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အဓ ကအရကြာင့််းအချက့်မျာ်း 

• လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှုတ င့်ရ  ရော စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို 
ရ ြရ င့််းန ိုင့်ရန့်အတ က့် မဟာဗျျူဟာကျရော စိုရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်မှုေည့် 
က ီ်းကြပ့်ရဆာင့်ရ က့်မှု အဆင့် အဆင့် တ ိုင့််းတ င့် လိုပ့်က ိုင့်ရန့်လ ိုအပ့်ေည့်။ 
ကမာ္ အခင့််းအကျင့််း 
တ င့် အာဆီယအံ  ွဲွေ့ဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် Aarhus က န့်ဗင့််းရ င့််းတ င့် ပါဝင့် 
လိုပ့်ရဆာင့်ကြရန့် တ ိုက့်တ န့််းပါေည့်။ န ိုင့်ငမံျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအတ က့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ 
လိုပ့်ရပ့်က ို ပ ိုမ ိုအာ်းရကာင့််းရစရန့် န င ့် ကမ္ာန င့် အဝ မ့််း 
အေ အမ တ့်ပြျုခရံခြင့််းက ို ပ ံပ ို်းရန့် အတ က့် multilateral environmental 
agreements (MEAs) (အစ ို်းရ အချင့််းချင့််း၏ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
ေရဘာတညူခီျက့် စာချျုပ့်မျာ်း) န င့်  လ ူအခ င့်  အရရ်းဆ ိုင့်ရာ 
ေရဘာတညူခီျက့်မျာ်းတ င့် ၎င့််းတ ို ၏ ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်မှု 
က ိုလည့််းအေိုံ်းပြျုန ိုင့်ကြေည့်။ 

• ရဒေဝန့််းကျင့်အခင့််းအကျင့််းတ င့် အာဆယီအံ  ွဲွေ့ဝင့်န ိုင့်ငမံျာ်းေည့် 
ရဒေ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းန င့်  ဆရီလျှာ့်ရော ဥပရဒ ေတ့်မ တ့်ချက့် တစ့်ခိုက ို 
ည  န ှုင့််း တ ိုင့်ပင့်န ိုင့်ပါေည့်။  ၎င့််းေည့် ေရဘာတညူခီျက့် ပိံုစံမျ ျု်း ြင ့် 
ေတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်း ရရ  ရရ်း၊ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် မျာ်းပြျုလိုပ့်ရာတ င့် 
အမျာ်းပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််းပါဝင့်ခ င့်  ရရ  ရရ်း၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အရရ်း 
က စစမျာ်းတ င့် တရာ်းမျှတရော ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း ရရ  န ိုင့်ရရ်း၊ ေ ို မဟိုတ့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လိုပ့်ထိုံ်း 
လိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာန င ့် ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ ရှုရထာင ့်မျာ်း က ို ေတ့်မ တ့်ရပ်းမည ့် 
ကျယ့်ပြန ့်ရော ေရဘာတညူီချက့် တစ့်ခိုြ စ့်န ိုင့်ပါေည့်။ 

 
• လ ိုက့်နာမှုက ို အရထာက့်အကပူြျုရန့် အာဆယီံအ  ွဲွေ့ဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င့် အရရ်းအာ်း ရဒေတ င့််း 
ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်မှု နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို တည့်ရဆာက့်န ိုင့်ေည့်၊ ေ ို မဟိုတ့် 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 
(အာဆယီံအစ ို်းရ အချင့််းချင့််း၏ လ ူရပ ိုင့်ခ င့်  အခ င့် အရရ်း ဆ ိုင့်ရာရကာ့်မရ င့်) 
အာ်း အေစ့် ေ ို မဟိုတ့် လက့်ရ   ေရဘာတညူခီျက့်မျာ်းက ို 
လ ိုက့်နာမှု ျုမရ  ရော က စစမျာ်းက ို ပြန့်လည့် ေိုံ်းေပ့်န ိုင့်ခ င့်  အာဏာက ို 
အပ့်န င့််းန ိုင့်ေည့်။ 

 
• န ိုင့်ငံအခင့််းအကျင့််းတ င့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င့် အရရ်းက ို ထ ထ ရရာက့်ရရာက့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်န ိုင့်ရန့်၊ တရာ်းဥပရဒမျာ်း 
စိုရပါင့််းထာ်းမှု၊ တရာ်းရိုံ်းဆို်ံး ြတ့်ချက့်မျာ်းန င့်  မဝူါဒ မျာ်းလ ိုအပ့်ပါေည့်။ အထူ်းစစီဉ့်ထာ်းရော  

ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရိုံ်းမျာ်း (‘green benches’)  (‘အစ မ့််းရရာင့် ခိံုတန့််းရ ည့်မျာ်း’) မရ  ရေ်းရော 
တ ိုင့််းပြည့်မျာ်း၌ ၎င့််းတ ို က ို တည့်ရထာင့်ရန့် စဉ့််းစာ်းေင့် ကြပါေည့်။  ၎င့််းတ ို ေည့် ၎င့််းတ ို ၏ national 
human rights institutions (NHRIs) (အမျ ျု်းော်း လ ူအခ င့် အရရ်း အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း) ၏ စ မ့််းအာ်းက ို 
တည့်ရဆာက့်န ိုင့်ပါေည့်၊ ထ ိုေ ို မတည့်ရဆာက့်ရရေ်းပါက (NHRIs) မျာ်းက ိုတည့်ရထာင့်န ိုင့်ပါေည့်။ 
၎င့််းတ ို ေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င့် အရရ်းအတ က့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှု က ို 
အခ င့် ရကာင့််းယူ၍ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ ရခါင့််းရဆာင့်မှုက ိုလည့််း ပ ိုမ ိုအာ်းရကာင့််း ရစန ိုင့်ပါေည့်။ 

ရနာက့်ခအံရကြာင့််းအချက့်မျာ်း 

လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှု စတင့်  ွံေ့   ျု်းလာမှုက လနူ င့်  ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို  ြစ့်ရပေါ်လာရစရာ ၎င့််းတ ို က ို န ိုင့်ငံအအဆင့် ၊ 
ရဒေတ င့််း အဆင့် န င့်  ကမ္ာ အဆင့် စေ ြင့်  အဆင့် အဆင့် တ ိုင့််းတ င့် က ိုင့်တ ယ့် 
ရ ြရ င့််းရန့် လ ိုအပ့်လာပါေည့်။ လ ူေမ ိုင့််းတ င့် ပထမဦ်းဆိုံ်း အရနန င့်  လအူမျာ်း 
ေည့် ကမ္ာရမြက ်ီးက ို မ မ့််းမံပြျုပြင့်ရန့်အတ က့်  စိုရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်ခ င့်  
အာဏာက ို ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ထာ်းပါေည့်။ အရရ ွေ့ ရတာင့်အာရ ၌ အမျာ်းရတ ွေ့က ျုံ 
ခစံာ်းရနရရော ပြဿနာမျာ်း ြစ့်ေည့်  ရရပြင့်ထွဲတ င့်ရတ ွေ့ရရော စ န ့်ပစ့် 
ပလပ့်စတစ့်မျာ်း၊ နယ့်န မ တ့် ရကျာ့် ြတ့်  ြစ့်ရပေါ်ရနရော ရလထိုညစ့်ညမ့််း 
မှုမျာ်းန င့်  ရရစ်ီးလမ့််းမျာ်းန င့်  မြစ့်ကန့််းနာ်း ဇိုန့်မျာ်းထွဲရ   ရဘ်းအနတရာယ့်  ြစ့်ရစ 
တတ့်ရော စ န့် ပစ့်ပစစည့််းမျာ်းေည့် လ ူကျန့််းမာရရ်းန င့်  အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််း 
မှုမျာ်းအတ က့် ထ ခ ိုက့်ရနပါေည့်။ ထ ိုအချင့််းချင့််း ဆက့်န ယ့်ရနရော စ န့်ရခေါ်မှု 
မျာ်း၏ က စစရပ့်အတ က့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
လ ူအခ င့် အရရ်းက ို ခစံာ်းန ိုင့်ရန့်အလ ို င ာ ထ ရရာက့်စ ာ က ိုင့်တ ယ့်ရ ြရ င့််းန ိုင့်မည့်  
နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို မရ  မ ြစ့် လ ိုအပ့်ပါေည့်။ 

 
ဤစာတမ့််းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့် ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်
အရရ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ရော အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ကတ ကဝတ့် 
ပြျုထာ်းမှုမျာ်းက ို ရရ်းဆ ွဲညွှန့်ပြထာ်းပါေည့်။ န ဒါန့််းတ င့်ရ ေါ်ပြ ထာ်းခွဲ ေည ့် 
အတ ိုင့််း၊ ပညာရပ့်ရဝါဟာရေည့် တစ့်န ိုင့်ငံန င ့် တစ့်န ိုင့်င၊ံ န င ့် အာဆယီနံ ိုင့်ငံ 
မျာ်း အကြာ်းတ င့် က ွဲပြာ်းမှုရ  ေည့်က ို အေ အမ တ့်ပြျုလျှက့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခို  ရရ  ရရ်းအတ က့်   လိုပ့်နည့််းက ိုင့်နည့််းက ို    အဓ ကကျရော 

 

အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ အဓ ကရဒေ၏ ရမြမျက့်န ာေ င့်ပြင့်မြင့်က င့််း 
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အချက့်အ ြစ့် ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) (အာဆယီံ 
လ ူရပ ိုင့်ခ င့်  အခ င ့်အရရ်းမျာ်း ရကြငြာချက့်) တ င့်အေို်ံးပြျုထာ်းပ ီ်း၊ 'လိုံခ ျုံရော၊ 

ေန ့်ရ င့််းပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း’ 
အ ြစ့် ရည့်ညွှန့််းထာ်းပါေည့်။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၎င့််းတ ို ၏  ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခံ 
ဥပရဒမျာ်း၊ ဥပရဒမျာ်းန င ့် တရာ်းဥပရဒ စ ို်းမ ို်းရရ်း စနစ့်မျာ်းမ တဆင ့် တ ို်းတက့်မှု 
မျာ်း ပြျုလိုပ့်န ိုင့်ခွဲ  ရောအခါ န င ့် အာဆယီေံည့် ရဒေတစ့်ခို အရနန င ့်  
လနူ င ့် ေက့်ရ   ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဘိုံစ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို က ိုင့်တ ယ့်ရ ြရ င့််းရန့် 
အတ က့် ပ်ူးရပါင့််း စမီခံျက့်မျာ်းက ို  န့်တီ်းထာ်းရ  ရောအခါတ ို ၌ ကျင ့်ေို်ံးမှု 
နည့််းလမ့််းရကာင့််း မျာ်းက ို ရတ ွေ့ရ  ခွဲ ေည့်။ 

 
ဤေိုရတေနက ိုအေိုံ်းပြျု၍ ယခိုန ဂို်ံးချျုပ့်မည ့် အခန့််းက န ိုင့်ငံအဆင ့်၊ 
ရဒေတ င့််း အဆင ့် မျာ်းတ င့်ရ   လိုပ့်ရပ့်မျာ်းအတ က့် မဟာဗျျူဟာမျာ်းက ို ကမ္ာ 
တဝ မ့််း လိုပ့်ထို်ံးမျာ်းန င ့်အညီ အက ပံြျုထာ်းပါေည့်။ အဓ ကရည့်ရ ယ့်ချက့်မ ာ 
အရရ ွေ့ ရတာင့်အာရ တ င့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှု န င ့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်မှုက ို 

တ ို်းတက့် ရစရန့် ရည့်ရ ယ့်ပါေည့်။  ‘စ မ့််းလန့််းစ ိုရပြခြင့််း’ န င ့် က ီ်းပ ာ်း 
ရအာင့်မြင့်မှု န စ့်ခို စလို်ံး၏အဓ ပပါယ့်မ ာ ခ ွဲခြာ်းမှုလို်ံးဝမရ  ဘွဲ လတူ ိုင့််းေည့် 
natures contributions to people (NCP) (ေဘာဝ၏ လမူျာ်းအာ်း 
ရပ်းကမ့််းထာ်းမှုမျာ်း) မ ရရ  ရော အရည့်အရေ ်း ရကာင့််းရော ဘ၀က ို 
ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ရန့် န င ့် လက့်ရ  န င ့် အနာဂတ့်၏ မျ ျု်းဆက့်မျာ်းအတ က့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို ကာက ယ့် ရစာင ့်ရရ ာက့်ရပ်းန ိုင့်ခြင့််း က ိုဆ ိုလ ိုပါေည့်။ 

န ိုင့်ငတံ င့််း လိုပ့်ရပ့်မျာ်း 
ဥပရဒမျာ်း 
အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်င၊ံ  ီလစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံ၊ ယ ို်းဒယာ်းန ိုင့်ငနံ င ့် ဗယီက့်နမ့် န ိုင့်ငံတ ို ေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို ၎င့််းတ ို န ိုင့်ငံ၏ 
အမြင ့်ဆိုံ်းဥပရဒ ေတ့်မ တ့်ချက့် ြစ့်ရော   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒမျာ်းထွဲတ င့် 
ရ င့််းလင့််းပြတ့်ော်းစ ာ တရာ်းဝင့် အေ အမ တ့်ပြျုထာ်းပ ီ်း  ြစ့်ပါေည့်။  
တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းက မရလ်းရ ာ်းန ိုင့်ငံ  ယ့်ဒရယ့်    ွဲွေ့စည့််းအိုပ့်ချျုပ့်ပိံု 
အရခြခဥံပရဒ၏ အပ ိုဒ့် ၅ တ င့် ရည့်ညွှန့််းထာ်းေည ့်အတ ိုင့််း ဘ၀အတ က့် 
အခ င ့်အရရ်း၏ အရကြာင့််းအရာက ို အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းပြေည ့်အရလျာက့်  
မရလ်းရ ာ်းန ိုင့်ငံေည့် ဤအခ င ့်အရရ်းအာ်း အကြွင့််းမွဲ  အေ အမ တ့်ပြျုကာ 
ထ ိုစည့််းကမ့််းချက့်၌ လက့်ခံန ိုင့်ရလာက့်ရအာင့် ရကာင့််းမ န့်ပ ီ်း  ညစ့်ညမ့််းမှု 
ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ င့် ရနထ ိုင့်န ိုင့်ေည ့် အခ င ့်အရရ်း ပါရ  ေည့်က ို 
အရကြာင့််းပြထာ်းေည့်။ ဘရူန ိုင့််းန ိုင့်ငံ၊ ကရမာ္ဒီ်းယာ်းန ိုင့်ငံ၊ လာအ ို 
ပြည့်ေ ူဒီမ ိုကရက့်တစ့် ေမမတန ိုင့်ငံ၊ မြန့်မာန ိုင့်ငံန င ့် စင်္ကာပနူ ိုင့်ငံတ ို ေည့် 
ဤအခ င ့်အရရ်းက ို   ွဲွေ့စည့််းအိုပ့်ချျုပ့်ပိံု အရခြခဥံပရဒတ င့် တရာ်းဝင့် 
လက့်ခထံာ်းခြင့််းမရ  ပါ။526 ေ ို ရာတ င့်၊ ၎င့််းတ ို ေည့် ဤအခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်ဝတထျု 
ဆ ိုင့်ရာန င ့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််း ဆ ိုင့်ရာ ရှုရထာင ့်မျာ်းက ို ထ ိုန ိုင့်ငံမျာ်း၏ ပြည့်တ င့််း 
ဥပရဒမျာ်းန င ့် တရာ်းရိုံ်း ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်းတ င့် အတ ိုင့််းအတာ တစ့်ခိုအထ ော 
အေ အမ တ့်ပြျု ထာ်းပါေည့်။ 

