေျခခံမူမ်ား) 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား 
၁။ Aမ်ိဳးသားAဆင့ ္ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္ကိ ု လူ႔Aခြင့္Aေရး ျမႇင့္တင္ေစရန္ႏွင့ ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန ္လုပ္ပိုင္ခြင့္Aာဏာမ်ားAပ္ႏွင္းရမည္။  
၂။ Aမ်ိဳးသားAဆင့ ္ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္ကိ ု ၎၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့ ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
သတ္မွတ္၍ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ Uပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လပု္ပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ကိ ုတတ္နိုင္သမၽွက်ယ္ျပန႔္စြာ ေဖာ္ျပရမည္။ 
၃။ Aမ်ိဳးသားAဆင့ ္Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္သည ္ေAာက္ေဖာ္ျပပါတာဝန္မ်ား ရွိရမည္။ 
(က) သက္ဆိုင္ရာ  Aာဏာပိုင္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက ေတာင္းခံ၍ျဖစ္ေစ၊ လူ႔Aခြင့ ္Aေရး ျမႇင့္တင္ေစေရးႏွင့ ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့ ္ စပ္လ်U ္းသည့္Aေၾကာင္းAရာ တစ္ခုကိုAထက္သို႔လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ 
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း၊ Aႀကံျပဳျခင္း၊ Aဆိုျပဳျခင္း ႏွင့္Aစီရင္ခံတင ္ ျပျခင္းတို႔မျပဳဘဲ ၎လုပ္ပိုင္ခြင့္Aရ 
ၾကားနာ၍ျဖစ္ေစ၊ Aစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့ ္ Aျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့ ္ Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္သို႔ 
Aႀကံျပဳတင္ျပရန ္ Aတြက္ထိုAမ်ိဳး သားAဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းသည ္ Aဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္၊ Aႀကံျပဳခ်က္၊ 
Aဆိုျပဳခ်က ္ ႏွင့္Aစီရင္ခံစာတို႔ ကိုထုတ္ျပန္ရန ္ ဆုံးျဖတ္နိုငၿ္ပီး၊ ထိုAမ်ိဳးသားAဆင့ ္ Aဖြဲ႕Aစည္း ၏ 
Aထူးလုပ္ပိုင္ခြင့ ္Aာဏာသည ္ ေAာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားႏွင့ ္သက္ဆိုင္ေစရမည ္ (၁) လူ႔Aခြင့္AေရးAား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့ ္ ျမႇင့္တင္ေဆာင ္ ရြက္ေရးကိုရည္ရြယ္၍ မည္သည့္Uပေဒ 
သို႔မဟုတ ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က ္ မ်ားႏွင့ ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာAဖြဲ႕Aစည္း ႏွင့္စပ္လ်U ္းသည့ ္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့ ္ Aမ်ိဳးသားAဆင့ ္ Aဖြဲ႕Aစည္းသည္ တည္ဆဲUပေဒ 
သို႔မဟုတ ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသာမက Uပေဒမူၾကမ္းႏွင့ ္ Aဆိုျပဳခ်က္တို႔ကိ ု
စိစစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး Aေျခခံမူႏွင့ ္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မႈ 
ေသခ်ာေစရန္Aတြက္သင့္ေလ်ာ္သည့ ္ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု တင္ျပရမည္။ လိုAပ္ပါက UပေဒAသစ္ 
ျပ႒ာန္းရန ္ တည္ဆဲUပေဒျပင္ဆင္ရန္၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး နည္းလမ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ရန္ႏွင့ ္ ျပင္ဆင္ရန္တို႔ 
ကိုAႀကံျပဳျခင္း၊ 
(၂) လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟ ုဆုံးျဖတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့ ္AေျခAေန တစ္စုံတစ္ရာ၊ 
(၃) ေယဘုယ်Aားျဖင့ ္ လူ႔Aခြင့္Aေရးႏွင့ ္ စပ္လ်U ္းသည့္Aမ်ိဳးသားေရးAေျခAေန ႏွင့္ပို၍တိက်ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားAေပၚ AစီAရင္ခံစာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
(၄) လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့ ္နိုင္ငံ၏Aစိတ္Aပိုင္းတစ္ခုရွ ိAေျခAေနမ်ား၊ AဆိုပါAေျခAေန 
မ်ားAဆုံးသတ္ေစေရးAတြက ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုAဆိုျပဳျခင္းႏွင့ ္ လိုAပ္ပါကAစိုးရ၏ AေနAထားႏွင့ ္
တုံျပန္မႈမ်ားAေပၚ သေဘာထားAျမင္ကိ ုေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္AစိုးရAား ေထာက္ျပေပးျခင္း။ 
(ခ) နိုင္ငံေတာ္က Aဖြဲ႕ဝင္Aျဖစ္ပါဝင္သည့ ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔Aခြင့္Aေရး စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့ ္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းUပေဒ၊ စည္းမ်U ္းမ်ား ႏွင့္က်င့ ္ သုံးမႈႏွင့ ္ ထိေရာက္ေသာ 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈ ေသခ်ာေစေရးတိုးတတ္မႈရွိရန္၊ 
(ဂ) Aထက္ေဖာ္ျပပါ စာခ်ဳပ္မ်ားAား Aတည္ျပဳေရး သို႔မဟုတ ္ Aဆိုပါစာခ်ဳပ္မ်ား Aဖြဲ႕ဝင္Aျဖစ ္
ဝင္ေရာက္ေရးတို႔ကိ ုတိုက္တြန္းAားေပးရန္ႏွင့ ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ ္ေဆာင္မႈ ေသခ်ာေစရန္၊ 
(ဃ) ကမၻာ့ကုလသမဂၢ Aဖြဲ႕Aစည္း၏ လုပ္ငန္းAဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ယင္း၏ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ 
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသို႔ ယင္းတို႔စာခ်ဳပ္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္Aညီနိုင္င ံ ေတာ္မွတင္သြင္းရန္လိုAပ္သည့ ္
Aစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္၊ လိုAပ္ပါက ယင္းတို႔လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္မႈAေပၚ Aျပန္Aလွန ္
ေလးစားလ်က ္AဆိုပါAေၾကာင္းAရာAေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရန္၊ 
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(င) ကုလသမဂၢဖြဲ႕စည္းပုံပါ ကုလသမဂၢႏွင့္AျခားAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာAဖြဲ႕ Aစည္းမ်ားႏွင့ ္
လူ႔Aခြင့္Aေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့ ္ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥမ်ား Aတြက ္ Aခြင့္Aာဏာရွိေသာ 
Aျခားနိုင္ငံ၏ Aမ်ိဳးသားAဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
(စ) လူ႔Aခြင့္Aေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ၾကားေရး၊ သုေတသနျပဳလုပ္ေရး AစီAစU ္မ်ားကိ ု
ေဆာင္ရြက္ေရးကူညီေပးရန္ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့ ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္
၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ပါဝင္ရန္၊ 
(ဆ) လူ႔Aခြင့္Aေရးႏွင့ ္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းAားထုတ္မႈမ်ား၊ Aထူးသျဖင့ ္
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကိ ု AဓိကAားျဖင့ ္ သတင္းAခ်က္Aလက္ေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း Aမ်ားျပည္သူသိရွိမႈ တိုးျမႇင့္ေစျခင္းျဖင့ ္
သတင္းထုတလ္ႊင့္ရန္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့ ္လြတ္လပ္မႈႏွင့ ္မူမတူယွU ္တြဲသည့္ဝါဒႏွင့ ္ပတ္သက္၍Aာမခံျခင္း 
၁။ လူ႔Aခြင့္Aေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ျမႇင့္တင္ေရးတြင ္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာလူမ်ိဳးေပါင္းစု ံ
ကိုယ္စားျပဳသည့ ္ လူမႈေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား (Aရပ္ဖက ္ Aဖြဲ႕Aစည္း) ေသခ်ာေစေရးလိုAပ္ေသာ 
