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ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်  -  စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်။

ကာတွန်း  - K@K

မျက်နှာဖုံးနှင့်တွင်းအပြင်အဆင်  -  MMMLwin

မူြိုင်ခွင့် - လူ့အခွင့်အဝေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(ပမန်မာနိုင်ငံ) 

ယခုစာအုြ် ထုတ်ဝေနိုင်ဝစေန်အတွက် ဂျာမနီ နိုင်ငံမှ 

တစိတ်တြိုင်းကူညီြံ့ြိုးြါသည်။
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 ၁။ အမှာစာ ၅

 ၂။ သတ်ပဖတ်ပခင်း  ၇

 ၃။ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း ၁၃

  ၄။ ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်မှု ၁၉

 ၅။ အဓမ္မလုြ်အားဝြးဝစခိုင်းပခင်း ၂၅

 ၆။ ကဝလးစစ်သား ၃၃

 ၇။ အတင်းအဓမ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်း  ၃၈

 ၈။ ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးဝဖာက်ပခင်း  ၄၄

 ၉။ မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနှင့် အပခား လိင်ြိုင်းဆိုင်ော အကကမ်းဖက်ပခင်း ၅၀

 ၁၀။ လိင်ဝဖျာ်ဝပဖဝေး လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းခံေပခင်း                     ၅၇

 ၁၁။ အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း                                                                        ၆၁ 

 ၁၂။ မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်ပခင်း  ၆၇

 ၁၃။ လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ြိတ်ြင်ဟန့်တားပခင်း                                   ၇၄ 

 ၁၄။ လူကုန်ကူးပခင်း  ၈၀

၁၅။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်ကို ြိတ်ြင်တားပမစ်ပခင်း ၈၅
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 ပမန်မာနိုင်ငံမှာပဖစ်ြွားဝသာ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှု အမျ ိုးအစားများကား များပြားလှ

သည်ပဖစ်ော (ND-Burma) ၏ အဖွဲ့ေင် အသီးသီးသည် မိမိတို့၏ သတ်မှတ်ထားဝသာ တာေန်နှင့် အထူး

သက်ဆိုင်ဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှုများကိုသာ အာရုံစိုက် မှတ်တမ်းတင်ကကြါသည်။ အဖွဲ့ေင်များြူးဝြါင်း

ဝဆာင်ေွက်ဝေးအတွက် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက် ဝဘာင်တခု ဝြါ်ဝြါက်လာဝေးတွင် ဦးစားဝြး

လုြ်ငန်းတာေန်တခုမှာ ကွန်ေက်အဖွဲ့အဝနနှင့် အထူးအာရုံစိုက်မည့် လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှု

အမျ ိုးအစားများကို “သတ်မှတ်ထားဝသာ ဝေါဟာေများ” စာေင်းပဖင့် ပြုစုထားကကေန်ပဖစ်ြါသည်။ဤ 

စာေင်းကို အဝပခခံလျှက် (ND-Burma)မှ မှတ်တမ်းတင်ဝနသည့် လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှု (၁၇) ခု

ကို  အထူးပြုထားသည့်  လက်စွဲစာဝစာင်များနှင့်  အဝထွဝထွမှတ်တမ်းပြုပခင်း  လက်စွဲစာဝစာင်တို့ြါ 

ေင်ဝသာ မှတ်တမ်းပြုပခင်း လက်စွဲစာဝစာင်များကို ဝေးသားပြုစုကာ ၂၀၀၉ တွင် ြထမအကကိမ် ြုံနှိြ် 

ထုတ်ဝေခဲ့ြါသည်။ 

ချ ိုးဝဖာက်မှု ၁၇ ခု (Top 17 List) တွင်- 

၁။ သတ်ပဖတ်ပခင်း (Killings)

၂။ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း (Disappearances)

၃။ ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ပခင်း၊ လူမဆန်စွာ ပြုမူပခင်း (Torture Inhumane Degrading Treatment)

၄။ အတင်းအဓမ္မ လုြ်အားဝြးခိုင်းဝစပခင်း (Forced labour)

၅။ ကဝလးစစ်သား အသုံးပြုမှု (Use Child Soldiers)

၆။ အတင်းအဓမ္မ ဝနေြ်မှ ဝေှေ့ဝပြာင်းခံေပခင်း (Forced relocation)

၇။ ြစ္စည်းဥစ္စာများကို သိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ဖျက်ဆီးပခင်း (Confiscation destruction of 

property)

၈။ မုဒိမ်းကျင့်ပခင်း (Rape)

၉။ အပခား လိင်ြိုင်းဆိုင်ော အကကမ်းဖက်ပခင်းများ (Other sexual violence)

၁၀။ အတင်းအဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာအပဖစ် ဝစခိုင်းပခင်း (Forced prostitution)

၁၁။ အတင်းအကကြ် လက်ထြ်ဝစခိုင်းပခင်း (Forced marriage)

၁၂။ မတေားဖမ်းဆီးချုြ်ဝနှာင်ပခင်းနှင့် ထိန်း သိမ်းပခင်း (Arbitrary illegal arrest detention)

၁၃။ လူကုန်ကူးပခင်း (Human trafficking)
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၁၄။ လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာမှုကို ကန့်သတ်ပခင်း၊ ြိတ်ြင်ပခင်း (Obstruction freedom 

of movement)

၁၅။ လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ဝဖာ်ဝပြာဆိုမှုများကို ကန့်သတ်ပခင်း၊ ြိတ်ြင်တားဆီးပခင်း  

(Obstruction of freedom of expression assembly)

၁၆။ အဓမ္မ အခွန်ဝကာက်ပခင်း၊ သိမ်းဆည်းပခင်း (Taxation/Extortion

၁၇။ လွတ်လြ်စွာ ဘာသာဝေး ယုံကကည်ကိုးကွယ်မှုကို ကန့်သတ်ပခင်း၊ ြိတ်ြင်တားဆီးပခင်း 

(Obstruction Freedom of Religion) တို့ပဖစ်သည်။ 

 နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အဝေးဥြဝဒများအေ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှု ဝပမာက်ေန်မှာ ချ ိုး

ဝဖာက်မှု၏ အဓိကအဂဂါေြ်များ ပြည့်မီေန် လိုအြ်ြါသည်။ ဤအဂဂါေြ်များသည် တိကျဝေောဝသာ

စံချနိ်စံညွှန်းများပဖစ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် ဥြဝဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဝသာလုြ်ေြ်အပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ဝေး

အတွက် ေှိဝနေမည့် ြတ်ေန်းကျင်အဝပခအဝနတစုံ လိုအြ်ြါသည်။ လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများ

၏ အဂဂါေြ်များသည် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော တေားေင်စာချုြ်စာတမ်း ပြဌာန်းချက်များမှ

ဝန၍ ဝြါ်ထွက်လာခဲ့ပခင်းပဖစ်ြါသည်။ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှု မှန်သမျှကို စတင်မှတ်တမ်းတင်

ပခင်း မပြုမီ ချ ိုးဝဖာက်မှုဟူဝသာ အဓိြ္ပာယ်ကို သတ်မှတ်ော၌ လိုအြ်သည့် အဂဂါေြ်များ အဝကကာင်း

ေှင်းလင်းတိကျစွာ နားလည်ထားသင့်ြါသည်။ ဤစာအုြ်တွင် ချ ိုးဝဖာက်မှု ၁၇ ခု (Top 17 list) နှင့် 

ြတ်သက်သည့် အဓိြ္ပါယ် အဂဂါေြ်များဝကကာင်း ေှင်းလင်း ဝဖါ်ပြထားြါသည်။

 ယခုအခါတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများ  ဆိုးဆိုးေွားေွား ပဖစ်ဝြါ် 

လျှက်ေှိော သက်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုအလိုက် အဓိြ္ပါယ်များကို ခွဲပခားသိပမင်မှသာလျှင်

မှတ်တမ်းတင်မှုကို ထိထိဝောက်ဝောက် ဝဆာင်ေွက်နိုင်မည်ပဖစ်သည့်အတွက် ND-Burma အဖွဲ့ေင်

များမှ မှတ်တမ်းတင်လျှက်ေှိသည့် ချ ိုးဝဖာက်မှု ၁၇ ခု (Top 17 list) ကို ပြန်လည် ထုတ်ဝေလိုက်ြါ

သည်။ 

လူ့အခွင့်အဝေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် ပမန်မာနိုင်ငံ (ND-Burma)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ။
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၁။ လူတို့၏ အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ဝြးထားဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များတွင် ဝအာက်ြါတို့ ြါေင်ြါသည်။
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၃။ Universal Declaration of Human Rights (Article 3)
- လူမှုဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၆။ ICCPR) (Article 6)
- ဂျနီီဗာ ကွန်ဗင်းေှင်း (အဝထွဝထွ ြုဒ်မ-၃)။ ၎င်းမှာ စစ်ြွဲနှင့်ဆိုင်ဝသာ ဥြဝဒများ၏ တစိတ်တြိုင်းပဖစ်ပြီး၊ ပမန်မာနိုင်ငံက ြါေင် လက်မှတ်ဝေးထိုး ထာ
ြါသည်။

- ကဝလးများ အခွင့်အဝေးဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၆။ The Covenant on the Rights of the Child (Article 6) အကယ်၍ 
နစ်နာေသူသည် အသက်-၁၈ နှစ်ဝအာက်ပဖစ်ြါက အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံက ဤသဝဘာတူညီချက်ကို ချွင်းချက်ပဖင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်
ဝေး ထိုးထားသည်။

(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် သတ်ပဖတ်ပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် သတ်ပဖတ်ပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။

 သတ်ပဖတ်ပခင်းကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖါက်မှုတေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်းပြုေန်အလို့ငှာ ဝအာက်

ြါ အဂဂါ ေြ် (၄)ေြ် ထင်ေှား ဝကကာင်းဝဖါ်ပြေြါမည်။၁

၁။ လူ့အသက်ကို ဝသဝစပခင်း။ 

၂။ တေားဥြဝဒမဲ့ သတ်ပဖတ်ပခင်း။

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ- လူတဦး၏ အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့်(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ- လူတဦး၏ အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့်

 အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့်ကို အတင်းအကကြ် ရုြ်သိမ်းပခင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒများက

ြိတ်ြင်တားပမစ်ထားြါသည်။ သတ်ပဖတ်ပခင်းသည် အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့်ကို ရုြ်သိမ်းပခင်းအပဖစ် 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖါက်ော ဝောက်သည်။

 လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော ဥဝောြ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၂၊ European Convention on Human Rights (Article 2)၊ အဝမေိကန် လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော
 သဝဘာတူ ညီချက်၊ ြုဒ်မ-၄ the American Convention on Human Rights (Article 4) တို့ကဲ့သို့ဝသာ ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များသည်
လည်း လူများ၏ အသက်ေှင် ဝနထိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်မှုဝြးထားြါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့တွင် အလားတူ သဝဘာတူညီမှု ေှိဝသာ်လည်း လက်မှတ်ဝေးထိုး
ပခင်း မပြုေဝသးြါ။

 ဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှု မေှိဝသာ်လည်း လူတို့၏ အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့် အခွင့်အဝေးကို ကာကွယ်ဝြးထားသည့် နိုင်ငံတကာ စာချုြ်စာတမ်း များေှိ ဝန
ြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ - ဥြဝဒစည်းကကြ်ဝေး အောေှိများ၏ အင်အားသုံးပခင်းနှင့် လက်နက်အသုံးချပခင်းဆိုင်ော မူေါ the Basic Principles on the Use of 
Force and Firearms by Law Enforcement Officials / 

 ဝသဒဏ်အပြစ်ကျခံေသူများ၏ အခွင့်အဝေးကို အာမခံကာကွယ်ဝြးေန်မူများ the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those 
Facing the Death Penalty 

 တေားမေင်၊ အတင်းအကျြ်သဝဘာနှင့် အကျဉ်းရုံး သတ်ပဖတ်မှုများကို ထိဝောက်စွာ ကာကွယ်ဝြးဝေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝေးဆိုင်ော လမ်းညွှန်မူများthe
 Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions နှင့် ောဇေတ်မှုဝကကာင့် နစ်နာ
ေသူများနှင့် အာဏာ အလွဲသုံးစားမှုများအတွက် နစ်နာေသူများ တေားမျှတမှုေေှိဝေး မူေါဒများဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း the Declaration of Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power တို့ ြါေင်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် တေားမေင်၊ အတင်းအကျြ်သဝဘာနှင့် အကျဉ်းရုံး
သတ်ပဖတ်မှုများကို ထိဝောက်စွာ ကာကွယ်ဝြးဝေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဝဆး ဝေးဆိုင်ော လမ်းညွှန်မူများအေ အစိုးေများသည် ဥြဝဒဝကကာင်းအေ၊ သို့မဟုတ်
အပခားဝသာြုံစံများပဖင့် ဤသို့ ဝသဝစမည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်စာဝြးခံေသူများ အြါအေင်၊ သတ်ပဖတ်ခံေမည့်အဝေး ကကုံဝတွ့ဝနေသူများကို ကာကွယ်ဝြး
ေန် တာေန်ေှိြါသည်။ ထို့အပြင် ဤမူများ၏ ြုဒ်မ-၁ အေ ပြည်တွင်း မပငိမ်မသက်မှုများ၊ သို့မဟုတ် လူထုအဝေးဝြါ် အဝပခအဝနများ ကဲ့သို့ဝသာ သာမာန်
မဟုတ်သည့် အဝပခအဝနများအေ ဤသို့ အကျဉ်းရုံးသတ်ပဖတ်မှုကို ဆင်ဝပခဝြး၍မေြါ။

 ြုဒ်မ-၂၀ အေ နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်များ၏ မိသားစုေင်များ ကိုလည်း ကာလတခုတာ သင့်ဝလျာ်ဝသာ ဝထာက်ြံ့ဝကကးဝြးပခင်းများ ဝဆာင်ေွက်ဝြးေ 
ြါမည်။ See Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions: Recommended 
by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989, Article 1, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/54.htm (last visited 
July 31, 2008) and Fact Sheet No 11 (Rev. 

 1), Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs11.htm (last visited Nov 1, 2005). 
 ဤမှတ်တမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ကကည့်ရှုေယူနိုင်ြါသည် see http://www2.ohchr.org/english/law/ (last visited 27 July 2008). 
 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြုထားပခင်းမေှိြါ။အစိုးေ ၏ ဝယဘုယျလုြ်ဝဆာင်ချက်မှ

လာသည့်ဥြဝဒဝကျာရိုးတခုပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။ သို့ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခု 
သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိြါ။

 သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုးမထားဝသာ်လည်း၊ ဤ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင့် ဆက်နွယ်မှုေှိဝနသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေစည်းဝနှာင်းမှုမေှိဝစေန်
အစဉ်အဆက်ပငင်း ြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည်ပဖစ်သည်။ လူအများစုက လက်ခံယူဆထားကကောတွင် လူတဦး၏ အသက်ေှင်ဝန ထိုင်ခွင့်သည်
ဝယဘုယျ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများ၏ တန်ဖိုးထားချက်တခုသာ ပဖစ်သည်မကa jus cogens norm တခုလည်း ပဖစ်ြါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ၏ အဝပခခံတန်ဖိုးထားချက်ပဖစ်ြါသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ (အကယ်၍အပမဲတဝစ ကန့်ကွက်ဝန
ခဲ့လျှင်ဝသာ်မှ) ချ ိုးဝဖာက်ခွင့်မေှိြါ။ တနည်းဆိုေဝသာ် နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေများသည် ဤတန်ဖိုးထားချက်ကို ြစ်ြယ်ဝောင်းစားပခင်းမပြုေြါ။ See, Fact 
Sheet No 11 (Rev. 1), Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs11.htm (last visited 1 
November 2005). 

 Abuse of Power တို့ ြါေင်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် တေားမေင်၊ အတင်းအကျြ်သဝဘာနှင့် အကျဉ်းရုံး သတ်ပဖတ်မှုများကို ထိဝောက်စွာ ကာကွယ်ဝြး
ဝေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝေးဆိုင်ော လမ်းညွှန်မူများအေ အစိုးေများသည် ဥြဝဒဝကကာင်းအေ၊ သို့မဟုတ် အပခားဝသာြုံစံများပဖင့် ဤသို့ ဝသဝစမည်ဟု
 ပခိမ်းဝပခာက်စာဝြးခံေသူများ အြါအေင်၊ သတ်ပဖတ်ခံေမည့်အဝေး ကကုံဝတွ့ဝနေသူများကို ကာကွယ်ဝြးေန် တာေန်ေှိြါသည်။ ထို့အပြင် ဤမူများ၏
ြုဒ်မ-၁ အေ ပြည်တွင်း မပငိမ်မသက်မှုများ၊ သို့မဟုတ် လူထုအဝေးဝြါ် အဝပခအဝနများ ကဲ့သို့ဝသာ သာမာန်မဟုတ်သည့် အဝပခအဝနများအေ ဤသို့ 
အကျဉ်းရုံး သတ်ပဖတ်မှုကို ဆင်ဝပခဝြး၍မေြါ။

 ြုဒ်မ-၂၀ အေ နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်များ၏ မိသားစုေင်များ ကိုလည်း ကာလတခုတာ သင့်ဝလျာ်ဝသာ ဝထာက်ြံ့ဝကကးဝြးပခင်းများ ဝဆာင်ေွက်ဝြးေ
ြါမည်။ See Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions: Recommended 
by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989, Article 1, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/54.htm (last visited 
July 31, 2008) and Fact Sheet No 11 (Rev. 1), Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/
fs11.htm (last visited Nov 1, 2005). 

 ဤမှတ်တမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ကကည့်ရှုေယူနိုင်ြါသည် see http://www2.ohchr.org/english/law/ (last visited 27 July 2008). 
 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြုထားပခင်းမေှိြါ။အစိုးေ ၏ ဝယဘုယျလုြ်ဝဆာင်ချက်မှ

လာ သည့် ဥြဝဒဝကျာရိုးတခုပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။ သို့ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခု
သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိြါ။

 သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုးမထားဝသာ်လည်း၊ ဤ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင့် ဆက်နွယ်မှုေှိဝနသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေစည်းဝနှာင်းမှုမေှိဝစေန်
အစဉ်အဆက်ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည်ပဖစ်သည်။ လူအများစုက လက်ခံယူဆထားကကောတွင် လူတဦး၏ အသက်ေှင်ဝန ထိုင်ခွင့်သည်ဝယဘုယျ 
အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများ၏ တန်ဖိုးထားချက်တခုသာ ပဖစ်သည်မကa jus cogens norm တခုလည်း ပဖစ်ြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎
င်း သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ၏ အဝပခခံတန်ဖိုးထားချက် ပဖစ်ြါသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ (အကယ်၍အပမဲတဝစ ကန့်ကွက်ဝနခဲ့လျှင်ဝသာ်မှ) ချ ိုး
ဝဖာက်ခွင့်မေှိြါ။ 

 တနည်းဆိုေဝသာ် နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေများသည် ဤတန်ဖိုးထားချက်ကို ြစ်ြယ်ဝောင်းစားပခင်းမပြုေြါ။ See, Fact Sheet No 11 (Rev. 1), Extrajudicial, 
Summary or Arbitrary Executions, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs11.htm (last visited 1 November 2005).
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(ဂ) တေားဥြဝဒမဲ့ သတ်ပဖတ်ပခင်းဆိုသည်ကို မည်သည့်အချက်များက အထဝပမာက်ဝစသနည်း။(ဂ) တေားဥြဝဒမဲ့ သတ်ပဖတ်ပခင်းဆိုသည်ကို မည်သည့်အချက်များက အထဝပမာက်ဝစသနည်း။

 “တေားဥြဝဒမဲ့”သတ်ပဖတ်ပခင်းတွင် ဥြဝဒမဲ့သတ်ပဖတ်ပခင်း သို့မဟုတ် တေားရုံးမှာ စီေင်

ပခင်းမေှိဝသာ၊ အကျဉ်းရုံးစီေင်ဝသာ သတ်ပဖတ်ပခင်း သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် သတ်ပဖတ်ပခင်းတို့

အကျုံးေင်ြါသည်။ ဝယဘုယျအားပဖင့် ဆိုေလျှင်၊ သတ်ပဖတ်မှုတေြ်သည် တေားမမျှတမှု ပဖစ်ဝစ၊ 

ကျ ိုးဝကကာင်းမခိုင်လုံမှု ပဖစ်ဝစ၊ လက်လွတ်စြယ်ပြုပခင်း ပဖစ်ဝစ ြါေှိဝနြါက ၎င်းသည် တေား ဥြဝဒ

မဲ့သတ်ပဖတ်ပခင်း ပဖစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ြါသည်။ ဝအာက်ြါတို့သည် တေားဥြဝဒမဲ့သတ်ပဖတ်ပခင်း၏ 

သာဓကအချ ို့ပဖစ်ြါသည်။၂ 

V ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ောမှ ဝသဆုံးပခင်း

V တေားမျှတဝသာ တေားရုံးကကားနာစစ်ဝဆးမှု မေှိဘဲ ကွြ်မျက်ပခင်း

V စစ်သုံ့ြန်းကို သတ်ပဖတ်ပခင်း၃ 

V အလွန်အကျွ ံအင်အားအသုံးပြုောမှ ဝသဆုံးပခင်း (အထူးသပဖင့် ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြြွဲများ

မှာ ပဖစ်ြွားသည်။)

V ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်ထားစဉ် ကာလအတွင်း အသက်ဝသဝစဝလာက်ဝသာ အဝပခအဝနများ

မှဝန၍ ဝသဆုံးပခင်း။ သာဓကအားပဖင့် အစားအစာမဝကျွးဘဲ ထားပခင်း၊ သို့မဟုတ် ဝဆးေါး

ကုသ မဝြးပခင်း။

 သတ်ပဖတ်ပခင်းသည် လက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲတွင် ြါေင်တိုက်ခိုက်ောမှဝသဆုံးပခင်း သို့မဟုတ်

တေားမျှတဝသာ တေားရုံး ကကားနာစစ်ဝဆးမှု လုြ်ပြီးဝနာက် ဝသဒဏ်ဝြးမှုဝကကာင့် ဝသဆုံးပခင်းကဲ

သို့ဝသာ အနည်းအကျဉ်းမျှဝသာ အဝပခအဝနများမှာသာလျှင် “ဥြဝဒနှင့်အညီ”ပဖစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်

ြါသည်။၄ ကျန်သတ်ပဖတ်ပခင်း အများစု (နိုင်ငံ၏ အဝေးဝြါ်အဝပခအဝနများအတွင်းမှာ ကျူးလွန်ဝသာ 

၂။ တေားမေင်၊ အတင်းအကျြ်သဝဘာနှင့် အကျဉ်းရုံး သတ်ပဖတ်မှုများကို ထိဝောက်စွာ ကာကွယ်ဝြးဝေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝေးဆိုင်ော လမ်းညွှန်မူများ (
ြုဒ်မ-၁) See, Prin- ciples on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (Article 1) 
ESifh Fact Sheet No 11 (Rev. 1): Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs11.htm (last 
visited 1 November 2005) ကိုကကည့်ြါ။

၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော စစ်ြွဲဥြဝဒများအေ စစ်သားများနှင့် လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံအုြ်စုေင်များကိုြင်လျှင် စစ်ြွဲ တိုက်ခိုက်ဝနသည့် အဝပခအဝနမျ ိုး မ 
ဟုတ်လျှင် သတ်ပဖတ်ပခင်းကို ခွင့်ပြုထားပခင်းမေှိြါ။ ဤပြဌာန်းချက်သည် စစ်အကျဉ်းသားများအတွက်ကိုမူ ေှင်းလင်းစွာ ဆက်လက်ဝဖာ်ပြထား ပခင်း မ
ေှိ ြါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော စစ်ြွဲဥြဝဒများအေလက်နက်ချ လာသူကို သတ်ပဖတ်သုတ်သင်ခွင့်မေှိြါ။ အကယ်၍ ဤသူသည် အတိုက်အခံအုြ်စု၊ စစ်တြ်
၏ အဖွဲ့ေင်၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ေင်ပဖစ်ဝနလျှင်ဝသာ်မှ သတ်ပဖတ်ခွင့်မေှိြါ။ ထို့အပြင်နှိြ်စက်ညှဉ်းြမ်းပခင်းဝကကာင့် ဝသဆုံးေပခင်းသည် အစဉ်သပဖင့် 
တေားမ ေင် ဝဆာင်ေွက်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားကကြါသည်။

၄။ လူအများစုက ဝသဒဏ်အပြစ်ဝြးမှုကို နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒများက တားပမစ်ထားသည်ဟု ယုံကကည်ဝနကကြါသည်။ အနည်းဆုံးအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒ
က အေွယ်မဝောက်ဝသးသည့် ကဝလးသူငယ်များအဝြါ်၊ ကိုယ်ေန်ဝဆာင်အမျ ိုးသမီး၊ မိခင်အသစ်နှင့် ရုးသွြ်ဝနသူများကို ဝသဒဏ်အပြစ်ဝြး ပခင်းကို 
တားပမစ်ထားြါသည်။ ဝသဒဏ် အပြစ်ဝြးခံေသူများ၏ အခွင့်အဝေးများကို အာမခံဝြးပခင်းဆိုင်ော မူများကိုကကည့်ြါ See, Safeguards Guaranteeing 
Protection of the Rights of those Facing the Death Pen- alty, ECOSOC resolution 1984/50 of 25 May 1984, http://www.unhchr.ch/
html/menu3/b/h_comp41.htm (last visited 1 November 2005); see also Article 6(5) of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/84ab9690ccd81fc7c12563ed 0046fae3?Opendocument (last visited 1 November 
2005) and General Comment No. 06: The Right to life (Art. 6). 
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သတ်ပဖတ်ပခင်း အြါအေင်ပဖစ်သည် ) သည် တေားဥြဝဒနှင့်မညီဝသာ သတ်ပဖတ်မှုများပဖစ်သည်)။

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒ အေဆိုလျှင် သတ်ပဖတ်ပခင်းနှင့် အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း အမှုဝပမာက်ဝစ

ေန်အတွက် အစိုးေတေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန်လို အြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်

မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ လူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို

ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ် အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း” 

ကို ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။၅ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုး

ဝဖာက်မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ေြါသည်။ သာဓက

အားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေ အောေှိတဦးက သတ်ပဖတ်မှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။၆ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင် အသိအမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာချ ိုး

ဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့်ြတ်သက်၍ 

လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။၇ သာ 

ဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊  သတ်ပဖတ်မှုကျူးလွန်ဝသာ  တဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်များကို  အပြစ်ဝြး အဝေး

မယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်ောဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီးြု

ဂ္ဂလလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု 

ကဲ့သို့အာဏာ ကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သားများ

၅။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vix, ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (State) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေတွင် 
မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။

၆။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။

၇။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောည်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏ လုြ်ေြ်ကို
သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောည်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိ
လိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။



11
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

၏အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။ 

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏  အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

 အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊  အစိုးေက

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က 

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။

၁။ သတ်ပဖတ်ပခင်းအပဖစ်သတ်မှတ်ပခင်း

V မည်သူဝသဆုံးခဲ့သနည်း။

V မည်သည့်ပဖစ်ေြ်များ ပဖစ်ြွားခဲ့သနည်း။

V မည်သည့်အချနိ်အခါမှာ ဝသဆုံးခဲ့သနည်း။

V မည်သည့်ဝနောမှာ ဝသဆုံးခဲ့သနည်း။

V မည်သို့ ဝသဆုံးခဲ့သနည်း။

V ပဖစ်ြွားခဲ့သည်တို့ကို သင်မည်သို့သိြါသနည်း။

၂။ တေားဥြဝဒမဲ့သတ်ပဖတ်ပခင်း အပဖစ်သတ်မှတ်ပခင်း

V သတ်ပဖတ်ပခင်းအမှုတွင် မည်သူက ဦးဝဆာင်ခဲ့ြါသနည်း။

V သတ်ပဖတ်ပခင်းအမှုအတွက် မည်သည့် အဝကကာင်းပြချက် ဝြးခဲ့သနည်း။
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V သတ်ပဖတ်ခံေပခင်းမှ လွတ်ေန်အတွက် ခံေသူမှာ မည်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ေှိခဲ့ြါသနည်း။

V သတ်ပဖတ်ပခင်းအမှုကို မည်သို့မည်ြုံ ကျူးလွန်ခဲ့ြါသနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင် မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

၃၊၊ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ကို သတ်မှတ်ပခင်း။

V သတ်ပဖတ်ပခင်းကို မည်သူကလုြ်ခဲ့သနည်း။ မည်သူကအမိန့်ဝြးခဲ့သနည်း။ ဤအဝကကာင်း

ကို မည်သူတို့က သိခဲ့သနည်း။ သတ်ပဖတ်ပခင်းကို မည်သူတို့က ကူညီဝဆာင်ေွက်ဝြးခဲ့

သနည်း။

V ဤအပဖစ်အြျက်နှင့်ြတ်သက်၍ သင်တိုင်ကကားပခင်းပြုြါသလား။ အဘယ်ဝကကာင့်တိုင် 

ကကားြါသနည်း။ သို့တည်းမဟုတ် အဘယ့်ဝကကာင့် တိုင်ကကားပခင်းမပြုြါသနည်း။

V ဤသို့ သတ်ပဖတ်ပခင်း မပဖစ်ေဝအာင်အစိုးေက ကကိုတင်ကာကွယ်ဝြးြါသလား။ သို့မဟုတ် 

၎င်းနှင့်ြတ်သက်၍ အဝေးယူ ဝဆာင်ေွက်ဝြးြါသလား။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။
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(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေဆိုလျှင် အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေဆိုလျှင် အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။

 အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖါက်မှုတေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်းပြုေန်အလို့ငှာ 

ဝအာက်ြါ အဂဂါေြ် (၄) ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖါ်ပြေြါမည်။၈

၁၊၊ လူြုဂ္ဂိုလ် တစုံတဝယာက်ကို တေားမေင်ချုြ်ဝနှာင်ထားပခင်း သို့မဟုတ် အပခားတြါး သို့ ဝခါ်

ဝဆာင်သွားပခင်း။ 

၂။ ခံေသူ၏ သဝဘာဆန္ဒ မြါေှိပခင်း။

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

၄။ အစ ဝဖျာက်ြစ်ပခင်းနှင့် ြတ်သက်၍ အစိုးေ၏ ပငင်းကွယ်မှု။

၈။ လူအားလုံး အတင်းအကျြ် အစဝြျာက်ဝစပခင်းမှ ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်းကို ကကည့်ြါ See, Declaration on the Protection of all 
Persons from Enforced Disappearance, http://www.ohchr.org/english/law/disappearance.htm (last visited 30 November 2005). ဤ
ဝကကညာစာတမ်းက ဝဖာ်ပြထားောတွင် စနစ်တကျ အတင်းအကျြ် အစဝဖျာက်ဝစပခင်းသည် ဝဖာ်ပြြါစာသားများြါ လူ့အခွင့်အဝေးများကို ချ ိုးဝဖာက်
ရုံမျှသာမက၊ လူသား မျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အ္တေယ်ပြုဝစသည့် ကျူးလွန်ချ ိုးဝဖာက်မှုလည်း ဝပမာက်ြါသည်။ ထိုမျှမက အြိုဒ်-၇ တွင် ဝဖာ်ပြထားော၌ 
ပြည်တွင်းနိုင်ငံဝေး မပငိမ်မသက်မှုများ သို့မဟုတ် စစ်ေန်ပြုမည့် အ္တေယ် ပခိမ်းဝပခာက်မှုများကို အဝကကာင်းပြ၍ လူများကို အစတုန်း ဝဖျာက်ဖျက်ြစ်
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 ဝစသည်မှာ တေားေင်သည့်၊ ဆင်ဝပခဝကာင်း မဟုတ်ြါ။ ဤဝကကညာစာတမ်းအေ အစိုးေများသည် ထိန်းသိမ်းထားသူများ အားလုံးကို စာေင်းဇယားထား
ေှိေန်လိုအြ်ြါသည်။ (ြုဒ်မ- ၁၀-၃)။ ထိုမျှမက အစိုးေသည် ဝြျာက်ဆုံး ဝနသူများဟု စွြ်စွဲဝဖာ်ပြထားသမျှ အမှုများကို စုံစမ်းစစ် ဝဆးဝြးေန် တာေန်ေှိ
ြါသည်။ (ြုဒ်မ- ၁၃) မိသားစုေင်များ၊ သက်ဆိုင်သူများ အဖွဲ့များကိုလည်း သူတို့ချစ်ခင်ေသူများ ဝြျာက်ဆုံးဝနေမှုအတွက် လိုအြ်သည့် တိကျဝသာ
သတင်းအချက်အလက်များ ြံ့ြိုးဝြးေန် တာေန်ေှိသည်။ (ြုဒ်မ- ၁၀ -၂)။ ဝမးပမန်းစုံစမ်းသူများအဝြါ် မည်သို့ဝသာလက်တုံ့ ပြန်မှုမျ ိုးမဆိုကို ကန့်သတ်
ဝြးေန် အစိုးေတွင် တာေန်ေှိပြီး၊ ဝြျာက်ဆုံးဝနေသူ၏ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာဝေး၊ ဝနထိုင်ဝကာင်းမွန်ဝေးအတွက်လည်း တာေန်ေှိသည်။ (ြုဒ်မ- ၁၃-၃)

၉။ ဤဝကကညာချက်သည် အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းများအဝြါ် လွှမ်းခခုံမှု မေှိြါ။ (ဥြမာ- လက်နက်ကိုင် အတိုက်အခံ သူြုန်အဖွဲ့များ) လူအားလုံးကို 
အတင်းအကျြ် အစဝြျာက်ဝစပခင်းမှ ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း၏ နိဒါန်း See, Preamble of the Declaration on the Protection of 
all Persons from Enforced Disappearance, http://www.ohchr.org/english/law/disappearance.htm (last visited 30 November 2005). 

၁၀။ အတင်းအကျြ် အစဝြျာက်ဝစမှုဆိုင်ော အလုြ်အဖွဲ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်များတွင် လူဝြျာက်ဆုံးမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဝဆးေန်သာမက၊ မိသားစုေင်များကို
လက်တုံ့ပြန်မှု မခံေဝစဝေး အတွက်ကာကွယ်ဝြးဝေး လုြ်ငန်းများလည်းြါေင်သည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ကွင်းဆင်းလုြ်သားများ အဝနနှင့်အစိုးေ၏
ပငင်းဆိုမှုကို သက်ဝသအဝထာက်အထားမေှိ လျှင်ဝသာ်မှ (ဤအချက်သည် ဝနာက်ဆုံးအချက်ပဖစ်သည်) အပခားောဇေတ်မှုဆိုင်ော အချက်များနှင့် မည်
သည့်အတွက်ဝကကာင့် လူဝြျာက်ဆုံးေမှုကို စုံစမ်းစစ်ဝဆးမှု မပြုလုြ်နိုင်သည့်အဝကကာင်းကို ထင်ေှားဝအာင် ပြသနိုင်သည်။ See Fact Sheet No. 6 
(Rev. 2) Enforced or Involuntary Disappearances, Officer of the High Com- missioner for Human Rights, http://www.unhchr.ch/html/
menu6/2/fs6.htm; http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/members.htm (last visited 1 November 2005). 

