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စဥ္ မူရင္းဥပေဒ ျဖည့္စြက္/ေျပာင္းလဲခ်င္ေသာ ဥပေဒ ျဖည့္စြက္/ေျပာင္းလဲရျခင္းအေၾကာင္း 

အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

၁  ဤဥပေဒကိ ုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။ 

မူရင္းဥပေဒအတုိင္း  

၂  ဤဥပေဒတြင ္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည ္
ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ ္သက္ေရာက္ေစရမည-္ 
(က)ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ ္ကိုဆိုသည္။ 
(ခ)အစိုးရအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ ္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိ ုဆုိသည္။ 
(ဂ)လူအခြင့္အေရးဆိုရာတြင ္ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည-္ 
(၁)ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္င ံ
ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား 
(၂)ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန ္ေၾကညာေသာ 
ကမာၻ႔လူ႔အခြင့့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
(၃)ႏိုင္ငံေတာ္က လိုက္နာရန္ရိွေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ပါရိွသည့ ္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
(ဃ)ေကာ္မရွင္ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒ အရဖြဲ႔စည္းေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ကိုဆိုသည္။ 

မူရင္းဥပေဒအတုိင္း  



(င)ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္ဆုိသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင ္
ဥကၠဌႏွင့္ဒုတိယဥကၠဌ တို႔ 
အပါအဝင္အဖြဲ႔ဝင္တဦးဦးကိုဆိုသည္။ 
(စ)စိစစ္ေရးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကိုဆုိသ
ည္။ 
(ဆ)ေကာ္မရွင္ရံုးဆိုသည္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 
ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန ္
တည္ေထာင္ထားေသာရံုးကိုဆိသုည္။ 

အခန္း(၂)ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၃  ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည-္ 
(က)ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ ္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
မူလအခြင့္အေရးမ်ားကိ ုပိုမို၍ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္၊ 
(ခ)ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ေသာ 
ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကိ ု
အသိအမွတ္ျပဳ၍ လူ႔အခြင့္ေရးကိ ု
ေလးစားကာကြယ္သည့ ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ ္
ေပါက္ေပါက္လာေစရန္၊ 
(ဂ)ႏိုင္ငံေတာ္က လက္ခံထားသည့ ္
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့ ္အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေဒသဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင္ ့

မူရင္းဥပေဒအတုိင္း  



ေၾကညာခ်က္မ်ားပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု
ထိေရာက္စြာျမွင့္တင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ 
(ဃ)လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့ ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့
ဆက္သြယ္ညိွႏိႈင္း၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

အခန္း(၃) ေကာ္မရွင္ဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
 

၄  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္
ဦးေရအနည္းဆံုး ၇ဦးမ ွအမ်ားဆံုး ၁၅ဦး အထိ 
ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိ ုဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

မူရင္းဥပေဒအတုိင္း  

 ၅  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည ္ေကာ္မရွင္ကိ ု
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက ္ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကိ ု
ဖြဲ႔စည္းရမည-္ 
 
(က)ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ ္
(ခ)ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(ဂ)ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(ဃ)ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ ္
(င)ျမန္မာႏိုင္ငံတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီမ ွ
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
(စ)ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ ွကိုယ္စားလွယ ္ႏွစ္ဦး 
 

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည ္ေကာ္မရွင္ကိ ုဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက ္
ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း 
စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကိ ုဖြဲ႔စည္းရမည-္ 
  
 
(က)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
(ခ) (ပယ္ဖ်က္ရန)္ 
(ဂ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
(ဃ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
(င) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
(စ)ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ 
လ်ွိဳ ့၀ ွက္ဆႏၵမဲျဖင္ ့ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ ္ႏွစ္ဦး  

စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ ႔ဲဝင ္ဆယ္ဦးထဲမ ွတစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးမွာ တပ္မေတာ္မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုု ဝနႀ္ကီး ျဖစ္ေနၿပီး ေဖာ္ထုတ ္တင္ျပတုုိင္တန္း 
ထားသည္ ့လူ႔အခြင္ ့အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားအျပားသည္ 
လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ၀့င္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ 
ရဲတပ္ဖြဲ ့ကုုိယ္တုုိင္ သည့္ အမႈမ်ား 1 ျဖစ္ေနသျဖင္ ့
ျပႆနာရွိေနပါသည္။  
 
စိစစ ္ေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြ ႔ဲ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ လံုုျခံဳေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေနသူမ်ား 
မပါဝင္ေစရန္ အတြက္ ပုဒ္မ ၅(ခ) ကိ ုပယ္ဖ်က္္ရမည္။  
 
ပုဒ္မ ၅(စ) တြင ္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ ႔ဲဝငႏ္စွ္ဦးသည ္
လႊတ္ေတာ္မ ွျဖစ္ရမည္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း 

                                            
1 ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအမ်ိဳးသား လ ူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ တုုိင္တန္းခ်က္မ်ား ဇယား (၂) ရဲမႈ ၄၁၀ ၊ တပ္မေတာ္ ၂၉ မႈ 



 
(ဆ)ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ ွ
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး 
(ဇ)ဥပေဒႏွင့္အည ီဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး 

(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
(ဆ) အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး (ျပင္ဆငခ္်က္)  
(ဇ) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဘက ္အသုိင္းအ၀ ုိင္းမ ွလူ႔အခြင့္အေရး 
ကြ်မ္းက်င္ေသာ လြတ္လပ္သည္ ့ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလယွ္ႏစွ္ဦး မည္သူတို႔ ျဖစ္ရမည္ကိ ု
လည္းေကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္မည္ကိုလည္းေကာင္း 
သတ္မွတ ္မထားေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယင္းလႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စားလယွ ္
ႏစွ္ဦး ကိ ုသမၼတက မေရြးခ်ယ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္က သာ 
ေရြးခ်ယ္ရန္ႏငွ္ ့လႊတ္ေတာ္တြင္းမ ွကြဲျပားျခားနားေသာ 
ႏိငု္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကု ိကိုယ္စားျပဳေရး ေသခ်ာေစရန္ ပုဒ္မ 
၅(စ) အား ျပင္ဆင္ရပါမည္။ 
 
ပုဒ္မ ၅ (ဆ) တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္င ံအမ်ိဳးသမီးေရးရာ 
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ အစုိးရဦးေဆာင္ဖြဲ ့စည္းသည့္ အစုအဖြဲ ျဖစ္ေနျပီး 
အခြင့္အေရး အေျချပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူ ့အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀့င္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္သည္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ 
ျဖစ္သင့္သည္။   
 
ပုုဒ္မ ၅ (ဇ) တြင္ “ဥပေဒႏွင့္အည”ီ ဟုုေဖာ္ျပခ်က္သည္ “အသင္း 
အဖြဲ ့မွတ္ပံုုတငထ္ားျခင္းဟု”ု အဓိပၺါယ္ေကာက္ယူမႈ လြဲမွား 
ေစႏုုိင္သည္။ အသင္းအဖြဲ ့ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း ဆုုိင္ရာဥပေဒ အရ 
မွတ္ပံုုတင္ျခင္းကုုိ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ Voluntary ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္သည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဆုုိသည့္ စကားရပ္အား 
မလုုိလားအပ္ေသာ အဓိပၺါယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ဖယ္ရွားရန္ 
အတြက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ	   ၅(ဇ) ၏ စာသားကိ ု "အရပ္ဘက ္
အသုိင္းအ၀ ုိင္းမ ွ လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္စားလယွ္မ်ား" ဟ ု
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရပါမည္။ အရပ္ဘက္အသုုိင္းအ၀ ုုိင္း ဟူသည္မွာ 
မွတ္ပံုတင္ထားသည္ ့ NGO မ်ားကိုသာ ဆိုလိုသည ္ မဟုတ္ဘဲ 
သတင္းစာဆရာမ်ား၊ တစ္သီးပဂုၢလမ်ား၊ သမဂၢဝင္မ်ား၊ 



ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ 

၆  
 
 
 
 

စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါစံႏွင္ ့
ကိုက္ညီသူမ်ားကိ ုေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ား 
အမည္စာရင္း အတြက ္စဥ္းစားရမည္။ 
(က)ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း 
(ခ)အသက္ ၃၅ႏွစ္ထက္မငယ္သူျဖစ္ျခင္း 
(ဂ)သိကၡာသမာဓိႏွင့္ျပည့္စံု၍ အက်င့္စာရိတ ၱ
ေကာင္းမြန္သူအျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၏ လုပ္ငန္းကိ ုဘက္လိုက္မႈမရိွဘဲ 
လြတလ္ပ္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရိွသူျဖစ္ျခင္း 
(ဃ)ေအာက္ပါနယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္တြင ္ဗဟုသုတ 
သို႔မဟုတ ္အေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္သ ူျဖစ္ျခင္း- 
(၁)လူ႔အခြင့္အေရးမူမ်ားႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္တြင္းႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ာ
း 
(၂)လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး 
(၃)ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ 
ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရး 
(င)ေကာ္မရွင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက ္
ခံယူခ်က္ရိွသူျဖစ္ျခင္း 

၆။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါစံႏွင္ ့
ကိုက္ညီသူမ်ားကိ ုေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း 
အတြက ္စဥ္းစားရမည္။ 
(က)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
(ခ) (ပယ္ဖ်က္ရန)္  
(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကိ ုကိုယ္တုိင ္ေလးစားလုိက္နာေသာ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၏ လုပ္ငန္းကိ ုဘက္လိုက္မႈမရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာ 
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရိွေသာသူျဖစ္ျခင္း (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
(ဃ)ေအာက္ပါနယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္တြင ္ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ ္
အေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္သ ူျဖစ္ျခင္း- 
(၁)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
(၂)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
(၃) (ပယ္ဖ်က္ရန)္  
 
(င)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

ထပ္တုိးအပိုဒ္ခြဲ  

(စ) လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ကိုယ္တုိင္က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေစ 
၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိ ု အားေပးကူညီသူျဖစ္ေစ ၊ တာ၀န္ရွိခဲ့သူ ျဖစ္ေစ 

အပိုဒ္ခြဲ(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူငယ္ေရးရာမ၀ူါဒ2 အသက္သတ ္
မွတ္ခ်က ္အရ လူငယ္ အသက္ သည္ (၁၅-၃၅) ျဖစ္ရာ အသက္ 
(၃၅) ႏွစ္ထက္မငယ္သူျဖစ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္သည ္လူငယ္မ်ား 
ပါဝင ္ ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန ္
ယင္းပုဒ္မကိ ုဖယ္ရွားသင့္သည္။   

