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တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး”၊ “မႈခင္းထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ကာကြယ္ေရး”၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာအခါ
ထုိက္သင့္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစရန္ အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္လ်က္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
ဤအက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ အက်ဥ္းေထာင္ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္ အက်ဥ္းသားမ်ား အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၂၀
အက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း အက္ဥပေဒ တို႕ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အစားထိုးမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သ႕ို ဥပေဒပိုင္းအရႀကိဳးပမ္းမႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျပည့္စံုေသာ၊ အေသးစိတ္က်ေသာ၊
ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အက်ဥ္းသားမ်ားအားထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သိုေသာ္ ယခုထြက္ရွိလာေသာ လူထုကိုခ်ျပသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
မ်ားစြာ ေဝးကြာေနပါေသးသည္။ လြတ္လပ္မႈဆံုးရႈံး၍ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးႏိင
ု ္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ယခု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က တင္ျပမည့္
အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီစြာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒကို
မည္ကဲ့သ႕ို ျပင္ဆင္သင့္သည္ဆိုေသာ တိက်သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ လက္ရွိ ဆန္းစစ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားေသာ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၊ လူ႔အသုိင္းအဝန္းအတြက္ လႈပ္ရွားၾကသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္
စနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူတုိ႔အတြက္ အသံုး၀င္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၁

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား၊ လြတ္ေျမာက္မႈဆီသို႕ခရီးရွည္၊ Little Brown & Co ၁၉၉၅

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၅

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္မွ
ယခုုအထိ ရိွေနေသာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား
“ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာင္ေတြကေတာ့ ငရဲလိုပဲ။ ၾကပ္ညပ္ ေနၿပီး
ေဆးဝါးေကာင္းေကာင္း မရွိ၊ ေထာင္ဆရာဝန္မရွိ၊ အက်င့္ပ်က္မႈ၊
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေတြ နဲ႔ အစားအစာ ညံ့ဖ်င္းတာေတြဟာ
ထံုးစံျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကင္းလြန္းတယ္။”
ဘိုၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ)၂ 2
1

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ဆိုးရြားသည့္ေထာင္တြင္း အေျခအေန၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းအပါအဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ားေပၚ
ၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။၃ 3 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၃၀ကာလအတြင္း
2

ထြက္ေပၚခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရမမွ်တျခင္း၊ သန္ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ၊
အဟာရျပည့္ အစားအစာ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သန္႕ရွင္းေရးစနစ္တ႕ို မရရွိျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို တစ္သမတ္တည္း ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။
လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႕မွာလည္း အထူးခ်ိဳ႕တဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အက်ဥ္ေထာင္တြင္း
ဆိုးရြားေသာအေနအထားမ်ားကလည္း အက်ဥ္းသားတိ႕ု ၏ က်န္းမာေရးကို မၾကာခဏဆိုသလို ပိုမိုဆိုးရြားထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေပၚလို ဆာဂ်ီယို ပင္ညဲရိုးက ကုလသမဂၢ
လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းေသာ ၎၏ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ယခုုကဲ့သို႔
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“အက်ဥ္းသားေတြကို ဆက္ဆံရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီျခင္းမရွိတဲ့ ဆိုးဝါးလြန္းတဲ့ ေထာင္တြင္းအေျခအေနေတြ
အတည္ျပဳၾကတဲ့ သတင္းပို႕ခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ လူမဆန္၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံမႈေတြ ေထာင္တြင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။” ၄

4

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူမႈမ်ား၊ လူမဆန္မႈ သို႕မဟုတ္ ေစာ္ကားေသာ ဆက္ဆံမႈ (ဝါ)
ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားဟု ရည္ညြန္းသြားပါမည္) လုပ္ရပ္ မ်ားမွာ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားႏွင့္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အေျခခိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကျပီးျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား မရွိသေလာက္
နည္းပါးပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား၅ 5 မွာ မၾကာခဏဆိုသလို အျခားသူမ်ားႏွင့္
4

၆6

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခံရ၊ တိုက္ပိတ္

5

ခံၾကရသည္။ အစြမ္းကုန္ ဆိုးဝါးသည့္ ၾကာရွည္သည့္ တိုက္ပိတ္ခံရသည့္ ပံုစံတစ္ခုမွာ

“ေခြးတိုက”္ ထဲထည့္ၿပီး အျပစ္ေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခြးတိုက္မ်ားမွာ အေစာင့္ေခြးမ်ားကို ထားရွိသည့္ အုတ္တိုက္မ်ားျဖစ္သည္။

၂

ဘိုၾကည္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၊ ၾသဂုတ္၂၀၁၆

၃

ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - ယုုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား - ၁၉ ၈၈ စက္တင္ဘာမွစ၍ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္း

ျပဳစုုထားျခင္း၊ ၁၉၉၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈ၍ - စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးေအာက္မွ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ အက်ဥ္းရုုံးစီရင္မႈႏွင့္ ယုုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား
(Index: ASA 16/010/1990)၊ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္စခန္းမ်ားမွ အေျခအေနမ်ား (Index: ASA 16/022/1995)၊ ၁၉၉၇ ႏိုဝင္ဘာလထုုတ္

ျမန္မာ - ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္(Index: ASA 16/ 028/1997)၊ ၂၀၀၀ ခုု ဒီဇင္ဘာလထုုတ္ ျမန္မာ - ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (Index: ASA 16/24/00)၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (AAPP-B) ၏ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္အစီရင္ခံစာ ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေန
၄

ေပါလို ဆာဂ်ီယို ပင္ညဲရိုး - ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန အစီရင္ခံစာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၆၆ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး၊

A/HRC/6/14 ဒီဇင္ဘာ၇၊ ၂၀၀၇
၅

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ား ဆိုသည္မွာ တစံုတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး သို႕မဟုတ္ အျခားယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ တိုင္းျပည္ သို႕မဟုတ္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ စီးပြားေရးအေနအထား၊ ေမြးရာဇာတိ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခံရလိုမႈ၊ သို႕မဟုတ္ အျခားအေနအထား၊ သို႕မဟုတ္ မိမိ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ သို႕မဟုတ္ အျခား
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္က်င့္သံုးျခင္း ႏွင့္ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မုန္းတီးျခင္းကို အသံုးမျပဳေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း ခံရသူမ်ားကို
ဆိုလိုသည္။
၆

အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အက်ဥ္းသားကို ၎အား ကူညီႏိုင္ေသာ၊ သို႔မဟုုတ္ ၎ ဘာျဖစ္ေနသည္ကို သိႏိုင္ေသာ၊ ၎၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုုတ္

အမ်ားသိေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ပမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ မိသားစုုဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးပဲ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ခ်ုဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွာ
တစ္ဦးတည္းခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္ကြာျခားသည္။ ျပင္ပႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွာ အျပင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္းတြင္ အခန္းေဖာ္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတူေနခြင့္၊
ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိပါသည္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၆

အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကီးမားစြာကန္႕သတ္ထားသည္။ ထိ႕ု အျပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန ႏွင့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားကို မိသားစုႏွင့္ေဝးရာ၊ မိသားစုအေနႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ
(အက်ဥ္းသားမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္သည့္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး)၇ 7 လာမေတြ႕ႏိုင္သည့္
6

ေဝးလံသီေခါင္ေသာ ေထာင္မ်ားသို႔ မၾကာခဏေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းထားေလ့ရွိပါသည္။
အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ ေတြ႕ရွိရသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္
မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ၾကမ္းတမ္း၍ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခေနမ်ားတြင္ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း ခံၾကရသည္။ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊
လံုေလာက္ေသာအစားအစာႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အိပ္စက္ခြင့္ မရျခင္း စသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း မၾကာမၾကာ
ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ အျခားဆိုးရြားေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ အတင္းအၾကပ္ ေပၚတာဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားကို တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ရာတြင္ ေလးလံေသာလက္နက္
ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ အျခားရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရာ၌ ျပစ္ဒဏ္က်ရာဇဝတ္သားမ်ားကို ပံုမွန္အဓမၼ
ေခၚယူခိုင္းေစေလ့ရွိသည္။ လံုေလာက္ေသာ စားေရရိကၡာ၊ အနားယူခြင့္၊ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႕ မရရိွျခင္းေၾကာင့္
ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရာသက္ပန္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာမ်ား၊ ကာလၾကာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား သို႕မဟုတ္
အသက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ိဳး အထိ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။၈ 8
7

မ်ားမၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပံု ရပါသည္။ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ (ICRC) ကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍
ျမန္မာျပည္တလႊားရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။၉ 9
8

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ (ICRC) ၏အဆိုအရ အဖြ႕ဲ ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဆီသ႕ို သြားေရာက္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပြတ္ၾကပ္ေနျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား
သင္ၾကားေပးျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ လုုံၿခဳံစြာ ေဆြးေႏြးခြငမ
့္ ်ား ရွိလာျခင္းက အက်ဥ္းေထာင္တြင္း
ထိန္းသိမ္းမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။၁၀ 10 သို႕ရာတြင္
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အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ (MNHRC) က ကယားျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းရွိ ေဒသမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသိ႕ု ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႕၌ သြားေရာက္ရာတြင္ ေထာင္ေနရာႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ
မမွ်တျခင္း၊ သန္႕ရွင္းမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မ၊ႈ သန္႕ရွင္းေသာေရ ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ
သန္႕ရွင္းေရးစနစ္မ်ားကို ရရွိဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆက္လက္ၿပီးကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။၁၁ 11
10

ႏိုင္ငံတလႊားအက်ဥ္းေထာင္မ်ား အေျခအေနဆိုးရြားေနျခင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမူေဘာင္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးျခင္းမွ တစိတ္တပိုင္း
ျမစ္ဖ်ားခံေနပါသည္။ အက်ဥ္ေထာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ခ်မွတ္ဖို႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက
စတင္ျပဳလုပ္ေနခဲၿ့ ပီျဖစ္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမွာ အလြန္ပင္ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိေနပါသည္။၁၂ 12
11

၇

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ- ျမန္မာႏိုင္ငံ) “လြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့အခါ ဘ၀ကို အစကေန ျပန္စၾကရတယ္” - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား အစီရင္ခံစာ ေမ ၂၀၁၆ ကိုရွႈ
၈

ရႈရန္- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ ၊ ျမန္မာ- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက ကရင္ျပည္နယ္၊ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ မွစ၍ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံဟု သံသယရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေပၚတာဆြဲခံရသူမ်ား

အား ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား အေပၚစြဲခ်က္မ်ား (အညြန္း၊ ASA 16/16/89)၊ ၾသဂုတ္ ၁၉၈၉။ ျမန္မာ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားနွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားမွအေျခအေနမ်ား (အညြန္း ASA 16/22/95)
စက္တင္ဘာ ၁၉၉၅။ ေအေအပီပီ အဖြဲ႕- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားနွင့္ အလုပ္စခန္းမ်ား၊ အသံတိတ္သတ္ကြင္းမ်ား၊ ေမ ၂၀၀၉။ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕- ေသဆံုးလမ္းေလွ်ာက္ သမားမ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာမွ ေပၚတာအလုပ္သမားမ်ား၊ ဇူလိုင္၁၂၊ ၂၀၁၁။ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕(KHRG)- အ က်ဥ္းေထာင္မွ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႕၊ အက်ဴးလြန္ခံ အဓမၼေပၚတာ
အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ၂၀၀၉-၂၀၁၁၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၁။
၉

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ICRC အဖြဲ႕က ၈ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရၿပီးမွ ျမန္မာအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပန္ရခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။

ရႈရန္- ICRC ၊ ျမန္မာ- အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ အိုင္စီအာစီ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကိုျပန္လည္စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေန။ https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2012/12-11-myanmardetention-visits.htm
၁၀

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕(ICRC) ၏ ၂၀၁၅ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ။ ဤ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ႏိုင္-https://app.icrc.org/files/2015-annual-report/

၁၁

ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္(MNHRC)၊ ၂၀၁၅ ႏွင္ ၂၀၁၆ ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား။ ဤ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ႏိုင္-http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/. အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန-

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅ စာ-၄ တြင္လည္းရႈႏိုင္။
၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလ Doc: A/67/383 ၂၃ စက္တင္ဘာ၂၀၁၂၊ အပိုဒ္ ၁၈။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၇

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အခြင့္အလမ္း
ယခင္အစိုးရက အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းကို (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ဟုရည္ညႊန္းပါမည္)၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္
အခ်ိဳ႕လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႕ အႀကံျပဳ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ေပးပိ႕ု ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒ မူၾကမ္း မိတၱဴကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ရယူခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ျပန္ဆိုရန္ တာဝန္ေပးခဲရ
့ ာ ၎ကို အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါ
သုေတသနဆန္းစစ္ခ်က္ကို ျပဳစုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။၁၃ 13 ကြ်ႏု္ပ္တို႕သိရိွရသေလာက္ ယင္းအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
12

ျပင္ဆင္မႈတစံုတရာ မရွိေသးပါ။ ထို႕အျပင္ ေအာက္ပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ ၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား အားလံုးျပည့္ျပည့္စံုစံု မပါဝင္ေသးပါ။ သို႕ရာတြင္ မူၾကမ္းထဲတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ
လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားၿပီး ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အဓိက
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ရွိဆဲဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈုျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဆက္ဆံရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းသိ႕ု ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းထားျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ မွ သတိထားမိပါသည္။ မႈခင္းထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ကာကြယ္ေရး၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ
လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာအခါ ထုိက္သင့္ေသာ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေစေရး ကဲ့သို႕ေသာ
လက္ခံႀကိဳဆိုစရာေကာင္းသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါသည္။၁၄ 14 အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ စာအုပ္စာေပ ရရွိႏိုင္ေရး၊
13

အပန္းေျဖႏိုင္ေရး ႏွင့္ ပညာဗဟုသုတမ်ားရယူေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၊၁၅ 15
14

လူႀကီး၊ က်ား၊ မ စသည္ျဖင့္ အုပ္စုအလိုက္ သီးသန္႕ခြဲထားရန္လည္းပါရွိပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္
ျပင္ပေလာကႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕နုိင္ျခင္း အပါအဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ေပးအပ္ထားပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းရန္ပ်က္ကြက္ေနရာ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႕အခြင့္အေရးစံမ်ားေအာက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မတရားသျဖင့္
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းျခင္းတို႕မွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒလာျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိဘဲ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ၊
ေသာက္ေရ၊ ေနရာထုိင္ခင္း၊ သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရ သန္႕စင္ေရးဆိုင္ရာ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္၊ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား အင္အားအသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ား၊ သို႕မဟုတ္
အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္၊ စသည္တ႕ို ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း မပါရွိပါ။ ထို႕အျပင္
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အေရးယူမႈမ်ားအျဖစ္ ကာလတာရွညစ
္ ြာ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္
ထိန္းသိမ္းလ်က္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကဲ့သို႕ ေစာဒကတက္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးႏိုင္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိေနေသးပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက နိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရုုပ္သိမ္း ခံရေသာ လူမ်ား၏
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကလည္း
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံျပဳမူရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား ပါဝင္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။

၁၃

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္

၁၄

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆုံး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား (နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား)၊ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၇၀/၁၇၅ ၁၇ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅၊

ေနာက္ဆက္တြဲ ၊ ဥပေဒသ ၄.၁
၁၅

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ “လူငယ္အက်ဥ္းသားမ်ား” ကို “အသက္ ၁၆ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအက်ဥ္းသား” ဟု သတ္မွတ္ေဖၚျပသည္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၈

လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (ICCPR)၁၆ 16။ ပုုဒ္မ ၁၀.၁
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က “လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရုုပ္သိမ္းခံထားရသူးအားလုုံးတို႕ကို လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံျပဳမူရမည္” ဟုု ေဖာ္ျပထားၿပီး
ပုုဒ္မ ၁၀.၃ က အက်ဥ္းေထာင္စနစ္၏ “ပဓာနရည္မွန္းခ်က္” မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍
လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္ ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ လည္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို လုုံးဝတားျမစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုုဒ္မ ၇)။
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္

၁၇ 17
16

။

ဤသေဘာတူညီခ်က္က ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ရက္စက္စြာ လူမဆန္စြာ၊ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို တားျမစ္သည့္ (ပုုဒ္မ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၁၆) အျပင္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား
စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား (ပုုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃)၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားစြဲဆို အေရးယူမႈမ်ား (ပုုဒ္မ ၄-၉ ) နွင့္
နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား (ပုုဒ္မ ၁၄) ကို စီစဥ္ေပးသည္။
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္
ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
မွတ္တမ္း ၁၈ 18။ ဤမွတ္တမ္းႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ (ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတားဆီးေရး ဆပ္ေကာ္မီတီ) ႏွင့္
17

ျပည္တြင္းအဖြဲ႔မ်ား (အမ်ိဳးသားအဆင့္ တားဆီးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)ကို ဖြဲ႔စည္း၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔
သြားေရာက္ကာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားမသင့္ေတာ္ေသာ
အျပဳအမူမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ေတြ႔ရွိခ်က္အေသးစိတ္မ်ားကို မွ်ေဝေပးၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္သည္။
ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္၁၉ 19 ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ပါဝင္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ကေလးတစ္ဦးအား
ဖမ္းဆီး၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မလႊဲသာမွ လုုပ္ရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခ်ိန္ကိုလည္း
တတ္ႏိုင္သမွ် အတိုဆုံးျဖစ္ေစရမည္ဟု ပုုဒ္မ ၃၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆုံး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား (နယ္လဆင္
မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား)၂၀ 20 က အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရမည့္
19

အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။၂၁ 21 ဤဥပေဒသမ်ားက အက်ဥ္းသားတို႔၏ ဘဝ
20

အစိတ္အပိုင္း အားလုုံး အတြက္ ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္
အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ စည္းကမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ရင္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေလးစားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ထားသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္းဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၂၂ 22 ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္
21

အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ အားလုုံးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၂၃ 23
22

၁၆

၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၆၆ တြင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၇၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အသက္ဝင္သည့္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္း ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္၂၂၀၀က (၂၁) လူမႈေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္။
၁၇

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္။

ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ ၃၉/၄၆၊ ၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၄။ ၂၆ ဇြန္ ၁၉၈၇ တြင္စတင္အသက္ဝင္သည္္။
၁၈

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ

သေဘာတူညီခ်က္။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ ၅၇/၁၉၉ ၊ ၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၂။ ၂၂ ဇြန္ ၂၀၀၆ တြင္ စတင္ အသက္ဝင္သည္္။
၁၉

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၄/၂၅၊ ၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၈၉။ ၂ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၀ တြင္စတင္အသက္ဝင္သည္္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက

