စီမံခန ့်ခွဲမှုဆိုင့်ရာ အကျဉ့််းချျုပ့်
နဒါန့််း
လူော်းတို ၏ေမိုင့််းတင့် လူတို ေည့် ပထမဆိုံ်းအရနနင၊့် ကမ္ာ ပတ့်ဝန့််းကျငန့် င့် ေက့်ရ ြစတ
့် ည့်မှုစနစ့်မျာ်းကို
တစ့်ကမ္ာလိုံ်းအတိုင်း့် အတာ ြင့် စိုရပါင့််းကာပြျုပြင့်မမ့််းမံလာကြေည့်။ အချျု ပညာရင့်မျာ်းက ပတ့်ဝန့််းကျင့်
ရပေါ်တင့် လူတို ၏ အကျျု်းေက့်ရရာက့် ရစမှုမျာ်းရကြာင့် ကမ္ာရမြစနစ့်မျာ်းေည့် အနတရယ့်ရပ ီ်း မင မ့်မေက့်
ြစ့်ေည့် အရခြအရနရရော ဘူမရခတ့်ေစ့် တစ့်ရခတ့် ြစ့်ေည့် လူော်းမျျု်းနယ့် ြစတ
့် ည့်မှုေို ကမ္ာက ီ်း
ဝင့်ရရာက့်ရနပ ီ ဟိုဆိုကြေည့်။
ကျွန့်ျုပ့်တို ရတွေ့က ျုံရနရရော လူော်းနင့် ေက့်ရပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ပြဿနာမျာ်းေည့် လူအာ်းလိုံ်းရပေါ်တင့်
တူညရီ ော အကျျု်းေက့်ရရာက့်မှု မရပါ။ ြပဿနာ၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရနငို ့် ယ့်ရရော အရခြအရနမျာ်းတင့်
ရရနပ ီ်း ြစေ
့် ည့်လမူ ျာ်းေည့် ထရို ပြာင့််းလွဲမမှု ျာ်းအတက့် အနည့််းဆို်းံ အတငို ့််းအတာ အထော တာဝန့်ယူ
ရဆာင့်ရက့် နိုငရ့် ော့်လည့််း ၎င့််းတို ေည့် အပြင့််းထန့်ဆ်းိုံ ထခက
ို မ့် မှု ျာ်းကို က ျုံရတွေ့ရနရေည့်။
လူော်း ြစ့်တည့်မှုေည့်
ရနထငို ့်မှု
နည့််းလမ့််းေစ့်မျာ်းဆီေို
မျှတပ ီ်း
ရရရည့်တည့်တန ့်နငို ့်မည့်
လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း ြင့် ကူ်းရပြာင့််းရမည့် ြစ့်ရပေည့်။ ထစို န့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ကမ္ာအလိုက့်၊ ရဒေအလိုက၊့် နင့်
နိုင့်ငံအလိုက့်၊ အဆငမ့် ျာ်း၌ ရအာင့်မြင့်စာ ကိုငတ
့် ယ့်ရ ြရင့််းနိုငရ
့် န့် ဥပရဒနင့် မူဝါဒပြဌါန့််းေူမျာ်း၊
ပညာရင့်မျာ်း၊ နင့် မတူကပွဲ ြာ်းရော ဘဝအရတွေ့အက ျုံမျာ်း၊ ကျွမ်း့် ကျင့်မမှု ျာ်း၊ နင့် ရနရာအလိုက့် ေနာ်းလည့်မှု
မျာ်းရေည့် လက့်ရတွေ့ကျင့်ေ်းိုံ ေူမျာ်း၏ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှု လိုအပ့်ပါေည့်။
ကမ္ာ၏အခြာ်းရနရာရဒေမျာ်းကွဲေို အရရွေ့ရတာင့်အာရေည့် မက ျုံစ ်းူ ်း လူနငေ
့် က့်ရ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းနင့် ရင့်ဆိုငရ့် နရပါေည့်။ COVID-19 ဗိုင့််းရပ့်စ့်ကွဲေို လျှင့်မြန့်စာရပေါ်ထက့်လာပ ီ်း ကူ်းစက့်
ပျံွေ့ပာ်းရော ြစရ
့် ပ့်မျာ်းေည့် လူော်းတို ၏ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျငက
့် ို ကျယ့်ပြန ့်စာ ဂယက့်ရိုက့်
ခွဲေည့်။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ထက
ို ွဲေို ပြဿနာမျာ်းကို ၎င့််းတို ၏ နယ့်နမတ့်အတင့််းနင့် အပြင့်တင့်ရ ြရင့််းရန့်
က ျု်းစာ်းကြေည့် အရလျာက့်နိုငင့် ံတကာ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှု စံညနွှ ့််းမျာ်းနင့် လိုက့်ရလျာညီရထ ြစ့်မည့်
ပံပို်းမှုနင့် ညနငှု ့််းရဆာင့်ရက့်မှု မျာ်းအတက့် ထရရာက့်ရော လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ
ဥပရဒရရ်းရာနင့် မူဝါဒမူရဘာင့်မျာ်းကို လိုအပ့်လာပါေည့်။
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ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် လူ အခငအ
့် ရရ်းကို အေအမတ့်ပြျုခြင့််းေည့် လူမျာ်းနင့်
