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ျမန္မာ-အခြင့္အေရးမ်ား ေထာင္တြင္းသုိ႕ ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃ 

မာတိကာ 

နိဒါန္း ၅ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း ၁၁ 

အေျခခံမူမ်ား ၁၁ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (အခန္း ၂) ၁၂ 

တာဝန္ႏွင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား (ပုုဒ္မ ၃ - ၁၀) ၁၂ 

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ ၁၃ 

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား ၁၃ 

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားက အင္အားကို အသုုံးျပဳျခင္း ၁၄ 

အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း (ပုုဒ္မ ၁၁-၁၈) ၁၅ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (ပုုဒ္၄ ၁၉ - ၂၁) ၁၆ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပုုိင္ခြင့္ဆိုုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ၁၆ 

လူသားခ်င္းစာနာလ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးျခင္း ၁၈ 

အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈမ်ားကိုု အေၾကာင္းၾကားျခင္း ၁၈ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (အခန္း ၃) ၁၈ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု လက္ခံျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၂-၂၃) ၁၉ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း ၁၉ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား ၁၉ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႕၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ၂၀ 

အက်ဥ္းသားေသဆုုံးလွ်င္ မိသားစုုအား အသိေပးျခင္း ၂၁ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၄-၂၆) ၂၂ 

ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား ၂၂ 

ေနရာထိုုင္ခင္း၊ ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အစား၊ အိပ္ရာ ႏွင့္ အစားအေသာက္ ၂၂ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၇) ၂၃ 

တရားရံုုးသိုု႔ ရံုုးထုုတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၉ ) ၂၃ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုုံခြင့္ (ပုုဒ္မ ၃၀-၃၅) ၂၅ 

မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုရန္ အနည္းဆုုံးအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အဆီးအတားမရိွ ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ႕ရန္ အခ်ိန္ကို တိုးေပးျခင္း ၂၅ 

ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈ လုုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရး ၂၅ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၄ 

ပစ္ဒဏ္ခံေနၾကရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ုအလုုပ္လုပ္ခုုိင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇) ၂၆ 

တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား (ပုုဒ္မ ၃၉ - ၄၁) ၂၆ 

အစီရင္ မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္မရိွေၾကာင္းယူဆျခင္း ၂၇ 

အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ၂၇ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္ထူးမ်ား (ပုုဒ္မ ၄၂) ၂၇ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုုင္ၾကားခ်က္ ၂၈ 

       ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရး အေျခခံ မူဝါဒ      ၂၉ 

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅) ၂၉ 

အက်ဥ္းေထာင္ျပစ္မႈမ်ားကို ုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို္ျခင္း ၂၉ 

မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ၃၀ 

  မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရျခင္း ၃၁ 

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား ၃၁ 

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ၃၃ 

အေထြေထြ (အခန္း ၆) ၃၄ 

စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ုအသုုံးျပဳမႈ ၃၄ 

သေဘာရုုိးျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း ၃၄ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း ၃၅ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား    ၃၆ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၅ 

နိဒါန္း

“ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ေရာက္ဖူးသူသာ အဲဒီႏုိင္ငံရဲ႕ 
အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသ္ိတယ္ လုိ႕ ဆုိရုိးရိွပါတယ္။” 
နယ္လဆင္ ရုိလီလာလာ မန္ဒလဲား ၁0

1 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္တြင ္ “ရပ္ရြာေအးခ်မး္ သာယာေရးႏွင္ ့

တရားဥပေဒစိုးမုးိေရး”၊ “မႈခင္းထပ္မ ံမက်ဴးလြနေ္စရန္ ကာကြယ္ေရး”၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာအခါ 

ထိုက္သင့္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစရန္ အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္လ်က္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။  

ဤအက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ ္အက်ဥ္းေထာင္ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္ အက်ဥ္းသားမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၂၀ 

အက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း အက္ဥပေဒ တုိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အစားထုိးမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ျဖစ္သည္။  

ဤက့ဲသုိ႕ ဥပေဒပုိင္းအရႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျပည့္စုံေသာ၊ အေသးစိတ္က်ေသာ၊ 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအားထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိေသာ္ ယခုထြက္ရွိလာေသာ လူထုကုိခ်ျပသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

မ်ားစြာ ေဝးကြာေနပါေသးသည္။ လြတ္လပ္မႈဆံုးရႈံး၍ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာ က်န္ရိွေနေသးေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ယခု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က တင္ျပမည့္ 

အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီစြာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒကုိ 

မည္က့ဲသုိ႕ျပင္ဆင္သင့္သည္ဆုိေသာ တိက်သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ လက္ရိွ ဆန္းစစ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားေသာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၊ လူ႔အသိုင္းအဝန္းအတြက္ လႈပ္ရွားၾကသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္ 

စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူတုိ႔အတြက္ အသုံး၀င္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

၁ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား၊ လြတ္ေျမာက္မႈဆီသုိ႕ခရီးရွည္၊ Little Brown & Co ၁၉၉၅ 

melanie.ng
Text Box



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၆ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္မွ 
ယခုုအထိ ရိွေနေသာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား 

“ျမန္မာႏုိင္ငံက ေထာင္ေတြကေတာ့ ငရဲလုိပဲ။ ၾကပ္ညပ္ ေနၿပီး 
ေဆးဝါးေကာင္းေကာင္း မရိွ၊ ေထာင္ဆရာဝန္မရိွ၊ အက်င့္ပ်က္မႈ၊ 
ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေတြ နဲ႔ အစားအစာ ည့ံဖ်င္းတာေတြဟာ 
ထုံးစံျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကင္းလြန္းတယ္။” 
ဘိုၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာနုိင္ငံ)၂

1

2

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ဆုိးရြားသည့္ေထာင္တြင္း အေျခအေန၊ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းအပါအဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ားေပၚ 

ၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။၃
2

3 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၃၀ကာလအတြင္း 

ထြက္ေပၚခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရမမွ်တျခင္း၊ သန္ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ၊ 

အဟာရျပည့္ အစားအစာ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သန္႕ရွင္းေရးစနစ္တုိ႕ မရရိွျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကုိ တစ္သမတ္တည္း ေဖၚျပခ့ဲၾကသည္။ 

လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိ႕မွာလည္း အထူးခ်ိဳ႕တဲ့ပါသည္။ ထုိ႕အျပင ္အက်ဥ္ေထာင္တြင္း 

ဆုိးရြားေသာအေနအထားမ်ားကလည္း အက်ဥ္းသားတုိ႕၏ က်န္းမာေရးကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ပိုမုိဆုိးရြားထိခိုက္ေစခဲပ့ါသည္။  

၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္အ့ေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေပၚလုိ ဆာဂ်ီယို ပင္ညဲရိုးက ကုလသမဂၢ 

လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီသုုိ႔ တင္သြင္းေသာ ၎၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမ ွလူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနကုိ ယခုုကဲ့သုုိ႔ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

“အက်ဥ္းသားေတြကုိ ဆက္ဆံရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီျခင္းမရိွတ့ဲ ဆုုိးဝါးလြန္းတဲ့ ေထာင္တြင္းအေျခအေနေတြ 
အတည္ျပဳၾကတ့ဲ သတင္းပို႕ခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတ့ဲ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ လူမဆန္၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံမႈေတြ ေထာင္တြင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။” ၄ 4 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူမႈမ်ား၊ လူမဆန္မႈ သို႕မဟုတ္ ေစာ္ကားေသာ ဆက္ဆံမႈ (ဝါ) 

ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ (ေနာက္ပိုင္းတြင ္ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားဟု ရည္ညြန္းသြားပါမည္) လုပ္ရပ္ မ်ားမွာ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္အေျခခုုိင္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကျပီးျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကုုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား မရိွသေလာက္ 

နည္းပါးပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား၅4

5 မွာ မၾကာခဏဆုိသလုိ အျခားသူမ်ားႏွင္ ့

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခံရ၊ တုိက္ပိတ္၆
5

6 ခံၾကရသည္။ အစြမ္းကုန္ ဆုုိးဝါးသည့္ ၾကာရွည္သည့္ တုိက္ပိတ္ခံရသည့္ ပံုစံတစ္ခုမွာ 

“ေခြးတုိက္” ထဲထည့္ၿပီး အျပစ္ေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခြးတုိက္မ်ားမွာ အေစာင့္ေခြးမ်ားကုိ ထားရိွသည့္ အုတ္တုိက္မ်ားျဖစ္သည္။ 

၂ ဘုိၾကည္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၊ ၾသဂုတ္၂၀၁၆
၃ ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလက ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - ယံုုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား - ၁၉ ၈၈ စက္တင္ဘာမွစ၍ ျဖစ္ေပၚတုုိးတက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္း 
ျပဳစုုထားျခင္း၊ ၁၉၉၀ ႏုုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုုိ ေရွ႕ရႈ၍ - စစ္အုုပ္ခ်ုဳပ္ေရးေအာက္မွ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ အက်ဥ္းရုုံးစီရင္မႈႏွင့္ ယံုုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား 
(Index: ASA 16/010/1990)၊ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္စခန္းမ်ားမွ အေျခအေနမ်ား (Index: ASA 16/022/1995)၊ ၁၉၉၇ ႏိုုဝင္ဘာလထုုတ္ 
ျမန္မာ - ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္(Index: ASA 16/ 028/1997)၊ ၂၀၀၀ ခုု ဒီဇင္ဘာလထုုတ္ ျမန္မာ - ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Index: ASA 16/24/00)၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (AAPP-B) ၏ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္အစီရင္ခံစာ ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေန 
၄ ေပါလုိ ဆာဂ်ီယုိ ပင္ညရုိဲး - ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန အစီရင္ခံစာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၆၆ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး၊ 
A/HRC/6/14 ဒီဇင္ဘာ၇၊ ၂၀၀၇
၅ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ား ဆုိသည္မွာ တစံုတစ္ေယာက္သည ္သူ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး သုိ႕မဟုတ္ အျခားယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ တုိင္းျပည္ သုိ႕မဟုတ္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၊ စီးပြားေရးအေနအထား၊ ေမြးရာဇာတိ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခံရလုုိမႈ၊ သုိ႕မဟုတ္ အျခားအေနအထား၊ သုိ႕မဟုတ္ မိမိ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းအတြက္ သုိ႕မဟုတ္ အျခား 
လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္က်င့္သုံးျခင္း ႏွင့္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မုန္းတီးျခင္းကုိ အသုံးမျပဳေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းျခင္း ခံရသူမ်ားကုိ 
ဆုိလုိသည္။  
၆ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ဆုုိသည္မွာ အက်ဥ္းသားကုုိ ၎အား ကူညီႏုုိင္ေသာ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ၎ ဘာျဖစ္ေနသည္ကုုိ သိႏုုိင္ေသာ၊ ၎၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈကုုိ ကာကြယ္ေပးႏုုိင္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အမ်ားသိေအာင္လုုပ္ေပးႏုုိင္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ပမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ မိသားစုုဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးပဲ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသုုိ႔ ခ်ုဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွာ 
တစ္ဦးတည္းခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္ကြာျခားသည္။ ျပင္ပႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွာ အျပင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္းတြင ္အခန္းေဖာ္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတူေနခြင့္၊ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ ရရိွပါသည္။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၇ 

အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ၾကီးမားစြာကန္႕သတ္ထားသည္။ ထုိ႕အျပင ္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊ 

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန ႏွင့္ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိသားစုႏွင့္ေဝးရာ၊ မိသားစုအေနႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

(အက်ဥ္းသားမ်ား အေရးတႀကီးလုိအပ္သည့္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး ေပးပုုိ႔ႏိုုင္သည့္ အခြင့္အေရး)၇
6

7 လာမေတြ႕ႏိုင္သည့္ 

ေဝးလံသီေခါင္ေသာ ေထာင္မ်ားသုိ႔ မၾကာခဏေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းထားေလ့ရိွပါသည္။  

အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန္႔ ေတြ႕ရွိရသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ရဘဲက္စခန္းမ်ားတြင ္

မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ၾကမ္းတမ္း၍ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခေနမ်ားတြင ္အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း ခံၾကရသည္။ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ 

လုံေလာက္ေသာအစားအစာႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ အိပ္စက္ခြင့္ မရျခင္း စသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း မၾကာမၾကာ 

ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ အျခားဆုိးရြားေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ အတင္းအၾကပ္ ေပၚတာဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 

ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ားကုိ တန္ျပန္တုိက္စစ္ဆင္ရာတြင္  ေလးလံေသာလက္နက္ 

ခယဲမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ အျခားရိကၡာပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ရာ၌ ျပစ္ဒဏ္က်ရာဇဝတ္သားမ်ားကုိ ပံုမွန္အဓမၼ 

ေခၚယူခိုင္းေစေလ့ရိွသည္။ လုံေလာက္ေသာ စားေရရိကၡာ၊ အနားယူခြင့္၊ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႕ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ 

ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရာသက္ပန္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာမ်ား၊ ကာလၾကာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား သို႕မဟုတ္ 

အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ိဳး အထိ ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။၈
7

8 

မ်ားမၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင ္ အေျခအေနမ်ားမွာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာပံု ရပါသည္။ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

တုိင္ၾကားမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ (ICRC) ကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ 

ျမန္မာျပည္တလႊားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။၉
8

9 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ (ICRC) ၏အဆုိအရ အဖြဲ႕၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဆီသုိ႕  သြားေရာက္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပြတ္ၾကပ္ေနျခင္း၊  အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား 

သင္ၾကားေပးျခင္း က့ဲသုိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔  လံုုၿခဳံစြာ ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရိွလာျခင္းက အက်ဥ္းေထာင္တြင္း 

ထိန္းသိမ္းမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေျခခဝံန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။၁၀
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10 သုိ႕ရာတြင္ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ 

အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စ ီ(MNHRC) က ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းရွိ ေဒသမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႕ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုိ႕၌ သြားေရာက္ရာတြင္ ေထာင္ေနရာႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ 

မမွ်တျခင္း၊ သန္႕ရွင္းမႈည့ံဖ်င္းျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သန္႕ရွင္းေသာေရ ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ 

သန္႕ရွင္းေရးစနစ္မ်ားကုိ ရရိွဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆက္လက္ၿပီးကင္းမ့ဲေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။၁၁
10

11  

ႏိုင္ငံတလႊားအက်ဥ္းေထာင္မ်ား အေျခအေနဆုိးရြားေနျခင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒမူေဘာင္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ လုံေလာက္မႈမရိွေသးျခင္းမွ တစိတ္တပုိင္း 

ျမစ္ဖ်ားခံေနပါသည္။ အက်ဥ္ေထာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒသစ္ခ်မွတ္ဖို႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက 

စတင္ျပဳလုပ္ေနခ့ဲၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တုိးတက္မႈမွာ အလြန္ပင္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိေနပါသည္။၁၂
11

12 

၇ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ- ျမန္မာႏုိင္ငံ) “လြတ္ေျမာက္ၿပီးတ့ဲအခါ ဘ၀ကုိ အစကေန ျပန္စၾကရတယ္” - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား အစီရင္ခံစာ ေမ ၂၀၁၆ ကုိရွႈ
၈ ရႈရန္- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ကရင္ျပည္နယ္၊ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ မွစ၍ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံဟု သံသယရိွသူမ်ား ႏွင့္ ေပၚတာဆြဲခံရသူမ်ား 
အား ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား အေပၚစြဲခ်က္မ်ား (အညြန္း၊ ASA 16/16/89)၊ ၾသဂုတ္ ၁၉၈၉။ ျမန္မာ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားနွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားမွအေျခအေနမ်ား (အညြန္း ASA 16/22/95) 
စက္တင္ဘာ ၁၉၉၅။ ေအေအပီပီ အဖြဲ႕- ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားနွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ား၊ အသံတိတ္သတ္ကြင္းမ်ား၊ ေမ ၂၀၀၉။ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕- ေသဆုံးလမ္းေလွ်ာက္ သမားမ်ား၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာမွ ေပၚတာအလုပ္သမားမ်ား၊ ဇူလုိင္၁၂၊ ၂၀၁၁။ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕(KHRG)- အ က်ဥ္းေထာင္မွ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသုိ႕၊ အက်ဴးလြန္ခံ အဓမၼေပၚတာ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ၂၀၀၉-၂၀၁၁၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၁။ 
၉ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ICRC အဖြဲ႕က ၈ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခ့ဲရၿပီးမွ ျမန္မာအစုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပန္ရခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
ရႈရန္- ICRC ၊ ျမန္မာ- အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႕ အုိင္စီအာစီ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကုိျပန္လည္စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေန။ https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-11-myanmar-
detention-visits.htm
၁၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕(ICRC) ၏ ၂၀၁၅ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ။ ဤ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာတြင ္ၾကည့္ႏိုင္-https://app.icrc.org/files/2015-annual-report/
၁၁ ျမန္မာအမ်ိဳ းသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္္(MNHRC)၊ ၂၀၁၅ ႏွင ္၂၀၁၆ ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား။ ဤ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ႏိုင္-http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/. အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန- 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅ စာ-၄ တြင္လည္းရႈႏုိင္။
၁၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလ Doc: A/67/383  ၂၃ စက္တင္ဘာ၂၀၁၂၊ အပုိဒ္ ၁၈။

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-11-myanmar-detention-visits.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-11-myanmar-detention-visits.htm
https://app.icrc.org/files/2015-annual-report/
http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၈ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္အခြင့္အလမ္း 

ယခင္အစိုးရက အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ဟုရည္ညႊန္းပါမည္)၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ 

အခ်ိဳ႕လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသုိ႕ အႀကျံပဳ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ေပးပုိ႕ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒ မူၾကမ္း မိတၱဴကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ရယူခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႕ျပန္ဆုိရန္ တာဝန္ေပးခ့ဲရာ ၎ကုိ အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါ 

သုေတသနဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ျပဳစုႏုိင္ခဲ့ပါသည္။၁၃
12

13 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သိရွိရသေလာက္ ယင္းအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ျပင္ဆင္မႈတစုံတရာ မရိွေသးပါ။ ထုိ႕အျပင္ ေအာက္ပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ဥပေဒမူၾကမ္းႏငွ့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား အားလုံးျပည့္ျပည့္စံုစုံ မပါဝင္ေသးပါ။ သုိ႕ရာတြင္ မူၾကမ္းထဲတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ 

လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားၿပီး ျပင္ဆင္ရန္အတြက္္ အဓိက 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။   

ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ရိွဆဥဲပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ႀကီးမားေသာ တုိးတက္မႈုျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္ဆံရာတြင ္ႏုိင္ငံတကာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွ ိဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းသုိ႕  ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းကုိ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕မွ သတိထားမိပါသည္။ မႈခင္းထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ကာကြယ္ေရး၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ 

လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာအခါ ထုိက္သင့္ေသာ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစေရး က့ဲသို႕ေသာ 

လက္ခံႀကိဳဆိုစရာေကာင္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါသည္။၁၄
13

14 အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ စာအုပ္စာေပ ရရိွႏုိင္ေရး၊ 

အပန္းေျဖႏုိင္ေရး ႏွင့္ ပညာဗဟုသုတမ်ားရယူေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုသည့္ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၊၁၅
14

15

လူႀကီး၊ က်ား၊ မ စသည္ျဖင့္ အုပ္စုအလုိက္ သီးသန္႕ခြဲထားရန္လည္းပါရိွပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက ္

ျပင္ပေလာကႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕နုိင္ျခင္း အပါအဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကုိ ေပးအပ္ထားပါသည္။     

သုိ႕ေသာ္လည္း ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္ေနရာ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႕အခြင့္အေရးစံမ်ားေအာက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မတရားသျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းျခင္းတုိ႕မွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒလာျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရိွဘဲ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ၊ 

ေသာက္ေရ၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ တကုိယ္ေရ သန္႕စင္ေရးဆုိင္ရာ အနည္းဆုံးရိွရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း 

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္၊ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား အင္အားအသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ စနစ္၊ စသည္တုိ႕ ဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း မပါရိွပါ။ ထုိ႕အျပင္ 

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အေရးယူမႈမ်ားအျဖစ္ ကာလတာရွည္စြာ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာငထ္ားျခင္းႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းလ်က္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႕ ေစာဒကတက္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံးႏိုင္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရိွေနေသးပါသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက နုုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား 

ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရုုပ္သိမ္း ခံရေသာ လူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကလည္း 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံျပဳမူရာတြင္ လုုိက္နာရမည့္ အနိမ့္ဆံုုးစံႏႈန္းမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား ပါဝင္သည့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ ခ်မွတ္ထားခ့ဲပါသည္။ 

၁၃ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္
၁၄ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆံုုး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား (နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား)၊ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၇၀/၁၇၅  ၁၇ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅၊ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၊ ဥပေဒသ ၄.၁
၁၅ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ “လူငယ္အက်ဥ္းသားမ်ား” ကုိ “အသက္ ၁၆ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအက်ဥ္းသား” ဟု သတ္မွတ္ေဖၚျပသည္။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၉ 

လူမႈေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (ICCPR)၁၆
15

16။ ပုုဒ္မ ၁၀.၁ 

က “လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရုုပ္သိမ္းခံထားရသူးအားလုုံးတို႕ကိုု လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံျပဳမူရမည္” ဟုု ေဖာ္ျပထားၿပီး 

ပုုဒ္မ ၁၀.၃ က အက်ဥ္းေထာင္စနစ္၏ “ပဓာနရည္မွန္းခ်က္” မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ုျပဳျပင္ေျပာင္းလ၍ဲ 

လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည ္ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ လည္း ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ 

ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကိုု လုုံးဝတားျမစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုုဒ္မ ၇)။ 

ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ 

ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ေရး ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၇
16

17။ 

ဤသေဘာတူညီခ်က္က ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ရက္စက္စြာ လူမဆန္စြာ၊ လ႕ူဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ 

ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကိုု တားျမစ္သည့္ (ပုုဒ္မ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၁၆) အျပင္၊ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား 

စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား (ပုုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃)၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ုတရားစြဲဆိုု အေရးယူမႈမ်ား (ပုုဒ္မ ၄-၉ ) နွင့္ 

နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုုစားမႈမ်ား (ပုုဒ္မ ၁၄) ကို စီစဥ္ေပးသည္။ 

ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ 

ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 

မွတ္တမ္း ၁၈
17

18။ ဤမွတ္တမ္းႏွင့္အညီ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ (ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈတားဆီးေရး ဆပ္ေကာ္မီတီ) ႏွင့္ 

ျပည္တြင္းအဖြဲ႔မ်ား (အမ်ိဳးသားအဆင့္ တားဆီးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)ကို ဖြဲ႔စည္း၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသိုု႔ 

သြားေရာက္ကာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ အရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုုံျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားမသင့္ေတာ္ေသာ 

အျပဳအမူမ်ားကိုု ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ေတြ႔ရိွခ်က္အေသးစိတ္မ်ားကိုု မွ်ေဝေပးၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ 

အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္သည္။ 

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္၁၉ 19 ထတဲြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကလည္း ပါဝင္ 

လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ကေလးတစ္ဦးအား 

ဖမ္းဆီး၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းကိုု ေနာက္ဆုုံးအဆင့္ မလႊသဲာမွ လုုပ္ရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခ်ိန္ကိုုလည္း 

တတ္ႏုုိင္သမွ် အတိုုဆုုံးျဖစ္ေစရမည္ဟုု ပုုဒ္မ ၃၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆံုုး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား (နယ္လဆင္ 

မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား)၂၀
19

20 က အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရမည့္ 

အနိမ့္ဆုုံးစံႏႈန္းမ်ားကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။၂၁
20

21 ဤဥပေဒသမ်ားက အက်ဥ္းသားတိုု႔၏ ဘဝ 

အစိတ္အပုုိင္း အားလုုံး အတြက္ ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားကိုုလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 

အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ရင္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကိုုလည္း ေလးစားႏုုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုု လမ္းညႊန္ထားသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္းဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၂၂
21

22 ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ အားလံုုးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၂၃
22

23

၁၆  ၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၆၆ တြင္အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး ၁၉၇၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင ္စတင္ အသက္ဝင္သည့္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္း ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္၂၂၀၀က (၂၁) လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္။
၁၇ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ေရး ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္။ 
ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ ၃၉/၄၆၊ ၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၄။  ၂၆ ဇြန္ ၁၉၈၇ တြင္စတင္အသက္ဝင္သည္္။
၁၈ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ေရး ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
သေဘာတူညီခ်က္။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ ၅၇/၁၉၉ ၊ ၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၂။ ၂၂ ဇြန္ ၂၀၀၆ တြင္ စတင္ အသက္ဝင္သည္္။
၁၉ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၄/၂၅၊ ၂၀ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉၈၉။ ၂ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၀ တြင္စတင္အသက္ဝင္သည္္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
၁၉၉၁တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ လုိက္နာသည္။
၂၀ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပုုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆံုုး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား (နယ္လဆင္မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား)။ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ A/RES/70/175 ၊ ၁၇ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၅ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘နယ္လဆင္မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းသည္)
၂၁ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆံုုး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား ကုိ ကနဦးတြင္ ကုလသမဂၢ ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုဆုိင္ရာ ကြန္ဂရက္ 
က ၁၉၅၅တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီက ၁၉၅၇ တြင ္အတည္ျပဳသည္။ ၂၀၁၅ တြင ္ထုိဥပေဒသမ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက 
တညီတညႊတ္တည္း ျပဌာန္းခ့ဲသည္။
၂၂ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္းဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၅/၁၁၁၊ ၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၀ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ ‘ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား’ ဟု 
ရည္ညႊန္းသည္)
၂၃ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ အားလံုုးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား။ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ A/RES/43/173၊ ၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၈။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၀ 

က အက်ဥ္းသားအားလုုံးကိုု ဂုုဏ္သိကၡာရိွရိွ ဆက္ဆံရန္ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 

ေရွာင္လြဲ၍ မရသည့္အခါမ်ိဳးမွ လြဲ၍ အက်ဥ္းသားအားလုုံးသည ္၎တိုု႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ 

ရရိွေနရမည္ဟု အေလးေပးေထာက္ျပထားသည္၊ 

တရားစီရင္ေရးအပုုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ား၂၄
23

24 ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခား 

အေျခအေနႏွင့္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုုိင္ရန္ ကုုလသမဂၢသည္ ေအာက္ပါ ဥပေဒသမ်ားကိုုလည္း 

ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။

အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တရားစီရင္ေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အနိမ့္ဆံုုး လုုိက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား (ေဘဂ်င္း 

ဥပေဒသမ်ား) ၂၅
24

25 

လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုုးရႈံးခံရေသာ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ 

ဥပေဒသမ်ား (ဟာဗားနား ဥပေဒသမ်ား)၂၆ 26 

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကုုိ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမျပဳပဲ 

အေရးယူေရးဆုိင္ရာ ကုုလသမဂၢဥပေဒသမ်ား (ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား)၂၇ 27 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဥ္းသားထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိ 

က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင္ ့စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ဖို႕ရာ အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္း 

တစ္ခုကို ကမ္းလွမ္းမႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ - အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ားျပည္သူ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

စီမံကြပ္ကျဲခင္းဆုိင္ရာ ကြ် မ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဳစုျခငး္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ကြ်မ္းက်င္သည့္ 

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အျခား လူမႈအဖြဲအစည္းမ်ားအား ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ကုိ 

ေပးသင့္ပါသည္။ ယင္း အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ အျပည့္အဝ ကုိက္ညီေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ျပဌာန္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာ 

ျဖစ္ပါသည္။  

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒကုိ ျပဌာန္းျခင္းကုိ ေက်ာ္လြန္လ်က္ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လူသားဆန္ၿပီး 

လူ႕သိကၡာႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးထဲတြင္ သူတုိ႕၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေလးစားရင္း အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးထားေၾကာင္းကုိ 

အၿမတဲမ္းအားမခံ ေပးထားရပါမည္။ 

၂၄ ကုုလသမဂၢ၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တရားစီရင္ေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ အနိမ့္ဆံုုး လုုိက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား အရ - အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ဆုုိသည္မွာ ကေလးသူငယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ 
ငယ္ရြယ္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္လွ်င္္ လူႀကီးမ်ားကုုိ စီရင္စစ္ေဆးပံုုႏွင့္ မတူပဲ ကြဲျပားေသာ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ျပဳလုုပ္ရမည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရုုပ္သိမ္းခံရေသာ 
အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကုုိ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ “အသက္ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္သူမ်ားသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ျဖစ္သည္”ဟုု ထပ္ဆင့္ ရွင္းခ်က္ထုုတ္ ထားသည္။
၂၅ ကုုလသမဂၢ- အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တရားစီရင္ေရးပိုုင္းဆုုိင္ရာ အနိမ့္ဆံုုး လုုိက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား ။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၀/၃၃၊ ၂၉ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၈၅။
၂၆ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုုးရႈံးခံရေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ ဥပေဒသမ်ား ။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၅/ ၁၁၃၊ ၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၀ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
‘ဟာဗားနား ဥပေဒသမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းသည္)
၂၇ အမ်ိဳ းသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကုုိ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမျပဳဘဲ အေရးယူျခင္းဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ ဥပေဒသမ်ား။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၆၅/၂၂၉၊ 
၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းသည္)
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၁ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အခန္း ၆ ခန္း ပါဝင္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း၏ 

အခန္းစဥ္အတုိင္း စီစဥ္ထားၿပီး လက္ရိွဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီလာေစရန္အလုိ႕ငွာ 

ျပဳလုပ္သင့္သည့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္္မ်ား၊ ပယ္ႏႈတ္သင့္သည္မ်ား၊ ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေသးစိတ္ ေဝဘန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။  

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ပံုစံျဖင့္လက္ခံခဲ့ေသာ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညီေစေရးကုိ 

အထူးအေလးေပးေဖၚျပထားရာ  အက်ဥ္းေထာင္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးျဖစ္လ်က္ 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ၊ ခိုင္လံုျပည့္စုံေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ တင္ျပေပးထားပါသည္။ 

အေျခခံမူမ်ား 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစပုိင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္ စာပုိဒ္ တစ္ပိုဒ္သာ ရိွပါသည္။ 

ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ဂဃနဏ ေထာက္ျပလ်က္ 

လမ္းညႊန္ေပးမည့္ အေျခခံမဝူါဒမ်ားကုိ ဥပေဒထဲတြင္ ဦးစြာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္းေပးရမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 

အဖြဲ႕အေနႏွင့္  အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္တည္းျဖင့္ ဘက္စံုမွ ျပည့္စုံစြာ တင္ျပရန္ 

မလုံေလာက္ပါ။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုုိ တားျမစ္ေၾကာင္း အတိအက် ေဖၚျပမထားပါ။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာ 

လူမဆန္စြာႏွင့္ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာနိမ့္က်ေအာင္ ျပဳလုုပ္ခံရျခင္းတုုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္မွာ လံုုးဝျငင္းပယ္၍ မရႏုုိင္ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ 

ႏိုုင္ငံတကာဥပေဒအရ ႏိုုင္ငံတုုိင္းလုုိက္နာရၿပီး လူအားလံုုးအတြက္ အေျခအေနအားလံုုးတြင ္အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္ကုုိ 

စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ အျခားအေရးေပၚအေျခအေန ကာလမ်ားတြငပ္ါ ဘယ္ေတာ့မွ ကန္႔သတ္မရႏုိင္ပါ။၂၈
27

28  

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ စစ္အစုုိးရအဆက္ဆက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမွာ အစဥ္အလာတစ္ခုုလိုု 

ျဖစ္ေနခဲ့သည္။၂၉
28

29 ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာပင္ ရမဲ်ားက အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ 

ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသူမ်ားႏွင္ ့ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အသုုိင္းအဝန္းမွ လူမ်ား၊ လိင္စိတ္ေျပာင္းသြားသူမ်ားႏွင့္ လိင္လုုပ္သားမ်ားကုုိ ညွဥ္းပန္းျခင္း 

ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ကိုု အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့ပါသည္။၃၀
29

30  

၂၈ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ 217 A(III) ၊၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၄၈၊ ပုဒ္မ ၅။ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ- ၁။
၂၉ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုုတ္ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တြင္ရႈ  
၃၀ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ျမန္မာ(Index: ASA 16/024/2000) - ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ထုုတ္ ျမန္မာ - ညွဥ္းပန္းမႈ တားဆီးေရး အစီအစဥ္မ်ား အျမန္ဆံုုးခ်မွတ္ပါ ႏွင့္ မထုုတ္ျပန္ရေသးေသာ 
သုုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ ရႈ၊
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၂ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစတြင္ ေအာက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကုုုိ 
ထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ ၃၁ 31 
• အက်ဥ္းသားအားလံုုးကုုိ သူတုိ႕၏ေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ လူသားဆန္စြာ ေလးစားမႈျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရန္
• မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမွ် ႏွိပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမျပဳရန္
• မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမွ် မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ၃၂ 32

• အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုုပ္စုုမ်ားအလုုိက္၊ အထူးသျဖင့္ ထိခိုုက္အလြယ္ဆံုုးေသာသူမ်ား၏ သီးျခားလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

• လြတ္လပ္ခြင့္ဆံုုးရႈံးထားရသူမ်ား၏ အေျခအေနကုုိ ပုုိမိုုဆုုိးဝါးသြားေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ိဳးမလုုပ္ရန္
• အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ျပန္လြတ္လာသည့္အခါ အသုုိင္းအဝိုုင္းအတြင္းသုုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုုိင္ေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားကုုိ တတ္ႏိုုင္သမွ် အသံုုးျပဳရန္
• ဤသုုိ႔ အသုုိင္းအဝိုုင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ႏုုိင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္၊ အလုုပ္အကုုိင္ႏွင့္

အျခားအေထာက္အကူမ်ိဳးကိုု အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပံ့ပိုုးေပးရန္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါးဆက္ဆံမႈမ်ား ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ 
ႏိုုင္ငံေတာ္က စုုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ကုုစားေပးေရး ရပုုိင္ခြင့္၊ နစ္နာေၾကးရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ 
ႏိုုင္ငံေတာ္က တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ အခ်က္ပါဝင္သည့္ အပုုိင္းတစ္ပုုိင္း ထည့္သြင္းရန္၊ ယင္းအပိုုင္းတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္တိုု႔ ပါဝင္ရမည္။  
• အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ႏိွပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားရိွသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုုိ ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္အဖြဲ႔က အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ

လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလုုိက္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
• ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကုုိ တုုိင္ၾကားသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးႏိုုင္ေသာ ရာထူး

ေနရာမ်ားမွ ဖယ္ရွားလုိက္ရန္
• စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆးဘက္စစ္ေဆးမႈကုိပါ အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္္ ႏွင့္
• နစ္နာသူမ်ား၏ ရပုုိင္ခြင့္တြင္ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္

ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ၊ စိတ္ေၾကနပ္ေစမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အာမခံခ်က္တုုိ႔ စီစဥ္ေပးရန္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (အခန္း ၂) 
တာဝန္ႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား (ပုုဒ္မ ၃ - ၁၀) 
အခန္း ၂ ၏ ပထမအပုုိဒ္ခြဲတြင ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လံုုၿခဳံေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 

လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တာဝန္အရိွဆံုုး ပုုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တာဝန္မ်ားတြင ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကုုိ 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးကုုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုုံၿခဳံေရးကုုိ ထိခိုုက္ႏိုုင္ေသာ 

အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား)ကိုုတံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အမိန္႔မ်ား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းတုုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ဥပေဒမူၾကမ္းအရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈကုုိ “တာဝန္ခံအရာရိွမ်ား”၃၃
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33 က ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တုုိ႔က လံုုၿခဳံေရးအတြက္ 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုုိ 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ျပဳလုုပ္ရသည္။ 

၃၁ ရႈရန္- နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁-၅။
၃၂ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ က်ား မ၊ ဘာသာစကား၊ ကုုိးကြယ္ယံုုၾကည္ရာ၊ နုုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခား ယံုုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဇစ္ျမစ္၊ ႏိုုင္ငံသား၊ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအသုုိင္းအဝုုိင္း၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ ရိွမရိွ၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခံရလုုိမႈ၊ မည္သူမည္ဝါ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ၊ စေသာ အေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိ တုုိးျမွင့္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေသာ ပံုုစံမ်ားကုုိ အထူးဂရုုစ္ုုိက္ၾကည့္သင့္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ႏွင့္ စပ္ဆုုိင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၄-၂၅ တြင္ရႈ
၃၃ တာဝန္ခံအရာရိွ ကုုိ ပုုဒ္မ ၂ (x) တြင ္“အက်ဥ္းေထာင္တခုုကုုိ စီမ ံခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ ခံထားရေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းအရာရိွ” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ထားသည္။

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၃ 

ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းေထာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ 

ေပးထားသည္မွာ အေရးပါေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုုိအပ္ေသာ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားမႈ၊ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကုုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက အင္အားသံုုးမႈ စေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အပါအဝင္ အဓိကက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ားအျပား မပါဘဲက်န္ရစ္ခ့ဲပါသည္။  

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏  အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ စနစ္တက် လံုုၿခဳံစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အကာအကြယ္ ေပးႏုုိင္ျခင္းမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ သိကၡာရွိမႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မီွတည္ ေနပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အမႈထမ္းမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ သိကၡာရွိမႈ၊ လူသားဆန္မႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္လုုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ကာ 

ကြ်မ္းက်င္စြာ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈ စသည့္ အေျခခံမ်ိဳးျဖင္ ့စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၃၄
33

34 သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ရရိွၿပီး စြဲစြဲၿမၿဲမ ဲလုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ေစရန္ အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိလည္း ႏိုုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္း အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး 

အျခားလုုပ္ငန္းခြင္ မက္လံုုးမ်ားအျပင္ ထုုိက္တန္ေသာ လစာမ်ား၊ ကာလရွည ္အမႈထမ္းခြင့္မ်ားကုိ ရရွိအပ္ပါသည္။၃၅
34

35 အက်ဥ္းေထာင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင ္အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ပါဝင္ၾကရန္ျဖစ္လ်က္ စိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက့ဲသိုု႔ 

အတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္း လံုုေလာက္စြာ ပါဝင္ရပါမည္။၃၆
35

36 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဗဟုုသုုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အတန္းကလည္း မ်ားစြာမွအေရးႀကီးပါသည္။ ထိုု႔အတြက္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားကုုိ တားျမစ္ထားသည့္အေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡကုိေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ အင္အားသံုုးျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းအရ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး နည္းလမ္းမ်ား စသည္တုုိ႔အပါအဝင ္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ႏိုုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 

က့ဲသို႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုုပေ္ပးရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၃၇
36

37

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား၃၈
37

38 စသျဖင့္ အက်ဥ္းသားအုုပ္စုုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ သီးျခားလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ေအာင္ပါ  အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းအားလံုုးသည္ ၎တုုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုုိ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေက်ပြန္စြာ 

ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ လုုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားရိွရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ 

အက်ဥ္းေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏိုုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ 

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပုုံစံအားလံုုးကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡတားဆီးေရး၊ အင္အားအသံုုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာပစၥည္းမ်ား အသံုုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စသည့္အပိုုင္းမ်ားကုုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုု 

ထည့္သြင္းရန္  

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား အဆင္ေျပ 

ေခ်ာေမြ႔ေစရမည္ ဆုုိေသာ အခ်က္ကုုိ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုု အျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ 

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်ေရာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခႏၶာကိုုယ္၊ လုုံၿခဳံေရး၊ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ စသျဖင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွၾကပါသည္။ ဤလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား မေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အလံုုးစုုံ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 

၃၄ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၄-၁။
၃၅ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၄-၃။
၃၆ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၅ မွ ၈၀။
၃၇ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ႀကိဳတင္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္ ၄။ “ငယ္ရြယ္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအုပ္စု ထဲတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား စစ္ေဆးစီရင္ေသာ တရားရုံးမ်ားသုိ႕ ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးကုိ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။”
၃၈ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၅ ႏွင့္ ၇၆။

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box

melanie.ng
Text Box



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၄ 

ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘန္ေကာက္ဥပေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကုုိ ဆက္ဆံရမည့္ 

က႑အသီးသီးမ ွနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တုုိ႔အထဲတြင ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္ ့

ခြဲျခားလ်က္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၃၉
38

39 ၊ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကေလးႏုုိ႔တုုိက္ေနေသာ မိခင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အတူေနရေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ရပံုု၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ 

ညွဥ္းပန္္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ တကုုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔လုုိအပ္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ခႏၶာကုုိယ္ေပၚရွာေဖြျခင္းကုုိ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းကသာ စာနာစိတ္ႏွင့္ျပဳလုုပ္ျခင္းတိုု႔ ပါဝင္သည္။၄၀
39

40 

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား၏ သီးသန္႔ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းတုုိ႔ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားကုုိ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကသာ ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း ပါဝင္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမပါပဲ မည္သည့္ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမွ် အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားထားရာ အပိုုင္းသိုု႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း 

မျပဳရန္ဆုုိေသာအခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ ၄၁
40

41  

အခ်ဳပ္ေထာင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္အဓမၼျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေစာ္ကားျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားလံုုၿခဳံေရး 

ဝန္ထမ္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားကုုိ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေစာ္ကား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဆုုိေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ 

ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မည္သုုိ႔မွ ေဖာ္ျပမထားသည္မွာ စုုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။၄၂
41

42  

အႀကံျပဳခ်က္ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလားဥပေဒသမ်ားႏွင္ ့အညီ အမ်ိဳးသမီး 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္းကုုိ ထည့္သြင္းရန္ 

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားက အင္အားကုိ အသံုုးျပဳျခင္း 

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၇ တြင္ “အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ခံ အရာရိွမ်ား” ၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၇ (ည) မွာမူ 

အထူးစိုုးရိမ္စရာေကာင္းပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းကုုိ က်ဴးလြန္ေသာ အက်ဥ္းသားအား 

ဟန္႔တားျခင္း၊ ရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ လက္နက္ သို႔မဟုတ္ ေသနတ္ျဖင့္ မပစ္ခတ္မီ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း 

လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တာဝန္ခံအရာရိွသည္ ၎အက်ဥ္းသားအား “လက္နက္ သုိ႔မဟုတ္ ေသနတ္” ကို အသံုးျပဳ ဖမ္းဆီးႏုိင္သည္ဟု 

ျပဌာန္းထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ေသနတ္ မပစ္ေဖာက္မ ီအက်ဥ္းသားအား သတိေပးရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။  

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ိဳးတြင ္“လိုအပ္သည့္ အင္အား” ထက္ ပုိမုိသံုးစြဲျခင္း မျပဳရဟုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါရိွသည္ကုုိလည္း ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ 

သတိျပဳမပိါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ “လုုိအပ္သည့္ အင္အား” ဆုုိသည္ကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ 

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လံုုၿခဳံေရးႏွင့္ ဥပေဒစုုိးမိုုးေရးတုုိ႔ကုုိ ထိန္းသိမ္းရမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း 

ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့တုုိက္ရိုုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလြန္ထူးျခားေသာ 

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွအပ လက္နက္မကုုိင္ေဆာင္ရဟုု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုုိ႔အျပင ္အင္အားကုုိ ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳႏိုုင္ေအာင္၊ 

သုုိ႔မဟုုတ္ အင္အားသံုုးစရာမလုုိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ရပါမည္။၄၃
42

43 

ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ လက္နက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ရျခင္းမ်ိဳးကုုိ လံုုးဝေရွာင္လြဲ၍ မရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ႀကဳံမွသာ အသက္အႏၱရာယ္ 

ကာကြယ္ႏုုိင္ရန္ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည္ဟုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။၄၄
43

44 

အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ အင္အားအသံုုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင ္ေနာက္ထပ္ 

တစ္စံုုတစ္ရာ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ထိန္းညိွထားျခင္း မရွိသည္ကုုိလည္း စိုုးရိမ္စရာေတြ႔ရပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက 

အင္အားအသံုုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင္ ့စံႏႈန္းမ်ားအရ လုုိအပ္ေသာ ဥပေဒသမ်ားကုုိ 

၃၉  ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၇(ခ) ႏွင့္ ၂၄ (က) တုုိ႔တြင္ ဤအေၾကာင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုုတိယတစ္ခုုမွာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသားမ်ား ေတြ႔ဆံုု၊ စကားေျပာ၊ ျမင္ေတြ႔ျခင္းကုုိ မလုုိအပ္ပဲ “လံုုးဝ” 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၄၀ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၂(ဃ) တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ရာတြင ္ယင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ “ေထာင္တြင္း စတင္ လက္ခံေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား” ကုုိ ရွာေဖြျခင္းကုုိသာ ရည္ညႊန္းထားၿပီး ရွာေဖြျခင္းမ်ားကုုိ 
လူသားဆန္စြာ ျပဳလုုပ္ရမည္ဟုု ေဖာ္ျပခ်က္ လံုုးဝမပါရိွေပ။
၄၁ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ အမွတ္၈၁
၄၂ ရႈရန္ - ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (BWU) ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ” ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၄ ။ Asia 
Justice and Rights (AJAR), Opening the Box: ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းစစ္ပြဲ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ စက္တင္ဘာ၂၀၁၅။
၄၃ နယ္လဆင ္မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၆ (ဂ)။
၄၄ ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွမ်ားက အင္အားသံုုးျခင္းႏွင့္ လက္နက္သံုုးျခင္းဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံဥပေဒသ အမွတ္ ၉ 
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၅ 

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အခန္းလည္း ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ မပါဝင္ပါ။၄၅
44

45 ယင္းအခ်က္ကုုိ ဥပေဒမူၾကမ္းကုုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ 

ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ပုုဒ္မ ၇(ည)ကုုိ ျဖဳတ္၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက အင္အားသံုုးျခင္းကုုိ ထိန္းညိွေသာ ေအာက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ 

အခန္းခြဲတစ္ခုျဖင္ ့အစားထုိးေပးရန္  

• အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကုုိယ္ကုုိ ကာကြယ္ရန္မွလြဲ၍ အင္အားမသံုုးရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းသားက ထြက္ေျပးရန္

ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေပးေသာ အမိန္႔ကုုိ မနာခံျခင္းႏွင္ ့အႏၱရာယ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လုံျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုုိ ထ္ိန္းသိမ္းထားရန္ မလႊမဲေရွာင္သာ လုုိအပ္လာေသာ

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ အသံုုးျပဳရန္

အင္အားမသံုုးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ထိေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာအခါမွ ေနာက္ဆံုုးအဆင့္အျဖစ္

အင္အားကုုိ အသံုုးျပဳရန္၊အင္အားသံုုးရာတြင္လည္း လုုိအပ္သေလာက္သာ အနည္းဆံုုးသံုုးရန္

• အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ မလႊမဲေရွာင္သာေသာ အေျခအေနမွ လြဲ၍ လူေသေစႏုုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

