
လ ူ့အခွငော့််အရ ေးရ  ော်မတီ 

  အထ ွေထ ွေမှတ်ချက် အမှတ် ၃၇ 

  အပ ိုဒ် ၂၁။ ။ ငင မ််းချမ််းစွေွာ စိုထ ်းခွေင့်် 

 

၁။ အရ ွရ ွ မှတော်ချ ော် (Remark) 

 

၁။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းပ ိုင်ခွေင့််ဆ ိုသည့်် အထ ခခံလ ူ့အခွေင့််အထ ်းထ ကွာင့််  ပည်သ မျွာ်းသည် တစ်စိုတစရ်ံို်းတည််း 

မ မ က ိုယ်က ို  ိုတ်ထ ွာ်လှစ်ဟ ပန ိုင်ငပ ်း မ မ လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းက ို ပံိုထ ွာ်တည်ထဆွာက် ွာတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င်လွာန ိုင် 

သည်။ လ တ ိုို့သည် အမျွာ်းနှင့််အတ  တစ်စည််းတစ်လံို်းတည််း  ှ ထေချ  ေ်တွေင ် မ မ က ိုယ်မ မ  က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ချျုပ်စ မမံှုက ို 

ကျင့််သံို်းန ိုင်သည့်် စွေမ််း ည်က ို ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ကွာကွေယ်ထပ်းသည့််အတွေက် ယင််းသည် အခွေင့််အထ ်း 

သက်သက်အထေနှင့််ပင် အထ ်းကက ်းထပသည်။ အ ခွာ်းသက်ဆ ိုင် ွာအခွေင့််အထ ်းမျွာ်းနှင့််အတ  ငင မ််းချမ််းစွေွာ စိုထ ်းခွေင့်် 

သည် ဒ မ ိုကထ စ ၊ လ အခွေင့််အထ ်း၊ တ ွာ်းဥပထဒ စ ို်းမ ို်းထ ်းနှင့်် ဗဟို ေါဒတ ိုို့အထပေါ် အထ ခခံသည့််  ပည်သ လ  ို 

ပေါ င်န ိုင်ထသွာ အိုပ်ချျုပ်စ မံမှုစေစတ်စ် ပ်၏ အထ ခခံအိုတ ်မစက် ို  ွေ ွဲ့စည််းထပ်းသည်။ ငင မ််းချမ််းထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် 

စိုထ ်း ွာတွေင်ပေါ င်သ မျွာ်းအတွေက ်မည်သ မဆ ို လွေတ်လပ်စွေွာမျှထ သံို်းစွေ န ိုင်သည့််  ေ်တ ်းမှု ပ် ေ််းတွေင် စ တ်က ်း အကကံ 

ဉွာဏ်နှင့််  ပင််း ပထသွာ  ည်မှေ််းချက်ပေ််းတ ိုင်မျွာ်း ပ ိုမ ိုအွာ်းထကွာင််းလွာထစ ေ် အထ ်းပေါထသွာ အခေ််းကဏ္ဍ၌  ှ သည်။ 

  ိုို့အ ပင်   ိုအကကံဉွာဏ်နှင့််  ည်မှေ််းချက်ပေ််းတ ိုင်မျွာ်းက ို အတ ိုင််းအတွာတစခ်ိုအ   ထ ွာက်ခံ ွာတွေင် သ ိုို့မဟိုတ် 

ဆေ်ို့ကျင် ွာတွေင်လည််း ယင််းအခွေင့််အထ ်းက အထ ်းကက ်းသည်။ ေစေ်ာမှုအတွေက် တ ိုင်တေ််းချက်မျွာ်းက ို  ိုတ်ထ ွာ် 

ထ ပွာဆ ို ေ် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းက ို အသံို်းချသည့််အခေါတွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် မတ ည မှုမျွာ်း၏ အွာ်းလံို်း 

အကျံျု်း င်မှု၊ အွာ်းလံို်းပ ်းထပေါင််းပေါ င်မှုနှင့်် ငင မ််းချမ််းထသွာ ဆံို်း  တ်မျွာ်း  စထ်ပေါ် ေ် အခွေင့််အလမ််းထကွာင််းမျွာ်း  ေ်တ ်း 

ထပ်းသည်။ 

 

၂။   ိုို့အ ပင် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််သည် စ ်းပွေွာ်းထ ်း၊ လ မှုထ ်းနှင့်် ယဥ်ထကျ်းမှုအခွေင့််အထ ်းမျွာ်းအပေါအ င် အ ခွာ်း 

ကျယ် ပေ်ို့သည့်် အခွေင့််အထ ်းအမျ  ျု်းအစွာ်းမျွာ်းက ို အသ အမှတ် ပျုငပ ်း သထ ွာထပေါက်ော်းလည် ေ် အသံို်း ပျုန ိုင်ထသွာ၊ 

အသံို်း ပျုလျက်  ှ ထေထသွာ တေ်  ို်း ှ သည် က   ယွာတစ်မျ  ျု်းလည််း   စ်သည်။ ထ ်း ိုတ်ခံ လ ပိုဂ္ ျုလ်မျွာ်းနှင့်် အိုပ်စို 

  CCPR/C/GC/37 

 မတည််း  တ်ခင် အငပ ်းသတ်အဆင့်် စွာမ  Distr.: အထ ွေထ ွေ 

၂၀၂၀၊ ဇ လ ိုင် ၂၇ 

 

မ  င််း : အဂဂလ ပ် 

 



မျွာ်းအတွေက်လည််း အ  ်းအထ ်းပေါလှသည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ထလ်းစွာ်း ေ်နှင့်် ထသချွာခ ိုင်မွာထစ ေ် ပျက် 

ကွေက် ခင််းသည် ပံိုမေှ်အွာ်း  င့််   နှ ပ်မှု၏  ပယိုဂ်တစခ်ို   စသ်ည်။ 

 

၃။ အ ပည် ပည်ဆ ိုင် ွာ  ပည်သ ူ့ထ ်း ွာနှင့်် န ိုင်ငံထ ်းအခွေင့််အထ ်းဆ ိုင် ွာ သထ ွာတ စွာချျုပ် (ICCPR)၊ အပ ိုဒ် ၂၁ 

၏ ပ မဆံို်းစွာထ ကွာင််းတွေင် “ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အသ အမှတ် ပျု မည်”ဟို  ပဌွာေ််း ွာ်းသည်။ ဤအခွေင့်် 

အထ ်းက ို အ ခွာ်း စွာချျုပ်စွာတမ််းမျွာ်းတွေင်လည််း အ င်အ ှွာ်းထ ွာ် ပ ွာ်းသလ ို အ ခွာ်း န ိုင်ငံတကွာ စွာချျုပ်မျွာ်းတွေင် 

လည််း အလွာ်းတ  အထသ်းစ တ်ထ ွာ် ပ ွာ်းငပ ်း   စ်သည်။ ဥပမွာ - ၎င််းတ ိုို့၏ ရှု မင်သံို်းသပ်ချက်မျွာ်း၊ အဆံို်းသတ် 

စ ်းစမ််းထလ့်လွာချက်မျွာ်း၊ ဆံို်း  တ်ချက်မျွာ်း၊ အေက်အဓ ပပွာယ် ပေ်ဆ ိုမှုဆ ိုင် ွာ လမ််းညွှေ်ချက်မျွာ်းနှင့်် တ ွာ်းထ ်း 

ဆ ိုင် ွာ စ  င်ချက်မျွာ်း   စ်သည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ထလ်းစွာ်း ေ် န ိုင်ငံတကွာဥပထဒတွေင်  ပဌွာေ််း ွာ်းရံိုသွာ 

မက န ိုင်ငံအမျွာ်းစိုကလည််း ၎င််းတ ိုို့၏  ွေ ွဲ့စည််းပံိုအထ ခခံဥပထဒ တွေင် အသ အမှတ် ပျု ွာ်းသည်။ 

 

၄။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််သည် သ ်းသေ်ို့ ည် ွယ်ချက်တစခ်ိုအတွေက် အ ကမ််းမ က်ထသွာ လ အမျွာ်း စိုထ ်းမှု၊ 

မ  ေါဒအွာ်း  င့််  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုမှုပံိုစံထ မွာက်သည့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ကွာကွေယ်ထပ်းသည်။ ယင််းအခွေင့််အထ ်းသည် 

အစိုအ ွေ ွဲ့လ ိုက် ကျင့်် သံိုသည့်် တစဦ််းချင််းအခွေင့််အထ ်းက ို ထ ွာ်ထဆွာင်ထပ်းသည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် ယင််းအခွေင့််အထ ်းက ို 

ထမွေ်း ွာပေါအခွေင့််အထ ်းအ  စ ်  ှ  ပ ိုင်ဆ ိုင ်ခင််းသည် ဆက်စပ်အဂဂေါ ပ်   စသ်ည်။ 

 

၅။ န ိုင်ငံသွာ်း  စ်သ   စ်ထစ၊ န ိုင်ငံသွာ်းမ  စ်သ   စထ်စ လ တ ိုင််းတွေင် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့်် ှ သည်။ ယင််းအခွေင့်် 

အထ ်းက ို ဥပမွာ န ိုင်ငံ ခွာ်းသွာ်းမျွာ်း၊ ထ  ွဲ့ထ ပွာင််းသ မျွာ်း (တ ွာ်း င်အထ ွာက်အ ွာ်း ှ သ   စ်ထစ မ ှ သ    စ်ထစ)၊ 

ခ ိုလံှုခွေင့််ထလျှွာက် ွာ်းသ မျွာ်းနှင့်် ဒိုကခသည်မျွာ်းအ ပင် န ိုင်ငံမ ့်ပိုဂ္ ျုလ်မျွာ်းလည််း ကျင့််သံို်းန ိုင်သည်။ 

 

၆။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို ထေ ွာဌွာေတစခ်ို  ပင်ပ၊ အတွေင််းနှင့်် အွေေ်လ ိုင််းထပေါ်၌  စ်ထစ၊ အမျွာ်း ပည်သ နှင့်် 

ဆ ိုင်ထသွာထေ ွာနှင့်် ပိုဂ္လ ကပ ိုငထ်ေ ွာ၌   စ်ထစ၊ စသ  င့်် သက်ဆ ိုင် ွာ ထေ ွာမျွာ်း၌  စ်ထစ မည်သည့််ထေ ွာတွေင် 

 ပျုလိုပ်သည်  စ်ထစ အပ ိုဒ် ၂၁ က ကွာကွေယထ်ပ်းသည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် ဆနဒ ိုတ်ထ ွာ်ပွေ ၊ 

ကေ်ို့ကွေက်ဆနဒ ပပွေ ၊ အစည််းအထ ်း၊ စိုရံို်းမှု၊   ိုင်သပ တ်၊ ဆ မ ်း ွေေ််းလမ််းထလျှွာက်ပွေ နှင့်် ရိုတ်တ က်  စထ်ပေါ်လွာထသွာ 

လ စိုလ ထ ်းတ ိုို့အပေါအ င် ပံိုစမံျွာ်းစွေွာ  င့််  ှ န ိုင်သည်။ ယင််းပွေ မျွာ်းသည် စကရ်ံိုအလိုပ်ရံို ပင်ပတွေင် အလိုပ်သမွာ်းမျွာ်း 

စိုထ ်းသပ တ်ထမှွာက်သက ့်သ ိုို့ တစ်ထေ ွာတည််းအငင မ်လိုပ်ထဆွာင်သည့်် သပ တ်ပွေ  သ ိုို့မဟိုတ် စ တေ််းလှည့််လည် ခင််း 

နှင့်် ချ  တက် ခင််းက ့်သ ိုို့ ထ ွွဲ့လျွာ်းသပ တ်ဆနဒ ပပွေ မျွာ်းပင်  စထ်စ အပ ိုဒ် ၂၁ က ကွာကွေယထ်ပ်း ွာ်းသည်။ 

 

၇။   စ် ပ်အမျွာ်းအ ပွာ်းတွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် အ ငင််းပွေွာ်းစ ွာထကွာင််းထသွာ  ည် ွယ်ချက် 

မျွာ်းက ို လက်က ိုင် ွာ်းလိုပ်ထဆွာင် ခင််း မဟိုတ်သလ ို စိုထ ်းမှုမျွာ်းထ ကွာင့််   စ်ထပေါ်ထသွာ ပျက်စ ်းမှုမှွာလည််း အေည််း 

ငယ် သ ိုို့မဟိုတ် လံို်း မ ှ ထပ။ စိုထ ်း  ခင််း၏  ည် ွယခ်ျက်မျွာ်းသည် ဥပမွာအွာ်း  င့်် အမျ  ျု်းသွာ်းထေို့ (န ိုင်ငံထတွာ်ထေို့) 

ကျင််းပ ေ် သ ိုို့မဟိုတ် အွာ်းကစွာ်းပွေ တစခ်ို၏  လဒ်က ို ထအွာင်ပွေ ခံကျင််းပ ေ်အတွေက ်  စထ်ကွာင််း  စန် ိုင်သည်။ သ ိုို့ ွာ 

တွေင် တစ်ခေါတထလတွေင် အ ငင််းပွေွာ်း ွေယ် ွာ အကကံဉွာဏ် သ ိုို့မဟိုတ်  ည် ွယ်ချက်မျွာ်းက ို ထ ွာ်ထဆွာင် ေ် ငင မ််းချမ််း 



ထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို အသံို်း ပျုတတ်သည်။ ၎င််းတ ိုို့၏ ကက ်းမွာ်းမှုအတ ိုင််းအတွာ သ ိုို့မဟိုတ် သ ွာ က   ခ ိုက်ပျက်စ ်းမှု 

က ို   စ်ထစန ိုင်သည်၊ ဥပမွာ ယွာဥ်အသွေွာ်းအလွာ၊ လ အသွေွာ်းအလွာ သ ိုို့မဟိုတ် စ ်းပွေွာ်းထ ်း လိုပ်ငေ််းထဆွာင်တွာမျွာ်းက ို 

  ခ ိုက်ထစန ိုင်သည်။  ည် ွယ်ချက် ှ  ှ    စ်ထစ၊ မ ှ     စထ်စ ဤထောက်ဆက်တွေ    စ ်ပ်မျွာ်းထ ကွာင့်် ယင််းစိုထ ်းမှု 

မျ  ျု်း ခံစွာ်းခွေင့်် ှ သည့်် ကွာကွေယ်မှုက ို သံသယမ ှ ထစ ။   ခ ိုက်ပျက်စ ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် အနတ ွာယ်   စ်ထကွာင််း  စ်ထစန ိုင် 

သည့်် အဆင့်် ှ ထသွာ   စ ်ပ်မျ  ျု်းက ို စွာချျုပ်ပေါ မ ထ ွာင်မျွာ်းအတွေင််း စ မံခေ်ို့ခွေ  မည်။ 

 

၈။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အသ အမှတ် ပျု ခင်အွာ်း  င့်် စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံ(အစ ို်း )မျွာ်းအထေ  င့်် ယင််းအခွေင့်် 

အထ ်းက ို ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှုမ ှ    ကျင့််သံို်းန ိုင်ထ ်း ထလ်းစွာ်း ေ်နှင့်် ထသချွာခ ိုင်မွာထအွာင် လိုပ်ထဆွာင်ထပ်း ေ်  တတ ွာ်း 

 ှ လွာသည်။ ဤအချက်ထ ကွာင့်် န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို အွာမခံချက်မ ှ သည့််  ကွာ်း င်စွေက် က်မှု 

မပေါ   လိုပ်ထဆွာင်ခွေင့်် ပျု ေ၊် ဤအခွေင့််အထ ်းက ို ကျင့််သံို်း ခင််းအွာ်း စ စဥ်ပံ့်ပ ို်းထပ်း ေ်နှင့်် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို 

ကွာကွေယ်ထပ်း ေ် လ ိုအပ်လွာသည်။ အပ ိုဒ် ၂၁ ၏ ဒိုတ ယစွာထ ကွာင််း၌ ကေ်ို့သတ်လ ိုို့ န ိုင်သည့်် ထောက်ခံအချက်မျွာ်း 

က ို ထ ွာ ်ပ ွာ်းထသွာ်လည််း ယင််းက ့်သ ိုို့ ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို ထ ွာင်ကျဥ််းထအွာင် ချံျုွဲ့ ွာ်း မည်။  ပဌွာေ််းန ိုင်ထသွာ 

ကေ်ို့သတ်ချက်မျွာ်းတွေင်လည််း အကေ်ို့အသတ် ှ ထေသည်။ 

 

၉။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အ ပည့််အ ကွာကွေယထ်ပ်း ခင််းဆ ိုသည်မှွာ အ ခွာ်းအခွေင့််အထ ်းမျွာ်း၊ မ ကွာခဏ 

အွာ်း  င့်် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအွာ်း  င့်် အ ပေ်အလှေ်  စပ်ထေထသွာ အခွေင့််အထ ်းမျွာ်း၊ တ တ ပပထ ပွာ လျှင် လွေတ်လပ် 

စွေွာ ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုခွေင့််၊ လွေတ်လပ်စွေွာအသင််းအ ွေ ွဲ့  ွေ ွဲ့စည််းခွေင့််နှင့်် န ိုင်ငံထ ်းတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င်ခွေင့််တ ိုို့က ိုပေါ ကွာကွေယ် 

ထပ်း ွာ်းသည့််အခေါမှသွာ   စန် ိုင်ထပသည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကွာကွေယ်ထပ်း ခင််းသည် မ ကွာခဏအွာ်း  င့်် 

ပ ိုမ ိုကျယ် ပေ်ို့ထသွာ  ပည်သ ူ့ထ ်း ွာနှင့်် န ိုင်ငံထ ်း ွာအ ပင် စ ်းပွေွာ်းထ ်း၊ လ မှုထ ်းနှင့်် ယဥ်ထကျ်းမှုအခွေင့််အထ ်းမျွာ်းအွာ်း 

သ  ှ ော်းလည်သထ ွာထပေါက် ွာ်း ခင််းအထပေါ်တွေင်လည််း မ တည်သည်။ လ တစဦ််းတစထ်ယွာက်ချင််းအထေ  င့်် လိုပ် 

ထဆွာင်မှုသည် အပ ိုဒ် ၂၁ ကွာကွေယထ်ပ်း ွာ်းသည့်် ထ ွာင်က ိုထကျွာ်လွေေ်သွေွာ်းထသွာ အထေအ ွာ်းမျ  ျု်း၊ ဥပမွာ   ိုသ မျွာ်း 

သည် အ ကမ််း က်သည့်် အ ပျုအမ မျွာ်း လိုပ်ထဆွာင်သည့်် အထေအ ွာ်းမျ  ျု်းတွေင်၊ ၎င််းတ ိုို့သည် စွာချျုပ်ပေါ ၎င််းတ ိုို့၏ 

အ ခွာ်းအခွေင့််အထ ်းမျွာ်းက ို ပ ိုင်ဆ ိုင် ွာ်းဆ   စင်ပ ်း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််နှင့်် ပတ်သက်၍ လ ိုက် က်သင့််ထတွာ် ွာ ကေ်ို့ 

သတ်မှုနှင့်် ပ တ်ဆ ိုို့မှုမျွာ်း လိုပ်ထကွာင််းလိုပ်န ိုင်သည်။ 

 

၁၀။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ပျုလိုပ်သည့်် ပံိုစနံှင့်် စိုထ ်း သည့်် ထောက်ခံဆက်စပ်အထ ကွာင််း င််းမျွာ်းသည် အချ  ေ်နှင့််အမျှ 

ထ ပွာင််းလ ထေသည်။ အ ပေ်အလှေ်အထေ  င့်် ဤအချက်သည် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက စိုထ ်းမှုမျွာ်းအထပေါ် ချဥ််းကပ်ပံို 

အထပေါ်လည််း သက်ထ ွာက်မှု  ှ သည်။ ဥပမွာ အသစ် ွေက်ထပေါ်လွာထသွာ ဆက်သွေယ်ထ ်းေည််းပညွာမျွာ်းထ ကွာင့်် 

လက်ထတွေွဲ့  တွေင် လ ချင််းဆံို၍ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို စ စဥ် ေ်၊ ပ ်းထပေါင််းပေါ င် ေ်နှင့်် ထစွာင့်် ကည့်် ေ်အတွေက် အွေေ်လ ိုင််း 

ထပေါ်၌ တစစ်ိုလံို်း   စ်ထစ၊ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််း  စ်ထစ စိုထ ်း ေ်နှင့်် အထ ်းကက ်းထသွာ အခေ််းကဏ္ဍမှ လိုပ်ထဆွာင် ေ်  

အခွေင့််အလမ််းမျွာ်း   စ်ထပေါ်လွာသည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် အဆ ိုပေါဆက်သွေယ်မှုမျွာ်းက ို  ကွာ်း င်ထနှာင့််ယကှ် ခင််းသည် စိုထ ်းမှု 

မျွာ်းက ို ပ တ်ပင်တွာ်းဆ ်းသည်ဟ ထသွာ အဓ ပပွာယ်သက်ထ ွာက်သည်။ စံိုစမ််းထ ွာက်လှမ််းထ ်းေည််းပညွာမျွာ်းက ို 

အ ကမ််း က်ငခ မ််းထ ခွာက်မှုမျွာ်းက ို တွာ်းဆ ်း ေ်နှင့််  ပည်သ လ  ိုက ို ကွာကွေယ ်ေ် အသံို်း ပျုန ိုင်ထသွာ်လည််း   ိုေည််း 



ပညွာမျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းနှင့်် ထ ်းမ ှကည့််ထေသ မျွာ်း၏ ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့််နှင့်် အ ခွာ်း 

အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းက ို ချ  ျု်းထ ွာက်န ိုင်ငပ ်း ဥပထဒကထပ်း ွာ်းထသွာ  ပ ိုင်ခွေင့််မျွာ်းအထပေါ် ငခ မ််းထ ခွာက်မှုတစ် ပ်   စ်ထေန ိုင် 

ထပသည်။   ိုို့အ ပင် လက် ှ တွေင ် အမျွာ်း ပည်သ   င် ွေက်အသံို်း ပျုထေန ိုင်ထသွာ ေယ်ပယ/်ထေ ွာ (အွေေ်လ ိုင််းက ို 

ဆ ိုလ ိုသည်) မျွာ်းနှင့်် ဆက်သွေယ်ထ ်းပလက်ထ ွာင််းမျွာ်းက ို ပိုဂ္လ ကပ ိုင်နှင့်် အ ခွာ်းထသွာ ပံိုစံမျွာ်း  င့််   ေ််းချျုပ်မှု 

မှွာလည််း ကက ်း ွေွာ်းလွာထေသည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ လိုပ်ငေ််းေယ်ပယမ်ျွာ်းသည် အပ ိုဒ် ၂၁ က  ပဌွာေ််းသတ်မှတ် 

 ွာ်းသည့်် ဥပထဒမ ထ ွာင်က ို ထခတ်နှင့််ထလျွာ်ည စွေွာ ော်းလည်သထ ွာထပေါက်ထအွာင်  ပေ်ဆ ိုငပ ်း အသ ထပ်း ေ် 

လ ိုအပ်သည်။ 

 

(၂) ငငြိမော်ေးချမော်ေးစ ွ စုရ ေးခွငော့််၏ နယော်ပယော်အ ျယော်အ နော်ေး 

 

၁၁။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုတွေင် တစ်စံိုတစထ်ယွာက်၏ ပေါ င်မှုက ို အပ ိုဒ် ၂၁ ၏ မ  စ်မထေလ ိုအပ်ထသွာ အဆင့််နှစ်ဆင့်် 

လိုပ်ငေ််းစဥ်က ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်း ခင််းသည်မှွာ ခ ိုင်မွာထသချွာ မည်။ ပ မဦ်းစွေွာ   ိုသ ၏ လိုပ် ပ်/လိုပ်ထဆွာင်မှု 

သည် ဤအခွေင့််အထ ်းက ထပ်း ွာ်းသည့်် ကွာကွေယ်မှု ထ ွာင်အတွေင််းကျထ ွာက်မထ ွာက် ဦ်းစွေွာထသချွာ မည်။ 

ဤအခွေင့််အထ ်းတွေင် “ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှု”တစ်ခိုတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င်မှုအ   (ဤအပ ိုင််းတွေင် ထ ွာ် ပ ွာ်းသလ ို) 

ပေါ င်သည်။ အကယ်၍ ခ ိုင်မွာပေါက န ိုင်ငံထတွာ်က ပေါ င်သ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းက ိုထလ်းစွာ်းငပ ်း ထသချွာခ ိုင်မွာ 

ထစ မည် (အပ ိုင််း ၃ တွေင် ထ ွာ ်ပ ွာ်းသလ ို) ဒိုတ ယအထေ  င့်် ဤအခွေင့််အထ ်းက ိုကျင့််သံို်းပ ိုင်ခွေင့််အထပေါ် တစ်စံို 

တစ် ွာ ကေ်ို့သတ် ွာ်း ခင််းမျွာ်းသည်   ိုထောက်ခံဆက်စပ်အထ ခအထေအတွေင််း (အပ ိုင််း ၄ တွေင် ထ ွာ် ပ ွာ်းသလ ို) 

တ ွာ်း င်မှု ှ မ ှ  ခ ိုင်မွာထသချွာ မည်   စ်သည်။ 

 

၁၂။ “စိုထ ်းမှု”တစ်ခို၌ ပေါ င် ခင််းတွေင် မ မ က ိုယ်က ိုယ်  ိုတ်ထ ွာ် ပ ခင််းစသည့််  ည် ွယ်ချက်တစ်ခိုအတွေက် လ  

အမျွာ်းစိုထ ်း ေ် စ စဥ် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပေါ င် ခင််း၊ အထ ်းက စစတစ်ခိုအထပေါ် မ မ အ မင်က ို ထပ်းသ  ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

စ တ်က ်းအကကံဉွာဏ်မျွာ်း  လှယ် ခင််းတ ိုို့ ပေါ င်သည်။ လ အိုပ်စိုတစ်စို၏ စည််းလံို်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် အမှတ်လကခဏွာ 

တစ် ပ်က ို အခ ိုင်အမွာ ိုတ်ထ ွာ ်ပသ ေ် သ ိုို့မဟိုတ် လ သ  ှင် ကွာ်းထ ကညွာ ေ် စိုထ ်းမှုက ို လိုပ်ထဆွာင်န ိုင်သည်။ 

စိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် ယင််းသ ိုို့ထသွာ  ည် ွယ်ချက်မျွာ်းအ ပင် အ ခွာ်း ည် ွယ်ချက်ပေ််းတ ိုင်မျွာ်းလည််း  ှ ထကွာင််း ှ န ိုင် 

