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စီမံခန ့်ခ ွဲမှုဆ ိုင့်ရာ အကျဉ့််းချျုပ့် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်င ံဘန့်တင့်ခရ ိုင့်စို၊ ဆဝါနာ ရရရေရချာင့််းအတ င့််း 

ရ ာင့်စီ်းခြင့််း။ 

န ဒါန့််း 

လေူာ်းတ ို ၏ေမ ိုင့််းတ င့် လတူ ို ေည့် ပထမဆိုံ်းအရနန င ့်၊ ကမ္ာ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်န င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်းက ို 
တစ့်ကမာ္လိုံ်းအတ ိုင့််းအတာ ြင ့် စိုရပါင့််းကာပြျုပြင့်မ မ့််းမံလာကြေည့်။ အချ ျု ပညာရ င့်မျာ်းက ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
ရပေါ်တ င့် လတူ ို ၏ အကျ ျု်းေက့်ရရာက့် ရစမှုမျာ်းရကြာင ့် ကမ္ာရမြစနစ့်မျာ်းေည့် အနတရယ့်ရ  ပ ီ်း မင  မ့်မေက့် 
 ြစ့်ေည ့် အရခြအရနရ  ရော ဘမူ ရခတ့်ေစ့် တစ့်ရခတ့် ြစ့်ေည ့် လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှုေ ို  ကမ္ာက ီ်း 
ဝင့်ရရာက့်ရနပ ီ ဟိုဆ ိုကြေည့်။ 
 
ကျွန့်ျုပ့်တ ို ရတ ွေ့က ျုံရနရရော လေူာ်းန င ့် ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ပြဿနာမျာ်းေည့် လအူာ်းလိုံ်းရပေါ်တ င့် 
တညူရီော အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်မှု မရ  ပါ။  ြပဿနာ၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရန ိုင့်  ယ့်ရ  ရော အရခြအရနမျာ်းတ င့် 
ရ  ရနပ ီ်း ြစ့်ေည ့်လမူျာ်းေည့် ထ ိုရပြာင့််းလွဲမှုမျာ်းအတ က့်  အနည့််းဆို်ံး အတ ိုင့််းအတာ အထ ော တာဝန့်ယူ 
ရဆာင့်ရ က့် န ိုင့်ရော့်လည့််း ၎င့််းတ ို ေည့် အပြင့််းထန့်ဆို်ံး ထ ခ ိုက့်မှုမျာ်းက ို က ျုံရတ ွေ့ရနရေည့်။ 
လေူာ်း ြစ့်တည့်မှုေည့် ရနထ ိုင့်မှု နည့််းလမ့််းေစ့်မျာ်းဆီေ ို  မျှတပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်န ိုင့်မည ့် 
လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း ြင ့် က်ူးရပြာင့််းရမည့် ြစ့်ရပေည့်။  ထ ိုစ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ကမ္ာအလ ိုက့်၊ ရဒေအလ ိုက့်၊ န င ့့်် 
န ိုင့်ငံအလ ိုက့်၊ အဆင ့်မျာ်း၌ ရအာင့်မြင့်စ ာ က ိုင့်တ ယ့်ရ ြရ င့််းန ိုင့်ရန့် ဥပရဒန င ့် မဝူါဒပြဌါန့််းေမူျာ်း၊ 
ပညာရ င့်မျာ်း၊ န င ့် မတူက ွဲပြာ်းရော ဘဝအရတ ွေ့အက ျုံမျာ်း၊ ကျွမ့််းကျင့်မှုမျာ်း၊ န င ့် ရနရာအလ ိုက့် ေ နာ်းလည့်မှု 
မျာ်းရ  ေည ့် လက့်ရတ ွေ့ကျင ့်ေို်ံးေမူျာ်း၏ ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု လ ိုအပ့်ပါေည့်။ 
 
