လူႚအခၾင့္အေရး၏ အေဴခခံအခဵက္မဵားမႀာ
Human Right is Inherent
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ လူတိုင္းအတၾက္ ေမၾးရာပၝအခၾင့္အေရး ဴဖစ္သည္။ (Human
right is inherent) လူႚအခၾင့္အေရးကို ဝယ္ယူ၍မရ၊ လၿဲေဴပာင္း၍မရ လူတုိင္းသည္
လူသားဴဖစ္ေနေသာ အခဵက္ေဳကာင့္ပင္ လူႚအခၾင့္အေရးကို ရယူပုိင္ဆုိင္ခၾင့္ ရႀိသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ လူသားအားလံုးႎႀင့္ သက္ဆုိင္သည္။ (Human
right is universal ) အသားအေရာင္၊ လူမဵိႂး ၊ ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ ၊ ႎိုင္ငံေရး၊
လူမႁေရး ၊ အေတၾးအေခၞ ၊ လိင္ကၾဲဴပားမႁမေရၾး လူႚအခၾင့္အေရးသည္
လူသားအားလံုးအေပၞ တန္းတူညီမ႖မႁ ရႀိသည္။ လူသားအားလံုးသည္
ေမၾးဖၾားလာသည္မႀ စတင္၍ လၾတ္လပ္႓ပီး တန္းတူညီေသာ လူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္
အဆင့္အတန္းရႀိသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးသည္ မည္သူကမ႖ ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္၍ မရ။ (Human
right
is
inalienable)
လူႚအခၾင့္အေရးကို
မည္သူတဦးတေယာက္ကမ႖
ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္ခၾင့္ မရႀိ။ လူတေယာက္၏ ေမၾးရာပၝအခၾင့္အေရးကို ထိုသူ၏
ႎုိင္ငံေတာ္အစိုးရႎႀင့္ ဥပေဒမဵားက အသိအမႀတ္ မဴပႂသည့္တုိင္ေအာင္ ထိုသူတၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး ခံစားခၾင့္ရႀိသည္။ ထိုသိုႚ အသိအမႀတ္မဴပႂဴခင္းသည္ ထိုသူအေပၞ
လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
လူႚအခၾင့္အေရးမဵားသည္ တခုႎႀင့္တခု အဴပန္အလႀန္ အမႀီဴပႂေနသည္။
(Human
right
is
indivisible)
လူႚဂုဏ္သိကၡာႎႀင့္အညီ
ေနထိုင္အသက္ရႀင္ရန္အတၾက္ လူသားတုိင္းသည္ လၾတ္လပ္ခၾင့္၊ လံုဴခံႂခၾင့္ႎႀင့္
လံုေလာက္ေသာ လူေနမႁဘဝမဵားအား လိုက္ေလဵာညီေထၾစၾာ ခံစားခၾင့္ ရႀိသည္။
မည္သည့္အခၾင့္အေရးကိုမႀ တဴခားအခၾင့္အေရးမဵားထက္ ပိုမိုအေရး႒ကီးသည္ဟု
ေဴပာဆို၍
မရ။
လူႚအခၾင့္အေရးတခုကို
ခဵိႂးေဖာက္ခံရပၝက
အဴခားအခၾင့္အေရးမဵားကိုပၝ ထိခုိက္ေစသည္။

(၁)
လူႚအခၾင့္အေရးအခဵိႂႚသည္
လူတဦးတေယာက္ဴခင္းဆိုင္ရာ
အခၾင့္အေရးမဵား (Individual rights) ဴဖစ္သလို တခဵိႂႚမႀာလည္း အုပ္စုလိုက္ႎႀင့္
သက္ဆိုင္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵား (Group rights) ရႀိသည္။ ထိုႚဴပင္ အခဵိႂႚမႀာ
လူတဦးခဵင္းႎႀင့္ေရာ
အုပ္စုလုိက္ႎႀင့္ပၝ
သက္ဆိုင္ေသာ
အခၾင့္အေရးမဵား
ဴဖစ္ဳကသည္။
ဥပမာလၾတ္လပ္စၾာ
ကိုးကၾယ္ယံုဳကည္ခၾင့္သည္
လူတဦးတေယာက္ဴခင္း ကဵင့္သံုးႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးဴဖစ္သလို အဴခားလူအုပ္စု
အလုိက္ ကဵင့္သံုးႎုိင္ေသာ အခၾင့္အေရးမဵိႂးလည္း ဴဖစ္သည္။
(၂) လူႚအခၾင့္အေရးတခဵိႂႚကို ခဵက္ဴခင္းလက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္၍ ရေသာ္လည္း အခဵိႂႚကို ေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္
အစီအစဥ္ဴဖင့္
ေဆာင္ရၾက္ရသည္။ လူတေယာက္၏ လၾတ္လပ္စၾာေဴပာဆိုခၾင့္ကို ခဵက္ဴခင္းခၾင့္ဴပႂ၍
ရေသာ္လည္း ပညာသင္ခၾင့္အတၾက္ လိုအပ္ေသာ ေကဵာင္းမဵား၊ ဆရာမဵားကို
ခဵက္ဴခင္းလက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႎုိင္ရန္ မလၾယ္ကေ
ူ ခဵ။
(၃) အခဵိႂႚေသာအခၾင့္အေရးမဵားကို ဒီမိုကေရစီ လူႚေဘာင္အဖၾဲႚအစည္း
အကဵိႂးႎႀင့္ လူထုအကဵိႂးစီးပၾားအကဵိႂးအတၾက္ ဴဖစ္ေစ၊ စိတ္ဓၝတ္၊ စာရိတၨပိုင္း
ဆိုင္ရာအတၾက္ဴဖစ္ေစ လိုအပ္ပၝက ဥပေဒအရ ကန္ႚသတ္ႎုိင္သည္။ ဥပမာ လၾတ္လပ္စၾာသၾားလာခၾင့္ဆိုေသာ
အခၾင့္အေရးကို
ထိုသိုႚသၾားလာမႁေဳကာင့္
အမဵားဴပည္သူအတၾက္ မလိုလားအပ္ေသာ အကဵိႂးမဵားဴဖစ္ေစႎုိင္မည္ ဆိုပၝက
ဥပေဒအရ ကန္ႚသတ္ႎုိင္သည္။
(၄) သိုႚေသာ္ ေအာက္ပၝအခၾင့္အေရးမဵားကို မည္သည့္အေဴခအေန ၊
မည္သည့္
အေဳကာင္းအမဵိႂးေဳကာင့္မႀ
ကန္ႚသတ္ဴခင္း
မရႀိေစရဟူ၍
သတ္မႀတ္ထားသည္။ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားမႀာ အသက္ရႀင္ခၾင့္၊ ညႀင္းပမ္းႎႀိပ္စက္မႁမႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္၊ က႗န္ဴပႂဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ အေ႔ကးေဳကာင့္ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဴခင္းမႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္၊ ဴပစ္မႁတခုအေပၞ ႎႀစ္ခၝဴပန္ စီရင္ဴခင္းမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္၊ ဥပေဒေရႀႚ
ေမႀာက္တၾင္ လူသားတဦးအဴဖစ္ ဆက္ဆံခံပိုင္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ေတၾးေခၞ
ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္တိုႚ ဴဖစ္သည္။
တဦးခဵင္းအခၾင့္အေရး (Individual Rights) ဆိုသည္မႀာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
လူႚအခၾင့္အေရးေဳကဴငာစာတမ္းတၾင္
ေဖာ္ဴပထားေသာ
လူတိုင္းခံစားခၾင့္ရႀိေသာ
အခၾင့္အေရးမဵား ဴဖစ္သည္။

အမဵားႎႀင့္ဆုိင္ေသာ အခၾင့္အေရး သိုႚမဟုတ္ အုပ္စုလိုက္အခၾင့္အေရး
(Collective Group Rights) ဆိုသည္မႀာ အုပ္စုတခု၏ အဖၾဲႚဝင္ (ဥပမာ အမဵိႂးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ မူရင္းဌာေနလူမဵိႂးစု၊ ဒုကၡသည္၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု၊
ေရၾႚေဴပာင္းအလုပ္သမား၊ လိင္တူခဵစ္သူမဵား) ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အဴခားသူမဵား
ခံစားခၾင့္ရႀိေသာ တဦးတေယာက္ဴခင္းဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားကို ခံစားခၾင့္မရေသာ၊
ဴငင္းပယ္ခံရေသာ၊ ခၾဲဴခားကန္ႚသတ္ခံရေသာ အုပ္စုဝင္မဵား၏ အခၾင့္အေရးဴဖစ္သည္။
အုပ္စုလိုက္
အခၾင့္အေရးမဵားသည္
အထူးကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေပးရန္
လိုအပ္ေသာ အုပ္စုမဵားအတၾက္ ေပၞေပၝက္လာရဴခင္း ဴဖစ္သည္။ အုပ္စုတစု၏
အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
အဴမတ္ထုတ္
ေခၝင္းပံုဴဖတ္မႁကို
ပိုမိုခံစားရေသာ
အုပ္စုဝင္မဵား၏
အခၾင့္အေရးကို
ကာကၾယ္ေပးဴခင္းသည္လည္း
အုပ္စုလိုက္
အခၾင့္အေရးေတာင္းဆိုဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။
တရားေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရး (Legal Rights) ဆိုသည္မႀာ ဥပေဒအရ
အသိအမႀတ္ဴပႂထားေသာ
အခၾင့္အေရးမဵား
ဴဖစ္သည္။
ခိုင္လံုေသာ
အေဳကာင္းအခဵက္ မရႀိမဴခင္း အဴပစ္မရႀိဟု ဥပေဒက ဖၾင့္ဆိုထားခဵက္မဵား၊
သက္ေသႎႀင့္ အာမခံရရႀိခၾင့္မဵားသည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားပင္
ဴဖစ္သည္။
(၄၄) လူႚအခၾင့္အေရး ေကာ္မတီ (Human Rights Committee)
ကမႝာႚ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံမႀေန၍ ၁၉၆၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ရက္ေနႚတၾင္
အတည္ဴပႂဴပဌာန္းလိုက္ေသာ
ႎုိင္ငံတကာ
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵား သေဘာတူညီမႁ စာခဵႂပ္အရ လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မတီကို ဖၾဲႚစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုေကာ္မတီကို ႎုိင္ငံသားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ ေကာ္မတီဟု မေခၞဘဲ လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မတီဟု ေခၞသည္။ သိုႚေသာ္ ေကာ္မတီ၏ အဓိကတာဝန္မႀာ ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရး
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားအေပၞ
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံမဵား၏ ေလးစားလုိက္နာမႁအား ေစာင့္ဳကည့္ဴခင္းဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားမႀ ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ထားေသာ လၾတ္လပ္သည့္
က႗မ္းကဵင္သူ ၁၈ ဦးဴဖင့္ ေကာ္မတီကို ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ ေကာ္မတီ၏
အဓိကတာဝန္မႀာ

(၁)
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားက
ဖတ္ရႁေလ့လာဴခင္း၊

တင္သၾင္းေသာ

(၂)
ထိုအစီရင္ခံစာမဵားအေပၞ
ခဵမႀတ္ဴခင္းႎႀင့္

သံုးသပ္ခဵက္မဵား၊

အစီရင္ခံစာမဵားကို

ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား

(၃)
သေဘာတူစာခဵႂပ္၏
ပထမေနာက္ဆက္တၾဲတၾင္
ဴပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း
လူတဦးတေယာက္ဴခင္းက
တုိင္ဳကားမႁမဵားကို
စစ္ေဆးဴခင္းတိုႚ ဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံမဵားသည္
စာခဵႂပ္ကို
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ထိုး႓ပီး
တႎႀစ္အတၾင္း ေကာ္မတီသိုႚ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းရသည္။ ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာကို
(၅)ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္ တင္သၾင္းရသည္။ တင္သၾင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမဵားကို လူအမဵား
တက္ေရာက္ေသာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမဵားတၾင္ ဖတ္ဳကားရသည္။
အစီရင္ခံစာကို ႎုိင္ငံ၏ကိုယ္စားလႀယ္တဦးမႀ တင္သၾင္းရ႓ပီး လူႚအခၾင့္အေရး
ေကာ္မတီက စစ္ေဆးရသည္။ စစ္ေဆးသည္ဟုဆိုရာတၾင္ တရားစစ္ေဆးသကဲ့သိုႚ
ဳကားနာစစ္ေဆးဴခင္းမဵိႂး မဟုတ္ေပ။ အစီရင္ခံစာ စစ္ေဆးဴခင္း၏ ရည္ရယ
ၾ ္ခဵက္မႀာ
တရားစီရင္သကဲ့သုိႚ အဴပစ္ေပးရန္မဟုတ္ဘဲ စာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားကို
လိုက္နာရန္
တာဝန္ရႀိေဳကာင္း
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံကို
အဴပႂသေဘာဴဖင့္
ေဴပာဆိုဴခင္းသာ
ဴဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာကို
စစ္ေဆးေနစဥ္အတၾင္
ႎုိင္ငံကိုယ္စားလႀယ္၏ အစီရင္ခံမႁႎႀင့္ ႎႁတ္ဴဖင့္ ေဴပာဳကားမႁတိုႚအေပၞ အေဴခခံ၍
အဴခားေကာ္မတီဝင္မဵားက
ႎုိင္ငံကိုယ္စားလႀယ္ကို
ေမးခၾန္းမဵားထုတ္ဴခင္း၊
ခိုင္မာေအာင္ ဴပန္လည္ေမးခၾန္းထုတ္ဴခင္းမဵားကို လုပ္ႎုိင္သည္။ ေကာ္မတီသည္
အစုိးရမႀ တင္သၾင္းေသာ အစီရင္ခံစာ တခုတည္းမႀ အခဵက္အလက္မဵားကိုသာ
မႀီဴငမ္းကိုးကားဴခင္း မဟုတ္ဘဲ အဴခားအရင္းအဴမစ္မဵားက ရရႀိေသာသတင္းမဵားကိုပၝ
မႀီဴငမ္းကိုးကားႎုိင္သည္။
ထိုႚေဳကာင့္
အဴခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားက
ေပးပိုႚေသာ
သတင္းမဵားကို
ကိုးကားႎုိင္သည္။
သိုႚေသာ္
ေကာ္မတီထံသိုႚ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားက
တရားဝင္အစီရင္ခံစာမဵား
တင္ပိုႚ
အစီရင္ခံႎုိင္ဴခင္းမရႀိ။ ထိုႚေဳကာင့္ ေကာ္မတီဝင္ တဦခဵင္းစီသိုႚ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႚမဵားက
အခဵက္အလက္သတင္းမဵား
ေပးပိုႚတတ္ဳကသည္။
ထုိရရႀိေသာ
သတင္းအခဵက္အလက္မဵားကို
အေဴခခံ၍
ေကာ္မတီသည္
ႎုိင္ငံအေပၞ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား ခဵမႀတ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႎုိင္ငံကို ထိုဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵားအား

အသိေပးရသည္။ သိုႚေသာ္ ေကာ္မတီတၾင္ ဥပေဒ သက္ေရာက္ေစေသာ အာဏာ
သိုႚမဟုတ္ အေရးယူႎုိင္သည့္ အာဏာမရႀိေပ။
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎိုင္ငံေရး
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္၏
ေနာက္ဆက္တၾဲ စာခဵႂပ္ (၁) အရ စာခဵႂပ္အခၾင့္အေရးမဵားကို ခဵိႂးေဖာက္ခံရသည္ဟူ၍
တိုင္ဳကားေသာ လူတဦးတေယာက္ဴခင္း၏ တုိင္ဳကားမႁမဵား ကို ေကာ္မတီက
လက္ခံရသည္။ သိုႚေသာ္ စာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံက ခဵိႂးေဖာက္ပၝသည္ဟူေသာ တုိင္ဳကားမႁကိုသာ ေကာ္မတီက လက္ခံႎုိင္သည္။
အကယ္၍
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္
ႎုိင္ငံတခုအေပၞ
လူတဦးတေယာက္က
တုိင္ဳကားလာ႓ပီ ဆိုပၝက ေကာ္မတီက တံခၝးပိတ္အစည္းအေဝးဴဖင့္ တုိင္ဳကားမႁကို
လက္ခံႎုိင္
မခံႎုိင္
ဆံုးဴဖတ္သည္။
ေကာ္မတီက
လက္ခံႎုိင္သည္ဟု
ဆံုးဴဖတ္လိုက္႓ပီးမႀသာ
ေနာက္တဆင့္အေနဴဖင့္
ထိုစၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားခဵက္မဵားကို
ေလ့လာသံုးသပ္ စစ္ေဆးႎုိင္သည္။ အကယ္၍ ထိုအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား
ခိုင္လံုေဳကာင္း ေတၾႚရပၝက ေကာ္မတီက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ
အစိုးရအေနဴဖင့္
မဴဖစ္မေနလိုက္နာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည့္
စည္းေႎႀာင္အားမရႀိပၝ။
လိုက္နာသင့္သည္ဟေ
ူ သာ
တိုက္တၾန္းခဵက္ေလာက္သာ
လုပ္ေဆာင္ႎုိင္သည္။
ေကာ္မတီက ေလ့လာစစ္ေဆးမႁေဴမာက္ေသာ
ေအာက္ပၝအခဵက္မဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီမႁ ရႀိရမည္။
(၁)
အမႁတုိင္ဳကားေသာသူ
သိုႚမဟုတ္
အမည္မေဖာ္လိုေသာသူ
မဴဖစ္ေစရ။
ေနာက္ဆက္တၾဲ
တရားစီရင္ထံုးမဵားႎႀင့္ အကဵံႂးဝင္သူ ဴဖစ္ရမည္။

တုိင္ဳကားမႁကိစၤဴဖစ္ရန္မႀာ

တိုင္ဳကားသူမဵားသည္
စာခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ၏

(၂)
ခဵိႂးေဖာက္ခံရသူကုိယ္တိုင္
သိုႚမဟုတ္
ကိုယ္စားလႀယ္ဴဖစ္သူက
တုိင္ဳကားရမည္ ဴဖစ္သည္။ သိုႚေသာ္ ထိုခဵိႂးေဖာက္ခံရသူ အေနဴဖင့္ သူကုိယ္တိုင္
တိုင္ဳကားမႁကို မတင္သၾင္းႎုိင္သည့္ အေဴခေနမဵိႂး ရႀိေနလ႖င္ ထိုတုိင္ဳကားမႁကို
ေကာ္မတီက လက္ခံစဥ္းစားမည္ဴဖစ္သည္။

(၃) တုိင္ဳကားမႁသည္ သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ ပၝဝင္ေသာ အခဵက္မဵားႎႀင့္
ကိုက္ညီမႁ
ရႀိရမည္ဴဖစ္႓ပီး
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္၏
တုိင္ဳကားခၾင့္ကို
အလၾဲသံုးစားလုပ္၍ တိုင္ဳကားဴခင္း မဴဖစ္ေစရ။
(၄) ထိုအမႁကိစၤသည္ အဴခားေသာ ႎုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵားအရ
ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနေသာ ကိစၤ မဴဖစ္ေစရ။
(၅)
တုိင္ဳကားသူသည္
ႎုိင္ငံေတာ္အဆင့္
တုိင္ဳကားမႁမဵားကို
လုပ္ေဆာင္႓ပီးေသာ္လည္း ေကဵနပ္မႁမရေသာ အမႁမဵိႂး ဴဖစ္ရမည္။
(၄၅) လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵား (Human Rights Defender)
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားသည္
မည္သူမဆို
ဴဖစ္ႎိုင္သည္။ လူသားတဦးခဵင္းသာမက အဖဲၾႛအစည္းမဵားလည္း ဴဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။
လူႛအခၾင့္အေရးမဵား ဖံၾႛဴဖိႂးတိုးတက္ေရးအတၾက္ ကာကၾယ္သူမဵား၊ ဴမင့္တင္သူမဵား၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရၾက္သူမဵား သိုႛမဟုတ္ အဖဲၾႛအစည္းမဵားအားလံုးသည္
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္
သူမဵား
ဴဖစ္သည္။
ထိုႛဴပင္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲၾႛမဵား အေနဴဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္မဵား
အေနဴဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတဦးတေယာက္ခဵင္း အေနဴဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
လူအခၾင့္အေရးမဵားကို ေလးစားလိုက္နာလာေအာင္ ကူညီအားေပးသူမဵားသည္လည္း
လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားပင္ ဴဖစ္သည္။ မိမိအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္ခံရသည့္အတၾက္
တရားဥပေဒ၏
အကူအညီကိုယူ၍
ခဵႂိးေဖာက္သူမဵားအား
အဴပစ္ဒဏ္ခံေစေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေသာ
သူသည္
လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေသာသူ ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ မိမိသိဴမင္ထားေသာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကို
အမဵားသိရႀိနားလည္ေအာင္
အသိေပးသူမႀာလည္း
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုႛအတူအစိုးရ၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ မဵားေဳကာင့္ အဴခားသူမဵားႎႀင့္
ပူးေပၝင္းဆႎၬဴပသူသည္
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္သူ
ဴဖစ္သလို
လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္းကို
လူအမဵားသိေအာင္
ပညာေပးသူမႀာလည္း
လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူဴဖစ္ပၝသည္။
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵား၏
အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေဳကညာစာတမ္းကို ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ

၉

ရက္ေနႛတၾင္

အတည္ဴပႂဴပဌာန္းခဲ့သည္။

ဤသည္မႀာ

ကုလသမဂၢအေနဴဖင့္ �လူႛအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ အေဴခခံကဵေသာ လၾတ္လပ္မႁမဵားကုိ
သီးဴခားတဦးခဵင္းစီဴဖစ္ေစ၊
အဖၾဲႛအစည္းတၾင္းတၾင္ဴဖစ္ေစ၊
နားလည္သေဘာေပၝက္ေစရန္ႎႀင့္
ကာကၾယ္ေပးရန္အတၾက္
ႎိုင္ငံတကာႎႀင့္
ဴပည္တၾင္းအဆင့္မဵားတၾင္

တိုးဴမႀင့္ေဆာင္ရၾက္သၾားရန္�

ထပ္ေလာင္းအတည္�ဴပႂလိုက္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ကမၲာႎႀင့္အဝႀမ္းတၾင္
လူႛအခၾင့္အေရးကို
အားေပးကာကၾယ္
ေစာင့္ေရႀာက္ေနေသာသူမဵားႎႀင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲၾႛမဵားအေပၞ မဳကာခဏဆိုသလို ႓ခိမ္းေဴခာက္ေႎႀာင့္ယႀက္ဴခင္း၊
အႎၨရာယ္ဴပႂဴခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးဴခင္း၊ အစုလိုက္အဴပႂံလိုက္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္းမဵား
ရင္ဆိုင္ေနရလဵက္ရႀိပၝသည္။
ထိုႛအတၾက္
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားအား ကုလသမဂၢက ကာကၾယ္ေပးႎိုင္ရန္ အတၾက္
ႎိုင္ငံတကာ
အဖဲၾႛအစည္းမဵား၏
တိုက္တၾန္းခဵက္ဴဖင့္
ဤစာတမ္းေပၞေပၝက္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။
ထိုစာတမ္းအရ
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားဆိုင္ရာ
အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အရာရႀိတဦးကို ၂၀၀၀ ခုႎႀစ၊္ ဳသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေနႛတၾင္
ခန္ႛအပ္ ခဲ့သည္။ လက္ရႀိတာဝန္ရႀိေသာ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအရာရႀိမႀာ
ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံမႀ မစၤဟီနာဂဵီလာနီ ဴဖစ္သည္။ ထိုသူ၏တာဝန္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ သူမဵားအေပၞ ကဵေရာက္ႎိုင္ဖၾယ္ရႀိေသာ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊
အေဴခအေနမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမဵားကို စုေဆာင္းဴခင္း၊ လက္ခံဴခင္း၊
စစ္ေဆးဴခင္းမဵား �ဴပႂလုပ္ရန္၊ ေဳကညာစာတမ္း ပိုမိုအားေကာင္း လာေစရန္ႎႀင့္
ထိေရာက္စၾာ
အသံုးခဵႎိုင္ရန္အတၾက္
အဴခားသူမဵား၊
အဖဲၾႛမဵားႎႀင့္
ပူးတဲၾလုပ္ေဆာင္ရန္၊
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵားအား
ပိုမိုကာကၾယ္ေပးႎိုင္မည့္
ထိေရာက္ေသာ
နည္းဗဵႃဟာမဵား
ခဵမႀတ္ေဆာင္ရၾက္ရန္တိုႛဴဖစ္သည္။
(၄၆) လူႛအခၾင့္အေရးပညာေပး (Human Rights Education)
�လူႛအခၾင့္အေရးပညာေပး�
ဆိုသည့္စကားလံုးမႀာ
အတိုေကာက္ေဖာ္ဴပမႁတခုသာ
ဴဖစ္ပၝသည္။
ဤစကားလံုးသည္
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
ပညာေပးဴခင္းဟု
ဆိုထားေသာ္လည္း
အမႀန္စင္စစ္အဓိပၯာယ္မႀာ
လူအခၾင့္အေရး
တခုထဲမဟုတ္ဘဲ
ႎုိင္ငံတကာ

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရးႎႀင့္ နားလည္မႁတိုႛအတၾက္ ပညာေပးဴခင္းကို
ဆိုလိုပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး
ပညာေပးဴခင္းဆိုသည္မႀာ
ဴပည္သူလူထုအား
၄င္းတုိႛ၏အေတၾႛ အဳကံႂမဵားကို ၄င္းတိုႛကိုယ္တိုင္ နားလည္သေဘာေပၝက္ေစ႓ပီး
၄င္းတိုႛ၏ဘဝကို�၄င္းတိုႛ ကိုယ္တိုင္ ဆံုးဴဖတ္တတ္လာေစရန္ ရည္ရယ
ၾ ္ခဵက္ဴဖင့္
လူႛအခၾင့္အေရးဗဟုသုတမဵား၊
တန္ဖိုးမဵားႎႀင့္
အတတ္ပညာ
က႗မ္းကဵင္မႁမဵားကိုအသံုးဴပႂကာ
၄င္းတိုႚကိုယ္တိုင္ပၝဝင္
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္
ရည္ရၾယ္ဴပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ေလ့လာမႁလုပ္ငန္းစဥ္ ဴဖစ္သည္။
ထိုႛေဳကာင့္ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးသူဆိုသည္မႀာ လူတဦးတေယာက္ခဵင္း
သိုႛမဟုတ္
လူအုပ္စုတစုအား
လူႛအခၾင့္အေရး
ဗဟုသုတမဵား၊
တန္ဖိုးမဵား၊
က႗မ္းကဵင္မႁမဵားကို
နားလည္သေဘာေပၝက္ေစ႓ပီး
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
အေဳကာင္းအရာတခုကို
ဴဖစ္ေစ၊
လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေန
တရပ္လံုးအတၾက္ဴဖစ္ေစ အေရးယူေဆာင္ရၾက္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္
လုပ္ေဆာင္သူဴဖစ္သည္။
ကမၲာ့ကုလသမဂၢက
သတ္မႀတ္ထားေသာ
လူအခၾင့္အေရးပညာေပးမႁ
ဆယ္စုႎႀစ္
(၁၉၉၅-၂၀၀၄)
၏
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္
လူအခၾင့္အေရး
ပညာေပးမႁဆိုသည္မႀာ
တေလာကလံုးႎႀင့္
သက္ဆိုင္သည့္
လူႚအခၾင့္အေရး
ယဥ္ေကဵးမႁတရပ္ ေပၞထၾန္းေရးကို ရည္ရၾယ္သည့္ ေလ့ကဵင့္သင္တန္းပုိႚခဵမႁမဵား၊
အခဵက္အလက္သတင္းမဵား
ဴဖန္ႚဴဖႃးမႁမဵား
စသည္တိုႛကို
�ဳကိႂးပမ္းေဆာင္ရၾက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထိုသိုႚ လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္ ဗဟုသုတ မဵား၊
က႗မ္းကဵင္မႁမဵားမႀတဆင့္
ေအာက္ပၝ
အေဳကာင္းအခဵက္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ရပ္တည္ခဵက္အဴမင္မဵား ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေစဴခင္းဴဖစ္သည္။
၄င္းတိုႚမႀာ (က) အေဴခခံလၾတ္လပ္မႁႎႀင့္ လႚူအခၾင့္အေရးမဵားကို ပိုမိုေလးစားေစဴခင္း။
(ခ) လူသားတိႚု၏ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသၾးႎႀင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဴပည့္အဝဖံၾဴဖိႂးေစဴခင္း။

