
 

 

    အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင 

ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန ္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ထည္ေဖာ္နိုင္ 
ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေလးရပ။္                                 

၂၀၁၉  ခုႏွစ္ႏု၀ိင္ဘာလ ၁၂  ရက္ 

ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္(MNHRC)မ ွနိုင္ငံအတြင္းရွ ိလူသားအားလုံး၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုအကာအကြယ္ေပးၿပီးျမႇင့္တင္နိုင္ဖို႔ရန ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့ ္ ျပဌာန္းဥပေဒအရ 
အာမခံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းသင့္ေၾကာင္း ICJ ၏ အစီရင္ခံစာမ ွဆိုသည္။ 

“ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန ္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ 
နိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေလးရပ”္ အမည္ရွိအစီရင္ခံစာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
(အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ားမွ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ အလြန္ဆိုးဝါးေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားပါ ပါဝင္သည္ဟုဆို) 
ကိုေျဖရွင္းေနသည့္ MNHRC ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ့လာသုံးသပ္ထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာကိ ုအဂၤလိပ ္
ဘာသာအျပင ္ျမန္မာဘာသာအျဖစ္ပါ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။ 

“ပိုမိုအရည္အခ်င္းရွိၿပီး လူထုကိုပိုမိုကိုယ္စားျပဳနိုင္မည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန႔္အပ္နိုင္ဖို႔ရန္ႏွင့ ္
ေကာ္မရွင္အား လြတ္လပ္မႈႏွင့ ္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္နိုင္ဖို႔ရန္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဦးေဆာင္ေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႕သည္ MNHRC ဥပေဒကိုေစာလ်င္စြာျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ဒျီပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ဒီခ်ဳပ ္
အစိုးရအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန ္အလားအလားမ်ားစြာရိွျပီး လုပ္သင့္တာလည္းၾကာပါၿပ”ီ 
ဟ ု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (ICJ) ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ေရွာင္ဘိန္းမ ွေျပာၾကားသည္။ 

“တခ်ိန္ထဲမွာလည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အားအနည္းဆုံးေသာသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ႏွင့္အာဏာမ်ားကိ ု
အစြမ္းကုန္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သင့ပ္ါတယ္” ဟူေရွာင္ဘိန္းမ ွထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဌာနတြင္းသုံးသပ္မႈႏွင့ ္အစိုးရအားတင္ျပထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတြင္ MNHRC ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒအားျပင္ဆင္ဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသိမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
မည္သည့္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမဆို ပညာရွင္မ်ားႏွင့ ္အမ်ားျပည္သူမွ အႀကံျပဳတင္ျပနိုင္ေအာင္ ျပည္သူ 
လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ 

“MNHRC ဟာ စာနယ္ဇင္းတြင ္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (နယ္စပ္ေဒသရွ ိ စစ္သား 
မ်ားရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွအစ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ပုံမွန္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားအဆုံး) ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အေရးယ ူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန ္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၿပီး က်ဴးလြန္မႈကိုခံခဲ့ရသူမ်ားအား တစုံတရာျပန္လည္ကုစား 
ေပးဖို႔ရန ္ အားထား၍မရျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ICJ ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ေရွာင္ဘိန္းမ ွ ေျပာၾကားသည္။ 
“MNHRCမ ွအေရးႀကီးေသာအမႈကိစၥမ်ားတြင္ အျမဲလိုလိုဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိျခင္းသည္ ေကာ္မရွင ္
တြင ္နိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဖို႔ရန္ လုံေလာက္သည့္ လြတ္လပ္မႈ 
မရွိေနေၾကာင္းကိ ုျပသလ်က္ရွိပါတယ္” ဟုေရွာင္ဘိန္းမ ွေျပာၾကားသည္။ 