Aာမခံခ်က္Aားလုံးပါဝင္သည့ ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ရပ္ႏွင့္Aညီ၊ Aထူးသျဖင့ ္ ထိေရာက္သည့ ္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ ္ ကိုယ္စားလွယ ္ မ်ားမွတစ္ဆင့ ္
Aမ်ိဳးသားAဆင့္Aဖြဲ႕ Aစည္း၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏငွ့ ္ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားAား ခန႔္Aပ္ျခင္းကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း 
နည္းလမ္းျဖင့ ္ ျဖစ္ေစ၊ Aျခားနည္းျဖင့ ္ ျဖစ္ေစခန႔္Aပ္ရမည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံကိုယ္စားျပဳသည့ ္ 
လူမႈေရးAဖြဲ႕မ်ား (Aရပ္ဖက္Aဖြဲ႕Aစည္း) တို႔ပါဝင္ေစရန ္−  
(က) လူ႔Aခြင့္Aေရးႏွင့ ္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကိ ု တိုက္ဖ်က္သည့ ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားAတြက ္ တာဝန္ရွိေသာ 
Aစိုးရမဟုတ္သည့ ္Aဖြဲ႕Aစည္း၊ Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လူမူေရးႏွင့ ္Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာႏွင့ ္
သက္ဆိုင္သည့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ UပမာAားျဖင့ ္ ေရွ႕ေနAသင္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့ ္
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား 
(ခ) ဒႆနိကႏွင့ ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာAေတြးAျမင္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္း၊ 
(ဂ) တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့ ္Aရည္Aခ်င္းျပည့္ပညာရွင္မ်ား၊ 
(ဃ) ပါလီမန္၊ 
(င) Aစိုးရဌာနမ်ား (Aကယ္၍ Aဆိုပါဌာနမ်ားမွပါဝင္ပါက ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ ္
မ်ားသည္စU ္းစားဆင္ျခင၍္ Aႀကံေပးရသည့ ္ေနရာတစ္ခုမ ွပါဝင္သင့္သည္။) 
၂။ Aမ်ိဳးသားAဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင ္ ၎၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား Aဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးAတြက ္
သဟဇာတျဖစ္ေသာ AေျခခံAေဆာက္AA ုံတစ္ရပ္၊ Aထူးသျဖင့ ္ လုံေလာက္သည့ ္ ရန္ပုံေငြရွိရမည္။ 
Aစိုးရႏွင့္မသက္ဆိုင္ပဲလြတ္လပ္သည့ ္ Aဖြဲ႕ Aစည္းAျဖစ္ရပ္တည္ရန္ႏွင့ ္
Aဖြဲ႕Aစည္း၏လြတ္လပ္စြာရပ္တည္မႈကိ ု ထိခိုက္ေစ သည့္ဘ႑ာေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျဖစ္ေစရန္Aတြက ္
Aဆိုပါရန္ပုံေငြထားရွိျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည ္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားခန႔္ထားရန္ႏွင့ ္
Aဖြဲ႕Aစည္းေနရာA တြက္Aေထာက္Aကူျဖစ္သင့္သည္။ 
၃။ Aမ်ိဳးသားAဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားAတြက ္ခိုင္မာေသာလုပ္ပိုင္ခြင့ ္ေသခ်ာေစေရးAတြက ္
AဆိုပါAဖြဲ႕Aစည္းသည ္ Aမွန္တကယ္လြတ္လပ္မႈ မရွိသည္မဟုတ္ပါက ၎တို႔ကိ ု
ခန႔္ထားမႈကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္Aတြက ္ သီးျခားကာလကိ ု ထုတ္ျပန္ေပးသည့ ္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖင့ ္
Aက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ Aဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ု ထပ္မံသက္တမ္းတိုးနိုင္ၿပီး၊ 
Aဖြဲ႕Aစည္း၏Aဖြ ႕ဲဝင္ျဖစ္မႈတြင ္လူမ်ိဳး၊နိုင္ငံေရး၊ဘာသာကိုးကြယ္မႈ မတူကြဲျပားစြာပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစရမည္။ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား 
Aဖြဲ႕Aစည္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္Aတြင္းတြင ္AဆိုပါAဖြဲ႕Aစည္းသည−္ 
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(က) Aစိုးရက ေမးျမန္းသည့ ္ ေမးခြန္း သို႔မဟုတ ္ Aဆင့္ျမင့္Aာဏာပိုင္တစ္ခ ု သို႔လႊဲAပ္ျခင္းမျပဳပဲ 
ယင္းကလက္ခံသည့ ္ ေမးခြန္း၊ ယင္း၏Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ ္ မည္သည့္ေလၽွာက္ထားသူ၏ 
Aဆိုျပဳခ်က္Aေပၚတြင ္ ယင္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္Aာဏာ Aတြင္းက်ေရာက္သည့ ္ မည့္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆိ ု
လြတ္လပ္စြာထည့္သြင္း စU ္းစားရမည္။ 
(ခ) ယင္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္AာဏာAတြင္းက်ေရာက္သည့ ္ AေနAထား Aကဲျဖတ္ရန ္ Aတြက ္
မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆိ ု ၾကားနာနိုင္သည့္Aျပင ္လိုAပ္သည့္မည့္သည့ ္သတင္းAခ်က္Aလက ္သို႔မဟုတ ္
မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းကိုမဆိ ုရယူရမည္။ 
Aထူးသျဖင့္ယင္း၏ Aႀကံျပဳခ်က္ႏွင့ ္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိ ု ထုတ္ျပန္နိုင္ရန္Aတြက ္
ျပည္သူ႔Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု တိုက္ရိုက ္ သို႔မဟုတ ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းခ်က္ပြဲတစ္ခုမ ွ
တစ္ဆင့္Aေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
(ဃ) Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားAခ်င္းခ်င္း ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုAပ္ပါက မည္သည့္Aခါ တြင္မဆိ ု
Aဖြဲ႕ဝင္Aားလုံးလာေရာက္ၾကရမည္။ 
(င) လိုAပ္ပါက Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားAၾကား လုပ္ငန္းAဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Aဖြဲ႕ Aစည္း၏ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ု ကူညီေဆာင္ရြက္ရန ္ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ ္ တို္ငးေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္
ျပည္နယ္႐ုံးခြဲမ်ားကိ ုဖြဲ႕စည္းရမည္။ 
(စ) တရားစီရင္ေရး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့ ္ သို႔မဟုတ ္ တစ္နည္းAားျဖင့ ္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့ ္
ကာကြယ္ေရးတို႔ႏွင့ ္ စပ္လ်U ္း၍တာဝန္ရွိသည့ ္ AျခားAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ႏွင့္Aႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ရမည္။ (AထူးAားျဖင့ ္စုံစမ္းေရးAရာရွိမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းျဖန္ေျဖသူမ်ားႏွင့ ္AျခားAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား) 
(ဆ) Aမ်ိဳးသားAဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်ဲ႕ထြင ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ Aစိုးရမဟတု္ေသာ 
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ Aေျခခံက်ေသာAခန္းက႑ကိ ု Aေၾကာင္းျပဳ၍ စီးပြားေရးႏွင့ ္ လူမႈေရးတိုးတတ္မႈ 
ျမႇင့္တင္ရန္၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးကိုတိုက္ဖ်က္ရန္၊ ထိခိုက ္ လြယ္ေသာA ုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့ ္ (Aထူးသျဖင့ ္
ကေလး၊ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ကာယဉာဏစြမ္းAား ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား) သို႔မဟုတ ္
AထူးျပဳထားေသာEရိယာမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္ ေရးျပဳလုပ္ရန ္ လူ႔Aခြင့္Aေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့ ္
ကာကြယ္ေရးAတြက္Aစိုးရ မဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္း မ်ားႏွင့ ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္၊ 