ကမ္ာ၏အခြာ်းရနရာရဒေမျာ်းကွဲ ေ ို  အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ေည့် မက ျုံစ ်ူး်း လနူ င ့်ေက့်ရ   ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းန င ့် ရင့်ဆ ိုင့်ရနရပါေည့်။ COVID-19 ဗ ိုင့််းရပ့်စ့်ကွဲ ေ ို လျှင့်မြန့်စ ာရပေါ်ထ က့်လာပ ီ်း ကူ်းစက့် 
ပျံွေ့ပ ာ်းရော  ြစ့်ရပ့်မျာ်းေည့် လေူာ်းတ ို ၏ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို ကျယ့်ပြန ့်စ ာ ဂယက့်ရ ိုက့် 
ခွဲ ေည့်။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ထ ိုကွဲ ေ ို ပြဿနာမျာ်းက ို ၎င့််းတ ို ၏ နယ့်န မ တ့်အတ င့််းန င ့် အပြင့်တ င့်ရ ြရ င့််းရန့် 
က  ျု်းစာ်းကြေည ့် အရလျာက့်န ိုင့်ငံတကာ ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု စညံွှန့််းမျာ်းန င ့် လ ိုက့်ရလျာညရီထ  ြစ့်မည ့် 
ပ ံပ ို်းမှုန င ့် ည  န ှုင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု မျာ်းအတ က့် ထ ရရာက့်ရော လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
ဥပရဒရရ်းရာန င ့် မဝူါဒမရူဘာင့်မျာ်းက ို လ ိုအပ့်လာပါေည့်။ 
 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်းက ို အေ အမ တ့်ပြျုခြင့််းေည့် လမူျာ်းန င ့် 
ေဘာ၀က ို ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ပ ီ်း ဆက့်လက့်တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှုန င ့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်ြမင့်မှုက ို 
 ြစ့်ရစန ိုင့်ေည ့် အရခြအရနမျာ်းက ို  ြစ့်ရပေါ်ရစန ိုင့်ေည့်။ အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် လ ူအခ င ့်အရရ်း 
မျာ်းက ို ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း  ြစ့်ရစရရ်းန င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရရ်း အတ က့် အရရ်းက ီ်းရော အဆင ့်မျာ်းက ို ၎င့််းတ ို ၏ 
ဥပရဒပြျုစနစ့်မျာ်းန င ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း ြင ့် လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ပ ီ်း လက့်ရ   လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 
န င ့် ရဒေတ င့််း ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူခီျက့်မျာ်း ြင ့် လက့်ရ  ချဉ့််းကပ့်နည့််းမျာ်းက ို ရဒေတ င့််း 
အ  ွဲွေ့အစည့််းအရနန င ့် အာ်းရကာင့််းရအာင့် လိုပ့်န ိုင့်ရစရန့် Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်းအေင့််း (အာဆယီံ) အတ က့် မရူဘာင့်တစ့်ခိုက ို ေတ့်မ တ့်ခွဲ ပါေည့်။ 
 
 

ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ 
ရိုပ့်၀တထျုလ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း 

အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ န ိုင့်ငံ အမျာ်းစိုေည့် ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျု 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို ၎င့််းတ ို ၏ န ိုင့်ငံဥပရဒမျာ်းန င ့် စည့််းကမ့််းေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းတ င့် ေန ့်ရ င့််းရောရလ၊ 
ရရရကာင့််းရရေန ့် န င ့် လိုံရလာက့်ရော မ လလာရရဆ ို်းနိုတ့်စနစ့်၊ ရဘ်းကင့််းရော ရာေီဥတို၊ န င ့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းက ို ရည့်ညွှန့််းလျှက့် 
တရာ်းဝင့် အေ အမ တ့်ပြျုထာ်းပါေည့်။ အခြာ်း ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း ြစ့်ေည ့် အထူ်းေ ြင ့် ကျန့််းမာရရ်းန င ့်ညညီ တ့်ပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်စ ာ ထိုတ့်လိုပ့်န ိုင့်ေည ့်  
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အစာ်းအစာ၊ ရနထ ိုင့်ရရ်း၊ အလိုပ့်အက ိုင့်၊ အဆ ပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်၌ 
ပညာေင့်ရန့် န င ့် ရဆာ ကစာ်းရန့်တ ို က ို န ိုင့်ငံတကာအဆင ့်တ င့် အေ အမ တ့် 
ပြျုထာ်းကြေည့်၊ ေ ို ရာတ င့် အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ၌ ယင့််းက ို အရတာ့်အတန့် 
အာရိုံစ ိုက့်မှုနည့််းပါ်းခွဲ ေည့်။ မည့်ေ ို ဆ ိုရစ၊ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းအာ်းလို်ံးေည့် ဆက့်န ယ့်လျက့် 
ရ  ေည့်။ ဥပမာ၊ အဆ ပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုေည့် ရရရကာင့််း 
ရရေန ့် န င ့် အထ က့်ရကာင့််းေည ့် ရမြက ို ြစ့်ရပေါ်ရစေည့်။ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုနစ့်မျာ်း န င ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်းက 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လ ိုအပ့်ချက့် 
အာ်းလို်ံးတ ို အတ က့် ရကျာရထာက့် ရနာက့်ခရံပ်းေည့်။ 