သည်။ သွာဓကဆ ို ထသွာ် အပ ိုဒ် ၂၁ ကပ  ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းသည့်် ထ ျွာ်ထ  ထ ်း၊ ယဥ်ထကျ်းမှု၊  ွာသွာထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

စ ်းပွေွာ်းထ ်းလိုပ်ငေ််းဆ ိုင် ွာ  ည် ွယခ်ျက်မျွာ်း  စ်သည်။ 

 

၁၃။ စိုထ ်း ခင််း၏ သထ ွာတ ွာ်းအ  လ စိုရံို်းသည့််အခေါတွေင် ပေါ င်သ  တစ်ဦ်း က် ပ ိုန ိုင်သည်ဟို သတ်မှတ် ွာ်း 

သလ ို စွာချျုပ်အ  တစက် ိုယ်ထတွာ် ဆနဒ ပသ သည် စွာချျုပ်ကထပ်း ွာ်းသည့်် အလွာ်းတ  အကွာအကွေယ်မျွာ်း ဥပမွာ 

အပ ိုဒ် ၁၉ က ို ခံစွာ်းကျင့််သံို်းန ိုင်ထပသည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ိုကျင့််သံို်း ခင််းသည ် ပံိုမှေ်အထေအ ွာ်းအ  လ  

အွာ်း  င့််   ထတွေွဲ့ငပ ်း စိုထ ်း ခင််းနှင့်် သက်ဆ ိုင်သည်ဟို သထ ွာထပေါက် ော်းလည် ွာ်းထသွာ်လည််း အပ ိုဒ် ၂၁ က 

ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းထသွာ ေယ်ပယသ်ည် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို အထ ်းတစ်ထေ ွာမှ ပ ်းထပေါင််း ပေါ င် ခင််း၊ စ စဥ် ခင််းမျွာ်း   

ကျယ် ပေ်ို့သည်၊ ဥပမွာ - အွေေ်လ ိုင််း။ 



 

၁၄။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို စ စဥ်သ မျွာ်းအထေ  င့်် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း လ ိုအပ်သည့််  ပင်ဆင်မှုလိုပ်ထဆွာင်န ိုင် 

 ေ်အတွေက ် ကက ျုတင်အသ ထပ်းချ  ေ်   ှ  ေ် မျွာ်းထသွာအွာ်း  င့်် ကက ျုတင်စ စဥ်ထလ့် ှ သည်။ သ ိုို့ ွာတွေင် ပံိုမှေ်အွာ်း  င့်် 

လတ်တထလွာ  စ ်ပ်မျွာ်းက ို တ ိုက်ရ ိုက်တံိုို့ ပေ်သည့်် ထ ှွာင်တခင်စိုထ ်းမှုက ို ကက ျုတင်ည  န ှုင််း ွာ်းငပ ်းသွာ်း  စ်ထစ 

မ ွာ်း ထသ်း    စ်ထစ အပ ိုဒ် ၂၁ က တေ််းတ  ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းသည်။ စိုထ ်းမှုတစခ်ို  စ်ထပေါ်သည့််အခေါ တေ် ပေ် 

စိုထ ်းမှု (တေ် ပေ်ဆနဒ ပပွေ )မျွာ်းသည်လည််း အ ခွာ်းတစ်ခိုက ို ကေ်ို့ကွေက်ထ ကွာင််း ပသ ေ်   စ်ထပေါ်ထလ့် ှ သည်။ 

  ိုစိုထ ်းမှု နှစ်မျ  ျု်းစလံို်းသည် အပ ိုဒ် ၂၁ က ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းထသွာ ထ ွာင်အတွေင််း  ှ သည်။ 

 

၁၅။ “ငင မ််းချမ််းထသွာ”စိုထ ်းမှုတစ်ခိုသည် ကျယ်ထ ပွာ ပင််း ေ်သည့်် အ ကမ််း က် ခင််း သွေင် ပင်လကခဏွာထဆွာင် 

သည့််စိုထ ်းမှုနှင့်် ဆေ်ို့ကျင် က်  စ်သည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် “ငင မ််းချမ််းထသွာ” နှင့်် “အ ကမ််းမ က်ထသွာ”ဟ ထသွာ အသံို်း 

အနှုေ််းမျွာ်းက ို ဤဆက်စပအ်ထ ခအထေတွေင် အ ပေ်အလှေ်သံို်းစွေ သွေွာ်းမည်  စသ်ည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််ဆ ိုသည်မှွာ 

အေက်အဓ ပပွာယ်အွာ်း  င့်် အ ကမ််း က် ခင််းက ို အသံို်းချ၍ ကျင့််သံို်း ထသွာ အ ွာ မဟိုတ်တေ် ွာထပ။ အပ ိုဒ် ၂၁ ၏ 

ဆက်စပ်အထ ခအထေအ  “အ ကမ််း က် ခင််း”တွေင် ပံိုမှေ်အွာ်း  င့်် စိုထ ်းသ မျွာ်းက အ ခွာ်းသ မျွာ်းက ို ဒဏ် ွာ ထအွာင် 

သ ိုို့မဟိုတ် ထသဆံို်းထအွာင်၊ သ ိုို့မဟိုတ် အထဆွာက်အအံိုမျွာ်း  ပင််း ေ်စွေွာ   ခ ိုက်ပျက်စ ်းထအွာင် က ိုယ်  လက်ထ ွာက် 

အင်အွာ်းသံို်း ခင််း ပေါ င်သည်။ တွေေ််း ခင််းနှင့်် တွေေ််း ိုတ ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ယွာဥ် သ ိုို့မဟိုတ် လမ််းသွေွာ်းလမ််းလွာမျွာ်း၏ 

ထ ွွဲ့လျွာ်းသွေွာ်းလွာမှု   ခ ိုက်ပျက်စ ်းထအွာင် သ ိုို့မဟိုတ် ေ စစဓ  လိုပ်ငေ််းထဆွာင်တွာမျွာ်း ပျက်စ ်းထအွာင် လိုပ်ထဆွာင် 

 ခင််းသည် “အ ကမ််း က်မှု”အ  စ် မသက်ထ ွာက်ထပ။ 

 

၁၆။ အကယ်၍ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအတွေင််း ပေါ င်သ မျွာ်း၏ အ ပျုအမ သည် ငင မ််းချမ််းသည်ဆ ိုပေါက   ိုစိုထ ်းမှုက ို 

စ စဥ်သ နှင့်် ပေါ င်စိုထ ်းသ မျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုနှင့််သက်ဆ ိုင်သည့်် အချ  ျုွဲ့ထသွာ  ပည်တွေင််းဥပထဒသတ်မှတ်ချက်မျွာ်းနှင့်် 

မက ိုကည် သည့််တ ိုင်၊ စိုထ ်းသ မျွာ်းသည် အပ ိုဒ် ၂၁ က ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းထသွာ ထ ွာင်က ိုထကျွာ်လွေေ်သည်ဟို 

  ိုဥပထဒအ ပင်  စ်ထစ မသတ်မှတ် ။ လ အိုပ်စိုလ ိုက်လိုပ်ထဆွာင်ထသွာ အ ပ် က် အွာဏွာ  ဆေ်ထ ်းလှုပ် ှွာ်းမှု 

(civil disobedience) သ ိုို့မဟိုတ် တ ိုက်ရ ိုက် လိုပ်ထဆွာင်ထသွာ လှုပ် ှွာ်းမှု/ကမပ် ေ််းမျွာ်းသည် အ ကမ််းမ က်ပေါက 

အပ ိုဒ် ၂၁ က ကွာကွေယ်ထပ်းန ိုင်သည်။ 

 

၁၇။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် မငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်း ကွာ်း ယတ  ပတ် ခွာ်းော်းထပ်း ွာ်းထသွာ မျဥ််း 

ဟ ၍ အငမ တထစ မ ှ ပေါ။ သ ိုို့ထသွာ် စိုထ ်းမှုမျွာ်း၏ ငင မ််းချမ််းမှုနှင့််ပတ်သက်၍ သံို်းသပ်စဥ််းစွာ်း ွာတွေင်   စန် ိုင်ထ ခ ှ မ ှ  

အထ ခခံယ ဆချက် တစ ်ပ်  ှ သည်။   ိုို့အ ပင် စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်ထသွာ အချ  ျုွဲ့ပိုဂ္ ျုလ်မျွာ်း၏ တစသ် ်းတစ် ခွာ်း အ ကမ််း 

 က်မှု လိုပ် ပ်က ို အ ခွာ်းသ မျွာ်း၊ စ စဥ်သ နှင့််   ိုစိုထ ်းမှုတစခ်ိုလံို်းနှင့်် သက်ဆ ိုင်သည်ဟို ထကွာက်ချက်မချသင့််ထပ။ 

  ိုို့ထ ကွာင့်် စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအတွေင််း အချ  ျုွဲ့ထသွာ ပေါ င်သ မျွာ်းက ို အပ ိုဒ် ၂၁ က ကွာကွေယ်ထပ်းချ  ေ်တွေင ်  ိုစိုထ ်းမှု အတွေင််း 

မှ အ ခွာ်းသ မျွာ်းက ို မကွာကွေယ် ွာ်း    ှ ထေန ိုင်သည်။ 

 



၁၈။ စိုထ ်းမှုတစ ်ပ် ငင မ််းချမ််းသလွာ်း မငင မ််းချမ််း  ်းလွာ်းဟ ထသွာ ထမ်းခွေေ််းက ို စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း ံမှ 

ထပေါက် ွေွာ်း သည့်် အ ကမ််း က်မှုက ို  ည်ညွှေ််း၍ ထ  ဆ ို မည်။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် ၎င််းတ ိုို့က ိုက ိုယ်စွာ်း ပျု 

သည့််  ပစ်မှုကျ ်းလွေေ် ေ် ထ ်းမဆှွေထပ်းထေသ မျွာ်းက ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုတစ်ခိုအတွေင််း ပေါ င်သ မျွာ်းအထပေါ် 

အ ကမ််း က် ခင််းထ ကွာင့််   ိုစိုထ ်းမှုက ို မငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှု  စ်သည်ဟို မသတ်မှတ်ထစ ။   ိုို့အ ပင် စိုထ ်းမှု 

တစ် ပ်က ို အမျွာ်း ပည်သ  လ တစ်စိုက အ ကမ််း က် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် တေ် ပေ်ဆနဒ ပထသွာ အိုပ်စိုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက 

အ ကမ််း က် ခင််းထ ကွာင့််လည််း ေဂ ိုစိုထ ်းမှုက ို မငင မ််းချမ််းထသွာ စိုထ ်းမှုဟို မသတ်မှတ်ထစ ။ 

 

၁၉။ စိုထ ်းမှုတစ်ခို မစမ  သ ိုို့မဟိုတ်   စ်ထပေါ်ထေစဥ် အထတွာအတွေင််း   ိုစိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းသည် အ ခွာ်း 

သ မျွာ်းက ို အ ကမ််း က် ေ် အွာ်းထပ်းလံှုွဲ့ထဆွာ်ထေငပ ်း   ိုလိုပ် ပ်မျွာ်းထ ကွာင့်် အ ကမ််း ကမ်ှု  စပ်ွေွာ်း ေ် အထ ကွာင််း 

 ှ သည်ဟ ၍ လည််းထကွာင််း၊ စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းသည် အ ကမ််း က်လ ိုသည့်် ည် ွယ်ချက်မျွာ်း ှ ငပ ်း   ိုသ တ ိုို့ 

အထပေါ် လိုပ်ထဆွာင် ေ် စ စဥ်ထေသည် ဟ ၍လည််းထကွာင််း၊ သ ိုို့တည််းမဟိုတ်   ိုသ တ ိုို့အထပေါ် အ ကမ််း က်မှုသည် 

  စထ်တွာ့်မည့််အထေအ ွာ်းတွေင် ှ ထေသည် ဟ ၍လည််းထကွာင််း အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ခ ိုင်လံိုသည့််အထ ွာက်အ ွာ်း 

မျွာ်း တင် ပန ိုင်ပေါက စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအတွေင််းမှ ပေါ င်သ အချ  ျုွဲ့၏ အ ပျုအမ လိုပ် ပ်သည် အ ကမ််း က်သည်ဟို ယ ဆ 

ထကွာင််း ယ ဆန ိုင်သည်။  

 

၂၀။ ဓွာတ်ထငွေွဲ့ကွာမျက်နှာလံို်း (gas-mask) သ ိုို့မဟိုတ် ထခေါင််းထဆွာင််း စသည့်် လက်ေက် သ ိုို့မဟိုတ် အကွာ 

အကွေယ်က   ယွာမျွာ်း၊ သ ိုို့တည််းမဟိုတ်   ိုအ ွာမျွာ်းအ  စ် ရှု မင်ခံ န ိုင်ထသွာ အ ွာ တတျုမျွာ်းက ို စိုထ ်းမှုအတွေင််း 

ပေါ င်သ မျွာ်းက သယ်ထဆွာင် ခင််းသည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း၏ အ ပျုအမ /လိုပ် ပ်က ို အ ကမ််း က်သည်ဟို 

ယ ဆ ေ် အမှေ်တကယ် လံိုထလွာက်ခ ိုင် မွာ ခင််းမ ှ ထပ။ ယင််းက ို က စစတစ်ခိုချင််းစ အလ ိုက် အထ ခခံငပ ်း 

ဆံို်း  တ် မည်။   ိုို့အ ပင် အ ခွာ်း ည့််သွေင််းစဥ််းစွာ်းစ ွာ အထ ကွာင််း င််းမျွာ်း၊ လက်ေက်က ိုင်ထဆွာင်မှုနှင့်် ပတ်သက် 

သည့််  ပည်တွေင််းစည််းမျဥ််းစည််းကမ််းမျွာ်း (အ  ်းသ  င့်် ထသေတ်)၊  ပည်တွေင််း ယဥ်ထကျ်းမှုအထလ့်အ မျွာ်း၊ အ ကမ််း 

 ကလ် ိုသည့််  ည် ွယ်ချက် ှ သည့်် အထ ွာက်အ ွာ်း  ှ မ ှ နှင့််   ိုက ့်သ ိုို့ထသွာ အ ွာ တထျုမျွာ်း ှ  ခင််းထ ကွာင့်် 

အ ကမ််း က်မှု  စ်န ိုင်ထ ခ ှ မှုတ ိုို့ထပေါ်တွေင်လည််း မ တည်သည်။ 

 

၃။ ငငြိမော်ေးချမော် ေးစွ စရု ေးခွငော့််နှငော့်် စပော်လျဥော်ေး၍ စ ချျုပော်အဖွ ွဲ့ ငော်နြို ငော်ငံမျ ေး၏ တ  နော် တတ  ေးမျ ေး 

 

၂၁။  စွာချျုပ်အ  စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းသည် စွာချျုပ်တွေင်ပေါ ှ ထသွာ အခွေင့််အထ ်းအွာ်းလံို်းက ို “ထလ်းစွာ်း ေ်နှင့်် 

ခ ိုင်မွာ ထသချွာထအွာင် လိုပ်ထဆွာင်ထပ်း ေ်” (အပ ိုဒ် ၂ (၁))၊ ဤ ည် ွယ်ချက် အ ထ မွာက်ထအွာင် မင် ေ် 

ဥပထဒထ ်း ွာနှင့်် အ ခွာ်းထသွာ အစ အမံမျွာ်း ထဆွာင် ွက် ေ် (အပ ိုဒ် ၂ (၂)) နှင့်် တွာ ေ်ခံမှု ှ ထစ ေ်နှင့်် 

စွာချျုပ်ပေါအခွေင့််အထ ်းမျွာ်း ချ  ျု်းထ ွာက်ခံ   ခင််းအထပေါ်   ထ ွာက်ထသွာ ကိုစွာ်းမှုမျွာ်း ပံ့်ပ ို်းထပ်း ေ် (အပ ိုဒ် ၂ (၃)) 

တွာ ေ် ှ သည်။    ိုို့ထ ကွာင့်် အချ  ျုွဲ့က စစမျွာ်းတွေင်  ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အပ ိုဒ် ၂၁ ပေါ စမံ မျွာ်းနှင့်် အည  

ကေ်ို့သတ်ထကွာင််းကေ်ို့သတ်န ိုင်ထသွာ်လည််း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််တွေင် ဤထ မွာက်မျွာ်းစွေွာထသွာ အစ တ်အပ ိုင််းမျွာ်း 

ပေါ င်သည်။ 



 

 

၂၂။ စိုထ ်းမှု ပျုလိုပ် သည့််  ည် ွယ်ချက်မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် စိုထ ်းမှုနှင့််ပတ်သက်ငပ ်း  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုလ ိုသည့်် 

အထ ကွာင််းအ ွာတ ိုင််းက ို စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်သ မျွာ်းအွာ်း န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းက လွေတ်လပ်စွေွာ ဆံို်း  တ်ပ ိုင်ခွေင့်် ထပ်း ွာ်း  

မည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် ငင မ််းငင မ််းချမ််းချမ််းစိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့််ပတ်သက်၍ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း၏ က ိုင်တွေယ်ထ   ှင််းမှုနှင့်် ကေ်ို့သတ် 

မှုတ ိုင််းသည် မ အွာ်း  င့်် “အထ ကွာင််းအ ွာထပေါ် မမ တည်ထသွာ ပံိုစံ” (Content neutral) (မည်သည့်် အထ ကွာင််းဆ ို 

ခွေင့်် ပျုငပ ်း မည်သည့််အထ ကွာင််းဆ ို ခွေင့််မ ပျုသည့််ပံိုစံမျ  ျု်း မဟိုတ်   အချ  ေ်၊ ထေ ွာ စသည်တ ိုို့နှင့်် ပတ်သက်၍သွာ 

စည််း ကပ်သည့်် ပံိုစံမျ  ျု်း)   စ ်မည်။ စိုထ ်းမှုတွေင ်ပေါ င်သ မျွာ်းက မည်သ မည် ေါ  စ်သည်ဆ ိုထသွာ အချက် သ ိုို့မဟိုတ် 

၎င််းတ ိုို့နှင့်် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း ကွာ်း ဆက်ဆံထ ်းပံိုစကံ ို အထ ခမခံ ။   ိုို့အ ပင် တချ  ျုွဲ့ထသွာ အထ ခအထေမျွာ်းတွေင် စိုထ ်းမှု 

မျွာ်း၏  “အချ  ေ်၊ ထေ ွာနှင့်် အ ပျုအမ ”တ ိုို့သည် အပ ိုဒ် ၂၁ အ  တ ွာ်း င်ကေ်ို့သတ်ချက်မျွာ်း  ှ ထေန ိုင်သည့်် အခေါမျ  ျု်း၌ 

စိုထ ်းမှုမျွာ်း၏  ိုတ်ထ ွာ ်ပသတတ်သည့်် ပင်က ိုယ်သ ွာ အ  စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်သ မျွာ်းသည် တတ်န ိုင်သမျှ 

၎င််းတ ိုို့ချ  ေ် ွယ်သည့်် ဦ်းတည်ပ  သတ် “ မင်န ိုင်၊  ကွာ်းန ိုင်ထသွာထ ွာင်”အတွေင််း စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို လိုပ်ထဆွာင်န ိုင်ပ ိုင်ခွေင့်် 

 ှ  မည်။ 

 

၂၃။ စိုထ ်းမှု မ ပျုလိုပ်မ ၊ လိုပ်ထေစဥ်အထတွာအတွေင််းနှင့်် လိုပ်ထဆွာင်ငပ ်းထောက်တွေင် န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းသည် ငင မ််း 

ငင မ််းချမ််းချမ််းစိုထ ်းမှုက ို ထလ်းစွာ်း ေ်နှင့်် ထသချွာခ ိုင်မွာထစ ေ်  တတ ွာ်း ှ  ွာ ၎င််းတ ိုို့၌ အထပေါင််းသထ ွာထ ွာ အနိုတ် 

သထ ွာပေါထဆွာင်ထသွာ တွာ ေ်မျွာ်း ှ သည်။ အနိုတ်သထ ွာထဆွာင်ထသွာ တွာ ေ်တွေင ်ငင မ််းချမ််းထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို 

အထ ကွာင််းမ ့်  င်ထ ွာက်စွေက် က် ခင််းမ ပျု  ဆ ိုထသွာအချက် ပေါ င်သည်။ ဥပမွာအွာ်း  င့်် န ိုင်ငံမျွာ်းသည်  ငင််း 

ထလွာက်စ ွာမ ှ ထသွာ အထ ကွာင််းအကျ  ျု်းည ညွေတ်မှုမ ှ    ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို တွာ်း မစ ်ခင််း၊ ကေ်ို့သတ် 

 ခင််း၊ ပ တ်ဆ ိုို့ ခင််း၊ လ စိုခွေ  ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ထနှာင့််ယကှ် ခင််းမျွာ်းထသွာ်လည််းထကွာင််း၊ တ ွာ်း င်  စ်ထသွာ/ခ ိုင်လံိုထသွာ 

(legitimate) အထ ကွာင််း င််းမ ှ    စိုထ ်းမှု၌ပေါ င်သ မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပွေ စ စဥ်သ မျွာ်း အထ ်းယ  ခင််းက ိုထသွာ်လည််း 

ထကွာင််း မ ပျုလိုပ် ။  

  

၂၄။   ိုို့အ ပင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်း ပ ိုမ ိုလွေယ်က ထချွာထမွေွဲ့ထအွာင် ထဆွာင် ွက်ထပ်း ေ်နှင့််  စိုထ ်းမှု၌ပေါ င် 

သ မျွာ်း ၎င််းတ ိုို့၏  ည် ွယ်ချက်အတ ိုင််း ငပ ်းထအွာင်ထအွာင် မင်န ိုင်ထအွာင် လိုပ်ထပ်း ေ် စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းတွေင် 

အထပေါင််းသထ ွာထဆွာင်သည့်် တွာ ေ်အချ  ျုွဲ့လည််း  ှ သည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် န ိုင်ငအံစ ို်း မျွာ်းသည် ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှုမ ှ    

ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကျင့််သံို်းန ိုင်သည့်် အွာ်းထပ်း မ င့််တင်ထသွာပတ် ေ််းကျင်တစ်ခိုက ို ထ ွာထ်ဆွာင်ထပ်း မည် 

  စသ်လ ို ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို     ထ ွာက်ထ ွာက်ကျင့််သံို်းန ိုင်သည့်် ဥပထဒနှင့်် အင်စတ ကျ ်း ှင််းဆ ိုင် ွာ 

မ ထ ွာင်တစ ်ပ် ချမှတ် မည်  စသ်ည်။ တခေါတ ံ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း က်တွေင် တ ကျထသွာ အစ အစဥ်မျွာ်း သတ် 

သတ်မှတမ်ှတ် လ ိုအပ်န ိုင်သည်။ ဥပမွာ ၎င််းတ ိုို့အထေ  င့်် လမ််းမျွာ်း ပ တ်ဆ ိုို့ ေ်၊ ယွာဥ်လမ််းထ ကွာင််းမျွာ်း ထ ပွာင််း ေ် 

သ ိုို့မဟိုတ် လံိုခခံျုထ ်းထပ်း ေ် လ ိုအပ်ထကွာင််း လ ိုအပ်လွာန ိုင်သည်။ လ ိုအပ်ပေါက န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ 

 င်သ မျွာ်းက ို အ ခွာ်းထသွာ  ပည်သ မျွာ်း၊ တေ် ပေ်ဆနဒ ပသ မျွာ်းနှင့်် ပိုဂ္လ ကလံိုခခံျုထ ်း ေ်ထဆွာင်မှုထပ်းသ မျွာ်းက  င် 



ထ ွာက်စွေက် က်ထနှာင့််ယှက် ခင််းမျ  ျု်းက ့်သ ိုို့၊ အစ ို်း မဟိုတ်ထသွာ အ ခွာ်း က်မှ လ အ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း၏ (Non-state 

actor) ထစွာ်ကွာ်းထနှာင့််ယှက်မှုမျွာ်း ံမှ ကွာကွေယ်ထပ်း မည်။ 

 

၂၅။ န ိုင်ငအံစ ို်း မျွာ်းသည် လ မျ  ျု်း၊ အသွာ်းအထ ွာင်၊ တ ိုင််း င််းသွာ်း၊ အသက်၊ လ င်၊  ွာသွာစကွာ်း၊ ပ ိုင်ဆ ိုင်မှု၊ 

က ို်းကွေယ် ွာ ွာသွာ သ ိုို့မဟိုတ် ယံို ကည်မှု၊ န ိုင်ငံထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်းထသွာ  င် မင်ယ ဆချက်၊ န ိုင်ငံသွာ်း 

သ ိုို့မဟိုတ်  လ မှုထ ်းဇစ် မစ၊် ထမွေ်း ွေွာ်းမှု၊ လ ေည််းစို၊ ဌွာထေတ ိုင််း င််းသွာ်းမျွာ်းနှင့်် အ ခွာ်းအ ခအထေတစ်ခိုခို၊ မသေ်စွေမ််းမှု၊ 

လ င်စ တ်တ မ််းညွှတ်မှု၊ သ ိုို့မဟိုတ် လ င်  ထသသ သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်းအထ ခအထေတ ိုို့အထပေါ်အထ ခခံ၍ ဥပထဒမျွာ်းနှင့်် 

  ိုဥပထဒအထပေါ် အဓ ပပွာယ် ွေင့််ဆ ိုချက်နှင့်် အသံို်းချမှုမျွာ်းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ခံစွာ်း  ှ ပ ိုငခ်ွေင့််အထပေါ် 

ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှုမ  စ်ထစ ေ် အထသအချွာလိုပ်ထဆွာင် မည်။ လက် ှ တွေင် ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံခံ  ေ် အထ ကွာင််း ှ သည့်် 

သ ိုို့မဟိုတ် ယခင်ကတည််းက ယခိုချ  ေ်   တစ်ထလျှွာက်လံို်း ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံခံ  ေ် အထ ကွာင််း ှ သည့်် အိုပ်စိုမျွာ်းမှ 

  စ်ထစ စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င် ေ် အ  ်း စ ေ်ထခေါ်မှုမျွာ်း ကကံျုထတွေွဲ့ န ိုင်သည့်် အိုပ်စိုမျွာ်းမှ လ ပိုဂ္ ျုလ်မျွာ်း၏ 

ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို တေ််းတ ည မျှငပ ်း     ထ ွာက်ထ ွာက်  င့်် စ စဥ်ပံ့်ပ ို်းငပ ်း ကွာကွေယ်န ိုင်ထစထ ်း ထသချွာထစ ေ် 

