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ေရးသ& - ေ'(ာငဘ်ိနး် /(င့ ်ဂျနန်ဒီိ5မီ/ိ5 

 

အမျိ8းသားဒမီိ5ကေရစီအဖွဲ>ချ8ပ်အစိ5းရသည် ြမနမ်ာအမျိ8းသားလ&အ့ခွင့အ်ေရး 

ေကာ်မ'(င ် (Myanmar National Human Rights Commission – MNHRC) အား 

ပိ5မိ5ထိေရာက်မZ '(ိလာေစရန ်ချက်ချငး်ေဆာငရွ်က်ရမည့် အေရး\ကီးေသာ ြပ8ြပငေ်ြပာငး်လဲမZ 

များကိ5 အစိ5းရသက်တမ်း၏ ေနာက်ဆံ5း/(စ်တွင ်အေကာငထ်ည်ေဖာ်သင့ပ်ါသည်။ ယငး်က့ဲသိ5 ့ 

လ5ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ြမနမ်ာ/ိ5ငင်တံစ်၀နး်တွင ်လ&အ့ခွင့အ်ေရးကိ5 ပိ5မိ5ေလးစားလိ5က်နာေအာင် 

ြမdင့တ်ငေ်ပး/ိ5ငe်ပီး လ&အ့ခွင့အ်ေရးချိ8းေဖာက်မZများကိ5 ကာကွယ်သွားမည်ဆိ5သည့် အစိ5းရ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်ကိ5 ြပသ/ိ5ငပ်ါလိမ့မ်ည်။ 

ဖွဲ>စည်းeပီး'(စ်/(စf်ကာeပီးသည်အထ ိ လ&အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ'(င ် (MNHRC) သည ်

ေယဘ5ယျအားြဖင့ ် ထိေရာက်မZမ'(ိသလိ5၊  အမျိ8းသားအဆင့လ်&အ့ခွင့အ်ေရး အဖွဲ>အစည်း 

များဆိ5ငရ်ာ /ိ5ငင်တံကာ စံ/Zနး်များ/(င့ ် ြပည့်မ(ြီခငး်မ'(သိလိ5၊ ေကာ်မ'(ငကိ်5 လ&အ့ဖွဲ>အစည်း 

အတွငး်'(ိလ&အနည်းစ5ကသာအေလးအနက်ထားfကသည်။အေfကာငး်မ(ာ ေကာ်မ'(ငသ်ည ်

အစိ5းရထံမ( သီးြခားလွတ်လပ်မZ'(ိမေနသလိ5 /ိ5ငင်အံတွငး်'(ိ အဆိ5းဝါးဆံ5းေသာ 

လ&အ့ခွင့အ်ေရးချိ8းေဖာက်မZများ အထ&းသြဖင့စ်စ်တပ်ပါဝင ် ပတ်သက်ေသာ 

ချိ8းေဖာက်မZများ/(င့စ်ပ်လျiးeပီး တစ်စံ5တရာ အေရးယ&ေဆာငရွ်က်ြခငး် မ'(ိေသးေသာ 

ေfကာင့ ် ြဖစသ်ည်။ လက်'(ိေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျားသည် ြပ8ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး အတွက် 

အများြပည်သ&ဖတ်jZ/ိ5ငေ်သာ ေကာ်မ'(င၏်ကိ5ယ်ပိ5ငဆ်နး်စစ်သံ5းသပ်ချက် အစီရငခ်စံာ /(င့ ်

မဟာဗျmဟာစီမံချက် အပါအဝင ် ေြခလ(မ်းအချိ8>လ(မ်းeပီး ြဖစ်ေသာ်လည်း ေကာ်မ'(ငအ်ား 

ပိ5မိ5ထိေရာက်လာေအာင ်သည့်ထက်ပိ5eပီးေလးနက်ေသာြပ8ြပင ်ေြပာငး်လဲမZများ ေဆာငရွ်က် 

ဖိ5ရ့န ်လိ5အပ်ပါသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိ5ငရ်ာ ဥပေဒပညာ'(ငမ်ျားေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ> (International 

Commission of Jurists – ICJ) သည် ယငး်တိ5၏့ ေနာက်ဆံ5းထွက်'(ိထားေသာ 

ဥပေဒအကျiးချ8ပ် တငြ်ပချက်တွင ် ြမနမ်ာအမျိ8းသားလ&အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်ီမ( 