(ဂ) နားလည္မႁ၊ ေလးစားမႁ၊ လိင္ကၾဲဴပားမႁအေပၞ တန္းတူရည္တူရႀိမႁႎႀင့္ ႎိုင္ငံမဵား
အတၾင္း ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမဵႂိးစုမဵားအတၾင္း၊ ႎိုင္ငံသားမဵားအတၾင္း၊ လူမဵႂိးစုမဵား
အတၾင္း
ဘာသာေရးႎႀင့္
ဘာသာစကားကၾဲဴပားေသာ
လူအုပ္စုမဵားအတၾင္း
ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးမႁတိုႚကုိဴမႀင့္တင္ေပးဴခင္း။
(ဃ) လၾတ္လပ္ေသာ
လႚူအဖၾႚဲအစည္းအတၾင္း လူတိုင္းလူတိုင္းကို ထိေရာက္စၾာ ပၝဝင္
ေစႎိုင္ဴခင္း။
(င) ကမၲာ့ကုလသမဂၢ၏ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁထိမ္းသိမ္းေရး လႁပ္ရႀားမႁကို ဴမႀင့္တင္ဴခင္းတိႚု�
ပၝဝင္သည္� ဟုအဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆိုထားသည္။
လူတဦးတေယာက္၏ အခၾင့္အေရးကိုသာ မဟုတ္ဘဲ ထိုအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူမႁ၊ တာဝန္ခံမႁ အေဳကာင္းမဵား ကိုပၝ ေလ့လာဴခင္းသည္
လူႚအခၾင့္အေရး
သင္ဳကားမႁ၏
အႎႀစ္သာရဴဖစ္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရးကို
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းႎႀင့္ လူႚအဖၾဲႚအစည္း တခုလံုးက ပိုင္ဆိုင္သည့္အေလဵာက္
လူႚအခၾင့္အေရးအေပၞ ေလးစားမႁ၊ ကာကၾယ္မႁႎႀင့္ တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္မႁတိုႚကို
လုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္ရႀိမႁ၊
တာဝန္ခံမႁမႀာလည္း
လူတဦးတေယာက္ ခဵင္းသာမက၊ အမဵားႎႀင့္ပၝ သက္ဆိုင္ပၝသည္။
လူႚအခၾင့္အေရး ပညာေပးမႁသည္ ပဋိကၡမဵားေဴဖရႀင္းဴခင္းႎႀင့္ လူမႁစနစ္
ဴမႀင့္တင္ဴခင္းတိုႛ ေပၞထၾန္းေစရန္ အေဴခခံေထာက္ကူေပးပၝသည္။ လူႛအခၾင့္အေရး
မဵားသည္တခုႎႀင့္တခု
ဝိေရာဓိမဵား
ဴဖစ္တတ္ေလ့ရႀိဳကပၝသည္။
လူအမဵားအကဵႂိးအတၾက္
ေစာင့္ေရႀာက္ရန္
လုပ္ေဆာင္မႁတခုသည္
အဴခားလူတဦးတေယာက္၏ လၾတ္လပ္စၾာထုတ္
ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ႎႀင့္ ဝိေရာဓိ
ဴဖစ္ေနႎိုင္ပၝသည္။ သႚိုေသာ္ လူႚအခၾင့္အေရး သေဘာတရားမဵားသည္ အဴပန္အလႀန္
ေလးစားမႁ၊
လူသားအားလံုး၏
ညီမ႖မႁႎႀင့္
ဂုဏ္သိကၡာတိုႛအေပၞ
အေဴခခံထားသည့္အတၾက္
လူ�အခၾင့္အေရးသည္
ထိုသိုႚမတူညီကဲၾဴပား
ဴခားနားမႁမဵားကို
သံုးသပ္
ေလ့လာတတ္ေစရန္ႎႀင့္
ေဴဖရႀင္းႎိုင္ရန္
ပံုစံေဖာ္ေပးႎိုင္ပၝသည္။ လူအခၾင့္အေရး
ပညာေပးမႁသည္
ေစ့စပ္ေဴဖရႀင္းဴခင္း၊
ဳကားဝင္ေဴဖရႀင္းဴခင္းႎႀင့္
အမဵားစု
သေဘာဆႎၬခံယူဴခင္းဆိုင္ရာ
အရည္အေသၾးမဵားကိုလည္း ေလ့ကဵင့္သင္ဳကားေပးပၝသည္။

(၄၇) အေမရိကတိုက္ႎုိင္ငံမဵား၏ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ (Inter-American
Commission on Human Rights)
ဤေကာ္မရႀင္သည္
အေမရိကတုိက္
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (American Convention on Human Rights) ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားအားလက္မႀတ္ထိုးထားသည့္
ႎိုင္ငံမဵား၏လိုက္နာမႁကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္ အတၾက္ ဖဲၾႛစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ေကာ္မရႀင္တၾင္ လၾတ္လပ္၍
အေႎႀာင္အဖဲၾႛကင္းေသာ
ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႛဝင္မဵား
ပၝဝင္႓ပီးအေမရိကတိုက္ႎိုင္ငံမဵားအတၾင္း
လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ရန္
ႎႀင့္
ထၾန္းကားေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္
တာဝန္ရႀိသည္။
အေမရိက
လူႛအခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အရ ဤေကာ္မရႀင္သည္
လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ဆက္သၾယ္တိုင္ဳကားမႁမဵား
(Communication) မဵားကို လက္ခံစစ္ေဆးႎိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။
သေဘာတူစာခဵႂပ္
အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁႎႀင့္
ပတ္သက္ပၝက
ေကာ္မရႀင္ထံသိုႛ
တဦးခဵင္းတိုင္ဳကားႎိုင္သည္။
ႎိုင္ငံမဵားက
တိုင္ဳကားရာတၾင္စၾပ္စၾဲခံရေသာႎုိင္ငံသည္ အေမရိကတိုက္ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္၏ အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံ တႎုိင္ငံဴဖစ္ရမည့္အဴပင္ ထိုအမႁကိုေကာ္မရႀင္က
စံုစမ္းရန္အတၾက္ စၾပ္စဲၾခံရသည့္ႎိုင္ငံက ခၾင့္ဴပႂေဳကာင္းေဳကညာခဵက္ (Declaration)
ထုတ္ဴပန္မႀသာ ေကာ္မရႀင္ အေနဴဖင့္ စံုစမ္းႎိုင္သည္။ ထိုႛအဴပင္ တိုင္ဳကားလာေသာ
အမႁသည္
ႎိုင္ငံေတာ္တၾင္းအေဴဖရႀာ၍
မရေတာ့သည့္အဆံုး
ေကာ္မရႀင္သိုႛ
တင္ဴပလာဴခင္းဴဖစ္ရမည္။ ေကာ္မရႀင္ထံသိုႛ အဆင့္ေကဵာ္၍ တိုက္ရိုက္တင္ဴပဴခင္းမဵႂိး
မဴဖစ္ရပၝ။
အကယ္၍
ေကာ္မရႀင္သည္

ထိုသိုႛအမႁမဵႂိး
ထိုပဋိပကၡ

လက္ခံရရႀိပၝက ပထမဆံုးအဆင့္အေနဴဖင့္
ဴဖစ္ပၾားေနေသာ
ႎုိင္ငံမဵားအဳကား

ခဵစ္ဳကည္မႁမပဵက္ေသာ
ေဴဖရႀင္းမႁရႀာႎုိင္ရန္အတၾက္�ဳကႃိးပမ္းရပၝသည္။
ခဵစ္ဳကည္ရင္းႎႀီးစၾာဴဖင့္
ေဴဖရႀင္းမႁကို
မရရႀိႎိုင္ေသာအခၝမႀ
ေကာ္မရႀင္သည္
မိမိေတၾႛရႀိခဲ့ေသာ အခဵက္အလက္မဵား၊ မိမိ၏ သံုးသပ္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ အ႒ကံႂဴပႂ
ေထာက္ခံခဵက္မဵားပၝဝင္သည့္
အစီရင္ခံစာတခုကို
ေရးသားရမည္ဴဖစ္သည္။
ထိုႛေနာက္ ထိုအစီရင္ခံစာကို အေမရိကတိုက္ႎုိင္ငံမဵား၏ လူႛအခၾင့္အေရးမဵား
တရားရံုး (Inter-American Court of Human Rights) သိုႛ သံုးလအတၾင္း

တင္သၾင္းရမည္ဴဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနဴဖင့္
ေကာ္မရႀင္သည္
အမႁႎႀင့္ပတ္သက္သည့္
မိမိ၏ယူဆခဵက္မဵား၊
ထိုအမႁႎႀင့္ပတ္သက္သည့္
အ႒ကံႂဴပႂခဵက္မဵား၊ ထိုအ႒ကံဴပႂသည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရၾက္ရမည့္ အခဵိန္ကာလ
သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကို စၾပ္စဲၾခံရေသာ ႎိုင္ငံသိုႛအသိေပး၍ လိုက္နာေစရမည္ဴဖစ္သည္။
(၄၈) အေမရိကတိုက္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးတရားရံုး (Inter-American Court of
Human Rights)
အေမရိကတိုက္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးတရားရံုးကို အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံမဵားက
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္သည္ဟု စၾပ္စဲၾတင္ဴပခဵက္မဵားကို ေလ့လာစစ္ေဆးရန္
တာဝန္ေပး ဖဲၾႛစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ သိုႛေသာ္ တိုက္ရိုက္စံုစမ္းဴခင္းမဵႂိးမဟုတ္ဘဲ
အေမရိကတိုက္ႎုိင္ငံမဵား၏
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က
ပထမစံုစမ္းထား႓ပီး
လဲၿေဴပာင္းေပးပိုႛလိုက္ေသာ အမႁမဵားကိုသာ စစ္ေဆးခၾင့္ရႀိသည္။ ဤတရားရံုးသည္
တရားစီရင္ပုိင္ခၾင့္ကို စိတ္ဳကိႂက္ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ခၾင့္ ရႀိေသာ္လည္း ထိုသက္ဆိုင္ေသာ
ႎုိင္ငံမဵားသည္ သေဘာတူစာခဵႂပ္၏ အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံမဵား ဴဖစ္ေနရမည္။ ထိုႚအဴပင္
တင္ဴပခဵက္မဵားကို စစ္ေဆးရန္အတၾက္ တရားရံုး၏ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ (Competent)
အားလက္ခံသည့္ ေဳကညာခဵက္တခုကို သက္ဆုိင္ရာႎိုင္ငံက ထုတ္ဴပန္မႀသာလ႖င္
ထိုတရားရံုးမႀေန၍ႀ
ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းႎုိင္မည္ဴဖစ္သည္။
ဤတရားရံုးဆီသိုႛ
လူတဦးတေယာက္ခဵင္းက
တိုင္ဳကား၍မရႎိုင္ပၝ။
ေကာ္မရႀင္က
လၿဲေဴပာင္း
ေပးပိုႛလာေသာ
အမႁကို
တရားရံုးကစစ္ေဆးရာတၾင္
ေကာ္မတီ၏
အဴမင္
သေဘာထား မဵားအတိုင္း တထပ္တည္းကဵစရာမလိုပၝ။ မတူညီေသာသေဘာထား
မဵားကိုလည္း
ေပးႎိုင္ပၝသည္။
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမဵားႎႀင့္
ေကာ္မရႀင္၏တင္ဴပခဵက္မဵားကို
ဳကားနာ႓ပီးသည့္ေနာက္
တရားရံုးကေန၍
ေနာက္ဆံုးစီရင္ခဵက္ကို ခဵမႀတ္ပၝသည္။ထိုစီရင္ခဵက္သည္ ေနာက္ဆံုးစီရင္ခဵက္ဴဖစ္႓ပီး
ဴပန္လည္ အယူခံ ဝင္ခၾင့္မရႀိေတာ့ပၝ။
(၄၉) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးဥပေဒသ (International Bill of Human
Rights)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းတၾင္ ပၝဝင္ေသာ
လူႚအခၾင့္အေရး စံခဵိန္စံႌၿန္းမဵားကို ပိုမို၍တိတိကဵကဵ အေသးစိတ္ဴပဌာန္းႎိုင္ရန္ႎႀင့္
ႎိုင္ငံမဵားအေပၞ
႒ကီးဳကပ္မႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္အတၾက္
လူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုကို ၁၉၆၆ ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေနႚတၾင္

ဴပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုစာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights) ႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံသားႎႀင့္
ႎိုင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္
(International Covenant on Civil and Political Rights and Potocol)
တိုႚဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးက
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူအခၾင္ ့အေရး ေဳကညာစာတမ္းႎႀင့္ ထိုလူႚအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္႒ကီးႎႀစ္ခုကိုစုေပၝင္း၍
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ဥပေဒသ(International Bill of Human
Rights) ဟုေခၞသည္။
(၅၀) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာတရားရံုး ( International Court of Justice)
ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား�ရံုးဖၾဲႛစည္း
ေပၞေပၝက္လာခဲႛပၝသည္။ ဤတရားရံုးကို နယ္သာလန္ႎိုင္ငံ သဟိတ္ခ္ (The
Hague) �ဴမိႂႚတၾင္ အေဴခစိုက္ထား႓ပီး ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံႎႀင့္
လံုဴခံႂေရးေကာင္စီတိုႛမႀ ေရၾးခဵယ္ တင္ေဴမႀာက္ထားေပးခဲ့ေသာ တရားသူ႒ကီး (၁၅)
ဦးဴဖင့္
ဖဲၾႛစည္းထားပၝသည္။
ထိုတရားသူ႒ကီးမဵားကို
ႎိုင္ငံအလိုက္
ေရၾးခဵယ္ဴခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုသူမဵား၏ အရည္အခဵင္းအလိုက္ ေရၾးခဵယ္ဴခင္းဴဖစ္သည္။
သိုႛေသာ္
တႎိုင္ငံထဲမႀ
တရားသူ႒ကီး
ႎႀစ္ဦး
မဴဖစ္ေစရပၝ။
ဤအဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာတရားရံုးကို
ႎိုင္ငံမဵားအဳကားတၾင္
ဴဖစ္ပၾားေသာ
အဴငင္းပၾားမူမဵားကို
ေဴဖရႀင္းရန္အတၾက္
အခၾင့္အာဏာေပးထားပၝသည္။
ႎိုင္ငံမဵားအဳကား အဴငင္းပၾားမူမဵားကို တရားရံုးမႀ စဥ္းစားဆုံးဴဖတ္ရန္အတၾက္
သက္ဆိုင္ရာ
ႎိုင္ငံမဵားမႀတရားရံုးက
ေဴဖရႀင္းေပးခဵက္ႎႀင့္
လုပ္ပိုင္ခၾင့္ကိုလက္ခံေဳကာင္း
ေဳကညာခဵက္တခုကို
ထုတ္ဴပန္မႀသာ
ထိုအဴငင္းပၾားမႁကို
တရားရံုကလက္ခံ
ဆံုးဴဖတ္ေပးႎိုင္သည္။
တႎိုင္ငံက
ထိုသိုႛလက္ခံဴခင္းမဴပႂပၝက
တရားရံုးက
ဆံုးဴဖတ္ေပး၍မရပၝ။
�ရံုးေတာ္သိုႛမဴဖစ္မေနလာေရာက္ရန္ ဆင့္ေခၞ ဴခင္းလည္း မလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ပၝ။
ႎႀစ္ႎိုင္ငံစလံုးက တရားရံုး၏လုပ္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို လိုက္နာ႓ပီးမႀသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎိုင္႓ပီး ထိုစီရင္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္သည္ ေနာက္ဆံုး စီရင္ခဵက္ဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို သက္ဆိုင္ရာႎိုင္ငံမဵားက လိုက္နာေဆာင္�ရၾက္ရမည္ဴဖစ္သည္။
ဤအဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
တရားရံုးသည္
ပန္ဳကားလာပၝက
ကုလသမဂၢ၏
အစိတ္အပိုင္းဌာနမဵားသိုႛ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အ႒ကံမဵားေပးႎိုင္သည္။ တရားရံုး၏

လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵား
အားလံုးသည္
ကိုက္ညီမႁရႀိရမည္ဴဖစ္သည္။

ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားႎႀင့္

တေသၾမတိမ္း

(၅၁) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႁတရားရံုး (International Criminal Court)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇဝတ္မႁတရားရံုးသည္
လူအစုလိုက္အဴပံႂလိုက္
သတ္ဴဖတ္မႁ၊ လူမဵႂိးသန္ႛစင္သည့္အေနဴဖင့္ ကဵႃးလၾန္မႁ၊ လူမဵႂိးတံုးသတ္ဴဖတ္မႁ၊
လူသားမဵႂိးႎၾယ္အေပၞ
ကဵႃးလၾန္မႁႎႀင့္
စစ္ရာဇဝတ္မႁစသည့္
အမႁမဵားကဵႃးလၾန္သူမဵားကို
တဦးခဵင္းစီအလိုက္
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒအတိုင္း
တရားစၾဲဆိုသၾားရန္ ဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ တရားရံုးဴဖစ္သည္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇဝတ္မႁတရား�ံုး၏
သေဘာတူညီခဵက္အား
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားသည့္
ႎိုင္ငံမဵားမႀ ႎိုင္ငံသားမဵားသိုႛမဟုတ္ လက္မႀတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ႎိုင္ငံပိုင္
နယ္နိမိတ္အတၾင္းတၾင္
ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္သူ
မည္သက
ႛူ ိုမဆို
တရားစီရင္ရန္
ဤတရားရံုးတၾင္
အခၾင့္အာဏာရႀိသည္။
ထိုတရားရံုးသည္
အရပ္သား၊
စစ္ဖက္အရာရႀိ၊ အစိုးရအရာရႀိ စသည္ဴဖင့္ ခၾဲဴခားဴခင္းမရႀိပဲ ထို႒ကီးေလးေသာအမႁကို
ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္သူမႀန္သမ႖အား တရားစၾဲဆိုမည္ဴဖစ္သည္၊၊
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇဝတ္မႁတရားရံုးကို
နယ္သာလန္ႎိုင္ငံ၊
သဟိတ္ဴမိႂႚတၾင္
ဖၾင့္လႀစ္ထားသည္။
တရားသူ႒ကီးေပၝင္း
(၁၈)
ဦး
တင္ေဴမႀာက္ထားသည့္အနက္(၇) ဦးမႀာ အမဵႂိးသမီးမဵားဴဖစ္သည္။
ထိုတရားရံုး
ဴဖစ္ေပၞလာရန္
လႁံႛေဆာ္မႁသည္
ဒုတိယကမၲာစစ္
အ႓ပီးကတည္းက
စတင္ခဲ့သည္ဟု
ဆိုႎိုင္သည္။
ဒုတိယကမၲာစစ္အတၾင္းက
စစ္ရာဇဝတ္မႁမဵားကို
ကဵႃးလၾန္ခဲ့သည့္သူမဵားကို
ႎုရင္ဘတ္ႎႀင့္
တိုကဵႂိစစ္ခံုရံုးမဵားသိုႛတင္၍
အဴပစ္ေပးခဲ့သည့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
တရားရံုး
တင္ခဲ့႓ပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတၾင္
လူသားမဵားအေပၞ
အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္
သတ္ဴဖတ္ခဲ့သူမဵား၊
လူမဵႂိးတုံးေလာက္သည့္အထိ
သတ္ဴဖတ္
ခဲ့မႁမဵားကို
ကဵႃးလၾန္ခဲ့သူမဵားအား မည္သည့္ႎိုင္ငံတကာဥပေဒႎႀင့္မႀ အေရးယူႎိုင္ခဲ့ဴခင္း မရႀိပၝ။
ကုလသမဂၢ
ဖဲၾႛစည္း႓ပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း
တင္ဴပခဲ့သည့္
ထိုႎိုင္ငံတကာ
စစ္ခံုရံုးမဵားဖၾင့္လႀစ္ရန္
တင္ဴပခဵက္မႀာလည္း
စစ္ေအးကာလအခဵိန္အတၾင္း
ေပဵာက္ကၾယ္ခဲ့ရသည္။

သိုႛေသာ္ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ပိုင္းမဵားက ရဝမ္ဒၝႎႀင့္ ယခင္ယူဂိုစလားဗီးယား
ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ လူမဵႂိးတုန္းသတ္ဴဖတ္မႁမဵားကို အေရးယူရန္အတၾက္
ရဝမ္ဒၝႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္အထူးခံုရံုးႎႀင့္ ယူဂိုစလားဗီးယားႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္
အထူးခံုရံုး
ႎႀစ္ခုကို
ဖဲၾႛစည္းတည္ေထာင္လိုက္သည့္ေနာက္ပိုင္း
ယခင္က
ေပဵာက္ကၾယ္ခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံုရံုးဴဖင့္ လူႛအခၾင့္အေရး အ႒ကီးအကဵယ္
ခဵႂိးေဖာက္သူမဵားကို
အဴပစ္ေပးရန္ဟူေသာ
အယူအဆမႀာ
ဴပန္လည္ထက
ၾ ္ေပၞလာသည္။ ထိုသိုႛ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႁ တရားရံုးတရံုး
ေပၞလာရန္
၁၉၉၅
ခုႎႀစ္မႀစတင္၍
ကုလသမဂၢတၾင္
လႁပ္ရႀားလာခဲ့သည္။
ထိုတရားရံုး၏ ကဵင့္ထံုးမဵားဆိုင္ရာ သတ္မႀတ္ခဵက္စာခဵႂပ္ (Rome Statue) ကို
၁၉၉၈ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ (၁၇) ရက္ေနႛတၾင္ ႎိုင္ငံေပၝင္း (၁၂၀) ကအတည္ဴပႂ၊ (၂၁)
ႎိုင္ငံဳကားေန၊ (၇) ႎိုင္ငံက ကန္ႛကၾက္ခဲ့႓ပီး အမဵားဆႎၬအရ ကဵင့္ထံုးမဵားဆိုင္ရာ
သတ္မႀတ္ခဵက္စာခဵႂပ္ကို အတည္ဴပႂႎိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္၊ ဧ႓ပီလ (၁၁)
ရက္ေနႛတၾင္ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ကေမၲာဒီးယား၊ ကၾန္ဂို၊ အိုင္ယာလန္၊
ေဂဵာ္ဒန္၊
မၾန္ဂိုးလီးယား၊
ႎိုင္ဂၝ၊
ရိုေမးနီးယားႎႀင့္
စလိုဗက္ကီးယားတိုႛက
ႎိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႁတရားရံုး၏ ကဵင့္ထံုးမဵားဆိုင္ရာ သတ္မႀတ္ခဵက္စာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ေရးထိုးလိုက္သဴဖင့္ လက္မႀတ္ထိုးသည့္ ႎိုင္ငံစုစုေပၝင္း (၆၆) ႎိုင္ငံရႀိသၾား႓ပီး
ထိုစာခဵႂပ္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႎႀစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္ေနႛတၾင္
တရားရံုးကို စတင္ဖၾင့္လႀစ္ႎိုင္ခဲ့ပၝသည္။
ဤတရားရံုးသိုႛ တင္သည့္အမႁတိုင္းကို ပဏာမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး တရားရံုး၏
တရားသူ႒ကီးမဵားက ပထမဆံုး စစ္ေဆး႓ပီး အတည္�ဴပႂခဵက္ ယူရမည္ဴဖစ္သည္။
စၾဲခဵက္မဵားအား
အတည္ဴပႂမည့္
ပဏာမစစ္ေဆးေရ
းတရားခၾင္တၾင္
စၾပ္စၾဲခံရသည့္သူမဵားက စၾဲခဵက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဴငင္းခဵက္ထုတ္ခၾင့္ရႀိသည္၊၊ တရားရုံး၏
တရားစီရင္ပိုင္ခၾင့္သည္ ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္ အကဵႂိးသက္ေရာက္မႁ ရႀိမည္မဟုတ္ပၝ။
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုးကို လိုလားေထာက္ခံသည့္ ႎိုင္ငံမဵားရႀိသလို
ကန္ႛကၾက္ေသာ ႎိုင္ငံမဵားလည္း ရုိဳကပၝသည္။ တရုတ္၊ ရုရႀားႎႀင့္ အိႎၬိယႎိုင္ငံမဵားက
တရားရံုး ဖဲၾႛစည္းထူေထာင္မႁကို ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ထိုဆန္ႛကဵင္သည့္ ႎိုင္ငံထဲတၾင္
အေမရိကန္ႎိုင္ငံလည္း
အပၝအဝင္ဴဖစ္သည္။
သမတ
ဘီလ္ကလင္တန္
လက္ထက္က
တရားရံုးကဵင့္ထံုးဆိုင္ရာ
သတ္မႀတ္ခဵက္စာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း
ေဂဵာ့ဂဵ္ဒဗလဵႃဘုရႀ္
သမတဴဖစ္လာသည့္အခၝ
ထိုလက္မႀတ္ေရးထိုးထားခဵက္ကို
ဴပန္လည္
ရုတ္သိမ္းသၾားခဲ့သည္။
ထိုႛဴပင္