အ  ်းအွာ်း ိုတ်မှုက ို လိုပ်ထဆွာင် မည်။   ိုို့အ ပင် န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းသည် စိုထ ်းမှု၌ပေါ င်သ မျွာ်းက ို ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှု 

ထ မွာက်သည့်် ထနှာင့််ယကှ်ထစွာ်ကွာ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် တ ိုက်ခ ိုက်မှု ပံိုစအံွာ်းလံို်း ံမ ှကွာကွေယ ်ေ်တွာ ေ် ှ သည်။  

 

၂၆။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််သည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းအတွေင််းမှွာ အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ စ ေ်ထခေါ် 

မှုမှ မကင််းလွေတ်ထစပေါ။ န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းသည် တေ် ပေ်စိုထ ်းမှု (တေ် ပေ်ဆနဒ ပပွေ )မျွာ်းက ို   ိုသ တ ိုို့၏ က ိုယ်ပ ိုငအ်ခွေင့်် 

အထ ်းအ  စိုထ ်းမှုအ  စ် ထလ်းစွာ်းငပ ်း အွာမခံချက်ထပ်း မည်  စ်ငပ ်း ၎င််းတ ိုို့က ဆေ်ို့ကျင်သည့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်း မလ ိုလွာ်း 

အပ်   ပျက်စ ်းမှုမ  စ် ထအွာင်ထတွာ့် ကွာကွေယ်ထပ်း မည်။ တတ်န ိုင်သမျှ တေ် ပေ်စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို ၎င််းတ ိုို့တေ် ပေ် ေ် 

ဦ်းတည်သည့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်း  မင်န ိုင် ကွာ်းန ိုင်ထသွာ ထ ွာင်အတွေင််း  ပျုလိုပ်ခွေင့််  ပျု မည်  စ် ွာ န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းက 

မ အွာ်း  င့်် တေ် ပေ်စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို အထ ကွာင််းအ ွာထပေါ် မမ တည်ထသွာပံိုစ ံ(Content-neutral) ေည််းလမ််း  င့်် ချဥ််း 

ကပ်က ိုင်တွေယ် မည်။ 

 

၂၇။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုတစခ်ိုထ ကွာင့်် အမျွာ်း ပည်သ တချ  ျုွဲ့က အနတ ွာယ် ပျုထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် အ ကမ််း က် 

ထသွာ တံိုို့ ပေ်မှု ထပေါ်ထပေါကလ်ွာန ိုင်ထ ခ ှ သည်ဆ ိုထသွာ အချက်သည်   ိုစိုထ ်းမှုက ို တွာ်း မစ် ေ် သ ိုို့မဟိုတ် ကေ်ို့သတ် 

 ေ် လံိုထလွာက်ထသွာ အထ ကွာင််း င််း မဟိုတ်ထပ။ စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်သ  အွာ်းလံို်းက ို ကွာကွေယ ်ေ်နှင့်် ယင််းက ့်သ ိုို့ စိုထ ်း 

ပွေ မျ  ျု်းက ို  ကွာ်း င်စွေက် က်ထနှာင့််ယကှ်ထသွာ အ ပျုအမ ကင််းကင််း  င့်် လိုပ်ထဆွာင်ခွေင့်် ပျု ေ် န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းအထေ  င့်် 

၎င််းတ ိုို့အထပေါ် အချ  ျု်းအစွာ်းမည မျှသည့််  ေ် ိုပ် ေ်ပ ို်း မ  စ်ထစမည့်် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းဆ ထလျွာ်ထသွာ အစ အမံလိုပ် ံို်း 

လိုပ်ေည််းအွာ်းလံို်းက ို လိုပ်ထဆွာင် ေ်  တတ ွာ်း ှ သည်။ 

 

၂၈။  ဥပထဒနှင့်် အထ ်းကက ်းထသွာဆံို်း  တ်ချက်မျွာ်း ချ ွာတွေင် အလိုပ်  စ်ငပ ်း ပွေင့််လင််း မင်သွာမှု ှ ထသွာ စေစ်သည် 

ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ထလ်းစွာ်း ေ်နှင့်် အွာမခံချက်ထပ်း မည့်် တွာ ေ်၏ အနှစ်သွာ အ  စ်  ှ ထေသည်။  ပည်တွေင််း 

ဥပထဒက လိုပ်ငေ််းစဥ်အတွေင််းပေါ င်သည့်် တွာ ေ် ှ သ အွာ်းလံို်း၏ တွာ ေ်မျွာ်းက ို  ှင််း ှင််းလင််းလင််း သတ်မှတ်ကွာ 



သက်ဆ ိုင် ွာန ိုင်ငံတကွာစနံှုေ််းမျွာ်းနှင့််အည  ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အသ အမှတ် ပျု မည်။   ိုို့အ ပင်  ပည်တွေင််း 

ဥပထဒက ို  ပည်သ လ  ိုက လက်လှမ််းမ   ှ န ိုင် မည်။ အခွေင့််အထ ်းက ို ကျင့််သံို်းလ ိုသ မျွာ်း လ ိုက်ော သည် လိုပ် ံို်း 

လိုပ်ေည််းမျွာ်း၊ မည်သ မျွာ်းက တွာ ေ် ှ ထသွာ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း  စ်သည်ဆ ိုထသွာ အချက်၊   ိုတွာ ေ် ှ သ မျွာ်းနှင့်် ဆ ိုင် 

ထသွာ စည််းမျဥ််းမျွာ်းနှင့်် အခွေင့််အထ ်းချ  ျု်းထ ွာက်သည်ဟို စွေပ်စွေ ခံ ပေါက   ှ န ိုင်ထသွာ ကိုစွာ်းမှုမျွာ်း အပေါအ င် ဥပထဒ၊ 

သက်ဆ ိုင် ွာစည််းမျဥ််းစည််းကမ််းမျွာ်းနှင့််ပတ်သက်၍  ပည်သ လ  ိုက သ  ှ ော်းလည် ွာ်းထအွာင် န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းက 

အွာမခံ လိုပ်ထဆွာင် မည်။ 

 

၂၉။ စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းသည် အခွေင့််အထ ်းက ို ထလ်းစွာ်းသည့််အ မင်  င့်် စိုထ ်းမှု မစတင်မ ၊ လိုပ်ထဆွာင်ထေ 

စဥ် အထတွာအတွေင််းနှင့်် စိုထ ်းမှုထောက်ပ ိုင််းကွာလတွေင် တ ွာ်းထ ်းဆ ိုင် ွာ ကိုစွာ်းမှုမျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံထတွာ်အဆင့်် 

လ ူ့အခွေင့််အထ ်း အင်စတ ကျ ်း ှင််း အပေါအ င်   ထ ွာက်ထသွာကိုစွာ်းမှုမျွာ်းက ို အချ  ေ်က ိုက် လက်လှမ််းမှ ထအွာင် လိုပ် 

ထဆွာင် ခင််းမှတစ်ဆင့်် အပေါအ င် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် ဆက်စပ်ထေထသွာ ကဏ္ဍအွာ်းလံို်းက ို အမှ အခ ိုကင််း 

ငပ ်း ပွေင့််လင််း မင်သွာစွေွာ  င့်် ကက ်း ကပ်န ိုင်ထအွာင် ထသထသချွာချွာ လိုပ်ထဆွာင် မည်။ 

 

၃၀။ လွေတ်လပ်စွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အ ပည့််အ ခံစွာ်း  ှ ထ ်းအတွေက် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို မှတ်တမ််းတင်ထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် 

ထစွာင့်် ကည့််ထလ့်လွာမှုတွေင် ပေါ င်သည့်် သတင််းသမွာ်းမျွာ်း၊ လ ူ့အခွေင့််အထ ်းကွာကွေယထ်စွာင့််ထ ှွာက်သ မျွာ်း၊ ထ ွ်း 

ထကွာက်ပွေ ထစွာင့်် ကည့််သ မျွာ်းနှင့်် အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အခေ််းကဏ္ဍသည် အ  ်းအထ ်းကက ်းငပ ်း ၎င််းတ ိုို့သည် စွာချျုပ်အ  

အကွာအကွေယ် ပ ိုင်ခွေင့်် ှ သည်။ ၎င််းတ ိုို့သည် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွာ ှ မျွာ်း၏ လိုပ်ထဆွာင်ချက်မျွာ်းက ို ထစွာင့်် 

 ကည့်် ခင််း အပေါအ င် ဤလိုပ်ငေ််းတွာ ေ်မျွာ်း လိုပ်ထဆွာင်သည့််အခေါတွေင် တွာ်း မစခ်ံ  ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အလွေေ်အမင််း 

ကေ်ို့သတ်ခံ  ခင််း မ ှ ထစ ။ ၎င််းတ ိုို့သည် လက်စွာ်းထချ ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်းထသွာ ထနှာင့််ယကှ် ခင််းမျွာ်းနှင့်် မကကံျု 

ထတွေွဲ့ထစ သလ ို ၎င််းတ ိုို့၏ ပစစည််းမျွာ်းက ို အွာဏွာ  င့််သ မ််းဆည််း ခင််း သ ိုို့မဟိုတ်  ျက်ဆ ်း ခင််း မခံ ထစ ။ စိုထ ်းမှု 

တစ်ခိုက ို ဥပထဒနှင့််မည ဟို ထ ကညွာထေလျှင် သ ိုို့မဟိုတ် လ စိုခွေ ထေလျှင်ပင် ယင််းသည် ထစွာင့်် ကည့််ထလ့်လွာခွေင့််က ို 

မတွာ်း မစထ်စ ။ အမှ အခ ိုကင််းထသွာ န ိုင်ငံထတွာ်လ ူ့အခွေင့််အထ ်းအင်စတ ကျ ်း ှင််း အစ ို်း မဟိုတ်ထသွာ အ ွေ ွဲ့အစည််း 

မျွာ်းက စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို ထစွာင့်် ကည့််ထလ့်လွာ ခင််းသည် ထကွာင််းမွေေ်ထသွာ အထလ့်အကျင့််တစ်ခို  စ်သည်။ 

 

၃၁။ စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အထကွာင်အ ည်ထ ွာ် ေ်အတွေက ် အဓ ကတွာ ေ် ှ  

သည်။ သ ိုို့ထသွာ်လည််း စ ်းပွေွာ်းထ ်းလိုပ်ငေ််းမျွာ်းသည် ၎င််းတ ိုို့၏ လိုပ်ထဆွာင်ချက်မျွာ်းနှင့်် ၎င််းတ ိုို့၏ အလိုပ်သမွာ်းမျွာ်း 

၏ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အပေါအ င် လ ူ့အခွေင့််အထ ်းက ို ထလ်းစွာ်း ေ်တွာ ေ်  ှ သည်။ ပိုဂ္လ ကအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်းနှင့်် 

ပ ိုမ ိုကျယ် ပေို့်ထသွာလ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကျင့််သံို်း ခင််းထ ကွာင့်် အချ  ျုွဲ့ထသွာ အထနှာင့််အယှက် 

မျွာ်းက ို လက်ခံလ မ့််မည်ဟို ထမျှွာ်လင့်် သည်။ 

 

၃၂။  ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် အထတွေ်းအကကံခံစွာ်းချက်က ို  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုသည့်် အလိုပ်က ို မ ကွာခဏ 

လိုပ်ထလ့် ှ  ွာ န ိုင်ငံထ ်းထဟွာထ ပွာ ခင််းမျွာ်းသည်  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုမှုပံိုစတံစခ်ိုအထေ  င့်် ထသချွာထကွာင််းမွေေ်ထသွာ 



အကွာအကွေယ်   ှ ငပ ်း န ိုင်ငံထ ်းသတင််းစကွာ်းပေါထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် ပ ိုမ ို မင့််မွာ်းထသွာ အခင််းအကျင််းနှင့််အကွာ 

အကွေယ်က ို   ှ ခံစွာ်းသင့််သည်။ 

 

၃၃။  အပ ိုဒ် ၂၁ နှင့်် ၎င််းနှင့်် ဆက်စပသ်ည့်် အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းသည် စိုထ ်းမှု  ပျုလိုပ်ထေစဉ်နှင့််  ပျုလိုပ်သည့်် ထေ ွာ 

တွေငသ်ွာ ပေါ င်သ မျွာ်းအွာ်း ကွာကွေယ်ထပ်း ခင််းမဟိုတ်ထပ။ စိုထ ်းမှု၏ လတ်တထလွာ ဆက်စပအ်ထ ကွာင််းအ ွာ အ ပင် 

 က် ကျထ ွာက်ထသွာ်လည််း ကျင့််သံို်း ခင််းက ို အဓ ပပွာယ် ပည့််ထစ ေ် အဓ ကကျထသွာ လ ပိုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်းဦ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

အ ွေ ွဲ့အစည််းတစ ်ွေ ွဲ့က  ပျုလိုပ်သည့်် ဆက်စပ်လှုပ် ှွာ်းမှုမျွာ်းသည်လည််း အကွာအကွေယ ် ှ သည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် န ိုင်ငံ 

အစ ို်း မျွာ်း၏ တွာ ေ် တတ ွာ်းမျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုက ို ဦ်းထဆွာင်စ စဥ်သ  သ ိုို့မဟိုတ် ပေါ င်သ မျွာ်း၏ စိုထ ်းမှုလိုပ် ေ် 

အ င််းအ မစ်မျွာ်း ေယ်ပယ်အသ ်းသ ်းမှ  ယ  ခင််း၊ အစ အစဥ်ချ ခင််း၊ မ ကွာမ  လိုပ်မည့််ပွေ နှင့််ပတ်သက်၍ သတင််း 

အချက်အလက် မျှထ  ခင််း၊ စိုထ ်းမှုအတွေက် ကက ျုတင် ပင်ဆင် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ခ  ်း ွေက် ခင််း၊ စိုထ ်းမှုက ို ဦ်းထဆွာင် 

 ပင်ဆင်သည့်် ပေါ င်သ မျွာ်းအချင််းချင််း ကွာ်း ဆက်သွေယ် ခင််းနှင့်် စိုထ ်းထေစဥ်အထတွာအတွေင််း ဆက်သွေယ် ခင််း၊ စိုထ ်း 

ပွေ က ို  ိုတ်လွှင့်် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် စိုထ ်းထေ ွာမှ  ိုတ်လွှင့်် ခင််းနှင့်် စိုထ ်းမှုအငပ ်း တွေင် အသ ်းသ ်း ွေက်ခွေွာ ခင််း စသည့်် 

လိုပ် ပ်မျွာ်းအ   ကျယ် ပေ်ို့လွာသည်။ စိုထ ်းမှုတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င် ခင််းေည််းတ  အ က်ပေါ လိုပ် ပ်မျွာ်းသည်လည််း 

ကေ်ို့သတ်ခံ ထကွာင််းခံ န ိုင်သည်။ သ ိုို့ထသွာ် ကေ်ို့သတ်မှုထ ွာင်က ို အကျဥ််းဆံို်း  စ်ထစ မည်။   ိုို့အ ပင် ငင မ််းချမ််း 

ထသွာစိုထ ်းမှုတစ်ခိုတွေင်  ှ ထေ ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပတ်သက်ဆက်စပ် ခင််းထ ကွာင့်် မည်သ တစ်ဦ်းတစ်ထယွာက်မျှ ထနှာင့်် 

ယှက ်ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်းလက်စွာ်းထချ ခင််းမျ  ျု်း မခံ သင့််ထပ။ 

 

၃၄။ မျွာ်းစွေွာထသွာ ဆက်စပ်လှုပ ်ှွာ်းမှုမျွာ်းသည် အွေေ်လ ိုင််း သ ိုို့မဟိုတ် ဒစဂ်ျစ်တယ် ေ်ထဆွာင်မှုထပေါ်တွေင်   စထ်ပေါ် 

သည်။  ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ လိုပ်ထဆွာင်မှုမျွာ်းက ို အပ ိုဒ် ၂၁ အ  အကွာအကွေယထ်ပ်း ွာ်းသည်။ ဥပမွာအွာ်း  င့််၊ န ိုင်ငံ 

အစ ို်း မျွာ်းအထေ  င့်် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် ပတ်သက်၍ အင်တွာေက်ဆက်သွေယ်မှုက ို ပ တ်ဆ ိုို့ ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

တွာ်းဆ ်း ခင််းမ ပျုလိုပ် ။ အလွာ်းတ စွေွာ ဆက်သွေယ်မှုက ို   စ်ထစ လ ိုချင်သည့််အထ ကွာင််းအ ွာ ှွာထ ွေမှုက ို  စ်ထစ 

တည်ထေ ွာထပေါ်မ တည်၍ ပစ်မှတ် ွာ်း ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ေည််းပညွာဆ ိုင် ွာ သ ်းသေ်ို့ အထနှာင့််အယှက် ပျုလိုပ် ခင််းက ို 

လည််း မ ပျုလိုပ် ။  အင်တွာေက် ေ်ထဆွာင်မှုလိုပ်ငေ််းမျွာ်းနှင့််  ကွာ်းခံအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း၏ လိုပ်ထဆွာင်မှုမျွာ်းသည် 

စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို သ ိုို့မဟိုတ် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း၏ ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့််က ို အလွေေ်အက ံကေ်ို့သတ် ခင််း 

မ ှ ထစ ေ် န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းက အွာမခံလိုပ်ထဆွာင် မည်။ သတင််းအချက်အလက်  ပေ်ို့ပွေွာ်းမှုစေစမ်ျွာ်းအထပေါ် ကေ်ို့ 

သတ်မှုတ ိုင််းသည် လွေတ်လပ်စွေွာ ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုခွေင့််က ို ကေ်ို့သတ်သည့်် စမ််းသပ်မှုအဆင့််မျွာ်းနှင့်် က ိုကည်  မည်။ 

 

၃၅။  န ိုင်ငံထတွာ်၏ အဂဂေါအစ တ်အပ ိုင််းမျွာ်းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ထလ်းစွာ်းငပ ်း အွာမခံချက်ထပ်း ေ် တွာ ေ် 

 ှ ထေစဥ် တွေင် စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် ပတ်သက်၍ ဆံို်း  တ်ချက်မျွာ်းက ို ထဒသနတ အဆင့််တွေင်  ပျုလိုပ် ထလ့် ှ သည်။   ိုို့ 

ထ ကွာင့်် န ိုင်ငံမျွာ်းအထေ  င့်် အစ ို်း ၏အဆင့််အွာ်းလံို်း၌ ယင််းဆံို်း  တ်ချက်မျွာ်းတွေင် ပေါ င်ထသွာ အ ွာ ှ မျွာ်းအတွေက် 

လံိုထလွာက်ထသွာ ထလ့်ကျင့််သင် ကွာ်းမှုနှင့်် အ င််းအ မစ်မျွာ်း  ှ  ေ် ထသချွာထအွာင် ထဆွာင် ွက် မည်။ 

 

၄။ ငငြိမော်ေးချမော်ေးစ ွ စုရ ေးခွငော့််အရပေါ်  န ော်သတော်မှုမျ ေး 



 

၃၆။  ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အချ  ျုွဲ့ထသွာ  စ် ပ်မျွာ်းတွေင် ကေို့်သတ်န ိုင်ထသွာ်လည််း မည်သည့်် ကေ်ို့သတ်ချက်က ို 

မဆ ို ခွေင့်် ပျုသင့််သည်ဟို ဆံို်း  တ် ေ်မှွာ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း၏ တွာ ေ်  စ်သည်။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းအထေ  င့်် မည်သည့်် 

တွာ်း မစ ် ကေို့်သတ်မှုက ိုမဆ ို ဥပထဒနှင့််က ိုက်ည မှု ှ ငပ ်း ထအွာက်တွေင် ထဆွေ်းထနွေ်း ွာ်းသည့််အတ ိုင််း ပိုဒ်မ ၂၁ တွေင် 

ထ ွာ ်ပ ွာ်းထသွာ ကေို့်သတ်ချက်မျွာ်းအတွေက ်အေ မ့််ဆံို်းလ ိုအပ်သည့်် ခွေင့်် ပျုန ိုင်ထသွာ အထ ကွာင််း င််းတစခ်ိုအတွေက် 

အမှေ်တကယ်လ ိုအပ်ငပ ်း အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှထ ကွာင််း  ပသ မည်။ ဤတွာ ေ်နှင့်် က ိုကည် မှုမ ှ လျှင် ပိုဒ်မ ၂၁ က ို 

ချ  ျု်းထ ွာက ်ခင််း  စသ်ည်။ မည်သည့််ကေ်ို့သတ်ချက်က ို သတ်မှတသ်ည်  စ်ထစ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အထပေါ် မလ ိုလွာ်း 

အပ်ထသွာ၊ အချ  ျု်းအစွာ်းမည ထသွာ ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းလိုပ် ေ် က်   ိုအခွေင့််အထ ်းက ို ပ ိုမ ိုလွေယ်က ထချွာထမွေွဲ့စွေွာ ကျင့််သံို်း 

န ိုင် ေ် စ စဥ်ပံ့်ပ ို်းထပ်းမည်ဆ ိုထသွာ  ည် ွယ်ချက်နှင့်် အည  သတ်မှတသ်င့််သည်။ ကေို့်သတ်ချက်မျွာ်းသည်  

ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံ ခင််းမ ှ ထစ ၊ အခွေင့််အထ ်း၏ အနှစ်သွာ က ို မ  ခ ိုက်န ိုင်ထစ   သ ိုို့မဟိုတ် စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င် ခင််း 

အွာ်း စ တ်အွာ်းထလျွာ့်ထစလ ိုထသွာ  ည် ွယ်ချက် မ  စ်ထစ  (သ ိုို့) ဥပထဒကထပ်းထသွာ အခွေင့််အထ ်းက ို ဥပထဒက  ပေ် 

လည်ငခ မ််းထ ခွာက်ထေထသွာ အ ွာ မ  စ်ထစ ။ 

 

၃၇။  သတ်မှတ ်ွာ်းထသွာ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအွာ်း တွာ်း မစ ်ခင််းက ို ထောက်ဆံို်းေည််းလမ််းအ  စ်သွာ သတ်မှတ်န ိုင် 

သည်။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအထပေါ် ကေို့်သတ်ချက်မျွာ်း ချမှတ် ေ် လ ိုအပ်သည်ဟို ယ ဆပေါက အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းသည် 

အေည််းဆံို်းထသွာ င်ထ ွာက်စွေက ်က်မှု ေည််းလမ််း (least-intrusive measures) က ို ကျင့််သံို်းသင့််သည်။ န ိုင်ငံအစ ို်း  

မျွာ်းအထေ  င့်် စိုထ ်းမှုတစခ်ိုက ို လိုပ်ထဆွာင်ခွေင့်် ပျု ေ် သင့််မသင့်် သံို်းသပ် ွာတွေင် လွာန ိုင်ထ ခ ှ သည့်် အနတ ွာယ်မျွာ်းက ို 

အငပ ်းသတ် ယ် ှွာ်း ေ် အလ ိုို့ငှွာ ကက ျုတင် အကေ်ို့အသတ် ပျုလိုပ် ခင််း က်၊ စိုထ ်းမှုလိုပ်ထေစဥ်အထတွာအတွေင််း   စ် 

ပွေွာ်းလွာန ိုင်ထ ခ ှ သည့််  ပစမ်ှုမျွာ်းနှင့််စပလ်ျဥ််း၍ အစ အမံ/ေည််းလမ််းမျွာ်း ချမှတ်သင့််မသင့််က ို ပ ိုဆံို်း  တ်သင့််သည်။  

 

၃၈။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်မှုက ို ကေ်ို့သတ်သည့်် သတ်မှတ်ချက်တ ိုင််းသည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ  

မျွာ်း၏ အ ပျုအမ /လိုပ်ထဆွာင်မှုက ို တစဦ််းချင််းစ အလ ိုက်နှင့်် သက်ဆ ိုင် ွာ   ိုစိုထ ်းမှုအထပေါ် ကွေ ကွေ  ပွာ်း ပွာ်း လိုပ် 

ထဆွာင် ွာ်းထသွာ ဆေ််းစစ်အက   တ်မှုက ို အထ ခခံသင့််သည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အထပေါ် “ထတွေွဲ့က ွာ အကိုေ်လံို်း 

ကေ်ို့သတ် ခင််း” (blanket restriction) သည် အချ  ျု်းအစွာ်းမည မျှဟို ထကွာက်ချက်ဆွေ န ိုင်သည်။ 

 

၃၉။  အပ ိုဒ် ၂၁ ၏ ဒိုတ ယစွာထ ကွာင််းတွေင် ဤအခွေင့််အထ ်းကျင့််သံို်း ခင််းအထပေါ် ဥပထဒနှင့််အည  ကေ်ို့သတ် ခင််းမှ 

အပ မည်သည့််ကေ်ို့သတ် ခင််းမျှ မ ှ  ဟို ထ ွာ် ပ ွာ်းသည်။ ယင််းသည် စွာချျုပ်ပေါ အ ခွာ်းအပ ိုဒ်မျွာ်း ှ  အကေ်ို့အသတ် 

မျွာ်းသည် “ဥပထဒက သတ်မှတ် ွာ်း ခင််း”  စ် မည်ဆ ိုထသွာ သတ်မှတ်ချက်နှင့််အလွာ်းတ  ဥပထဒအည   စ်မှု 

(legality) အတွေက် တ ွာ်း  င်လ ိုအပ်ချက်က ို ထ ွာ ်ပ ခင််း  စ်သည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို ဥပထဒ သ ိုို့မဟိုတ် 

ဥပထဒက ိုအထ ခခံသည့်် အိုပ်ချျုပ်ကွေပက် ထ ်းဆ ိုင် ွာ ဆံို်း  တ်ချက်မျွာ်း  င့်် ချမှတ် မည်။ လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းအတွေင််းမှ 

 ပည်သ မျွာ်း ၎င််းတ ိုို့၏ အ ပျုအမ က ို မည်သ ိုို့စည််း ကပ်မည်က ို ဆံို်း  တ်န ိုင ်ေ် ဥပထဒမျွာ်းသည် လံိုထလွာက်ထသွာ တ  

ကျမှု  ှ  မည်။   ိုို့အ ပင် ဥပထဒမျွာ်း အသက် င်သည့််အခေါ တ ွာ်းစွေ ဆ ိုခံ သည့််  ပည်သ မျွာ်းအထပေါ် အထနှာင်အ ွေ ွဲ့ 

ကင်ထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် ကျယ် ပေ်ို့ထသွာ လွေတ်လပ်ခွေင့််အထပေါ်   ိုဥပထဒမျွာ်းက ခွေင့််မ ပျု ။ 



 

 

၄၀။ ကေ်ို့သတ်မှုတ ိုင််းသည် “ဒ မ ိုကထ စ  လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းတစ် ပ်အတွေင််း အမှေ်တကယ် လ ိုအပ် မည်” ဟို 