 
  လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံ၏ ရလရကာင့််းရလေန ့်န င ့် ဆက့်န ယ့်ရနရော လိုပ့်ထိုံ်း 
လိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းအာ်း ရည့်ညွှန့််းထာ်းေကွဲ ေ ို  န ိုင့်ငံမျာ်း ေည့် 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ရ   ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းအတ က့် ရိုပ့်ဝတထျုဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံပ ီ်း 
 ြစ့်ေည့်။527 ရဘ်းကင့််းရော ရာေဦတို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို အေ အမ တ့်ပြျု 
ပါေည့်၊ ဥပမာ၊ ယ ို်းဒယာ်းဘိုရင့်န ိုင့်ငံ၏   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒက ို 
ကြည ့်ပါ။528   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒ၏ စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းန င ့် ဥပရဒမျာ်း ေည့် 
လည့််း ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လ ိုအပ့်ချက့် 

 
ဆ ိုလ ိုရီဂျ ျု၊ အရရ ွေ့ဂျာဗာ်း၊ အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်ငံတ င့် ရရချ ျု ငါ်း မ့််းလိုပ့်ငန့််းေည့် 
အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုမျာ်းက ို ပံ ပ ို်းရပ်းေည့် 

 
ထွဲမ  အချက့်အချ ျု က ို ရည့်ညွှန့််းထာ်းပါေည့်။ ဥပမာအာ်း ြင ့်၊ ၂၀၁၇ ခိုန စ့် 
ယ ို်းဒယာ်းန ိုင့်င၏ံ   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒ၌ ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရောရရ၊ 
လိုရံလာက့်ရော မ လလာရရဆ ို်းနိုတ့် စနစ့်န င ့် ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရော 
ရာေဦတျုရ  ရရ်းတ ို က ို ရည့်ညွှန့််း ရ ေါ်ပြထာ်းပါေည့်။529 

 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လ ိုအပ့်ချက့် 
မျာ်းန င ့် ဆက့်န ယ့်မှုမျာ်း၏ အခြာ်း ဥပမာမျာ်း ြစ့်ေည ့် ရဘ်းအနတရာယ့် 
ကင့််းရောရရ၊ မ လလာရရဆ ို်းနိုတ့်စနစ့်န င ့် အဆ ပ့်ကင့််းမွဲ ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
မျာ်းတ င့် ရနထ ိုင့်ရန့်၊ အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရန့်၊ ပညာေင့်ရန့် န င ့် ရဆာ ကစာ်းရန့် 
အခ င ့်အရရ်း တ ို က ို Singapore's Water Pollution Control and 
Drainage Act (စင်္ကာပနူ ိုင့်ငံ၏ ရရညစ့်ညမ့််းမှု ထ မ့််းေ မ့််းရရ်းန င ့် 
ရရေ ယ့်ရမြာင့််း ဥပရဒ) န င ့် ၎င့််း၏ Pollution Control Act (ညစ့်ညမ့််းမှု 
ထ မ့််းေ မ့််းရရ်းဥပရဒ) ထွဲတ င့် ပြဋ္ဌါန့််းထာ်းေည့်က ို ရတ ွေ့ရ  န ိုင့်ပါေည့်။530 

 
ရကာင့််းမ န့်ရော ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းန င ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် 
တ ရစ္ဆာန့်မျာ်း က စစန င ့်ပတ့်ေက့်၍ ၂၀၁၃ ခိုန စ့် Socialist Republic of 
Vietnam (ဆ ိုရ ယ့်လစ့် ဗယီက့်နမ့် ေမမတန ိုင့်ငံ) ၏  ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခဥံပရဒ၌ 
ေဘာဝန င ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် အတ ရစ္ဆာန့်မျာ်းက ို ကာက ယ့် 
ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် န ိုင့်ငံ၏ ကတ ကဝတ့် ပြျုထာ်းချက့်မျာ်းက ို ထည ့်ေ င့််း 
ထာ်းပါေည့်။ မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရစ္ဆာန့်မျာ်းတ င့် လနူ င ့်ေဘာဝ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ ို  အပြန့်အလ န့် ဆက့်စပ့်လိုပ့်ရဆာင့်မှုမ  ရပေါ်ရပါက့်လာရော 
စ ိုက့်ပျ ျု်းရရ်းဆ ိုင့်ရာ မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အရာမျာ်း ပါဝင့်ပ ီ်း ၎င့််းေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ပ ်ီး ရည့်ရ ည့်တန ့်စ ာ အစာ်းအစာ ထိုတ့်လိုပ့်ရပ်းန ိုင့်ခြင့််း ဟိုရခေါ်ေည ့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရနာက့်ထပ့် 
လ ိုအပ့်ချက့် တစ့်ခိုအတ က့် မရ  မ ြစ့်ရော အရာပင့် ြစ့်ပါေည့်။   ံွေ့   ျု်းဆွဲ 
န ိုင့်ငံမျာ်းတ င့် စ ိုက့်ပျ ျု်းရရ်းကဏ္ဍေည့် အစာ်းအစာမျာ်း လိုံရလာက့်စ ာ ရရ  န ိုင့်မှု 
အတ က့် အိုတ့်မြစ့်ေ  ယ့် ြစ့်ပ ီ်း အ မ့်ရထာင့်စို၊ အေ ိုက့်အဝန့််း531 န င ့် အခြာ်း 
ဆက့်စပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရရော က ီ်းကြပ့်လိုပ့်က ိုင့်မှုအဆင ့်မျာ်း၌ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ 
ပါဝင့်လိုပ့်ရဆာင့်မှုမရ  ဘွဲ အစာ်းအစာမျာ်း လိုံရလာက့်စ ာ ရရ  န ိုင့်ရန့် 
မ ြစ့်န ိုင့်ပါ။532 ထ ို ရကြာင ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့် 
အရရ်း၏ ချ တ့်ဆက့်ရပါင့််းစပ့်ရန့် လ ိုအပ့်ရောအင်္ဂါရပ့်မ ာ ကျန့််းမာရရ်းန င ့် 
ညီည တ့်ပ ်ီး အဟာရပြည ့်ဝရော အစာ်းအစာမျာ်း ရပ်းကမ့််းန ိုင့်ရန့် ေက့်ရ   
 ြစ့်တည့်မှု စနစ့်၏ ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းတ င့် ပါရ  ရော ကျာ်းမ တန့််းတူညမီျှမှု န င ့် 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ ကဏ္ဍပင့် ြစ့်ေည့်။ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုလ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခခံြင့််းအပြင့်

 
 

526. See Chapter 2, p 42 

527. UN HRC, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the 

Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, 40th sess, UN Doc A/HRC/40/55 (2019); 

Philippine Clean Air Act 1999, s 2; ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017) 

67 

528. Constitution of Thailand 2017, s 258 

529. ibid 

530. Clive Briffett and Jamie Mackee, ‘Environmental Assessment in Singapore: An Enigma Wrapped up in a Mystery!’ 

Impact Assessment and Project Appraisal, 20:2, pp 113-125 

531. Revathi Balakrishnan, Rural Women and Food Security in Asia and the Pacific: Prospects and Paradoxes. (FAO, 2005) 

532. See Chapters 1 and 5 in this report 
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မြန့်မာန ိုင့်ငမံ  မြင ့်ရဇာ့်ေည့် 2015 Goldman Environmental Prize (၂၀၁၅ Goldman 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဆို) က ို ရရချ ျု ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း၏ တန့်  ို်းက ို ေ နာ်းလည့်မှု 
အာ်း တ ို်းမြ င ့်ရစခြင့််းအတ က့် ချီ်းမြ င ့်ခြင့််းခရံေည့် 

 

အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံ အမျာ်းအပြာ်းေည့် ၎င့််းတ ို ၏ န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒမျာ်း 
တ င့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံရန့် 
လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ အခန့််း ၃ တ င့် အချက့်အလက့်က ို ရယနူ ိုင့်မှု၊ 
အမျာ်းပြည့်ေ ူ ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှု၊ န င ့် တရာ်းစရီင့်ရရ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
ထ ခ ိုက့်မှုအတ က့် ထ ရရာက့်ရော ပြန့်လည့်ကိုစာ်းချက့်မျာ်းတ င့် ဝင့်ရရာက့် လိုပ့်
ရဆာင့်န ိုင့်မှု တ ို က ို ရရ  ရစရန့် န ိုင့်ငံတ င့််း စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းက ို ရ ာ့်ပြေည့်။  

 
အခန့််း ၂၊ ၃၊ န င ့် ၄ တ င့် အခြာ်းန ိုင့်ငမံျာ်း န င ့် ရဒေမျာ်းန င ့် အလာ်းတူ533 
အာဆယီံ အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒအရ တရာ်းဝင့်လက့်ခမံှု၏ 
အကျ ျု်းပြျုမှုမျာ်းက ို ရတ ွေ့က ျုံပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ အဆ ိုပါ တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှုက 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို စိုစည့််းေည ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒမျာ်းက ို 
ပြဌာန့််းရန့် န င ့် ထ ိုအခ င ့်အရရ်း ချ ျု်းရ ာက့်မှုက ို ကာက ယ့်ေည ့် တရာ်းရိုံ်း 
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း အတ က့် အရခြခကံ ို ရပ်းကမ့််းပါေည့်။ န ိုင့်ငံမျာ်းက န ိုင့်ငံတ င့််း 
ဥပရဒမျာ်း ြင ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအာ်း 
တရာ်းဝင့်လက့်ခံရောအခါ ၎င့််းတ ို ေည့် န ိုင့်ငံ န င ့် စ်ီးပ ာ်းရရ်း လိုပ့်ငန့််းမျာ်း 
ကွဲ ေ ို  အခြာ်းတာဝန့်ရ  ေူမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်းန င ့် ပတ့်ေက့်၍ ရ င့််းလင့််း 
ပြတ့်ော်းစ ာ ရ ာ့်ပြကြေည့်။ ဤအခ င ့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့်လက့်ခခံြင့််းေည့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ကာက ယ့်ရရ်း ဥပရဒမျာ်းကွဲ ေ ို  အခြာ်းဥပရဒပြျုခြင့််း 
လိုပ့်ငန့််းမျာ်း အတ က့် အရထာက့်အကူပြျုရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို  န့်တီ်း 
န ိုင့်ရစေည့်။ အခန့််း ၂၊ ၃ န င ့် ၆ တ ို တ င့် က ွဲပြာ်းခြာ်းနာ်းရော အာဆီယံ 
အေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ဥပရဒပြျုေူမျာ်းကဤအခ င ့်အရရ်း၏ အရကြာင့််းအရာ 
အာ်း ရ ာ့်ပြပိံုက ို အကျယ့်ရ ာ့်ပြထာ်းေည့်။ 

 
တရာ်းစရီင့်မှုရရ်းရာ အေ အမ တ့်ပြျုမှု 

 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို လတူ ိုင့််းခံစာ်းန ိုင့် 
ရစရန့် ဥပရဒတစ့်ခိုတည့််း ြင ့် မစ မ့််းန ိုင့်ပါ။ လ ပ့်လပ့်ရော တရာ်းစီရင့်ရရ်း 
န င ့့််လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့် အာဏာရ  ရော အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို လက့်ဝယ့်ထ န့််းေ မ့််း 
ထာ်းေူမျာ်းေည့် အညအီမျှ အရရ်းက ီ်းပါေည့်။ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို လက့်ဝယ့် 
ထ န့််းေ မ့််း ထာ်းေူမျာ်းက တရာ်းရိုံ်းေ ို လာရရာက့်ရောအခါ တရာ်းေူက ီ်း 
မျာ်းေည့် ၎င့််းတ ို ၏ တရာ်းဝင့်ထိုတ့်ပြန့်န ိုင့်မှု အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို အေိုံ်းပြျု၍ 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ 
 

အရကြာင့််းအရာက ို ေတ့်မ တ့်ရန့် အဓ က ဥပရဒေမျာ်းက ို ထပ့်မရံလ်းနက့်စ ာ 
ရ ာ့်ပြပ ီ်း အဆင ့်ဆင ့် တ ို်းတက့်ရအာင့် အဓ ပပါယ့်  င ့်ဆ ိုေည့်။ ဥပမာ၊   လစ့်ပ ိုင့် 
  ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒဆ ိုင့်ရာ တရာ်းရိုံ်းက မျ ျု်းဆက့်မျာ်းဆ ိုင့်ရာ 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် တာဝန့်မျာ်းက ို တရာ်းဝင့် လက့်ခံခွဲ ပ ်ီး ြစ့်ေည့်။534 
မရလ်းရ ာ်းန ိုင့်ငံတ င့် တရာ်းစရီင့်ရရ်းက Tan Teck Seng န င ့် Suruhanjaya 
Perkhidmatan Pendidikan န င ့် အခြာ်းတစ့်ဦ်း ၏အမှု၌ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့်   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒဆ ိုင့်ရာ အခ င ့်အရရ်းအာ်း 
အကြွင့််းမွဲ  တရာ်းဝင့်လက့်ခရံန့် ကူညီပံ ပ ို်းရပ်းခွဲ ေည့်။535 