/ိ5ငင်အံတွငး်'(ိ လ&သားအားလံ5း၏ လ&အ့ခွင့အ်ေရးများကိ5 ပိ5မိ5ကာကွယ်ြမdင်တ့င/်ိ5ငေ်စရန ်

ေဆာငရွ်က်ရမည့် ြပ8ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး (၄) ချက်ကိ5 အfကံြပ8တငြ်ပထားပါသည်။ 

လ&အ့ခွင့အ်ေရး ေ'(>ေနများြဖင့ဖ်ွဲ>စည်းထားေသာ အစိ5းရမဟ5တ်သည့် အဖွဲ>အစည်း 

တစ်ခ5ြဖစ်သည့် ICJ သည ် ြမနမ်ာ/ိ5ငင်အံပါအဝင ် ကမtာတစ်ဝနး်'(ိ အမျိ8းသား 



အဆင့လ်&အ့ခွင့အ်ေရးအဖွဲ>အစည်းများ/(င့ ် အတ&တကွလ5ပ်ကိ5ငလ်ျက်'(ိပါသည်။ 

ဤအေတွ>အfကံ8များ၊ MNHRC ၏ ကိ5ယ်ပိ5င ် ေလ့လာဆနး်စစ်ချက်အစီရငခ်ံစာ၊ 

အရပ်ဘက်အဖွဲ>အစည်းများ /(င့ ်အမျိ8းသားအဆင့ ်လ&အ့ခွင့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာ အဖွဲ>အစည်းများ 

အြပည်ြပည်ဆိ5ငရ်ာမဟာမိတ်အဖွဲ>တိ5၏့ သံ5းသပ်ချက်များ စသည်တိ5အ့ေပvအေြခခံeပီး ICJ 

၏ တငြ်ပချက်တွင ် MNHRC သည် အမျိ8းသားအဆင့လ်&အ့ခွင့အ်ေရးအဖွဲ>အစည်းများ 

အတွက် စံ/Zနး်များကိ5 သတ်မ(တ်ေပးေသာ က5လသမဂwပါရီအေြခခသံေဘာတရားများ/(င့ ်

ပိ5မိ5ကိ5က်ညီမZ'(ိေစရန ် မည်သိ5ေ့ဆာငရွ်က် /ိ5ငသ်ညကိ်5 ေဖာ်ြပထားပါသည်။  လက်'(ိတွင ်

MNHRC သည် ပါရီအေြခခသံေဘာ တရားများကိ5 အြပည့်အဝလိ5က်နာမZမ'(ိေသာေfကာင့ ်

အမျိ8းသားအဆင့ ် လ&အ့ခွင့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာအဖွဲ>အစညး်များအြပည်ြပည်ဆိ5ငရ်ာ မဟာမိတ် 

အဖွဲ> မ( MNHRC ကိ5 အဆင့ ်(ခ) အြဖင့သ်ာ သတ်မ(တ်ထားပါသည်။ 

ပထမဦးစွာ သမyတ/(င့ ် ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငစ်ီစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ>တိ5သ့ည ်

လက်'(ိအဖွဲ>ဝငမ်ျား/(င့ ် မတ&ညဘီဲ  လ&အ့ခွင့အ်ေရးကိ5 စနစ်တကျ ြမdင့တ်ငက်ာကွယ် 

ေပး/ိ5ငေ်သာ အရည်အချငး်ြပည့်မ(ီေသာ အဖွဲ>ဝငမ်ျားကိ5 ေရွးချယ် ခန ့အ်ပ်ရနလိ်5အပ်ပါသည်။ 

ယငး်ကိ5 ချက်ချငး်ေဆာငရွ်က်သင့e်ပီး ေဆာငလ်ည်း ေဆာငရွ်က်/ိ5ငပ်ါသည်။ အေfကာငး်မ(ာ 

လက်'(ိတွင ် ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒအရ အနည်းဆံ5း'(ိရမည် ့ ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ> ဦးေရ (၇) 

ဦး/(င့သ်ာ ေဆာငရွ်က်ထားေသာေfကာင့ ် ြဖစ်သည်။ ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျားကိ5 ယငး်တိ5၏့ 