ေဘာ၀ကို ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ပ ီ်း ဆက့်လက့်တည့်တန ့်ရော
ံွေ့ ျု်းမှုနင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်ြမင့်မှုကို
ြစ့်ရစနိုငေ
့် ည့် အရခြအရနမျာ်းကို ြစရ့် ပေါ်ရစနိုငေ
့် ည့်။ အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုငင့် ံမျာ်းေည့် လူ အခငအ
့် ရရ်း
မျာ်းကို ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစရ့် စရရ်းနင့် ရရရည့်တည့်တန ့်ရရ်း အတက့် အရရ်းက ီ်းရော အဆင့်မျာ်းကို ၎င့််းတို ၏
ဥပရဒပြျုစနစ့်မျာ်းနင့် အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း ြင့် လိုပရ့် ဆာင့်ခွဲပ ီ်း လက့်ရ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း
နင့် ရဒေတင့််း ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ေရဘာတူညခီ ျက့်မျာ်း ြင့် လက့်ရချဉ့််းကပ့်နည့််းမျာ်းကို ရဒေတင့််း
အ ွဲွေ့အစည့််းအရနနင့် အာ်းရကာင့််းရအာင့် လိုပန့် ငို ရ့် စရန့် Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်းအေင့််း (အာဆီယံ) အတက့် မူရဘာင့်တစ့်ခိုကို ေတ့်မတ့်ခပါေည့်
ွဲ
။

အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနိုငင့် ံ ဘန့်တင့်ခရငို ့်စို၊ ဆဝါနာ ရရရေရချာင့််းအတင့််း
ရ ာင့်စီ်းခြင့််း။

ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏
ရိုပ၀့် တထျုလအ
ို ပ့်ချကမ့် ျာ်း
အရရွေ့ရတာင့်အာရနငို ့်ငံ အမျာ်းစိုေည့် ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ၀့် တထျု
လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ၎င့််းတို ၏ နိုင့်ငံဥပရဒမျာ်းနင့် စည့််းကမ့််းေတ့်မတ့်ချကမ့် ျာ်းတင့် ေန ့်ရင့််းရောရလ၊
ရရရကာင့််းရရေန ့် နင့် လိုံရလာက့်ရော မလလာရရဆို်းနိုတစ့် နစ့်၊ ရဘ်းကင့််းရော ရာေီဥတို၊ နင့်
ရကာင့််းမန့်ရော မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းကို ရည့်ညနွှ ့််းလျှက့်
တရာ်းဝင့် အေအမတ့်ပြျုထာ်းပါေည့်။ အခြာ်း ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏
လိုအပ့်ချက့်မျာ်း ြစ့်ေည့် အထူ်းေ ြင့် ကျန့််းမာရရ်းနငည
့် ည
ီ တ့်ပ ီ်း ရရရည့်တည့်တန ့်စာ ထိုတ့်လိုပ့်နိုင့်ေည့်

1

အစာ်းအစာ၊ ရနထငို ့်ရရ်း၊ အလိုပအ
့် ကိုင၊့် အဆပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်၌
ပညာေင့်ရန့် နင့် ရဆာကစာ်းရန့်တို ကို နိုင့်ငံတကာအဆင့်တင့် အေအမတ့်
ပြျုထာ်းကြေည့်၊ ေို ရာတင့် အရရွေ့ရတာင့်အာရ၌ ယင့််းကို အရတာ့်အတန့်
အာရိုံစက
ို ့်မနှု ည့််းပါ်းခွဲေည့်။ မည့်ေို ဆိုရစ၊ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းအာ်းလို်းံ ေည့် ဆက့်နယ့်လျက့်
ရေည့်။ ဥပမာ၊ အဆပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုေည့် ရရရကာင့််း
ရရေန ့် နင့် အထက့်ရကာင့််းေည့် ရမြကို ြစ့်ရပေါ်ရစေည့်။ ရကာင့််းမန့်ရော
ေက့်ရ ြစ့်တည့်မနှု စ့်မျာ်း နင့် မတူကွဲပြာ်းေည့် အပင့်နင့်တရစာ္ဆန့်မျာ်းက
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုအပ့်ချက့်
အာ်းလို်းံ တို အတက့် ရကျာရထာက့် ရနာက့်ခရံ ပ်းေည့်။