အပ ိုဒ် ၂၁ တွေင် ထ ွာ ်ပ ွာ်းသည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းည ညွေတ်ငပ ်း သင့််ထတွာ်သလ ို လိုပ် သည်ဆ ိုထသွာ 

အချက်က ို ဆေ်ို့ကျင်သည့််အထေ  င့်် ကေ်ို့သတ်ချက်မျွာ်းသည် ဒ မ ိုကထ စ ၊ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းမှု၊ န ိုင်ငံထ ်း ဗဟို ေါဒနှင့်် 

လ ူ့အခွေင့််အထ ်း တ ိုို့က ို အထ ခခံထသွာ လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းတစ် ပ်၏ ဆက်စပ်အထ ခအထေတွေင် အမှေ်တကယ်လ ိုအပ ်ငပ ်း 

အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှ မည်   စ်သည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ ကေ်ို့သတ်ချက်မျွာ်းသည် အပ ိုဒ် ၂၁ ပေါ ခွေင့်် ပျုထပ်းန ိုင်ထသွာ 

အထ ကွာင််း င််းမျွာ်း  မှ တစခ်ိုနှင့်် ဆက်နွေယ်ကွာ လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််း၏ အလျင်စလ ို လ ိုအပ်ထေထသွာ အ ွာတစ်ခို 

အတွေက် သင့််ထလျွာ် မည်   စ်သည်။   ိုို့အ ပင် ၎င််းတ ိုို့သည် သင့််ထတွာ် ွာ အကွာအကွေယ်လိုပင်ေ််းမျွာ်းအ  စ် လိုပ် 

ထကွာင််းလိုပ်ထေသည့်် အစ အမံ/လိုပ်ေည််းလိုပ်ဟေ်မျွာ်းအေက် အထနှာင့််အယှကအ်ေည််းဆံို်းလည််း   စ် မည်။   ိုို့ 

အ ပင် ၎င််းတ ိုို့သည် အချ  ျု်းအစွာ်းည  မည်။   ိုအချ  ျု်းအစွာ်းည မျှမှုသည်  ကွာ်း င်စွေက် က်ထနှာင့််ယကှ် သည့်် 

အထ ကွာင််း င််းမျွာ်း  မှွာတစခ်ို၏   စ်ထပေါ်လွာမည့်် အကျ  ျု်း လဒ်က ို ဆေ်ို့ကျင်လျက် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အထပေါ် 

 ကွာ်း င်စွေက် က်ထနှာင့််ယှက် ခင််း၏ သထ ွာသ ွာ နှင့်် ဆ ို်း ွွာ်းထသွာ ထောက်ဆက်တွေ  လဒ်တ ိုို့က ို တွေက်ဆငပ ်း 

တေ်  ို်းအက   တ်မှုလိုပ ်ေ် လ ိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ဆ ို်းကျ  ျု်းသည် ထကွာင််းကျ  ျု်း က် ပ ိုမျွာ်းထေပေါက ကေ်ို့သတ်မှု 

သည် အချ  ျု်းအစွာ်းထသွာထ ကွာင့််  စ်ငပ ်း   ိုထ ကွာင့််ပင် ကေ်ို့သတ်မှုက ို ခွေင့််မ ပျုသင့််ထပ။ 

 

၄၁။  ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကေို့်သတ်န ိုငသ်ည့်် တ ွာ်း င် အထ ကွာင််း င််းမျွာ်းက ို အပ ိုဒ် ၂၁ ၏ ဒိုတ ယစွာ 

ထ ကွာင််း ထောက်ဆံို်းအပ ိုင််းတွေင် ထ ွာ ်ပ ွာ်းသည်။  ပည့််စံိုထစ့်စပ်ထသွာ စွာ င််းတစ်ခိုတွေင် ထအွာက်ပေါအချက်မျွာ်း 

ပေါ င်သည်။ ၎င််းတ ိုို့မှွာ အမျ  ျု်းသွာ်းလံိုခခံျုထ ်း အကျ  ျု်းစ ်းပွေွာ်း၊ အမျွာ်း ပည်သ ထ ်းကင််းလံိုခခံျုထ ်း၊  အမျွာ်း ပည်သ ထအ်း 

ချမ််းသွာယွာထ ်း၊  ပည်သ ူ့ကျေ််းမွာထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ့််ကျင့််တ ွာ်းက ို ကွာကွေယ်ထစွာင့််ထ ှွာက်မှု၊ သ ိုို့တည််းမဟိုတ် 

အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းနှင့်် လွေတလ်ပ်ခွေင့််မျွာ်းက ို ကွာကွေယထ်စွာင့််ထ ှွာက်မှုတ ိုို့   စ်သည်။ 

 

၄၂။ န ိုင်ငံတစခ်ို၏   စတ်ည်မှု၊ ပ ိုင်ေက်တည်ငင မ်ထအ်းချမ််းမှု သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံထ ်းအ  အမှ အခ ိုကင််း ှင််းမှုတ ိုို့က ို 

ခ ိုင်မွာထသွာ ငခ မ််းထ ခွာက်မှုတစ် ပ် သ ိုို့မဟိုတ် အင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှု ေ်မှ ကွာကွေယ် ေ်အတွေက ် ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို 

အမှေ်တကယ်လ ိုအပ်ပေါက ကေ်ို့သတ် သည့််အထ ကွာင််း င််းတစ် ပ်အ  စ ် “အမျ  ျု်းသွာ်းလံိုခခံျုထ ်းအကျ  ျု်းစ ်းပွေွာ်း”က ို 

အသံို်း ပျုန ိုင်သည်။ ဤသတ်မှတ်အတ ိုင််းအတွာသည် “ငင မ််းချမ််းထသွာ” စိုထ ်းမှုမျွာ်းအတွေကသ်ွာ သ ်းသေ်ို့ခခွေင််းချက် 

အထေ  င့်် သတ်မှတ်ချက်  စသ်ည်။   ိုို့အ ပင် အမျ  ျု်းသွာ်းလံိုခခံျုထ ်း ယ ိုယွေင််းပျက်စ ်းလွာထေသည်ဆ ိုထသွာ အထ ကွာင််း 

 ပချက်သည် လ ူ့အခွေင့််အထ ်းအထပေါ်   နှ ပ်မှုတစ် ပ်  စထ်ေပေါက ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အပေါအ င် အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းက ို 

ထောက် ပ်ကေ်ို့သတ် ေ်အတွေက ်ယင််းအထ ကွာင််း င််းက ို အထ ကွာင််း ပ၍ မ န ိုင်ထပ။ 

 

၄၃။  “အမျွာ်း ပည်သ ထ ်းကင််းလံိုခခံျုမှု”က ို ကွာကွေယ ်ခင််းအွာ်း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကေ်ို့သတ် သည့်် အ 

ထ ကွာင််း င််းတစ် ပ်အ  စ် သတ်မှတ်ယ ဆမည်ဆ ိုပေါက စိုထ ်းမှုသည် လ မျွာ်း၏ ထ ်းကင််းလံိုခခံျုမှု (အသက် သ ိုို့မ 



ဟိုတ် လ  ထ ်းကင််းလံိုခခံျုထ ်း) အတွေက် ကက ်းကက ်းမွာ်းမွာ်း ငခ မ််းထ ခွာက်မှုအနတ ွာယ် ှ ထေထ ကွာင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည််း 

ဥစစွာမျွာ်း   ခ ိုက်ပျက်စ ်း ေ် အလွာ်းတ  ငခ မ််းထ ခွာက်မှုအနတ ွာယ် ှ ထေထ ကွာင််း ခ ိုငမ်ွာ မည်။ 

 

၄၄။ “အမျွာ်း ပည်သ  ထအ်းချမ််းသွာယွာထ ်း” ဟ သည် လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််းက ို စေစ်တကျလည်ပတ်ထမွာင််းနှင်ထစ 

ထသွာ စည််းမျဥ််း အစိုအထပေါင််းတစ် ပ် သ ိုို့မဟိုတ် လ ူ့အ ွေ ွဲ့အစည််း အိုတ် မစခ်ျတည်ထဆွာက် ွာ်းသည့်် အထ ခခံမ  ေါဒ 

အစိုက ို  ည်ညွှေ််းသည်။ ယင််းအစိုတွေင် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အပေါအ င် လ ူ့အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းအထပေါ် ထလ်းစွာ်း ခင််းက 

လည််း အစ တ်အပ ိုင််းတစခ်ိုအထေ  င့်် ပေါ င် မည်။ စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အလွေေ်ို့ 

အလွေေ် ကျယ် ပေ်ို့စွေွာ ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းလိုပ် ေ်အတွေက ် “အမျွာ်း ပည်သ  ထအ်းချမ််းသွာယွာထ ်း”၏ ထ  ေါ်းကျယ် ပေ်ို့ 

ထသွာ အေက်အဓ ပပွာယ်က ို အသံို်းမချသင့််ထပ။ အချ  ျုွဲ့ထသွာ  စ် ပ်မျွာ်းတွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် ပင်က ိုယ် 

အွာ်း  င့််   စ်ထစ တမင်တကွာ ည် ွယ်ချက် ှ  ှ   စထ်စ အပျက်အစ ်း ှ န ိုင်၍ သည််းခံမှု အတ ိုင််းအတွာတစ် ပ် သ သ  

သွာသွာ လ ိုအပ်သည်။ “အမျွာ်း ပည်သ  ထအ်းချမ််းသွာယွာထ ်း” နှင့်် “တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း”တ ိုို့သည် အဓ ပပွာယ် မတ  

 ကပေါ။   ိုို့အ ပင်  ပည်တွေင််းဥပထဒတွေင်  ပဌွာေ််း ွာ်းသည့်် “အမျွာ်း ပည်သ  ထအ်းချမ််းသွာယွာမှုပျက်ယွေင််း ခင််း”မ  စ် 

ထအွာင် တွာ်းဆ ်း ခင််းအွာ်း ငင မ််းချမ််းထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို အလွေေ်အမင််း ကေ်ို့သတ် ေ် အသံို်းမ ပျုသင့််ထပ။ 

 

၄၅။ က ်းစက်ထ ွာဂေါပ ို်း ပျံွဲ့နှံို့မှု  စ်ပွေွာ်းငပ ်း လ စိုလ ထ ်းမျွာ်းက အနတ ွာယ် ှ ထသွာ အထ ခအထေတွေင် “ ပည်သ ူ့ကျေ််းမွာ 

ထ ်း”က ို ကွာကွေယ ်ေ်ဟ ထသွာ အထ ကွာင််း င််းသည် ခခွေင််းချက်အထေ  င့်် ကေ်ို့သတ်မှုလိုပ်ထဆွာင် ေ် အထ ကွာင််း င််း 

  စ်ထကွာင််း  စန် ိုင်သည်။ စိုထ ်းမှုလိုပ်ထေစဥ်အထတွာအတွေင််း သေ်ို့ ှင််းကျေ််းမွာမှုအထ ခအထေတစ ်ပ်သည်  ပည်သ  

လ  ို သ ိုို့မဟိုတ် စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်သ မျွာ်း၏ ကျေ််းမွာထ ်းအတွေက် အထ ်းကက ်းထသွာ ငခ မ််းထ ခွာက်မှုအနတ ွာယ်တစ် ပ် 

  စ်ထေသည့်် ဆ ို်း ွွာ ပင််း ေ်ထသွာ အထ ခအထေမျွာ်းတွေင်လည််း ယင််းအထ ကွာင််း င််းက ို အသံို်း ပျုန ိုင်သည်။ 

 

၄၆။   “က ိုယ်ကျင့််တ ွာ်း” က ို အကွာအကွေယ်ထပ်း ေ်အတွေက် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို ကေို့်သတ် ခင််းသည် 

ခခွေင််းချက်အထေ  င့််သွာ လိုပ်ထဆွာင်သင့််သည်။ အကယ်၍ ယင််းအထ ကွာင််း င််းက ို အသံို်း ပျုမည်ဆ ိုလျှင်လည််း 

တစ်ခိုတည််းထသွာ လ မှုဆ ိုင် ွာ၊ ဒဿေဆ ိုင် ွာ သ ိုို့မဟိုတ်  ွာသွာထ ်းဆ ိုင် ွာ အစဥ်အလွာတ ိုို့မှ ထပေါက် ွေွာ်းလွာသည့််  

က ိုယ်ကျင့််တ ွာ်းမျွာ်းက ို ော်းလည်လက်ခံသထ ွာထပေါက် ခင််းက ို ကွာကွေယ ်ေ် အသံို်းမ ပျုသင့််ထပ။   ိုို့အ ပင် 

ယင််းကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို လ ူ့အခွေင့််အထ ်း၊ ဗဟို ေါဒနှင့်် ခွေ  ခွာဆက်ဆံမှုမ ှ ထ ်း မ  ေါဒတ ိုို့၏ လ သွာ်းအွာ်းလံို်းနှင့်် 

သက်ဆ ိုင်သည့််အချက်က ို  ည့််သွေင််းစဥ််းစွာ်းငပ ်း လက်ခံော်းလည် သထ ွာထပေါက် မည်။ ဤအထ ကွာင််း င််းက ို 

အထ ခခံသည့်် ကေ်ို့သတ်မှုက ို လ င်စ တ်တ မ််းညွှတ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် လ င်  ထသသမျွာ်းက ို ဆေ်ို့ကျင်ကေ်ို့ကွေက်လ ိုထသွာ 

ထ ကွာင့်် အသံို်း ပျု ခင််း မ  စ်ထစ ။ 

 

၄၇။ “အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းနှင့်် လွေတ်လပ်ခွေင့််မျွာ်း” က ိုကွာကွေယ် ေ်အတွေက် ချမှတ်ထသွာ ကေို့်သတ်ချက် 

မျွာ်းသည် စွာချျုပ်ကထပ်း ွာ်းထသွာ အကွာအကွေယ်မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် စိုထ ်း ွာတွေင် မပေါ င်သည့််သ မျွာ်း၏ အ ခွာ်းထသွာ 

လ ူ့အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းနှင့်် ဆက်စပထ်ေသည်။ တစ်ချ  ေ်တည််းမှွာပင် စိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် အမျွာ်း ပည်သ ဆ ိုင် ွာ ထေ ွာမျွာ်း 

နှင့်် အ ခွာ်းထသွာ ထေ ွာမျွာ်းက ို တ ွာ်း င်အသံို်း ပျု ခင််း   စ်သည်။   ိုို့ထ ကွာင့််ပင် စိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် ပင်က ိုယ်သ ွာ  



အွာ်း  င့်် သွာမေ်လ မှု  အတွေက် အတ ိုင််းအတွာတစခ်ိုအ   အထနှာင့််အယှက်  စထ်စန ိုင်သည်။   ိုအထနှာင့််အယှက် 

မျွာ်းသည် အချ  ျု်းအစွာ်းမမျှသည့််  ေ် ိုပ် ေ်ပ ို်းတစ်ခို မ  စ်ပေါက လက်ခံထပ်း မည်  စင်ပ ်း ယင််းက ့်သ ိုို့  စ် ပ်မျ  ျု်းတွေင် 

အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ကေ်ို့သတ်မှုတ ိုင််းအတွေက် မှေ်ကေ်ငပ ်းထ ကွာင််းကျ  ျု်းည ညွေတ်ထသွာ အထ ကွာင််း င််း အထသ်းစ တ်က ို 

ထ ပွာ ပထပ်းန ိုင် မည်။ 

 

၄၈။  အ က်တွေင် ထဆွေ်းထနွေ်းခ ့်သည် အပ ိုဒ် ၂၁ ပေါ ကေ်ို့သတ်မှုဆ ိုင် ွာ အထ ွေထ ွေမ ထ ွာင်အ ပင်  ပ်ထဆွာင််း 

 ည့််သွေင််းစဥ််းစွာ်းစ ွာအချက်မျွာ်းကလည််း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကေ်ို့သတ် ွာတွေင် သင့််ထလျွာ်မှု ှ သည်။ ငင မ််း 

ချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အ ပည့််အ ော်းလည်ထပေါက် ခင််း၏ အထ ်းကက ်းဆံို်းအချက်မှွာ ကေ်ို့သတ်မှုတ ိုင််းသည် မ အွာ်း  င့်် 

အထ ကွာင််းအ ွာထပေါ်မ တည်ထသွာပံိုစံ   စ်၍မ သည့််အတွေက် စိုထ ်းမှုက အသ ထပ်းလ ိုသည့်် သတင််းစကွာ်းနှင့်် 

ဆက်စပ်မှုမ ှ ထစ  ိုို့   စ်သည်။  ပည်သ မျွာ်း ၎င််းတ ိုို့၏ စ တ်က ်းအကကံဉွာဏ်မျွာ်းက ို  ွေံွဲ့င  ျု်းထအွာင်လိုပ် ေ်နှင့််  ပည်သ  

မျွာ်း   ှ ခံစွာ်းန ိုင်သည့်် အထ ွာက်အက မျွာ်းက ို ခ ိုင်မွာထစသည့်် န ိုင်ငံထ ်းနှင့်် လ မှုထ ်း ပ ်းထပေါင််းပေါ င်မှု က   ယွာတစ်ခို 

အ  စ် တည် ှ သည့်် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်း၏  ည် ွယ်ချက်က ို ဆေ်ို့ကျင့်် က်ချဥ််းကပ်မှုေည််းလမ််းက တွာ်းဆ ်း 

ပ တ်ဆ ိုို့ထေသည်။  

 

၄၉။ စိုထ ်းမှုမျွာ်း၏  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုမှုဆ ိုင် ွာအဂဂေါ ပ်တ ိုင််းက ို က ိုင်တွေယ်ထ   ှင််းသည့််အခေါ လွေတ်လပ်စွေွာ  ိုတ် 

ထ ွာထ် ပွာဆ ိုခွေင့််နှင့်် သက်ဆ ိုင်ထသွာ စည််းမျဉ််းမျွာ်းက ို လ ိုက်ောသင့််သည်။   ိုို့ထ ကွာင့်် အစ ို်း ၊  ွေ ွဲ့စည််းပံိုအထ ခခံ 

ဥပထဒ၊ န ိုင်ငံထ ်းစေစမ်ျွာ်းအတွေက ် ဒ မ ိုကထ စ   ပျု ပင်ထ ပွာင််းလ ထ ်းထတွာင််းဆ ို ခင််းမျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ့််က ံကမမွာ 

က ိုယ် ေ်တ ်း ွေင့်် (က ိုယပ် ိုင် ပဌွာေ််းခွေင့််)   ေ် အွာ်း ိုတ် ခင််းတ ိုို့ အပေါအ င် အစ ို်း က ို န ိုင်ငံထ ်းအတ ိုက်အခံ ပျုသည့််၊ 

အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ို စ ေ်ထခေါ်သည့််  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုမှုမျွာ်းက ို ထပေါ်တင်  စထ်စ၊ သွေယ်  ိုက်၍  စ်ထစ တွာ်းဆ ်း ေ် ငင မ််း 

ချမ််းစွေွာစိုထ ်း ခင််းက ို မကေ်ို့သတ် ။ အစ ို်း အ ွာ ှ မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်ငံထတွာ်အဂဂေါစဥ်မျွာ်း၏ ဂိုဏ် ည်နှင့်် အသထ က ို 

ထစွာ်ကွာ်း ခင််းအွာ်း တွာ်းဆ ်း ေ် ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်း အသံို်းမချ ။ 

 

၅၀။  စွာချျုပ်ပေါ အပ ိုဒ် ၂၀ အ  ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို စစ်မက် ေါဒ  ေ်ို့ ေ် အသံို်းမချ  (အပ ိုဒ်ခွေ  ၁) သ ိုို့မ 

ဟိုတ် ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှု၊  ေ်လ ိုမိုေ််း ွာ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် အ ကမ််း က်မှုက ို အွာ်းထပ်းလံှုွဲ့ထဆွာ်သည့်် အမျ  ျု်းသွာ်းထ ်း၊ 

လ မျ  ျု်းထ ်း သ ိုို့မဟိုတ်  ွာသွာထ ်းအမိုေ််းတ ွာ်းပွေွာ်းမျွာ်း ေ် ထဆွာ် သလံှုွဲ့ထဆွာ်မှုမျွာ်းအတွေက ်အသံို်းမချ  (အပ ိုဒ်ခွေ  ၂)။ 

ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ က စစ ပ်မျွာ်းတွေင် အထ ်းယ သည့််အခေါ တတ်န ိုင်သမျှ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုလံို်း က် ကျ ်းလွေေ်သ  တစ်ဦ်း 

ချင််းစ အလ ိုက်သွာ အထ ်းယ ထဆွာင် ွက်သင့််သည်။ အပ ိုဒ် ၂၀ ပေါ  ပဌွာေ််းချက်ထ ွာင်အတွေင််း သက်ထ ွာက်ထေသည့်် 

အထ ကွာင််းတ ွာ်းမျွာ်းက ို ထ ပွာဆ ိုသည့်် စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်သ မျွာ်းအွာ်း က ိုင်တွေယ်ထ   ှင််း ွာတွေင် အပ ိုဒ် ၁၉ နှင့်် အပ ိုဒ် 

၂၁ က ို ကေ်ို့သတ် ေ်  ပဌွာေ် ွာ်းထသွာ သတ်မှတ်ချက်မျွာ်းနှင့်် ည  မည်။ 

 

၅၁။  ထယ ိုယျအွာ်း  င့်် အလံ၊ တ ည  တ်စံို၊ အမှတ်အသွာ်းနှင့်် ပ ိုစတွာ/စွာတေ််းမျွာ်းသည် အတ တမ်ှ ောကျင် 

စ ွာ  စ် ပ်ဆ ို်းက ို  ပေ်လည်ထ ွာ ်ပထေလျှင်ပင် ၎င််းတ ိုို့က ို မကေ်ို့သတ်သင့််ထသွာ တ ွာ်း င်  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုမှု ပံိုစံ 

တစ်ခိုအ  စ ်သတ်မှတသ်ည်။ ယင််းသကဂတအမှတ်အသွာ်းမျွာ်းသည် ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှု၊  ေ်လ ိုမိုေ််း ွာ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် 



အ ကမ််း က်မှုတ ိုို့ လိုပ်ထဆွာင် ေ် တ ိုက်ရ ိုက်  စ်ထစ အဓ က  စ်ထစ အွာ်းထပ်းလံှုွဲ့ထဆွာ်ထေသည့်် ခခွေင််းချက်  စ် ပ် 

မျွာ်းတွေင်မ  သင့််တင့််ထလျွာက်ပတ်ထသွာ ကေ်ို့သတ်မှုက ို ချမှတ်သင့််သည်။ 

 

၅၂။ စိုထ ်းမှုတစ် ပ်ထ ကွာင့််  ပည်သ လ  ိုအချ  ျုွဲ့က စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို  ေ်လ ိုသည့်် တံိုို့ ပေ်မှု လိုပ်လွာ 

သည် သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်လွာထစန ိုင်သည်ဆ ိုသည် အချက်က ို ကေ်ို့သတ်မှု ပျုလိုပ် ေ် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းခ ိုင်မွာမှေ်ကေ် မ ှ ဟို 

အထ ွေထ ွေစည််းမျဥ််းတစ ်ပ်က သတ်မှတ်သည်။ ယင််းအစွာ်း စိုထ ်းမှုက ို ဆက်လိုပ်ထစငပ ်း ပေါ င်သ မျွာ်းက ို ကွာကွေယ် 

ထပ်း မည်။ သ ိုို့ ွာတွေင် န ိုင်ငံထတွာ်က စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို ဆ ို်း ွွာ်း ပင််း ေ်သည့်် ငခ မ််းထ ခွာက်မှုတစ်ခိုမှ ထ ်း 

ကင််းလံိုခခံျုထအွာင် သ သ သွာသွာ မကွာကွေယ််းထပ်းန ိုင်သည့်် ခခွေင််းချက်အထ ခအထေတွေင် စိုထ ်းမှု၌ မပေါ င် ေ် ကေ်ို့သတ် 

ထကွာင််းကေ်ို့သတ်န ိုင်သည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ ကေ်ို့သတ်မှုတ ိုင််းသည် စည််းကမ််းတင််းတင််းကျပ်ကျပ် စစ်ထဆ်းမှုဒဏ် 

က ိုထတွာ့် ခံန ိုင် မည်။ အမျ  ျု်းအမည်မသ  အ ကမ််း က်မှုအနတ ွာယ်ဆ ိုရံို  င့်် သ ိုို့မဟိုတ် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းသည်   ိုစိုထ ်း 

ပွေ က ို ဆေ်ို့ကျင်သ မျွာ်း ံမှ ထပေါက် ွေွာ်းလွာမည့်် အ ကမ််း က်မှုက ို ကွာကွေယတ်ွာ်းဆ ်း ေ် သ ိုို့မဟိုတ် ထချမှုေ််း ေ် မ 

တတ်စွေမ််းန ိုင်ထ ခ ှ သည်ဆ ိုရံို  င့်် မလံိုထလွာက်ပေါ။ န ိုင်ငံထတွာ်အထေ  င့်် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းလိုပ်ထဆွာင်ချက်မျွာ်း 

ချမှတ်လျှင်ပင် အထ ခအထေက ို   ေ််းချျုပ်န ိုင်မည်မဟိုတ်ထ ကွာင််းက ို ခ ိုင်မွာထသွာ ထ ်းအနတ ွာယ်ဆေ််းစစအ်က   တ် 

မှု (risk assessment) တစ ်ပ်ထပေါ် အထ ခခံငပ ်း  ပသန ိုင် မည်။ တွာ်းဆ ်းမှုမလိုပ်ခင် စိုထ ်းမှုက ို အချ  ေ်ထ  ွဲ့ဆ ိုင််း ခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ် ထေ ွာထ ပွာင််းထ  ွဲ့ ခင််းစသည့်် ဟေ်ို့တွာ်းထနှာင့််ယှက်မှုေည််းထသွာ (less-intrusive) ကေ်ို့သတ်မှုမျ  ျု်းက ို 

လည််း  ည့််သွေင််းစဥ််းစွာ်း မည်။ 

 

၅၃။ စိုထ ်းမှုမျွာ်း၏ “အချ  ေ်၊ ထေ ွာနှင့်် အ ပျုအမ ပံိုစံ”တ ိုို့က ို စည််း ကပ် ွာတွေင် ထယ ိုယျအွာ်း  င့်် အထ ကွာင််း 

အ ွာထပေါ် မမ တည်ထသွာ ပံိုစ ံ စ်သည်။   ိုအချက်မျွာ်းက ို စည််းကမ််း ကပ်မတ ်ေ် ကတ်သတ်မှုထ ွာင်တစ်ခို ှ ထေ 