 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  ရလ်းန ိုင့်ငံေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို ၎င့််းတ ို ၏ ပြည့်တ င့််းဥပရဒမျာ်း၌ 
ရ င့််းရ င့််းလင့််းလင့််း တရာ်းဝင့်လက့်ခထံာ်းပ ီ်း တစ့်န ိုင့်ငံမ ာ ထ ိုအခ င ့်အရရ်းက ို 
အကြွင့််းမွဲ  တရာ်းဝင့်လက့်ခံ ထာ်းပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ အခြာ်း အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  
ငါ်းန ိုင့်ငမံ ာမူ ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်းက ို 
ရ င့််းလင့််းစ ာ တရာ်းဝင့်လက့်မခပံါ။   လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံန င ့် ယ ို်းဒယာ်းန ိုင့်ငတံ ို ေည့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၌ ပါရ  ရော  
အရကြာင့််းအရာက ို တရာ်းရိုံ်း ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း ြင ့် အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််း 
ရ ာ့်ပြရာတ င့် ရဒေတ င့််း၌ ဦ်းရဆာင့်ေမူျာ်း ြစ့်ကြေည့်။ အချ ျု န ိုင့်ငံမျာ်း 
ေည့်လည့််း ထ ိုအခ င ့်အရရ်းအာ်း ရ  ေင ့်ေည့်ဟို ဥပရဒရရ်းရာန င ့် မဝူါဒ 
ရရာပြွန့််းမှုမျ ျု်းစိုံတ ို  ြင ့် အေ အမ တ့်ပြျုကြေည့်။ ထ ိုရဒေတ င့််း၌ တရာ်းဝင့် 
လက့်ခံခြင့််းက ို ဆန ့်ကျင့်၍ ရပ့်တည့်ရောန ိုင့်ငမံရ  ပါ။ 

 

ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်း၏ လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း 

ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း၏ 
လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််း ဆ ိုင့်ရာ ရှုရထာင ့်မျာ်းတ င့် အချက့်အလက့်က ို ရယနူ ိုင့်ရရ်း၊ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချခြင့််း၌ အမျာ်းပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့် 
န ိုင့်ရရ်း၊ စမီကံ န့််းက ီ်းမျာ်း၏   ံွေ့   ျု်းမှုက ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ထ ခ ိုက့်ရစမှုက ို 
အကွဲ ြတ့်ခြင့််း(EIA) တ င့်ပါဝင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း အပါအဝင့်၊  ရဒေတ င့််း 
အေ ိုက့်အဝန့််း မျာ်းအာ်း အထူ်းေ ြင ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆ ိုင့်ရာ ြပဿနာ 
မျာ်း ြစ့်ေည ့်အခါ၌ တရာ်းမျှတစ ာ ပြျုြပင့်မှုမျာ်း ပြျုလိုပ့်ရာတ င့် ပါဝင့်ခ င ့်ရရ  ရရ်း 
တ ို ပါဝင့်ေည့်။ 

 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒစည့််းမျဉ့််း န င ့် အမျ ျု်းော်း လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
အ  ွဲွေ့အစည့််း (NHRIs) ရအာက့်ရ   ပြည့်တ င့််း ပြင့်ဆင့်စီမံချက့်မျာ်းက 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအာ်း ကာက ယ့် 
ရစာင ့်ရရ ာက့်ရာတ င့် တာဝန့်ယူမှု အတ က့် အရထာက့်အကပူြျုခွဲ ရကြာင့််း 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  တ င့် ောဓကရ  ပါေည့်။ အာဆယီအံေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံ ၁၀ 
န ိုင့်ငံမ  ခိုနစ့်န ိုင့်ငံတ င့် ထ ိုပြည့်တ င့််း ပြင့်ဆင့်စီမံချက့်မျာ်းရ  ပ ီ်း ၁၀ န ိုင့်ငံမ  
ငါ်းန ိုင့်ငံတ င့် NHRIs က ိုတည့်ရထာင့်ခွဲ ပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ 