အေမရိကန္ႎိုင္ငံသားမဵားအား
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇဝတ္မႁတရားရံုး၏
ဖမ္းဝရမ္းမဵားမႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္ရရန္ ႎိုင္ငံတကာသိုႛ လိုက္၍ စည္းရံုးခဲ့သည္။
ဥေရာပယူနီယံက
ထိုတရားရံုးဖဲၾႛစည္းမႁကို
အဴပည့္အဝ
ေထာက္ခံခဲ့သည္။
တရားရံုး၏စရိတ္ကို
ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္
အဴခားအေနာက္ႎိုင္ငံမဵားက
အကုန္အကဵခံမည္ဴဖစ္သည္။
(၅၂) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားေသာ ဥပေဒ
(International Humanitarian Law)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူသားခဵင္စာနာေထာက္ထားေသာ ဥပေဒဆိုသည္မႀာ
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အေဴခအေနမဵားတၾင္ လူသားမဵားကုိ အကာအကၾယ္ေပးရန္
အတၾက္
ဴပဌာန္းထားေသာ
ႎိုင္ငံတကာကဵင့္ထံုးမဵားဆိုင္ရာ
ဥပေဒမဵားႎႀင့္
ေဘာတူညီခဵက္
မဵားကိုဆိုလိုသည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
အေဴခအေနမဵားေအာက္ရႀိ
ဒုကၡသည္မဵား၊
စစ္ပၾဲႎႀင့္မသက္ဆိုင္သည့္
အရပ္သားဴပည္သူမဵား၊ အမဵႂိးသမီးမဵားႎႀင့္ ကေလးမဵား၊ စစ္ပဲၾတၾင္ လက္နက္ခဵေသာ
စစ္သည္မဵား၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ စစ္သံုႛပန္းမဵား၊ စစ္ပဲအ
ၾ တၾင္းရႀိအေဆာက္အဦးမဵားကို
လူသားခဵင္း
စာနာေထာက္ထားသည့္အေနဴဖင့္
မည္ကဲ့သိုႛဆက္ဆံရမည့္
အေဳကာင္းတိုႛကို
အမဵားဆံုးေဖာ္ဴပထားေလ့ရႀိသည္။
လူသားခဵင္း
စာနာေထာက္ထားသည့္
ဥပေဒမဵားအဴဖစ္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲၾႛအစည္းတခုဴဖစ္သည့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ဳကက္ေဴခနီေကာ္မတီက
ဴပဌာန္းထားေသာ ဂဵီနီဗာစာခဵႂပ္ႎႀင့္ ထိုစာခဵႂပ္၏ ေနာက္ဆက္တဲၾစာခဵႂပ္ေလးခုကို
အသိအမႀတ္ဴပႂေခၞေဝၞဳကသည္။
ဂဵီနီဗာပင္မစာခဵႂပ္ကို
၁၈၆၄
ခုႎႀစ္တၾင္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဳကက္ေဴခနီေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႁဴဖင့္ ဴပဌာန္းခဲ့သည္။
ထိုသေဘာတူညီခဵက္အေပၞ ၁၉၀၆ခုႎႀစ္၊ ၁၉၂၉ ခုႎႀစ္ႎႀင့္ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္တိုႚတၾင္
ဴပင္ဆင္မႁမဵား ထပ္မံဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ခုႎႀစ္တၾင္ သေဘာတူညီခဵက္ (၄) ခုကို
ဴပဌာန္းႎိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ ခုႎႀစ္တၾင္ သေဘာတူညီခဵက္၏ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ (၂)
ခုကို ထပ္မံဴပဌာန္းႎိုင္ခဲ ့သည္။ သေဘာတူညီခဵက္ (၁) သည္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမဵားအတၾင္း
ဒဏ္ရာ၊
ဖဵားနာရသူမဵားကို
ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေရးႎႀင့္
ပတ္သက္သည္။
သေဘာတူညီခဵက္
(၂)သည္
ပင္လယ္ဴပင္အတၾင္း
သေဘႆာပဵက္သည့္
စစ္သည္မဵား၊
ဒဏ္ရာရသူမဵား၊
ဖဵားနာသူမဵားအား
ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေရးႎႀင့္
ပတ္သက္သည္။
သေဘာတူညီခဵက္
(၃)
သည္
စစ္သံု�ပန္းမဵားအားဆက္ဆံေရးႎႀင့္

ပတ္သက္႓ပီး

သေဘာတူညီခဵက္

(၄)

သည္လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမဵား အတၾင္း အရပ္သားမဵားအား ကာကၾယ္မႁေပးေရးႎႀင့္
သက္ဆိုင္သည္။ ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ (၁) သည္ ႎိုင္ငံတကာလက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမဵားေဳကာင့္ ဒုကၡေရာက္ဳကရသူမဵားကို ကာကၾယ္ေပးေရးႎႀင့္ သက္ဆိုင္႓ပီး
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ (၂) သည္ ဴပည္တၾင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမဵားအတၾင္း
ဒုကၡေရာက္ဳကရသူမဵားကို ကာကၾယ္ေပးေရးႎႀင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္
ဂဵီနီဗာစစ္ဖက္ဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္ကို ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ(၂၄) ရက္ေနႛတၾင္
လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
(၅၃) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ (International Labor
rganization– ILO)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္
ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီး
မေပၞေပၝက္ခင္ကတည္းက တည္ရႀိေနခဲ့ေသာ အဖၾဲႚ႒ကီးဴဖစ္သည္။ ၁၉၁၉ ခုႎႀစ္တၾင္
စတင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေသာ ဤအဖၾဲႚသည္ ဗာဆီလီ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး သေဘာတူညီခဵက္၏
အသီးအပၾင့္ဴဖစ္သည္။
ကမၲာေပၞရႀိ
အလုပ္သမားမဵား၏
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ရင္ဆိုင္ေဴဖရႀင္းမည့္
အဖၾဲႚအစည္းအဴဖစ္
ထူေထာင္ရန္အတၾက္
ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ႎႀစ္အနည္းငယ္
အတၾင္းတၾင္
ႎိုင္ငံမဵားတၾင္ရႀိေသာ
ဥပေဒဴပႂသူမဵားအား
လုပ္ငန္းခၾင္
အဆင့္အတန္း၊
လူမႁဖူလံုေရးႎႀင့္
အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရးမဵား
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးတိုႚႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
လမ္းႌၿန္ခဵက္မဵား သတ္မႀတ္ႎိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ကုလသမဂၢ၏ ပထမဦးဆံုး
အထူးဴပႂ ေအဂဵင္စီတခုဴဖစ္လာ႓ပီး အလုပ္သမားေရးရာမဵား၊ လူမႁေရးရာမဵားကို
အဓိကထား လုပ္ေဆာင္လ႖က္ရႀိသည္။ အဖၾဲႚဝင္ေပၝင္း (၁၇၄) ႎိုင္ငံ ရႀိသည္။ ဴမန္မာ
ႎိုင္ငံသည္ ၁၉၅၅ ခုႎႀစ္ကတည္းက အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံ
ဴဖစ္ခဲ့သည္။ သိႚုေသာ္ အဓမၳလုပ္အား ေစခိုင္းမႁေဳကာင့္ ၁၉၆၄ ခုႎႀစ္မႀစတင္၍
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္႒ကီး၏ ညီလာခံတၾင္ ဴပစ္တင္ ေဝဖန္ဴခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၇
ခုႎႀစ္၊ မတ္လ (၂၇) ရက္ေနႚတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ အဓမၳလုပ္အားေစခိုင္းမႁကို စံုစမ္းရန္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ကို တာဝန္ေပး ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၈
ခုႎႀစ္ဇူလိုင္လ
(၂)
ရက္ေနႛတၾင္
ထိုေကာ္မရႀင္က
ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း
အဓမၳလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႁမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
အစီရင္ခံစာကို
ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။
၁၉၉၉
ခုႎႀစ္
ဇၾန္လ
(၁၇)
ရက္ေနႛတၾင္
အလုပ္သမားကၾန္ဖရင့္ကေန၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား အဖဲၾႛခဵႂပ္၏ စာခဵႂပ္အမႀတ္ (၂၉)

ကိုဴပင္းထန္စာၾ
ခဵႂိးေဖာက္မႁေဳကာင့္
နည္းပညာအကူအညီမဵား
အစည္းအေဝးမဵား တက္ေရာက္ဴခင္းကို ခၾင့္မဴပႂရန္ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့သည္။

ရပ္တ့ံရန္ႎႀင့္

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို အလုပ္သမားကၾန္ဖရင့္၊
ဗဟိုအုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚႎႀင့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားရံုးတိုႚႎႀင့္
ဖၾဲႚစည္းထားသည္။ ထူးဴခားခဵက္မႀာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏
အဆင့္တိုင္းတၾင္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
ကိုယ္စားလႀယ္မဵား
တိုက္ရိုက္
ပၝဝင္ပတ္သက္ေနဴခင္း ဴဖစ္သည္။
အလုပ္သမားကၾန္ဖရင့္ကို ႎႀစ္စဥ္ ဇၾန္လတၾင္ ဂဵီနီဗာဴမိႂႚ၌ ကဵင္းပ႓ပီး ဗဟိုအုပ္
ခဵႂပ္ေရးကို
ေရၾးေကာက္တင္ေဴမႀာက္သည္။
အဖၾဲႚ၏
ေငၾေဳကးသံုးစၾဲမႁ၊
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား
အဆင့္အတန္းစံမဵား
သတ္မႀတ္မႁ၊
အလုပ္သမားႎႀင့္ လူမႁဴပႍနာမဵားကို ကၾန္ဖရင့္အတၾင္းတၾင္ ေဆၾးေႎၾးသည္။
ကၾန္ဖရင့္သိုႚ တက္ေရာက္ေသာ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵား၏ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚတၾင္
အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္ (၂) ဦး၊ အလုပ္ရႀင္ ကိုယ္စား လႀယ္ (၁) ဦးႎႀင့္
အလုပ္သမားကိုယ္စားလႀယ္
(၁)
ဦးတိုႚ
ပၝဝင္ေလ့ရႀိသည္။
လိုအပ္ပၝက
အတတ္ပညာ က႗မ္းကဵင္သူမဵားလည္း လိုက္ပၝတက္ေရာက္ႎိုင္သည္။ အလုပ္ရႀင္ႎႀင့္
အလုပ္သမား ကိုယ္စားလႀယ္မဵားသည္ လၾတ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖစ္႓ပီး
၄င္းတိုႚ အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ဴဖစ္ေစ၊ အခဵင္းခဵင္းပင္ဴဖစ္ေစ သေဘာ ကၾဲလၾဲမႁမဵား
ရႀိတတ္ဳကသည္။
ဗဟိုအုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚသည္ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ အခဵႂပ္အဴခာဴဖစ္သည္။
အဖၾဲႚဝင္ (၅၆) ဦးကို ကၾန္ဖရင့္မႀ (၃) ႎႀစ္တ႒ကိမ္ ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္႓ပီး
တႎႀစ္လ႖င္သံုး႒ကိမ္ေတၾႚဆံုကာ
ကၾန္ဖရင့္အတၾက္
လုပ္ငန္းစဥ္မဵား၊
အဴခားအစည္းအေဝး အစီအစဥ္မဵားကို ေရးဆၾဲသည္။ အဖၾဲႛဝင္ (၅၆) ဦးတၾင္ အစိုးရ
ကိုယ္စားလႀယ္ (၂၈) ဦး၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလႀယ္ (၁၄) ဦးႎႀင့္ အလုပ္ရႀင္ (၁၄)
ဦးတိုႚပၝဝင္သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားရံုးသည္ အဖၾဲႚ၏ အတၾင္းေရးမႀႃးရံုးဴဖစ္႓ပီး
ဂဵီနီဗာဴမိႂႚႛတၾင္ အေဴခစိုက္သည္။ အဖၾဲႚ၏အစည္းအေဝးမဵားကို ကမကထဴပႂလုပ္ဴခင္း၊
အတတ္ပညာကူညီမႁမဵားေပးဴခင္း၊
သုေတသနႎႀင့္
ပညာေရးအစီအစဥ္မဵားကို
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဴခင္းမဵား လုပ္ေဆာင္သည္။

အလုပ္သမားမဵား၏ ဘဝအဆင့္အတန္းမဵား သတ္မႀတ္ဴခင္းသည္ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏
အဓိကတာဝန္ဴဖစ္သည္။ ၁၉၁၉ ခုႎႀစ္မႀစတင္႓ပီး အလုပ္သမားေရးရာႎႀင့္ ပတ္သက္၍
ကၾန္ဖရင့္မႀ ခဵမႀတ္ဴပဌာန္းထားေသာ စာခဵႂပ္မဵားႎႀင့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေပၝင္း (၃၅၁) ခုရႀိ႓ပီး
၄င္းတိုႚကို လက္မႀတ္ေရးထိုးထားသူေပၝင္း (၅၅၀၀) ေကဵာ္ရႀိသည္။
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဖၾဲႚစည္းပံုဥပေဒ အပိုဒ္ (၂၂) အရ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံမဵား
သည္ မိမိတိုႚသေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ မိမိတိုႚ မည္သိုႚလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရၾက္ ေနသည္ကို အစီရင္ခံရန္
တာဝန္ရႀိသည္။
အစိုးရမဵားသည္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္
အေရး႒ကီးေသာ သေဘာတူ ညီခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတိုႚလုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရၾက္ေနမႁကို
(၂)
ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္
အစီရင္ခံရ႓ပီး
အဴခားသေဘာတူခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ (၄) ႎႀစ္တ႒ကိမ္ အစီရင္ ခံရသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာမဵားတၾင္
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵား၏
အႎႀစ္သာရမဵား၊

ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵား

ႎိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမဵားတၾင္

မည္ကဲ့သို�

ေအာင္ဴမင္ရန္

မိမိတို�ႎိုင္ငံရႀိ

ဴပဌာန္းလုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္းကို

ထည့္သၾင္းအစီရင္ခံ ရသည္။
က႗မ္းကဵင္သူ (၂၀) ဦးပၝဝင္သည့္ က႗မ္းကဵင္သူမဵား ေကာ္မတီက ထိုသိုႚတင္
သၾင္းလာေသာ အစီရင္ခံစာမဵားကို ေလ့လာရသည္။ အကယ္၍ တင္သၾင္းလာေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားတၾင္ ပၝဝင္ေသာအခဵက္မဵားသည္ ေကဵနပ္ဖၾယ္မရႀိပၝက သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရကို
မႀတ္ခဵက္ေပးႎိုင္သည္။
က႗မ္းကဵင္သူမဵား
ေကာ္မတီသည္
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားဴခင္းမရႀိေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵားအဴပင္
အ႒ကံႂဴပႂခဵက္မဵားႎႀင္ ့ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမဵား၊ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမဵားကိုပၝ လက္ခံစီစစ္ရသည္။
က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵား ေကာ္မတီသည္ ကၾန္ဖရင့္သိုႚ ႎႀစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္း
ရသည္။ ထိုသိုႚတင္သၾင္းေသာ အစီရင္ခံစာကို အေဴခခံ၍ ကၾန္ဖရင့္ေကာ္မတီသည္
သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရကိုဖိတ္ေခၞ၍
သေဘာတူညီခဵက္ပၝ
အႎႀစ္သာရမဵား၊
ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵား ေအာင္ဴမင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္ ခဵႂိႚယၾင္း အားနည္းခဵက္မဵားကို
ေဴဖရႀင္းရန္ေတာင္းဆိုႎိုင္သည္။ အထူးသဴဖင့္ ကၾန္ဖရင့္သိုႚ တက္ေရာက္လာေသာ
အလုပ္သမား
ကိုယ္စားလႀယ္မဵားက
ထိုအစိုးရမဵားအေပၞ
အလုပ္ခၾင္
စံခဵိန္စံႌၿန္းမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခၾန္းမဵား ထုတ္ႎိုင္ရန္ အခၾင့္အလမ္းမဵား

ရရႀိႎိုင္သည္။
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက
သေဘာတူညီခဵက္ပၝ
အခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာ
ေဆာင္ရၾက္ရန္
ဆက္လက္ပဵက္ကၾက္ေနပၝက
အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏
ႌၿန္ဳကားေရး
မႀႃးခဵႂပ္သည္
ကိုယ္စားလႀယ္ခန္ႚအပ္၍ထိုအစိုးရႎႀင့္
တိုက္ရိုက္ဆက္သၾယ္ရန္
တာဝန္ေပးအပ္ႎိုင္သည္။
(၅၄) ႎိုင္ငံတကာဥပေဒ (International Law)
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုသည္မႀာ
ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအဳကား
မည္ကဲ့သိုႛ ဆက္ဆံရမည္ ဴဖစ္ေဳကာင္းကို ေဖာ္ဴပထားသည့္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္
ဴပဌာန္းခဵက္မဵားကို ဆိုလိုသည္။ ႎိုင္ငံမဵားက မိမိတိုႚ စိတ္တိုင္းကဵ ဥပေဒမဵားကို
ဴပည္တၾင္းေရးရာမဵားကို
ဴပဌာန္း႓ပီး
ထင္သလိုမအုပ္ခဵႂပ္ေစရန္ႎႀင့္
မိမိတိုႚ၏
ႎိုင္ငံတကာက
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ရန္မလို
မိမိတိုႚကိုယ္တိုင္
ေဴဖရႀင္းႎိုင္သည္ဟူေသာ
အယူအဆမဵား
ေပဵာက္ကၾယ္ေစရန္
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားကို
ဴပဌာန္းရန္
လိုအပ္သည္ဟူေသာ
အယူအဆေပၞလာခဲ့သည္။ ႎိုင္ငံ၏ အစိုးရမဵားအဳကား သေဘာတူညီခဵက္ကို
အေဴခခံ၍ ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒမဵားကို ေရးဆၾဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထိုႚအတူ ႎိုင္ငံတခု၏
ဴပည္တၾင္းေရးရာကို တဴခားႎိုင္ငံတခုက ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္း မဴပႂရဟူေသာ
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ
အေဳကာင္းမဲ့ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းကို
ဟန္ႚတားႎိုင္ရန္အတၾက္လည္း ထိုကဲ့သိုႚေသာ သေဘာတူညီခဵက္ကို အေဴခခံ၍
ဴပဌာန္းရဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ႎိုင္ငံ၏ အစိုးရမဵားအေနႎႀင့္ သေဘာတူညီခဵက္ကို
ေလးစားလိုက္နာပၝမည္ဟု ခံဝန္ခဵက္မဴပႂမီ ထိုသေဘာတူညီမည့္ အခဵက္မဵားကို
ဳကႂိတင္၍ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္းသိႎိုင္ရန္ ေဆာင္ရၾက္ရသည္။ ထိုမႀတဆင့္ ထိုႎိုင္ငံအား
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားတၾင္
ပၝဝင္ေစဴခင္းဴဖင့္
ဥပေဒသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာလာေစရန္
လုပ္ေဆာင္သည္။
ထိုႚေနာက္
ထိုႎိုင္ငံ၏
လုပ္ေဆာင္မႁကို
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒတၾင္
ပၝဝင္ေသာ
အခဵက္မဵားဴဖင္
့
စံထိုး၍ထိန္းခဵႂပ္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုႚထိန္းခဵႂပ္ရာတၾင္ ႎိုင္ငံတကာစာခဵႂပ္မဵားတၾင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးေစ႓ပီး
စာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားကို ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းေစဴခင္းဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊
ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းမဵားတၾင္
ပၝဝင္သည့္အဖၾႚဲဝင္မဵားအတၾက္
စံမဵားဴပဌာန္းဴခင္းဴဖင့္
ဴဖစ္ေစ၊
ႎိုင္ငံမဵားအတၾင္း
အင္အားသံုးေဴဖရႀင္းမႁကို
ဟန္ႚတားကန္ႚသတ္ဴခင္းဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊ ႎိုင္ငံမဵားရႀိ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵားအတၾင္းတၾင္

ႎိုင္ငံတကာစာခဵႂပ္မဵားပၝ
ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္သည္။

အခဵက္မဵား

လၿမ္းမိုး

သက္ေရာက္ေစဴခင္းဴဖင့္ဴဖစ္ေစ

မဵက္ေမႀာက္ ေခတ္သစ္ကမၲာတၾင္ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္ ႎိုင္ငံတခုခဵင္း
အေပၞတၾင္သာ မကေတာ့ဘဲ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံသားတဦးခဵင္းစီအထိ
အာဏာ သက္ေရာက္မႁရႀိလာ႓ပီဴဖစ္သည္။ မဵက္ေမႀာက္ကာလတၾင္ ကမၲာ႒ကီးမႀာ
တဴဖည္းဴဖည္း ကဵဥ္းေဴမာင္းလာခဲ့႓ပီး ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံႎႀင့္ တႎိုင္ငံအဳကား ဆက္သၾယ္မႀီခိုမႁ
ပိုမိုတိုးပၾားလာခဲ့သည္။
သာမန္ဴပည္သူတိုႚကလည္း
သက္ဆိုင္ရာႎိုင္ငံ၏
အစိုးရတိုႚအေပၞ
ပိုမို၍ဳသဇာ
သက္ေရာက္လာခဲ့ဳကသည္။
ထိုအခၝ
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္
ပိုမိုအေရးပၝလာ
ခဲ့သည္။
ယခင္က
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားဟုဆိုလ႖င္
ပထမဆံုးအေနႎႀင့္
ႎိုင္ငံမဵားကို
ရည္ႌၿန္း
ေဴပာဆိုခဲ့သည္။
ႎိုင္ငံဟူေသာစကားလံုး၏
အဓိပၯာယ္ကို
မၾန္တီဗီဓီရို
သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္
�ႎိုင္ငံဆိုသည္မႀာ
ေရၾႚေဴပာင္း
ေနထိုင္ဴခင္းမရႀိေသာ
ႎိုင္ငံသားမဵားေနထိုင္ရမည္။ အတည္တကဵ သတ္မႀတ္ထားေသာ နယ္နမိတ္
ပိုင္းဴခားထားမႁရႀိရမည္။
တည္႓ငိမ္၍
သက္ေရာက္မႁရႀိေသာ
အစိုးရတရပ္က
အုပ္ခဵႂပ္ရမည္။ ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတၾင္ ပၝဝင္မႁရႀိရမည္။ အဴခားႎိုင္ငံမဵားက
အသိအမႀတ္�ဴပႂမႁရႀိရမည္ဟု ရႀင္းလင္း အဓိပၯာယ္ ဖၾင့္ဆိုထားသည္။ ယခုအခၝတၾင္
ဒုတိယအေနဴဖင့္ ကုလသမဂၢပညာေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚ (ယူနက္စကိုUNESCO) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (အိုင္အယ္လ္အို-ILO)
စသည့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚ (Amnesty
International) ကဲ့သိုႚ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႚမဵားပၝ ပၝဝင္လာ႓ပီဴဖစ္သည္။
တတိယအမဵႂိးအစားမႀာ လူထု (Peoples) ဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္တၾင္
လူထု၏ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ထည့္သၾင္းဴပဌာန္းထားသည့္အခဵက္က ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒတၾင္

လူထုကိုထည့္သၾင္း

အသိအမႀတ္�ဴပႂလာသည္ကို

ေဖာ္ဴပေနသည္။

စတုတၨ�အမဵႂိးအစားမႀာ လူတဦးခဵင္းစီ (Individual) ပင္ ဴဖစ္သည္။ မဳကာေသးမီက
ဴပဌာန္းထားခဲ့ေသာ
ႎိုင္ငံတကာ
လူႚအခၾင့္အေရး
ဥပေဒမဵားထဲတၾင္
လူတဦးေယာက္ခဵင္းစီ၏
အခၾင့္အေရးမဵားကိုပၝ
အေလးထား
ထည့္သၾင္းထားလာသည္ကို
ေတၾႚဴမင္ရသည္။
ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားသည္
အားနည္းသူမဵားကို
အကာအကၾယ္ေပး႓ပီး
တရားမ႖တမႁမဵား
ေဖာ္ေဆာင္ေစႎိုင္လာသည္အထိ အားေကာင္းလာေအာင္ တိုက္ပၾဲဝင္ရေပမည္။

ထိုႚေဳကာင့္
ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားသည္
မည္ကဲ့သိုႚရႀိသည္၊
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္သည္တိုႚကို ေလ့လာရန္ အထူးလိုအပ္သည္။

မည္ကဲ့သိုႚ

ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားသည္
ႎိုင္ငံမဵား၏
လုပ္ေဆာင္မႁကို
စည္းကမ္းသတ္မႀတ္ရန္
ရည္ရယ
ၾ ္႓ပီး
မူႎႀစ္ရပ္အေပၞ
အေဴခခံထားသည္ကို
ေတၾႚရသည္။
ထိုမူႎႀစ္ရပ္မႀာ
ႎိုင္ငံတိုင္းသည္
တန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည္
ဟူေသာအခဵက္ႎႀင့္ အဴခားႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ၏ အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကို မထိပၝးရဟူေသာ
အခဵက္တိုႚဴဖစ္သည္။ ႎိုင္ငံတိုင္း တန္းတူညီမ႖မႁရႀိသည္ဟုဆိုရာတၾင္ ႎိုင္ငံတိုင္းသည္
သာတူညီမ႖မႁ
အဴပည့္အဝရႀိသည္။
ႎိုင္ငံ႒ကီးသည္မေရၾး၊
ငယ္သည္မေရၾး
အခၾင့္အေရးညီမ႖မႁ
ရႀိသည္။
ကုလသမဂၢ
အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံတိုင္း
ညီမ႖ေသာ
အခၾင့္အေရးမဵားရႀိသည္ဟု ရည္ရၾယ္သည္။ ဒုတိယအခဵက္ဴဖစ္ေသာ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ၏
အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကို မထိပၝးရဟူေသာ အခဵက္ကိုကိုင္စၾဲ၍ အခဵႂိႚအစိုးရမဵားသည္
မိမိတိုႚႎိုင္ငံတၾင္းရႀိ လူႚအခၾင့္အေရး အေဴခအေနမဵားကို အဴခားႎိုင္ငံတႎိုင္ငံက ေဝဖန္
ေဴပာဆိုခံရသည့္အခၝ ထိုသိုႚ ေဴပာဆိုမႁသည္ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ၏ ဴပည္တၾင္းေရးကို
ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု
ေစာဒကတက္ေလ့ရႀိသည္။
မိမိတိုႚႎိုင္ငံအတၾင္းရႀိ
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကို
အဴခားတႎိုင္ငံက
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခၾင့္၊ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ပိုင္ခၾင့္ မရႀိဟု ဆိုေလ့ရႀိသည္။
သိုႚေသာ္
ယခုအခဵိန္တၾင္
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁကို
အေရးယူ
ေဆာင္ရၾက္ဴခင္းသည္
ႎိုင္ငံတခု၏
အခဵႂပ္အဴခာအာဏာကို
ထိခိုက္ဴခင္းဴဖစ္သည္ဟူေသာ
အေဳကာင္းဴပ၍
မရေတာ့ေခဵ။
ႎိုင္ငံတခု၏
လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁသည္
ထိုႎိုင္ငံ၏
ဴပည္တၾင္းေရးရာသာ
ဴဖစ္သည္ဟေ
ူ သာအခဵက္ကို လက္ရႀိ ေခတ္သစ္ႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားက
လက္မခံေတာ့ပၝ။
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္တၾင္လည္း
အဖၾဲႚဝင္
ႎိုင္ငံမဵား၏
အခဵႂပ္အဴခာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသကဲ့သိုႚ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံအတၾင္းရႀိ လူႚအခၾင့္အေရး
ေဖာက္ဖဵက္မႁသည္ ႎိုင္ငံတကာ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ထိပၝးေႎႀာင့္ယႀက္ ေစႎိုင္သည္
ဟုလည္းခံယူသည္။
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားတၾင္ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ၊ ဥပေဒ�ဴပႂလၿတ္ေတာ္တရပ္ကဲ့သိုႚ
ဥပေဒထုတ္ဴပန္ႎိုင္မႁႎႀင့္ ထိုဴပဌာန္းထုတ္ဴပန္လိုက္ေသာ ဥပေဒအမိန္ႚအာဏာတည္
႓မဲေရးအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ရဲတပ္ဖၾဲႚမဵား၊ တရားရံုးမဵားမရႀိေပ။ သက္ဆိုင္ရာ
ႎိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမဵားတၾင္ တရားခံကို တရား�ရံုးသိုႚဆင့္ေခၞ၍ စစ္ေဆးအဴပစ္ေပးႎိုင္
ေသာ္လည္း ႎိုင္ငံတကာဥပေဒမဵားတၾင္ ႎိုင္ငံတကာပၝလီမန္မဵား၊ ႎိုင္ငံတကာ