Addit ional principles concerning the status of commissions with quasi-
jurisdict ional competence (addit ional text not translated into Burmese) 
A national institution may be authorized to hear and consider complaints and petitions 
concerning individual situations. Cases may be brought before it by individuals, their 
representatives, third parties, non-governmental organizations, associations of trade unions 
or any other representative organizations. In such circumstances, and without prejudice to 
the principles stated above concerning the other powers of the commissions, the functions 
entrusted to them may be based on the following principles: (a) Seeking an amicable 
settlement through conciliation or, within the limits prescribed by the law, through binding 
decisions or, where necessary, on the basis of confidentiality; (b) Informing the party who 
filed the petition of his rights, in particular the remedies available to him, and promoting his 
access to them; (c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other 
competent authority within the limits prescribed by the law; (d) Making recommendations to 
the competent authorities, especially by proposing amendments or reforms of the laws, 
regulations and administrative practices, especially if they have created the difficulties 
encountered by the persons filing the petitions in order to assert their rights. 
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ေနာက္ဆက္ဆြဲ – (၃)ICJ letter to the Constitutional Amendment Committee 

 

 

 

 

 

Myanmar Office 
Twin Centro Tower 

Baho Rd, Sanchaung 
Yangon, Myanmar 

ဦးထြန္းထြန္းဟိန ္(ခ) ဦးထြန္းေAာင ္
Uကၠဌ 
AေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတ ီ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္
ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ 

၂၅ ရက္၊၂၀၁၉ ခႏုွစ္၊ေAာက္တိုဘာလ 

Aေၾကာင္းAရာ ။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒျပင္ဆင္ေရး Uပေဒၾကမ္းAေပၚ  
     Uပေဒပညာရွင္မ်ားမ ွAႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေလးစားရပါေသာUကၠဌႀကီးခင္ဗ်ား 

မိမိတို႔ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ (ICJ) သည္ Aစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
နိုင္ငံတကာAဖြဲ႕စည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းတြင ္ နိုင္ငံAတြင္းႏွင့ ္ နိုင္ငံတကာ 
တရားေရးစနစ္မ်ား Aားေကာင္းလာေစရန ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ေဒသ Aားလုံးမ ွ
ဂုဏ္သေရရွ ိ Uပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့ ္ ေရွ႕ေန႔မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မိမိတို႔ ICJ Aဖြဲ႕သည ္ကမၻာ 
တစ္ဝန္းလုံးတြင ္ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့ ္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ကိ ု 
Aားေပးျမႇင့္တင ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ICJ သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး AပါAဝင ္ ျမန္မာနိုင္ငံရွ ိ တရားေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေန႔မ်ားျဖင့ ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ Aားျပင္ဆင္သည့ ္
Uပေဒေရးဆြဲဖို႔ရန္Aတြက ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိ ု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ ွ
ေလ့လာလ်က္ရွိသည္ကိ ုမိမိတို႔ ICJ မ ွႀကိဳဆိုပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ဇူလိုင္လတြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့ ္
“ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ ္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ)္ ျပင္ဆင္ေရး 
ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ Aစီရင္ခံစာ - ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား” ကိ ု မိမိတို႔ ICJ မ ွ
ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုAစီရင္ခံစာတြင ္ လူႀကီးမင္း၏ေကာ္မတီသည ္ Uပေဒပညာရွင္မ်ား 
AပါAဝင ္ နယ္ပယ္AသီးAသီးမ ွ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမ ွ Aႀကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းခံသြားမည္ဟ ု
(Aစီရင္ခံစာ၏ Aခန္း ၂၃(၁)) တြင္ထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ 
Uပေဒပညာရွင္မ်ား၏ ညဏ္စြမ္းရွိသမၽွသုံးသပ္ၿပီး ရရွိလာသည့ ္ Aႀကံျပဳခ်က ္ (၂) ခ်က္ကိ ု
ေကာ္မတီထံသို႔ ေလးစားစြာတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

မိမိတို႔ ICJ သည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားႏွင့ ္ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aည ီ
စစ္တပ္Aား Aရပ္သားAစိုးရ၏ေAာက္တြင ္ A ုပ္ခ်ဳပ္ထားနိုင္ေရးAတြက ္ AေျခခံUပေဒ၏ 
မည္သည့္Aခ်က္မ်ားကိ ု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းကိ ု Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းမ ွ ဖိတ္ေခၚပါက လာေရာက္ေဆြးေႏြးတင္ၿပ 
လိုပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ လူႀကီးမင္း၏ ေကာ္မတီမ ွ Aဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိ ု
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စU ္းစားသုံးသပ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည့္Aေလ်ာက ္ဤစာတြင ္ မိမိတို႔မ ွAႀကံျပဳခ်က္ (၂) 
ခ်က္ကိုသာ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

(၁) လက္ရွိထက္ပိုမိုAားေကာင္းၿပီး Aျမဲတမ္းAဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန ္
 AေျခခံUပေဒAရ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးထားေသာ  ျမန္မာAမ်ိဳးသားလူAခြင့္ေရး 
 ေကာ္မရွင ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေAာင ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(၂) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ (နိုင္ငံေရးAခြင့္AေရးAခ်ိဳ႕Aား ခၽြင္းခ်က္ထားကာ)  ျမန္မာနိုင္င ံ
တစ္ဝန္းတြင ္ေနထိုင္သူAားလုံး၏ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားAား  ဖြဲ႕စည္းပု ံ AေျခခံUပေဒAရ 
AကာAကြယ္ေပးဖို႔ရန ္ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ၏ Aခန္း (၈) တြင ္ က်U ္းေျမာင္းစြာ 
Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ  “မူလAခြင့္Aေရးမ်ား” ကိ ု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔ ္
ျဖစ္လာေAာင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ AေျခခံUပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၄၇ Aရ  သက္ဆိုင္သည့ ္
ျပဌာန္းခ်က္Aားလုံးတြင ္“နိုင္ငံသား”ဆိုသည့ ္စကားရပ္ Aစား “မည္သူမဆိ”ု  ဆိုသည့ ္
စကားရပ္ျဖင့ ္Aစားထိုးသင့္ပါသည္။ 

မိမိတို႔ ICJ မ ွ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ Aေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္ကိ ု ဤစာႏွင့္Aတ ူ ပူးတြဲတင္ၿပ 
လိုက္ရပါသည္။ ဤAႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု မိမိတို႔ဘက္မ ွ Aေသးစိတ ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ရရန ္
ေမၽွာ္လင့္မိပါသည္။ 

ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းလိုပါလ်င ္ကၽြန္ေတာ့္Aားတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ ္ ICJ ၏ 
UပေဒAႀကံေပး ေဒၚႏွင္းဝင္းေAာင္ထံသို႔လည္း A ီးေမးလ ္ (hninwin.aung@icj.org) (သို႔) ဖုန္း 
၀၉၄၂၈၁၂၂၇၉၄ ျဖင့ ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ 

ေလးစားစြာျဖင့ ္

 
ေရွာင္ဘိန္း 
UပေဒAႀကံေပး 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္Aဖြဲ႕ 
 

(Note: full proposal on file with ICJ, available on request). 
  