လ&အ့ခွင့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာက}မ်းကျငမ်Zအရ ေရွးချယ်သင့e်ပီး အဖွဲ>ဝငမ်ျားသည် လ&အ့ဖွဲ>အစည်း 

၏ မျိ8း/ယ်ွစ5၊ ဘာသာ၊ ေဒသ၊ ကျားမ၊ /(င့ ် လိငစ်တ်ိတိမ်း~�တ်မZ ခွဲြပားြခားနားမZတိ5ကိ့5 

ထငဟ်ပ်သင့ပ်ါသည်။ ထိ5က့ဲသိ5 ့ ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ်ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>အေပv အများြပညသ်&၏ 

ယံ5fကည်မZ အထ&းသြဖင့ ် ြမနမ်ာ/ိ5ငင်၏ံ လ&နည်းစ5အဖွဲ>များ၏ ယံ5fကည်မZ ပိ5မိ5'(ိလာမည ်

ြဖစ်သည်။ ထိ5အ့ြပင ် ေရွးချယ်ခန ့အ်ပ်ေရးလ5ပ်ငနး်စiသည် ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမZ'(ိeပီး 

လံ5ေလာက်ေသာ အfကံဉာဏမ်ျားနားေထာင ်eပီးလက်ခံ ေဆာငရွ်က်မZလည်း'(ိသင့ပ်ါသည်။ 

ဒ5တိယအချက်အေနြဖင့ ် ေကာ်မ'(င၏် လ5ပ်ပိ5ငခ်ွင့အ်ာဏာ/(င့ ် သီးြခားလွတ်လပ်မZ 

တိ5ကိ့5 ပိ5မိ5အားေကာငး်လာေစရန ် ဒခီျ8ပ်ပါတီလ�မ်းမိ5းေသာ ြပည်ေထာငစ်5လ�တ်ေတာ်သည် 

၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒကိ5 ြပငဆ်ငသ်င့ပ်ါသည်။ ြပငဆ်ငသ်င့ေ်သာဥပေဒပ5ဒမ်များထဲမ( 

တစ်ခ5မ(ာ ပ5ဒမ် ၃၈ ြဖစ်သည်။ ထိ5ပ5ဒမ် ၃၇ သည် တရားjံ5းသိ5ေ့ရာက်/(င့e်ပီးြဖစ်ေသာ 

လ&အ့ခွင့အ်ေရး ချိ8းေဖာက်မZစွပ်စွဲချက်များကိ5  MNHRC မ(စံ5စမ်းစစ်ေဆးခွင့ကိ်5 

ပိတ်ပငထ်ားသလိ5 ြဖစ်ေနပါသည်။ တရားစွဆဲိ5အေရးယ&မZများသည် လ&အ့ခွင့အ်ေရး/(င့ ်

အညီြဖစ်ေစရန ် ထိ5အမZများကိ5 ေစာင့f်ကည့်/ိ5ငဖ်ိ5ရ့နအ်တွက် MNHRC ၏အခနး်က�ကိ5 

ြမdင့တ်ငေ်ပးဖိ5ရ့န ် လိ5အပပ်ါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ် ရာဇဝတ်မZတစ်ခ5တွင ် တရားခံများ၏ 



မ�တေသာတရားစီရငမ်Z အခငွ့အ်ေရးရပိ5ငခ်ငွ့ကိ်5 ချိ8းေဖာက်ြခငး်'(ိမ'(ိကိ5 

ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျားမ( စံ5စမ်းစစ်ေဆးခငွ့ ်'(ိသင့ပ်ါသည်။ 

တတိယအချက်အေနြဖင့ ်လ�တ်ေတာ်၏ အေြခခံဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရးေကာ်မတီသည ်

လက်'(ိေဆာငရွ်က်ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖွဲ>စညး်ပံ5အေြခခံဥပေဒ ြပငဆ်ငေ်ရး၏ 

တစိတ်တေဒသအြဖင့ ် MNHRC ကိ5 အေြခခံဥပေဒအရဖွဲ>စည်းထားေသာ အဖွဲ>အစည်း 

အဆင့ ်သိ5ေ့ရာက်'(ိလာေစရန ်ြပငဆ်ငခ်ျက်များကိ5 အဆိ5ြပ8သင့ပ်ါသည်။ လက်'(ိ MNHRC 

ကိ5 သာမနြ်ပဌာနး်ဥပေဒြဖင့ ် ဖွဲ>စည်းတည်ေထာငထ်ားသြဖင့ ် ဥပေဒအသစ် (သိ5)့ အမိန ့ြ်ဖင့ ်