 
တရာ်းစီရင့်ရရ်း၏ ကဏ္ဍေည့် အရရ်းက ီ်းေည ့်အရလျာက့် အချ န့် 
အကန ့်အေတ့်လည့််း ရ  ပါေည့်။ အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်င၏ံ တရာ်းရို်ံးချျုပ့်က 
စာ်းအိုန့််းဆီ ရ ်းနှုန့််းရလျှာ ချမှုမျာ်း န င ့် ပတ့်ေက့်ေည ့် န ိုင့်ငံမ  ထ န့််းေ မ့််း 
ထာ်းရော အချက့်အလက့်မျာ်းက ို ထိုတ့်ပြန့်ရပ်းရန့် အမ န ့်ထိုတ့်ရော အမှုတ င့် 
ရတ ွေ့ရ  ရေကွဲ ေ ို  အစ ို်းရရအဂျင့်စမီျာ်းေည့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း၏ ဆို်း ြတ့်ချက့် 
မျာ်းက ို ရဆာက့်ရ က့်ရန့် ပျက့်က က့်န ိုင့်ေည့်။ 

 
မဝူါဒမျာ်းန င ့် အလိုပ့်အမှုရဆာင့် ဆို်ံး ြတ့်ချက့်မျာ်း 

 
တာဝန့်ရ  ေူမျာ်း န င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို လက့်ဝယ့်ထ န့််းေ မ့််း ထာ်းေူမျာ်းအကြာ်း 
လှုပ့်ရ ာ်းရပြာင့််းလွဲရနရော အပြန့်အလ န့် တိုံ ပြန့်ဆက့်ေ ယ့်မှုက ို မ်ီးရမာင့််း 
ထ ို်းပြေည ့်အပြင့် ဤအစီရင့်ခံစာက ဥပရဒပြျုခြင့််း န င ့် မဝူါဒလိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်း 
ဆက့်န ယ့်ရနပိံုက ို ပြေပ ီ်း ြစ့်ပါေည့်။ မဝူါဒတစ့်ခိုေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို န င ့်ဆက့်စပ့်ရော ရာေဦတို ရပြာင့််းလွဲခြင့််းအတ က့် Paris 
Agreement (ပွဲရစ့်စ့် စာချျုပ့်) ေ ို မဟိုတ့် Convention on Biological 
Diversity (CBD) (ဇ၀ီရထ ပြာ်းမှုအတ က့် ေရဘာတညူခီျက့် စာချျုပ့်) ကွဲ ေ ို  
MEAs မျာ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ရော န ိုင့်ငံမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်းက ို အ
ရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရန့် နည့််းလမ့််းမျာ်း ြစ့်န ိုင့်ေည့်။ အာဆီယ၏ံ န ိုင့်င ံ ၁၀ 
န ိုင့်ငံအာ်းလို်းေည့် UN Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) (ရာေီဥတို ရပြာင့််းလွဲခြင့််းအတ က့် UN မရူဘာင့် ေရဘာ 
တညူခီျက့်စာချျုပ့်) အရ လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်မျာ်း၏ အစ တ့်အပ ိုင့််း 
အရနန င ့် ၎င့််းတ ို ၏ Intended Nationally Determined Contributions 
(INDCs) ရည့်ရ ယ့်ထာ်းရော န ိုင့်ငံလို်းဆ ိုင့်ရာ ဆိုံ်း ြတ့်ထာ်းေည ့် 
ကညူရီထာက့်ပ ံမှုမျာ်းက ို ၂၀၁၅ ရနာက့်ဆိုံ်းထာ်း၍ တင့်ေ င့််းခွဲ ပါေည့်။536 
ထ ို ရကြာင ့် န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒမျာ်းက မဝူါဒ အရေ်းစ တ့်မျာ်းက ို ပ ံပ ို်းရပ်းပ ီ်း 
ထ ိုမဝူါဒမျာ်းက ို အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းက က ွဲပြာ်းရော MEAs မျာ်းအရ 
န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ကတ ကဝတ့် ပြျုမှုမျာ်းက ို  ြည ့်ဆည့််းရပ်းေည ့် အရလျာက့် စိုရပါင့််း 

ည   န ှုင့််း ရဆာင့်ရ က့်ရော လိုပ့်ရပ့်မျာ်း၏ ‘ဆင ့်ကွဲအကျ ျု်းရပ်းမှု က င့််းဆက့်’ 
တစ့်ခို  ြစ့်ရပေါ်လာပါေည့်။ 

 
မဝူါဒမျာ်းေည့် ၎င့််းတ ို အာ်း အရကာင့်အထည့် မရ ာ့်မခြင့််း အေိုံ်းမဝင့်ပါ။ 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ တ င့်ရ  ရော အခ င ့်အရရ်းမျာ်း လက့်ဝယ့် ထ န့််းေ မ့််းထာ်း 
ေမူျာ်းေည့် တစ့်ခါတစ့်ရံ အမျာ်းပြည့်ေူ အကျ ျု်းစီ်းပ ာ်းအတ က့် ထ ရရာက့်ရော 
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း ချမ တ့်ရပ်းရန့် အစ ို်းရ စမီခံန ့်ခ ွဲရရ်း ရိုံ်းမျာ်းေ ို  ေ ာ်းရရာက့်ကာ 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို 
ရတာင့််းဆ ိုခွဲ ပါေည့်။ ဥပမာ၊ လမူျာ်း၏ အေက့်ရမ ်း ဝမ့််းရကျာင့််းမှုက ို 
အရထာက့်အပံ  ရပ်းရော မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း ထူထပ့်စ ာ 
ရ  ေည ့် ပင့်လယ့်ရနရာမျာ်းက ို ကာက ယ့် ရစာင ့်ရရ ာက့်မှုန င ့် ပတ့်ေက့်၍ 
ဗယီက့်နမ့် န ိုင့်ငံ၌ အချက့်အလက့်မျာ်းအတ က့် အခ င ့်အရရ်းက ို civil society 
organisations (CSOs) (အရပ့်ော်းအေင့််းအ  ွဲွေ့မျာ်း) က ရတာင့််းဆ ို 
ခွဲ ပါေည့်။537 

 
 

 

533. See e.g. HRC, Right to a healthy environment: good practices, Report of the Special Rapporteur on the issue 

of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/43/53 

(2019) 

534. Oposa v Factoran Supreme Court of the Philippines G.R. No. 101083 (1993) 

535. As quoted in HA Rahman, ‘Human Rights to Environment in Malaysia’ 1 Issue 59 No 1 Health and the Environment 
Journal 

(2010) 61-63 

536. See more at https://unfccc.int/ 

537. Transportation News (25 July 2017); Thanh Niên news video (26 July 2017) 
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ဤအစီရင့်ခံစာက ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
လမူျာ်းက ခစံာ်းန ိုင့်ရန့် အေ ိုက့်အဝန့််းမ  ထင့်မြင့် ရပြာဆ ိုချက့်မျာ်းေည့်လည့််း 
လိုံရလာက့်ရော အာ်းရကာင့််းမှု ရ  ရမည့်က ို ပြေခွဲ ပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ 
အချ ျု ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ရည့်ရ ယ့်ချက့်မျာ်း ြင ့် ပြျုလိုပ့်ေည ့် အေ ိုက့်အဝန့််း 
စည့််းရိုံ်းခြင့််း လိုပ့်ရပ့်မျာ်းက ရဒေတ င့််း ထင့်မြင့်ရြပာဆ ိုချက့်မျာ်းက ို ရပါင့််းစည့််း 
န ိုင့်ရစကာ ရဒေခံ ရနထ ိုင့်ေူမျာ်းက ို ၎င့််းတ ို အာ်း အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်ရစမည ့် 
  ံ   ျု်းမှုမျာ်းအတ က့် ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် ချရာ၌ ပ်ူးရပါင့််း လိုပ့်ရဆာင့်ရန့် အာ်းရပ်း 
န ိုင့်ေည့်။ ရဒေတ င့််းရ   အခ င ့်အရရ်းမျာ်း လက့်ဝယ့် ထ န့််းေ မ့််းထာ်းေူမျာ်းေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းန င ့် ဆက့်န ယ့် 
ရနေည ့် ဥပရဒရရ်းရာန င ့် ေ ပပံနည့််းကျ တ ို်းတက့်မှုမျာ်းက ို ေ ရ  နာ်းလည့်ပ ီ်း 
ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ရန့် အလ ို င ာ န ိုင့်ငံတ င့််း၊ ရဒေတ င့််း န င ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ 
အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း န င ့်လည့််း အပြန့်အလ န့် ဆက့်ေ ယ့်တိုံ ပြန့်န ိုင့်ေည့်။ 

 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ ကဏ္ဍ 

 
မျာ်းစ ာလ ိုအပ့်ရော အေ င့်ရပြာင့််းလွဲမှုက ို  ြစ့်ရပေါ်လာရစရန့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ 
ကဏ္ဍေစ့်အရကြာင့််းက ို ရပြာဆ ိုရန့် လ ိုအပ့်လာပါေည့်။ အခန့််း ၅ တ င့် 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို ကာက ယ့်ရစာင ့် ရရ ာက့်ခြင့််း န င ့် 
အ မ့်ရထာင့်စိုမျာ်း၊ ရဒေခ ံ အေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်း၊ န င ့် န ိုင့်ငံမျာ်းအတ က့် ခ ွဲ
ရ၀ကျင့် ့်ေို်ံးေည ့် စမံျာ်းက ို  န့်တီ်းခြင့််းတ ို ၌ အရရ်းပါရော ကဏ္ဍမျာ်းတ င့် 
ပါဝင့်ပိုကံ ို နည့််းလမ့််းမျာ်းစ ာ ြင ့် အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းပြပါေည့်၊ ေ ို ရာတ င့် 
၎င့််းတ ို ၏ ပ ံပ ို်းမှုက ို လိံုရလာက့်စ ာ အေ အမ တ့်ပြျုခြင့််း ေ ို မဟိုတ့် အမျာ်းပြည့်ေူ 
ေ ရ  ခြင့််း မရ  ရေ်းပါ။ 

 
ထ ိုအခန့််းတ င့် အမျ ျု်းေမ်ီး ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေတင့််းစာဆရာမျာ်း န င ့် 
မဒီီယာပ ံပ ို်းေမူျာ်းက အာ်းလို်ံးအတ က့် အချက့်အလက့်မျာ်း ရယခူြင့််းက ို 
တ ို်းမြင ့်ရစေည ့်အရလျာက့် အမျ ျု်းေမီ်းမျာ်း၏ မဒီီယာလိုပ့်ငန့််းတ င့် 
ပါဝင့်လိုပ့်ရဆာင့်မှုက ို ရကာင့််းမ န့်ရော ကျင ့်ေို်ံးမှုဥပမာ တစ့်ရပ့်အရနန င ့် 
မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြပါေည့်။  မဒီီယာမျာ်းတ င့်ရ  ရော အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းေည့် 
စပံြနမနူာမျာ်း အရနန င ့် အခြာ်းေူမျာ်း၏ အမြင့်န င ့် အေ ပညာမျာ်းက ို 
ကျယ့်ပြန ့်ရစပ ်ီး ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းန င ့် 
ပတ့်ေက့်ေည ့် အမျာ်းပြည့်ေူ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချရော က စစမျာ်းတ င့် 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းက ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ေည ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်က ို ရရ  ရစေည့်။ 
မရလ်းရ ာ်း န င ့် ဗယီက့်နမ့်န ိုင့်ငံတ ို ေည့် မဒီီယာအပ ိုင့််းကဏ္ဍ၌ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း 
ပါဝင့်လိုပ့်ရဆာင့်မှု အရတာ့်အတန့် မျာ်းပြာ်းရော န ိုင့်ငံမျာ်း ြစ့်ေည့်။ 
ထ ိုန ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၎င့််းတ ို  ရလ လာေ ရ  ထာ်းရော ေင့်ခန့််းစာမျာ်းက ို 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း မဒီီယာတ င့် ပါဝင့်လိုပ့်ရဆာင့်မှု အလ န့်နည့််းပါ်းေည ့် 
ကရမာ္ဒီ်းယာ်း န င ့် အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်ငံ538 ကွဲ ေ ို  န ိုင့်ငံမျာ်းန င ့် ရဝမျှန ိုင့်ရန့် 
အလာ်းအလာ ရ  ပါေည့်။ 

 

အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းက ၎င့််းတ ို ၏လိုပ့်ရဆာင့်မှုတ င့် ကျာ်းမရှုရထာင ့် 
အမြင့်က ို အေို်ံးချခြင့််းအတ က့် လမ့််းညွှန့်က ို လက့်ခံကျင ့်ေို်ံးေည ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ 
ဥပရဒပညာရ င့်မျာ်း ရကာ့်မရ င့် အစည့််းအရဝ်း  

ရအာက့်ပါအပ ိုင့််း၌ မတူရောပထဝီ အရနအထာ်းမျာ်း၌ ရ  ရော လိုပ့်ရပ့်၏ 
အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်မှု မျာ်းေည့် အချင့််းချင့််း ဆက့်န ယ့်မှု ရ  ရနေည့်က ို ေ ရ   
ထာ်းလျက့် န ိုင့်ငံအတ င့််း၊ ရဒေတ င့််း၊ န င ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ က ီ်းကြပ့် 
လိုပ့်က ိုင့်မှု အခင့််းအကျင့််းမျာ်းအတ က့် အက ပံြျုချက့်မျာ်းက ို အဆ ိုပြျုထာ်းေည့်။ 