အသံုုးမျပဳရန္

• အင္အားသံုုးရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ရွိလွ်င ္ခ်က္ျခင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုုိ သတင္းပုုိ႔ရန္

• အေရးေပၚစီမံခ်က္ႏွင့္ လႈပ္ရွားရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွလြဲ၍ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားက ေသနတ္ ႏွင့္ အျခား လူေသေစနုုိင္ေသာ

လက္နက္မ်ား ကုုိင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၇ တြင ္အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းႏုုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ စိုုးရိမ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ ေအာက္တြင ္

ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း၌ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၅) 

အက်င့္စာရိတၱ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း (ပုုဒ္မ ၁၁-၁၈) 
ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္စမံီခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ 
သည္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ စာရိတၱ ျပဳျပင္ေရးတာဝန္ကုိ အေလးေပးၾကပါသည္။၄၆
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46 အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ 
ျပဳမူဆက္ဆံမႈက သူတုိ႕၏ လူမႈေရး အေျခအေနကုိ ျပန္ျပီးထူေထာင္ေပးေရးကုိ စီစဥ္ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသုုိ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပန္လည္ပါဝင္ႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ ရည္မွန္းျပဳလုုပ္ရပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအာဏာပုုိင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ပညာသင္ယူခြင့္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အလုုပ္အကုုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။၄၇
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47 ထုုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုုိ ေရွ႕ရႈ၍ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္သင္ယူခြင့္၊ ဘာသာေရးအလုုပ္မ်ား လုုပ္ခြင့္၊ စာေပ 
ဖတ္ရႈ ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ အပန္းေျဖခြင့္မ်ား ေပးထားေသာ ပုုဒ္မ ၁၁ မွ ၁၈ တုုိ႔ကို အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ႀကိဳဆုုိပါသည္။  

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ပုုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ “စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ကုုိ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္ 

ျပဌာန္းထားသည္ကုုိ မိမိတုုိ႔က စိုုးရိမ္မိပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ မရွင္းလင္းဘဲ လက္ေတြ႔တြင္ ဘာကုိဆုိလိုမွန္း မသိရပါ။ ဤအခ်က္ကုုိ 

အတိအက် အဓိပၸါယ္ဖြင့္မထားလွ်င ္အက်ဥ္းသားမ်ားအား “ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” မွာ ၎တုုိ႔အား အလြဲသုံးဆက္ဆံေရးဆီသုုိ႔ 

ဦးတည္သြားမည္ကုိ  စုုိးရိမ္ရပါသည္။  

၄၅ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၈၂၊ ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွမ်ားက အင္အားသံုုးျခင္း ႏွင့္ လက္နက္သံုုးျခင္းဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံဥပေဒသမ်ား၊ ၁၉၇၉ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ တြင္ 
ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳခ့ဲေသာ ျပဌာန္းဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄/၁၆၉ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအရာရိွမ်ားအတြက္ က်င့္ထံုုး
၄၆ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၉၇မွ ၉၂ ႏွင့္ ၁၀၄။
၄၇ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၆ 

ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားက ပါဝင္လုုပ္ေဆာင္လုုိေၾကာင္းကုိ 

ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ မရိွဘဲႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆုိထားသည့္ ပုုဒ္မ ၁၂ သည္လည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား လုုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္း (UDHR) အပုုိဒ္ ၁၈ ပါ လြတ္လပ္စြာ 

ေတြးေခၚခြင့္၊ သက္ဝင္ယံုုၾကည္ခြင့္ ႏွင့္ ကုုိးကြယ္ခြင့္မ်ား ရိွသည္ ဆိုုေသာ အခ်က္ကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။ 

ထုုိ႔အျပင္ ပုုဒ္မ ၁၆ အရ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖစရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟုု 

ျပဌာန္းထားျခင္းကုုိ  မိမိတုိ႕ ႀကိဳဆုုိေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေန႔စဥ္ အခန္းျပင္ပ တြင္ ေနခြင့္ကုိ 

အခ်ိန္လုုံေလာက္စြာ ေပးမည္ဟူ၍  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ မထားပါ။၄၈
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48 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ပုုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ပါ “စ္ိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး” ဆိုုေသာ စကားရပ္အား “ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး” ဆုုိေသာ စကားရပ္ျဖင့္ 

အစားထုုိးရန္၊ ဘာသာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိယ္တုုိင္ ဆႏၵရွိမွ ပါဝင္ေရးႏွင့္ ပါဝင္္ျခင္းမရွိလွ်င္လည္း 

အက်ိဳးဆက္ဆုုိးမ်ား မရိွေစေရးကုိ အာမခံေပးရန္ လိုပါသည္။  

ပုုဒ္မ ၁၆ တြင္ အက်ဥ္းသားအားလံုုး တစ္ေန႔လွ်င ္အနည္းဆုုံးတစ္နာရီ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းကုုိ အခန္းျပင္ပတြင္ 

လုုပ္ခြင့္ေပးရန္ဆုုိေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ပါ။  

အက်ဥ္းသားမ်ား အလုပ္ေစခုိင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အခန္းခြဲ- ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အလုုပ္ခိုုင္းေစျခင္း (ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇) (စာမ်က္ႏွာ ၂၂)  

တြင္ အေသးစိတ္ေဖၚျပထားပါသည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (ပုုဒ္မ ၁၉ - ၂၁) 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ေနေသာ သုေုတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အျခားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင ္လုုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ရရိွႏိုုင္မႈမွာ စိုုးရိမ္စရာအေျခအေနတြင ္ရွိၿမဲ ရိွေနပါေသးသည္။၄၉
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49 သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္း ေျခာက္ခုုရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာ 

ေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနမွာ စိုုးရိမ္စရာရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။၅၀
49

50 အခ်ိဳ႕ေသာ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မရိွေၾကာင္းကုုိလည္း ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ည့ံဖ်င္းျခင္းက 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ ခႏၶာကုုိယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး အေကာင္းဆံုုးရပိုုင္ခြင့္ကုုိ ျငင္းပယ္ခံထားရ သလုိ ျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

ကူးစက္ခံရႏုုိင္ျခင္းႏွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကလည္း က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုုက္ ေစႏုိင္ပါသည္။၅၁
50

51 အေမရိကန္ 

ႏိုုင္ငံျခားေရးဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လူ႔အခြင္အ့ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အရည္အေသြးမီေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုုိ အခ်ိန္မီမရၾကေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈမရိွေသာ ေနရာထုုိင္ခင္းႏွင့္ ဆုုိးဝါးေသာ 

အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ား၊ ႏွလံုုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုုး၊ တီဘီ၊ အေရျပားေရာဂါမ်ားႏွင္ ့ဝမ္းေရာဂါမ်ား အပါအဝင္ေရာဂါမ်ိဳးစုု ံ

ခံစားေနရသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။” ၅၂
51

52 

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ေဆးရံုုတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင ္ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျပည့္စုုံစြာေပးရမည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္ကုုိ

၄၈ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၃။
၄၉  ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆ ဇူလုုိင္ ၁၈ ထုုတ္ အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာ - ဆႏၵျပသူ ၁၅ ဦးတရားစြဲဆုုိ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ (Index: ASA 16/4476/2016)၊ ျမန္မာ - ထိန္းသိမ္းခံ 
ကခ်င္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီ၏ က်န္းမာေရးစုုိးရိမ္ရေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သတင္းမ်ားရ (Index: ASA 16/3105/2016) (၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅)၊ ဗမာႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ)၊ 
လက္ပန္းေတာင္းတရားမွ်တေရးေကာ္မီတီ၊ Justice Trust အဖြဲ႔တုုိ႔၏ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာထုုတ္ အစီရင္ခံစာ - လက္ပန္းေတာင္းအေရးတြင္အဖမ္းခံေနရသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးစုုိးရိမ္ရ။ 
၅၀ ျမန္မာအမ်ိဳ းသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္္ (MNHRC)၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား။http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/
၅၁ ၁၉၆၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခ့ဲေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆုးံျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၂၀၀က (၂၁)၊  ပုုဒ္မ 
၁၂
၅၂ အေမရိကန္ ႏုုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ ၂၀၁၅ ျမန္မာႏုုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄

http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၇ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုုပါသည္(ပုုဒ္မ ၁၉ -၂၂) ။ သုုိ႔ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္ရိွၾကသည့္ 

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အေသးစိတ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ပါရိွေနကာ ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားပါ 

အဓိက အျခခံမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားကုုိ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကုုိမူ မိမိတုုိ႔ စုုိးရိမ္မိပါသည္။  

ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုုိ အျပည့္အဝႏွင့္ ကုိက္ညီလုုိက္နာရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  ခံစားရရိွေရးကုိ ျပဌာန္း ေပးသည့္ အခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ ပါဝင္ရပါမည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဥပမာ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပင္ပ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ခံစားရရိွေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစံႏႈန္းမ်ိဳးကုုိ အခမ့ဲ ခြဲျခားျခင္းမရိွ 

တန္းတူရပုိင္ခြင့္ ရွိၾကျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားထံတြင ္ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ လံုုၿခဳံစြာ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ရပုိင္ခြင့္ရွိၾကျခင္း၊ ၎တုုိ႔၏ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေဆးဝါးကုုသမႈ မေပးသင့္ေၾကာင္းကုိ တိတိပပ ထည့္သြင္းေပးထားသင့္ပါသည္။၅၃
52

53 

ယင္းက့ဲသုိ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ား၏ က႑ႏွင့္တာဝန္၊ ေဆးဖက္ဆုုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကုုိလည္း 

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအထဲတြင ္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားကုုိ မလုုပ္ကိုုင္ရ 

သုုိ႔မဟုုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရိွေစရ၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုုိ ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါး ထိခိုုက္ေစႏုုိင္မည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းသားသည္ က်န္းမာေရးျပည့္စုုံေနပါသည္ဟုု ေထာက္ခံေျပာၾကားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုုပ္ရဟုု 

ျပဌာန္းေပးထားရမည္။၅၄
53

54 ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခံရသည့္ လကၡဏာမ်ားကုုိ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ အက်ဥ္းသားက 

တုုိင္ၾကားလာလွ်င္လည္း စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးျခင္းစေသာ တာဝန္မ်ားကုုိလည္း က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ထမ္းေဆာင္သင့္ပါသည္။၅၅
54

55 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပုုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အတူေနေနရေသာ 

ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အုုပ္စုုမ်ားမွ လူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုုိလည္း တိတိက်က် 

ေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။၅၆
55

56  

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္တြင ္လံုုးဝရိွေနသျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ ဥပေဒျဖင့္ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ ယင္းတိုု႔ကုုိ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းညိွမထားလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူ႕အဖြဲ႔အစည္းထဲကျပည္သူမ်ား  ရရွိခံစားေနရသည့္  ကြ်မ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီရွိေနသည့္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမရိွဘဲ ရရိွခံစားခြင့္ ကုိ အာမခံခ်က္ေပးေရန္

• အက်ဥ္းေထာင္တုုိင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အနည္းဆံုုး တစ္ဦး ထားရိွေပးရန္

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ သူတုိ႕အတြက္ ေဆးကုုသမႈ မွန္သမွ်ကို

အက်ဥ္းသား၏ ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္သာ ျပဳလုပ္မွာကုိ အာမခံခ်က္ ေပးရန္

• အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားက ေတာင္းဆုုိလွ်င္ ၎တုုိ႔အား အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကသာ စစ္ေဆးကုုသရန္

• အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး

ေရာဂါမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ျပည့္စုုံစြာ ထားရိွေပးရန္

• ခႏၶာကုုိယ္၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက ္၎တုုိ႔ သီးျခားလုုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

ရရိွႏိုုင္ရန္၊ လုုိအပ္လွ်င္ စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ၊ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္မႈဆုုိင္ရာႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုုိင္ရာ ကုုထံုုးမ်ားကုိ

ေတာင္းဆုိေပးရန္

ပုုဒ္မ ၁၀ ကုုိ ျပင္ဆင္၍ ေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ ္

ေဖာ္ျပေပးရန္ 

၅၃ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁၊ ဥပေဒသ ၃၂(၁)(ခ)၊ UDHR ၊ ပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၉။
၅၄ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၅ ႏွင့္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၃၇/၁၉၄ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ 
ရက္စက္စြာႏွင့္ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးတြင္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ား၏ ေဆးဘက္က်င့္ဝတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္း ၂ ႏွင့္ ၄ (၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၂)
၅၅ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၀(ခ)။
၅၆ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္ စာရင္းကုိ ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆုိင္ရာရုံး၊ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားဆုိင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈ စီရီး စာအုပ္၊ 
နယူးေယာက္ ၂၀၀၉ တြင္ရႈပါ။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၈ 

• အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွစ္ခုု စလံုုးအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ေထာင္၏ ျပင္ပမွလူမ်ားကုုိ

ကုုသရာတြင ္လုုိက္နာရေသာ ေဆးဘက္က်င့္ဝတ္မ်ားအတုုိင္း အက်ဥ္းသားမ်ား အေပၚတြင္လည္း က်င့္သံုုးရန္

• ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုုိ ထိခုုိက္ေစႏုုိင္မည့္ ကိစၥအားလံုုးကုုိ

အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပရန္၊ ဥပမာ အစားအေသာက္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္

သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကုုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ အေထြေထြသန္႕ရွင္းမႈ၊ အက်ဥ္းခန္းမ်ား၏ ေလဝင္ေလထြက္၊ အလုုပ္ ႏွင့္

ေလ့က်င့္ခန္း စသည္တုုိ႔ ျဖစ္သည္။

• ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း ညွဥ္းပန္းခံရျခင္း လကၡဏာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရိွရပါက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သက္ဆုုိင္ရာ ေဆးဘက္၊

တရားေရးဘက္ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားကုုိ တင္ျပသတင္းပိုု႔ရန္

လူသားခ်င္းစာနာလ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးျခင္း 

ကရုုဏာေရွ႕ရႈ၍ ျပန္လႊတ္ေပးမႈဟုုလည္း ေခၚႏုုိင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေသာ လႊတ္ေပးမႈမ်ားကုုိ ေသလုေျမာပါး 

ေဝဒနာခံစားေနရသူအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုုိ ၎တုုိ႔အား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ရပ္ရြာလံုုၿခဳံေရးကုုိ ထိပါးျခင္းမရိွပါက ထည့္စဥ္းစား၍ လႊတ္ေပးႏ္ုုိင္သည္။ ေသလုုေျမာပါး ေဝဒနာခံစားေနရသည့္ အက်ဥ္းသားကုုိ 

ေထာင္ထတဲြင္ပင္ အသက္ဆံုုးေစျခင္းက အက်ဥ္းသားဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ရုံသာမက လက္တံုု႔ျပန ္

အျပစ္ေပးထားျခင္းပင္ မည္ႏိုုင္ပါသည္။ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးလုုိက္ၿပီး မိသားစုုမ်ားအၾကား ေသဆုံးရျခင္းက အက်ဥ္းသားႏွင္ ့၎၏ 

မိသားစုုအတြက္ မိသားစုုဘဝဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ကုုိ ေလးစားရာလည္း ေရာက္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္ 

လံုုၿခဳံေရးအရ စုုိးရိမ္စရာ မရိွေသာ အေျခအေနတြင္ ေသလုုေျမာပါး နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ 
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင္ ့လူသားခ်င္းစာနာမႈကုုိ ေရွ႕ရႈလွ်က္ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးႏုုိင္သည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္။ 

အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈမ်ားကုုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈ အပါအဝင္ ေထာင္တြင္း အေျခအေန 

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ မိသားစုုမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုု 

ျပဌာန္းထားသည္။၅၇
56

57 အက်ဥ္းသားကုုိ အျခားေထာင္သုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လွ်ငလ္ည္း မိသားစုုကုုိ အသိေပးရမည္။ (ဤအေၾကာင္း ဆိုင္ရာ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ လႊေဲျပာင္းမႈ၊ စာမ်က္ႏာွ ၂၀ တြင္ရႈ)။ အက်ဥ္းသား၏ 

မိသားစုုအတြင္းမွ ျပင္းထန္ေသာ နာမက်န္းမႈ၊ ကေလးေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆံုုးမႈ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလျဲဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုုိလည္း 

အက်ဥ္းသားအား အသိေပးသင့္သည္။ ယခုုလက္ရွိအေနအထားအရ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ကုုိ မေတြ႔ရပါ။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အက်ဥ္းသား အျပင္းအထန္ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဒဏ္ရာရလွ်င္ မိသားစုု သိုု႔မဟုုတ္ အျခားဆက္သြယ္ရမည့္ ပုုဂၢိဳလ္ကုုိ 

အက်ဥ္းေထာင္က အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ဆိုုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုုဝင္အတြင္း အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သိုု႔မဟုုတ္ ေသဆံုုးလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားက 

အက်ဥ္းသားအား အသိေပးရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

၅၇ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၀။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၁၉ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

(အခန္း ၃)  
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း ၃ တြင္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ လက္ခံျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လႊတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ရံုုးထုုတ္ျခင္း မွအစ အျပင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 

အလုုပ္ခုုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းသားအမ်ိဳးအစားကုုိ လုုိက္၍ အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းအဆုံး ပါဝင္သည္။ ဤအခန္းတြင ္

ဟာကြက္ အမ်ားအျပားရိွေနၿပီး ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားထဲက သက္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္အမ်ားအျပား မပါဝင္ပ ဲ

က်န္ေနခ့ဲသည္ကိုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ စိုုးရိမ္မိပါသည္။   

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု လက္ခံျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၂-၂၃) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ လက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားက ရွာေဖြျခင္း၊ 

စစ္ေဆးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းက 

အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္သုုိ႔ စေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရွာေဖြ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုုိ သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းေနာက္ပုုိင္း အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

လုံေလာက္စြာ ခ်မွတ္ေပးျခင္းမရိွပါ။ ၿပီးျပည့္စံုုရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား သူတုိ႕ကုိလက္ခံခဲ့သည့္ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါ၊ ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအားထိန္းသိမ္းသုိေလွာင္မႈ  အေၾကာင္းကုိ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျခံဳငံုေဖၚျပထားသည္းအပိုင္းကုိ ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။   

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း 

ပုုဒ္မ ၂၂ (က) က အက်ဥ္းေထာင္သိုု႔ေရာက္လာသည့္ အက်ဥ္းသားကုိ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းက ရွာေဖြ စစ္ေဆးရမည္ဟုု ျပဌာန္းထားသည္။ 
ရွာေဖြစစ္ေဆးခြင့္ဆုုိသည္မွာ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ အထူးအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းအခြင့္အာဏာမ်ားကုုိ တစ္စုုံတစ္ဦးအား အေႏွာက္အယွက္ေပးရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင့္ မလုုိအပ္ပဲ အက်ဥ္းသား၏ 
ပုုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကုုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ရန္ အသံုုးမျပဳႏိုုင္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ 
မပါရိွပါ။ ၅၈

57

58 ဤအခ်က္ကုုိ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေအာက္ပါ တုုိ႔ပါဝင္ေသာ အထူးအခန္းခြဲကုိ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္- 

• ရွာေဖြျခင္းမ်ားကုုိ ရွာေဖြခံရသူ၏ လူသားဂုုဏ္သိကၡာကုုိ ေလးစားစြာျဖင့္ လုုိအပ္သေလာက္၊ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသေလာက္ႏွင့္

အခ်ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံမ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ ျပဳလုုပ္ရန ္ျပဌာန္းခ်က္

• ခႏၶာကုုိယ္တြင္း အေပါက္မ်ားကုုိ ႏႈိက္၍ရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးကိုု မရိွမျဖစ္လုုိအပ္မွသာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းရွာေဖြမႈကိုု

အက်ဥ္းသားအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွသူိမွ မဟုတ္ဘ ဲစနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွသာ

လုုပ္ေဆာင္ရန္ ၅၉ 59 ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အနိမ့္ဆံုုးအားျဖင့္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားက တကုုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာ

က်န္းမာေရးပညာရွင္မွ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွသာ

လုုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္
• ရွာေဖြမႈမ်ားကုုိ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုုင္မ်ားက စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုုထားရမည္ဆိုုေသာ ျပဌာန္းခ်က္

၅၈ နယ္လဆင္မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၀။ ဥပေဒသ ၅၁-၂ တြင္လည္းရႈ။
၅၉ ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာႏွင့္ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးေရးဆုုိင္ရာ ဥေရာပေကာ္မီတီ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြအစီရင္ခံစာ 
CPT/Inf (၉၃) ၁၂ အပုုိဒ္ ၇၃ - “အက်ဥ္းေထာင္ဆရာဝန္သည္ လူနာတစ္ဦး၏ ပုုဂၢလိကဆရာဝန္က့ဲသုုိ႔ ျဖစ္သည္။ လူနာ-ဆရာဝန္ဆက္ဆံေရးကုုိ ထိန္းသိမ္းသည့္အေနႏွင့္ လူနာသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရရန္အတြက္ 
က်န္းမာေရးျပည့္စံုုေၾကာင္း ယင္းဆရာဝန္ထံမွ မည္သည့္အခါမွ် ေထာက္ခံခ်က္ မေတာင္းခံ သင့္ေပ၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အျခား ဆရာဝန္တစ္ဦးဦး ေရာက္မလာႏုုိင္ခ်ိန္ကလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခႏၶာကုုိယ္ကုိ 
ရွာေဖြျခင္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္မရေပ။” ၁၉၉၃ ေအာက္တုုိဘာလက ဟန္ေဂရီႏုုိင္ငံ ဘူဒါပက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဆးညာအဖြဲ႔ႀကီး၏ ၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွလည္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 
ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုုိ႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ရွာေဖြျခင္းကုုိ ဆရာဝန္က လုုပ္ေပးရလွ်င္္ ယင္းဆရာဝန္သည္ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ယင္းအက်ဥ္းသားကုုိ ကုုသေပးရမည့္သူ မျဖစ္္သင့္ေပ၊ အက်ဥ္းေထာင္၏ 
လံုုၿခဳံေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ တာဝန္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအား ေဆးဝါးကုုသေပးရန္တာဝန္ကုုိ မထိခိုုက္ေစသင့္ေပ။”
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၀ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား 

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၂ (ဂ)တြင ္အက်ဥ္းသားတိုင္းကို လက္ခမွံတ္ပုံတင္ၿပီးသည့ေနာက္မွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက စစ္ေဆးလ်က္ 

အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ ဟုု ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ ၆၀
59

60 အခန္း ၂ ပုုဒ္မ ၇ (စ) 

တြငလ္ည္း “တာဝန္ခံအရာရိွ”သည္ “အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္” ဟုျပဌာန္းထားသည္။   

အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုုခ်င္းစီရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနာက္ဆံုုးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ 

ျပဳစုုထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ေနာက္ဆံုုးရ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားဦးေရ၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ျပေနသည့္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ လုုိအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အဆံုုးအျဖတ္မ်ားျပဳရာတြင္ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား အျဖစ္အသံုုးဝင္ပါသည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ 

ဌာနတြင္း ႏွင့္ ဌာနျပင္ပမွ အက်ဥ္းေထာင္ စစ္ေဆးသူမ်ားအတြက္လည္း အသံုုးဝင္ပါသည္။ လံုုၿခဳံေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသား၏ ပုုဂၢလိက 

ကုုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုုၿခဳံေရးကုုိ စဥ္းစားခ်က္မွ လြဲလ်င္ ယင္းမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ကာယကံရွင္အက်ဥ္းသား၊ 