ထသွာ်လည််း   စ ်ပ်တစခ်ိုချင််းစ ထပေါ် အထ ခခံငပ ်း ယင််းကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို ချမှတ်သင့််မသင့််ဆံို်း  တ် မည်မှွာ အွာ 

ဏွာပ ိုင်မျွာ်း၏ တွာ ေ်သွာ   စ်သည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ ကေ်ို့သတ် ွာတွေင်လည််း တတ်န ိုင်သမျှ စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း 

က ို ၎င််းတ ိုို့ ချ  ေ် ွယ်သည့်် ဦ်းတည်ပ  သတ် “ မင်န ိုင်၊  ကွာ်းန ိုင်ထသွာ ထ ွာင်အတွေင််း” စိုထ ်းခွေင့်် ဆက် ပျု ွာ်းသင့်် 

သည် သ ိုို့မဟိုတ် ၎င််းတ ိုို့  ည် ွယ်သည့််အတ ိုင််း အထ ်းပေါထသွာ မည်သည့််ထေ ွာတွေင်မဆ ို စိုထ ်းခွေင့်် ဆက် ပျု ွာ်းသင့်် 

သည်။ 

 

၅၄။ စိုထ ်းမှုမျွာ်း၏ အချ  ေ် က ိုကေ်ို့သတ် ွာတွေင် စိုထ ်းသ မျွာ်းသည် ၎င််းတ ိုို့၏ အ မင်မျွာ်းက ို  ိုတ်ထ ွာ် ေ် သ ိုို့ 

မဟိုတ် ၎င််းတ ိုို့၏ အ ခွာ်း ည် ွယ်ချက်မျွာ်းက ို အထကွာင်အ ည်ထ ွာ် ေ် လံိုထလွာက်ထသွာ အခွေင့််အလမ််းက ို      

ထ ွာက်ထ ွာက်   မည်  စ်သည်။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းသည် ထယ ိုယျအွာ်း  င့်် အဆံို်းစွေေ်ပေ််းတ ိုင်တစခ်ိုပင် 

  စ်သင့််သည်။ (သ ချည််းသက်သက်  င့််ပင် တေ်  ို်း ှ ထေသည် -  ွာသွာ ပေ်သ ) စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ယ်ထေို့၊  ယ်အချ  ေ် 

အတ အကျတွေင် လိုပ်န ိုင်သည် သ ိုို့မဟိုတ် မလိုပ်န ိုင်ဟို ကေ်ို့သတ် ခင််းက စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် စွာချျုပ် (ICCPR) ၏ သဟ 

ဇွာတ  စမ်ှုအတွေက် စ ို်း  မ်စ ွာ  စလ်ွာသည်။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို အကက မ်ကက မ်အ ေ် ေ်  ပျုလိုပ်ရံိုသက်သက်ထ ကွာင့်် 

မကေ်ို့သတ်သင့််ထပ။ ဥပမွာဆ ို ထသွာ် ဆနဒ ိုတ်ထ ွာ်ပွေ တစ်ခိုက ို အချ  ေ်က ိုက်လိုပ် ခင််း၊ အချ  ေ်အတ ိုင််းအတွာ တစ်ခို 

 ကွာထအွာင် လိုပ် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် အ ေ် ေ်  ပျုလိုပ် ခင််းသည်  ည်မှေ််းချက် အ ထ မွာက်ထအွာင် မင်ထ ်းအတွေက် 



အထ ်းကက ်းထသွာ အခေ််းကဏ္ဍမှ ပေါ င်သည်။ သ ိုို့ ွာတွေင် ထ  ှည်စိုထ ်းမှုမျွာ်း၏ သက်ထ ွာက်မှုမျွာ်း တ ို်းပွေွာ်းလွာ ခင််းက 

ကေ်ို့သတ်မှုတစစ်ံိုတစ် ွာ လိုပ်ထဆွာင် ေ် အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှမှု ဆေ််းစစ်အက   တ်စ ွာ   စ်ထကွာင််း  စလ်ွာန ိုင်သည်။ 

ဥပမွာ လ ထေ ပ်ကွေက်ဧ  ယွာမျွာ်းတွေင် ညအချ  ေ်၌ စိုထ ်းမှုမျွာ်း ပံိုမှေ် ပျုလိုပ် ခင််းထ ကွာင့်် အေ ်းတစ ် ိုက်တွေင် ထေ  ိုင် 

သ မျွာ်းအထပေါ် သ သ သွာသွာ ရ ိုက်ခတ်မှု  ှ ထကွာင််း ှ န ိုင်ထပသည်။ 

 

၅၅။ ထေ ွာ နှင့််ပတ်သက်၍ ကေ်ို့သတ် ွာတွေင် အမျွာ်း ပည်သ အပေ််းထ  သည့်် ပေ််းခခံမျွာ်းနှင့််  ပည်သ သွေွာ်းလွာ 

သည့််လမ််းမျွာ်းက ့်သ ိုို့ အမျွာ်း ပည်သ   င် ွေက်သွေွာ်းလွာန ိုင်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ်  င် ွေက်သွေွာ်းလွာခွေင့််  ှ သင့််သည့်် ထေ ွာ 

လွေတ်အွာ်းလံို်းတွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို မ အွာ်း  င့််  ပျုလိုပ်န ိုင်သည်။ အထဆွာက်အဦ်းနှင့်် ပေ််းခခံမျွာ်းက ့်သ ိုို့ 

တချ  ျုွဲ့ထေ ွာမျွာ်းသ ိုို့ အမျွာ်း ပည်သ   င် ွေက်သွေွာ်းလွာခွေင့််နှင့််ပတ်သက်ထသွာ စည််းမျဥ််းစည််းကမ််းမျွာ်းက ယင််းထေ ွာ 

မျွာ်းအတွေင််း စိုထ ်းခွေင့််က ို ကေ်ို့သတ်ထကွာင််းကေ်ို့သတ်န ိုင်ချ  ေ်တွေင ်ယင််းကေ်ို့သတ်မှုက ို အမှေ်တကယ် ကျင့််သံို်းသင့်် 

မသင့််က ို အပ ိုဒ် ၂၁ အ  ဆံို်း  တ် မည်။ စိုထ ်းသ မျွာ်း  ည် ွယ်ထ ပွာဆ ိုလ ိုသည့်် သ မျွာ်း ံမှ   စ်ထစ  ပည်သ လ  ို 

 ံမှ  စ်ထစ အွာရံိုစ ိုက်မှု မ  ှ ထစန ိုင်သည့်် ထ ်းလံထသွာထဒသမျွာ်းသ ိုို့ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို တစဆ်င့််နှ မ့််ငပ ်း 

မထ ပွာင််းထ  ွဲ့ ။ အထ ွေထ ွေစည််းမျဥ််းတစ် ပ်အထေ  င့်် ရံို်းစ ိုက်ငမ ျုွဲ့ထတွာ်အတွေင််း စိုထ ်းမှုအွာ်းလံို်းက ိုပ တ်ပင် ခင််း၊ ငမ ျုွဲ့ 

တွေင််း သ ိုို့မဟိုတ် ငမ ျုွဲ့လယ်ထခေါင် ပင်ပ ှ  သ ်းသေ်ို့ထေ ွာတစ်ခိုမှ လွေ ၍ အမျွာ်း ပည်သ   င် ွေက်သွေွာ်းလွာန ိုင်ထသွာ ထေ ွာ 

မျွာ်းအတွေင််း ပ တ် ခင််း၊ သ ိုို့မဟိုတ် “ငမ ျုွဲ့အတွေင််း ှ  လမ််းအွာ်းလံို်း”တွေင် စိုထ ်းမှုမျွာ်း တွာ်း မစ်ပ တ်ပင် ခင််းက ို မလိုပ် 

ထဆွာင် ။  

 

၅၆။ တ ွာ်းရံို်း၊ လွှတ်ထတွာ်၊ သမ ိုင််း င် အ င်က ထေ ွာမျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်း အစ ို်း အထဆွာက်အအံိုက ့်သ ိုို့ 

ထေ ွာမျွာ်းသည် အမျွာ်း ပည်သ ဆ ိုင် ွာ ထေ ွာမျွာ်း  ပေါ င်ထေသည့််အတွေက ်(အ ခွာ်းအထဆွာက်အဦ်းမျွာ်းလည််း  ှ ထေ 

န ိုင်ထသ်းသည်) ယင််းထေ ွာမျွာ်းက ို စိုထ ်းမှုမျွာ်း မလိုပ်န ိုင်သည့်် ထေ ွာအ  စသ်တ်မှတ် ခင််းက ို ထ ှွာင် ကဥ်သင့််သည်။ 

ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာထေ ွာမျွာ်းအတွေင််းနှင့််  ေ််းကျင်တွေင် စိုထ ်းမှုမျွာ်းမလိုပ် ေ် ကေ်ို့သတ်သည့်် အတ ိုင််းအတွာက ိုလည််း 

အ  ်းတလည် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းည ညွေတ် မည်  စသ်ည့််အ ပင် ကေ်ို့သတ်မှု ေည််းထအွာင် လိုပ် မည်။ 

 

၅၇။  ပိုဂ္လ ကပ ိုင် ထေ ွာမျွာ်းတွေင် စိုထ ်း ခင််းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််၏ ထ ွာင်အတွေင််း အကျံျု်း င်ထသွာ်လည််း 

  ိုထေ ွာအတွေင််း ှ  အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အကျ  ျု်းစ ်းပွေွာ်းက ိုလည််း အ  ်းအထလ်း ွာ်း မည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ် စိုထ ်းမှုမျွာ်း 

အထပေါ် မည်မျှအတ ိုင််းအတွာ   ကေ်ို့သတ်န ိုင်သေည််းဟ ထသွာ ထမ်းခွေေ််းက ို ထ   မည်ဆ ိုပေါက   ိုထေ ွာသည် ပံိုမှေ် 

အွာ်း  င့်် အမျွာ်း ပည်သ   င် ွေက်သွေွာ်းလွာန ိုင်သည့်် ထေ ွာဟိုတ်မဟိုတ်ဆ ိုထသွာ အချက်၊ စိုထ ်းမှုထ ကွာင့်် အထဆွာက် 

အအံိုအတွေင််း ထေ  ိုင်သ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းအထပေါ် စွေက် က်ထနှာင့််ယှက်မှု   စ်လွာန ိုင်ထ ခ ှ သည့်် သထ ွာသ ွာ  

နှင့်် အတ ိုင််းအတွာပမွာဏ၊ အထဆွာက်အအံိုက ို စိုထ ်းမှုအတွေက ်သံို်းစွေ  ခင််းက ို အထဆွာက်အံိုတွေင််း ှ  အခွေင့််အထ ်း ှ သ  

မျွာ်းက ခွေင့်် ပျုထပ်း ခင််း  ှ မ ှ နှင့်် စိုထ ်းသ မျွာ်းအထေ  င့်် စိုထ ်း သည့််  ည် ွယ်ချက်က ို အ ထ မွာက်ထအွာင် မင် 

ထအွာင်လိုပန် ိုင် ေ် အ ခွာ်း ထ ကွာင််းကျ  ျု်းည ညွေတ်ထသွာ ေည််းလမ််း ှ မ ှ ဟ ထသွာ အချက်တ ိုို့ထပေါ် မ တည်ငပ ်း စိုထ ်းသ  

မျွာ်း ၎င််းတ ိုို့ ထတွေွဲ့ မင်ထစလ ိုထသွာ ဦ်းတည်ပ  သတ်  မင်န ိုင်၊  ကွာ်းန ိုင်ထသွာ ထ ွာင်အတွေင််း လိုပ်ထဆွာင်န ိုင်ထ ်း မ  ေါဒ 



နှင့််အည  ဆံို်း  တ် မည်။ ပိုဂ္လ ကပ ိုင် အထဆွာက်အအံိုတစ်ခိုအတွေင််း  င် ွေက်သွေွာ်းလွာ ခင််းက ို ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံသည့်် 

အထ ကွာင််း င််းက ို အထ ခခံငပ ်း မ ငင််းပယ် ။ 

 

၅၈။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်း၏ အ ပျုအမ ပံိုစံ က ို ကေ်ို့သတ် ခင််းစပလ်ျဥ််း၍ သံို်းသပ် ွာတွေင် စိုထ ်းသ မျွာ်းသည် 

၎င််းတ ိုို့ထပ်းလ ိုထသွာ သတင််းစကွာ်း ထ ွာက် ှ ထစ ေ် ပ ိုစတွာ   စ်ထစ ထလွာ်စပ ကွာ  စထ်စ ဂ တတ   ယွာ  စ်ထစ ပ တ် 

ကွာ်း  င့််  ပသ သည့်် ပရ ိုဂျက်တွာက ့်သ ိုို့ ေည််းပညွာပစစည််း  စထ်စ စသည့်် ပစစည််းက   ယွာက ို အသံို်း ပျုမ ပျုက ို 

၎င််းတ ိုို့ဆနဒအတ ိုင််း ဆံို်း  တ်ပ ိုင်ခွေင့််  ှ သင့််သည်။ ၎င််းတ ိုို့ ဦ်းတည် ည် ွယ်ထသွာ ပ  သတ် ံ ထ ွာက် ှ ထစ ေ် သ ိုို့မ 

ဟိုတ် ၎င််းတ ိုို့  ည် ွယ်ချက်အတ ိုင််း အ ထ မွာက်ထအွာင် မင် ေ် အသံချ ွဲ့စေစမ်ျွာ်း အပေါအ င် ပစစည််း/ပံိုထဆွာင်ခ မျွာ်း 

ယွာယ စ ိုက်   ခင််းသည်လည််း စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် အကျံျု်း င်သည်။ 

  

၅၉။ ထယ ိုယျအွာ်း  င့်် စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်သ ဦ်းထ က ို မကေ်ို့သတ်သင့််ထပ။ 

အပ ိုဒ် ၂၁ တွေင် ထ ွာ ်ပ ွာ်းထသွာ ကေ်ို့သတ် ေ် တ ွာ်း င်သည့််အထ ကွာင််း င််းတစ် ပ် ပ်နှင့်် သ သွာ င် ှွာ်းစွေွာ 

ဆက်စပ်ထေလျှင်၊ ဥပမွာ ခေ််းမ/ကွေင််း သ ိုို့မဟိုတ် တံတွာ်းတစ်ခိုအတွေက် အမျွာ်းဆံို်းလက်ခံန ိုင်ထသွာ လ အင်အွာ်းက ို 

အမျွာ်း ပည်သ  ထ ်းကင််းလံိုခခံျုထ ်း ည့််သွေင််းစဥ််းစွာ်း ွာတွေင်  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာသည့်် အထ ခအထေ၊ သ ိုို့တည််းမဟိုတ် 

အမျွာ်း ပည်သ  ကျေ််းမွာထ ်းအတွေက် လ ချင််းခပ်ခွေွာခွေွာထေ မည့်် အတ ိုင််းအဆက ို  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာသည့်် အထ ခအထေ 

မျ  ျု်းတွေင်သွာ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ ကေ်ို့သတ်မှုမျ  ျု်းက ို လက်ခံန ိုင်သည်။ 

 

၆၀။ ထခေါင််းစွေပ် သ ိုို့မဟိုတ် မျက်နှာ ံို်း က ့်သ ိုို့ မျက်နှာက ို ံို်း ွာ်းထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်း ရိုပ် ျက်သည့််  တ်စံိုမျွာ်း 

က ို စိုထ ်းသ မျွာ်းက  တ်ဆင် ခင််းသည် ငင မ််းချမ်ထသွာစိုထ ်းမှုတစခ်ို၏  ိုတ်ထ ွာ် ပသမှု အဂဂေါ ပ်၏ အစ တ်အပ ိုင််း 

တစ်ခို   စ်သည်။ ယင််းသည် လျှ  ျုွဲ့ ှက်ထ ွာက်လှမ််းထ ်း ေည််းပညွာအသစ်မျွာ်း  ွေက်ထပေါ်လွာထသွာ အထ ခအထေ 

တစ် ပ် အပေါအ င် အည  ျု်း ွာ်းလက်တံိုို့ ပေ် ခင််းက ို တေ် ပေ် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်မှုက ို ကွာကွေယ် 

 ခင််း  စသ်ည်။ စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း၏ လိုပ် ပ်သည်  မ််းဆ ်း ေ် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းဆ ထလျွာ်ထသွာ အထ ကွာင််း င််း မ 

  စ်လျှင် သ ိုို့မဟိုတ် အလွာ်းတ  လက်ခံသထ ွာတ  မည့်် အထ ကွာင််း င််း မညမ်ည်   မ ှ လျှင် ၎င််းတ ိုို့သည်  အမည် 

မထ ွာ ်  ထေပ ိုင်ခွေင့််  ှ သည်။ ရိုပ် ျက်ငပ ်း ထေရံိုသက်သက်  င့်် အ ကမ််း က်လ ိုသည့််  ည် ွယ်ချက် ှ သည့်် လကခဏွာ 

ဟို မမှတ်ယ သင့််ထပ။ 

 

၆၁။ တချ  ျုွဲ့ထသွာ အထ ခအထေမျွာ်းတွေင် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက သက်ဆ ိုင် ွာ သတင််းအထ ကွာင််းအ ွာနှင့်် အချက် 

အလက်မျွာ်းက ို စိုထဆွာင််း ခင််းသည် စိုထ ်းမှုမျွာ်း ပ ိုမ ိုလွေယ်က ထချွာထမွေွဲ့ထအွာင် အထ ွာက်အက   စထ်သွာ်လည််း ယင််း 

သည် အခွေင့််အထ ်းက ို   နှ ပ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ဥပထဒက ထပ်း ွာ်းထသွာ အခွေင့််အထ ်းအထပေါ် ငခ မ််းထ ခွာက်မှုအ  စ် မသက် 

ထ ွာက်ထစ ။ အမျွာ်းပ ိုင်လိုပ်ငေ််းမျွာ်းက   စထ်စ၊ ပိုဂ္လ ကလိုပ်ငေ််းမျွာ်းက   စ်ထစ လျှ  ျုွဲ့ ှက်ထ ွာက်လှမ််း၍ထသွာ် 

လည််းထကွာင််း ဆက်သွေယ်ထ ်းလိုပ်ငေ််း ထဆွာင် ွက်၍ထသွာ်လည််းထကွာင််း၊ အချက်မျွာ်းက ို စိုထဆွာင််း၊ မျှထ ၊   ေ််း 

သ မ််း၊  ယ သည့်် ေည််းလမ််း  င့််ထသွာ်လည််းထကွာင််း၊ လိုပ်ထဆွာင်သည့်် အချက်အလက်စိုထဆွာင််းမှုလိုပ် ပ်သည် 

ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့််ဆ ိုင် ွာ စနံှုေ််းမျွာ်း အပေါအ င် န ိုင်ငံတကွာ စနံှုေ််းမျွာ်းနှင့်် စည််းကမ််းတင််းကျပ်စွေွာ က ိုက် 



ည  မည်  စ်သည်။   ိုို့အ ပင် ယင််းလိုပ် ပ်သည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်ထေသ မျွာ်းက ို  စထ်စ ပေါ င်လွာမည့်် သ မျွာ်းက ို 

  စ်ထစ ထ ခွာက်လှေ်ို့ ေ် သ ိုို့မဟိုတ်   ပေါ်းထနှာင့််ယကှ် ေ်  ယ်ထသွာအခေါမှ မ ည် ွယ် ။ ယင််းက ့်သ ိုို့ အချက်အလက် 

စိုထဆွာင််းမှုမျွာ်းက ို လ ိုက် က်သင့််ထလျွာ်ငပ ်း အမျွာ်း ပည်သ  လက်လှမ််းမ သည့််၊ န ိုင်ငံတကွာစံနှုေ််းမျွာ်းနှင့်် က ိုက်ည  

သည့််  ပည်တွေင််းဥပထဒမ ထ ွာင်တစ် ပ်  င့်် စည််း ကပ်သင့််သလ ို တ ွာ်းရံို်းမျွာ်းကလည််း စ စစ်န ိုင်ထစ မည်။ 

 

၆၂။ စိုထ ်းမှုတစခ်ိုက ို အမျွာ်း ပည်သ ထ ှွဲ့ထမှွာက်တွေင် အ  ်းတလည်  ပျုလိုပ်သည်ဆ ိုရံို  င့်် စိုထ ်းသ မျွာ်း၏ ပိုဂ္ ျုလ် 

ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့််က ို ချ  ျု်းထ ွာက၍် မ န ိုင်ဟ  အဓ ပပွာယ်မသက်ထ ွာက်ထပ။ ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့််သည် ချ  ျု်း 

ထ ွာက်ထကွာင််း ချ  ျု်းထ ွာကခ်ံ န ိုင်သည်။ ဥပမွာ လ အိုပ်တစ်ခို  မှ ပေါ င်သ မျွာ်းက ို မျက်နှာက ို တ်၍ စ စစသ်ည့်် ေည််း 

ပညွာမျွာ်း  င့်် တစ်ဦ်းချင််းအလ ိုက် ခွေ  ခွာ်း ိုတထ် ွာန် ိုင်သည်။ အလွာ်းတ ပင် ငင မ််းချမ််းထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်မှု 

မျွာ်းနှင့််ပတ်သက်သည့်် သတင််းအချက်အလက်မျွာ်းက ို လ မှုမ ဒ ယွာထပေါ်မှ ထစွာင့်် ကည့်် ခင််းသည်လည််း အကျံျု်း င် 

သည်။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း၏ က ိုယ်ထ ်းက ိုယ်တွာအချက်အလက်နှင့်် ထဒတွာအချက် 

အလက်မျွာ်းက ို  ယ စိုထဆွာင််း ေ်နှင့်် ယင််းအချက်အလက်မျွာ်းက ို မျှ  ေ် သ ိုို့မဟိုတ်   ေ််းသ မ််း ေ် ဆံို်း  တ်ချက် 

မျွာ်းနှင့််ပတ်သက်လျှင်၊ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ လိုပ်ထဆွာင်မှုမျ  ျု်းက ို စွာချျုပ်နှင့််အည    စ်ထစ မည်ဆ ိုထသွာ အ မင်  င့််၊ အမှ  

အခ ိုကင််းငပ ်း ပွေင့််လင််း မင်သွာသည့်် စ စစ်မှုနှင့်် စ မံ ကပ်မတ်မှုတ ိုို့ လိုပ်ထဆွာင် မည်။ 

 

၆၃။ အစ ို်း  ေ် မ််းအ ွာ ှ မျွာ်း၏  က်မလ ိုက်မှုအထပေါ်  ပည်သ လ  ို ယံို ကည်ထေထစ ေ်နှင့်် ၎င််းတ ိုို့  ေ်ထဆွာင် 

 မည့်် တွာ ေ်မျွာ်းက ို လိုပ်ထဆွာင်န ိုင် ေ် လ ိုအပ်သည်ဆ ိုထသွာအချက်အ  စည််းကမ််းတင််းကျပ် မည် က်ပ ိုငပ ်း 

ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းအတွေင််း အစ ို်း  ေ် မ််းအ ွာ ှ မျွာ်း ပေါ င်ခွေင့််က ို မကေ်ို့သတ် ။   ိုို့အ ပင် ကေ်ို့သတ်မှုတ ိုင််း 

သည် အပ ိုဒ် ၂၁ နှင့်် အည    စ ်မည်။ 

 

၆၄။   ေ််းထကျွာင််း ကပ်မတ်ထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် လံိုခခံျုထ ်း၊ ထဆ်း က်ဆ ိုင် ွာ အထ ွာက်အပံ့် သ ိုို့မဟိုတ် သေ်ို့ ှင််း 

ထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့််ဆက်စပ်သည့်် အ ခွာ်းထသွာ အမျွာ်း ပည်သ ဆ ိုင် ွာ  ေ်ထဆွာင်မှုလိုပ် 

ငေ််းမျွာ်း၏ ကိုေ်ကျစ  တ်အတွေက် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် စ စဥ်သ မျွာ်းက ထငွေထ က်းတစ်စံိုတစ ်ွာ စ စဥ် 

ထပ်း ေ် သ ိုို့မဟိုတ်  ည့်် င် ေ် လ ိုအပ ်ခင််းသည် ထယ ိုယျအွာ်း  င့်် အပ ိုဒ် ၂၁ နှင့်် က ိုကည် မှု မ ှ ပေါ။ 

 

၆၅။ စ စဥ်သ နှင့်် ပေါ င်သ မျွာ်းသည် စိုထ ်းမှုတစခ်ို ပျုလိုပ် ေ် ဥပထဒဆ ိုင် ွာလ ိုအပ်မျွာ်းအတ ိုင််း လိုပ်ထဆွာင်  ွေယ် 

 ှ သည်။   ိုို့အ ပင် အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အွာ်းထပ်းလံှုွဲ့ထဆွာ်မှု အပေါအ င် ၎င််းတ ိုို့က ိုယ်တ ိုင် လိုပ်ထဆွာင်သည့်် ဥပထဒနှင့်် 

မည ထသွာ လိုပ် ပ်အတွေက ်တွာ ေ်ခံ မည်။ အကယ်၍ ခခွေင််းချက်အထ ခအထေမျွာ်းတွေင် စ စဥ်သ မျွာ်းက ၎င််းတ ိုို့ တ ိုက် 

ရ ိုက် တွာ ေ်ယ  ေ်မလ ိုအပ်ထသွာ ပျက်စ ်းမှု သ ိုို့မဟိုတ် ဒဏ် ွာမျွာ်းအတွေက ်တွာ ေ်ခံ ပေါက ၎င််းတ ိုို့သည် ထ ကွာင််း 

ကျ  ျု်းဆ ထလျွာ်ည ညွေတ်စွေွာ ကက ျုတင်ခေ်ို့မှေ််းငပ ်း ကွာကွေယ်ခ ့်သည်ဆ ိုထသွာ အထ ွာက်အ ွာ်း ှ သည့််   စ် ပ်မျွာ်းတွေင် 

ကေ်ို့သတ်သ မ််းဆည််း ွာ်း မည်။ စ စဥ်သ မျွာ်းအထေ  င့်် လ ိုအပ်ပေါက ဆနဒ ပပွေ ကက ်း ကပ်သ  သ ိုို့မဟိုတ် ပွေ   ေ််းမည့််သ  

ထ ွ်းချယ်တွာ ေ်ထပ်း ွာ်း ခင််းသည် ထကွာင််းထသွာအထလ့်အကျင့််   စသ်ည်။ သ ိုို့ထသွာ် ယင််းသည် ဥပထဒအ   ပဌွာေ််း 