 
န ိုင့်ငတံ င့််း အခင့််းအကျင့််းအတ က့် အက ပံြျုချက့်မျာ်း 

 
• ဥပရဒ အရထာက့်အကပူြျုမှုမျာ်း- အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်း၏ 
ဥပရဒပြျုလွှတ့်ရတာ့်မျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ အရကြာင့််းအရာက ို လ ူအခ င ့်အရရ်း န င ့် 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ပတ့်ဝန့််းကျင့် စခံျ န့်စံညွှန့််းမျာ်းန င ့် က ိုက့်ညီရစလျှက့် 
အရေ်းစ တ့် ဆက့်လက့်ရ င့််းလင့််းပြရမည့်။ ထ ိုအခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့် 
လက့်မခရံရေ်းရော န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို   ွဲွေ့စည့််းပိံု အရခြခဥံပရဒန င ့် ညရီော 
တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှုက ၎င့််းတ ို အာ်း အကျ ျု်းရကျ်းဇ်ူး ရ  ရစမည့် အတ က့် 
ရန ာင ့်ရန ်းမှုမရ  ရစဘွဲ ယင့််းေ ို လက့်ခရံန့် လိုပ့်ရဆာင့်ရမည့်။ အာဆီယံ 
အေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းမ  ဥပရဒ ပြဌာန့််းေူမျာ်းေည့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို 
ရပါင့််းစပ့်ေည ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒမျာ်းက ို ထိုတ့်ပြန့်မှုအတ က့် အ
ရခြခကံ ို ရပ်းကမ့််းန ိုင့်ရန့် န င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းအာ်း ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်မည ့် တရာ်းရို်ံး ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း 
အတ က့် တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှု ပါရ  ေည ့် လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း၌ ရလ လာ 
ေင့်ယထူာ်းရော ေင့်ခန့််းစာမျာ်း က ို  လ ယ့်န ိုင့်ကြေည့်။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို န ိုင့်ငံတ င့််း 
ဥပရဒမျာ်းန င ့် တရာ်းဝင့်လက့်ခံရောအခါ ၎င့််းတ ို ေည့် န ိုင့်ငံ၏ 
တာဝန့်မျာ်းန င ့် ပတ့်ေက့်၍ ရ င့််းလင့််းပြတ့်ော်းမှုက ို ထိုတ့်ရ ာ့်န ိုင့်ေည့်။ 
ဤအခ င ့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့်လက့်ခံခြင့််းက ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
ကာက ယ့် ရစာင ့်ရရ ာက့်ရရ်းတ င့် အေိုံ်းပြျုေည ့် အခြာ်းဥပရဒမျာ်းက ို 
 န့်တီ်းန ိုင့် ရစခြင့််းတ င့်လည့််း အရထာက့်အကရူပ်းေည့်။ 

• အချက့်အလက့်က ို ရယနူ ိုင့်ခြင့််း- န ိုင့်ငံအက ီ်းအကွဲမျာ်းေည့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အချက့်အလက့်မျာ်းက ို ေင ့်ရလျာ့်ေည ့်အချ န့်၌၊ 
တ ိုက့်ရ ိုက့်၊ တဆင ့်ခံ န င ့် ကျယ့်ပြန ့်စ ာ ရယနူ ိုင့်မှု အခ င ့်အရရ်းန င ့် ဥပရဒ 
မျာ်း န င ့် မဝူါဒမျာ်းက ပ ံပ ို်းထာ်းရော လ ပ့်လပ့်စ ာ ရပြာဆ ိုရ ာ့်ပြန ိုင့်မှုက ို 
အာမခထံာ်းမှုအာ်း ရေချာရစရမည့် 

• တရာ်းစရီင့်ရရ်း န င ့် အထ်ူးစမီထံာ်းရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရို်ံးမျာ်းေ ို  

ဝင့်ရရာက့်န ိုင့်ခြင့််း (‘အစ မ့််းရရာင့် ခိုတံန့််းရ ည့်မျာ်း’)- မရလ်းရ ာ်း၊   လစ့်ပ ိုင့် 
န င ့် ယ ို်းဒယာ်းန ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရိုံ်းမျာ်း ေ ို မဟိုတ့် 

ေမာဓ ခိံုအ  ွဲွေ့မျာ်းရ  ရော န ိုင့်ငံမျာ်း ြစ့်ေည့်။
539

 အခြာ်းန ိုင့်ငမံျာ်းေည့် 
ထ ိုန ိုင့်ငံမျာ်း၏ အရတ ွေ့အက ျုံမျာ်းမ  ေင့်ခန့််းစာမျာ်းက ို ရယကူာ ၎င့််းတ ို ၏ 

က ိုယ့်ပ ိုင့် ‘အစ မ့််းရရာင့် ခိံုတန့််းရ ည့်မျာ်း’ က ိုတည့်ရဆာက့်ရန့်  ြစ့်န ိုင့်ရခြ 
မျာ်းက ို စဉ့််းစာ်းကြရန့် ြစ့်ေည့်။ ထ ိုေ ို အေင့််းအ  ွဲွေ့မျာ်းေည့် တရာ်းရိုံ်း 
စနစ့်မျာ်း၏ ထ ရရာက့်မှုက ို တ ို်းတက့်ရစခြင့််း၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
တရာ်းစီရင့်မှုအတ က့် ထင့်ောမြင့်ောမှု န င ့် ဝင့်ရရာက့်ခ င ့်က ို တ ို်းမြ င ့် 
ရစခြင့််း၊ န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒတ င့် အဆင ့်မြင ့် အရည့်အရေ ်း 
ရ  ပ ီ်း စပံြျုထာ်းရော ကျွမ့််းကျင့်မှုက ို ရပ်းကမ့််းခြင့််းတ ို တ င့် ပ ံပ ို်း

ရပ်းန ိုင့်ေည့်။
540 အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းမ  တရာ်းေကူ ီ်းမျာ်းေည့် 

၎င့််းတ ို ၏ န ိုင့်ငံမျာ်းရ   စင့်စစ့် ြစ့်ရော တရာ်းစီရင့်ရရ်းန င ့် ပြန့်လည့်ကိုစာ်း 
ရရ်းမျာ်းေ ို  ဝင့်ရရာက့်န ိုင့်ရာတ င့် ရ  ေည ့်စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်း န င ့် 
အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းက ို ရဆ ်းရန ်းန ိုင့်ေည့်။ ထ ိုရဆ ်းရန ်းရပြာဆ ိုချက့် 
မျာ်းေည့် တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းအာ်း ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အမှုက စစမျာ်း၌ 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒေမျာ်းတ င့် 
အဓ ပပါယ့်  င ့်ဆ ိုမှုက ို တစ့်ေမတ့်တည့််း  ြစ့်ရစရာ၌ ကျွမ့််းကျင့်မှုရ  ရစရန့်၊ 
လက့်ရ  ဥပရဒမျာ်းက ို အဓ ပပါယ့်  င ့်ဆ ိုရာတ င့် ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုက ို 
ကျင ့်ေို်ံးန ိုင့်ရစရန့်၊ န င ့် လူ န င ့် ေဘာ၀၏ အကျ ျု်းစီ်းပ ာ်းအတ က့် လက့်ရ   
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို တိုံ ပြန့်န ိုင့်ေည့် ့် အရမြ ာ့်အမြင့် 
ရ  ရော ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်းက ို ချမ တ့်န ိုင့်ရစရန့် ပ ံပ ို်းရပ်းေည့်။ 
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• ရခါင့််းရဆာင့်မှု   ွံေ့   ျု်းရရ်း- တာဝန့်ရ  ေူမျာ်း န င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
လက့်ဝယ့်ထ န့််းေ မ့််း ထာ်းေူမျာ်းေည့် အာ်းလို်ံး တစ့်ရယာက့်မကျန့် 
အတ က့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒအာ်း ရလ်းစာ်းလ ိုက့်နာရန့် န င ့်  
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်းအာ်း 
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှုက ို ပ ံပ ို်းရန့် ရရရ ည့်ချဉ့််းကပ့်မှု၏ အစ တ့်အပ ိုင့််း 
အရနန င ့် ရနာက့်မျ ျု်းဆက့်၏ ရခါင့််းရဆာင့်မျာ်းက ို လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့် ရပ်းန ိုင့်
ရရ်းအတ က့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း န င ့် လူငယ့်မျာ်းန င ့် အတူရဆာင့်ရ က့် 
လိုပ့်က ိုင့်ရမည့်။ 

 
• NHRIs- NHRIs မျာ်းက ို တည့်ရထာင့်ပ ီ်း ြစ့်ရော အာဆယီအံေင့််းဝင့် 
န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် လူ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က စစမျာ်း၌ 
၎င့််းတ ို ၏ လိုပ့်န ိုင့်စ မ့််းရည့်က ို အေိုံ်းချရာတ င့် အဆက့်မပြတ့် တ ို်းတက့်မှု 
မျာ်းတ င့် ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်ရမည့်။ NHRIs ေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို ဆက့်လက့် အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းပြရမည့်- 
ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရောရရ န င ့် လိံုရလာက့်ရော မ လလာရရဆ ို်းနိုတ့် 
စနစ့်၊ ေန ့်ရ င့််းရောရလ၊ ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရောရာေဦတို၊ 
ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညီည တ့်ပ ်ီး ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော အစာ်းအစာ 
ထိုတ့်လိုပ့်မှု၊ ရကာင့််းမ န့်ရော မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း 
န င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း၊ န င ့် အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရန့်၊ ပညာေင့်ရန့် 
န င ့် ရဆာ ကစာ်းရန့် အဆ ပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်။ NHRIs ေည့် 
အဆ ိုပါ အခ င ့်အရရ်း၏ လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ အမြင့်ရှုရထာင ့်မျာ်း 
အပါအဝင့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း 
အတ က့် ရထာက့်ခအံာ်းရပ်းေည ့် နည့််းလမ့််းေစ့်မျာ်းက ိုလည့််း အက ပံြျု 
ပ ီ်းတ ို်းမြ င ့်ရဆာင့်ရ က့်ရမည့်။ အခြာ်း ပတ့်ဝန့််းကျင့်န င ့် ဆက့်န ယ့်ရော 

လ ူအခ င့် အရရ်းမျာ်း၏ ‘စ မ့််းလန့််းစ ိုရပြမှု’ က ို ရစာင ့်ရရ ာက့် ပျ ျု်းရထာင့်
ရနရော NHRIs ေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့် လက့်ခခံြင့််း မရ  ရေ်းရော န ိုင့်ငံမျာ်း၌  
၎င့််း၏ တရာ်းဝင့် လက့်ခံခြင့််းအတ က့် အလျှင့်အမြန့် လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရော 
ကဏ္ဍ တစ့်ရပ့်ရ  ပါေည့်။ ကမ္ာ မဟာမ တ့် န ိုင့်ငံတ င့််း လ ူအခ င ့်အရရ်း 
အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက တရာ်းဝင့်အေ အမ တ့်ပြျုရော NHRI မရ  ရေ်းရော 
န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း ၁၉၉၃ UN အရထ ရထ  အစည့််းအရဝ်းမ  လက့်ခံ 
ကျင ့်ေို်ံးရော အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ NHRI စခံျ န့်စံညွှန့််းမျာ်းရ   Paris 
ဥပရဒေမျာ်းန င ့် က ိုက့်ညီရစလျှက့် ၎င့််းက ိုတည့်ရထာင့်  ွဲွေ့စည့််းရန့် 
အာ်းရပ်းေည့်။ အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ရ   NHRIs မျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ရော 
က စစရပ့်မျာ်းအတ က့် အချင့််းချင့််း ချ တ့်ဆက့်ရနရော စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းန င ့် 
ရဒေတ င့််းန င ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လိုပ့်ရဆာင့်မှု အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းက ို 
ရဆ ်းရန ်းန ိုင့်ေည ့် ရဒေတ င့််းရ   န ိုင့်ငံတ င့််း လ ူအခ င ့်အရရ်း 
အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း ပ်ူးရပါင့််းထာ်းရော Asia Pacific Forum (အာရ  
ပစ   တ့် ရဆ ်းရန ်းပ ွဲ) ၌ ပ်ူးရပါင့််းရဆ ်းရန ်းန ိုင့်ေည့်။ 

ရဒေတ င့််း လိုပ့်ရပ့် 

ေရဘာတညူခီျက့်မျာ်း 
အာဆယီံတ င့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို လ ူအခ င ့်အရရ်း 
အရခြခတံစ့်ရပ့် အရနန င ့် ေ ရ  ထာ်းေည့်။  ေ ို ရာတ င့်၊ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့် 
မျာ်းက ို တရာ်းဝင့် လက့်ခံရာတ င့် န ိုင့်ငံမျာ်းတ င့် အမျ ျု်းမျ ျု်း က ွဲပြာ်းမှုမျာ်းစ ာ 
ရ  ရနပါေည့်။ အလာ်းတူပင့်၊ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရာတ င့် 
မတူရော စခံျ န့်စံညွှန့််းမျာ်း န င ့် အဓ ပပါယ့်   င ့်ဆ ိုမှုမျာ်းက ို အေိုံ်းပြျုေည ့် 
အာ်းရလျာ့်စ ာ၊ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ 
လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း ြစ့်ေည ့်၊ အချက့်အလက့်က ို 
ရယနူ ိုင့်မှု၊ အမျာ်းပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််း လိုပ့်ရဆာင့်မှု န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
က စစမျာ်း၌ တရာ်းစီရင့်ရရ်း န င ့်  ြပန့်လည့်ကိုစာ်းရရ်းတ ို တ င့် ဝင့်ရရာက့်န ိုင့်မှု 
ေည့် န ိုင့်ငံတ င့််း နည့််းလမ့််းတည့်ရဆာက့်မှု မျာ်းတ င့် မျာ်းစ ာမ ီခ ို ရနရေ်းေည့်။ 

 
အာဆယီံက တ န့််းအာ်းရပ်းေည ့် ဥပရဒရရ်းရာ မရူဘာင့်အာ်း လက့်ခံကျင့်  
ေိုံ်းခြင့််းေည့် ရဒေ၏ အရတ ွေ့အက ျုံ၊ အာ်းောချက့်မျာ်း၊ လိုပ့်န ိုင့်စ မ့််းရည့်မျာ်း 
န င ့့်် ခ ွဲရဝကျင ့်ေိုံ်းေည ့်စမံျာ်း က ိုအေို်ံးချ၍ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ စခံျ န့်စံညွှန့််းမျာ်း 
န င ့် က ိုက့်ညီရစေည ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း 
  