 (ဂ)“သိကၡာသမာဓိႏွင့္ျပည့္စံု၍ အက်င့္စာရိတ ၱေကာင္းမြန္သ ူ
အျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး” ပယ္ဖ်က္ထားပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ယင္းသည္ တုိင္းတာရ ခက္ခဲျပီး လုိအပ္သလု ိ
အဓိပၸါယ ္ဖြင့္ဆုိႏုိငက္ာ ရႈပ္ေထြးေသာ အဓိပၺါယ္ေကာက္ယူမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။  
 
“လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကိ ုကိုယ္တုိင ္ေလးစားလုိက္နာေသာ” 
ကိုထပ္ျဖည့္ထားပါသည္။ သာဓက အားျဖင္ ့ ေကာ္မရွင ္အဖြဲ႔ဝင ္
ေဟာင္း တစ္ဦးမ ွ ၄င္းကိုယ္တုိင ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ႏွင္ ့
ကေလးသူငယ ္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းအား ဝန္ခံခဲ ့
သည့္ျဖစ္ရပ္ရွိခဲ့ျပီး အဆုိပါကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအၾကား 
ေကာ္မရွင္အေပၚ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။  

(၃)ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဆုိသည္ ့စကားရပ္အား ပယ္ဖ်က္ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ယခုအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္ ့အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကိ ု
ခန္႔ထားေသာေၾကာင္ ့လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ထိေရာက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။  

                                            
2 National Youth Policy – Myanmar (https://bit.ly/2OsrGA0)  



မျဖစ္ေစရ။  

ထပ္တုိးအပိုဒ္ခြဲ 
(ဆ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ရ။  
 

 
“မိမိတရား မိမိ မစီရင္ရ” ဟူသည္ ့သဘာဝတရားမွ်တမ ူ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Natural Justice Principles) အရ 
ေရြးခ်ယ္ေရးစီစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ရ။  
 

 ၇  စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည-္ 
(က)ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိ ု
စဥ္းစားရာတြင ္ေကာ္မရွင ္ဖြဲ႔စည္းမႈကိ ုျခံဳငံုစဥ္းစားရမည္။ 
(ခ)ေအာက္ပါတို႔ႏွင္စ့ပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုသုတ အေတြ႔အၾကံဳ 
သို႔မဟုတ ္ကြ်မ္းက်င္မႈရိွသ ူတို႔ကိ ု
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ားအျဖစ ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည-္ 
(၁)ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင္ ့
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ မ်ား၊ 
(၂)လက္ရိွစီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့
လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ 
(၃)ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းအတြင္းရိ ွပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းမတူည ီေသာ 
လူ႔အသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင္ ့လူဦးေရအုပ္စုအလုိက ္
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 
(၄)ေကာ္မရွင္ေရွ႔ေမွာက္ေရာက္ရိွလာဖြယ္ရိ ွေသာ 
အျခားမတူကြဲျပားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊  
(၅)လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္
အားေပးေဆာင္ရြက္မႈ 
(၆)အမ်ားျပည္သူအားပညာေပးမႈ 

၇။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည-္ 
(က) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
(ခ) ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုသုတ အေတြ႔အၾကံဳ သို႔မဟုတ ္
ကြ်မ္းက်င္မႈရိွသ ူတို႔ကိ ုေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ားအျဖစ ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည-္ 
 
(၁)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
(၂)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
(၃)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
(၄) (ပယ္ဖ်က္ရန)္ 
 
(၅) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း  
 
(၆) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 
ေကာ္မရွင ္အဖြ ႔ဲဝင ္စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး သံုးပံ ုႏွစ္ပံ ု
အေရအတြက္သည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးစမု်ား၊ 
LGBTIQ မ်ား၊ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရး 
လူနည္းစုမ်ားကိ ုကိုယ္စားျပဳရမည္ဟ ုရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သတ္မွတ္ရန ္ပုဒ္မ ၇(ဂ) အား ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။  
 
“အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ 
ဖြဲ ့စည္းပံုုႏွင့္ အဖြဲ ၀့င္မ်ားကုုိ တာ၀န္ခန္ ့အပ္မႈ မ်ားသည္ 
လူ ့အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမွင့္တင္ ေပးသည့္ အရပ္ဘက ္
အစုုအဖြဲ ့မ်ားအားလံုုး၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ 
“ဗဟုကုုိယ္စားျပဳမႈ” ကုုိေသခ်ာ ေစရန္  လုုိအပ္သည့္  
အာမခံခ်ကမ္်ား ေပးေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည”္ - ပါရီ အေျခခံမူမ်ား အပုုဒိ္ (၄) ဗဟု၀ါဒ 3 
 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးစမု်ား၊ LGBTIQ မ်ား၊ 
အျခားနည္းျဖင္ ့သန္စြမ္းသူမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား 
သည္ လူ  ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး ရင္ဆုိင ္
ၾကံဳေတြ ့ေနရသည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေနျပီး ၄င္းတုိ ့၏ အသံႏွင္ ့
ကုိယ္စားျပဳမႈ သည္အေရးၾကီးသည္။  

                                            
3 https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ParisPrinciples.aspx 



(၇)ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္ ့
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
(၈)အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာ၊ 
(ဂ)ပုဒ္ခြဲ(က)ႏွင့္ပုဒ္မခြဲ(ခ) တို႔အရ စဥ္းစားရာတြင ္
အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကိုသင့္တင့္မွ်တစြာ 
ပါဝင္ေစရမည္။ 

(၇) (ပယ္ဖ်က္ရန္)  

(၈) အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာ၊ 
 

 (ဂ)  ပုဒ္ခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တုိ ့အရ စဥ္းစားရာတြင္ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀့င္ သံုးပံ ု ႏွစ္ပံ ု သည္ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ 
အုပ္စုမ်ား ပါ၀င္သည့္ အလႊာစံု (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူမ်ား၊ အျခားနည္းျဖင္ ့
သန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ား) ပါ၀င္မႈကုိ 
အေလးထားစဥ္းစားရမည္။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

၈  စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ 
ဝင္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကိ ုေရးဆြဲရမည္။ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီ
ေရြးခ်ယ္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း ၃၀ဦး၏ 
အမည္စာရင္းကိ ုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံတင္ျပရမည္။  

ပုဒ္မ (၈) ျပင္ဆင္ခ်က ္
စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့သည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေလာင္း မ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္-  
 
(က) ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေလာင္းေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း ကု ိ  
လံုေလာက ္သည့္ အခ်ိန္ေပးျပီး အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း (၉၀) 
ခန ္ ့ၾကိဳတင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။  
 
(ခ) ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကု ိပုဒ္မ ၆ ၊ ၇ 
ႏွင့္အည ီစီစစ္ေရြးခ်ယ္ရမည္။  
 
(ဂ) ေကာ္မရွင ္အဖြ ႔ဲဝင ္စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး သံုးပံ ုႏွစ္ပံ ု
အေရအတြက္သည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးစမု်ား၊ 
LGBTIQ မ်ား၊ အျခားနည္းျဖင္ ့သန္စြမ္းသူမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရ း 
လူနည္းစုမ်ားကိ ုကိုယ္စားျပဳရမည့္ အခ်က္ကုိ ေသခ်ာေစရန္ 
လုိအပ္ေသာ စီစစ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲ ရမည္။  

 

စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ ႔ဲသည္ "ေကာ္မရွင္အဖြ ႔ဲဝင္ေလာင္းမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု ေရးဆြဲရမည္ဟ ု
ဆိုထားပါသည္။ ေရြးခ်ယ ္ ခန္႔အပ္ေရး အတြက ္သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင္ ့လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင ္ တည္ေထာင္သည္ ့ ဥပေဒမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း 
ျပ႒ာန္း ထားရန ္အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိငု္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား 
၌လက္ခံထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ေကာ္မရွင ္ အဖြ ႔ဲဝင ္
ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကိ ု
စိစစ ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ ႔ဲက ေရးဆြဲရန ္ တာဝန ္ လႊဲမထားဘဲ 
ေကာ္မရွင ္ဥပေဒထဲတြင ္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသင့္ပါသည္။ 

ေယဘုုယ်ဆန္သည့္ ပုဒ္မ ၈ ျပဌာန္းခ်ကက္ိ ု ဖယ္ရွားၿပီး 
အလားအလာ ရွိေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန ္
အတြက ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားျဖင္ ့ အစားထိုး သင့္သည္။ သုုိ 



 
(ဃ) စီစစ္ျပီးေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀့င္ေလာင္း (၃၀) ဦးအား 
သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ ့တင္သြင္းရမည္။  
 
(စ) စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀့င္မ်ားအား 
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ျပီးသည့္ ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း 
ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္ ့အပ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။  
 
(ဆ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀့င္မ်ားအား 
အတည္ျပဳေၾကညာျပီးခ်ိန္တြင္ စီစစ္ေရး အဖြဲ ့၏ တာ၀န္မ်ား 
ျပီးဆံုးျပီဟု မွတ္ယူရမည္။  
 

့မွသာ တိက်ခုုိင္မာသည့္ ေရြးခ်ယ္ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ဥပေဒ 
အားျဖင့္ အာမခံႏုုိင္မည္။  

ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ -  

• အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္  

• လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္  

• က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာကာ 
ေရြးခ်ယ္ေရး၊ ခန္ ့အပ္ေရး ႏွင့္ လစ္လပ္ေနရာ ျဖည့္စြက္ 
ေရးတုုိ ့အတြက္ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ဇယား ျဖင့္ 
လုုပ္ငန္းစဥ္တိက်မႈ အာမခံရနထ္ည့္သြင္းရမည္။  

 
 

၉   
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ဥကၠဌ၊ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔ႏွင္ ့ညိွႏႈိင္း၍ ပုဒ္မ ၈ အရ 
တင္ျပသည့ ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းထဲမ ွသင့္ေလ်ာ ္
ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိ ုေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။ 
ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ ္ခန္႔အပ္ရာတြင ္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌႏွင္ ့
ဒုတိယ ဥကၠဌတို႔ကိ ုတစ္ပါတည္း သတ္မွတ္ရမည္။ 

ပုဒ္မ ၉ (ျပင္ဆင္ခ်က)္  
 
(က) စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ သည္ စီစစ္ျပီး ေကာ္မရွင ္
အဖြဲ ့၀င္ေလာင္းမ်ားစာရင္းအား ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္သု ိ ့ 
ေပးပု ိ ့ရမည္။ ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္က လ်ွိဳ ့၀ ွက္မဲဆႏၵျဖင္ ့
ေကာ္မရွင ္အဖြဲ ့၀င ္အမ်ားဆံုး (၁၅) ဦးကု ိအျပီးသတ ္ေရြးခ်ယ ္
ေပးရမည္။ မဲအေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ေကာ္မရွင ္ဥကၠဌ ႏွင္ ့
ဒုဥကၠဌ တု ိ ့ကု ိသတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
 