(ခ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ - အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းများ(ခ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ - အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းများ

 အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းများမှ ကာကွယ်ဝြးပခင်းသည် လူတဦးတဝယာက်၏ တေားရုံးဝေှ့ဝမှာက်

တွင် အသိအမှတ်ပြုခံခွင့်၊ လူတဦးတဝယာက်၏ လွတ်လြ်ခွင့်နှင့်လုံခခုံခွင့်၊ ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်မှုမှ

လွတ်ကင်းခွင့်၊ အသက်ေှင်ဝနထိုင်ခွင့်တို့ အြါအေင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားဝသာ အခွင့်အဝေးများမှ

ဝန၍ ဝြါ်ထွက်လာခဲ့ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ဤအခွင့်အဝေးများကို နိုင်ငံတကာ မှတ်တမ်းများတွင်ထည့် 

သွင်းပြဌာန်းထားြါသည်။ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းေန်မှ လူြုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို ကာကွယ်ဝစာင့် ဝေှာက် ဝြး

ဝေး ဝကကညာစာတမ်းသည် အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း ပြဿနာများကို အထူးသပဖင့် ဝပဖေှင်းထာြါသည်။

(ဂ) အစိုးေ၏ပငင်းကွယ်မှုကို မည်သည့်အဝကကာင်းအချက်များပဖင့် ပြသေန် လိုြါသနည်း။(ဂ) အစိုးေ၏ပငင်းကွယ်မှုကို မည်သည့်အဝကကာင်းအချက်များပဖင့် ပြသေန် လိုြါသနည်း။

 “အစိုးေ၏ ပငင်းကွယ်မှု” ဆိုသည်မှာ အစဝဖျာက်ခံခဲ့ေသူ မည်သည့်ဝနောမှာ ေှိဝနဝကကာင်း 

ဝဖါ်ပြဝြးေန်ပဖစ်ဝစ၊ စုံစမ်းဝလ့လာဝြးေန်ပဖစ်ဝစ အ စိုးေ၏ြျက်ကွက်မှုကို ဆိုလိုြါသည်။ တနည်း

ဆိုေဝသာ်၊ ဝြျာက်ဆုံးဝနသူကို ေှာဝတွ့ဝေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊ သို့တည်းမဟုတ်

စာေွက်စာတမ်းများထုတ်ဝြးေန် ြျက်ကွက်ပခင်းြင်ပဖစ်ြါသည်။ ဤအဂဂါေြ်သည် အဝေးကကီးြါသည်။ 

အဘယ်ဝကကာင့်ဆိုဝသာ်  ဝြျာက်ဆုံးဝနသူသည်  တေားဥြဝဒ၏   ကာကွယ်ဝစာင့်ဝေှာက်မှုနှင့် ကင်း 

လွတ်ဝနဝသာဝကကာင့် ပဖစ်ြါသည်။၉

 “အစိုးေ၏ပငင်းကွယ်မှု” ကို သက်ဝသပြေန်အတွက်မူ ဝြျာက်ဆုံးဝနသူ၏ မိသားစု သို့မဟုတ် 

အပခားကိုယ်စားလှယ်များအဖို့ ဝြျာက်ဆုံးဝနသူအဝကကာင်း စုံစမ်းဝလ့လာေန် ကကိုး စားခဲ့ဝကကာင်းနှင့်

ဤစုံစမ်းဝလ့လာမှုများနှင့် ြတ်သက်၍လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူဝဆာင် ေွက်ဝြးပခင်း မခံေဝကကာင်း

တို့ကို ပြသေန်လိုြါသည်။ ဤစုံစမ်းဝလ့လာမှုဝကကာင့် လက်တုံ့ ပြန်မှုများ ေှိတတ်ဝသာ ဝနောများ၌ 

မိသားစု သို့မဟုတ်  အပခားကိုယ်စားလှယ်များအဖို့ လက်တုံ့ပြန်ပခင်းကို ဝကကာက်၍ ဝြျာက်ဆုံးဝနသူ 

အဝကကာင်းကို စုံစမ်းဝလ့လာမှု မလုြ်နိုင်ခဲ့ဝကကာင်း ပြသေြါမည်။၁၀ 



15
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် အဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေ

တေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်မှာအဝပခစိုက်

ထားပြီး၊နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို ချုြ်ကိုင်ေန်

နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်)အဖွဲ့အစည်း” ကို ေည်ညွှန်း

ပခင်း ပဖစ်ြါသည်။၁၁ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင်

တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်

ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတဦးက အဓမ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာချ ိုး

ဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်

၍ လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ် လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။ 

သာဓကအားပဖင့်  ဝဖါ်ပြေြါလျှင်  အစဝဖျာက်ပခင်း ကျူးလွန်ဝသာ  တဦးချင်းြုြ္ဂို လ်များကုိ  အပြစ်ဝြး

အဝေးမယူဘဲလွှတ် ဝြးထားလျှင် အစုိးေအဝနနှင့်နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒကုိ ချ ိုးဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂ

လလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခုကဲ့သို့

အာဏာ ကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

၁၁။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။



16
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

များ (Non State Actors - NSA) သည် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေှိနိုင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ်   အစိုးေတေြ်၏    အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏  လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများ

ကိုသက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေက ကျူး 

လွန်သည် ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ  အပခားအင် အားစုများ (Non State Actors - NSA) က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။

(င) အဝေးကကီးဝသာဝမးခွန်းများ ဝမးပခင်း - အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း(င) အဝေးကကီးဝသာဝမးခွန်းများ ဝမးပခင်း - အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း

၁။ တေားမေင်ချုြ်ဝနှာင်ထားပခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ပခင်း

V မည်သူ ဝြျာက်ဆုံးသွားခဲ့သနည်း။

V မည်သည့်ပဖစ်ေြ်များ ပဖစ်ြွားခဲ့သနည်း။

V ဝြျာက်ဆုံးသူသည် မည်သည့် အချနိ်အခါမှာ ဝြျာက်ဆုံးသွားခဲ့ြါသနည်း။

V ထိုလူြုဂ္ဂိုလ်၏ ဝနာက်ဆုံးအချနိ်အထိ မည်သည့်ဝနောမှာ ေှိခဲ့သည်ဟု သိေြါသနည်း။ 

V ထိုလူြုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သို့မည်ြုံ ဝြျာက်ဆုံးသွားခဲ့ြါသနည်း။

V ပဖစ်ြွားခဲ့သည်တို့ကို သင်မည်သို့သိြါသနည်း။

၂။ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းသည် ကာယကံေှင်၏ သဝဘာဆန္ဒမြါဘဲ ပဖစ်ြွားပခင်းပဖစ်ဝကကာင်း သတ်

 မှတ်ပခင်း

V အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းနှင့် ြတ်သက်၍ မည်သူက အမိန့်ဝြးခဲ့သနည်း။

V ဝခါ်ောသို့ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းခံေသူက လိုက်ြါပခင်းမပြုဟု ပငင်းဆန်ြါလျှင် မည်သို့ပဖစ်

 မည်နည်း။
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V အစဝြျာက်သွားခဲ့သည်ဟု သင်အဘယ့်ဝကကာင့် ထင်ြါသနည်း။

V ဤပဖစ်ေြ်သည် မည်သို့မည်ြုံ ပဖစ်ြွားခဲ့ြါသနည်း။

V အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းခံေသူကို ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်းေှိခဲ့ြါသလား။ မည်သို့ပခိမ်းဝပခာက်ခဲ့သနည်း။ 

မည်သူက ပခိမ်းဝပခာက်ခဲ့သနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင် မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

 

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ကို သတ်မှတ်ပခင်း

V မည်သူတို့က အစဝဖျာက်ြစ်ခဲ့သနည်း။ မည်သူက အမိန့်ဝြးခဲ့သနည်း။ ဤအဝကကာင်း ကို

 မည်သူတို့က သိခဲ့သနည်း။ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်းကို မည်သူတို့က ကူညီဝဆာင်ေွက်ဝြးခဲ့

သနည်း။

V ဤအပဖစ်အြျက်နှင့် ြတ်သက်၍ သင်တိုင်ကကားပခင်းပြုခဲ့ြါသလား။ အဘယ်ဝကကာင့် 

တိုင်ကကားခဲ့ြါသနည်း။ သို့တည်း မဟုတ် အဘယ့်ဝကကာင့် တိုင်ကကားပခင်း မပြုခဲ့ြါသနည်း။

V ဤသို့ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း မပဖစ်ေဝအာင် အစိုးေက ကကိုတင်ကာကွယ်ဝြးြါသလား။ 

သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ြတ်သက်၍ အဝေးယူ ဝဆာင်ေွက်ဝြးြါသလား။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

၄၊၊ အစိုးေ၏ပငင်းကွယ်မှုကို သတ်မှတ်ပခင်း

V ဤအစဝဖျာက်ြစ်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ သင်တိုင်ကကားပခင်း ပြုခဲ့ြါသလား။ အဘယ်ဝကကာင့် 

တိုင်ကကားခဲ့ြါသနည်း။ သို့တည်းမဟုတ် အဘယ့်ဝကကာင့် တိုင်ကကားပခင်း မပြုခဲ့ြါသနည်း။

V ဤပဖစ်ေြ်နှင့်ြတ်သက်၍ မည်သူ့ထံ တိုင်ကကားခဲ့ြါသနည်း။

V ဤသို့ အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း မပဖစ်ေဝအာင် အစိုးေက ကကိုတင်ကာကွယ်ဝြးြါသလား။ သို့ 

မဟုတ် ၎င်းနှင့်ြတ်သက်၍ အဝေးယူ ဝဆာင်ေွက်ဝြးြါသလား။
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V ဤပဖစ်ေြ်နှင့်ြတ်သက်၍ မည်သည့်အချနိ်အခါမှာ တိုင်ကကားပခင်း ပြုခဲ့ြါသနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။
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(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ ညှဉ်းြမ်း နှိြ်စက်မှုတွင် မည်သည့် အဂဂါေြ်များ ြါေင်သနည်း။(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ ညှဉ်းြမ်း နှိြ်စက်မှုတွင် မည်သည့် အဂဂါေြ်များ ြါေင်သနည်း။

 ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်မှုကို လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုတခုအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန်အတွက် 

ဝအာက် ဝဖါ်ပြြါ အဂဂါေြ်ဝလးခု ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖာ်ပြေြါမည်။၁၂

၁။ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောအေဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ောအေဝသာ်လည်းဝကာင်း ပြင်းထန်စွာ 

နာကျင် ဝစပခင်း၊ သို့မဟုတ် ခံစားေဝစပခင်း။

၂။ ေည်ေွယ်ချက်ပဖင့် အနာတေ ပဖစ်ဝစပခင်း 

၃။ ေည်ေွယ်ချက် အဝကကာင်းတခုခု ေှိပခင်း။ 

၄။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် တို့ပဖစ်သည်။

၁၂။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vix 
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(ခ) ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ပခင်း (သို့မဟုတ်) ခံစားေပခင်းတွင် မည်သည့်အချက်များ ြါေင်သနည်း။(ခ) ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ပခင်း (သို့မဟုတ်) ခံစားေပခင်းတွင် မည်သည့်အချက်များ ြါေင်သနည်း။

 နစ်နာခံစားေသူ၏ နာကျင်မှု၊ သို့မဟုတ် ခံစားေမှုသည် ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်း အဆင့်သို့တိုင်

 ဝအာင်ဝောက်ေှိပခင်းေှိ- မေှိကို အဆုံးအပဖတ်ဝြးေန်အတွက် နစ်နာခံစားေသူ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ

နှင့် အပဖစ်အြျက်၏ အဝပခအဝနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လိုအြ်သည်။ ဥြမာ - ထိုသူ၏ လိင်၊ 

အသက်အေွယ်၊ ဘာသာဝေးကိုးကွယ်မှု  သို့မဟုတ်  ဓဝလ့ထုံတမ်း အစဉ်အလာ ယုံကကည်မှု၊ ကျန်းမာ 

ဝေး၊ ၎င်းအနိုင် ကျင့် နှိြ်စက်မှု အမျ ိုးအစား (သို့မဟုတ်) ကာလကကာချနိ် (သို့မဟုတ်) နစ်နာခံစားေသူ 

ခံနိုင်သည်ထက် ြို၍ ပြင်းထန်ဝသာ အဝပခအဝနတွင် ပဖစ်နိုင်သည့်အဝနအထား စသည်တို့ပဖစ်သည်။

(ဂ) မည်သည့် ေည်ေွယ်ချက်များကို တေားဥြဝဒနှင့် မညီညွတ်ဟု ဆုံးပဖတ်နိုင်သနည်း။(ဂ) မည်သည့် ေည်ေွယ်ချက်များကို တေားဥြဝဒနှင့် မညီညွတ်ဟု ဆုံးပဖတ်နိုင်သနည်း။

 တားပမစ်ပခင်းတွင် အကျုံးေင်နိုင်ဝသာ ေည်ေွယ်ချက်များကို မည်သည့်အမျ ိုးအစားဟူ၍ သီး 

သန့် ခွဲပခားသတ်မှတ်ထားပခင်း မေှိဝြ။ နိုင်ငံတကာက လက်ခံထားဝသာ စံချနိ်စံညွှန်းများကိုလိုက်နာ

ပခင်း မေှိဝသာ၊ ေည်ေွယ်ချက်တခုအတွက် မည်သို့ဝသာ ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်းကိုမဆို၊ မည်သည့် အပြု

 အမူများကိုမဆို တားပမစ်ကန့်သတ်ထားသည်ဟု နားလည်ထားနိုင်သည်။ ဥြမာ - ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်

ပခင်း၏ တားပမစ်ထား ဝသာ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ၁၃ 

 တဦးတဝယာက်၏ ထင်ပမင်ချက်ဝကကာင့် ပဖစ်ဝြါ်ေဝသာ ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်မှုပဖစ်ဝသာဝကကာင့်

မည်သည့် အတိအကျလုြ်ဝဆာင်ချက်သည် ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်မှု ပဖစ်သည်ကို ဆုံးပဖတ်ေန် ခက်ခဲ

ဝကာင်းခက်ခဲနိုင်သည်။ နာကျင်မှုနှင့် ခံစားေမှုသည် ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်းဟူဝသာ အဆင့်သို့ထိ

ဝအာင် ပြင်းထန်ပခင်း မေှိ ဝသာ်လည်း မဝလျာ်ကန် ပြုမူပခင်းနှင့် အကျုံး ေင်ဝနသည်ကို အမှတ်ေေန်မှာ 

အဝေးကကီးသည်။ အဘယ် ဝကကာင့်ဆိုဝသာ် ထိုကဲ့သို့ မဝလျာ်ကန် ပြုမူပခင်းကိုလည်း နိုင်ငံတကာဥြဝဒ

တွင် တားပမစ်ထားသည်။ အခန်း ၁၊ အြိုင်း ၂၊ အပခားမဝလျာ်ကန် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းြုံစံများအား 

သတ်မှတ်ပခင်းအခန်းကိုကကည့်ြါ။

V သတင်းအချက်အလက်ေေှိေန် (သို့မဟုတ်) ေန်ခံချက်တခု ေေှိေန်

V အပြစ်ဝြးေန်

၁၃။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။
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V ပခိမ်းဝပခာက်ေန် သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် ဖိအားအပဖစ် အသုံးပြုေန်

V မည်သို့ဝသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုအဝကကာင်းေင်းပဖင့်မဆို လုြ်ဝဆာင်ချက်များဟူ၍ ဝဖါ်ပြထား

 သည်။

 ထိုနည်းတူစွာြင် တားပမစ်ထားဝသာ ေည်ေည်ေွက်တခုကို ချ ိုးဝဖာက်မိပခင်းဝကကာင့်

 မဝလျာ်ကန် အနိုင် ကျင့်နှိြ်စက်ခံေေန် အဝကကာင်းမေှိြါ။ ဤသို့ တားပမစ်ထားဝသာ ေည်ေွယ်ချက်

များသည်လည်း မဝလျာ် ကန် အပြုအမူများအတွက် ေည်ေွယ်ချက် ပဖစ်ဝနတတ်သည်။

(ဃ) ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်း၏ ဥြမာ အချ ို ့မှာ အဘယ်နည်း။(ဃ) ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်း၏ ဥြမာ အချ ို ့မှာ အဘယ်နည်း။

 ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်း၏ အဓိြ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်သည် ကျူးလွန်ခံေသူ၏ တကိုယ်ဝေနာကျင်

မှု အဝတွ့အကကုံနှင့် ခံစားေမှု အဝြါ်တွင် ကကီးမားစွာမူတည်သည်။ အဘယ်ဝကကာင့်ဆိုဝသာ် နာကျင်

မှုအဝတွ့အကကုံနှင့် ခံစားေမှုသည် ြုဂ္ဂလိကဆန်ဝသာဝကကာင့် ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်းသည် မည်

မျှအတိုင်းအတာ အကန့်အသတ်ေှိသည့် လုြ်ဝဆာင်မှုမျ ိုးဟု ဆို၍မေဝြ။ သို့ဝသာ် မဝလျာ်ကန်

အနိုင်ကျင့်မှုြုံစံသည် အပခားြုံစံများထက် ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်မှုအဆင့်ြို၍ ဝောက်နိုင်သည်။ ဥြမာ- တ

ခုချင်းအေ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ အပခားဝသာမဝလျာ်ကန် အနိုင်ကျင့်နှိြ်စက်မှုများ တွဲဖက်၍ ဝသာ် 

လည်းဝကာင်း ဝအာက်ဝဖါ်ပြြါ ဝဆာင်ေွက်ချက်များကို ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်းဟု ဝခါ်ဆိုနိုင်သည်။၁၄ 

V ဒဏ်ော (သို့မဟုတ်) အနာတေ ပဖစ်ဝစဝသာ ေက်စက်စွာ ရိုက်နှက်ပခင်း

V ကိုယ်ခန္ဓာ ဝကာက်ဝကွးဝစဝသာ ြုံစံပဖင့် အချနိ်ကကာပမင့်စွာ ကကိုးတုြ်ချည်ဝနှာင်ထားပခင်း

V စီးကေက်မီး (သို့မဟုတ်) အပခားဝသာ မီးဝလာင်ဝစဝသာ အောများပဖင့် မီးေှို့ပခင်း

V လျှြ်စစ် ကျင်စက်ပဖင့် တို့ပခင်း

V မုဒိမ်းကျင့်ပခင်း (သို့မဟုတ်) အပခားလိင်အကကမ်းဖက်ပခင်း+

၁၄။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏လုြ်ေြ်ကို
 သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိ
လိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။



22
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

V အသက်ရှု ကျြ်ဝအာင်လုြ်ဝဆာင်ပခင်း

V အဆုံးစီေင်မည် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အြိုင်းကို ပဖတ်ဝတာက်ြစ်မည်ဟုပခိမ်းဝချာက်

ပခင်း

V အဝပခခံလိုအြ်ချက်များပဖစ်ဝသာ အိြ်ပခင်း၊ စားပခင်း၊ ဝဆးေါးအဝထာက်အြံ့ စသည်တို့ကို 

အချနိ်ကကာ ပမင့်စွာ မပြုလုြ်ေပခင်း၊ မေေှိပခင်း

V  တိုက်ြိတ်ထားပခင်း၊ အထူးသပဖင့် ပြင်ြနှင့် အဆက်အသွယ်ပဖတ်ဝတာက်ထားသည့်နည်း

လမ်းများပဖင့် ချုြ်ဝနှာင်ထားပခင်းများမှာ အလွန်ဆိုးေါးဝသာ အကျဉ်းဝထာင် အဝပခအဝနများ

 စသည်တို့ ပဖစ်သည်။

(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒ အေဆိုလျှင် သတ်ပဖတ်ပခင်းနှင့် အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း အမှုဝပမာက်ဝစ

ေန်အ တွက် အစိုးေတေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန်လို အြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်

မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ လူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို

ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း” 

ကို ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။၁၅ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုး

ဝဖာက် မှု တွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ေြါသည်။ သာဓက

အားပဖင့် ဝဖါ် ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေ အောေှိတဦးက ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်မှုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက် အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။၁၆  အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်

တွင်တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ 

ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်

၍လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန် ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။၁၇

၁၅။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vix, ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (State) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေတွင် 
မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။

၁၆။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။

၁၇။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏ လုြ်ေြ်ကို 
သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမို သိေှိလို
ြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။
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 သာဓကအား ပဖင့်ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊  ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်မှုနှင့် လူမဆန်ဝသာပြစ်မှု  ကျူးလွန်ဝသာ တဦး

ချင်းြုဂ္ဂိုလ်များကို အပြစ်ဝြး အဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒ

ကို ချ ိုးဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

သတိပြုစော ဝေါဟာေ ။   ။ မဝလျာ်ကန်ပြုမှုပခင်းသတိပြုစော ဝေါဟာေ ။   ။ မဝလျာ်ကန်ပြုမှုပခင်း

 ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်းကို ကာကွယ်ဆန့်ကျင်ဝသာ နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်သည် ညှဉ်း

ြမ်းနှိြ်စက်ပခင်း တခုတည်းကိုသာ တားပမစ်ထားပခင်းမဟုတ်၊ အပခားေက်စက်ဝသာ၊ လူမဆန်ဝသာ

သို့မဟုတ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိြါးညှိုးနွမ်းဝစဝသာ အပြုအမူ သို့မဟုတ် အပြစ်ဝြးမှုများကိုလည်း

တားပမစ်ထား ြါသည်။ သို့ဝသာ် မဝလျာ်ကန် ပြုမှုပခင်း ြုံစံများကို သီးပခားဝခါင်းစဉ် တခုအတွင်းသို့

ထည့်ထားစော မလိုဝြ။ မဝလျာ်ကန် ပြုမှုပခင်းဆိုဝသာ သဝဘာတေားသည် ပြုလွယ်ဝပြာင်းလွယ်

ပဖစ်ပြီး၊ အနိုင်ကျင့်မှု များမှ အကျယ်ပြန့်ဆုံး အကာအကွယ်ဝြးထားပခင်း ပဖစ်သည်။

(စ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒတွင် မဝလျာ်ကန် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းဟူဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင် မည်သည့်အဂဂါေြ်(စ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒတွင် မဝလျာ်ကန် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းဟူဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင် မည်သည့်အဂဂါေြ်

များ ြါေင်သနည်း။များ ြါေင်သနည်း။

 မဝလျာ်ကန် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းအား လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုတခုအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်ေန်

အတွက် ဝအာက်ဝဖါ်ပြြါ အဂဂါေြ် ၃ ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖာ်ပြေြါမည်။

၁။ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောအေဝသာ်လည်းဝကာင်း စိတ်ြိုင်းဆိုင်ောအေဝသာ်လည်းဝကာင်း ပြင်းထန်

စွာ နာကျင်ဝစပခင်း သို့မဟုတ် ခံစားေဝစပခင်း

၂။ ေည်ေွယ်ချက်ပဖင့် အနာတေ ပဖစ်ဝစပခင်း

 ၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် တို့ ပဖစ်သည်။

 မဝလျာ်ကန် ပြုမူဆက်ဆံပခင်းနှင့် ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပခင်းဟူဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှစ်ခုအကကား

ကွာပခားချက်မှာ နာကျင်မှု (သို့မဟုတ်) ခံစားေမှု အတိုင်းအတာ အနည်းအများနှင့် တားပမစ်ထား

သည့် ေည်ေွယ်ချက်များ ေှိမဝနပခင်းြင် ပဖစ်သည်။
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ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂ

လလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခုကဲ့သို့

 အာဏာ ကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာအပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်

ဝနမှုများအတွက် တာေန်ခံေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ်  အစိုးေတေြ်၏  အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်း သတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေက ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ  မဟုတ်ဝသာ  အပခားအင်အားစုများ  (Non State Actors - NSA) က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် အဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှု၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် အဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှု၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။

 အဓ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှုကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုတေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်းပြုေန်အလို့ငှာ 

ဝအာက်ြါ အဂဂါေြ် (၄)ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်းဝဖါ်ပြေြါမည်။၁၈

၁။ အလုြ် (လုြ်အား) သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှု။

 ၂။ အတင်းအဓမ္မ (ဆန္ဒမြါဘဲ) ထုတ်ယူပခင်း။

၃။ အပြစ်ဝြး ဒဏ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း။ 

၄။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

၁၈။   အဓ္မမလုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို ဝပြာင်ဝပြာင်တင်းတင်း တားပမစ်ထားဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူ ညီချက်များမှာ ဝအာက်ြါတို့ ြါေင်သည်။ 
 - လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း။ ြုဒ်မ-၄ Universal Declaration of Human Rights, Article 4
 - လူမှုအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ (ICCPR) ြုဒ်မ-၈
 - ဝကျးကျွန်ပြုမှုဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်။ ြုဒ်မ (1) Slavery Convention, Article 1(1) 
 - ကျွနပ်ြုမှု၊ ကျွနက်နုက်ူးမှု၊ ကျွနပ်ြုမှုနငှ့ ်အလားတပူဖစသ်ည့ ်အငစ်တကီျူးေငှ်းများနငှ့ ်လြုဝ်ဆာငက်ျင့သ်ုံးဝနမှုများ ဖျကသ်မိ်းပခင်းဆိငုေ်ာ နိငုင်တံကာ  

   သဝဘာတူညီချက် ဝနာက်ထြ်ပဖည့်စွက်မှု။ ြုဒ်မ- ၇
 - အိုင်အယ်လ်အို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် အမှတ်- ၂၉ ILO Convention No. 29
 - အိုင်အယ်လ်အို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် အမှတ် (၁၀၅) ILO Convention No. 105 (အဓ္မ လုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို တားပမစ်ထားသည်။)
 - အိငုအ်ယလ်အ်ိ ုအပြညပ်ြညဆ်ိငုေ်ာ သဝဘာတညူခီျက။် အမတှ ်- ၁၈၂ ြဒုမ်- ၃ (က) ILO Convention No. 182 Article 3(a) ကဝလးများကိ ုအဆိုး     

   ေွားဆုံး ြုံစံပဖင့် အလုြ်ခိုင်းဝစမှုများကို ချက်ချင်းတားပမစ်ေန်နှင့် အဆုံးသတ်ဝစေန်အတွက် အဝေးယူဝဆာင်ေွက်ေန်။
 - အိုင်အယ်လ်အို လုြ်သားခန့်ထားမှုဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် အမှတ် -၁၂၂ ILO Employment Policy Convention No. 122 
 - အိုင်အယ်လ်အို ဌာဝနတိုင်းေင်းသားများနှင့် လူမျ ိုးစုများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် အမှတ်- ၁၆၉။ ILO Indigenous and Tribal   
    Peoples Convention No. 169 
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(ခ) လုြ်အား သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို အတင်းအဓမ္မ သို့မဟုတ် ဆန္ဒမြါဘဲ ထုတ်ယူပခင်းအပဖစ် မည် (ခ) လုြ်အား သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို အတင်းအဓမ္မ သို့မဟုတ် ဆန္ဒမြါဘဲ ထုတ်ယူပခင်းအပဖစ် မည် 

သည့်အချက်များက ဝဖါ် ပြသနည်း။သည့်အချက်များက ဝဖါ် ပြသနည်း။

 လုြ်အားကို အတင်းအဓမ္မ (ဆန္ဒမြါဘဲ) ထုတ်ယူပခင်း ဆိုသည်မှာ လူြုဂ္ဂိုလ်တစုံတဝယာက် 

အလုြ်အစီအစဉ်ထဲသို့ ေင်သွားြုံ၊ ေင်သွားနည်းနှင့် သက်ဆိုင်ြါသည်။ လုြ်အား သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင် 

မှုသည် သဝဘာတူ   ခွင့်ပြုချက်မေဘဲပဖစ်ဝစ၊  နိုင်ထက်ကလူပြုဝသာ  အဝပခအဝနဝအာက်မှာပဖစ်ဝစ

သွတ်သွင်းပခင်းခံေြါက အတင်းအဓမ္မထုတ်ယူပခင်းအပဖစ် မှတ်ယူေြါသည်။ နိုင်ထက်ကလူပြု လုြ် 

အားထုတ်ယူမှုတွင် ဝအာက်ြါ အဝပခအဝနများြါေင်ြါသည်။၁၉ 

V “ဝကျးကျွန်ဘ၀”ပဖင့် ပဖစ်ဝစ၊ အဝနှာင်အဖွဲ့ခံ ဘ၀ပဖင့်ပဖစ်ဝစ ဝမွးဖွားလာပခင်း သို့မဟုတ် ဆင်း 

သက်လာေပခင်း။

V ဥြဝဒနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ ဝခါ်ဝဆာင်သွားပခင်း သို့မဟုတ် ပြန်ဝြးဆွဲပခင်း။

V လူြုဂ္ဂလိုလ် တစုံတဝယာက်ကို အပခားတစုံတဝယာက်၏ ြိုင်ဆိုင်မှုအပဖစ်သို့ ဝောင်းချပခင်း။

V အကျဉ်းဝထာင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်ထိန်းသိမ်းဝေးစခန်း ကဲ့သို့ဝသာဝနောေှိ အလုြ်ခွင်ထဲမှာ 

ြိတ်ထားပခင်း။

 - ဝဒသဆိုင်ောသဝဘာတူညီချက်များကလည်း အဓ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို တားပမစ်ဝကကာင်းဝဖာ်ပြထားကကသည်။ ဥြမာအဝမေိကနိုင်ငံများ၏ သဝဘာ
 တူညီချက်ပဖစ်သည်။ လုြ်အားြူးဝြါင်းဝဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ဝပမာက်အဝမေိကတိုက် သဝဘာတူညီချက် North American Agreement on Labor 
Cooperation  နှင့် အဝမေိကန် လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် American Convention on Human Rights (Art. 6) များ
ပဖစ်သည်။ ဥဝောြတိုက်တွင်လည်း လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် အဝပခခံလွတ်လြ်ခွင့်များ ကာကွယ်ဝြးဝေး ဥဝောြနိုင်ငံများ သဝဘာတူညီချက် f European 
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Art. 4) နှင့် ဥဝောြလူမှုဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း European 
Social Charter (Art. 1) 

 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ (CIL) ကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြု ထားပခင်း မေှိြါ။ (CIL) သည် အစိုးေ၏ ဝယဘုယျ
လုြ်ဝဆာင်ချက်မှ လာသည့် ဥြဝဒဝကျာရိုး တခု ပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။ သို့ 
ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒ အေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိြါ။

 အဓမ္မ လုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများအေ တားပမစ်ထားြါသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်
ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုး မထားဝသာ်လည်း၊ ဤ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင့်
ဆက်နွယ်မှု ေှိဝနသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်းမှုမေှိဝစေန် အစဉ်အဆက် ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည်
ပဖစ်သည်။

 လူအများစုက အဓမ္မလုြ်အား ခိုင်းဝစမှုသည် ဝယဘုယျ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ၏ အစိတ်အြိုင်း တခုမျှသာ မဟုတ်ဘဲ ကျြ ခသါ
နညျ ညသမာ ဟုလည်း ယူဆကကြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံတခုက မည်သည့်အခါမျှ မချ ိုးဝဖာက်ေသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ၏ အဝပခခံ 
တန်ဖိုးထားချက် ပဖစ်သည်ဟု ဆိုပခင်းြင်။ ဤနိုင်ငံက အစဉ်တစိုက် ကန့်ကွက်ပငင်းြယ် လာခဲ့လျှင်ဝသာ်မှ လိုက်နာေမည် ပဖစ်သည်။ တနည်းဝပြာေလျှင် 
နိုင်ငံများသည် ဤတန်ဖိုးထားချက်ကို ြစ်ြယ်ဝောင်းစားပခင်း မပြုေြါ။

 တို့ ေှိဝနသည်။ အာဖေိကတိုက်တွင်လည်း လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် ပြည်သူများ အခွင့် အဝေးဆိုင်ော အာဖေိကတိုက် ဝကကညာစာတမ်း African Charter 
on Human Rights and Peoples’ Rights (Art. 5) ေှိသည်။ အဝေှ့ဝတာင်အာေှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)တွင် အလားတူ သဝဘာတူညီချက် ေှိ
ဝသာ်လည်း လက်မှတ်ဝေးထိုးပခင်း မပြုေဝသးြါ။

 -အဓ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို တားပမစ်ထားသည့် ဥြဝဒအေတင်းကျြ်စည်းဝနှာင်ထားမှုမေှိဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ောစာချုြ်၊ မှတ်တမ်းများေှိြါသည်။ ၎င်း
တို့တွင် ကျွန်ကုန်ကူးမှု တက္ဘာ လုံးတွင်ဖျက်သိမ်းဝေးနှင့် သက်ဆိုင်ဝသာဝကကညာချက် Declaration Relative to the Universal Abolition of the 
Slave Trade အိုင်အယ်လ်အို၏ လုြ်ငန်း ခွင်တွင် အဝပခခံမူများနှင့် အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော ဝကကညာချက် Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work နှင့် အဓမ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုဆိုင်ော အကကံပြုချက်များ (တိုက်ရိုက် မဟုတ်ဝသာ တိုက်တွန်းချက်)- အမှတ် -၃၅ Forced labor 
(Indirect Compulsion) Recommendation No. 35 ၏ တို့ ေှိဝနသည်။ ဤဥြဝဒ မှတ်တမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://www2.ohchr.org/
english/law/ (last visited 27 July 2008).တွင် ေယူနိုင်ြါသည်။

၁၉။ အဓမ္မ လုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများအေ တားပမစ်ထားြါသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်
ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုး မထားဝသာ်လည်း၊ ဤ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင့်
 ဆက်နွယ်မှု ေှိဝနသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။  (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်းမှုမေှိဝစေန် အစဉ်အဆက် ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည် 
ပဖစ်သည်။
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V စိတ်ဓါတ်ဝေးအေ နိုင်ထက်ကလူပြုပခင်း။ (ဥြမာ -ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း။)

V ဝြကးတင်ဝအာင် တမင်ဖန်တီးပခင်း။၂၀

V အလုြ်အမျ ိုးအစား သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ေမည့် ကာလတာနှင့် ြတ်သက်၍ လိမ်ညာ

လှည့်ပဖားပခင်း၊ သို့မဟုတ် မဟုတ် မမှန် ကတိဝြးပခင်း။

V လုြ်ခကို မဝြးဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားပခင်း၊ သို့မဟုတ် လုံးေ မဝြးဘဲထားပခင်း။

V မှတ်ြုံတင် စာေွက်စာတမ်း၊ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးေှိဝသာ ကိုယ်ြိုင်ြစ္စည်းများကို အကျြ်ကိုင်သည့် 

သဝဘာပဖင့် ထိန်းသိမ်း ထားပခင်း။

(ဂ) အပြစ်ဝြး ဒဏ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်းအပဖစ် မည်သည့်အချက်များက ဝဖါ် ပြြါသနည်း။(ဂ) အပြစ်ဝြး ဒဏ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်းအပဖစ် မည်သည့်အချက်များက ဝဖါ် ပြြါသနည်း။

 “အပြစ်ဝြးဒဏ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း”ဆိုသည်မှာ လူြုဂ္ဂိုလ်တစုံတဝယာက်ကို

အတင်းအဓမ္မ လုြ်အားဝစ ခိုင်းဝသာအဝပခအဝနမှာ ထားေှိေန်အတွက် အသုံးပြုဝသာ နည်းလမ်းြင်

ပဖစ်သည်။ တကယ်တမ်း အပြစ်ဝြးဒဏ်ခတ်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် အပြစ်ဝြးဒဏ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်

ပခင်း၏ ေလဒ်အပဖစ် လုြ်ဝြးဝသာအလုြ်၊ သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုသည် အပြစ်ဝြးဒဏ်ခတ်မည်ဟု 

ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း အဝပခအဝနဝအာက်မှာ လုြ်ဝြးဝသာအလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုအပဖစ် မှတ်ယူ

ေြါသည်။ ဤအဝပခ အဝနဝအာက်တွင် ဝအာက်ြါ အဝပခအဝနများ ြါေင်ြါသည်။၂၁

၂၀။ ဝြကးတင်ဝအာင် တမင်ဖန်တီးပခင်းဆိုသည်မှာ စာေင်းဇယားများကို အတုပြုပခင်း၊ ဝေးနှုန်းများြိုဝေးပခင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ေန်ဝဆာင်မှုကို ဝေးဝလျှာ့ချ
ပခင်း၊ အတိုးနှုန်းကကီးမားစွာယူ ပခင်းပဖင့် ဝသကွးတင်ေဝသာ အဝပခအဝန ဆိုက်ဝစပခင်းပဖစ်သည်။

၂၁။ Michaëlle De Cock, Ibid. 