အရရွေ့ရတာင့်အာရ ရလ်းနိုငင့် ံေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို
ရရရန့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းကို ၎င့််းတို ၏ ပြည့်တင့််းဥပရဒမျာ်း၌
ရင့််းရင့််းလင့််းလင့််း တရာ်းဝင့်လက့်ခထ
ံ ာ်းပ ီ်း တစ့်နိုင့်ငံမာ ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်းကို
အကြွင်း့် မွဲ တရာ်းဝင့်လက့်ခံ ထာ်းပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ အခြာ်း အရရွေ့ရတာင့်အာရ
ငါ်းနငို ့်ငမံ ာမူ ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် လူ အခငအ
့် ရရ်းကို
ရင့််းလင့််းစာ တရာ်းဝင့်လက့်မခံပါ။ လစ့်ပိုငန့် ိုငင့် ံနင့် ယို်းဒယာ်းနိုင့်ငတ
ံ ို ေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၌ ပါရရော
အရကြာင့််းအရာကို တရာ်းရိုံ်း ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း ြင့် အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််း
ရ ာ့်ပြရာတင့် ရဒေတင့််း၌ ဦ်းရဆာင့်ေမူ ျာ်း ြစ့်ကြေည့်။ အချျု နိုငင့် ံမျာ်း
ေည့်လည့််း ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်းအာ်း ရေင့်ေည့်ဟို ဥပရဒရရ်းရာနင့် မူဝါဒ
ရရာပြွန့််းမှုမျျု်းစိုံတို ြင့် အေအမတ့်ပြျုကြေည့်။ ထရို ဒေတင့််း၌ တရာ်းဝင့်
လက့်ခံခြင့််းကို ဆန ့်ကျင့်၍ ရပ့်တည့်ရောနိုင့်ငမံ ရပါ။

ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပန့် ည့််းဆငို ရ့် ာ
လအ
ို ပ့်ချကမ့် ျာ်း
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း၏
လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််း ဆိုငရ
့် ာ ရှုရထာငမ့် ျာ်းတင့် အချက့်အလက့်ကို ရယူနိုငရ့် ရ်း၊
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်ချခြင့််း၌ အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်
နိုငရ့် ရ်း၊ စီမက
ံ န့််းက ီ်းမျာ်း၏ ံွေ့ ျု်းမှုက ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ထခက
ို ရ့် စမှုကို
အကွဲ ြတ့်ခြင့််း(EIA) တင့်ပါဝင့်ခင့် အခငအ
့် ရရ်း အပါအဝင့်၊ ရဒေတင့််း
အေိုက့်အဝန့််း မျာ်းအာ်း အထူ်းေ ြင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆိုငရ
့် ာ ြပဿနာ
မျာ်း ြစ့်ေည့်အခါ၌ တရာ်းမျှတစာ ပြျုြပင့်မမှု ျာ်း ပြျုလိုပ့်ရာတင့် ပါဝင့်ခငရ
့် ရရရ်း
တို ပါဝင့်ေည့်။
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ဥပရဒစည့််းမျဉ့််း နင့် အမျျု်းော်း လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
အ ွဲွေ့အစည့််း (NHRIs) ရအာက့်ရ ပြည့်တင့််း ပြင့်ဆင့်စီမံချက့်မျာ်းက
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအာ်း ကာကယ့်
ရစာငရ့် ရာက့်ရာတင့် တာဝန့်ယူမှု အတက့် အရထာက့်အကူပြျုခွဲရကြာင့််း
အရရွေ့ရတာင့်အာရ တင့် ောဓကရပါေည့်။ အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်နိုငင့် ံ ၁၀
နိုင့်ငံမ ခိုနစ့်နိုငင့် ံတင့် ထပို ြညတ
့် င့််း ပြင့်ဆင့်စီမံချက့်မျာ်းရပ ီ်း ၁၀ နိုင့်ငံမ
ငါ်းနငို ့်ငံတင့် NHRIs ကိုတည့်ရထာင့်ခပွဲ ီ်း ြစ့်ေည့်။
အချျု ကစစရပ့်မျာ်း၌ အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်းရ အရပ့်ော်း အေင့််းအ ွဲွေ့