 
အချ ျု က စစရပ့်မျာ်း၌ အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်းရ   အရပ့်ော်း အေင့််းအ  ွဲွေ့ 
ရဆာင့်ရ က့်ေမူျာ်း ေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့် 
အရရ်းက ို ခ ိုင့်ခ ိုင့်မာမာ  ြစ့်ရစရန့်အလ ို င ာ လက့်ရ  န ိုင့်ငဥံပရဒမျာ်းန င ့် မဝူါဒမျာ်း 
က ို ရအာင့်မြင့်စ ာ အေိုံ်းပြျုန ိုင့်ခွဲ ေည့်။ ထ ိုကွဲ ေ ို  က စစရပ့်မျာ်းက တ ိုင့််းရင့််းော်း 
န င ့် ရဒေတ င့််းအေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်းအာ်း ေူတ ို ၏ ဘ ို်းဘ ာ်းပ ိုင့်ရမြမျာ်းက ို ရမြယာ 
လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့် ရရ  ရစခြင့််း၊ လမူျာ်းက အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််း အတ က့် မ ီခ ိုရနရ 
ေည ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်တ ို  ထူထပ့်စ ာရ  ရနရော ပင့်လယ့် 
ရနရာမျာ်းတ င့် ညစ့်ညမ့််းမှုမ ြစ့်ရအာင့် ရရ ာင့်ရ ာ်းခြင့််း၊ န င ့် အနာဂတ့်မျ ျု်းဆက့် 
မျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ခြင့််းတ ို က ို ပြျုလိုပ့်န ိုင့် 
ရစခွဲ ေည့်။ ဗယီက့်နမ့်န ိုင့်ငံတ င့် အချက့်အလက့်က ို အီလက့်ထရရာနစ့် ြင ့် 
ဝင့်ရရာက့်ရယခူြင့််း န င ့်   လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံတ င့် လယ့်ယာစ ိုက့်ပျ ျု်းရမြမျာ်း ပြျုပြင့် 
ရပြာင့််းလွဲခြင့််းကွဲ ေ ို  မကြာရေ်းမီက ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုမျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့် 
 

ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တ ို်းမြ င ့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ရန့် 
အတ က့် အလာ်းအလာရကာင့််း ပင့် ြစ့်ေည့်။ 

အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ ကဏ္ဍန င ့် ပါဝင့်ရဆာင့်ရ က့်မှုမျာ်း 

အမျာ်းပြည့်ေူ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချရော လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းတ င့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ 
ပါဝင့်ရဆာင့်ရ က့်မှုမျာ်း၊ ပ်ူးရပါင့််းပါဝင့်ခြင့််းန င ့် က ိုယ့်စာ်းပြျုခြင့််းမျာ်းေည့် 
ရကျ်းလက့်န င ့် မ  ျု ပြရနရာမျာ်းတ င့် မ ော်းစိုမျာ်းန င ့် အေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်း အတ က့် 
က ိုယ့်စ တ့်ချမ့််းောရရ်းန င ့် လိုံခ ျုံရရ်းတ ို အပြင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ရရရ ည့် 
တည့်တန ့်မှုက ိုလည့််း တ ို်းမြ င ့်ရစခွဲ ေည့်။ ေ ို ရာတ င့် အနည့််းငယ့်မျှရော 
အာဆယီံ န ိုင့်ငံမျာ်းကော အမျာ်းပြည့်ေူ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချခြင့််းမျာ်း၏ 
အခန့််းကဏ္ဍန င ့် အဆင ့်မျ ျု်းစိံုတ ို တ င့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းက ေ ောရလာက့်ရော 
ရာခ ိုင့်နှုန့််းအထ  ပ်ူးရပါင့််းပါဝင့် လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှုက ို ဥပရဒအရ ခ င ့်ပြျုရပ်း 
ထာ်းေည့်။  န ိုင့်င ံ အမျာ်းစိုက ဥပရဒမျာ်းတ င့် ပ ိုမ ိုအာ်းရကာင့််းေည ့် ကာက ယ့် 
ရစာင ့်ရရ ာက့်မှုက ို ရပ်းကမ့််းမည ့် ရိုပ့်၀တထျုဆ ိုင့်ရာန င ့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်း ပါရ  ရော့်လည့််း အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း ပ်ူးရပါင့််း 
လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ခြင့််းက ို မဝူါဒမျာ်းန င ့် မဟာဗျျူဟာ အစအီစဉ့်မျာ်း ြင ့် 
ရပ်းကမ့််းထာ်းေည့်။ 