 လူအများစုက အဓမ္မလုြ်အား ခိုင်းဝစမှုသည် ဝယဘုယျ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ၏ အစိတ်အြိုင်း တခုမျှသာ မဟုတ်ဘဲ ြဋိညာဥ်
 ဟုလည်း ယူဆကကြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံတခုက မည်သည့်အခါမျှ မချ ိုးဝဖာက်ေသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ၏ အဝပခခံ တန်ဖိုးထားချက်
 ပဖစ်သည်ဟု ဆိုပခင်းြင်။ ဤနိုင်ငံက အစဉ်တစိုက် ကန့်ကွက်ပငင်းြယ် လာခဲ့လျှင်ဝသာ်မှ လိုက်နာေမည် ပဖစ်သည်။ တနည်း ဝပြာေလျှင် နိုင်ငံများသည် 
ဤတန်ဖိုးထားချက်ကို ြစ်ြယ်ဝောင်းစားပခင်း မပြုေြါ။

 တို့ ေှိဝနသည်။ အာဖေိကတိုက်တွင်လည်း လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် ပြည်သူများ အခွင့် အဝေးဆိုင်ော အာဖေိကတိုက် ဝကကညာစာတမ်း African Charter 
on Human Rights and Peoples’ Rights (Art. 5) ေှိသည်။ အဝေှ့ဝတာင်အာေှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)တွင် အလားတူ သဝဘာတူညီချက် ေှိ
ဝသာ်လည်း လက်မှတ်ဝေးထိုးပခင်း မပြုေဝသးြါ။

 -အဓ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုကို တားပမစ်ထားသည့် ဥြဝဒအေတင်းကျြ်စည်းဝနှာင်ထားမှုမေှိဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ောစာချုြ်၊ မှတ်တမ်းများေှိြါသည်။ ၎င်း
တို့တွင် ကျွန်ကုန်ကူးမှု တက္ဘာ လုံးတွင်ဖျက်သိမ်းဝေးနှင့် သက်ဆိုင်ဝသာဝကကညာချက် Declaration Relative to the Universal Abolition of the 
Slave Trade အိုင်အယ်လ်အို၏ လုြ်ငန်း ခွင်တွင် အဝပခခံမူများနှင့် အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော ဝကကညာချက် Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work နှင့် အဓမ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုဆိုင်ော အကကံပြုချက်များ (တိုက်ရိုက် မဟုတ်ဝသာ တိုက်တွန်းချက်)- အမှတ် -၃၅ Forced labor 
(Indirect Compulsion) Recommendation No. 35 ၏ တို့ ေှိဝနသည်။ ဤဥြဝဒ မှတ်တမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://www2.ohchr.org/
english/law/ (last visited 27 July 2008).တွင် ေယူနိုင်ြါသည်။
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V အတင်းအဓမ္မလုြ်အား ဝစခိုင်းခံေသူကို ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ဝဆွမျ ိုးများကို ဝသာ်လည်း

 ဝကာင်း၊ ြတ်သက်ော ြတ်သက်ဝကကာင်း ြုဂ္ဂိုလ်များကို ဝသာ်လည်းဝကာင်း ကိုယ်ထိလက် 

ဝောက် အကကမ်းဖက်ပခင်း။

V အကျဉ်းချပခင်း၊ သို့မဟုတ် အပခားဝသာ ကိုယ်ခန္ဓာအေ ချုြ်ဝနှာင်ထားမှုသဏ္ဌာန်သုံးပခင်း။

V ဝငွဒဏ်တြ်ပခင်းများ။

V အာဏာြိုင်များထံ အြ်ပခင်း။

V လက်ေှိ အလုြ်မှ ပဖုတ်ြစ်ပခင်း။

V ဝနာက်ဝနာင်တွင် အလုြ်မခန့်ေန် ြစ်ြယ်ထားပခင်း။

V ေြ်ေွာ သို့မဟုတ် လူမှုဝေးဘ၀မှ ထုတ်ြယ်ထားပခင်း။

V အခွင့်အဝေး သို့မဟုတ် အထူးအခွင့်အဝေးများ ရုြ်သိမ်းပခင်း။

V စားစောကိုဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ဝနစောကိုဝသာ်လည်းဝကာင်း အပခားလိုအြ်ချက်များကို 

ဝသာ်လည်းဝကာင်း ရုြ်သိမ်းပခင်း။

V ြိုမိုဆိုးေွားဝသာ အလုြ်ခွင်သို့ ဝပြာင်းဝေှေ့ဝစပခင်း။

V လူမှုဝေးအဆင့်အတန်း ဆုံးရှုံးပခင်း။

(ဃ) အတင်းအဓမ္မ လုြ်အားဝစခိုင်းမှုကို မည်သည့် အခါမျ ိုးမှာ ခွင့်ပြုနိုင်ြါသနည်း။(ဃ) အတင်းအဓမ္မ လုြ်အားဝစခိုင်းမှုကို မည်သည့် အခါမျ ိုးမှာ ခွင့်ပြုနိုင်ြါသနည်း။

 တိကျေှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားပြီး အလွန်ေှားြါးဝသာ အဝပခအဝန၊ အချနိ်အခါမျ ိုးမှာသာ

 လျှင် အတင်းအဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှုကို ခွင့်ပြုြါသည်။ နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် ဝအာက်ြါ မ

လုြ်မဝနေ အလုြ်နှင့် ေန်ဝဆာင်မှုသဏ္ဌာန်များကိုသာ ခွင့်ပြုြါသည်။၂၂ 

၂၂။ UN International Covenant on Civil and Political Rights, Article 8(3). ILO Forced Labour Convention, No. 29, Article 2(2). International 
Labor Organization, “Eradication of Forced Labour,” 2007, International Confederation of Free Trade Unions, “Forced Labour in the 
21st Century,” undated. 
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V မပဖစ်မဝန စစ်မှုထမ်းေပခင်း- သာဓကအဝနနှင့်၊ ‘စစ်ဝေးသက်သက် လက္ခဏာဝဆာင်ဝသာ”

လုြ်ငန်းများ။ (အစိုးေစီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ မဟုတ်ဘဲ၊ အမျ ိုးသားကာကွယ်ဝေးလုြ်ငန်းများ)၂၃

 လုြ်ရိုးလုြ်စဉ်- နိုင်ငံသားတဦး၏ တာေန်ေတ္တေားများ- သာဓကအဝနနှင့်၊ တေားသူကကီးအဖွဲ့

ေင်အပဖစ် ဝဆာင်ေွက်ဝြးေပခင်း၊ ဝဘးအန္တောယ် ကျဝောက်ဝနသူတဦးဦးကို ကူညီဝြးေပခင်း။

V အကျဉ်းသားအလုြ် - အကျဉ်းဝထာင်အာဏာြိုင်များ၏ ကကီးကကြ်မှုဝအာက်မှာလုြ်ေဝသာ ပြစ်

 ဒဏ်ကျအကျဉ်းသားများ၏ အလုြ်၊ သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှု။ မည်သည့် ြုဂ္ဂလိက ြိုင်လုြ်ငန်း 

မျ ိုးမှာပဖစ်ဝစ၊ အကျဉ်းသားများကို အလုြ်ဝစခိုင်းခွင့် မပြုဝချ။

V ရုတ်တေက်လည်းပဖစ်၊ ကကိုတင်၍လည်း မသိနိုင်ဘဲ၊ လတ်တဝလာ ဝဆာင်ေွက်ေန်လိုအြ်ဝသာ

 လုြ်ငန်းများ- (သာဓက အဝနနှင့်၊ စစ်ြွဲ၊ မီးဝလာင်မှု၊ ဝေကကီးမှု၊ အငတ်ဝဘး ကျဝောက်ပခင်း၊ 

ဝပမငလျင်ဝဘး ကျဝောက်ပခင်း စသည်များ) အတွက် အကန့်အသတ်နှင့် လုြ်ဝြးေပခင်း။ (မပဖစ်

 မဝန လုြ်ဝြးေဝသာ အလုြ်နှင့် ေန်ဝဆာင်မှု များ၏ ကာလတာနှင့် ြမာဏတို့ကို လိုအြ်သည် 

ထက် မြိုဝစေ။)

V အငယ်စားေြ်ေွာလုြ်ငန်းများ - ေြ်ေွာအတွက် တိုက်ရိုက်အကျ ိုးေှိဝစဝသာ အဝသးစားလုြ်ငန်း

များ (သာဓက အဝနနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝေးလုြ်ငန်း၊ သို့မဟုတ် လူမှုဝေးေန်ဝဆာင်မှု လုြ်ငန်း

များ) ပဖစ်ေမည့်အပြင် ေြ်ေွာကိုယ်၌က လိုအြ်သည်ဟု သဝဘာတူထားဝသာ လုြ်ငန်းများပဖစ်

ေမည်။

 ဤချွင်းချက် (၅) ချက်သည် အတင်းအဓမ္မ လုြ်အားဝစခိုင်းမှုကို ခွင့်ပြုဝသာ သာဓကများ ပဖစ်

ြါသည်။ အပခားဝသာ လုြ်အားဝစခိုင်းမှု သဏ္ဌာန်မှန်သမျှကို နိုင်ငံတကာဥြဝဒက ြိတ်ြင်တား ပမစ်

ထားြါသည်။

၂၃။ စစ်တြ်က လူသစ်စုဝဆာင်းခံေသူများသည် စစ်ဝေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အပခားလုြ်ငန်းခွင်တွင်လည်း ဝဆာင်ေွက်ေန် ခွင့်ပြုနိုင်ဖွယ်ေှိြါသည်။ ဤလုြ် 
ငန်းမျ ိုးကို အပခားချွင်းချက် ဝအာက်၌ အကျုံးေင်နိုင်သည်။ (ဥြမာ- အဝေးဝြါ် အဝပခအဝနမျ ိုး)
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(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် အဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေ

တေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်မှာအဝပခစိုက်

ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို ချုြ်ကိုင်ေန်

နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်)အဖွဲ့အစည်း” ကို ေည်ညွှန်း

ပခင်းပဖစ်ြါသည်။၂၄ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင်

တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်

ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိ တဦးက အဓမ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ 

ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်

၍လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။

သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ အတင်းအဓမ္မ အလုြ်ဝစခိုင်းမှုတို့ ကျူးလွန်ဝသာတဦးချင်း ြုြ္ဂိုလ်

များကို အပြစ်ဝြးအဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့်နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်

ော ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီး ြု

ဂ္ဂလလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု 

ကဲ့သို့ အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ

၏အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြုမူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ 

၂၄။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။ 
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(Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။ နိုင်ငဝံတာ်

အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကိုသက်ဝသပြ

ေန် မလိုအြ်သည့်အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်

သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှုမျ ိုးအပဖစ်

သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့အခွင့်အဝေး

ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေမှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေကကျူးလွန်သည်ပဖစ်

ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင် အားစုများ (Non State Actors - NSA) က ကျူးလွန်သည်ပဖစ်

ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။

၁။ အလုြ်နှင့် ေန်ဝဆာင်မှုများကို သတ်မှတ်ပခင်း

V အလုြ်ေှင်က မည်သူ ပဖစ်သနည်။ အလုြ်သမားက မည်သူပဖစ်သနည်း။

V မည်သည့် အလုြ်အမျ ိုးအစား၊ သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို ဝဆာင်ေွက်ခဲ့သနည်း။ 

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို မည့်သည့် ဝနောမှာဝဆာင်ေွက်ခဲ့သနည်း။

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို မည့်သည့် အချနိ်အခါမှာ ဝဆာင်ေွက်ခဲ့သနည်း။ 

V ဤအလုြ်ကို မည်မျှ ကကာကကာဝဆာင်ေွက်ခဲ့သနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင် မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

၂။ အတင်းအဓမ္မ ထုတ်ယူပခင်း အဝပခအဝနကို သတ်မှတ်ပခင်း။

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို ဝဆာင်ေွက်ဝြးေန် သဝဘာတူညီမှုတေြ် ေှိခဲ့ြါသလား။ 

အဘယ့်ဝကကာင့် ေှိခဲ့သနည်း။ သို့မဟုတ် အဘယ့်ဝကကာင့် မေှိခဲ့သနည်း။

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို မည်သူက စီစဉ်ခဲ့သနည်း။
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V အလုြ်သဝဘာတူညီမှု စာချုြ်မှာြါဝသာ အချက်များကားအဘယ်နည်း။

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုနှင့် ြတ်သက်ဝသာ စီမံမှုကို အဘယ်ဝကကာင့် ထားေှိခဲ့

သနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင် မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

၃။ အပြစ်ဝြး ဒဏ်ခတ်မည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း အဝပခအဝနကို သတ်မှတ်ပခင်း။

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို မည်သူက ကကီးကကြ်သနည်း။

V လုြ်ငန်းသဝဘာတူညီမှုမှာ ြါဝသာ အချက်များကား အဘယ်နည်း။

V အလုြ်ကို မဝဆာင်ေွက်မီ၊ဝဆာင်ေွက်ဝနစဉ်၊ ဝဆာင်ေွက်အပြီးမှာ မည်သို့ ပဖစ်ြွားသနည်း။

V အကယ်၍ အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို မဝဆာင်ေွက်လိုြါဟု ပငင်းဆန်လျှင် မည်သို့

ပဖစ် မည်နည်း။ 

V အလုြ် သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုကို အဘယ့်ဝကကာင့်ဝဆာင်ေွက်ခဲ့သနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင် မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

၄။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ကို သတ်မှတ်ပခင်း။

V စီစဉ်မှုကို မည်သူကပြုလုြ်သနည်း။ မည်သူက အမိန့်ဝြးသနည်း။ ဤအဝကကာင်းကို 

မည်သူတို့ သိသနည်း။ ဤအလုြ် ဝစခိုင်းမှုကို မည်သူတို့က ကူညီဝဆာင်ေွက်ဝြးသနည်း။

V ဤအပဖစ်နှင့် ြတ်သက်၍ တိုင်ကကားပခင်းပြုခဲ့ြါသလား။ အဘယ်ဝကကာင့် တိုင်ကကားြါ

သနည်း။ သို့တည်းမဟုတ် အဘယ့်ဝကကာင့် တိုင်ကကားပခင်း မပြုြါသနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။
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(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ ကဝလးစစ်သားတဦးအပဖစ် သတ်မှတ်သည့် အဂဂါေြ်များကား အဘယ်(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ ကဝလးစစ်သားတဦးအပဖစ် သတ်မှတ်သည့် အဂဂါေြ်များကား အဘယ်

နည်း။နည်း။၂၅၂၅

 ကဝလးစစ်သား အပဖစ်သတ်မှတ်၍ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုတခုအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်

ေန်အတွက် ဝအာက်ဝဖါ်ပြြါ အဂဂါေြ် (၃) ခု ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖာ်ပြေြါမည်။

V တြ်သားသစ်စုဝဆာင်းပခင်း၊ သို့မဟုတ် စစ်တြ်အတွင်း ြါေင်ဝဆာင်ေွက်ပခင်း

V အသက် ၁၈ နှစ်ဝအာက် အေွယ်ကဝလးများပဖစ်ဝနပခင်း

V လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များအတွင်း၊ လက်နက်ကိုင် အုြ်စုတခုအတွင်း သို့မဟုတ် စစ်ြွဲများ

အတွင်းသို့ ြါေင်ဝစပခင်းတို့ ပဖစ်သည်။

၂၅။ ကဝလးစစ်သားအသံးပြုပခင်းအား တားပမစ်ထားဝသာ အဓိကနိုင်ငံတကာသဝဘာတူညီချက်များတွင်
- ကဝလး အခွင့်အဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် (အခန်း ၃၈)။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ချွင်းချက်သတ်မှတ်ချက်များပဖင့် ထိုသဝဘာတူညီမှု၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတ      
   နိုင်ငံ ပဖစ်သည်။
- လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအတွင်း ြါေင်ဝနေဝသာ ကဝလးများ၏ ကဝလးအခွင့်အဝေး သဝဘာတူညီချက်ဆိုင်ော ဝေွးချယ်သတ်မှတ်ခွင့် သဝဘာတူညီ
  ချက်။ (အခန်း ၁-၄) - ဂျနီီဗာသဝဘာတူညီချက်၊ ဝနာက်ဆက်တွဲ သဝဘာတူညီချက် ၁ (အခန်း ၇၇ (၂) နှင့် ဝနာက်ဆက်တွဲ သဝဘာတူညီချက်၂ အခန်း  

၄ (ဂ)။
- နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားအဖွဲ့၊ ကဝလးအလုြ်သမားအသုံးပြုမှု အဆိုးေါးဆုံးြုံစံများဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် ၁၈၂ (အခန်း ၃ (က) )

 ကဝလးအခွင့်အဝေးနှင့် လူမှုဖူလုံဝေးဆိုင်ော အာဖိေိကဝကကပငာစာတမ်းကဲ့သို့ဝသာ ဝဒသတွင်းသဝဘာတူညီချက်များတွင်လည်း ကဝလးစစ်သား
အသုံးပြုမှုအား ကာကွယ်ဝြးဝသာဥြဝဒအခန်းများြါေှိသည်။ အဝမေိကတိုက် နိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်း၊ ဥဝောြသမ္ဂ၊ ဥဝောြဝကာင်စီနှင့် အဝနာက်
အာဖေိကစီြွားဝေး အသိုင်းအေန်းများက ကဝလးစစ်သားစုဝဆာင်းမှုနှင့် ကဝလးစစ်သားများအဝြါ် ဆက်ဆံဝနမှုနှင့်ြတ်သက်၍ စိုးေိမ်မကင်းမှုများ
 ထုတ်ဝဖါ်ပြသထားသည့် ကဝလးနှင့်လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခဆိုင်ော သဝဘာတူဆုံးပဖတ်ချက်များတွင် လက်မှတ်ဝေးထိုးထားကကပြီးပဖစ်သည်။ ဒိန်းမတ်
နိုင်ငံဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အိုက်စ်လန်နိုင်ငံ၊ ဝနာ်ဝေနိုင်ငံနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံပခားဝေးေန်ကကီးများက ဝကကပငာစာတမ်းတခု ထုတ်ပြန်ကာ ကဝလးစစ်သား
အသုံးပြုမှုကို ကန့်ကွက်တားပမစ်ထား သည်။ အာဆီယမ်နိုင်ငံများက အလားတူသဝဘာ တူညီချက်များကိုသဝဘာတူ ထားပခင်း မေှိဝသးဝြ။



34
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(ခ) တြ်သားသစ်စုဝဆာင်းပခင်းနှင့် စစ်တြ်အတွင်း ြါေင်ဝဆာင်ေွက်ပခင်းတွင် မည်သည့် သတ်မှတ်(ခ) တြ်သားသစ်စုဝဆာင်းပခင်းနှင့် စစ်တြ်အတွင်း ြါေင်ဝဆာင်ေွက်ပခင်းတွင် မည်သည့် သတ်မှတ်

ချက် များေှိသနည်း။ချက် များေှိသနည်း။

 “တြ်သားသစ်စုဝဆာင်းပခင်း”ဆိုသည်မှာ လက်နက်တိုင်တြ်ဖွဲ့တခု သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင် 

အုြ်စုတခု အတွင်းသို့ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောအေ စတင်ြါေင်ပခင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထိုလုြ်ငန်းတွင် တေားေင်

ြုံစံအပဖစ် သွတ်သွင်းပခင်းအပြင် တေားေင် မဟုတ်ဝသာြုံစံပဖင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပခင်းတို့ြါေင်သည်။ 

ဥြမာအား ပဖင့်- တြ်သားသစ်စုဝဆာင်ပခင်းတွင်-

V ဥြဝဒအေ စစ်မှုထမ်းေပခင်း (တာေန်အေ စစ်မှုမထမ်းမဝနေ) - ဆန္ဒအဝလျာက် စစ်မှုထမ်းပခင်း

V အတင်းအဓမ္မ တြ်သားသစ်စုဝဆာင်းပခင်း တို့ပဖစ်သည်။

 “တြ်အတွင်း ြါေင်ပခင်းတွင် ကဝလးများက တိုက်ြွဲအတွင်း တိုက်ရိုက်ြါေင်ပခင်းနှင့် လက် 

နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုြ်စုတခု၏ လုြ်ငန်းများ  အဝထာက်အကူပဖစ်ဝစဝေး

အတွက် ကဝလးများကို အသုံးပြုပခင်းအြါအေင် စစ်ြွဲနှင့်ဆက်နွယ်ဝသာ တာေန်များတွင်ကဝလးများ

ကိုအသုံးပြုပခင်း နှစ်ခုစလုံးြါေင်သည်။ ဥြမာ-စစ်ြွဲများတွင် ြါေင်ပခင်းဟုဆိုောတွင် “လက်နက်ကိုင်

တြ်ဖွဲ့များတွင်၊ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုြ်စုတခုအတွင်း ဆန္ဒအဝလျာက်စစ်မှုထမ်းပခင်း ကဝလး

တဦးက မိမိကိုယ်မိမိ ြုံဝဖါ်ဝပြာပခင်းသည် ကဝလးတဦး၏ လွတ်လြ်စွာဝေွးချယ်ခွင့်မှ ပဖစ်ဝြါ်လာ

သည်မှာ ေှားြါးလှဝြသည်။ သူ၏ထိန်းချုြ်နိုင်မှုမှ ဝကျာ်လွန်ဝသာ အချက်အလက်များဝကကာင့်

တွန်းြို့ဝသာ ဝေွးချယ်မှုဝကကာင့် ပဖစ်ဝြါ်လာေသည်က များသည်။ ြုံမှန်အားပဖင့် ကဝလးများသည် 

 ဝဖါ်ပြြါသဝဘာတူညီချက်များကို https://www.ohchr.org/english/law/ (၂၀၀၆ ခုနှစ် ဝအာက်တိုဘာ ၂၈ ဝန့တွင် ဝနာက်ဆုံးကကည့်ရှု ထားသည်
) တွင်ေေှိနိုင်ြါသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္ဂ လုံခခုံဝေးဝကာင်စီက ကဝလးစစ်သားများ ဆက်လက်ထားေှိမှုဝနမှုနှင့် ကဝလးများအား လက်နက်ကိုင်တိုက်ြွဲ
များအတွင်းအသုံးပြုဝနပခင်းကို ကာကွယ်ဟန့်တားသည့် ဆုံးပဖတ်ချက်များစွာကို ချမှတ်ထားပြီးပဖစ်သည်။ ဆုံးပဖတ်ချက် ၁၂၆၁ (၁၉၉၉)၊ ၁၃၄၁ (၂၀၀၁
)၊ ၁၅၃၉ (၂၀၀၄) နှင့် ၁၆၁၂ (၂၀၀၅) တို့ကိုကကည့်ြါ။ ထိုဆုံးပဖတ်ချက်များသည် ဥြဝဒဝကကာင်းအေ စည်းဝနှာင်အား မေှိကကဝသာ်လည်း လက်နက်ကိုင်
ြဋိြက္ခအတွင်း ြါေင်ဝနဝသာ ကဝလးများအတွက် အကာအကွယ်ဝြးမှုကို ပမှင့်တင်ေန်အတွက် လုြ်ငန်းဝဘာင်တခုအပဖစ် ဝဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
အဝထွဝထွအတွင်းဝေးမှူးချုြ်က အစီေင်ခံစာများစွာတွင် ကဝလးစစ်သားဆက်လက် အသုံးပြုဝနမှုအား ြွင့်ြွင့်လင်းလင်း ထြ်ခါတလည်းလည်းဝေဖန်
ခဲ့သည်။ ဝဖါ်ပြြါ သဝဘာတူညီချက် မိတ္တူများကို http://www.securitycouncilreport.org/  (၂၀၀၆ခုနှစ်ဝအာက်တိုဘာ ၂၈ ဝန့တွင် ဝနာက်ဆုံး
ကကည့်ရှုထားသည်) တွင် ေေှိနိုင်ြါသည်။

 လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ အဝပခအဝနအတွင်းကျဝောက်ဝနဝသာ ကဝလးများကို အကာအကွယ်ဝြးေန်အတွက်ေည်ေွယ်ဝသာ စည်းဝနှာင်အားမဲ့
 နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူ စာချုြ်များတွင် အဝေးဝြါ်အဝပခအဝနနှင့် လက်နက်ကိုင် ြဋိြက္ခအဝပခအဝနများအတွင်းေှိ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကဝလးသူငယ်
များအကာအကွယ်ဝြးပခင်းဆိုင်ော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဝကကပငာစာတမ်း၊ လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များအတွင်းသို့ ကဝလးစစ်သားစုဝဆာင်းမှု၊ အာဖိေိကတိုက်
အတွင်းကဝလးစစ်သားြဝြျာက်ဝေးနှင့် လူမှုဘ၀ပြန်လည်တည်ဝဆာက်ဝေးဆိုင်ော ကိြ်ဝတာင်းအဝပခခံမူနှင့် အဝကာင်းဆုံး လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများနှင့်
လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များနှင့် လက်နက်ကိုင်အုြ်စုများနှင့် ဆက်နွယ်ဝသာ ကဝလးများ ဆိုင်ော ြဲေစ်အဝပခခံမူများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များတို့ပဖစ်သည်။ 
ဝကကပငာစာတမ်းအား http://www.ohchr.org/english/law/ 

 (၂၀၀၆ ခုနှစ် ဝအာက်တိုဘာ ၂၈ ဝန့တွင် ဝနာက် ဆုံးကကည့်ရှုထားသည်) တွင်လည်းဝကာင်း၊ ကိြ်ဝတာင်းအဝပခခံမူများအား http://www.unicef.org/
emerg/index_childsoldiers.html (၂၀၀၆ ခုနှစ် ဝအာက် တိုဘာ ၂၈ ဝန့တွင် ဝနာက်ဆုံးကကည့်ရှုထားသည်) တွင်လည်းဝကာင်း ြဲေစ်အဝပခခံမူများအား 

 https://www.unicef.org/protection/files/ParisPrinciples310107En- (၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ေက်ဝန့တွင် ဝနာက်ဆုံးကကည့်ရှုထားသည်) 
တွင်လည်းဝကာင်းေေှိနိုင်ြါသည်။
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အဝပခခံစားဝသာက်ဝေး လိုအြ်ချက်အေ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ အတင်းအကျြ် စစ်သားစုဝဆာင်းပခင်း

ကို ဝေှာင်လွှဲလို၍ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော လုံခခုံမှုေေှိလိုဝသာဝကကာင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ 

အစေှိသည့်အဝကကာင်းပြချက်များဝကကာင့် စစ်ထဲေင်ေပခင်းပဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ဝသာဖိအားများဝကကာင့် 

ကဝလးများအဖို့ အပခားဝေွး ချယ်စောမေှိဘဲ စစ်ထဲသို့ ေင်ကကေရုံသာ ေှိဝစသည်။”

V ဝေှ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် တိုက်ခိုက်ပခင်း

V ဝနာက်ချန် စခန်းအလုြ်သမားအပဖစ် ထမ်းဝဆာင်ပခင်း (ဥြမာ- တြ်ဖွဲ့များအတွက် ထမင်း

ဟင်းချက် ပြုတ်ဝြးပခင်း၊ စစ်တန်းလျားများ သန့်ေှင်းဝြးပခင်း၊ စခန်း တည်ဝဆာက်ပခင်း

နှင့် ထိန်းသိမ်းပခင်း)

V ကင်းလှည့်ပခင်းနှင့် ကင်းဝစာင့် တာေန်ဝဆာင်ေွက်ပခင်း

V သူလျှ ို ၊ သတင်းဝြးနှင့် ကင်းဝထာက်များအပဖစ် ထမ်းဝဆာင်ပခင်း

V ဝပမပမုြ်မိုင်းဝထာင်ပခင်း

V အဓမ္မလုြ်အားဝြးပခင်း အမိန့်များကို အဝကာင်အထည်ဝဖါ်ဝြးပခင်း

V ဝြါ်တာလိုက်ဝြးပခင်း

V သတင်းဆက်သွယ်ဝြးသူအပဖစ် ထမ်းဝဆာင်ပခင်း

(ဂ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ - ကဝလးစစ်သားများ(ဂ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ - ကဝလးစစ်သားများ

 ကဝလးစစ်သားများအသုံးပြုပခင်းကို နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အဝေးဥြဝဒ၊ လူသားချင်းစာနာမှု

ဆိုင်ောဥြဝဒ၊ ောဇေတ်မှုဆိုင်ောဥြဝဒနှင့် အလုြ်သမားအခွင့်အဝေးဆိုင်ော ဥြဝဒများက ေှင်းလင်း

စွာ တားပမစ်ထားဝကကာင်းနှင့် ကာကွယ်ဝြးေန်လိုအြ်ြုံကို ဝဖါ်ပြထားသည်။ မတူညီဝသာ အပမင်များ

မှ ဝလ့လာ ဆန်းစစ်ထားကကဝသာ်လည်း ကဝလးစစ်သား အသုံးပြုပခင်းသည် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒကို

ချ ိုးဝဖာက်ပခင်း ပဖစ်သည်ဟု ဥြဝဒဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များစွာတွင် အသိအမှတ် ပြုထားကကပြီး

ပဖစ်သည်။



36
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(ဃ) လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များ၊ လက်နက်ကိုင်အုြ်စုများနှင့် စစ်ြွဲများဆိုသည်မှာ မည်သည့်အောများ(ဃ) လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များ၊ လက်နက်ကိုင်အုြ်စုများနှင့် စစ်ြွဲများဆိုသည်မှာ မည်သည့်အောများ

ပဖစ်ကကသနည်း။ပဖစ်ကကသနည်း။

 “လက်နက်ကိုင်တြ်ဖွဲ့များ” ဆိုသည်မှာ ဝယဘုယျအားပဖင့် တိုင်းပြည်တခု၏ စစ်ဝေးတြ်ဖွဲ့

များကို ေည်ညွှန်းသည်။ ဥြမာ -နိုင်ငံတခု၏ တေားေင် ကကည်းတြ်၊ ဝလတြ်၊ ဝေတြ် စသပဖင့် ပဖစ် 

သည်။

 “လက်နက်ကိုင်အုြ်စုများ” ဆိုောတွင် နိုင်ငံဝတာ်၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာြါသည်ပဖစ်ဝစ 

သို့မဟုတ် မြါသည်ပဖစ်ဝစ လက်နက် ကိုင်လှုြ်ေှားဝနသူ လူတစု သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမ

ဆို ြါေင်သည်။ ဥြမာ လက်နက်ကိုင် အုြ်စုများတွင်

V အတိုက်အခံ အုြ်စုများ၏ တြ်များ

V အေံ ပြည်သူ့စစ်လက်နက်ကိုင် တြ်ဖွဲ့များ - ဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာန ဝအဂျင်စီများ

V အေြ်သားကာကွယ်ဝေးတြ်ဖွဲ့များ

V လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးတြ်ဖွဲ့များ ပဖစ်သည်။

 စစ်ြွဲများဆိုဝသာ ဝေါဟာေသည် ြဋိြက္ခဝကကာင့် ပဖစ်ဝြါ်လာေဝသာ ၎င်းတို့၏ သဘာ၀အေ

သို့မဟုတ် ေည်ေွယ်ချက်အေ ဝြါ်ဝြါက်လာသည့် ဝဆာင်ေွက်မှုအားလုံးကို ေည်ညွှန်းသည်။ ထိုအထဲ

တွင် လက်ဝတွ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပခင်း၊ တိုက်ရိုက် တိုက်ခိုက်ပခင်းများသာ ြါေင်သည်သာမက 

တိုက်ြွဲအတွက် ပြင်ဆင်ပခင်း လုြ်ငန်းများနှင့် တိုက်ြွဲအပြီး စီမံချက်များလည်းြါေင်သည်။

(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် အဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေ

တေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်မှာအဝပခစိုက်

ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို ချုြ်ကိုင်ေန်

နှင့်စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်)အဖွဲ့အစည်း”ကို ေည်ညွှန်း

ပခင်းပဖစ်ြါသည်။၂၆ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင်

၂၆။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။
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တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်

ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိ တဦးက အဓမ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ ချ ိုး

ဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်

၍ လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။

သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊  ကဝလးစစ်သားစုဝဆာင်း၊   အသုံးပြုမှု  ကျူးလွန်ဝသာ တဦးချင်း 

ြုြ္ဂိုလ်များကို အပြစ်ဝြး အဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့်နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒကို ချ ိုး

ဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစုိးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ(Non State Actors - NSA) ဆုိသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂလ

လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခုကဲ့သို့

အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များနှင့်

အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်

 အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝနမှု

များအတွက် တာေန်ခံေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ

 (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။နိုင်ငဝံတာ်

 အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကိုသက်ဝသပြ

ေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်

သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှုမျ ိုးအပဖစ် သတ် 

မှတ်၍ေလာလျှင်   နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ  တာေန်ခံေန်  အဝကကာင်းေှိလာသည်။   လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုး

ဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေကကျူးလွန်သည် ပဖစ်

ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ 

မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။



38
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းခံေပခင်းဟုသတ်မှတ်ောတွင် မည်သည့်အဂဂါေြ် (က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းခံေပခင်းဟုသတ်မှတ်ောတွင် မည်သည့်အဂဂါေြ် 

ချ ိုး ဝဖာက်မှုအချက်အလက်များ ြါေင်သနညချ ိုး ဝဖာက်မှုအချက်အလက်များ ြါေင်သနည်း။

 အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းခံေပခင်းကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုတခုအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်

ေန်အတွက် ဝအာက်ဝဖါ်ပြြါ အဂဂါေြ် ချ ိုးဝဖာက်မှုဝပမာက်ဝသာ အချက်အလက်များ ထင်ေှားဝကကာင်း 

သက်ဝသတင်ပြေြါမည်။၂၇ 

၁။ တစုံတဦး၏ အိုးအိမ် သို့မဟုတ် ဝပမဝနောမှာ ဖယ်ေှားခံေပခင်း 

၂။ အဝကကာင်းမဲ့ အတင်းအကျြ် ဖယ်ေှားြစ်ပခင်း

၃။ အလိုမတူပခင်း သို့မဟုတ် ဆန္ဒမြါဘဲ လုြ်ဝဆာင်ပခင်း 

၄။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်တို့ ပဖစ်သည်။

၂၇။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vix ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (state) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေတွင် 
မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။
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(ခ) အဝကကာင်းမဲ့ အတင်းအကျြ်ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့ဝသာ အဝကကာင်းချင်းောပဖစ်(ခ) အဝကကာင်းမဲ့ အတင်းအကျြ်ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့ဝသာ အဝကကာင်းချင်းောပဖစ်

သနည်း။သနည်း။

 အကယ်၍ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းသည် တေားမျှတမှုမေှိပခင်း၊ ရုတ်ချည်းဝပြာင်းဝေှေ့ေပခင်း၊ကျ ိုးဝကကာင်း

ဆီဝလျာ်မှုမေှိပခင်း သို့မဟုတ် အများပြည်သူ အကျ ိုးစီးြွားနှင့် မဆီဝလျာ်ြါက ယင်းဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းကို

အဝကကာင်းမဲ့ သက်သက် ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းမှုဟု ဝခါ်ဆိုနိုင်ြါသည်။ ဥြမာ အတင်းအဓ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်း

ကို ဝအာက်တွင်ဝဖာ်ပြထားဝသာ အဝပခအဝနများတွင် အဝပခခံ၍ ပဖစ်ဝြါ်ြါက အဝကကာင်းမဲ့ပဖစ်ပခင်း 

သဝဘာ၊ အတင်းအကျြ် ပဖစ်ပခင်း သဝဘာဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

V လူမှုြတ်ေန်းကျင် ဖွဲ့စည်းထားမှု၏ တစိတ်တြိုင်းကို တိုင်းေင်းသားမျ ိုးနွယ်စု အေဝသာ်လည်း

 ဝကာင်း၊ ဘာသာဝေးအေ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ လူမျ ိုးစုအေဝသာ်လည်းဝကာင်း အဝပခခံ၍ 

ဖွဲ့စည်းထားမှုြုံစံ ဝပြာင်းလဲသွားဝစေန် အတွက်ပဖစ်ဝစဝသာ သို့မဟုတ် ေည်ေွယ်ချက်ြါဝသာ

 မူေါဒများကိုအဝပခခံပခင်း။

V တေားဥြဝဒအား ချ ိုးဝဖာက်၍ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ အပြစ်မဲ့အေြ်သားများကို ဆန့်ကျင်၍ 

ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ စုဝြါင်းအုြ်စုအလိုက် အပြစ်ဝြးခံေမှု သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံေမှု ြုံစံ

တခုအပဖစ်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ဝဆာင်ေွက်ပခင်းတို့ ပဖစ်သည်။

  ဥြမာ- ဝြးထားဝသာ စာေင်းသည် ပြည့်စုံဝသာ စာေင်းတခုမဟုတ်ဝသးဝြ။ လူတဦးသည်

သူ သို့မဟုတ် သူ့အြိုင်ဝပမဝြါ်မှ  ဥြဝဒနှင့် မဝလျာ်ကန်စွာ သို့မဟုတ် တေားမျှတမှု ကင်းမဲ့စွာ 

အတင်းအဓမ္မ ဖယ်ေှားခံေြါက ထိုလုြ်ေြ်သည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အဝေးဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်ဝသာ

အတင်းအဓမ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်ကို သတိပြုေန် အဝေးကကီးသည်။ အတင်းအဓ္မ

ဝေှေ့ ဝပြာင်းပခင်းသည် “အထူးသီးသန့် ထင်ေှားသည့် အဝပခအဝနများ”တွင်သာ ကျ ိုးဝကကာင်း ဆီဝလျာ်

မှုေှိသည်။

သတိချြ်စော ဝေါဟာေ - အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းသတိချြ်စော ဝေါဟာေ - အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်း

 အတင်းအဓမ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းဟူဝသာ အသုံးအနှုန်းသည် အဓိြ္ပာယ်တိကျစွာ ဖွင့်ထားပခင်း

မေှိဝြ။ လူတဦးတဝယာက် (သူ သို့မဟုတ် သူမ) ဝနအိမ်မှပဖစ်ဝစ၊ ဝပမယာမှပဖစ်ဝစ အဝကကာင်းမဲ့

သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် ထွက်ခွာဝြးေသည့် အဝကကာင်းေင်း ြါေင်ဝသာပဖစ်ေြ်ကို မတူညီဝသာ

အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ောတွင် ကွဲပြားဝသာ အသုံးအနှုန်းများပဖင့် အသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ကက

သည်။ အချ ို ့အဖွဲ့အစည်းများက အတင်းအဓမ္မဝမာင်းထုတ်ပခင်း (eviction) ဟူ၍ ဝသာ်လည်းဝကာင်း 
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အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုကကသည်။ အချ ို ့အဖွဲ့အစည်းများက အတင်းအဓမ္မ အိုးအိမ်မှဝနောဝေှေ့ဝပြာင်း

ေပခင်း (displacement) ဟူ၍ ဝသာ်လည်းဝကာင်း အသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုကကသည်။ အချ ို ့အဖွဲ့ 

အစည်းများက အတင်းအဓ္မပြန်လည် အဝပခချပခင်းဟူ၍ ဝသာ်လည်းဝကာင်း စသည်ပဖင့် ကွဲပြားဝသာ

အသုံးအနှုန်းများကိုြင် အသုံးပြုသတ် မှတ်ထားကကသည်။ သို့ဝသာ် မည်သို့ြင် အသုံးပြုသတ်မှတ်

ဝစကာမူ အသုံးအနှုန်းတခုချင်းစီသည် တူညီဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှုတခုတည်းကိုသာ ြုံဝဖါ်ပြကကပခင်း

ပဖစ်သည်။ ယခုလမ်းညွှန်စာအုြ်တွင် အတင်းအဓမ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းဟူဝသာ အသုံးအနှုန်းပဖင့် အားလုံး

တသမတ်တည်း ပဖစ်ဝစေန်အတွက် အသုံးပြုထား ြါသည်။

နိုင်ငံတကာဥြဝဒ။  ။ နိုင်ငံတကာဥြဝဒ။  ။ အဝကကာင်းမဲ့သက်သက် အိုးအိမ်မှ ဖယ်ေှားနိုင်ခွင့်မေှိသည့် အခွင့်အဝေး။

 အဝကကာင်းမဲ့သက်သက် မိမိြိုင်အိုးအိမ်မှ ဖယ်ေှားပခင်းကို အကာအကွယ်ဝြးထားပခင်းသည် 

နိုင်ငံတကာ ထုံးတမ်းစဉ်လာဥြဝဒ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အဝေးဥြဝဒနှင့် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း

စာနာဝသာ ဥြဝဒများ၏ စံသဝဘာတေားများတွင် တည်ေှိပြီးပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံတကာဥြဝဒတွင်

၎င်းအခွင့်အဝေးနှင့် ြတ်သက်၍ ေှင်းလင်းတိကျစွာပြဌာန်းထားပခင်း မေှိဝသာဝကကာင့် လွတ်လြ်

စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့်၊ လွတ်လြ်စွာ အိုးအိမ်အဝပခချခွင့်၊ တစုံတဦး၏ အိုးအိမ်စည်းစိမ်အားသို့

အဝကကာင်းမဲ့သက်သက် ေင်ဝောက်စွက်ဖက်မှုမှ ကာကွယ်ဝြးထားဝသာ အခွင့်အဝေးနှင့် လွတ်လြ်

စွာ အိမ်ယာဝဆာက်တည်ခွင့် အခွင့်အဝေး စသည့် တည်ေှိပြီးပဖစ်ဝသာ အခွင့်အဝေးများမှ ထြ်ဆင့်