က ို ထပ့်မ ံ ံွေ့   ျု်းရစန ိုင့်ေည့်။ အဆ ိုပါ ရဒေတ င့််းမရူဘာင့်အာ်း ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ေည ့် အခြာ်း ဥပရဒအရ 
မ ြစ့်မရန လ ိုက့်နာရမည ့် ေရဘာတညူခီျက့်မျာ်း၊ မဟာဗျျူဟာမျာ်း၊ မဝူါဒမျာ်း၊ 
န င ့် လိုပ့်ရပ့်အစအီမံမျာ်းက ို အေ ရပ်းရာတ င့် အေိုံ်းပြျုန ိုင့်ပ ီ်း အခြာ်းအရခြခံ 
ကျရော အခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် တစ့်ေမတ့်တည့််း ြစ့်ေည ့် ၎င့််း၏ 
တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှုအာ်း တ ို်းမြ င ့်ရစန ိုင့်ေည့်။ ၎င့််းေည့် နယ့်န မ တ့်ရကျာ့် ြတ့် 
 ြစ့်ရပေါ်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထ ခ ိုက့်မှု အကွဲ ြတ့်မှုအတ က့် အာဆယီံ ေရဘာ 
တညူခီျက့် ရရ  ရစရာ၌ လက့်ရ  လိုပ့်က ိုင့် ရဆာင့်ရ က့်မှုက ိုလည့််း ပြည ့်စိံု
ရစလ မ ့်မည့်။ ထ ို ပြင့် ၎င့််းေည့် တစ့်န ိုင့်ငစံကီ တာဝန့်ယူရဆာင့်ရ က့်ရော 
က ွဲလ ွဲရော လိုပ့်နည့််းက ိုင့်နည့််းမျာ်းမ  အာဆီယအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်း၏ 
၎င့််းတ ို ၏ ရဝမျှထာ်းရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်း န င ့် ၎င့််းတ ို ၏ 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ကတ ကဝတ့် 
မျာ်းအာ်း အေ အမ တ့်ပြျုေည ့် န ိုင့်ငံတ င့််း တ န့််းအာ်းလည့််း ြစ့်၊ ရဒေတ င့််း 

ပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုလည့််း ြစ့်ေည ့် မဟာဗျျူဟာနည့််းလမ့််းမျာ်း  ြစ့်ရော ‘အာဆီယံ 

နည့််းလမ့််း’ ၏ဆင ့်ကွဲဆင ့်ကွဲ က ီ်းထ ာ်းမှုက ို ပ ံပ ို်းကူညီလ မ ့်မည့်။ 
 

ရဒေတ င့််းေရဘာတညူခီျက့်က အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအာ်း စိုရပါင့််း၍ 
အရလ်းထာ်းရန့်၊ ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့်၊ န င့် ့် ြ ည ့်ဆည့််းရန့် အတ က့် 
မဟာဗျျူဟာကျရော နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို ရပ်းန ိုင့်ပါေည့်။ ဤအာရဘာ့် 
အလ ိုက့်တင့်ပြရော အစရီင့်ခစံာ၏ လ ိုက့်ရလျာညရီထ  ြစ့်ေည ့် အခန့််းမျာ်းမ  
ရတ ွေ့ရ  ချက့်မျာ်းက ဤအခ င ့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့်လက့်ခံခြင့််းက ို အာ်းရကာင့််း 
ရစမည ့် က ွဲပြာ်းခြာ်းနာ်းရော ချဉ့််းကပ့်မှု အမျာ်းအပြာ်းက ို ပြေပါေည့်။ 
ထ ိုချဉ့််းကပ့်မှုမျာ်းေည့် ေ်ီးခြာ်းစီရပ့်တည့်  ြစ့်ရပေါ်ရနရောအရာမျာ်းမဟိုတ့်ဘွဲ 
စိုရပါင့််းည  န ှုင့််းကာ က  ျု်းပမ့််းရမည့်  အရာမျာ်း ြစ့်ေည့်။ ချဉ့််းကပ့်မှုမျာ်းတ င့် 
ရအာက့်ပါတ ို ပါဝင့်န ိုင့်ေည့်- 

 
၁။ အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အချက့်အလက့်မျာ်းက ို ရယခူြင့််း၊ 
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချခြင့််းတ င့် အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််း ရဆာင့်ရ က့်ခြင့််း န င ့် 
န ိုင့်ငံအာ်းလို်းအတ က့် ရရ  န ိုင့်ေည ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က စစရပ့်မျာ်းအာ်း 
တရာ်းစီရင့်ရာတ င့် ဝင့်ရရာက့်န ိုင့်ခြင့််း (Aarhus က န့်ဗင့််းရ င့််း) 
တ ို အတ က့် ေရဘာတညူခီျက့်က ို တစ့်န ိုင့်ငံစကီ ေရဘာတညူနီ ိုင့်ေည့်။ 

 
၂။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် Aarhus က န့်ဗင့််းရ င့််း န င ့် Escazú စာချျုပ့်တ ို မ  
ရရ  ထာ်းရော ေင့်ခန့််းစာမျာ်းက ို အေိုံ်းချကာ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအတ က့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို အာရိုံစ ိုက့်ရော အာဆီယံ ရဒေတ င့််း 
ေရဘာတညူခီျက့် အေစ့်က ို  န့်တီ်းန ိုင့်ေည့် (အခန့််း ၆ က ိုကြည့် ့်ပါ)။ 
ထ ိုေရဘာတညူခီျက့်က ရလ်းနက့်စ ာ ရ ာ့်ပြထာ်းရော အရခြခံ 
ဥပရဒေမျာ်းက ကာက ယ့် ရစာင ့်ရရ ာက့်ရပ်းေည့်မ ာ- 

 
• လက့်ရ   န င ့် အနာဂတ့်မျ ျု်းဆက့်မျာ်း၏ ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော 
န င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၊ 

• ၎င့််းတ ို ၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ရယကူျင ့်ေိုံ်းန ိုင့်ရစရန့် ရဘ်းကင့််းပ ီ်း 
အရထာက့်အကပူြျုရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို ရရ  ထာ်းေည ့် 
အမျာ်းပြည့်ေ၊ူ 

• ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အချက့်အလက့်မျာ်းက ို ရယနူ ိုင့်ရန့်၊ အမျာ်း 
ပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရန့်၊ န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က စစရပ့် 
မျာ်း၊ န င ့် 

• တရာ်းစီရင့်ရာတ င့် ဝင့်ရရာက့်န ိုင့်ရန့်၊ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၊ မ န့််းကရလ်း 
မျာ်း၊ တ ိုင့််းရင့််းော်း လမူျ ျု်းမျာ်း န င ့် ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်က ိုခစံာ်းရန ိုင့်  ယ့် 
ရ  ရော အရခြအရနမျာ်း တ င့်ရ  ရောေမူျာ်း အတ က့် တ ို်းမြ င ့် တာဝန့်ယူမှု 
မျာ်းက ို ထည ့်ေ င့််း စဉ့််းစာ်းရန့်လျှက့် ထ ိုအိုပ့်စိုမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်း။ 

 
အဆ ိုပြျုထာ်းရော ေရဘာတူညခီျက့်တ င့် ပါဝင့်န ိုင့်ရေ်းေည့်မ ာ- 

 
• ပတ့်၀န့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ  လ ူအခ င ့်အရရ်း ကာက ယ့်ေူမျာ်းက ၎င့််းတ ို ၏ 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ရယကူျင ့်ေို်ံးရနစဉ့် ခစံာ်းရရော ခ  မ့််းရခြာက့်မှု 
ေ ို မဟိုတ့် တ ိုက့်ခ ိုက့်မှုမျာ်းက ို ကာက ယ့်ခြင့််း၊ စိုစမ့််းစစ့်ရဆ်းခြင့််း န င ့် 
အပြစ့်ရပ်းခြင့််းတ ို အတ က့် ေင ့်ရလျာ့်ရော ရဆာင့်ရ က့်ချက့်မျာ်းက ို 
ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ရန့် န ိုင့်ငံမျာ်း၏ တာဝန့်၊ 
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• ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အချက့်အလက့်မျာ်းက ို စိုစည့််းရန့်န င့်   ြန ့် ြျူ်းရန့် 
အမျာ်းပြည့်ေူ အာဏာပ ိုင့်အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းန င့် ့် MEAs န င ့် UN 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း ၏ေရဘာတူညခီျက့် စာချျုပ့်မျာ်းတ င့် ေ
ရဘာတထူာ်းေည့် ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ တာဝန့်၊ 

 
• UN ၏ စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းန င ့် လ ူအခ င့် အရရ်းမျာ်းအတ က့် လမ့််းညွှန့် 
ဥပရဒေမျာ်း န င ့် န ိုင့်ငံမျ ျု်းစိုဆ ိုင့်ရာ စ်ီးပ ာ်းရရ်း လိုပ့်ငန့််းမျာ်းအတ က့် 
OECD လမ့််းညွှန့်ချက့်မျာ်းက ို ထင့်ဟပ့်ရစေည ့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ရလ်းစာ်းလ ိုက့်နာရန့် ကိုမပဏီမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်း၊ န င ့် 

 
• လ ိုက့်နာမှု န င ့် ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်မှုအတ က့် လိုပ့်နည့််းက ိုင့်နည့််း 
မျာ်းကွဲ ေ ို  ရဒေတ င့််း ေရဘာတညူီချက့်က ို အရကာင့်အထည့် 
ရ ာ့်ခြင့််းတ င့် တ ို်းတက့်မှုရ  ရစရန့် အစအီစဉ့်တစ့်ခို တ ို  ြစ့်ေည့်။ 

 
၃။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်၀န့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျု န င့် ့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း 
န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်းက ို ရ ာ့်ထိုတ့်ေည့် ့် တ ကျရော အာဆီယံ ေတ့်မ တ့်ချက့် 
တစ့်ခိုက ို ည  န ှုင့််းရဆ ်းရန ်းန ိုင့်ေည့်။ ထ ိုကွဲ ေ ို  ေတ့်မ တ့်ချက့်တစ့်ခိုက 
အာဆယီံ အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း ထ ိုအခ င ့်အခ င ့်အရရ်းန င ့် 
ပတ့်ေက့်ရော ၎င့််းတ ို ၏ လ ူတာဝန့်မျာ်း အတ က့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ 
စခံျ န့်စံညွှန့််းမျာ်းအရ ရ င့််းလင့််းပြတ့်ော်း ရော လမ့််းညွှန့်ချက့်က ို ရပ်းန ိုင့် 
လ မ ့်မည့်။ အထက့်တ င့် ရကာက့်ရကြာင့််း ရ ာ့်ထာ်းရော လိုပ့်ထိုံ်း 
လိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းအပြင့်၊ ထ ိုစာချျုပ့်က ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း ၏ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို UN အထူ်းအစရီင့်ခံေ၏ူ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို ရအာက့်ပါတ ို  ြင ့် ရ ာ့်ပြထာ်းေကွဲ ေ ို ပင့် အရေ်းစ တ့် 
ရ င့််းလင့််း၍လည့််း ပြန ိုင့်ပါေည့်- 

 
• ေန ့်ရ င့််းရောရလ၊ 

• ရဘ်းအနတရာယ့်ကင့််းရော ရာေီဥတို၊ 

• ရဘ်းအနတရာယ့်ကင့််းရော  ရောက့်ရရန င ့် လိုံရလာက့်ရော 
မ လလာရရဆ ို်းနိုတ့်စနစ့်၊ 

• ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညီည တ့်ပ ်ီး ရရရ ည့်ထိုတ့်လိုပ့်န ိုင့်ရော အစာ်းအစာ၊ 

• အဆ ပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်မျာ်းတ င့် အလိုပ့်လိုပ့်ရန့်၊ 
ပညာေင့်ရန့် န င ့် ရဆာ ကစာ်းရန့်၊ န င ့် 

• ရကာင့််းမ န့်ရော  မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း။ 

 
အ  ွဲွေ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ အစအီမမံျာ်း 

 
အခန့််း ၄ တ င့် ရဆ်းရန ်းခွဲ ေည ့်အတ ိုင့််း နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်မှု န င ့် 
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှုက ို တ ို်းမြ င ့်ရစေည ့် က  ျုတင့်လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရော 
အပ ိုင့််းလ ိုက့် လိုပ့်ရပ့်က ို ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ရရ်းအတ က့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်၀ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံေည့် ့် 
ရဒေအဆင ့် ဥပရဒရရ်းရာ မရူဘာင့်တစ့်ခိုက ို အ  ွဲွေ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ 
အစအီမမံျာ်း ြင ့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့် ေင ့်ပါေည့်။ ထ ိုအစအီမမံျာ်းတ င့် 
ရအာက့်ပါတ ို ပါရ  န ိုင့်ေည့်- 

 
၁။ အာဆယီေံည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်၀ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းန င ့် ဆက့်န ယ့်ရော ရလ လာမှုမျာ်း လက့်ခံရဆာင့်ရ က့်ခြင့််း၊ 
ရဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်း စည့််းရိုံ်းခြင့််း၊ အချက့်အလက့်မျာ်း  ြန ့် ြျူ်းခြင့််း၊ 
က င့််းဆင့််းခရီ်းမျာ်း ထ က့်ခြင့််း၊ န င ့် ဥပရဒေမျာ်းန င ့် လမ့််းညွှန့်ချက့်မျာ်းက ို 
 န့်တီ်းခြင့််း န င ့် အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းပြခြင့််းတ ို  အပါအဝင့် ေ်ီးေန ့် 
က စစမျာ်းအတ က့် ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်မှု နည့််းလမ့််းတစ့်ခိုက ို ေိုရတေန 
ပြျုခြင့််း န င ့် ရစာင ့်ကြည ့်ခြင့််း တ ို န င ့်အတူ ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ရစရန့် 
 န့်တီ်းန ိုင့်ေည့်။ ထ ိုကွဲ ေ ို  နည့််းလမ့််းတစ့်ခိုက ASEAN Centre   
 

for  Biodiversity (မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရစာ္ဆန့်မျာ်းအတ က့် 
အာဆယီစံင့်တာ)၊ ASEAN Centre for Energy (စ မ့််းအင့်အတ က့် 
အာဆယီစံင့်တာ)၊ န င ့် ASEAN Institute for Green Economy 
(စ မ့််းလန့််းစ ိုရပြရော စပီ ာ်းရရ်းအတ က့် အာဆယီအံ  ွဲွေ့အစည့််း) တ ို ကွဲ ေ ို  
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း န င ့် မဝူါဒ စင့်တာမျာ်းတ င့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်းအာ်း ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ခြင့််းက ို ပ ိုမ ိုတ ို်းမြင ့် 
န ိုင့်ရစေည့်။ ၎င့််းေည့် လ ိုက့်နာရဆာင့်ရ က့်မှု၏ အရကာင့်အထည့် 
ရ ာ့်ခြင့််း န င ့် အကွဲ ြတ့်ခြင့််းတ ို က ို ပ ိုမ ိုတ ို်းမြင ့်ရစမည ့် လက့်ရတ ွေ့န င ့် 
အရတ ွေ့အက ျုံ အရခြခရံော က ရ ယာမျာ်း န င ့် မဝူါဒ အက ပံြျုချက့်မျာ်း 
က ိုလည့််း   ံ   ျု်းတ ို်းတက့် ရစန ိုင့်ပါေည့်။ ၎င့််းေည့် AICHR န င ့် ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of 
Women and Children (ACWC) (အာဆယီံ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းန င ့် 
ကရလ်းမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းက ို တ ို်းမြ င ့်ရရ်း န င ့် ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့် 
ရရ်းရကာ့်မရ င့်) တ ို ၏ လိုပ့်ငန့််းက ို အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ရပ်းလ မ ့်မည့်။ 