 ွာ်းထသွာ လ ိုအပ်ချက်တစ်ခိုထတွာ့် မ  စ်သင့််ထပ။ 



၆၆။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းသည်  ပည်သ မျွာ်း ံမှ ထောင်တွေင်  ပျုလိုပ်မည့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို မစ စဥ် ေ် သ ိုို့မဟိုတ် ပွေ မျွာ်း 

တွေင် မပေါ င် ေ် ကတ  သ ိုို့မဟိုတ် တ ွာ်း င် ခံ ေ်ကတ ထတွာင််း ခင််းမျ  ျု်း မ ပျုလိုပ် ။ အ ပေ်အလှေ်အွာ်း  င့်် မည်သ  

တစ်ဦ်းတစ်ထယွာက်က ိုမျှလည််း စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င် ေ် အတင််းအကျပ်   အွာ်းထပ်း ခင််း မ ှ ထစ ။ 

 

၆၇။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုတစခ်ိုအတွေင််း စ စဥ်သ မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို ၎င််းတ ိုို့၏ ဥပထဒနှင့််မည ထသွာ 

လိုပ် ပ်ထ ကွာင့််  ွာဇ တ်ထ ကွာင််းအ   စ်ထစ စ မံကွေပ်က ထ ်းလမ််းထ ကွာင််းအ    စ်ထစ အထ ်းယ သည့််အခေါ ယင််းအ 

ထ ်းယ မှုမျ  ျု်းသည် ပင်က ိုယ်သ ွာ အွာ်း  င့်် အချ  ျု်းအစွာ်းည ငပ ်း ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှု ကင််း ှင််း မည်။ အဓ ပပွာယ်မ ပတ် 

သွာ်းထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် အလွေေ်ကျယ် ပေ်ို့စွေွာ အဓ ပပွာယ် ွေင့််ဆ ို ွာ်းထသွာ  ပစမ်ှုမျွာ်းက ို အထ ခခံ ွာ်း ခင််း မ ှ ထစ ။   ိုို့ 

အ ပင် စွာချျုပ်က ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းသည့်် လိုပ် ပ်/အ ပျုအမ မျွာ်းက ို   နှ ပ် ခင််း မ ှ ထစ ။ 

  

၆၈။ အ ကမ််း က် ေါဒ လိုပ် ပ်မျွာ်းက ို န ိုင်ငံတကွာဥပထဒနှင့််အည   ွာဇ တ် ပစမ်ှုအ  စ်သတ်မှတ် ပဌွာေ််းချ  ေ်တွေင် 

ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ  ပစ်မှုမျွာ်းက ို အဓ ပပွာယ် ွေင့််ဆ ို ွာတွေင် အလွေေ်အမင််းကျယ် ပေ်ို့ ခင််း၊ ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံ ခင််း မ ှ ထစ ။   ိုို့ 

အ ပင် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကျင့််သံို်း ခင််းအွာ်း ပ တ်ပင် ေ် သ ိုို့မဟိုတ် ယိုတ်ထလျွာ့် ေ် အသံို်းမ ပျု ။ ငင မ််းချမ််းထသွာ 

စိုထ ်းမှုတစ ်ပ်က ို စ စဥ်သည် သ ိုို့မဟိုတ် ပ ်းထပေါင််းပေါ င်သည်ဆ ိုရံိုသက်သက်  င့်် အ ကမ််း က် ေါဒတ ိုက ်ျက်ထ ်း 

ဥပထဒမျွာ်း  င့််  ွာဇ တ်ထ ကွာင််းအ  အထ ်းယ ၍ မ န ိုင်ထပ။ 

 

၆၉။ (အမှုတစခ်ိုက ို) အသော်းခံ ေ် သ ိုို့မဟိုတ်  ပေ်လည်သံို်းသပ် ေ်   စ်န ိုင်ထ ခ ှ မှု အပေါအ င် ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို 

ထ  ထလျှွာ့်ထပ်း ေ် တ ွာ်းရံိုမျွာ်း သ ိုို့ မဟိုတ် အ ခွာ်းခံိုရံို်းမျွာ်းက ို အွာ်းက ို်းထလျှွာက်တင်ခွေင့််သည် အဆင်သင့်် ှ  မည်။ 

ယင််းက ့်သ ိုို့ ကေ်ို့သတ်မှုက ို ထ  ထလျှွာ့်ထပ်း ေ် အမှုထလျှွာက်လ ချက်မျွာ်းက ို ကွာလတစခ်ို ကွာသည့််အ   သ ူ့အချ  ေ်နှင့်် 

သ  လိုပ်ထဆွာင် ခင််းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ကျင့််သံို်း ခင််းအွာ်း မ  ခ ိုက်ထစ ။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ အမှုက စစ ပ် 

အွာ်းလံို်းတွေင် စွာချျုပ်က အွာမခံထပ်း ွာ်းသည့်် လိုပ် ံို်းလိုပ်ေည််းဆ ိုင် ွာအချက်မျွာ်းက သက်ထ ွာက်မှု ှ သည်။   ိုို့ 

အ ပင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် ဆက်နွေယ်၍ ဒဏ်ထငွေအပေါအ င်  မ််းဆ ်းနှင့်် အ ပစ်ထပ်းအထ ်းယ  ခင််းက စစ ပ် 

မျွာ်းတွေင်လည််း စွာချျုပ်က အွာမခံထပ်း ွာ်းသည့်် လိုပ် ံို်းလိုပ်ေည််းဆ ိုင် ွာအချက်မျွာ်းက သက်ထ ွာက်မှု ှ သည်။ 

 

(၅) အသြိရပေးတငော်ပ ပပခငော်ေးစနစော်မျ ေး 

 

၇၀။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း ံမှ ခွေင့်် ပျုမ ေ်ို့ထလျှွာက် ွာ်း  ခင််းက ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််သည် အထ ခခံ ပ ိုင်ခွေင့််  စ်သည် 

ဆ ိုထသွာ အထတွေ်းအထခေါ်က ို ယိုတ်ထလျွာ့်ထစသည်။ ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ သည့််စေစမ်ျွာ်းတွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာ စိုထ ်း 

ပွေ တစ်ခို လိုပ်ထဆွာင်လ ိုသ မျွာ်းအထေ  င့်် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ို ကက ျုတင်အထ ကွာင််း ကွာ်း၍ အထ ကက ်းထသွာအထသ်းစ တ် 

အချက်အလက်တချ  ျုွဲ့က ို တင် ပ ေ် လ ိုအပသ်ည့််စေစ် ပေါ င်သည်။ ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်း ထချွာချွာထမွာထမွာလိုပ် 

ထဆွာင်န ိုင်ထအွာင် စ စဥ်ထပ်း ခင််းနှင့်် အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းမျွာက ို ကွာကွေယ်ထပ်း ခင််းတ ိုို့က ို အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက 

လိုပ်ထဆွာင် ွာတွေင် တစ် က်မှအထ ွာက်အက  ပျုထစ ေ် လ ိုအပ်သည့်် ပမွာဏအဆင့််အ   အသ ထပ်းတင ်ပ သည့်် 

စေစ်မျွာ်းက ို ခွေင့်် ပျုန ိုင်သည။်  တစ်ချ  ေ်တည််းတွေင်လည််း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို စွေက် က်ထနှာင့််ယှက်ထေသည့်် 



အ ခွာ်းထသွာအ ွာမျွာ်းေည််းတ  ယင််းစေစမ်ျွာ်းက ိုလည််း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို   နှ ပ်ကေ်ို့သတ် ေ်အလ ိုို့ငှွာ တလွေ  

အသံို်းချ ခင််း မလိုပ် ။ ဤလ ိုအပ်ချက်သည် ပိုဒ်မ ၂၁ ပေါ အချက်မျွာ်းနှင့်် ဆ ထလျွာ် မည်။ အသ ထပ်းတင ်ပ သည့်် 

စေစ်သည် မည်သည့််အခေါမျှ မလ ိုအပ်  ၊ အထ ကွာင််းမ ှ    ဆနဒသက်သက်  င့််လိုပ် ထသွာ၊ လိုပ်ခ ိုင််းထသွာ အလိုပ် 

တစ်ခို မ  စ်လွာထစ ။ အသ ထပ်းတင် ပမှုလိုပ်ငေ််းစဥ်မျွာ်းသည် ပွေင့််လင််း မင်သွာမှု ှ သင့််ငပ ်း အလွေေ်အမင််း ဗျ ရ ို 

က က်တစ ်မဆေ်သင့််ထပ။ အသ ထပ်းတင် ပ သည့််စေစ်အ  စိုထ ်းမှုစ စဥ်သ မျွာ်း လိုပ်ထဆွာင် ေ်လ ိုအပ်သည့်် သတ် 

မှတ်ချက်မျွာ်းသည်   ိုစိုထ ်းမှုထ ကွာင့််  ပည်သ လ  ိုအထပေါ် ရ ိုက်ခတ်န ိုင်ထ ခ ှ သည့်် သက်ထ ွာက်မှုနှင့်် အချ  ျု်းအစွာ်း 

ည မျှ မည်။   ိုို့အတ  စိုထ ်းမှုသည် အခမ ့်   စ ်မည်။ 

 

၇၁။ မ ကွာမ လိုပ်ထဆွာင်မည့်် စိုထ ်းမှုတစခ်ိုက ို အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း ံ ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် မည့်် အထ ခအထေတွေင် 

တင် ပ ေ် ပျက်ကွေက် ခင််းသည် တ ွာ်းမ င်စိုထ ်းမှုတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င်ခ ့်ထသွာ လိုပ် ပ်တစ်ခို မ  စ်ထစ ။   ိုို့အ ပင် 

စိုထ ်းမှုက ို လ စိုခွေ  ေ် သ ိုို့မဟိုတ် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို  စ်ထစ စ စဥ်သ မျွာ်းက ို  စထ်စ  မ််းဆ ်း ေ်၊ သ ိုို့မဟိုတ် ၎င််းတ ိုို့က ို 

 ွာဇ တ် ပစ်မှုမျွာ်း  င့်် အထ ်းယ  ခင််း က ့်သ ိုို့ မသင့််ထလျွာ်ထသွာ အ ပစ်ဒဏ်ခတ် ခင််းမျွာ်း ပျုလိုပ် ေ်   ိုပျက်ကွေက်မှုက ို 

အထ ခခံအထ ကွာင််းခံတစ ်ပ်အထေ  င့်် အသံို်းမချ ။ ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ ေ် ပျက်ကွေကမ်ှုထ ကွာင့်် စ စဥ်သ မျွာ်း 

အထပေါ် အိုပ်ချျုပ်စ မံထ ်းအပ ိုင််းက အ ပစဒ်ဏ်မျွာ်း ချမှတ်ပေါက အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ကျ  ျု်းထ ကွာင််းသင့််ထလျွာ်မှု ှ မ ှ   

 ပန ိုင် မည်။ ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ ေ် ပျက်ကွေကရ်ံို  င့်် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း က်က စိုထ ်းမှုက ို စ စဥ်ပံ့်ပ ို်းထပ်း မည့်် 

တွာ ေ်နှင့်် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို ကွာကွေယ ်မည့််တွာ ေ် ပျက် ပယ်သွေွာ်းသည့််သထ ွာ မသက်ထ ွာက်ထပ။ 

 

၇၂။ ကက ျုတင်စ စဥ် ွာ်းသည့်် မည်သည့်် စိုထ ်းမှုအတွေကမ်ဆ ို ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပန ိုင် ေ်အတွေက်  ပည်တွေင််း 

ဥပထဒ၌  ည့််သွေင််း ပဌွာေ််းထပ်း ွာ်း မည်။ ထောက်ခံဆက်စပ်အထ ခအထေ (Context)နှင့်် စ စဥ်ပံ့်ပ ို်းထပ်း ေ် လ ိုအပ် 

သည့််ပမွာဏ (level of facilitation required) တ ိုို့အ  ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ မည့်် အေ မ့််ဆံို်းကွာလသည် 

ထ ပွာင််းလ န ိုင်သည်။ သ ိုို့ ွာတွေင် အလွေေ်အက ံ မ ှည် ကွာသင့််ထပ။ ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပငပ ်းထောက် ကေ်ို့သတ်ချက် 

တစ်စံိုတစ ်ွာ  ှ ပေါက   ိုကေ်ို့သတ်ချက်မျွာ်းက ို တ ွာ်းရံို်း သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်းယနတ ွာ်းမျွာ်းမှတစ်ဆင့််  ပေ်လည်စ ေ်ထခေါ် 

န ိုငသ်ည့််အချ  ေ် လံိုလံိုထလွာက်ထလွာက်ထလွာက် ှ န ိုင ်ေ် ထစွာလျင်စွေွာ ဆက်သွေယ်သင့််ထပသည်။ စိုထ ်းမှု၏ သ ွာ ၊ 

တည်ထေ ွာ သ ိုို့မဟိုတ် ကေ်ို့သတ်အ ွယ်အစွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် သတ်မှတ် ကွာချ  ေ်မျွာ်းထ ကွာင့််  စ်ထသွာ သက်ထ ွာက်မှု 

မျွာ်းထ ကွာင့်် အ ခွာ်းသ မျွာ်းအထပေါ် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းည ညွေတ်စွေွာ  င့်် သက်ထ ွာက်မှုအေည််းဆံို်း   စ်န ိုင်ထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်း 

က ို အသ ထပ်းတင် ပ ေ် မလ ိုသင့််ထပ။ ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ ေ် အချ  ေ်လံိုလံိုထလွာက်ထလွာက် မ ှ သည့်် ထ ှွာင် 

တခင်စိုထ ်းမှုအတွေက် ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ ေ် မလ ိုအပထ်စ ။ 

 

၇၃။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက စ စစခ်ွေင့်် ပျုသည့််စေစ်က ို  ပည်တွေင််းဥပထဒတွေင် ဆက်လက် ပဌွာေ််း ွာ်းပေါက   ိုစေစ် 

မျွာ်းက ို ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ သည့်် စေစတ်စခ်ိုအထေ  င့်် ကျင့််သံို်း မည်။ အ ခွာ်း  ငင််းဆေ်၍မ ထသွာ အ 

ထ ကွာင််း င််းမ ှ ပေါက စ စစခ်ွေင့်် ပျု ခင််းက ို လိုပ်ရ ို်းလိုပစ်ဥ်တစ်ခိုအထေ  င့်် ခွေင့်် ပျု မည်။ စေစ်အပ ိုင််းတွေင်၊ အသ ထပ်း 

တင် ပ ထသွာ စေစ်က ို ခွေင့်် ပျုမ ေ်ို့ထလျှွာက် ွာ်း သည့်် စေစတ်စ်ခိုအ  စ် မကျင့််သံို်း ။ (အသ ထပ်းတင် ပ ခင််းသွာ  စ် 

ငပ ်း ခွေင့်် ပျုမ ေ်ို့ထလျှွာက် ွာ်း ေ် မလ ိုဟို ဆ ိုလ ို ခင််း  စသ်ည် -  ွာသွာ ပေ်သ ) 



 

(၆) တ  ေးဥပ ရေစြိုေးမြိုေးရ ေးအဖွ ွဲ့အစညော်ေးမျ ေး၏  တ  နော်နှငော့်် လုပော်ပြိုငော်ခွငော့််အ ဏ  

 

၇၄။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို   ေ််းထကျွာင််း ွာတွေင်ပေါ င်သည့်် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွာ ှ မျွာ်းသည် စ စဥ်သ ၊ ပေါ င်သ  

မျွာ်း၏ အထ ခခံအခွေင့််အထ ်းမျွာ်း ကျင့််သံို်းခွေင့််က ို ထလ်းစွာ်းငပ ်း အမှေ်တကယ ် အထကွာင်အ ည် ထ ွာန် ိုင်ထအွာင် 

ထဆွာင် ွက်ထပ်း မည်။   ိုို့အ ပင် သတင််းသမွာ်းမျွာ်း၊ ထစွာင့်် ကည့််သ နှင့်် ထလ့်လွာသ မျွာ်း၊ ထဆ်း က်ဆ ိုင ်ွာ တွာ ေ် 

 ှ သ မျွာ်းနှင့်် အ ခွာ်း ပည်သ လ  ိုမျွာ်းအ ပင်  ပည်သ ပ ိုင်နှင့်် ပိုဂ္လ ကပ ိုင်အထဆွာက်အအံိုမျွာ်း   ခ ိုက်အနတ ွာယ် မ  စ် 

ထအွာင် ကွာကွေယ်ထပ်း မည်။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်း၏ အထ ခခံချဥ််းကပ်မှုသည် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို လ ိုအပ်လျှင် 

ပ ိုမ ိုလွေယ်က စွေွာ လိုပ်ထဆွာင်န ိုင်ထအွာင် စ မံပံ့်ပ ို်းထပ်း ခင််း   စသ်င့််သည်။  

 

၇၅။ သက်ဆ ိုင် ွာ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်းက ကက ျုတင် ပင်ဆင်မှုအပ ိုင််းက ို  မ င့််တင်ငပ ်း တင််းမွာမှု 

မျွာ်းက ို ထလျှွာ့်ချကွာ အ ငင််းပွေွာ်းမှုမျွာ်းက ို ထ   ှင််းန ိုင် ေ်  ည် ွယ်ငပ ်း စိုထ ်းမှု မ ပျုလိုပ်ခင်နှင့််  ပျုလိုပ်ထေစဥ်အထတွာ 

အတွေင််း စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်သည့်် အမျ  ျု်းမျ  ျု်းထသွာအိုပ်စိုမျွာ်းက ို ဆက်သွေယ၍် အ ပေ်အလှေ်ထဆွေ်းထနွေ်းန ိုင်မည့်် 

လမ််းထ ကွာင််းမျွာ်း ထ ွာ်ထဆွာင်န ိုင်ထ ်း   စ်န ိုင်ထ ခ ှ သည့်် အလိုပ်မျွာ်းက ို တတ်န ိုင်သမျှ လိုပ်ထဆွာင်သင့််သည်။ ယင််း 

သည် စိုထ ်းမှုစ စဥ်သ မျွာ်းနှင့်် ပေါ င်သ မျွာ်းအတွေက် ယခိုက ့်သ ိုို့   ထတွေွဲ့ဆက်ဆံမှုမျွာ်းမှတစ်ဆင့်် ထစ့်စပ်ည  န ှုင််းန ိုင် 

သည့်် အထလ့်အ ထကွာင််းတစ် ပ်   စသ်ည်။ သ ိုို့ထသွာ် စ စဥ်သ နှင့်် ပေါ င်သ မျွာ်းသည် မ  စ်မထေ လိုပ်ထဆွာင် ေ် လ ို 

အပ်ချင်မှ လ ိုအပ်န ိုင်ထပလ မ့််မည်။ 

 

၇၆။ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွာ ှ မျွာ်း  ှ  ေ်လ ိုအပ်သည့်် အထ ခအထေမျ  ျု်းတွေင် မည်သ တစ်ဦ်းတစ်ထယွာက်က ို 

မဆ ို၊ မည်သည့်် အထဆွာက်အဦ်းက ိုမဆ ို   ခ ိုက်ောကျင်၊ ပျက်စ ်းထစန ိုင်မည့််အလွာ်းအလွာ အေည််းဆံို်း   စ်ထစ မည် 

ဆ ိုထသွာ ရှု မင်မှု၊   ိုစိုထ ်းမှုက ို ေဂ ို ည် ွယ် ွာ်းသည့််အတ ိုင််း   စ်ထ မွာက်ထအွာင်လိုပ်ထဆွာင်န ိုင်ထစ မည် ဆ ိုထသွာ 

 ည် ွယ်ချက်  င့််သွာ စိုထ ်းမှုတစ် ပ်က ို   ေ််းထကျွာင််း ခင််းအွာ်း စ စဥ်လိုပ်ထဆွာင်သင့််သည်။ သက်ဆ ိုင် ွာ တွာ ေ် ှ  

သ မျွာ်းနှင့်် အ ွေ ွဲ့စို (unit) အွာ်းလံို်းအတွေက် ညွှေ် ကွာ်းချက်၊ ပစစည််းက   ယွာေ ို့ အသံို်း ပျုမည့်် အင်အွာ်းတ ိုို့က ို အစ အစဥ် 

တွေင် အထသ်းစ တ်ချမှတ်သင့််သည်။ 

 

၇၇။ အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ို ကက ျုတင်အသ ထပ်းတင် ပ ွာ်း ခင််းမ ှ ထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် အမျွာ်း ပည်သ  တည်ငင မ် 

ထအ်းချမ််းထ ်းအထပေါ် သက်ထ ွာက်မှု  ှ ထကွာင််း ှ န ိုင်ထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို စ မံ  ေ််းထကျွာင််းထ ်းနှင့််ပတ်သက်၍ အ  ်း 

တလည်အထေ  င့်် အထ ွေထ ွေအထ ်းထပေါ်အစ အစဥ်မျွာ်းနှင့်် ထလ့်ကျင့််ထ ်းလိုပ် ံို်းလိုပ်ေည််း (training protocol) 

မျွာ်းက ို သက်ဆ ိုင် ွာ တ ွာ်းဥပထဒ စ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်းက အထသ်းစ တ် ချမှတ် ပဌွာေ််း ွာ်းသင့််သည်။  အ ွာ ှ  

မျွာ်းက ို မည်သ မည် ေါ  စ်ထ ကွာင််း အတည် ပျုန ိုင် ေ်နငှ့်် အင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှုတ ိုင််းက ို မှတ်တမ််းတင်  ပေ်လည်တင် ပ 

န ိုင် ေ်အတွေက် တွာ ေ်ယ မှု၊ တွာ ေ်ခံမှုအ ပင် စိုထ ်းမှုနှင့််ပတ်သက်၍ ရိုပ်သံ မ််းယ  ခင််း၊ မှတ်တမ််းတင် ခင််း ဆ ိုင် ွာ 

လိုပ် ံို်းလိုပ်ေည််းမျွာ်းက ို ထကျွာထ ွာက်ထောက်ခံသ ွေယ် ခ ိုင်မွာထစမည့််  ှင််းလင််းထသွာ အမ ေ်ို့ညွေေ် ကွာ်းချက် ပံိုစံမျွာ်း 

 ှ  မည်။ 



 

၇၈။ ထောက်ဆံို်းတွေင် အ ကမ််း က်သည့််အသွေင်   စထ်ကွာင််း  စ်လွာန ိုင်ထသွာ အထ ခအထေမျွာ်းက ို တ ွာ်းဥပထဒ 

စ ို်းမ ို်းထ ်း တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ထလျှွာ့်ချ ေ် ကက ျု်းစွာ်းသင့််သည်။ ၎င််းတ ိုို့သည် အ ကမ််းမ က်သည့်် ေည််းလမ််းမှေ်သမျှက ို 

အသံို်းချ ေ်  တတ ွာ်း ှ သည်။ အင်အွာ်းသံို်း ေ် လံို်း ဥဿံို လ ိုအပ်ပေါက၊   ိုသ ိုို့မလိုပ်ထဆွာင်ပေါက အကျ  ျု်း  ထ ွာက်မှု 

မ ှ န ိုင်ထ ကွာင််းက ို မျက် မင်ဒ ဌ ထပေါ်လွေင်ထေငပ ဆ ိုပေါက၊ ကက ျုတင်သတ ထပ်း ေ်  တတ ွာ်း ှ သည်။ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှုတ ိုင််း 

သည် စွာချျုပ်ပေါ အပ ိုဒ် ၆၊ အပ ိုဒ် ၇ တ ိုို့ နှင် လ ိုက်ထလျွာည ထ ွေ  စ်သည့်် ဥပထဒနှင့််အည   စမ်ှု၊ အမှေ်တကယ် 

လ ိုအပ်မှု၊ အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှမှု၊ ကက ျုတင်စ မံထဆွာင် ွက်မှု၊ ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံ ခင််းကင််းမ ့်မှုဟ ထသွာ အထ ခခံမ  ေါဒမျွာ်းနှင့်် 

အည    စ် မည်  စ်သလ ို အင်အွာ်းအသံို်း ပျုသ  (လ /အ ွေ ွဲ့အစည််း) မျွာ်းသည်လည််း အသံို်း ပျုမှု တစခ်ိုစ တ ိုင််းအတွေက် 

တွာ ေ်ခံမှု  ှ  မည်။ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်း၏ အင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှုနှင့််ပတ်သက်၍  ပည်တွေင််းဥပထဒ 

စေစ်မျွာ်းသည် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်း၏ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှုနှင့်် လက်ေက်သံို်းစွေ မှုဆ ိုင် ွာ အထ ခခံမ  ေါဒ 

မျွာ်း နှင့်် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းလိုပ်ငေ််းတွေင် ထသထ ကထစန ိုင်ထ ခေည််းထသွာ လက်ေက်မျွာ်းဆ ိုင် ွာ ကိုလသမဂ္ လ ူ့ 

အခွေင့််အထ ်း လမ််းညွှေ်ချက် တ ိုို့က ့်သ ိုို့ စသံတ်မှတ်ချက်မျွာ်း၏   ေ််းထကျွာင််းမှု  င့်် န ိုင်ငံတကွာဥပထဒက  ပဌွာေ််း ွာ်း 

ထသွာ သတ်မှတ်ချက်/လ ိုအပ်ချက်မျွာ်းနှင့််အည    စ် မည်။  

 

၇၉။ စိုထ ်းမှုထေစဥ် အထတွာအတွေင််း တ ွာ်း င်မှု ှ သည့်် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းဆ ိုင် ွာ  ည် ွယ်ချက်တစ် ပ် 

အတွေက် လ ိုအပ်ထသွာအထေအ ွာ်းတွေင် တကယလ် ိုအပ်သည့်် အေ မ့််ဆံို်းအင်အွာ်းက ိုသွာ အသံို်း ပျုန ိုင်သည်။ အ ကမ််း 

 က်သ  တစ်ဦ်း တစ်ထယွာက်က ို ထ ်းအနတ ွာယ်မကျထ ွာက်ထစ    မ််းဆ ်း ေ် လ ိုအပ်သည့််အခေါမျ  ျု်းတွေင ် လ ိုအပ် 

သည့်် အင်အွာ်းက ိုချမှတ်အသံို်း ပျုငပ ်းသည်နှင့််   ိုအင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှုအတွေက ်ထောက် ပ်  ပ်တ ို်းလိုပ်ထဆွာင်မှုက ို 

ခွေင့််မ ပျု ။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုက ို င  ျုခွေင််း ေ်၊  ွာဇ တ်မှုက ို ကွာကွေယ ်ေ် သ ိုို့တည််းမဟိုတ် ကျ ်းလွေေ်သ က ို  စ်ထစ၊ 