ဆင့်ြွား ပဖစ်ဝြါ်လာပခင်းပဖစ်သည်။ ဆင်းသက်လာသည်။

 နိုင်ငံတွင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လှည့်လည်၊ ထွက်ဝပြးဝနထိုင်သူများဆိုင်ော လမ်းညွှန်မူများ (Guiding 

Principles on Internal Displacement) (“လမ်းညွှန်မှုများ”ဟု ဆက်လက်သုံးစွဲ သွားမည်။) တွင် အိုးမဲ့

အိမ်မဲ့မှု အ ခွင့်အဝေးနှင့်ြက်သက်၍ အကာအကွယ်ဝြးမှုများကို ေှင်းလင်းပြဆိုထားသည်။ လမ်းညွှန်

မှုများသည် တေားဥြဝဒအေ ဝေးဆွဲထားသည့် စည်းဝနှာင်မှု ေှိသည့် တေားေင် စာချုြ်စာတမ်းမဟုတ်

ဝသာ်လည်း၊ ေှိတည်ေှိဆဲ ဓဝလ့ထုံးတမ်း စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒများကို ကိုးကား၍

ထြ်ဆင့် ဝဖါ်ပြထားပခင်းပဖစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံတကာ တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာအေ အကျုံးေင်

ဝသာ အဝပခခံမူများပဖစ်ဝြသည်။
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(ဂ) မည်သည့်အချနိ်တွင် အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းဝစပခင်းသည် ဥြဝဒနှင့်အညီပဖစ်သနည်း။(ဂ) မည်သည့်အချနိ်တွင် အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းဝစပခင်းသည် ဥြဝဒနှင့်အညီပဖစ်သနည်း။

 အတင်းအဓမ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းသည် အဝကကာင်းမဲ့ သက်သက်မဟုတ်၊ အများပြည်သူအကျ ိုး 

စီးြွားနှင့် ဆီဝလျာ်ြါက ယင်းအား ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းကုိ ခွင့်ပြုဝြးနိုင်သည်။ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းများကုိ “လံုး

ေ အပငင်းြွားဖွယ်မေိှဝသာ အထူးသီးသန့် အဝပခအဝနများ”ဝအာက်တွင်သာ ပြုလုြ်နုိင်သည်။၂၈ ဆိုလိုသည်

မှာ  အတင်းအဓမ္မ  ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းများ အများစုသည် လူထုအကျ ိုးစီးြွားနှင့် မဆီဝလျာ်၊ဆန့်ကျင်ဖက်

ပဖစ် ဝနဝသာဝကကာင့် ပဖစ်သည်။ အထူးသပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ဝသာ တေားဥြဝဒမဲ့အမိန့်ဝြးခိုင်းဝစ

ပခင်း၊ ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းကဲ့သို့ မူေါဒများအား ကျင့်သုံးဝနဝသာ နိုင်ငံများတွင် ြို၍ဆန့်ကျင်ဖက် ပဖစ်

တတ်သည်။ ဥြမာ အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းသည် ဝအာက်ြါ အဝပခအဝနများဝအာက်တွင် ကျ ိုး

ဝကကာင်းဆီဝလျာ်မှု ေှိနိုင်သည်။

 အတင်းအဓမ္မ ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းများကို ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းမူေါဒများ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အဝေး

ချ ိုးဝဖာက်မှုအတွက် ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့်သာ လုြ်ဝဆာင်သည်ဆိုြါက ကျ ိုးဝကကာင်း ဆီဝလျာ်ပခင်း

မေှိဝြ။ ဥြဝဒအေ တေားေင်မှုလည်း မေှိဝြ။

V အေြ်သား၊ ပြည်သူများကို ကကီးမားသည့် ဝဘး အန္တောယ် ကျဝောက်နိုင်ဝသာ အဝပခအဝန

များမှ အကာအကွယ်ဝြးေန် သို့မဟုတ် စစ်ဝေးစစ်ော ထိခိုက်နိုင်သည့်အဝပခအဝနမှ ကာကွယ်

သည့်အဝနပဖင့် အဝေးဝြါ် ဝပြာင်းဝေှေ့ေန်လိုအြ်ဝနဝသာ လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခ သို့မဟုတ် 

အကကမ်းဖက်မှု ဝဘးအန္တောယ်များမှ အကာအကွယ်ဝြးေန်။

V မပဖစ်မဝနလုြ်ဝဆာင်ေန် လိုအြ်ပြီး ၊ လူထုအကျ ိုးစီးြွားအတွက် အလွန်အဝေးြါဝသာအကကီး

စား ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ဝေးစီမံချက်များ၂၉  

V သဘာ၀ဝဘးအန္တောယ် ကျဝောက်ချနိ်တွင် ကြ်ဝဘးသင့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာဝေးနှင့် 

လုံခခုံမှုအတွက် ဝပြာင်းဝေှေ့ေန် လိုအြ်ဝသာ အဝပခအဝနများ ပဖစ်သည်။

 ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းတခုသည် လူထုအကျ ိုးစီးြွားအတွက် လုံး၀အဝေးကကီးဝသာဝကကာင့် ဥြဝဒအ 

ေတေားေင်သည်ဆိုဝစကာမူ နိုင်ငံဝတာ်အစိုးေသည် ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းကို အဝကာင်အထည်ဝဖါ်ောတွင် 

၂၈။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များ ပဖစ်သည်။

၂၉။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏လုြ်ေြ်ကို 
သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိလို
ြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။
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လူထုအ ဝြါ်ပြန်လည်လုြ်ဝဆာင်ဝြးေမည့် အနိမ့်ဆုံး လိုအြ်ချက်များကို ပဖည့်ဆည်းဝြးေန်အတွက်

ြျက်ကွက်ခဲ့ြါက နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒတွင်ြါေှိဝသာ ၎င်းအစိုးေတို့၏ ေတ္တေားများကိုချ ိုးဝဖာက်ော

ဝောက်သည်။

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာ တေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်း ဝပမာက်ဝစေန်အတွက်

အစိုးေတေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “နိုင်ငံဝတာ်မှာ

အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ လူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို 

ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနော ချထားေန် ကကိုမ်းြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ် အဆင့်)အဖွဲ့အစည်း” ကို 

ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်

မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မ ဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်

ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတဦးက အတင်းအဓ္မဝပြာင်းဝေှေ့ဝစမှုတခုခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှု ပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ 

ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုး ဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့်ြတ်သက်

၍ လံုဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစုိးေ၏ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။

သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ အတင်းအဓမ္မဝေှေ့ဝပြာင်းမှု ကျူးလွန်ဝသာ တဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်များကို

အပြစ်ဝြး အဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့်နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒကိုချ ိုးဝဖာက်ော

ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစုိးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆုိသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂလ

လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု ကဲ့သို့

အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား
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အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုး ေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့ 

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေကကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊  အစိုးေမဟုတ်ဝသာ  အပခားအင်အားစုများ  (Non State Actors - NSA)  က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေဆိုလျှင် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးဝဖာက်ပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား   (က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေဆိုလျှင် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးဝဖာက်ပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား   

အဘယ်နည်း။အဘယ်နည်း။

 ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးဝဖာက်ပခင်းအမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ေန်အတွက် အဂဂါေြ် (၃) ေြ်

နှင့် ပြည့်စုံ ဝကကာင်း သက်ဝသပြသေန် လိုအြ်ြါသည်။၃၀

၁။ ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ထိြါး ဝနှာင့်ယှက်ပခင်း 

၂။ တေားမေင်ပြုမှု

၃။ အစိုးေ၏ ဝဆာင်ေွက်ချက်တို့ ပဖစ်ြါသည်။

၃၀။ ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အဝေးကို အတိအလင်းဝဖာ်ပြထားသည့် နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်များတွင် ဝအာက်ြါတို့ ြါေင်ြါသည်။
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ -၁၇။ Universal Declaration of Human Rights, Article 17 
- လူမှုဝေးနှင့်နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၂၆ နှင့် ၂၇ (ICCPR), Articles 26 and 27 
- လူမျ ိုးဝေးအေ ခွဲပခားဖိနှိြ်မှုမျ ိုးစုံ အဆုံးသတ်ဝစဝေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၅။ Convention on the Elimination of All Forms 
    of Racial Discrimination, Article 5 
- အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် နည်းဝြါင်းစုံနှင့် ခွဲပခားဖိနှိြ်ဆက်ဆံပခင်း အဆုံးသတ်ဝစဝေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် (CEDAW), Article 16
- ဒုက္ခသည်များ အဆင့်အတန်းဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သaဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၁၃ နှင့် ၁၄။ Convention Relating to the Status of Refugees, 
    Articles 13 and 14 
- နိုင်ငံမဲ့ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၁၃။ Convention Relating to the Status of Stateless Persons, 
     Article 13 
- ဝေှေ့ဝပြာင်း အလုြ်သမားများအားလုံးနှင့် သူတို့၏ မိသားစုေင်များကို ကာကွယ်မှုဝြးပခင်းဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, Article 15 
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(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ - ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒ - ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်

 အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း ြုဒ်မ (၁၇)သည် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်

ကို အတိအလင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တခုတည်းဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ောြင်မ သဝဘာတူ

ညီချက်ပဖစ်ြါသည်။ အပခားဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များပဖစ်သည့် လူမျ ိုးဝေး

ဆိုင်ောခွဲပခားဖိ နှိြ်မှု ြုံစံအားလုံး အဆုံးသတ်ဝစဝေး နိုင်ငံတကာသဝဘာတူညီချက် Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination နှင့် အမျ ိုးသမီးများကို နည်းဝြါင်းစုံနှင့်

ခွဲပခားဖိနှိြ်ဆက်ဆံဝန ပခင်း အဆုံးသတ်ဝစဝေး နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက် Con- vention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  စသပဖင့်တို့သည် သက်ဆိုင်ော 

ရှုဝထာင့်အသီးသီးမှ ြုဂ္ဂလိက ကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဆန်းစစ်ထားကကြါသည်။ ဥြမာဝဖာ်ပြေဝသာ်- ခွဲပခား

ဆက်ဆံမှု မေှိပခင်းြင် ပဖစ်ြါသည်။ ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များပဖစ်သည့် အဝမေိကတိုက်

နိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက American Convention on Human Rights 

လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် အဝပခခံလွတ်လြ်ခွင့်များ ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ော ဥဝောြနိုင်ငံများ သဝဘာတူ

ညီချက် Protocol to the European Convention for the Protec- tion of Human Rights and 

Fundamental Freedoms တို့တွင် ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ြိုမိုေှင်းလင်းစွာ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဝဖာ် ပြထား

ကကြါသည်။

 ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကလည်း ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှု ထိြါးဝနှာင့်ယှက်ပခင်းကို တားပမစ်ဝကကာင်းဝဖာ်ပြထားကကြါသည်။ ဥြမာ- အဝမေိက
 တိုက်တွင်၊ လူ့အခွင့်အဝေး ဆိုင်ော အဝမေိကတိုက်နိုင်ငံများ သဝဘာတူညီချက် the American Convention on Human Right/ ြုဒ်မ (၂၁)၊ လူသား
တို့၏ အခွင့်အဝေးနှင့် တာေန်များဆိုင်ော အဝမေိ ကန်သဝဘာတူညီချက် American Declaration on the Rights and Duties of Man ၊ ြုဒ်မ-၂၃၊ ဥ
ဝောြနိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် အဝပခခံလွတ်လြ်ခွင့်များ ကာကွယ်ဝြးမှုဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် the European Convention for Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 1) /  ၊ ြုဒ်မ-၁၊ အာဖေိကနိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် ပြည်သူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော
 the African Charteron Human Rights and Peoples' Rights  ြုဒ်မ-၁၃ နှင့် ၁၄ တို့ ပဖစ်သည်။ အာဆီယံအဖွဲ့တွင် အလားတူ သဝဘာတူညီချက်ေှိ
ဝသာ်လည်း လက်မှတ်မဝေးထိုး ေဝသးြါ။

 ဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိဝသာ်လည်း ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ထိြါးဝနှာင့်ယှက်မှုမှ တားပမစ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော အဝထာက်အထား
မှတ်တမ်းများေှိြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် ခွဲပခားဆက်ဆံဝေး ဖျက်သိမ်းြစ်ဝေး ဝကကညာချက် Declaration on the Elimination of 
Discrimination against Women / ၊ ြုဒ်မ (၆)၊ လူမှုဝေးတိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ပဖိုးဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း Declaration on Social Progress and 
Development ြုဒ်မ (၆)၊ မသန်မစွမ်းသူများ၏ အခွင့်အဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း Declaration on the Rights of Disabled Persons ြုဒ်မ (၁၃)၊
 နိုင်ငံတခု၏ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲ ဝနထိုင်ဝနသူများ၏ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း Declaration on the Human Rights of Individuals 
Who are not Nationals of the Country in which they Live ြုဒ်မ (၅)၊ နှင့် ကမ္ဘာ့အသိညာဏ်ဆိုင်ော ြိုင်ဆိုင်ခွင့်အဖွဲ့အစည်း တည်ဝထာင်မှုဆိုင်ော
 အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက Convention Establishing World Intellectual Property Organization နှင့် လူတဦးချင်း၏ ြ္ဂုလိကြိုင်ဆိုင်
ခွင့်ကို ကာကွယ်မှုဝြးပခင်းဆိုင်ော ြဲေစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် Paris Convention for the Protection of Industrial Pro- perty  တို့ 
ပဖစ်ြါသည်။

 ဤမှတ်တမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ကကည့်ရှုေယူနိုင်ြါသည် see http://www2.ohchr.org/english/law/ (last visited 27 July 2008).
ြ္ဂုလိက ြိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အဝေးနှင့် ဤအခွင့်အဝေးကို ကာကွယ်ဝြးဝေးက္စိများကို ြင်မအပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များတွင် ဝသချာအဓ္ပိါယ်
ဖွင့်ဆိုထားပခင်း မေှိ ြါ။ သို့ဝသာ်လည်း ယခုဝဖာ်ပြြါ ြိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အဝေးကို အဆိုြါသဝဘာတူညီချက်များက အပခားရှုဝထာင့် အသီးသီးမှ ဆန်းစစ်
ဝဖာ်ပြထားကကြါသည်။ ဥြမာ- ခွဲj- ခား ဆက်ဆံမှုမေှိဝစဝေးနှင့် ဌာဝနတိုင်းေင်းသားများ၏ အခွင့်အဝေးပဖစ်ြါသည်။ ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်
များပဖစ်ကကသည့် အဝမေိကနိုင်ငံများ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော အပြည် ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် American Convention on Human Rights နှင့် ဥ
ဝောြနိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အဝေးများနှင့် အဝပခခံလွတ်လြ်ခွင့်များကို ကာကွယ် မှုဝြးပခင်းဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်မျ Protocol 
to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms တွင် ြ္ဂုလိကြိုင်ဆိုင်မှု ကာကွယ်ဝြးဝေး
နှင့် ြတ်သက်၍ ြို၍အားဝကာင်းဝသာ ဥြဝဒဝကကာင်းဆိုင်ောဝဖာ်ပြချက်များေှိြါသည်။ ယင်းအတွက်ဝကကာင့် ယခုလက်စွဲစာအုြ်တွင် ဤဝဒသဆိုင်ော 
သဝဘာတူညီချက်များမှ ဝဖာ်ပြဝသာအချက်များကို မှီတည်ပြုစုထားြါသည်။ ၎င်းအပြင် အဝမေိကနိုင်ငံများအကကား လူ့အခွင့်အဝေးခုံရုံး များနှင့် ဥဝော
ြလူ့အခွင့်အဝေးခုံရုံးများမှ မှုခင်းအလိုက် ပဖတ်ထုံးဥြဝဒများကို ကိုးကားဝဖာ်ပြထားြါသည်။
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(ဂ) မည်သည့်အချက်များသည် ထိြါး ဝနှာင့်ယှက်မှု ဝပမာက်သနည်း။(ဂ) မည်သည့်အချက်များသည် ထိြါး ဝနှာင့်ယှက်မှု ဝပမာက်သနည်း။

 အစိုးေ၏ မည်သည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းကမဆို ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ထိြါးဝနှာင့်ယှက်သည့် 

မည်သည့် လုြ်ဝဆာင်မှုမျ ိုး မဆိုပြုလာြါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒချ ိုးဝဖာက်ဝကကာင်း မှတ်တမ်း

ေယူေန်အတွက် ထိြါးချ ိုးဝဖာက်ဝကကာင်း ဝပမာက်ြါသည်။ ထိြါးဝနှာင့်ယှက်သည့် အဝပခအဝန၊

အတိုင်းအတာသည် အဝေးမကကီးြါ။ ြိုင်ဆိုင်မှုကို အသုံးချော၌၊ ဝြျာ်ေှေင်မှုခံစားော၌ အနည်းငယ်မျှ

အဝနှာင့်ယှက် ပဖစ်ေလျှင်ပဖစ်ဝစ၊ သို့မဟုတ် လုံး၀နစ်နာဆုံးရှုံးေလျှင်ပဖစ်ဝစ ချ ိုးဝဖာက်မှု အတူတူြင်

ပဖစ်ြါသည်။ မည်သို့ ထိြါးဝနှာင့်ယှက်သည်ဆိုသည့် ြုံသဏ္ဌာန်ကလည်းအဝေးမကကီးလှြါ။ ဤသို့ချ ိုး

ဝဖာက်ြုံများတွင် ကန့်သတ်တားပမစ်သည့် ဥြဝဒများ၊ အမိန့်များ၊ ဒီဂေီများ၊ တေားရုံးဆုံးပဖတ်ချက်

များ၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော လက်ဝတွ့ပြုမူဝဆာင်ေွက်မှုများြါေင်ြါသည်။၃၁ 

(ဃ) ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အဝေးတွင် မည်သည့်အခွင့်အဝေးများ ြါေင်ဝနကကသနည်း။(ဃ) ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အဝေးတွင် မည်သည့်အခွင့်အဝေးများ ြါေင်ဝနကကသနည်း။

 ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အဝေးတွင် အခွင့်အဝေးမျ ိုးစုံ ြါေင်ဝနြါသည်။ ဤအခွင့်အဝေး

များတွင် ြိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုြ်ခွင့်၊ အသုံးချခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲခွင့်၊ ခံစားခွင့်၊ အကျ ိုးအပမတ်ထုတ်ယူခွင့်၊ 

လွှဲဝပြာင်းခွင့်၊ သို့မဟုတ် ဝောင်းချခွင့်၊ သို့မဟုတ် စွန့်ြစ်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် အပခားြိုင်ဆိုင်မှုများမှသီးပခား

ခွဲပခားထားခွင့် အခွင့်အဝေးများြါေင်ပြီး၊ ဤမျှနှင့် ကန့်သတ်ထားချက်မေှိြါ။၃၂ ထို့အပြင်ြုဂ္ဂလိက

ြိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အဝေးနှင့်ြတ်သက်၍ တညီတညွတ်တည်း အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လည်းမေှိြါ။

 ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဝေှေ့ဝပြာင်းနိုင်ဝသာ၊ မဝေှေ့ဝပြာင်းနိုင်ဝသာ အောေတ္ထု အားလုံးြါေင်ြါသည်။ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဝေှေ့ဝပြာင်းနိုင်ဝသာ၊ မဝေှေ့ဝပြာင်းနိုင်ဝသာ အောေတ္ထု အားလုံးြါေင်ြါသည်။

ထိဝတွ့နိုင်ဝသာ၊ မထိဝတွ့ နိုင်ဝသာ အောအားလုံးြါ ေင်သည်။ ဤြစ္စည်းများအဝြါ်မှ တန်ဖိုးထုတ် ထိဝတွ့နိုင်ဝသာ၊ မထိဝတွ့ နိုင်ဝသာ အောအားလုံးြါ ေင်သည်။ ဤြစ္စည်းများအဝြါ်မှ တန်ဖိုးထုတ် 

ယူ၍လည်းေသည်။ယူ၍လည်းေသည်။၃၃၃၃    ဥြမာ  ဝဖာ်ပြေလျှင် -  လူတဦး၏ ကိုယ်ြိုင်၊  လူတဦး၏  ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှု၊     ဥြမာ  ဝဖာ်ပြေလျှင် -  လူတဦး၏ ကိုယ်ြိုင်၊  လူတဦး၏  ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှု၊ 

ဝပမ၏ ယဉ်ဝကျးမှုဆိုင်ော  ြိုင်ဆိုင်မှု၊  အသိညာဏ်ဆိုင်ော ြိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ြိုင်ဆိုင်မှုအပဖစ် မှတ်ယူြါ ဝပမ၏ ယဉ်ဝကျးမှုဆိုင်ော  ြိုင်ဆိုင်မှု၊  အသိညာဏ်ဆိုင်ော ြိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ြိုင်ဆိုင်မှုအပဖစ် မှတ်ယူြါ 

သည်။သည်။၃၄၃၄

၃၁။ Icelandic Human Rights Center, “Interference Leading to Limitation in the Enjoyment of Property,” http://www.humanrights.is/the-
human-rights- rpoject/humanrightscasesandmaterials/comparativeanalysis/therighttoproperty/leading/ (last visited 4 November 
2008). 

၃၂။ ြိုင်ဆိုင်မှုတခုကို ေယူြိုင်ခွင့်ကိုမူ ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အဝေးဝအာက်၌ ထည့်သွင်းထားမှု မေှိြါ။ သို့အတွက်ဝကကာင့် လူတဦးတွင် ြထမ ဦးဆုံး 
ဥြဝဒဝကကာင်းအေ ြိုင်ဆိုင်မှု တခုခု ေှိဝနေမည်ပဖစ်ပြီး၊ ဤြိုင်ဆိုင်မှုအဝြါ် အဝပခတည်၍ အပခား အခွင့်အဝေးများ ြူးတွဲပဖစ်ဝြါ်လာပခင်း ပဖစ်သည်။

၃၃။ See, The Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingini Community v. Nicaragua, Judgement, Inter-American Court, Series C, no. 79, 31 
August 2001, para. 144. See also, General Recommendation No. 21, Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 

၃၄။ Francis Cheval, Property Rights as Human Rights, Swiss Human Rights Book, Vol. 1, 2001. Monica Carss-Fisk, Right to Property: A Guide 
to the Implementation of Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, Human Rights Handbook, No. 4, 
2001. International Convention on Civil and Political Right (Art. 27). 
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 (င) ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မည်သည့်အဝပခအဝနတွင် တေားေင် ကကားေင်စွက်ဖက်ခွင့် ေှိသနည်း။(င) ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မည်သည့်အဝပခအဝနတွင် တေားေင် ကကားေင်စွက်ဖက်ခွင့် ေှိသနည်း။

 ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ အြကင်းမဲ့ အခွင့်အဝေး မဟုတ်ြါ။ နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေက လူ

တဦး၏ ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်မှု ပြုဝကာင်းပြုနိုင်ြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်- အဝပခအဝန

တခုတွင် အစိုးေက လူတဦး၏ ြိုင်ဆိုင်မှုကို ဆုံးရှုံးဝစပခင်း၊ သိမ်းြိုက်လိုက်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်းြုဂ္ဂိုလ်

၏ အသုံးချခွင့်ကို ကန့်သတ်ပခင်း ပြုဝကာင်း ပြုနိုင်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ဤသို့ ကန့်သတ်ပခင်းကို 

အချ ို ့ကန့်သတ်ထားသည့် အဝပခအဝနဝအာက်၌သာ ဝဆာင်ေွက်ေန် အကျုံးေင်ြါသည်။ အပြည်ပြည်

ဆိုင်ော ဥြဝဒဝအာက်တွင်မူ ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့် ချ ိုးဝဖာက်ပခင်းသည် ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ အဂဂါေြ် (၃) 

ခု ပြည့်စုံမှသာ အကျုံးေင်မှုေှိြါသည်။၃၅ 

၁။ ဥြဝဒအေ ပြဌာန်းပခင်း။

၂။ လူအများ အကျ ိုးစီးြွားအတွက် ပဖစ်ပခင်း။၃၆

၃။ လူအများ အကျ ိုးစီးြွားအတွက် ဝဆာင်ေွက်ဝြးမှုနှင့် ဝလျာ်ညီစွာ ကန့်သတ်မှု ပဖစ်ပခင်း။၃၇ 

 ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မည်သို့ဝသာ ကန့်သတ်မှုမျ ိုးမဆို အထက်ဝဖာ်ပြြါ အဂဂါေြ် ၃- ချက်

နှင့် စစ်ဝဆးလျှင် တေားေင် ပဖစ်ဝနဝစေြါမည်။ ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ော၌ အထက်ဝဖာ်ပြ

ြါ ၃- ချက်နှင့် စစ်ဝဆး၍ ကွဲလွဲမှု ေှိဝနလျှင်မူ၊ တေားမေင်နိုင်ဝတာ့ြါ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒကို 

ချ ိုးဝဖာက်ထားဖွယ် ေှိဝနနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ြါသည်။

(စ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(စ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် အဓမ္မလုြ်အားဝစခိုင်းမှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေ

တေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်မှာအဝပခစိုက်

ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို ချုြ်ကိုင်ေန်

၃၅။ UN International Covenant of Civil and Political Rights, Article 19, 1966
၃၆။ အများပြည်သူ အကျ ိုးစီးြွားဆိုသည်မှာ ကျယ်ပြန့်ဝပြာသည့် အယူအဆတခုပဖစ်ပြီး၊ နိုင်ငံဝေး၊ စီးြွားဝေး၊ လူမှုဝေးပြဿနာက၃⁄၄ဝြါင်းစုံကို ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားမှုေှိြါသည်။
 ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အဝေးကိစ္စနှင့် ြတ်သက်လျှင်မူ နိုင်ငံဝတာ် (အစိုးေ) သည် အများပြည်သူ အကျ ိုးစီးြွား အတွက် လူတဦးချင်း၏ ြုဂ္ဂလိ ကြိုင်

ဆိုင်မှုကို ထိြါးစွက်ဖက်ေန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုြ်ြိုင်ခွင့်ေှိသည်ဟု ယူဆထားကကြါသည်။
၃၇။ ကန့်သတ်မှုများသည် ဝလျာ်ကန်ညီညွတ်မှု ေှိဝစေန်အတွက် ေြ်ေွာ၏အကျ ိုးစီးြွားနှင့် လူတဦးချင်း၏ ြ္ဂုလိကြိုင်ဆိုင်မှုအကကား မျှမျှတတေှိေြါလိမ့်မည်။

 ကန့်သတ်မှုများသည်  လူတဦးချင်းစီ၏ ြုဂ္ဂလိက ြိုင်ဆိုင်မှုကို အလွန်အကျူးထိြါးမှုေှိဝစြါက တဦးချင်း ြုဂ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်မှုေှိသူသည် “တဦးထဲနှင့်
 အလွန်အကျူးေန်ထုြ်ေန်ြိုး” ကို ထမ်းေသည်ဟု ပမင် ကကပြီး၊ ကန့်သတ်မှုသည် ဝလျာ်ကန်ညီညွတ်မှုေှိသည်ဟုမဆိုနိုင်ြါ။ porrong and Lonnroth v. 
Sweden, European Court of Human Rights, A52, 1982, para. 73. 



48
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

နှင့် စီစဉ်ဝနောချထား ေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်)အဖွဲ့အစည်း” ကို ေည်ညွှန်း

ပခင်းပဖစ်ြါသည်။၃၈ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင်

တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်

ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိ တဦးက အဓမ္မလုြ်အားခိုင်းဝစမှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ 

ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်

၍ လုံဝလာက်စွာအဝေးယူေန်ဝသာ် လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။

သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ ြုဂ္ဂလိက ြစ္စည်းဥစ္စာြိုင်ဆိုင်မှုကို ဖျက်ဆီး၊ လုယက်၊ ခိုးယူမှုကျူး 

လွန်ဝသာတဦးချင်း ြုြ္ဂိုလ်များကို အပြစ်ဝြး အဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြး ထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့်နိုင်ငံ 

တကာ ဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစုိးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆုိသည်မှာ တသီး ြုဂ္ဂလ

လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု ကဲ့သို့

အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

၃၈။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။ 
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မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေက ကျူး

 လွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေဆိုလျှင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေဆိုလျှင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။

 မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှု တခုအဝနနှင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန်အတွက် 

ဝအာက်ဝဖာ် ပြြါအဂဂါေြ် (၃) ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖာ်ပြေြါမည်။၃၉ 

၁။ လိင်မှုသဝဘာ သဘာ၀အေ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ကျူးဝကျာ်ခံေပခင်း။

၂။ နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိပခင်း။ 

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

၃၉။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒဝအာက်တွင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ တညီတညွတ်တည်း အဓ္ပိါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မေှိြါ။ တနည်းဆိုေဝသာ် မုဒိမ်းမှု ဟူ
 သည်မှာ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှု အစုအဝြါင်းဟုဆိုေမည် ပဖစ်ဝနြါသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို တားပမစ်ထားသည့်
 အပြည်ပြည်ဆိုင်ောဥြဝဒများက မုဒိမ်းမှုကိုလည်း တားပမစ်ထားကကြါသည်။ သို့ဝသာ်လည်း ေံဖန်ေန်ခါ မုဒိမ်းမှုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒများတွင် 
သီးပခားထင်ေှားစွာ အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ပြဌာန်းထားသည်လည်းေှိြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
- ဂျနီီဗာ ကွန်ဗင်းေှင်း။ ြုဒ်မ -၂၇
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံးအတွက် ဝောမပြဌာန်းချက်များ။ ြုဒ်မ ၈ (၂)။ Rome Statute of the International Criminal Tribunal, Article 

8(2) 
- ေေန်ဒါနိုင်ငံအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံး ပြဌာန်းချက်များ။ ြုဒ်မ ၃ (ဆ) နှင့် ၄ (င) Statute of the International Criminal Tribunal 

foRwanda, Article 3(g) and 4(e) 
- ယူဂိုဆလားဗီးယားအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံး ပြဌာန်းချက်များ။ ြုဒ်မ ၅ (ဆ)။ statute of the International Criminal Tribunal 

for Yugoslavia, Article 5(g) 
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(ခ) မုဒိမ်းမှုနှင့် ြတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာဥြဝဒများ(ခ) မုဒိမ်းမှုနှင့် ြတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာဥြဝဒများ

 မုဒိမ်းမှုကို လိင်မှုဆိုင်ောအကကမ်းဖက်မှု ြုံစံတမျ ိုးအပဖစ် တားပမစ်ကန့်သတ်ထားြါသည်။ 

သို့အတွက် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို တားပမစ်ကန့်သတ်ထားသည့် ဥြဝဒဝကကာင်းက္စိများသည်

မုဒိမ်းမှုကိုြါ တားပမစ်ထားြါသည်။ သို့ဝသာ်လည်း အချ ို ့ဝသာ ဥြဝဒများသည် မုဒိမ်းမှုကို တိတိကျ 

ကျ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုထားြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

V ဂျနီီဗာကွန်ဗင်းေှင်း။ ြုဒ်မ -၂၇နာကျင်ဝစမည်ဟု ပခိမ်း- ဂျနီီဗာ နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီ

ချက် ကွန်ဗင်းေှင်း (ြုဒ်မ ၂၇)

V အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံး၏ ဝောမ ဥြဝဒပြဌာန်းချက်များ (ြုဒ်မ ၈ (၂))

V ေေန်ဒါနိုင်ငံဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံး (ြုဒ်မ ၃ (ဆ) နှင့် ၄ (င))

V ယူဂိုဆလားဗီးယားဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံး (ြုဒ်မ ၅(ဆ))တို့ ပဖစ်သည်။ 

 မုဒိမ်းမှုကို ဓဝလ့ထုံးတမ်း ဥြဝဒအေလည်း တားပမစ်ထားြါသည်။

 ဤမှတ်တမ်း ဥြဝဒများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ေယူနိုင်ြါသည် see http://www2.ohchr.org/english/law/ (last visited 27 July 2008). 
 ဤလက်စွဲစာအုြ်အတွက် အဓိြ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမူ ေေန်ဒါနိုင်ငံဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံး (International Criminal Tribunal of 

Rwanda (ICTR) မှ ေယူြါသည်။ အဝကကာင်းမှာ အကျဉ်းချုြ် အနည်းဆုံးဝဖာ်ပြထားပြီး၊ မုဒိမ်းမှုကို အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုောတွင် လိင်ကွဲပြားမှုကို ကကားဝန
သဖွယ် ဝေှာင်ကွင်းဝဖာ်ပြထားြါသည်။ (ICTR) ပြဌာန်းချက်အေ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုအဝြါ်တွင် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ထိုးသွင်းပခင်းကို ထြ်မံပဖည့်စွက်
ထားပခင်း ပဖစ်သည်။ ဤမှတ်တမ်းကို ကကည့်ြါ။ See, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR Trial Judgment, 2 September 

 ဤအဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ယူဂိုဆလားဗီးယားဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံးပြဌာန်းချက်နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာဝေးအဖွဲ့ World Health 
Organization (WHO)၏   See, Prosecutor v. Furundzija, ICTY Trial Judgment, 10 December  ၁၉၉၈ က ြို၍ေှင်းလင်းစွာ အားပဖည့် ဝဖာ်ပြထား
 ြါသည်။ မုဒိမ်းမှုကို အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုောတွင် “(၁) (မည်မျှြင် အနည်းငယ်ဟုဆိုဝစကာမူ လိင်ြိုင်းဆိုင်ောထိုးသွင်းပခင်း၊ (က) နစ်နာေသူ သားဝကာင်၏
 မိန်းမ အဂဂါ သို့မဟုတ် စအိုဝြါက်ကို ကျူးလွန်သူ၏ လိင်တံ သို့မဟုတ် အပခားြ္စည်းတခုခုပဖင့် ထိုးသွင်းပခင်း၊ သို့မဟုတ် (ခ) နစ်နာေသူ သားဝကာင်၏
 ြါးစြ်တွင်းသို့ ကျူးလွန်သူ၏ လိင်တံထိုးသွင်းပခင်း၊ (၂) အတင်းအကျြ်ပြု၍၊ သို့မဟုတ် ပခိမ်းဝပခာက်၊ အင်အားသုံး၍ နစ်နာေသူ၏ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်
ပြုလုြ်ပခင်း ပဖစ်သာည်။” Jewkes R, Garcia-Moren C, Sen P., World Report on Violence and Health: Sexual Violence, World Health 
Organization, 2002, p. ၁၄၉-၁၈၁ တွင် မုဒိမ်းမှုကို အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုောတွင် “ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောအေပဖစ်ဝစ၊ အပခားနည်းပဖင့် ပဖစ်ဝစ အတင်းအကျြ်ပြုပြီး 
ထိုးသွင်းပခင်းပဖစ်သည်။ (မည်မျှြင်  အနည်းငယ်ပဖစ်ဝစ) အမျ ိုးသမီးအဂဂါ နှုတ် ခမ်းဝြါက်၊ စအိုကို လိင်တံ၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အပခားအစိတ်အြိုင်း
၊ အပခားေတ္ထု ပဖင့်ထိုး သွင်းပခင်း ပဖစ်သည်” ဟု ဆိုသည်။

 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ (CIL)ကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြုထားပခင်း မေှိြါ။ (CIL) သည် အစိုးေ၏ ဝယဘုယျ
လုြ် ဝဆာင်ချက်မှလာ သည့် ဥြဝဒဝကျာရိုးတခုပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။ 
သို့ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိြါ။

 သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုးမထားဝသာ်လည်း၊ ဤ
အပြည် ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင့် ဆက်နွယ်မှုေှိဝနသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်းမှု မေှိဝစေန် 
အစဉ်အဆက် ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည်ပဖစ် သည်။



52
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(ဂ) မည်သည့်အချက်များသည် လိင်မှုသဝဘာ သဘာ၀အေ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ကျူးဝကျာ်ခံေပခင်း(ဂ) မည်သည့်အချက်များသည် လိင်မှုသဝဘာ သဘာ၀အေ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ကျူးဝကျာ်ခံေပခင်း

 ဝပမာက် သနည်း။ ဝပမာက် သနည်း။

 ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ကျူးဝကျာ်ခံေပခင်းကို လူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ မည်မျှ အနည်းငယ်ြင်ပဖစ်

ဝစ၊ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူက ရုြ်ေတ္ထု၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်အဂဂါအစိတ်အြိုင်း ထိုးသွင်းခံေပခင်းပဖင့် ဝဖာ်ပြ

နိုင်ြါသည်။ သာဓကအားပဖင့်- မုဒိမ်းမှု၏ အဂဂါေြ်ပဖစ်ဝသာ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ကျူးဝကျာ်ခံေပခင်းတွင် 

လိင်အဂဂါအ ဝြါက်များ၊ စအိုေ၊ ြါးစြ်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းပခင်းများြါေင်ြါသည်။၄၀ 

(ဃ) နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိဝသာ အဝပခအဝနအတွက် (ဃ) နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိဝသာ အဝပခအဝနအတွက် 

သာဓကများကား အဘယ်နည်း။သာဓကများကား အဘယ်နည်း။

 နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိဝသာ အဝပခအဝနဆိုသည်မှာ

နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်အတွက် လွတ်လြ်စွာဝေွးချယ်ြိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးဝနဝသာအဝပခအဝနပဖစ်သည်။၄၁ 

၎င်းတွင် ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ အဝပခအဝနများြါေင်သည်။

V ပခိမ်းဝပခာက်မှု

V အင်အားသုံးပခင်း

V နစ်နာဝစမည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း၊ ဥြမာအားပဖင့်- လိုလားသည့် အကျ ိူ းအပမတ်တခုခု

 သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှုေေှိေန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာနာကျင်ဝစမည်ဟု တစုံ

တဦးကို ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း။ 

V  ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ော မညီညွတ် ထိခိုက်မှုေှိဝစပခင်း၊ ဥြမာ- မသန်မစွမ်းသူများ 

အသက်အကန့်အသတ်၊ သို့မဟုတ် ဝဆးေါး၊  အေက်၊  ဝဆးကုသမှု  တခုခု၏ ဩဇာလွှမ်းမိုး

မှုခံဝနေဝသာ အဝပခအဝန။

၄၀။ Prosecutor v. Furundzija, ICTY Trial Judgment, 10 December 1998; Radhika Coomaraswamy, Special Rapporteur on Violence Against 
Women 

 အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် အကကမ်းဖက်မှုကို စုံစမ်းတင်ပြသူ အောေှိ၏အစီေင်ခံစာ “ဒုက္ခသည် အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုများ၊ ကာ
ကွယ်မှုဝြးေန်နှင့် တုံ့ပြန်ဝဆာင်ေွက်ေန် လမ်းညွှန်ချက်များ” Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response, 
1995; Jewkes R, Garcia-Moren C, Sen P., ကမ္ဘာ့ကျန်းမာဝေးအဖွဲ့ “အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ကျန်းမာဝေးဆိုင်ော ကမ္ဘာ့အစီေင်ခံစာ” World Report on 
Violence and Health: Sexual Violence, World Health Organization, 2002, p. 149-181. 