 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ကဏ္ဍမျာ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံပ ီ်း 
ဥပရဒရရ်းရာ ပြင့်ဆင့် စမီခံျက့်မျာ်း ြင ့် ရရ  ရစပ ်ီးလျှင့် န ိုင့်ငံတ င့််း၊ ရဒေတ င့််း 
န င ့် န ိုင့်ငံတကာ လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်း ြင ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်း၏ အကျ ျု်းစံစာ်းမှုက ို ရယရူာတ င့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းအာ်း 
ြပဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခရံေမူျာ်း အရနန င ့် မမ တ့်ယဘူွဲ  န့်တီ်းေမူျာ်း အရနန င ့် 
မ တ့်ယေူင ့်ေည့်။ 

အာဆယံီ အ  ွဲွေ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ စမီရံဆာင့်ရ က့်ချက့်မျာ်း 

၂၀၁၂ ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 
(အာဆယီလံူ အခ င ့်အရရ်း ရကြငြာချက့်) က ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့် 

တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်း၏ အချ ျု လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို ‘ရဘ်းအနတရယ့် 

ကင့််းရော’၊ ‘ေန ့်ရ င့််းရော’၊ န င ့် ‘ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော’ ဟူေည ့် ရဝါဟာရ 
အေိုံ်းအနှုံ်းမျာ်းတ င့် ထင့်ဟပ့်ပြေည့်။ ေ ို ရာတ င့် အာဆယီံ အေ ိုက့်အဝန့််း 
အရေ်းစ တ့်စမီခံျက့်ကွဲ ေ ို  ရနာက့်ပ ိုင့််း အာဆယီဥံပရဒန င ့် မဝူါဒ ေတ့်မ တ့်ချက့် 
မျာ်းတ င့် ထ ိုလ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း အကျယ့်တဝင ့် မပါရ  ဘွဲ ထ ိုရဒေေည့် 
တေမတ့်တည့််း ြစ့်ရော အဓ ပပါယ့်ရ င့််းလင့််းချက့် န င ့် အရကာင့်အထည့် 
ရ ာ့်ခြင့််းတ ို   ြစ့်ရစရန့်အလ ို င ာ ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်မှု နည့််းလမ့််းမျာ်းမရ  ပါ။ 