(ခ)ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ့
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င ္စာရင္းအား ႏုိင္ငံေတာ ္သမၼတထ ံေပးပု ိ ့၍ 
သမၼတက (၁၅) ရက္အတြင္း အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။   
 

ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသို႔ အာဏာ 
အလြန္အမင္း ေပးထားသျဖင္ ့ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈကိ ု
ထိခိုက္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲေပးဆံုးျဖတ္ေရး ႏွင့္ဆိုင္သည္ ့
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင္ ့အစားထိုးရန ္အၾကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ 
 
ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုုးအာဏာရွိသည့္ ႏုုိငင္ံေတာ္သမၼတ 
ကုုယိ္တုုိင္ က်ဴးလြန္ႏုုိင္သည့္ လူ အ့ခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေျခအေနမ်ား အား စံုုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ 
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။  
 
သမၼတ က ေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀့င္မ်ားအား ေရြးခ်ယ ္ခန္ ့အပ္ခြင့္ ႏွင့္ 
ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ အာဏာ ရွိထားပါက ေကာ္မရွင ္အဖြဲ ၀့င္မ်ား၏ 



အမွီခုုိကင္းလြတ္လပ္မႈသည္ ေမးခြန္းထုုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ႏုုိင္သည္။  
 
လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရငွ္ ေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ရန္အတြက္ စီစစ္ေရး 
အဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းသည္မွ စတင္ကာ ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ပုုိင္ခြင့္မ်ားအထိ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သည္ ၾကီးမားစြာ သက္ေရာက ္
ေနသည့္အတြက္ ၄င္းကုုိေလ်ာ့ခ်ျပီး ျပည္သူ  ့ကုုိယ္စားျပဳ 
ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာ) သည္ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚ ပုုိမိုု 
သက္ေရာက္သင့္သည္။   
 
 

၁၀  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ ္
ျခင္းခံရသူသည ္ေရြးခ်ယ္ခန္္႔အပ္ျခင္း ခံရသည့္ေန႔မွစ၍- 
(က)ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္လွ်င ္တည္ဆဲ 
ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အည ီ
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္မ ွအၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ ္
သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ 
(ခ)ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ု
ထိခိုက္ေစႏိုင ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း 
ႏွင္ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါက 
ယင္းတို႔မွႏႈတ္ထြက္ရမည္။ 

ပုဒ္မ (၁၀)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၁၁  ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးသည ္ေကာ္မရွင ္
၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ုထမ္းေဆာင္ရာ တြင ္
ဘက္လုိက္မႈမရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက ္
ရမည့္အျပင ္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ု
ထိခိုက္ေစသည့ ္သို႔မဟုတ ္ထိခုိက္ေစႏိုင ္သည္ဟ ု
ယူဆရသည့ ္အျခားလပု္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ ္
အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တြင ္ပါဝင္လုပ္ကိုုင ္

ပုဒ္မ (၁၁)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 



ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

အဆင့္အတန္းႏွင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁၂  (က)ေကာ္မရွင္ဥကၠဌကိ ုျပည္ေထာင္စ ု
ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဥကၠဌ ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ကိ ုျပည္ေထာင္စုဒုတိယ ဝန္ႀကီးအဆင့္အျဖစ ္
လည္းေကာင္း သတ္မွတ္သည္။ ္
(ခ) ပုဒ္မခဲြ(က)ႏွင့္အည ီသတ္မွတ္ေသာ အဆင့္အတန္း 
ႏွင္ ့ေလ်ာ္ညီသည့ ္ခ်ီးျမွင္ ့ေငြ၊စရိတ္ႏွင္ ့
အေဆာင္အေယာင္မ်ားကိ ုခံစားခြင့္ရိွေစရမည္။ 

ပုဒ္မ (၁၂)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

အခန္း (၄) 

ေကာ္မရွင္အဖြ ႔ဲဝင္၏ ရာထူးသက္တမ္း၊ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ခန္ ့ထားျခင္း 

၁၃  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၏ ရာထူးသက္တမ္း သည္ 
ငါးႏွစ္ျဖစ္သည ္

ပုဒ္မ (၁၃)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၁၄  ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည ္တစ္ဆက ္တည္း ရာထူး 
သက္တမ္းႏွစ္ခုထက ္ပိုမိ ုတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရိွေစရ။ 

ပုဒ္မ (၁၄) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၁၅  ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္တာဝန္မ ွရပ္စဲခံရျခင္း 
မ ွတစ္ပါး လက္ရိ ွတာဝန ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္သည ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အသစ ္
ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္အထ ိမိမိတာဝန ္မ်ားကိ ု
ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

ပုဒ္မ (၁၅)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ တာဝန္မွရပ္စဲျခင္း၊ လစ္လပ္ရာထူးေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္း 



၁၆  ေကာ္မရွင္ဥကၠဌသည ္တာဝန ္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ ္
အေၾကာင္းတစ္ခုခ ုေၾကာင္ ့မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက ္
ရာထူးမ ွႏုတ္ထြက္လိုလ်ွင ္ထိုသုိ႔ ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္း 
ကိ ုႏိုင္ငံေတာ ္သမၼတထ ံစာျဖင့ ္တင္ျပၿပီး ရာထူးမ ွ
ႏုတ္ထြက္ႏိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၁၆) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၁၇  ေကာ္မရွင္ဥကၠဌမွအပ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္တစ္ဦးသည ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ ္အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင္ ့
မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက ္ရာထူးမွႏုတ္ထြက္လိ ုလွ်င ္
ထိုသို႔ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္းကိ ုေကာ္မရွင္ဥကၠဌမွတစ္ဆင္ ့
ႏိုင္ငံေတာ ္သမၼတထ ံစာျဖင့ ္တင္ျပၿပီး ရာထူးမ ွ
ႏုတ္ထြက္ႏိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၁၇) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၁၈   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္တစ္ဦးဦးအား 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ 
တို႔ႏွင္ ့ညိွႏႈိင္း ၿပီး ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ ္
ေပၚေပါက္ပါက တာဝန္မွရပ္စဲႏိုင္သည္ - 
 
(က)ဥပေဒအရသတ္မွတ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႔၏ 
စစ္ေဆးခ်က္အရ ကုိယ္စိတ ္ႏွစ္ပါးအနက ္တစ္ပါးပါး 
ထာဝစဥ္ခ်ဳိ႔ယြင္း သြားျခင္းေၾကာင္ ့တာဝန္ကိ ုဆက္လက ္
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရျခင္း၊ 
(ခ)တရားရံုးတစ္ခုခုက ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ 
 
(ဂ)တရားရံုးတခုခုက လူမြဲအျဖစ ္ေၾကညာ ခံရျခင္း၊ 
(ဃ)ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ထားေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုလုိက္နာရန ္ပ်က္ကြက္ျခင္း 

ပုဒ္မ ၁၈ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္တစ္ဦးဦးအား 
ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ ္ေပၚေပါက္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
တင္ျပကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ ွအတည္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့
တာဝန္မွရပ္စဲႏိုင္သည ္- (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
(က) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
(ခ) ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ၊ လူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ား ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ တရားရံုးတစ္ခုခုက 
တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ထင္ရွား စီရင္ခံရျခင္း။(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
(ဂ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
(ဃ)ေကာ္မရွင္က ဤဥပေဒႏွင့္အည ီခ်မွတ္ထားေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုလုိက္နာရန ္ပ်က္ကြက္ျခင္း (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
(ထပ္တုိးအပုိဒ္ခြဲ) 

လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းသည္ ့ထုတ္ပယ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ယႏၱရားတစ္ခထုူေထာင္ႏိငု္ရန ္ပုဒ္မ ၁၈ အား ျပင္ဆင္ရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ ႏိငု္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္မ ူ
လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံုႏစွ္ပံ ုလူမ်ားစုမဲဆႏၵ သို႔မဟုတ ္
လြတ္လပ္ေသာ တရားသႀူကီးမ်ား ခံုအဖြဲ႔တစ္ခ ုထားရန ္
အၾကံျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိငု္ငံ၏ 
ထူးျခားေသာ ႏုငိ္ငံေရး အခင္းအက်င္း အရ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ထုတ္ပယ္ခြင္ ့ရွိရန္အၾကံျပဳပါသည္။ 
 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိ ု "ေကာ္မရွင္မ ွ ခ်မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား လိုက္နာရန"္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
ေၾကာင္ ့ ဖယ္ရွားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း 
ေျပာတတ္သည္ဟ ု ယူဆရေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင ္
တစ္ဦးဦးကိ ု အေသးအဖြဲ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
စိတ္ထင္သလိုအသံုးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားျခင္းမ ွ ကာကြယ္ႏိုင ္



(င) ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အလြဲသံုးစားျပဳေၾကာင္း၊ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားေၾကာင္း စံုစမ္းေတြ ့ရွိျခင္း ၊ ျပစ္ဒဏ္ထင္ရွားစီရင္ခံရျခင္း။  
 

ရန္အတြက ္ပုဒ္မ ၁၈(ဃ) ကိ ုျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

 
 

၁၉  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည ္- 
(က) ရာထူးမ ွႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္မ ွ
ရပ္ဆဲခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ 
ကြယ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အျခားအေၾကာင္း 
တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေနရာ 
လစ္လပ္လွ်င ္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့က တင္ျပထားေသာ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေလာင္း အမည္စာရင္းမ ွ
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိ့ႏွင္ ့ညွိႏႈိင္းေရြးခ်ယ္၍ 
ျဖည့္စြက္ခန ္ ့ထားရမည္။  
 
(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေလာင္အမည္စာရင္းမ ွေရြးခ်ယ္ရန ္
သင့္ေလ်ာ္သူမရွိပါက ပုဒ္မ (၄) ပုဒ္မ( ၅) ပုဒ္မ (၆) ပုဒ္မ 
(၇) ပုဒ္မ (၈) ႏွင္ ့ပုဒ္မ (၉)တု ိ ့ပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီေဆာင္ရြက္ျပီး 
ျဖည့္စြက္ခန ္ ့ထားရမည္။  
 

ပုဒ္မ ၁၉ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည ္- 
(က) ရာထူးမ ွႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္မ ွ
ရပ္ဆဲခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ ကြယ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခား 
အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေနရာ လစ္လပ္လွ်င ္
စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့က တင္ျပထားေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္ေလာင္း 
အမည္စာရင္းမ ွျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင ္မဲအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သူအား 
ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ျဖည့္စြက္ခန ္ ့ထားရမည္။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္  
 