၄၁။ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိပခင်းဆိုသည်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ အပမင်ဖက်မှ မဟုတ်ဘဲ နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်
ဘက်မှ အပမင်သာပဖစ်သည်။ ကျူးလွန်သူဘက်က နိုင်ထက်စီးနင်းပြုပခင်းမေှိဟု ယူဆနိုင်ဝသာ်လည်း၊ နစ်နာေသူ ဘက်ကမူ နိုင်ထက်စီးနင်း 
အတင်းအကျြ်ပြု သည်ဟု ပမင်နိုင်သည်။ ဤအတွက်ဝကကာင့် နိုင်ထက် စီးနင်းပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိပခင်းဆိုသည်မှာ နစ်နာ
ေသူ ကာယကံေှင်၏ အဝတွ့ အကကုံအေသာ ဆုံးပဖတ်ေမည်။
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ဝေါဟာေနှင့် ြတ်သက်၍ သတိပြုေန် - မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုဝေါဟာေနှင့် ြတ်သက်၍ သတိပြုေန် - မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု

 မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုဟူဝသာ ဝေါဟာေကို များဝသာအားပဖင့် နားလည်ထားကကသည်မှာ အမျ ိုးသမီး

နှင့် အမျ ိုးသားအကကား အတင်းအကျြ်လိင်ဆက်ဆံပခင်း (အမျ ိုးသမီးအဂဂါတွင်း ထုိးသွင်းဆက်ဆံပခင်း) 

ဟု နားလည်ထားကကသည်။ သို့ဝသာ်လည်း မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုဆိုသည်မှာ အမျ ိုးသမီးများအတွက်သာ 

ကန့်သတ်သုံးစွဲပခင်း မဟုတ်ြါ။ ဝယာက်ျားများသည်လည်း မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု၏ နစ်နာေသူ သားဝကာင်

ပဖစ်နိုင်ြါသည်။ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ြါးစြ်တွင်းသို့၊ စအိုတွင်းသို့ လိင်ဆက်ဆံပခင်း (ထိုးသွင်း

ပခင်း)လည်း ြါေင်ြါသည်။ ထုိထက်ြုိ၍ဆုိေလျှင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုဆုိသည်မှာ ဝယာက်ျားအဂဂါ(လိင်တံ) ပဖင့်

သာ မဟုတ်ဘဲ ရုြ်ေတ္ထု၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်အဂဂါ အစိတ်အြိုင်းတခုခု အသုံးပြု၍ ထိုးသွင်းပခင်းလည်း 

အြါအေင် ပဖစ်ြါသည်။

(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒ အေဆိုလျှင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေတေြ်

က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “နိုင်ငံဝတာ်မှာ အဝပခစိုက်ထား

ပြီး၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ လူများနှင့်အေင်း အပမစ်များကို ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့်

စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း”၄၂ ကို ေည်ညွှန်း

ပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင်

တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေ

ြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတဦးက မုဒိမ်းမှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက်

လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။၄၃  အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင် တေားေင်အသိအမှတ် 

ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) 

ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့်ြတ်သက်၍လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူ

ေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်းြါေင်ြါသည်။၄၄ သာဓကအား ပဖင့်ဝဖါ်ပြေ

ြါလျှင်၊ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ဝသာ တဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်များကုိ အပြစ်ဝြးအဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် 

အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

၄၂။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Cen- ter Washington, 2007, p. vix,  ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (State) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေ
တွင် မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။

၄၃။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များ ပဖစ်သည်။

၄၄။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏လုြ်ေြ်ကို
 သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိ
လိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။
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ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစုိးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆုိသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂလ

လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခုကဲ့သို့

အာဏာ ကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်

ဝနမှုများအတွက် တာေန်ခံေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေက

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က 

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။

(၃) လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို အဓိြ္ပါယ် သတ်မှတ်ပခင်း။(၃) လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို အဓိြ္ပါယ် သတ်မှတ်ပခင်း။

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒအေဆိုလျှင် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုတွင် မည်သည့်အဂဂါေြ်များ(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒအေဆိုလျှင် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုတွင် မည်သည့်အဂဂါေြ်များ

 ြါေင်သနည်း။ ြါေင်သနည်း။

 လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုတခုအပဖစ် မှတ်တမ်းပြုမည်ဆို

လျှင် ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ အဂဂါေြ် (၃) ခု ပြည့်စုံေန် လိုအြ်ြါသည်။၄၅

၄၅။ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို တားပမစ်ထားသည့် အဓိကကျဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များမှာ ဝအာက်ြါတို့ ပဖစ်ြါသည်။
 - ကုလသမ္ဂ ြဋိညာဉ်စာတမ်း (ြုဒ်မ-၁) Charter of the United Nations (Article 1); 
 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း (ြုဒ်မ-၂) Universal Declaration of Human Rights (Article 2); 
 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုခုံရုံးအတွက်ဝောမပြဌာန်းချက်များ။ ြုဒ်မ ၈ (၂) (ခ) နှင့် ၈ (၂) (င)။ ? The Rome Statute of the International 

Criminal Court (Ar- ticle 8(2)(b) and 8(2)(e)); 
 - လူမှုဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် ((ICCPR) (Article 3 and 9(1))။ ပမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်

ဝေးထိုး ထားပခင်း မေှိ ဝသးြါ။
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၁။ လိင်မှု သဝဘာသဘာ၀အေ ဝဆာင်ေွက်မှု၄၆

၂။ နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆက်မြါေှိပခင်း။ 

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

(ခ) လိင်မှုသဝဘာ သဘာ၀အေ ဝဆာင်ေွက်မှု ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(ခ) လိင်မှုသဝဘာ သဘာ၀အေ ဝဆာင်ေွက်မှု ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ ဝလ့လာတင်ပြသူ အထူးစုံစမ်းဝေး

အောေှိ၏ ဝဖာ်ပြချက်အေ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုတွင် “လိင်မှုဆိုင်ော ပခိမ်းဝပခာက်မှု၊ တိုက်ခိုက်

- နှိြ်စက်ညှဉ်းြမ်းမှုနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းဝစဝသာ ပြုမူမှု သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ဝြးမှု Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman   
  and Degrading Treatment or Punishment (CAT) 
- ဂျနီီဗာ ကွန်ဗင်းေှင်း သဝဘာတူညီချက် Geneva Conventions (Common Article 3စစ်ဥြဝဒတခုပဖစ်ပြီး ပမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ဝေးထိုးထား
    ြါသည်။
- အမျ ိုးသမီးများကို နည်းဝြါင်းစုံနှင့် ခွဲပခားဖိနှိြ်ဆက်ဆံမှု အဆုံးသတ်ဝစဝေး နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက် The Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) ပမန်မာနိုင်ငံက ချွင်းချက်ပဖင့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ဝေးထိုးထားြါသည်။ (ြုဒ်မ-၁ 
ကို အဝထွဝထွ အကကံပြုချက် -၁၉ တွင် အကျယ်ဖွင့်ဆိုထားြါသည်။

- ကဝလးများ အခွင့်အဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်။ ြုဒ်မ- ၆။ The Covenant on the Rights of the Child (Article 6 ) ပမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်
ဝေးထိုးထားြါသည်။ နစ်နာေသူ သားဝကာင်သည် အသက် ၁၈-နှစ်ဝအာက်ပဖစ်ြါက အသုံးပြုနိုင်သည်။

 လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုမှ ကင်းဝေးဝစေန် အခွင့်အဝေးများကို ကာကွယ်ဝြးထားသည့် အပခားဝသာဥြဝဒ၊ မှတ်တမ်းများမှာ အမျ ိုးသမီးများကို
 အကကမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ် ဝစဝေးထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် the Declaration on the Elimination of Violence Against Women နှင့် အဝေးဝြါ်
အဝပခအဝနများ၊ လက်နက်ကိုင် ြဋိြက္ခများတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကဝလးများကို ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ောထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် the Declaration 
on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict / 

 ကျွန်ပြုမှုဆိုင်ောနိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက် the Slavery Convention တို့ ပဖစ်ြါသည်။ ဤမှတ်တမ်းများကို ကကည့်ရှုေယူေန် ကုလသမ္ဂလူ့
အခွင့်အဝေးဆိုင်ော မဟာမင်းကကီးရုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာကိုကကည့်ြါ။ http://www.ohchr.org/english/law/index.htm (last visited 15 August 
2006).

 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒကိုလိုက်နာေေန် အဝကကာင်းေှိြါသည်။ လိင်မှုဆိုင်ောအကကမ်းဖက်မှုများသည် ဂျနီီဗာကွန်ဗင်း
 ေှင်း သဝဘာတူညီချက်ကို ဆိုးေွားကကီးကျယ်စွာ ချ ိုးဝဖာက်ောဝောက်ဝသာဝကကာင့် တားပမစ်ထားြါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်း ဥြဝဒ
များကို ဥြဝဒြုဒ်မများနှင့် ဝဖာ်ပြဝေးသားထားသည့်သဖွယ် ဂျနီီဗာကွန်ဗင်းေှင်းကို အသိအမှတ်ပြုထားကကြါသည်။ ဤကွန်ဗင်းေှင်း သဝဘာတူညီချက်
ကို မှတ်ချက်ဝဖာ်ပြထားော၌ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုများကို တားပမစ်ဝကကာင်းလည်း ဝဖာ်ပြထားြါသည်။“ဝေှ့အတီဝတ ကာလများကတည်းက
ကျင့်သုံးလာဝသာ ဓဝလ့ထုံးတမ်းများကိုြုဒ်မများ၊ ဥြဝဒများအပဖစ်ဝေးသားထားသည်”ဟုဝဖာ်ပြထားသည်။ နိုင်ငံ တခုသည် ဤထုံးတမ်းများကို
အစဉ်အဆက် ပငင်းြယ်ခဲ့မှသာ အချ ို ့ဝသာဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေှိဝကာင်း ေှိနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ် ပြြါ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒများကို လက်မှတ်ဝေးထိုးထားပခင်း မေှိဝသာ်လည်း၊ ကန့်ကွက်ဝကကာင်း လုံဝလာက်သည့် အဝနအထားအထိဝဖာ်ပြခဲ့ပခင်းမေှိ
ြါ။ လိင်မှုဆိုင်ောအကကမ်း ဖက်မှုကို ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများတွင် အကကုံးမေင်ဝကကာင်း ပငင်းဆိုထားပခင်းမေှိြါ။

 အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒတွင် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ တညီတညွတ်တည်း အဓ္ပိါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မေှိြါ။ ဥြမာအားပဖင့်- အမျ ိုးသမီး
များအဝြါ် အကကမ်းဖက်မှု အဆုံးသတ်ဝစဝေး ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက်ကမူ လိင်မှုဆိုင်ောအကကမ်းဖက်မှုကို အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုော၌ “လိင်ကွဲပြား မှုအဝြါ်
အဝပခတည်သည့် ေလဒ်ပဖစ်ဝစဝသာ မည်သည့်ပြုမူမှုမျ ိုးမဆို ပဖစ်သည်။ သို့မဟုတ် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော၊ လိင်ြိုင်းဆိုင်ော၊ စိတ်ဓါတ် ြိုင်းဆိုင်ော ဒဏ်ော
အနာတေ ေလဒ်ပဖစ်ဖွယ် အဝကကာင်းေှိသည်။ အမျ ိုးသမီးများကို နစ်နာခံစားေဝစသည်။ ထို့ အပြင်ဤသို့ ပခိမ်းဝပခာက်မှုများ၊ အတင်းအကျြ်ပြုမှုများ၊
သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် လွတ်လြ်ခွင့် ဆုံးရှုံးဝစပခင်းကို လူတဦးချင်း ဘ၀တွင်ပဖစ်ဝစ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းဘ၀တွင် ပဖစ်ဝစ ပဖစ်ဝြါ်ဝစြါက ဤသို့လိင်မှု
ဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုဝပမာက်သည်” ဟု ဆိုထားသည်။ ၁၉၉၃၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ေက်၊ ဝကကညာချက် ြုဒ်မ ၁ ကို ကကည့်ြါ။ See Article 1, 20 December 
1993  ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာဝေးအဖွဲ့ (WHO) ကမူ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကို အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုော၌ “လိင်မှုဆိုင်ော လုြ်ေြ်တခုခုေဝစလိုဝသာ လိင်မှု
ဝဆာင်ေွက်မှုအားလုံးပဖစ်သည်။ မလိုလားအြ်ဝသာလိင်မှုဆိုင်ောဝပြာဆိုမှုများ၊ ကျူးဝကျာ်လက်ဝောက်မှုများ၊ သို့မဟုတ် လူကုန်ကူးေန်သကကိုးြမ်း
မှု၊ သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ်နည်းကိုသုံး၍လူတဦး၏ လိင်သဝဘာ သဘာ၀ကို ဆန့်ကျင်၍ တိုက်ရိုက်ပြုမူပခင်းဟုဆိုသည်။ ဤသို့ ကျူးလွန်သူသည်
နစ်နာေသူ သားဝကာင်နှင့် မည်သို့ဝဆွမျ ိုးဆက်ဆံဝေးြင် ေှိဝစကာမူ၊ မည်သည့်အဝပခအဝန ေှိဝစကာမူ၊ အိမ်-အလုြ်ဟူ၍ ဝနောဌာန မခွဲပခားဘဲ ဤသို့
ကျူးလွန်လျှင် လိင်မှုဆိုင်ောအကကမ်းဖက်မှု ဝပမာက်သည်” ဟု ဝဖာ်ပြသည်။

 (First World Report on Violence and Health, 2002, p. 149). (CEDAW) အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်ကမူ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှု
နှင့်ြတ်သက်၍ တိတိကျကျ ဖွင့်ဆိုထားပခင်းမေှိြါ။ အဝထွဝထွ အကကံပြုချက် အမှတ် -၁၉ တွင်မူ ဝကာ်မီတီက လိင်ကွဲပြားမှု အဝြါ် အဝပခခံ၍ ပဖစ်ဝသာ
အကကမ်းဖက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီး၊ (CEDAW) သဝဘာတူညီချက်က ခွင့်ပြုထားသည့် အခွင့်အဝေးများနှင့် လွတ်လြ်ခွင့်များ ခံစားနိုင်ဝစေန် ကကီး
ဝလးစွာ တားပမစ်ြိတ်ြင်မှု ပဖစ်ဝစဝကကာင်းဝဖာ်ပြသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ကကီးဝလးဝသာ ခွဲပခားဆက်ဆံမှု ြုံသဏ္ဌာန်တွင်ြါေင်သည်ဟုဝဖာ်ပြြါသည်။
 လိင်ကွဲပြားမှုအဝြါ်အဝပခခံသည့် အကကမ်းဖက်မှု အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်မူ ဝကာ်မီတီက “အမျ ိုးသမီးတဦးကို ေည်ေွယ်ဝဆာင်ေွက်သည့် အကကမ်း ဖက်
မှုပဖစ်ပြီး၊ သူက အမျ ိုးသမီးပဖစ်ဝသာဝကကာင့် ဝဆာင်ေွက်သည်၊ အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် မမျှမတသက်ဝောက်မှုပဖစ် ဝစသည်။ ဤအချက်များတွင် ရုြ်ြိုင်း၊
 စိတ်ြိုင်းဆိုင်ောနှင့် လိင်မှုြိုင်းဆိုင်ော ဒဏ်ောေဝစမှုများ၊ နာကျဉ်ထိခိုက်ဝစမှုများ၊ ဤသို့ ပြုမည်ဟုပခိမ်းဝပခာက်မှုများ၊ အတင်းအကျြ်ပြုမှု များ၊ အပခား
လွတ်လြ်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးဝစသည့်ပဖစ်ေြ်များ စသပဖင့်ြါေင်သည်”ဟု ဆိုြါသည်။

 ဤလက်စွဲစာအုြ်အတွက် အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမူ ေေန်ဒါနိုင်ငံဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ောောဇေတ်မှုခုံရုံး ((International Criminal Tribunal of 
Rwanda (ICTR) မှ ေယူြါ သည်။ အဝကကာင်းမှာ အကျဉ်းချုြ်အနည်းဆုံးဝဖာ်ပြထားပြီး၊ မုဒိမ်းမှုကို အဓ္ပိါယ်ဖွင့်ဆိုောတွင် လိင်ကွဲပြားမှုကို ကကားဝန
သဖွယ် ဝေှာင်ကွင်းဝဖာ်ပြထားသလို၊ လက်ဝတွ့ကျ၍ လုံ ဝလာက်ဝသာ ကျယ်ပြန့်စွာ ခခုံငုံမှု ေှိြါသည် See, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR 
Trial Judgment, 2 September 1998. 

၄၆။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်ပခင်းအတွက် အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုမှာ မုဒိမ်းမှုထက်ြိုမို ကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ဆိုထားြါသည်။ မုဒိမ်းမှုဆိုသည်မှာ
ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောထိုးသွင်းမှု အပဖစ်သာ ကန့်သတ်ထားဝသာ်လည်း၊ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုတွင် လိင်မှုက္စိနှင့်ြတ်သက်သည့် မည်သည့်က္စိမဆို ပဖစ် 
နိုင်ြါသည်။ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုဝပမာက်ဝစေန် အတွက် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ထိုးသွင်းမှုဝပမာက်ေန် မလိုအြ်ြါ။
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မှု၊ ကကားေင် ဝနှာင့်ယှက်မှု၊ အသုံးချ ဝခါင်းြုံပဖတ်ပခင်းြုံ သဏ္ဌာန်အားလုံး” ြါေင်သည်ဟုဆိုြါသည်။၄၇  

ဤအဓိြ္ပာယ် ဝဖာ်ပြချက်အေဆိုလျှင်၊ လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုတွင၄်၈ 

V အိမ်တွင်း အကကမ်းဖက်မှု

V လိင်သင်းကွြ်ပခင်း (လိင်အဂဂါကို ဖျက်ဆီးပခင်း)။

V အတင်းအဓ္မ ပြည့်တန်ဆာပြုပခင်း။

V အတင်းအဓမ္မ ကဝလးမေနိုင်ဝအာင်ပြုပခင်းများ ြါေင်ြါသည်။

ဝေါဟာေနှင့် ြတ်သက်၍ သတိပြုေန် - မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနှင့် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုဝေါဟာေနှင့် ြတ်သက်၍ သတိပြုေန် - မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနှင့် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှု

 မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနှင့် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှု ြုံသဏ္ဌာန် အမျ ိုးမျ ိုးတို့၏ အဝပခခံအဂဂါေြ်များ

မှာ အတူ တူြင် ပဖစ်ြါသည်။ သို့ဝသာ်လည်း မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုတွင် အပခားသက်ဝသ အဝထာက်အထား

များလိုအြ်ပြီး၊ “လိင်မှုသဝဘာ သဘာ၀အေ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော ကျူးဝကျာ်ခံေပခင်း” ပဖစ်ဝကကာင်းပြသ

ေန်လိုအြ်ြါသည်။ လိင်မှုဆိုင်ောအကကမ်းဖက်မှုတွင် မူြို၍ ကျယ်ပြန့်ဝသာ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ေှိပြီး၊ 

“လိင်မှုဆိုင်ော သဝဘာသဘာ၀ေှိသည့်  လုြ်ဝဆာင်ချက်အားလုံး”  ကိုေည်ညွှန်း  ဝဖာ်ပြနိုင်ြါသည်။

၄၇။ Radhika Coomaraswamy,အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် အကကမ်းဖက်မှုကို စုံစမ်းတင်ပြသူ အောေှိ၏ အစီေင်ခံစာ“ဒ္ခုသည်အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် လိင်မှုဆိုင်ော
အကကမ်းဖက်မှု များ၊ ကာကွယ်မှုဝြးေန်နှင့် တုံ့ပြန်ဝဆာင်ေွက်ေန် လမ်းညွှန်ချက်များ” ” Special Rapporteur on Violence Against Women, Sexual 
Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response, 1995. See also, အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း အဆုံးသတ်ဝစ
ဝေး ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် Declaration on the Elimination Against Women, Article 2, 20 December 1993, http://www.ohchr.org/english/
law/eliminationvaw.htm, (last visited 23 August 2006); 

  အပြည်ပြည်ဆိုင်ော တေားခုံရုံးဆိုင်ော ဝောမဥြဝဒပြဌာန်းချက်များ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7 (1)(g), 17 July 
1998, http:// www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm (last visited 23 August 2006); Amnesty International 

 အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လွတ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏ လက်စွဲစာဝစာင်။ မုဒိမ်းမှုကို စစ်လက်နက်တခုသဖွယ်အသုံးခasနကကပခင်း။ Rape as a Tool of War: 
A Fact Sheet, http://www.amnestyusa.org/women/ (last visited 23 August 2006); Radhika Coomaraswamy, Special Rapporteur on the 
Violence Against Women Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response, 1995. 

၄၈။ ဤဥြမာများမှာ မဆုံးနိုင်ဝအာင်များစွာေှိြါသည်။ သတိပြုေန်မှာ မည်သို့ဝသာ လိင်မှုက္စိမျ ိုးကို မဆို အတင်းအကျြ်သဝဘာပြုပခင်း ပဖစ်ဝစ၊ လူတဦး၏
ဆက်ကို ဆန့်ကျင်၍ ပြု သည်ပဖစ်ဝစ၊ နိုင်ငံဝတာ်အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ြါေင်ြတ်သက်လျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒကိုချ ိုးဝဖာက်ပခင်း ဝပမာက်
နိုင်ြါသည်။
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(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ လိင်လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခံေပခင်းတွင် မည်သည့်(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ လိင်လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခံေပခင်းတွင် မည်သည့်

အဂဂါေြ်များ ြါေင်သနည်း။အဂဂါေြ်များ ြါေင်သနည်း။

 လိင်ဝဖျာ်ဝပဖဝေး လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခံေပခင်းအား လူ့အခွင့်အဝေး

ချ ိုးဝဖာက်မှု တခုအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန်အတွက် ဝအာက်ဝဖါ်ပြြါ အဂဂါေြ် (၄) ခု သက်ဝသ

ထင်ေှားဝကကာင်း တင်ပြေြါမည်။၄၉

၁။ လိင်ဆက်ဆံမှုြုံစံတခုခု

၂။ အတင်းအကျြ် လုြ်ဝဆာင်ပခင်း သို့မဟုတ် အလိုမတူပခင်း 

၃။ ဝငွဝြးပခင်း သို့မဟုတ် အလားတူြုံစံတမျ ိုးမျ ိုး

၄။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် တို့ ပဖစ်သည်။

၄၉။ အလိုတူပခင်း၊ အတင်းအကျြ်ပြုပခင်းဆိုဝသာအချက်ကို ကျူးလွန်သူ၏ အပမင်ဆိုသည်ထက် ကျူးလွန်ခံေသူ၏ အပမင်မှတဆင့် ဆုံးပဖတ်သင့်သည်။
ကျူးလွန်သူအတွက် အတင်းအကျြ်ဖိအားပဖင့်လုြ်ဝဆာင်ပခင်းဟူ၍ မထင်မှတ်ဝသာ်လည်း ကျူးလွန်ခံေသူအဖို့မှာမူ အလွန်ပြင်းထန်ဝသာ ဖိအားတခု
အပဖစ် ပမင်ဝတွ့ေနိုင်သည်။ အလားတူစွာြင်အပဖစ်အြျက်သည်

 အလိုမတူပခင်း သို့မဟုတ် အင်အားသုံးပခင်းပဖစ်-မပဖစ်ကိုလည်း ကျူးလွန်ခံေသူ အဝတွ့အကကုံတွင်သာ အာရုံစိုက်လုြ်ဝဆာင်ေန်အဝေးကကီးသည်။ အချ ို ့
သုံးသြ်သူများကဝငွဝကကးအလွန် လိုအြ်ဝနမှုအြါအေင် လိင်လုြ်ငန်းအား မပဖစ်မဝနလုြ်ဝဆာင်ဝနေမှု၏ အချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်
ပြန့် ရှုပမင်ထားကကသည်။ Report of the Special Rapporteur on the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the 
Prostitution of Others, United Nations document E/1983/7, 1983, para. 23; Kathleen Barry, The Prostitution of Sexuality, 1995. 

 လိင်လုြ်ငန်းလုြ်ဝဆာင်သူများ သမ္ဂအြါအေင် အပခားသူများက ဝငွဝကကးလိုအြ်ချက်အား ြိုြိုသာသာဝပြာပခင်းကို သတိထားကကပြီး၊ မပဖစ်မဝန လိင်
လုြ်ငန်းအတွင်း လုြ်ဝဆာင်ဝနေပခင်းအား တန်ပြန်ဝဆာင်ေွက်ေန်အတွက် အဝကာင်းဆုံးဝသာ နည်းလမ်းတခုအပဖစ် လိင်လုြ်ငန်းလုြ်ဝဆာင်သူများ
ကို ဥြဝဒ အေ အဝေးယူပခင်းမပြုေန် စည်းရုံးလှုံ့ဝဆာ်ဝနကကသည်။
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(ခ) အလိုမတူမှု သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် ပြုလုြ်ဝသာ အဝပခအဝနများ၏ ဥြမာများက အဘယ်(ခ) အလိုမတူမှု သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ် ပြုလုြ်ဝသာ အဝပခအဝနများ၏ ဥြမာများက အဘယ်

 နည်း။ နည်း။

 အလိုမတူမှု သို့မဟုတ် အတင်းအကျြ်ပြုလုြ်ဝသာ အဝပခအဝနများဆိုသည်မှာ ကျူးလွန်ခံ

ေသူ၏ လွတ်လြ်စွာ ဝေွးချယ်ခွင့်များ ဖယ်ေှားခံေဝသာ အဝပခအဝနများကို ဆိုလိုသည်။ ထိုအဝပခ 

အဝနတွင်

V ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း

V အင်အားသုံးပခင်း

V နစ်နာဝစဝသာ အပြုအမူ ဆက်ဆံခံေမည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း၊ ဥြမာ- လိုအြ်ဝသာ ခံစား

ခွင့်ကို ပငင်းြယ်ခံေမည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း သို့မဟုတ် ေန်ဝဆာင်မှု ေေှိမည့်အခွင့်အဝေး

ကို ပငင်းြယ်ခံေမည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် အပခားသူများကို 

ထိခိုက်အန္တောယ်ပြုမည်ဟု ပခိမ်း ဝပခာက်ပခင်း။

V ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော သို့မဟုတ် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ော ချွတ်ယွင်းမှု၊ ဥြမာ မသန်စွမ်းပဖစ်ပခင်း၊ အသက်

အေ ကွာဟမှုေှိပခင်း၊ သို့မဟုတ် မူးယစ်ဝဆးေါးသုံးစွဲပခင်း၊ အေက်ဝသစာသုံးစွဲထားပခင်း၊ ဝဆး

သုံးစွဲထားပခင်း။

(ဂ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ- လိင်ဝဖျာ်ဝပဖဝေး လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခံေပခင်း(ဂ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ- လိင်ဝဖျာ်ဝပဖဝေး လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခံေပခင်း

 လိင်ဝဖျာ်ဝပဖဝေး လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းခံေပခင်းအား လိင်မှုဆိုင်ော

အကကမ်းဖက်မှုြုံစံတခုအပဖစ် တားပမစ်ထားသည်။ ထို့ဝကကာင့် လိင်မှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကိုတား 

ပမစ်ြိတ်ြင်ထားဝသာ တေားဥြဝဒဆိုင်ော  သဝဘာတူချက်များက လိင်လုြ်ငန်းအတွင်းသို့အတင်း 

အကျြ် သွတ်သွင်းပခင်းကိုလည်း တားပမစ်ထားသည်။  သို့ဝသာ်  အချ ို ့သဝဘာတူညီချက်များက လိင်

ဝဖျာ်ဝပဖဝေးလုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအကျြ် သွတ်သွင်းပခင်းကို တိတိကျကျတား ပမစ်ထားသည်။ 

ထိုသဝဘာတူညီ ချက်များမှာ-

V အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းြုံစံအားလုံးြဝြျာက်ဝေးဆိုင်ော ကမ္ဘာ့ကုလသမ္ဂ 

သဝဘာတူညီချက် (CEDAW)၊ ြုဒ်မ- ၆။
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V ဂျနီီဗာ သဝဘာတူညီချက်၊ အခန်း ၂၇

V ဂျနီီဗာသဝဘာတူညီချက်၏ ဝနာက်ဆက်တွဲ သဝဘာတူညီချက် ၁၊ ြုဒ်မ ၇၅ (၂) (ခ) နှင့် ၇၆

 (၁)

V ဂျနီီဗာသဝဘာတူညီချက်၏ ဝနာက်ဆက်တွဲ သဝဘာတူညီချက် ၂၊ ြုဒ်မ ၄ (၂) (င)

V နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ော တောရုံး၏ ဝောမသဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၇ (၁) (ဆ)။

 လိင်လုြ်ငန်းအတွင်းသို့ အတင်းအကျြ် သွတ်သွင်းပခင်းကို နိုင်ငံတကာ ဓဝလ့ထုံးတမ်း ဥြဝဒ

များအေလည်း တားပမစ်ထားသည်။

(ဃ) လိင်လုြ်ငန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းပခင်း ဟူဝသာအချက်ကို ထင်ေှားဝကကာင်းပြော (ဃ) လိင်လုြ်ငန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းပခင်း ဟူဝသာအချက်ကို ထင်ေှားဝကကာင်းပြော 

တွင် မည်သည့်ဝငွဝကကးဝြးမှုမျ ိုး က ဆက်နွယ်ြတ်သက်မှုေှိသနည်း။တွင် မည်သည့်ဝငွဝကကးဝြးမှုမျ ိုး က ဆက်နွယ်ြတ်သက်မှုေှိသနည်း။

 လိင်လုြ်ငန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းပခင်း ချ ိုးဝဖာက်မှုကို ထင်ေှားဝကကာင်း ပြသေန်

အတွက် တစံုတဝယာက်သည် အခဝကကးဝငွဝြးသည့်ြံုစံတခုခုပဖင့် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုေမည်ပဖစ်သည်။ ထို

ဝြးဝချမှုတွင် ဝငွဝကကးအပဖင့်အေ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ အစားအစာ သို့မဟုတ် အေတ်အထည်စသည့်

ရုြ်ေတ္ထုြစ္စည်းအေ အကျ ိုးအပမတ်ေှိဝစဝသာ ြုံစံတခုခုပဖစ်နိုင်သည်။ သို့ဝသာ် ခံစားခွင့်ေေှိသူသည်

ကျူးလွန်ခံေသူကိုယ်တိုင် ပဖစ်ချင်မှ ပဖစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆက်ဆံနိုင်ဝစေန် စီစဉ်ဝြးသူတဦး ဦးက

ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ အပခားသူထံသို့ လွှဲဝပြာင်းဝြးသူ တဦးဦးကဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ဝြးဝချမှုကို 

ေေှိနိုင်သည်။၅၀

(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(င) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒ အေဆိုလျှင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေတေြ်က လုြ် 

ဝဆာင်ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ

အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကို ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထား

၅၀။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များ ပဖစ်သည်။
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ေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း”ကို ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သို့ပဖစ်

ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ်

ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတ

ဦးက လိင်လုြ်ငန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းောတွင် ကျူးလွန်ြါေင်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ် ဝဆာင်ချက်တွင်

တေားေင် အသိအမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ

ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့်ြတ်သက်

၍ လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန် ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။ 

သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ လိင်လုြ်ငန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းပခင်း တဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်

များကို အပြစ်ဝြး အဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင်  အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုး

ဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီးြု

ဂ္ဂလလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု

ကဲ့သို့အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သားများ

၏ အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြုမူ ဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင် ဝဆာင်ေွက်

ဝနမှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေှိနိုင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့်အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်း သတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

 အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေကကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊  အစိုးေမဟုတ်ဝသာ  အပခား အင်အားစုများ  (Non State Actors - NSA) က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ ဆိုလျှင် အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ ဆိုလျှင် အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း၅၁၅၁၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်

နည်း။ နည်း။ 

 အတင်းအဓ္မလက်ထြ်ဝစပခင်းကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖါက်မှုတေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်းပြုေန်အ

လို့ငှာ ဝအာက်ြါအဂဂါေြ် (၃) ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်းဝဖါ်ပြေြါမည်။

၁။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကို တေားေင် ဝြါင်းဖက်ဝြးပခင်း။

၂။ နိုင့်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း၊ သို့မဟုတ် သတို့သား၊ သတို့သမီး တဦးဦး၏ ဆန္ဒမြါေှိပခင်း။ 

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

၅၁။ အတင်းအဓ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းကို တားပမစ်သည့် အဓိက အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များတွင် ဝအာက်ြါတို့ ြါေင်သည်။
- နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ ၁၆ (၂)
- လူမှုအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေးအခွင့်အဝေးများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ောသဝဘာတူညီချက်၊ (ICCPR) ြုဒ်မ ၂၃ (၃)။ ပမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ဝေးထိုး

 ထားပခင်းမေှိြါ။
- စီးြွားဝေး၊ လူမှုဝေးနှင့် ယဉ်ဝကျးမှုဆိုင်ော အခွင့်အဝေးများနှင့် ြတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်။ (ICESR) ြုဒ်မ ၁၀၊ ပမန်မာနိုင်ငံ

က လက်မှတ်ဝေးထိုးထားပခင်း မေှိြါ။
- အမျ ိုးသမီးများကို နည်းဝြါင်းစုံနှင့် ခွဲပခားဖိနှိြ်ဆက်ဆံမှုများြဝြျာက်ဝစဝေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ောသဝဘာတူညီချက်၊(CEDAW) ြုဒ်မ ၁၆(၁-ခ) 

အဝထွဝထွအကကံပြုချက် အမှတ် -၂၁ ပဖင့် ထြ်မံတိုးချဲ့ထားသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံက ဤသဝဘာတူညီချက်ကို ချွင်းချက်ပဖင့် သဝဘာတူညီ လက်မှတ်ဝေး
 ထိုး ထားသည်။
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(ခ) အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ော၌ မည်သည့် ဝြါင်းဖက်ဝြးမှုမျ ိုးနှင့်(ခ) အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ော၌ မည်သည့် ဝြါင်းဖက်ဝြးမှုမျ ိုးနှင့်

 သက်ဆိုင် သနည်း။ သက်ဆိုင် သနည်း။

 လင်မယားအပဖစ် ဝြါင်းဖက်ဝြးမှုသည် အစိုးေ၏ ပြည်တွင်းတည်ဆဲဥြဝဒအေ ထိမ်းပမား

လက်ထြ်ဝြးပခင်း ပဖစ်ဝပမာက်ေန် လိုအြ်သည်။ နိုင်ငံတကာဥြဝဒတွင် ထိမ်းပမားလက်ထြ်ပခင်းနှင့် 

ြတ်သက်၍ တိကျဝသာ အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မြါေှိဝချ။ သို့ဝစကာမူ လက်ထြ်ထိမ်းပမားပခင်းဆိုသည်

မှာ လူနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဝြါင်းဖက်မှုပဖစ်သည်ကို ဝယဘုယျနားလည်ထားကကြါသည်။ အများအားပဖင့်

ထိမ်းပမား လက်ထြ်ပခင်းတေြ်သည် အခွင့်အာဏာေှိဝသာ အေြ်ဘက်ဆိုင်ောနှင့် ဘာသာဝေးဘက်

ဆိုင်ော အာဏာြိုင်များ၏ အသိအမှတ်ပြုခံထားေပြီး၊ ၎င်းတွင် မိသားစု အခွင့်အဝေးနှင့် တာေန်အား 

လုံးြါေှိြါသည်။

ဝေါဟာေနှင့်ြတ်သက်၍သတိပြုေန် - စီစဉ်ဝြးဝသာ လက်ထြ်ပခင်း (Arranged Marriages) နှင့်  စီစဉ်ဝြးဝသာ လက်ထြ်ပခင်း (Arranged Marriages) နှင့် 

အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း (Forced Marriages)။အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း (Forced Marriages)။

 စီစဉ်ဝြးဝသာ လက်ထြ်ပခင်းဆိုသည်မှာ ေည်ေွယ်ထားဝသာ သတို့သားနှင့် သတို့သမီးတို့ကို 

လက်ထြ်ဝြးေန်  ဆုံးပဖတ်ော၌ မိသားစုေင်များ ဦးဝဆာင်ြါေင်ဝသာ သာမန် ယဉ်ဝကျးမှုဓဝလ့ တခု

ပဖစ်သည်။ စီစဉ်ဝြးဝသာ လက်ထြ်ပခင်း၌ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးမှ ဝဆွမျ ိုးများ၏ စီစဉ်ဝြးမှုကို လက်ခံ