 
၂။ အာဆယီေံည့် ၎င့််း၏ ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်မှု လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်က ို 
ပ ိုမ ိုအာ်းရကာင့််းရစရန့် န င ့် ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော န င ့် 
ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတ က့် အခ င ့်အရရ်း 
အပါအဝင့် AHRD ၌စည့််းကမ့််း ေတ့်မ တ့်ထာ်းရော လ ူအခ င ့်အ
ရရ်းမျာ်း၏ ပ ီ်းပြည ့်စိုံရော စာရင့််းက ို လက့်ရတ ွေ့ကျင့်ေိုံ်းရန့် AICHR ၏ 
လ ိုအပ့်မှုမျာ်း ရည့်ညွှန့််းချက့်က ို မ မ့််းမံပြင့်ဆင့်ေင ့်ေည့်။ ထ ရရာက့်ရော 
ပြန့်လည့်ကိုစာ်းခြင့််းက ို လမူျာ်းက ရယနူ ိုင့်ရစရန့် AICHR ေ ို မဟိုတ့် 
အထက့်တ င့်ပြဆ ိုေည ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းအတ က့် ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်မှု ရကာ့်မီတီေည့်- 

 
• ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်က ိုခစံာ်းရေမူျာ်းက ၎င့််းတ ို ၏ တ ိုင့်တန့််းမှုမျာ်းက ို 
မ တ့်တမ့််းထာ်းရ  န ိုင့်ေည ့် ခ ိုင့်မာအာ်းရကာင့််းရော တ ိုင့်တန့််းမှု နည့််းလမ့််း 
တစ့်ခိုက ို ေတ့်မ တ့်ရန့်၊ 

 
• အေင့််း၀င့်န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း အချက့်အလက့်မျာ်းက ို ရပ်းကမ့််းရစရန့်၊ 
ရကြငြာချက့်မျာ်းက ို ထိုတ့်ပြန့်ရစရန့်၊ န င့် ့် လ ူအခ င ့်အရရ်းဆ ိုင့်ရာ အ  ွဲွေ့ 
အစည့််းမျာ်းန င ့် ရဆ ်းရန ်းတ ိုင့်ပင့်ရစရန့် ရတာင့််းဆ ိုခြင့််း ြင ့် လ ူအခ င ့် 
အရရ်း ပြဿနာမျာ်း န င ့် ချ ျု်းရ ာက့်မှုမျာ်းက ို တိုံ ပြန့်ရန့်၊ 

 
• ၎င့််း၏ လိုပ့်ရပ့်မျာ်းန င ့် ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချခြင့််း လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းက ို 
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့် လိုပ့်ရဆာင့်ရောအခါ CSOs န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
ဆ ိုင့်ရာ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ကာက ယ့်ေမူျာ်းအာ်း ထ ရတ ွေ့ 
လိုပ့်ရဆာင့်ရစရန့်၊ 

 
• အစ ို်းရအ  ွဲွေ့မျာ်းန င ့် အရပ့်ော်း အေင့််းအ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက  
အရည့်အချင့််း ပြည ့်မီရော  က ိုယ့်စာ်းလ ယ့်ရလာင့််းမျာ်းက ို အဆ ိုပြျုန ိုင့် 
ေည ့် ပ င ့်လင့််းမြင့်ောရော AICHR ရရ ်းချယ့်မှု စနစ့်တစ့်ခိုက ို 

 န့်တီ်းရန့်၊
541

 န င ့် 
 

• ရရ ်းချယ့်တင့်ရမြ ာက့်ထာ်းရော AICHR ရကာ့်မရ င့် အ  ွဲွေ့ဝင့်မျာ်းေည့် 
၎င့််းတ ို  န ိုင့်ငံ၏ က ိုယ့်စာ်းမျာ်းအရနန င ့် မဟိုတ့်ဘွဲ လ ပ့်လပ့်ရော  
ကျွမ့််းကျင့်ေူမျာ်း အရနန င ့် ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ေည ့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်က ို 

ရရ  ရစရန့်။
542

 
 

၃။ က ိုယ့်ပ ိုင့် NHRIs မျာ်းက ိုေတ့်မ တ့် ထူရထာင့်ပ ီ်းရော အာဆီယံ 
အေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အာဆယီံန ိုင့်ငံတ ိုင့််း၌ NHRIs မျာ်းထူရထာင့်မှု 
က ို တ ို်းမြ င ့်န ိုင့်ရန့် မထူရထာင့်ရရေ်းရော န ိုင့်ငံမျာ်းန င ့် ပ်ူးရပါင့််း 
ရဆာင့်ရ က့်ရမည့်။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အေ ပညာမျာ်းန င ့် အရတ ွေ့အက ျုံမျာ်း 
က ို အခြာ်းအာဆီယအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းန င ့် မျှရဝခြင့််း ြင ့် ၎င့််းတ ို  
ကျင ့်ေို်ံးမှု မျာ်း၏ အဆက့်မပြတ့် တ ို်းတက့့််ရစမှုက ို တာဝန့်ယူ 
ရဆာင့်ရ က့်ရမည့်။ 

 

541. Desi Hanara, ‘A Decade in Review: Assessing the Performance of The AICHR to Uphold the Protection Mandate’ 

(Forum- Asia, 2019) 5-6 

542. See Eric Paulsen et al, ‘A Decade in Review: Assessing the Performance of the ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights’ (Forum Asia, 2019) 
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လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှု စ မ့််းရည့်မြင ့်မာ်းရစခြင့််း န င ့် အမျာ်းပြည့်ေ ူ
ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်မှု 

 
ဥပရဒမျာ်းက ို ထိုတ့်ပြန့်ခြင့််းန င ့် လက့်ရအာက့်ခံ အ  ွဲွေ့အစည့််းအေစ့်မျာ်းက ို 
တည့်ရထာင့်ခြင့််းက ို လက့်ရ   အာဆယီံ အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှု 
စ မ့််းရည့်မျာ်းက ို ပ ိုမ ိုတ ို်းတက့် ခ ိုင့်မာရစခြင့််း န င ့် လက့်ချင့််း ချ တ့်ဆက့် 
လိုပ့်ရဆာင့်ရမည့်။ ေစ့်ရတာမျာ်းပြျုန့််းတ်ီးရစမှု၊ တရာ်းမဝင့်ရော ေစ့်လိုပ့်ငန့််း၊ 
န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒမျာ်းက ို ချ ျု်းရ ာက့်ခြင့််း ကွဲ ေ ို  
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို တိုံ ပြန့်ပိုနံ င ့် ပတ့်ေက့်ရော ရပြာဆ ို 
ရဆ ်းရန ်းမှု မျာ်းက ို လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ေည ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတ က့် အာဆီယံ 
တရာ်းရိုံ်းချျုပ့် စာ်းပ ွဲဝ ိုင့််းမျာ်း အပါအဝင့် ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုမျာ်းေည့် 
ရဒေတ င့််း၌ ရပေါ်ထ က့်ပ ီ်း  ြစ့်ပါေည့်။543 ထ ိုစာ်းပ ွဲဝ ိုင့််းမျာ်းေည့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က စစမျာ်းက ို ရ ြရ င့််းရန့် န င ့် တရာ်းမျှတမှုက ို ရရ  ခြင့််းက ို 

အာ်းရကာင့််းရစရန့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရို်ံးမျာ်း ေ ို မဟိုတ့် ‘အစ မ့််းရရာင့် 

ခိံုတန့််းရ ည့်မျာ်း’၏ အရရ်းက ီ်းပိုကံ ို ရဆ ်းရန ်းခွဲ ပ ီ်း  ြစ့်ပါေည့်။544 

 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေ ို မဟိုတ့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ချ ျု်းရ ာက့်ခြင့််းမျာ်း 
အတ က့် ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆ ိုခြင့််း န င ့် ရစာင ့်ရရ ာက့်ခြင့််းတ င့် ရဒေတ င့််းန င ့် 
န ိုင့်ငံတ င့် ဥပရဒန င ့် မဝူါဒ ပြဌာန့််းေမူျာ်း၊ ပြည့်ေ ူဝန့်ထမ့််းမျာ်း၊ တရာ်းရို်ံးမျာ်း၊ 
ကိုမပဏီမျာ်း၊ ရင့််းန ်ီးမြ ျုပ့်န ံေည ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၊ အရပ့်ော်း အေင့််းအ  ွဲွေ့မျာ်း 
(CSOs)၊ ရဒေတ င့််း အေ ိုက့်အဝန့််း အိုပ့်စိုမျာ်း၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
စမီရံဆာင့်ရ က့်ေူမျာ်း၊ NHRIs၊ ကိုန့်ေ ယ့်မှု ယနူီယံမျာ်း၊ ပညာေင့်ကြာ်းမှု 
အဝန့််းဝ ိုင့််း၊ န င ့် လထူိုဆက့်ေ ယ့်ရရ်း မဒီီယာမျာ်းက အပြည ့်အ၀ 
ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်မှုမျာ်း လ ိုအပ့်လ မ ့်မည့်။ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအတ က့် လက့်ရ   မဝူါဒ မရူဘာင့်မျာ်းက န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း 
အဓ က တာဝန့်ရ  ေူမျာ်းအရနန င ့် ေတ့်မ တ့်ရော့်လည့််း အာဆယီေံည့် 
အစ ို်းရဗဟ ိုပြျုရော ချဉ့််းကပ့်နည့််းမ  ရကျာ့်လ န့်ကာ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
လ ူအခ င ့်အရရ်း ကာက ယ့်ေမူျာ်း ကွဲ ေ ို  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ကာက ယ့်ရရ်းန င ့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းတ င့် ပါဝင့်ရဆာင့်ရ က့်ရော ေမူျာ်းအပါအဝင့် 
ကျယ့်ပြန ့်ရော လိုပ့်ရဆာင့်ေမူျာ်း အိုပ့်စိုအာ်း ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့် 
ရစခြင့််းေ ို လည့််း ရပြာင့််းလွဲရမည့်။ 

 
စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းမျာ်း၊ ရကာ့်ပ ိုရရ်းရ င့််းမျာ်း န င ့် ရဒေတ င့််း   ံွေ့   ျု်းမှု 
အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းေည့် တာဝန့်ရ  ေူမျာ်း ြစ့်ပ ီ်း ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ရော ၎င့််းတ ို ၏ 
တာဝန့်မျာ်းက ို ေ ရ  ရန့် လ ိုအပ့်ပါေည့်။ ထ ိုတာဝန့်မျာ်း၏ အရကြာင့််းအရာ 
ပါရ  မှု၊ အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ရန့် လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း၊ န င ့် လ ိုက့်နာမှု 
မရ  ခြင့််းတ ို က ို ေ ရ  နာ်းလည့်ရန့် ၎င့််းတ ို ေည့် လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှု စ မ့််းရည့်မျာ်းက ို 
မြင ့်မာ်းရစရန့် လ ိုအပ့်ပါေည့်။ ေ ို  ြစ့်ရောရကြာင ့်၊ အာဆယီံေည့် 
တာဝန့်ရ  ေူမျာ်း န င ့် အခ င ့်အရရ်း လက့်ဝယ့်ထ န့််းေ မ့််း ထာ်းေူမျာ်းအာ်း 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၊ UN လမ့််းညွှန့် 
ဥပရဒေမျာ်းက ို စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းန င ့် လ ူအခ င ့်အရရ်းအတ က့် အ
ရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ခြင့််း၊ န င ့် န ိုင့်ငံမျ ျု်းစိုဆ ိုင့်ရာ စ်ီးပ ာ်းရရ်း လိုပ့်ငန့််းမျာ်းအတ က့် 
OECD လမ့််းညွှန့်ချက့်မျာ်း န င ့်ပတ့်ေက့်ရော ၎င့််းတ ို ၏ တာဝန့်မျာ်း၌ 
ကျွမ့််းကျင့်မှုမျာ်းန င ့် အေ ပညာမျာ်းက ို မျှရဝန ိုင့်ရန့် န င ့် တ ို်းမြ င ့်န ိုင့်ရန့် 
အစအီစဉ့်ေစ့်မျာ်း ြင ့် ပ ံပ ို်းရပ်းရမည့်။ ထ ိုေ ို လိုပ့်ရဆာင့်ခြင့််းေည့် 
အာဆယီအံာ်း ၎င့််း၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် နည့််းပညာဆ ိုင့်ရာ လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့် စ မ့််းရည့်က ို 
  ံွေ့   ျု်းရစခြင့််းအတ က့် အလာ်းအလာ ရကာင့််းရော ပ ံပ ို်းမှုက ို ရရ  ရစပ ီ်း 
ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုက ို တ ို်းမြင ့်ရစေည့်၊ ဥပမာ၊ ပ င ့်လင့််းမြင့်ောမှု န င့် ့် 
စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််း ရဆာင့်ရ က့် လိုပ့်က ိုင့်မှုမျာ်း၏ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာက ို 
ရစာင ့်ကြည ့်ခြင့််း၌ ဝင့်ရရာက့် လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှုအတ က့် ရဆာင့်ရ က့်ချက့်မျာ်း။ 