၎၏ေရွ႕ေန ႏွင့္၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားရမည္္။  

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုုိယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုုထိန္းသိမ္းေပးရမည္ကုိ ထည့္သြင္းထားသည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မ ွႀကိဳဆုုိပါသည္။၆၁ 61 သုုိ႔ရာတြင္အက်ဥ္းသား၏ ကိုုယ္ေရးမွတ္တမ္းတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား၆၂
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62 ကုုိလည္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ကန္႔သတ္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး သက္ဆုုိင္ရာအက်ဥ္းသားမွ 

ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးကာ ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေအာက္ပါတို႕ကုိ ထည့္သြင္းေပးရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ 

• အက်ဥ္းသား၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား

• ၎ကုုိ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပေ္ႏွာင္ခဲသ့ည္

• ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ေသာ အာဏာပိုုင္ ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

• အက်ဥ္းသားကုုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာ

• အက်ဥ္းသားကုိ လက္ခံခဲ့သည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္

• ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာဌာနအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အာဏာပုုိင္

• ဖမ္းဆီးမႈကုိ မိသားစုအား အသိေပးခ့ဲသည့ အခ်ိန္္

• လ်ိွဳ႕ဝွက္ထားစရာ အခ်က္မ်ိဳးမဟုုတ္လ်ွင္ အက်ဥ္းသား၏ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုုင္ၾကားမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ဆုိင္ရာ တုုိင္ၾကားမႈမ်ား အပါအဝင္

• အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန (ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ လ်ိွဳ႕ဝွက္ထားရမႈ ဟုုတ္မဟုုတ္အေပၚမူတည္ၿပီး)

• အက်ဥ္းသား၏ ကုိယ္ပိုင္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈ အစုုစုုစာရင္း

• အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္သူႏွင့္ အက်ဥ္းသား၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ား

• အက်ဥ္းသားကုိ တရားရုံးသုိ႕ ထုုတ္ခဲရ့သည့္ ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္

• လႊတ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေထာင္သုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္၊ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာ အသစ္ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္

အမိန္႔ေပးသူ အာဏာပိုင္

• အက်ဥ္းသား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စည္းကမ္းပိုုင္းဆုုိင္ရာ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမႈမ်ား

• အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ဒဏ္ရာရ ေသဆံုုးမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၊

ေသဆံုုးခဲလွ့်င ္ရုုပ္ၾကြင္းကုုိ ပို႕ေပးရမည့္ေနရာ

၆၀ ပုုဒ္မ ၂၂ (ဂ) - အက်ဥ္းသားတုုိင္းကုုိ လက္ခံ စာရင္းသြင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက စစ္ေဆးရမည္။ အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ခႏၶာကုုိယ္ေပၚမွာ ဒဏ္ရာမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ားကုုိ 
မွတ္တမ္းျပဳစုုေရးသြင္းရမည္။ အက်ဥ္းသားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာအုုပ္ကုုိ တာဝန္ရိွေသာ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွက လံုုၿခဳံစြာ သိမ္းထားရမည္။ 
၆၁ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအားစစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၀ တြင္ရႈ။ 
၆၂ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇-၉။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၁ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုုးအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳစုရမည္။ အက်ဥ္းသား 

လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ား၏မိတၱဴကုုိ အက်ဥ္းသားအား ေပးအပ္သင့္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႕၏ တာဝန္မ်ားႏွင္ ့အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ အျခား သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း ၎တုုိ႔၏ တာဝန္ႏွင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အသိေပးရမည္လား ႏွင့္ မည္သုုိ႔အသိေပးမည္ကုုိ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း လံုုးဝမရိွပါ။ 

အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ယင္းအခ်က္မ်ား အသိေပးရမည္ ဆုုိေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ိဳးလည္း 

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ အက်ဥ္းသားမ်ားက အက်ဥ္းေထာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ လုုိက္နာႏုုိငရ္န္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ သိရွိထားၿပီး 

ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ၎တုုိ႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ 

မည္သည့္ေနရာတြင္ရႏိုုင္ေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္ လုိအပ္သည္။၆၃
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63 ထုုိ႔အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားက အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ၎တုုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င ္တုုိင္ၾကားၿပီး ကုုစားျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုလာႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ၎တုုိ႔ႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္ထံတြင္ ရွိသည့္ ့တာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း သူတုိ႕ သိရွိထားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္ 

အာဏာပုိင္မ်ားက အသစ္္လက္ခံသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကား ပံုုစံမ်ိဳးျဖင့္ 

စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ အသိေပးရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 

ထည့္သြင္းေပးရန္-  

• အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ၊ သက္ဆုုိင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လွ်င ္ခ်မွတ္ႏိုုင္ေသာ

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

• ဥပေဒဆုုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ရယူပုုိင္ခြင့္အပါအဝင္ ၎တုုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ၎တုုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ

လည္းေကာင္း

• အက်ဥ္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ခံရမႈဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တုုိင္ၾကားေရး လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ား

• အက်ဥ္းသားအား အက်ဥ္းေထာင္တြငး္ ဘဝႏွင့္ေနသားက်ေစရန္ သိသင့္ေသာ အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အားလုံး

ေသဆံုုးလွ်င္ မိသားစုုအား အသိေပးျခင္း 

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၃ တြင္ အက်ဥ္းသားေသဆံုုးလွ်င္ “တာဝန္ခံအရာရိွ” က ထုိအေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး စ်ာပနအတြက္ 

စီစဥ္ေပးရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မ ွႀကိဳဆိုုပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားေသဆံုုးမႈကုုိ ၎၏ မိသားစုုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္ 

အာဏာပုုိင္က အေၾကာင္းၾကားအသိေပးဖိုု႔ လိုုအပ္ေၾကာင္းကုုိလည္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ၆၄
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ထုုိ႔အျပင္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းေသဆံုုးမႈ အားလံုုးကိုု လြတ္လပ္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္၍ ေသဆံုုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုုိ 

အတည္ျပဳရမည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင ္အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အဓမၼအလုုပ္ခုုိင္းေစမႈ အပါအဝင္ ရက္စက္၍ 

လူမဆန္ေသာ၊ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ ထိပါးေစေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လံုုေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုုသမႈ မရရိွ၍ျဖစ္ေစ၊ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေနထုုိင္ရေသာ အေျခအေနဆုုိးဝါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေသဆံုုးၾကရပါသည္။ ၆၅
64

65 လြတ္လပ္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 

ျပဳလုုပ္ေစျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တားဆီးႏုုိင္ေသာ အေရးပါသည့္ အရံအတားတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ ဤစံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ 

မိသားစုုမ်ားအတြက္လည္း ၎တုုိ႔၏ မိသားစုုဝင္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေသဆံုုးသည္ဆုုိေသာ အခ်က္ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေပးႏုုိင္ၿပီး 

လုုိအပ္ပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခြင့္ ကုုိလည္း ေပးပါသည္။  

၆၃ နယ္လဆင ္မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၄။
၆၄ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၆၉။
၆၅ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ- ျမန္မာႏုိင္ငံ) “လြတ္ေျမာက္ၿပီးတ့ဲအခါ ဘဝကုိ အစကေန ျပန္စၾကရတယ္” - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား အစီရင္ခံစာ ၂၅ ေမ ၂၀၁၆ ၊ စာ-၄၄၊၄၈ ကုိရွႈ
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၂ 

အႀကံျပဳခ်က္ 

ပုုဒ္မ ၂၃ တြင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ 
• အက်ဥ္းသား ေသဆံုုးလွ်င္ ၎၏ မိသားစုု၊ အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင္ ့အက်ဥ္းသား မကြယ္လြန္မီက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ

ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတုုိ႔အား အေၾကာင္းၾကားရန္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။
• အက်ဥ္းသားေသဆံုုးျခင္းကိုု အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ တရားေရးဌာနသုုိ႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္

မသက္ဆုုိင္ေသာ အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔တစ္ခုုခုုသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရိွၿပီး ဘက္မလုုိက္ပဲ ထိေရာက္ေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ခ်က္ျခင္းျပဳလုုပ္ဖုုိ႔ တာဝန္ေပးရမည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၄-၂၆) 
ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၄ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ အခ်ဳပ္က် စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားအလုုိက္ 

သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖိုု႔လုုိအပ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ျပဌာန္းထားပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ခြဲျခားထားျခင္းျဖင္ ့၎တုုိ႔ က်ဴးလြန္ေသာ 

ျပစ္မႈမွတ္တမ္း၊ အသက္၊ လိင္တုုိ႔ကုုိ မူတည္၍ ၎တုုိ႔၏ လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔ကုုိ ျပဳမူဆက္ဆံပုုံမ်ားကုုိလည္း စဥ္းစားျပဳလုုပ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။၆၆
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66 ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေသဒဏ္က် 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့ခြဲျခားထားရန္ကုုိလည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား 

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၄ (စ) တြင ္ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့ခြဲျခားထားရန္ႏွင္ ့သီးျခားအခန္းမ်ားတြင ္

ထားရန္ျပဌာန္းထားသည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုုိ 

ျခြင္းခ်က္မရိွ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္း အပုုိဒ္၃ ပါ 

လူတုုိင္းအသက္ရွင္သန္ခြင္ ့အခြင့္အေရးကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး အရက္စက္ဆံုုး၊ လူသားမဆန္ဆံုုး၊ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာကုုိ ႏွိမ့္ခ်ဆံုုး 

ျပစဒ္ဏ္ေပးနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္ ့ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္အားလံုုး ႏွင့္ ျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္သူအားလံုုးတုုိ႔အား ေသဒဏ္ေပးျခင္းကုုိ လံုုးဝ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္မည္အထိ ဦးတည္လ်က္  ေသဒဏ္ကုုိ ျပဌာန္းထားေသာ 

ပုုဒ္မမ်ားပါဝင္ေနေသာ ဥပေဒအားလံုုးကုုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ပါရန္ တုုိက္တြန္းပါသည္။၆၇
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67  

ပယ္ဖ်က္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊ ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမဆုုိ ကာလတာရွည္စြာ တစ္ဦးတည္း 

ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားညွဥ္းပန္းနည္းမ်ားအားလံုုးကုုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ရမည္ဆုုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ 

ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။၆၈
67

68 ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားသည္လည္း ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသလုုိ၆၉
68

69 အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား နည္းတူ 

ေနရာထုုိင္ခင္းရပုုိင္ခြင့္၊ အခန္းျပင္ပတြင္ ေလ့က်င့္ခန္း လုုပ္ပိုုင္ခြင့္၊ ျပင္ပႏွင့္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီ 

ရပုုိင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္ 

ပုုဒ္မ ၂၄ (စ) ကုုိ ေအာက္ပါအတုုိင္း ျပင္ဆင္ရန္- “ေသဒဏ္က်ခံေနရေသာအက်ဥ္းသားအား အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား 

ထားရိွရမည္။”  

၆၆ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၁။
၆၇ ဥပမာ ရႈရန္- ျမန္မာရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၂ ( ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈ)၊ ပုဒ္မ ၁၃၂ (ပုန္ကန္မႈကုိ အားေပးကူညီမႈ)၊ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၀၅ (ကေလးျဖစ္ေစ၊ ရူးသြပ္သူျဖစ္ေစ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ျခင္းကုိ အားေပးျခင္း)
၆၈ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၃(၁)(ခ)။
၆၉ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၂ တြင ္“ဤဥပေဒသမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အလင္းေရာင္ရရိွမႈ၊ ေလဝင္ေလထြက္၊ အပူခ်ိန္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ ေသာက္သံုုးေရ၊ 
အခ်ဳ ပ္ခန္းအျပင္ထြက္ခြင့္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္ခြင့္၊ တကုုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုုိယ္ပိုုင္ေနရာ အလံုုအေလာက္ရိွမႈ စေသာ အေထြေထြ ေနေရးထုုိင္ေရး အေျခအေနမ်ားကုုိ ၿခြင္းခ်က္မရိွ 
အက်ဥ္းသားအားလံုုး ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။” (အေလးအနက္ထားျခင္းကုုိ ထပ္ေျပာသည္။)
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၃ 

ေနရာထုုိင္ခင္း၊ ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အစား၊ အိပ္ရာ ႏွင့္ အစားအေသာက္ 

ေနရာထုုိင္ခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာႏွင့္ အစားအေသာက္တုိ႕၏ စံႏႈန္းမ်ားမွာ အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေနထုုိင္ေကာင္းေရးတုုိ႔အတြက္ အက္မတန္မွ အေရးႀကီးပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူအမ်ားျဖင့္ျပြတ္သိပ္ေနျခင္း၊ က်ပ္ညပ္ေနျခင္း၊ 

သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကုုိယ္ပိုုင္သီးသန္႔ဘဝ မရိွျခင္းမ်ားမွာ လူသားမဆန္ေသာ၊ လူ႔သိကၡာကုိ ညိွဳးႏြမ္းေစေသာ ဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳး 

ေျမာက္ပါသည္။၇၀
69

70 ယင္းအခ်က္မ်ားကုုိ ေထာက္ရႈၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံထဲက အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ဆုုိးဝါးလွေသာ ေထာင္တြင္း 

အေျခအေနမ်ားကုုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒထဲတြင္ ေထာင္တြင္း အနိမ့္ဆံုုးရိွရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ေပးရန္ 

လုိအပ္ပါမည္။ အစားအေသာက္မလံုုေလာက္ျခင္း၊ ေသာက္သံုုးေရ ရွားပါးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမလံုုေလာက္ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 

ေထာင္အမ်ားစုုအတြင္း အေျခအေနမွာ ဆုုိးေနခ့ဲပါသည္။ မရိွမျဖစ္လုုိအပ္ေနေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအတြက္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားက မိမိတုိ႕မိသားစုုမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ မီွခိုုေနရပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က  

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သြားေရာက္ ေလ့လာခ့ဲရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လူမ်ား အဆမတန္မ်ားျပီး ျပည့္က်ပ္ေနျခင္း၊ ေရ 

မသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနရာထုုိင္ခင္း သန္႔ရွင္းမႈမရိွျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေပါ့စြန္႔ရန္ ပံုုးမ်ားကုုိသာေပးထားျခင္း၊ အစားအေသာက္ 

မလံုုေလာက္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အခန္းမ်ား ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းျခင္းမ်ားကုုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ 

ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၇၁
70

71 ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တုန္းကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု ႏုုိင္ငံျခားေရးဌာနကထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင ္

ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္ အစားအေသာက္၊ အမိုုးအကာႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ စေသာ အေျခခံလုုိအပ္ခ်က္မ်ား မရရိွျခင္းေၾကာင့္ 

ေထာင္မ်ားအတြင္း အေျခအေနဆုုိးလ်က္ရွိသည္ဟုု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ “အိပ္ရာဆုုိသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ 

သမံတလင္းၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္၊ သစ္သားတစ္ျပား၊ ပလပ္စတစ္စ တစ္စ တုုိ႔ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။”ဟုုေဖာ္ျပထားပါသည္။၇၂
71

72 

ဤက့ဲသုုိ႔ စုုိးရိမ္မႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေနရာထုုိင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုုဒ္မ ၂၄ မွ ၂၆ အတြင္း တစ္ခုုတည္းေသာ 

ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ခြဲျခားထားရမည္ ဆုိေသာအခ်က္နွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေနရာထုုိင္ခင္း၊ 

သန္႔ရွင္းေရး၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာ၊ အစားအေသာက္တုုိ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္အတန္း စံႏႈန္းဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ 

ျပဌာန္းေပးသည့္ အခ်က္မ်ား တစ္စုုံတစ္ရာမွ် မပါရိွပါ။ ထိုအခ်က္မွာ အထူး စုုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုုိ႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ခႏၶာကုုိယ္မသန္စြမ္းေသာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးမျပည့္စုုံေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားနည္းတူ ေနထုုိင္ႏိုုင္ေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစအီစဥ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ဤသုုိ႔ စီစဥ္ေပးႏုုိင္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္ 

အာဏာပုုိင္မ်ားက တိက်ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး (အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္းမ်ိဳး) ၇၃
72

73 လုုပ္ေပးရန္လိုုအပ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေျမာက္ႏုုိင္ပါသည္။၇၄
73

74 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုု လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ 

ႏိုုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ခႏၶာကုုိယ္၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းမႈ ရွိေနေသာသူမ်ားအား တန္းတူဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး 

ျဖစ္ေစရန္ ၎တုုိ႔အတြက ္လိုုအပ္ေသာ “သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာထုုိင္ခင္းကုုိ ရရိွေစရန္ လုုိအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအားလံုုးကုိ ခ်မွတ္ 

ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္” တာဝန္ရွိပါသည္။၇၅
74

75 ဤသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။၇၆
75

76 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေနရာထုုိင္ခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာတုုိ႔အတြက္ လိုုအပ္ေသာ အနိမ့္ဆံုုး 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အခန္းအသစ္ကုိ ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရန္ 

• ေနရာထုုိင္ခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရရိွသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ အလင္းေရာင္၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္

ေလဝင္ေလထြက္တုုိ႔သည္ အက်ဥ္းသားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ အဆင္ေျပေရးကုိ အာမခံေပးရမည္။၇၇
76

77

၇၀ CAT: Spain, UN Doc. CAT/C/CR/29/3 (2002) ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္း၊ CAT/C/CR/29/3 (2002) စာပုိဒ္ ၁၁(ဃ)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၊ Weerawansa v. Sri Lanka, HRC, UN Doc. 
CCPR/C/95/D/1406/2005 (2009) ၊ စာပုိဒ္ ၂-၅ ႏွင့္ ၇-၄
၇၁ ျမန္မာအမ်ိဳ းသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (MNHRC)၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ထုတ္ေၾကျငာခ်က္။ http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/.
၇၂ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂၀၁၅ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ-၄။
၇၃ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင ္၂၀၀၆ ခုု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ A/61/611 မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (CRPD)၊ ပုုဒ္မ ၂။
၇၄ ဥပမာ၊ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအရ မသန္စြမ္းေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ စားေသာက္ခန္း၊ စာၾကည့္တုုိက္၊ အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ရာ ေနရာ၊ အလုုပ္ေနရာ၊ အပန္းေျဖနားသည့္ ေနရာႏွင့္ 
မိသားစုုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုရာ ေနရာမ်ားသုုိ႔ သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲ ရွိႏုုိင္ပါသည္။ မသန္မစြမ္္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ ခႏၶာကုုိယ္ အေနအထားအရ သီးျခား အကာအကြယ္သုုိ႔မဟုုတ္ သီးျခား 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုုိအပ္ပါသည္။
၇၅ CRPD ပုုဒ္မ ၅ (၃)
၇၆ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅။
၇၇ ကုုလသမဂၢအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက ္လုုိအပ္ေသာ အနည္းဆံုုး ေနရာအက်ယ္အဝန္းကုုိ ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ႔က 
တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အိပ္ရန္ေနရာ ၁.၆ စတုုရန္းမီတာ ႏွင့္ ေရခိိ်ဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာအတြက္ ၁.၂စတုုရန္းမီတာ ရိွသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ICRC အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြငး္ ေရ၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ေရး၊ 
တစ္ကုုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနထုုိင္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/42b1281f2012fe98c1256dc60036312a?Opendocument
http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၄ 

• အညစ္အေၾကးစြန္႔ရန္ေနရာမ်ားမွာလည္း အက်ဥ္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္ သဘာဝ ႏွင့္ ကုိက္ညီလ်က္ သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ သိကၡာရိွစြာ

အသံုုးျပဳႏိုုင္ရမည္။

• ေရခ်ိဳးရန ္ကိုုယ္လက္သန္႔စင္ရန္ ေနရာမ်ားလည္း သင့္တင့္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားလ်က္ အက်ဥ္းသားသည္ မၾကာမၾကာ

ကုုိယ္လက္သန္႔စငခ္ြင့္ ရ္ိွရမည္။

• အက်ဥ္းသားမ်ား အသံုုးျပဳေသာ ေနရာမ်ားအားလံုုးကုုိ စနစ္တက် သန္႔ရွင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။

• အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုုႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ သန္႕ရွင္းသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရမည္။

• သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ခြန္အားအတြက္ အာဟာရႏွင့္ျပည့္စုုံကာ

က်န္းမာေရးအရည္အေသြး ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေကာင္းမြန္စြာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္

ေကြ် းေမြးလ်က္ ေသာက္သံုုးေရကုုိ စီစဥ္ေပးရမည္။

• အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ထဲတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုုိအပ္သည့္ ကုိယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးအတြက ္

အထူးလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီး လစဥ္သံုုးပစၥည္းမ်ားကုုိလည္း အခမ့ဲေထာက္ပံံ့ေပးၿပီး

မိခင္ႏွင့္ အတူရိွေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္ေရ သန္႕စင္ေရးအတြက္ ေရကုုိလည္း ပုုံမွန္ စီစဥ္ေပးရမည္။

ခႏၶာကုုိယ္၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းမႈမ်ားရိွေနသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံရာမေရာက္ေအာင္ ၎တုုိ႔အတြက္ 

သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္းႏွင့္ လုိသလုိ ညိွႏိႈင္းေပးမႈကုုိ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဆုုိေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၇) 
ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ပုုဒ္မ ၂၇ - အက်ဥ္းသားတစ္ဦးကုုိ ေထာင္တခုမွ ေတာင္တစ္ခုသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါ ယင္းအက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး 

အေျခအေနကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကိုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆုုိပါသည္။ 

သုုိ႔ရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကုိ ဆံုုးျဖတ္ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ 

ေဒသကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဆုုိေသာ ေတာင္းဆုိျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းမထားျခင္းကုုိမူ ကၽြႏ္ုုပ္တုုိ႔ 

စိုုးရိမ္မိပါသည္။ ထုိသုုိ႔ ျပဌာန္းခ်က္က အက်ဥ္းက်သူမ်ားထံ မိသားစုုက လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုေရးကုိ အေထာက္အကူေပးႏုိင္သလုိ 

အက်ဥ္းသား ႏွင့္ ၎၏ မိသားစုုဝင္မ်ားအတြက္ မိသားစုုဘဝရပုုိင္ခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိလည္း ရရွိႏုုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။၇၈
77

78  

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ယံုုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားကုုိ မိသားစုုႏွင့္ေဝးရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုုိ႔ ပိုု႔ေဆာင္ၿပီး ထပ္ဆင့္ 

အျပစ္ေပးသည့္မွတ္တမ္းမ်ား ရွိေနကာ၊ မူလ အက်ဥ္းခ်ျခင္းထက္ပိုု၍ ခြဲျခားပစ္သလုိ ျပဳလုပ္ရာ က်ေနပါသည္။၇၉
78

79 ဤအေလ့အထသည္ 

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားကစ၍ ရပ္တန္႕သြားေသာ္လည္း ဆုိးဝါးသည့္ ယင္းလုပ္ကိုင္နည္းမ်ိဳးကို ထပ္မံ က်င့္သံုုး မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးမႈမ်ားကုိ 

အားေပးသင့္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တုုိ႔အားေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ရွိေနျခင္း ႏွင့္ ေနရာ အသစ္ကုုိ မိသားစုုမ်ားအား 

အသိေပးႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အာမခံေပးသင့္ပါသည္။၈၀
79

80   

အႀကံျပဳခ်က္ 

ပုုဒ္မ ၂၇ တြင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ 

• မိသားစုု၏ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုမႈ လြယ္ကူေစရန္ ျဖစ္ႏိုုင္သမ်ွ ေနအိမ္ႏွင့္ နီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္သာ ထားရိွရန္