၁၉၉၁တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ လိုက္နာသည္။
၂၀

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆုံး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား (နယ္လဆင္မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား)။ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ A/RES/70/175 ၊ ၁၇ ဒီဇင္ဘာ

၂၀၁၅ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘နယ္လဆင္မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းသည္)
၂၁

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုုလသမဂၢ၏ အနိမ့္ဆုံး စံႏႈန္း ဥပေဒသမ်ား ကို ကနဦးတြင္ ကုလသမဂၢ ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္

က ၁၉၅၅တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီက ၁၉၅၇ တြင္ အတည္ျပဳသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ထိုဥပေဒသမ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက
တညီတညႊတ္တည္း ျပဌာန္းခဲ့သည္။
၂၂

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္းဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၅/၁၁၁၊ ၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၀ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား’ ဟု

ရည္ညႊန္းသည္)
၂၃

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ အားလုုံးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား။ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျပဌာန္းခ်က္ A/RES/43/173၊ ၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၈။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၉

က အက်ဥ္းသားအားလုုံးကို ဂုုဏ္သိကၡာရွိရွိ ဆက္ဆံရန္ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ေရွာင္လြဲ၍ မရသည့္အခါမ်ိဳးမွ လြဲ၍ အက်ဥ္းသားအားလုုံးသည္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္
ရရွိေနရမည္ဟု အေလးေပးေထာက္ျပထားသည္၊
တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ား၂၄ 24 ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခား
23

အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ ကုုလသမဂၢသည္ ေအာက္ပါ ဥပေဒသမ်ားကိုလည္း
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တရားစီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆုံး လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား (ေဘဂ်င္း
ဥပေဒသမ်ား)

၂၅ 25
24

လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုုံးရႈံးခံရေသာ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ
ဥပေဒသမ်ား (ဟာဗားနား ဥပေဒသမ်ား)၂၆ 26
အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမျပဳပဲ
အေရးယူေရးဆိင
ု ္ရာ ကုုလသမဂၢဥပေဒသမ်ား (ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား)၂၇ 27

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဥ္းသားထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို
က်င့္သံုးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ဖ႕ို ရာ အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္း
တစ္ခုကို ကမ္းလွမ္းမႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ - အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ားျပည္သူ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား
စီမံကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဳစုျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ကြ်မ္းက်င္သည့္
ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အျခား လူမႈအဖြဲအစည္းမ်ားအား ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ကို
ေပးသင့္ပါသည္။ ယင္း အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ အျပည့္အဝ ကိုက္ညီေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ျပဌာန္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါသည္။
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒကို ျပဌာန္းျခင္းကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို လူသားဆန္ၿပီး
လူ႕သိကၡာႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးထဲတြင္ သူတို႕၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားရင္း အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးထားေၾကာင္းကို
အၿမဲတမ္းအားမခံ ေပးထားရပါမည္။

၂၄

ကုုလသမဂၢ၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တရားစီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆုံး လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား အရ - အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ဆိုသည္မွာ ကေလးသူငယ္ သို႔မဟုုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ

ငယ္ရြယ္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္လွ်င္္ လူႀကီးမ်ားကို စီရင္စစ္ေဆးပုုံႏွင့္ မတူပဲ ကြဲျပားေသာ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ျပဳလုုပ္ရမည္။ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရုုပ္သိမ္းခံရေသာ
အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ “အသက္ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္သူမ်ားသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ျဖစ္သည္”ဟုု ထပ္ဆင့္ ရွင္းခ်က္ထုတ္ ထားသည္။
၂၅

ကုုလသမဂၢ- အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တရားစီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆုံး လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား ။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၀/၃၃၊ ၂၉ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၈၅။

၂၆

လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုုံးရႈံးခံရေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး ဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ ဥပေဒသမ်ား ။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၄၅/ ၁၁၃၊ ၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၀ (ေနာက္ပိုင္းတြင္

‘ဟာဗားနား ဥပေဒသမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းသည္)
၂၇

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမျပဳဘဲ အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ ဥပေဒသမ်ား။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ ၆၅/၂၂၉၊

၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား’ ဟု ရည္ညႊန္းသည္)

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၀

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အခန္း ၆ ခန္း ပါဝင္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း၏
အခန္းစဥ္အတိုင္း စီစဥ္ထားၿပီး လက္ရွိဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုကည
္ ီလာေစရန္အလို႕ငွာ
ျပဳလုပ္သင့္သည့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္္မ်ား၊ ပယ္ႏႈတ္သင့္သည္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေသးစိတ္ ေဝဘန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။
၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ပံုစံျဖင့္လက္ခံခဲ့ေသာ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးကို
အထူးအေလးေပးေဖၚျပထားရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္လ်က္
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ၊ ခိုင္လံုျပည့္စံုေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါသည္။

အေျခခံမမ
ူ ်ား
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစပိုင္းတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္ စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္သာ ရွိပါသည္။
ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ဂဃနဏ ေထာက္ျပလ်က္
လမ္းညႊန္ေပးမည့္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကို ဥပေဒထဲတြင္ ဦးစြာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္းေပးရမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
အဖြဲ႕အေနႏွင့္ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္တည္းျဖင့္ ဘက္စံုမွ ျပည့္စံုစြာ တင္ျပရန္
မလံုေလာက္ပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို တားျမစ္ေၾကာင္း အတိအက် ေဖၚျပမထားပါ။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာ
လူမဆန္စြာႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနိမ့္က်ေအာင္ ျပဳလုုပ္ခံရျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္မွာ လုုံးဝျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုက္နာရၿပီး လူအားလုုံးအတြက္ အေျခအေနအားလုုံးတြင္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္ကို
စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ အျခားအေရးေပၚအေျခအေန ကာလမ်ားတြင္ပါ ဘယ္ေတာ့မွ ကန္႔သတ္မရႏိုင္ပါ။၂၈ 28
27

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွာ အစဥ္အလာတစ္ခုလို
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။၂၉ 29 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာပင္ ရဲမ်ားက အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္
28

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ အသိုင္းအဝန္းမွ လူမ်ား၊ လိင္စိတ္ေျပာင္းသြားသူမ်ားႏွင့္ လိင္လုပ္သားမ်ားကို ညွဥ္းပန္းျခင္း
ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။၃၀ 30
29

၂၈

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)။ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ 217 A(III) ၊၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၄၈၊ ပုဒ္မ ၅။ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ- ၁။

၂၉

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တြင္ရႈ

၃၀

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ျမန္မာ(Index: ASA 16/024/2000) - ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ - ညွဥ္းပန္းမႈ တားဆီးေရး အစီအစဥ္မ်ား အျမန္ဆုံးခ်မွတ္ပါ ႏွင့္ မထုုတ္ျပန္ရေသးေသာ

သုုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ ရႈ၊

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၁

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစတြင္ ေအာက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို
ထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရန္ ၃၁ 31
•

အက်ဥ္းသားအားလုုံးကို သူတ႕ို ၏ေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ လူသားဆန္စြာ ေလးစားမႈျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရန္

•

မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ် ႏွိပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမျပဳရန္

•

မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ် မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ၃၂ 32

•

အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုုပ္စုမ်ားအလိုက္၊ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆုံးေသာသူမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

•

လြတ္လပ္ခြင့္ဆုံးရႈံးထားရသူမ်ား၏ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးသြားေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ိဳးမလုုပ္ရန္

•

အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ျပန္လြတ္လာသည့္အခါ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အသုုံးျပဳရန္

•

ဤသို႔ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္၊ အလုုပ္အကိုင္ႏွင့္
အျခားအေထာက္အကူမ်ိဳးကို အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆက္ဆံမႈမ်ား ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
ႏိုင္ငံေတာ္က စုုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ကုုစားေပးေရး ရပိုင္ခြင့္၊ နစ္နာေၾကးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ အခ်က္ပါဝင္သည့္ အပိုင္းတစ္ပိုင္း ထည့္သြင္းရန္၊ ယင္းအပိုင္းတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ ပါဝင္ရမည္။
•

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အဖြ႔က
ဲ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ

•

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို တိုင္ၾကားသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ရာထူး

လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
္ န္
ေနရာမ်ားမွ ဖယ္ရွားလိုကရ
•

စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆးဘက္စစ္ေဆးမႈကိုပါ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္္ ႏွင့္

•

နစ္နာသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္တြင္ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္
ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ၊ စိတ္ေၾကနပ္ေစမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အာမခံခ်က္တို႔ စီစဥ္ေပးရန္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (အခန္း ၂)
တာဝန္ႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (ပုုဒ္မ ၃ - ၁၀)
အခန္း ၂ ၏ ပထမအပိုဒ္ခြဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လုုံၿခဳံေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္
လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တာဝန္အရွိဆုံး ပုုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တာဝန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကို
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား)ကိုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အမိန႔မ
္ ်ား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။
ဥပေဒမူၾကမ္းအရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို “တာဝန္ခံအရာရွိမ်ား”၃၃ 33 က ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔က လုုံၿခဳံေရးအတြက္
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စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ရသည္။

၃၁

ရႈရန္- နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁-၅။

၃၂

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ က်ား မ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခား ယုုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဇစ္ျမစ္၊ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအသိုင္းအဝိုင္း၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ ရွိမရွိ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခံရလိုမႈ၊ မည္သူမည္ဝါ
ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ၊ စေသာ အေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပုုံစံမ်ားကို အထူးဂရုုစို္က္ၾကည့္သင့္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၂၄-၂၅ တြင္ရႈ
၃၃

တာဝန္ခံအရာရွိ ကို ပုုဒ္မ ၂ (x) တြင္ “အက်ဥ္းေထာင္တခုုကို စီမံ ခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ ခံထားရေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းအရာရွိ” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ထားသည္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၂

ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းေထာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္
ေပးထားသည္မွာ အေရးပါေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားမႈ၊ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက အင္အားသုုံးမႈ စေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အပါအဝင္ အဓိကက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ားအျပား မပါဘဲက်န္ရစ္ခပ
ဲ့ ါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စနစ္တက် လုုံၿခဳံစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္
အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ သိကၡာရွိမႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မွီတည္ ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အမႈထမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ သိကၡာရွိမႈ၊ လူသားဆန္မႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ကာ
ကြ်မ္းက်င္စြာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ စသည့္ အေျခခံမ်ိဳးျဖင့္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၃၄ 34 သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
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ရရွိၿပီး စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ထမ္း အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး
အျခားလုုပ္ငန္းခြင္ မက္လုံးမ်ားအျပင္ ထိုက္တန္ေသာ လစာမ်ား၊ ကာလရွည္ အမႈထမ္းခြင့္မ်ားကို ရရွိအပ္ပါသည္။၃၅ 35 အက်ဥ္းေထာင္
34

ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ပါဝင္ၾကရန္ျဖစ္လ်က္ စိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကဲ့သ႔ို
အတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္း လုုံေလာက္စြာ ပါဝင္ရပါမည္။၃၆ 36
35

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဗဟုုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အတန္းကလည္း မ်ားစြာမွအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အတြက္
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည့္အေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ အင္အားသုုံးျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းအရ
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး နည္းလမ္းမ်ား စသည္တ႔အ
ို ပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား
ကဲ့သို႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ေပးရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၃၇ 37
36

၃၈ 38

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား

37

စသျဖင့္ အက်ဥ္းသားအုုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ပါ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းအားလုုံးသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေက်ပြန္စြာ
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားရွိရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းရန္
အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း၊
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပုုံစံအားလုုံးကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡတားဆီးေရး၊ အင္အားအသုုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာပစၥည္းမ်ား အသုုံးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စသည့္အပိုင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု
ထည့္သြင္းရန္
အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ၎တို႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႔ေစရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား
အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်ေရာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခႏၶာကုုိယ္၊ လုုံၿခဳံေရး၊ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စသျဖင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိၾကပါသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ား မေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အလုုံးစုုံ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။

၃၄

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၄-၁။

၃၅

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၄-၃။

၃၆

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၅ မွ ၈၀။

၃၇

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ႀကိဳတင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ ၄။ “ငယ္ရြယ္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအုပ္စု ထဲတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား စစ္ေဆးစီရင္ေသာ တရားရံုးမ်ားသို႕ ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုးကို

ထည့္သြင္းသင့္သည္။”
၃၈

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၅ ႏွင့္ ၇၆။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၃

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘန္ေကာက္ဥပေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ဆက္ဆံရမည့္
က႑အသီးသီးမွ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
ခြဲျခားလ်က္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၃၉ 39 ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနေသာ မိခင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အတူေနရေသာ
38

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရပုုံ၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊
ညွဥ္းပန္္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔လိုအပ္ေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွာေဖြျခင္းကို အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းကသာ စာနာစိတ္ႏွင့္ျပဳလုုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။၄၀ 40
39

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား၏ သီးသန္႔ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းတို႔ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကသာ ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း ပါဝင္သည္။
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမပါပဲ မည္သည့္ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမွ် အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားထားရာ အပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း
မျပဳရန္ဆိုေသာအခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။

၄၁ 41
40

အခ်ဳပ္ေထာင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အဓမၼျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုုံၿခဳံေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္
ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မည္သ႔မ
ို ွ ေဖာ္ျပမထားသည္မွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။၄၂ 42
41

အႀကံျပဳခ်က္
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလားဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အညီ အမ်ိဳးသမီး
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္းကို ထည့္သြင္းရန္

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားက အင္အားကို အသုုံးျပဳျခင္း
ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၇ တြင္ “အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ခံ အရာရွိမ်ား” ၏ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၇ (ည) မွာမူ
အထူးစိုးရိမ္စရာေကာင္းပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းကို က်ဴးလြန္ေသာ အက်ဥ္းသားအား
ဟန္႔တားျခင္း၊ ရပ္တန္႔ရန္ အမိန႔ေ
္ ပးျခင္း၊ လက္နက္ သို႔မဟုတ္ ေသနတ္ျဖင့္ မပစ္ခတ္မီ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း
လုိက္နာျခင္းမရွိပါက တာဝန္ခံအရာရွိသည္ ၎အက်ဥ္းသားအား “လက္နက္ သို႔မဟုတ္ ေသနတ္” ကုိ အသုံးျပဳ ဖမ္းဆီးႏုိင္သည္ဟု
ျပဌာန္းထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေသနတ္ မပစ္ေဖာက္မီ အက်ဥ္းသားအား သတိေပးရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ “လုိအပ္သည့္ အင္အား” ထက္ ပုိမိုသုံးစြဲျခင္း မျပဳရဟုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔
သတိျပဳမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ “လိုအပ္သည့္ အင္အား” ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပမထားပါ။
အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လုုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလြန္ထူးျခားေသာ
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွအပ လက္နက္မကိုင္ေဆာင္ရဟုု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အင္အားကို ေဘးကင္းစြာ အသုုံးျပဳႏိုင္ေအာင္၊
သို႔မဟုုတ္ အင္အားသုုံးစရာမလိုေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုုံးျပဳတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ရပါမည္။၄၃ 43
42

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ လက္နက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ရျခင္းမ်ိဳးကို လုုံးဝေရွာင္လြဲ၍ မရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ႀကဳံမွသာ အသက္အႏၱရာယ္
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသုုံးျပဳႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။၄၄ 44
43

အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ အင္အားအသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ေနာက္ထပ္
တစ္စုံတစ္ရာ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ထိန္းညွိထားျခင္း မရွိသည္ကိုလည္း စိုးရိမ္စရာေတြ႔ရပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက
အင္အားအသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအရ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒသမ်ားကို
၃၉

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၇(ခ) ႏွင့္ ၂၄ (က) တို႔တြင္ ဤအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုုတိယတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသားမ်ား ေတြ႔ဆုံ၊ စကားေျပာ၊ ျမင္ေတြ႔ျခင္းကို မလိုအပ္ပဲ “လုုံးဝ”

ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၄၀

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၂(ဃ) တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ “ေထာင္တြင္း စတင္ လက္ခံေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား” ကို ရွာေဖြျခင္းကိုသာ ရည္ညႊန္းထားၿပီး ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို

လူသားဆန္စြာ ျပဳလုုပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္ လုုံးဝမပါရွိေပ။
၄၁

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ အမွတ၈
္ ၁

၄၂

ရႈရန္ - ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (BWU) ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ” ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၄ ။ Asia

Justice and Rights (AJAR), Opening the Box: ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းစစ္ပြဲ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ စက္တင္ဘာ၂၀၁၅။
၄၃
၄၄

နယ္လဆင ္မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၆ (ဂ)။
ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားက အင္အားသုုံးျခင္းႏွင့္ လက္နက္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံဥပေဒသ အမွတ္ ၉

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၄

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အခန္းလည္း ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ မပါဝင္ပါ။၄၅ 45 ယင္းအခ်က္ကို ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ရာတြင္
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ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ပုုဒ္မ ၇(ည)ကို ျဖဳတ္၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက အင္အားသုုံးျခင္းကို ထိန္းညွိေသာ ေအာက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္
အခန္းခြဲတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးေပးရန္
•

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္မွလြဲ၍ အင္အားမသုုံးရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းသားက ထြက္ေျပးရန္
ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေပးေသာ အမိန္႔ကို မနာခံျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကဲ့သ႕ို ေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိ္န္းသိမ္းထားရန္ မလႊဲမေရွာင္သာ လိုအပ္လာေသာ
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ အသုုံးျပဳရန္
အင္အားမသုုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာအခါမွ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္
အင္အားကို အသုုံးျပဳရန္၊အင္အားသုုံးရာတြင္လည္း လိုအပ္သေလာက္သာ အနည္းဆုုံးသုုံးရန္

•

အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနမွ လြဲ၍ လူေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
အသုုံးမျပဳရန္

•

အင္အားသုုံးရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ရွိလွ်င္ ခ်က္ျခင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို သတင္းပို႔ရန္

•

အေရးေပၚစီမံခ်က္ႏွင့္ လႈပ္ရွားရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွလြဲ၍ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားက ေသနတ္ ႏွင့္ အျခား လူေသေစနိုင္ေသာ
လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၇ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ စိုးရိမ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္
ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း၌ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၅)