ကျ ်းလွေေ်သည်ဟို သံသယ ှ သ က ို   စ်ထစ တ ွာ်းဥပထဒနှင့််အည   မ််းဆ ်းထ ်း လိုပ်ထဆွာင် ေ် သ ိုို့မဟိုတ် အထ ွာက် 

အက ထပ်း ေ် အထ ခအထေမျွာ်းတွေင် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းသည် လ ိုအပ်ထသွာ အချ  ျု်းအစွာ်း က်ပ ိုမ ို 

ကက ်းမွာ်းထသွာ အင်အွာ်းက ို မသံို်း ။  ပည်တွေင််းဥပထဒတွေင် တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ို အကေ်ို့အသတ်မ ့် ကက ်းမွာ်းထသွာ 

အွာဏွာမျွာ်း၊ ေမ ောအွာ်း  င့်် ထ ပွာ လျှင် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို င  ျုခွေင််း ေ် သ ိုို့မဟိုတ် အကွာအကွေယ်ထပ်းန ိုင်မှု ေည််းသည့်် 

ထစွာလျင်စွေွာ ခခံျုငံိုထကွာက်ချက်ချ ခင််း (under-protective generalization) မျွာ်းလိုပ် ေ် (ဥပမွာ - ထ ခထ ွာက်က ို 

ပစ ်ခင််း)အတွေက် “အင်အွာ်း” သ ိုို့မဟိုတ် “လ ိုအပ်ထသွာ အင်အွာ်းအကိုေ်လံို်း”က ို သံို်းစွေ  ေ်ခွေင့်် ပျု ခင််း မ ှ ထစ ။ အ  ်း 

သ  င့်် ဆ ို်း ွွာ်းထသွာ၊ အလွေေ်အက ံ  စ်ထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံထသွာ က စစ ပ်မျွာ်းက ို အထ ခခံငပ ်း စိုထ ်းမှုတွေင် 

ပေါ င်သ မျွာ်းအထပေါ် အင်အွာ်းသံို်း ခင််းက ို  ပည်တွေင််းဥပထဒက ခွေင့််မ ပျု ။ 

 

၈၀။ သက်ဆ ိုင် ွာလ ူ့အခွေင့််အထ ်းစံနှုေ််းမျွာ်းထပေါ် အပေါအ င် စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ကပ်မတ်  ေ််းထကျွာင််းထ ်းအတွေက် 

ထလ့်ကျင့််သင် ကွာ်းထပ်း ွာ်းသည့်် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ိုသွာလျှင်   ို ည် ွယ်ချက်အတွေက် တွာ 

 ေ်ချ ွာ်း မည်။ တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ို ထလ့်ကျင့််သင် ကွာ်း ွာတွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်ထေ ကထသွာ 

ပ ိုမ ို  ခ ိုက်လွေယ်သည့်် အထ ခအထေတွေင်  ှ သ မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်စိုမျွာ်း၏ အ  ်းလ ိုအပ်ချက်က ို အ  ်းအထလ်း ွာ်း 

တံိုို့ ပေ်မှုက ို  ည့််သွေင််းသင် ကွာ်းသင့််သည်။ ပ ိုမ ို  ခ ိုက်လွေယ်သည့်် အထ ခအထေဟိုဆ ို ွာတွေင် အချ  ျုွဲ့က စစမျွာ်း၌ အမျ  ျု်း 



သမ ်းမျွာ်း၊ ကထလ်းသ ငယ်မျွာ်း၊ သ ိုို့မဟိုတ် မသေ်စွေမ််းသ မျွာ်း ပေါ င်န ိုင်သည်။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ကပ်မတ်  ေ််း 

ထကျွာင််း ေ် စစတ်ပ်က ို အသံို်းမ ပျုသင့််ပေါ။ သ ိုို့ထသွာ် အကယ်၍ ခခွေင််းချက်အထ ခအထေမျ  ျု်းတွေင် ယွာယ မ  ေါဒ/  စ်စဥ်က ို 

အထ ခခံ၍ အထ ွာက်အက အထေ  င့်် ၎င််းတ ိုို့က ို ချ ွာ်းန ိုင်သည်။ ၎င််းတ ိုို့သည် သင့််တင့််ထလျွာက်ပတ်သည့်် လ ူ့အခွေင့်် 

အထ ်းသင်တေ််းမျွာ်း တက်ထ ွာက် ွာ်းငပ ်းသွာ်း  စ် မည်  စ်သလ ို အလွာ်းတ  န ိုင်ငံတကွာစည််းမျဥ််းမျွာ်းနှင့်် စံ 

သတ်မှတခ်ျက်မျွာ်းက ို တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်းအထေ  င့်် လ ိုက်ော မည်   စသ်ည်။ 

 

၈၁။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ကပ်မတ်  ေ််းထကျွာင််း ေ် တွာ ေ် ှ ထသွာ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ အွာ်းလံို်းက ို သင့်် 

တင့််စွေွာ လက်ေက်ပစစည််းက   ယွာ တပ်ဆင်ထပ်း မည်။ တပ်ဆင် ွာတွေင် သင်တင့််ထလျွာက်ပတ်ငပ ်း ထသထစန ိုင်ထ ခ 

ေည််းသည့််  တ်ဆင်/တပ်ဆင်  လွေယ်က ထသွာ fit-for-purpose လက်ေက်မျွာ်းနှင့်် ကက ျုတင်ကွာကွေယထ် ်း ပစစည််း 

က   ယွာမျွာ်းက ို လ ိုအပ်ထသွာ အထ ခအထေလည််း ပေါ င်သည်။ ထသထစန ိုင်ထ ခေည််းသည့်် လက်ေက်မျွာ်းအပေါအ င် 

လက်ေက်အွာ်းလံို်းက ို စည််းကမ််းတင််းတင််းကျပ်ကျပ်  င့်် အမှ အခ ိုကင််းစွေွာ စမ််းသပ်န ိုင် မည်  စ်ငပ ်း   ိုလက်ေက် 

မျွာ်းတပ်ဆင် ွာ်းသည့်် တွာ ေ်ကျအ ွာ ှ မျွာ်းအထေ  င့်် အ  ်းသ ်းသေ်ို့ထလ့်ကျင့််သင် ကွာ်းမှု ခံယ  ွာ်းကွာ   ိုလက် 

ေက်မျွာ်းက အသံို်းချခံ မည့််သ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းအထပေါ် မည်မျှသက်ထ ွာက်မည်က ို ထသထသချွာချွာ ဆေ််းစစ် 

ထစွာင့်် ကပ်ထစထ ်းက ို စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းက လိုပ်ထဆွာင် မည်။ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း 

သည် အချ  ျုွဲ့ထသွာ  ကပ်မတ်  ေ််းထကျွာင််းမှုေည််းလမ််းမျွာ်း၏  ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှုထ မွာက်န ိုင်သည့်် သက်ထ ွာက်မှုနှင့်် 

ပတ်သက်၍ ထကွာင််းစွေွာသတ  ွာ်းမှု ှ ငပ ်း ထ   ှင််းတတ် မည်။   ို  တွေင် ေည််းပညွာအသစ်မျွာ်းနှင့်် ပတ်သက်ထသွာ 

အထ ခအထေမျွာ်းလည််း ပေါ င်သည်။ 

 

၈၂။ လ ပိုဂ္ ျုလ်အလ ိုက် ပစမ်ှတ် ွာ်း၍ စိုထ ်းမှုတင် မပေါ င်န ိုင်ထအွာင် ကက ျုတင်တွာ်းသည့််အထေ  င့််  ၎င််းတ ိုို့ 

 မ််းဆ ်း ခင််းသည် လွေတ်လပ်မှုက ို ကျင့််သံို်းခံစွာ်း၍မ ထအွာင် စ တ် င်သည့််အတ ိုင််းပ တ်ပင်မှု ထ မွာက်ငပ ်း   ိုအ ွာ 

သည် ငင မ််းချမ််းစွေွာ စိုထ ်းခွေင့််နှင့်် သဟဇွာတ မ  စထ်ပ။ အ  ်းသ  င့်် ော  အေည််းငယပ် ို ကွာထအွာင်  မ််းဆ ်း 

ချျုပ်ထနှာင်သည့််အခေါ ပ ိုမ ိုထ မွာက်သည်။ စိုထ ်းမှုတစခ်ိုအတွေင််း အ ကမ််း က်မှုလိုပ်ထဆွာင် ေ် ပေါ င်ထစ့်စပ်ထဆွာ် သ 

ထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် လံှုွဲ့ထဆွာ်ထသွာသ မျွာ်းက ို အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ၎င််းတ ိုို့၏  ည် ွယ်ချက်က ို သက်ထသ ပန ိုင်သည့််အခေါ 

နှင့်် အ ကမ််း က်မှုက ို တွာ်းဆ ်း ေ် လံိုထလွာက်သည့်် အ ခွာ်းမည်သည့််ေည််းလမ််းမျှ မ ှ ထ ကွာင််း ထပေါ်လွေင် င် ှွာ်း 

သည့််အခေါမှသွာ အမှေ်တကယ်လ ိုအပ်သည် က်မပ ို  ၊ အလွေေ်ို့အလွေေ် ခခွေင််းချက်ကျထသွာ က စစ ပ်မျွာ်းအတွေက် 

ယင််းက ့်သ ိုို့  မ််းဆ ်းချျုပ်ထနှာင် ခင််းက ို  ပည်တွေင််းဥပထဒက လိုပ်ထဆွာင်ခွေင့်် ပျု မည်။ စိုထ ်းမှုတစ်ခို မလိုပ် 

ထဆွာင်ခင်  စ်ထစ၊ လိုပ်ထဆွာင်ထေစဥ်   စ်ထစ၊ လိုပ်ထဆွာင်ငပ ်းထောက်တွေင်  စ်ထစ ထတွေွဲ့က ွာ လ အမျွာ်းအ ပွာ်းက ို 

ကျပေ််း မ််းဆ ်း ခင််းသည် အတတထောမတ က ို အထ ခခံသည့််လိုပ် ပ်မျ  ျု်း  စ်သ  င့်် တ ွာ်းဥပထဒနှင့်် မည ထပ။ 

 

၈၃။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပေါ င်သ  သ ိုို့မဟိုတ် ပေါ င်မည့််သ မျွာ်းက ို “ ပ်ခ ိုင််းငပ ်း  ှွာထ ွေ ခင််း” သ ိုို့မဟိုတ် “ ပ်တေ်ို့၍ 

လက်ထ မ ွာက်ခ ိုင််းငပ ်း စစ်ထဆ်း ခင််း”လိုပ်န ိုငသ်ည့်် အွာဏွာက ို အထ ်းတကက ်း ဆ ို်းဆ ို်း ွွာ်း ွွာ်း  ပစမ်ှုတစခ်ို၏ ငခ မ််း 

ထ ခွာက်မှု အနတ ွာယ် သ ိုို့မဟိုတ် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းဆ ထလျွာ်ထသွာ သံသယ ှ မှုထပေါ် အထ ခခံငပ ်းသွာ လိုပ်ထဆွာင်ကျင့််သံို်း 

 မည်။ ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှုထ မွာက်သည့်် အ ပျုအမ ပံိုစံမျ  ျု်း  င့်် မသံို်းမ ပျု ။ လ တစ်ထယွာက်သည် ငင မ််းချမ််းထသွာ 



စိုထ ်းမှုတစခ်ိုတွေင် ပေါ င်ပတ်သက်သည်ဟို အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ယ ဆ ွာ်းသည့်် အချက်အလက် သက်သက်သည် 

  ိုသ က ို  ပ်တေ်ို့ငပ ်း  ှွာထ ွေစစ်ထဆ်း ေ် အထ ကွာင််း င််း မခ ိုင်လံိုထပ။ 

 

၈၄။ (Kettling ထ ထနွေ်းက ွာ်း ံို်း ံို်းသည်ဟို ထခေါ်ထလ့် ှ သည့််) စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းက ို တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း 

တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ထေ ွာအကေ်ို့(section) တစခ်ိုတွေင်   ိုင််း၍ ပ တ်ဆ ိုို့သည့်် ပံိုစံ  င့််   ေ််းချျုပ်ဟေ်ို့တွာ်း ခင််းက ို 

အမှေ်တကယ် အ ကမ််း က်မှု သ ိုို့မဟိုတ်   ိုထေ ွာမှ   စ်ထပေါ်ထပေါက် ွေွာ်းလွာသည့်် ကက ်းကက ်းမွာ်းမွာ်း ငခ မ််းထ ခွာက်မှု 

တစ် ပ်က ို က ိုင်တွေယ်ထ   ှင််း ေ်အလ ိုို့ငှွာ အမှေ်တကယ် လ ိုအပ်ငပ ်း အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှသည့်် အထေအ ွာ်းတွေင်သွာ 

အသံို်း ပျု မည်။ လ ပိုဂ္ ျုလ်အလ ိုက် ပစ်မှတ် ွာ်း မ််းဆ ်း ေ် လ ိုအပ်ထသွာတ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း အစ အမံမျွာ်းသည် 

မျွာ်းထသွာအွာ်း  င့််   ိုင််း၍ ပ တ်ဆ ိုို့ဟေ်ို့တွာ်း ခင််းက ို ပ ိုမ ိုလ ိုလွာ်းထလ့် ှ သည်။   ိုသ ိုို့လိုပ်ထဆွာင် ွာတွေင် အ ကမ််း 

 က်မှုနှင့်် တ ိုက်ရ ိုက်နှ ်းနွှယ်ထေထသွာသ မျွာ်းသွာ ပေါ ေ်နှင့််   ိုင််း၍ပ တ်ဆ ိုို့ဟေ်ို့တွာ်း ခင််းက ို တကယ်လ ိုအပ်သည့်် 

အေ မ့််ဆံို်းအဆင့််   ကေ်ို့သတ် ထလျှွာ့်ချန ိုင်ထအွာင် အ  ်းဂရိုဓမမ ပျု မည်။   ိုသ ိုို့   ိုင််း၍ပ တ်ဆ ိုို့ဟေ်ို့တွာ်း ခင််းက ို 

စေစ်တကျမဟိုတ်   ကကံျု ွာကျပေ််းလိုပ်ထဆွာင် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ်  ပစဒ်ဏ်ခတ်သည့််သထ ွာ  င့်် လိုပ်ထဆွာင် ခင််း 

သည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ချ  ျု်းထ ွာက်သလ ို တ ွာ်းလက်လွေတ် မ််းဆ ်းချျုပ်ထနှာင် ခင််းမှ (Arbitrary detention) 

ကင််းလွေတ်ခွေင့််နှင့်် လွေတ်လပ်စွေွာသွေွာ်းလွာခွေင့််က ့်သ ိုို့ အ ခွာ်းထသွာ အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းက ိုလည််း ချ  ျု်းထ ွာက်န ိုင်ထ ခ  ှ သည်။ 

 

၈၅။ စိုထ ်းမှုတစခ်ိုက ို ခခွေင််းချက်အထ ခအထေမျွာ်း၌သွာ လ စိုခွေ န ိုင်သည်။ စိုထ ်းမှုသည် မငင မ််းချမ််းထတွာ့်ပေါက၊ 

သ ိုို့မဟိုတ် လ အချ  ျုွဲ့က ို သ ်းသေ်ို့ပစ်မတှ် ွာ်း၍  မ််းဆ ်း ခင််းက ့်သ ိုို့ ပ ို၍အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှထသွာ အစ အမံမျွာ်း  င့်် 

ထ ကွာင််းကျ  ျု်းည ညွေတ်စွေွာ မထ   ှင််းန ိုင်သည့််  ပင််း ေ်ထသွာ အ ကမ််း က်မှု၏ ငခ မ််းထ ခွာက်မှုအနတ ွာယ် ှ ထေထ ကွာင််း 

အထ ွာက်အ ွာ်း သ သွာ င် ှွာ်းပေါက လ စိုခ  ခင််းက ို လိုပ်ထဆွာင်န ိုင်သည်။ သ ိုို့ထသွာ် အထ ကွာင််းက စစတ ိုင််းတွေင် 

တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း၏ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှုနှင့််ပတ်သက်လျှင် စည််းကမ််းတင််းကျပ်စွေွာ လ ိုက်ော  

မည်။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုက ို င  ျုခွေင််း ေ် အမ ေ်ို့ထပ်းန ိုင်သည့်် အထ ခအထေမျွာ်းက ို  ပည်တွေင််းဥပထဒတွေင် အ  ်း ည့််သွေင််း 

ထ ွာ ်ပ ွာ်းသင့််သည်။   ိုို့အ ပင် အမှေ်တကယ် လိုပ်ပ ိုင်ခွေင့််အွာဏွာ ှ သည့်် တွာ ေ် ှ သ ကသွာလျှင် ငင မ််းချမ််းထသွာ 

စိုထ ်းမှုတစခ်ိုက ို လ စိုခွေ ခွေင့်် အမ ေ်ို့ထပ်းန ိုင်သည်။ ငင မ််းချမ််းထေထသ်းထသွာ်လည််း ယွာဥ်ထ ကွာမျွာ်းအလွေေ်အက ံပ တ်ဆ ိုို့ 

 ခင််းက ့်သ ိုို့ ပျက်ဆ ်းဆံို်းရံှု်းမှု မင့််မွာ်းထသွာ စိုထ ်းမှုတစခ်ိုက ို၊ ပျက်စ ်းဆံို်းရံှု်းမှု “ ပင််း ေ်ငပ ်း စဥ်ဆက်မ ပတ်”   စ်ပွေွာ်း 

န ိုင်ထသွာ အထ ခအထေ၌သွာ စည််းမျဥ််းအ  လ စိုခွေ န ိုင်သည်။ 

 

၈၆။ လ စိုခွေ မည့်် ဆံို်း  တ်ချက်တစ် ပ်က ို  ပည်တွေင််းဥပထဒ၊ န ိုင်ငံတကွာဥပထဒတ ိုို့နှင့််အည  လိုပ်ထဆွာင်ထသွာ 

အထ ခအထေတွေင် အင်အွာ်းသံို်း ခင််းက ို ထ ှွာင် ကဥ်သင့််သည်။   ိုက ့်လိုပ်ထဆွာင် ေ် မ  စ်န ိုင်ထသွာ ပတ် ေ််းကျင် 

အထ ခအထေမျွာ်းတွေင် အေ မ့််ဆံို်းလ ိုအပ်သည့်် အင်အွာ်းက ိုသွာ အသံို်း ပျု မည်။   စ်န ိုင်မည်ဆ ိုပေါက အ ကမ််း က်မှု 

တွေင် ပေါ င်ထဆွာ် သထေထသွာ သ ိုို့မဟိုတ် ငခ မ််းထ ခွာက်ထေထသွာ လ ပိုဂ္ ျုလ်၊ အိုပ်စိုက ိုသွာ သ ်းသေ်ို့ တ ိုက်ရ ိုက် အင်အွာ်း 

သံို်းသင့််သည်။ အထသ်းအ ွေ   ခ ိုက်မှု က် ပ ိုမ ို  စ်ထစန ိုင် ွေယ် ှ သည့်် အင်အွာ်းက ို အခံ က်က ခိုခံတွေေ််းလှေ်ထေသည့်် 

လ ပိုဂ္ ျုလ် သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်စိုထပေါ်သ ိုို့ အသံို်းမ ပျုသင့််ထပ။ 

 



၈၇။ မျက် ည်ယ ိုဗံို်း၊ ထ အထ မ ွာက်က ့်သ ိုို့ ဧ  ယွာတစ်ခိုထပေါ် သက်ထ ွာက်သည့်် ထသထစန ိုင်ထ ခေည််းထသွာ လက် 

ေက်မျွာ်းသည် မည်သ မဆ ိုအထပေါ် ကျပေ််း  ခ ိုကန် ိုင်သည်။   ိုက ့်သ ိုို့ထသွာ လက်ေက်မျွာ်းက ို အသံို်း ပျုသည့််အခေါ 

လ အိုပ်ငပ ျု ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ထ ်းမှ  ပ် ကည့််သ မျွာ်းက ို   ခ ိုက်ထစ ခင််း စသည်တ ိုို့ မ  စထ်စ ေ် ထ ကွာင််းကျ  ျု်းဆ ထလျွာ် 

သည့်် လိုပ်ငေ််းစဥ်အွာ်းလံို်း လိုပ်ထဆွာင်သင့််သည်။ နှုတ်  င့််သတ ထပ်း၍ စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း လ စိုခွေ  ေ် အခွေင့်် 

အလမ််း လံိုလံိုထလွာက်ထလွာက်ထပ်းငပ ်းမသှွာ ေည််းလမ််းတစ် ပ်အထေ  င့်် အသံို်း ပျုသင့််သည်။ ကေ်ို့သတ်ထေ ွာမျွာ်း 

တွေင် မျက် ည်ယ ိုဗံို်း အသံို်းမ ပျုသင့််ထပ။ 

 

၈၈။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို  ကပ်မတ်  ေ််းထကျွာင််း ွာတွေင် ထသေတ်လက်ေက်မျွာ်းသည် သင့််ထလျွာ်ထသွာ လက်ေက် 

မဟိုတ်၍ စိုထ ်းမှုက ို လ စိုခွေ  ေ် ၎င််းက ို မည်သည့််အခေါမျှ မသံို်းသင့််ထပ။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့််ပတ်သက်ငပ ်း တ ွာ်းဥပထဒ 

စ ို်းမ ို်းထ ်း တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ထသေတ်သံို်းစွေ  ခင််းက ို န ိုင်ငံတကွာဥပထဒအ  ကက ်းမွာ်းထသွာ အသက်အနတ ွာယ် 

ငခ မ််းထ ခွာက်မှု သ ိုို့မဟိုတ်  ပင််း ပင််း ေ် ေ်   ခ ိုက်ဒဏ် ွာ ထစမှုတစခ်ိုက ို   ပ်တ ိုက်ထ   ှင််း ေ် စည််းကမ််း တင််း 

တင််းကျပ်ကျပ်  င့်် အမှေ်တကယ်လ ိုအပ်ထသွာ အထ ခအထေမျ  ျု်းတွေင် လ ပိုဂ္ ျုလ်တစ်ဦ်းချင််းအလ ိုက် ဦ်းတည်ထ   ှင််း 

သည့်် အဆင့််အ   ကေ်ို့သတ် မည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့လက်ေက်မျွာ်းက အသက်အနတ ွာယ်က ို ငခ မ််းထ ခွာက်န ိုင်သည့်် 

အတွေက် အေ မ့််ဆံို်းသတ်မှတ်အဆင့််အထေ  င့််  ွာ ွာစွေပ် ွာ်းသည့်် သတတျုကျည်ဆေ်  င့်် ပစခ်တ် ခင််းက ို သတ်မှတ် 

သင့််သည်။ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက အင်အွာ်းသံို်း ေ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ကမ််း က် ေ်  ပင်ဆင်ထေသည့်် 

အထေအ ွာ်းတွေင် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက ထဆ်း က်ဆ ိုင်အ ွာ   ည့််ဆည််းက ည မှုမျွာ်း လံိုလံိုထလွာက်ထလွာက်  ှ ထစထ ်း 

ထဆွာင် ွက် ွာ်း မည်။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုက ို  ကပ်မတ ် ေ််းထကျွာင််းထေချ  ေ်တွေင ်ထတွေွဲ့ မင် ွာက ို လက်လွေတ်စပယ် ထသ 

ေတ်  င့််ပစ် ခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ထသေတ်က ို ထအွာတ် ိုထမွာင််းစေစ်အ ပည့််အ လိုပ် ွာ်း၍ သံို်းစွေ  ခင််းသည် မည်သည့်် 

အခေါမှ တ ွာ်းဥပထဒနှင့်် မည ထပ။ 

 

၈၉။ န ိုင်ငံထတွာ်(အစ ို်း )သည် န ိုင်ငံတကွာဥပထဒအ  ၎င််း၏ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း၏ လိုပ် ပ် 

မျွာ်းနှင့််   ေ်ချေ်မှု(ချေ်လှပ်မှု)မျွာ်းအတွေက် တွာ ေ် ှ သည်။ (အခွေင့််အထ ်း) ချ  ျု်းထ ွာက်မှုမျွာ်းမ  စ်ထအွာင် ကက ျုတင် 

ကွာကွေယသ်ည့်် ရှု မင်မှုတစ် ပ်အထေ  င့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်း  စထ်ပေါ်ထေစဥ်အတွေင််း တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း အ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း 

နှင့််ပတ်သက်ငပ ်း န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းက တွာ ေ်ယ ၊ တွာ ေ်ခံသည့်် ယဥ်ထကျ်းမှုတစ ်ပ်က ို ဆက်စဥ်မ ပတ်  မ င့််တင် 

သင့််သည်။   ထ ွာက်ထသွာ တွာ ေ်ယ မှု အွာ်းထကွာင််းလွာထစထ ်းအတွေက ် ယ ေ ထ ွာင််း(တ ည  တ်စံို) တ် တ ွာ်း 

ဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်းအထေ  င့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်း   စ်ထပေါ်ထေစဥ်အတွေင််း ၎င််းတ ိုို့က ို  ှွာထ ွေထ ွာ် ိုတ်န ိုင် ေ် မှတ် 

မ လွေယ်သည့်် ပံိုစ ံ င့်် အငမ တထစ  ပသသင့််သည်။ 

 

၉၀။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့််ဆက်စပ်ထသွာအထ ခအထေအတွေင််း လ င်ပ ိုင််းဆ ိုင် ွာ အ ကမ််း က်မှု သ ိုို့မဟိုတ် လ မှုလ င် 

အထ ခ ပျု (ကျွာ်း/မ အထ ခ ပျု) အ ကမ််း က်မှု အပေါအ င် တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်း၏ ဥပထဒနှင့်် 

မည ထသွာ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှု သ ိုို့မဟိုတ် အ ခွာ်းထသွာ ချ  ျု်းထ ွာကမ်ှုမျွာ်းနှင့််ပတသ်က်၍ စွေပ်စွေ ချက်မျွာ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ထ ကွာင််းကျ  ျု်းဆ ထလျွာ်သည့်် သံသယမျွာ်းက ို န ိုင်ငံထတွာ်အစ ို်း မျွာ်းက     ထ ွာက်ထ ွာက်၊  က်မလ ိုက်   အချ  ေ် 

က ိုက ်စံိုစမ််းစစထ်ဆ်းထပ်း မည့််  တတ ွာ်း ှ သည်။  ည် ွယ်ချက်ပေါထသွာ လိုပ် ပ်နှင့်် အမှုမ ့်အမှတ်မ ့် လိုပ် ပ် သ ိုို့မဟိုတ် 