 

 21 

1 MNHRC အငတ်ာနက်စာမျက်()ာတွင ်လက်Z)ိေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝင ်၁၀ ဦး ကိ'စာရငး်ြပထားေသာ်လည်း မိမိတိ' ့ ICJ မ)နားလည်သည်မ)ာ 

ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝင ်သံ'းဦး၏သက်တမ်းမ)ာ ၂၀၁၉ ခ'()စ ်စက်တငလ်ာလတွင ်က'နဆံ်'းခ့ဲfပီး ြဖစပ်ါသည်။ 
2 ြမနမ်ာအမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)င၏် ၂၀၁၉ ခ'()စ ်ဇ9လိ'ငလ် ၁၅ ရက်တွငထ်'တ်ြပနခ့ဲ်ေသာ  “မဟာဗျ`ဟာစမံီကိနး် ၂၀၂၀ - 

၂၀၂၄ - ေဆွးေ(းွရနမ်9iကမ်း” ပါ ပနး်တိ'င ် ၁.၁ ကိ'à_ရန ် http://www.mnhrc.org.mm/en/publication/strategic-plan-2020-

2024-consultation-draft/ (၂၀၁၉ ခ'()စ ်ဩဂ'တ်လတွငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9ခ့ဲ) 
3 MNHRC ၏ စနစအ်ရြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးများကိ' အiကံေပး(ိ'ငရ်နအ်တွက် ၂၀၁၉ ခ'()စတွ်င ် အဖဲွEအစည်း ၂၄ သည် “MNHRC 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲအေရးအတွက် အရပ်ဘက်အဖဲွEအစည်းများ လ'ပ်ငနး်ေကာ်မတီ” တစရ်ပ်ကိ' တည်ေထာငခ့ဲ်ပါသည်။ 

လ'ပ်ငနး်ေကာ်မတီသည် လက်Z)ိေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျား၏ သက်တမ်းကိ'တိ'းြမjင့ေ်ပးဖိ'ရ့န ် သမÑတကိ'ေတာငး်ဆိ'ခ့ဲfပီး 

ေကာ်မZ)ငေ်ရွးချယ်ေရးလ'ပ်ငနး်စx ပိ'မိ'ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ် ၂၀၁၄ လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒအား ြပငဆ်ငf်ပီး 

ယငး်ဥပေဒအသစအ်ရ ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားကိ' ေရွးချယ်ခန ့အ်ပ် ဖိ'ရ့န ်လ}တ်ေတာ်ကိ' ေတာငး်ဆိ'ခ့ဲသည်ဟ' နားလည်သZိ)ိရပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခ'()စ ် ဩဂ'တ်လထ'တ် MNHRC ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် အရပ်ဘက်အဖဲွEအစည်းများ လ'ပ်ငနး်ေကာ်မတီ၏ 

“ြမနမ်ာအမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒအားြပငဆ်ငဖိ်'ရ့န ်အiကံြပAချက်များ” ကိ' à_ရန။် 
4 က'လသမဂùလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ ၂၀၁၈ ခ'()စ ် စက်တငဘ်ာလ ၁၇ ရက်ေနထ့'တ် “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွက် (ိ'ငင်တံကာ 

လွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်Z)ာေဖွေရးအဖဲွE၏ အေသးစတ်ိေတွE Z)ိချက်များ အစရီငခံ်စာ”ကိ'à_ရန။် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ 

လ9အ့ခွင့အ်ေရးအေြခအေနအေပ^ လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ အထ9းစံ'စမ်းစစေ်ဆးေရးမ¡း၏ “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ လ9အ့ခွင့အ်ေရး 

အေြခအေနအစရီငခံ်စာ“ UN Doc. A/74/342 (2019) ကိ'à_ရန။် 
5 ြမနမ်ာ(ိ'ငင်Zံ)ိ လ9အ့ခွင့အ်ေရးချိAးေဖာက်မ_များကိ' က'စားမ_ြပAလ'ပ်ြခငး်()င့ ်တာဝနခံ်တာဝနယ်9မ_Z)ိေအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် တိ'အ့တွက် 

အတားအဆီးများကိ' အေသးစတ်ိေလလ့ာသံ'းသပ်မ_()င့ ် စပ်လျxးfပီး ၂၀၁၉ ခ'()စ ် ဇနန်ဝါရီလထ'တ် “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တွံင ်

ဆိ'းဝါးေသာလ9အ့ခွင့အ်ေရး ချိAးေဖာက်မ_များ အတွက် တရားမyတမ_ရယ9ြခငး် - အေြခြပAစထံာ တိ'ငး်တာေလလ့ာမ_” အစရီငခံ်စာတွင ်

ေလလ့ာ(ိ'ငပ်ါသည်။ အစရီငခံ်စာကိ' ေအာက်ပါလငခ့််တွင ် ရယ9(ိ'ငပ်ါသည်။ https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-

practices-that-perpetuate-military-impunity-new-icj-report/  
6 က'လသမဂù (ိ'ငင်တံကာလွတ်လပ်ေသာအချက်အလက်Z)ာေဖွေရးအဖဲွEသည် ကချင၊် ရခိ'င(်)င့ ် Z)မ်းြပည်နယ်တိ'တွ့င 

(ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ_ဟ' မ)တ်ယ9(ိ'ငေ်သာ ပစမ်_များကိ' ကျ`းလွနခ့ဲ်ေiကာငး် ေကာက်ချက်ချခ့ဲပါသည်။ ထိ'အ့ြပင ်

àိ'ဟငဂ်ျာများအေပ^ လ9မျိAးြဖAတ်သတ်ြဖတ်မ_ပစမ်_အား စံ'စမ်းေလလ့ာရန ် မ)တ်ချက်ြပAခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၈ ခ'()စတွ်င ်

က'လလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်ထံီ တငး်သွငး်ခ့ဲေသာ ယငး်၏ အစရီငခံ်စာတွင ် “ဒမိီ'ကေရစေီဘာင(်)င့ ် မ9လအခွင့အ်ေရးများအား 

ကျင့သ်ံ'းလိ'က်နာမ_များ” ()င့ ် စပ်လျxးfပီး အခက်အခဲများ()င့ ် အ(_တ်လကüေဆာငေ်သာ လားရာများZ)ိေနေiကာငး် ပညာZ)ငမ်ျားမ) 

ေတွE Z)ိသံ'းသပ်ခ့ဲပါသည်။ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွက် (ိ'ငင်တံကာ လွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်Z)ာေဖွေရးအဖဲွE၏  “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွက် 

လွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်Z)ာေဖွေရးအဖဲွE၏ အေသးစတ်ိေတွE Z)ိချက်များ အစရီငခံ်စာ” ကိ'à_ရန။် UN Doc. A/HRC/39/CRP.2 

(17 September 2018). 
7 ICJ “ရခိ'ငြ်ပည်နယ်Z)ိလ9အ့ခွင့အ်ေရဆိ'ငရ်ာဥပေဒအတွက် အေမးအေြဖများ” (ိ'ဝငဘ်ာလ ၂၀၁၇ ထ'တ် (စာမျက်()ာ ၃ - ၄) ကိ' à_ရန။် 

ေအာက်ပါလငခ့််တွငရ်ယ9(ိ'ငပ်ါသည် - https://www.icj.org/myanmar-rule-of-law-must-drive-responses-to-rohingya-

crisis/ 
8 အစိ'းရ၏ ၂၀၀၂ ခ'()စတွ်င ်(ိ'ငင်ေံတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး()င့ဖံွ်E fဖိAးေရးေကာငစ်မီ) ဖဲွEစည်းခ့ဲေသာ “လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မတီ”သည် 

သက်တမ်းတိ'ခ့ဲfပီး က'လမ)ေထာက်ခံအတည်ြပAေသာ် “ပါရီအေြခခံသေဘာတရားများ” အရ ဖဲွEစည်းထားေသာ လ9အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ 

အမျိAးသားအဆင့အ်ဖဲွEအစည်းတစခ်'အြဖစ ် မေရာက်Z)ိခ့ဲေပ။ Jonathan Liljeblad, “The Efficacy of National Human Rights 