ရဆာင့်ရက့်ေမူ ျာ်း ေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခင့်
အရရ်းကို ခိုင့်ခိုင့်မာမာ ြစရ့် စရန့်အလို ငာ လက့်ရနငို ့်ငဥံ ပရဒမျာ်းနင့် မူဝါဒမျာ်း
ကို ရအာင့်မြင့်စာ အေိုံ်းပြျုနိုင့်ခေည့်
ွဲ
။ ထက
ို ေ
ွဲ ို ကစစရပ့်မျာ်းက တိုင်း့် ရင့််းော်း
နင့် ရဒေတင့််းအေိုက့်အဝန့််းမျာ်းအာ်း ေူတို ၏ ဘို်းဘာ်းပငို ့်ရမြမျာ်းကို ရမြယာ
လိုပပ့် ငို ခ့် င့် ရရရစခြင်း့် ၊ လူမျာ်းက အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််း အတက့် မီခရို နရ
ေည့် မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်တို ထူထပ့်စာရရနရော ပင့်လယ့်
ရနရာမျာ်းတင့် ညစ့်ညမ့််းမှုမ ြစ့်ရအာင့် ရရာင့်ရာ်းခြင့််း၊ နင့် အနာဂတ့်မျျု်းဆက့်
မျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ခြင့််းတို ကို ပြျုလိုပ့်နိုင့်
ရစခွဲေည့်။ ဗီယက့်နမ့်နိုငင့် ံတင့် အချက့်အလက့်ကို အီလက့်ထရရာနစ့် ြင့်
ဝင့်ရရာက့်ရယူခြင့််း နင့် လစ့်ပငို ့်နိုင့်ငံတင့် လယ့်ယာစိုက့်ပျျု်းရမြမျာ်း ပြျုပြင့်
ရပြာင့််းလွဲခြင့််းကွဲေို မကြာရေ်းမီက ဆန့််းေစ့်တီထင့်မမှု ျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်
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ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို တို်းမြင့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ရန့်
အတက့် အလာ်းအလာရကာင့််း ပင့် ြစေ
့် ည့်။

အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ ကဏ္ဍနင့် ပါဝင့်ရဆာင့်ရက့်မမှု ျာ်း
အမျာ်းပြညေ
့် ူ ဆိုံ်း ြတခ့် ျကခ့် ျရော လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်းတင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏
ပါဝင့်ရဆာင့်ရက့်မှုမျာ်း၊ ပူ်းရပါင့််းပါဝင့်ခြင့််းနင့် ကိုယ့်စာ်းပြျုခြင့််းမျာ်းေည့်
ရကျ်းလက့်နင့် မ ျု ပြရနရာမျာ်းတင့် မော်းစိုမျာ်းနင့် အေိုက့်အဝန့််းမျာ်း အတက့်
ကယ
ို စ့် တ့်ချမ်း့် ောရရ်းနင့် လိုံခ ျုံရရ်းတို အပြင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆငို ့်ရာ ရရရည့်
တည့်တန ့်မှုကလ
ို ည့််း တို်းမြင့်ရစခွဲေည့်။ ေို ရာတင့် အနည့််းငယ့်မျှရော
အာဆီယံ
နိုင့်ငံမျာ်းကော
အမျာ်းပြညေ
့် ူ
ဆိုံ်း ြတခ့် ျကခ့် ျခြင့််းမျာ်း၏
အခန့််းကဏ္ဍနင့် အဆငမ့် ျျု်းစိုံတို တင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းက ေောရလာက့်ရော
ရာခိုငန့် နှု ့််းအထ ပူ်းရပါင့််းပါဝင့် လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်မှုကို ဥပရဒအရ ခငပ့် ြျုရပ်း
ထာ်းေည့်။ နိုင့်ငံ အမျာ်းစိုက ဥပရဒမျာ်းတင့် ပိုမိုအာ်းရကာင့််းေည့် ကာကယ့်
ရစာငရ့် ရာက့်မက
ှု ို ရပ်းကမ့််းမည့် ရိုပ၀့် တထျုဆိုငရ
့် ာနင့် လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပန့် ည့််းဆိုငရ
့် ာ
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
ပါရရော့်လည့််း
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း
ပူ်းရပါင့််း
လိုပရ့် ဆာင့်နိုငခ့် ြင့််းကို
မူဝါဒမျာ်းနင့်
မဟာဗျျူဟာ အစီအစဉ့်မျာ်း ြင့်
ရပ်းကမ့််းထာ်းေည့်။