မည်လား၊ ပငင်းြယ်မည်လား ဝေွးချယ်ကကသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်က လက်ထြ်ပခင်းအတွက် လွတ်လြ်

စွာသဝဘာတူ ခွင့်ပြုသပဖင့် စီစဉ်ဝြးဝသာ လက်ထြ်ပခင်းသည် အတင်းအဓမ္မလက်ထြ်ဝစပခင်းဟု မ

ဆိုနိုင်ဝြ။ သို့ောတွင် စီစဉ်ဝြးဝသာ လက်ထြ်ပခင်းတွင် တဘက်ဘက်က ဆန္ဒမြါေှိပခင်း၊ သို့မဟုတ် 

- လက်ထြ်ထိမ်းပမားပခင်းအတွက် သဝဘာတူပခင်းဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်။ လက်ထြ်ထိမ်းပမားပခင်းအတွက် အငယ်ဆုံးအသက်နှင့် 
လက်ထြ်ထိမ်းပမားပခင်းအတွက် မှတ်ြုံတင်ပခင်း။ ြုဒ်မ ၁ (၁)။ ပမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ဝေးထိုးထားပခင်း မေှိြါ။

- ကျွန်ပြုမှု၊ကျွန်ကုန်ကူးမှု၊ ကျွန်ပြုမှုနှင့်အလားတူပဖစ်သည့် အင်စတီကျူးေှင်းများနှင့် လုြ်ဝဆာင် ကျင့်သုံးဝနမှုများ  ဖျက်သိမ်းပခင်းဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ 
သဝဘာတူညီချက် ဝနာက်ထြ်ပဖည့်စွက်မှု။ ြုဒ်မ ၁ (ဂ)၊ ပမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ဝေးထိုးထားပခင်း မေှိြါ။

- ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကလည်း အတင်းအဓ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းကို ထင်ေှားသိသာစွာ တားပမစ်ထားကကြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်- ဥဝောြ 
ဝကာင်စီ ဆုံးပဖတ်ချက်အမှတ် ၁၄၆၈၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဝအာက်တိုဘာလ ၅ ေက်၊ နှင့် အ္စလမ်မစ် ညီလာခံ အဖွဲ့အစည်း ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် (ြုဒ်မ -၅)၊ 
အလားတူ အဝေှ့ဝတာင်အာေှ နိုင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယံ) ၏ သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုးေပခင်း မေှိဝသးြါ။

- ဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိဝသာ အတင်းအဓ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းကို တားပမစ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒမှတ်တမ်းများလည်း ေှိြါသည်။ 
ဥြမာ အားပဖင့် အမျ ိုးသမီးများကို နည်းဝြါင်းစုံပဖင့် ခွဲပခားဖိနှိြ်ဆက်ဆံပခင်းများ အဆုံးသတ်ဝစဝေး ကုလသမဂ္ဂ ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် (ြုဒ်မ ၆-၂
 (က) ပဖစ်ြါသည်။

 ဤမှတ်တမ်းများကို ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ေယူနိုင်ြါသည်။ (၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ဝနာက်ဆုံး ကကည့်ရှုချက်အေ) (http://
www.2.orchr.org/ english/law/) 

 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ (CIL) ကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြုထားပခင်း မေှိြါ။ (CIL) သည် အစိုးေ၏ ဝယဘုယျ
လုြ်ဝဆာင်ချက်မှ လာသည့် ဥြဝဒဝကျာရိုး တခုပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။ 
သို့ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှု မေှိြါ။

 အဓ္မလက်ထြ်ဝစပခင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများအေ တားပမစ်ထားြါသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ်ပြ
ြါ အပြည်ပြည် ဆိုင်ောသဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုးမထားဝသာ်လည်း၊ ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင့် ဆက်နွယ်
မှုေှိ ဝနသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်းမှုမေှိဝစေန် အစဉ်အဆက် ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည်ပဖစ်သည် 
Prosecutor v. Brima et. al, Special Court of Sierra Leone, Appeals Chamber, 22 February 2008.  ဝဖဝဖေါေီလ ၂၂ ေက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆီော လီ
ယွန်း အထူးတေားခုံရုံးနှင့် ြတ်သက်၍ အယူခံခုံရုံးကိစ္စကို ကကည့်ြါ။
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နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုသည့်  လက္ခဏာအချ ို ့ ြါေှိဝနြါက ၎င်းသည် အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း ပဖစ်

သွားနိုင်ြါသည်။

(ခ) သဝဘာတူမှုေယူပခင်းမေှိသည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် အတင်းအကကြ်ပြုသည့် အဝပခအဝနပဖင့် (ခ) သဝဘာတူမှုေယူပခင်းမေှိသည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် အတင်းအကကြ်ပြုသည့် အဝပခအဝနပဖင့် 

လက်ထြ်ဝစပခင်းတို့၏ သာဓကများကား အဘယ်နည်း။လက်ထြ်ဝစပခင်းတို့၏ သာဓကများကား အဘယ်နည်း။

 အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းဆိုင်ော သဝဘာတူမှု ေယူပခင်းမေှိသည့်အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ်

အတင်းအကကြ်ပြုသည့် အဝပခအဝနဆိုသည်မှာ တဦးဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး၏ လွတ်လြ်

စွာ ဝေွးချယ်ခွင့်ကို လျစ်လျူရှုသည့် အဝနအထား၊ သို့မဟုတ် စီစည်မှုကို အပြည့်အေ နားလည်ပခင်း

မေှိဘဲ ဆန္ဒမြါ လက်ထြ်လိုက်ေဝသာ အဝနအထားကို ဝခါ်ြါသည်။ ဤအဝပခအဝန အချနိ်အခါများ

တွင် ဝအာက်ြါအ ဝနအထားတို့ ြါေင်ြါသည်။၅၂ 

V မိသားစုေင်များက စိတ်ဓါတ်ဝေးအေ ဖိအားဝြးပခင်း။၅၃ 

V ဝကကာက်လန့်ဝစပခင်း။

V အင်အားသုံးပခင်း။

V တဦးတဘက် သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးကို ဒုက္ခဝြးမည်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း။

V ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ော သို့မဟုတ် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ော မသန်စွမ်းချနိဲ့ပခင်း။ သာဓကအားပဖင့်၊ မသန်မ

စွမ်း ပဖစ်ဝနပခင်း၊ အသက်အေွယ် ငယ်လွန်းပခင်း၊ မူးယစ်ဝဆးေါးပဖစ်ဝစ၊ အေက်ဝသစာပဖစ်

ဝစ၊ အပခားဝဆးေါးများ ပဖစ်ဝစ တိုက်ဝကျွးထားပခင်းတို့ ပဖစ်သည်။

၅၂။ နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆက်ြါေှိပခင်းဆိုသည်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ အပမင်ဖက်မှ မဟုတ်ဘဲ နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်
ဘက်မှ အပမင်သာပဖစ်သည်။ ကျူးလွန်သူဘက်က နိုင်ထက်စီးနင်းပြုပခင်းမေှိဟု ယူဆနိုင်ဝသာ်လည်း၊ နစ်နာေသူ ဘက်ကမူ နိုင်ထက်စီးနင်း
 အတင်းအကျြ်ပြု သည်ဟု ပမင်နိုင်သည်။ ဤအတွက်ဝကကာင့် နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိပခင်းဆိုသည်မှာ နစ်နာ
ေသူ ကာယကံေှင်၏ အဝတွ့အကကုံအေသာ ဆုံးပဖတ်ေမည်။

၅၃။ လူကုန်ကူးဝောင်းချမှု (အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကဝလးများကိုဝောင်းချမှု)အေ နစ်နာေသူများကို လူ့အခွင့်အဝေးရှုဝထာင့်မှ ဝလ့လာ အစီေင်ခံ
တင်ပြသူ အထူးအောေှိ ဆစ်ဂမာ ဟူဒါ [l'g Sigma Huda, Report of the Special Rapporteur on the Human Rights Aspects of the Victims of 
Trafficking in Persons, Especially Wom- en and Children က ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါေီလတွင် ဝဖာ်ပြောတွင် “အမျ ိုးသမီးတဦးကို လက်ထြ်ဝစေန်
 အတင်းအကျြ်ဩဇာပြုော၌ ဝပြာင် အင်အားသုံးပခင်း မဟုတ်ဘဲ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖိအားဝြးဝနပခင်း သို့မဟုတ် လှည့်ဖျား အသုံးချဝနပခင်း နည်းဝြါင်းစုံ 
ြါေင်သည်။ အကယ်၍ သင့်ဝတာ်သူကို ပငင်းြယ်ြါက ေြ်ေွာလူမှုအသိုင်းအေိုင်းအလယ် သူမ၏ မိသားစုအဝနနှင့်  ဒုက္ခဝောက်လိမ့်မည် စသပဖင့် 
ဝပြာဆိုဝနပခင်းသည်လည်း အင်အားသုံးပခင်းအပဖစ် နားလည် မှတ်ယူသည်။” ဟု ဝဖာ်ပြထားသည်။
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(ဂ) အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း၏ သာဓကအချ ို့(ဂ) အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း၏ သာဓကအချ ို့

 တဦးတဘက်မှ လွတ်လြ်မှုနှင့် အပြည့်အေသဝဘာတူမှု လုံး၀မေှိဘဲ လက်ထြ်လိုက်ေပခင်း 

သည် အတင်းအဓမ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်းဝပမာက်ြါသည်။ တခါတေံ၌ အများကျင့်သုံးဝလ့ေှိဝသာဓဝလ့ 

ထုံးစံအေ  သို့မဟုတ် ရိုးောအစဉ်အလာအေ လက်ထြ်ထိမ်းပမားမှုများသည်  အတင်းအဓမ္မလက်ထြ်

ဝစပခင်း အပဖစ်သို့ဝောက်သွားပြီး၊ နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖါက်ော ဝောက်သွားတတ်ြါသည်။ ထိမ်း 

ပမားလက်ထြ်ပခင်းအပဖစ်သို့ ဝောက်သွားခဲ့ဝသာ အတင်းအဓ္မ လက်ထြ်ဝစပခင်း၏ သာဓကများမှာ၅၄ 

V အဝြကးဝလျှာ်ြစ်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် (သတို့သားအတွက်) မဂဂလာဝကကး၊ သို့မဟုတ် စီးြွားဝေး 

အကျ ိုးအပမတ်အတွက် လက်ထြ်ဝစပခင်း။

V အဝမွဆက်ခံပခင်းအပဖစ် လက်ထြ်ဝစပခင်း၊ သာဓကအဝနနှင့် မုဆိုးမ၊ မုဆိုးဖို တဦးအား 

ဝသဆုံးသူ လင်ဝယာက်ျား၊ ဇနီး၏ ဝဆွမျ ိုးတဦးဦးနှင့် လက်ထြ်ဝစပခင်း။

V တေားမေင်ချုြ်ဝနှာင်ထားပခင်း သို့မဟုတ် ပြန်ဝြးဆွဲပခင်းအားပဖင့် လက်ထြ်ဝစပခင်း။

V ကိုယ်ေန်ေှိပြီးဝနာက်မှာ အေှက်ေပခင်းမပဖစ်ေဝအာင် လက်ထြ်ဝစပခင်း။

V ကကုံော လိင်ဆက်ဆံပခင်း (လိင်ရှုြ်ဝြွပခင်း) မပြုဝအာင် လက်ထြ်ဝစပခင်း။

V မိသားစုတစုမှာ မဝတာ်တဆဝသဆုံးဝစမှု အတွက် အဝလျာ်ဝြးသည့် အဝနနှင့် လက်ထြ်

ဝစပခင်း။

V မယားအများယူသည့် အဝနနှင့် လက်ထြ်ဝစပခင်း။

V အေွယ်မဝောက်ဝသးသူများကို လက်ထြ်ဝစပခင်း။

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒ အေဆိုလျှင် သတ်ပဖတ်ပခင်းနှင့် အစဝဖျာက်ြစ်ပခင်း အမှုဝပမာက်ဝစ

ေန်အတွက် အစိုးေတေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ဝတာ်

၅၄။ ဤသာဓကများမှာ ဝဖာ်ပြ၍မဆုံးနိုင်ဝအာင်ေှိသည်။ စိတ်တွင်မှတ်သားထားေန်မှာ ဝြါင်းဖက်သူနှစ်ဦး၏ အလိုဆက် သဝဘာတူညီမှုမေှိဘဲ လက်ထြ်မှု
အား လုံးသည် အပြည် ပြည်ဆိုင်ောဥြဝဒကုိ ချ ိုးဝဖာက်မှု ဝောက်ဝစနိုင်ြါသည်။ Sigma Huda, Report of the Special Rapporteur on the Human 
Rights Aspects of the Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children လူ့အခွင့်အဝေးဝကာ်မီတီ၊ ဇန်နေါေီလ ၂၄ ေက်၊ ၂၀၀၇ 
ခုနှစ်။
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မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ လူများနှင့်အေင်းအပမစ်များကို

ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာအမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်)အဖွဲ့အစည်း” ကို 

ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။၅၅ သို့ပဖစ်ောအစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည်ချ ိုးဝဖာက်

မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ေြါသည်။ သာဓက အားပဖင့်ဝဖါ်

ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတဦးက အတင်းအဓမ္မလက်ထြ်မှုတွင်ကျူးလွန်ြါေင် သည်ဆိုော၌ အစိုးေ

လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။၅၆ အစိုးေ လုြ်ဝဆာင်ချက်

တွင် တေားေင်အသိ အမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွား

ဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် 

ြတ်သက်၍လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်

ြါသည်။၅၇  

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီး

ြုဂ္ဂလိကလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတ

ခုကဲ့သို့ အာဏာ ကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သား

များ၏အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံပြည်သူ့စစ်

များနှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြုမူ ဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေသူတို့လုြ်ကိုင် ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေှိနိုင်သည်။

 နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

၅၅။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vix, ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (State) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေတွင် 
မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။

၅၆။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။

၅၇။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောည်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏ လုြ်ေြ်ကို
 သက် ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောည်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိ
လိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။
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တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေမှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေကကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊  အစိုးေမ  ဟုတ်ဝသာ  အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်း ပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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ဝေါဟာေနှင့်ြတ်သက်၍သတိပြုေန်။ ဝေါဟာေနှင့်ြတ်သက်၍သတိပြုေန်။ 

 နိုင်ငံတကာ စာချုြ်စာတမ်း ပြဌာန်းချက်များသည် လူတဦးချင်းလွတ်လြ်မှုဆိုင်ောချ ိုးဝဖာက်

မှုအဝကကာင်းကို ေှင်းလင်းဝဖါ်ပြော၌ “ဖမ်းဆီးမှု” (arrest) နှင့် “ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှု” (detention) 

ဟူဝသာ စကားေြ်များကို သုံးစွဲြုံ ဝေှ့ဝနာက်ညီညွတ်ပခင်း မေှိဝချ။ အချ ို ့ဝသာ စာချုြ်စာတမ်း 

ပြဌာန်းချက် များက ဤ ဝေါဟာေကို ဖမ်းဆီးပခင်း (apprehension)၊ ချုြ်ဝနှာင်ပခင်း (incarceration)၊ 

ဝထာင်ချပခင်း (imprisonment) စသည့် စကားေြ်များအတွက်ြါ အသုံးပြုဝလ့ ေှိကကသည်။ ဝေှ့ဝနာက်

ညီညွတ်ဝေးအတွက် ဤစာဝစာင်က “ဖမ်းဆီးမှု”နှင့် “ချုြ်ဝနှာင်မှု”“ဖမ်းဆီးမှု”နှင့် “ချုြ်ဝနှာင်မှု”ဟူ၍သာ သုံးြါမည်။
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(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုတို့၏ အဂဂါေြ်များ(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုတို့၏ အဂဂါေြ်များ

 ကား အဘယ်နည်း။ ကား အဘယ်နည်း။

 ၁။ မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုကို လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုတေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်း 

ပြုေန်အလို့ငှာ ဝအာက်ြါ အဂဂါေြ် (၄) ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်းဝဖါ်ပြေြါမည်။၅၈

(က) လူတဦးတဝယာက်ကို ဖမ်းဆီးပခင်း သို့မဟုတ် အချုြ်ခန်းသို့ြို့ပခင်း။ 

(ခ) တေားဥြဝဒမဲ့ အတင်းအကျြ်ပြုမှု။

(ဂ) ြုဂ္ဂိုလ်ဝေး လွတ်လြ်မှုကို ရုြ်သိမ်း ထိခိုက်ဝစပခင်း။

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

(ခ) မတေား ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုဆိုသည်မှာ(ခ) မတေား ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုဆိုသည်မှာ

 အကယ်၍ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ချုြ်ဝနှာင်မှုများသည် တေားဥြဝဒနှင့် မညီပခင်း၊ (သို့မဟုတ်) 

အဝကကာင်းပြချက် မဝြးနိုင်ပခင်း၊ (သို့မဟုတ်) မတန်တဆပဖစ်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် ကံဝသကံမ (ကကိုတင်

တွက်ချက်၍) မဝပြာနိုင်ပခင်းတို့ ေှိဝနြါလျှင် မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုဟု ဆိုနိုင်

ြါသည်။၅၉ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ ဝအာက်ြါအဝပခအဝနများ၌ ဖမ်းဆီးချုြ်ဝနှာင်ပခင်း ပြု

ြါက တေားဥြဝဒမဲ့ အတင်းအကျြ်ပြုမှု၊ အပဖစ်မှတ်ယူြါသည်။

၅၈။ အဓိကကျဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒများက အတင်းအကျြ် ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုကို ြွင့်ြွင့်လင်းလင်း တားပမစ်ထားကကြါသည်။ ဤ ဥြဝဒ
များတွင်-

 - အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း  Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 9;
 - လူမှုအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေး များဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် (ICCPR), Article 9(1)တို့ပဖစ်သည်။ 
 - ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကလည်း အတင်းအကျြ် ဖမ်းဆီးပခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်ပခင်းကို တားပမစ်ဝကကာင်း ဝဖာ်ပြထားကကြါသည်။ 

ဥြမာ- ဥဝောြနိုင်ငံ များ၏ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် the European Convention on Human Rights (Article 5(1)) အာဖေိကနိုင်ငံ
များ ၏ သဝဘာတူညီချက် ြဋိညာဉ်စာတမ်း the African Charter (Article 6)၊အဝမေိကတိုက်နိုင်ငံများ၏ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် 
the American Convention on Human Rights (Article 7) တို့ ပဖစ်သည်။ အာဆီယံအဖွဲ့တွင် အလားတူ သဝဘာတူညီချက်ေှိဝသာ်လည်း လက်မှတ်မ
ဝေးထိုးေဝသးြါ။

 ဥြဝဒအေစည်းဝနှာင်မှု မေှိဝသာ်လည်း အတင်းအကျြ်ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းမှုကို တားပမစ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော အဝထာက်အထား၊ မှတ်တမ်း
များေှိြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- လူအားလုံးကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ထိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် အကျဉ်းချပခင်းမှ ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ောမူေါဒများ Principles for 
the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment ၏စာကိုယ် (ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ော အဝပခခံမူများ)၊ အကျဉ်းသား
များကို ပြုမူဆက်ဆံြုံအတွက် အဝပခခံမူေါဒစံများ Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (“Standard Minimum Rules”)
အကျဉ်းသားများကို ပြုမူဆက်ဆံြုံအတွက်အဝပခခံမူများ the Basic Principles for the Treatment of Prisonersကုလသမ္ဂ၏ အေွယ်မဝောက်
ဝသးသူများကို သူတို့၏ လွတ်လြ်ခွင့် မဆုံးရှုံးေဝစဝေးအတွက် ကာကွယ်ဝြးမှုဆိုင်ောဥြဝဒများ UN Guidelines for the Protection of Juvenile 
Delinquency, and the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty ကုလသမ္ဂ၏ အေွယ်မဝောက်ဝသးသူများကို တေားစီေင်
ဝေးအုြ်ချုြ်မှုလုြ်ထုံးများအတွက် အနိမ့်ဆုံးအဝပခခံမူများ UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The 
Beijing Rules”) ဥြဝဒစည်းကကြ်ဝေးအောေှိများ အင်အားသုံးမှုနှင့် ဝသနတ်၊လက်နက်များကို အသုံးချဝေးအတွက် အဝပခခံမူများBasic Principles on 
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials ောဇေတ်မှုများတွင် သားဝကာင်ပဖစ်ေသူများအတွက် တေားမျှတမှုနှင့်အာဏာ
 အလွဲသုံးစားပြုမှုဆိုင်ော အဝပခခံမူများ ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse 
of Power သီးပခားလွတ်လြ်စွာ တေားစီေင်မှုဝအာက်တွင် အဝပခခံမူများအတိုင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ပြုမူဆက်ဆံဝေးနှင့် ောဇေတ်မှုများတားဆီး
 ကာကွယ်ဝေးဆိုင်ော ကုလသမ္ဂ ၇ ကကိမ်ဝပမာက် ကွန်ဂေက် the Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders in the Basic Principles on the Independence of the Judiciaryနှင့် ကုလသမ္ဂ ကဝလးဆိုးများကို ကာကွယ်ဝြးပခင်းဆိုင်ော လမ်းညွှန်မူ
များ UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty တို့ပဖစ်သည်။

 ဤ မှတ်တမ်းများကို ဝဖာ်ပြြါအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ကကည့်ရှု ေယူနိုင်ြါသည်။ see http://www2.ohchr.org/english/law/ (last visited 27 July 
2008).

၅၉။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေးပြဌာန်းချက်များတွင် အုြ်ချုြ်ဝေးအာဏာြိုင်များနှင့် တေားဥြဝဒစည်းကကြ်ဝေးအဖွဲ့များ လိုက်နာေမည့် အနိမ့်ဆုံး
အဝပခခံစံများကို သတ်မှတ်ဝဖာ်ပြထားြါသည်။ တေားဝေးစနစ်များ၊ ဥြဝဒဝေးောအောေှိများ၊ ဥြဝဒစည်းကကြ်ဝေး အောေှိများနှင့် အပြစ်ဒဏ်ဝြးဝေး
 ဌာနများသည် ဝဖာ်ပြြါအဝပခခံ အနိမ့်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာေန် လိုအြ်သည်။ အဝကကာင်းမှာ လူတဦး၏ ြုဂ္ဂိုလ်ဝေး လွတ်လြ်ခွင့်မဆုံးရှုံးဝစ
ေန် လူတဦး၏ အခွင့်အဝေးကို အတင်းအကျြ်တားဆီးြိတ်ြင်ော ဝောက်မည်စိုးေိမ်ဝသာဝကကာင့် ပဖစ်ြါသည်။
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V တစုံတဝယာက်သည် နိုင်ငံတကာဥြဝဒက အာမခံထားဝသာ အပခခံအခွင့်အဝေးတေြ်နှင့် 

အညီ ပြုမူဝနလျှင်ပဖစ်ဝစ၊

V တေားမျှတဝသာ တေားစီေင်မှု အခွင့်အဝေးကဲ့သို့ဝသာ အပခခံကျဝသာ တေားဥြဝဒ

ဆိုင်ော ကျင့်ထုံးကို ချ ိုးဝဖာက်ပခင်း ပြုလျှင်ပဖစ်ဝစ၊၆၀

V စီေင်ချက်အတိုင်း ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးပဖစ်ဝနြါလျက် သို့တည်းမဟုတ် လွတ်ပငိမ်းချမ်းသာ ခွင့်

ေပြီးပဖစ်ဝနြါလျက် တစုံတ ဝယာက်ကို ဆက်လက်ချုြ်ဝနှာင်ထားပခင်းကဲ့သို့ဝသာ ဥြဝဒ

အဝပခခံ ကင်းမဲ့မှုမျ ိုး ပဖစ်ဝနလျှင်ပဖစ်ဝစ၊

V လက်ခံနိုင်ဝလာက်ဝသာ၊ သို့မဟုတ် လုံဝလာက်ဝသာ သို့မဟုတ် တေားမျှတဝသာ၊ သို့မ 

ဟုတ် ဝကျာသား ေင်သားမခွဲပခားဝသာ အဝကကာင်းက္စိမေှိလျှင်ပဖစ်ဝစ။၆၁

(ဂ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ-  ြုဂ္ဂိုလ်ဝေး လွတ်လြ်ခွင့်(ဂ) နိုင်ငံတကာဥြဝဒ-  ြုဂ္ဂိုလ်ဝေး လွတ်လြ်ခွင့်

 နိုင်ငံတကာဥြဝဒက ြုဂ္ဂိုလ်ဝေး လွတ်လြ်ခွင့် မတေား ရုြ်သိမ်းပခင်းကို ြိတ်ြင်တားပဖစ်ထား 

သည်။ မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုတို့သည် ြုဂ္ဂိုလ်ဝေးလွတ်လြ်ခွင့် မတေားရုြ်သိမ်း

ပခင်း အပဖစ် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒချ ိုးဝဖာက်မှု တေြ်ပဖစ်သည်။

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ

 လူြုဂ္ဂိုလ်တစုံတဝယာက်အဝနနှင့် သူ/သူမ၏ ြုဂ္ဂိုလ်ဝေးလွတ်လြ်ခွင့် ရုြ်သိမ်းခံဝနေသည့်

ကာလမှာြင်လျှင် အနိမ်ဆုံး ေှိအြ်ဝသာ ချုြ်ဝနှာင်မှုအဝပခအဝန မပြည့်စုံြါက အစိုးေများအဝနနှင့်

 နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ ဝဆာင်ေွက်ေမည့် မိမိတို့၏ တာေန်ေတ္တေားများကို ချ ိုးဝဖာက်ော ဝောက်နိုင်

၆၀။ ၃၊ မျှတစွာ စီေင်ြိုင်ခွင့်ဆိုင်ော အခွင့်အဝေးဟုဆိုော၌ မျှတဝသာ တေားခုံရုံး ေှိြိုင်ခွင့်၊ သီးပခားလွတ်လြ်ဝသာ ဥြဝဒဝေးောအာဏာြိုင်များက ကကားနာ
စီေင်နိုင်ခွင့်၊ ဥြဝဒဝကကာင်းအေ ကိုယ်စားပြုခုခံဝချြခွင့် ေေှိဝေးက္စိများြါေင်သည်။ ထိုမျှမက ြုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်သူ့ကို ဖမ်းဆီးေသည့် အဝကကာင်းချင်းော
ကိုလည်း ဝသချာအသိဝြးေန် လိုအြ်သည်။ ဖမ်း ဆီးသူအဖွဲ့များကလည်း ဖမ်းဆီးမှုမပြုမှီ ဖမ်းဆီးခွင့် ၀ေမ်းေေှိလာေန်လိုအြ်သည်။ ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ 
မှတ်စုများ (၆) နှင့် (၇) ကို ကကည့်ြါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒအေ မျှတစွာစီေင်ြိုင်ခွင့်အတွက် မည်သည့်အခွင့်အဝေးများ အဝသးစိတ်ဝဖာ်ပြထားသည်
ကို ဝတွ့ေှိေြါလိမ့်မည်။

၆၁။ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများသည် နိုင်ငံတခု၏ ပြည်တွင်းဥြဝဒအေ ဝဆာင်ေွက်ဝသာ်လည်း၊ အကယ်၍ ပြည်တွင်းဥြဝဒအေ ဖမ်းဆီးပခင်းနှင့် 
ထိန်းသိမ်းပခင်း ပြုောတွင် အတင်း အကျြ်ဖမ်းဆီးပခင်းကို တေားေင်သဖွယ် ပြဌာန်းထားြါက၊ ဤအမှုသည် အတင်းအကျြ် ဖမ်းဆီးပခင်းအသွင် ဝောက်
နိုင်ြါဝသးသည်။
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ဝြသည်။၆၂ နိုင်ငံတကာ တေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှု ဝပမာက်

ဝစေန်အတွက် အစိုးေတေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေဆိုသည်မှာ “ပမို့ 

ဝတာ်မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊   နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု  ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ  လူများနှင့်အေင်းအပမစ်

များကို ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား(နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်) အဖွဲ့

အစည်း”၆၃ကို ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်း

သည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ် ေြါသည်။

သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတဦးက မတေားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်

မှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေ လုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်

ပခင်းပဖစ်သည်။၆၄ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင် တေားေင် အသိအမှတ်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ 

ခွင့်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်

ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း 

အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်း ြါေင်ြါသည်။  သာဓကအားပဖင့်ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ မတေားဖမ်းဆီးမှု

နှင့် ချုြ်ဝနှာင်မှုတို့ ကျူးလွန်ဝသာ တဦးချင်း ြုဂ္ဂိုလ်များကို အပြစ်ဝြးအဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထား

လျှင် အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက် ောဝောက်ြါသည်။၆၅

၆၂။ အကျဉ်းသားများကို ပြုမူဆက်ဆံဝေးဆိုင်ော အနိမ့်ဆုံး အဝပခခံလမ်းညွှန်မူများ The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
သည် ထိန်းသိမ်း ထားေမည့်ဝနောဌာန အဝပခအဝနအတွက် အနိမ့်ဆုံးလိုအြ်ချက် ပဖစ်ြါသည်။ ဤမူများကို ကုလသမ္ဂ ြထမအကကိမ်ကွန်ဂေက်တွင်
 အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပြီး၊ ောဇေတ်မှုများ ကာကွယ်ဝေးနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ပြုမူဆက်ဆံဝေးကိစ္စ ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဂျနီီဗာအစည်းအဝေးတွင် ချမှတ်
ခဲ့ပခင်းပဖစ်သည်။ ကုလသမ္ဂစီးြွားဝေးနှင့် လူမှုဝေးဝကာင်စီက ၎င်း၏ ဆုံးပဖတ်ချက်အမှတ် ၆၆၃ (ဂ)၆၆၃ ဃ (XXIV) ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ေက်နှင့် 
၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဝမလ ၁၃ ေက် ဆုံးပဖတ်ချက်အမှတ် ၂၀၇၆ (LXII) အေ ထြ်မံအတည် ပြုခဲ့ြါသည်။ အနိမ့်ဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်များတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားေ
သူများကို ဝအာက်ြါ အဝပခအဝနများ ေေှိဝအာင် အာမခံထားြါသည်။

 - ဝနောထိုင်ခင်းသည် ကျန်းမာဝေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အနိမ့်ဆုံး အဝပခအဝန ေှိေမည်။ (ြုဒ်မ ၁၀ နှင့် ၁၉) - လူတဦးချင်း သန့်ေှင်းမှု (ြုဒ်မ ၁၅)
 - သန့်ေှင်း၍ လုံဝလာက်ဝသာ အေတ်အစားေေှိမှု (ြုဒ်မ ၁၇ နှင့် ၁၈)
 - ဝလဟာပြင်တွင် ဝန့စဉ်ဝလ့ကျင့်ခန်း ဝဆာင်ေွက်နိုင်ခွင့် (ြုဒ်မ ၂၁)
 - လုံဝလာက်ဝသာ အစာနှင့် ဝသာက်သုံးဝေ (ြုဒ်မ ၂၀ နှင့် ၂၁)
 - လုံဝလာက်ဝသာ ကျန်းမာဝေး၊ ဝဆးေါး၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ောနှင့် သွားဖက်ဆိုင်ော ဝစာင့်ဝေှာက်မှု (ြုဒ်မ ၂၂၊ ၂၄ နှင့် ၂၅)
 - မိတ်ဝဆွများ၊ မိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့် (ြုဒ်မ ၉၂)
 - ဘာသာဝေးအေ လွတ်လြ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကကည်ခွင့် (ြုဒ်မ ၄၂)
 - ဝလျာ်ကန်ဝသာ ြညာဝေး၊ ယဉ်ဝကျးမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေယူြိုင်ခွင့် (ြုဒ်မ ၃၉ နှင့် ၄၀)
 - သူတို့ကို ပြုမူဆက်ဆံြုံနှင့် ြတ်သက်၍ ဆင်ဝပခဝစာဒက တက်ြိုင်ခွင့်နှင့် ဝတာင်းဆိုြိုင်ခွင့် (ြုဒ်မ ၃၆)
 ဤအင်တာနက် စာမျက်နှာကို ကကည့်ြါ။ See http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htm.
 လူမှုအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ောသဝဘာတူညီချက် (ICCPR)၊ လူအားလုံးကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ထိန်းသိမ်း

ပခင်း နှင့် အကျဉ်းချပခင်းမှ ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ော မူေါဒများ Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or 
Imprisonment.စာကိုယ်၊ အကျဉ်း သားများကို ပြုမူဆက်ဆံြုံအတွက် အဝပခခံ မူေါဒစံများ the Basic Principles for the Treatment of Prisoners 
အေအလားတူ အာမခံချက်နှင့် ကာကွယ်ဝြးထားမှုများ ေှိဝနြါသည်။ ထို့အပြင် အချ ို ့ဝသာ အမျ ိုးအစား ထိန်းသိမ်းထားသူများအတွက် ကာကွယ်ဝြး
မှုဆိုင်ောနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များလည်းေှိြါဝသးသည်။ ဥြမာ- အမျ ိုးသမီးများပဖစ်သည်။ (အနိမ့်ဆုံး စံဥြဝဒများ၊ ဥြဝဒြုဒ်မ- ၅၃ နှင့် ၂၃(၁)ကို ကကည့်ြါ
။ ကဝလးများအတွက်ဆိုလျှင် ကဝလးများ အခွင့်အဝေးဆိုင်ော အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ဝဘဂျင်း ဥြဝဒသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကုလသ
မ္ဂ ကဝလးဆိုးများကို ကာကွယ်ဝြးပခင်းဆုိင်ော လမ်းညွှန်မူများ ; UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency နှင့် ကုလသမ္ဂ၏ 
အေွယ်မဝောက်ဝသးသူများကို သူတို့၏ လွတ်လြ်ခွင့် မဆုံးရှုံးေဝစဝေးအတွက် ကာကွယ်ဝြးမှုဆိုင်ော ဥြဝဒများ UN Guidelines for the Prevention 
of Juvenile Delinquency, and the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty လည်း ေှိဝနြါသည်။

၆၃။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vixဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (State) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေတွင်မ
ေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေသုံးစွဲြါသည်။

၆၄။ အစိုးေအောေှိများဟုဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင်အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင် များလည်းြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အား ပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။

၆၅။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏လုြ်ေြ်ကို
 သက် ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမို
သိေှိလိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်း
ေင်များလည်း ြါေင် ြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်-တေားဥြဝဒစည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များ
မှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီး      

ြုဂ္ဂလလူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု 

ကဲ့သို့ အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ

၏အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုး ေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နုိင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေိှနုိင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေက

ကျူးလွန်သည် ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က 

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။

(ဂ) ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုသည် မည်သည့် အခါမျ ိုးမှာ တေားေင်ြါသနည်း။(ဂ) ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုသည် မည်သည့် အခါမျ ိုးမှာ တေားေင်ြါသနည်း။

 မဝတာ်မတေား ပြုလုြ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ တည်ဆဲ လုံဝလာက်ဝသာ၊ ကျင့်ထုံးဆိုင်ော ဥြဝဒ

စံချနိ်စံညွှန်းနှင့်အညီ ပြုလုြ်မှသာလျှင် ဖမ်းဆီးမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုကို ပြုလုြ်ခွင့်ေှိြါသည်။၆၆ 

သာဓကအား ပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ ဝအာက်ြါအဝပခအဝန အချနိ်မျ ိုးများတွင် တစုံတဝယာက်ထံမှ သူ/

သူမ၏ လွတ်လြ်ခွင့်ကို တေားေင်ရုြ်သိမ်းခွင့် ေှိသည်။

၆၆။ Fact Sheet No.26: The working group on Arbitrary Detention, အတင်းအကျြ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပခင်း ဆိုင်ောအလုြ်အဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော
 ဝကာ်မေှင်နာမင်းကကီးရုံး။ Office of the High Commissioner for Human Rights, http://www.ohchr.org/english/about/publications/sheets.
htm (last visited 30 August 2006)
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 တစုံတဝယာက်ကို နည်းလမ်းတကျ အမှုစွဲဆိုပြီး၊ သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု ခိုင်လုံ

ဝကကာင်း စီေင်ဆုံးပဖတ်ပြီးဝသာ အဝပခအဝနမျ ိုးမှာ နိုင်ငံတကာ ကျင့်ထုံးဆိုင်ော ဥြဝဒစံချနိ်စံညွှန်း

နှင့်အညီ ဖမ်းဆီး - ချုြ်ဝနှာင်ပခင်းပြုလျှင်၊၆၇

V တစုံတဝယာက်သည် အကကမ်းဖက် ောဇေတ်မှုတခုကို ကျူးလွန်မည် တကဲကဲလုြ်ပခင်း

ကဲ့သို့ဝသာ လုြ်ေြ်မျ ိုးပဖင့်ေြ်ေွာ လုံခခုံဝေးကိုပဖစ်ဝစ၊ ေြ်ေွာသူေြ်ေွာသားတို့ကိုပဖစ်ဝစ 

လူသိေှင်ကကား ပခိမ်းဝပခာက် ပခင်းပြုလျှင်၊

V ြုဂ္ဂိုလ်ဝေးလွတ်လြ်မှုကို ထိြါးဝစပခင်းသည် လက်ခံဖွယ်လည်းပဖစ်၊ လိုလည်းလိုအြ်ဝသာ 

အဝေးဝြါ်အဝပခအဝနကာလမျ ိုး ပဖစ်လျှင်၊။

(က) ဖမ်းဆီးမှု/ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်မှုအပဖစ် သတ်မှတ်ပခင်း