Institutions Seen in Context: Lessons from the Myanmar National Human Rights Commission,” Yale Human Rights 
and Development Law Journal, Volume 19.1, 2017, စာမျက်()ာ ၁၀၂-၃ ကိ'à_ရန ် ေအာက်ပါလငခ့််တွငရ်ယ9(ိ'င ်

https://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol19/iss1/3. David Kinley and Trevor Wilson, “Engaging a Pariah: 

Human Rights Training in Burma/Myanmar,” Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 2, May 2007, စာမျက်()ာ 

383 တွင ်à_ရန။် 
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9 ၂၀၁၁ ခ'()စ ်စက်တငဘ်ာလ ၅ ရက်ေနတွ့င ်ထ'တ်ြပနခ့ဲ်ေသာ သမÑတàံ'းအမိန ့အ်မ)တ် ၃၄/၂၀၁၁။ ၂၀၁၄ ခ'()စ ်မတ်လ ၂၄ ရက်တွက် 

အတည်ြပAခ့ဲေသာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်ဦပေဒ (အမ)တ် ၂၁/၂၀၁၄)။  အထက်တွင ်ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ Jonathan 

Liljeblad ၏ စာတမ်းကိ' à_ရန ်- စာမျက်()ာ ၉၇-၉၈။ 
10အထက်တွငေ်ဖာ်ြပခ့ဲေသာ သမÑတàံ'း အမိန ့အ်မ)တ် ၃၄/၂၀၁၁။ အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံမျိAးသား 

လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်ဦပေဒ။  အထက်တွင ်ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ Jonathan Liljeblad ၏ စာတမ်းကိ' à_ရန ်- စာမျက်()ာ ၉၇-၉၈။ 
11 နာမည်ေြပာငး်လိ'က်သည့အ်တွက် International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions အား 

GANHRI ဟ9၍သာ သံ'း(_နး်သွားမည်ြဖစသ်ည်။ 
12 လ9အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာအဖဲွEအစည်းများ၏ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာကွနရ်က်သည် (ယခငက် the International Coordinating 

Committee of National Human Rights Institutions ဟ'ေခ^သည်) NHRI များ()င့ ် က'လလ9အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ 

စနစတ်စခ်'လံ'းအiကား ညj(ိ_ငိး်ချိတ်ဆက်ေဆာငရွ်က်ေပးသည်။ GANHRI သည် NHRI များ၏ အဆင့အ်တနး်သတ်မ)တ်မ_ကိ' ၅ 

()စတ်စë်ကိမ် ြပနလ်ည်သံ'းသပ်fပီး အဆင့ ်သံ'းဆင့ ်သတ်မ)တ်ေပးသည်။ ပါရီအေြခခံသေဘာတရားများ()င့ ် လံ'းဝကိ'က်ညီလျင ် “က” 

အဆင့၊် အချိAEတဝက်ကိ'က်ညီလျင ် “ခ” အဆင့၊် ()င့ ် လံ'းဝ လိ'က်နာမ_မZ)ိလျင ် “ဂ” အဆင့။် က'လသမဂùအေထွေထွညီလာခံ၏ 

ဆံ'းြဖတ်ချက် A/Res/48/134 National institutions for the promotion and protection of human rights (20 December 

1993) ကိ'à_ရန။် 
13 အမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာအဖဲွEအစည်းများ (ိ'ငင်တံကာ ညj(ိ_ငိး်ေပါငး်စပ်ေရးေကာ်မတီ၏  “Session of the Sub-

Committee on Accreditation (SCA) ၏ အစရီငခံ်စာ()င့အ်iကံြပAချက်များ ,”အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာ ဂျနဗီာfမိAE ၁၆-၂၀ (ိ'ဝငဘ်ာလ 

၂၀၁၅. GANHRI, “လ9အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ အမျိAးသားအဖဲွEအစည်းများ (ိ'ငင်တံကာမဟာမိတ်အဖဲွE မ) အမျိAးသားအဆင့ ်

အဖဲွEအစည်းများကိ' အသမိ)တ်ြပAထားေသာ အဆင့အ်တနး်ြပဇယား - ၂၀၁၉ ခ'()စ ် ေမလအထိအေြခအေန” စာမျက်()ာ ၉, 

https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart%20%289%20May%202019%29.pdf တွင ်

ဖတ်à_(ိ'ငပ်ါသည်။ (၂၀၁၉ ခ'()စ ်ဩဂ'တ်လ ၂၉ ရက်ေနတွ့ငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9သည်။) 
14 http://www.mnhrc.org အငတ်ာနက်စာမျက်()ာ၏ ထ'တ်ေဝfပီးစာအ'ပ်စာတမ်းများေခါငး်စxေအာက်တွင ် Z)ာေဖွရန။် 

ေနာက်ဆံ'း()စပ်တ်လည် အစရီငခံ်စာများကိ' အဂÇလိပ်ဘာသာြဖင့တ်ငထ်ားြခငး် မZ)ိေသးေပ (၂၀၁၉ ခ'()စ ်ဩဂ'တ်လ ၂၉ ရက်ေနအ့ထိ)။ 

အစရီငခံ်စာများကိ' ြမနမ်ာဘာသာြဖင့ ်အငတ်ာနက်စာမျက်()ာေပ^တွင ်ရယ9(ိ'ငပ်ါသည်။  
15 ICJ ၏  “ICJ ()င့ ် ြမနမ်ာအမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငတိ်'၏့ စးီပွားေရး၊ လ9မ_ေရး()င့ ် ယxေကျးမ_ဆိ'ငရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးများဆိ'ငရ်ာ ေဆွးေ(းွပဲွဖိ'ရမ်” (၂၀၁၈ ခ'()စ ်(ိ'ဝငဘ်ာလ ၂၆ ရက်) https://www.icj.org/icj-and-myanmar-national-

human-rights-commission-forum-on-economic-social-and-cultural-rights/ 
16 ြပနi်ကားေရးဝနë်ကီးဌာန၊ Signing ICCPR is a step towards building democracy with human dignity,  

https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/9/06/2019/id-18010 
17ဥပမာ “သက်ဆိ'ငသ်9ထံ ြပနပိ်'ရ့န ် – ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒကိ' ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငရ်နအ်တွက် 

လ}တ်ေတာ်ထံသိ' ့ ြပနလ်ည်ေပးပိ'ရ့မည်” (၂၀၁၈ ခ'()စ ် ေအာက်တိ'ဘာလ) https://progressivevoicemyanmar.org/wp-

content/uploads/2018/10/MNHRC_Report_Burmese_Web.pdf ကိ' à_ရန၊် Asian NGOs Network on National Human 

Rights Institutions ၏ “Suspicious Minds: The Myanmar National Human Rights Commission’s Trust Deficit” ၂၀၁၇ 

ခ'()စ ်အစရီငခံ်စာ။ ေနာ်ဘတ်တီဟန ်၏ Myanmar Times တွင ်ေရးသားခ့ဲေသာ CSOs question human rights commission’s 

effectiveness (၂၀၁၈ ေအာက်တိ'ဘာလ ၁၂)၊ https://www.mmtimes.com/news/csos-question-human-rights-

commissions-effectiveness.html၊  Equality Myanmar ၏ MNHRC Must Take Stand on Extrajudicial Killings of Rakhine 