တရားရံုးမဵား၊ ႎိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖၾဲႚမဵား၊ အကဵဥ္းေထာင္မဵားမရႀိပၝ။ ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမဵားတၾင္ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵား၌ရႀိေသာ ဥပေဒကဲ့သိုႚ ဆင္တူေသာအရာမႀာ
စာခဵႂပ္စာတမ္းမဵား၊ ပဋိညာဥ္မဵား၊ သေဘာတူညီခဵက္မဵားဴဖစ္သည္။
စာခဵႂပ္စာတမ္းဟုဆိုရာတၾင္
ႎႀစ္ႎိုင္ငံအဳကား
သေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
ႎႀစ္ႎိုင္ငံစာခဵႂပ္မဵား၊
(ဥပမာ
ဳသစဳတလဵႎိုင္ငံႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀား ႎႀစ္ႎိုင္ငံအဳကား လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္) ေဒသအတၾင္းရႀိ ႎိုင္ငံမဵား သေဘာတူလက္မႀတ္
ေရးထိုးထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာစာခဵႂပ္မဵား (ဥပမာ - အေမရိကတိုက္ႎိုင္ငံမဵား၏
လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာစာခဵႂပ္) ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာက သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုး
ထားေသာ
ႎိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခဵႂပ္မဵား
(ဥပမာကုလသမဂၢပင္လယ္ဴပင္ဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္) တိုႚ ပၝဝင္သည္။
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကို
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက
အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထိုး
လိုက္သည္ႎႀင့္တဴပႂိင္နက္
ထိုႎိုင္ငံသည္
ထိုသေဘာတူစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားကို ေလးစားလိုက္နာ ပၝမည္ဟု ခံဝန္ခဵက္
ကတိဴပႂလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ အခဵႂိႚႎိုင္ငံမဵား၏ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵားတၾင္ �၄င္းတိုႛ
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားပၝ
အခဵက္မဵားႎႀင့္ လိုက္ေလဵာညီေထၾမႁမရႀိ ေသာအခဵက္မဵား ပၝဝင္ေနေလ့ရႀိသည္။
ထိုအခၝ ဴပဌာန္းထားေသာ အမဵိႂးသားဥပေဒထဲမႀ မကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမဵားကို
ေဴပာင္းလဲရန္
လိုအပ္လာသည္။
ထိုအခၝမဵိႂးတၾင္
ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္က
ဥပေဒသစ္ကို ေဴပာင္းလဲ အတည္ဴပႂေပးရသည္။
ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒမဵားတၾင္ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵားကဲ့သိုႛ တရားရံုးတၾင္
မဴဖစ္မေန တရားရင္ဆိုင္ အစစ္ေဆးခံရဴခင္း မရႀိေပ။ တရားရင္ဆိုင္ဴခင္းသည္
ႎိုင္ငံတကာတရားရံး (International Court of Justice) ၏ ပၝဝင္ပတ္သက္ႎိုင္မႁ
အဆင့္အတန္း၊
လက္မႀတ္ထိုး
သေဘာတူထားေသာ
စာခဵႂပ္ႎႀင့္
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
ႎိုင္ငံ၏
သေဘာတိုႛအေပၞ
မူတည္သည္။
အခဵႂႎ
ိႛ ိုင္ငံမဵားသည္
ႎိုင္ငံတကာတရားရံုးတၾင္
တရားရင္ဆိုင္ရဴခင္းကို
လက္ခံသေဘာတူေသာ္လည္း အခဵႂိႎ
ႛ ိုင္ငံမဵားကမူ ထိုသိုႛ တရားရင္ဆိုင္ဴခင္းကို
လက္မခံဳက။
ထိုသိုႛမဴဖစ္မေန
တရားရင္ဆိုင္ရန္အတၾက္
ေတာင္းဆိုႎိုင္ေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႁ

လည္း မရႀိေပ။ ကုလသမဂၢအဖၾဲႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားအားလံုးတက္ေရာက္၍ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ေလ့ရႀိေသာ
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ၏
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
ႎိုင္ငံတကာတရား ဥပေဒစီရင္ခဵက္မဵားဟု မႀတ္ယူႎိုင္ေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာ
စည္းမဵဥ္းမဵား
မခဵႎိုင္ေသးေခဵ။
အကယ္၍
ထိုသိုႛဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္ဴခင္းခံရေသာႎိုင္ငံက
ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
လိုက္နာရန္
ဴငင္းဆန္သည့္အခၝမဵႂိး၌
ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
အတိုင္း
လိုက္နာလာေအာင္
ဖိအားေပးရာတၾင္လည္း အားနည္းသည္ကို ေတၾႛဴမင္ရသည္။
(၅၅) ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵား (Limitations)
ကန္ႛသတ္ခဵက္
(Limitation)
သည္
(Restriction)
ဟူေသာ
စကားလံုးႎႀင့္ဆင္
တူသည္။
အစိုးရအေနဴဖင့္
လူတဦးတေယာက္ခဵင္း
အခၾင့္အေရးႎႀင့္ အေဴခခံလၾတ္လပ္ ခၾင့္မဵားခံစားခၾင့္ကို ပိတ္ပင္ဴခင္း သိုႛမဟုတ္
အဴပည့္အဝခံစားခၾင့္မဴပႂဴခင္းတိုႛကို လုပ္ ေဆာင္လိုပၝက လုပ္ေဆာင္ႎိုင္သည္ဟု
ဆိုလိုဴခင္းဴဖစ္သည္။
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ထိုသိုႛကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္လိုပၝက
လုပ္ႎိုင္ေဳကာင္းကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၉၊ စာပိုဒ္ -၂ တၾင္ တရားဝင္ ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ေတၾႛႎိုင္သည္။ ထိုအပိုဒ္တၾင္
ေဖာ္ဴပထားခဵက္အရ အစိုးရသည္ အခဵႂိႛအခၾင့္အေရးမဵားကို ကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္မႁ
ဴပႂႎိုင္ေသာ္လည္း ထိုကန္ႛသတ္မႁသည္ � ဒီမိုကေရစီ လူမႁအဖၾဲႛအ စည္းအတၾင္း
စာရိတၨဆိုင္ရာ၊ လူထုလုပ္ငန္းစဥ္ႎႀင့္ အေထၾေထၾ အေဴခအေနမဵား ထိမ္းသိမ္းရန္
လိုအပ္ခဵက္အရေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ အဴခားသူမဵား အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္မႁမဵား
အတၾက္ လုံဴခံႂစိတ္ခဵေစရန္ေဳကာင့္ ဴဖစ္ေစ၊ ဥပေဒကဵႂိးေဳကာင္းႎႀင့္ အညီဴဖင့္သာ
ဆံုးဴဖတ္ရမည္ဟု
ေဖာ္ဴပထားသည္။
အခဵႂိႛေသာလူႛအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားတၾင္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္ ထိုသိုႛကန္ႛသတ္
ပိတ္ပင္ခဵက္မဵားကို
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခၾင့္ဴပႂထားသည္ကို
ေတၾႛႎိုင္သည္။ ထိုသိုႛ ခၾင့္ဴပႂထားေသာ စာခဵႂပ္ပၝအပိုဒ္မဵားကို ေလ့လာဳကည့္ပၝက
ပထမစာပိုဒ္မဵားတၾင္
အေသးစိတ္
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ေဖာ္ဴပထားေလ့ရႀိ႓ပီး
ဒုတိယအပိုဒ္တၾင္
ထိုအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အစိုးရအေနဴဖင့္
ကန္ႛသတ္လိုပၝက
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵားအရ
ကန္ႛသတ္ႎိုင္သည္ဟု
ေဖာ္ဴပေရးသားထားေလ့ရႀိသည္ကို ေတၾႛႎိုင္သည္။

ထိုသိုႛကန္ႛသတ္ခဵက္ကို စိတ္ထင္တိုင္းလုပ္ေဆာင္၍မရႎိုင္ပၝ။ အကယ္၍
ထိုအခၾင့္အေရးတခုကို
ကန္ႛသတ္ေတာ့မည္ဆိုပၝက
ဥပေဒအရ
ဳကိႂတင္အသိေပးရမည့္ ကန္ႛသတ္မႁဴဖစ္ရမည္။ ထိုႛအဴပင္ ထိုသိုႛကန္ႛသတ္ဴခင္းသည္
ကန္ႛသတ္ေလာက္သည့္ ေလ႖ာ္ညီေသာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုရႀိရမည္။
ဥပမာ - ႎိုင္ငံေတာ္လံု�ခံေရး၊ လူထုေအးခဵမ္းသာယာေရး၊ အဴခားသူမဵား၏
အခၾင့္အေရးႎႀင့္
လံဴုခႂံမႁကို
ကာကၾယ္ေပး
ေရးစသည္ဴဖင့္ဴဖစ္သည္။
ထိုသိုႛမကန္ႛသတ္ပၝက မဴဖစ္ေတာ့သည့္ အေဴခအေနမဵႂိး ဴဖစ္ရမည္။
(၅၆) ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားမရႀိဴခင္း (Non-discrimination)
ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား မရႀိေစရဆိုေသာ သေဘာတရားကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ (၂) တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္ကို
ေတၾႛႎိုင္သည္။ ထိုအပိုဒ္တၾင္ �လူတိုင္း အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵား
ခံစားပိုင္ခၾင့္ရႀိရမည္။ လူမဵႂိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊
ႎိုင္ငံေရး
သိုႛမဟုတ္
အဴခားအယူအဆမဵားကဲၾဴပားမႁ၊
ႎိုင္ငံ
သိုႛမဟုတ္
လူမႁအရင္းအဴမစ္ မတူညီမႁ၊ ပိုင္ဆိုင္မႁ၊ ေမၾးဖၾားမႁႎႀင့္ အဴခားအဆင့္အတန္း
ကဲၾဴပားမႁတိုႛေဳကာင့္

ခဲၾဴခားဴခင္းမရႀိေစရ�ဟု

အတိအလင္းေရး

သားထားသည္။

�ခဲၾဴခားဴခင္းမရႀိေစရ
ဟူေသာအယူအဆကို
လူႛအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္တိုင္းတၾင္
ေဖာ္ဴပထားသည္ကို
ေတၾႛဴမင္ရႎိုင္ပၝသည္။
ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁကို
ဆန္ႛကဵင္တိုက္ဖဵက္ရန္အတၾက္ အထူးရည္ ရၾယ္ဴပဌာန္းထားသည့္ စာခဵႂပ္မဵားမႀာ
လူမဵႂိးေရးခၾဲဴခား ဖိႎႀိပ္ဆက္ဆံမႁမဵား ပေပဵာက္ေရးစာခဵႂပ္ႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
ခဲၾဴခားမႁအားလံုး ပေပဵာက္ ေရးစာခဵႂပ္တိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖဲၾႛခဵႂပ္တၾင္လည္း
အလုပ္ခၾင္အတၾင္း
ခဲၾဴခားဴခင္းမရႀိေစရန္ႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူစာခဵႂပ္တခုကို ဴပဌာန္းထားလဵက္ရႀိပၝသည္။
ပညာေရးတၾင္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားအား ဆန္ႛကဵင္ေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္
(Convention
against
Discrimination
in
Education)
ဟုထင္�ရႀားသည့္သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို ၁၉၆၀၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္ေနႛတၾင္
UNESCO
က
အတည္ဴပႂ
ဴပဌာန္းခဲ့ပၝသည္။
ထိုသေဘာတူညီခဵက္တၾင္
မည္သူတဦးတေယာက္ သိုႛမဟုတ္ မည္သည့္အုပ္စုဝင္ တဦးတေယာက္ကိုမႀ
ပညာေရးသင္ဳကားခၾင့္ကို ပိတ္ပင္တားဴမစ္ထားဴခင္း၊ နိမ့္ကဵေသာပညာေရးအဆင့္
သတ္မႀတ္ထားဴခင္း
သိုႛမဟုတ္
တဦးတေယာက္
သိုႛမဟုတ္
အုပ္စုတစု၏

အဆင့္အတန္း၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာေရး၊
ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ အဴခားေသာအယူအဆမဵား၊ လူမဵႂိး၊ မူလလူမႁအရင္းအဴမစ္၊ စီးပၾားေရးႎႀင့္
ေမၾးဖၾားမႁအေဴခအေန စသည္တိုေ
ႛ ဳကာင့္ လူသားႎႀင့္ မထိုက္တန္သည့္အဆင့္
သတ္မႀတ္ဴခင္းမဵားမလုပ္ရဟု
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
ဤတားဴမစ္ခဵက္မဵားသည္
ပညာေရးပံုစံတိုင္း၊ အဆင့္တိုင္းႎႀင့္ အဳကံႂးဝင္ပၝသည္။
(၅၇) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖၾဲႛအစည္းမဵား (NGO - Non Governmental
Organization)
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛအစည္းမဵား (Non Governmental Organization NGO) သည္ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရး တိုးတက္ဴမင့္
မားေရးတိုႛအတၾက္
တိုက္ပၾဲဝင္ရာတၾင္
အေရးပၝေသာ
အခန္းကဏၸမႀ
ပၝဝင္ေနသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၏ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မပၝဝင္ဘဲ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား ေပၞေပၝက္လာမည္မဟုတ္ေပ။
ကုလသမဂၢရႀိ
လူႛအခၾင့္
အေရး
ေအဂဵင္စီမဵားသည္
လူႛအခၾင့္အေရးမဵား
ထၾန္းကားေရးကို �႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေန႓ပီး ႎိုင္ငံတကာတၾင္ လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္ေနေသာ
အစိုးရမဵားကိုလည္း
ဴပစ္တင္ေဝဖန္မႁမဵား
လုပ္ေဆာင္လ႖က္ရႀိသည္။
သိုႛရာတၾင္
ကုလသမဂၢ
ကိုယ္စားလႀယ္မဵားမႀာ
အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္မဵားသာ ဴဖစ္ေနသဴဖင့္ လူႛအခၾင့္အေရး ႎႀင့္ပတ္သက္၍
အစိုးရတခုက အဴခားအစိုးရတခုကို ေဝဖန္သည့္အခၝ အဴငင္းပၾားစရာမဵားႎႀင့္
�ဳကႂံရေတာ့သည္။
အဴခားႎိုင္ငံကို
မိမိေဝဖန္လ႖င္
မိမိႎိုင္ငံ၏အကဵႂိးကိုပၝ
ထိခိုက္လာႎိုင္သည္ဟူေသာ
စိုးရိမ္မႁဴဖင့္
ဴပတ္ဴပတ္သားသား
မလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ေတာ့ေခဵ။ ထိုႛေဳကာင့္ အစိုးရအခဵင္းခဵင္း မိမိအကဵႂိးစီးပၾားခဵင္း
ကာကၾယ္ရင္းႎႀင့္
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား
ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾားေနဴခင္းတိုႛေဳကာင့္
အစိုးရမဟုတ္သည့္
အဖၾဲႛအစည္းမဵားကို
တာဝန္ေပးဴခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းသည္ဟူေသာ အယူအဆေပၞလာသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲအ
ႛ စည္းမဵားသည္ လူမႁအဖၾဲႛအစည္းမဵား၏ အဓိက
ေကဵာရိုးဴဖစ္သည္။ အဴမတ္အစၾန္းရရႀိေရးအတၾက္ မရည္ရၾယ္ဘဲ ဖၾဲႛစည္းထားေသာ
အသင္းအဖၾဲမ
ႛ ဵား၊ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၊ အုပ္စုမဵားႎႀင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမဵားတိုႛသည္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛအစည္းမဵားဴဖစ္သည္။ အဖၾဲႛတဖၾဲႛခဵင္းစီ၏ ဖၾဲႛစည္းမႁမဵား၊
ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵား၊
အဓိကလုပ္ငန္းမဵားမႀာ
ကၾဲဴပားမႁရႀိသည္။
အခဵႂိက
ႛ

ပညာေရးဆိုင္ရာ၊
အခဵႂိႛကသတင္းဆိုင္ရာႎႀင့္
အခဵႂိက
ႛ ကူညီေထာက္ပံ့မႁမဵား
ေပးေသာအဖၾဲႛမဵားစသည္ဴဖင့္
အမဵႂိးမဵႂိးရႀိသည္။
တူညီေသာအခဵက္မႀာ
ထိုအဖၾဲႛမဵားသည္
အစိုးရ၏
အစိတ္အပိုင္းတခု
မဟုတ္
ဆိုေသာအခဵက္တခဵက္ပင္ဴဖစ္သည္။
ထိုအခဵက္အားအစိုးရက
ထိုအဖၾဲႛအေပၞ
ေထာက္ပံ့မႁ၊ ရႀိမရႀိဟူေသာအခဵက္ဴဖင့္ စံထိုးႎိုင္သည္။ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႁရႀိေသာ
အဖၾဲႛမဵႂိးသည္
တနည္းအားဴဖင့္
အစိုးရ၏ကန္ႛသတ္မႁမဵားေအာက္တၾင္
တည္ရႀိေနတတ္႓ပီး
တခၝတရံတၾင္
အစိုးရေပၞလစီမဵားအတၾက္
လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သည္ကိုလည္း
ေတၾႛရသည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းမဵား၏ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိက လုပ္ငန္း (၃)
ရပ္မႀာ�
(၁) လူႛအခၾင့္အေရး အဆင့္အတန္းစံမဵား သတ္မႀတ္ဴခင္း (Setting Human
Rights Standards) က႗မ္းကဵင္ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားသည္
သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရႎႀင့္ပူးေပၝင္း႓ပီး
လူႛအခၾင့္အေရး
အဆင့္အတန္း
စံခဵိန္အဆင့္မဵားကို သတ္မႀတ္ရာတၾင္ ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏
လူႛအခၾင့္အေရး
ဥပေဒမဵား၊
လူႛအခၾင့္အေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားႎႀင့္အညီ
လူႛအခၾင့္အေရးစံမဵား ေပၞထၾန္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
(၂)
People)

ဴပည္သူမဵားအဳကားလႁံႛေဆာ၊္

ေဆာ္ဳသဴခင္း

(Advocacy

among

လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
တိုးတက္ေကာင္းမၾန္လာေအာင္
လႁံႛေဆာ္ေဆာ္ဳသမႁမဵားကို
ေအာက္ေဴခ
ဴပည္သူမဵားအဳကားတၾင္လည္းေကာင္း၊
ႎိုင္ငံတကာအဆင့္တၾင္လည္းေကာင္း၊
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား
တၾင္လည္းေကာင္း
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုႛ
လုပ္ေဆာင္ဴခင္းဴဖင့္
ဴပည္သူလူထုအဳကားတၾင္
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႛေသာအဴမင္မဵား၊
ဗဟုသုတမဵား
တိုးပၾားေစႎိုင္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
ပညာေပးဴခင္းမဵားအဴပင္
လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵား၊
သတင္းဌာနမဵားတၾင္ သတင္းေပးမႁ မဵားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႎိုင္သည္။
(၃) တိုက္ရိုက္ အေရးယူေဆာင္ရၾက္ဴခင္း (Intervention) အေရးကိစၤမဵား
အေပၞမူတည္၍ တိုက္ရိုက္အေရးယူေဆာင္ရၾက္ဴခင္း အမဵႂိးမဵႂိးရႀိသည္။ ဥပမာ ႎိုင္ငံေတာ္တၾင္လိုအပ္ေနေသာ လူႛအခၾင့္အေရး သင္တန္းမဵား၊ ေဆၾးေႎၾးပဲၾမဵား

ဖၾင့္လႀစ္ဴခင္း၊ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား
လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္
အစိုးရထံ
အေရးဆိုလႁံႛေဆာ္ဴခင္း စသည္တိုႛဴဖစ္သည္။အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛအစည္းမဵား၏
လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို တကမၲာလံုး ဆိုင္ရာ လူမႁလႁပ္ရႀားမႁအသၾင္ဴဖင့္လည္း ဴမင္ႎိုင္သည္။
လႁပ္ရႀားမႁမဵားေဳကာင့္
ဴပည္သူတိုႛအဳကားတၾင္
အေတၾးအဴမင္သစ္မဵား
ဴဖစ္ေပၞေစသည္။
ထိုႛေဳကာင့္
လူႛအခၾင့္အေရး
လႁပ္ရႀားမႁမဵားသည္
လူမႁလႁပ္ရႀားမႁမဵားပင္ ဴဖစ္႓ပီး ထိုလႁပ္ရႀားမႁမဵား၏ လႁံႛေဆာ၊္ ေဆာ္ဳသမႁမဵား
အကဵႂိးဆက္အဴဖစ္
ဴပည္သူတိုႛ၏
အေတၾးအဴမင္မဵား
တဴဖည္းဴဖည္းေဴပာင္းလဲလာေစသည္။
(၅၈) အာဖရိကညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႛ OAU (Organization of African Unity)
အာဖရိကတိုက္တၾင္ရႀိေသာ
ေဒသဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရးအဖဲၾႛဴဖစ္႓ပီး
အီသီယိုးပီးယား ႎိုင္ငံတၾင္ အေဴခစိုက္သည္။ အာဖရိကညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႛ႒ကီး၏
ပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ ဖဲၾႛစည္းခဲ့ေသာ အဖဲၾႛအစည္းဴဖစ္သည္။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏
နိဒၝန္းတၾင္အဖၾဲႛဝင္
ႎုိင္ငံမဵားသည္
ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းႎႀင့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းမဵားပၝအခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာမည္ဟု
ထပ္ေလာင္း
ကတိဴပႂထားသည္ကို
ေတၾႛႎိုင္သည္။
ထိုပဋိညာဥ္စာတမ္းတၾင္
ပၝဝင္ေသာအခဵက္မဵားမႀာ
ႎိုင္ငံတကာ
ႎိုင္ငံသားႎႀင့္ႎိုင္ငံေရးအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္တၾင္ ပၝေသာအခဵက္ မဵားႎႀင့္
အေဴခခံအားဴဖင့္တူညီ႓ပီး
ႎိုင္ငံတကာ
စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္ပစၤည္း
ပိုင္ဆိုင္ခၾင့္၊ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခၾင့္၊ ပညာေရး၊ ကဵန္းမာေရးႎႀင့္ မိသားစုကာကၾယ္မႁမဵား
ခံစားပိုင္ခၾင့္တိုႛကို ထည့္သၾင္းဴပဌာန္းထားသည္။
အာဖရိကညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႛ၏ ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵားမႀာ အာဖရိကႎိုင္ငံမဵား၏
စည္းလံုးညီ
ႌၾတ္မႁႎႀင့္
တိုးတက္ေစရန္၊
အာဖရိကဴပည္သူမဵားအတၾက္
ပိုမိုေကာင္းမၾန္ ေသာလူေနမႁဘဝတခုကို ရရႀိရန္အတၾက္ အာဖရိကႎိုင္ငံမဵားအတၾင္း
ပူးေပၝင္းေဆာင္
ရၾက္မႁကို
အရႀိန္ဴမင့္တင္ရန္၊
အာဖရိကႎိုင္ငံမဵား၏
အခဵႂပ္အဴခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႁ၊
နယ္ေဴမတည္တံ့ခိုင္႓မဲမႁႎႀင့္
လၾတ္လပ္မႁတိုႛကို
ကာကၾယ္ေပးရန္၊
အာဖရိတိုက္တၾင္
နည္း
မဵႂိးစံုဴဖင့္ကိုလိုနီ�ဴပႂေနဴခင္းကို
အဴမစ္ဴပတ္ရႀင္းလင္းရန္ႎႀင့္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း ႎႀင့္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းတိုႛကို
ေလးစားေသာအားဴဖင့္
ႎိုင္ငံတကာ

ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဴခင္းမဵားကို
တုိးဴမင့္ရန္တိုႛဴဖစ္ပၝသည္။
အာဖရိကညီ
ႌၾတ္ေရးအဖဲၾႛကို အစိုးရႎႀင့္ႎိုင္ငံေခၝင္းေဆာင္မဵား၏ ညီလာခံ၊ ဝန္႒ကီးမဵားေကာင္စီ၊
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးဌာနႎႀင့္ ဳကားဝင္ဴဖန္ေဴဖေရး၊ ညႀိႎႁိင္း ေဴဖရႀင္းဴခင္းႎႀင့္
ခံုသမာဓိဴဖင့္စစ္ေဆးဴခင္း ေကာ္မရႀင္တိုႛဴဖင့္ ဖဲၾႛစည္းထားပၝသည္။ ၁၉၈၁ ခုႎႀစ္တၾင္
အာဖရိက လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာတမ္း
(African Charter on Human and Peoples’ Rights) ကို ဴပဌာန္းထားပၝသည္။
စာတမ္းပၝလုပ္ငန္းမဵားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္မႁကို
ေစာင့္ဳကပ္ရန္အတၾက္ အာဖရိက လူသားႎႀင့္ဴပည္သူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႛ (African Commission on Human and Peoples' Rights)ကို
တာဝန္ေပးအပ္ထားပၝသည္။
(၅၉) ဖိုဝၝဒ (Patriarchy)
မဟာဖိုဝၝဒဆိုသည္မႀာ အမဵႂိးသားမဵားသည္ ဴမင့္ဴမတ္သည္။ ထိုႛအတၾက္ေဳကာင့္
အမဵႂိးသားသည္
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
ခဵမႀတ္ႎိုင္၊
ဦးေဆာင္ႎိုင္သည္
ဟူေသာအယူအဆကို အေဴခခံသည့္ အမဵႂိးသားမဵားကိုသာ ေရႀႛတန္းတင္ထားေသာ
လူမႁပံုစံကို
ဆိုလိုသည္။
ထိုစကားလံုး၏
အဓိပၯာယ္အရင္း
အဴမစ္မႀာ�ဖခင္၏ပၝဝၝ�ဟုဆိုလို႓ပီး
အိမ္ေထာင္စုတစုတၾင္
အမဵႂိးသားမဵားကို
အိမ္ေထာင္အရႀင္သခင္အဴဖစ္
သတ္မႀတ္ထားရႀိ႓ပီးအမဵႂိးသားမဵား၏အလိုအတိုင္း
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား
ခဵမႀတ္လုပ္ေဆာင္ဴခင္းကို
အဓိပၯာယ္ေပး
အသံုးဴပႂရာမႀ
ေပၝက္ဖၾားလာခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ယခုအခၝ
ထိုအဓိပၯာယ္သည္
မိသားစုအတၾင္း
သာမကေတာ့ဘဲ
လူမႁေရး၊
ႎိုင္ငံေရး၊
စီးပၾားေရးကဏၸအသီးသီးတိုႛတၾင္
အမဵႂိးသားမဵားကသာဦးေဆာင္၍
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဆင့္ႎႀိမ့္သတ္မႀတ္
ဖိႎိႀပ္မႁမဵားကိုပၝဆိုလိုလာခဲ့သည္။
မဟာဖိုဝၝဒသည္
မိသားစုအတၾင္း၊
အလုပ္ခၾင္အတၾင္း၊
လူမႁဘဝ
အသိုင္းအဝိုင္း အတၾင္း မည္သည့္ေနရာတၾင္မဆို အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဴခင္း၊
မေလးစားဴခင္း၊
ေစာ္ကားဴခင္း၊
ထိမ္းခဵႂပ္ဴခင္း၊
အဴမတ္ထုတ္ဴခင္း၊
ဖိႎႀိပ္ဴခင္း၊
အဳကမ္းဖက္ဴခင္း စသည္ဴဖင့္ အသၾင္အမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ ရႀိႎိုင္သည္။