 
 
 
(ခ) ပယ္ဖ်က္ရန ္

ေကာ္မရွင္အဖဲြ ့၀င္ေလာင္း (၃၀) ဦးထဲမ ွ(၁၅) ဦးအား 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္အျဖစ ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ ွမဲခြဲ၍ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ က်န ္(၁၅) ဦးထဲမ ွမဲအမ်ားဆံုး 
ရရွိသူကု ိျဖည့္စြက္ခန ္ ့ထားရန ္ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္တြင ္တရား၀င ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက 
သည့္အတြက ္ျပည္သူ ့လ ႊတ္ေတာ ္ဥကၠဌ ႏွင္ ့
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတု ိ ့ႏွင္ ့ထပ္မ ံ
ညွိႏႈိင္းစရာမလိုေတာ့ပါ။  
 
ပုဒ္မ (၁၉) ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင ္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ ့၏ 
စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားႏွင္ ့အညီ ေကာ္မရွင ္အဖြဲ ့၀င ္
ေလာင္း (၃၀) ဦး အား စီစစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စ ု
လႊတ္ေတာ္ကု ိတင္ျပခဲ့သည့္အတြက ္ထပ္မ ံစီစစ္ရန ္
မလိုအပ္ေတာ့ပါ။  

၂၀  လစ္လပ္ေသာရာထူးသည ္ေကာ္မရွင ္ဥကၠဌ သို႔မဟုတ ္
ဒုတိယဥကၠဌ ရာထူး ေနရာျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
သည္ အသစ္ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားျခင္းမျပဳႏိုင္မ ီက်န္အဖြဲ႔ဝင ္
တစ္ဦးဦးအားယင္းရာထူး ေနရာတြင ္ယာယီတာဝန္ေပး 
အပ္ရမည္။ 

ပုဒ္မ (၂၀)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 



၂၁  ပုဒ္မ ၁၃ပါ ရာထူးသက္တမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ မည္သုိ႔ပင ္
ပါရိွေစကာမ ူလစ္လပ္ရာထူး တြင ္ပုဒ္မ ၁၉အရ ျဖည့္စြက ္
ခန္႔ထားခံရ သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၏ ရာထူး သက္တမ္း 
သည္ ၎အစားထိုးသည့ ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၏ က်န္ရိ ွ
သည့္ သက္တမ္းအတြက္သာျဖစ္သည္။ 
 
 

ပုဒ္မ (၂၁)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

အခန္း (၅) ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

၂၂  ေကာ္မရွင္၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည-္ 
(က)သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ 
ပညာေပးျခင္းျဖင့ ္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ားျပည္သူ၏ အသိပညာ 
အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ခြဲျခားမႈ 
ပံုသ႑ာန္အားလံုးကိ ုတိုက္ဖ်က္သည္ ့
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိ ုျမွင့္တင္ျခင္း 
(ခ)လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည့ ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင္ ့ျပည္တြင္းဥပေဒ မ်ားအား 
လိုက္နာမႈရိွမရိွကိ ုေစာင့္ၾကည့ ္
ေလ့လာေရး၊ျမွင့္တင္ေရးတို႔ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း - 
(၁)ႏိုင္ငံေတာ္က ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုသင့္သည့ ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ ္မ်ားကိ ု
အစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း၊ 
(၂)တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အဆုိျပဳထားသည့ ္
ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည ္ႏိုင္ငံေတာ္က ပါဝင ္
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့ ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  

ပုဒ္မ ၂၂ ေကာ္မရွင္၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖစ္သည-္ 
(က) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
 
 
(ခ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
 
(၁) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
(၂) တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အဆုိျပဳထားသည့ ္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည ္
ႏိုင္ငံေတာက္ ပါဝင ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့ ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  
လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွကိ ုေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MNHRC အေနျဖင္ ့လြတ္လပ ္အမွီခုိကင္းကင္းျဖင္ ့
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက ္‘အစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင္’့ ဆုိသည္ ့
စကားရပ္ကိ ုျဖဳတ္ပစ္ရပါမည္။ “စပ္လ်ဥ္း၍” ကိ ု

 



လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွကိ ု
ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ ္ေရးအတြက ္
ျပဌာန္းသင့့္သည့ ္ဥပေဒမ်ား ႏွင္ ့
အျခားေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကိ ုအစိုးရအဖြဲ႔မ ွ
တစ္ဆင့္ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း 
(၃)ႏိုင္ငံေတာ္က ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ ္မ်ားပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ တင္သြင္းရန ္တာဝန္ရိွသည့ ္
အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳစ ုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
အဆုိပါအစီရင္ခံစာ မ်ားျပဳစုရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ 
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ သင့္သည္မ်ားႏွင္ ့
စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း အစုိးရအဖြဲ႔အားပံ့ပုိးကူည ီျခင္း။ 
(ဂ)လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း 
တိုင္တန္းခ်က္သို႔မဟုတ ္စြပ္စြဲခ်က္ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ၿပီး 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
(ဃ)တိုင္တန္းခ်က ္သို႔မဟုတ ္စြပ္စြဲခ်က ္အရျဖစ္ေစ၊ 
သတင္းအရျဖစ္ေစ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ 
ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရိွရသည့္ေနရာသို႔ 
သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း 
(င)လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ပြား သည့္ေနရာသုိ႔ 
သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ ့အက်ဥ္းေထာင ္အက်ဥ္း 
စခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားႏွင္ ့အစုိးရသို႔မဟုတ ္ပုဂၢလိက 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းဌာနမ်ားသို႔ အေၾကာင္း 
ၾကား၍ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း 
(စ)သက္ဆိုငရ္ာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၊ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း၊ 
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း၊ လူနည္းစုမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ ္ေရးအတြက ္ျပဌာန္းသင့့္သည့ ္
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကိ ုျပည္ေထာင္စ ု
လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
 
 
(၃) မူရင္းဥပေဒအတုိင္း 
 
 
 
 
 
 
(ဂ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
(ဃ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
(င)လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ပြား သည့္ေနရာသုိ႔ 
သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ ့အက်ဥ္းေထာင္အက်ဥ္းစခန္း 
အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားႏွင္ ့အစုိးရသို႔မဟုတ ္ပုဂၢလိက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စခန္းဌာနမ်ားသို ့ေရွာင္တခင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
(စ) သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ 
အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း၊ လူနည္းစုမ်ား၊ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင္ ့အနည္းဆံုး (၂) လ တၾကိမ ္

ထပ္ျဖည့္ရန္။ 
 
MNHRC အေနျဖင္ ့အစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 
ဆန္ ့က်င္ေသာ သုိ ့မဟုတ္ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကိ ုလႊတ္ေတာ္ထ ံလြတ္လပ္စြာ 
တင္သြင္းႏုိင္ရမည ္ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(င) ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္တရပ္အေနျဖင့္ 
လက္ေတြ ့အေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ေရွာင္တခင္ 
စစ္ေဆးခြင့္ရွိရမည္။  
 
(စ) အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင္ ့ပံုမွန ္ေတြ ့ဆံ ု
ညွိႏႈိင္းျခင္း အတြက ္တိက်သည္ ့အခ်ိန္သတ္မွတ ္ခ်က္ 
ျဖင္ ့မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန ္ႏွင္ ့



အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင္ ့သင့္ေလ်ာ္သလု ိတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
(ဆ)ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကိ ု
ပံုမွန္သံုးသပ္သည့ ္လုပ္ငန္းစဥအ္ပါအဝင ္
အျခားအမ်ဳိးသား အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရား မ်ားႏွင္ ့
သင့္ေလ်ာ္သလု ိတုိင္ပင ္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
(ဇ)ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ ္သို႔မဟုတ ္ျပည္သူ႔ 
လႊြတ္ေတာ ္သို႔မဟုတ ္အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ ္သို႔မဟုတ ္
အစိုးရအဖြဲ႔က ေကာ္မရွင္သို႔ ရည္ညႊန္းေပးပို႔ ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည ္ေျဖၾကားျခင္း၊ 
(စ်)လူ႔အခြင့္အေရးျမွင္တင္ေရးႏွင္ ့ကာကြယ္ေရး 
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ ္သမၼတက သီးျခားရည္ညႊန္း 
ေသာ ကိစၥရပ ္မ်ားကိ ုျပန္္လည္ေျဖၾကားျခင္း၊ 
(ည)ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ 
အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳစုျခင္းနွင္ ့သင့္ေလ်ာ္သလုိထုတ္ျပန္ျခင္း၊ 
(ဋ)ေကာ္မရွင္၏တာဝန္တစ္ရပ္ရပ္ကိ ု
အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင ္
ဆက္စပ္မႈရိွသည့ ္သို႔မဟုတ ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ့
လုပ္ငန္းမ်ား ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
(ဌ)နိုင္ငံေတာ္၏လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအ ေနနွင္ ့
ေကာ္မရွင္၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင္ ့
စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ ့ေလ်ာ္သည္ ့အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ေသာ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကိ ု
နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင္ ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ ္
ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း၊ 
(ဍ)လုိအပ္ပါက လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနွင္ ့စပ္လ်ဥ္းသည္ ့
အထူးအစရီင္ခံစာမ်ားကိ ုနိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတင္ျပျခင္း။ 

တိငု္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
(ဆ) ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကိ ုပံုမွန္သံုးသပ ္
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင ္အျခားအမ်ဳိးသား အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင္ ့
ႏိုင္ငံတကာ အဆင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရား မ်ားႏွင္ ့တုိင္ပင ္
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
 
(ဇ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
(စ်) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 
 
(ည) ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ျပဳစုျခင္း နွင္ ့အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ရန္ ပံုမွန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
(ဋ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
  
 
 
(ဌ) နိုင္ငံေတာ္၏လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနွင္ ့ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက ္
မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ ့ေလ်ာ္သည္ ့အၾကံျပဳ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကိ ုနိုင္ငံေတာ ္
သမၼတနွင္ ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သ ူ
သိရွိႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
(ဍ)လုိအပ္ပါက လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနွင္ ့စပ္လ်ဥ္းသည္ ့အထူးအစီရင္ခံစာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရနလ္ိုုအပ္သည္။   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ည) ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင္ ့အရပ္ဘက ္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ ္
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေနရန ္လုိအပ္သည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းကု ိအားေပးျမွင့္တင ္
ရပါမည္။  
 