အက်င့္စာရိတၱ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း (ပုုဒ္မ ၁၁-၁၈)
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ
သည္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ စာရိတၱ ျပဳျပင္ေရးတာဝန္ကို အေလးေပးၾကပါသည္။၄၆ 46 အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ
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ျပဳမူဆက္ဆမ
ံ ႈက သူတို႕၏ လူမႈေရး အေျခအေနကို ျပန္ျပီးထူေထာင္ေပးေရးကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပန္လည္ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္မွန္းျပဳလုုပ္ရပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္
အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပညာသင္ယူခြင့္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။၄၇ 47 ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏
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ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ေရွ႕ရႈ၍ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္သင္ယူခြင့္၊ ဘာသာေရးအလုုပ္မ်ား လုုပ္ခြင့္၊ စာေပ
ဖတ္ရႈ ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ အပန္းေျဖခြင့္မ်ား ေပးထားေသာ ပုုဒ္မ ၁၁ မွ ၁၈ တို႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔မ
ဲ ွ ႀကိဳဆိုပါသည္။
မည္သ႕ို ပင္ျဖစ္ေစ ပုုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ “စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ကို ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္
ျပဌာန္းထားသည္ကို မိမိတို႔က စိုးရိမ္မိပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ မရွင္းလင္းဘဲ လက္ေတြ႔တြင္ ဘာကိုဆိုလိုမွန္း မသိရပါ။ ဤအခ်က္ကို
အတိအက် အဓိပၸါယ္ဖြင့္မထားလွ်င္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား “ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” မွာ ၎တို႔အား အလြဲသံုးဆက္ဆံေရးဆီသို႔
ဦးတည္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရပါသည္။

၄၅

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၈၂၊ ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားက အင္အားသုုံးျခင္း ႏွင့္ လက္နက္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အေျခခံဥပေဒသမ်ား၊ ၁၉၇၉ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ တြင္

ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျပဌာန္းဆုုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄/၁၆၉ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ က်င့္ထုံး
၄၆

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၉၇မွ ၉၂ ႏွင့္ ၁၀၄။

၄၇

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၅

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္းကို
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ မရွိဘဲႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆိုထားသည့္ ပုုဒ္မ ၁၂ သည္လည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
အက်ဥ္းသားမ်ားအား လုုပ္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္း (UDHR) အပိုဒ္ ၁၈ ပါ လြတ္လပ္စြာ
ေတြးေခၚခြင့္၊ သက္ဝင္ယုံၾကည္ခြင့္ ႏွင့္ ကိုးကြယ္ခြင့္မ်ား ရွိသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။
ထို႔အျပင္ ပုုဒ္မ ၁၆ အရ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖစရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားျခင္းကို မိမိတို႕ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေန႔စဥ္ အခန္းျပင္ပ တြင္ ေနခြင့္ကို
အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ေပးမည္ဟူ၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ မထားပါ။၄၈ 48
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ပုုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ပါ “စိ္တ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ဆိုေသာ စကားရပ္အား “ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး” ဆိုေသာ စကားရပ္ျဖင့္
အစားထိုးရန္၊ ဘာသာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဆႏၵရွိမွ ပါဝင္ေရးႏွင့္ ပါဝင္္ျခင္းမရွိလွ်င္လည္း
အက်ိဳးဆက္ဆိုးမ်ား မရွိေစေရးကို အာမခံေပးရန္ လိုပါသည္။
ပုုဒ္မ ၁၆ တြင္ အက်ဥ္းသားအားလုုံး တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆုုံးတစ္နာရီ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းကို အခန္းျပင္ပတြင္
လုုပ္ခြင့္ေပးရန္ဆိုေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ပါ။

အက်ဥ္းသားမ်ား အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အခန္းခြ-ဲ ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုုပ္ခိုင္းေစျခင္း (ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇) (စာမ်က္ႏွာ ၂၂)
တြင္ အေသးစိတ္ေဖၚျပထားပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (ပုုဒ္မ ၁၉ - ၂၁)
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ေနေသာ သုုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အျခားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ လုုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ရရွိႏိုင္မႈမွာ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနတြင္ ရွိၿမဲ ရွိေနပါေသးသည္။၄၉ 49 သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း
48

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေျခာက္ခုရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာ
ေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္စရာရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။၅၀ 50 အခ်ိဳ႕ေသာ
49

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ မရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းက
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး အေကာင္းဆုုံးရပိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခံထားရ သလို ျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ား
ကူးစက္ခံရႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကလည္း က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါသည္။၅၁ 51 အေမရိကန္
50

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အရည္အေသြးမီေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အခ်ိန္မီမရၾကေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာ
အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ား၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတိုး၊ တီဘီ၊ အေရျပားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဝမ္းေရာဂါမ်ား အပါအဝင္ေရာဂါမ်ိဳးစုုံ
ခံစားေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။” ၅၂ 52
51

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ေဆးရုုံတြင္ျဖစ္ေစ၊
အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မက
ႈ ို ျပည့္စုံစြာေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို

၄၈

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၃။

၄၉

ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁၈ ထုုတ္ အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာ - ဆႏၵျပသူ ၁၅ ဦးတရားစြဲဆို ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ (Index: ASA 16/4476/2016)၊ ျမန္မာ - ထိန္းသိမ္းခံ

ကခ်င္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီ၏ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သတင္းမ်ားရ (Index: ASA 16/3105/2016) (၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅)၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ)၊
လက္ပန္းေတာင္းတရားမွ်တေရးေကာ္မီတီ၊ Justice Trust အဖြဲ႔တို႔၏ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာထုုတ္ အစီရင္ခံစာ - လက္ပန္းေတာင္းအေရးတြင္အဖမ္းခံေနရသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရ။
၅၀

ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC)၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား။http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/

၅၁

၁၉၆၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆုးံျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၂၀၀က (၂၁)၊ ပုုဒ္မ

၁၂
၅၂

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ ၂၀၁၅ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၆

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုပါသည္(ပုုဒ္မ ၁၉ -၂၂) ။ သို႔ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ရွိၾကသည့္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အေသးစိတ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ပါရွိေနကာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားပါ
အဓိက အျခခံမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကိုမူ မိမိတို႔ စိုးရိမ္မိပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အျပည့္အဝႏွင့္ ကိုက္ညလ
ီ ိုက္နာရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားရရွိေရးကို ျပဌာန္း ေပးသည့္ အခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ ပါဝင္ရပါမည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဥပမာ
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပင္ပ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ခံစားရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မစ
ႈ ံႏႈန္းမ်ိဳးကို အခမဲ့ ခြဲျခားျခင္းမရွိ
တန္းတူရပိုင္ခြင့္ ရွိၾကျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားထံတြင္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို လုုံၿခဳံစြာ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ရပိုင္ခြင့္ရွိၾကျခင္း၊ ၎တို႔၏
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ ေဆးဝါးကုုသမႈ မေပးသင့္ေၾကာင္းကို တိတိပပ ထည့္သြင္းေပးထားသင့္ပါသည္။၅၃ 53
52

ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ား၏ က႑ႏွင့္တာဝန္၊ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလည္း
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအထဲတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားကို မလုုပ္ကိုင္ရ
သို႔မဟုုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိေစရ၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား သို႔မဟုုတ္
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းသားသည္ က်န္းမာေရးျပည့္စုံေနပါသည္ဟု ေထာက္ခံေျပာၾကားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုုပ္ရဟုု
ျပဌာန္းေပးထားရမည္။၅၄ 54 ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခံရသည့္ လကၡဏာမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ အက်ဥ္းသားက
53

တိုင္ၾကားလာလွ်င္လည္း စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးျခင္းစေသာ တာဝန္မ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ထမ္းေဆာင္သင့္ပါသည္။၅၅ 55
54

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အတူေနေနရေသာ
ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အုုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်
ေဖာ္ျပထားသင္ပ
့ ါသည္။၅၆ 56
55

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ လုုံးဝရွိေနသျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္
သတ္မွတ္ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းညွိမထားလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူ႕အဖြဲ႔အစည္းထဲကျပည္သမ
ူ ်ား ရရွိခံစားေနရသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီရွိေနသည့္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမရွဘ
ိ ဲ ရရွိခံစားခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးေရန္

•

အက်ဥ္းေထာင္တိုင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အနည္းဆုုံး တစ္ဦး ထားရွိေပးရန္

•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ သူတ႕ို အတြက္ ေဆးကုုသမႈ မွန္သမွ်ကို
အက်ဥ္းသား၏ ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္သာ ျပဳလုပ္မွာကို အာမခံခ်က္ ေပးရန္

•

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားက ေတာင္းဆိုလွ်င္ ၎တို႔အား အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကသာ စစ္ေဆးကုုသရန္

•

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး
ေရာဂါမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ထားရွိေပးရန္

•

ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ သီးျခားလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
ရရွိႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္လွ်င္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ကုုထုံးမ်ားကို
ေတာင္းဆိုေပးရန္

ပုုဒ္မ ၁၀ ကို ျပင္ဆင္၍ ေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္
ေဖာ္ျပေပးရန္

၅၃

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁၊ ဥပေဒသ ၃၂(၁)(ခ)၊ UDHR ၊ ပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၉။

၅၄

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၅ ႏွင့္ ကုုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၃၇/၁၉၄ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊

ရက္စက္စြာႏွင့္ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ား၏ ေဆးဘက္က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊
စည္းမ်ဥ္း ၂ ႏွင့္ ၄ (၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၂)
၅၅

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၀(ခ)။

၅၆

အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္ စာရင္းကို ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆိုင္ရာရံုး၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ စီရီး စာအုပ္၊

နယူးေယာက္ ၂၀၀၉ တြင္ရႈပါ။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၇

•

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွစ္ခု စလုုံးအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ေထာင္၏ ျပင္ပမွလူမ်ားကို
ကုုသရာတြင္ လိုက္နာရေသာ ေဆးဘက္က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း အက်ဥ္းသားမ်ား အေပၚတြင္လည္း က်င့္သုံးရန္

•

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ ကိစၥအားလုုံးကို
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပရန္၊ ဥပမာ အစားအေသာက္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္
သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ အေထြေထြသန္႕ရွင္းမႈ၊ အက်ဥ္းခန္းမ်ား၏ ေလဝင္ေလထြက္၊ အလုုပ္ ႏွင့္
ေလ့က်င့္ခန္း စသည္တ႔ို ျဖစ္သည္။

•

ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း ညွဥ္းပန္းခံရျခင္း လကၡဏာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရွိရပါက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဆးဘက္၊
တရားေရးဘက္ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တင္ျပသတင္းပို႔ရန္

လူသားခ်င္းစာနာလ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးျခင္း
ကရုုဏာေရွ႕ရႈ၍ ျပန္လႊတ္ေပးမႈဟုလည္း ေခၚႏိုင္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေသာ လႊတ္ေပးမႈမ်ားကို ေသလုေျမာပါး
ေဝဒနာခံစားေနရသူအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ၎တို႔အား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္
ရပ္ရြာလုုံၿခဳံေရးကို ထိပါးျခင္းမရွိပါက ထည္စ
့ ဥ္းစား၍ လႊတ္ေပးႏို္င္သည္။ ေသလုုေျမာပါး ေဝဒနာခံစားေနရသည့္ အက်ဥ္းသားကို
ေထာင္ထဲတြင္ပင္ အသက္ဆုံးေစျခင္းက အက်ဥ္းသားဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ရံုသာမက လက္တ႔ျုံ ပန္
အျပစ္ေပးထားျခင္းပင္ မည္ႏိုင္ပါသည္။ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး မိသားစုုမ်ားအၾကား ေသဆံုးရျခင္းက အက်ဥ္းသားႏွင့္ ၎၏
မိသားစုုအတြက္ မိသားစုုဘဝဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
လုုံၿခဳံေရးအရ စုုိးရိမ္စရာ မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ေသလုုေျမာပါး နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ေရွ႕ရႈလွ်က္ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးႏိုင္သည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္။

အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈ အပါအဝင္ ေထာင္တြင္း အေျခအေန
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မိသားစုုမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု
ျပဌာန္းထားသည္။၅၇ 57 အက်ဥ္းသားကို အျခားေထာင္သ႔ို ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္လည္း မိသားစုုကို အသိေပးရမည္။ (ဤအေၾကာင္း ဆိုင္ရာ
56

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ရႈ)။ အက်ဥ္းသား၏
မိသားစုုအတြင္းမွ ျပင္းထန္ေသာ နာမက်န္းမႈ၊ ကေလးေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆုုံးမႈ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကိုလည္း
အက်ဥ္းသားအား အသိေပးသင့္သည္။ ယခုုလက္ရွိအေနအထားအရ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ကို မေတြ႔ရပါ။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အက်ဥ္းသား အျပင္းအထန္ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုုတ္ ဒဏ္ရာရလွ်င္ မိသားစုု သို႔မဟုုတ္ အျခားဆက္သြယ္ရမည့္ ပုုဂၢိဳလ္ကို
အက်ဥ္းေထာင္က အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုုဝင္အတြင္း အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုုတ္ ေသဆုုံးလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက
အက်ဥ္းသားအား အသိေပးရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

၅၇

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇၀။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၈

အက်ဥ္းသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
(အခန္း ၃)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း ၃ တြင္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
အက်ဥ္းသားမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ လႊတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ရုုံးထုုတ္ျခင္း မွအစ အျပင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊
အလုုပ္ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းသားအမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းအဆံုး ပါဝင္သည္။ ဤအခန္းတြင္
ဟာကြက္ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားထဲက သက္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္အမ်ားအျပား မပါဝင္ပဲ
က်န္ေနခဲ့သည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို လက္ခံျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၂-၂၃)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြျခင္း၊
စစ္ေဆးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းက
အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္သို႔ စေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရွာေဖြ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္း အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
လံုေလာက္စြာ ခ်မွတ္ေပးျခင္းမရွိပါ။ ၿပီးျပည့္စုံရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား သူတို႕ကိုလက္ခံခဲ့သည့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ပါ၊ ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအားထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္မႈ အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
ဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျခံဳငံုေဖၚျပထားသည္းအပိုင္းကို ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း
ပုုဒ္မ ၂၂ (က) က အက်ဥ္းေထာင္သို႔ေရာက္လာသည့္ အက်ဥ္းသားကို တာဝန္က် ဝန္ထမ္းက ရွာေဖြ စစ္ေဆးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။
ရွာေဖြစစ္ေဆးခြင့္ဆိုသည္မွာ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ အထူးအခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္
ယင္းအခြင့္အာဏာမ်ားကို တစ္စုံတစ္ဦးအား အေႏွာက္အယွက္ေပးရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင့္ မလိုအပ္ပဲ အက်ဥ္းသား၏
ပုုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္ရန္ အသုုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ား ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္
မပါရွိပါ။ ၅၈ 58 ဤအခ်က္ကို ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါ တိ႔ပ
ု ါဝင္ေသာ အထူးအခန္းခြဲကို ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္•

ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြခံရသူ၏ လူသားဂုုဏ္သိကၡာကို ေလးစားစြာျဖင့္ လိုအပ္သေလာက္၊ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသေလာက္ႏွင့္
အခ်ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ ျပဳလုုပ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္

•

ခႏၶာကိုယ္တြင္း အေပါက္မ်ားကို ႏႈိက္၍ရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္မွသာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းရွာေဖြမႈကို
အက်ဥ္းသားအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသူမွ မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွသာ
လုုပ္ေဆာင္ရန္ ၅၉ 59 ၊ သို႔မဟုုတ္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားက တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးပညာရွင္မွ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွသာ
လုုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္

•

ရွာေဖြမႈမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုုထားရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္

၅၈

နယ္လဆင္မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၀။ ဥပေဒသ ၅၁-၂ တြင္လည္းရႈ။

၅၉

ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာႏွင့္ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာ္မီတီ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြအစီရင္ခံစာ

CPT/Inf (၉၃) ၁၂ အပိုဒ္ ၇၃ - “အက်ဥ္းေထာင္ဆရာဝန္သည္ လူနာတစ္ဦး၏ ပုုဂၢလိကဆရာဝန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ လူနာ-ဆရာဝန္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနႏွင့္ လူနာသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရရန္အတြက္

က်န္းမာေရးျပည့္စုံေၾကာင္း ယင္းဆရာဝန္ထံမွ မည္သည့္အခါမွ် ေထာက္ခံခ်က္ မေတာင္းခံ သင့္ေပ၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အျခား ဆရာဝန္တစ္ဦးဦး ေရာက္မလာႏိုင္ခ်ိန္ကလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခႏၶာကိုယ္ကို
ရွာေဖြျခင္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္မရေပ။” ၁၉၉၃ ေအာက္တိုဘာလက ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဘူဒါပက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဆးညာအဖြဲ႔ႀကီး၏ ၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွလည္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏
ခႏၶာကိုယ္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ရွာေဖြျခင္းကို ဆရာဝန္က လုုပ္ေပးရလွ်င္္ ယင္းဆရာဝန္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအက်ဥ္းသားကို ကုုသေပးရမည့္သူ မျဖစ္္သင့္ေပ၊ အက်ဥ္းေထာင္၏

လုုံၿခဳံေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ တာဝန္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအား ေဆးဝါးကုုသေပးရန္တာဝန္ကို မထိခိုက္ေစသင့္ေပ။”

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၁၉

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား
ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၂ (ဂ)တြင္ အက်ဥ္းသားတုိင္းကုိ လက္ခမ
ံ ွတ္ပုံတင္ၿပီးသည့ေနာက္မွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက စစ္ေဆးလ်က္
အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ ဟုု ေတာင္းဆိထ
ု ားပါသည္။ ၆၀ 60 အခန္း ၂ ပုုဒ္မ ၇ (စ)
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တြင္လည္း “တာဝန္ခံအရာရွိ”သည္ “အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏
မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္” ဟုျပဌာန္းထားသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္
ျပဳစုုထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားဦးေရ၊
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပေနသည့္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲမက
ႈ ို အဆုုံးအျဖတ္မ်ားျပဳရာတြင္ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား အျဖစ္အသုုံးဝင္ပါသည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္
ဌာနတြင္း ႏွင့္ ဌာနျပင္ပမွ အက်ဥ္းေထာင္ စစ္ေဆးသူမ်ားအတြက္လည္း အသုုံးဝင္ပါသည္။ လုုံၿခဳံေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသား၏ ပုုဂၢလိက
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လုုံၿခဳံေရးကို စဥ္းစားခ်က္မွ လြဲလ်င္ ယင္းမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွငအ
္ က်ဥ္းသား၊
၎၏ေရွ႕ေန ႏွင့္၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားရမည္။္
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုုထိန္းသိမ္းေပးရမည္ကို ထည့္သြင္းထားသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။၆၁

61

သို႔ရာတြင္အက်ဥ္းသား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား

၆၂ 62

ပါဝင္ရမည္ဟူေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား

61

ကိုလည္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာအက်ဥ္းသားမွ
ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးကာ ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေအာက္ပါတို႕ကို ထည့္သြင္းေပးရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းရန္
•