 
အာဆယီ၏ံ ရဒေတ င့််း လ ူအခ င ့်အရရ်း အ  ွဲွေ့အစည့််း  ြစ့်ေည ့် 
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 
(အာဆယီံ အစ ို်းရအချင့််းချင့််း လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း ဆ ိုင့်ရာရကာ့်မရ င့်) က 
အခ င ့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့် လက့်ခံမှု မရ  ရေ်းရော န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း 
ရဘ်းအနတရယ့် ကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော၊ န င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့် လက့်ခံမှုက ို 
တ ို်းမြ င ့်ရန့်ပံ ပ ို်းန ိုင့်ပ ီ်း အာဆယီနံ ိုင့်ငံ အာ်းလိုံ်းတ င့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်မှုက ို 
တ ို်းမြ င ့်န ိုင့်ရစခွဲ ေည့်။ ၎င့််းက ို ထ ရရာက့်စ ာရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ပါက အာဆီယံေည့် 
AICHR ၏ လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်န င ့် ထည ့်ေ င့််းလိုပ့်ရဆာင့်ရမည ့် အလိုပ့်မျာ်းက ို 
ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်ခြင့််းန င ့် ချွဲွေ့ထ င့်ခြင့််းတ ို မ  အကျ ျု်းအမြတ့် ရလ မ ့်မည့်၊ ဥပမာ၊ 
လက့်ရ  တ ို်းမြ င ့်ရနရော လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်န င ့် လ ိုက့်ရလျာညရီထ   ြစ့်မည ့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်း တ ိုင့်တန့််းမှုမျာ်းက ို လက့်ခံခြင့််းန င ့် စိုစမ့််းစစ့်ရဆ်းခြင့််း 
တ ို  ြစ့်ေည့်။  AICHR ၏တ ို်းတက့်ရအာင့်လိုပ့်ရမည ့် ရနရာမျာ်းတ င့် ၎င့််း၏ 
လ ပ့်လပ့်စ ာ ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်မှု န င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်န င ့် 
ပတ့်ေက့်ရော အရရ်းက စစရပ့်မျာ်းက ို ရဆာင့်ရ က့်ရာတ င့် ကျွမ့််းကျင့်မှုက ို 
ထပ့်မံ  ံွေ့   ျု်းရစရန့်လည့််း ပါဝင့်ေည့်။ 
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အာဆယီံေည့် ရဘ်းအနတရယ့်ကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော၊ န င ့် ရရရ ည့် 
တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတ က့် ပြန့်လည့်ေိုံ်းေပ့်မှု နည့််းလမ့််း 
တစ့်ခိုက ို ထူရထာင့်ရန့်လည့််း ရရ ်းချယ့်န ိုင့်ပ ီ်း လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို 
အရလ်းထာ်းရန့်၊ ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် န င ့်  ြည ့်ဆည့််းရန့်အတ က့် 
၎င့််းတ ို ၏ ကတ ကဝတ့်မျာ်းန င ့် ပတ့်ေက့်၍ ပြည့်နယ့်ရဒေန င ့် ပ်ူးရပါင့််းရော 
အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း န င ့် ပြည့်နယ့်ရဒေန င ့် မပ်ူးရပါင့််းရော အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက ို 
ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့် ရစန ိုင့်ေည့်။ ထ ိုတာဝန့်မျာ်းတ င့် ြပဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခံရ 
န ိုင့်  ယ့်ရ  ရော အိုပ့်စိုမျာ်းေ ို  ရည့်ရ ယ့်ရော အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံော်းမျာ်း 
အာ်းလို်ံးအတ က့် အစစ့်အမ န့် ြစ့်ေည ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုက ို 
 န့်တီ်းရန့် တ ို်းမြ င ့်ထာ်းရော ကတ ကဝတ့်မျာ်း ပါဝင့်လ မ ့်မည့်။ 

 

အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ န င ့် အခြာ်းရဒေတ င့််း ပိုစံမံျာ်း 

အာဆယီံေည့် န ိုင့်ငံတကာ စခံျ န့်စံညွှန့််းမျာ်းန င ့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို 
အဆင ့်ဆင ့်တ ို်း၍ အဓ ပပါယ့် ရ င့််းလင့််းထာ်းချက့် န င ့် က ိုက့်ညီရစလျက့် 
၎င့််း၏ရဒေတ င့််း ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း န င ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက ို ထပ့်မ ံ ံွေ့   ျု်း 
ရစရန့် ဥပရဒရရ်းရာ န င ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ အစအီမမံျ ျု်းစိုံတ ို မ  ရလ လာ 
ေ ရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းရ  ေည့်။ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းက ို အရေ်းစ တ့် ရ င့််းလင့််းရ ာ့်ပြရာတ င့်  ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းစ ာ 
တ ို က အာဆယီံ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း ထက့်ပ ို၍ ရ င့််းလင့််းရ ာ့်ပြထာ်းခွဲ ေည့်။ 
၎င့််းတ ို တ င့်- 

 
• နယ့်န မ တ့်ရကျာ့် ြတ့်  ြစ့်ပေါ်ရော အရရ်းက စစရပ့်တစ့်ခိုတ င့် EIA က ို 
ရ ာ့်ပြရော Strategic Environmental Assessment (မဟာဗျျူဟာ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အကွဲ ြတ့်စစ့်ရဆ်းမှု) အတ က့် Espoo က န့်ဗင့််းရ င့််း 
န င ့် ၎င့််းန င ့် တ ွဲ က့်ရော Kyiv စည့််းမျဉ့််းဥပရဒ၊ 

 
• အချက့်အလက့်က ို ရယနူ ိုင့်ရရ်း၊ အစ ို်းရချင့််း ေရဘာတညူခီျက့်၊ 
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် ချခြင့််းတ ို တ င့် အမျာ်းပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်ရရ်းန င ့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က စစမျာ်းတ င့် တရာ်းစီရင့်ခြင့််းက ို ဝင့်ရရာက့် 
လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရရ်း (Aarhus က န့်ဗင့််းရ င့််း)၊ န င ့် 