V မည်သူ အဖမ်းခံ၊ ချုြ်ဝနှာင်ခံေသနည်း။

V မည်သို့ ပဖစ်ြွားခဲ့သနည်း။

V မည့်သည့် အချနိ်အခါမှာ ပဖစ်ြွားခဲ့သနည်း။

V မည်သည့်ဝနောမှာ ဖမ်းဆီးမှု ပဖစ်ြွားခဲ့သနည်း။ ဖမ်းဆီးချုြ်ဝနှာင်ခံေသူသည် ယခု မည်

သည့်ဝနော မှာေှိဝနသနည်း။ 

V အပဖစ်အြျက်ကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

၆၇။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒများက ဖမ်းဆီးခံေသူများနှင့် ထိန်းသိမ်းခံေသူများသည် စီေင်ခွင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအေ ကာကွယ်ဝြးမှုများ (Procedural 
safeguards) ေေှိဝစေန်၊ အတင်းအကျြ် ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းခံေသည့် အဝပခအဝနမှ ကာကွယ်ဝြးေန် ပြဌာန်းထားကကြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်- အပြည်
ပြည် ဆိုင်ော ဥြဝဒများအေ ဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းခံ ေသူများသည် ဝအာက်ြါ အခွင့်အဝေးများ ေှိြါသည်။
- ဖမ်းဆီးခံေသည့် အချနိ်တွင် မည်သည့်အဝကကာင်းဝကကာင့် ဖမ်းဆီးခံေဝကကာင်း အသိဝြးပခင်း။ (လူမှုအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေး များဆိုင်ော 

အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် ICCPR, Article 9(2) အကျဉ်းချပခင်းဆိုင်ော အဝပခခံမူများ Principles on Imprisoment,Principle10)
- ဥြဝဒ အာဏာြိုင်များ ဝေှ့ဝမှာက်တွင် ဖမ်းဆီးသည့် ကိစ္စကို ပြန်လည်ပငင်းဆိုနိုင်ပခင်း ( UDHR Article 8; ICCPR, Article 9(4); Principles on 

Detention, Prin- ciple 32) ; နှင့်
- ဥြဝဒဝကကာင်းအေ အကကံဉာဏ် ေယူြိုင်ခွင့် ((UDHR, Article 11; ICCPR, Article 14(3); Standard Minimum Rules, Rule 93; Principles on 

Detention, Principles 17 and 18)၏ တို့ ပဖစ်ြါသည်။
 အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒများကြို၍ အဝသးစိတ်ကျဝသာ အဝကကာင်းအချက်များနှင့် စီေင်ထုံးစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို တေားဝေး

နှင့် အုြ်ချုြ်ဝေး တေား ဝေးစနစ်များ၊ ဝဆာင်ေွက်သူများ အတွက် ပြဌာန်းထားေှိြါသည်။ ဤသို့ဝသာ စနစ်များတွင် -
- သီးပခား လွတ်လြ်စွာ တေားစီေင်မှုဝအာက်တွင် အဝပခခံမူများအတိုင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ပြုမူဆက်ဆံဝေးနှင့် ောဇေတ်မှုများ တားဆီး

ကာကွယ်ဝေးဆိုင်ော ကုလသမဂ္ဂ ၇ ကကိမ်ဝပမာက် ကွန်ဂေက် Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary

 - တေားလို ဝေှ့ဝနများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ော လမ်းညွှန် The Guidelines on the Role of Prosecutors
 - ဝေှ့ဝနများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ော အဝပခခံမူများ The Basic Principles on the Role of Lawyers
 - ဥြဝဒစည်းကကြ်ဝေး အောေှိများ လိုက်နာေမည့် ကျင့်ထုံးများ The Code of Conduct for Law Enforcement Officials စသည်တို့ြါေင်သည်။
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(ခ) ဖမ်းဆီး ချုြ်ဝနှာင်မှုသည် မတေားဖမ်းဆီးချုြ်ဝနှာင်မှုပဖစ်ဝကကာင်း သတ်မှတ်ပခင်း

V ဖမ်းဆီး/ချုြ်ဝနှာင်မှုကို မည်သူက ဦးဝဆာင်သနည်း။

V ဖမ်းဆီး/ချုြ်ဝနှာင်ခံေသူ ြုဂ္ဂိုလ်မည်သည့်အမှုပဖင့်စွြ်စွဲ၊ သို့မဟုတ် တေားစွဲခဲ့သနည်း။ 

V မိမိကိုယ်မိမိ ခုခံကာကွယ်ဝေးအတွက် ထိုြုဂ္ဂိုလ်အား မည်သည့်အခွင့်အဝေးဝြးခဲ့သနည်း။ 

V ချုြ်ဝနှာင်ထားမှု အဝပခအဝနများကား မည်သို့ေှိဝနသနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

(ဂ) လွတ်လြ်မှုကို ရုြ်သိမ်းမှုေှိဝနသည်ဟု သတ်မှတ်ပခင်း

V ြုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖမ်းဆီးခံေပြီးဝနာက်ြိုင်းတွင် မည်သို့ပဖစ်ြွားသနည်း။

V ဖမ်းဆီးပြီးဝနာက်တွင် ထိုြုဂ္ဂိုလ်အား မည်သည့်ဝနောသို့ ဝခါ်ဝဆာင်သွားသနည်း။

V သူ/သူမကို မည်သို့ ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်ထားသနည်း။

V သူ/သူမကို မည်မျှကကာသည်အထိ ထိန်းသိမ်းချုြ်ဝနှာင်ထားသနည်း။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင် မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဟု သတ်မှတ်ပခင်း

V ထိန်းသိမ်း/ချုြ်ဝနှာင်မှုကို မည်သူတို့ကလုြ်သနည်း။ မည်သူက အမိန့်ဝြးအနည်း။ ဤ

ဖမ်းဆီး/ချုြ်ဝနှာင်မှုလုြ်ပခင်းကို မည်သူတို့က ကူညီဝဆာင်ေွက်ဝြးသနည်း။

V ဤအပဖစ်အြျက်နှင့် ြတ်သက်၍ သင်တိုင်ကကားပခင်းပြုြါသလား။ အဘယ်ဝကကာင့်တိုင်

 ကကားြါသနည်း။ သို့တည်းမဟုတ် အဘယ့်ဝကကာင့် တိုင်ကကားပခင်းမပြုြါသနည်း။ဤသို့ 

ဖမ်းဆီး/ချုြ်ဝနှာင်မှု မပဖစ်ေဝအာင် အစိုးေက ကကိုတင်ကာကွယ်ဝြးြါသလား။ သို့မဟုတ် 

၎င်းနှင့်ြတ်သက်၍ အဝေးယူ ဝဆာင်ေွက်ဝြးြါသလား။

V ဤသတင်းအချက်အလက်များကို သင်မည်သည့်နည်းပဖင့် သိေှိသနည်း။
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လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ြိတ်ြင်ဟန့်တားပခင်း၏ အဓိြ္ပါယ်ကို သတ်မှတ်ပခင်း။

(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ြိတ်ြင်ဟန့်တား ပခင်း၏ (က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေဆိုလျှင် လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ြိတ်ြင်ဟန့်တား ပခင်း၏ 

အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။

 လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်အဝြါ် ြိတ်ြင်ဟန့်တားပခင်းကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်

မှု တေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်းပြုနိုင်ေန်အတွက် ဝအာက်ြါ အဂဂါေြ် (၃) ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖါ်ပြေြါမည်။၆၈ 

၁။ လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်း။ 

၂။ ဥြဝဒနှင့်မညီပခင်း

၃။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်တို့ ပဖစ်သည်။

၆၈။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေးဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၁၃။ Universal Declaration of Human Rights, Article 13 
- ကုလသမ္ဂနိုင်ငံသားအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေးအခွင့်အဝေးများဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၁၂။ UN Covenant on Civil and Political 

Rights, Article 12 
- ကုလသမ္ဂ လူမျ ိုးဝေးအေ မည်သည့်ြုံစံပဖင့် မဆို ခွဲပခားဖိနှိြ်ဆက်ဆံမှုများ အဆုံးသတ်ဝစဝေး နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၅ (ဃ) ၁ နှင့် ၂။ 

UN Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 5(d)(i) and (ii) 
- ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များအဆင့်အတန်းဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၂၆။ UN Convention Relating to the Status of Refugees, 

Article 26
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(ခ) လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို သီးသန့်ကာကွယ်မှုဝြးထားဝသာ အဓိကကျသည့် နိုင်ငံတ (ခ) လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို သီးသန့်ကာကွယ်မှုဝြးထားဝသာ အဓိကကျသည့် နိုင်ငံတ 

ကာ သဝဘာတူညီချက်များမှာ ဝအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်။ကာ သဝဘာတူညီချက်များမှာ ဝအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်။

 လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်း ဥြဝဒများအေကာ

ကွယ်မှု ဝြးထားကကြါသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်

ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ဝေးထိုးမထားဝသာ်လည်း၊ ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ောဓဝလ့

ထုံးတမ်း ဥြဝဒများနှင့် ဆက်နွယ်မှုေှိဝနသည်ဟုယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေ 

စည်းဝနှာင်မှု မေှိဝစေန် အစဉ်အဆက် ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည် ပဖစ်သည်။)

(ဂ) ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်း ဆိုသည်ကိုမည်သို့သတ်မှတ်သနည်း။(ဂ) ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်း ဆိုသည်ကိုမည်သို့သတ်မှတ်သနည်း။

 လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကုိ ဝနှာင့်ဝနှးကကန့်ကကာဝစပခင်း အလ့ုိငှာသွယ်ေုိက်၍ (သ့ုိ) တိုက် 

ရိုက်ဟန့်တားြိတ်ြင်ပခင်း၊ ဝနှာင့်ယှက်ပခင်း၊ ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်းတို့ကို အစိုးေဌာန (သို့) အဖွဲ့အစည်းတ

ခုခုကပြုလုြ်ဝသာ မည်သည့်ဝဆာင်ေွက်မကိုမဆို “ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်း”အပဖစ် နိုင်ငံတကာ လူ့

အခွင့်အ ဝေးဥြဝဒများအေ လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုဝပမာက်ဝစြါသည်။ “ကကားေင်ဝနှာက် ယှက်

ပခင်း” ၏ ြမာဏ အတိုင်းအဆမှာ သက်ဆိုင်မှုမေှိြါ။ လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေး

ကို တနည်းနည်းပဖင့် အနည်းအကျဉ်း အဝနှာက်အယှက် ပဖစ်ဝစသည်၊ လုံးလုံးလျားလျားတင်းကျြ် 

- ကုလသမ္ဂ ဝေှေ့ဝပြာင်းအလုြ်သမားများနှင့် သူတို့၏ မိသားစုေင်များကို ကာကွယ်မှုဝြးဝေးဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၈ နှင့် ၃၉။
 UN Convention on the Protection of the Rights of all Migrants Workers and Members of their Families, Article 8 and 39 ဥြဝဒအေ
 စည်းဝနှာင်မှုမေှိဝသာ လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ကာကွယ်မှုဝြးထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဥြဝဒမှတ်တမ်းများလည်းေှိြါသည်။ ၎င်း
တို့မှာ -သူတို့ ဝနထိုင်ော နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ တသီးြ္ဂုလ ပြည်သူများအတွက် လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော ဝကကညာစာတမ်း၊ Declaration on 
the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which they Live (Art. 5). 

 ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များကလည်း လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို သတ်မှတ်ဝဖာ်ပြထားကကြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်- အဝမေိ
ကတိုက်တွင် လူ့အခွင့်အဝေး ဆိုင်ော အဝမေိကန်ဝကကညာစာတမ်း American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica” 
(Art. 22) နှင့် လူသားတို့၏ အခွင့်အဝေးနှင့် တာေန်များဆိုင်ော အဝမေိက ဝကကညာစာတမ်း American Declaration of the Rights and Duties of 
Man (Art. 8) 

 ဥဝောြတိုက်တွင် လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော ဥဝောြတိုက်၏ နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက် စတ္ထု မူကကမ်း Fourth Protocol of the European 
Convention on Human Rights (Art. 2) ၊ အာဖေိကတိုက်တွင် လူနှင့်ပြည်သူများဆိုင် African Charter on Human and Peoples’ Rights (Art. 
12 နှင့် အသိဉာဏ်ဆိုင်ော လွတ်လြ်ခွင့်နှင့် လူမှု တာေန်ေတ္တေားများဆိုင်ော ကမ်ြါလာ ဝကကညာစာတမ်း Kampala Declaration on Intellectual 
Freedom and Social Responsibility (Art. 4) 
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ကန့်သတ်သည်ဆိုသည့် အတိုင်းအတာပဖစ်ဝစ ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်း ဝပမာက်သည်။၆၉ “ကကားေင် 

ဝနှာက်ယှက်ပခင်း”  ြုံစံသည်လည်း  အလားတူ သက်ဆိုင်မှု  မေှိြါ။  ကန့်သတ်ထားဝသာ ဥြဝဒများ၊ 

ဒီဂေီများ၊ အမိန့်များ၊ တေားရုံး  ဆုံးပဖတ်ချက်များနှင့်  ရုြ်ေတ္ထုြိုင်းဆိုင်ော လုြ်ဝဆာင်ချက်များ အား 

လုံးြါေင်သည်။

(ဃ) မည်သည့်အခွင့်အဝေးများသည် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများတွင် ြါေင်(ဃ) မည်သည့်အခွင့်အဝေးများသည် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများတွင် ြါေင်

သနည်း။သနည်း။

 လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေးဥြဝဒမှ သိသာ

ထင်ေှားဝသာ အခွင့်အဝေး (၃) မျ ိုးပဖင့် လွှမ်းခခုံပြဌာန်းထားပခင်းပဖစ်သည်။ ဤအခွင့်အဝေးများထဲမှ

 တခုခုအား ချ ိုးဝဖာက်ပခင်းသည် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှား သွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးအဝြါ် ချ ိုးဝဖာက်

ပခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများမှာ -

(၁) တိုင်း နိုင်ငံတခုအတွင်း လွြ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်

(၂) တိုင်း နိုင်ငံတခုခုသို့ လွြ်လြ်စွာ ထွက်ခွာ သွားလာခွင့၇်၀ 

(၃) မိမိြိုင်ဆိုင်ော တိုင်းနိုင်ငံတခုခုအတွင်းသို့ လွတ်လြ်စွာ ေင်ဝောက်နိုင်ခွင့်တို့ ပဖစ်သည်။

 တိုင်းနိုင်ငံတခုအတွင်း လွြ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်နှင့် တိုင်းနိုင်ငံတခုခုသို့ လွြ်လြ်စွာ 

ခေီးထွက် သွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများသည် တိုင်းနိုင်ငံတခုအတွင်း တည်ေှိဝသာ သူတို့၏ တေားေင်

မှုကို အဝလးအနက်ထားစောမလိုဘဲ တဦးတဝယာက်ဆိုင်ော အခွင့်အဝေးများကို ကျယ်ပြန့်စွာ

အသုံးချနိုင်ေန် ပြဌာန်းထားပခင်း ပဖစ်သည်။ လွြ်လြ်စွာ ပြန်လည်ေင်ဝောက်ခွင့် အခွင့်အဝေးကို

တိုင်းပြည်တွင်းေှိ နိုင်ငံသားများအား ေှင်းလင်းစွာပြဌာန်းထားပြီး တချနိ်တည်းမှာြင် တိုင်းနိုင်ငံတခု

နှင့် နီးကြ်မှု၊ အလှမ်းဝေးဝသာဆက်ဆံမှု မည်သို့ေှိသည် ပဖစ်ဝစ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် ဤအခွင့် 

အဝေး သက်ဝောက်မှုေှိေ ဝြမည်။ 

၆၉။ လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်းဟုဆိုော၌ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ောအေ ကန့်သတ်တားပမစ်ပခင်းဟု အဓ္ပိါယ်ဖွင့်ရုံမျှသာ မဟုတ်ဘဲ
 စိတ်ြိုင်းဆိုင်ောအေတား ပမစ် ကန့်သတ်ပခင်းများလည်း ြါေင်သည်။ ဥြမာအားပဖင့်- ဝစာင့်ကကည့်ဝနပခင်းသည် လွတ်လြ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့် 
အတွက် ကျူးလွန်ချ ိုးဝဖာက် ဝနှာက်ယှက်ေန် ေည်ေွယ်ဝဆာင်ေွက်ပခင်း ပဖစ်သည်။ See: Cooper v. Union of India, 1 Supreme Court Reporter 512, 
1971. 

၇၀။ တိုင်းနိုင်ငံတခုခုသို့ လွြ်လြ်စွာ ထွက်ခွာသွားလာခွင့်တွင် အပမဲတမ်းပဖစ်ဝစ၊ ကာလအတိုင်းအတာ အကန့်အသတ်မေှိဘဲ တိုင်းနိုင်ငံတခုသို့ ထွက်ခွာခွင့်
 အခွင့်အဝေးလည်း ြါေင် ြါသည်။ ဤအခွင့်အဝေးအေ လိုအြ်ဝသာ အဝထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းများနှင့် အခွင့်အဝေးများကို စနစ်တကျသုံးစွဲ
နိုင်ေန် တိုင်းနိုင်ငံအစိုးေမှ ဝြးအြ်ေမည်ပဖစ်သည်။ ဥြမာ- နိုင်ငံသားတိုင်းအား တိုင်းပြည်မှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ဝြးေန် လိုအြ်ပခင်း (See: Varela 
Núñez v. Uruguay, Communication No. 108/1981, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2, 1990.) 
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(င) မည်သည့်အဝပခအဝနတွင် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများအား ကကားေင် (င) မည်သည့်အဝပခအဝနတွင် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများအား ကကားေင် 

ဝနှာက်ယှက်ပခင်း (ကန့်သတ်တား ဆီးမှု)သည် တေားေင်သနည်း။ဝနှာက်ယှက်ပခင်း (ကန့်သတ်တား ဆီးမှု)သည် တေားေင်သနည်း။

 မိမိြိုင်ဆိုင်ော တိုင်းနိုင်ငံတခုခုအတွင်းသို့ လွတ်လြ်စွာ ေင်ဝောက်ခွင့်သာလျှင် အကန့်အသတ်

မေှိ သည့် အခွင့်အဝေး ပဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်းနိုင်ငံတခုသည် ဤအခွင့်အဝေးနှင့် ြတ်သက်

၍မည်သည့် ကန့်သတ်တားဆီးခွင့်မှ တေားေင် ထုတ်ပြန်ခွင့်မေှိဝြ။ မိမိြိုင်ဆိုင်ော တိုင်းနိုင်ငံအတွင်း

သို့ လူတဝယာက်ကို ေင်ဝောက်ခွင့်အဝြါ် ကန့်သတ်တားပမစ်ပခင်းသည် မည်သို့ ဝဆာင်ေွက်သည်ပဖစ်

ဝစ၊ တေားမေင်ြါ။ သို့ောတွင် အပခားဝသာလွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများသည်

အကန့်အသတ်မဲ့ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းနိုင်ငံအစိုးေများမှ နိုင်ငံတွင်းလှုြ်ေှားသွားလာမှုနှင့် နိုင်ငံပြင်ြ 

သွားလာမှုအဝြါ် တေားေင်ကန့်သတ် တားဆီးနိုင်သည်။ ထိုသို့ဆိုောတွင် အဆိုြါ ကန့်သတ်တားဆီး

မှုများသည် သတ်မှတ်ထား ဝသာအဝပခအဝနနှင့် လိုက်ဝလျှာညီ ဝထွေှိမှသာလျှင် ပြဌာန်းနိုင်သည်။

နိုင်ငံတကာ တေားဥြဝဒအေ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကုိ ကန့်သတ်တားဆီးမှုသည် ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ 

အဝပခအဝနများ၌သာလျှင် တေားေင်ဝြသည်။၇၁ 

(၁) ဥြဝဒအေ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက် ပဖစ်ေမည်။

(၂) တေားဥြဝဒနှင့်ဝလျှာ်ကန်ဝသာ ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့်ဝသာ် ဝဆာင်ေွက်

ေမည်။၇၂

V အမျ ိုးသား လုံခခုံဝေးအေ၇၃

V ေြ်ေွာတည်ပငိမ်ဝေးအေ

V ကိုယ်ကျင့် စာေိတ္တနှင့် ကျန်းမာဝေး ကာကွယ်ေန် လိုအြ်ချက်အေ

V အပခားသူများ၏ လွြ်လြ်မှုနှင့် အခွင့်အဝေးများကို ကာကွယ်ေန်အတွက်

၇၁။ ကုလသမ္ဂ နိုင်ငံသားအခွင့်အဝေးနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၁၂။ ၁၉၆၆။ UN International Covenant 
of Civil and Political Rights, Article 12, 1966 

၇၂။ တေားဥြဝဒနှင့် ဝလျှာ်ကန်ဝသာ ေည်ေွယ်ချက်များဆိုသည်မှာ သီးသန့်သဝဘာ ကန့်သတ်မှုေှိြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအဝကကာင်းပြချက်များပဖင့်သာ
 တားပမစ်မှုကို ဝဆာင် ေွက်နိုင်ပြီး၊ အလားတူ အဝကကာင်းပြချက်မျ ိုးပဖင့် လွြ်လြ်စွာ ဆက̈ထုတ်ဝဖာ်ခွင့် အခွင့်အဝေးများကိုလည်း ကန့်သတ်ဝကာင်း 
ကန့်သတ်နိုင်သည်။

၇၃။ အမျ ိုးသားလုံခခုံဝေးကို အဝပခခံ၍ လှုြ်ေှားသွားလာမှုများကို တိုင်းနိုင်ငံအစိုးေမှ ကန့်သတ်ချက် ထုတ်ပြန်ေန်အတွက်၊ ဤကန့်သတ်ချက်သည် “
ေှင်းလင်း ထင်ေှားပခင်း၊ ပဖစ်လုဆဲနှင့် စိုးေိမ်ဝကကာက်လန့်ဖွယ်ော” အဝပခအဝနမျ ိုးကို ၎င်းတိုင်းနိုင်ငံက ကာကွယ်ဝြးေန် လိုအြ်ဝသာဝကကာင့်သာ ထုတ်
ပြန်ပခင်း ပဖစ်ေမည် Strasbourg Declaration, Art. 4 (d) 



78
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(ဂ) တေားေင်ဝသာ အဝကကာင်းပြချက်တခုခုအတွက် ထုတ်ပြန်လုြ်ဝဆာင်ပခင်းပဖစ်ေမည်။(ဂ) တေားေင်ဝသာ အဝကကာင်းပြချက်တခုခုအတွက် ထုတ်ပြန်လုြ်ဝဆာင်ပခင်းပဖစ်ေမည်။၇၄၇၄  

 နိုင်ငံတွင်းလှုြ်ေှားသွားလာမှုနှင့် နိုင်ငံပြင်ြ သွားလာမှုအခွင့်အဝေးများအား တားဆီးကန့် 

သတ်မှုများသည်  အထက်ဝဖာ်ပြြါ အချက် (၃) ချက်မှ တခုခုနှင့်  ကိုက်ညီမှသာလျှင်   တေားေင်ပဖစ်

မည်။ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်အဝြါ် တားဆီးကန့်သတ်မှုသည် အထက်ြါ စာသားများမှ တခုခုနှင့်ကိုက်

ညီမှု မေှိလျှင် တေားမေင်ဘဲ နိုင်ငံတကာ တေားဥြဝဒ ပြဌာန်းချက်များအဝြါ်ချ ိုး ဝဖာက်ောဝောက်

ဝစသည်။

(စ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(စ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာ တေားဥြဝဒအေဆိုလျှင် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ြိတ်ြင်ဟန့်တား

ပခင်းဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေတစ်ေြ်က လုြ်ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန်လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေ

ဆိုသည်မှာ “နိုင်ငံဝတာ်မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများ

နှင့် အေင်းအပမစ် များကို ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာအမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ်

အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း” ကို ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။၇၅

 သို့ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ 

(သို့မဟုတ်)  ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပာယ်ေြါသည်။  သာဓကအားပဖင့်  ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊  အစိုးေ

အောေှိတစ်ဦးက လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကုိ ြိတ်ြင်ဟန့်တားပခင်း ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌

အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင် 

ချက်တွင်တေားေင်အသိအမှတ်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွား

ဝသာချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုးဝဖာက်မှုကိုတားဆီးေန် ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့်

ြတ်သက်၍လုံဝလာက်စွာအဝေးယူေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများ လည်းြါေင်

ြါသည်။၇၆ သာဓကအားပဖင့်ဝဖါ်ပြေြါလျှင် လွတ်လြ်စွာလှုြ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ြိတ်ြင်ဟန့်တား

၇၄။ “လိုအြ်ချက်အေ” ဆိုဝသာကန့်သတ်ချက်ပဖစ်ေန်အတွက်၊ ၎င်းသည် တေားေင်သည့် ေည်ေွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီေမည်။ တနည်းအားပဖင့် အကယ်၍
 အပခားဝသာနည်းအားပဖင့် ၎င်းေည်ေွယ်ချက်အတွက်ကိုြင် ကန့်သတ်ချက်ပြုြါက၊ ြို၍အဝနှာင့်အယှက်နှင့် ေင်ဝောက်စွက်ဖက်မှု နဲမည်ဆိုြါက ယခု
အဆို ပြုလာဝသာ ကန့်သတ်ချက်သည် “လိုအြ်ချက် အေမဟုတ်” ဟု ဆိုနိုင်သည်။

၇၅။ Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Center Washington, 2007, p. vix ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (state) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေတွင် 
မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။

၇၆။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင်အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်းြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံသတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များပဖစ်သည်။
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၇၇။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏လုြ်ေြ်ကို
 သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိ
လိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။

ပခင်းကျူးလွန်ဝသာ ြုဂ္ဂိုလ်များတစ်ဦးချင်းကို အပြစ်ဝြးအဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေ

အဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်ောဝောက် ြါသည်။၇၇ 

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစုိးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA)ဆုိသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂလ

 လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု ကဲ့သို့

အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ် သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်

ဝနမှုများအတွက် တာေန်ခံေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အား 

စုများ (Non State Actors - NSA)သည် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေှိနိုင်သည်။

 နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏  အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ  သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို 

သက်ဝသပြေန်  မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊  သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ  ပြစ်မှုများသည်  လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊ အစိုးေက ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ  မဟုတ်ဝသာ  အပခားအင်အားစုများ  (Non State Actors - NSA) က ကျူး 

လွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ လူကုန်ကူးပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။(က) နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ လူကုန်ကူးပခင်း၏ အဂဂါေြ်များကား အဘယ်နည်း။

 လူကုန်ကူးပခင်းကို လူ့အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုတေြ်အပဖစ် မှတ်တမ်းပြုနိုင်ေန် ဝအာက်ြါ

အဂဂါေြ် (၄) ေြ် ထင်ေှားဝကကာင်း ဝဖါ်ပြေြါမည်။၇၈ 

၁။ လူ (များကို) ေှာဝဖွ စုဝဆာင်းပခင်း။၇၉ 

၂။ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူခွင့်ပြုချက် မြါေှိပခင်း။ 

၃။ အပမတ်ထုတ်လိုဝသာေည်ေွယ်ချက်ေှိပခင်း။

၄။ အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်။

၇၈။ လူကုန်ကူးဝောင်းချမှုများ တားပမစ်ဝေးနှင့်ြတ်သက်၍ အဓိကကျဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များတွင်- ကုလသမ္ဂ လူ့အခွင့်အဝေးဝကက 
ညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၄။  UN Declaration of Human Rights, Article 4 
- ကုလသမ္ဂ ကဝလးများအခွင့်အဝေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၃၅။ UN Convention on the Rights of the Child, Article 35 
- ကုလသမ္ဂအမျ ိုးသမီးများကို နည်းဝြါင်းစုံပဖင့် ခွဲပခားဖိနှိြ် ဆက်ဆံဝနမှုများ အဆုံးသတ်ဝစဝေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၆။ UN 

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article 6 
- ကုလသမဂ္ဂ လူကုန်ကူးဝောင်းချမှု အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကဝလးငယ်များကို ဝောင်းချပခင်းကို ကာကွယ်ဝြးေန်၊ နှိြ်ကွြ်ေန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်ဝြး

ေန် သဝဘာ- တူညီချက်။ ြုဒ်မ -၃။ UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women an Children, 
Article 3 
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ဝေါဟာေနှင့်ြတ်သက်၍ သတိပြုေန် - လူကုန်ကူးဝောင်းေယ်ပခင်းနှင့် လူခိုးသွင်းခိုးထုတ်ပခင်း။ဝေါဟာေနှင့်ြတ်သက်၍ သတိပြုေန် - လူကုန်ကူးဝောင်းေယ်ပခင်းနှင့် လူခိုးသွင်းခိုးထုတ်ပခင်း။

 လူဝမှာင်ခိုသွင်းထုတ်ပခင်း ဆိုသည်မှာ ဝငွဝကကးဆိုင်ော၊ သို့မဟုတ် ရုြ်ေတ္ထုဆိုင်ောအကျ ိုး 

အပမတ်အတွက် လူများကို နိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်များကိုဝကျာ်လျက် ဝေှေ့ဝပြာင်းသယ်ယူပခင်းပဖစ်သည်။ 

လူကုန်ကူးပခင်းနှင့်  လူဝမှာင်ခို သွင်းထုတ်ပခင်းတို့တွင် တူညီဝသာအဂဂါေြ်များ  ေှိကကဝသာ်လည်း ၎င်း 

တို့သည် တခုနှင့်တခု ကွာပခားဝသာ လုြ်ေြ်များပဖစ်သည်။ ဤလုြ်ေြ် (၂) မျ ိုးစလုံးတွင် အပမတ်ေဝေး

အတွက် လူများကို ဝေှေ့ဝပြာင်းပခင်းြါေင်သည်။ သို့ောတွင် လူကုန်ကူးပခင်း၌ သဝဘာ တူခွင့်ပြုချက်မြါ

ဝသာ သို့မဟုတ် နိုင် ထက်စီးနင်းလုြ်ဝသာ နည်းလမ်းအပြင်၊ အပမတ်ထုတ်လိုဝသာ ေည်ေွယ်ချက်တို့

ြါေှိသည်။ အချ ို ့ဝသာ ပဖစ်ေြ်များ၌ ချ ိုးဝဖာက်မှုသည် လူဝမှာင်ခိုသွင်းထုတ်ပခင်းနှင့် စတင်တတ်ပြီး၊

ဝနာက်ြိုင်းတွင် လူကုန်ကူးပခင်းပခင်းအပဖစ်သို့ ဝပြာင်းသွားသည်။ သာဓကအဝနနှင့် ဝဖါ်ပြေလျှင် လူ

တဦးကသူ့အား နိုင်ငံပခား သို့သယ်ြို့ဝြးေန် သဝဘာတူခွင့်ပြုပခင်း ေှိနိုင်ြါသည်။ သို့ောတွင်လူဝောင်း 

ေယ်သူ၏ နိုင်ထက်စီးနင်း  ပြုမှုဝကကာင့်လည်းဝကာင်း၊  လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုဝကကာင့် လည်းဝကာင်း၊ 

မဝတာ်မတေားလုြ် ေြ်များဝကကာင့်လည်းဝကာင်း ဤခွင့်ပြုချက်သည် အောမဝောက်ဝတာ့ဝချ။

- အပြည်ပြည်ဆိုင်ော အလုြ်သမားအဖွဲ့ချုြ်၊ ကဝလးလုြ်သားများကို အဆိုးေွားဆုံးြုံစံပဖင့် ခိုင်းဝစမှု အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်။ အမှတ် 
၁၈၂၊ ြုဒ်မ-၃။ ILO Worst Forms of Child Labor Convention No. 182, Article 3 

 ဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှု မေှိဝသာ်လည်း လူကုန်ကူးဝောင်းချမှုကို တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားဝသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ောမှတ်တမ်း၊ သဝဘာတူညီချက်များ
မှာ - ကုလသမ္ဂ၏ အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် အကကမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ဝစဝေး ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ-UN Declaration on the Elimination of 
Violence Against Women (Art. 2), 

 ကုလသမ္ဂ၏ အမျ ိုးသမီးများအဝြါ် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုများ အဆုံးသတ်ဝစဝေး ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၈။ UN Declaration on the Elimination of 
Discrimination Against Women (Art. 8) )နှင့် ကုလသမ္ဂ လူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော မဟာမင်းကကီးရုံး၏ လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် လူကုန်ကူးဝောင်းချမှုဆိုင်ော
 မူေါဒများနှင့် လမ်းညွှန်အကကံပြုချက်များ Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights စသည်တို့ ြါေင်သည်။

 ဤမှတ်တမ်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ေယူနိုင်ြါသည်see http://www2.ohchr.org/english/law/ (last visited 27 July 2008).
 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ (CIL) ကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြုထားပခင်းမေှိြါ။ (CIL) သည် အစိုးေ၏ ဝယဘုယျ

လုြ်ဝဆာင်ချက်မှ လာသည့် ဥြဝဒဝကျာရိုး တခုပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။ 
သို့ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိြါ။

 လူကုန်ကားဝောင်းချပခင်းကို ဝခတ်သစ်ဝကျးကျွန်းပြုမှူ၏ အဆိုးေွားဆုံး ြုံစံအပဖစ် လူအများက အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်း ဥြဝဒများဝအာက်
တွင် အသိအမှန်မပြုထားကကြါသည်။ သို့အတွက်ဝကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် အထက်ဝဖာ်ပြြါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော သဝဘာတူညီများကို လက်မှတ်ဝေးထိုး
မထား ဝသာ်လည်း ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများနှင်ဆက်နွယ်မှုေှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ြါသည်။ (သို့မဟုတ်ြါက ဤဥြဝဒအေ အစည်း
ဝနှာင်းမှုမေှိ ဝစေန် အစဥ်အဆက် ပငင်းြယ်ဝဖာ်ပြမှုမျ ိုး ပြုလာေမည်ပဖစ်သည်။ လူအများက ယူဆကကောတွင် လူကုန်ကူးဝောင်းချမှုကို တားပမစ်ပခင်း
သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ၏ ဝယဘုယျ အစိတ်အြိုင်းတခုအပဖစ်ဝဆာင်ေွက်ရုံမျှသာမကဘဲ တန်ဖိုးထားေမည့် jus cogens norm 
လည်းပဖစ်ြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအချက်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒများ၏ အဝပခခံတန်းဖိုးထားချက်တခုပဖစ်ပြီး၊ မည့်သည့်နိုင်ငံ 
ကမျှ (အကယ်၍ စဥ်ဆက်တဝလျှာက်လုံး ကန့်ကွက်လာခဲ့လျှင်ဝသာ်မှ) ချ ိုးဝဖာက်ခွင့်မေှိြါ။တနည်းဆိုေဝသာ် နိုင်ငံများက ဤတန်ဖိုးထားချက်ကို ချ ိုး 
ဝဖာက် ဝောင်းစားခွင့်မေှိြါ။

၇၉။ လူကုန်ကူးဝောင်းေယ်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ လူ(လူများ)ကို ေယူ စုဝဆာင်းပခင်းဆိုသည်မှာ လူစည်းရုံးစုဝဆာင်းပခင်း၊ သယ်ယူြို့ဝဆာင်ပခင်း၊ လက်လွှဲဝပြာင်း 
ပခင်း၊ လက်ခံဝနထိုင် ဝစပခင်း၊ သို့မဟုတ် ထိုလူကို လက်ခံေယူပခင်း လုြ်ေြ်များြါေင်ြါသည်။
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(ခ) နိုင်ထက်စီးနင်းပြုဝသာ သို့မဟုတ် သဝဘာတူခွင့်ပြုချက်မြါေှိဝသာ အဝပခအဝနများဆိုသည်မှာ (ခ) နိုင်ထက်စီးနင်းပြုဝသာ သို့မဟုတ် သဝဘာတူခွင့်ပြုချက်မြါေှိဝသာ အဝပခအဝနများဆိုသည်မှာ 

မည်သို့ဝသာ အဝပခအဝနများပဖစ်ြါသနည်း။မည်သို့ဝသာ အဝပခအဝနများပဖစ်ြါသနည်း။

 နိုင်ထက်စီးနင်းပြုဝသာ သို့မဟုတ် သဝဘာတူ ခွင့်ပြုချက်မြါေှိဝသာ အဝပခအဝနများဆိုသည်

မှာ အဝောင်းအေယ်လုြ်ခံေသူ၏ လွတ်လြ်စွာဝေွးချယ်ခွင့်မေှိသည့် အဝပခအဝနများပဖစ်သည်။၈၀ ဤ

အဝပခအဝနများတွင် ဝအာက်ြါအဝပခအဝနတို့အြါ အေင်ပဖစ်သည်။၈၁ 

V ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း

V အင်အားသုံးပခင်း

V တေားမေင် ချုြ်ဝနှာင်ထားပခင်း (ပြန်ဝြးဆွဲပခင်း)

V လိမ်ညာလှည့်ပဖားပခင်း

V လိုအြ်ဝနဝသာ အကျ ိုးခံစားခွင့်ကို ဝြးမည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ် လုြ်ဝြးစောေှိသည်ကို

လုြ်ဝြးမည်မဟုတ်ဟု ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း၊ မိမိကိုဝသာ်လည်းဝကာင်း အပခားသူများကို 

ဝသာ်လည်းဝကာင်း ထိခိုက်နစ်နာဝအာင်လုြ်မည် တကဲကဲ ပခိမ်းဝပခာက်ပခင်း

V  ကိုယ်ခန္ဓာ သို့မဟုတ် စိတ်ဓါတ်အေ ချနိဲ့ပခင်း။ သာဓကအားပဖင့် မသန်မစွမ်း ပဖစ်ဝနပခင်း၊

 အသက်အေွယ် ငယ်လွန်းပခင်း၊ မူးယစ်ဝဆးေါး၊ အေက်ဝသစာ၊ အပခားဝဆးေါးများပဖစ်ဝစ

 တိုက်ဝကျွးထားပခင်း။

(ဂ) အပမတ်ထုတ်လိုဝသာေည်ေွယ်ချက် ဆိုသည်မှာ မည်သို့ဝသာေည်ေွယ်ချက်များပဖစ်ြါသနည်း။(ဂ) အပမတ်ထုတ်လိုဝသာေည်ေွယ်ချက် ဆိုသည်မှာ မည်သို့ဝသာေည်ေွယ်ချက်များပဖစ်ြါသနည်း။

 မတေား သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်သည်ဟု ယူဆေဝသာ ေည်ေွယ်ချက်တစုံတောအတွက်

လူကုန်ကူး ပခင်းကို နိုင်ငံတကာဥြဝဒအေ ချ ိုးဝဖာက်မှုဝပမာက်ဝသာ အပမတ်ထုတ်မှုအပဖစ် ယူဆနိုင်

ြါသည်။ သာဓကအဝနနှင့်ဝဖါ်ပြေလျှင်၊ ဝအာက်ြါတို့သည် လူကုန်ကူးပခင်းအမှုများတွင် ဝတွ့ေဝလ့ေှိ

၈၀။  နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒြါေှိပခင်းဆိုသည်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ အပမင်ဖက်မှ မဟုတ်ဘဲ နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်ဘက်
မှ အပမင်သာပဖစ် သည်။ ကျူးလွန်သူဘက်က နိုင်ထက်စီးနင်းပြုပခင်းမေှိဟု ယူဆနိုင်ဝသာ်လည်း၊ နစ်နာေသူ ဘက်ကမူ နိုင်ထက်စီးနင်း အတင်းအကျြ်
ပြုသည်ဟု ပမင်နိုင်သည်။ ဤအတွက်ဝကကာင့် နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုပခင်း သို့မဟုတ် သဝဘာတူညီချက် ဆန္ဒမြါေှိပခင်းဆိုသည်မှာ နစ်နာေသူ ကာယကံေှင်
၏ အဝတွ့အညဉ်ကံအေသာ ဆုံးပဖတ်ေမည်။

၈၁။ လူကုန်ကူးဝောင်းချမှု အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကဝလးငယ်များကို ဝောင်းချပခင်းကို ကာကွယ်ဝြးေန်၊ နှိြ်ကွြ်ေန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်ဝြးေန် သဝဘာတူ
ညီချက်။ ြုဒ်မ ၃ (က)Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women an Children, Article 3(a). 