အက်ဥ္းသား၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား

•

၎ကို မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္

•

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ အာဏာပိုင္ ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

•

အက်ဥ္းသားကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာ

•

အက်ဥ္းသားကို လက္ခံခဲ့သည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္

•

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာဌာနအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္

•

ဖမ္းဆီးမႈကို မိသားစုအား အသိေပးခဲ့သည့ အခ်ိန္

•

လ်ွိဳ႕ဝွက္ထားစရာ အခ်က္မ်ိဳးမဟုုတ္လ်ွင္ အက်ဥ္းသား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း
ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား အပါအဝင္

•

အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လ်ွိဳ႕ဝွက္ထားရမႈ ဟုုတ္မဟုုတ္အေပၚမူတည္ၿပီး)

•

အက်ဥ္းသား၏ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အစုုစုစာရင္း

•

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္သူႏွင့္ အက်ဥ္းသား၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ား

•

အက်ဥ္းသားကို တရားရံုးသိ႕ု ထုုတ္ခရ
ဲ့ သည့္ ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္

•

လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ အျခားေထာင္သ႔ို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္၊ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာ အသစ္ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္
အမိန္႔ေပးသူ အာဏာပိုင္

•

အက်ဥ္းသား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရမႈမ်ား

•

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ဒဏ္ရာရ ေသဆုုံးမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၊
ေသဆုုံးခဲလ
့ ွ်င္ ရုုပ္ၾကြင္းကို ပိ႕ု ေပးရမည့္ေနရာ

၆၀

ပုုဒ္မ

၂၂

(ဂ) - အက်ဥ္းသားတိုင္းကို လက္ခံ စာရင္းသြင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက စစ္ေဆးရမည္။ အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ဒဏ္ရာမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ားကို

မွတ္တမ္းျပဳစုုေရးသြင္းရမည္။ အက်ဥ္းသားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာအုုပ္ကို တာဝန္ရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိက လုုံၿခဳံစြာ သိမ္းထားရမည္။
၆၁

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအားစစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၀ တြင္ရႈ။

၆၂

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၇-၉။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၀

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳစုရမည္။ အက်ဥ္းသား
လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ား၏မိတၱဴကို အက်ဥ္းသားအား ေပးအပ္သင့္ပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၎တိ႕ု ၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ အျခား သက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရလည္းေကာင္း ၎တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိေပးရမည္လား ႏွင့္ မည္သို႔အသိေပးမည္ကို ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း လုုံးဝမရွိပါ။
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားကို ယင္းအခ်က္မ်ား အသိေပးရမည္ ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ိဳးလည္း
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ အက်ဥ္းသားမ်ားက အက်ဥ္းေထာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာႏိုငရ
္ န္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိထားၿပီး
ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္
မည္သည့္ေနရာတြင္ရႏုုိင္ေၾကာင္းကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။၆၃ 63 ထို႔အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားက အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား
62

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ တိုင္ၾကားၿပီး ကုုစားျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ထံတြင္ ရွိသည့္ ့တာဝန္မ်ားကို လည္းေကာင္း သူတို႕ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
အာဏာပိုင္မ်ားက အသစ္လ
္ က္ခံသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၎တို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကား ပုုံစံမ်ိဳးျဖင့္
စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အသိေပးရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို
ထည့္သြင္းေပးရန္•

အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား

•

ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို
လည္းေကာင္း

•

အက်ဥ္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ခံရမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
တိုင္ၾကားေရး လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ား

•

အက်ဥ္းသားအား အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘဝႏွင့္ေနသားက်ေစရန္ သိသင့္ေသာ အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အားလံုး

ေသဆုုံးလွ်င္ မိသားစုုအား အသိေပးျခင္း
ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၃ တြင္ အက်ဥ္းသားေသဆုုံးလွ်င္ “တာဝန္ခံအရာရွိ” က ထိုအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး စ်ာပနအတြက္
စီစဥ္ေပးရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသားေသဆုုံးမႈကို ၎၏ မိသားစုုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္
အာဏာပိုင္က အေၾကာင္းၾကားအသိေပးဖိ႔ု လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ၆၄ 64
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ထို႔အျပင္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းေသဆုုံးမႈ အားလုုံးကို လြတ္လပ္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္၍ ေသဆုုံးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို
အတည္ျပဳရမည္။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အဓမၼအလုုပ္ခိုင္းေစမႈ အပါအဝင္ ရက္စက္၍
လူမဆန္ေသာ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ထိပါးေစေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လုုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုုသမႈ မရရွိ၍ျဖစ္ေစ၊
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေနထိုင္ရေသာ အေျခအေနဆိုးဝါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေသဆုုံးၾကရပါသည္။ ၆၅ 65 လြတ္လပ္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
64

ျပဳလုုပ္ေစျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား တားဆီးႏိုင္ေသာ အေရးပါသည့္ အရံအတားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤစုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္
မိသားစုုမ်ားအတြက္လည္း ၎တို႔၏ မိသားစုုဝင္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေသဆုုံးသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး
လိုအပ္ပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ကိုလည္း ေပးပါသည္။

၆၃

နယ္လဆင ္မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၄။

၆၄

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၆၉။

၆၅

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ- ျမန္မာႏိုင္ငံ) “လြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့အခါ ဘဝကို အစကေန ျပန္စၾကရတယ္” - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား အစီရင္ခံစာ ၂၅ ေမ ၂၀၁၆ ၊ စာ-၄၄၊၄၈ ကိုရွႈ

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၁

အႀကံျပဳခ်က္
ပုုဒ္မ ၂၃ တြင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္
•
အက်ဥ္းသား ေသဆုုံးလွ်င္ ၎၏ မိသားစုု၊ အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား မကြယ္လြန္မီက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ
ွိ ည္။
ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတို႔အား အေၾကာင္းၾကားရန္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရသ
•

အက်ဥ္းသားေသဆုုံးျခင္းကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ တရားေရးဌာနသိ႔မ
ု ဟုုတ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုခုသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ဘက္မလိုက္ပဲ ထိေရာက္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ခ်က္ျခင္းျပဳလုုပ္ဖ႔ို တာဝန္ေပးရမည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၄-၂၆)
ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၄ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ အခ်ဳပ္က် စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္
သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ျပဌာန္းထားပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြဲျခားထားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ က်ဴးလြန္ေသာ
ျပစ္မႈမွတ္တမ္း၊ အသက္၊ လိင္တို႔ကို မူတည္၍ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ျပဳမူဆက္ဆံပုံမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားျပဳလုုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၆၆ 66 ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေသဒဏ္က်
65

အက်ဥ္းသားမ်ားကို အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားရန္ကိုလည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား
ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၂၄ (စ) တြင္ ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားရန္ႏွင့္ သီးျခားအခန္းမ်ားတြင္
ထားရန္ျပဌာန္းထားသည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို
ျခြင္းခ်က္မရွိ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္း အပိုဒ္၃ ပါ
လူတိုင္းအသက္ရွင္သန္ခြင္ ့အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး အရက္စက္ဆုံး၊ လူသားမဆန္ဆုံး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ႏွိမ့္ခ်ဆုုံး
ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္အားလုုံး ႏွင့္ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္သူအားလုုံးတို႔အား ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို လုုံးဝ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မည္အထိ ဦးတည္လ်က္ ေသဒဏ္ကို ျပဌာန္းထားေသာ
ပုုဒ္မမ်ားပါဝင္ေနေသာ ဥပေဒအားလုုံးကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။၆၇ 67
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ပယ္ဖ်က္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊ ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမဆို ကာလတာရွညစ
္ ြာ တစ္ဦးတည္း
ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားညွဥ္းပန္းနည္းမ်ားအားလုုံးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္
ု 69 အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား နည္းတူ
ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။၆၈ 68 ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားသည္လည္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသလိ၆၉
67

68

ေနရာထိုင္ခင္းရပိုင္ခြင့္၊ အခန္းျပင္ပတြင္ ေလ့က်င့္ခန္း လုုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ျပင္ပႏွင့္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
ပုုဒ္မ ၂၄ (စ) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္- “ေသဒဏ္က်ခံေနရေသာအက်ဥ္းသားအား အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား
ထားရွိရမည္။”

၆၆

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၁။

၆၇

ဥပမာ ရႈရန္- ျမန္မာရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၂ ( ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈ)၊ ပုဒ္မ ၁၃၂ (ပုန္ကန္မႈကို အားေပးကူညီမႈ)၊ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၀၅ (ကေလးျဖစ္ေစ၊ ရူးသြပ္သူျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကို သတ္ျခင္းကို အားေပးျခင္း)

၆၈

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၃(၁)(ခ)။

၆၉

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၂ တြင္ “ဤဥပေဒသမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အလင္းေရာင္ရရွိမႈ၊ ေလဝင္ေလထြက္၊ အပူခ်ိန္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ ေသာက္သုံးေရ၊

အခ်ဳပ္ခန္းအျပင္ထြက္ခြင့္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္ခြင့္၊ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေနရာ အလုုံအေလာက္ရွိမႈ စေသာ အေထြေထြ ေနေရးထိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ၿခြင္းခ်က္မရွိ
အက်ဥ္းသားအားလုုံး ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။” (အေလးအနက္ထားျခင္းကို ထပ္ေျပာသည္။)

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၂

ေနရာထိုင္ခင္း၊ ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အစား၊ အိပ္ရာ ႏွင့္ အစားအေသာက္
ေနရာထိုင္ခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာႏွင့္ အစားအေသာက္တို႕၏ စံႏႈန္းမ်ားမွာ အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေနထိုင္ေကာင္းေရးတို႔အတြက္ အက္မတန္မွ အေရးႀကီးပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူအမ်ားျဖင့္ျပြတ္သိပ္ေနျခင္း၊ က်ပ္ညပ္ေနျခင္း၊
သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ဘဝ မရွိျခင္းမ်ားမွာ လူသားမဆန္ေသာ၊ လူ႔သိကၡာကို ညွိဳးႏြမ္းေစေသာ ဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳး
ေျမာက္ပါသည္။၇၀ 70 ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ဆိုးဝါးလွေသာ ေထာင္တြင္း
69

အေျခအေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒထဲတြင္ ေထာင္တြင္း အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္
လိုအပ္ပါမည္။ အစားအေသာက္မလုုံေလာက္ျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမလုုံေလာက္ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ေထာင္အမ်ားစုုအတြင္း အေျခအေနမွာ ဆိုးေနခဲ့ပါသည္။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအတြက္
အက်ဥ္းသားမ်ားက မိမိတို႕မိသားစုုမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ မွီခိုေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လူမ်ား အဆမတန္မ်ားျပီး ျပည့္က်ပ္ေနျခင္း၊ ေရ
မသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္း သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေပါ့စြန္႔ရန္ ပုုံးမ်ားကိုသာေပးထားျခင္း၊ အစားအေသာက္
မလုုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အခန္းမ်ား ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းျခင္းမ်ားကိ႔ု ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ
ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၇၁ 71 ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တုန္းကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္
70

ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္ အစားအေသာက္၊ အမိုးအကာႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ စေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရရွိျခင္းေၾကာင့္
ေထာင္မ်ားအတြင္း အေျခအေနဆိုးလ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ “အိပ္ရာဆိုသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ
သမံတလင္းၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္၊ သစ္သားတစ္ျပား၊ ပလပ္စတစ္စ တစ္စ တို႔ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။”ဟုုေဖာ္ျပထားပါသည္။၇၂ 72
71

ဤကဲ့သို႔ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုုဒ္မ ၂၄ မွ ၂၆ အတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ
ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြဲျခားထားရမည္ ဆိုေသာအခ်က္နွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္း၊
သန္႔ရွင္းေရး၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာ၊ အစားအေသာက္တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္အတန္း စံႏႈန္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို
ျပဌာန္းေပးသည့္ အခ်က္မ်ား တစ္စုံတစ္ရာမွ် မပါရွိပါ။ ထိုအခ်က္မွာ အထူး စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ခႏၶာကိုယ္မသန္စြမ္းေသာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးမျပည့္စုံေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္
အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားနည္းတူ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ဤသို႔ စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္
အာဏာပိုင္မ်ားက တိက်ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး (အဆင္ေျပသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ိဳး) ၇၃ 73 လုုပ္ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက
72

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။

၇၄ 74
73

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းမႈ ရွိေနေသာသူမ်ားအား တန္းတူဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး
ျဖစ္ေစရန္ ၎တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ “သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းကို ရရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအားလုုံးကို ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္” တာဝန္ရွိပါသည္။၇၅ 75 ဤသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။၇၆ 76
74

75

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေနရာထိုင္ခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အနိမ့္ဆုံး
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခန္းအသစ္ကို ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရန္
•

ေနရာထိုင္ခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရရွိသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ အလင္းေရာင္၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္
ေလဝင္ေလထြကတ
္ ႔သ
ို ည္ အက်ဥ္းသားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ အဆင္ေျပေရးကို အာမခံေပးရမည္။၇၇ 77
76

၇၀

CAT: Spain, UN Doc. CAT/C/CR/29/3 (2002) ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္း၊ CAT/C/CR/29/3 (2002) စာပိုဒ္ ၁၁(ဃ)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၊ Weerawansa v. Sri Lanka, HRC, UN Doc.

CCPR/C/95/D/1406/2005 (2009) ၊ စာပိုဒ္ ၂-၅ ႏွင့္ ၇-၄
၇၁

ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (MNHRC)၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ထုတ္ေၾကျငာခ်က္။ http://www.mnhrc.org.mm/en/statements-2/.

၇၂

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၅ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ-၄။

၇၃

ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ၂၀၀၆ ခုု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ A/61/611 မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (CRPD)၊ ပုုဒ္မ ၂။

၇၄

ဥပမာ၊ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအရ မသန္စြမ္းေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ စားေသာက္ခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ရာ ေနရာ၊ အလုုပ္ေနရာ၊ အပန္းေျဖနားသည့္ ေနရာႏွင့္

မိသားစုုႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။ မသန္မစြမ္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားအရ သီးျခား အကာအကြယ္သို႔မဟုုတ္ သီးျခား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။
၇၅

CRPD ပုုဒ္မ ၅ (၃)

၇၆

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅။

၇၇

ကုုလသမဂၢအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက ္လိုအပ္ေသာ အနည္းဆုုံး ေနရာအက်ယ္အဝန္းကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ႔က

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အိပ္ရန္ေနရာ ၁.၆ စတုုရန္းမီတာ ႏွင့္ ေရခိိ်ဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာအတြက္ ၁.၂စတုုရန္းမီတာ ရွိသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ICRC အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ေရ၊ အညစ္အေၾကးစြန႔ေ
္ ရး၊

တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနထိုင္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၃

•

အညစ္အေၾကးစြန႔ရ
္ န္ေနရာမ်ားမွာလည္း အက်ဥ္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္ သဘာဝ ႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ သိကၡာရွိစြာ
အသုုံးျပဳႏိုင္ရမည္။

•

ေရခ်ိဳးရန္ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရန္ ေနရာမ်ားလည္း သင့္တင့္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားလ်က္ အက်ဥ္းသားသည္ မၾကာမၾကာ

•

အက်ဥ္းသားမ်ား အသုုံးျပဳေသာ ေနရာမ်ားအားလုုံးကို စနစ္တက် သန္႔ရွင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။

•

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ သန္႕ရွင္းသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကို စီစဥ္ေပးရမည္။

•

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ခြန္အားအတြက္ အာဟာရႏွင့္ျပည့္စုံကာ

ကိုယ္လက္သန္႔စင္ခြင့္ ရွိ္ရမည္။

က်န္းမာေရးအရည္အေသြး ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေကာင္းမြနစ
္ ြာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္
ေကြ်းေမြးလ်က္ ေသာက္သုံးေရကို စီစဥ္ေပးရမည္။
•

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးအတြက္
အထူးလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီး လစဥ္သုံးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး
မိခင္ႏွင့္ အတူရွိေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ေရ သန္႕စင္ေရးအတြက္ ေရကိုလည္း ပုုံမွန္ စီစဥ္ေပးရမည္။

ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိေနသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံရာမေရာက္ေအာင္ ၎တို႔အတြက္
သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ လိုသလို ညွိႏိႈင္းေပးမႈကို အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဆိုေသာ
ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၇)
ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ပုုဒ္မ ၂၇ - အက်ဥ္းသားတစ္ဦးကို ေထာင္တခုမွ ေတာင္တစ္ခုသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါ ယင္းအက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး
အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကို ဆုုံးျဖတ္ရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ
ေဒသကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းမထားျခင္းကိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
စိုးရိမ္မိပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဌာန္းခ်က္က အက်ဥ္းက်သူမ်ားထံ မိသားစုုက လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေရးကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္သလို
အက်ဥ္းသား ႏွင့္ ၎၏ မိသားစုုဝင္မ်ားအတြက္ မိသားစုုဘဝရပိုင္ခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။၇၈ 78
77

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားကို မိသားစုုႏွင့္ေဝးရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသိ႔ု ပို႔ေဆာင္ၿပီး ထပ္ဆင့္
အျပစ္ေပးသည့္မွတ္တမ္းမ်ား ရွိေနကာ၊ မူလ အက်ဥ္းခ်ျခင္းထက္ပို၍ ခြဲျခားပစ္သလို ျပဳလုပ္ရာ က်ေနပါသည္။၇၉ 79 ဤအေလ့အထသည္
78

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားကစ၍ ရပ္တန္႕သြားေသာ္လည္း ဆိုးဝါးသည့္ ယင္းလုပ္ကိုင္နည္းမ်ိဳးကို ထပ္မံ က်င့္သုံး မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးမႈမ်ားကို
အားေပးသင့္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔အားေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ရွိေနျခင္း ႏွင့္ ေနရာ အသစ္ကို မိသားစုုမ်ားအား
အသိေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အာမခံေပးသင့္ပါသည္။၈၀ 80
79

အႀကံျပဳခ်က္
ပုုဒ္မ ၂၇ တြင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္
•

မိသားစုု၏ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံမႈ လြယ္ကူေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမ်ွ ေနအိမ္ႏွင့္ နီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္သာ ထားရွိရန္
ေတာင္းဆိုခ်က္

•

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း ၎တို႔အားေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ ေနရာသစ္ကို မိသားစုုမ်ားအား အသိေပးနိုင္ေအာင္
စီစဥ္ေပးရမည္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္

၇၈

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၉။

၇၉

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ ၁၉၉၇ ႏိုဝင္ဘာလထုုတ္ ျမန္မာ - ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ (Index: ASA 16/ 028/1997)။ ေသာမတ္ အိုေဟးကင္တားနား - ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အစီရင္ခံစာ A/64/318၊၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၉၊ အပိုဒ္ ၂၅။
၈၀