အလွယ်တက&ြပငဆ်င/်ိ5ငေ်ပသည်။ ြမနမ်ာ/ိ5ငင်၏ံ /ိ5ငင်ေံရးအက&းအေြပာငး်အေြခအေနကိ5 

ေထာက်jZသံ5းသပ် ရလ�ငM်NHRC ကိ5 အေြခခံဥပေဒအရဖွဲ>စည်းတည်ေထာငြ်ခငး်သည ်

အေမ�ာ်အြမင\်ကီးေသာ လ5ပ်ရပ်ြဖစ်ေပသည်။ ဒမီိ5ကေရစီစနစသ်ိ5က့&းေြပာငး်ေနသည့ ်

ကာလအတွငး် အေ'(>တီေမာ/(င့ ် ဖိလစ်ပိ5ငတိ်5၏့ အမျိ8းသားလ&အ့ခွင့အ်ေရး 

အဖွဲ>အစည်းများသည်လည်း ယငး်တိ5၏့ အေြခခံဥပေဒများတွင ် ထည့်သွငး်ြပဌာနး် 

တည်ေထာငထ်ားပါသည်။ ြမနမ်ာ/ိ5ငင်/ံ(င့မ်တ&ညီသည့်ေနာက်တစ်ချက်မ(ာ ယငး် 

/(စ်ဖွဲ>စလံ5းသည ် အမျိ8းသားအဆင့လ်&အ့ခွင့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာအဖွဲ>အစည်းများ အြပညြ်ပည်ဆိ5င ်

ရာမဟာမိတ်အဖွဲ> ၏ အဆင့သ်တ်မ(တ်ချက်တွင် (က) အဆင့ ် ရ'(ိထားfကပါသည်။ 

အေြခခံဥပေဒအရအကာအကွယ်ေပးထားြခငး်ြဖင့ ် /ိ5ငင်ေံရး လZိငး်လံ5းများfကားထဲ 

ေရာက်'(ိေနပါေစ MNHRC သည် ယငး်၏တာဝနမ်ျားကိ5 ပိ5မိ5ေဆာငရွ်က်/ိ5ငe်ပီး 

ယငး်သီးြခားလွတ်လပ်မZကိ5ထိနး်သိမ်းထား/ိ5ငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 

ချက်ချငး်လက်ငငး် ေဆာငရွ်က်ဖိ5ရ့နလိ်5အပ်ေသာ်လည်း ဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရး 

တစ်ခ5တည်းြဖင့ ် MNHRC ၏ ထိေရာက်မZ/(င့ ် ေကာ်မ'(ငအ်ေပv အများြပညသ်&ယံ5fကည်မZ 

တိ5းတက် ေကာငး်မွနလ်ာေအာင ် ေဆာငရွ်က်/ိ5ငမ်ည် မဟ5တ်ေပ။ ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျား၏ 

ချiးကပ်ပံ5/(င့ ် သေဘာထားများကိ5 ေြပာငး်လဲ/ိ5ငဖ်ိ5 ့ လိ5အပ်ပါသည်။ 

ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျားသည် /ိ5ငင်တံကာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မZေြမာက်ေသာ ဆိ5းဝါးေသာ 

ချိ8းေဖာက်မZများကိ5 ေြဖ'(ငး်ေဆာငရွ်က်/ိ5ငေ်အာင ် (ယခ5အချိနအ်ထိ ယငး်ကိစ�များ/(င့် 

ပတ်သက်eပီး တံ5ဠဘိာေဝေနလျက်'(ိသည်) ယငး်တိ5လ့5ပ်ပိ5ငခ်ွင့တ်ာဝနကိ်5 ကျယ်ြပန ့စ်ွာ 

ဆက်စပ်eပီး အဓပိ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိ5ရန ်လိ5အပပ်ါသည်။ 

ထိ5ြပ8ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးများကိ5 ချက်ချငး်ေဆာငရွ်က်/ိ5ငသ်လိ5 တeပိ8ငန်က် 