ေတာင္းဆုိခ်က္

• အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိလည္း ၎တုုိ႔အားေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ ေနရာသစ္ကုုိ မိသားစုုမ်ားအား အသိေပးနုုိင္ေအာင္

စီစဥ္ေပးရမည္ဆိုုေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္

၇၈ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၉။
၇၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ ၁၉၉၇ ႏိုုဝင္ဘာလထုုတ္ ျမန္မာ - ႏုုိင္ငံတကာ အသုုိင္းအဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ (Index: ASA 16/ 028/1997)။ ေသာမတ္ အုိေဟးကင္တားနား - ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခ ံအစီရင္ခံစာ A/64/318၊၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၉၊ အပုိဒ္ ၂၅။
၈၀ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၆၈။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၅ 

တရားရုုံးသိုု႔ ရုုံးထုုတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၉ ) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၂၉  တြင ္အက်ဥ္းသားကုုိ တရားရံုုးသုိ႕ ထုုတ္ရာတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တရားရံုုးသုုိ႔မဟုုတ္ ဥပေဒ အရာရိွ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေပၚေပါက္လာမႈက 

ေရာက္လာရျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားတြင ္အျပစ္ရွိသည္ဆုုိေသာ ယူဆခ်က္မ်ိဳး  စီရင္မည့္ အာဏာပိုင္၏ စိတ္ထဲတြင္ 

ျဖစ္ေပၚသြားေစႏုုိင္ပါသည္။၈၁
80

81 ထိုအခ်က္ႏွင့္တကြ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ မခံရေသးသမ်ွ အျပစ္ကင္းသည္ဟုု ယူဆရမည္ဆုုိေသာ 

ဥပေဒသကို ေလးစားလ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ေအာက္ပါ အာမခံခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္ 

အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသုိ႕ တရားရံုုး သုုိ႔မဟုုတ္ ဥပေဒအရာရိွ တစ္ဦးဦး ေရွ႕ေမွာက္သုုိ႔ ထုုတ္ေခၚ ရသည့္အခါ အက်ဥ္းသားအား 

၎၏ ကုုိယ္ပိုုင္အဝတ္အစား သုုိ႔မဟုုတ္ သာမာန္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ခြင့့္္ျပဳျခင္း၊ လက္ထိပ္က့ဲသုုိ႔ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ 

ကိရိယာမ်ားကုုိ ျဖဳတ္ထားေပးျခင္း မ်ားကုုိ ျပဌာန္းခ်က္အျဖစ ္ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုုံခြင့္ (ပုုဒ္မ ၃၀-၃၅) 
မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုရနအ္နည္းဆံုုးအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အဆီးအတားမရိွ ပြင့္လင္းစြာ 
ထိေတြ႕ရန္  အခ်ိန္ကုိ တုုိးေပးျခင္း 

ဥပေဒမူၾကမ္းပုုဒ္မ ၃၀ ထဲတြင ္အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဧည့္သည္မ်ားကုိ လက္ခံေတြ႔ဆံုုခြင့္ ေပးထားသည္ကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုုပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုုဘဝ ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ကုုိ တတ္ႏိုုင္သမ်ွပံုုမွန္ သေဘာမ်ဳိးျဖင္ ့

ရရိွႏိုင္ေရး ရႏိုုင္ခြင့္ ႏွင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အာမခံသည့္ အေနႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုုႏွင့္ ပံုုမွန္ေတြ႔ဆုုံႏုုိင္ခြင့္ကုုိလည္း အာမခံ ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္ 

အာဏာပုုိင္မ်ားအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ၎တုုိ႔၏ မိသားစုုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုျခင္းကိုု ႏွစ္လုုိဘြယ္ 

အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကုုိ အတားအဆီးမရိွ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ကုုိလည္း 

ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။၈၂
81

82 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲားဥပေဒသကလည္း ကေလးငယ္အား ၎၏မိဘႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း 

အတူေနခြင့္ေပးျခင္းကိုု ကေလးငယ္အတြက ္အေကာင္းဆံုုးစဥ္းစားၿပီး ျပဳလုုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။၈၃
82

83 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုုးအတြက္ ျခြင္းခ်က္မရိွ ၎တုုိ႔၏ မိသားစုု သုုိ႔မဟုုတ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ား ပုုံမွန္လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုႏိုင္သည့္ 

ရပုိင္ခြင့္ကုုိုိ ေပးထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးပါ။ 

မိသားစုုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုရာတြင္ ႏွစ္လုုိဘြယ္အေျခအေနမ်ိဳး 

ျဖစ္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားက ဖန္တီးေပးဖုုိ႔ လုုိအပ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးပါ။ 

ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈ လံုုၿခဳံစိတ္ခ်ေရး 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၄၃ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေနရာတြင ္လြတ္လပ္စြာ 

ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ၎အခြင့္အေရးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့မဆန္႔က်င္ ေစရဟု 

ဆုိထားျခင္းက ထုိရပုိင္ခြင့္ကုိ ျခြငး္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ႀကိဳဆုုိေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရွ႕ေနႏွင့္ 

၈၁ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၉(၃) ႏွင့္ ၄၇(၂) (က) တြင္ရႈ။
၈၂ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၈။
၈၃ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၉ (က)။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေထာင္တြင္းတြင ္မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရန္လုိသည္ (က) ကေလးက မိဘႏွင့္အတူ 
ရိွမေနေသာအခါတြင္ ေထာင္တြင္းမွျဖစ္ေစ ေထာင္ျပင္ပမွျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား ထားရမည္ (ခ) ေထာင္သုိ႕ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ 
ကေလးငယ္အား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးၿပီး ေထာင္တြင္း ရွိေနစဥ္တေလွ်ာက္လည္း ကေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ကြ် မ္းက်င္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးရမည္။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၆ 

ဥပေဒေရးရာ ဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးမႈ မွန္သမွ်မွာ အက်ဥ္းသား၏ အျပည့္အဝရပုုိင္ခြင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုခြင့္ကုုိ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမရိွ၊ 

ၾကားျဖတ္တားဆီးျခင္း မခံရဘဲ၊ စိစစ္ျခင္းမရိွ၊ လုံးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ လံုုေလာက္ေသာ၊ အခ်ိန္ ႏွင့္၊ ေနရာ ေပးမႈတုုိ႔ျဖင့္ 

စီစဥ္ေပးရပါမည္။၈၄
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အႀကံျပဳခ်က္ 

ပုုဒ္မ ၃၄ ကုုိ ျပင္ဆင္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ဥပေဒေရးရာကိစၥမွန္သမ်ွတြင္ ၎တုုိ႔၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့အခ်ိန္မဆြဲ၊ ၾကားျဖတ္တားဆီးမႈ 

မရိွဘဲ၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွပ ဲလံုးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခြင့္ကုုိ အာမခံေပးပါ။ 

ပစ္ဒဏ္ခံေနၾကရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုု အလုုပ္လုပ္ခိုုင္းျခင္း 
(ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၃၆ ႏွင့္ ၃၇ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုုပ္ခိုုင္းေစျခင္းကုုိ ျပဌာန္းထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တစ္ရက္ကုုိ 

ရွစ္နာရီထက္ ပိုု၍ အလုုပ္မလုုပ္ရဟုုလည္း ေဖာ္ျပထားကာ အလုုပ္စခန္းမ်ားသိုု႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားလည္း လိုက္ပါၾကည့္ရႈရမည္ဟုု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ (‘ဝင္ေငြရေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္’) ၎တုုိ႔၏ လုုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြ ရရိွၾကရမည္ဟု 

လည္း ပါရွိျပီး လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဒဏ္ရာရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ နစ္နာေၾကးေပးရမည္ဟုုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အဓမၼအလုုပ္ခိုုင္းေစမႈမ်ားအေၾကာင္းကုုိ ယံုုၾကည္ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့

သတင္းမီဒီယာမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။၈၅
84

85 အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ 

အလုုပ္စခန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အၿမဆုုိဲသလုုိ အဓမၼခိုုင္းေစ ခံၾကရသည္။  ထုုိကဲ့သုုိ႔ 

အလုုပ္စခန္းမ်ားကုိ ကားလမ္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုုမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဥ ီလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးတြင္ ဖြင့္ထားသည္။ 

အဓမၼ အလုုပ္ခုုိင္းခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ရိုုက္ႏွက္ခံရၿပီး လံုုေလာက္ေသာ စားစရာမရ အိပ္စက္ခြင့္မရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ 

သိရသည္။ ယင္းအလုုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား ေသဆံုုးရမႈမ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္။၈၆
85

86 ျမန္မာစစ္တပ္က 

တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့တိုုက္ခုုိက္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင ္အထမ္းသမား ေပၚတာအျဖစ္ ရာဇဝတ္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ေခၚယူအသံုုးျပဳေလ့ရွိသည္။ 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ ၾကည့္၍ ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုုပ္ေစခုုိင္းမႈကုုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မ ွႀကိဳဆုုိပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ (အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ) 

ႏွိပ္စက္မႈ၊ ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈတိုု႔မွ လံုုေလာက္ေသာ တားဆီးကာကြယ္မႈကုိ မေတြ႕ရပါ။ ယင္းအကာအကြယ္မ်ားတြင ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

လုုပ္အားကုုိ ရယူျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမ်ွ ၎တုုိ႔အားထိခုုိက္ေစမႈ မျဖစ္ေစရျခင္း၊ အက်ဥ္းသားအား ကၽြန္သဖြယ္ခုုိင္းေစျခင္း၊ 

အက်ဥ္းသား၏ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ ထိခိုုက္ေစမယ့္ အလုုပ္မ်ိဳး မခုုိင္းေစရျခင္းတုုိ႔ပါဝင္သင့္သည္။၈၇
86

87 ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ 

အပတ္စဥ္ အနားရေသာရက္၊ တစ္ပတ္အမ်ားဆံုုး အလုုပ္လုုပ္ရမည့္ နာရီ တုုိ႔ကုုိ ေဖာ္ျပမထားသလုုိ၊ အက်ဥ္းသားတုုိ႔၏ဘဝ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပညာေရးႏွင္ ့အျခားလုုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေပးရမည့္ အခ်ိန္ကုုိလည္း ေဖာ္ျပမထားပါ။၈၈
87

88  ဥပေဒမူၾကမ္းကုုိ 

ျပင္ဆင္ရာတြင္ယင္းတုုိ႔ကုုိ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

၈၄ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၆၁။
၈၅ ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာလထုုတ္ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းႏွင့္ အလုုပ္စခန္းမ်ားမွ အေျခအေနမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုုိင္ငံ) ၏ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္ ေမလထုုတ္ အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုုပ္အားကုုိ အဓမၼရယူမႈ ႏွင့္ ၂၀၀၉  ခုုႏွစ္ထုုတ္ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 
အလုုပ္စခန္းမ်ား - တိတ္တဆိတ္ လူသတ္ကြင္းမ်ား။ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၁ ဇူလုုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုုတ္ အစီရင္ခံစာ လူေသမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေရွ႕ပိုုင္း 
ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေပၚတာအျဖစ္ အသံုုးျပဳျခင္း။
၈၆ သာႏိုုးေဝ “ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အလုုပ္စခန္းမ်ားတြင္ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုုးခဲ့တယ္။” ဒီမုုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (၁၃ ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၄) http://www.dvb.no/news/over-one-thousand-die-in-labour-
camps-over-decade-burma-myanmar/44996
၈၇ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၉၇။
၈၈ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၀၂။

http://www.dvb.no/news/over-one-thousand-die-in-labour-camps-over-decade-burma-myanmar/44996
http://www.dvb.no/news/over-one-thousand-die-in-labour-camps-over-decade-burma-myanmar/44996
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၇ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖိနိပ္ရာက်မည့္အလုုပ္မ်ိဳး၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခုုိင္းေစျခင္း ႏွင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ 

အႏၱရာယ္ရွိေစႏုုိင္မည့္ အလုုပ္မ်ိဳး ခိုုင္းေစျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

တစ္ပတ္လ်ွင္အနည္းဆံုုး နားရက္တစ္ရက္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုသမႈႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လုုိအပ္ေသာ 

ပညာေရး ႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လံုုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးရန္ကုုိ အာမခံေပးမည့္ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား (ပုုဒ္မ ၃၉ - ၄၁) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ဤအခန္းခြဲတြင္ တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင္ ့အခ်ဳပက္်အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အထူးသေဘာကို ေဆာင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ 

အက်ံဳးဝင္သည့္ သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားဆုုိသည္မွာ 

တရားရံုုးက အျပစ္ရိွေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေသာ္လည္း တရား ရင္ဆုုိင္ေနစဥ္ ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ တရားမ 

အက်ဥ္းသား ဆုုိသည္မွာ (ရာဇဝတ္မႈ တရားခံႏွင့္ မတူဘဲ) တရားမမႈတစ္ခုုခုုကုုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ ခံခ့ဲရၿပီး 

ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ျဖစ္သည္။   

အစီရင္ မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားအား အျပစ္မရိွေၾကာင္းယူဆျခင္း 

ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ တရားရင္ဆုုိင္ေနစဥ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ထက္ ႁခြင္းခ်က္ ျဖစ္ရမည္မွာ 

ထင္ရွားေနပါသည္။၈၉
88

89 ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း စီရင္ခ်က္္မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မထင္ရွားေသးဘဲ 

၎တုုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုုိ ကန္႕သတ္ခံေနရသူမ်ား ျဖစၾ္ကေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ၎တုုိ႔အား အျပစ္ကင္းစင္သူမ်ားဟုု 

ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုုိ႔အတြက္ သီးျခား အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးရပါမည္။ အျပစ္ကင္းသည္ဟုု ယူဆျခင္းမွာ ၎တုုိ႔ 

ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ သီးျခားဆက္ဆံမႈ (ေအာက္တြင ္ေဆြးေႏြးထားသည္) အတြက္ အဓိက အေျခခံမူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းက 

ယင္းအခ်က္ကုုိ မည္သို႔မွ ရည္ၫႊန္း မထားပါ။ ၉၀
89

90  

အႀကံျပဳခ်က္ 

ျပစ္မႈထင္ရွား အစီရင္မခံရေသးသည္ ့အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းယူဆခ်က္ကိုု အခန္းခြဲ၏ အစတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ 

အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၃၉  တြင ္တရားမအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အျပငမွ္ အဝတ္အစားႏွင့္ 

အစားအေသာက္မ်ား ယူလာႏုိင္ကာ ဝယ္ယူခြင့္ရိွသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္္ ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ 

ႏိုုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားထဲ အသိအမွတ္ ျပဳထားကာ  ယင္းကဲ့သုိ႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရိွသည့္  ေနာက္ထပ္ 

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပမထားပါ။ ၉၁
90

91   

အႀကံျပဳခ်က္ 

အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံေပးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပုုဒ္မ ၃၉ တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါ။ 

• သူတုိ႕၏ အမႈကုုိ ခုုခံေခ်ပႏုုိင္ရန္ ၎တုုိ႔၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ လွ်ိဴ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ဆက္သြယ္ႏုုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္

• ၎တုုိ႔၏ စရိတ္ျဖင္ ့သူတို႔၏ ကိုယ္ေရး ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္၊ သြားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပသခြင့္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ကုုသမႈကုိ

ဆက္လက္ ခံယူခြင့္ေပးရန္

• စာအုုပ္မ်ား၊သတင္းစာမ်ားႏွင္ ့စာေရးကိ္ရိယာမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ ကိုုယ္ပုုိင္စရိတ္ျဖင့္ ရယူသံုုးစြဲႏိုုင္ရန္

• ဧည့္သည္လက္ခံေတြ႔ခြင့္ ႏင့္ွ ဖုုံးျဖင့္ ေခၚဆုိခြင့္မ်ား ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳရန္

၈၉ ICCPR ပုဒ္မ ၉။
၉၀ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၁၁.၂။
၉၁ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၁၂ မွ ၁၂၀။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၈ 

• အလုုပ္ လုုပ္ပိုင္ခြင္ ့ရိွေသာ္လည္း အလုုပ္ခုုိင္းေစခံရျခင္းမရိွရန္

• တစ္ေယာက္ေန အခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိငခ္ြင္ စီစဥ္ေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္ထူးမ်ား (ပုုဒ္မ ၄၂) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၄၂ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ “အခြင့္ထူး” ေလးမ်ိဳး ကုုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ နစ္နာမႈမ်ားကုုိ “တာဝန္ခံအရာရိွ”ထံ 

တင္ျပခြင့္၊ ယံုုၾကည္ေသာ ဘာသာကုုိ လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္ခြင့္၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမခံရခြင့္ ႏွင့္ 

“စီရင္ခ်က္အား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္” တုုိ႔ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဤသုုိ႔ အခြင့္ထူး ေလးမ်ိဳးထည့္သြင္းေပးထားသည္ကုုိ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုုပါသည္။ သုုိ႔ရာတြင္ ဤစာရင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ခံစားရမည့္ 

အခြင့့္အေရးအားလံုုး မပါဝင္ပါ။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလုုိ ဥပေဒ၏ အစတြင္ပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပုုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြ အေျခခံမူမ်ား ပါသည့္ 

အခန္းကုုိ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။၉၂
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92 ထုုိ႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ တုုိင္ၾကားေရး 

လုုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ကုိ ထူေထာင္ေပးလ်က္ ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ကုုုုိက္ညီေစရန္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိ တားျမစ္ေသာ ေနာက္ထပ္ 

အေျခအေနမ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။  

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တုုိင္ၾကားခ်က္ 

လူတိုင္းထံတြင္ ၎တုုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎၏ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္ဆံခံရပံုုႏွင့္ 

ေထာင္ခ်ခံထားေနရျခင္း တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုလ်က္ ျဖစ္ေစ တင္ျပတိုုင္ၾကားခြင့္ ရိွရပါမည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ 

ရရိွခံစားေစႏုုိင္ရန္ ႏွင့္ ေနာင္တြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မခံရေစေၾကာင္းကို အာမခံေပးရန္ လိုအပ္သည့္  လြတ္လပ္စြာ တင္ျပတုုိင္ၾကားခြင့္ 

လုုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။  

သုုိ႔ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၄၂(က)က အက်ဥ္းသားသည္ ၎၏ နစ္နာမႈကုုိ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ တာဝန္ခံ အရာရိွထံ 

တင္ျပႏုုိင္သည္ဟုုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၂ ပုုဒ္မ ၆(စ)၉၃
92

93 တြင္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ 

အက်ဥ္းသားထံမ ွဥပေဒပါအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ နစ္နာေၾကာင္း တာဝန္ခံအရာရိွမွတဆင့္ တင္ျပလာမႈအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္အမိန္႔ကုိ 

ခ်မွတ္ေပးရမည္ ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုုိ “တင္ျပခြင္”့ သာ 

ေပးထားသည့္ ဌာနတြင္း လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုုတည္း ပါရွိသည္။ ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

၎တုုိ႔အား အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဆက္ဆံပုုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုုိင္ၾကားခြင့္၊ ၎တုုိ႔အေပၚ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ တုုိင္ၾကားခြင့္၊ ၎ တုုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုုိင္ၾကားခြင့္မ်ားကုုိ လမ္းေၾကာင္း အမ်ားအျပားျဖင့္ 

ျပဳလုုပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ တုုိင္ၾကားႏုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ၉၄
93

94  

အႀကံျပဳခ်က္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္းအသစ္တစ္ခုု သုုိ႔မဟုတ္ အခန္းခြဲ တစ္ခုုထည့္သြင္း၍ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္ေဖာ္ျပရန ္

• အက်ဥ္းသားတုုိင္းအတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန သုုိ႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွထံသုိ႕၊ အက်ဥ္းသားဖက္မွ

ေတာင္းဆိုလာေသာ္ လ်ွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေန႔ရက္မေရြး တုုိင္ၾကားခြင့္ရိွရန္ႏွင့္ လိုုအပ္ပါက သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာ တုုိင္ၾကားခြင့္

• အက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးသူ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားတုိင္း တုုိင္ၾကားခြင့္

၉၂ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အခန္းတြင ္ထည့္သြင္းရန္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀-၀၀။ ရႈရန္-ဥပမာ ကုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း ၅၊ နယ္လဆင္ 
မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁-၅၊ Hirst v United Kingdom (No. 2), Application no. 74025/01၊ ဥေရာပ လူ႕အခြင့္အေရး တရားရုံး၊ Grand Chamber တရားစီရင္ခ်က္ ၊ ၆ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၅၊ စာပုိဒ္ ၄၄။
၉၃ ပုဒ္မ ၆(စ) အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးဦးက ဥပေဒပါအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ နစ္နာေၾကာင္း တာဝန္ခံအရာရိွမွတဆင့္ တင္ျပလာမႈအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ေပးရမည္ 
ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။
၉၄ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၆ ႏွင့္ ၅၇။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၂၉ 

• အက်ဥ္းသားတုုိင္းက အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၎တုုိ႔အေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူပံုုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသုုိ႔မဟုုတ္ 

တရားေရးဌာနသုုိ႔ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မခံရဘဲ အျပည့္အစုုံ တင္ျပတုုိင္ၾကားခြင့္ရွိရန္

• တုုိင္ၾကားခ်က္အားလံုုးကုုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္၊ တုုိင္ၾကားခ်က္ကုုိ ပယ္ခ်ခံရလွ်င္ အက်ဥ္းသားအေနႏွင့္ တရားေရးပုုိင္းမ ွယင္းပယ္ခ်ခ်က္ကုုိ

အယူခံခြင့္

• တုုိင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ လက္စားေခ် အေရးယူခံရရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား ဆိုုးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆုိင္ရမႈမွ

ကင္းလြတ္ခြင့္

• လိင္ပိုင္းဆုုိင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရသူသည္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ

အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ျဖစ္ေစ နစ္နာမႈအတြက္ တုုိင္ၾကားၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ရယူႏိုုင္ေၾကာင္း

ျပည့္စုုံစြာအသိေပးထားၿပီး လုုိအပ္ပါက ၎အတြက္ ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားကုုိ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားဘက္မ ွ

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုုိ တုုိင္ၾကားပုုိင္ခြင့္ရိွွေၾကာင္းႏွင့္ တုုိင္ၾကားႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ

အသိေပးထားရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္

ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ခံရမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုုိ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး အေျခခ ံမူဝါဒ 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစတြင ္အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုုေသာ အခန္းသစက္ိ ုထည့္သြင္းၿပီး ပုုဒ္မ ၄၂ (ဂ) ပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး 
အေျခခ ံမူဝါဒကို ုယင္းအခန္းထတဲြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေဖာ္ျပရန ္အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က တိုုက္တြန္းပါသည္။ ၉၅

94

95

ထိုု႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) တြင္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုုမွ် “လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ 

အဆင့္အတန္း၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ တို႔ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမရိွေစရ” ဟုုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤသုုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုု တားျမစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုုိ ႀကိဳဆုုိရေသာ္လည္း ယင္းတုုိ႔မွာ ႏိုုင္ငံတကာဥပေဒ၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံက ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ၉၆
95

96ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထက္ 

က်ဥ္းေျမာင္းေနသည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျပဳမရသည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ 

၎တုုိ႔၏ အသားအေရာင္၊ လိင္စိတ္၊ ဘာသာစကား၊ ႏိုုင္ငံေရးအယူအဆ ယံုုၾကည္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏုုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ 

အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္၊ က်ား မအျဖစ္ မိမိကုုိယ္ကုုိ သတ္မွတ္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ 