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ကဏ္ဍမျာ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံပ ီ်း
ဥပရဒရရ်းရာ ပြင့်ဆင့် စီမခံ ျကမ့် ျာ်း ြင့် ရရရစပ ်းီ လျှင့် နိုငင့် ံတင့််း၊ ရဒေတင့််း
နင့် နိုင့်ငံတကာ လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်း ြင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
ရရရန့် လူ အခင့်အရရ်း၏ အကျျု်းစံစာ်းမှုကို ရယူရာတင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းအာ်း
ြပဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခရ
ံ ေူမျာ်း အရနနင့် မမတ့်ယဘ
ူ ွဲ န့်တီ်းေူမျာ်း အရနနင့်
မတ့်ယေ
ူ င့်ေည့်။

အာဆီယံ အ ွေ့ွဲ အစည့််းဆငို ရ
့် ာ စီမရံ ဆာင့်ရက့်ချကမ့် ျာ်း
၂၀၁၂
ASEAN
Human
Rights
Declaration
(AHRD)
(အာဆီယလ
ံ ူ အခငအ
့် ရရ်း ရကြငြာချက့်) က ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခို ရရရန့် လူ အခငအ
့် ရရ်း၏ အချျု လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ‘ရဘ်းအနတရယ့်
ကင့််းရော’၊ ‘ေန ့်ရင့််းရော’၊ နင့် ‘ရရရည့်တည့်တန ့်ရော’ ဟူေည့် ရဝါဟာရ
အေိုံ်းအနှုံ်းမျာ်းတင့် ထင့်ဟပ့်ပြေည့်။ ေို ရာတင့် အာဆီယံ အေိုက့်အဝန့််း
အရေ်းစတ့်စမီ ခံ ျက့်ကွဲေို ရနာက့်ပိုင်း့် အာဆီယဥံ ပရဒနင့် မူဝါဒ ေတ့်မတ့်ချက့်
မျာ်းတင့် ထလ
ို ိုအပ့်ချက့်မျာ်း အကျယ့်တဝင့် မပါရဘွဲ ထရို ဒေေည့်
တေမတ့်တည့််း ြစ့်ရော အဓပပါယ့်ရင့််းလင့််းချက့် နင့် အရကာင့်အထည့်
ရ ာ့်ခြင့််းတို ြစရ့် စရန့်အလို ငာ ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်မှု နည့််းလမ့််းမျာ်းမရပါ။
အာဆီယ၏
ံ
ရဒေတင့််း လူ အခင့်အရရ်း အ ွဲွေ့အစည့််း
ြစ့်ေည့်
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
(အာဆီယံ အစို်းရအချင်း့် ချင့််း လူ အခင့်အရရ်းမျာ်း ဆိုငရ
့် ာရကာ့်မရင့်) က
အခငအ
့် ရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့် လက့်ခံမှု မရရေ်းရော နိုင့်ငံမျာ်းအာ်း
ရဘ်းအနတရယ့် ကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော၊ နင့် ရရရည့်တည့်တန ့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခရ
ို ရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းအာ်း
တရာ်းဝင့်
လက့်ခံမှုကို
တို်းမြင့်ရန့်ပံပို်းနိုင့်ပ ီ်း အာဆီယနံ ိုငင့် ံ အာ်းလိုံ်းတင့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်မှုကို
တို်းမြင့်နငို ့်ရစခွဲေည့်။ ၎င့််းကို ထရရာက့်စာရဆာင့်ရက့်နငို ့်ပါက အာဆီယံေည့်
AICHR ၏ လိုပပ့် ငို ခ့် ငန့် င့် ထည့်ေင့််းလိုပ့်ရဆာင့်ရမည့် အလိုပမ့် ျာ်းကို
ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်ခြင့််းနင့် ချွဲွေ့ထင့်ခြင့််းတို မ အကျျု်းအမြတ့် ရလမ့်မည့်၊ ဥပမာ၊
လက့်ရတ်းို မြင့်ရနရော
လိုပပ့် ငို ခ့် ငန့် င့်
လိုက့်ရလျာညီရထ
ြစ့်မည့်
လူ အခငအ
့် ရရ်း တိုငတ
့် န့််းမှုမျာ်းကို လက့်ခံခြင့််းနင့် စိုံစမ့််းစစ့်ရဆ်းခြင့််း
တို ြစေ
့် ည့်။ AICHR ၏တ်းို တက့်ရအာင့်လိုပ့်ရမည့် ရနရာမျာ်းတင့် ၎င့််း၏
လပ့်လပ့်စာ ရဆာင့်ရက့်နငို ့်မှု နင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်နင့်