(၆၀) အဖၾဲႛဝင္ (Party)
ႎိုင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္တခုကို
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ထိုးထား႓ပီး
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္
မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာရန္
တာဝန္ရႀိေသာႎိုင္ငံမဵားကို
စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံမဵား (Party) ဟုေခၞေလ့ရႀိသည္။ တခၝတရံတၾင္ (Member
State)ဟုလည္း ေခၞေလ့ရႀိသည္။ စာခဵႂပ္ကို အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ထိုးထားေသာ
(Ratification) လုပ္ထား႓ပီးမႀသာ စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ႎိုင္သည္။
ပဏာမလက္မႀတ္ထိုးထားေသာ
(Ratification)
လုပ္ထားေသာ
ႎိုင္ငံမဵားကို
ေခၞေဝၞ၍မရႎိုင္ပၝ။
(၆၁) ေလ႖ာက္ထားဴခင္း (Petition)
ေလ႖ာက္ထားဴခင္း (Petition) ဆိုသည္မႀာ တိုင္ဳကားဴခင္း (Complaint)၊
ပန္ဳကားဴခင္း
(Appeal)၊
ဆက္သၾယ္ဴခင္း
(Communication)၊
အခိုင္အမာေဴပာဆိုဴခင္း (Claim) သိုႛမဟုတ္ ေတာင္းဆိုဴခင္း (Demand) တိုႛႎႀင့္
ဆင္တူပၝသည္။
အဓိပၯာယ္အားလံုးမႀာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁအတၾက္
အေရးယူေဆာင္ရၾက္ေပးရန္
သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရႀိသည့္
ေကာ္မတီထံသိုႛ
အသိေပးတိုင္ဳကားဴခင္းပင္
ဴဖစ္သည္။
ဤ
(Petition)
အသံုးအႎႁံးကို
အေမရိကတိုက္ႎိုင္ငံမဵား လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ထံသိုႛ လူတဦးခဵင္းဴဖစ္ေစ၊
အုပ္စု
သိုႛမဟုတ္
အဖဲၾႛအစည္းမဵားကဴဖစ္ေစ
တိုင္ဳကားမႁမဵား
ဴပႂလုပ္ပၝက
ေလ႖ာက္ထားဴခင္းဟူေသာ ဤအသံုးအႎႁံးကို သံုးစဲၾေလ့ ရႀိသည္။ အကယ္၍
အေမရိကတိုက္ႎိုင္ငံမဵား
လူႛအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္သိုႛ
အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက
တိုင္ဳကားဴခင္း ဴဖစ္ပၝက ဆက္သၾယ္ဴခင္း (Communication) ဟူေသာ အသံုးအႎႁံးကို
အသံုးဴပႂသည္။
အခဵႂိႛသေဘာတူ စာခဵႂပ္မဵားတၾင္ တဦးခဵင္း တိုင္ဳကားမႁကို ခၾင့္ဴပႂသလို
ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံက အဴခားႎိုင္ငံတႎိုင္ငံအား တိုင္ဳကားဴခင္းကိုလည္း ခၾင့္ဴပႂပၝသည္။ ဥပမာ
ႎိုင္ငံသားႎႀင့္
ႎိုင္ငံေရးအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္သည္
ထိုတိုင္ဳကားမႁႎႀစ္မဵႂိးစလံုးကို တိုင္ဳကားခၾင့္ ဴပႂသည္။ အခဵႂိႛစာခဵႂပ္မဵားမႀာမူ မည္သည့္
တိုင္ဳကားခဵက္မဵႂိးကိုမႀ တရားဝင္ လက္ခံဴခင္း မရႀိသည္ကိုလည္း ေတၾႛရပၝသည္။ ဥပမ
ာ- စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရးႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ႎႀင့္
ကေလးအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္တိုႛသည္
တဦးခဵင္းဴဖစ္ေစ၊
ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံကဴဖစ္ေစ
မည္သည့္ဆက္သၾယ္ တိုင္ဳကားမႁမဵႂိးကို လက္မခံပၝ။

(၆၂) ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ (Protocol)
ေနာက္ဆက္တၾဲစာခဵႂပ္ဆိုသည္မႀာ
ပင္မစာခဵႂပ္တၾင္
မပၝဝင္ခဲ့ေသာ
အေဳကာင္းအရာမဵားကို ထပ္မံဴဖည့္စၾက္ရန္အတၾက္ ေနာက္မႀ ထပ္မံေရးဆဲၾေသာ
အခဵက္မဵားကို
ဆိုလိုသည္။
ပင္မစာခဵႂပ္ကို
အတည္ဴပႂ
ဴပဌာန္း႓ပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတၾင္
ထပ္မံေရးဆဲၾေလ့ရႀိ႓ပီး
ပင္မစာခဵႂပ္ပၝ
အေဳကာင္းအရာမဵားႎႀင့္
သက္ဆိုင္မႁ
ရႀိမည္ဴဖစ္သည္။
အမဵားအားဴဖင့္
မူလပင္မစာခဵႂပ္ထဲတၾင္ မပၝဝင္ခဲ့ေသာအခဵက္မဵား၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမဵားကို
ထပ္မံဴဖည့္စၾက္ထားသည္ကို ေတၾႛရတတ္သည္။ အထူးသဴဖင့္ မူလပင္မစာခဵႂပ္ထဲတၾင္
မပၝဝင္ဘဲကဵန္ခဲ့သည့္ တဦးခဵင္း တိုင္ဳကားမႁ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို ေနာက္ဆက္တဲၾ
စာခဵႂပ္မဵားတၾင္ ေတၾႛရတတ္သည္။
ႎုိင္ငံတကာ
ႎုိင္ငံသားႎႀင့္
ႎုိင္ငံေရး
အခၾင့္အေရးမဵားဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္၊
ကေလးသူငယ္မဵား
ဆိုင္ရာစာခဵႂပ္ႎႀင့္
အမဵႂိးသမီးမဵား
အခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္တိုႛတၾင္ ေနာက္ဆက္တဲၾစာခဵႂပ္မဵား ရႀိပၝသည္။ ပင္မစာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ေရးထိုးထားေသာ
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္
ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
ထိုစာခဵႂပ္၏
ေနာက္ဆက္တဲၾစာခဵႂပ္မဵားကို မဴဖစ္မေန လက္မႀတ္ထိုးရန္ မလိုအပ္ေပ၊ ထိုႛေဳကာင့္
အခဵႂႎ
ိႛ ိုင္ငံမဵားသည္
ပင္မစာခဵႂပ္ကိုသာ
လက္မႀတ္ထိုးထား႓ပီး
ထိုစာခဵႂပ္၏
ေနာက္ဆက္တဲၾစာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ေရးထိုးထား ဴခင္းမရႀိပၝ။ သိုႛေသာ္ ပင္မစာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္မေရးထိုးဘဲႎႀင့္
ေနာက္ဆက္တဲၾ
စာခဵႂပ္သက္သက္ကိုသာ
လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းမဵႂိးကို ခၾင့္မဴပႂေခဵ။
(၆၃) အတည္�ပလက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္း (Ratification)
လူႛအခၾင့္အေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္တခုကို ေလးစားလိုက္နာပၝမည္ဟု ဆႎၬဴပ၍
ပဏာမလက္မႀတ္ (Signature) ထိုးထားေသာ အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံတခုက ထိုစာခဵႂပ္ပၝအ
ခဵက္မဵားကို
အမႀန္တကယ္ေလးစားလိုက္နာရန္
အသင့္ဴဖစ္႓ပီးဴဖစ္၍
ေနာက္ထပ္တ႒ကိမ္
ထပ္ဆင့္လက္မႀတ္ေရးထိုးလိုက္ဴခင္းကို
အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းဟု ေခၞသည္။ ပဏာမ လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီးေသာ ႎိုင္ငံသည္
ထိုစာခဵႂပ္ပၝ အခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္ မိမိႎိုင္ငံရႀိဴပည္တၾင္းဥပေဒမဵား ကိုက္ညီမႁရႀိမရႀိကို
ဴပန္လည္သံုးသပ္ စစ္ေဆးရ႓ပီး အကယ္၍ ကဲၾလဲၾမႁမဵားရႀိေနပၝက စာခဵႂပ္ပၝ
ႎိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဴပင္ဆင္ေဴပာင္းလဲရပၝသည္။
ထိုသိုႛေဴပာင္းလဲဴခင္း အဆင္သင့္ဴဖစ္႓ပီးမႀသာ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းကို

ေဆာင္ရၾက္ရပၝသည္။ ထိုသိုႛ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းကို အမဵားအားဴဖင့္
ပၝလီမန္၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္အရ ႎိုင္ငံအ႒ကီးအကဲက လက္မႀတ္ထိုးေလ့ရႀိပၝသည္။ ပဏာမ
လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းသည္ ထိုစာခဵႂပ္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ဆႎၬရႀိေဳကာင္း
ေဖာ္ဴပသည့္သေဘာေဆာင္၍ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းသည္ စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာေတာ့မည္ဟု
သေဘာတူလက္ခံသည့္
သေဘာေဆာင္သည္။
အတည္ဴပႂလက္မႀတ္
ေရးထိုး႓ပီးသည့္
ႎိုင္ငံကိုသာ
စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ႎိုင္ပၝသည္။
(၆၄) ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း (Reclamation)
ေယဘူယဵအားဴဖင့္ ဤစကားလံုးသည္လည္း ေလ႖ာက္ထားဴခင္း (Petition)
တိုင္ဳကားဴခင္း
(Complaint)၊
ပန္ဳကားဴခင္း
(Appeal)၊
ဆက္သၾယ္ဴခင္း
(Communication)၊ အခိုင္အမာေဴပာဆိုဴခင္း (Claim) သိုႛမဟုတ္ ေတာင္းဆိုဴခင္း
(Demand)
တိုႛႎႀင့္
ဆင္တူပၝသည္။
အဓိပၯာယ္အားလံုးမႀာ
လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁအတၾက္ အေရးယူေဆာင္ရၾက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရႀိသည့္
ေကာ္မတီထံသိုႛ
အသိေပး
တိုင္ဳကားဴခင္းပင္ဴဖစ္သည္။
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း (Reclamation) ဆိုသည့္ စကားလံုးကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖဲၾႛခဵႂပ္
(ILO)
တၾင္
အလုပ္သမားသမဂၢ
သိုႛမဟုတ္
အလုပ္ရႀင္အဖဲၾႛမဵားက အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ဳကားသည့္
အခၝမဵႂိးတၾင္ သံုးစဲၾေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုႛတိုင္ဳကားမႁမဵႂိးကို အစိုးရ၊ အလုပ္သမားႎႀင့္ အလုပ္ရႀင္သံုးမဵႂိးစလံုး
ပၝဝင္သည့္ေကာ္မတီက စံုစမ္းစစ္ေဆးရသည္။ ထိုေကာ္မတီက ထိုအေဳကာင္းအရာ
ႎႀင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံ႓ပီးပၝက အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖဲၾႛက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအား
ထိုကိစၤႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ေဴဖရႀင္းအေဳကာင္းဴပန္ဳကားရန္
ေတာင္းဆိုသည္။
ထိုတိုင္ဳကားခဵက္ႎႀင့္ အစိုးရ၏ တုန္ႛဴပန္ခဵက္မဵားကို အမဵားဴပည္သူသိေအာင္
ေဳကညာအသိေပးႎိုင္သည္။
(၆၅) ဒုကၡသည္ (Refugee)
ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုးက ဒုကၡသည္ဆိုသည္မႀာ လူမဵႂိးေရးကိစၤ၊
ဘာသာေရးကိစၤ၊ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊ ႎိုင္ငံေရးအယူအဆႎႀင့္ လူမႁအဖၾဲႛ တဖၾဲဖ
ႛ ၾဲသ
ႛ ိုႛ
အဖၾဲႛဝင္ေရာက္မႁတိုႛေဳကာင့္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ အဴပစ္ေပးခံရမည္ဟု ေဳကာက္ရၾံႛရန္

ခိုင္လံုေသာ
အခဵက္အလက္မဵားရႀိသူ၊
ထိုသိုႛေဳကာက္ရၾမ
ံႛ ႁကို
အေဳကာင္းဴပ၍
မိမိတိုႛႎိုင္ငံ
အစိုးရ၏
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁကို
မခံယူႎိုင္ေသာသူမဵားဟု
အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ဆိုထား သည္။
ဒုကၡသည္မဵား၏ အခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္
အေရး ေဳကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္ (၁၄) တၾင္ မတရားအဴပစ္ေပးခံရေတာ့မည္ဆိုပၝက
အဴခားႎိုင္ငံမဵားတၾင္ ခိုလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဒုကၡသည္မဵား
အား ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ေသာဌာနမႀာ ကုလသမဂၢ
ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာမဟာမင္း႒ကီးရံုး (UNHCR) ဴဖစ္သည္။
(၆၆) ေဒသဆိုင္ရာနည္းစနစ္ပံုစံ (Regional System)
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
ေဒသဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရး
သေဘာတူညီခဵက္မဵားႎႀင့္ ထိုသေဘာတူ စာခဵႂပ္မဵားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေစာင့္ဳကပ္ရန္အတၾက္
ေဒသတခုအတၾင္း
ဖဲၾႛစည္းထားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ
ယႎၨရားမဵားကို ဆိုလိုသည္။
ေဒသအတၾင္းတၾင္ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖၾဲႛတဖၾဲႛရႀိပၝက ထိုအဖၾဲႛသည္
ေဒသအတၾင္းရႀိ
ဴပည္သူမဵား၏
လူႛအခၾင့္အေရး
အေဴခအေနမဵားကို
အနီးကပ္ေစာင့္ဳကည့္ႎိုင္႓ပီး
ေဒသအတၾင္းရႀိ
လူႛအခၾင့္အေရးဴပႍနာမဵားကို
ေဒသအတၾင္းမႀာပင္ ပိုမိုေဴပလည္စၾာ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ေလ့ရႀိသည္ကိုေတၾႛသည္။ ထိုမ႖မက
ေဒသအတၾင္းရႀိ ႎိုင္ငံတခုအေပၞ ေဒသအတၾင္းက ႎိုင္ငံေရးဖိအားေပးမႁသည္
အဴခားေဒသမဵားက ဴပစ္တင္ေဴပာဆိုမႁမဵားထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေဳကာင္း ေတၾႛရႀိရသည္။
ထိုႛေဳကာင့္ ကုလသမဂၢေအဂဵင္စီမဵားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႛမဵား
ေပၞေပၝက္လာေစရန္ အထူးအားေပး ေဆာင္ရၾက္ေနလ႖က္ ရႀိသည္။
ေဒသဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛဟုဆိုေသာ္လည္း
အခဵႂိႛအဖၾဲႛမဵားမႀာ
ပထဝီေရ ေဴမအေနအထားအရ ဖၾဲႛစည္းထားဴခင္းမဵႂိး မဟုတ္ဘဲ အဴခားေဒသမႀ
ႎိုင္ငံမဵားပၝ
ပၝဝင္ဖၾဲႛစည္းထားသည္ကို
ေတၾႛရသည္။
အဖၾဲႛမဵား၏ဦးတည္ခဵက္၊
ရည္မႀန္းခဵက္၊
သေဘာတူညီခဵက္မဵားအေပၞ
လက္ခံသေဘာတူႎိုင္သည့္
ႎိုင္ငံမဵားသည္
ေဒသအလိုက္ခၾဲ
ဴခားမႁမဟုတ္ဘဲ
မိမိႎႀစ္သက္ရာအဖၾဲႛသိုႛ
ပူးေပၝင္းတတ္သည္ကိုလည္း ေတၾႛရသည္။ ထိုေဒသဆိုင္ရာ အဖဲၾႛအစည္းမဵားသည္
ကုလသမဂၢရႀိ ႎိုင္ငံတကာ ယႎၨရားမဵားႎႀင့္ တသီးတဴခားစီဴဖစ္သည္။ ဥပမာ -

အေမရိကတိုက္ႎိုင္ငံမဵားအတၾက္
အေမရိကတိုက္ႎိုင္ငံမဵား
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္၊ အာဖရိတိုက္အတၾက္ အာဖရိကညီ ႌၾတ္ေရးအဖဲၾႛ၏
လုပ္ငန္းအဖဲႛၾအစည္းမဵား၊ ဥေရာပတိုက္တၾင္ ဥေရာပေကာင္စီ စသည္ဴဖင့္ရႀိသည္။
သိုႛေသာ္ အာရႀေဒသဆိုင္ရာယႎၨရားဟူ၍ မေပၞေပၝက္ေသးပၝ။
(၆၇) အစီရင္ခံစာ (Report)
ဤအစီရင္ခံစာဟူေသာ အသုံးအႎႁံးကို ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒမဵားတၾင္ မဳကာခဏ
အသုံးဴပႂေလ့ရႀိသည္။ အစီရင္ခံစာဟု သံုးစဲၾရာတၾင္ အဓိပၯာယ္ႎႀစ္မဵႂိး ရႀိပၝသည္။
ပထမအဓိပၯာယ္မႀာ
လူႛအခၾင့္အေရးကို
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္
ကုလသမဂၢ၏
ဌာနအသီးသီး
သိုႛမဟုတ္
ႎိုင္ငံတကာ
တာဝန္ရႀိသည့္
အဖဲၾႛအစည္းမဵားထံသိုႛ
ႎိုင္ငံမဵားမႀေန၍
မိမိတိုႛႎိုင္ငံႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
လူႛအခၾင့္အေရး အစီရင္ခံစာမဵား တင္သၾင္းဴခင္းဆိုေသာ အဓိပၯာယ္ဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာမဵားထဲတၾင္
အစိုးရအေနဴဖင့္
အစီရင္ခံ
တင္ဴပရမည္ဟု
သတ္မႀတ္ထားေသာ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အေဳကာင္းအရာမဵား၊ ေဴဖဆိုေပးရန္
ေတာင္းဆိုထားေသာ ေမးခၾန္းအခဵက္အလက္မဵား၊ ထိုကိစၤမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍
မည္ကဲ့သိုႛ
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရၾက္ေနမႁမဵားကို
တိတိကဵကဵ
ထည့္သၾင္းေရးသား တင္ဴပရပၝသည္။
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္တခုကို ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံက အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ေရးထိုး
လိုက္သည္ႎႀင့္
ထိုႎိုင္ငံသည္
ထိုစာခဵႂပ္ေကာ္မတီက
သတ္မႀတ္ထားအတိုင္း အစီရင္ခံစာမဵားကို အခဵိန္မႀန္မႀန္ ဴပင္ဆင္ ေရးသားေပးပိုႛရန္
တာဝန္ရႀိသၾား ႓ပီဴဖစ္သည္။ လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး႓ပီးခဵင္း ပထမဦးဆံုး တင္သၾင္းရသည့္
အစီရင္ခံစာကို ပထမအစီရင္ခံစာ (Initial Report) ဟုေခၞ႓ပီး ထိုအစီရင္ခံစာ
ေနာက္ပိုင္းတၾင္
ပံုမႀန္အခဵိန္အတိုင္း
တင္သၾင္းရသည့္
အစီရင္ခံစာကို
ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာ (Periodic Report)ဟုေခၞသည္။
ႎိုင္ငံမဵားအား
အစီရင္ခံစာတင္သၾင္းရန္အတၾက္
ႎႀစ္ကာလမႀာ စာခဵႂပ္တခုႎႀင့္တခု မတူညီေပ။ ဥပမာ -

သတ္မႀတ္ထားေသာ
ကေလး စာခဵႂပ္တၾင္

ပထမအစီရင္ခံစာကို
စာခဵႂပ္ကိုအတည္�ပလက္မႀတ္ထိုး႓ပီး
(၂)
ႎႀစ္တၾင္
တင္သၾင္းရ႓ပီး၊ ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာကို (၅) ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္ တင္သၾင္းရသည္။ သိုႛေသာ္
အမဵႂိးသမီးစာခဵႂပ္တၾင္
အတည္ဴပႂ႓ပီး
(၁)
ႎႀစ္တၾင္
ပထမအစီရင္ခံစာကို

တင္သၾင္းရ႓ပီး ပံုမႀန္အစီရင္ခံစာကို (၄) ႎႀစ္လ႖င္တ႒ကိမ္ တင္သၾင္းရေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုႛတင္သၾင္းလာေသာ
ႎိုင္ငံမဵား၏
အစီရင္ခံစာမဵားကို
စာခဵႂပ္ေကာ္မတီ
သိုႛမဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ အဖၾဲႛမဵားကစစ္ေဆး႓ပီး
အစီရင္ခံစာအေပၞမူတည္၍ လိုအပ္ပၝက ထပ္မံေဆၾးေႎၾးဴခင္းႎႀင့္ အ႒ကံဴပႂဴခင္းမဵား
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိပၝသည္။
အစီရင္ခံစာ၏ ဒုတိယအဓိပၯာယ္မႀာ ကုလသမဂၢကမႀေန၍ လူႛအခၾင့္အေရး
အေဳကာင္းအရာတခုႎႀင့္
ပတ္သက္၍
စံုစမ္းရန္အတၾက္
ခန္ႛအပ္ထားေသာ
အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအရာရႀိ (Special Rapporteur) ကသူသိုႛမဟုတ္ သူမအား
တာဝန္ေပးထားသည့္အေပၞ စံုစမ္းေတၾႛရႀိမႁကို အစီရင္ခံတင္ဴပဴခင္းကိုေခၞသည္။
ဥပမာ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိက
သူ၏ေတၾႛရႀိခဲ့ေသာ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းရႀိ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအေဳကာင္းကို
သူႛအားတာဝန္ေပးထားသည့္
ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံ
(General
Assembly)
တၾင္ဴဖစ္ေစ
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္
(Commision
on
Human
Rights)
သိုႛ
တင္ဴပဴခင္းကိုဆိုလိုသည္။
သာမန္အားဴဖင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိတိုႛသည္
သူတိုႛ၏ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားကို
အဴပည့္အစံုမဟုတ္ဘဲ
တစိတ္တပိုင္းကို
ပထမတင္သၾင္း႓ပီး
ေတၾႛရႀိခဵက္အဴပည့္အစံုကို
သူတိုႛအားခန္ႛအပ္
ထားေသာ
သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အခဵိန္တၾင္သာ တင္သၾင္းအစီရင္ခံ ေလ့ရႀိသည္။
(၆၈) ေတာင္းခံဴခင္း (Request)
ေယဘုယဵအားဴဖင့္ ေတာင္းခံဴခင္းသည္မႀာလည္း တိုင္ဳကားဴခင္း (Complaint)၊
ပန္ဳကားဴခင္း
(appeal)၊
ေလ႖ာက္ထားဴခင္း
(Petition)
ဆက္သၾယ္ဴခင္း
(Communication)၊ အခိုင္အမာေဴပာဆိုဴခင္း (Claim) သိုႛမဟုတ္ ေတာင္းဆိုဴခင္း
(Demand)တိုႛႎႀင့္
ဆင္တူပၝသည္။
အဓိပၯာယ္အားလံုးမႀာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁအတၾက္
အေရးယူေဆာင္ရၾက္ေပးရန္
သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရႀိသည့္
ေကာ္မတီထံသိုႛ အသိေပးတိုင္ဳကားဴခင္းပင္ ဴဖစ္သည္။ ေတာင္းခံဴခင္း (Request)
ဆိုသည့္
အသံုးအႎႁံးကို
ဥေရာပလူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
စာခဵႂပ္သိုႛ
လူတဦးတေယာက္ခဵင္း တိုင္ဳကားသည့္အခၝမဵႂိးတၾင္ အသံုးဴပႂေလ့ရႀိသည္။ ထိုႛဴပင္
အာဖရိက လူသားႎႀင့္ ဴပည္သႛူအခၾင့္အေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းသိုႛ တင္ဴပလာေသာ
တိုင္ဳကားမႁအားလံုးကိုလည္း ေတာင္းခံဴခင္း (Request) ဟုပင္ သံုးစဲၾေလ့ရႀိသည္။

(၆၉) ႑ခၾင္းခဵက္ထား လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္း (Reservation)
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားကို လက္မႀတ္ေရးထိုးေသာ အခဵႂိႎ
ႛ ိုင္ငံမဵားသည္ စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားအားလံုးကို
မ႑ခၾင္းမခဵန္
လံုးဝလိုက္နာပၝမည္ဟု
သေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္း မဟုတ္ဘဲ စာခဵႂပ္ပၝ အခဵႂိႛအခဵက္အလက္မဵားကို
႑ခၾင္းခဵက္ထား႓ပီး လက္မႀတ္မထိုးဘဲ ေနေလ့ရႀိသည္။ ၄င္းကို ႑ခၾင္းခဵက္ထားဴခင္း
(Reservation)
ဟုေခၞသည္။
စာခဵႂပ္ပၝ
အခဵက္အလက္မဵားကုိ
ေလးစားလိုက္နာပၝမည္ဟု သေဘာတူညီ ေသာ္လည္း စာခဵႂပ္ပၝ အခဵႂိႛအခဵက္မဵားကို
လိုက္နာရန္
အခက္အခဲ
ရႀိပၝသည္ဟုဆိုကာ
႑ခၾင္းခဵက္ထားဴခင္းမဵႂိးကို
အမဵႂိးသမီးမဵားအား နည္းမဵႂိးစံုဴဖင့္ ဖိႎႀိပ္ခၾဲဴခားမႁပေပဵာက္ေရး သေဘာတူညီခဵက္တၾင္
အမဵားဆံုးေတၾႛရသည္။
သိုႛေသာ္
ထို႑ခၾင္းခဵက္ထား၍
လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းအား
စာခဵႂပ္၏
ဦးတည္ခဵက္ႎႀင့္
ရည္ရၾယ္ခဵက္ကို
ပဵက္ဴပားေစသည့္သေဘာမဵႂိးဴဖင့္
လုပ္ေဆာင္၍မရေပ။ ႑ခၾင္းခဵက္ထား လက္မႀတ္ေရးထိုးထားဴခင္းကို အခဵိန္မေရၾး
ဖဵက္သိမ္း၍ဴပန္လည္အတည္ဴပႂ
လက္မႀတ္ထိုးလိုပၝကလည္း
ထိုးႎိုင္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရး စာခဵႂပ္အေတာ္ မဵားမဵားတၾင္ စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအား ဆႎၬရႀိပၝက
႑ခၾင္းခဵက္ထား လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းကို ခၾင့္�ပေလ့ရႀိသည္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ILO) ၏ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားတၾင္မူ ႑ခၾင္းခဵက္ထား
လက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္းကို ခၾင့္မဴပႂထားပၝ။
(၇၀) ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ (Resolution)
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ (Resolution) ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ႎိုင္ငံတကာ
အဖဲၾႛအစည္းမဵားကေန၍
အတည္ဴပႂဴပဌာန္းလိုက္ေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
ေခၞေဝၞဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဥပမာ - ႎိုင္ငံတကာ အဖဲၾႛအစည္းမဵားဴဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ၊ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
လူႛအခၾင့္အေရးမဵားကို
တိုးဴမႀင့္ကာကၾယ္ေပးေရး
ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႛခၾဲတိုႛ၏
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
ေခၞေဝၞေလ့ရႀိသည္။
အမဵားသိထင္ရႀားလႀသည့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းမႀာလည္း
ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံ၏ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္တခုအရ အတည္ဴပႂခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။
ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို
ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အေဳကာင္းအရာ၊
ထုတ္ဴပန္သည့္အဖဲၾႛအစည္း၊ ေနႛရက္၊ ေနရာ၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ အမႀတ္ စသည္တိုက
ႛ ို