တည်းလည်း ေဆာငရွ်က်/ိ5ငပ်ါသည်။ ၂၀၁၄ MNHRC ဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရး /(င့ ်

အေြခခံဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရးတိ5သ့ည ် တeပိ8ငန်က်တည်းေဆာငရွ်က်/ိ5ငသ်လိ5 ေဆာငလ်ည်း 

ေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသည်။ ြပဌာနး်ဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရးသည် လက်'(ိဥပေဒ၏ 



အကန ့အ်သတ်များကိ5 ေြဖ'(ငး်ြခငး်ြဖစe်ပီး အေြခခံဥပေဒြပငဆ်ငေ်ရးသည် MNHRC အား 

အေြခခံဥပေဒ၏အကာအကွယ်/(င့ ် ဘ�ာေရးအရသီးြခားလွတ်လပ်မZပိ5မိ5'(ိလာေစရန ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖစသ်ည်။ တeပိ8ငန်က်တည်းတွင ် ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျားကိ5 

မတ&ကဲွြပားေသာအေတွ>အfကံ8များ/(င့ ် အမ(တ်သညာများကိ5 ထငဟ်ပ်/ိ5ငသ်&များကိ5 

ခန ့အ်ပ်သင့e်ပီး တဖက်တွငလ်ည်း ေကာ်မ'(ငအ်ဖွဲ>ဝငမ်ျားသည် ယငး်တိ5၏့ လ5ပ်ပိ5ငခ်ငွ့ ်

တာဝနမ်ျားကိ5 ပိ5မိ5ကျယ်ြပန ့စ်ွာြဖန ့က်ျက်ဆက်စပ်eပီး အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိ5 သင့ပ်ါသည်။ 

ထိ5ြပ8ြပငေ်ြပာငး်လဲမZများကိ5 ေဆာငရွ်က်သင့သ်ညမ်(ာ fကာeပီးြဖစပ်ါသည်။ သိ5 ့ြဖစ်၍ 

ြမနမ်ာ/ိ5ငင်အံတွငး်'(ိ လ&သားအားလံ5း၏ လ&အ့ခွင့အ်ေရးများကိ5 ပိ5မိ5ေစာင့ေ်'(ာက်/ိ5ငဖ်ိ5ရ့န ်/(င့ ်

တရားဥပေဒစိ5းမိ5းမZ/(င့ ် ဒမီိ5ကေရစီလ&အ့ဖွဲ>အစည်းတိ5 ့ တည်ေထာငေ်ရးကိ5 ဦးထိပ်ထား 

ေဆာငရွ်က်ေနသည်ကိ5 အမ(နအ်တိ5ငး်ြပသ/ိ5ငဖ်ိ5ရ့န ် ြပ8ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိ5 အချိနမ်ဆိ5ငး်ဘ ဲ

အေကာငထ်ည်ေဖာ်သင့ပ်ါသည်။  

 

ေ'(ာငဘ်ိနး်သည် ICJ ၏ ဥပေဒအfကံေပးြဖစe်ပီး ြမနမ်ာ/ိ5ငင်အံတွငး်'( ိ

လ&အ့ခွင့အ်ေရးကိစ�ရပ်များကိ5 ၂၀၁၃ ခ5/(စ်ကတည်းက ေဆာငရွ်က်လျက်'(ိပါသည်။ 

ဂျနန်ဒီိ5မီ/ိ5သည် ICJ တဲွဖက်ဥပေဒအfကံေပးြဖစ်eပီး ဖိလစ်ပိ5င/်ိ5ငင်၏ံ အမျိ8းသား 

လ&အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ'(ငတွ်င ် တာဝနထ်မ်းေဆာငခ်ဲ့ပါသည်။ ICJ ၏ အကျiးချံ8း 

အစီရငခ်ံစာကိ5 ြမနမ်ာဘာသာ /(င့ ် အဂ�လိပ်ဘာသာတိ5 ့ြဖင့ ် ေအာက်ပါ 

အငတ်ာနက်စာမျက်/(ာတွင ် ဖတ်jZ/ိ5ငပ်ါသည် - https://www.icj.org/four-immediate-

reforms-to-strengthen-the-myanmar-national-human-rights-commission/ 

 