ထည့္သြင္းမထားပါ။ 

အႀကံျပဳခ်က္ 

ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ကုုိ အႀကံျပဳထားေသာ အေျခခံ မူဝါဒမ်ား အခန္းသစ္ကုုိ ေရႊ႕ေျပာင္းထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္မရသည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုုိ တိုုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းလ်က္ ယင္းအေျခအေနမ်ားထဲတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္္၊ ဘာသာစကား၊ 

ကုုိးကြယ္ယံုုၾကည္မႈ၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္အျခားေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၊ ႏုုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ အသက္၊ 

စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပိုုင္ဆုုိင္မႈ၊ မသန္မစြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရိွမရိွ၊ လိင္စိတ္၊ က်ား မအျဖစ္ မိမိကုုိယ္ကိုု သတ္မွတ္မႈ၊ 

ေမြးရာဇာတိ၊ ေမြးဖြားစဥ္ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။ 

၉၅ စာမ်က္နွာ - ၁၀-၀၀
၉၆ UDHR ၊ ပုဒ္မ ၂။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၀ 

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုုိ 

ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပစ္မႈ တစ္ခုုခ်င္းစီအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းႏွစ္ခန္းစလံုုးတြင္ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပစ္မႈမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္္က်ယ္ဝန္းစြာ ဖြင့္ဆုုိထားသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ 

တားျမစ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကိရိယာမ်ားကုိသံုုး၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခငး္၊ ကာလတာရွည ္

တစ္ဦးတည္းခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ိဳးကို လည္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မေပးမီ ျဖစ္သင့္ေသာ 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ ထုေခ်ခြင့္မ်ိဳးကုုိလည္း ျပဌာန္းေပးမထားသျဖင္ ့မွ်တစြာတရားစီရငပုုိ္င္ခြင့္မ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 

ေရာက္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈမ်ားကုုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆ္ုိျခင္း 

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစုုံကုုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ၄၉ က အက်ဥ္းသားမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပုုဒ္မ 

၄၅၊ ၄၆ ႏွင့္ ၄၇ တုုိ႔က မည္သူမဆုုိ က်ဴးလြန္ႏိုုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားရာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား 

ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ျပစ္မႈထုုိက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၈၊၅၀၊၅၁ ႏွင့္ ၅၂ တုုိ႔က အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

ျပစ္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ က်ယ္ဝန္းလွသည္။ ဥပမာ ပုုဒ္မ ၄၃ တြင္ “သူတစ္ပါးစိတ္ကုိ နာက်င္ထိခိုက္ေစေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေသာစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း” က့ဲသုိ႕ ျပစ္မႈမ်ား ပါေနရာ အဓိပၸါယ္ မေရရာပါ။ ပုုဒ္မ ၄၃(င) တြင္ အလုပကုိ္ 

မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မိမိကုိယ္ မိမိ ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ ျပစ္မႈဟုု ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းက့ဲသို႕လုပ္ရပ္မ်ားမွာ 

စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ဆက္စပ္ႏိုင္ျခင္းကုိ လစ္လ်ဴရႈထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၄၃(ဌ)တြင္ “ဝန္ထမ္းကို ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းသားကုိျဖစ္ေစ၊ 

မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္း” ကုုိျပစ္မႈဟုု ေဖာ္ျပထားရာ အမွန္တကယ္ ခ်ိဳးေဖာက္္ခံရမႈ သုိ႕မဟုတ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္သည္ဟု 

ယုံၾကည္သည္ကုိ အက်ဥ္းသားဖက္မ ွမတုုိင္တန္းရဲေအာင္ ျဖစ္မသြားေစရန္ ဆာင္ရြက္ေပးမႈကုုိ မေတြ႔ရေပ၊ ပုုဒ္မ ၄၃(ဎ) တြင္ ျပစ္မႈမ်ားကို 

က်ဴးလြန္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးစားျခင္းတုိ႔ကို သိသိခ်င္း သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကုုိ ျပစ္မႈဟုုေဖာ္ျပထားရာ၊ သတင္းပိုု႔လွ်င္ 

၎တုုိ႔အတြက္ အက်ဥ္းသားခ်င္းထံမ ွ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းထံမွ လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ျပဳခံရႏုုိင္သည္ဆုုိေသာ 

အခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးမထားပါ။ ပုုဒ္မ ၅၀ တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ “တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ 

သူရေဲဘာနည္းျခင္း” ကိုု ျပစ္မႈဟုု သတ္မွတ္ထားရာ ဝန္ထမ္းအတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ၊ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းထံမွ 

ျဖစ္ေစ အႏၱရာယ္ ရိွႏိုုင္သည္ ဆုုိေသာ အခ်က္ကုုိ ထည့္မစဥ္းစားထားပါ။  

ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မရိွျခင္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွ အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္သိုု႔မဟုုတ္ 

အျခားအာဏာပုုိငအ္ေနႏွင္ ့လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ စိတ္ထင္သလုုိ အလြဲသံုုး၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကုုိ 

အျပစ္ေပးခြင့္ကုိ ေပးထားပါသည္္။  

အႀကံျပဳခ်က္ 

ပုုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ၅၀ တုုိ႔ကုုိ ျပင္ဆင္၍ ေထာင္တြင္းျပစ္မႈမ်ားကုုိ ပိုုမိုုတိက်ေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေပးရန္၊ ေထာင္သားမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္အမႈထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုု တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုုိသလုုိဆြဲ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ အသံုုးခ်ျခင္းမ်ားကုုိ 

ေရွာင္ရွားႏိုုင္မည္။ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၁ 

မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ 

အက်ဥ္းသား၏ မွ်တစြာတရားစီရင္ပုုိင္ခြင့္အား ေလးစားျခင္းကုိ ၉၇
96

97 ၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အေရးယူမႈမ်ားကုုိ စိတ္ထင္သလုုိႏွင့္ အလြဲသုံးစားရန္ 

အသုံးမျပဳျဖစ္မွာကို အာမခံေပးရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ “မွ်တျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ အေျခခံမူစည္းကမ္းမ်ား” အတုုိင္း 

လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။၉၈
97

98 ယင္းအေျခခံ မူဝါဒမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္မီအထိ အျပစ္ကင္းသူဟုု 

ယူဆခံရပုုိင္ခြင့္၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ျဖင့္ လိုုက္ပါထုုေခ်ပုုိင္ခြင့္၊ သက္ေသမ်ားကုုိ အျပန္အလွန္စစ္ေမးျမန္းခြင့္၊ လြတ္လပ္ၿပီး 

ဘက္လိုုက္ျခင္းကင္းေသာ တရားရုံးတြင ္တရားရင္ဆုုိင္ပိုုင္ခြင့္ ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန႔္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား တစ္သီႀကီး ပါဝင္ပါသည္။၉၉
98

99  

ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒ မ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ား ႏွင့္အညီ 

ျဖစ္သည့္ကိစၥမွ လြဲ၍ မည္သည့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားကုုိမွ် စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကို မျပဳလုုပ္ရႏုိင္ပါ။ ဥပေဒ 

သို႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒမ်ားထတဲြင္ စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကို က်င့္သံုးမႈ၊ ခြင့္ျပဳရႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္ 

ကာလအတိုင္းတာ ႏွင့္ ၎ကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ တို႔ကိုပါ သတ္မွတ္ေပးရမည္။၁၀၀ 100  

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၇(က) ႏွင့္ (ဃ) တုုိ႔တြင္ ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကုုိ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးအတြက္ “တာဝန္ခံအရာရိွ” က တာဝန္ရွိသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၄ တြင္လည္း လက္ထိပ္ခတ္ျခင္း၊ 

ေျခခ်င္းခတ္ျခင္း၊ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးႏုုိင္ေသာ “တာဝန္ခံအရာရိွ” ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၄(ခ) 

တြင္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းသားက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထ ံအယူခံဝင္ႏိုုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သုုိ႔ေသာ္ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မွာ အၿပီးသတ္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။ 

ယင္းတုုိ႔မွာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ပါေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားလုံးျဖစ္ပါသည္။ 

ျပစ္မႈတစ္ခုုကုုိ က်ဴးလြန္မႈရွိခဲ့သလားကို ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ၾကားနာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရံုးတင္ စစ္ေဆးမွာလား၊ အက်ဥ္းသား၏ ကိုုယ့္ကုုိယ္ကုုိ 

ခုုံခံေခ်ပခြင့္ကို မည္သုိ႔ အာမခံေပးမလဲ တို႔ကို ေဖၚျပထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ “တာဝန္ခံအရာရိွမ်ား” 

သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ အတုုိင္းအဆမဲ့ အာဏာမ်ားကုိ ရရိွထားပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ႏိုုင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင္ ့စံႏႈန္းမ်ားက ျပဌာန္းေပးထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုုိ႔အေပၚစြဲဆုုိခ်က္မ်ားကုုိ အသိေပးရမည္၊ ၎တုုိ႔ 

ကုုိယ္တိုုင္ျဖစ္ေစ ေရွ႕ေနႏွင္ ့ျဖစ္ေစ ခုုခံေခ်ပခြင့္ ရရွိေစရမည္၊ ဥပေဒအရ အမႈကုုိ ျပန္လည္သံုုးသပ္ခြင့္ရရမည္၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ 

ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအျဖစ ္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းျဖစ္လွ်င ္မွ်တေသာတရားခြင္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရရမည္၁၀၁
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ျပည့္မီျခင္းမရိွေပ။ ယင္းအခြင္အ့ေရးမ်ားမွာ ယခုုဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုု က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရေသာ အက်ဥ္းေထာင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

စည္းကမ္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ျပတ္သားကာသင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒလာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကုိ 

ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးလ်က္ ေအာက္ပါတုုိ႔ကိုု ထည့္ေဖာ္ျပရန္- 

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕အေပၚစြဲဆုုိထားခ်က္ႏွင့္ စြဲခ်က္၏ သေဘာသဘာဝကုုိ အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ ၎တုုိ႔နားလည္ႏိုုင္ေသာ
ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပးၿပီး စြဲခ်က္ကုုိ ခုုခံေခ်ပႏုုိင္ရန္အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ လိုုအပ္ေသာ
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိေပးရန္

• အက်ဥ္းသားကုုိ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ကုုိယ္တုုိင္ ခုုခံေခ်ပခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည့္
စြဲခ်က္မ်ားတြင ္တရားမွ်တမႈအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီရယူခြင့္ ေပးရန္

• စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင ္အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားကုုိ အက်ဥ္းသားက နားမလည္ပါက
၎တုုိ႔အတြက္ ကြၽမ္္းက်င္သည့္ ဘာသာျပန္/စကားျပန္၏ အကူအညီကုိ အခမ့ဲ စီစဥ္ေပးရန္

• အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ျပန္လည္စိစစ္သံုုးသပ္ခြင့္ ရရိွရန္

၉၇ ရႈရန္- ဥပမာ၊ UDHR ပုဒ္မ ၁၀-၁၁၊ ICCPR ပုဒ္မ ၁၄။ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖင ့္တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆုိင္ေသာ္လည္း တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္မႈရပုိင္ခြင့္မွာ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား 
ဥပေဒသမ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ရာဇဝတ္သားမ်ားအတြက္ သက္သာရပုိင္ခြင့္ မဟုတ္ေပ။
၉၈ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၉(၁)။
၉၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕- တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ လက္စြဲ ဒုတိယအႀကိမ္ (အညႊန္း- POL ၃၀/၀၀၂/၂၀၁၄) 
၁၀၀ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၇။
၁၀၁ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၁။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၂ 

• စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တစ္ခုုအျဖစ္ စစ္ေဆးစီရင္လွ်င္၊ ရာဇဝတ္မႈ တရားခြင္အတြက္ ရႏုုိင္ခြင့္ရွိေသာ
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးအားလံုုးကုုိ ရရိွရန္ႏွင့္၊ ေရွ႕ေနအကူအညီကုုိပါ အတားအဆီးမရိွ ရယူခြင့္ရွိရန္

မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရျခင္း 

ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားေသာလည္း မည္သည့္ျပစမ္ႈအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည္ ဆုုိေသာ 

တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မရိွပါ။ ထိုု႔အျပင္ ျပစ္မႈ၏ ေလးနက္မႈႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုုိသာ ခ်မွတ္ရမည္ဆုုိေသာ 

ေယဘုယ် ျပဌာန္းခ်က္လည္း မပါဝင္ပါ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းအရ အနိမ့္ဆံုုးျပစ္မႈတစ္ခုုအတြက္ အျမင့္ဆံုုး ျပစ္ဒဏ္ကုုိ 

ခ်မွတ္ႏုုိင္ခြင့္ရွိေနၿပီး၊ “တာဝန္ခံအရာရိွမ်ား” ၏ စိတ္သေဘာအတုုိင္း ဆံုုးျဖတ္လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေပးထားသည့္အတြက္ စိတ္ထင္သလုုိ 

ဥပေဒကုုိ အသံုုးျပဳျခင္း၊ အလြဲသုုံးစားျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္တံခါးဖြင့္ေပးထားသက့ဲသိုု႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကုုိင္တြယ္ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ရာဇဝတ္မႈေျမာက္၍ ဥပေဒအရာရိွမ်ားက ကိုုင္တြယ္ဆံုုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိတိက်က် ခြဲျခားလ်က္ သတ္မွတ္ေပးရန္ 

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင ္ဥပေဒစုုိးမိုုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါ လုုိအပ္သည္မွန္ေသာ္လည္း 

ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး အေရးယူမႈမ်ားမွာ  ညွဥ္းပန္းျခင္း သုိ႕မဟုတ ္ႏွိပ္စက္ျခင္းပုုံစံမ်ိဳး ျဖစ္မလာေစရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ 

ျပစ္ဒဏ္ျခမွတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အေထြေထြအေျခခံမမူ်ားကုိေရာ ယင္းအေျခခံမူမ်ားကုုိုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေပးထားသင့္ပါသည္။ ၁၀၂ 102 

ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းေျမာက္ႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး အနည္းဆံုုးႏွစ္ခု ပါဝင္ေနျခင္းကုိ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ စုုိးရိမ္ပါသည္။ ယင္းတုုိ႔ကုုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ လုိပါသည္။ 

(၁) လက္ထိပ္ သုိ႔မဟုတ္ သံေျခခ်င္းကုိသုံးၿပီး  ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း။ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၄၄(က)(၅) တြင ္“ကာလ အတုိင္းအထာတစ္ခုအထိ 

လက္ထိပ္ သုိ႔မဟုတ္ သံေျခခ်င္းခတ္လ်က္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း” ကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထိုု႔အျပင္ ပုုဒ္မ ၇(ဆ) တြင္ “တာဝန္ခံ အရာရိွသည္ 

အက်ဥ္းသားကုုိ လံုုၿခဳံစြာထားရိွရန္အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ သံေျခခ်င္းခတ္ထားႏုုိင္သည္” ဟုုေဖာ္ျပထားၿပီး ပုုဒ္မ ၆(င)ကမူ 

အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို အက်ဥ္းသားအား သုုံးလထက္ပိုုၾကာေအာင္ ေျခခ်င္းခတ္ထားခြင့္ ေပးထားသည္။ 

နယ္လဆင္ မန္ဒလဲားစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လူ႕သိကၡာကို ႏိွမ့္ခ်လ်က္  နာက်င္္ေစႏိုုင္သည့္ သံကြင္းမ်ား၊ သံေျခခ်င္းမ်ားကုိ အသံုုးျပဳၿပီး 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားကုုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ ၁၀၃ 103 ေျခခ်င္းခတ္ျခင္းသည္ ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ နာက်င္ေစျခင္း၊ မသက္မသာျဖစ္ေစျခင္း၊ 

ေျခက်င္းဝတ္ႏွင့္ ပြတ္တိုုက္မိရာမွ ေရာဂါပိုုးဝင္ႏုုိင္ျခင္း၊ ေပါက္ၿပေဲစျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။ ၁၀၄ 104 ထုုိ႕ေၾကာင့္ 

မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမွ သံုုးလမဆုုိႏွင့္ လံုုးဝပင္ ေျခခ်င္းမခတ္သင့္ပါ။ 

လက္ထိပ္က့ဲသိုု႔ေသာ ကိရိယာမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏုုိင္ေသာ္လည္း ယင္းကုုိလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ 

သံုုးရပါမည္။ (ဥပမာ အက်ဥ္းေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္တြင ္ထြက္ေျပးမည္ကုုိ ကာကြယ္ရန္၊ အက်ဥ္းသားက ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ ႏွင့္ အျခားသူကုုိ 

အနာတရမျပဳႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳႏိုုင္ရန္)၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အေနႏွင့္မူ လံုုးဝအသံုုးမျပဳရပါ။ ၁၀၅ 105 

(၂) ကာလတာရွည္ တစ္ဦးတည္းကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၇(ဆ)ႏွင့္ (စ) က တာဝန္ခံအရာရိွသည္ လုိအပ္ပါက 

အက်ဥ္းသားကုုိ ၂၄ နာရီထက္ပိုု၍ သီးျခားအခန္းတြင ္ထားရိွခြင့္ျပဳပါသည္။၁၀၆ 106 ပုုဒ္မ ၄၄ တြင္ တစ္ဦးတည္းသီးျခားခြဲ၍ 

၁၀၂ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၆-၄၃။
၁၀၃ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၇(၁)။
၁၀၄ ရႈရန္- ဥပမာ Namunjepo and Others v Commanding Officer, Windhoek Prison and Another (SA 3/98), နမီးဘီးယား တရားရုံးခ်ုဳပ္ (၁၉၉၉)။
၁၀၅ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၇.၂ ႏွင့္ ၄၃.၂။  
၁၀၆ ၂၄နာရီထက္ပိုၿပီး သီးသန္းခန္းထဲ၊သီးသန႕္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက တေန႕တစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ပုဒ္မ ၂၆ က ဆုိသည္။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၃ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္စာရင္း ပါရွိပါသည္။ ၎တုုိ႔ထဲတြင္ အက်ဥ္းသားကုုိ ၁၄ ရက္ထက္ မပုုိေသာ သီးသန္႔အခန္းပိတ္ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မတ္ွျခင္း ကုုိလည္း ျပဌာန္းထားသည္။ (ပုုဒ္မ ၄၄ (၆))၊ သုံးလထက္မပိုေသာ ကာလအထိ သီးျခားခြဲ၍ ထားရိွျခင္း (ပုုဒ္မ ၄၄ (၇))၊ 

တစ္ဆယ့္ေလးရက္ထက္ပိုေသာ သီးသန္႔ အခန္းပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၄၄ (၈))၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ယင္းျပစ္ဒဏ္မ်ား အၾကား 

ျခားနားခ်က္ကု ိ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပမထားပါ။  

ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ တစ္ဦးတည္းခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၂ နာရီ သိုု႔မဟုုတ္ ထုုိ႔ထက္ပုုိ၍ လူမ်ားႏွင့္ 

ထိေတြ႔ရျခင္းမရိွေစဘဲဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကုုိ ဆုုိလုုိပါသည္။ တာရွည္ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းဆုုိသည္မွာ ၁၅ ရက္ထက္ ပိုု၍ ဆက္တုုိက္ 

ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ ဆုုိလုုိပါသည္။၁၀၇ 107 တာရွည ္ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၍ မည္သည့္ 

အေျခအေနတြင္မွ် ျပဳလုုပ္ခြင့္မရိွေၾကာင္း တားျမစ္ထားပါသည္။၁၀၈ 108 ပုုဒ္မ ၄၄- ၇ တြင္ျပဌာန္းထားေသာ သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း 

ဆုုိသည္မွာ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ေျမာက္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ၁၅ ရက္ထက္ပိုုေသာ ဤက့ဲသုုိ႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း သည္ 

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကိုု တားျမစ္ခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 

တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ ကေလးမ်ားအားလည္း မျပဳလုုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ၁၀၉ 109 ထုုိ႔အျပင္ ဤက့ဲသုုိ႔ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖင္ ့အေျခအေန ပုုိဆုုိးသြားႏုုိင္ေသာ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကုုိယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္  ရွိသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ၁၁၀ 110 ၊ 

ေထာင္တြင္းရွိ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားရွိေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးအားႏုုိ႔တုုိက္ေနေသာ 

မိခင္မ်ားအားလည္းေကာင္း မျပဳလုုပ္ရပါ။ ၁၁၀ 111  

အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ ေနာက္ဆံုုး မတတ္သာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ 

အတိုုဆံုုးအခ်ိန္ကာလအတြက္ အသံုုးျပဳရၿပီး ဥပေဒအရျပန္လည္သံုုးသပ္ႏုုိင္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကုိလည္း ထားရိွေပးရန္ လုိပါသည္။ 

ထုုိ႔အျပင ္ဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္အလုုပ္ခုုိင္းေစျခင္းကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အေရးယူမႈ ကိုုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၂) တြင္ 

အက်ဥ္းသားကုုိ ဒဏ္ခတ္မႈအျဖစ္ “မူလအလုပ္မွ ၎ထက္ပုိမို ၾကမ္းတမ္းေသာ အလုပ္သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ 

အထိေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း” ကုုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤသည္မွာလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အလုုပ္ကို ကမ္းလွမ္းမႈမွာ၊ ဒဏ္ခတ္မႈ မဟုတ္ဘဲ၊ 

“အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လြတခ္်ိန္တြင ္လူမႈအသုုိင္းအဝိုုင္းအတြင္းသုုိ႔ ျပန္လည္ဝင္လ်က္္ ဥပေဒကုုိလိုုက္နာေသာ မိမိဘာသာမိမိ 

ပံ့ပုုိးရပ္တည္ႏုုိင္ သူမ်ားျဖစ္လာၾကမွာကိ ုအတတ္ႏုိင္ဆုံး၊ အာမခံေပးရန္ ျဖစ္သည္၊” ဟု ခံယူထားသည့္ ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ 

ဖီလာဆန႔္က်င္ေနပါသည္။ ၁၁၂ 112 အက်ဥ္းက်သူမ်ားအား အဓမၼအလုုပ္ခုုိင္းေစခ့ဲသည့္ သမုိင္းစဥ္ရိွခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 

ဤဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုုပ္အားကုုိ ‘ၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္အား’ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ လုပ္အားပုံစံ 

တစ္ခုခုကို သံုုးစြဲခြင့္ မျပဳေစရေၾကာင္း အာမခံေပးရန္ လုုိအပ္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ တားဆီးရန္ သုိ႕မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားကုုိ 
ေျဖရွင္းရန္ အတတ္ႏိုုင္ဆုံး ပဋိပကၡမ်ားကို ဟန႔္တားေရး၊ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး ႏွင့္ အျခားေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား 
မ်ားကို  အသံုုးျပဳရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္းျခင္း ေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး ပုံစံအားလံုုးကုုိ တားျမစ္ေသာ အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္ကုုိ 
ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ထုိျပဌာန္းခ်က္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႕ တားျမစ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ား-  စုုေပါင္းလ်က္ အျပစေ္ပးျခင္း၊ 
ရိုုက္ႏွက္လ်က္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ သုုိ႔မဟုုတ္ အကန္႔အသတ္မရွ ိသီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ 
အေမွာင္ခန္းထဲတြင ္ပိတ္ထားျခင္း၊ ေျခခ်င္း လက္ထိပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္ေရ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ 
မိသားစုုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ ပိတ္ျခင္း ႏွင့္ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမြးစကေလးမိခင္မ်ားကုုိ တုုိက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စာရင္းျပဳလုပ္ထည့္သြင္း ေဖၚျပေပးထားရန္။  