 
• Aarhus က န့်ဗင့််းရ င့််း၏ ရဒေတ င့််း က စစရပ့်ဆ ိုင့်ရာ အခက့်အခွဲမျာ်းက ို 
ရ ာ့်ပြရော လက့်တင့်အရမရ ကန င ့် ကရဗီယီန့်ရဒေရ   Escazú 
ေရဘာတညူခီျက့် တ ို ပါဝင့်ေည့်။ 

 
လက့်ရ  အာဆယီံ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းေည့် ထ ိုပိံုစံမျာ်းန င ့် န ှုင့််းစာလျှင့် 
အရတာ့်အတန့် အာ်းနည့််းရနကာ မည့်ေူက အချက့်အလက့်က ို ရယနူ ိုင့်ေည့်၊ 
မည့်ေည ့်အရရ်းက စစတ င့် အမျာ်းပြည့်ေူက ပ်ူးရပါင့််း လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ေည့်၊ 
န ိုင့်ငံတရာ်းစီရင့်ရရ်း စနစ့်မျာ်းတ င့် ပြျုလိုပ့်ေည့်  ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် ချပိံုမျာ်းက ို 
ရဒေတ င့််း၌ မည့်ေ ို ပ ိုမ ို ရကာင့််းမ န့်ရအာင့် ပြျုလိုပ့်ပ ီ်း အရကာင့်အထည့် 
ရ ာ့်မည့်တ ို က ို ရ ာ့်ပြရာ၌ ရ င့််းလင့််းပြတ့်ော်းမှု အာ်းနည့််းရနပါေည့်။ 

 
ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို အာ်းရကာင့််း 
ရစမည ့် ရဒေတ င့််းန င ့် န ိုင့်ငံတ င့််း အခင့််းအကျင့််းမျာ်းတ င့် ချဉ့််းကပ့်နည့််း 
တစ့်ခိုမ ာ အာဆယီံ ရဒေတ င့််း ေရဘာတညူခီျက့်မ တဆင ့် အချက့်အလက့်က ို 
ရယနူ ိုင့်မှု၊ အမျာ်းပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်မှု န င ့် တရာ်းစီရင့်ရရ်းက ို ဝင့်
ရရာက့်လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှု တ ို  ြစ့်ေည့်။ ယင့််းကွဲ ေ ို  ေရဘာတညူခီျက့်က 
 

ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ကာက ယ့်ေမူျာ်း၏ ရဘ်းအနတရာယ့် 
ကင့််းရ င့််းရရ်း၊ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းန င ့် မ န့််းကရလ်းမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းက ို 
တ ို်းမြ င ့်ရရ်း၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ရစာင ့်ကြပ့်မှုတ င့် အရပ့်ော်း အေင့််းအ  ွဲွေ့က ို 
ထ ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့် ရစမှုအတ က့် အရခြခအံိုတ့်မြစ့် ချရပ်းခြင့််း၊ န င ့် 
စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််း အပ ိုင့််းတ င့် ပါရ  ရောေမူျာ်းအပါအဝင့် ပြည့်နယ့်ရဒေန င ့် 
ပ်ူးရပါင့််းရော အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းန င ့် ပြည့်နယ့်ရဒေန င ့် မပ်ူးရပါင့််းရော 
အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ တာဝန့်ယူမှုက ို တ ို်းမြ င ့်ရပ်းခြင့််းတ ို က ို ရေချာရစရန့် 
အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ပြည့်တ င့််း န င ့် ရဒေတ င့််းက  ျု်းပမ့််းမှုမျာ်းက ို 
ပ ံပ ို်းရပ်းန ိုင့်ေည့်။ 