အာဆယီနံ င ့် ၎င့််း၏   ံွေ့   ျု်းမှု မ တ့် က့်မျာ်းေည့် အာဆယီံအ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ 
လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့် စ မ့််းရည့်က ို မြင ့်မာ်းရစရမည့်။ ထ ိုအ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းတ င့် 
ရာေဦတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််းအတ က့် အာဆီယ ံ အလိုပ့်အမှုရဆာင့်အ  ွဲွေ့၊ ရရ 
အရင့််းမြစ့်မျာ်း စမီခံန ့်ခ ွဲမှုအတ က့် အာဆယီံ အလိုပ့်အမှုရဆာင့်အ  ွဲွေ့၊ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ င့် ရရရ ည့် တည့်တန ့်န ိုင့်ရော မ  ျု မျာ်းအတ က့် အာဆီယံ 
အလိုပ့်အမှုရဆာင့်အ  ွဲွေ့၊ န င ့် အာဆယီံ အပ ိုင့််းကဏ္ဍအလ ိုက့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့် 
ရ  ေမူျာ်း၊ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် အပ ိုင့််းကဏ္ဍ  ြတ့်ရကျာ့်၍ လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့် 
ရ  ေမူျာ်း၊ ရဘ်းဒိုကခ အနတရာယ့် ရလျာ ပါ်းရစရရ်း၊ န င ့်   ံွေ့   ျု်းတ ို်းတက့်ရရ်း 
အစအီစဉ့်မျာ်း ပါဝင့်ေည့်။ ဤလိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်စ မ့််းရည့်က ို အာ်းရကာင့််းရစေည ့် 
ချဉ့််းကပ့်မှုတ င့် အာဆယီံ အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၊ စမီခံန ့်ခ ွဲရရ်းဆ ိုင့်ရာ၊ ဥပရဒ 
ပြျုခြင့််းဆ ိုင့်ရာ န င ့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း ရိုံ်းမျာ်းတ င့် တာဝန့်ထမ့််းရဆာင့်ရနရော 
ပြည့်ေ ူအရာရ  မျာ်း၊ န င ့် NHRIs ရ  ကျင ့်ေို်ံးေမူျာ်း၊ CSOs, မဒီီယာ န င ့် ပိုဂဂလ က 
အပ ိုင့််းကဏ္ဍ အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအတ က့် ရလ ကျင ့်ေင့်ကြာ်းခြင့််း 
န င ့် အချင့််းချင့််း ေင့်ယမူှုက ို ပါရ  ရစရမည့်။ 

 
MEAs န င ့်ပတ့်ေက့်ရော မဟာဗျျူဟာမျာ်း 

 
အာဆယီံ အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း န င ့် ဆက့်န ယ့်ရော MEAs အမျာ်းအပြာ်းက ို 
တစ့်န ိုင့်ငစံအီရန ြင ့် ေရဘာတညူကီြပါေည့်။ ေ ို  ြစ့်ရာ၊ န ိုင့်ငံအက ီ်းအကွဲမျာ်း 
န င ့် အခြာ်းအိုပ့်စိုမျာ်းေည့် MEAs အမျ ျု်းမျ ျု်းက တည့်ရထာင့်ထာ်းရော 
Conferences of Parties (CoPs) (ေရဘာတညူခီျက့်က ို 
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချေည ့် အ  ွဲွေ့ချျုပ့် အစည့််းအရဝ်း) ေ ို တက့်ရရာက့်ကြပါေည့်၊ 
၎င့််းအစည့််းအရဝ်း၌ ထ ိုကွဲ ေ ို  ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း အရကာင့်အထည့် 
ရ ာ့်န ိုင့်ရစရန့် ပိံုမ န့်ရတ ွေ့ဆိုကံြပါေည့်။ ထ ိုအစည့််းအရဝ်းမျာ်းေည့် 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒရရ်းရာ စနစ့်မျာ်းတ င့် အရရ်းက ီ်းရော  
ကဏ္ဍတစ့်ရပ့်အ ြစ့် ပါဝင့်ပ ီ်း န ိုင့်ငံမျာ်း၏ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒရရ်းရာ 
တာဝန့်မျာ်းက ို မျာ်းစ ာဂယက့်ရ ိုက့်မှု မျာ်းရ  ပါေည့်။545 ၎င့််းတ ို ေည့် 

ေရဘာတညူေီူမျာ်း၏ စာချျုပ့်မျာ်းပါ တာဝန့်မျာ်းက ို ‘ထူထွဲရစခြင့််း’  ြင ့် 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒရရ်းရာ တာဝန့်မျာ်းက ို ပ ံပ ို်းရပ်းေည့်။546 ထ ိုကွဲ ေ ို  
CoPs မျာ်းတ င့် အာဆယီအံေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်မှုေည့် 
ရဒေတ င့််းန င ့် န ိုင့်ငံတ င့််း အခင့််းအကျင့််းမျာ်း၌ ၎င့််းတ ို ၏ တာဝန့်မျာ်းက ို 
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းက ို ရရ ွေ့ေ ို လ မ့််းခီျရန့် အေ ဥာဏ့်ရပ်းရော 
နည့််းလမ့််းမျာ်းန င ့် ဆက့်စပ့်ရနလ မ ့်မည့်။ 

 

၂၀၁၈ ၌ CBD န င ့်အာဆီယံ မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရ စ္ဆာန့်မျာ်းအတ က့် စင့်တာအကြာ်း 
ေရဘာတူစာချျုပ့်မကူြမ့််း လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်းခြင့််း 

 
 

543. Kuala Lumpur Court, ‘ASEAN Chief Justices Roundtable on Environment’, <http://www.kehakiman.gov.my/kl/ms/node/37> 

accessed on 17 April 2020 

544. ibid 

545. Annecoos Wiersema, ‘The New International Law-Makers? Conferences of the Parties to Multilateral Environmental 

Agreements’ 31 Michigan Journal of International Law. 231 (2009) 
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အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်း အာ်းလို်ံးေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ အရကြာင့််းအရာက ို 
ထပ့်မ ံ ံွေ့   ျု်းရစရော ရအာက့်ပါ MEAs မျာ်းတ င့် လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်းေမူျာ်း 
 ြစ့်ကြေည့်- 

 
• UNFCCC- ၎င့််းက ရဘ်းကင့််းရော ရာေဦတိုအတ က့် 
လိုပ့်ရဆာင့်ရန့် လိုပ့်ရပ့်မျာ်းက ို အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းပြေည့်၊ 

 
• CBD န င ့် ရတာရ ိုင့််းတ ရစ္ဆာန့် န င ့် အပင့်မျာ်း၏ ရဘ်းေင ့်ရနရော 
မျ ျု်းစိုမျာ်းအာ်း အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ကိုန့်ေ ယ့်မှု (CITES)၊ ၎င့််းေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း န င ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် 
အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း က ို ထ န့််းေ မ့််းမှု န င ့် ဆက့်စပ့်ေည့်၊ ထ ိုရနာက့် 

 
• နယ့်န မ တ့်ရကျာ့် ြတ့် ြစ့်ရပေါ်ရော အနတရာယ့်ရ  ရော စ န ့်ပစ့်ပစစည့််း 
မျာ်းန င ့် ၎င့််းတ ို အာ်း ရ င့််းလင့််းပစ့်ရန့် ရဆာင့်ရ က့်မှုက ို ထ န့််းချျုပ့်ရန့် 
Basel (ရဘဆယ့်) ေရဘာတညူခီျက့်၊ ၎င့််းက အဆ ပ့်ရင ွေ့ ကင့််းစင့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုတ င့် ရနထ ိုင့်ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆ ိုေည့်။ 

 
ထပ့်မ၍ံ၊ အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်းလို်ံးေည့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းအာ်း 
ခ ွဲခြာ်းဆက့်ဆခံြင့််း လိုပ့်ရပ့်အာ်းလိုံ်းက ို ပရပျာက့်ရစရရ်းအတ က့် ေရဘာတူညီ 
ချက့် (CEDAW)၊ ကရလ်းမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် ေရဘာတညူခီျက့်၊ 
န င ့် မေန့်မစ မ့််း ြစ့်ေူမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် ေရဘာတညူခီျက့် 
မျာ်းက ို ေရဘာတူကြေည့်။ ထ ိုေရဘာတညူခီျက့်မျာ်းက ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ န င့် ့်လိုပ့်ထို်း 
လိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို ေရဘာတညူီချက့် တ င့်၎င့််း ေ ို မဟိုတ့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်း ပဋ ဉာဉ့်စာချျုပ့်ပါ စာက ိုယ့်မျာ်းမ  ပြင့်ဆင့်စီမံချက့်မျာ်း၏ ပြည ့်စိံု 

ရော အဓ ပပါယ့်  င ့်ဆ ိုမှုက ို ရ ာ့်ပြေည ့် ‘အရထ ရထ  ေိံု်းေပ့်ချက့်မျာ်း’ တ င့်၎င့််း 
အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းပြထာ်းေည့်။ ထ ိုအပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာ တညူခီျက့် 
မျာ်းက ို ေရဘာတူညေီူ တစ့်ဦ်း ြစ့်လာခြင့််းေည့်ပင့်လျှင့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တ ို်းမြ င ့်ရပ်းရာ၌ ရကာင့််းရော 
ကျင့် ေို်ံးမှု တစ့်ခို ြစ့်ေည့်၊ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၎င့််းတ ို ၏ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ 
ကတ ကဝတ့် ပြျုထာ်းချက့်မျာ်းက ို န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒမျာ်းန င ့် မဝူါဒမျာ်းအ ြစ့် 
အေ င့်ရပြာင့််းရာ၌ အဆ ိုပါ အခ င့် အရရ်းအာ်း အာ်း ြည ့်ရပ်းေည့်။ 

 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒပြဌာန့််းခြင့််း လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းတ င့် အာဆယီ၏ံ 
ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်မှုက အာဆယီံ အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းက ို အတူတက  
လာရရာက့်၍ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ န င ့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ ကတ ကဝတ့် 
ပြျုထာ်းချက့်မျာ်းက ို အတူတက  ရပါင့််းယ က့် န့်တီ်း န ိုင့်ရစေည့်။ ရကာင့််းမ န့်
ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရန့် 
အာဆယီ၏ံ ကဏ္ဍ န င ့် ကတ ကဝတ့်ပြျုမှုက ို MEA ကတ ကဝတ့်ပြျုမှုမျာ်း ြင ့် 
ထပ့်မ ံ ံွေ့   ျု်းရစရန့်အတ က့် မဟာဗျျူဟာမျာ်းတ င့် ရအာက့်ပါတ ို ပါဝင့်ေည့်- 

 
၁။ အာဆီယေံည့် ေရဘာတညူခီျက့်က ို ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချေည ့် အ  ွဲွေ့ချျုပ့် 
အစည့််းအရဝ်း၌ ပ်ူးတ ွဲရကြငြာချက့်မျာ်းက ို ဆက့်လက့်ထိုတ့်ပြန့်န ိုင့်ေည့်။ 
ဤချဉ့််းကပ့်နည့််းက ို အာဆယီကံ ယခင့်က ကျင ့်ေို်ံးခွဲ ေည့်။547 ဥပမာ၊ 
အေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရာေဦတို ရပြာင့််းလွဲမှုအတ က့် အာဆီယံ 
ပ်ူးတ ွဲရကြငြာချက့်က ို UNFCCC COP- 24 ေ ို ထိုတ့်ပြန့်ခွဲ ပ ီ်း 
မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း ထ န့််းေ မ့််း ရစာင ့်ရရ ာက့်မှု 
အတ က့် အာဆယီံ ပ်ူးတ ွဲရကြငြာချက့်က ို CBD COP-14 
ေ ို ထိုတ့်ပြန့်ခွဲ ေည့်။ ပ်ူးတ ွဲရကြငြာချက့်မျာ်းက ို န ိုင့်ငံရခါင့််းရဆာင့်မျာ်းက 
၂၀၁၈ အာဆယီံ ထ ပ့်ေီ်းရဆ ်းရန ်းပ ွဲ၌ လက့်ခံကျင ့်ေိုံ်းခွဲ ေည့်။548 

၂။ အာဆယီေံည့် ၎င့််းက နာဂစ့် ဆ ိုင့်ကလိုန့််း ရလမိုန့်တ ိုင့််းအပ ီ်း 
လေူာ်းတ ို  အကျ ျု်းရဆာင့်ရ က့်မှုမျာ်းတ င့် ည  န ှုင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု လိုပ့်ခွဲ ေည ့် 
အလာ်းတူ MEA ကတ ကဝတ့်ပြျုမှုမျာ်းအတ က့် ရဒေတ င့််းရ   န ိုင့်ငံမျာ်း၏ 
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှုက ို ည  န ှုင့််းရဆာင့်ရ က့်၍ ပ ံပ ို်းန ိုင့်ေည့်။ ၂၀၀၈ 
တ င့် ဆ ိုင့်ကလိုန့််းမိုန့်တ ိုင့််းဒဏ့်ရကြာင ့် မြန့်မာန ိုင့်ငံ၌ အက ်ီးအကျယ့် 
ပျက့်စ်ီးပ ီ်းရနာက့် အာဆယီံေည့် မြန့်မာန ိုင့်ငံ၏ န ိုင့်ငံရရ်း 
ကြာ်းဝင့်ရဆာင့်ရ က့်ခြင့််း စ ို်းရ မ့်မှုမျာ်းက ို ရလျှာ ချရန့် အစ ို်းရန င ့် 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လ ျူဒါန့််းရထာက့်ပ ံ ေူမျာ်းအကြာ်း ရပြလည့်မှုရရစရန့် 
ရအာင့်မြင့်စ ာ ရဆာင့်ရ က့်ရပ်းခွဲ ပ ီ်း ဆ ိုင့်ကလိုန့််း ရနာက့်ပ ိုင့််း ပြန့်လည့် 
ထူရထာင့်ရရ်းအတ က့် လေူာ်းတ ို  အကျ ျု်းရဆာင့်ရ က့်မှု အရထာက့်အပ ံက ို 

ရယနူ ိုင့်ရစခွဲ ေည့်။
549

 အာဆယီံေည့် န ိုင့်ငမံျာ်း၏ အချျုပ့်အခြာ 
အာဏာက ို အစာ်းထ ို်းခြင့််းမဟိုတ့်ဘွဲ အစဉ့်အလာ မဟိုတ့်ေည ့် ့့်် ့့်် လိုံခ ျုံရရ်း 
အစအီစဉ့်၏ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှုရ  ေည ့် ဝ ရေေ လကခဏာက ို 
အရလ်းထာ်းခြင့််း ြင ့် ပြင့်ပဝင့်ရရာက့် စ က့် က့်ခြင့််းအတ က့် အထ ခ ိုက့် 

မခံန ိုင့်မှုမျာ်းက ို ထ ရရာက့်စ ာ လမ့််းစရ ာ လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ေည့်။
550