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၆၈။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၄

တရားရုုံးသို႔ ရုုံးထုုတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၉ )
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၂၉ တြင္ အက်ဥ္းသားကို တရားရုုံးသို႕ ထုုတ္ရာတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
တရားရုုံးသို႔မဟုုတ္ ဥပေဒ အရာရွိ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေပၚေပါက္လာမႈက
ေရာက္လာရျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားတြင္ အျပစ္ရွိသည္ဆိုေသာ ယူဆခ်က္မ်ိဳး စီရင္မည့္ အာဏာပုိင္၏ စိတ္ထဲတြင္
ျဖစ္ေပၚသြားေစႏိုင္ပါသည္။၈၁ 81 ထိုအခ်က္ႏွင့္တကြ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ မခံရေသးသမ်ွ အျပစ္ကင္းသည္ဟု ယူဆရမည္ဆိုေသာ
80

ဥပေဒသကုိ ေလးစားလ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေအာက္ပါ အာမခံခ်က္ကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသိ႕ု တရားရုုံး သို႔မဟုုတ္ ဥပေဒအရာရွိ တစ္ဦးဦး ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ထုုတ္ေခၚ ရသည့္အခါ အက်ဥ္းသားအား
၎၏ ကိုယ္ပိုင္အဝတ္အစား သို႔မဟုုတ္ သာမာန္ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လက္ထိပ္ကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္
ကိရိယာမ်ားကို ျဖဳတ္ထားေပးျခင္း မ်ားကို ျပဌာန္းခ်က္အျဖစ္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခြင့္ (ပုုဒ္မ ၃၀-၃၅)
မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုရန္အနည္းဆုုံးအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အဆီးအတားမရွိ ပြင့္လင္းစြာ
ထိေတြ႕ရန္ အခ်ိန္ကို တိုးေပးျခင္း
ဥပေဒမူၾကမ္းပုုဒ္မ ၃၀ ထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ခံေတြ႔ဆုံခြင့္ ေပးထားသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုုဘဝ ဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္ကို တတ္ႏိုင္သမ်ွပုံမွန္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္
ရရွိႏိုင္ေရး ရႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံသည့္ အေနႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုုႏွင့္ ပုုံမွန္ေတြ႔ဆုံႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း အာမခံ ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္
အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ၎တို႔၏ မိသားစုုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းကို ႏွစ္လိုဘြယ္
အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသင့္ပါသည္။ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို အတားအဆီးမရွိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္ကိုလည္း
ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။၈၂ 82 နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားဥပေဒသကလည္း ကေလးငယ္အား ၎၏မိဘႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း
81
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုုံးအတြက္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ၎တို႔၏ မိသားစုု သို႔မဟုုတ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ား ပုုံမွန္လာေရာက္ေတြ႔ဆုံႏိုင္သည့္
ရပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပါ။
မိသားစုုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ႏွစ္လိုဘြယ္အေျခအေနမ်ိဳး
ျဖစ္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပါ။

ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈ လုုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရး
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၄၃ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေနရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ၎အခြင့္အေရးသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ ေစရဟု
ဆိုထားျခင္းက ထိုရပိုင္ခြင့္ကို ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရွ႕ေနႏွင့္
၈၁

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၉(၃) ႏွင့္ ၄၇(၂) (က) တြင္ရႈ။

၈၂

ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၈။

၈၃

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၂၉ (က)။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေထာင္တြင္းတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္လိုသည္ (က) ကေလးက မိဘႏွင့္အတူ

ရွိမေနေသာအခါတြင္ ေထာင္တြင္းမွျဖစ္ေစ ေထာင္ျပင္ပမွျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား ထားရမည္ (ခ) ေထာင္သို႕ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍
ကေလးငယ္အား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးၿပီး ေထာင္တြင္း ရွိေနစဥ္တေလွ်ာက္လည္း ကေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးရမည္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၅

ဥပေဒေရးရာ ဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မွန္သမွ်မွာ အက်ဥ္းသား၏ အျပည့္အဝရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ကို အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမရွိ၊
ၾကားျဖတ္တားဆီးျခင္း မခံရဘဲ၊ စိစစ္ျခင္းမရွိ၊ လံုးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ လုုံေလာက္ေသာ၊ အခ်ိန္ ႏွင့္၊ ေနရာ ေပးမႈတို႔ျဖင့္
စီစဥ္ေပးရပါမည္။၈၄ 84
83

အႀကံျပဳခ်က္
ပုုဒ္မ ၃၄ ကို ျပင္ဆင္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဥပေဒေရးရာကိစၥမွန္သမ်ွတြင္ ၎တို႔၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မဆြဲ၊ ၾကားျဖတ္တားဆီးမႈ
မရွိဘဲ၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိပဲ လံုးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ကို အာမခံေပးပါ။

ပစ္ဒဏ္ခံေနၾကရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း
(ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၃၆ ႏွင့္ ၃၇ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုုပ္ခိုင္းေစျခင္းကို ျပဌာန္းထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တစ္ရက္ကို
ရွစ္နာရီထက္ ပို၍ အလုုပ္မလုုပ္ရဟုုလည္း ေဖာ္ျပထားကာ အလုုပ္စခန္းမ်ားသုုိ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားလည္း လိုက္ပါၾကည့္ရႈရမည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ (‘ဝင္ေငြရေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္’) ၎တို႔၏ လုုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြ ရရွိၾကရမည္ဟု
လည္း ပါရွိျပီး လုုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဒဏ္ရာရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အဓမၼအလုုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ယုုံၾကည္ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္
သတင္းမီဒီယာမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။၈၅ 85 အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ
84

အလုုပ္စခန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အၿမဲဆိုသလို အဓမၼခိုင္းေစ ခံၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔
အလုုပ္စခန္းမ်ားကို ကားလမ္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုုံမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဖြင့္ထားသည္။
အဓမၼ အလုုပ္ခိုင္းခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ရိုက္ႏွက္ခံရၿပီး လုုံေလာက္ေသာ စားစရာမရ အိပ္စက္ခြင့္မရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ
သိရသည္။ ယင္းအလုုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား ေသဆုုံးရမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။၈၆ 86 ျမန္မာစစ္တပ္က
85

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အထမ္းသမား ေပၚတာအျဖစ္ ရာဇဝတ္
အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေခၚယူအသုုံးျပဳေလ့ရွိသည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုုပ္ေစခိုင္းမႈကို ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ (အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ)
ႏွိပ္စက္မႈ၊ ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈတို႔မွ လုုံေလာက္ေသာ တားဆီးကာကြယ္မက
ႈ ို မေတြ႕ရပါ။ ယင္းအကာအကြယ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏
လုုပ္အားကို ရယူျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမ်ွ ၎တို႔အားထိခိုက္ေစမႈ မျဖစ္ေစရျခင္း၊ အက်ဥ္းသားအား ကၽြန္သဖြယ္ခိုင္းေစျခင္း၊
အက်ဥ္းသား၏ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အလုုပ္မ်ိဳး မခိုင္းေစရျခင္းတို႔ပါဝင္သင့္သည္။၈၇ 87 ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္
86

အပတ္စဥ္ အနားရေသာရက္၊ တစ္ပတ္အမ်ားဆုုံး အလုုပ္လုပ္ရမည့္ နာရီ တို႔ကို ေဖာ္ျပမထားသလို၊ အက်ဥ္းသားတိ႔၏
ု ဘဝ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားလုုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေပးရမည့္ အခ်ိန္ကိုလည္း ေဖာ္ျပမထားပါ။၈၈ 88 ဥပေဒမူၾကမ္းကို
87

ျပင္ဆင္ရာတြင္ယင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

၈၄

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၆၁။

၈၅

ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာလထုုတ္ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းႏွင့္ အလုုပ္စခန္းမ်ားမွ အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္ ေမလထုုတ္ အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုုပ္အားကို အဓမၼရယူမႈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္
အလုုပ္စခန္းမ်ား - တိတ္တဆိတ္ လူသတ္ကြင္းမ်ား။ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင္ၾကည့္ေရး အဖြ႔၏
ဲ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာ လူေသမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း
ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေပၚတာအျဖစ္ အသုုံးျပဳျခင္း။
၈၆

သာႏိုးေဝ “ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အလုုပ္စခန္းမ်ားတြင္ လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆုုံးခဲ့တယ္။” ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄) http://www.dvb.no/news/over-one-thousand-die-in-labour-

camps-over-decade-burma-myanmar/44996
၈၇

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၉၇။

၈၈

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၀၂။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၆

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖိနိပ္ရာက်မည့္အလုုပ္မ်ိဳး၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို
အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္မည့္ အလုုပ္မ်ိဳး ခိုင္းေစျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
တစ္ပတ္လ်ွင္အနည္းဆုုံး နားရက္တစ္ရက္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုသမႈႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ပညာေရး ႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လုုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးရန္ကို အာမခံေပးမည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား (ပုုဒ္မ ၃၉ - ၄၁)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ဤအခန္းခြဲတြင္ တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အထူးသေဘာကုိ ေဆာင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္
အက်ံဳးဝင္သည့္ သီးျခားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားဆိုသည္မွာ
တရားရုုံးက အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေသာ္လည္း တရား ရင္ဆိုင္ေနစဥ္ ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ တရားမ
အက်ဥ္းသား ဆိုသည္မွာ (ရာဇဝတ္မႈ တရားခံႏွင့္ မတူဘ)ဲ တရားမမႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရၿပီး
ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားအား အျပစ္မရွိေၾကာင္းယူဆျခင္း
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမွာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ထက္ ႁခြင္းခ်က္ ျဖစ္ရမည္မွာ
ထင္ရွားေနပါသည္။၈၉ 89 ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း စီရင္ခ်က္္မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မထင္ရွားေသးဘဲ
88

၎တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႕သတ္ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ၎တို႔အား အျပစ္ကင္းစင္သူမ်ားဟုု
ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ သီးျခား အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးရပါမည္။ အျပစ္ကင္းသည္ဟု ယူဆျခင္းမွာ ၎တို႔
ရပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ သီးျခားဆက္ဆမ
ံ ႈ (ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္) အတြက္ အဓိက အေျခခံမူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းက
ယင္းအခ်က္ကို မည္သ႔မ
ုိ ွ ရည္ၫႊန္း မထားပါ။

၉၀ 90
89

အႀကံျပဳခ်က္
ျပစ္မႈထင္ရွား အစီရင္မခံရေသးသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းယူဆခ်က္ကို အခန္းခြဲ၏ အစတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။

အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၃၉ တြင္ တရားမအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အျပင္မွ အဝတ္အစားႏွင့္
အစားအေသာက္မ်ား ယူလာႏိုင္ကာ ဝယ္ယူခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္္ ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားထဲ အသိအမွတ္ ျပဳထားကာ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ရပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ေနာက္ထပ္
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပမထားပါ။ ၉၁ 91
90

အႀကံျပဳခ်က္
အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အာမခံေပးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပုုဒ္မ ၃၉ တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါ။
•

သူတ႕ို ၏ အမႈကို ခုုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ လွ်ိဴ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္

•

၎တို႔၏ စရိတ္ျဖင့္ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ေရး ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္၊ သြားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပသခြင့္ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ကုသမႈကို
ဆက္လက္ ခံယူခြင့္ေပးရန္

•

စာအုုပ္မ်ား၊သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာေရးက္ိရိယာမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္

•

ဧည့္သည္လက္ခံေတြ႔ခြင့္ ႏွင့္ ဖုုံးျဖင့္ ေခၚဆိုခြင့္မ်ား ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳရန္

၈၉

ICCPR ပုဒ္မ ၉။

၉၀

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၁၁.၂။

၉၁

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၁၁၂ မွ ၁၂၀။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၇

•

အလုုပ္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အလုုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္းမရွိရန္

•

တစ္ေယာက္ေန အခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုငခ
္ ြင္ စီစဥ္ေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္ထူးမ်ား (ပုုဒ္မ ၄၂)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၄၂ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ “အခြင့္ထူး” ေလးမ်ိဳး ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ နစ္နာမႈမ်ားကို “တာဝန္ခံအရာရွ”ိ ထံ
တင္ျပခြင့္၊ ယုုံၾကည္ေသာ ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကုိ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမခံရခြင့္ ႏွင့္
“စီရင္ခ်က္အား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္” တို႔ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဤသို႔ အခြင့္ထူး ေလးမ်ိဳးထည့္သြင္းေပးထားသည္ကို
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစာရင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ခံစားရမည့္
အခြင့္အေရးအားလုုံး မပါဝင္ပါ။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ဥပေဒ၏ အစတြင္ပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြ အေျခခံမူမ်ား ပါသည့္
အခန္းကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။၉၂ 92 ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ တိုင္ၾကားေရး
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လုုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို ထူေထာင္ေပးလ်က္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ေသာ ေနာက္ထပ္
အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးသင့္ပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္
လူတုိင္းထံတြင္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္ဆံခံရပုုံႏွင့္
ေထာင္ခ်ခံထားေနရျခင္း တစ္ခုလံုးကုိ ျခံဳငံုလ်က္ ျဖစ္ေစ တင္ျပတိုင္ၾကားခြင့္ ရွရ
ိ ပါမည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝ
ရရွိခံစားေစႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေနာင္တြင္ ခ်ိဳးေဖာက္မခံရေစေၾကာင္းကုိ အာမခံေပးရန္ လုိအပ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပတိုင္ၾကားခြင့္
လုုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။
သို႔ရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၄၂(က)က အက်ဥ္းသားသည္ ၎၏ နစ္နာမႈကို ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ တာဝန္ခံ အရာရွိထံ
တင္ျပႏိုင္သည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၂ ပုုဒ္မ ၆(စ)၉၃ 93 တြင္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္
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အက်ဥ္းသားထံမွ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ နစ္နာေၾကာင္း တာဝန္ခံအရာရွိမွတဆင့္ တင္ျပလာမႈအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္အမိန္႔ကို
ခ်မွတ္ေပးရမည္ ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို “တင္ျပခြင့္” သာ
ေပးထားသည့္ ဌာနတြင္း လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတည္း ပါရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္
၎တို႔အား အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဆက္ဆံပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခြင့္၊ ၎တို႔အေပၚ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခြင့္၊ ၎ တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခြင့္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္း အမ်ားအျပားျဖင့္
ျပဳလုုပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ၉၄ 94
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အႀကံျပဳခ်က္
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္းအသစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းခြဲ တစ္ခုထည့္သြင္း၍
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္ေဖာ္ျပရန္
•

အက်ဥ္းသားတိုင္းအတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန သို႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိထံသ႕ို ၊ အက်ဥ္းသားဖက္မွ
ေတာင္းဆုိလာေသာ္ လ်ွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေန႔ရက္မေရြး တိုင္ၾကားခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာ တိုင္ၾကားခြင့္

•

၉၂

အက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးသူ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားတိုင္း တိုင္ၾကားခြင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အခန္းတြင္ 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 တရားရံုး၊ Grand Chamber တရားစီရင္ခ်က္ ၊ ၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၅၊ စာပိုဒ္ ၄၄။
၉၃

ပုဒ္မ ၆(စ) အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးဦးက ဥပေဒပါအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ နစ္နာေၾကာင္း တာဝန္ခံအရာရွိမွတဆင့္ တင္ျပလာမႈအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ေပးရမည္

ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။
၉၄

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၅၆ ႏွင့္ ၅၇။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၈

•

အက်ဥ္းသားတိုင္းက အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၎တို႔အေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူပုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔မဟုုတ္
တရားေရးဌာနသိ႔ု ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မခံရဘဲ အျပည့္အစုုံ တင္ျပတိုင္ၾကားခြင့္ရွိရန္

•

တိုင္ၾကားခ်က္အားလုုံးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္၊ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခံရလွ်င္ အက်ဥ္းသားအေနႏွင့္ တရားေရးပိုင္းမွ ယင္းပယ္ခ်ခ်က္ကို
အယူခံခြင့္

•

တိုင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ လက္စားေခ် အေရးယူခံရရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား ဆိုးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမႈမွ
ကင္းလြတ္ခြင့္

•

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရသူသည္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ျဖစ္ေစ နစ္နာမႈအတြက္ တိုင္ၾကားၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ရယူႏိုင္ေၾကာင္း
ျပည့္စုံစြာအသိေပးထားၿပီး လိုအပ္ပါက ၎အတြက္ ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တိုင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
အသိေပးထားရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး အေျခခံ မူဝါဒ
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစတြင္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုေသာ အခန္းသစ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး ပုုဒ္မ ၄၂ (ဂ) ပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး
အေျခခံ မူဝါဒကို ယင္းအခန္းထဲတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေဖာ္ျပရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က တိုက္တြန္းပါသည္။ ၉၅ 95
94

ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) တြင္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ် “လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊
အဆင့္အတန္း၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမရွိေစရ” ဟုုေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤသို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႀကိဳဆိုရေသာ္လည္း ယင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ၉၆ 96ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထက္
95

က်ဥ္းေျမာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျပဳမရသည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္
၎တို႔၏ အသားအေရာင္၊ လိင္စိတ္၊ ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ယုုံၾကည္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊
အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္၊ က်ား မအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို
ထည့္သြင္းမထားပါ။

အႀကံျပဳခ်က္
ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ကို အႀကံျပဳထားေသာ အေျခခံ မူဝါဒမ်ား အခန္းသစ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႈ ျပဳလုပ္မရသည့္
အေျခအေနမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းလ်က္ ယင္းအေျခအေနမ်ားထဲတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အျခားေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ အသက္၊
စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မသန္မစြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ လိင္စိတ္၊ က်ား မအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္မႈ၊
ေမြးရာဇာတိ၊ ေမြးဖြားစဥ္ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။