ရကာက့်ချက့်ချခြင့််း 

ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို အာ်းရကာင့််း 
ရစရန့် အာဆယီနံ င ့် ၎င့််း၏ အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငမံျာ်းအတ က့် ရရ ်းချယ့်စရာမျာ်းစ ာ 
လမ့််းပ င ့်ရနပါေည့်။ န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် တစ့်န ိုင့်ငစံအီရနန င ့် ကမ္ာက အေ အမ တ့် 
ပြျုရန့်ရ  ေည ့် Aarhus က န့်ဗင့််းရ င့််း၏ ေရဘာတေူမူျာ်း  ြစ့်လာန ိုင့်ပါေည့်။ 
အာဆယီအံေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရဒေတ င့််း အရရ်းက စစ အတ က့် စီစဉ့် 
 န့်တီ်းထာ်းေည ့် ရဒေတ င့််းရ   အစ ို်းရချင့််း ေရဘာတညူခီျက့် က ိုလက့်ခံ 
ကျင ့်ေို်ံးန ိုင့်ပ ီ်း ယင့််းေ ို ကျင ့်ေို်ံးခြင့််းက ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းအတ က့် ရိုပ့်၀တထျုလ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း န င ့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််း 
ဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို ရ ာ့်ပြရပ်းေည့်။ တနည့််းအာ်း ြင ့် အေင့််းဝင့် 
န ိုင့်ငံမျာ်း ေည့် ရိုပ့်၀တထျု လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း န င ့် လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ 
လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်းေည့် အချင့််းချင့််း ဆက့်န ယ့်မှုရ  ေည့်က ို 
အေ အမ တ့်ပြျုကာ န ိုင့်ငံမျာ်း၏ လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််းဆ ိုင့်ရာ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို 
အာရိုံစ ိုက့်ေည ့် ရဒေတ င့််း ေရဘာတူညခီျက့်က ို ည  န ှုင့််းရဆ ်းရန ်းန ှုင့်ေည့်။ 
အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် တ ိုင့်တန့််းမှုမျာ်းက ို လက့်ခံန ိုင့်ရန့်န င ့် စိုစမ့််းစစ့်ရဆ်း 
န ိုင့်ရန့် အလ ို င ာ AICHR ၏ လ ိုအပ့်မှုမျာ်း၏ ရည့်ညွှန့််းချက့် က ိုလည့််း မ မ့််းမံ 
ပြင့်ဆင့်န ိုင့်ေည့်။ 

 
န ဂို်ံးချျုပ့်အရနန င ့်၊ အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်း၏ multilateral 
environmental agreements (MEAs) (န ိုင့်ငံမျ ျု်းစို အစ ို်းရမျာ်း၏ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူီချက့်မျာ်း) တ င့်ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်ခြင့််း န င ့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် အစ ို်းရချင့််း ေရဘာတူညခီျက့်မျာ်းေည့် 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒတ ို အကြာ်း ည  န ှုင့််း 
ရဆာင့်ရ က့်မှု အကျ ျု်းရလဒ့်မျာ်း ထပ့်မရံရ  ရန့်အတ က့် အခ င ့်အလမ့််းမျာ်း 
 ြစ့်န ိုင့်ေည့်။  ၎င့််းက ို အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်း၏ န ိုင့်ငံလို်းဆ ိုင့်ရာ UPR တင့်ေ င့််းမှု 
မျာ်းအပြင့် အာဆယီ၏ံ ပ်ူးတ ွဲ ထိုတ့်ပြန့်ချက့်မျာ်း၊ MEA ကတ ကဝတ့် ပြျုမှုမျာ်း၏ 
ရဒေတ င့််း ည  န ှုင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု၊ န င ့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် ေရဘာ 
တညူမီှု အမျ ျု်းမျ ျု်းရအာက့်ရ   အာဆယီ၏ံ ပ်ူးတ ွဲ universal periodic reviews 
(UPRs) (အမျာ်းဆ ိုင့် ပိံုမ န့်ေို်ံးေပ့်ချက့်မျာ်း) က ိုတင့်ပြမှုမျာ်း ြင ့် ရဆာင့်ရ က့် 
ရရ  န ိုင့်ေည့်။ 

 
ရဒေတ င့််းအ  ွဲွေ့အစည့််းအရနန င ့် အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်း န င ့် အာဆီယံ 
တ ို ေည့် ကမ္ာ ကိုလေမဂဂရ   ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းအာ်း ကမ္ာက အေ အမ တ့်ပြျုန ိုင့်ေည့်အထ  မဟာဗျျူဟာကျရော၊ 
ရ င့်ေန့်အာ်းရကာင့််းရော ကဏ္ဍတ င့် ပါဝင့်ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ေည့်။ ထ ိုကွဲ ေ ို  
အခန့််းကဏ္ဍက ို ရရာက့်ရ  ပါက ၎င့််းေည့် လနူ င ့် ေဘာ၀ ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတ က့် 
ရအာင့်မြင့်မှု တစ့်ခိုပင့် ြစ့်လ မ ့်မည့်။ 