ပတ့်ေက့်ရော အရရ်းကစစရပ့်မျာ်းကို ရဆာင့်ရက့်ရာတင့် ကျွမ်း့် ကျင့်မှုကို
ထပ့်မံ ံွေ့ ျု်းရစရန့်လည့််း ပါဝင့်ေည့်။

အာဆီယံေည့် ရဘ်းအနတရယ့်ကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော၊ နင့် ရရရည့်
တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတက့် ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်မှု နည့််းလမ့််း
တစ့်ခိုကို ထူရထာင့်ရန့်လည့််း ရရ်းချယ့်နငို ့်ပ ီ်း လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
အရလ်းထာ်းရန့်၊ ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် နင့်
ြည့်ဆည့််းရန့်အတက့်
၎င့််းတို ၏ ကတကဝတ့်မျာ်းနင့် ပတ့်ေက့်၍ ပြည့်နယ့်ရဒေနင့် ပူ်းရပါင့််းရော
အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း နင့် ပြည့်နယ့်ရဒေနင့် မပူ်းရပါင့််းရော အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းကို
ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့် ရစနိုငေ
့် ည့်။ ထတ
ို ာဝန့်မျာ်းတင့် ြပဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခံရ
နိုင့် ယ့်ရရော အိုပ့်စမို ျာ်းေို ရည့်ရယ့်ရော အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံော်းမျာ်း
အာ်းလို်းံ အတက့် အစစ့်အမန့် ြစ့်ေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုကို
န့်တီ်းရန့် တို်းမြင့်ထာ်းရော ကတကဝတ့်မျာ်း ပါဝင့်လမ့်မည့်။

အပြညပ့် ြညဆ
့် ငို ရ့် ာ နင့် အခြာ်းရဒေတင့််း ပိုစံ မံ ျာ်း
အာဆီယံေည့် နိုင့်ငံတကာ စံချန့်စံညွှန့််းမျာ်းနင့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
အဆင့်ဆငတ
့် ို်း၍ အဓပပါယ့် ရင့််းလင့််းထာ်းချက့် နင့် ကိုက့်ညီရစလျက့်
၎င့််း၏ရဒေတင့််း ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း နင့် အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းကို ထပ့်မံ ံွေ့ ျု်း
ရစရန့် ဥပရဒရရ်းရာ နင့် အ ွဲွေ့အစည့််းဆိုငရ
့် ာ အစီအမံမျျု်းစိုံတို မ ရလလာ
ေရရန့် အခငအ
့် ရရ်းရေည့်။ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းကို အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းရ ာ့်ပြရာတင့် ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းစာ
တို က အာဆီယံ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း ထက့်ပို၍ ရင့််းလင့််းရ ာ့်ပြထာ်းခွဲေည့်။
၎င့််းတို တင့်• နယ့်နမတ့်ရကျာ့် ြတ့် ြစ့်ပေါ်ရော အရရ်းကစစရပ့်တစ့်ခတ
ို င့် EIA ကို
ရ ာ့်ပြရော Strategic Environmental Assessment (မဟာဗျျူဟာ
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ အကွဲ ြတ့်စစ့်ရဆ်းမှု) အတက့် Espoo ကန့်ဗင့််းရင့််း
နင့် ၎င့််းနင့် တွဲ က့်ရော Kyiv စည့််းမျဉ့််းဥပရဒ၊

ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းကို ကာကယ့်ေမူ ျာ်း၏ ရဘ်းအနတရာယ့်
ကင့််းရင့််းရရ်း၊ အမျျု်းေမီ်းမျာ်းနင့် မန့််းကရလ်းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းကို
တို်းမြင့်ရရ်း၊ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ ရစာငက