၉၅

စာမ်က္နွာ - ၁၀-၀၀

၉၆

UDHR ၊ ပုဒ္မ ၂။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၂၉

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပစ္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခန္းႏွစ္ခန္းစလုုံးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပစ္မႈမ်ားကို အဓိပၸါယ္္က်ယ္ဝန္းစြာ ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တားျမစ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကိရိယာမ်ားကိုသုံး၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ကာလတာရွည္
တစ္ဦးတည္းခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ိဳးကို လည္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မေပးမီ ျဖစ္သင့္ေသာ
ဥပေဒေၾကာင္းအရ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ ထုေခ်ခြင့္မ်ိဳးကိုလည္း ျပဌာန္းေပးမထားသျဖင့္ မွ်တစြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ
ေရာက္ပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို္ျခင္း
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစုုံကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ၄၉ က အက်ဥ္းသားမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ပုုဒ္မ
၄၅၊ ၄၆ ႏွင့္ ၄၇ တို႔က မည္သူမဆို က်ဴးလြန္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ျပစ္မႈထိုက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၈၊၅၀၊၅၁ ႏွင့္ ၅၂ တို႔က အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏
ျပစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ က်ယ္ဝန္းလွသည္။ ဥပမာ ပုုဒ္မ ၄၃ တြင္ “သူတစ္ပါးစိတ္ကို နာက်င္ထိခိုက္ေစေသာ
သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း” ကဲ့သ႕ို ျပစ္မႈမ်ား ပါေနရာ အဓိပၸါယ္ မေရရာပါ။ ပုုဒ္မ ၄၃(င) တြင္ အလုပက
္ ို
မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္

မိမိကိုယ္

မိမိ

ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းကို

ျပစ္မႈဟု

ေဖာ္ျပထားရာ

ယင္းကဲ့သို႕လုပ္ရပ္မ်ားမွာ

စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ဆက္စပ္ႏိုင္ျခင္းကို လစ္လ်ဴရႈထားပါသည္။ ပုုဒ္မ ၄၃(ဌ)တြင္ “ဝန္ထမ္းကို ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းသားကိုျဖစ္ေစ၊
မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္း” ကိုျပစ္မႈဟု ေဖာ္ျပထားရာ အမွန္တကယ္ ခ်ိဳးေဖာက္္ခံရမႈ သို႕မဟုတ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျဖစ္သည္ဟု
ယံုၾကည္သည္ကို အက်ဥ္းသားဖက္မွ မတိုင္တန္းရဲေအာင္ ျဖစ္မသြားေစရန္ ဆာင္ရြက္ေပးမႈကို မေတြ႔ရေပ၊ ပုုဒ္မ ၄၃(ဎ) တြင္ ျပစ္မႈမ်ားကို
က်ဴးလြန္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးစားျခင္းတို႔ကို သိသိခ်င္း သတင္းပိ႔ရ
ု န္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကို ျပစ္မႈဟုေဖာ္ျပထားရာ၊ သတင္းပို႔လွ်င္
၎တို႔အတြက္ အက်ဥ္းသားခ်င္းထံမွ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းထံမွ လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ျပဳခံရႏိုင္သည္ဆိုေသာ
အခ်က္ကို

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားေပးမထားပါ။

ပုုဒ္မ

၅၀

တြင္

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္

“တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္

သူရဲေဘာနည္းျခင္း” ကုုိ ျပစ္မႈဟု သတ္မွတ္ထားရာ ဝန္ထမ္းအတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ၊ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းထံမွ
ျဖစ္ေစ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ထည့္မစဥ္းစားထားပါ။
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိျခင္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သို႔မဟုုတ္
အျခားအာဏာပိုငအ
္ ေနႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို စိတ္ထင္သလို အလြဲသုံး၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို
အျပစ္ေပးခြင့္ကို ေပးထားပါသည္္။

အႀကံျပဳခ်က္
ပုုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ၅၀ တို႔ကို ျပင္ဆင္၍ ေထာင္တြင္းျပစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိက်ေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္၊ ေထာင္သားမ်ားႏွင့္
ေထာင္အမႈထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လိုသလိုဆြဲ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ အသုုံးခ်ျခင္းမ်ားကို
ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၀

မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ
အက်ဥ္းသား၏ မွ်တစြာတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား ေလးစားျခင္းကို

၉၇ 97
96

၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အေရးယူမမ
ႈ ်ားကို စိတ္ထင္သလိုႏွင့္ အလြဲသံုးစားရန္

အသံုးမျပဳျဖစ္မွာကုိ အာမခံေပးရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို “မွ်တျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ အေျခခံမူစည္းကမ္းမ်ား” အတိုင္း
လိုက္နာေဆာင္ရြကရ
္ ပါမည္။၉၈ 98 ယင္းအေျခခံ မူဝါဒမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္မီအထိ အျပစ္ကင္းသူဟု
97

ယူဆခံရပိုင္ခြင့္၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ျဖင့္ လိုက္ပါထုုေခ်ပိုင္ခြင့္၊ သက္ေသမ်ားကို အျပန္အလွန္စစ္ေမးျမန္းခြင့္၊ လြတ္လပ္ၿပီး
ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းေသာ တရားရံုးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ပိုင္ခြင့္ ကဲ့သုိ႔ က်ယ္ျပန႔္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား တစ္သီႀကီး ပါဝင္ပါသည္။၉၉ 99
98

ဥပေဒ သု႔မ
ိ ဟုတ္ နည္းဥပေဒ မ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မ်ား ႏွင့္အညီ
ျဖစ္သည့္ကိစၥမွ လြဲ၍ မည္သည့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အက်ဥ္းသားကိုမွ် စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိ မျပဳလုုပ္ရႏိုင္ပါ။ ဥပေဒ
သုိ႔မဟုတ္ နည္းဥပေဒမ်ားထဲတြင္ စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကုိ က်င့္သံုးမႈ၊ ခြင့္ျပဳရႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္
ကာလအတုိင္းတာ ႏွင့္ ၎ကုိ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ တုိ႔ကုိပါ သတ္မွတ္ေပးရမည္။၁၀၀ 100
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၇(က) ႏွင့္ (ဃ) တို႔တြင္ ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို
ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးအတြက္ “တာဝန္ခံအရာရွ”ိ က တာဝန္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၄ တြင္လည္း လက္ထိပ္ခတ္ျခင္း၊
ေျခခ်င္းခတ္ျခင္း၊ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ေသာ “တာဝန္ခံအရာရွိ” ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၄(ခ)
တြင္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းသားက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အယူခံဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သို႔ေသာ္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အၿပီးသတ္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။
ယင္းတို႔မွာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ပါေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးျဖစ္ပါသည္။
္ ႈရွိခဲ့သလားကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ၾကားနာမႈမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ရံုးတင္ စစ္ေဆးမွာလား၊ အက်ဥ္းသား၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
ျပစ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြနမ
ခုုံခံေခ်ပခြင့္ကုိ မည္သုိ႔ အာမခံေပးမလဲ တုိ႔ကို ေဖၚျပထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ “တာဝန္ခံအရာရွိမ်ား”
သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ အတိုင္းအဆမဲ့ အာဏာမ်ားကို ရရွိထားပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားက ျပဌာန္းေပးထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႔အေပၚစြဲဆိုခ်က္မ်ားကို အသိေပးရမည္၊ ၎တို႔
ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေရွ႕ေနႏွင့္ ျဖစ္ေစ ခုုခံေခ်ပခြင့္ ရရွိေစရမည္၊ ဥပေဒအရ အမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခြင့္ရရမည္၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအျဖစ္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ မွ်တေသာတရားခြင္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရရမည္၁၀၁ 101 ဆိုေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္
100

ျပည္မ
့ ီျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ယခုုဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရေသာ အက်ဥ္းေထာင္
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ျပတ္သားကာသင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒလာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို
ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးလ်က္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္ေဖာ္ျပရန္•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႕အေပၚစြဲဆိုထားခ်က္ႏွင့္ စြဲခ်က္၏ သေဘာသဘာဝကို အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ၎တို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ
ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပးၿပီး စြဲခ်က္ကို ခုုခံေခ်ပႏိုင္ရန္အတြက္ လုုံေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုေပးရန္

•

အက်ဥ္းသားကို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ကိုယ္တိုင္ ခုုခံေခ်ပခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည့္
စြခ
ဲ ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီရယူခြင့္ ေပးရန္

•

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မက
ႈ ို ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားကို အက်ဥ္းသားက နားမလည္ပါက

•

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ ခ်မွတထ
္ ားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ

၎တို႔အတြက္ ကြၽမ္္းက်င္သည့္ ဘာသာျပန္/စကားျပန္၏ အကူအညီကို အခမဲ့ စီစဥ္ေပးရန္
ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ခြင့္ ရရွိရန္

၉၇

ရႈရန္- ဥပမာ၊ UDHR ပုဒ္မ ၁၀-၁၁၊ ICCPR ပုဒ္မ ၁၄။ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖင ့္တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆိုင္ေသာ္လည္း တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္မႈရပိုင္ခြင့္မွာ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား

ဥပေဒသမ်ားက ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ရာဇဝတ္သားမ်ားအတြက္ သက္သာရပိုင္ခြင့္ မဟုတ္ေပ။
၉၈

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၉(၁)။

၉၉

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕- တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ လက္စြဲ ဒုတိယအႀကိမ္ (အညႊန္း- POL ၃၀/၀၀၂/၂၀၁၄)

၁၀၀

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၃၇။

၁၀၁

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၁။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၁

•

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ စစ္ေဆးစီရင္လွ်င္၊ ရာဇဝတ္မႈ တရားခြင္အတြက္ ရႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးအားလုုံးကို ရရွိရန္ႏွင့္၊ ေရွ႕ေနအကူအညီကိုပါ အတားအဆီးမရွိ ရယူခြင့္ရွိရန္

မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရျခင္း
ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာလည္း မည္သည့္ျပစ္မႈအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည္ ဆိုေသာ
တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈ၏ ေလးနက္မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုသာ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုေသာ
ေယဘုယ် ျပဌာန္းခ်က္လည္း မပါဝင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုုဥပေဒမူၾကမ္းအရ အနိမ့္ဆုံးျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ကို
ခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနၿပီး၊ “တာဝန္ခံအရာရွိမ်ား” ၏ စိတ္သေဘာအတိုင္း ဆုုံးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးထားသည့္အတြက္ စိတ္ထင္သလို
ဥပေဒကို အသုုံးျပဳျခင္း၊ အလြဲသုံးစားျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္တံခါးဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တေရးကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
အက်ဥ္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကိုင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္၍ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ကုုိင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိတိက်က် ခြဲျခားလ်က္ သတ္မွတ္ေပးရန္

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ စည္းကမ္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါ လိုအပ္သည္မွန္ေသာ္လည္း
ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး အေရးယူမႈမ်ားမွာ ညွဥ္းပန္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ႏွိပ္စက္ျခင္းပုုံစံမ်ိဳး ျဖစ္မလာေစရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္
ျပစ္ဒဏ္ျခမွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ားကိုေရာ ယင္းအေျခခံမူမ်ားကိုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္
တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေပးထားသင့္ပါသည္။

၁၀၂ 102

ယခုု ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းေျမာက္ႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး အနည္းဆုုံးႏွစ္ခု ပါဝင္ေနျခင္းကို
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ စိုးရိမ္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ လုိပါသည္။
(၁) လက္ထိပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သံေျခခ်င္းကိုသံုးၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း။ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုုဒ္မ ၄၄(က)(၅) တြင္ “ကာလ အတိုင္းအထာတစ္ခုအထိ
လက္ထိပ္ သို႔မဟုတ္ သံေျခခ်င္းခတ္လ်က္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း” ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ပုုဒ္မ ၇(ဆ) တြင္ “တာဝန္ခံ အရာရွိသည္
အက်ဥ္းသားကို လုုံၿခဳံစြာထားရွိရန္အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ သံေျခခ်င္းခတ္ထားႏိုင္သည္” ဟုုေဖာ္ျပထားၿပီး ပုုဒ္မ ၆(င)ကမူ
အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို အက်ဥ္းသားအား သုုံးလထက္ပိုၾကာေအာင္ ေျခခ်င္းခတ္ထားခြင့္ ေပးထားသည္။
နယ္လဆင္ မန္ဒဲလားစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လူ႕သိကၡာကုိ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ နာက်င္္ေစႏိုင္သည့္ သံကြင္းမ်ား၊ သံေျခခ်င္းမ်ားကို အသုုံးျပဳၿပီး
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားပါသည္။

၁၀၃ 103

ေျခခ်င္းခတ္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို နာက်င္ေစျခင္း၊ မသက္မသာျဖစ္ေစျခင္း၊

ေျခက်င္းဝတ္ႏွင့္ ပြတ္တိုက္မိရာမွ ေရာဂါပိုးဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေပါက္ၿပဲေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၀၄ 104 ထို႕ေၾကာင့္
မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ သုုံးလမဆိုႏွင့္ လုုံးဝပင္ ေျခခ်င္းမခတ္သင့္ပါ။
လက္ထိပ္ကဲ့သို႔ေသာ ကိရိယာမ်ားကို အသုုံးျပဳ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းကိုလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ
သုုံးရပါမည္။ (ဥပမာ အက်ဥ္းေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ထြက္ေျပးမည္ကို ကာကြယ္ရန္၊ အက်ဥ္းသားက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏွင့္ အျခားသူကို
အနာတရမျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္)၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အေနႏွင့္မူ လုုံးဝအသုုံးမျပဳရပါ။

၁၀၅ 105

(၂) ကာလတာရွည္ တစ္ဦးတည္းကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ပုုဒ္မ ၇(ဆ)ႏွင့္ (စ) က တာဝန္ခံအရာရွိသည္ လိုအပ္ပါက
အက်ဥ္းသားကို ၂၄ နာရီထက္ပို၍ သီးျခားအခန္းတြင္ ထားရွိခြင့္ျပဳပါသည္။၁၀၆ 106 ပုုဒ္မ ၄၄ တြင္ တစ္ဦးတည္းသီးျခားခြဲ၍
၁၀၂

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား 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 တရားရံုးခ်ုဳပ္ (၁၉၉၉)။

၁၀၅

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၇.၂ ႏွင့္ ၄၃.၂။

၁၀၆

၂၄နာရီထက္ပိုၿပီး သီးသန္းခန္းထဲ၊သီးသန္႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက တေန႕တစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ပုဒ္မ ၂၆ က ဆိုသည္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၂

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္စာရင္း ပါရွိပါသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ အက်ဥ္းသားကို ၁၄ ရက္ထက္ မပိုေသာ သီးသန္႔အခန္းပိတ္
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ကိုလည္း ျပဌာန္းထားသည္။ (ပုုဒ္မ ၄၄ (၆))၊ သံုးလထက္မပိုေသာ ကာလအထိ သီးျခားခြဲ၍ ထားရွိျခင္း (ပုုဒ္မ ၄၄ (၇))၊
တစ္ဆယ့္ေလးရက္ထက္ပိုေသာ သီးသန္႔ အခန္းပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၄၄ (၈))၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ယင္းျပစ္ဒဏ္မ်ား အၾကား
ျခားနားခ်က္ကုိ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပမထားပါ။

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ တစ္ဦးတည္းခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၂ နာရီ သို႔မဟုုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ လူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔ရျခင္းမရွိေစဘဲဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကို ဆိုလိုပါသည္။ တာရွည္ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းဆိုသည္မွာ ၁၅ ရက္ထက္ ပို၍ ဆက္တိုက္
ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။၁၀၇ 107 တာရွည္ ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၍ မည္သည့္
အေျခအေနတြင္မွ် ျပဳလုုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တားျမစ္ထားပါသည္။၁၀၈ 108 ပုုဒ္မ ၄၄- ၇ တြင္ျပဌာန္းထားေသာ သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း
ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ေျမာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၅ ရက္ထက္ပိုေသာ ဤကဲ့သို႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း သည္
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို တားျမစ္ခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါသည္။
တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ကေလးမ်ားအားလည္း မျပဳလုုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။
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ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သို႔

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖင့္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားႏိုင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ၁၁၀

110

၊

ေထာင္တြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားရွိေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးအားႏိ႔တ
ု ိုက္ေနေသာ
မိခင္မ်ားအားလည္းေကာင္း မျပဳလုုပ္ရပါ။
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အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ေနာက္ဆုံး မတတ္သာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ
အတုုိဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြက္ အသုုံးျပဳရၿပီး ဥပေဒအရျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကိုလည္း ထားရွိေပးရန္ လိုပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အလုုပ္ခိုင္းေစျခင္းကို ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အေရးယူမႈ ကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၂) တြင္
အက်ဥ္းသားကို ဒဏ္ခတ္မႈအျဖစ္ “မူလအလုပ္မွ ၎ထက္ပိုမို ၾကမ္းတမ္းေသာ အလုပ္သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ
အထိေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း” ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤသည္မွာလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုုပ္ကုိ ကမ္းလွမ္းမႈမွာ၊ ဒဏ္ခတ္မႈ မဟုတ္ဘဲ၊
“အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လြတ္ခ်ိန္တြင္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္လ်က္္ ဥပေဒကိုလိုက္နာေသာ မိမိဘာသာမိမိ
ပံ့ပိုးရပ္တည္ႏိုင္ သူမ်ားျဖစ္လာၾကမွာကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး၊ အာမခံေပးရန္ ျဖစ္သည္၊” ဟု ခံယူထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္
ဖီလာဆန႔္က်င္ေနပါသည္။
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အက်ဥ္းက်သူမ်ားအား အဓမၼအလုုပ္ခိုင္းေစခဲ့သည့္ သမိုင္းစဥ္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဤဥပေဒမူၾကမ္းက အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လုုပ္အားကို ‘ၾကမ္းတမ္းသည့္ လုပ္အား’ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ လုပ္အားပံုစံ
တစ္ခုခုကုိ သုုံးစြဲခြင့္ မျပဳေစရေၾကာင္း အာမခံေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မက
ႈ ို တားဆီးရန္ သို႕မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပဋိပကၡမ်ားကုိ ဟန႔္တားေရး၊ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး ႏွင့္ အျခားေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား
မ်ားကုိ အသုုံးျပဳရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္းျခင္း ေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး ပံုစံအားလုုံးကို တားျမစ္ေသာ အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္ကို
ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ထိုျပဌာန္းခ်က္တြင္ ထိုကဲ့သို႕ တားျမစ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ား- စုုေပါင္းလ်က္ အျပစ္ေပးျခင္း၊
ရိုက္ႏွက္လ်က္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ သို႔မဟုုတ္ အကန္႔အသတ္မရွိ သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊
အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ပိတ္ထားျခင္း၊ ေျခခ်င္း လက္ထိပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္ေရ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊
မိသားစုုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ ပိတ္ျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမြးစကေလးမိခင္မ်ားကို တိုက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္
ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး စာရင္းျပဳလုပ္ထည့္သြင္း ေဖၚျပေပးထားရန္။
ေျခခ်င္းခတ္ျခင္းအပါအဝင္ လက္ထိပ္ ေျခထိပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဌာန္းေပးေသာ ပုုဒ္မ ၆ (င)၊ ၇ (ဆ) ႏွင့္
၄၄ (က)(၅) တို႔ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ရန္
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 မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၃

သံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ သံေျခခ်င္းမ်ားကို အသုုံးျပဳျခင္းကို ထာဝရ တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ အျခားကိရိယာမ်ား အသုုံးျပဳျခင္းကို
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မေအာင္ျမင္မွသာ၊ ေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္
ထြက္မေျပးႏိုင္ရန္ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ၊ ေထာင္သားတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္သူႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို အႏၱရာယ္
မျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ ကာကြယ္မႈအတြကသ
္ ာ၊ သို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏
အမိန္႔ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
လက္ထိပ္၊ ေျခခ်င္းစေသာ ကိရိယာမ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗိုက္နာေနစဥ္၊ ကေလးမီးဖြားေနစဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးစ
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎တို႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ အသုုံးမျပဳရန္တားျမစ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္
တစ္ဦးတည္းသီးျခားခြဲ၍ ကာလတာရွည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ပုုဒ္မ ၄၄(၇) ကို ျဖဳတ္ခ်န္ခဲ့ရန္
ကေလးငယ္မ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ကေလးငယ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တစ္ဦးတည္း သီးျခားခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို
တားျမစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ထည့္သြင္းေပးရန္
တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ေနာက္ဆုံး မတတ္သာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ အတုုိဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြက္
အသုုံးျပဳရန္ ႏွင့္ ဥပေဒအရျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ေသာ လုုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို ခ်မွတ္ေပးရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
အလုုပ္ၾကမ္းခိုင္းေစျခင္းကိုျပစ္ဒဏ္တစ္ခုအျဖစ္ အသုုံးျပဳနိုင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ပုုဒ္မ ၄၄(က)(၂) ကို ျဖဳတ္ခ်န္ခဲ့ရန္

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္
ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ရက္မ်ား သတ္မွတ္မထားေသာ “ကာလအတိုင္းအတာ အထိ” ဆုုံးရႈံးခံရမည့္
ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ရက္ ဆုုံးရႈံးျခင္းသည္ ေစာစီးစြာလြတ္ေျမာက္ရမည့္ အခြင့္အေရး
ဆုုံးရႈံးျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသား၏ လြပ္လပ္ခြင့္ကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္မႈ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ရက္ဆုံးရႈံးေစမည့္ အေရးယူမႈ
မွန္သမွ်သည္ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ ရွိရန္လုိအပ္သည္။ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္
ယင္းအေရးယူမႈမ်ဳိးကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန၊ ျပစ္ဒဏ္ကာလ ႏွင့္ အက်ဥ္းသားအေနႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္
ျပန္ရယူႏိုင္ေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားရမည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အက်ဥ္းသား၏ မွ်တေသာတရားစီရင္ ၾကားနာမႈရပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ အာမခံေသာ စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းမ်ားမရွဘ
ိ ဲ
ခ်ဳပ္ရက္ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္းကို အာမခံေပးရန္
ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) အရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားကို တိက်စြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) ကို
ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ အက်ဥ္းသား၏ ျပဳမူေနထိုင္ပုံတိုးတက္လာလွ်င္ ဆုုံးရႈံးသြားေသာ ေလွ်ာ့ရက္ကို ျပန္ခံစားခြင့္ရႏိုင္ေသာ
အခြင့္အလမ္းကို ေပးထားရန္

အေထြေထြ (အခန္း ၆)
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ အေၾကာင္းအရပ္မ်ိဳးစုုံကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အသုုံးျပဳမႈ
ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၆၁ တြင္ ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အက်ဥ္းက် ေထာင္သားမ်ား၏ အကူအညီကို
ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္မွာ “မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္၊
စည္းကမ္းဆုိင္ရာ မည္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္မွ၊ အလုပ္ခန္းျခင္းမျပဳရ” ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။၁၁၃ 113
112

၁၁၃

နယ္လဆင္ မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၄၀(၁)။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၄

အႀကံျပဳခ်က္
အပိုဒ္ ၆၁ ကို ျဖဳတ္ခ်န္ခဲ့ရန္

သေဘာရိုးျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း
အပိုဒ္၆၂ တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ ၎၏တာဝန္ကို သေဘာရိုးျဖင့္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းအတြက္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ
တရားစြဲဆို အေရးယူခံရျခင္းမရွိေစရဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။
အကယ္၍ ဤျပဌာန္းခ်က္က စာသားအရ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွင္းေသာေၾကာင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သေဘာရုုိးျဖင့္
က်ဴးလြန၍
္ မရႏိုင္ဟု ခံယူထားျခင္းသာ မဟုတ္ပါက၊ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အရာရွိ ျဖစ္ေစ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သို႔
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တာဝန္ခံမႈမွ လြတ္ကင္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျဖင့္
လြတ္ျငိမ္းခြင့္ ႀကိဳတင္ေပးအပ္မရႏိုင္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္
အပိုဒ္ ၆၂ ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ရန္

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
လူအမ်ားကို ၎တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမွ ကန္႔သတ္လ်က္ ထားရွိေသာ ေနရာမ်ားအားလုုံးကို ၎တို႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမွီအခုိကင္းသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရမည္။

၁၁၅ 115

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ

လုိက္နာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေၾကာင္းကို အာမခံေပးရန္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ အတြင္းပိုင္း စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္
အျပင္မွ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။
ျပင္ပမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွာ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈတားဆီးေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားတားဆီးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတို႔က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေထာင္တြင္း ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ယခုုကို
ျပဳလုုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ “အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ အခ်ဳပ္ခန္းနွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးစခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္အေနွာင္ခံေနရသူမ်ား သို႕မဟုတ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခံေနရသူမ်ားကို
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္း
ရွိ၊ မရွိ စိစစ္နိုင္ရန္ အဆိုပါေနရာမ်ားသိ႕ု ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။”၁၁၆ 116 သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ယင္းသို႔
115

သြားေရာက္စစ္ေဆးလိုေသာ အခ်ိန္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ႀကီးသည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းကို ရွစ္ႏွစ္နီးပါး ပိတ္ထားခံရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃
ခုုႏွစ္မွစ၍ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွခ
ိ ဲ့သည္။၁၁၇
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၁၁၄

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁ - သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပါဝင္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုက္နာရမည့္ အေထြေထြတာဝန္၊ ကုုလသမဂၢ စာတမ္း

CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (၂၀၀၄) အပိုဒ္ ၁၈။
၁၁၅

ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၁/၄ (၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂) အပိုဒ္ ၁၈။

၁၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ၊ ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၄ (၂၈ မတ္ ၂၀၁၄)၊ အခန္း ၄၃။

၁၁၇

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အတြဲ ၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ ၁

၁၁၈

နယ္လဆင္မန္ဒဲလား ဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသ ၈၃-၈၅။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၅

အႀကံျပဳခ်က္
လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည္သူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပုုံမွန္အတားအဆီးမရွိ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို
လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ႏွင့္ ေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို
ထည့္သြင္းေပးရန္။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၆

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အခန္း

အခန္းခြဲ

အေၾကာင္းအရာ

အႀကံျပဳခ်က္

အခန္း၁

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ ႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အစတြင္ အစတြင္ ေအာက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္

အေျခခံမူမ်ား

ဆက္ဆံေရး အေျခခံမူမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံမူဝါဒမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရန္
•

အက်ဥ္းသားအားလုုံးကို သူတို႕၏ေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ လူသားဆန္စြာ ေလးစားမႈျဖင့္

•

မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ် ႏွိပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမျပဳရန္

•

မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ် မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္

ျပဳမူဆက္ဆံရန္

•
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အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုုပ္စုမ်ားအလိုက္၊ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆုံးေသာသူမ်ား၏
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

•

လြတ္လပ္ခြင့္ဆုံးရႈံးထားရသူမ်ား၏ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးသြားေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ိဳးမလုုပ္ရန္

•

အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ျပန္လြတ္လာသည့္အခါ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္

•

ဤသို႔ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္၊

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အသုုံးျပဳရန္
အလုုပ္အကိုင္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူမ်ိဳးကို အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္
• နစ္နာသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္တြင္ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ၊ စိတ္ေၾကနပ္ေစမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳး
မျဖစ္ေစရန္ အာမခံခ်က္တို႔ ပါဝင္ရန္
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ အျခညွင္းဆဲမႈဆိုင္ရာ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆက္ဆံမႈမ်ား ၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က စုုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကုစားေပးေရး ရပိုင္ခြင့္၊ နစ္နာေၾကးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က
တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ အခ်က္ပါဝင္သည့္ အပိုင္းတစ္ပိုင္း ထည့္သြင္းရန္၊ ယင္းအပိုင္းတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ ပါဝင္ရမည္။
•

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ျခင္း ညွဥ္းပန္းျခင္းမ်ားရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔က
အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

•

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို တိုင္ၾကားသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားအေပၚ
ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ရာထူး ေနရာမ်ားမွ ဖယ္ရွားလိုက္ရန္

•
၁၁၉

စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆးဘက္စစ္ေဆးမႈကိုပါ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ က်ား မ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခား ယုုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဇစ္ျမစ္၊ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအသိုင္းအဝိုင္း၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ ရွိမရွိ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ခံရလိုမႈ၊ မည္သူမည္ဝါ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ၊ စေသာ အေၾကာင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပုုံစံမ်ားကို အထူးဂရုုစို္က္ၾကည့္သင့္သည္။ ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၂၄-၂၅ တြင္ရႈ
ျမန္မာ-အခြင့္အေရးမ်ား ေထာင္တြင္းသိ႕ု ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၇

အခန္း၂

တာဝန္ႏင
ွ ့္

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းအားလုုံးသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို

လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (ပုုဒ္မ ၃

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

- ၁၀)

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားရွိရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းရန္
အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပုုံစံအားလုုံးကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡတားဆီးေရး၊
အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း

အင္အားအသုုံးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာပစၥည္းမ်ား အသုုံးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စသည့္အပိုင္းမ်ားကို

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္

(အဆက္)

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္၊ ၎တို႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္
အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘန္ေကာက္ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္လဆင္ မန္ဒဲလားဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ
အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္းကို ထည့္သြင္းရန္

အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ားက အင္အားကိုအသုုံးျပဳျခင္း

ပုုဒ္မ ၇(ည)ကို ျဖဳတ္၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက အင္အားသုုံးျခင္းကို ထိန္းညွိေသာ
ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခန္းခြဲတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးေပးရန္
•

အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္မွလြဲ၍ အင္အားမသုုံးရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္
အက်ဥ္းသားက ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေပးေသာ အမိန႔က
္ ို မနာခံျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ျပဳရန္
ႀကိဳးပမ္းျခင္းကဲ့သ႕ို ေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို
ထိ္န္းသိမ္းထားရန္ မလႊဲမေရွာင္သာ လိုအပ္လာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ အသုုံးျပဳရန္

•

အင္အားမသုုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာအခါမွ
ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ အင္အားကို အသုုံးျပဳရန္
အင္အားသုုံးရာတြင္လည္း လိုအပ္သေလာက္သာ အနည္းဆုုံးသုုံးရန္

•

အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနမွ လြဲ၍ လူေသေစႏိုင္ေသာ
လက္နက္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုုံးမျပဳရန္

•

အင္အားသုုံးရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ရွိလွ်င္ ခ်က္ျခင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို သတင္းပို႔ရန္

အေရးေပၚစီမံခ်က္ႏွင့္ လႈပ္ရွားရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွလြဲ၍ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက ေသနတ္ ႏွင့္ အျခား
လူေသေစနိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၈

အခန္း ၂ (အဆက္)

အက်င့္စာရိတၱ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

ပုုဒ္မ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ပါ “စိ္တ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ဆိုေသာ စကားရပ္အား “ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး”

(ပုုဒ္မ ၁၁-၁၈)

ဆိုေသာ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္၊ ဘာသာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ဆႏၵရွိမွ ပါဝင္ေရးႏွင့္
ပါဝင္္ျခင္းမရွိလွ်င္လည္း အက်ိဳးဆက္ဆိုးမ်ား မရွိေစေရးကို အာမခံေပးရန္ လိုပါသည္။

ပုုဒ္မ ၁၆ တြင္ အက်ဥ္းသားအားလုုံး တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆုုံးတစ္နာရီ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းကို
အခန္းျပင္ပတြင္ လုုပ္ခြင့္ေပးရန္ဆိုေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ပါ။
က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

ေစာင့္ေရွာက္မႈ (ပုုဒ္မ

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ုကို ထည့္သြင္းေပး။ရန္
•

၁၉ - ၂၁)

အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူ႕အဖြဲ႔အစည္းထဲကျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားေနရသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
တေျပးညီရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမရွိဘဲ ရရွိခံစားခြင့္ ကို
အာမခံခ်က္ေပးေရန္

•

အက်ဥ္းေထာင္တိုင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အနည္းဆုုံး တစ္ဦး ထားရွိေပးရန္

•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ သူတိုႈအတြက္
ေဆးကုုသမႈမွန္သမွ်ကို အက်ဥ္းသား၏ ခြင့္ျပဳသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္သာ ျပဳလုပ္မွာကို အာမခံခ်က္ ေပးရန္

•

အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားက ေတာင္းဆိုလွ်င္ ၎တို႔အား အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကသာ
စစ္ေဆးကုုသရန္

•

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး
ေရာဂါမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ထားရွိေပးရန္

•

ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ သီးျခားလိုအပ္ေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္လွ်င္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ကုုထုံးမ်ားကို ေတင္းဆိုေပးရန္

ပုုဒ္မ ၁၀ ကို ျပင္ဆင္၍ ေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပရန္
•

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရးႏွစ္ခု စလုုံးအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ေထာင္၏
ျပင္ပမွလူမ်ားကို ကုုသရာတြင္လိုက္နာရေသာ ေဆးဘက္က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း
အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚတြင္လည္း က်င့္သုံးရန္

•

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥမွလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္
ကိစၥအားလုုံးကို အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပရန္၊ ဥပမာ အစားအေသာက္မ်ား၏

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၃၉

အခန္း ၂ (အဆက္)

ပုုဒ္မ ၁၉ - ၂၁ (အဆက္)

အရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ အေထြေထြသန္႕ရွင္းမႈ၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

အက်ဥ္းခန္းမ်ား၏ ေလဝင္ေလထြက္၊ အလုုပ္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

(အဆက္)

• ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း ညွဥ္းပန္းခံရျခင္း လကၡဏာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရွိရပါက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ

ေဆးဘက္၊ တရားေရးဘက္ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တင္ျပသတင္းပို႔ရန္

လူသားခ်င္းစာနာလ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေစာစီးစြာ

လုုံၿခဳံေရးအရ စုုိးရိမ္စရာ မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ေသလုုေျမာပါး နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို

လႊတ္ေပးျခင္း

၎တို႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ေရွ႕ရႈလွ်က္ ေစာစီးစြာ လႊတ္ေပးႏိုင္သည္ဟူေသာ
ျပဌာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္

အျပင္းအထန္ နာမက်န္းမႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း

အက်ဥ္းသား အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုုတ္ ဒဏ္ရာရလွ်င္ မိသားစုု သို႔မဟုုတ္
အျခားဆက္သြယ္ရမည့္ ပုုဂၢိဳလ္ကို အက်ဥ္းေထာင္က အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို
ထည့္သြင္းေပးရန္
အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုုဝင္အတြင္း အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုုတ္ ေသဆုုံးလွ်င္
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းသားအား အသိေပးရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

အခန္း ၃
အက်ဥ္းသားမ်ားကို
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

အက်ဥ္းသားမ်ားကို
လက္ခံျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၂-

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း

၂၃)

ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ပါဝင္ေသာ အထူးအခန္းခြဲကို ဥပေဒမူၾကမ္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္
•

ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြခံရသူ၏ လူသားဂုုဏ္သိကၡာကို ေလးစားစြာျဖင့္ လိုအပ္သေလာက္၊ ဥပေဒက
ခြင့္ျပဳသေလာက္ႏွင့္ အခ်ိဳးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ ျပဳလုုပ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္

•

ခႏၶာကိုယ္တြင္း အေပါက္မ်ားကို ႏႈိက္၍ရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္မွသာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္
ယင္းရွာေဖြမႈကို အက်ဥ္းသားအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသူမွ မဟုတ္ဘဲ

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၀

အခန္း ၃ (အဆက္)

ပုဒ္မ ၂၂-၂၃ (အဆက္)

စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွသာ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ၁၂၀ 120 ၊ သို႔မဟုုတ္
အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေဆးဘက္ပညာရွင္မ်ားက တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးပညာရွင္မွ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွသာ
လုုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္
•

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား

ရွာေဖြမႈမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုုထားရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာအက်ဥ္းသားမွ
ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးကာ ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေအာက္ပါတို႕ကို ထည့္သြင္းေပးရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို
ထည့္သြင္းရန္
•

အက်ဥ္းသား၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထား

•

၎ကို မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခသ
ဲ့ ည္

•

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ အာဏာပိုင္ ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

•

အက်ဥ္းသားကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာ

•

အက်ဥ္းသားကို လက္ခံခဲ့သည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္

•

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာဌာနအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္

•

ဖမ္းဆီးမႈကို မိသားစုအား အသိေပးခဲ့သည့ အခ်ိန္

•

လ်ွိဳ႕ဝွက္ထားစရာ အခ်က္မ်ိဳးမဟုုတ္လ်ွင္ အက်ဥ္းသား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား အပါအဝင္

၁၂၀

ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာႏွင့္ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ဆက္ဆံျပဳမူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာ္မီတီ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြအစီရင္ခံစာ CPT/Inf (၉၃) ၁၂ အပိုဒ္ ၇၃ - “အက်ဥ္းေထာင္ဆရာဝန္သည္ လူနာတစ္ဦး၏ ပုုဂၢလိကဆရာဝန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ လူနာ-ဆရာဝန္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနႏွင့္ လူနာသည္

ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရရန္အတြက္ က်န္းမာေရးျပည့္စုံေၾကာင္း ယင္းဆရာဝန္ထံမွ မည္သည့္အခါမွ် ေထာက္ခံခ်က္ မေတာင္းခံ သင့္ေပ၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အျခား ဆရာဝန္တစ္ဦးဦး ေရာက္မလာႏိုင္ခ်ိန္ကလြဲ၍ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခႏၶာကိုယ္ကို ရွာေဖြျခင္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္မရေပ။” ၁၉၉၃ ေအာက္တိုဘာလက ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ဘူဒါပက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ
ကမၻာ့ေဆးညာအဖြဲ႔ႀကီး၏ ၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွလည္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ရွာေဖြျခင္းကို ဆရာဝန္က လုုပ္ေပးရလွ်င္္ ယင္းဆရာဝန္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအက်ဥ္းသားကို ကုုသေပးရမည့္သူ မျဖစ္္သင့္ေပ၊ အက်ဥ္းေထာင္၏ လုုံၿခဳံေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ တာဝန္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအား

ေဆးဝါးကုုသေပးရန္တာဝန္ကို မထိခိုက္ေစသင့္ေပ။”

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၁

အခန္း ၃ (အဆက္)

ပုဒ္မ ၂၂-၂၃ (အဆက္)

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား (အဆက္)

•

အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လ်ွိဳ႕ဝွက္ထားရမႈ
ဟုုတ္မဟုုတ္အေပၚမူတည္ၿပီး)

•

အက်ဥ္းသား၏ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အစုုစုစာရင္း

•

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္သူႏွင့္ အက်ဥ္းသား၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ား

•

အက်ဥ္းသားကို တရားရံုးသို႕ ထုုတ္ခဲ့ရသည့္ ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္

•

လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ အျခားေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ရက္စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္၊ အက်ဥ္းေထာင္ေနရာ အသစ္ ႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အမိန႔ေ
္ ပးသူ အာဏာပိုင္

•

အက်ဥ္းသား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူ
အျပစ္ေပးခံရမႈမ်ား

•

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ဒဏ္ရာရ ေသဆုုံးမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္
အေျခအေနမ်ား၊ ေသဆုုံးခဲ့လွ်င္ ရုုပ္ၾကြင္းကို ပို႕ေပးရမည့္ေနရာ

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႕၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္

အာဏာပိုင္မ်ားက အသစ္လ
္ က္ခံသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၎တို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကား ပုုံစံမ်ိဳးျဖင့္

အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အသိေပးရမည္ဆိုေသာ
ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္•

အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ၊ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္
ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

•

ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏
တာဝန္မ်ားကို လည္းေကာင္း

•

အက်ဥ္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ခံရမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားေရး လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ား
အက်ဥ္းသားအား အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘဝႏွင့္ေနသားက်ေစရန္ သိသင့္ေသာ အျခားေသာ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အားလံုး

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၂

အခန္း ၃ (အဆက္)

ေသဆုုံးလွ်င္ မိသားစုုအား အသိေပးျခင္း

ပုုဒ္မ ၂၃ တြင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္
အက်ဥ္းသား ေသဆုုံးလွ်င္ ၎၏ မိသားစုု၊ အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား မကြယ္လြန္မီက

•

သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးတို႔အား အေၾကာင္းၾကားရန္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားတြင္
တာဝန္ရွိသည္။
•

အက်ဥ္းသားေသဆုုံးျခင္းကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ တရားေရးဌာနသို႔မဟုုတ္
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုခုသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရွိၿပီး
ဘက္မလိုက္ပဲ ထိေရာက္ေသာ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခ်က္ျခင္းျပဳလုုပ္ဖို႔ တာဝန္ေပးရမည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို

ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား

ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

ပုုဒ္မ ၂၄ (စ) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္- “ေသဒဏ္က်ခံေနရေသာအက်ဥ္းသားအား
အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားျပီး သီးသန္႔အခန္းတြင္ ထားရွိရမည္။”

(ပုုဒ္မ ၂၄-၂၆)
ေနရာထိုင္ခင္း၊ ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အဝတ္အစား၊

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေနရာထိုင္ခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္၊ အိပ္ရာတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ

အိပ္ရာ ႏွင့္ အစားအေသာက္

အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခန္းအသစ္ကို ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပေပးရန္
•

ေနရာထိုင္ခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရရွိသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊
အလင္းေရာင္၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္တို႔သည္ အက်ဥ္းသားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ
အဆင္ေျပေရးကို အာမခံေပးရမည္။ ၁၂၁

•
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အညစ္အေၾကးစြန္႔ရန္ေနရာမ်ားမွာလည္း အက်ဥ္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္ သဘာဝ ႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္
သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ သိကၡာရွိစြာ အသုုံးျပဳႏိုင္ရမည္။

•

ေရခ်ိဳးရန္ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ရန္ ေနရာမ်ားလည္း သင့္တင့္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားလ်က္ အက်ဥ္းသားသည္
မၾကာမၾကာ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ခြင့္ ရွိ္ရမည္။

•

အက်ဥ္းသားမ်ား အသုုံးျပဳေသာ ေနရာမ်ားအားလုုံးကို စနစ္တက် သန္႔ရွင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။

•

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရာသီဥတုုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ သန္႕ရွင္းသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကို
စီစဥ္ေပးရမည္။

•

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ခြန္အားအတြက္
အာဟာရႏွင့္ျပည့္စုံကာ က်န္းမာေရးအရည္အေသြး ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ

၁၂၁

ကုုလသမဂၢအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက ္လိုအပ္ေသာ အနည္းဆုုံး ေနရာအက်ယ္အဝန္းကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ႔က တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အိပ္ရန္ေနရာ ၁.၆ စတုုရန္းမီတာ ႏွင့္ ေရခိိ်ဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာအတြက္ ၁.၂စတုုရန္းမီတာ ရွိသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ICRC အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း

ေရ၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ေရး၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေနထိုင္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၃

အခန္း ၃ (အဆက္)

ေကာင္းမြန္စြာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ေကြ်းေမြးလ်က္ ေသာက္သုံးေရကို
စီစဥ္ေပးရမည္။
•

အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္
ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးအတြက္ အထူးလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီး
လစဥ္သုံးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး မိခင္ႏွင့္ အတူရွိေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ေရ
သန္႕စင္ေရးအတြက္ ေရကိုလည္း ပုုံမွန္ စီစဥ္ေပးရမည္။

ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားမသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိေနသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံရာမေရာက္ေအာင္
၎တို႔အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ လိုသလို ညွိႏိႈင္းေပးမႈကို အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဆိုေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္
အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၇)

ပုုဒ္မ ၂၇ တြင္ ျဖည့္စြက္ေပးရန္
•

မိသားစုု၏ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံမႈ လြယ္ကူေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမ်ွ ေနအိမ္ႏွင့္ နီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္သာ
ထားရွရ
ိ န္ ေတာင္းဆိုခ်က္

•

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း ၎တို႔အားေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ ေနရာသစ္ကို မိသားစုုမ်ားအား
အသိေပးနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္ဆိုေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္

တရားရုုံးသို႔ ရုုံးထုုတ္ျခင္း (ပုုဒ္မ ၂၉ )

အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသို႕ တရားရုုံး သို႔မဟုုတ္ ဥပေဒအရာရွိ တစ္ဦးဦး ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ထုုတ္ေခၚ ရသည့္အခါ
အက်ဥ္းသားအား ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အဝတ္အစား သို႔မဟုုတ္ သာမာန္ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊
လက္ထိပ္ကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ကိရိယာမ်ားကို ျဖဳတ္ထားေပးျခင္း မ်ားကို ျပဌာန္းခ်က္အျဖစ္
ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆုံခြင့္ (ပုုဒ္မ ၃၀၃၅)

မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုရန္အနည္းဆုုံးအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္
ကေလးမ်ားႏွင့္ အဆီးအတားမရွိ ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ႕ရန္
အခ်ိန္ကို တိုးေပးျခင္း

အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုုံးအတြက္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ၎တို႔၏ မိသားစုု သို႔မဟုုတ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ား
ပုုံမွန္လာေရာက္ေတြ႔ဆုံႏိုင္သည့္ ရပိုင္ခြင့္ကို ေပးထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပါ။
မိသားစုုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံရာတြင္
ႏွစ္လိုဘြယ္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း
ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးပါ။

ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈ လုုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရး

ပုုဒ္မ ၃၄ ကို ျပင္ဆင္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဥပေဒေရးရာကိစၥမွန္သမ်ွတြင္ ၎တို႔၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မဆြဲ၊
ၾကားျဖတ္တားဆီးမႈ မရွိဘဲ၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိပဲ လံုးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ကို အာမခံေပးပါ။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၄

အခန္း ၃ (အဆက္)

ပစ္ဒဏ္ခံေနၾကရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုုပလ
္ ုပ္ခိုင္းျခင္း (ပုုဒ္မ ၃၆-၃၇)

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖိနိပ္ရာက်မည့္အလုုပ္မ်ိဳး၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္
ခႏၶာကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္မည့္ အလုုပ္မ်ိဳး ခိုင္းေစျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

တစ္ပတ္လ်ွင္အနည္းဆုုံး နားရက္တစ္ရက္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကုသမႈႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လုုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးရန္ကို အာမခံေပးမည့္
အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

တရားမ အက်ဥ္းသားႏွင့္

အစီရင္ မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားအား

ျပစ္မႈထင္ရွား အစီရင္မခံရေသးသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းယူဆခ်က္ကို အခန္းခြဲ၏

အခ်ဳပ္အက်ဥ္းသားမ်ား

အျပစ္မရွိေၾကာင္းယူဆျခင္း

အစတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။

(ပုုဒ္မ ၃၉ - ၄၁)
အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား

အခ်ဳပ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အာမခံေပးမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပုုဒ္မ ၃၉ တြင္
ထည့္သြင္းေပးပါ။
•

သူတို႕၏ အမႈကို ခုုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ လွ်ိဴ႕ဝွက္စိတ္ခ်ရစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္

•

၎တို႔၏ စရိတ္ျဖင့္ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ေရး ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္၊ သြားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပသခြင့္ႏွင့္

•

စာအုုပ္မ်ား၊သတင္းစာမ်ားႏွင့္ စာေရးက္ိရိယာမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ ရယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္

•

ဧည့္သည္လက္ခံေတြ႔ခြင့္ ႏွင့္ ဖုုံးျဖင့္ ေခၚဆိုခြင့္မ်ား ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳရန္

•

အလုုပ္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အလုုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္းမရွိရန္

•

တစ္ေယာက္ေန အခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင္ စီစဥ္ေပးရန္

လုိအပ္သည့္ကုသမႈကို ဆက္လက္ ခံယူခြင့္ေပးရန္

အက်ဥ္းသားမ်ား၏

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္

အခြငထ
့္ ူးမ်ား (ပုုဒ္မ ၄၂)

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္းအသစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းခြဲ တစ္ခုထည့္သြင္း၍
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္ေဖာ္ျပရန္
•

အက်ဥ္းသားတိုင္းအတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန သို႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိထံသို႕၊ အက်ဥ္းသားဖက္မွ
ေတာင္းဆုိလာေသာ္ လ်ွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေန႔ရက္မေရြး တိုင္ၾကားခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာ
တိုင္ၾကားခြင့္

•

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

အက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးသူ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားတိုင္း တိုင္ၾကားခြင့္

၄၅

အခန္း ၃ (အဆက္)

•

အက်ဥ္းသားတိုင္းက အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၎တို႔အေပၚ ဆက္ဆံျပဳမူပုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔မဟုုတ္ တရားေရးဌာနသို႔ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မခံရဘဲ အျပည့္အစုုံ
တင္ျပတိုင္ၾကားခြင့္ရွိရန္

•

တိုင္ၾကားခ်က္အားလုုံးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္၊ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခံရလွ်င္ အက်ဥ္းသားအေနႏွင့္ တရားေရးပိုင္းမွ
ယင္းပယ္ခ်ခ်က္ကို အယူခံခြင့္

•

တိုင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ လက္စားေခ် အေရးယူခံရရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား ဆိုးေသာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္

•

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရသူသည္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ၊ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ျဖစ္ေစ နစ္နာမႈအတြက္ တိုင္ၾကားၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ရယူႏိုင္ေၾကာင္း
ျပည့္စုံစြာအသိေပးထားၿပီး လိုအပ္ပါက ၎အတြက္ ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားကို
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တိုင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို အသိေပးထားရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး အေျခခံ မူဝါဒ

ပုုဒ္မ ၄၂(ဂ) ကို အႀကံျပဳထားေသာ အေျခခံ မူဝါဒမ်ား အခန္းသစ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ျပဳလုပ္မရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းလ်က္ ယင္းအေျခအေနမ်ားထဲတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊
လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အျခားေသာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ၊ အဆင့္အတန္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ
သို႔မဟုုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မသန္မစြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊
လိင္စိတ္၊ က်ား မအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္မႈ၊ ေမြးရာဇာတိ၊ ေမြးဖြားစဥ္ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အျခားေသာ
အေျခအေနမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၆

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅)

အက်ဥ္းေထာင္ျပစ္မႈမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို္ျခင္း

ပုုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ၅၀ တို႔ကို ျပင္ဆင္၍ ေထာင္တြင္းျပစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိက်ေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္၊
ေထာင္သားမ်ားႏွင့္ ေထာင္အမႈထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္
လိုသလိုဆြဲ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ အသုုံးခ်ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္။

မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ

စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ျပတ္သားကာသင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒလာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို
ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးလ်က္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္ေဖာ္ျပရန္•

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တို႕အေပၚစြဲဆိုထားခ်က္ႏွင့္ စြဲခ်က္၏ သေဘာသဘာဝကို အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ
၎တို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပးၿပီး စြဲခ်က္ကို ခုုခံေခ်ပႏိုင္ရန္အတြက္ လုုံေလာက္ေသာ
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုေပးရန္

•

အက်ဥ္းသားကို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ကိုယ္တိုင္ ခုုခံေခ်ပခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ

•

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကားကို အက်ဥ္းသားက

•

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ

•

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ စစ္ေဆးစီရင္လွ်င္၊ ရာဇဝတ္မႈ တရားခြင္အတြက္

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည့္ စြဲခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီရယူခြင့္ ေပးရန္
နားမလည္ပါက ၎တို႔အတြက္ ကြၽမ္္းက်င္သည့္ ဘာသာျပန္/စကားျပန္၏ အကူအညီကို အခမဲ့ စီစဥ္ေပးရန္
ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ခြင့္ ရရွိရန္

ရႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးအားလုုံးကို ရရွိရန္ႏွင့္၊ ေရွ႕ေနအကူအညီကိုပါ
အတားအဆီးမရွိ ရယူခြင့္ရွိရန္
မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တေရးကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရျခင္း
အက်ဥ္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကိုင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္၍ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ကုုိင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တိတိက်က် ခြဲျခားလ်က္
သတ္မွတ္ေပးရန္

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၇

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅)

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား

(အဆက္)

အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို တားဆီးရန္ သို႕မဟုတ္
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပဋိပကၡမ်ားကုိ ဟန႔္တားေရး၊ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး ႏွင့္ အျခားေသာ
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရား မ်ားကုိ အသုုံးျပဳရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္းျခင္း ေျမာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး ပံုစံအားလုုံးကို တားျမစ္ေသာ
အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ထိုျပဌာန္းခ်က္တြင္ ထိုကဲ့သို႕ တားျမစ္ထားေသာ
ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ား- စုုေပါင္းလ်က္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္လ်က္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ
သို႔မဟုုတ္ အကန္႔အသတ္မရွိ သီးျခားခြဲ၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ပိတ္ထားျခင္း၊ ေျခခ်င္း
လက္ထိပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္ေရ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ မိသားစုုႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ ပိတ္ျခင္း ႏွင့္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမြးစကေလးမိခင္မ်ားကို တိုက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးနည္းမ်ားကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုး စာရင္းျပဳလုပ္ထည့္သြင္း ေဖၚျပေပးထားရန္။
ပုုဒ္မ ၆ (င)၊ ၇ (ဆ) ႏွင့္ ၄၄ (က)(၅) တို႔ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ရန္
သံႀကိဳးမ်ားႏွင့္ သံေျခခ်င္းမ်ားကို အသုုံးျပဳျခင္းကို ထာဝရ တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ အျခားကိရိယာမ်ား
အသုုံးျပဳျခင္းကို ဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွသာ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မေအာင္ျမင္မွသာ၊
ေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္ ထြက္မေျပးႏိုင္ရန္ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ၊ ေထာင္သားတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္သူႏွင့္
အျခားသူမ်ားကို အႏၱရာယ္မျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ ကာကြယ္မႈအတြက္သာ၊ သိ႕ု မဟုတ္
အက်ဥ္းေထာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အမိန္႔ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

လက္ထိပ္၊ ေျခခ်င္းစေသာ ကိရိယာမ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗိုက္နာေနစဥ္၊
ကေလးမီးဖြားေနစဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၎တို႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ အသုုံးမျပဳရန္တားျမစ္ခ်က္ကို
ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္
ပုုဒ္မ ၄၄(၇) ကို ျဖဳတ္ခ်န္ခဲ့ရန္

ကေလးငယ္မ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူ အက်ဥ္းသားမ်ား၊
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
တစ္ဦးတည္း သီးျခားခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို တားျမစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ထည့္သြင္းေပးရန္

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၈

အက်ဥ္းေထာင္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား (အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅)
(အဆက္)

စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈမ်ား
(အဆက္)

တစ္ဦးတည္း ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ေနာက္ဆုံး မတတ္သာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ
အတုုိဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြက္ အသုုံးျပဳရန္ ႏွင့္ ဥပေဒအရျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ေသာ လုုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကို
ခ်မွတ္ေပးရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

ပုုဒ္မ ၄၄(က)(၂) ကို ျဖဳတ္ခ်န္ခဲ့ရန္

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္

အက်ဥ္းသား၏ မွ်တေသာတရားစီရင္ ၾကားနာမႈရပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ အာမခံေသာ
စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းမ်ားမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ရက္ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳေၾကာင္းကို အာမခံေပးရန္
ပုုဒ္မ ၄၄ (က)(၄) အရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားကို တိက်စြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ပုုဒ္မ
၄၄ (က)(၄) ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ အက်ဥ္းသား၏ ျပဳမူေနထိုင္ပုံတိုးတက္လာလွ်င္ ဆုုံးရႈံးသြားေသာ ေလွ်ာ့ရက္ကို

အခန္း ၆ အေထြေထြ

ေလွ်ာ့ရက္ျဖတ္ေတာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ (အဆက္)

ျပန္ခံစားခြင့္ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ေပးထားရန္

စည္းကမ္းကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို

အပိုဒ္ ၆၁ ကို ျဖဳတ္ခဲ့ရန္

အသုုံးျပဳမႈ
သေဘာရိုးျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

အပိုဒ္ ၆၂ ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ရန္

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည္သူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပုုံမွန္အတားအဆီးမရွိ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့္၊
အက်ဥ္းသားမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ႏွင့္ ေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကို
စစ္ေဆးခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္

မန္မာ- ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရး ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕

၄၉

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြငအ
့္ ဖြ႔သ
ဲ ည္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကမၻာတဝန္း
လႈပ္ရွားမႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။
လူတစ္ဦး မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္းသည္
လူတိုင္းကို ထိခိုက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။
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