 မ်ား ကိ ုနိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံသုိ ့တင္ျပျခင္း။ 
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
(ထပ္တုိးအပုဒ္ခြဲ) 
(ဎ) ႏုိင္ငံအတြင္း လ ူ ့အခြင္အ့ေရးအေျခအေနမ်ားအား လ ူ ့အခြင့္အေရးႏွင္ ့
သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားထံသု ိ ့ အစီရင္ခံစာတင ္
သြင္းျခင္း ကု ိလြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြကျ္ခင္း  
 
(ထပ္တုိး အပုဒ္ခြဲ) 
(ဏ) တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက ္တာ၀န္ရွိသည္ ့သက္ဆုိင္ရာ 
အစုအဖြဲ ့မ်ားက လ ူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ 
ေပၚေပါက္ပါက zero tolerance မ၀ူါဒ ျဖင္ ့အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။  
 

၂၃  ေကာ္မရွင္ဥကၠဌသည ္အေၾကာင္းတစ္စံ ုတစ္ရာေၾကာင္ ့
မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္ကိ ုေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရိွလွ်င ္
ဒုတိယဥကၠဌ သည္ ဥကၠဌ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ကိုေဆာင ္
ရြက္ရမည္။ 

ပုဒ္မ (၂၃)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

  

၂၄  ေကာ္မရွင္သည-္ 
(က)မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိ ုလြတ္လပ ္စြာေဆာင္ရြက ္
ခြင့္ရိွသည္။ 
(ခ)ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ ္
မ်ားကိ ုဤဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားနွင့္အညီလြတ္လပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက ္ခြင့္ရိွသည္။ 

ပုဒ္မ (၂၄)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

  

၂၅  ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးသည ္မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က ္ 
တစ္ရပ္မွာ ေကာ္မရွင္၏ အက်ိဳးႏွင္ ့ဆန ္ ့က်င္ေၾကာင္း 
သိရွိပါက ေကာ္မရွင္ဥကၠဌႏွင္ ့ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ားအား 
ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားျပီး ေဆာလ်င္စြာ 
ျပဳုျပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ပုဒ္မ ၂၅  
ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေကာ္မရွင္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လ ူ ့အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ဆန ္ ့က်င္ေၾကာင္း 
သိရွိပါက ေကာ္မရွင္ဥကၠဌႏွင္ ့ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ားအား ခ်က္ျခင္း 
အေၾကာင္းၾကားျပီး ေဆာလ်င္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

 



၂၆  ေကာ္မရွင္သည ္မိမိလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင ္ထိေရာက္မႈရိွေစေရး အတြက ္နို္င္ငံေတာ္သမၼတထ ံ
အသိေပး ၍လိုအပ္သည္ ့ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သ ူ
မ်ားကိ ုငွားရမ္းခြင့္ရိွသည္။ 

ပုဒ္မ (၂၆) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၂၇  ေကာ္မရွင္သည ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား နွင့္အထူးအစည္း 
အေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ျခင္း၊ 
သဘာပတိအျဖစ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ ္
ျခင္းတို႔နွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ 
နည္းဥပေဒ မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင္အ့ညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ပုဒ္မ (၂၇) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

အခန္း (၆) စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားလက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂၈  လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား က်ယ ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြား 

ေနသည္ကိ ုလည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ စနစ 
တစ္ရပ ္အျဖစ ္ဦးတည္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း သိရိွပါ 
ကေကာ္မရွင္သည ္ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ျခင္းကိ ုေဆာင္ရြက္နိုင ္သည္။  

ပုဒ္မ (၂၈)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၂၉  ေကာ္မရွင္သည ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ္ျပဳလုပ္ရာတြင ္
သဘာဝတရား၏ မွ်တမႈ သေဘာတရားနွင့္အည ီ
လိုက္နာေဆာင ္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္တရားမက်င့္ထံုး၊ 
ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးနွင္ ့သက္ေသခ ံ    အက္ဥပေဒတို႔ပါ 
သက္ဆိုင္သည္ ့ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားကိ ုဆီေလ်ာ္သလိ ု
က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၂၉)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၃၀  လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈရိွသည္ဟ ုစြပ္စြဲခ်က္နွင္ ့
စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သည္မိမိကုိယ္တိုင္အတြက္ေသာ ္
လည္း ေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အ တြက ္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ လူတစ္စုကိုကိုယ္စားျပဳ 

ပုဒ္မ ၃၀ (ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က)္  
(က) လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈရိွသည္ဟ ုစြပ္စြဲခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သည္မိမိကုိယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အျခားသ ူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အ တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ လူတစ္စုကိ ု

က်ဴးလြန္သူမ်ားမ ွၿခိမ္းေျခာက ္လက္တံု႔ျပန္ 
ႏုိင္ေသာေၾကာင္ ့တိုင္ၾကားသူမ်ား၊ သက္ေသမ်ား ႏွင္ ့
သတင္း အခ်က္အလက္ ေပးသူမ်ားအား ၎တုိ႔မ ွMNHRC 
ႏွင္ ့ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေၾကာင္ ့၎တို႔အေပၚတြင ္



၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္တန္းလိုသည္ ့အေၾကာင္း 
အရင္း ေဖာ္ျပျပီး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။ 

ကိုယ္စားျပဳ၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တိုင္တန္းလိုသည္ ့အေၾကာင္းအရင္း 
ေဖာ္ျပျပီး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။ 
 
(ခ) တုိင္တန္းသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား လံုျခံဳေရးအရ တင္းက်ပ္စြာ 
လ်ွဳိ ့၀ ွက္သိမ္းဆည္းထားရမည္။  
 

လက္တံု႔ျပန္မႈ မရွိေစေရးကိ ုMNHRC အေနျဖင္ ့အာမခံ 
ေပးရမည္။ ထုိအထဲတြင ္တုိင္ၾကားသူမ်ား၏ 
အမည္မေဖာ္လိုသည္ ့ေရြးခ်ယ္မႈလည္း ပါဝင္ရမည္။  

၃၁  တိုင္တန္းသူသည ္ေအာက္ပါတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ရာတြင ္
ေကာ္မရွင္သို႔ စာျဖင္ ့တင္ျပရမည္- 
(က)တိုင္တန္းခ်က္ကိ ုျပန္လည ္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ 
(ခ)တိုင္တန္းခ်က္ကိ ုျပင္ဆင္ရန ္ေကာ္မရွင္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း။ 

ပုဒ္မ (၃၁)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၃၂  ေကာ္မရွင္သည ္ေအာက္ပါအေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင္ ့
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ ရန္ဆံုးျဖတ္သည္ ့ကိစၥရပ္မွတစ္ပါး 
တိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရ မည္- 

(က)တိုင္တန္းခ်က္သည ္သေဘာရိုးျဖင္ ့တိုင္ၾကားခ်က ္
မဟုတ္ျခင္း၊ 

(ခ)တိုင္တန္းခ်က္သည ္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း 
မက်ေရာက္ျခင္း၊ 

(ဂ)တိုင္တန္းသူအတြက ္ပို၍သင့္ေလ်ာ ္
ေသာကုစားမႈသို႔မဟုတ ္ေၾကာင္းက်ိဳးညီ 
ညြတ္စြာတိုင္တန္းနိုင္သည္ ့နည္းလမ္းမ်ား ရိွျခင္း။  

ပုဒ္မ ၃၂ 
ေကာ္မရွင္သည ္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္းမရွိေသာ တုိင္တန္းခ်က ္
မ်ားမွအပ မည္သည့္တုိင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကု ိမဆု ိစံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။  
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

လ ူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့အာဏာကု ိ
ခ်ဲ ့ထြင္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။  
 
သေဘာရုိးႏွင္ ့တုိင္ၾကားခ်က ္ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကု ိ
တုိင္းတာရန ္ခက္ခဲသည္။ သေဘာရုိးဟုတ္မဟုတ ္
ဆံုးျဖတ္ရာတြင ္ဆႏၵာ ဂတိ၊ ဘယာ ဂတိမ်ားရွိႏုိင္သည္။  
 
တုိင္တန္းသူအတြက ္ပုိမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုစားမႈ 
သု ိ ့မဟုတ ္က်ိဳးၾကာင္း ညီညြတ္စြာ 
တုိင္တန္းႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင္ ့လုပ္ပုိင္ခြင္ ့
အလဲြသံုးစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ (ဥပမာ- အင္း၀ 
အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ကိစၥ)  

၃၃  တိုင္တန္းခ်က္ပါ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကိ ုေကာ္မရွင္က 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္ျငင္းပယ ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ ္ရပ္ဆိုင္းရန ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည ္ေကာ္မရွင ္၏ 
ဦးေဆာငဥ္ီးရြက္ျပဳမႈျဖင္ ့ေယဘုယ် စံုစမ္း 

ပုဒ္မ (၃၃) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 



စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ကိုထိခိုက္မႈမရိွေစရ။ 

၃၄  ေကာ္မရွင္သည ္တိုင္တန္းခ်က္နွင့္စပ ္လ်ဥ္း၍ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္တိုင္တန္းခ်က္ပါ 
အေၾကာင္းအရာသည ္ညိွႏိႈင္း၍ရနိုင္ေသာ 
အလားအလာရိွသည ္ဟုယူဆပါက ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းေသာ 
နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳျပီး ေျဖရွင္းေဆာင ္ရြက္ရမည္။ 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္အည ီ
ျဖစ္ေစရမည္။ 

ပုဒ္မ ၃၄  
 
ပယ္ဖ်က္ရန ္

 
ေကာ္မရွင္သည ္တိုင္တန္းခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္တိုင္တန္းခ်က္ပါ 
အေၾကာင္းအရာသည ္ညိွႏိႈင္း၍ရနိုင္ေသာ အလားအလာ 
ေပးထားခ်က္ ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အလဲြသံုးစားမႈ ျပဳႏုိင္သည္။ (ဥပမာ - အင္း၀ 
အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ကိစၥ) 