့် ြပ့်မှုတင့် အရပ့်ော်း အေင့််းအ ွဲွေ့ကို
ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့် ရစမှုအတက့် အရခြခအ
ံ ိုတ့်မြစ့် ချရပ်းခြင့််း၊ နင့်
စီ်းပာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််း အပိုင်း့် တင့် ပါရရောေူမျာ်းအပါအဝင့် ပြညန့် ယ့်ရဒေနင့်
ပူ်းရပါင့််းရော အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းနင့် ပြညန့် ယ့်ရဒေနင့် မပူ်းရပါင့််းရော
အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ တာဝန့်ယူမှုကို တို်းမြင့်ရပ်းခြင့််းတို ကို ရေချာရစရန့်
အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်း၏ ပြညတ
့် င့််း နင့် ရဒေတင့််းက ျု်းပမ့််းမှုမျာ်းကို
ပံပို်းရပ်းနိုင့်ေည့်။

ရကာက့်ချကခ့် ျခြင်း့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို အာ်းရကာင့််း
ရစရန့် အာဆီယနံ င့် ၎င့််း၏ အေင့််းဝင့်နိုင့်ငမံ ျာ်းအတက့် ရရ်းချယ့်စရာမျာ်းစာ
လမ့််းပငရ့် နပါေည့်။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် တစ့်နငို ့်ငစံ အ
ီ ရနနင့် ကမ္ာက အေအမတ့်
ပြျုရန့်ရေည့် Aarhus ကန့်ဗင့််းရင့််း၏ ေရဘာတူေမူ ျာ်း ြစလ
့် ာနိုငပ့် ါေည့်။
အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရဒေတင့််း အရရ်းကစစ အတက့် စီစဉ့်
န့်တီ်းထာ်းေည့် ရဒေတင့််းရ အစို်းရချင့််း ေရဘာတူညခီ ျက့် ကိုလက့်ခံ
ကျင့်ေ်းိုံ နငို ့်ပ ီ်း ယင့််းေို ကျင့်ေ်းိုံ ခြင့််းက ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအတက့် ရိုပ့်၀တထျုလိုအပ့်ချက့်မျာ်း နင့် လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််း
ဆိုငရ
့် ာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ရ ာ့်ပြရပ်းေည့်။ တနည့််းအာ်း ြင့် အေင့််းဝင့်
နိုင့်ငံမျာ်း ေည့် ရိုပ့်၀တထျု လိုအပ့်ချက့်မျာ်း နင့် လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆိုင့်ရာ
လိုအပ့်ချက့်မျာ်း နစ့်မျျု်းစလိုံ်းေည့် အချင့််းချင့််း ဆက့်နယ့်မရ
ှု ေည့်ကို
အေအမတ့်ပြျုကာ နိုင့်ငံမျာ်း၏ လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆငို ့်ရာ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
အာရိုံစက
ို ့်ေည့် ရဒေတင့််း ေရဘာတူညခီ ျကက
့် ို ညနငှု ့််းရဆ်းရန်းနှုင့်ေည့်။
အေင့််းဝင့်နိုင့်ငံမျာ်းေည့် တိုငတ
့် န့််းမှုမျာ်းကို လက့်ခနံ ငို ရ
့် န့်နင့် စိုံစမ့််းစစ့်ရဆ်း
နိုငရ
့် န့် အလို ငာ AICHR ၏ လိုအပ့်မှုမျာ်း၏ ရည့်ညနွှ ့််းချက့် ကိုလည့််း မမ့််းမံ
ပြင့်ဆင့်နငို ့်ေည့်။

• အချက့်အလက့်ကို ရယူနိုငရ့် ရ်း၊ အစို်းရချင့််း ေရဘာတူညခီ ျက့်၊
ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့် ချခြင့််းတို တင့် အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်ရရ်းနင့်
နဂို်းံ ချျုပ့်အရနနင၊့်
အရရွေ့ရတာင့်အာရ
နိုင့်ငံမျာ်း၏
multilateral
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ကစစမျာ်းတင့် တရာ်းစီရင့်ခြင့််းကို ဝင့်ရရာက့်
environmental agreements (MEAs) (နိုင့်ငံမျျု်းစိုံ အစို်းရမျာ်း၏
လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်ရရ်း (Aarhus ကန့်ဗင့််းရင့််း)၊ နင့်