ေျခခ်င္းခတ္ျခင္းအပါအဝင္ လက္ထိပ္ ေျခထိပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ျပဌာန္းေပးေသာ ပုုဒ္မ ၆ (င)၊ ၇ (ဆ) ႏွင္ ့
၄၄ (က)(၅) တုုိ႔ကုုိ ျဖဳတ္ထားခ့ဲရန္ 

၁၀၇ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၄။
၁၀၈ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၃(၁)။
၁၀၉ လြတ္လပ္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရေသာ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ ဥပေဒသမ်ား၊ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၅ /၁၁၃ (၁၉၉၀)၊ ဥပေဒသ ၆၇။
၁၁၀ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၅.၂။
၁၁၁ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၂။
၁၁၂ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၄ 

သံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ သံေျခခ်င္းမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳျခင္းကို ထာဝရ တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ အျခားကိရိယာမ်ား အသံုုးျပဳျခင္းကုုိ 
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မေအာင္ျမင္မွသာ၊ ေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ ္
ထြက္မေျပးႏုုိင္ရန္ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ၊ ေထာင္သားတစ္ေယာက္က သူ႔ကုုိယ္သူႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုုိ အႏၱရာယ္ 
မျပဳႏုုိင္ေစရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳႏုုိင္ရန္ ကာကြယ္မႈအတြကသ္ာ၊ သုိ႕မဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ 
အမိန္႔ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း  ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

လက္ထိပ္၊ ေျခခ်င္းစေသာ ကိရိယာမ်ားကုုိ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗိုုက္နာေနစဥ္၊  ကေလးမီးဖြားေနစဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးစ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎တုုိ႔အား ခ်ဳပေ္ႏွာင္ရာတြင္ အသံုုးမျပဳရန္တားျမစ္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္   

တစ္ဦးတည္းသီးျခားခြဲ၍ ကာလတာရွည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုုဒ္မ ၄၄(၇) ကုုိ ျဖဳတ္ခ်န္ခဲရ့န္ 

ကေလးငယ္မ်ား၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကုုိယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးငယ္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ကေလးႏုုိ႔တုုိက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ တစ္ဦးတည္း သီးျခားခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ 
တားျမစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ထည့္သြင္းေပးရန္ 

တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ ေနာက္ဆံုုး မတတ္သာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ အတိုုဆံုုးအခ်ိန္ကာလအတြက္ 
အသံုုးျပဳရန ္ႏွင့္ ဥပေဒအရျပန္လည္သံုုးသပ္ႏုုိင္ေသာ လုုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အလုုပ္ၾကမ္းခုုိင္းေစျခင္းကုိျပစ္ဒဏ္တစ္ခုုအျဖစ္ အသံုုးျပဳနိုုင္ျခင္းကုုိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုုဒ္မ ၄၄(က)(၂) ကိုု ျဖဳတ္ခ်န္ခဲရ့န္ 

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ 

ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ရက္မ်ား သတ္မွတ္မထားေသာ “ကာလအတုုိင္းအတာ အထိ” ဆံုုးရႈံးခံရမည့္ 

ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးႏုုိင္သည္ဟုု ျပဌာန္းထားသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ရက္ ဆံုုးရႈံးျခင္းသည္ ေစာစီးစြာလြတ္ေျမာက္ရမည့္ အခြင့္အေရး 

ဆံုုးရႈံးျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသား၏ လြပ္လပ္ခြင့္ကုုိ တုုိက္ရုုိက္ထိခိုုက္မႈ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ရက္ဆံုုးရႈံးေစမည့္ အေရးယူမႈ 

မွန္သမွ်သည္ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ 

ယင္းအေရးယူမႈမ်ဳိးကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုုင္သည့္ အေျခအေန၊ ျပစ္ဒဏ္ကာလ ႏွင့္ အက်ဥ္းသားအေနႏွင္ ့ရပုိင္ခြင့္ကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္ 

ျပန္ရယူႏိုုင္ေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကုိလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားရမည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အက်ဥ္းသား၏ မွ်တေသာတရားစီရင္ ၾကားနာမႈရပုုိင္ခြင့္ကုုိ အျပည့္အဝ အာမခံေသာ စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းမ်ားမရိွဘဲ 
ခ်ဳပ္ရက္ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကုုိ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္းကုိ အာမခံေပးရန္ 

ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) အရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုုင္ေသာ ကာလအပုုိင္းအျခားကုုိ တိက်စြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏုုိင္ရန္ ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) ကုုိ 

ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ အက်ဥ္းသား၏ ျပဳမူေနထုုိင္ပံုုတိုုးတက္လာလွ်င္ ဆံုုးရႈံးသြားေသာ ေလွ်ာ့ရက္ကိုု ျပန္ခံစားခြင့္ရႏုုိင္ေသာ 

အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးထားရန္ 

အေထြေထြ (အခန္း ၆) 
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေနာက္ဆုုံးအခန္းတြင္ အေၾကာင္းအရပ္မ်ိဳးစံုုကိုု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စည္းကမ္းကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳမႈ 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အပိုုဒ္ ၆၁ တြင္ ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အက်ဥ္းက် ေထာင္သားမ်ား၏ အကူအညီကုိ 

ရယူႏုုိင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္မွာ “မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမွ ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္၊ 

စည္းကမ္းဆိုင္ရာ မည္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္မွ၊ အလုပ္ခန္းျခင္းမျပဳရ”  ဟူေသာ ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။၁၁၃
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၅ 

အႀကံျပဳခ်က္ 

အပိုုဒ္ ၆၁ ကိုု ျဖဳတ္ခ်န္ခဲ့ရန္ 

သေဘာရုုိးျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း 

အပိုုဒ္၆၂ တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ ၎၏တာဝန္ကုုိ သေဘာရုုိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 

တရားစြဲဆို ုအေရးယူခံရျခင္းမရိွေစရဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။  

အကယ္၍ ဤျပဌာန္းခ်က္က စာသားအရ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွင္းေသာေၾကာင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ သေဘာရိုုးျဖင့္ 

က်ဴးလြန၍္ မရႏုိင္ဟု ခံယူထားျခင္းသာ မဟုတ္ပါက၊ အစိုုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ႏိုုင္ငံေတာ္အရာရိွ ျဖစ္ေစ၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းက့ဲသုုိ႔ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တာဝန္ခံမႈမွ လြတ္ကင္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျဖင့္ 

လြတ္ျငိမ္းခြင့္ ႀကိဳတင္ေပးအပ္မရႏုိင္ ဟူေသာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။ ဤက့ဲသိုု႔ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ပါသည္။ ၁၁၄
113

114 

အႀကံျပဳခ်က္ 

အပိုုဒ္ ၆၂ ကိုု ျဖဳတ္ထားခဲ့ရန္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း 

လူအမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမွ ကန္႔သတ္လ်က္ ထားရိွေသာ ေနရာမ်ားအားလံုုးကုုိ ၎တုုိ႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ 

အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင့္ အမီွအခုိကင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရမည္။ ၁၁၅ 115 အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုု 

လိုက္နာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရိွေၾကာင္းကုိ အာမခံေပးရန္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ အတြင္းပိုင္း စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ 

အျပင္မ ွေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။  

ျပင္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွာ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈတားဆီးေရးဆုုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားတားဆီးေရးလုုပ္ငန္းစဥမ္်ားမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတုုိ႔က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏုုိင္သည္။ ဤက့ဲသိုု႔ ေထာင္တြင္း ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုုိ ယခုုကုိ 

ျပဳလုုပ္ေနၿပီျဖစပ္ါသည္။ ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ “အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းနွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 

ေရးစခန္းမ်ားတြင ္အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္အေနွာင္ခံေနရသူမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခံေနရသူမ်ားကုိ 

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင္ ့ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္း 

ရွိ၊ မရိွ စိစစ္နုိင္ရန္ အဆုိပါေနရာမ်ားသုိ႕ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။”၁၁၆
115

116 သိုု႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ယင္းသုုိ႔ 

သြားေရာက္စစ္ေဆးလုုိေသာ အခ်ိန္ကုုိ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားသုုိ႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ႀကီးသည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းကုိ ရွစ္ႏွစ္နီးပါး ပိတ္ထားခံရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ 

ခုုႏွစ္မွစ၍ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။၁၁၇ 117

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုု အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ စစ္ေဆး ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

မပါဝင္ေပ။၁၁၈
117

118  

၁၁၄ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁ - သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုုိ ပါဝင္ လက္မွတ္ထုုိးထားေသာ ႏုုိင္ငံမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုုိက္နာရမည့္ အေထြေထြတာဝန္၊ ကုုလသမဂၢ စာတမ္း 
CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (၂၀၀၄) အပုုိဒ္ ၁၈။
၁၁၅ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၁/၄ (၉  ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၂) အပုုိဒ္ ၁၈။
၁၁၆ ျမန္မာႏုုိင္ငံအမ်ိဳ းသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ၊ ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄ (၂၈ မတ္ ၂၀၁၄)၊ အခန္း ၄၃။
၁၁၇ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အတြဲ ၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ ၁
၁၁၈ နယ္လဆင္မန္ဒလဲား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၈၃-၈၅။
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

 ၃၆ 

အႀကံျပဳခ်က္ 

လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည္သူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုုိ႔ ပုုံမွန္အတားအဆီးမရိွ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္း ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ႏွင့္ ေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ စစ္ေဆးခြင္ရိွ့ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ 

ထည့္သြင္းေပးရန္။ 



ျမန္မာ-အခြင့္အေရးမ်ား ေထာင္တြင္းသုိ႕ ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၃၇ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁၁၉ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ က်ား မ၊ ဘာသာစကား၊ ကုုိးကြယ္ယံုုၾကည္ရာ၊ နုုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခား ယံုုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဇစ္ျမစ္၊ ႏိုုင္ငံသား၊ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအသုုိင္းအဝုုိင္း၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပိုုင္ဆုုိင္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ ရိွမရိွ၊ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 
သတ္မွတ္ခံရလုုိမႈ၊ မည္သူမည္ဝါ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ၊ စေသာ အေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိ တုုိးျမွင့္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေသာ ပုုံစံမ်ားကုုိ အထူးဂရုုစ္ုုိက္ၾကည့္သင့္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ႏွင့္ စပ္ဆုုိင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၄-၂၅ တြင္ရႈ

အခန္း အခန္းခြဲ အေၾကာင္းအရာ အႀကံျပဳခ်က္ 

အခန္း၁ 

အေျခခံမူမ်ား 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ ႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား 

ဆက္ဆံေရး အေျခခံမူမ်ား 

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစတြင္  အစတြင္ ေအာက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကုုုိ ထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

• အက်ဥ္းသားအားလံုုးကုုိ သူတုိ႕၏ေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ လူသားဆန္စြာ ေလးစားမႈျဖင့္
ျပဳမူဆက္ဆံရန္

• မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမွ် ႏိွပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမျပဳရန္
• မည္သည့္အက်ဥ္းသားကုုိမွ် မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္  ၁၁၉  119

• အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုုပ္စုုမ်ားအလုုိက္၊ အထူးသျဖင့္ ထိခုုိက္အလြယ္ဆံုုးေသာသူမ်ား၏
သီးျခားလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

• လြတ္လပ္ခြင့္ဆံုုးရႈံးထားရသူမ်ား၏ အေျခအေနကုုိ ပုုိမုုိဆုုိးဝါးသြားေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ိဳးမလုုပ္ရန္
• အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ျပန္လြတ္လာသည့္အခါ အသုုိင္းအဝုုိင္းအတြင္းသုုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုုိင္ေရးအတြက္ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားကုုိ တတ္ႏုုိင္သမွ် အသံုုးျပဳရန္
• ဤသုုိ႔ အသုုိင္းအဝုုိင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ႏုုိင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္၊

အလုုပ္အကုုိင္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူမ်ိဳးကုုိ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပ့ံပုုိးေပးရန္
• နစ္နာသူမ်ား၏ ရပုုိင္ခြင့္တြင္ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ၊ စိတ္ေၾကနပ္ေစမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳး
မျဖစ္ေစရန္ အာမခံခ်က္တုုိ႔ ပါဝင္ရန္

ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ အျခညွင္းဆဲမႈဆုိင္ရာ 

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုုိ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆုုိးဆုုိးဝါးဝါးဆက္ဆံမႈမ်ား ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္က စံုုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကုုစားေပးေရး ရပုုိင္ခြင့္၊ နစ္နာေၾကးရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္က 
တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ အခ်က္ပါဝင္သည့္ အပုုိင္းတစ္ပုုိင္း ထည့္သြင္းရန္၊ ယင္းအပုုိင္းတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္တုုိ႔ ပါဝင္ရမည္။  
• အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ႏိွပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားရိွသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔က

အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလုုိက္ေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
• ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကုုိ တုုိင္ၾကားသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားအေပၚ

ၾသဇာလႊမ္းမုုိးႏုုိင္ေသာ ရာထူး ေနရာမ်ားမွ ဖယ္ရွားလုိက္ရန္
• စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆးဘက္စစ္ေဆးမႈကုိပါ အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္္
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၃၈ 

အခန္း၂ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုုိ 

စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 

တာဝန္ႏွင့္ 

လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား (ပုုဒ္မ ၃ 

- ၁၀)

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ 

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ 
(အဆက္) 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းအားလံုုးသည္ ၎တုုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုုိ 

အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္အတြက္ လုုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားရိွရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ 

အက်ဥ္းေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏုုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ 

စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ပံုုစံအားလံုုးကုိ တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡတားဆီးေရး၊ 

အင္အားအသံုုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာပစၥည္းမ်ား အသံုုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စသည့္အပုုိင္းမ်ားကုုိ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုု ထည့္သြင္းရန္  

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုုးသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္ 

အေျခအေနမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရမည္ ဆုုိေသာ အခ်က္ကုုိ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုု အျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ 

အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္လဆင္ မန္ဒလဲားဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ 

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္းကုုိ ထည့္သြင္းရန္ 

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွမ်ားက အင္အားကုိအသံုုးျပဳျခင္း ပုုဒ္မ ၇(ည)ကုုိ ျဖဳတ္၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက အင္အားသံုုးျခင္းကုုိ ထိန္းညိွေသာ 

ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခန္းခြဲတစ္ခုျဖင့္ အစားထုိးေပးရန္  

• အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကုုိယ္ကုုိ ကာကြယ္ရန္မွလြဲ၍ အင္အားမသံုုးရန္၊ သိုု႔မဟုုတ္

အက်ဥ္းသားက ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေပးေသာ အမိန္႔ကုုိ မနာခံျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ျပဳရန္

ႀကိဳးပမ္းျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လုံျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုုိ

ထ္ိန္းသိမ္းထားရန္ မလႊမဲေရွာင္သာ လုုိအပ္လာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ အသံုုးျပဳရန္

• အင္အားမသံုုးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ထိေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာအခါမွ

ေနာက္ဆံုုးအဆင့္အျဖစ္ အင္အားကုုိ အသံုုးျပဳရန္

အင္အားသံုုးရာတြင္လည္း လုုိအပ္သေလာက္သာ အနည္းဆံုုးသံုုးရန္

• အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ မလႊမဲေရွာင္သာေသာ အေျခအေနမွ လြဲ၍ လူေသေစႏုုိင္ေသာ

လက္နက္မ်ားကုုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုုးမျပဳရန္

• အင္အားသံုုးရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ရိွလွ်င္ ခ်က္ျခင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကုုိ သတင္းပုုိ႔ရန္

အေရးေပၚစီမံခ်က္ႏွင့္ လႈပ္ရွားရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွလြဲ၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက ေသနတ္ ႏွင့္ အျခား

လူေသေစနုုိင္ေသာ လက္နက္မ်ား ကုုိင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၃၉ 

အခန္း ၂ (အဆက္) အက်င့္စာရိတၱ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း 

(ပုုဒ္မ ၁၁-၁၈) 

ပုုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ပါ “စ္ိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ဆုုိေသာ စကားရပ္အား “ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး” 

ဆုုိေသာ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုုိးရန္၊ ဘာသာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိယ္တုုိင္ဆႏၵရိွမွ ပါဝင္ေရးႏွင့္ 

ပါဝင္္ျခင္းမရိွလွ်င္လည္း အက်ိဳးဆက္ဆုုိးမ်ား မရိွေစေရးကုိ အာမခံေပးရန္ လုိပါသည္။  

ပုုဒ္မ ၁၆ တြင္ အက်ဥ္းသားအားလံုုး တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုုးတစ္နာရီ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းကုုိ 

အခန္းျပင္ပတြင္ လုုပ္ခြင့္ေပးရန္ဆုုိေသာအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ပါ။ 

က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ (ပုုဒ္မ 

၁၉ - ၂၁) 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်ကု္ကုုိ ထည့္သြင္းေပး။ရန္ 

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူ႕အဖြဲ႔အစည္းထဲကျပည္သူမ်ား  ရရိွခံစားေနရသည့္  ကြ် မ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

တေျပးညီရိွေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမရိွဘဲ ရရိွခံစားခြင့္ ကုိ

အာမခံခ်က္ေပးေရန္

• အက်ဥ္းေထာင္တုုိင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အနည္းဆံုုး တစ္ဦး ထားရိွေပးရန္

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထိန္းသိမ္းပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ သူတုိႈအတြက္

ေဆးကုုသမႈမွန္သမွ်ကုိ  အက်ဥ္းသား၏ ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္သာ ျပဳလုပ္မွာကုိ အာမခံခ်က္ ေပးရန္

• အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားက ေတာင္းဆုုိလွ်င္ ၎တုုိ႔အား အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကသာ

စစ္ေဆးကုုသရန္

• အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး

ေရာဂါမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ျပည့္စံုုစြာ ထားရိွေပးရန္

• ခႏၶာကုုိယ္၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၎တုုိ႔ သီးျခားလုုိအပ္ေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရိွႏုုိင္ရန္၊ လုုိအပ္လွ်င္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္မႈဆုုိင္ရာႏွင့္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုုိင္ရာ ကုုထံုုးမ်ားကုိ ေတင္းဆုိေပးရန္

ပုုဒ္မ ၁၀ ကုုိ ျပင္ဆင္၍ ေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပရန္ 

• အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရးႏွစ္ခုု စလံုုးအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ေထာင္၏

ျပင္ပမွလူမ်ားကုုိ ကုုသရာတြင္လုုိက္နာရေသာ ေဆးဘက္က်င့္ဝတ္မ်ားအတုုိင္း

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚတြင္လည္း က်င့္သံုုးရန္

• ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုုိ ထိခုုိက္ေစႏုုိင္မည့္

ကိစၥအားလံုုးကုုိ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပရန္၊ ဥပမာ အစားအေသာက္မ်ား၏



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၀ 

အခန္း ၂ (အဆက္) ပုုဒ္မ ၁၉ - ၂၁ (အဆက္) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 

 (အဆက္) 

အရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကုုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ အေထြေထြသန္႕ရွင္းမႈ၊ 

အက်ဥ္းခန္းမ်ား၏ ေလဝင္ေလထြက္၊ အလုုပ္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း စသည္တုုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

• ႏိွပ္စက္ခံရျခင္း ညွဥ္းပန္းခံရျခင္း လကၡဏာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရိွရပါက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သက္ဆုုိင္ရာ

ေဆးဘက္၊ တရားေရးဘက္ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားကုုိ တင္ျပသတင္းပုုိ႔ရန္

လူသားခ်င္းစာနာလ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ေစာစီးစြာ 

လႊတ္ေပးျခင္း 

လံုုၿခဳံေရးအရ စိုုးရိမ္စရာ မရိွေသာ အေျခအေနတြင္ ေသလုုေျမာပါး နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ 

၎တုုိ႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကုုိ ေရွ႕ရႈလွ်က္ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးႏုုိင္သည္ဟူေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္ 

အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈမ်ားကုုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္း အက်ဥ္းသား အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဒဏ္ရာရလွ်င္ မိသားစုု သုုိ႔မဟုုတ္ 

အျခားဆက္သြယ္ရမည့္ ပုုဂၢိဳလ္ကုုိ အက်ဥ္းေထာင္က အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 

ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုုဝင္အတြင္း အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေသဆံုုးလွ်င္ 

အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားက အက်ဥ္းသားအား အသိေပးရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အခန္း ၃ 

 အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ 
လက္ခံျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၂-
၂၃)  

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း ေအာက္ပါအခ်က္တုုိ႔ပါဝင္ေသာ  အထူးအခန္းခြဲကုိ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

• ရွာေဖြျခင္းမ်ားကုုိ ရွာေဖြခံရသူ၏ လူသားဂုုဏ္သိကၡာကုုိ ေလးစားစြာျဖင့္ လုုိအပ္သေလာက္၊ ဥပေဒက

ခြင့္ျပဳသေလာက္ႏွင့္ အခ်ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံမ်ားကုိ လုိက္နာလ်က္ ျပဳလုုပ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္ 

• ခႏၶာကုုိယ္တြင္း အေပါက္မ်ားကုုိ ႏႈိက္၍ရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးကုုိ မရိွမျဖစ္လုုိအပ္မွသာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ယင္းရွာေဖြမႈကုုိ အက်ဥ္းသားအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရိွသူမွ မဟုတ္ဘဲ



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၁ 

၁၂၀ ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာႏွင့္ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးေရးဆုုိင္ရာ ဥေရာပေကာ္မီတီ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြအစီရင္ခံစာ CPT/Inf (၉၃) ၁၂ အပုုိဒ္ ၇၃ - “အက်ဥ္းေထာင္ဆရာဝန္သည္ လူနာတစ္ဦး၏ ပုုဂၢလိကဆရာဝန္က့ဲသုုိ႔ ျဖစ္သည္။ လူနာ-ဆရာဝန္ဆက္ဆံေရးကုုိ ထိန္းသိမ္းသည့္အေနႏွင့္ လူနာသည္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရရန္အတြက္ က်န္းမာေရးျပည့္စံုုေၾကာင္း ယင္းဆရာဝန္ထံမွ မည္သည့္အခါမွ် ေထာက္ခံခ်က္ မေတာင္းခံ သင့္ေပ၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အျခား ဆရာဝန္တစ္ဦးဦး ေရာက္မလာႏုုိင္ခ်ိန္ကလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခႏၶာကုုိယ္ကုိ ရွာေဖြျခင္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္မရေပ။” ၁၉၉၃ ေအာက္တုုိဘာလက ဟန္ေဂရီႏုုိင္ငံ ဘူဒါပက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ 
ကမၻာ့ေဆးညာအဖြဲ႔ႀကီး၏ ၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွလည္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုုိ႔ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ “ရွာေဖြျခင္းကုုိ ဆရာဝန္က လုုပ္ေပးရလွ်င္္ ယင္းဆရာဝန္သည ္ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ယင္းအက်ဥ္းသားကုုိ ကုုသေပးရမည့္သူ မျဖစ္္သင့္ေပ၊ အက်ဥ္းေထာင္၏ လံုုၿခဳံေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ တာဝန္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအား 
ေဆးဝါးကုုသေပးရန္တာဝန္ကုုိ မထိခိုုက္ေစသင့္ေပ။”

အခန္း ၃ (အဆက္) ပုဒ္မ ၂၂-၂၃ (အဆက္) စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွသာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ၁၂၀ 120 ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 

အနိမ့္ဆံုုးအားျဖင့္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားက တကုုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရးပညာရွင္မွ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွသာ 

လုုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ 
• ရွာေဖြမႈမ်ားကုုိ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားက စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုုထားရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုုိယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ကန္႔သတ္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး သက္ဆုုိင္ရာအက်ဥ္းသားမွ 

ရယူၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးကာ ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ ထည့္သြင္းေပးရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 

ထည့္သြင္းရန္  

• အက်ဥ္းသား၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား

• ၎ကုုိ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲသည္ 

• ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ခ့ဲေသာ အာဏာပုုိင္ ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

• အက်ဥ္းသားကုုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာ

• အက်ဥ္းသားကုိ လက္ခံခ့ဲသည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္

• ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာဌာနအတြက္ တာဝန္ရိွသည့္ အာဏာပုုိင္

• ဖမ္းဆီးမႈကုိ မိသားစုအား အသိေပးခ့ဲသည့ အခ်ိန္္

• လ်ိွဳ႕ဝွက္ထားစရာ အခ်က္မ်ိဳးမဟုုတ္လ်ွင္ အက်ဥ္းသား၏ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားႏွင့္ တုုိင္ၾကားမႈမ်ား၊

ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ဆုိင္ရာ တုုိင္ၾကားမႈမ်ား အပါအဝင္
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မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၂ 

အခန္း ၃ (အဆက္) ပုဒ္မ ၂၂-၂၃ (အဆက္) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား (အဆက္) • အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန (ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ လ်ိွဳ႕ဝွက္ထားရမႈ

ဟုုတ္မဟုုတ္အေပၚမူတည္ၿပီး)

• အက်ဥ္းသား၏ ကုိယ္ပုိင္ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ အစုုစုုစာရင္း 

• အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္သူႏွင့္ အက်ဥ္းသား၏ ေဆြမ်ိဳ းအရင္းအခ်ာမ်ား

• အက်ဥ္းသားကုိ တရားရုံးသုိ႕ ထုုတ္ခ့ဲရသည့္ ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္

• လႊတ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေထာင္သုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္၊ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာ အသစ္ ႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အမိန္႔ေပးသူ အာဏာပုိင္

• အက်ဥ္းသား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စည္းကမ္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ အေရးယူ 

အျပစ္ေပးခံရမႈမ်ား

• အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ဒဏ္ရာရ ေသဆံုုးမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္

အေျခအေနမ်ား၊ ေသဆံုုးခ့ဲလွ်င္ ရုုပ္ၾကြင္းကုုိ ပုိ႕ေပးရမည့္ေနရာ

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႕၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  

အာဏာပုိင္မ်ားက အသစ္္လက္ခံသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကား ပံုုစံမ်ိဳးျဖင့္ 

စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ အသိေပးရမည္ဆုုိေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္-  

• အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ၊ သက္ဆုုိင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္

ခ်မွတ္ႏုုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

• ဥပေဒဆုုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ရယူပုုိင္ခြင့္အပါအဝင္ ၎တုုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ၎တုုိ႔၏ 

တာဝန္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း

• အက်ဥ္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ခံရမႈဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ တုုိင္ၾကားေရး လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ား

အက်ဥ္းသားအား အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘဝႏွင့္ေနသားက်ေစရန္ သိသင့္ေသာ အျခားေသာ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အားလုံး 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၃ 

၁၂၁ ကုုလသမဂၢအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက ္လုုိအပ္ေသာ အနည္းဆံုုး ေနရာအက်ယ္အဝန္းကုုိ ႏိုုင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ႔က တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အိပ္ရန္ေနရာ ၁.၆ စတုုရန္းမီတာ ႏွင့္ ေရခိိ်ဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာအတြက္ ၁.၂စတုုရန္းမီတာ ရိွသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ICRC အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း 
ေရ၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ေရး၊ တစ္ကုုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနထုုိင္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂

အခန္း ၃ (အဆက္) ေသဆံုုးလွ်င္ မိသားစုုအား အသိေပးျခင္း ပုုဒ္မ ၂၃ တြင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ 
• အက်ဥ္းသား ေသဆံုုးလွ်င္ ၎၏ မိသားစုု၊ အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား မကြယ္လြန္မီက

သတ္မွတ္ေပးခ့ဲေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတုုိ႔အား အေၾကာင္းၾကားရန္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားတြင္
တာဝန္ရိွသည္။

• အက်ဥ္းသားေသဆံုုးျခင္းကုုိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ တရားေရးဌာနသုုိ႔မဟုုတ္

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ မသက္ဆုုိင္ေသာ အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔တစ္ခုုခုုသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရိွၿပီး

ဘက္မလုုိက္ပဲ ထိေရာက္ေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခ်က္ျခင္းျပဳလုုပ္ဖုုိ႔ တာဝန္ေပးရမည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ 

ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 

(ပုုဒ္မ ၂၄-၂၆) 

ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား ပုုဒ္မ ၂၄ (စ) ကုုိ ေအာက္ပါအတုုိင္း ျပင္ဆင္ရန္- “ေသဒဏ္က်ခံေနရေသာအက်ဥ္းသားအား 

အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားျပီး သီးသန္႔အခန္းတြင္ ထားရိွရမည္။” 

ေနရာထုုိင္ခင္း၊ ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အစား၊ 

အိပ္ရာ ႏွင့္ အစားအေသာက္ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  ေနရာထုုိင္ခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာတုုိ႔အတြက္ လုုိအပ္ေသာ 

အနိမ့္ဆံုုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အခန္းအသစ္ကုိ ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပေပးရန္ 

• ေနရာထုုိင္ခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရရိွသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊

အလင္းေရာင္၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္တုုိ႔သည္ အက်ဥ္းသားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ
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• အညစ္အေၾကးစြန္႔ရန္ေနရာမ်ားမွာလည္း အက်ဥ္းသား၏ လုိအပ္ခ်က္ သဘာဝ ႏွင့္ ကုိက္ညီလ်က္

သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ သိကၡာရိွစြာ အသံုုးျပဳႏုုိင္ရမည္။

• ေရခ်ိဳးရန္ ကုုိယ္လက္သန္႔စင္ရန္ ေနရာမ်ားလည္း သင့္တင့္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားလ်က္ အက်ဥ္းသားသည္

မၾကာမၾကာ ကုုိယ္လက္သန္႔စင္ခြင့္ ရ္ိွရမည္။

• အက်ဥ္းသားမ်ား အသံုုးျပဳေသာ ေနရာမ်ားအားလံုုးကုုိ စနစ္တက် သန္႔ရွင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။

• အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုုႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ သန္႕ရွင္းသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ 

စီစဥ္ေပးရမည္။

• သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ခြန္အားအတြက္

အာဟာရႏွင့္ျပည့္စံုုကာ က်န္းမာေရးအရည္အေသြး ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ
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Text Box



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၄ 

အခန္း ၃ (အဆက္) ေကာင္းမြန္စြာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ေကြ် းေမြးလ်က္ ေသာက္သံုုးေရကုုိ 

စီစဥ္ေပးရမည္။  

• အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုုိအပ္သည့္

ကုိယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးအတြက္ အထူးလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီး

လစဥ္သံုုးပစၥည္းမ်ားကုုိလည္း အခမ့ဲေထာက္ပ့ံံေပးၿပီး မိခင္ႏွင့္ အတူရိွေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္ေရ

သန္႕စင္ေရးအတြက္ ေရကုုိလည္း ပံုုမွန္ စီစဥ္ေပးရမည္။

ခႏၶာကုုိယ္၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းမႈမ်ားရိွေနသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံရာမေရာက္ေအာင္ 

၎တုုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထုုိင္ခင္းႏွင့္ လုိသလုိ ညိွႏိႈင္းေပးမႈကုုိ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုုိင္မ်ားက 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဆုုိေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၇) ပုုဒ္မ ၂၇ တြင္ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ 

• မိသားစုု၏ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုမႈ လြယ္ကူေစရန္ ျဖစ္ႏုုိင္သမ်ွ ေနအိမ္ႏွင့္ နီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္သာ

ထားရိွရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္

• အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိလည္း ၎တုုိ႔အားေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ ေနရာသစ္ကုုိ မိသားစုုမ်ားအား

အသိေပးနုုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္ဆုုိေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္

တရားရံုုးသုုိ႔ ရံုုးထုုတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၉ ) အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသုိ႕ တရားရံုုး သုုိ႔မဟုုတ္ ဥပေဒအရာရိွ တစ္ဦးဦး ေရွ႕ေမွာက္သုုိ႔ ထုုတ္ေခၚ ရသည့္အခါ 

အက်ဥ္းသားအား ၎၏ ကုုိယ္ပုုိင္အဝတ္အစား သုုိ႔မဟုုတ္ သာမာန္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ခြင့့္္ျပဳျခင္း၊ 

လက္ထိပ္က့ဲသုုိ႔ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ကိရိယာမ်ားကုုိ ျဖဳတ္ထားေပးျခင္း မ်ားကုုိ ျပဌာန္းခ်က္အျဖစ္ 

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုုခြင့္ (ပုုဒ္မ ၃၀-

၃၅) 

မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆုံရန္အနည္းဆံုုးအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ အဆီးအတားမရိွ ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ႕ရန္  
အခ်ိန္ကုိ တုုိးေပးျခင္း 

အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုုးအတြက္ ျခြင္းခ်က္မရိွ ၎တုုိ႔၏ မိသားစုု သုုိ႔မဟုုတ္ ခင္မင္ရင္းႏီွးသူမ်ား 

ပံုုမွန္လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုႏုိင္သည့္ ရပုိင္ခြင့္ကုုိုိ ေပးထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးပါ။ 

မိသားစုုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုုရာတြင္ 

ႏွစ္လုုိဘြယ္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားက ဖန္တီးေပးဖုုိ႔ လုုိအပ္ေၾကာင္း 

ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးပါ။ 

ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈ လံုုၿခဳံစိတ္ခ်ေရး ပုုဒ္မ ၃၄ ကုုိ ျပင္ဆင္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ ဥပေဒေရးရာကိစၥမွန္သမ်ွတြင္ ၎တုုိ႔၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မဆြဲ၊ 

ၾကားျဖတ္တားဆီးမႈ မရိွဘဲ၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွပဲ လုံးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခြင့္ကုုိ အာမခံေပးပါ။ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၅ 

အခန္း ၃ (အဆက္) ပစ္ဒဏ္ခံေနၾကရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ အလုုပ္လုပ္ခုုိင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇) အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖိနိပ္ရာက်မည့္အလုုပ္မ်ိဳး၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခုုိင္းေစျခင္း ႏွင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ 

ခႏၶာကုုိယ္ကုုိ အႏၱရာယ္ရိွေစႏုုိင္မည့္ အလုုပ္မ်ိဳး ခုုိင္းေစျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

တစ္ပတ္လ်ွင္အနည္းဆံုုး နားရက္တစ္ရက္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုသမႈႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ 

လုုိအပ္ေသာ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လံုုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးရန္ကုုိ အာမခံေပးမည့္ 

အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 

အခ်ဳပ္အက်ဥ္းသားမ်ား 

(ပုုဒ္မ ၃၉ - ၄၁) 

အစီရင္ မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားအား 

အျပစ္မရိွေၾကာင္းယူဆျခင္း 

ျပစ္မႈထင္ရွား အစီရင္မခံရေသးသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းယူဆခ်က္ကို ုအခန္းခြ၏ဲ 

အစတြင ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ 

အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အာမခံေပးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပုုဒ္မ ၃၉ တြင္ 

ထည့္သြင္းေပးပါ။  

• သူတုိ႕၏ အမႈကုုိ ခုုခံေခ်ပႏုုိင္ရန္ ၎တုုိ႔၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ လွ်ိဴ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ဆက္သြယ္ႏုုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္

• ၎တုုိ႔၏ စရိတ္ျဖင့္ သူတို႔၏ ကိုယ္ေရး ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္၊ သြားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျပသခြင့္ႏွင့္

လိုအပ္သည့္ကုုသမႈကုိ ဆက္လက္ ခံယူခြင့္ေပးရန္

• စာအုုပ္မ်ား၊သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာေရးကိ္ရိယာမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ ကုုိယ္ပုုိင္စရိတ္ျဖင့္ ရယူသံုုးစြဲႏုုိင္ရန္

• ဧည့္သည္လက္ခံေတြ႔ခြင့္ ႏွင့္ ဖံုုးျဖင့္ ေခၚဆုိခြင့္မ်ား ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳရန္

• အလုုပ္ လုုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွေသာ္လည္း အလုုပ္ခုုိင္းေစခံရျခင္းမရိွရန္

• တစ္ေယာက္ေန အခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ခြင္ စီစဥ္ေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

အခြင့္ထူးမ်ား (ပုုဒ္မ ၄၂) 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တုုိင္ၾကားခ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္းအသစ္တစ္ခုု သုုိ႔မဟုတ္ အခန္းခြဲ တစ္ခုုထည့္သြင္း၍ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္ေဖာ္ျပရန္ 

• အက်ဥ္းသားတုုိင္းအတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန သုုိ႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရိွထံသုိ႕၊ အက်ဥ္းသားဖက္မွ

ေတာင္းဆိုလာေသာ္ လ်ွ်ဳ႕ိဝွက္စြာ ေန႔ရက္မေရြး တုုိင္ၾကားခြင့္ရိွရန္ႏွင့္ လုုိအပ္ပါက သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာ

တုုိင္ၾကားခြင့္

• အက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးသူ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားတုိင္း တုုိင္ၾကားခြင့္



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၆ 

အခန္း ၃ (အဆက္) • အက်ဥ္းသားတုုိင္းက အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၎တုုိ႔အေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူပံုုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသုုိ႔မဟုုတ္ တရားေရးဌာနသုုိ႔ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မခံရဘဲ အျပည့္အစံုု

တင္ျပတုုိင္ၾကားခြင့္ရိွရန္

• တုုိင္ၾကားခ်က္အားလံုုးကုုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္၊ တုုိင္ၾကားခ်က္ကုုိ ပယ္ခ်ခံရလွ်င္ အက်ဥ္းသားအေနႏွင့္ တရားေရးပုုိင္းမွ

ယင္းပယ္ခ်ခ်က္ကုုိ အယူခံခြင့္

• တုုိင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ လက္စားေခ် အေရးယူခံရရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား ဆုုိးေသာ

အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆုိင္ရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္

• လိင္ပိုင္းဆုုိင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရသူသည္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ

အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ျဖစ္ေစ နစ္နာမႈအတြက္ တုုိင္ၾကားၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ရယူႏုုိင္ေၾကာင္း

ျပည့္စံုုစြာအသိေပးထားၿပီး လုုိအပ္ပါက ၎အတြက္ ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားကုုိ

အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုုိင္မ်ားဘက္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုုိ တုုိင္ၾကားပုုိင္ခြင့္ရိွွေၾကာင္းႏွင့္ တုုိင္ၾကားႏုုိင္သည့္

နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အသိေပးထားရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး အေျခခံ မူဝါဒ ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ကုုိ အႀကံျပဳထားေသာ အေျခခံ မူဝါဒမ်ား အခန္းသစ္ကုုိ ေရႊ႕ေျပာင္းထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႈ 

ျပဳလုပ္မရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ တုုိးခ်႕ဲထည့္သြင္းလ်က္ ယင္းအေျခအေနမ်ားထဲတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ 

လိင္္၊ ဘာသာစကား၊ ကုုိးကြယ္ယံုုၾကည္မႈ၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္အျခားေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုု၏ 

အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၊ ႏုုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ 

သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ၊ မသန္မစြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရိွမရိွ၊ 

လိင္စိတ္၊ က်ား မအျဖစ္ မိမိကုုိယ္ကုုိ သတ္မွတ္မႈ၊ ေမြးရာဇာတိ၊ ေမြးဖြားစဥ္ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အျခားေသာ 

အေျခအေနမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၇ 

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅) အက်ဥ္းေထာင္ျပစ္မႈမ်ားကုုိ  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆ္ုိျခင္း ပုုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ၅၀ တုုိ႔ကုုိ ျပင္ဆင္၍ ေထာင္တြင္းျပစ္မႈမ်ားကုုိ ပုုိမုုိတိက်ေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေပးရန္၊ 

ေထာင္သားမ်ားႏွင့္ ေထာင္အမႈထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုု တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ 

လုုိသလုုိဆြဲ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ အသံုုးခ်ျခင္းမ်ားကုုိ ေရွာင္ရွားႏုုိင္မည္။ 

မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ စည္းကမ္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ျပတ္သားကာသင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒလာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ကုိ 

ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးလ်က္ ေအာက္ပါတုုိ႔ကုုိ ထည့္ေဖာ္ျပရန္- 

• အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕အေပၚစြဲဆုုိထားခ်က္ႏွင့္ စြဲခ်က္၏ သေဘာသဘာဝကုုိ အခ်ိန္မဆုုိင္းပဲ
၎တုုိ႔နားလည္ႏုုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပးၿပီး စြဲခ်က္ကုုိ ခုုခံေခ်ပႏုုိင္ရန္အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ လုုိအပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိေပးရန္

• အက်ဥ္းသားကုုိ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ကုုိယ္တုုိင္ ခုုခံေခ်ပခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ
စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည့္ စြဲခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီရယူခြင့္ ေပးရန္

• စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကားကုုိ အက်ဥ္းသားက
နားမလည္ပါက ၎တုုိ႔အတြက္ ကြၽမ္္းက်င္သည့္ ဘာသာျပန္/စကားျပန္၏ အကူအညီကုိ အခမ့ဲ စီစဥ္ေပးရန္

• အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ျပန္လည္စိစစ္သံုုးသပ္ခြင့္ ရရိွရန္

• စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တစ္ခုုအျဖစ္ စစ္ေဆးစီရင္လွ်င္၊ ရာဇဝတ္မႈ တရားခြင္အတြက္

ရႏုုိင္ခြင့္ရိွေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးအားလံုုးကုုိ ရရိွရန္ႏွင့္၊ ေရွ႕ေနအကူအညီကုုိပါ

အတားအဆီးမရိွ ရယူခြင့္ရိွရန္

မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

ခ်မွတ္ႏုုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရျခင္း 

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

အက်ဥ္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကုုိင္တြယ္ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ရာဇဝတ္မႈေျမာက္၍ ဥပေဒအရာရိွမ်ားက ကိုုင္တြယ္ဆံုုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိတိက်က် ခြဲျခားလ်က္ 

သတ္မွတ္ေပးရန္ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၈ 

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅) 

(အဆက္) 

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုုိ တားဆီးရန္ သုိ႕မဟုတ္ 
ပဋိပကၡမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ အတတ္ႏုုိင္ဆုံး ပဋိပကၡမ်ားကို ဟန႔္တားေရး၊ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး ႏွင့္ အျခားေသာ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား မ်ားကို  အသံုုးျပဳရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

ႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္းျခင္း ေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး ပုံစံအားလံုုးကုုိ တားျမစ္ေသာ 
အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္ကုုိ ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ထုိျပဌာန္းခ်က္တြင္ ထုိက့ဲသုိ႕ တားျမစ္ထားေသာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ား-  စုုေပါင္းလ်က္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ရုုိက္ႏွက္လ်က္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ 
သုုိ႔မဟုုတ္ အကန္႔အသတ္မရိွ သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ပိတ္ထားျခင္း၊ ေျခခ်င္း 
လက္ထိပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္ေရ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ မိသားစုုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ ပိတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမြးစကေလးမိခင္မ်ားကုုိ တုုိက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားကုိ 
အတတ္ႏုိင္ဆုံး စာရင္းျပဳလုပ္ထည့္သြင္း ေဖၚျပေပးထားရန္။  

ပုုဒ္မ ၆ (င)၊ ၇ (ဆ) ႏွင့္ ၄၄ (က)(၅) တုုိ႔ကုုိ ျဖဳတ္ထားခ့ဲရန္ 

သံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ သံေျခခ်င္းမ်ားကုုိ အသံုုးျပဳျခင္းကုိ ထာဝရ တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ အျခားကိရိယာမ်ား 
အသံုုးျပဳျခင္းကုုိ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မေအာင္ျမင္မွသာ၊ 
ေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္ ထြက္မေျပးႏုုိင္ရန္ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ၊ ေထာင္သားတစ္ေယာက္က သူ႔ကုုိယ္သူႏွင့္ 
အျခားသူမ်ားကုုိ အႏၱရာယ္မျပဳႏုုိင္ေစရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳႏုုိင္ရန္ ကာကြယ္မႈအတြက္သာ၊ သုိ႕မဟုတ္ 
အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အမိန္႔ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း  ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

လက္ထိပ္၊ ေျခခ်င္းစေသာ ကိရိယာမ်ားကုုိ ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗုုိက္နာေနစဥ္၊  
ကေလးမီးဖြားေနစဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎တုုိ႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ အသံုုးမျပဳရန္တားျမစ္ခ်က္ကုိ 
ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္   

ပုုဒ္မ ၄၄(၇) ကုုိ ျဖဳတ္ခ်န္ခ့ဲရန္ 

ကေလးငယ္မ်ား၊ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကုုိယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွသူ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ 
ကုုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးႏုုိ႔တုုိက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုုိ 
တစ္ဦးတည္း သီးျခားခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ တားျမစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ထည့္သြင္းေပးရန္ 



မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ 

၄၉ 

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅) 

(အဆက္) 

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား 

 (အဆက္) 

တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုုိ ေနာက္ဆံုုး မတတ္သာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ 
အတိုုဆံုုးအခ်ိန္ကာလအတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ႏွင့္ ဥပေဒအရျပန္လည္သံုုးသပ္ႏုုိင္ေသာ လုုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ကုိ 
ခ်မွတ္ေပးရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ 

ပုုဒ္မ ၄၄(က)(၂) ကုုိ ျဖဳတ္ခ်န္ခ့ဲရန္ 

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ 

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ (အဆက္) 

အက်ဥ္းသား၏ မွ်တေသာတရားစီရင္ ၾကားနာမႈရပုုိင္ခြင့္ကုုိ အျပည့္အဝ အာမခံေသာ 
စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းမ်ားမရိွဘဲ ခ်ဳပ္ရက္ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကုုိ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္းကုိ အာမခံေပးရန္ 

ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) အရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုုိင္ေသာ ကာလအပုုိင္းအျခားကုုိ တိက်စြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏုုိင္ရန္ ပုုဒ္မ 

၄၄ (က)(၄) ကုုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ အက်ဥ္းသား၏ ျပဳမူေနထုုိင္ပံုုတုုိးတက္လာလွ်င္ ဆံုုးရႈံးသြားေသာ ေလွ်ာ့ရက္ကုုိ 

ျပန္ခံစားခြင့္ရႏုုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးထားရန္ 

အခန္း ၆ အေထြေထြ စည္းကမ္းကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ 

အသံုုးျပဳမႈ 

အပုုိဒ္ ၆၁ ကုုိ ျဖဳတ္ခ့ဲရန္ 

သေဘာရုုိးျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း 

အပုုိဒ္ ၆၂ ကုုိ ျဖဳတ္ထားခ့ဲရန္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည္သူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုုိ႔ ပံုုမွန္အတားအဆီးမရိွ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့့္၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္း ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ႏွင့္ ေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ 

စစ္ေဆးခြင့္ရိွေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကုုိ  ထည့္သြင္းေပးရန္ 



CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 
info@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

@AmnestyOnline 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကမၻာတဝန္း 

လႈပ္ရွားမႈႀကီး တစ္ခုုျဖစ္သည္။ 

လူတစ္ဦး မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္းသည္ 

လူတုုိင္းကုုိ ထိခုုိက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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