စနစ္တကဵ ေရးသားထည့္သၾင္း ထားေလ့ရႀိသည္။ သိုႛမႀသာ ထိုဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို
ကိုးကားရာတၾင္ ရည္ႌၿန္းကိုးကားႎိုင္ေပမည္။
(၇၁) ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵား (Restrictions)
ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵား (Rstriction) ဆိုသည္မႀာ (Derogation) ႎႀင့္ (Limitation)
ဟူေသာ စကားလံုးမဵားႎႀင့္ ဆင္တူသည္။ အစိုးရအေနဴဖင့္ လူတဦးတေယာက္
ခဵင္းအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵား ခံစားခၾင့္ကိုပိတ္ပင္ဴခင္း သိုႛမဟုတ္
အဴပည့္အဝခံစားခၾင့္မဴပႂဴခင္းတိုႛကို
လုပ္ေဆာင္လိုပၝက
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္သည္ဟု
ဆိုလိုဴခင္းဴဖစ္သည္။
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ထိုသိုႛကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္လိုပၝက
လုပ္ႎိုင္ေဳကာင္းကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္း၏ အပိုဒ္
(၂၉၊
စာပိုဒ္
-၂)
တၾင္တရားဝင္ေဖာ္ဴပထားသည္ကို
ေတၾႛႎိုင္သည္။
ထိုအပိုဒ္တၾင္ေဖာ္ဴပထားခဵက္အရ
အစိုးရသည္
အခဵႂိႛအခၾင့္အေရးမဵားကို
ကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္မႁ
ဴပႂႎိုင္ေသာ္လည္း
ထိုကန္ႛသတ္မသည္�ဒီမိုကေရစီ
လူမႁအဖၾဲႛအစည္းအတၾင္း စာရိတၨဆိုင္ရာ၊ လူထုလုပ္ငန္းစဥ္ႎႀင့္ အေထၾေထၾအေဴခ
အေနမဵား ထိမ္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ခဵက္အရေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ အဴခားသူမဵားအခၾင့္အေရး
မဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္မႁမဵားအတၾက္ လုံဴခႂံစိတ္ခဵေစရန္ေဳကာင့္ဴဖစ္ေစ ဥပေဒကဵႂိးေဳကာင္း
ႎႀင့္အညီဴဖင့္သာ ဆံုးဴဖတ္ရမည္�ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္။ အခဵႂိႛေသာလူႛအခၾင့္အေရး
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားတၾင္
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
ထိုသိုႛကန္ႛသတ္
ပိတ္ပင္ခဵက္မဵားကို
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခၾင့္ဴပႂထားသည္ကို
ေတၾႛႎိုင္သည္။ ထိုသိုႛခၾင့္ဴပႂထားေသာ စာခဵႂပ္ပၝအပိုဒ္မဵားကို ေလ့လာဳကည့္ပၝက
ပထမစာပိုဒ္မဵားတၾင္
အေသးစိတ္
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ေဖာ္ဴပထားေလ့ရႀိ႓ပီး
ဒုတိယအပိုဒ္တၾင္
ထိုအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
အစိုးရအေနဴဖင့္
ကန္ႛသတ္လိုပၝက
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵားအရ
ကန္ႛသတ္ႎိုင္သည္ဟု
ေဖာ္ဴပေရးသားထားေလ့ ရႀိသည္ကို ေတၾႛႎိုင္သည္။
ထိုသိုႛကန္ႛသတ္ခဵက္ကို စိတ္ထင္တိုင္းလုပ္ေဆာင္၍ မရႎိုင္ပၝ။ အကယ္၍
ထိုအခၾင့္အေရးတခုကို
ကန္ႛသတ္ေတာ့မည္ဆိုပၝက
ဥပေဒအရ
�ဳကႂိတင္
အသိေပးရမည့္
ကန္ႛသတ္မႁဴဖစ္ရမည္။
ထိုႛအဴပင္
ထိုသိုႛကန္ႛသတ္ဴခင္းသည္
ကန္ႛသတ္ေလာက္သည့္ ေလ႖ာ္ညီေသာအေဳကာင္းဴပခဵက္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုရႀိရမည္။
ဥပမာ - ႎိုင္ငံေတာ္လံုဴခႂံေရး၊ လူထုေအးခဵမ္းသာယာေရး၊ အဴခားသူမဵား၏

အခၾင့္အေရးႎႀင့္ လံုဴခႂံမႁကို ကာကၾယ္ေပးေရး စသည္ဴဖင့္ဴဖစ္သည္။ ထိုသိုႛမကန္ႛသတ္
ပၝက မဴဖစ္ေတာ့သည့္အေဴခအေနမဵႂိးဴဖစ္ရမည္။
(၇၂) ယႀဥ္ဴပိႂင္အစီရင္ခံစာ (Shadow Report)
စာခဵႂပ္အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္ မိမိႎိုင္ငံက လက္မႀတ္ေရးထိုးထားသည့္
သက္ဆိုင္ရာစာခဵႂပ္၏
ေကာ္မတီထံသိုႛ
သတ္မႀတ္ထားသည့္
အခဵိန္အတိုင္း
အစီရင္ခံစာ
(Report)
တင္သၾင္းရန္
တာဝန္ရႀိသည္။
ထိုတာဝန္အတိုင္း
တင္သၾင္းရန္အတၾက္
အစီရင္ခံစာမဵားကို
ဴပင္ဆင္ေရးဆဲၾရာတၾင္
တခဵႂိႛအစိုးရမဵားသည္ အစိုးရတာဝန္ရႀိသူမဵား သက္သက္ဴဖင့္သာ ေရးဆဲၾေလ့ရႀိသလို
အခဵႂႛိေသာအစိုးရမဵားမႀာလည္း
ဴပင္ဆင္ေရးဆဲၾရာတၾင္
အစိုးရမဟုတ္သည့္
အဖဲၾႛအစည္းမဵား၏
ပူးေပၝင္းပၝဝင္မႁကို
အသင့္အတင့္သာ
ခၾင့္ဴပႂေလ့ရႀိသည္။
ထိုသိုႛေသာ အစီရင္ခံစာမဵႂိးတၾင္ အမႀန္တကယ္ ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ အဴဖစ္မဵားကို
ဖံုးကၾယ္ထားဴခင္း ရႀိႎိုင္သကဲ့သိုႛ အမႀန္တကယ္ အေရး႒ကီးေသာ အခဵက္မဵား
ကဵန္ရစ္ေကာင္း ကဵန္ရစ္ႎိုင္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္ အစိုးရက တင္သၾင္းလိုက္သည့္
အစီရင္ခံစာအေပၞ ထိုအစီရင္ခံစာအား ဴပင္ဆင္ေရးဆဲၾသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတၾင္း
ပၝဝင္ခၾင့္မရႀိခဲ့ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖဲၾႛအစည္းတခုက လိုအပ္ခဵက္မဵားကို
ေထာက္ဴပ၍ မိမိတိုႛေတၾႛရႀိသည့္ အခဵက္မဵားအား ေကာ္မတီထံ တင္သၾင္းဴခင္းကို
ယႀဥ္ဴပႂိင္အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းသည္ဟု ေခၞသည္။ သက္ဆိုင္ရာစာခဵႂပ္အရ
ေကာ္မတီထံ
တရားဝင္
တင္သၾင္းႎိုင္ဴခင္းရႀိသလို
မိမိတိုႛအစီရင္ခံစာမဵားကို
ေကာ္မတီထံသိုႛ ေပးပိုႛရံုသာ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ဴခင္းမဵႂိးလည္း ရႀိသည္။ ထိုသိုႛေသာ
ယႀဥ္ဴပႂိင္အစီရင္ခံစာမဵားတၾင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက ထိမ္ခဵန္ထားေသာအခဵက္မဵား၊
လုိက္နာရန္ပဵက္ကၾက္ေနေသာ အခဵက္မဵားႎႀင့္ အစိုးရအေနဴဖင့္ မည္သိုႛလုပ္ေဆာင္
သင့္ေဳကာင္းမဵားကို အစိုးရႁေထာင့္မႀမဟုတ္ဘဲ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ရႁေထာင့္မႀေန၍
ေရးသားထားေလ့ရႀိသည္။
(၇၃) ပဏာမလက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္း (Signature)
စာခဵႂပ္တခုကို

ပဏာမလက္မႀတ္ေရးထိုးဴခင္း

(Signature)

သည္

စာခဵႂပ္ကိုအတည္�ဴပႂဴပဌာန္း႓ပီးေနာက္ပိုင္း
ထိုစာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားအား
ေလးစားလိုက္နာရန္
စိတ္ဝင္စားေသာႎိုင္ငံမဵားက
ပထမဦးဆံုး
လက္မႀတ္
ေရးထိုးလိုက္ဴခင္းကို
ေခၞဆိုသည္။
ပဏာမလက္မႀတ္ထိုးဴခင္းသည္
ႎိုင္ငံအစိုးရအေနဴဖင့္
စာခဵႂပ္ပၝအခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာရန္

ဆႎၬအဴပည့္အဝရႀိ႓ပီး ေနာင္တခဵိန္တၾင္ အတည္ဴပႂလက္မႀတ္ (Ratification)
ေရးထိုး႓ပီး
အမႀန္တကယ္
ေလးစားလိုက္နာရန္
ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္ပၝမည္ဟုကတိဴပႂလိုက္ဴခင္းပင္ဴဖစ္သည္။ စာခဵႂပ္ကို ပဏာမ
လက္မႀတ္ထိုးလိုက္သည္ႎႀင့္
ထိုႎိုင္ငံသည္
စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံ
ခဵက္ခဵင္းဴဖစ္မလာေသးပၝ။
ထိုစာခဵႂပ္ကို
ေနာက္တ႒ကိမ္အတည္
ဴပႂလက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီးမႀသာ
စာခဵႂပ္အဖဲႛၾဝင္ႎိုင္ငံအဴဖစ္
အသိအမႀတ္ဴပႂခံရမည္ဴဖစ္သည္။
(၇၄) အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရႀိ (Special Rapporteur)
လူႛအခၾင့္အေရး
အေဳကာင္းအရာတခုအေပၞ
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကိုဴဖစ္ေစ
ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံအတၾင္း
ဴဖစ္ပၾားေနေသာ
လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကိုဴဖစ္ေစ
သတင္းမဵား
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတၾက္
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိမဵားကို
ခန္ႛအပ္ထားသည္။
ႎိုင္ငံအလိုက္
လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကို လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိမဵားခန္ႛအပ္၍
လူႛအခၾင့္ေရးအေဴခအေနမဵားကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
တာဝန္ေပးအပ္
ေလ့ရႀိသည္။
ထိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိမဵားသည္
လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း ကိုက႗မ္းကဵင္႓ပီး လၾတ္လပ္၍အေႎႀာင္အဖဲၾႛကင္းေသာ
သူမဵားဴဖစ္ပၝသည္။
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵားသည္ သူ သိုႛမဟုတ္ သူမအား
တာဝန္ေပးထားသည့္အေပၞ စံုစမ္းရန္အတၾက္ သက္ဆိုင္သည့္သတင္းမဵားအား
စုေဆာင္းဴခင္း၊
လက္ခံဴခင္း၊
စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းမဵား
ဴပႂလုပ္ရသည္။
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမဵား၏
ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္မႁအေပၞမူတည္၍
အခင္းဴဖစ္ပၾားရာႎိုင္ငံမဵားသိုႛ
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ
သၾားေရာက္ေလ့လာ
စံုစမ္းႎိုင္သည္။
ႎုိင္ငံတႎိုင္ငံသိုႛ
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႎိုင္ရန္အတၾက္
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက
တရားဝင္ဖိတ္ဳကားရန္
လိုအပ္သည္။
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိမဵားသည္
သူေတၾႛရႀိခဲ့ေသာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားအေဳကာင္းကို
သူအား
တာဝန္ေပးထားသည့္
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ (General Assembly) တၾင္ဴဖစ္ေစ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္
(Commission on Human Rights) သိုႛတင္ဴပရသည္။ သာမန္အားဴဖင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိတိုႛသည္ သူတိုႛ၏ ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားကို အဴပည့္အစံုမဟုတ္ဘဲ
တစိတ္တပိုင္းကို
ပထမတင္သၾင္း႓ပီး
ေတၾႛရႀိခဵက္အဴပည့္အစံုကို
သူတိုႛအား

ခန္ႛအပ္ထားေသာ
သက္တမ္း
တင္သၾင္းအစီရင္ခံေလ့ရႀိသည္။

ကုန္ဆံုးသည့္

အခဵိန္တၾင္သာ

ယခုအခဵိန္အထိ
အာဖဂန္နစၤတန္၊
ပၝပူးဝၝနယူးဂီနီးယား၊
ဴမန္မာ၊
ကေမၲာဒီးယား၊ ကဵႃးဘား၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒိုး၊ အီေကၾဒိုး၊ ဂၾၝတီမာလာ၊ ေဟတီ၊
အီရတ္၊ အီရန္၊ ယူဂိုစလားဗီးယား၊ ပိုလန္၊ ဆိုမားလီးယား၊ တိုဂို၊ ဗိုေလးဗီးယား၊
ဘရၾမ္ဒီ၊ ရိုေမးနီးယား၊ ပၝလက္စတိုင္း၊ သီရိလကႆာ၊ ဆူဒန္ႎႀင့္ ဇိုင္ယားႎိုင္ငံတိုႛအတၾက္
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိမဵား ခန္ႛအပ္ေစလၿတ္ခဲ့သည္။

မဵား

ထိုႛဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္သည္ ကၸအလိုက္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္
(Thematic Procedures) ခန္ႛအပ္ဴခင္းကိုလည္း ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိသည္။

ယခုအခဵိန္အထိ
တရားလက္လၾတ္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊
ႎႀိပ္စက္ည�ဥ္းပန္းဴခင္း၊
ေဳကးစားစစ္သားမဵားသံုးဴခင္း၊ ဘာသာေရးအရဖိႎႀိပ္ဴခင္း၊ ကေလးသူငယ္မဵားအား
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားဴခင္း၊ လူမဵႂိးေရးမုန္းတီးမႁႎႀင့္ ခဲၾဴခားဖိႎႀိပ္ဴခင္း၊ လၾတ္လပ္စၾာ
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း၊ တရားေရးဆိုင္ရာ ယႎၨရားလၾတ္လပ္မႁ၊ အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁ၊
စၾနႛ္ပစ္ပစၤည္းမဵား၏
အကဵႂိးသက္ေရာက္ဴခင္း
စသည့္
ကၸမဵားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္မဵားကို ခန္ႛအပ္ထားသည္။ ထိုႛအဴပင္
ဆႎၬမပၝဘဲ
ေပဵာက္ဆံုးဴခင္း၊
မတရားခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္း၊
ဖံၾႛဴဖိးတိုးတက္ခၾင့္၊
ေရၾႛေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵား အေဳကာင္းတိုႛႎႀင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းရန္အလုပ္အဖဲၾႛမဵား
ဖဲၾႛစည္းထားသည္။
ဴပည္တၾင္း၌ အေဴခတကဵမေနထိုင္ရေသာသူမဵား (Internally Displaced
Persons)
တိုႛအေဳကာင္းႎႀင့္
ပတ္သက္၍
အထူးကိုယ္စားဴပႂ
(Special
Representative) တဦးကို ခန္ႛအပ္ထားသည္။ ၁၉၉၈ခု၊ ဳသဂုတ္လတၾင္လည္း
ေကာ္မရႀင္မႀ ပညာေရးအခၾင့္အေရးအတၾက္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္တဦးကိုလည္း
ခန္ႛအပ္ခဲ့ပၝသည္။
ထိုတာဝန္ရႀိသူမဵားမႀ
ေကာ္မရႀင္ထံသိုႛ
အစီရင္ခံစာတင္သၾင္းေစသည္။
ႎိုင္ငံအလိုက္
တင္သၾင္းဴခင္းမဟုတ္ဘဲ
အေဳကာင္းအရာကဏၸအလိုက္
တင္သၾင္းဴခင္းဴဖစ္သည္။
ႎိုင္ငံအလိုက္ႎႀင့္
ကၸအလိုက္
ခန္ႛအပ္ထားေသာ
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိထံသိုႛ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားက လႁံႛေဆာ္ဴခင္း၊ လိုအပ္ေသာ သတင္းမဵားကို
ေထာက္ပံ့ဴခင္းမဵား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရႀိသည္။

(၇၅) လူနည္းစုမဵားအေပၞ ခဲၾဴခားမႁကိုတားဆီးေရးႎႀင့္
ေစာင့္ေရႀာက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ (Sub-commission on the Prevention of
Discrimination and the Protection of Minorities)
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ (Commission on Human Rights) ၏
လက္ေအာက္တၾင္
ေကာ္မရႀင္၏
လုပ္ငန္းမဵားကို
အေထာက္အကူဴပႂ
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ဖဲၾႛထားေသာ ဆပ္ေကာ္မရႀင္ဴဖစ္သည္။ အတိုေကာက္အားဴဖင့္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ဟု ေခၞေလ့ရႀိသည္။ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္တၾင္ ေပၞေပၝက္ခဲ့႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္က အဆိုဴပႂေသာ လၾတ္လပ္က႗မ္းကဵင္သည့္ ပညာရႀင္ (၂၆) ဦးဴဖင့္
ဖဲၾႛစည္းထားပၝသည္။
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ႎႀင့္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္အဳကား
ကဲၾဴပားခဵက္မႀာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ေကာ္မရႀင္ကို
ႎိုင္ငံကိုယ္စားလႀယ္မဵားဴဖင့္
ဖဲၾႛစည္းထား႓ပီး
ဆပ္ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႛဝင္မဵားကို
လၾတ္လပ္
က႗မ္းကဵင္သမ
ူ ဵားဴဖင့္
ဖဲၾႛစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရႀင္အဖဲၾႛဝင္မဵားသည္ ႎိုင္ငံကို ကိုယ္စားမဴပႂေသာ
သူမဵားဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
အစိုးရ
ကိုယ္စားလႀယ္မဵားကဲ့သိုႛ
ႎိုင္ငံေရးအရ
တိုက္ရိုက္စက
ၾ ္ဖက္မႁမႀ ကင္းေဝးေစပၝသည္။
ဆပ္ေကာ္မရႀင္တၾင္ လုပ္ေဆာင္ခၾင့္ရႀိေသာ ထိုသူမဵား၏ သက္တမ္းမႀာ (၄)
ႎႀစ္ဴဖစ္႓ပီး သက္တမ္းမဵားမႀာ တဦးႎႀင့္တဦး မတူညီဳကပၝ။ ဆပ္ေကာ္မရႀင္သည္ ႎႀစ္စဥ္
ဳသဂုတ္လတၾင္
(၄)
ပတ္ဳကာ
အစည္းအေဝး
ဴပႂလုပ္ေလ့ရႀိသည္။
ထိုအစည္းအေဝးမဵားသိုႛ
လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤ
လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္ေနဳကေသာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႛေပၝင္းမဵားစၾာ တက္ေရာက္၍ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကသည္။
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ေအာက္တၾင္ အလုပ္အဖၾဲႛ (၄) ခုရႀိ႓ပီး ထိုအလုပ္အဖၾဲႛမဵားသည္
ဆပ္ေကာ္မရႀင္ အစည္းအေဝးမတိုင္မီ ေတၾႛဆံုဳကသည္။ ယင္းအလုပ္အဖၾဲႛ (၄) ခုမႀာ
(၁) မူရင္းဌာေနလူမဵႂိးမဵားဆိုင္ရာ အလုပ္အဖၾဲႛ (Working Group on
Indigenous Populations – WGIP)
(၂) က႗န္ဴပႂမႁဆိုင္ရာအလုပ္အဖၾဲႛ (Working Group on Slavery)

(၃)
ဆက္သၾယ္မႁဆိုင္ရာအလုပ္အဖၾဲႛ
Communication)

(Working

(၄) ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းဴခင္းဆိုင္ရာအလုပ္အဖၾဲႛ
Detention) တုိႛဴဖစ္သည္။

(Working

Group

Group

on

on

(၇၆) အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကာလ တရားမ႖တမႁ (Transitional Justice)
ဴဖစ္ရႀိေနေသာ ႎုိင္ငံေရးစနစ္တခုမႀ အဴခားတုိးတက္ေသာ ပၾင့္လင္းေသာ
ႎုိင္ငံေရးစနစ္တခုသုိႛ
ေဴပာင္းလဲမႁ
ဳကားကာလတခုတၾင္
လူမႁအသုိင္းအဝုိင္း
တခုလုံးအတၾက္
အခဵင္းခဵင္း
ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္မႁ၏
အႎႀစ္သာရဴဖစ္သည့္
တရားမ႖တမႁကုိ ေဖၞေဆာင္ေသာ အေဴခအေနတခုပင္ ဴဖစ္သည္။
ဤသုိႛ
ေဴပာင္းလဲမႁဳကားကာလတၾင္
တရားမ႖တမႁကုိေဖာ္ေဆာင္ရာ၌
လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းအတၾင္း
မဳကာေသးေသာ
အတိတ္ကဴဖစ္ပဵက္ခဲ့သည့္
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖၝက္မႁမဵား၊ အာဏာအလၾဲသုံးစားမႁမဵားကုိ မည္သုက
ိႛ ုိင္တၾယ္
ေဴဖရႀင္းဳကမည္နည္းဟူေသာ
အတိတ္၏အရိပ္ကုိ
�ဳကႂံေတၾႛရသကဲ့သုိႛ
အနာဂတ္တၾင္
ထုိထက္ပုိမုိ
ေကာင္းမၾန္ေသာ
လူႛအဖၾဲႛအစည္းတရပ္၊
႓ငိမ္းခဵမ္းသာယာေသာ လူႛအဖၾဲႛအစည္းတရပ္ကုိ ထူေထာင္ႎုိင္ေစရန္ မည္သုိႛ
ေဆာင္ရၾက္ဳကမည္နည္းဟူေသာ
လူအမဵား၏သစ္လၾင္ေသာ
ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ႎႀင့္
စိတ္အားထက္သန္မႁမဵား
ဴပည့္ဝ၊
ေတာက္ပေသာ
အာရံုဦးကုိလည္း
ကံေတၾႛရမည္ဴဖစ္သည္။ အနာဂတ္တၾင္ သစ္လၾင္ေတာက္ပေသာ လူႛေဘာင္တရပ္ကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ရာမႀာ အတိတ္၏အဴဖစ္အပဵက္ သမုိင္းေဳကာင္းအေပၞ ဴပန္လည္သံုးသပ္
သင္ခန္းစာယူဴခင္းဟုဆိုလည္း မႀားမည္မထင္ေပ။
အတိတ္ကဴဖစ္ပဵက္ခဲ့ေသာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကုိ
ဴပန္လည္ကုိင္တၾယ္ရာတၾင္
ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္ခဲ့သူမဵားႎႀင့္
နစ္နာခဲ့ရသူမဵားအဳကား
တရားမ႖တေသာ
စီစစ္မႁမဵား
ရရႀိရန္မႀာ
ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဘက္အတၾက္
အေဴခခံအကဵဆုံးေသာ
အဴဖစ္မႀန္အခဵက္အလက္မဵားသည္
မရႀိမဴဖစ္
လုိအပ္ေပသည္။ ထုိသုိႛေသာ အဴဖစ္မႀန္ သတင္းအခဵက္အလက္မဵား ရရႀိရန္
လူထုအသုိင္းအဝုိင္းအတၾင္းရႀိ အမႀန္တကယ္ ဳကႂံေတၾႛခံစားခဲ့ရသူမဵား အေပၞတၾင္
မဵားစၾာမူတည္႓ပီး
ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဘက္
ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္
တရားမ႖တဴခင္း၏ အေဴခခံကဵေသာ လုပ္ေဆာင္ခဵက္လည္း ဴဖစ္ေပသည္။

လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းအတၾင္း
အတိတ္သမုိင္းေဳကာင္း၏
အိပ္မက္ဆိုးမဵားေဳကာင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပဵက္စီးဆုံးရႁံးမႁမဵားအဴပင္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
နာဳကည္းမႁ
ခံစားခဲ့ရသူမဵားအေပၞ
ဴပန္လည္ကုစားေပးသည့္
ကာလတၾင္
လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းတခုလုံးက
မည္သုိႛေသာ
အတုိင္းအတာတခုအထိ
လက္ေတၾႛကဵကဵ လက္ခံႎုိင္မႁအေပၞတၾင္လည္း မဵားစၾာမူတည္ေနေပေသးသည္။
လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းတခုလုံး
အခဵင္းခဵင္းဴပန္လည္
သင့္ဴမတ္မႁရရႀိေအာင္
ကုစားရန္မႀာလည္း ဴပစ္မႁကဵႃးလၾန္ခဲ့သူမဵားအေပၞ တရားစၾဲဆုိ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မည္လား၊
သုိႛတည္းမဟုတ္
လူမႁအသုိင္းအဝုိင္းအတၾင္းမႀ
ပယ္ရႀားဴခင္းနည္းလမ္းဴဖင့္
ဒဏ္ခတ္မည္လား၊
သုိႛတည္းမဟုတ္
နစ္နာခဲ့ရသူမဵားအေပၞ
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေလ႖ာ္ေဳကးေပးဴခင္းႎႀင့္
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ဴပႂဴပင္ေပးမည္လား၊
သုိႛတည္းမဟုတ္ အဴဖစ္အပဵက္ခံခဲ့ရသူမဵားအေပၞ သမုိင္းမႀတ္ေကဵာက္တင္ခံႎုိင္မည့္
အသိအမႀတ္ဴပႂမႁတခုဴဖင့္
လုပ္ေဆာင္မည္လားစသည့္
ကုစားမႁနည္းအသၾယ္သယ
ၾ ္ဴဖင့္
ဤႎုိင္ငံေရး
အသၾင္ကူးေဴပာင္းမႁကာလတၾင္
အသက္ဝင္လႁပ္ရႀားလာမည္ဴဖစ္သည္။
(၇၇) သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Treaty)
သေဘာတူစာခဵႂပ္ (Treaty) ဆိုေသာစကားလံုးႎႀင့္ အဓိပၯာယ္တူေသာ အ
ဴခားေဝၝဟာရမဵားမႀာ (Covenant ) (Convention) ႎႀင့္ (Charter) တိုႛဴဖစ္သည္။
ထိုေဝၝဟာရမဵားအားလံုးကို
ႎိုင္ငံတကာစာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားအား
ရည္ႌၿန္းရာတၾင္အသံုးဴုပႂေလ့ရႀိသည္။ သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵားသည္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံအဳကား
သေဘာတူသည့္ သေဘာတူ စာခဵႂပ္မဵားရႀိသလို ႎႀစ္ႎိုင္ငံအေရအတၾက္ထက္
ပိုမဵားေသာ ႎိုင္ငံမဵားအဳကား သေဘာတူထားေသာ စာခဵႂပ္မဵားလည္း ရႀိပၝသည္။
(၇၈) ကမၲာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၯံႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႛ (UNESCO)
ယူနက္စကိုဆိုေသာ စကားလံုးမႀာ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၯံႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁ အဖၾဲႛအစည္းကို အတိုေကာက္ေခၞဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ယူနက္စကိုအား
၁၉၄၅ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့႓ပီး ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ ပဲရစ္ဴမိႂႚတၾင္ အေဴခစိုက္သည္။
ယူနက္စကို၏
ရည္ရၾယ္ခဵက္မႀာ
ကုလသမဂၢ
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္
ေဖာ္ဴပထားသကဲ့သိုႛ
လူမဵႂိးေရး၊
လိင္၊
ဘာသာစကား၊
ဘာသာေရးအရ
ခၾဲဴခားမႁမဵားမရိႀေစဘဲ တရားမ႖တမႁ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႁ၊ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္
အေဴခခံကဵေသာ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားအေပၞ တကမၲာလံုးက ေလးစားလာေစရန္