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ေရဘာတူညီချကမ့် ျာ်း) တင့်ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်ခြင့််း နင့်
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းအတက့်
အစို်းရချင့််း
ေရဘာတူညခီ ျကမ့် ျာ်းေည့်
• Aarhus ကန့်ဗင့််းရင့််း၏ ရဒေတင့််း ကစစရပ့်ဆိုငရ
့် ာ အခက့်အခွဲမျာ်းကို လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ဥပရဒတို အကြာ်း ညနှုင့််း
ရ ာ့်ပြရော လက့်တင့်အရမရကနင့် ကရီဗယ
ီ န့်ရဒေရ Escazú ရဆာင့်ရက့်မှု အကျျု်းရလဒ့်မျာ်း ထပ့်မရ
ံ ရရန့်အတက့် အခငအ
့် လမ့််းမျာ်း
ေရဘာတူညခီ ျက့် တို ပါဝင့်ေည့်။
ြစန့် ိုငေ
့် ည့်။ ၎င့််းကို အေင့််းဝင့်နိုငင့် ံမျာ်း၏ နိုင့်ငံလိုံ်းဆိုင့်ရာ UPR တင့်ေင့််းမှု
မျာ်းအပြင့် အာဆီယ၏
ံ ပူ်းတွဲ ထိုတ့်ပြန့်ချကမ့် ျာ်း၊ MEA ကတကဝတ့် ပြျုမှုမျာ်း၏
လက့်ရအာဆီယံ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းေည့် ထပို ံိုစံမျာ်းနင့် နှုင့််းစာလျှင့် ရဒေတင့််း ညနငှု ့််းရဆာင့်ရက့်မ၊ှု နင့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းအတက့် ေရဘာ
အရတာ့်အတန့် အာ်းနည့််းရနကာ မည့်ေူက အချက့်အလက့်ကို ရယူနိုငေ
့် ည့်၊ တူညမီ ှု အမျျု်းမျျု်းရအာက့်ရ အာဆီယ၏
ံ ပူ်းတွဲ universal periodic reviews
မည့်ေည့်အရရ်းကစစတင့် အမျာ်းပြည့်ေူက ပူ်းရပါင့််း လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်ေည့်၊ (UPRs) (အမျာ်းဆငို ့် ပိုံမန့်ေ်းိုံ ေပ့်ချက့်မျာ်း) ကိုတင့်ပြမှုမျာ်း ြင့် ရဆာင့်ရက့်
နိုင့်ငံတရာ်းစီရင့်ရရ်း စနစ့်မျာ်းတင့် ပြျုလိုပ့်ေည့် ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့် ချပံိုမျာ်းကို ရရနငို ့်ေည့်။
ရဒေတင့််း၌ မည့်ေို ပိုမို ရကာင့််းမန့်ရအာင့် ပြျုလိုပ့်ပ ီ်း အရကာင့်အထည့်
ရ ာ့်မည့်တို ကို ရ ာ့်ပြရာ၌ ရင့််းလင့််းပြတ့်ော်းမှု အာ်းနည့််းရနပါေည့်။
ရဒေတင့််းအ ွေ့ွဲ အစည့််းအရနနင့် အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်း နင့် အာဆီယံ
ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို အာ်းရကာင့််း
ရစမည့် ရဒေတင့််းနင့် နိုင့်ငံတင့််း အခင့််းအကျင့််းမျာ်းတင့် ချဉ့််းကပ့်နည့််း
တစ့်ခိုမာ အာဆီယံ ရဒေတင့််း ေရဘာတူညခီ ျက့်မတဆင့် အချကအ
့် လက့်ကို
ရယူနိုငမ့် ၊ှု အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််းလိုပရ့် ဆာင့်မှု နင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်းကို ဝင့်
ရရာက့်လပို ရ့် ဆာင့်နငို ့်မှု တို ြစ့်ေည့်။ ယင့််းကွဲေို ေရဘာတူညခီ ျက့်က

တို ေည့် ကမ္ာကိုလေမဂဂရ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခိုရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းအာ်း ကမ္ာက အေအမတ့်ပြျုနိုငေ
့် ည့်အထ မဟာဗျျူဟာကျရော၊
ရင့်ေန့်အာ်းရကာင့််းရော ကဏ္ဍတင့် ပါဝင့်ရဆာင့်ရက့်နိုငေ
့် ည့်။ ထိုကွဲေို
အခန့််းကဏ္ဍကို ရရာက့်ရပါက ၎င့််းေည့် လူနင့် ေဘာ၀ ပတ့်ဝန့််းကျငအ
့် တက့်
ရအာင့်မြင့်မှု တစ့်ခိုပင့် ြစ့်လမ့်မည့်။
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