83
လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ဝသာ အပမတ်ထုတ်မှုသဏ္ဌာန် အချ ို ့ပဖစ်သည်။၈၂ 

V လိင်ြိုင်းဆိုင်ော အပမတ်ထုတ်ပခင်း

V အတင်းအဓ္မ လုြ်အားဝစခိုင်းပခင်း

V ကျွန်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ပြုပခင်းနှင့် အလားတူ လုြ်ေြ်များ

V ကိုယ်အဂဂါအစိတ်အြိုင်းကို ပဖတ်ဝတာက်ြစ်ပခင်းတို့ ပဖစ်သည်။

 လူကုန်ကူးပခင်းပြုသည်ဆိုလျှင် အပမတ်ထုတ်လိုဝသာ ေည်ေွယ်ချက်ေှိေမည်ဟု ဆိုဝသာ်လည်း

နိုင်ငံတကာဥြဝဒ ချ ိုးဝဖာက်မှုတေြ်အပဖစ်ဝဖါ်ပြော၌ ဤေည်ေွယ်ချက်များကို ပြည့်ပြည်စုံစုံဝဖါ်ပြ

ဝနစောမလိုြါ။ အပမတ်ထုတ်လိုဝသာ ေည်ေွယ်ချက် တေြ်ေြ်ပဖင့် လူတဝယာက်ဝယာက်ကို ဝောင်း 

ေယ်ေန် ေည် ေွယ်သည်ဟုဆိုလျှင် လုံဝလာက်ြါသည်။၈၃ 

(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(ဃ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒအေ လူကုန်ကူးမှုဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေတေြ်ကလုြ်ဝဆာင် 

ချက်မျ ိုးပဖစ်ေန်  လိုအြ်ြါသည်။  အစိုးေဆိုသည်မှာ   “ပမို့ဝတာ်မှာ  အဝပခစိုက်ထားပြီး၊  နိုင်ငံတကာ

အသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိလူများနှင့် အေင်းအပမစ်များကိုချုြ်ကိုင်ေန်နှင့်စီစဉ်ဝနောချထား

ေန်ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း”ကို ေည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ြါသည်။သို့ပဖစ်

ော အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင်တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ်

ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု  အဓိြ္ပာယ်ေြါသည်။  သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊  အစိုးေအောေှိ

တဦးက လူကုန်ကူးမှုတခုကို ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်သည်

များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင် တေားေင်အသိအမှတ်ပြုမှုပဖင့်ဝသာ် 

လည်းဝကာင်း၊  ခွင့်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာ  ချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်)  ချ ိုးဝဖာက်

၈၂။ ဤစာေင်းသည်အပြည့်အစုံမဟုတ်သလိုမဆုံးနိုင်ဝအာင်ေှိြါသည်။လူကုန်ကူးဝောင်းချမှုအထူးသပဖင့်အမျ ိုးသမီးများနှင့်ကဝလးငယ်များကိုဝောင်းချ
ပခင်းကိုကာကွယ်ဝြးေန်၊ နှိြ်ကွြ်ေန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်ဝြးေန် သဝဘာတူညီချက Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children, Article 3(a). 

၈၃။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော အခွင့်အဝေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသည့် ကုလသမ္ဂ၏ လူကုန်ကူးဝောင်းေယ်မှု ထိန်းချုြ်ဝေးဆိုင်ောလမ်းညွှန် အပြည့်အစုံ Annotated 
Guide to the Complete UN Trafficking Protocol, Global Rights, http://www.globalrights.org/site/DocServer/Annotated_Protocol.
pdf?docID=2723 (last visited 19 Aug. 2008) 
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မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူေန်

ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်းြါေင်ြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ 

လူကုန်ကူးဝောင်းချမှု ကျူးလွန်ဝသာ တဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်များကို အပြစ်ဝြးအဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထား

လျှင် အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒကို ချ ိုးဝဖာက်ောဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီး ြုဂ္ဂလ

လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခု ကဲ့သို့

အာဏာကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမ ဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုး ေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေှိနိုင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊  အစိုးေက

ကျူးလွန်သည် ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က 

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့်ကို ြိတ်ြင်(က) နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့်ကို ြိတ်ြင်

တား ပမစ်ပခင်းကို မည်သည့် အဂဂါေြ်များပဖင့် သတ်မှတ်ထားသနည်း။တား ပမစ်ပခင်းကို မည်သည့် အဂဂါေြ်များပဖင့် သတ်မှတ်ထားသနည်း။

 လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့်ကို ြိတ်ြင်တားပမစ်ပခင်းကို လူ့

အခွင့်အဝေးချ ိုး ဝဖာက်မှုတခုအပဖစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန် အတွက် ဝအာက်ဝဖါ်ပြြါ အဂဂါေြ် (၃) ေြ် 

ထင်ေှားဝကကာင်း သက်ဝသတင်ပြေြါမည်။၈၄ 

၁။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်ကို ကကားေင်ဝနှာင့်ယှက်ပခင်း 

၂။ တေားမေင် ဝဆာင်ေွက်မှု

၃။ အစိုးေ၏ ဝဆာင်ေွက်မှု တို့ ပဖစ်သည်။

၈၄။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်ကို ကာကွယ်မှုဝြးထားဝသာ အဓိကကျသည့် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒများတွင် ဝအာက်ြါတို့ ြါေင်သည်။
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အဝေး ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ ၁၉။ Universal Declaration of Human Rights, Article 19 
- ကုလသမ္ဂ နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၁၉။ UN International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR), Article 19 
- ကုလသမ္ဂကဝလးများအခွင့်အဝေးဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၁၃။ UN Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 

13
- ကုလသမ္ဂ လူမျ ိုးဝေးအေ နည်းဝြါင်းစုံနှင့် ခွဲပခားဖိနှိြ် ဆက်ဆံမှုများကို အဆုံးသတ်ဝစဝေး နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ- ၅ (ဃ) (၈) UN 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Article 5(d)(viii) 
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(ခ) မည်သည့်အချက်များက ကကားေင် ဝနှာက်ယှက်မှု ဝပမာက်ြါသနည်း။(ခ) မည်သည့်အချက်များက ကကားေင် ဝနှာက်ယှက်မှု ဝပမာက်ြါသနည်း။

 လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် စုဝေးခွင့်အဝြါ် ဖိနှိြ်ေန်အလို့ဌာ အစိုးေဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း

တခုခုက ပြုလုြ်ဝသာ မည်သည့် ဝဆာင်ေွက်မှုမဆို “ကကားေင်ဝနှာက်ယှက်ပခင်း”အပဖစ် နိုင်ငံတကာ

လူ့အခွင့်အဝေး ဥြဝဒများအေ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှု ဝပမာက်ဝစြါသည်။ “ကကားေင်ဝနှာက်

ယှက်ပခင်း” ၏ြမာဏ အတိုင်းအဆ အနဲအများနှင့် သက်ဆိုင်မှုမေှိြါ။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြခွင့်နှင့်

စုဝေးခွင့် အခွင့်အဝေးများကို တနည်းနည်းပဖင့် အနဲအကျဉ်း အဝနှာက်အယှက် ပဖစ်ဝစသည်ပဖစ်

ဝစ၊ လုံးလုံးလျားလျား တင်းကကြ် ကန့်သတ်သည်ဆိုသည့် အတိုင်းအတာပဖစ်ဝစ ကကားေင်ဝနှာက်

ယှက်ပခင်းဝပမာက်သည်။ “ကကားေင် ဝနှာက်ယှက်ပခင်း” ြုံစံသည်လည်း အလားတူ သက်ဆိုင်မှုမေှိြါ။

ကန့်သတ်ထားဝသာ ဥြဝဒများ၊  ဒီဂေီများ၊ အမိန့်များ၊  တေားရုံးဆုံးပဖတ်ချက်များနှင့်  ရုြ်ေတ္ထုြိုင်း

ဆိုင်ော လုြ်ဝဆာင်ချက်များစသပဖင့် အားလုံးြါေင်သည်။၈၅ 

(ဂ) လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်တွင် မည်သည့် အခွင့်အဝေးများ ြါေင်သနည်း။(ဂ) လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်တွင် မည်သည့် အခွင့်အဝေးများ ြါေင်သနည်း။

 လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်ကို နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အဝေး ဥြဝဒများတွင် ပြဌာန်းထား

ော၌ - မည်သို့ဝသာ အယူအဆ (အိုင်ဒီယာ)များနှင့် သတင်းများကို မဆို

V မည်သည့် ဝနော၊ အဝပခအဝနမျ ိုးတွင်မဆို

V မည်သို့ဝသာ သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့်

၈၅။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ော အလုြ်သမားအဖွဲ့ချုြ် (အိုင်အယ်လ်အို) ကလည်း စုဝေးခွင့်နှင့် ြတ်သက်၍ ကာကွယ်မှုဝြးဝသာ သဝဘာတူညီချက် အများ
ဆုံးပဖတ်ထာ ေှိပြီး ပဖစ်ြါသည်။ ၎င်းတို့တွင်-
- (အိုင်အယ်လ်အို) သဝဘာတူညီချက် (၁၁)။ အသင်းအြင်း ဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ော အခွင့်အဝေး ILO Convention No. 11 concerning the Right of 

Association
- (အိုင်အယ်လ်အို)သဝဘာတူညီချက် (၈၇)။ အသင်းအြင်း လွတ်လြ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စည်းရုံးလှုြ်ေှားခွင့ ILO Convention No. 87 concerning 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize
- (အိုင်အယ်လ်အို) သဝဘာတူညီချက် (၉၈)။ စုဝေးလှုြ်ေှားခွင့်နှင့် စုဝြါင်း၍ ညှိနှိုင်းဝတာင်းဆိုခွင့်ဆိုင်ော အခွင့်အဝေးမူများကိုအသုံးချပခင်း ILO 

Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively 

 ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီမှုများသည်လည်း လွတ်လြ်စွာဝဖာ်ပြဝပြာဆုိခွင့် ချ ိုးဝဖာက်ထိြါးပခင်းကို ကာကွယ်မှုဝြးထားြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်-အ
ဝမေိကတိုက်တွင် အဝမေိကန်နိုင်ငံများ လူ့အခွင့်အဝေးသဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၁၃ American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, 
Costa Rica,” (Art. 13) ဥဝောြတိုက်တွင် ဥဝောြလူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက် (ြုဒ်မ-၁၀) European Convention on Human Rights 
(Art. 10) လွတ်လြ်စွာဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်ဆိုင်ော အဝပခခံမူများ ထုတ်ပြန်ဝကကညာစာတမ်း။ အမ်စတာဒမ် အကကံပြုချက်များနှင့် ဘီေှက် ထုတ်ပြန်ဝကကညာ
ချက် Declaration on Principles of Freedom of Expression, Amsterdam Recommendations and Bishkek Declaration/ အာဖေိကတိုက်တွင်
 အာဖေိကတိုက် လူသားနှင့်ပြည်သူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော African Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa အာဖေိကတိုက်
တွင်း လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုပခင်းဆိုင်ောမူများ ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် f Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa တို့
ပဖစ်ြါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့တွင် အလားတူ သဝဘာတူညီမှုများ ေှိဝသာ်လည်း လက်မှတ်ဝေးထိုးေပခင်းမပြုေဝသးြါ။

 ဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှုမေှိဝသာ နိုင်ငံတကာစာချုြ် မှတ်တမ်းများသည်လည်း လွတ်လြ်စွာဝဖာ်ပြ ဝပြာဆိုခွင့် ချ ိုးဝဖာက်ထိြါးခံေပခင်းကို ကာကွယ်
ဝြးနိုင်ေန် ေည်ေွယ်ထားကကြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ- ပငိမ်းချမ်းဝေးနှင့် နိုင်ငံတကာအကကား နားလည်မှု ြိုမို အားဝကာင်းလာဝစေန်၊ လူမျ ိုးဝေး သီသန့်ေါဒများ
အသားအဝောင် ခွဲပခားဖိနှိြ်မှုနှင့် စစ်ြွဲအတွက် လှုံ့ဝဆာ်ပခင်းကို ဆန့်ကျင်ေန်နှင့် လူ့အခွင့်အဝေးများ ပမှင့်တင်နိုင်ေန်အတွက် လူထုသတင်းမီဒီယာများ
ကို ြံ့ြိုးသည့်အဝပခခံမူများ ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media 
to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid 
and Incitement to War နှင့် အမျ ိုးသားလုံခခုံဝေး၊ လွတ်လြ်စွာဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်နှင့် သတင်းများ ေယူြိုင် ခွင့်ဆိုင်ော Johannesburg Principles on 
National Security, Freedom of Expression and Access to Information တို့ ပဖစ်ြါသည်။
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V ေှာဝဖွ၊ လက်ခံေယူ၊ သတင်းြို့ခွင့် အခွင့်အဝေး ေှိေမည်ဟု ဆိုြါသည်။

 လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်တွင် အခွင့်အဝေးမျ ိုးစုံ ြါေင်ြါသည်။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြ

ဝပြာဆို ခွင့်တွင် သတင်းများကို ဝဖာ်ပြဝြးြို့ခွင့်သာမက၊ သတင်းနှင့် အယူအဆ (အိုင်ဒီယာ)များကို

လက်ခံေယူခွင့်၊ ေှာဝဖွခွင့်လည်း ြါေင်ြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖာ်ပြေလျှင်- နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေ

အဝနနှင့် ေှာဝဖွ ေယူနိုင်မည့်ဌာန၊ ြစ္စည်းများ ြံ့ြိုးဝထာက်ြံ့ ဝြးေမည့်အပြင်၊ သတင်း၊ မှတ်တမ်းများ

ဝတာင်းဆိုလာြါ ကလည်း တုံ့ပြန်ဝြးေန် တာေန်ေှိြါသည်။၈၆ ထိုမျှမက ြါေင်သည့် အဝကကာင်းအော

နှင့် ဝဖာ်ပြသည့် မီဒီယာ(ကကားခံ)ကိုလည်း ကာကွယ်မှုမျ ိုးစုံ လုြ်ဝဆာင်ဝြးေန် တာေန်ေှိြါသည်။၈၇ 

ဤသို့ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုမှုများကို နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်များပဖင့်  ြိုင်းပခားကန့်သတ်မှု  မေှိဝစသင့်ြါ။ ဆို 

လိုသည်မှာ နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတခုအဝနနှင့် အပခားနိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်လက်ခံ၊ ဝြးြို့ခွင့်ကိုခွင့်ပြု

ေ မည်ပဖစ်ြါသည်။၈၈

- (အိုင်အယ်လ်အို) သဝဘာတူညီချက် (၁၅၁)။ စုစည်းလှုြ်ေှားခွင့်နှင့် အစိုးေဌာနများတွင် အလုြ်ဝနော ခန့်ထားပခင်းဆိုင်ော အဝပခအဝနနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်
များ ILO Convention No. 151 concerning Protection of the Right to Organize and Procedures for Determining Conditions of Employment 
in the Public Service 

- (အိုင်အယ်လ်အို) ၏ အလုြ်လုြ်ြိုင်ခွင့်ဆိုင်ော အဝပခခံမူများ ထုတ်ပြန်ဝကကညာချက် ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work တို့ပဖစ်ြါသည်။

 ဝဒသဆိုင်ော သဝဘာတူညီချက်များသည်လည်း လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့်ကို ချ ိုးဝဖာက်ထိြါးပခင်းကို ကာကွယ်မှုဝြးထားကကြါသည်။ ဥြမာအားပဖင့်- အ
ဝမေိကတိုက်တွင် အဝမေိ ကန်နိုင်ငံများ လူ့အခွင့်အဝေး သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ-၁၅ နှင့် ၁၆ (၁) American Convention on Human Rights “Pact 
of San Jose, Costa Rica,” (Art. 15 and 16(1)) ဥဝောြတိုက်တွင် လူ့အခွင့်အဝေးနှင့် အဝပခခံလွတ်လြ်ခွင့်များ ကာကွယ်ဝြးဝေးဆိုင်ော သဝဘာတူ
ညီချက်၊ ြုဒ်မ-၁၁ (၁) နှင့် (၂)convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Art. 11(1) and (2)) ဥဝောြလူမှု
ဝေး ြဋိညာဉ်ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ ၅ နှင့် ၆ European Social Charter (Art. 5 and 6) / 

 ဥဝောြသမ္ဂ၏ အဝပခခံအခွင့်အဝေးများဆိုင်ော ြဋိဉာဉ်စာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၁၁ Charter of Fundamental Rights of the European Union (Art. 12)အာဖေိ
ကတိုက်တွင် အာဖေိကလူသားနှင့် ပြည်သူ့အခွင့်အဝေးဆိုင်ော  ြဋိဉာဉ်ဝကကညာစာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၁၀ နှင့် ၁၁ African Charter on Human and Peoples’ 
Rights (Art. 10 and 11)  အာဖေိက ကဝလးများ အခွင့်အဝေးနှင့် လူမှုဖူလုံဝေးဆိုင်ော ြဋိဉာဉ်စာတမ်း၊ ြုဒ်မ-၈ African Charter on the Rights and 
Welfare of the Child(Art. 8) တို့ ပဖစ်ြါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့တွင် အလားတူသဝဘာတူညီချက်များ ေှိဝသာ်လည်း လက်မှတ်ဝေးထိုးပခင်း မပြုေဝသးြါ။

 ဤမှတ်တမ်းများကို ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ေယူနိုင်ြါသည်။ (၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ဝနာက်ဆုံး ကကည့်ရှုချက်အေ) http://
www2.ohchr.org/english/law

 ပမန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ော ဓဝလ့ထုံးတမ်းဥြဝဒ (CIL) ကို လက်မှတ်ဝေးထိုး အသိအမှတ်ပြုထားပခင်းမေှိြါ။ (CIL) သည် အစိုးေ၏ ဝယဘုယျ
လုြ်ဝဆာင်ချက်မှ လာသည့် ဥြဝဒဝကျာရိုး တခုပဖစ်ပြီး၊ အချနိ်ေလာသည်နှင့်အမျှ စည်းဝနှာင်မှုေှိသည့် ဥြဝဒတခုအပဖစ် လက်ခံလာကကြါသည်။
 သို့ဝသာ်လည်း နိုင်ငံတခုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဤဥြဝဒကို ပငင်းြယ်လာခဲ့ြါက နိုင်ငံတခုသည် ဤဥြဝဒအေ စည်းဝနှာင်မှု မေှိြါ။ Leon E. Irish and 
Karla W. Simon, Freedom of Association: Recent Developments Regarding the “Neglected Right,” American Society of International 
Law Human Rights Interest Group Newsletter, Vol. 9. No. 1 and 2, p.37. 

၈၆။ Central Asian Pocketbook on Freedom of Expression, Article 19, October 2006.
  လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်တွင် တိကျသည့်အပမင်၊ အိုင်ဒီယာများ ြါေင်ြါသည်။ နိုင်ငံဝေး၊ ယဉ်ဝကျးမှု၊ စီးြွား ကုန်သွယ်ဝေး၊ အနုြညာဝဖာ်ပြချက် 

များလည်းြါေင်သည်။
၈၇။ ထိုမျှမက လူအများအကကား သဝဘာမတူအပငင်းအခုံ ပဖစ်ဖွယ်ေှိသည့်၊ မှားယွင်းသည့်၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ပဖစ်သည့် အဝကကာင်းချင်းောများလည်း ြါေင်

နိုင်သည်။ ဝဖာ်ပြမှုဆိုလိုသည်မှာလည်း မည်သည့် မီဒီယံကကားခံအပဖစ် ကန့်သတ်ထားမှုမေှိဝြ။ ဝေးသားသည့် အသွင်ပဖစ်ဝစ၊ အသံ၊ ရုြ်ပမင် စသည်ပဖင့် 
နည်းမျ ိုးစုံပဖင့် ဝဖာ်ပြမှုကို ဆိုလိုသည်။

၈၈။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်ဆိုင်ော အလယ်ြိုင်း အာေှနိုင်ငံများ လက်စွဲစာအုြ်၊ ၁၉ ဝအာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထုတ် Central Asian Pocketbook 
on Freedom of Expression, Article 19, October 2006.
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(ဃ) လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်တွင် မည်သည့် အခွင့်အဝေးများ ြါေင်သနည်း။(ဃ) လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်တွင် မည်သည့် အခွင့်အဝေးများ ြါေင်သနည်း။

 လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်ကို နိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အဝေး ဥြဝဒများတွင် ပြဌာန်းထားော၌

အဝကကာင်းကိစ္စတခုခုအတွက် အပခားသူများ ြါေင်စုဝေးခွင့်ြင်ပဖစ်ြါသည်။၈၉ လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်

တွင် အခွင့်အဝေးဝြါင်းစုံ ြါေင်ြါသည်။ သာဓက ဝဖာ်ပြေလျှင်- လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့်တွင် စုဝေး

ခွင့် အခွင့်အဝေးကို ကာကွယ်မှု ဝြးရုံမျှသာမကဘဲ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အုြ်စုများ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ အဖွဲ့တခု၊

အသင်းအြင်းတခုတွင် အဖွဲ့ေင်ပဖစ်ေန် လက်ခံခွင့်၊ ပငင်းြယ်ခွင့်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ လွတ်လြ်

စွာ စုဝေးခွင့်တွင် သက်ဆိုင်ော အခွင့်အဝေးများလည်း ြါေင်ြါသည်။ အထူးသပဖင့် အလုြ်သမား

သမဂ္ဂများတွင် ြါေင်ဝဆာင်ေွက်ခွင့် နှင့် စုဝြါင်း၍ အဝြးအယူပြုေန် ဝတာင်းဆိုခွင့်များလည်း ြါေင်

ြါသည်။၉၀ 

(င) မည်သည့်အချနိ်တွင် လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများအား ကကားေင်ဝနှာက် (င) မည်သည့်အချနိ်တွင် လွတ်လြ်စွာ လှုြ်ေှားသွားလာခွင့် အခွင့်အဝေးများအား ကကားေင်ဝနှာက် 

ယှက်ပခင်း တေားေင် သနည်း။ယှက်ပခင်း တေားေင် သနည်း။

 လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်၊ လွတ်လြ်စွာ စုဝေးခွင့် အခွင့်အဝေးများသည် အကန့်အသတ်

မေှိ၊ အြကင်းမဲ့ အခွင့်အဝေးမဟုတ်ဝြ။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံဝတာ်အစိုးေ တခုသည် ဤအခွင့်အဝေး

များ နှင့်ြတ်သက်၍ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ သို့ောတွင် ကန့်သတ်ထားသည့် 

အဝပခအဝန များဝအာက်၌သာလျှင် ဤတားပမစ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ခွင့်ေှိသည်။ နိုင်ငံတကာဥြဝဒ

အေ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်၊ လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့်များကို ဝအာက်ြါအဝပခအဝနများဝအာက်

၌ ကန့်သတ် တားပမစ်မှသာ ဥြဝဒအေ တေားေင်သည်။၉၁ 

(၁) ဥြဝဒအေ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက် ပဖစ်ေမည်။

(၂) တေားဥြဝဒနှင့်ဝလျှာ်ကန်ဝသာ ဝအာက်ဝဖာ်ပြြါ ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့်ဝသာ် ဝဆာင်ေွက်

ေမည်။၉၂ 

၈၉။ ကုလသမ္ဂ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံဝေး အခွင့်အဝေးများဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သဝဘာတူညီချက်၊ ြုဒ်မ ၂၁ နှင့် ၂၂။ UN International Covenant of Civil and 
Political Rights, Article 21 and 22. 

၉၀။ See, Universal Declaration of Human Rights (Art. 23(4)), UN International Covenant on Civil and Political Rights (Art. 22(1)), UN 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Art. 8(1)), Preamble of the Constitution of the International Labor 
Organization (ILO), ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (para. 2(a)), ILO Conventions No. 87 and 98. 

၉၁။ UN International Covenant of Civil and Political Rights, Article 19, 1966
၉၂။ တေားဥြဝဒနှင့် ဝလျှာ်ကန်ဝသာ ေည်ေွယ်ချက်များဆိုသည်မှာ သီးသန့်သဝဘာ ကန့်သတ်မှုေှိြါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအဝကကာင်းပြချက်များပဖင့်

သာ တားပမစ်မှု ဝဆာင်ေွက်နိုင်ပြီး၊ အလားတူ အဝကကာင်းပြချက်မျ ိုးပဖင့် လွြ်လြ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဝဖာ်ခွင့် အခွင့်အဝေးများကိုလည်း ကန့်သတ်ဝကာင်း 
ကန့်သတ်နိုင် သည်။
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V အမျ ိုးသား လုံခခုံဝေးအေ၊ လူအများ၏ လုံခခုံဝေးအေ

V ေြ်ေွာတည်ပငိမ်ဝေးနှင့် ောဇေတ်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် 

V ကိုယ်ကျင့် စာေိတ္တနှင့် ကျန်းမာဝေး ကာကွယ်ေန် လိုအြ်ချက် အေ

V အပခားသူများ၏ လွြ်လြ်မှုနှင့် အခွင့်အဝေးများကို ကာကွယ်ေန်အတွက်

(၃) တေားေင်ဝသာ အဝကကာင်းပြချက်တခုခုအတွက် ထုတ်ပြန်လုြ်ဝဆာင်ပခင်း ပဖစ်ေမည်။၉၃ 

 လွတ်လြ်စွာဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်၊ လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့် အခွင့်အဝေးများကို တားဆီးကန့်သတ်

မှုများသည် အထက်ဝဖာ်ပြြါ အချက်(၃) ချက် စာသားများမှ တခုခုနှင့် ကိုက်ညီမှသာလျှင် တေားေင်

ပဖစ်မည်။ လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်၊ လွတ်လြ်စွာစုဝေးခွင့် အခွင့်အဝေးများအဝြါ် တားဆီး 

ကန့်သတ်မှုသည် အထက်ြါစာသားများမှ တခုခုနှင့် ကိုက်ညီမှု မေှိလျှင်တေား မေင်ဘဲ နိုင်ငံတကာ 

တေားဥြဝဒ ပြဌာန်းချက်များအဝြါ် ဆန့်ကျင်ချ ိုးဝဖာက်ောဝောက်ဝစသည်။

 နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတခုအဝနနှင့် လွတ်လြ်စွာ ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်သည် စစ်ြွဲများတိုက်ခိုက်ဝစ

ေန် ေါဒပဖန့် ချဝိနပခင်း၊ အမုန်းတေားြွားဝစဝသာ မိန့်ခွန်းများပဖစ်လာြါက တေားေင်ဥြဝဒဝကကာင်း

အေ တားပမစ်နိုင်သည်။၉၄ 

(စ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။(စ) အစိုးေ၏ လုြ်ဝဆာင်ချက်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

 နိုင်ငံတကာတေားဥြဝဒ အေဆိုလျှင် လွတ်လြ်စွာစုရုံးခွင့်နှင့် အသင်ြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ချ ိုး

ဝဖာက်မှု ဝပမာက်ဝစေန်အတွက် အစိုးေတေြ်က လုြ် ဝဆာင်ချက်မျ ိုး ပဖစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ အစိုးေ

ဆိုသည်မှာ “နိုင်ငံဝတာ်မှာ အဝပခစိုက်ထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ြိုင်နက်နယ်ဝပမေှိ လူများ

နှင့်အေင်း အပမစ် များကို ချုြ်ကိုင်ေန်နှင့် စီစဉ်ဝနောချထားေန် ကကိုးြမ်းဝသာ အမျ ိုးသား (နိုင်ငံဝတာ်

အဆင့်) အဖွဲ့အစည်း”၉၅ ကို ေည်ညွှန်း ပခင်းပဖစ်ြါသည်။ သို့ ပဖစ်ော အစိုးေ၏လုြ်ဝဆာင်ချက်အေ ဤ

၉၃။ “လိုအြ်ချက်အေ” ဆိုဝသာကန့်သတ်ချက်ပဖစ်ေန်အတွက်၊ ၎င်းင်းသည် တေားေင်သည့် ေည်ေွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီေမည်။ အပခားစကားပဖင့်ဆိုေလျှင်
 အကယ်၍ အပခားဝသာ နည်းအားပဖင့် ၎င်းေည်ေွယ်ချက်အတွက်ကိုြင် ကန့်သတ်ချက်ပြုြါက၊ ြို၍အဝနှာင့်အယှက်နှင့် ေင်ဝောက်စွက်ဖက်မှု နည်းမည်
ဆိုြါ က ယခုအဆိုပြုလာဝသာ ကန့်သတ်ချက်သည် “လိုအြ်ချက်အေမဟုတ်” ဟူ၍ ဆိုနိုင်သည်။

၉၄။ UN International Covenant of Civil and Political Rights, Article 19, 1966. လူ့အခွင့်အဝေး ဝကာ်မီတီ၏ အဆိုအေ နိုင်ငံဝတာ်အစိုးေများကို စစ်ြွဲ
အတွက် လှုံ့ ဝဆာ်မှုများနှင့် အမုန်းတေားြွားဝစဝသာ မိန့်ခွန်း ဝပြာဆိုမှုများကို တားပမစ်ေန် ခွင့်ပြုထားရုံမျှမက၊ နိုင်ငံဝတာ်အစိုးေများသည် အထက်ြါ 
ဝဖာ်ပြဝပြာဆိုခွင့်ကို ြိတ်ြင်တားပမစ်ေန် လိုအြ်ြါသည်။ Human Rights Committee, General Comment 11, Article 20, 19th Session, 1983. 

၉၅။   Mary Callahan, Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States: Devolution, Occupation, and Coexistence. Washington, DC: East-
West Cen- ter Washington, 2007, p. vix,  ဤကိစ္စကို ပမန်မာဘာသာပဖင့် ေှင်းပြောတွင် (State) ဟူဝသာ (နိုင်ငံဝတာ်) သဝဘာမှာ ပမန်မာဝေါဟာေ
တွင် မေှိြါ။ အစိုးေ (government) သို့မဟုတ် နိုင်ငံ (country) စသပဖင့် အဝပခအဝနအေ သုံးစွဲြါသည်။
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အဖွဲ့အစည်းသည် ချ ိုးဝဖာက်မှုတွင် တာေန်ေှိသည်၊ သို့မဟုတ် ြါေင်ြတ်သက်ဝနသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်

ေြါသည်။ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါလျှင်၊ အစိုးေအောေှိတဦးက လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ဝဖာ်ခွင့်နှင့် 

အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့် ကို ချ ိုးဝဖာက်ကျူးလွန်သည်ဆိုော၌ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်အတွက် လိုအြ်

သည်များကို ဝဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။၉၆ အစိုးေလုြ်ဝဆာင်ချက်တွင် တေားေင် အသိအမှတ်ပြုမှု

ပဖင့်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ခွင့်ပြုမှုပဖင့် ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပဖစ်ြွားဝသာချ ိုးဝဖာက်မှု၊ (သို့မဟုတ်) ချ ိုး

ဝဖာက်မှုကို တားဆီးေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ ချ ိုးဝဖာက်မှုနှင့်ြတ်သက်၍ လုံဝလာက်စွာ အဝေးယူ

ေန်ဝသာ်လည်းဝကာင်း အစိုးေ၏ ြျက်ကွက်မှုများလည်းြါေင်ြါသည်။၉၇ သာဓကအားပဖင့် ဝဖါ်ပြေြါ

လျှင်၊ လွတ်လြ်စွာ ထုတ်ဝဖာ်ခွင့်နှင့် အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ချ ိုးဝဖာက်ကျူးလွန်ဝသာ တဦးချင်း

ြုဂ္ဂိုလ်များကို အပြစ်ဝြး အဝေးမယူဘဲ လွှတ်ဝြးထားလျှင် အစိုးေအဝနနှင့် နိုင်ငံတကာဥြဝဒကို ချ ိုး

ဝဖာက်ော ဝောက်ြါသည်။

ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)ကျူးလွန်သူများ (အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ)

 အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) ဆိုသည်မှာ တသီးြုဂ္ဂလ

လူများ၊ အုြ်စုများပဖစ်ပြီး၊ အစိုးေ၏အစိတ်အြိုင်းတခု မဟုတ်ေြါ။ သို့ဝသာ်လည်း အစိုးေတခုကဲ့သို့

အာဏာ ကျင့်သုံးမှုပြုဝနသည် မျ ိုးေှိတတ်သည်။ ဤသို့ဝသာ အင်အားစုများတွင် အေြ်သားများ၏

အစုအဖွဲ့များ၊ ဝတာ်လှန်ဝေးအင်အားစုများ၊ ြုဂ္ဂလိကဝကာ်ြိုဝေးေှင်းများ၊ ဝဒသခံ ပြည်သူ့စစ်များ

နှင့် အစိုးေကဲ့သို့ပြု မူဝနသည့် အပခားအင်အားစုများြါေင်သည်။ ဤသို့ အစိုးေမဟုတ်ဝသာ အပခား

အင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) သည် ပြည်တွင်း ဥြဝဒအေ သူတို့လုြ်ကိုင်ဝဆာင်ေွက်ဝန

မှုများအတွက် တာေန်ခံ ေမည်ပဖစ်သည်။ သို့ဝသာ်လည်း ၎င်းအစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစု

များ (Non State Actors - NSA) သည် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေလည်း တာေန်ခံေပခင်းမျ ိုးေှိနိုင်သည်။

နိုင်ငံဝတာ် အစိုးေတေြ်၏ အဝေးယူဝဆာင်ေွက်မှုအေ သူတို့၏ လူ့အခွင့်အဝေးချ ိုးဝဖာက်မှုများကို

သက်ဝသပြေန် မလိုအြ်သည့် အဝပခအဝန၊ သို့မဟုတ် သူတို့ကျူးလွန်ဝသာ ပြစ်မှုများသည် လူမျ ိုး

တုန်းသတ်ပဖတ်သုတ်သင်မှု၊ သို့မဟုတ် လူသားမျ ိုးနွယ်တေြ်လုံးကို အန္တောယ်ေှိဝစဝသာ ောဇေတ်မှု

၉၆။ အစိုးေအောေှိများဟု ဆိုောတွင် အစိုးေအာဏာြိုင်မှုအတွင်း လုြ်ဝဆာင် အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ဝသာ အဖွဲ့အစည်းေင်များလည်း ြါေင်ြါသည်။ ဥြမာ
အားပဖင့်-တေားဥြဝဒ စည်းကကြ်ဝေးဌာနများ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၊ လုြ်ကကံ သတ်ပဖတ်ဝေးအဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ေင်များ ပဖစ်သည်။

၉၇။ မှတ်ချက်ပြုေန်မှာ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများအတွက် အစိုးေ၏လုြ်ေြ်ကို
 သက်ဝသပြေန်မလိုအြ်ြါ။ လူမျ ိုးတုန်း သတ်ပဖတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ် တေြ်လုံးကို အ္တောယ်ပြု ပခိမ်းဝပခာက်ဝစဝသာ ပြစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ြိုမိုသိေှိ
လိုြါက အခန်း-၂ ကို ကကည့်ြါ။
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မျ ိုးအပဖစ် သတ်မှတ်၍ေလာလျှင် နိုင်ငံတကာ ဥြဝဒအေ တာေန်ခံေန် အဝကကာင်းေှိလာသည်။ လူ့

အခွင့်အဝေး ချ ိုးဝဖာက်မှုများကို အပြည့်အေ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း ပဖစ်ေန်အတွက်၊  အစိုးေက

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ၊ အစိုးေ မဟုတ်ဝသာ အပခားအင်အားစုများ (Non State Actors - NSA) က 

ကျူးလွန်သည်ပဖစ်ဝစ မှတ်တမ်းပြုထားေန် လိုအြ်သည်။
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