 
 

UN ၏လူ အခ င ့်အရရ်းမျာ်း စနစ့်အတ င့််း၌ Universal Periodic Review 
(UPR) (အာ်းလိုံ်းန င ့်ဆ ိုင့်ရော ပိံုမ န့် ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်ချက့်) 
လိုပ့်ငန့််းစဉ့်က အစ ို်းရန င ့် မေက့်ဆ ိုင့်ရော အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၊  န င ့် NHRIs 
န င ့် တ ို်းတက့်မှု ရစာင ့်ကြည ့်ရနရော ရဒေတ င့််း နည့််းလမ့််းမျာ်း န င ့် 
ကတ ကဝတ့် က  ျုတင့်ပြျုမှုမျာ်း အတ က့် တာဝန့်ယူမှုက ို တ ို်းမြ င ့်ရစခြင့််း 
အပါအဝင့် ေက့်ဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ရ  ေူမျာ်းအာ်းလို်ံး ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့် 
န ိုင့်ရစေည့်။551 UN က ရဒေတ င့််းန င ့် ရဒေခ ွဲအတ င့််း 
လ ူအခ င ့်အရရ်းက ို တ ို်းမြ င ့်ရရ်း န င ့် ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရရ်းတ င့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်း အစအီမမံျာ်းအတ က့်  ထူ်းခြာ်းရော လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ရော 
အခန့််းကဏ္ဍက ို အေ အမ တ့်ပြျုေည့်၊ ေ ို  ြစ့်ရာ၊ အာဆီယကံွဲ ေ ို  
ရဒေတ င့််း အိုပ့်စိုမျာ်းေည့် အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်း၏ န ိုင့်ငံတ င့် 
တင့်ေ င့််းမှုမျာ်းအပြင့် စိုစည့််းထာ်းရော UPRs မျာ်းက ို တင့်ေ င့််းန ိုင့်ေည့်။  
ထ ိုေ ို လိုပ့်ခြင့််းေည့် အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းအတ က့် ရဒေတ င့််း၌ 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရရ်းအတ က့် လ ူအခ င ့်အရရ်း၏ 
တ ို်းတက့်မှုက ို တ ွဲ က့်ရစာင ့်ကြည ့်ရန့် န င ့် ကတ ကဝတ့် ပြျုထာ်းမှုမျာ်းန င ့် 
က ိုက့်ညီရစရရ်းအတ က့် န ိုင့်ငံအချင့််းချင့််း ပ ံပ ို်းမှုရပ်းန ိုင့်ရန့် အခ င ့်အလမ့််း 
တစ့်ခို ြစ့်န ိုင့်ေည့်။ ၎င့််းတ ို ေည့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို တ ို်းမြ င ့်ရရ်း န င ့် 
ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရရ်းအတ က့် Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) (လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
အတ က့် အမှုရဆာင့်ချျုပ့်ရိုံ်း) မ  နည့််းပညာဆ ိုင့်ရာ န င ့် ည  န ှုင့််း 
ရဆာင့်ရ က့်ခြင့််း ပ ံပ ို်းမှု အကျ ျု်းရကျ်းဇ်ူးမျာ်းက ိုလည့််း ရရ  န ိုင့်ေည့်။552 

 
၃။ အာဆယီအံေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် UN အရထ ရထ  အစည့််းအရဝ်း 
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်တစ့်ခိုမ  တဆင ့် ဤအခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံရာတ င့် 
လက့်ရ   စမီကံ န့််းမျာ်းအာ်း ပ ံပ ို်းခြင့််း ြင ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှု 
ရမြပြင့်တ င့်ရ  ရော ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရရ်းအတ က့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်းအာ်း အေ အမ တ့်ပြျုခြင့််း၌ ရအာင့်န ိုင့်ေူ  ြစ့်န ိုင့်ပါေည့်။ 
၎င့််းက ို အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ရဆ ်းရန ်းပ ွဲအမျ ျု်းမျ ျု်းတ င့် တ ွဲ က့်ရကြငြာချက့် 
မျာ်းက ို တင့်ေ င့််းခြင့််း၊ န င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်း၏ လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ န င ့် ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာ 
လ ိုအပ့်ချက့်အမျ ျု်းမျ ျု်းတ ို က ို အရထာက့်အကပူြျုမည ့် UN အရထ ရထ  
အစည့််းအရဝ်း ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်းက ို ရထာက့်ခရံပ်းခြင့််းတ ို  ြင ့် ထပ့်မံ 
အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်န ိုင့်ပါေည့်။ 
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ကမ္ာ အခင့််းအကျင့််း၌ UN အထူ်းအစရီင့်ခံေူမျာ်းန င ့် အခြာ်းေူမျာ်းက UN 
အရထ ရထ  အစည့််းအရဝ်း ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် န င ့် အခြာ်းလိုပ့်ရဆာင့်ချက့်မျာ်း ြင ့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့် 
လက့်ခံခြင့််းအတ က့် ကမ္ာက ခ ိုင့်မာရော ကတ ကဝတ့်ပြျုမှုမျာ်း ပြျုလိုပ့်ရပ်းရန့် 
 ြစ့်န ိုင့်ရခြမျာ်းက ို မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ ယရန အထ ၊ UN အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံ 
၁၅၀ ရကျာ့်တ ို က ၎င့််းတ ို ၏ န ိုင့်ငံတ င့််း စနစ့်မျာ်းတ င့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့် လက့်ခံပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ 

 
မကြာရေ်းမီ န စ့်မျာ်းက အာဆယီံအေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်း၏ အရတ ွေ့အက ျုံက 
လက့်ရ   ဥပရဒရရ်းရာ န င ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ မရူဘာင့်မျာ်းေည့် ကျွနို့်ပ့်တ ို ယခို 
ရတ ွေ့က ျုံရနရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းအတ က့် လိုံရလာက့်မှု 
မရ  ရကြာင့််း ပြေခွဲ ပါေည့်။ ရရပြင့်ရ   စ န ့်ပစ့် ပစစည့််းမျာ်း၊ နယ့်န မ တ့်ရကျာ့် ြတ့် 
 ြစ့်ရပေါ်ရော ရလထိုညစ့်ညမ့််းမှု၊ န င ့် စ ိုက့်ပျ ျု်းရရ်းဆ ိုင့်ရာ ပ ို်းေတ့်ရဆ်းမျာ်း 
အလ န့်အကျွံ အေိုံ်းပြျုမှုရကြာင ့် ရမြညစ့်ညမ့််းခြင့််း မျာ်းေည့် န ိုင့်ငံတစ့်ခို 
တည့််း၏ လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်စ မ့််းန င ့် ရ ြရ င့််းန ိုင့်ရော အရာမျာ်း မဟိုတ့်ပါ၊ 
၎င့််းတ ို ေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် အတ က့်ောမက လမူျာ်း၏ ကျန့််းမာရရ်းန င ့် 
က ိုယ့်စ တ့် ချမ့််းောမှုအတ က့်ပါ အမျာ်းဆ ိုင့် ခ  မ့််းရခြာက့်မှုမျာ်းက ို  ြစ့်ရပေါ် 
ရစေည့်။ တစ့်န ိုင့်ငလံိုံ်း၏ က  ျု်းပမ့််းချက့်မျာ်းေည့် လ ိုအပ့်ရော စိုရပါင့််း 
တိုံ ပြန့်မှုမျာ်းက ို မ န့်ကန့်စ ာ ရထာက့်ကန့်ရပ်းန ိုင့်ရော့်လည့််း ၎င့််းတ ို ချည့််း 
ေက့်ေက့်က  ျု်းပမ့််းယိုံမျှ ြင ့် ရအာင့်မြင့်ရအာင့် ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်မည့် မဟိုတ့်ပါ။ 

 
လက့်ရ  မတူက ွဲပြာ်းရော ရကာင့််းမ န့်ေည ့် ကျင ့်ေို်ံးမှုမျာ်းက ို ချီ်းကျျူ်းရမည့် 
 ြစ့်ရော့်လည့််း ယင့််းတ ို ေည့် မျာ်းစ ာနည့််းပါ်း ရနပါရေ်းေည့်။ ယရန  
တရာ်းမျှတမှု မရ  ရော၊ မတည့်တန ့်ရော လ ူအေင့််းအ  ွဲွေ့အာ်း လ ူအခ င ့်အရရ်း 
မျာ်းက ိုအာ်းလို်ံးက ရလ်းစာ်း၊ ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်၊   ြည ့်စ မ့််းရပ်းေည ့်  
 

ရကာင့််းမ န့်ရော ကမ္ာက ီ်းဆီေ ို  ရရာက့်ရ  ရစရန့် အေ င့်ရပြာင့််းလွဲရရ်းအတ က့် 
အတ ိုင့််းအတာ အမျ ျု်းမျ ျု်းတ ို တ င့် လိုပ့်ရပ့်မျာ်းစ ာ လ ိုအပ့်ပါလ မ ့်မည့်။ 
တရာ်းမျှတမှု န င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှုတ ို က ို ပ ံပ ို်း န့်တီ်းန ိုင့်ရန့် ဥပရဒ 
ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုက ို အမ န့်စင့်စင့် ပြျုလိုပ့်န ိုင့်ပ ီ်း ယင့််းေည့် ကမ္ာန င ့်အဝ မ့််း 
တ င့်  ြစ့်ရပေါ်လျှက့်ရ  ေည့်။ 

 
COVID-19 ကပ့်ရရာဂါကွဲ ေ ို  မရမျှာ့်လင ့်ရော  တိုန့်လှုပ့် ရချာက့်ြခာ်းမှုမျာ်းက 
ကျွနို့်ပ့်တ ို အာ်း အေ င့်ရပြာင့််းလွဲမှု အတ က့် တစ့်ကမ္ာလိုံ်း၏ စိုရပါင့််းလိုပ့်ရပ့်က ို 
ယခင့်န င ့်မတူ ပ ိုမ ိုလ ိုအပ့်လာရကြာင့််း ပြေပါေည့်။ ေဘာ၀ န င ့် 
ရဘ်းကင့််းရော ရာေီဥတိုတစ့်ခိုက ို ပျက့်စ်ီးရစေည ့် လမ့််းရကြာင့််းပိံုစံမျာ်းက ို 
ပ ိုမ ိုဆက့်လက့် အာ်းရကာင့််း ရစမည ့်အစာ်း ယခိုအခါ ဤမတည့်မင  မ့် 
ရပြာင့််းလွဲရနရော ကာလမ  ရလ လာေင့်ယရူန့် အခ င ့်အလမ့််း တစ့်ခိုရ  ပါေည့်။ 
ယရန အေက့်ရ င့် ရနထ ိုင့်ရနကြရော လမူျာ်း န င ့် အနာဂတ့်၏ 
ကရလ်းမျာ်းအပါအဝင့်၊ လငူယ့်မျာ်း န င ့် အခြာ်းေက့်ရ င့် ရနထ ိုင့်ေူမျာ်း၏ 
ဒဏ့်ခနံ ိုင့်မှု န င ့် ဘ၀အရည့်အရေ ်းက ို အရထာက့်အပံ ရပ်းေည ့် ဥပရဒရရ်းရာ 
စနစ့်မျာ်းေည့် အေ င့်ရပြာင့််းလွဲမှု၏ အချက့်အချာတ င့် ရ  ေင ့်ပါေည့်။ 

 
ေန ့်ရ င့််းရော၊ စ န့််းလန့််းစ ိုရပြရော၊ န င ့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်ရော အနာဂတ့်က ို 
ရ ာရ  ရာတ င့် အာဆီယံ အေ ိုက့်အဝန့််းေည့် ပ ိုမ ိုတ င့်ကျယ့်ရော ည  န ှုင့််း 
ရဆာင့်ရ က့်မှု အဆင ့်မျာ်းက ို ရပ်းကမ့််း၍ ၎င့််း၏ အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းက ို ပ ံပ ို်းရန့် 
လ ိုအပ့်ပါေည့်။ လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှု အတ င့််းရ  ေည ့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့််းတစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအတ က့် လမူျာ်းန င ့် ရဒေတ င့််း 
အေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းက ို ရရ  ရစခြင့််းေည့် အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ရ   
လူ န င ့် ေဘာ၀ပတ့်ဝန့််းကျင့် န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်း၏ က ိုယ့်စ တ့်ချမ့််းောမှု အစိုစိုက ို 
ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့် ရပ်းမည့် ြစ့်ပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှုအတ က့် 

၂၀၃၀ လိုပ့်ငန့််းစဉ့်တ င့် ရမျှာ့်မ န့််းထာ်းေည ့် ‘ကျွနို့်ပ့်တ ို လ ိုချင့်ရော အနာဂတ့်’ 
ေည့် အာ်းလို်ံးအတ က့် အမ န့်တကယ့်  ြစ့်လာန ိုင့်ရစပါေည့်။ 



139  

က ို်းကာ်းချက့်မျာ်း 
 

အဓ က ရင့််းမြစ့်မျာ်း 

 
အာဆီယ ံရင့််းမြစ့်မျာ်း 

 
ASEAN Commission on Human Rights (Terms of Reference) 2009 

 
ASEAN Secretariat, ASEAN Cooperation on Environment – At A Glance, January 2019 

ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report 2017  

အစ ို်းရအချင့််းချင့််းဆ ိုင့်ရာ ရင့််းမြစ့်မျာ်း 
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န ိုင့်ငတံ င့််း ရင့််းမြစ့်မျာ်း 
 

Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 

 
Oposa v Factoran (1993) Supreme Court of the Philippines GR No 101083 

Philippines Clean Air Act 1999 

အဓ ကမဟ ိုတ ့်ရော ရင့််းမြစ့်မျာ်း 
 

စာအ ိုပ့်မျာ်း န င ့် ဂျာနယ ့်မျာ်း 
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မဝူါဒ အစရီင့်ခစံာမျာ်း 
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Muchtar, N, ‘Country Report: Journalists in Indonesia,’ Worlds of Journalism, (8 November 2016) 
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ေတင့််းရဆာင့််းပါ်းမျာ်း န င ့် ဝဘ့် (အင့်တာနက့်) ပါအရကြာင့််းအရာမျာ်း 
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Thanh Niên news video, ‘Một tổ chức đòi kiện bộ TN-MT nếu không rút giấy phép nhận chìm bùn thải’ 
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