၃၅  ေကာ္မရွင္သည ္မိမိစံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရိ ွေသာ ကိစၥနွင္ ့
စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က ္အလက္ေပးနိုင္မည္ဟ ု
ထင္ျမင္ယူဆရသည္ ့မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆိ ုသတ္မွတ ္
ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ေနရာနွင့္အခ်ိန္တြင ္လာေရာက ္
သက္ေသ ခံရန ္စာျဖင့္ဆင့္ဆိ ုျခင္း၊ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ 
စစ္ေဆးေမးျမန္း ျခင္းနွင္ ့ထြက္ဆိုခ်က္တြင ္လက္မွတ္ေရး 
ထိုးေစျခင္းမ်ား ျပဳနိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၃၅) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၃၆  ေကာ္မရွင္သည ္ေအာက္ပါတို႔မွအပ မိမ ိ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္နွင့္ပတ ္သက္သည္ဟ ု
ယူဆသည္ ့မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သို႔မဟုတ ္
မည္သည့္ရံုးကိုမဆု ိယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ ့သို႔မဟုတ ္
လက ္ဝယ္ထားရိွသည္ ့စာရြက္စာတမ္းနွင္ ့အ 
ေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္စာျဖင္ ့
ေရးသားဆင့္ဆိုနိုင္သည-္ 
(က)နိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးနွင္ ့ကာကြယ ္
ေရးကိုထိခိကု္ေစနိုင္သည္ ့စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ ္
အေထာက္အထားမ်ား၊  
(ခ)အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
လံုျခံဳမႈအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထား ေသာ 

ပုဒ္မ ၃၆  

ေကာ္မရွင္သည ္မိမ ိစံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္သည္ဟ ု
ယူဆသည္ ့မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သို႔မဟုတ ္မည္သည့္ရံုးကိုမဆု ိယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင ္
သည့္ သို႔မဟုတ ္လက ္ဝယ္ထားရိွသည္ ့စာရြက္စာတမ္းနွင္ ့အေထာက္ 
အထားမ်ား တင္ျပရန္စာျဖင္ ့ေရးသားဆင့္ဆိုနိုင္သည္။  
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

ပါရီမူမ်ားအရ ႏုငိ္ငံအဆင္ ့လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား 
သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခ ု လုပ္ေဆာင္ႏိငု္ရန ္
လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအားလံုး လူပဂုၢိဳလ္အားလံုးကိ ု
ရရွ ိဆင့္ေခၚပုိင္ခြင္ ့ရွိရမည္ဟ ုသတ္မွတ္ထားသည္။ 

 ပုဒ္မ ၃၆(က) ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း 
အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အေၾကာင္းရပ္မ်ားေၾကာင္ ့ လွ်ဳိ႕ဝွက ္
စာရြက ္စာတမ္းမ်ားကိ ု ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန ္
လုိအပ္ခ်က္အား မိမိတို႔ အသိအမတွ္ျပဳေသာ္လည္း ပုဒ္မ 
၃၆(ခ) တြင္မ ူ "အစိုးရဌာနမ်ားႏွင္ ့ အဖြ ႔ဲအစည္းမ်ားရွိ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား" ဟ ု ေဖာ္ျပထားသည္။ 



စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ စကားအသံုးအႏႈန္းမွာ အလြန္အမင္း ေဝဝါးလွၿပီး မည္သည့္ 
အစိုးရဌာန မ်ား အဖြ ႔ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္သည္ကိ ု ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပမထားေပ။ ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အာဏာမ်ားကိ ု ထိထိေရာက္ေရာက ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အတြက ္
ယင္းကဲသို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္အား အသံုးျပဳ ႏုငိ္သည္။  

 ၃၇  ေကာ္မရွင္သည ္ေအာက္ပါအေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင္ ့
ျငိစြန္းေသာ တိုင္တန္းခ်က ္ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ - 
 
(က)တရားရံုးတစ္ခုခု၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ 
စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈမ်ားနွင္ ့တရားရံုး တစ္ခုခု၏ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူ ခံမႈ သို႔မဟုတ ္
ျပင္ဆင္မႈဝင္ေရာက္ဆဲ အမႈမ်ား၊  
 
(ခ)တရားရံုးတစ္ခုခုက အျပီးသတ္စီရင ္ဆံုးျဖတ္ျပီးေသာ 
အမႈမ်ား။ 

ပုဒ္မ (၃၇)  

ေကာ္မရွင္သည ္-  

(က) တရားရံုးတစ္ခုခု၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈမ်ားနွင္ ့
တရားရံုး တစ္ခုခု၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူ ခံမႈ သို႔မဟုတ ္
ျပင္ဆင္မႈဝင္ေရာက္ဆဲ အမႈမ်ား ကုုိ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ 
တုုိင္ၾကားခံရပါက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ 
 
(ခ) တရားရံုုးတစ္ခုုခုုက အျပီးသတ္စီရင္ ဆံုုးျဖတ္ျပီးေသာအမႈမ်ား  
ကုုိ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ ္တုုိင္ၾကားခံရပါက သံုုးသပ္စီစစ္ရမည္။ 
  
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရွိေသာ လက္ရွိႏုိင္င ံအေျခအေနမ်ား 
တြင ္ တရားရံုး သု ိ ့အမႈ မေရာက္ေသးခင ္ တရားစြဲ 
အဖြဲ ့အစည္းမ်ား( ရဲတပ္ဖြဲ ့ႏွင္ ့ ဥပေဒရံုး) ၏ ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေနပါသည္။  

လက္ရွိျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင ္အေျခေနအရ 
တရားရံုးတစ္ခုခု၏ ေရ ွ ့ေမွာက္သု ိ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈ 
မ်ားနွင္ ့တရားရံုး တစ္ခုခု၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူ 
ခံမႈ သို႔မဟုတ ္ ျပင္ဆင္မႈဝင္ေရာက္ဆဲ အမႈမ်ား ႏွင့္ 
တရားရံုးတစ္ခုခုက အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ျပီးေသာ 
အမႈမ်ားကုိ စံုစမ္း စစ္ေဆးခြင့္ မရွိျခင္း  လူ ့အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္ဆင့္ ၾကံဳေတြ ့ရျပီး နစ္နာမႈမ်ား 
ခံစားေနရပါသည္။   

ေကာ္မရွင္သည ္ တရား႐ံုး၏ အခြင့္အာဏာ ေပးခ်က္ျဖင္ ့
မၿပီးျပတ္ ေသးေသာ ကိစ ၥရပ္မ်ားကိ ုစံုစမ္း စစ္ေဆးႏုငိ္မည ္
ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရငွ္ႏငွ္ ့တရား႐ံုးစနစ္တို႔၏ အျပန္အလနွ ္
အားျဖည့္ အေထာက္အကူျပဳမ ႈအား အသိအမွတ္ ျပဳရန္ႏငွ္ ့
ေကာ္မရွင္၏ အာဏာမ်ားကိ ုခ် ႕ဲထြင္ႏိငု္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

 ၃၈  ေကာ္မရွင္သည ္အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားနွင္ ့
ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔နွင့္ဆက ္ႏြယ္သည္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ပုဒ္မ (၃၈)  
ေကာ္မရွင္သည ္အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားနွင္ ့ျဖစ္ေစ၊ 

တုုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင္ ့ပက္သက္၍ တုုိင္တန္းသူအေပၚ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုု ိ



နွင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္တန္းခ်က္အေပၚ ၎တို႔ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအ တြက ္မိမိ၏စံုစမ္း 
ေတြ႔ရိွခ်က္ကိ ုအၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္ နွင့္အတ ူ
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေပးပို႔ရ 
မည္။ ယင္းဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေကာ္မရွင္၏ 
အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့
အေရးယူေဆာင္ရြက ္ခ်က္ထားရိွမႈ အေျခအေနကိ ု
ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္အတြင္း ေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္ၾကားရ 
မည္။ ထုိသုိ႔ ျပန္ၾကားရာတြင ္တိုင္တန္းသ ူမ်ား 
လက္တုံ႔ျပန္မႈမခံရေစေရးအတြက ္ေသခ်ာေစမည္ ့
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

ယင္းတို႔နွင္ဆ့က ္ႏြယ္သည္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ေသာ 
တိုင္တန္းခ်က္အေပၚ ၎တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအ တြက ္
မိမိ၏စံုစမ္း ေတြ႔ရိွခ်က္ကိ ုအၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္ နွင့္အတ ူသက္ဆိုင္ရာ 
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေပးပို႔ရ မည္။ ယင္းဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း 
သည္ ေကာ္မရငွ္၏ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့
အေရးယူေဆာင္ရြက ္ခ်က္ထားရိွမႈ အေျခအေနကိ ုရက္ေပါင္း သံုးဆယ ္
အတြင္း ေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္ၾကားရ မည္။ ထုိသု ိ ့ျပန္ၾကားရာတြင ္တိုင္တန္းသ ူ
မ်ားအေပၚ လက္တုံ႔ျပန္မႈ မခံရေစေရးအတြက ္ေသခ်ာေစမည္ ့ေဆာင္ရြက ္
ခ်က္ကိုလည္း သက္ဆုိငရ္ာ ၀န္ၾကီးဌာနက ေဖာ္ျပရမည္။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင္ ့အတုုိင္ၾကားခံရသ ူ
သက္ဆုိင္ရာ အစုုိးရ၀န္ၾကီးဌာန မ်ား၏ လက္တံု ု ့ျပန္မႈ 
မခံရေစေရး ေသခ်ာေစမည္ ့အာမခံခ်က္ကုု ိ
ေဖာ္ျပေစလိုုျခင္းျဖစ္သည္။  

၃၉  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ္ျပီးဆံုးသည့္အခါ ေကာ္မရွင္သည ္
လုိအပ္ပါက မိမိ၏ စံုစမ္း ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား နွင့္အၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကိ ုနိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင္ ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ ္
ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျပီး အမ်ားျပည ္သူသိရွိနိုင္ရန ္
လည္း ထုတ္ျပန္နိငု္သည္။ 

ပုဒ္မ ၃၉  
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ္ျပီးဆံုးသည့္အခါ ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏ စံုစမ္း 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား နွင္ ့အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုနိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင္ ့ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိ နိုင္ရန္လည္း 
ထုတ္ျပန္ရမည။္ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

လိုအပ္ပါက အသံုးအႏႈန္းသည ္ျပည္သူမ်ား၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင္ ့လက္ရွ ိစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ 
သိရွိပုိင္ခြင့္ကု ိကန ္ ့သတ္ရာေရာက္ပါသည္။ ၄င္းအျပင ္
အစီရင္ခံစာမ်ားကိ ုျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ရန ္ထုတ္ျပန္ႏုိင ္
သည္ ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းအစား ထုတ္ျပန္ရမည ္ဟ ု
ျပင္ဆင္ပါက ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ခမံႈကု ိျမင့္မားေစ 
ပါသည္။  

၄၀  ေကာ္မရွင္သည ္တိုင္တန္းခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ ္
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိ ုေဖာက္ဖ်က္မႈရိ ွေၾကာင္း 
အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာေတြ႔ ရိွပါက ပုဒ္မ ၃၈ အရ 
တင္ျပသည္ ့အစီရင ္ခံစာတြင ္ေအာက္ပါတုိ႔အတြက ္
အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ကိုေဖာ္ျပရမည-္ 