သင့််ထလျွာ်မှုမ ှ သည့်် လိုပ် ပ်သည် လ ူ့အခွေင့််အထ ်းချ  ျု်း ထ ွာကမ်ှုတစ် ပ်အ    သထ ွာသက်ထ ွာက်န ိုင်သည်။ ချ  ျု်း 

ထ ွာကမ်ှုအတွေက် တစ်ဦ်းချင််းတွာ ေ် ှ ထသွာ တွာ ေ် ှ အ ွာ ှ မျွာ်းက ို  ပည်တွေင််းနှင့်် သက်ဆ ိုင် ွာ န ိုင်ငံတကွာ ဥပထဒ 

မျွာ်းအ  တွာ ေ်ခံခ ိုင််း မည်  စ်ငပ ်း ကျ ်းလွေေ်ခံ သ အတွေက်   ထ ွာက်ထသွာ ကိုစွာ်းမှု  ှ ထစ မည်။ 

 

၉၁။ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်း၏ အင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှုအွာ်းလံို်းက ို ပွေင့််လင််း မင်သွာထသွာ အစ  င်ခံမှု 

တစ် ပ်  င့်် ချက်ချင််း မှတ်တမ််းတင်၊ ထ ွာ် ပသင့််သည်။ ဒဏ် ွာ သ ိုို့မဟိုတ်   ခ ိုက်ပျက်စ ်းမှု   စ်ပွေွာ်းပေါက အမှေ် 

တကယလ် ိုအပ်ငပ ်း အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှထသွာ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှုတစ်ခို ဟိုတ်မဟိုတ် ထသချွာထစ ေ် အင်အွာ်းသံို်း သည့်် 

အထ ကွာင််း င််း၊ အကျ  ျု်း  ထ ွာက်မှုနှင့်် အကျ  ျု်းဆက် လဒ်မျွာ်း အပေါအ င်   စစ်ဥ်က ို အထသ်းစ တ်ထ ွာ ်ပ ခင််း 

အွာ်း  င့်် အစ  င်ခံ ွာတွေင် လံိုထလွာက်ထသွာ အချက်အလက်မျွာ်း  ည့််သွေင််းသင့််သည်။  

 

၉၂။ စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် အ ပ် တ် အ ွာ ှ မျွာ်းက ို တွာ ေ်ချ ွာ်းသည့်် လိုပ် ပ်တ ိုင််းအွာ်း စည််းကမ််းတင််းကျပ် ေ် 

လ ိုအပ်ငပ ်း ယင််းအ ွာ ှ မျွာ်းသည် မည်သည့််အခေါမှ အ ကမ််း က် ေ် မလံှုွဲ့ထဆွာ် ။ အ ပ် တ်အ ွာ ှ မျွာ်းသည်  ှွာထ ွေ 

စစ်ထဆ်း ခင််း၊  မ််းဆ ်း ခင််း၊ အင်အွာ်းအသံို်း ပျု ခင််း တစ်ခိုခိုက ို မလိုပ်ထဆွာင်ခင် သက်ဆ ိုင် ွာပိုဂ္ ျုလ်က ို ၎င််းတ ိုို့သည် 

မည်သ မည် ေါ  စထ် ကွာင််းက ို  ိုတ်ထ ွာ်အသ ထပ်း မည်။ 

 

၉၃။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအတွေင််း တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းအ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်းအတွေက် ထောက်ဆံို်းအဓ က တွာ ေ် ှ သ သည် 

န ိုင်ငံထတွာ်(အစ ို်း )   စသ်ည်။ န ိုင်ငံထတွာ်သည် ခခွေင််းချက်အထ ခအထေမျွာ်း၌သွာ ပိုဂ္လ က လံိုခခံျုထ ်း ေ်ထဆွာင်မှု ထပ်း 

သ မျွာ်းက ို အလိုပ်တွာ ေ်ချ ွာ်းန ိုင်သည်။ ယင််း  စ် ပ်မျ  ျု်းတွေင်လည််း ၎င််းတ ိုို့၏ လိုပ် ပ်မျွာ်းအတွေက ် တွာ ေ် ှ  

သ သည် န ိုင်ငံထတွာ်ပင်   စ်သည်။ ဤအချက်သည်  ပည်တွေင််းနှင့်် သက်ဆ ိုင် ွာ၊ န ိုင်ငံတကွာဥပထဒအ  ပိုဂ္လ က လံို 

ခခံျုထ ်း ေ်ထဆွာင်မှု ထပ်းသ မျွာ်း၏ တွာ ေ်ယ မှု တွာ ေ်ခံမှုအတွေက ် ပ်တ ို်းအချက်  စ်သည်။ ပိုဂ္လ က လံိုခခံျုထ ်း  ေ် 

ထဆွာင်မှုထပ်းသ မျွာ်း၏ အခေ််းကဏ္ဍနှင့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ွေင့််အွာဏွာက ို အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက  ပည်တွေင််းဥပထဒတွေင်  ည့််သွေင််း 

 ပဌွာေ််းထ ွာ် ပ ွာ်းသင့််ငပ ်း ၎င််းတ ိုို့၏ အင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှုနှင့်် ၎င််းတ ိုို့က ို ထလ့်ကျင့််သင် ကွာ်းထ ်းနှင့််ပတ်သက်ငပ ်း စည််း 

ကမ််းတင််းကျပ်စွေွာ   ေ််း ကပ်သင့််သည်။ 

 

၉၄။ တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်းအထေ  င့်် စိုထ ်းမှုမျွာ်းအတွေင််း ခနဓာက ိုယ်တွေင် တပ်ဆင်န ိုင်ထသွာ ကင် 

မ ွာမျွာ်း အပေါအ င် ရိုပ်သံ မ််းယ က   ယွာမျွာ်းက ို အထ မွာ်အ မင် ှ စွေွာ သံို်းစွေ မည်ဆ ိုပေါက ယင််းအသံို်း ပျုမှုသည် လံိုခခံျု 

ထ ်းဆ ိုင် ွာ တွာ ေ်ခံမှုအတွေက ် အထပေါင််းသထ ွာထဆွာင်ထသွာ အခေ််းကဏ္ဍတစ ်ပ်   စ်သည်။ သ ိုို့ ွာတွေင် ယင််း 

အသံို်း ပျုမှုသည် ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့်် (Privacy)နှင့်် ပတ်သက်လျှင ် န ိုင်ငံတကွာ စသံတ်မှတ်ချက်မျွာ်းနှင့်် 

အည    စထ်စ ေ်နှင့်် စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်သ မျွာ်း၏ ဥပထဒကထပ်း ွာ်းထသွာ အခွေင့််အထ ်းအထပေါ် ငခ မ််းထ ခွာက်မှုတစ ်ပ် 

မ  စ်ထစ ေ်အတွေက ် အွာဏွာပ ိုင်မျွာ်းက  ှင််းလင််း ပတ်သွာ်းငပ ်း လ သ  ှင် ကွာ်း ိုတ် ပေ် ွာ်းထသွာ ညွှေ် ကွာ်းချက် 

မျွာ်း  ှ သင့််သည်။ စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်းအ ပင် ဂျွာေယ်လစ်မျွာ်းနှင့်် ထလ့်လွာထစွာင့်် ကည့််သ မျွာ်းသည်လည််း 

တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းတွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ို ရိုပ်သံရ ိုက်က ်းမှတ်တမ််းတငခ်ွေင့််  ှ သည်။ 

 



၉၅။ န ိုင်ငံထတွာ်သည် စိုထ ်းမှုတစ ်ပ်အတွေင််း အသံို်း ပျုသည့်် အထ ်း  ေ််းစေစ ် င့််  ေ််းချျုပ်ထသွာ လက်ေက်အွာ်း 

လံို်းအတွေက် တွာ ေ်အ ပည့််အ   ှ သည်။ ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ အင်အွာ်းသံို်းသည့််ေည််းလမ််းမျ  ျု်းက ို အသံို်း ပျု ခင််းသည် 

ပ ိုမ ိုတင််းမွာမှု   စ်ထစသ  င့်် အ  ်းသတ  ွာ်းငပ ်းသွာ အသံို်း ပျုသင့််သည်။ စေစတ်စက်က မ်တပ်ဆင် ွာ်းရံို  င့်် 

ဆင် ခင်မှု ှ သည့်် လ ၏ ကွာ်း င်စ မကံ ိုင်တွေယ်မှုမပေါ   စိုထ ်းထေသ မျွာ်းအထပေါ် ထသ ကပျက်စ ်းန ိုင်သည့််အ   အသံို်းချ 

န ိုင်သည့်် ထအွာ်တ ိုစေစအ် ပည့််အ ထမွာင််း ွာ်းထသွာ လက်ေက်မျွာ်းအွာ်း စိုထ ်းမှုတစ် ပ်က ို တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်း 

အ    ေ််းထကျွာင််း ကပ်မတ် ွာတွေင် မည်သည့််အခေါမှ အသံို်းမ ပျု ။ 

 

(၇) အရ ေးရပေါ်အရပခအရနမျ ေးနှငော့်် လ ော်န ော်  ြိုငော်ပဋြိပ ခအ တွငော်ေး စရု ေးမှု 

 

၉၆။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို စွာချျုပ်ပေါ အပ ိုဒ် ၄(၂) တွေင် ပယ် ျက်ထလျှွာ့်ထပေါ ့်မ ထသွာ အခွေင့််အထ ်းအ  စ ် ည့်် 

သွေင််းမ ွာ်းထသွာ်လည််း အပ ိုဒ် (၆)၊ (၇)နှင့်် (၁၈) တ ိုို့က ထပ်း ွာ်းထသွာ အခွေင့််အထ ်းမျွာ်းက ့်သ ိုို့  စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် 

လ ိုက် ကသ်င့််ထလျွာ်သည့်် အ ခွာ်းအခွေင့််အထ ်းမျွာ်းသည် ပယ် ျက်ထလျှွာ့်ထပ့်ေါ၍မ ထပ။ စွာချျုပ်အ ွေ ွဲ့ င်န ိုင်ငံမျွာ်းသည် 

အပ ိုဒ် ၂၁ နှင့််ပတ်သက်ငပ ်း တစ်စံိုတစ ်ွာကေ်ို့သတ် ခင််းအွာ်း  င့်် ၎င််းတ ိုို့၏  ည် ွယ်ချက်က ို ငပ ်းထ မွာက်ထအွာင် မင် 

ထအွာင် လိုပ်န ိုင်မည်ဆ ိုပေါက ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်း ခင််းက ို ပယ် ျက်ထလျှွာ့်ထပေါ ့် ခင််းအွာ်းသွာ မမှ ခ ိုအွာ်း ွာ်း ။ အကယ်၍ 

န ိုင်ငံအစ ို်း မျွာ်းသည် အ ကမ််း က်လိုပ် ပ်မျွာ်း ပေါ င်ထေသည့်် လ အင်အွာ်း  င့််ဆနဒ ိုတ်ထ ွာ်မှုမျွာ်းက ို တံိုို့ ပေ် ွာ 

တွေင် စွာချျုပ်က ို ထသွေ ည် ပေါက ယင််းက ့်သ ိုို့ထသွာ အထ ခအထေမျ  ျု်းသည် န ိုင်ငံ၏အသက်ထသွေ်းထ ကွာက ို ငခ မ််းထ ခွာက်မှု 

တစ် ပ်  စသ်ည်ဟို ထလျွာ်ကေ်သင့်် မတ်စွေွာ  ပသန ိုင်ရံိုသွာမက စွာချျုပ်ပေါ  တတ ွာ်းမျွာ်းက ို ထပေါ ့်ထလျွာ့်ထစသည့်် 

အစ အမံ အွာ်းလံို်းက ို အထ ်းထပေါ်အထ ခအထေမျွာ်းအ  စည််းကမ််းတင််းကျပ်စွေွာ လ ိုအပ်ထေငပ ်း ယင််းသည် အပ ိုဒ် ၄ ပေါ 

အထ ခ အထေမျွာ်းနှင့််လည််း က ိုကည် မှု ှ သည်ဟို မှေ်ကေ်ထ ကွာင််း  ပသန ိုင် မည်။ 

 

၉၇။ လက်ေက်က ိုင်ပဋ ပကခအထ ခအထေတစ ်ပ်တွေင် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုမျွာ်းအထပေါ် အင်အွာ်းအသံို်း ပျု ခင််းက ို 

တ ွာ်းဥပထဒစ ို်းမ ို်းထ ်းဆ ိုင် ွာ စ မံကွေပ်က သည့်် စည််းမျဥ််းမျွာ်းနှင့််အည  စည််း ကပ် ဦ်းမည်  စ်ငပ ်း စွာချျုပ်သည် 

သက်ထ ွာက်မှု ှ ထေဆ    စ်သည်။ န ိုင်ငံတကွာ လ သွာ်းချင််းစွာောထ ွာက် ွာ်းမှုဆ ိုင် ွာဥပထဒ(IHL)အ  ော်းလည် 

သထ ွာထပေါက်လက်ခံ ွာ်းသည်မှွာ စိုထ ်းမှုတွေင်ပေါ င်ထသွာ အ ပ်သွာ်းမျွာ်းသည်  ေ်လ ိုမိုေ််းတ ်းမှုက ို တစ်စ တ်တစ် 

ပ ိုင််းအထေ  င့်် တ ိုက်ရ ိုက်လိုပ်ထဆွာင်မှု မ ှ ပေါက ၎င််းတ ိုို့က ို အသက်ဆံို်းရံှု်းန ိုင်သည့်် အင်အွာ်းအသံို်း ပျုမှုတစ် ပ်၏ 

ဦ်းတည် ပစမ်ှတ် ွာ်း ခင််းမခံ ထအွာင် ကွာကွေယ်ထပ်း ွာ်းသည်။ ယင််းအထ ခအထေမျ  ျု်းတွေင် အ ပ်သွာ်းမျွာ်းသည် 

န ိုင်ငံတကွာဥပထဒက  တ ိုက်ခ ိုကမ်ှု ေ်မှ ကွာကွေယ်ထပ်းမ ွာ်းထသွာ အတ ိုင််းအတွာအ  သွာ ပစ်မှတ် ွာ်းထကွာင််း 

 ွာ်းခံ န ိုင်သည်။  လ ိုက် က်သင့််ထလျွာ်သည့်် န ိုင်ငံတကွာလ သွာ်းချင််းစွာောထ ွာက် ွာ်းမှုဆ ိုင် ွာ ဥပထဒအ  အင် 

အွာ်းသံို်းစွေ မှုတ ိုင််းက ို အမျ  ျု်းအစွာ်းခွေ  ခွာ်း ခင််း၊ တ ိုက်ခ ိုက်မှုအတွေင််း ကက ျုသတ ထပ်း ခင််း၊ အချ  ျု်းအစွာ်းည မျှမှု၊ စစထ် ်း 

လ ိုအပ်မှုနှင့်် လ သွာ်းဆေ်မှုဆ ိုင် ွာစည််းမျဥ််းနှင့်် မ  ေါဒမျွာ်းထပေါ် မ တည်သည်။ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှုတ ိုင််းက ို ဆံို်း  တ်ချက် 

ချ ခင််းသည် စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်သ မျွာ်း၏ ထ ်းကင််းထ ်း၊ ကွာကွေယ်ထ ်းနှင့်် ပ ိုမ ိုကျယ် ပေ်ို့သည့်် လ  ိုသည် အထ ်းပေါ 

ထသွာ  ည့််သွေင််းစဥ််းစွာ်းစ ွာတစ်ခို   စထ်ပသည်။ 

 



(၈) အပြိုေော် ၂၁၊ စ ခ ျျုပော်ပါ အပခ ေးအ ပြိုေော်မျ ေးနှငော့်် အပခ ေးရသ  ဥပရေစနစော်မျ ေးက  ေး ဆ ော်နွယော်မှု 

 

၉၈။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို အ ပည့််အ ကွာကွေယ်ထပ်း ခင််းသည် လ ူ့အခွေင့််အထ ်းအမျ  ျု်းအစွာ်းအမျွာ်းအ ပွာ်းက ို 

ကွာကွေယ်ထပ်း ခင််းအထပေါ် မှ တည်သည်။ စိုထ ်းမှုတစ်ခိုအတွေင််း န ိုင်ငံထတွာ်မှ တွာ ေ် ှ သ မျွာ်း၏ မလ ိုလွာ်းအပ်ထသွာ 

သ ိုို့မဟိုတ် အချ  ျု်းအစွာ်းမည ထသွာ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှု သ ိုို့မဟိုတ် ဥပထဒနှင့််မည သည့်် အ ခွာ်းလိုပ်ထဆွာင်မှုသည် 

စွာချျုပ်ပေါ အပ ိုဒ် ၆၊ ၇ နှင့်် ၉ တ ိုို့က ို ချ  ျု်းထ ွာက်ထေန ိုင်သည်။ မည်သည့််အ ပ်သွာ်း ပည်သ က ိုမဆ ို ကျယ်ကျယ် ပေ်ို့ ပေ်ို့ 

တ ိုက်ခ ိုက်မှု သ ိုို့မဟိုတ် စေစ်တကျတ ိုက်ရ ိုက်တ ိုက်ခ ိုက်မှု၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအထေ  င့်် ငင မ််းချမ််းထသွာစိုထ ်းမှုတွေင် 

ပေါ င်သ မျွာ်းက ို ဥပထဒနှင့််မည ထသွာ အင်အွာ်းသံို်းစွေ မှု သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ် ပ်မျွာ်း  င့်် အထ ်းယ န ိုင်သည့််  ပင််း ေ်ထသွာ 

က စစမျ  ျု်းသည်၊ အ ခွာ်းသက်ဆ ိုင် ွာ မှတ်ထကျွာက်မျွာ်းနှင့််လည််း က ိုက်ည ပေါက၊ လ သွာ်းမျ  ျု်းနွေယ်အထပေါ် ကျ ်းလွေေ်ထသွာ 

 ွာဇ တ်မှုလည််း ထ မွာက်ထကွာင််းထ မွာက်န ိုင်သည်။  

 

၉၉။ န ိုင်ငံ ပ် ခွာ်းခ  ်းသွေွာ်း ေ် (အပ ိုဒ် ၁၂(၂)) နှင့်် ချ  တက်ပွေ မျွာ်းနှင့်် အ ခွာ်းထ ွွဲ့လျွာ်းထေထသွာ စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် 

ပေါ င် ေ် အပေါအ င် စိုထ ်းမှုမျွာ်းတွေင် ပ ်းထပေါင််းပေါ င် ေ် အလ ိုို့ငှွာ  ပည်သ မျွာ်း၏ ခ  ်းသွေွာ်းလွာန ိုင်စွေမ််းအထပေါ် ကေ်ို့ 

သတ် ခင််းသည် ၎င််းတ ိုို့၏ လွေတ်လပ်စွေွာသွေွာ်းလွာခွေင့််က ို ချ  ျု်းထ ွာက်ထေန ိုင်သည် (အပ ိုဒ် ၁၂(၁))။ စိုထ ်းခွေင့််ကျင့််သံို်း 

 ခင််းအထပေါ် တ ွာ်း င့််ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို ဥပထဒထ ကွာင််းအ  စ ေ်ထခေါ်မှုလိုပ်လွာန ိုင်ထအွာင် လမ််း ွေင့််ထပ်း ွာ်းငပ ်း 

မျှတ၍ အမျွာ်း ပည်သ  ကွာ်းန ိုင်ထစ ေ် လိုပ်ထဆွာင်ထပ်းသည့််လိုပ်ငေ််းစဥ်မျွာ်း  ွာ်း ှ  မည် (အပ ိုဒ် ၁၄(၁))။ စိုထ ်းမှု၌ 

ပေါ င်သ မျွာ်းက ို လျှ  ျုွဲ့ ှက်ထ ွာက်လှမ််း ခင််းနှင့်် အ ခွာ်းထသွာ အချက်အလက်စိုထဆွာင််းသ ိုမှ ်းသည့်် လိုပ်ထဆွာင်မှုမျွာ်း 

သည် ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင် ွာလွေတ်လပ်ခွေင့််က ို ချ  ျု်းထ ွာက်မ န ိုင်သည် (အပ ိုဒ် ၁၇)။  ွာသွာထ ်းစိုထ ်းမှုမျွာ်းက ို မ မ ၏  ွာသွာ 

ထ ်း သ ိုို့မဟိုတ် ယံို ကည်မှုက ို  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုခွေင့််အ လည််း ကွာကွေယထ်ပ်းန ိုင်သည် (အပ ိုဒ် ၁၈)။ ငင မ််းချမ််းစွေွာ 

စိုထ ်းခွေင့််သည် လွေတ်လပ်စွေွာ  ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုခွေင့််က ို ပံိုထ ွာ် ပသ ခင််း က် ပ ိုသည်။ (အပ ိုဒ် ၁၉(၂))။ ဤအခွေင့်် 

အထ ်းသည် ၎င််းနှင့်် လွေတ်လပ်စွေွာ ိုတ်ထ ွာ်ထ ပွာဆ ိုခွေင့်် နှစ်ခိုတ ိုို့က ို အသ အမှတ် ပျု ေ်  ိုတ်ထ ွာ် ပသမှုဆ ိုင် ွာ အဂဂေါ 

 ပ်နှင့်် အထ ကွာင််း င််းခံလည််း   စ်သည်။ လက်ခံန ိုင်သည့်် ကေ်ို့သတ်မျွာ်းသည်လည််း ေည််းလမ််းမျွာ်းစွေွာ  င့်် အ ပေ် 

အလှေ်   စပ်ထေသည်။  အမျွာ်း ပည်သ ဆ ိုင် ွာ မဏ္ဍ ျုင်၊ ယနတ ွာ်းနှင့်် အ ွေ ွဲ့အစည််းမျွာ်း (public bodies) မျွာ်းက 

မတည်သည့်် လွေတ်လပ်စွေွာသတင််းအချက်အလက် ပ ိုင်ခွေင့်် (အပ ိုဒ် ၁၉ (၂))သည် စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့်် အပ်စပထ်သွာ 

ဥပထဒနှင့်် အိုပ်ချျုပ်စ မထံ ်းဆ ိုင် ွာ မ ထ ွာင်၏ အထ ခခံအိုတ် မစ ် စ်သလ ို အစ ို်း တွာ ေ် ှ သ မျွာ်းက ိုလည််း တွာ ေ် 

ယ မှု၊ တွာ ေ်ခံမှု  ှ ထအွာင် လိုပ်ထပ်းသည်။ 

 

၁၀၀။ လွေတ်လပ်စွေွာ အသင််းအ ွေ ွဲ့  ွေ ွဲ့စည််းခွေင့်် (အပ ိုဒ် ၂၂) သည်လည််း စိုထပေါင််းလိုပ်ထဆွာင်မှုမျွာ်းက ို ကွာကွေယ်ထပ်း 

သည်။ ဤအခွေင့််အထ ်းက ို ကေ်ို့သတ် ခင််းသည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််အထပေါ် မျွာ်းထသွာအွာ်း  င့်် ရ ိုက်ခတ်မှု  ှ သည်။ 

န ိုင်ငံထ ်းတွေင် ပေါ င်ထဆွာင် ွက်ခွေင့်် (အပ ိုဒ် ၂၅) သည် ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််နှင့်် ေ ်းကပ်စွေွာ ဆက်နွေယ်ထေသည်။   ိုို့ 

အ ပင် သက်ဆ ိုင် ွာ က စစ ပ်မျွာ်းတွေင် ကေ်ို့သတ်မှုမျွာ်းက ို အပ ိုဒ် ၂၁ နှင့်် အပ ိုဒ် ၂၅ ပေါ အထ ခအထေမျွာ်းနှင့်် ထ ကွာင််း 

ကျ  ျု်းည ညွေတ် မည်။ ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမခံ    ထေပ ိုင်ခွေင့််သည် စိုထ ်းမှုမျွာ်းနှင့််စပ်လျဥ််း၍အထ ခအထေမျွာ်းတွေင် 

စိုထ ်းသ မျွာ်းက ို ခွေ  ခွာ်းဆက်ဆံမှုထ မွာက်ထသွာ အထလ့်အ မျွာ်းမှ ကွာကွေယထ်ပ်းသည်။ (အပ ိုဒ် ၂(၁)၊ ၂၄၊ ၂၆) 



 

၁၀၁။ တစ်ချ  ေ်တည််းတွေင် အ ခွာ်းသ မျွာ်း၏ အခွေင့််အထ ်းနှင့်် လွေတ်လပ်ခွေင့််က ိုကွာကွေယ ်ေ် အလ ိုို့ငှွာ ငင မ််းချမ််းထသွာ 

စိုထ ်းမှုတွေင် ပေါ င်ခွေင့််က ို အပ ိုဒ် ၂၁ နှင့််အည  ကေ်ို့သတ်န ိုင်သည်။  

 

၁၀၂။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််သည့်် ထမွေ်း ွာပေါ စတံေ်  ို်းတစခ်ို  စ်သည်။   ိုို့အ ပင် အ ခွာ်းထသွာ လ ူ့အခွေင့််အထ ်းမျွာ်း 

အ ပင် န ိုင်ငံတကွာဥပထဒ၏ လိုပ် ံို်းလိုပ်ေည််းမျွာ်းနှင့်် မ  ေါဒက ို အထကွာင်အ ည်ထ ွာ်ထ ်း  မ င့််တင်န ိုင် ေ်  ည် 

 ွယ်ငပ ်း ဤအခွေင့််အထ ်းက ို မ ကွာခဏ ကျင့််သံို်းထေလျက် ှ သည်။ ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််က ို ထလ်းစွာ်း မည့်် တွာ ေ် 

နှင့်် ထသချွာခ ိုင်မွာထအွာင် လိုပ်ထဆွာင် မည်တွာ ေ်တ ိုို့က ယင််း  စ ်ပ်မျွာ်းတွေင် ပ ိုမ ိုကျယ် ပေ်ို့ထသွာ အ ခွာ်းအခွေင့်် 

အထ ်းမျွာ်း၊ လိုပ် ံို်းလိုပ်ေည််းနှင့်် မ  ေါဒမျွာ်း၏အထ ်းပေါမှု ံမှလည််း ငင မ််းချမ််းစွေွာစိုထ ်းခွေင့််၏ ဥပထဒအ  ထ ကွာင််း 

ကျ  ျု်းခ ိုင်လံိုမှုက ို (legal justification)   ှ သည်။   ိုို့အ ပင်   ိုအ ွာမျွာ်း အထကွာင်အ ည်ထ ွာ်ထ ်းက ို ဤအခွေင့်် 

အထ ်းက  မ င့််တင်ထပ်းထေသည်။ 