ထင္ရွားသည့္အမႈတစ္ခုမွ စစ္တပ္၏ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈခံခဲ့ရၿပီး အသက္ေသဆုံးခဲ့ရေသာ သတင္းေထာက္ 
ကိုပါႀကီးအတြက္ တရားမၽွတမႈရရွိေအာင ္ေကာ္မရွင္မ ွဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ရန ္တုံ႔ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစပ္ါ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္ဟု MNHRC မ ွ ေလ့လာ 
တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ကိုပါႀကီးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားကို စစ္ခုံ႐ုံးတြင ္ တိတ္တဆိတ္ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး 
ကြင္းလုံးကၽြတ္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ “နယ္ေျမ 
ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး” မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဆိုးဝါးေသာလူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ထင္ရွားစြာ အသံတိတ္ေနခဲ့ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူ စြပ္ဆြဲေသာအမႈမ်ားကိ ုေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၃၇ 
အရ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ဲခ့ျခင္းမရ ိွေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ကိုက်ဥ္းေျမာင္းစြာ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့ ္မွတ္ယူထားျခင္းသည္ MNHRC အေနျဖင့ ္တရား႐ုံးတြင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေသာအမႈမ်ားကို စုံစမ္း 
စစ္ေဆးခြင့ ္မရွိျဖစ္ေနပါသည္။ 



ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေဒသ ႏွင့ ္က်ား၊မ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ကို 
ထပ္ဟပ္မႈ မရွိေပ။ ယင္းကဲ့သို႔ပုံစံသည္ အထူးသျဖင့ ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိေသာ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းနိုင္မည့ ္စြမ္းရည္ကို အားနည္းေစပါသည္။ 

၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒကိ ု ျပင္ဆင္ဖို႔ရန္လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ေပးမႈသည္ 
ေကာ္မရွင္၏စနစ္အရ သီးျခားလြတ္လပ္မႈကို အားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

“သာမန ္ ျပဌာန္းဥပေဒႏငွ့္စာလ ွ်င္ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္သည ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ပိုမိုခက္ခဲသည့္အတြက္ 
MNHRC ၏ နိုင္ငံေရးအရ အားနည္းမႈကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ICJ ၏ ဥပေဒအႀကံေပး 
ဂ်န္နီဒိုမီနိ ုမ ွေျပာၾကားသည္။  

“ဒီမိုကေရစ ီ ႏွင့ ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့ ္
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ အေရွ႕တီေမာ္ႏွင့ ္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔ရွ ိ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့ ္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္” ဟူ ဂ်န္နီဒိုမီနိ ုမ ွ
ေျပာၾကားသည္။  

ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ထည္ေဖာ္နိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေလးရပ္ကို ျမန္မာအစိုးရအား အႀကံျပဳ 
တင္ၿပ ထားပါသည္။ 

(၁) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏွင့ ္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သည ္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ 
နိုင္ဖို႔ရန္ႏွင့ ္ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ မတူကြဲျပားမႈ (လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေဒသ၊   က်ား၊မ ႏွင့ ္လိင္တိမ္းညႊတ္မႈအမွတ္ 
သညာမ်ား အပါအဝင)္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမ ွ ထင္ဟပ္နိုင္ဖို႔ရန္အတြက ္
ပြင့လ္င္းျမင္သာၿပီး ညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့ ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အဝင္မ်ားကိ ု ေရြးခ်ယ ္ခန္႔အပ ္
သင့္ပါသည္။ 

(၂) ေကာ္မရွငအ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုျဖန႔္က်က္ၿပီး က်ယ္ျပန႔္စြာ အဓိပြာယ ္
ဖြင့္ဆိုဖို႔ရန ္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆိုးဝါးဆုံးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ 
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ႏွင့ ္တရား႐ုံးသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအမႈအခ်ိဳ႕တို႔ 
အပါအဝင)္ ကိုေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန ္ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔   လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

(၃) MNHRC ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့ ္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ေကာင္မရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ခံအပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥက္ို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည့ ္အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒထဲတြင္ထည့္သြင္း ျပဌာန္း 
နိုင္ဖို႔ရန ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) လႊမ္းမိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ဥပေဒကိ ုျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

(၄) ေကာ္မရွင္၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈကို ရာသက္ပန ္ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ရန္ႏွင့ ္ မည္သည့္အစိုးရ 
တက္လာသည ္ျဖစ္ေစ ယင္းအဆင့္အတန္းကို တဖက ္သတ္ ျပင္ဆင္လို႔မရေစရန ္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး 
ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း၏ တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္ MNHRC အား 
အေျခခံဥပေဒထဲတြင ္ထည့္သြင္းျပဌာန္း ဖြဲ႕စည္းနိုင္ဖို႔ရန္အတြက ္လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳ 
သင့္ပါသည္။ 

https://icj.org/country/asia-pacific/southeast-asia/myanmar/ 
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