(က) လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈရိ ွေၾကာင္း အတည္ 
ျပဳခ်က္နွင္ ့ယင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ဆက ္

ပုဒ္မ ၄၀  

ေကာ္မရွင္သည ္တိုင္တန္းခ်က္နွင့္စပ ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင ္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိ ုေဖာက္ဖ်က္မႈရိ ွ
ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာေတြ႔ ရိွပါက ပုဒ္မ ၃၈ အရ တင္ျပသည္ ့
အစီရင ္ခံစာတြင ္ေအာက္ပါတုိ႔အတြက ္အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 
ကိုေဖာ္ျပရမည ္-  

 (က) လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္နွင္ ့ယင္း 
လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစေရး နွင့္အလားတ ူ

 
(က) သက္ဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ ့မ်ားတြင္ 
လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ 
မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ 
လမ္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ၍္ လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က 
သက္ဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ ့မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေဆာ္ၾသေပးသင့္သည္။  
 
(ခ) လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္ ့ရန္မွာ 



လက္မျဖစ္ေပၚေစေရး နွင့္အလားတ ူေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား 
ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး။ 

 

(ခ)လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈကိ ုကစုားရန္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက 
သင့္ေလ်ာ္သလိ ုေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ 

(ဂ)လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင္ ့
ထိခိုက္ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈအတြက ္လူ႔အခြင့္အ 
ေရးေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရသ ူရသင့္ရထိုက ္သည့္နစ္နာေၾကး 
ရရိွနိုင္ေရး၊ 

(ဃ)သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပင္န္း၊ ပုဂၢိဳလ ္
သို႔မဟုတ ္အာဏာပိုင ္အဖြဲ႔အစည္းက 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး နွင္ ့ယင္းအၾကံျပဳ 
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေပၚ၎တို႔၏အေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က ္မ်ားကိုေကာ္မရွင္သို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပန္ၾကားေရး။ 

ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစ ု
အဖြဲ ့မ်ားတြင္ လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ 
မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ေရး။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈကိ ုက်ဴးလြန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး 
သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကုိ ထိေရာက္ ဟန္ ့တားေသာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင္ ့ထိခိုက္ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈအတြက ္
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရသ ူရသင့္ရထိုက္သည့္ နစ္နာေၾကး ႏွင္ ့
စိတ္ပုိင္း၊ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ကုစားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး။ 
(ျပင္ဆင္ခ်က)္  

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ ပုဂၢိဳလ ္သို႔မဟုတ ္
အာဏာပိုင ္အဖြဲ႔အစည္းက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး နွင္ ့ယင္းအၾကံျပဳ 
တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေပၚ၎တို႔၏အေရးယ ူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ေကာ္မရွင္သို႔ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ကာလ (ရက္ေပါင္း ၃၀) အတြင္း 
ျပန္ၾကားေရး။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္  

 
 

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
ထိေရာက္ဟန္ ့တားေသာျပစ္ဒဏ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ဥပမာ - Combat against Impunity  
ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာလည္း သက္ဆုိင္ရာ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ထိေရာက္ဟန္ ့တားေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား မခံစားခဲ့ရပါ။  
 
(ဂ) လ ူ ့အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင္ ့ထိခိုက္နစ္နာ 
ခဲ့ရသူမ်ားအတြက ္နစ္နာေၾကး မ်ားကု ိသတ္မွတ္ႏႈန္း 
မ်ားအတုိင္း ရရွိခံစားသင့္ျပီး ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ 
စိတ္ပုိင္း၊ ရုပ္ပုိင္း ကုစားမႈမ်ားအတြက ္ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားကု ိ
ေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။  
 
(ဃ) သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ ပုဂၢိဳလ ္
သို႔မဟုတ ္အာဏာပိုင ္အဖြဲ႔အစည္း၏ တုန္ ့ျပန္ၾကားမႈ 
မ်ားအား ရက္အတိအက် သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ျမင့္မားေစျပီး လုပ္ငန္းေဆာင 
တာမ်ား ပုိမို လ်င္ျမန္ထိေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။  
 

၄၁  ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္၏ 
တာဝန္မ်ားကိ ုထမ္းေဆာင ္စဥ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္၊ 
ေကာ္မရွင္ရံုးဝန ္ထမ္း သို႔မဟုတ ္ေကာ္မရွင ္ကိုယ္စား 
ေဆာင္ရြက္သည္ ့ပုဂၢိဳလ္အား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 
တားဆီးျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေစာ္ကား ျခင္း သို႔မဟုတ ္
စြက္ဖက္ျခင္းျပဳသူသည ္တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယ ူ

ပုဒ္မ (၄၁)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 



ျခင္းခံရမည္။ 

၄၂  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည ္အျခား တစ္စံုတစ ္
ေယာက္အား ထိုပုဂၢိဳလ္ကျဖစ္ေစ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္နွင့္ကၽြမ္းဝင္သ ူ
ကျဖစ္ေစ ေအာက္ပါကိစၥတစ္ရပ္ရပ ္လုပ္ေဆာင္မႈ 
ေၾကာင္ ့မတရားဖိနွိပ္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ ျခင္း၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေနွာက္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္
အျခားနည္းလမ္းျဖင္ ့စြက္ဖက ္ျခင္းတို႔ျပဳခြင့္မရိွေစရ-  
 
(က) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အသံုးခ်ရန ္ရယ္ရြယ ္ျခင္း။ 
(ခ) ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု
အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုုတ ္အျခားသူမ်ား၏ အဆိုပါ အခြင္ ့
အေရးမ်ားကိ ုျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
(ဂ) ဤဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ေသာ တိုင ္တန္းခ်က္၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က ္သို႔မဟုတ ္ေဆာင္ရြက္ခ်က ္
တစ္စံုတစ္ရာနွင့္စပ္ဆိုင ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက ္
သို႔မဟုတ ္အေထာက္အထားမ်ားေပးျခင္း၊ 
(ဃ) ဤဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ရာေရာက ္ေသာ 
မည္သည့္ကိစၥကိုမဆိ ုေဆာင္ရြက ္ရန္ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 
(င) ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒကိ ုရည္ညႊန္း၍ျဖစ္ေစ 
တစ္စံုတစ္ရာကိုတစ ္နည္းနည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
(အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ ္ခန္း 
နွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း 
မ်ားသို႔ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း) 

ပုဒ္မ (၄၂)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၄၃  ေကာ္မရွင္သည ္အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္း စခန္း၊ 
အခ်ဳပ္ခန္းနွင့္ထိန္းသိမ္း ေစာင္ ့ေရွာက္ေရးစခန္းမ်ားတြင ္
အက်ဥ္းက်ေန သမူ်ား၊ အခ်ဳပ္အေနွာင္ခံေနရသူမ်ား၊ 

ပုဒ္မ ၄၃ 
ေကာ္မရွင္သည ္အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္း စခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းနွင့္ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းမ်ားတြင ္အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္အေနွာငခ္ ံ

 
သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အည ီဟူေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္သည ္ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္စြာ 



သို႔မဟုတ ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထား ျခင္းခံရသူမ်ားကိ ု
လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္သက္ဆိုင္သည္ ့အျပည္ျပည္ဆုိုင္ရာ 
နွင့္ျပည ္တြင္းဥပေဒမ်ားနွင့္အည ီလူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈျဖင္ ့ေစာင့္ေရွာက္ထား ျခင္း ရိွမရိ ွ
စိစစ္နိုင္ရန ္အဆိုပါေနရာမ်ား သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးခြင့္ရိွသည္။ ယင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ 
တြင္သက္ဆုိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားနွင့္အည ီေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေနရသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထား ျခင္းခံရသူမ်ားကိ ု
လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္သက္ဆိုင္သည္ ့အျပည္ျပည္ဆုိုင္ရာနွင့္ျပည္တြင္းဥပေဒ 
မ်ားနွင့္အည ီလူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈျဖင္ ့ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္း 
ရိွမရိ ွစိစစ္နိုင္ရန ္အဆိုပါေနရာမ်ား သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး 
ခြင့္ရိွသည္။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 

အမွီခုိကင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ုကန ္ ့သတ္ရာေရာက္သည္။  

၄၄  ပုဒ္မ ၄၃ အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ေကာ္ မရွင္သည ္
ေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိ ွသည္- 

(က)ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးလိုေသာ ကာလကိ ုသက္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားထ ံအေၾကာင္းၾကားျပီး အက်ဥ္းေထာင္၊ 
အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းနွင္ ့ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စခန္း၊ ဌာနမ်ားသို႔ ဝင ္ေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္၊ 

(ခ)အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ ္ခန္းနွင္ ့
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္း ဌာနမ်ားအတြင္းရိ ွ
ေနရာမ်ားနွင့္အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင္ ့
ေရွာက္ထားျခင္းခံရသူမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားကိ ု
စစ္ေဆးခြင့္၊ 

(ဂ)အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သားနွင္ ့ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းခံရသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
သီးျခားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္၊ 

(ဃ)သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြ ႔ဲအစည္းတုိ႔က 
အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကိ ု
အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခြင့္နွင့္အဆိုပါ အၾကံျပဳ 

ပုဒ္မ (၄၄)  ပုဒ္မ ၄၃ အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ေကာ္ မရွင္သည ္ေအာက္ပါ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိ ွသည္- 

(က) အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းနွင္ ့ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက ္
ေရးစခန္း၊ ဌာနမ်ားသို႔ ေရွာင္တခင္ဝင ္ေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္၊ 
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

(ခ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

 

 

(ဂ)မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 
 
 
(ဃ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

(က) ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင္တ့ြင ္အက်ဥ္းေထာင္၊ 
အက်ဥ္းစခန္း၊အ ခ်ဳပ္ခန္းႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စခန္း ၊ ဌာနမ်ားသု ိ ့ေရွာင္တခင ္၀င္ေရာက ္စစ္ေဆးခြင္ ့
ရမွာသာ အေျခအေနအျဖစ္အမွန္ကု ိသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
 



တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေရးယ ူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိ ုေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္ၾကားရန ္
တိုက္တြန္းခြင့္။ 