Villagers (၂၀၁၉ ခ'()စ ်ေမလ ၂၅ ရက်), https://equalitymyanmar.org/mnhrc-must-take-stand-on-extrajudicial-killings-

of-rakhine-villagers/; ရဲမွန ်၏ Frontier Myanmar တွငေ်ရးသားခ့ဲေသာ Human Rights Commission is a shield for military 

violations, say CSOs (၂၀၁၈ ခ'()စ ်ေအာက်တိ'ဘာလ ၉ ရက်) https://frontiermyanmar.net/en/human-rights-commission-

is-a-shield-for-military-violations-say-csos  တိ'ကိ့'à_ရန။် 
18 MNHRC ၏ ၂၀၁၈ ခ'()စ ် ဒဇီငဘ်ာလထ'တ် “စွမ်းေဆာငရ်ည်ဆနး်စစမ်_အစရီငခံ်စာ”။ လ9အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ 

က'လသမဂùမဟာမငး်ëကီးàံ'း၊ က'လဖံွE fဖိAးေရးအစအီစx၊ ()င့ ် NHRI များ အာZ)ပစဖိိတ်ဖိ'ရမ်တိ'၏့ က9ညီပ့ံပိ'းမ_ြဖင့ ်
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သံ'းံသပ်ေရးသားခ့ဲြခငး်ြဖစသ်ည်။ http://www.mnhrc.org.mm/app/uploads/2019/10/MNHRC-CA-Report-Executive-

Summary-Myanmar.pdf တွင ်ဖတ်à_(ိ'ငသ်ည်။ (၂၀၁၉ ခ'()စ ်ဩဂ'တ်လ ၂၉ တွငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9ခ့ဲသည်) 
19    MNHRC ၏ “စွမ်းေဆာငရ်ည်ဆနး်စစမ်_အစရီငခံ်စာ” (အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ)၊ စာမျက်()ာ ၇ 
20 MNHRC ၏ “မဟာဗျ`ဟာစမံီကိနး် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၄ - အiကံြပAချက်ေပး(ိ'ငရ်န ် မ9iကမ်း” ၂၀၁၉ ခ'()စ ် ဇ9လိ'ငလ် ၁၅ ရက်ေန။့ 

http://www.mnhrc.org.mm/en/publication/strategic-plan-2020-2024-consultation-draft/ တွင ် ရယ9(ိ'ငသ်ည်။ (၂၀၁၉ 

ခ'()စ ်ဩဂ'တ်လ ၂၉ တွငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9ခ့ဲသည်။) အဖဲွEအစည်းအများအြပားမ) အiကံြပAချက်များတငြ်ပေရးသားခ့ဲiကပါသည်။ ဥပမာ 

Free Expression Myanmar (FEM)  “5 gaps in MNHRC’s draft Strategic Plan,” 19 August 2019, available at: 

http://freeexpressionmyanmar.org/5-gaps-in-mnhrcs-draft-strategic-plan/ (၂၀၁၉ ခ'()စ ် ဩဂ'တ်လ ၂၉ 

တွငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9ခ့ဲသည်) Myanmar Centre for Responsible Business ၏ “MCRB Provides Comments on the Myanmar 

National Human Rights Commission Draft Strategic Plan 2020-2024,” ၂၀၁၉ ခ'()စ ် ဩဂ'တ်လ ၁၆ ရက်ေန။့ 

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/mnhcr-draft-strategic-plan-2020-2024.html တွင ်ရယ9(ိ'ငသ်ည် (၂၀၁၉ 

ခ'()စ ် ဩဂ'တ်လ ၂၉ တွငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9ခ့ဲသည်)။   INGO Forum of Myanmar မ)လည်း ဩဂ'တ်လ ၂၀၁၉ ခ'()စတွ်င ်

အiကံေပးချက်များကိ' တိ'က်àိ'က်ေပးပိ'ခ့ဲ့သည်။ မဟာဗျ`ဟာစမံီကိနး်အား အiကံေပးေဆွးေ(းွရန ် မ9iကမ်းအား ထ'တ်ြပနြ်ခငး်မ) အပ 

အြခားေဆွးေ(းွေဆာငရွ်က်မ_ အနည်းအကျxးသာ Z)ိခ့ဲသည်။  
21 MNHRC စာမျက်()ာZ)ိ ေကာ်မZ)ငန်ာများ၏ အေiကာငး် http://www.mnhrc.org.mm/en/about/commissioners/ တွင ်

ဖတ်à_(ိ'ငပ်ါသည်။ (၂၀၁၉ ခ'()စ ်ဩဂ'တ်လ ၂၈ တွငဝ်ငေ်ရာက်ရယ9ခ့ဲသည်). 
22 ၂၀၁၈ ()င့ ်၂၀၁၉ အiကား ICJ မ) MNHRC အား တိ'က်àိ'က်စံ'စမ်းေမးြမနး်ခ့ဲေသာ်လည်း Z)ငး်Z)ငး်လငး်လငး်မသရိေပ။ 
23 ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျား၏ အသက်များကိ' ေဖာ်ြပထားြခငး် မZ)ိေသာ်လည်း အလ'ပ်အေတွEအiကံAသက်တမ်းများအရ အသက် ၆၀ ()င့ ်

အထက်Z)ိiကေiကာငး် ထငZ်)ားပါသည်။. 
24 က'လအေထွေထွညီလာခံဆံ'းြဖတ်ချက် UN GA Resolution A/Res/48/134, National institutions for the promotion and 

protection of human rights  (၁၉၉၃). 
25 A/Res/48/134 စာမျက်()ာ ၄. 
26 A/Res/48/134 စာမျက်()ာ ၅ 
27 A/Res/48/134 စာမျက်()ာ ၅-၆ 
28 A/Res/48/134 စာမျက်()ာ ၆ 
29 A/Res/48/134 စာမျက်()ာ ၄-၅ 
30 GANHRI ဖဲွEစည်းပံ' ပံ'မ ၁၀ ()င့ ်၁၅ 
31 GANHRI ၏ အငတ်ာနက်စာမျက်()ာအရ ၂၀၁၉ ခ'()စ ်ေမလအထိ NHRI ၁၂၃ ဖဲွEအနက် “က” အဆင့မ်)ာ ၇၉ ဖဲွE၊ “ခ”အဆင့မ်)ာ ၃၄ 

ဖဲွE ()င့ ်“ဂ” အဆင့မ်)ာ ၁၀ ဖဲွE Z)ိပါသည်။ https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/default.aspx 
32 The Provedoria dos Direitos Humanos e Justica ကိ' ဒမိီ'ကရက်တစတီ်ေမာ်လက်စေတသမÑတ(ိ'ငင် ံ ၂၀၀၂ ဖဲွEစည်းပံ' 

အေြခခံဥပေဒ၏ အခနး် ၂၇ တွင ် ထည့သွ်ငး်ြပဌာနး်ထားပါသည် အေသးစတ်ိလ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ' ြပဌာနး်ဥပေဒြဖင့ ်

ြပဌာနး်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ GANHRI မ) ၂၀၀၈ ခ'()စ ် ယငး်အဖဲွEသည့ ် “က” အဆင့ ် အသမိ)တ်ြပAြခငး်ခံခ့ဲရပါသည်။ ထိ'နည်းတ9စွာ 

ဖိလစပိ်'င(်ိ'ငင်၏ံ လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငကိ်' ဖိလစပိ်'ငသ်မÑတ(ိ'ငင် ံ၁၉၈၇ ခ'()စ ်ဖဲွEစည်းပံ'အေြခခံဥပေဒ အရ ဖဲွEစည်းခ့ဲသည်။ ၁၉၉၅ 

ခ'()စတွ်င ် GANHRI ထံမ) “က” အဆင့အ်သမိ)တ်ြပAမ_ ရZ)ိခ့ဲသည်။ http://pdhj.tl/about/budget/?lang=en; 

http://chr.gov.ph/about-chr/ 
33 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် (၄) 
34 MNHRC ၏ ဝနထ်မ်းများသည် (ိ'ငင်ံဝ့နထ်မ်းများ၏ စည်းမျxးဥပေဒများကိ' လိ'က်နာရဖွယ်Z)ိသည်။ ၂၀၁၄ ခ'()စ ်

လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၅၄ ()င့ ်၆၁ တိ'ကိ့' à_ရန ်(အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ)။ အြခားသက်ဆိ'ငေ်သာဥပေဒများ()င့ ်

မ9ဝါဒများမ)ာ ရာဇသတ်ëကီးပ'ဒမ် ၂၁ ()င့ ် (ိ'ငင်ံဝ့နထ်မ်းဥပေဒ၊ (ိ'ငင်ံဝ့နထ်မ်းနည်းဥပေဒ၊ ()င့ ် (ိ'ငင်ံဝ့နး်ထမ်းကျင့ဝ်တ်များ စသည်တိ' ့ 

ြဖစi်ကပါသည်။. 
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35 ပ'ဒမ် ၅ အရ (ိ'ငင်ေံတာ်သမÑတသည် ေကာ်မZ)ငကိ်'ဖဲွEစည်း(ိ'ငေ်ရးအတွက် ေအာက်ပါပ'ဂùိAလ်များပါဝငေ်သာ ေကာ်မZ)င ်

အဖဲွEဝငေ်လာငး် စစိစေ်ရွးချယ် ေရးအဖဲွEကိ' ဖဲွEစည်းရမည်ြဖစသ်ည်။ “ (က)  ြပည်ေထာငစ်'တရားသ9ëကီးချAပ်၊ (ခ)  ြပည်ေထာငစ်'ဝနë်ကီး 

ြပည်ထဲေရးဝနë်ကီးဌာန၊ (ဂ)  ြပည်ေထာငစ်'ဝနë်ကီး လ9မ_ဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး()င့ ် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ဝနë်ကီးဌာန၊ (ဃ)    

ြပည်ေထာငစ်'ေZ) EေနချAပ်၊ (င) ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံရားလ}တ်ေတာ် ေZ) Eေနများေကာငစ်မီ) ကိ'ယ်စားလ)ယ်တစဦ်း၊ (စ) ြပည်ေထာငစ်' 

လ}တ်ေတာ်မ) ကိ'ယ်စားလ)ယ်()စဦ်း၊ (ဆ)  ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံမျိAးသမီးေရးရာအဖဲွEချAပ်မ) ကိ'ယ်စားလ)ယ်တစဦ်း၊ (ဇ)  ဥပေဒ()င့အ်ညီ 

ဖဲွEစည်းထားေသာ အစိ'းရမဟ'တ်ေသာအဖဲွEအစည်းများမ) ကိ'ယ်စားလ)ယ် ()စဦ်း။” ၂၀၀၈ ဖဲွEစည်းပံ'ဥပေဒ ပ'ဒမ် ၂၃၂(ခ)(၂)အရ 

ြပည်ထဲေရးဝနë်ကီးကိ' တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစးီချAပ်မ) တိ'က်àိ'က်ခန ့အ်ပ်fပီး ကာကွယ်ေရးဦးစးီချAပ်ထံ သတငး်ပိ'ရ့ပါသည်။ 

ထိ'အ့ြပင ် ၂၀၁၄ အသငး်အဖဲွEများမ)တ်ပံ'တငြ်ခငး်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒ ပ'ဒမ် ၇ အရ ြပည်တွငး်အဖဲွEအစည်းများသည် 

ဆ(íအေလျာက်မ)တ်ပံ'တင(်ိ'ငသ်ည် ဟ'ြပဌာနး်ထားပါသည်။ (ဥပေဒအမ)တ် ၃၁/၂၀၁၄၊ ၂၀၁၄ ခ'()စ ်ဇ9လိ'ငလ် ၁၈ ရက်) 
36 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၄ “(ိ'ငင်ေံတာ်သမÑတသည် ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝင ်ဦးေရ အနည်းဆံ'း ၇ ဦးမ) အများဆံ'း ၁၅ဦးအထိ 

ပါဝငေ်သာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငကိ်' ဖဲွEစည်းရမည်။” 
37 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၉၊ ၁၃၊ ၁၄ 
38  ၂၀၁၄ လ9ဦးေရစာရငး်၏ အချက်အလက်များကိ' သံ'းသပ်ချက်အရ ၃၅ ()စေ်အာက်Z)ိသ9မ)ာ ၃၁,၄၀၁,၆၂၂ ဦးZ)ိfပီး စ'စ'ေပါငး်လ9ဦးေရ 

၅၀,၂၇၉,၉၀၀ ၏ ၆၂.၅ ရာခိ'င(်_နး်Z)ိပါသည်။ ြပည်ေထာငစ်'သမÑတြမနမ်ာ(ိ'ငင်ေံတာ် “၂၀၁၄ ခ'()စ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်လံ9ဦးေရ()င့ ်

အမ်ိအေiကာငး်အရာ သနး်ေခါငစ်ာရငး် - ြပည်ေထာငစ်'အစရီငခံ်စာ၊ သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခံ်စာ အတဲွ ၂” တွငà်_ရန ်

http://www.dop.gov.mm/sites/dop.gov.mm/files/publication_docs/census_main_report_union_-_myanmar_0.pdf  
39က'လလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွက် လွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်Z)ာေဖွေရးအဖဲွE၏ အေသးစတ်ိ 

ေတွE Z)ိချက်များ အစရီငခံ်စာ” ၂၀၁၈ ခ'()စ ်
40 ေကာ်မZ)င၏် တာဝနဝ်တé ရားများကိ'ထမ်းေဆာငမ်_၏ သးီြခားလွတ်လပ်မ_ကိ' အတိမ်းအေစာငး်မြဖစလ်ျင ် အြခားေငေွiကး 

အေထာက်အပ့ံများရယ9ခွင့ကိ်' ခွင့ြ်ပAထားပါသည်။ ၂၀၁၄ လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၄၆ ()င့ ်၄၇ 
41 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၃ 
42 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၃ 
43 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၃၂ အရ MNHRC သည် ေအာက်ပါအေiကာငး်ြပချက်များေiကာင့ ် တိ'ငတ်နး်ချက်ကိ' 

အေရးမယ9၍ရေပသည်။ (က) တိ'ငတ်နး်ချက်သည် သေဘာàိ'းြဖင့တိ်'ငi်ကားချက် မဟ'တ်ြခငး်၊ (ခ)  တိ'ငတ်နး်ချက်သည် ေကာ်မZ)င၏် 

လ'ပ်ပိ'ငခွ်င့အ်တွငး် မကျေရာက်ြခငး်၊ (ဂ)  တိ'ငတ်နး်သ9အတွက် ပိ'၍သင့ေ်လျာ်ေသာက'စားမ_ သိ'မ့ဟ'တ် ေiကာငး်ကျိAးညီÜွတ်စွာ 

တိ'ငတ်နး်(ိ'ငသ်ည့ ်နည်းလမ်းများ Z)ိြခငး်။  ထိ'အ့ြပင ်လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၃၃ အရ တိ'က်တနး်ချက်ကိ' ြငငး်ပယ်ခ့ဲ 

ေသာ်လည်း ေကာ်မZ)ငသ်ည် ဦးေဆာငဦ်းရွက်ြပAမ_ြဖင့ ်ေယဘ'ယျ စံ'စမ်းစစေ်ဆးပိ'ငခွ်င့Z်)ိသည်။  
44 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၃၂ 
45က'လလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်၏ီ “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွက် လွတ်လပ်ေသာ အချက်အလက်Z)ာေဖွေရးအဖဲွE၏ အေသးစတ်ိ 

ေတွE Z)ိချက်များ အစရီငခံ်စာ” (၂၀၁၈ ခ'()စ)်၊ Regulation 46(3) အရေလyာက်ထားလာမ_ကိ' (ိ'ငင်တံကာရာဇဝတ်မ_àံ'းေတာ်၏ 