၄၅  ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏ေတြ႔ရိွခ်က္နွင္ ့အၾကံျပဳတိုက္တြန္း 
ခ်က္မ်ားကိ ုသက္ဆိုင ္ရာျပည္ေထာင္စ ုအဆင့္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းနွင့္အမ်ားျပည္သ ူ
အား သင့္ေလ်ာ္သလိ ုအသိေပးျခင္းတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက ္
ႏိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ ၄၅ 
ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏ေတြ႔ရိွခ်က္နွင္ ့အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိ ု
သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စ ုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း 
နွင့္အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးျခင္းတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

သင့္ေလ်ာ္သလု ိအသံုးအႏႈန္းသည ္ျပည္သူမ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့လက္ရွ ိ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ သိရွိပုိင္ခြင့္ကု ိ
ကန ္ ့သတ္ရာေရာက္ပါသည္။  
 
၄င္းအျပင ္ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏ေတြ႔ရိွခ်က္နငွ္ ့
အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိ ုသက္ဆိုင ္ရာျပည္ေထာင္စ ု
အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းနွင့္အမ်ားျပည္သ ူအား 
သင့္ေလ်ာ္သလိ ုအသိေပးျခင္းတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ 
ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းအစား ေဆာင္ရြက္ရမည ္ဟ ု
ျပင္ဆင္ပါက ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ခံမႈကု ိ
ျမင့္မားေစပါသည္။ 

အခန္း ၇ ေငြေၾကးစီမံခန္ ့ခြဲေရး 

၄၆ နိုင္ငံေတာ္သည ္ဤဥပေဒအရ အပ္ႏွင္း ထားေသာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ုေကာ္ မရွင္ကထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ 
လိုအပ ္ေသာေငြေၾကးကိ ုေထာက္ပံ့ရမည္။  

ပုဒ္မ ၄၆  
ေကာ္မရွင္သည ္ဤဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကု ိ
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန ္လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ ရသံုး 
မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအား ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာသ္ို႔တင္သြင္းရမည္။ 
(ျပင္ဆင္ခ်က)္ 

ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္မႈကိ ု အားေပးရန ္
ရံပံုေငြမ်ားကိ ု လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ ခန္႔ခြဲေရး 
ပုဒ္မ ၄၆ အား ျပင္ဆင္ရန ္အၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။  

ႏုငိ္ငံအဆင္ ့လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား အေနျဖင္ ့
မိမိတို႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု
ကုိယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ႏိငု္မည္ ့အေထြေထြလြတ္လပ္မ ႈကိ ု
ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လပ ္အမွီခုိကင္းမႈက အာမခံသည္။ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာရံပံုေငြမ်ားကိ ုအစိုးရ၏ တိုက႐္ိကု ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ မရွိေသာ ယႏရၱားတစ္ခုမွတစ္ဆင္ ့



ေပးရမည္ဟ ုႏိငု္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားတြင ္အၾကံျပဳတိုက္တြန္း 
ထားပါသည္။ 
 
ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆ တြင ္"ႏိငု္ငံေတာ္သည ္
ေကာ္မရွင္အား လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့
ေပးရမည္” ဟ ုဆိုထားပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေဝဝါးလြန္း 
အားႀကီးၿပီး ဤအတိုင္း အစိုးရမွတစ္ဆင္ ့ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ ့ခန္႔ခြဲပါက ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈႏငွ္ ့
ကိုယ္ပိုင္အပု္ခ်ဳပ္မႈအား ထိခိုက္မည္ ့အလားအလာရွိသည္။ 

၄၇  ေကာ္မရွင္သည ္မည္သည့္ပုဂၢိဳလ ္သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႔အစည္း 
ထံမွမဆိ ုလူ႔အခြင္ ့အေရးျမွင့္တင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး ွ
နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့
ကိ ုမထိခိုက္ေစသည္ ့အေနွာင္အဖြဲ႔မရိွေသာ အေထာက္ 
အပံ ့ကိ ုလက္ခံနိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၄၇) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၄၈  ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏ ရေငြ၊ သံုးေငြ၊ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈနွင္ ့
ေပးရန္ တာဝန္ရိွမႈတို႔ နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြစာရင္း 
ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အည ီထိန္း 
သိမ္းထားရိွရမည္။ 

ပုဒ္မ (၄၈)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၄၉  ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏ေငြစာရင္းကိ ုျပည္ေထာင္စ ု
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၏ စာရင္းစစ ္ေဆးျခင္းကိ ုခံယူရမည္။ 

ပုဒ္မ (၄၉)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၅၀  တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင ္မည္သို႔ပင္ပါရိွေစကာမ ူ
ေကာ္မရွင္၏ ရန္ပံုေငြမ်ားနွင္ ့ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 
အေပၚတြင ္အခြန ္စည္းၾကပ္မႈမ်ားမ ွကင္းလြတ္ခြင့္ရိွေစရ 
မည္။ 

ပုဒ္မ (၅၀)  
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

 

အခန္း (၈) ဝန္ထမ္းအဖြဲ ့အစည္း 



၅၁ ေကာ္မရွင္သည-္ 
 
(က)ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ု
ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပံ ု
တစ္ရပ္ေရးဆြဲထားရိွရမည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္း ပံုအတြင္း 
လုိအပ္ေသာအရာထမ္းမ်ားနွင္ ့အမႈထမ္းမ်ားကိ ု
ခန္႔ထားရမည္။ 
 
(ခ)ေကာ္မရွင္၏ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ား 
နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ားကိ ု
သတ္မွတ္ရမည္။ 

ပုဒမ္ ၅၁   ေကာ္မရွင္သည-္ 
 
(က)ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ဝန္ထမ္း 
ဖြဲ႔စည္းပံ ုတစ္ရပ္ေရးဆြဲထားရိွရမည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္း ပံုအတြင္း လုိအပ္ေသာ 
အရာထမ္းမ်ားနွင္ ့အမႈထမ္းမ်ားကိ ုခန္႔ထားရာတြင္ က်ား-မ ညီမွ်ေရး၊ 
တုိင္းရင္းသားႏွင့္ လူနည္းစုကုိယ္စားျပဳေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရးအေတြ ့အၾကံဳ 
ရွိေရး စသည္တုိ ့ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ (ျပင္ဆင္ခ်က)္ 
 
(ခ) မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 
 
 

ေကာ္မရွင ္ရံုးအဖြ ႔ဲဝင ္စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး သံုးပံ ုႏွစ္ပံ ု
အေရအတြက္သည ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးစမု်ား၊ LGBTIQ မ်ား၊ အျခားနည္းျဖင့္ 
သန္စြမ္းသူမ်ားႏငွ္ ့ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားကိ ု
ကိုယ္စားျပဳရမည္။  
 
လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး ဝန္ထမ္းဖြ ႔ဲစည္းပံု သည ္
လူ႔အဖြ ႔ဲအစည္း၏ ေထြျပားမႈကို ထင္ဟပ္ပါက ေကာ္မရွင္၏ 
အလႊာစံုစနစ္ႏငွ္ ့ေထြျပားစံုလင္မႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးျပီးျဖစ္မည္။  

၅၂  ေကာ္မရွင္သည ္မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကိ ု
ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန ္အလို႔ ငွာေကာ္မရွင္ရံုး 
အၾကီးအမွဴးအပါအဝင ္လိုအပ္ေသာ အရာထမ္း၊ 
အမႈထမ္းမ်ားကိ ုခန္႔အပ္နိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၅၂) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၅၃  (က)ေကာ္မရွင္ရံုး အၾကီးအမွဴးသည္ ေကာ္မရွင္၏ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အျပင ္
ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားေသာ အျခား 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင ္ရမည္။ 
(ခ)ရံုးဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေကာ္မရွင္ကိ ု
တာဝန္ခံရမည္။ 

ပုဒ္မ (၅၃) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၅၄  ေကာ္မရွင္သည ္နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက ္
သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း မ်ားနွင့္အည ီ
ေကာ္မရွင္ရံုး ဝနထ္မ္းမ်ား၏ ရာထူးအဆင့္အတန္းကိ ု
သတ္မွတ္ေပးရ မည္။ 

ပုဒ္မ (၅၄) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

၅၅  ေကာ္မရွင္ဥကၠဌသည ္ေကာ္မရွင္၏ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအနက ္သီးျခားသတ ္မွတ္ေပးေသာ 
လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ရပ ္ကိ ု

ပုဒ္မ (၅၅) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 



ေကာ္မရွင္ရံုးအရာထမ္းတစ္ဦးဦးအား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ 
လႊဲအပ္နိုင္သည္။ ယင္းသို႔ လႊဲအပ္ရာတြင ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရ 
သူသည ္လႊဲအပ္သည့္စာတြင ္ေဖာ္ျပထား 
ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္ကိုသာ ေဆာင္ရြက ္ရမည္။ 

၅၆  ေကာ္မရွင္ဥကၠဌသည ္သက္ဆိုင္ရာအရာ ဝန္ထမ္းအား 
ထိုသို႔လႊဲအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ကိ ုမည္သည့္ 
အခ်ိန္တြင ္မဆိုစာျဖင္ ့ရုပ္သိမ္းနိုင္သည္။ 

ပုဒ္မ (၅၆) 
မူရင္းဥပေဒအတိုင္း 

 

 

အခန္း(၉) အေထြေထြ အခန္းတြင္ပုဒ္မ (၅၇) မွ (၇၀) အထိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေျပာင္းလဲရန္မရွိပါ 

 

 

မွတ္ခ်က္ 

ျမန္မာႏုိင္ငအံမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) အား လြတ္လပ္အမွီခုိကင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိကာ ထိေရာက္ၿပီး ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အမွန္တစ္ကယ္ 
ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေသာ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖဲြ႔အား အဖြဲ ၀့င္ (၂၄) ဖြဲ ့ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစတ္ြင္ 
ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ 
 

• ေအာင္ခုိင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၂၆၁၀၀၉၉၉၅၊ akm@progressive-voice.org 

• သဥၥာရႊန္းလဲ့ရည္၊ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးတာဝန္ခ၊ံ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ၊ +၉၅ (၀) ၉၇၉၅၅၇၄၇၇၅၊ thinzarshunleiyi@gmail.com 

• ေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးဒါရုိက္တာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင ္သူမ်ားအဖြဲ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၄၂၁၀၃၉၄၉၃၊ 2012hrdpnetworks@gmail.com 

• သက္သက္ေအာင္၊ ဒါရုိက္တာ၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္၊ +၉၅ (၀) ၉၇၉၄၉၃၂၃၄၄ 

• ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ +၉၅ (၀) ၉၄၂၈၁၁၇၃၄၈၊ tawwin09@gmail.com 

• ေမာင္ေဆာင္းခ၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ အသံအဖြဲ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၇၇၃၉၃၇၂၇၃၊ saungkhasithu@gmail.com 

 



 

 