ဆံ'းြဖတ်ချက်  Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute 

(၂၀၁၈ ခ'()စ ်စက်တငလ်ာလ ၆ ရက်) No. ICC-RoC46(3)-01/18 
46 ၂၀၁၄ လ9ဦးေရစာရငး်တွင ်စာရငး်သွငး်မ)တ်တမ်းတငခံ်ရသ9များ၏ ၂၅ ရာခိ'င(်_နး်ေကျာ်သည် ဥပေဒအေထာက်အထားတစစ်ံ'တရာ 

မZ)ိiကေပ။ ြပည်ေထာငစ်'သမÑတြမနမ်ာ(ိ'ငင်ေံတာ် “၂၀၁၄ ခ'()စ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်လံ9ဦးေရ()င့ ် အမ်ိအေiကာငး်အရာ သနး်ေခါငစ်ာရငး် - 

ြပည်ေထာငစ်'အစရီငခံ်စာ၊ သနး်ေခါငစ်ာရငး်အစရီငခံ်စာ အတဲွ ၂” စာမျက်()ာ ၂၀၇ - ၂၁၀။ ဆက်လက်fပီးအေသးစတ်ိသZိ)ိလိ'ပါက ICJ 

၏ “ြမနမ်ာ(ိ'ငင်Zံ)ိ (ိ'ငင်သံားြဖစမ်_()င့ ် လ9အ့ခွင့အ်ေရးများ - ဥပေဒြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးချက်ချငး်လ'ပ်ေဆာငရ်န(်)င့ ်

လ'ပ်ေဆာငရ်နြ်ဖစ(်ိ'ငေ်ြခZ)ိြခငး်” ၂၀၁၉ ဇွနလ် ထ'တ် အစရီငခံ်စာ စာမျက်()ာ ၅ တွငà်_ရန။် https://www.icj.org/myanmars-

discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-reformed/ တွငရ်Z)ိ(ိ'ငပ်ါသည်။ 
47 ICJ ၏ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တွံင ် ဆိ'းရွားေသာလ9အ့ခွင့အ်ေရးချိAးေဖာက်မ_များအတွက် တရားမyတမ_ရယ9ြခငး်” အစရီငခံ်စာ (၂၀၁၈ ခ'()စ ်

ဇနန်ဝါရီလ) စာမျက်()ာ ၂၇-၂၈ တွငà်_ရန။် https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-practices-that-perpetuate-

military-impunity-new-icj-report/ တွငရ်Z)ိ(ိ'ငပ်ါသည်။ ICJ ၏  “သတငး်သမားကိ'ပါëကီးအသတ်ခံရမ_ ၅ ()စi်ကာသည်အထိ 
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တရားမyတမ_မရZ)ိေသးြခငး်သည် တပ်မေတာ်အား ြပစဒ်ဏက်ငး်လ}တ်ခွင့ေ်ပးထားသည့ ် ၁၉၅၉ ဥပေဒအကိ' 

ြပငဆ်ငဖိ်'လိ့'အပ်ေiကာငး် မီးေမာငး်ထိ'းြပလျက်Z)ိ” (၂၀၁၉ ခ'()စ ် ေအာက်တိ'ဘာလ) https://www.icj.org/myanmar-five-years-

without-justice-for-journalist-ko-par-gyis-killing-highlights-need-to-reform-1959-law-that-facilitates-military-

impunity/ တွငရ်Z)ိ(ိ'င။် 
48 ၂၀၁၈ ခ'()စတွ်င ်ICJ ()င့ ်ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားေဆွးေ(းွမ_ 
49 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၂၂ (တ)၊ ၃၅၊ ၃၆ 
50 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၃၆ 
51 ဤတွင ်“လျိAE ဝ)က်ချက်အဆင့Z်)ိစာရွက်စာတမ်းများဆိ'သည်မ)ာ (ိ'ငင်တံကာစခံျိနစ်(ံ_နး်များအရ အမျိAးသားလံ'ြခံAေရး အကျိAးစးီပွား 

အမ)နအ်ကနZ်)ိသည့ ် စာရွက်စာတမ်းများြဖစသ်ည်။ သိ'ရ့ာတွင ် ဆိ'းဝါးေသာ လ9အ့ခွင့အ်ေရးများချိAးေဖာက်မ_များ၊ (ိ'ငင်တံကာ 

လ9သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ_ဆိ'ငရ်ာဥပေဒကိ' ြပငး်ထနစွ်ာချိAးေဖာက်မ_များ ((ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ_များ အပါအဝင)်၊ 

ပ'ဂùလိကလွတ်လပ်မ_()င့လံ်'ြခံAေရးတိ'ကိ့' ကျယ်ြပန ့စွ်ာချိAးေဖာက်မ_များ စသည့တိ်'(့ )င့ ် စပ်လျxးသည့ ် သတငး်အချက်အလက်များကိ' 

အမျိAးသားလံ'ြခံAေရးအေiကာငး်ြပချက်ြဖစ ်မည့သ်ည့အ်ေြခအေနတွငမ်) မထိနခ်ျနထ်ားသင့ေ်ပ။” ဟ' ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
52 ICJ ၏ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်Zံ)ိ ြပနလ်ည်က'စားမ_()င့ ် တာဝနယ်9တာဝနခံ်မ_ - အေြခြပAစထံားတိ'ငး်တာေလလ့ာမ_ (၂၀၁၈ ခ'()စ ် ဇနန်ဝါရီလ) 

စာမျက်()ာ ၂၇ 
53 လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ၁၁ အရ ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားသည် သးီြခားလွတ်လပ်မ_()င့ ်သမာသမတ်ကျစွာ ေဆာငရွ်က်ရန ်

လိ'အပ်ပါသည်။ လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒ ပ'ဒမ် ၆(ဂ) ()င့ ်၂၄ ကိ' လည်းà_ရန။် 
54 ၂၀၁၄ လ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငဥ်ပေဒတွင ် “ ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝင၏် ရာထ9းသက်တမ်းသည် ငါး()စ ် ြဖစသ်ည်။” (ပ'ဒမ် ၁၃) 

“ေကာ်မZ)ငအ်ဖဲွEဝငမ်ျားသည် တစဆ်က်တည်း ရာထ9းသက်တမ်း()စခ်'ထက် ပိ'မိ'တာဝန ် ထမ်းေဆာငခွ်င့ ် မZ)ိေစရ။” (ပ'ဒမ် ၁၄) ဟ9၍ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
55 ဥပမာ ICJ ၏ ကိ'ယ်စား ၁၉၆၂တွင ်ြမနမ်ာ(ိ'ငင်သံိ'သွ့ားေရာက်၍ စံ'စမ်းစစေ်ဆးခ့ဲမ_အေပ^ အစရီငခံ်စာ “Military Rule in Burma”, 

Bulletin of the International Commission of Jurists, အမ)တ် ၁၅ (၁၉၆၃), စာမျက်()ာ ၄-၁၀ ကိ'à_ရန။်  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/ICJ-Bulletin-15-1963-eng.pdf. 
56 ဥပမာ ICJ ၏ “ICJ ()င့ ် ြမနမ်ာအမျိAးသားလ9အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မZ)ငတိ်'၏့ စးီပွားေရး၊ လ9မ_ေရး()င့ ် ယxေကျးမ_အခွင့အ်ေရးများ 

ဆိ'ငရ်ာ ေဆွးေ(းွပဲွဖိ'ရမ်” ၂၀၁၈ ခ'()စ ်(ိ'ဝငဘ်ာလ ၂၆ ရက်ေန ့ https://www.icj.org/icj-and-myanmar-national-human-rights-

commission-forum-on-economic-social-and-cultural-rights/ တွငရ်Z)ိ(ိ'င။် 