ပညာေရး၊
သိပၯံပညာရပ္ႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁတိုႛမႀတဆင့္
လံုဴခႂံေရးတိုႛအတၾက္ အလုပ္အေက႗းဴပႂရန္ဴဖစ္သည္။

႓ငိမ္းခဵမ္းေရး

ႎႀင့္

ယူနက္စကိုတၾင္ အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအားလံုး၏ ကို္ယ္စားလႀယ္မဵား ပၝဝင္ေသာ
အေထၾေထၾညီလာခံ၊ အေထၾေထၾ ညီလာခံမႀ ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ထားသည့္ (၅၈)
ႎိုင္ငံက
ကိုယ္စားလႀယ္မဵားပၝဝင္သည့္
အမႁေဆာင္အဖၾဲႛႎႀင့္
အေထၾေထၾႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ တေယာက္က ဦးေဆာင္ေသာ အတၾင္းေရးမႁးရုံး
စသည္တိုႛဴဖင့္ ဖဲၾႛစည္းထားသည္။
ယူနက္စကိုတၾင္လည္း အဖဲၾႛ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵား (Convention)ကို အတည္ဴပႂေလ့ရႀိပၝသည္။ ထိုသေဘာတူ
စာခဵႂပ္မဵားႎႀင့္ ယူနက္စကို၏ အ႒ကံေပးခဵက္ (Recommendation) မဵားကို
အေထၾေထၾညီလာခံတၾင္ မဲသံုးပံုႎႀစ္ပံု ေထာက္ခံခဵက္ရရႀိပၝက အတည္ဴပႂႎိုင္သည္။
၁၉၇၈
ခုႎႀစ္တၾင္မႀစတင္၍
ယူနက္စကိုသည္
ပညာေရးအပၝအဝင္
၄င္း၏လုပ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိေသာ နယ္ပယ္မဵားအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားကို
စစ္ေဆးသၾားရန္အတၾက္ လုပ္ငန္းစဥ္တခုကို စတင္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။
(၇၉) ကမၲာ့ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပုံေငၾအဖၾ ဲႛ (UNICEF)
ယူနီဆက္ဆိုသည္မႀာ
ကမၲာ့ကုလသမဂၢ
ကေလးမဵားရန္ပုံေငၾအဖဲၾႛကို
အတိုေကာက္ေခၞဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
၄င္းကို
၁၉၄၆
ခုႎႀစ္၌
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံတၾင္ ဖဲၾႛစည္းလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ မူလတာဝန္မႀာ ဒုတိယ
ကမၲာစစ္ဒဏ္
ခံရေသာ
ကေလးမဵားအား
ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁမဵား
ေပးရန္ဴဖစ္ေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတၾင္
တကမာၲလံုးမႀကေလးမဵားကို
ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ရန္
လုပ္ပိုင္ခၾင့္တိုးလာခဲ့သည္။
ထိုလုပ္ပိုင္ခၾင့္အတိုင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႁကို စီမံအုပ္ခဵႂပ္ရန္အတၾက္ အဖဲၾႛဝင္ (၃၆)ဦး ပၝဝင္ေသာ
အမႁေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖၾဲႛစည္းထားပၝသည္။ ထိုအမႁေဆာင္ အဖဲၾႛဝင္မဵားသည္
တႎႀစ္တခၝေတၾႛဆံု၍
ယူနီဆက္၏ေပၞလစီမဵား
ခဵမႀတ္ဴခင္း၊
အစီအစဥ္မဵားကို
ဴပန္လည္သံုးသပ္ဴခင္း၊ ႎိုင္ငံအစိုးရမဵားႎႀင့္ ပူးေပၝင္းအသံုးစရိတ္မဵား သတ္မႀတ္ဴခင္းတိုႛ
လုပ္ေဆာင္ပၝသည္။
ယူနီဆက္သည္
ကေလးမဵားႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ
အစီရင္ခံစာမဵားကို ထုတ္ဴပန္၍ စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ (ECOSOC) ႎႀင့္
အေထၾေထၾညီလာခံ (General Assembly) တိုႛထံတၾင္ တင္ဴပေဆၾးေႎၾးပၝသည္။
၁၉၅၃ ခုႎႀစ္မႀစတင္၍ ယူနီဆက္သည္ အစိုးရမဵားႎႀင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲၾႛမဵားက

လ�ဒၝန္းသည့္ရန္ပံုေငၾႎႀင့္
လည္ပတ္လာခဲ့လဵက္ရႀိပၝသည္။

ကိုယ္ပုိင္ရန္ပံုေငၾမဵားဴဖင့္သာ

စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ (ECOSOC) တၾင္အတိုင္ပင္ခံအဆင့္
(Consultative Status) ရရႀိထားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖဲၾႛမဵားထဲမႀ
ကေလးသူငယ္
မဵားကိစၤကို
လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖဲၾႛမဵားအား
ယူနီဆက္က
အတိုင္ပင္ခံအဆင့္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ေပးအပ္ႎိုင္ပၝသည္။ ထိုသိုႛသတ္မႀတ္ခံရေသာ
အစိုးရ
မဟုတ္သည့္
အဖဲၾႛမဵားသည္
ယူနီဆက္၏
အမႁေဆာင္ေကာ္မတီ
အစည္းအေဝးမဵားကို တက္ေရာက္ခၾင့္လည္း ရႀိပၝသည္။
(၈၀) ကုလသမဂၢ စီးပၾားေရးနႀင့္လူမႁေရးေကာင္စီ (UN ECOSOC)
ဤေကာင္စီသည္ ကမၲာႛကုလသမဂၢ၏ အဓိကကဵေသာ အေရးပၝသည့္
အဖဲၾႛမဵားထဲမႀ တခုဴဖစ္ပၝသည္။ ဤေကာင္စီသည္စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးရာကိစၤမဵားကို
ကုိင္တၾယ္ေဆာင္ရၾက္ရသည့္
ကုလသမဂၢ၏
အဴမင့္မားဆံုးအဖၾဲႛဴဖစ္ပၝသည္။
စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီကို အတိုေကာက္ အီေကာေဆာ့ (ECOSOC)
ဟုေခၞဆိုေလ့ရႀိသည္။ဤေကာင္စီသည္ အေထၾေထၾညီလာခံ႓ပီးလ႖င္ အ႒ကီးဆံုးေသာ
ကုလသမဂၢအဖၾဲႛဴဖစ္႓ပီး အဖဲၾႛဝင္ (၅၄) ဦးဴဖင့္ ပၝဝင္ဖဲၾႛစည္းထားသည္။
စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီေအာက္တၾင္ လုပ္ငန္းေကာ္မရႀင္ (၆) ခု
(Functional Commissions)၊ ေဒသေကာ္မရႀင္ (၅) ခု (Regional Commissions)
အ႓မဲတမ္းေကာ္မတီမဵား (Standing Committees)၊ အ႓မဲတမ္းက႗မ္းကဵင္သူမဵားအဖၾဲႛ
(Standing Expert Bodies) ႎႀင့္ ကုလသမဂၢေအဂဵင္စီမဵား (Specialized
Agencies)တည္ရႀိသည္။
လုပ္ငန္းေကာ္မရႀင္မဵားတၾင္
စာရင္းအင္းဆိုင္ရာေကာ္မရႀင္၊
လူဦးေရဆိုင္ရာေကာ္မရႀင္၊
လူမႁဘဝ
တိုးတက္ဴမင့္
မားေရးေကာ္မရႀင္၊
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္၊
အမဵႂိးသမီးမဵား
အဆင့္အတန္းဆိုင္ရာေကာ္မရႀင္၊
မူးယစ္ေဆးဝၝးဆိုင္ရာေကာ္မရႀင္၊ ရာဇဝတ္မႁတားဆီးေရးႎႀင္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ
ေကာ္မရႀင္၊ တည္တ့ံခိုင္႓မဲေသာ ဖၾဴံႛ ဖႂိးတိုးတက္မႁေကာ္မရႀင္၊ ဖဴၾံႛဖႂိးတိုးတက္မႁဆိုင္ရာ
သိပၯံႎႀင့္စက္မႁပညာေကာ္မရႀင္ စသည္တိုႛကို ဖၾဲႛစည္းထားသည္။ လူႛအခၾင့္အေရး
လုပ္ငန္းႎႀင့္ပတ္သက္၍ လူႛအခၾင့္ အေရးေကာ္မရႀင္(Commission on Human

Rights) ႎႀင့္ အမဵႂိးသမီးမဵားအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာေကာ္မရႀင္ (Commission on the
Status of Women) တိုႛမႀာ ထင္ရႀားသည္။
ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မရႀင္မဵားတၾင္ အာရႀႎႀင့္ပစိဖိတ္ေဒသ၊ အာဖရိကေဒသ၊
ဥေရာပေဒသ၊
လက္တင္အေမရိကႎႀင္
့
ကေရဘီယံေဒသ၊
အေနာက္အာရႀေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မရႀင္မဵား ရႀိသည္။ အ႓မဲတမ္း ေကာ္မတီမဵားႎႀင့္
အ႓မဲတမ္းက႗မ္းကဵင္သူမဵား
အဖၾဲႛတိုႚတၾင္ရႀိေသာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖၾဲႛမဵားေကာ္မတီ (NGOs Committee) သည္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛမဵားဴဖင္ ့
ဖၾဲႛစည္းထားေသာ အဖၾဲႛဴဖစ္သည္။
စီးပၾားေရးႎႀင့္ လူမႁေရးေကာင္စီ ေအာက္တၾင္ရႀိေသာ ကုလသမဂၢေအဂဵင္စီ
မဵားတၾင္
အထူးဴပႂေအဂဵင္စီမဵားႎႀင့္
ကုလသမဂၢရန္ပံုေငၾႎႀင့္
အစီအစဥ္မဵားေအဂဵင္စီဟူ၍
ႎႀစ္မဵႂိးရႀိသည္။
ဤအထူးဴပႂ
ေအဂဵင္စီမဵားကို
အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက
ကၾဲဴပားေသာဖၾဲႛစည္းပံု၊
အုပ္ခဵႂပ္ေရးစနစ္၊
ေပၞလစီႎႀင့္
လုပ္ငန္းမဵားဴဖင့္
ဖၾဲႛစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ (International Labor Organization - ILO)၊ ကုလသမဂၢ
အစားအစာႎႀင့္ လယ္ယာစိုက္ပဵိႂးေရးအဖၾဲႛ (Food and Agricultural OrganizationFAO)၊ ပညာေရး၊ သိပၯံပညာႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာအဖၾဲႛ(United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)၊
ကမၲာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႛ႒ကီး
(World
Health
Organization
-WHO)
တိုႛသည္အထူးဴပႂေအဂဵင္စီမဵားဴဖစ္ဳကသည္။ ကမၲာ့ဘဏ္ (World Bank) ႎႀင့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ေငၾေဳကး ရန္ပံုေငၾအဖၾဲႛ႒ကီး (International Monetary
Fund)တိုႛသည္လည္းအထူးဴပႂ ေအဂဵင္စီမဵား ဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢရန္ပံုေငၾႎႀင့္ အစီအစဥ္မဵား ေအဂဵင္စီမဵားကို အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံမဵား၏
ဆႎၬဴဖင့္ ေငၾေဳကး ေထာက္ပံ့မႁတိုႛႎႀင့္ ဖၾဲႛစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ကေလး
သူငယ္မဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႛ (United Nations Children’s Fund - UNI CEF)၊
ကုလသမဂၢဖၾံႛဴဖိႂးေရးအစီအစဥ္(United Nations Development ProgramUNDP)၊ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုး (United Nations High
Commissioner for Refugees – UNHCR) တိုႛသည္ ကုလသမဂၢရန္ပံုေငၾႎႀင့္
အစီအစဥ္ေအဂဵင္စီမဵားဴဖစ္သည္။
(၈၁) ကမၲာ့ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံ (United Nations General Assembly)

ကုလသမဂၢတၾင္ အေထၾေထၾညီလာခံသည္ အဓိကဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံတခုစီမႀမဲတမဲကဵစီ
ကိုယ္စားဴပႂ
ပၝဝင္ဖၾဲႛစည္း
ထားသည္။
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံကို
ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တိုင္း စက္တင္ဘာလ၏ တတိယေဴမာက္ အဂႆၝေနႛမႀ ဒီဇင္ဘာလလယ္အထိ
(၃) လကဵင္းပ႓ပီး အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံတိုင္း တက္ေရာက္သည္။ အေထၾေထၾညီလာခံ၏
ဆႎၬမဲသံုးပံုႎႀစ္ပံုဴဖင့္
သဘာပတိတဦးကို
ေရၾးခဵယ္႓ပီး
တႎႀစ္တာတာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေစသည္။ အမဵားအားဴဖင့္ အဆိုတင္သၾင္းမႁမရႀိဘဲ ေဒသအလိုက္
ေနာက္ကၾယ္တၾင္
ညႀိႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးမႁဴဖင့္
အလႀည့္ကဵေရၾးခဵယ္ဳကသည္။
သဘာပတိသည္ ဒုတိယသဘာပတိ (၂၁)ဦးႎႀင့္အတူ ညီလာခံကိုဦးေဆာင္ရ႓ပီး
သဘာပတိ မအားလပ္သည့္အခၝ ဒုတိယသဘာပတိက တာဝန္ယူရသည္။
အေထၾေထၾညီလာခံသည္
အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားက
တကမၲာလံုးတၾင္
ဴဖစ္ပဵက္ေနေသာ အေဳကာင္းအရာမဵားကို ေဆၾးေႎၾးရန္ ညီလာခံပင္ဴဖစ္သည္။
အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအဳကား လူမႁေရးႎႀင့္စီးပၾားေရးရာမဵား ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ေရးကို
ဖံၾဴႛ ဖႂိးတိုးတက္ေစသလို
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍
အေရးတယူေဆာင္ရၾက္ဳကရန္
အားေပးသည္။
ထိုအေထၾေထၾညီလာခံမႀေန၍
ထူးဴခားေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵား၊
ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒအသစ္မဵား
ေပၞထၾန္းခဲ့သည္။
အေထၾေထၾညီလာခံမႀ
ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာ
သေဘာတူညီခဵက္မဵားသည္ အ႒ကံေပးခဵက္မဵားသာ ဴဖစ္႓ပီး သက္ဆိုင္ရာႎိုင္ငံကို
မလုပ္မေနရ အမိန္ႛေပးေစခိုင္းႎိုင္ဴခင္း မရႀိေပ။ သိုႛေသာ္ကမၲာေပၞရႀိ ႎိုင္ငံအမဵားစုက
ကိုယ္စားဴပႂသည့္
အ႒ကံေပးခဵက္မဵား
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္
အားေကာင္းေသာ
အ႒ကံေပးခဵက္မဵားဟု ဆိုႎိုင္သည္။ အေထၾေထၾညီလာခံ၏ လက္ေအာက္တၾင္
ေအာက္ပၝအတိုင္း ထပ္မံဖၾဲႛစည္းထားသည္။
(က) ပင္မေကာ္မတီမဵား (Main Committees)
(ခ) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမဵား (Procedural Committees )
(ဂ) အ႓မဲတမ္းေကာ္မတီမဵား (Standing Committees)
(ဃ) အေထာက္အကူဆိုင္ရာ၊ အေရးေပၞႎႀင့္အဴခားေကာ္မတီမဵား (Subsidiary,
“adhoc” and Other bodies) တိုႛဴဖစ္သည္။

ပင္မေကာ္မတီေအာက္တၾင္
ေကာ္မတီအေရအတၾက္
(၇)
ခုရႀိေသာ္လည္းတခုမႀာ
အေထာက္အကူဴပႂ
ေကာ္မတီဴဖစ္သည့္အတၾက္
ပင္မေကာ္မတီ (၆) ခုဟုသာ ဆိုဳကသည္။ ၄င္းတိုႛမႀာ�
(၁) ပထမေကာ္မတီ (လံုဴခႂံေရးႎႀင့္ လက္နက္ဖဵက္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ)
(၂)
ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
အလုပ္တာဝန္မဵားကို

အထူးေကာ္မတီ
(ပထမေကာ္မတီ၏
အေထာက္ အကူဴပႂလုပ္ေဆာင္သည္)

(၃) ဒုတိယေကာ္မတီ (စီးပၾားေရးႎႀင့္ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာ)
(၄) တတိယေကာ္မတီ (လူမႁေရး၊ လူသားခဵင္းစာနာမႁႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဆိုင္ရာ)
(၅) စတုတၨ�ေကာ္မတီ (ကိုလိုနီဖဵက္သိမ္းေရး)
(၆) ပဥၤမေကာ္မတီ (အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ ေငၾစာရင္းဆိုင္ရာ)
(၇) ဆႉမေကာ္မတီ (ဥပေဒဆိုင္ရာ) တိုႛဴဖစ္သည္။
လူႛအခၾင့္အေရး

တိုက္ပၾဲဝင္သမ
ူ ဵားအတၾက္

တတိယႎႀင့္

စတုတၨ�ေကာ္မတီတိုႛ သည္ အေရးပၝသည္။ မိမိတိုႛႎိုင္ငံအေပၞ ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးက
ဆံုး
ဴဖတ္ခဵက္မဵားခဵမႀတ္ရာတၾင္
အရႀိန္အဟုန္
ေကာင္းမၾန္ေစရန္အတၾက္ တတိယ ေကာ္မတီတၾင္ တၾန္းအားေပးလႁံႛေဆာ္ဳကသည္။
ထိုမႀတဆင့္ အေထၾေထၾ ညီလာခံသိုႚ တက္ေရာက္လာေသာ ႎိုင္ငံကိုယ္စားလႀယ္
အဖၾဲႛမဵား၏ ေထာက္ခံမႁရရႀိ႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား အတည္ဴပႂ ခဵမႀတ္လာႎိုင္ရန္
ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛမဵားကို ခဵဥ္းကပ္လႁံႛေဆာ္ဳကရသည္။
သိုႛရာတၾင္
တသီးပုဂၢလမဵားသည္
ပၝဝင္ႎိုင္ခၾင့္မရႀိေပ။

တတိယေကာ္မတီတၾင္
စတုတၨ�ေကာ္မတီမႀာကဲ့သိုႛ
အေထၾေထၾေရးရာ
အေဴခအတင္
ေဆၾးေႎၾးမႁမဵားတၾင္

(၈၂) ကုလသမဂၢလူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုး ( United Nations High
Commissioner for Human Rights)

ကုလသမဂၢတၾင္ ရႀိ႓ပီးဴဖစ္သည့္ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ဌာနႎႀစ္ခုဴဖစ္ေသာ
အဖၾဲႛအစည္းႎႀစ္ခုဴဖစ္သည့္
လူႛအခၾင့္အေရးမဵားဆုိင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီးရံုးႎႀင့္
လူႛအခၾင့္အေရးဌာနတိုႛကို ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ေပၝင္းစပ္၍ ဖၾဲႛစည္းလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။
ကုလသမဂၢ
လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီးကို
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္မႀ
ခန္ႛအပ္၍
ထိုမဟာမင္း႒ကီးသည္
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ထံ
အစီရင္ခံစာ
တိုက္ရိုက္တင္သၾင္းရသည္။
ကုလသမဂၢတၾင္ လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားကို ထိုကဲ့သိုႛ မဟာမင္း႒ကီးရံုးမဵႂိးဖၾင့္လႀစ္႓ပီး
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ရန္ ကာလအတန္ဳကာကပင္
သိုႛေသာ္
ႎိုင္ငံအမဵားအဴပား၏
ေထာက္ခံမႁ

�ဳကႂိးပမ္းေဆာင္ရက
ၾ ္ခဲ့သည္။
နည္းပၝးမႁေဳကာင့္
၁၉၉၃

ခုႎႀစ္ဗီယင္နာ�ဴမိႂႚတၾင္ကဵင္းပေသာ
ကမၲာ့လူႛအခၾင့္အေရး
ညီလာခံ
ကဵင္းပသည့္တိုင္ေအာင္
အေကာင္အထည္
ေပၞလာခဲ့ဴခင္းမရႀိေပ။
ကမၲာ့လူႛအခၾင့္အေရး
ညီလာခံသိုႛ
တက္ေရာက္လာေသာ
ႎိုင္ငံကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဳကား
အေခဵအတင္ေဴပာဆိုမႁမဵားစၾာ
ဴဖစ္ေပၞခဲ့႓ပီး
ေနာက္ဆံုးမႀ
�ကုလသမဂၢအဖၾဲႛ႒ကီး၏
လူႛအခၾင့္ေရးရာ
ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ရန္
ရည္ရၾယ္၍

လုပ္ငန္းမဵားကို
ကုလသမဂၢ

လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုးကို ဖၾဲႛစည္းရန္� ဆိုေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ညီလာခံ၏ ေဳကညာခဵက္တၾင္ ထည့္သၾင္းႎိုင္ခဲ့သည္။ အေထၾေထၾညီလာခံအား
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။၁၉၉၃ ခုႎႀစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေနႛတၾင္
ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးက လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုးကို
ဖၾဲႛစည္းရန္ ကန္ႛကၾက္မဲမရႀိဆံုးဴဖတ္ခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုးကို ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚတၾင္
အေဴခစိုက္႓ပီး
နယူးေယာက္႓မိႂႚတၾင္
ဴပန္ဳကားဆက္သၾယ္ေရးရံုးတရံုး
ဖၾင့္လႀစ္ထားရႀိသည္။
မဟာမင္း႒ကီး၏
သက္တမ္းကို
(၄)
ႎႀစ္သက္တမ္းသတ္မႀတ္သည္။
က႗မ္းကဵင္ေသာ
ဝန္ထမ္းမဵားဴဖင့္
ေပၞလစီႎႀင့္လမ္းႌၿန္မႁမဵား
သတ္မႀတ္ေဖာ္ဴပဴခင္း၊
အစိုးရမဵားႎႀင့္
ပူးေပၝင္းဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ဴခင္း၊ ေဳကညာခဵက္ႎႀင့္ အစီရင္ခံစာမဵား ဴပင္ဆင္ဴခင္း၊
အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ ပၝဝင္တက္ေရာက္ဴခင္း၊ သတင္းဌာနမဵားႎႀင့္ ဆက္ဆံဴခင္း
စသည္တိုႛကို
ေဆာင္ရၾက္ေနသည္။
ကုလသမဂၢ
လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီးသည္
လူႛအခၾင့္အေရးနယ္ပယ္တၾင္
နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ
အကူအညီမဵားဴဖင့္ ႎုိင္ငံမဵားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ အစိုးရမဵားႎႀင့္ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႎႀင့္
လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္မႁမဵားကုိ
တိုးဴမႀင့္လုပ္ေဆာင္ေပးဴခင္းႎႀင့္
ေဆာင္ရၾက္လဵက္ရႀိသည္။

ကုလသမဂၢ၏
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
ခဵိတ္ဆက္မိေစရန္အတၾက္
လူႛအခၾင့္အေရးကို
ကာကၾယ္ေပးဴခင္းမဵားကုိ
ဦးစီး

(၈၃) ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာမဟာမင္း႒ကီး�ံုး (United Nations High
Commissioner for Refugees - UNHCR)
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားအရ
ကုလသမဂၢ
ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီးရံုးကို၁၉၅၁ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ (၁) ရက္ေနႚတၾင္ ဖၾဲႛစည္းခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢအဖၾဲႛအတၾင္း
ဒုကၡသည္မဵားဴပႍနာကို
ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းသည့္
အဓိကအဖၾဲႛအစည္းဴဖစ္သည္။
ဤဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီးရံုးက
ဒုကၡသည္ဆိုသည္မႀာ
�လူမဵႂိးေရးကိစၤ၊
ဘာသာေရးကိစၤ၊
ႎိုင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊
ႎိုင္ငံေရးအယူအဆႎႀင့္
လူမႁအဖၾဲတ
ႛ ဖၾဲဖ
ႛ ၾဲသ
ႛ ိုႛ
အဖၾဲႛဝင္
ေရာက္မႁတိုႛေဳကာင့္
ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္
အဴပစ္ေပးခံရမည္ဟု
ေဳကာက္ရၾံႛရန္
ခိုင္လံုေသာ
အခဵက္အလက္မဵားရႀိသူ၊ ထိုသိုႛ ေဳကာက္ရၾမ
ံႛ ႁကို အေဳကာင္းဴပ၍ မိမိတိုႛ ႎိုင္ငံအစိုးရ၏
ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁကို
မခံယူႎိုင္ေသာသူမဵား�ဟု
အဓိပၯာယ္
ဖၾင့္ဆိုထားသည္။
ဤမဟာမင္း႒ကီး
ရံုးသည္
ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍
ဒုကၡသည္မဵားဴပႍနာကို
ႎိုင္ငံတကာကာကၾယ္မႁမဵား
ေပးရန္ႎႀင့္
ထာဝရေဴဖရႀင္းႎိုင္ေသာ အခဵက္မဵားရႀာေဖၾရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သည္။ ေနရပ္သိုႛ
ဴပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ
ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္
ဴပည္
တၾင္းမႀာပင္
လႀည့္လည္ေနထိုင္ေနေသာ ေနရာအတည္တကဵ မေနထိုင္ရသူမဵားအပၝ အဝင္
ကမၲာေပၞရႀိဒုကၡသည္ေပၝင္း သန္း (၃၀) ခန္ႛ၏ အေရးကိစၤမဵားကို ေဆာင္ရၾက္
ေနရသည္။ ႎိုင္ငံတကာ ကာကၾယ္မႁဟုဆိုရာတၾင္ ဒုကၡသည္မဵားအား မိမိဆႎၬမပၝဘဲ
အတင္းအဳကပ္ ဴပန္လည္ပိုႛေဆာင္ဴခင္းကုိ ကာကၾယ္ရန္၊ ဒုကၡသည္မဵားအား ဖမ္းဆီး
ထိမ္းသိမ္းဴခင္းကုိ ကာကၾယ္ရန္ႎႀင့္ ဒုကၡသည္မဵား၏လံု�ခံေရးကို တာဝန္ယူရန္တိုႛပၝ
ဝင္သည္။ ထိုမ႖မက ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို ႎိုင္ငံမဵားက
သေဘာတူ
လက္မႀတ္
ေရးထိုးလာေစရန္၊
မိမိသေဘာအေလ႖ာက္
ေနရပ္သိုႛဴပန္သည့္ အစီအစဥ္မဵားဴဖင့္ ဒုကၡသည္ဴပႍနာမဵားကို ေဴဖရႀင္းရန္ႎႀင့္
အဴခားကယ္ဆယ္ေရး
အဖၾဲႛမဵားဴဖင့္
ပူးေပၝင္းလက္တၾဲ၍
ဒုကၡသည္မဵားအား
ကူညီေထာက္ပံ့မႁမဵား လုပ္ေဆာင္ရန္တိုႛကို ႒ကိႂးပမ္းလ႖က္ရႀိသည္။ လက္ရႀိ တာဝန္

ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုကၡသည္မဵား ဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးမႀာ နယ္သာလန္ႎုိင္ငံ၏
ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းဴဖစ္သူ ရုဒ္လတ္ဗ္ဘာ (Ruud Lubbers) ဴဖစ္သည္။
ႎုိင္ငံတကာက

ဒုကၡသည္မဵားကို

ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ႎႀင့္

ပတ္သက္ေသာ အေဴခခံအခဵက္မဵားမႀာ�
- ဒုကၡသည္မဵားအား အတင္းအဳကပ္ ေနရပ္သိုႛဴပန္လည္ ပိုႛေဆာင္ဴခင္းအား
တားဴမစ္ဴခင္း။
- ဒုကၡသည္မဵားအား ကာကၾယ္ေပးေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အေဴခခံအကဵဆံုး
ကာကၾယ္
ေပးမႁမႀာ
ထိုဒုကၡသည္မဵားကို
ေနရပ္သိုႛေမာင္းထုတ္ဴခင္း၊
ဴပန္ပိုႛဴခင္းမဴပႂရန္ဴဖစ္သည္။ ထိုလူ၏လူမဵႂိးဴဖစ္မႁ၊ ကိုးကၾယ္မႁ၊ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊ လူမႁေရး
သိုႛမဟုတ္ ႎိုင္ငံေရး အသင္းအဖဲၾႛတၾင္ အဖဲၾႛဝင္ဴဖစ္မႁေဳကာင့္ ေနရပ္ကိုဴပန္လ႖င္
အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ႎိုင္ပၝက
ထိုဒုကၡသည္ကို
သူ၏ေနရင္းအရပ္သိုႛ
ဴပန္လည္ပိုႛေဆာင္ဴခင္း မဴပႂရေပ။�
ဒုကၡသည္မဵား၏လံုဴခႂံမႁ

ဒုကၡသည္မဵား၏ လံုဴခႂံမႁမႀာလည္း အေဴခခံကဵေသာ အခဵက္တခဵက္ဴဖစ္သည္။
ခိုလႁံခၾင့္ ေတာင္းခံေသာသူမဵားသည္ သူတိုႛဘဝအသက္ရႀင္သန္ေရးအတၾက္ ခိုလႁံခၾင့္
ေတာင္းခံဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မဵား ခိုလႁံခၾင့္ေတာင္းခံေနေသာ နယ္ေဴမတၾင္ ထိုသူ
တိုႛကို လံုဴခႂံမႁမေပးႎိုင္ပၝက ဒုကၡသည္မဵားအား ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁသည္
အဓိပၯၝယ္
မဲ့ဴဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒုကၡသည္မဵား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုဴခႂံေရးႎႀင့္ ဒုကၡသည္မဵား
ခိုလႁံရာေနရာေဒသမဵား၏ လံုဴခႂံေရးသည္လည္း ဤအခဵက္တၾင္အဳကႂံးဝင္သည္။
အမဵႂိးသမီးဒုကၡသည္မဵားအား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အဳကမ္းဖက္မႁသည္လည္း
ယခုအခဵက္ တၾင္ အဳကႂံးဝင္ပၝသည္။
ဒုကၡသည္မဵားအား ဖမ္းဆီးဴခင္း

မိမိအသက္ရႀင္ခၾင့္ကို
အႎၨရာယ္ေပး
အေႎႀာက္အယႀက္ဴပႂေနေသာ
တိုင္းဴပည္မႀ
အဴခားတိုင္းဴပည္အတၾင္းသိုႛ
ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္လာေသာ
မည္သည့္ဒုကၡသည္ကိုမႀ တိုင္းဴပည္အတၾင္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႁ သက္သက္ဴဖင့္

ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္း မဴပႂရေပ။ သူ၏လူမဵႂိးဴဖစ္မႁ၊ ကိုးကၾယ္မႁ၊ ႎုိင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊
လူမႁေရး
သိုႛမဟုတ္
ႎိုင္ငံေရးအသင္းအဖဲၾႛတၾင္
အဖဲၾႛဝင္ဴဖစ္မႁေဳကာင့္
သူ၏တိုင္းဴပည္တၾင္ အႎၨရာယ္ရႀိ၍ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္လာသူသည္ ထိုအခဵက္ကို
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရထံတၾင္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုတင္ဴပႎိုင္ပၝက ၄င္းတိုႛကို တိုင္းဴပည္အတၾင္း
တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႁဴဖင့္ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္၍မရေပ။
ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးသည္ ဝန္ထမ္းေပၝင္း ငၝးေထာင္ေကဵာ္ဴဖင့္
လည္ပတ္လ႖က္ရႀိသည္။
ဝန္ထမ္းမဵား၏
(၈၀)
ရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ
လက္ေတၾႛနယ္ပယ္မဵားတၾင္ လုပ္ကိုင္လ႖က္ရႀိ႓ပီး ႎိုင္ငံေပၝင္း (၁၁၅) ႎိုင္ငံတၾင္
ရံုးခၾဲေပၝင္း (၂၀၀) ေကဵာ္ ဖၾင့္လႀစ္ထားသည္။ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးရံုး၏
ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႎိုင္ငံ ေပၝင္းမႀာ (၅၀) ႎိုင္ငံ ရႀိသည္။
(၈၄) ကမၲာ့ကုလသမဂၢအဖၾဲႛအစည္း (United Nations Organization)
ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛအစည္းသည္ အေရး႒ကီးဆံုးေသာ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ
အဖၾဲႛအစည္းဴဖစ္ပၝသည္။ ၁၉၄၅ ခု၊ ဇန္နဝၝရီလ (၂၆) ရက္ေနႛတၾင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ
ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမႂိ၌
ႛ
လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ေဳကညာစာတမ္းအရ
ေပၞေပၝက္လာခဲ့ဴခင္းဴဖစ္႓ပီး
ကမၲာ့ႎုိင္ငံမဵားအားလံုးနီးပၝးကို
အတူတကၾ
ပၝဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲ့သည္။
ဗာဆီလီ

သေဘာတူစာခဵႂပ္အရ�ႎုိင္ငံတကာ

ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁ

တိုးတက္ရန္ႎႀင့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ လံုဴခႂံေရးရရႀိေစရန္�ရည္ရၾယ္ခဵက္ဴဖင့္ ၁၉၁၉
ခုႎႀစ္တၾင္ ႎိုင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီး (The League of Nations) ကို ဖဲၾႛစည္း
ထူေထာင္ခဲ့သည္။
သိုႛေသာ္
ပထမကမၲာစစ္႒ကီးအ႓ပီးတၾင္
ဖၾဲႛစည္းခဲ့ေသာ
ႎိုင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္
အသင္း႒ကီးသည္
ဒုတိယကမၲာစစ္ကို
တားဆီးႎိုင္ဴခင္းမရႀိဘဲ
ပဵက္ဴပားသၾားရသည္။
ဒုတိယကမၲာစစ္အ႓ပီးတၾင္
ေနာက္ထပ္ကမၲာစစ္
တားဆီးႎိုင္ေစေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီးကဲ့သိုႛ ႎိုင္ငံတကာပၝဝင္ေသာ
အသင္းတခုကို
ဖၾဲႛစည္းရန္
ရည္ရၾယ္ခဲ့ဳကသည္။
ယခင္က
ဖၾဲစ
ႛ ည္းခဲ့႓ပီး
ထင္သေလာက္ေအာင္ဴမင္မႁ
မရရႀိခဲ့ေသာ
ႎိုင္ငံေပၝင္းခဵႂပ္အသင္း႒ကီး၏
သင္ခန္းစာကိုယူ၍
မည္ကဲ့သိုႛေအာင္ဴမင္ေအာင္
ဖၾဲႛစည္းႎိုင္မည္ကုိ
ေလ့လာအားထုတ္
ခဲ့ဳကသည္။
၁၉၄၅
ခုႎႀစ္တၾင္
အေမရိကန္ႎိုင္ငံ၊
ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚ၌ ကဵင္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ၊ ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႛအစည္း

ညီလာခံသိုႛ တက္ေရာက္လာဳကေသာ ႎိုင္ငံေပၝင္း (၅၀) မႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားက
ကုလသမဂၢ
လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမဵား၏
အေဴခခံ
အသက္ေသၾးေဳကာ ဴဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ (United Nations Charter)
ကိုေရးဆၾဲ ဴပဌာန္းႎိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ေဳကာင့္ ညီလာခံသိုႛ မတက္ေရာက္ႎိုင္ေသာ
ပိုလန္ႎိုင္ငံကပၝ
ေနာက္ပိုင္းတၾင္
အတည္ဴပႂခဲ့သဴဖင့္
ကုလသမဂၢကို
စတင္ဖၾဲႛစည္းခဲ့သည့္ ႎိုင္ငံအေရအတၾက္သည္ (၅၁) ႎိုင္ငံဴဖစ္သည္။ ထိုစာခဵႂပ္
စတင္အသက္ဝင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ ခုႎႀစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေနႛမႀစ၍
ကုလသမဂၢ႒ကီးလည္း
အသက္ဝင္လႁပ္ရႀား
လည္ပတ္ခဲ့သည္။
ယခုအခၝတၾင္
ကုလသမဂၢအဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံေပၝင္း (၁၈၀) ေကဵာ္ရႀိခဲ့႓ပီးဴဖစ္သည္။
ကမၲာ့ကုလသမဂၢ၏ အဓိကရည္ရၾယ္ခဵက္မႀာ�

v

တကမၲာလံုး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးစိုးမိုးေစရန္၊

v

ႎိုင္ငံမဵားအတၾင္း မိတ္ဘက္ဆန္ေသာ ဆက္သၾယ္မႁ တိုးတက္ေစရန္၊

v
�ဴပည္သူမဵားဘဝ
တိုးတက္ေကာင္းမၾန္လာေစရန္၊
ဆင္းရဲမဲၾေတမႁ၊
စာမတတ္ေဴမာက္မႁႎႀင့္
ေရာဂၝေဘးထူေဴပာမႁတိုႛကို
တိုက္ဖဵက္ရန္၊
သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ဖဵက္ဆီးမႁကို ရပ္တ့ံရန္ႎႀင့္ တဦး၏အခၾင့္အေရးႎႀင့္
လၾတ္လပ္မႁကို တဦးက အဴပန္အလႀန္ေလးစားရန္၊
v

�

ထိုရည္ရၾယ္ခဵက္မဵား

ေအာင္ဴမင္ေစရန္အတၾက္

ႎိုင္ငံမဵားအဳကား

ဗဟိုခဵက္အဴဖစ္ စၾမ္းေဆာင္ ေပးရန္တိုႛ ဴဖစ္သည္။
ထိုရည္ရၾယ္ခဵက္မဵား
ေအာင္ဴမင္ေစရန္အတၾက္
ႎိုင္ငံတကာဥပေဒႎႀင့္
ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္တိုႛအေပၞတၾင္
ဖၾဲႛစည္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢ၏ မူဝၝဒမဵားမႀာ�

v

အဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံတိုင္း အခဵႂပ္အဴခာအာဏာ တန္းတူမႁရႀိသည္။

v

အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံတိုင္း ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ကို လိုက္နာရမည္။

ကုလသမဂၢကို
အေဴခတည္၍

v
ႎိုင္ငံမဵားသည္ မတူကဲၾဴပားမႁမဵားကို ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာ နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္သာ
ေဴဖရႀင္းရမည္။
v ႎိုင္ငံမဵားသည္ အင္အားသံုးဴခင္း သိုႛမဟုတ္ အင္အားသံုးရန္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ဴခင္း
တိုႛကိုေရႀာင္ဳကဥ္ရမည္။
v
ကုလသမဂၢသည္
စၾက္ဖက္ဴခင္းမဴပႂရ။
v

မည္သည့္ႎိုင္ငံ၏

ဴပည္တၾင္းေရးရာကိုမႀ

ဝင္ေရာက္

ႎိုင္ငံမဵားသည္ ကုလသမဂၢအား ဝိုင္းဝန္းပ့ံပိုး ကူညီသင့္သည္။

ကုလသမဂၢကို စတင္ဖၾဲႛစည္းရာတၾင္ ဒုတိယကမၲာစစ္၏ စစ္ႎိုင္ႎိုင္ငံမဵားက
ထူေထာင္ခဲ့သဴဖင့္ လူဴဖႃမဵားအသင္းဟုပင္ ေခၞေဝၞခံခဲ့ရ႓ပီး ဥေရာပတိုက္သားမဵားႎႀင့္
အေမရိကန္မဵားက လၿမ္းမိုးထားသည္ကို ေတၾႛရသည္။ ဗဵႃရိုကေရစီႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး
ေပၞလစီမဵားေရးရာတၾင္
ယေနႛတိုင္၄င္းတိုႛ၏
ဳသဇာအာဏာအင္အား
သက္ေရာက္ေန လဵက္ရႀိသည္ကို ေတၾႛဴမင္ႎိုင္သည္။
ကုလသမဂၢစနစ္အရ ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ ကုလသမဂၢရႀိ ေကာ္မတီမဵား၊ ဌာနမဵားကို
အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵား၏
ပထဝီနယ္ေဴမမဵားအလိုက္
ခၾဲတမ္းခဵထားသည္။
ထိုႛေဳကာင့္ဝန္ထမ္း မဵားႎႀင့္ဌာနတိုင္းတၾင္ နယ္ေဴမအလိုက္ ကန္ႛသတ္ထားေသာ
အေရအတၾက္ကို
ေတၾႛရမည္ဴဖစ္သည္။
အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားကို
ေဒသအလိုက္
ေအာက္ပၝအတိုင္း အဳကမ္းအားဴဖင့္ ခၾဲဴခားထားသည္။
(က) အာဖရိက ႎိုင္ငံမဵား (၅၀ ႎိုင္ငံ)
(ခ) အာရႀ ႎိုင္ငံမဵား (၅၀ ႎိုင္ငံ)
(ဂ) အေရႀႛဥေရာပ ႎိုင္ငံမဵား (၁၈ ႎိုင္ငံ)
(ဃ) လက္တင္အေမရိက ႎႀင့္ ကေရဘီယံ ႎိုင္ငံမဵား (၃၄ႎိုင္ငံ)
(င) အေနာက္ဥေရာပ ႎႀင့္ အဴခားႎိုင္ငံမဵား (၂၃ႎိုင္ငံ) တိုႛဴဖစ္သည္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒၝႎိုင္ငံႎႀင့္ ဳသစေဳတလဵႎိုင္ငံတိုႛကို ေဒသ(င)
တၾင္ ထည့္သၾင္းထား႓ပီး တူရကီႎိုင္ငံသည္ ေဒသ(င) အဴပင္ အာရႀႎိုင္ငံမဵားတၾင္
လည္းပၝဝင္သည္ကို ေတၾႛရသည္။ ေဖာ္ဴပပၝေဒသ ခၾဲဴခားမႁတၾင္ပင္ အာဖရိက၊ အာရႀ၊
လက္တင္အေမရိကႎႀင့္
ကေရဘီယံႎိုင္ငံမဵား၏
စုေပၝင္းမဲအေရအတၾက္သည္
စုစုေပၝင္းမဲအေရအတၾက္၏ သံုးပံုႎႀစ္ပံုထက္ပိုေနသဴဖင့္ မဲခၾဲရာတၾင္ အားေကာင္းမႁ
ရရႀိေနသည္ကုိ ေတၾႛရသည္။
(၈၅) ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရးေကာင္စီ (United Nations Security Council)
ဤေကာင္စီသည္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႛအစည္း႒ကီး၏ အဓိကကဵေသာ ဌာနမဵားထဲမႀ
တခုဴဖစ္ပၝသည္။ လံုဴခႂံေရးေကာင္စီကို အ႓မဲတမ္းအဖၾဲႛဝင္ (၅) ႎိုင္ငံဴဖစ္ေသာ
အေမရိကန္၊
႓ဗိတိန္၊
ဆိုဗီယက္၊
ဴပင္သစ္ႎႀင့္
တရုတ္ႎိုင္ငံတိုႛအဴပင္
အ႓မဲတမ္းမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛဝင္ (၁၀) ႎိုင္ငံဴဖင့္ ဖၾဲႛစည္းထားသည္။ အ႓မဲတမ္းအဖၾဲႛဝင္
(၅) ႎိုင္ငံတၾင္ ဗီတိုအာဏာရႀိသည္။ ထိုကဲ့သိုႛ ဗီတိုအာဏာ ေပးအပ္ထားဴခင္း
ေဳကာင့္သာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံႎႀင့္ အဴခားအင္အား႒ကီးႎိုင္ငံတိုႛကို ကုလသမဂၢတၾင္
ပၝဝင္လာေအာင္ ဆၾဲေဆာင္ႎိုင္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သည္။ ၄င္း၏တာဝန္မႀာ ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္တၾင္ ဴပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ထိမ္းသိမ္းေရး၊ စစ္တားဆီးေရး၊
ကဵႃးေကဵာ္မႁမဵားကို တားဆီးအဴပစ္ေပးေရးတိုႛ ဴဖစ္သည္။ အေထၾေထၾ ညီလာခံကဲ့သိုႛ
ကုလသမဂၢ၏
ဌာနမဵားသည္
အစိုးရမဵားကို
၄င္းတိုႛအ႒ကံေပးခဵက္မဵားကို
ေလးစားလိုက္နာရန္
အ႒ကံေပးပန္ဳကားရံုသာ
ပန္ဳကားႎိုင္ေသာ္လည္း
လံုဴခႂံေရးေကာင္စီတၾင္ပၝေသာ
အ႓မဲတမ္းအဖဲၾႛဝင္
ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္တာဝန္ရႀိရႀိ
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို ခဵမႀတ္ႎိုင္သည့္ ပၝဝၝရႀိသည္။ လံုဴခႂံေရး
ေကာင္စီသည္ ကမၲာ့ပုလိပ္အဖၾဲႛတဖၾဲႛ ကဲ့သိုႛပင္ဴဖစ္သည္။ လံုဴခႂံေရးေကာင္စီအတၾက္
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းတရပ္ကို ေထာက္ခံမဲ (၉) မဲရရႀိမႀသာ အတည္ဴပႂႎိုင္သည္။
အ႓မဲတမ္းအဖၾဲႛဝင္
(၅)
ႎိုင္ငံအနက္
ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံက
ဗီတိုအာဏာသံုး႓ပီးကန္ႛကၾက္ခဲ့လ႖င္ စုစုေပၝင္း(၁၄)မဲ ရရႀိေစကာမူ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္
အထမေဴမာက္ေပ။ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသည္ အစၤေရးႎႀင့္ ေတာင္အာဖရိကႎိုင္ငံ
ကိစၤမဵားတၾင္
ဗီတိုအာဏာသံုး၍
ကန္ႛကၾက္ခဲ့သည္ကိုေတၾႛသည္။
အာဖဂန္နစၤတန္တၾင္ စစ္ဴဖစ္ပၾားေသာအခၝ ဆိုဗီယက္ဴပည္ေထာင္စုက ဗီတိုအာဏာ
သံုးမည္ဴပႂခဲ့သဴဖင့္
လံုဴခႂံေရးေကာင္စီမႀ
ဝင္ေရာက္အေရးယူေဆာင္ရၾက္မႁမဴပႂႎိုင္ခဲ့ေပ။
ဴပင္သစ္ႎႀင့္
႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံတိုႛသည္
ဗီတိုအာဏာကို သံုးခ့ဲသည္။ တရုတ္ႎိုင္ငံသည္လည္း တိုင္ဝမ္က႗န္း အေရးကိစၤ

ဴဖစ္ပၾားခဲ့သည့္ ၁၉၇၂ ခုႎႀစ္၊ ကတည္းမႀစ၍ ဗီတိုအာဏာ ေနာက္ထပ္သံုးဴခင္း
မရႀိခဲ့ေခဵ။ လံု�ခံေရးေကာင္စီ အ႓မဲတမ္း (၅) ႎိုင္ငံ၏ အားဴပႂိင္မႁမဵားကို ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးအသစ္
ေရၾးခဵယ္တင္ေဴမႀာက္ရာတၾင္
မဳကာခဏ
ေတၾႛရတတ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္အ႓မဲတမ္း အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ထက္ပင္ ပိုမိုအာဏာရႀိသည္ဟု ဆိုဳကသည္။
အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားသည္ ပဋိပကၡတခုဴဖစ္လာပၝက လံုဴခႂံေရးေကာင္စီက သိရႀိ
လာေအာင္
တင္ဴပႎိုင္သည္။
ထိုအခၝမဵႂိးတၾင္
လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက
ပဋိပကၡဴဖစ္ေနေသာ
ႎိုင္ငံမဵားကို
႓ငိမ္းခဵမ္းေသာနည္းဴဖင့္
ေဴဖရႀင္းဳကရန္ပန္ဳကားႎိုင္သည္။ ထိုသိုႛဴဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡကို မိမိတိုႛကိယ္တိုင္
ေဴဖရႀင္းႎိုင္ဴခင္းမရႀိသည့္အခၝ ထိုဴပႍနာကို အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာတရားရံုး (ICJ)
သိုႛတင္ဴပ၍ ထိုတရာရံုးမႀ မည္သမ
ူ ႀန္သည္၊ မည္သူမႀားသည္ ကိုဆံုးဴဖတ္သည္။
လံုဴခႂံေရးေကာင္စီက ကုလသမဂၢ အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားကို ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံ သိုႛမဟုတ္
ႎိုင္ငံမဵားအေပၞ ကုန္သယ
ၾ ္မႁမဵား ရပ္တန္ႛပိတ္ဆိုႛရန္၊ ပင္လယ္၊ ေလေဳကာင္း၊
မီးရထားလမ္း၊
စာတိုက္၊
တယ္လီဖုန္း၊
ေရဒီယို
အစရႀိသည့္
ဆက္သၾယ္ေရးနည္းလမ္းမဵား
ပိတ္ဆိုႛအေရးယူရန္
ပန္ဳကားႎိုင္သည္။
ထိုသုိႛ
လုပ္ေဆာင္မႁမဵား
မေအာင္ဴမင္ပၝက
လံုဴခႂံေရးေကာင္စီသည္
ကုလသမဂၢ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတပ္မဵားကိုေစလၿတ္၍
လံုဴခႂံေရးႎႀင့္
စစ္မဲ့ဇံုမဵားတည္ေဆာက္ရန္
သိုႛမဟုတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆၾးေႎၾးရန္ တာဝန္ေပး ေစခိုင္းႎိုင္သည္။ သိုႛေသာ္
ပဋိပကၡတၾင္ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ႎိုင္ငံမဵားအားလံုးက သေဘာတူခၾင့္ဴပႂမႀသာ
ကုလသမဂၢ
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတပ္မဵားကို
ေစလၿတ္ႎိုင္မည္ဴဖစ္သည္။
အခဵႂိႛအေရးကိစၤမဵားတၾင္ လံုဴခႂံေရးေကာင္စီက အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအား စစ္ေရးအရ
ဝင္ေရာက္ဴဖန္ေဴဖေပးရန္
အာဏာေပးႎိုင္သည္။
အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားကလည္း
ထိုသိုႛအေရး ကိစၤဴဖစ္ေပၞလာပၝက မိမိတိုႛစစ္တပ္အင္အားမဵားကို ေစလၿတ္ကူညီရန္
တာဝန္ရႀိသည္။
အ႓မဲတမ္းအဖၾဲႛဝင္ မဟုတ္ေသာ ႎိုင္ငံမဵား၏ သက္တမ္းကို (၂) ႎႀစ္
သတ္မႀတ္ထား႓ပီး သက္တမ္းတိုးခၾင့္ မရႀိေပ။ ထိုကဲ့သိုႛ အ႓မဲတမ္းမဟုတ္ေသာ
ႎိုင္ငံမဵားကို ေရၾးခဵယ္ရာတၾင္ ဆႎၬမဲသံုးပံုႎႀစ္ပံု အမဵားစုရရန္လို႓ပီး ေဒသဆိုင္ရာ
ႎိုင္ငံမဵားက သေဘာတူပၝက အ႓မဲတမ္းမဟုတ္ေသာ အဖၾဲႛဝင္ ဴဖစ္ႎိုင္သည္။
လံုဴခႂံေရးေကာင္စီ၏
ဥကၠဌအဴဖစ္
အဂႆလိပ္အကၡရာ
အစီအစဥ္အတိုင္း
လစဥ္ေဴပာင္းလဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသည္။

(၈၆) အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးမဵားေဳကညာစာတမ္း (Universal
Declaration of Human Rights)
ကုလသမဂၢ၏ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ (Commission on Human Rights)
က ဴပင္ဆင္ေရးဆဲၾ႓ပီး ၁၉၄၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေနႛတၾင္ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံမႀ
အတည္ဴပႂဴပဌာန္းလိုက္ေသာ
ဤေဳကညာစာတမ္းသည္
လူႛအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ႎိုင္ငံတကာရႁေထာင့္မႀေန၍ လၿမ္းဴခႂံႎိုင္သည့္ ပထမဆုံးေသာ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴပဌာန္းခဵက္ဴဖစ္ပၝသည္။ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ အပိုဒ္
(၆၈) အရ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ (Commission on Human Rights)
အပၝအဝင္ ကုလသမဂၢ အထူးေကာ္မရႀင္မဵားကို ဖဲၾႛစည္း တည္ေထာင္လာခဲ့သည္။
လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ကို ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္တၾင္ စတင္ဖဲၾႛစည္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရႀင္မႀ
ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတၾင္ပၝဝင္ေသာ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
လၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုေသာ
အဓိပၯာယ္မဵားကို
ဖၾင့္ဆိုရႀင္းဴပႎိုင္မည့္
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာလူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာ တမ္းကို ဴပင္ဆင္ ေရးဆဲၾရန္
တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမတကေတာ္ဴဖစ္သူ အယ္လီနာရိုးစဘဲ့ (Eleanor
Roosevelt)
၏
ေခၝင္းေဆာင္မႁဴဖင့္
ေရးဆဲၾခဲ့ေသာ
ထိုစာတမ္းအေပၞ
ကမၲာႛႎိုင္ငံမဵားက အထူးစိတ္ဝင္စားခဲ့ဳကသည္။
အစိုးရကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲၾႛမဵားႎႀင့္ အ႒ကိမ္႒ကိမ္
ေဆၾးေႎၾးတိုင္ပင္မႁမဵား လုပ္ေဆာင္အ႓ပီး ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္၊ ဇၾန္လတၾင္ ထိုေဳကညာ
စာတမ္းကို အ႓ပီးသတ္ႎိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမူဳကမ္းကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္အဖန္ဖန္ေလ့လာမႁမဵား
ဴပႂလုပ္အ႓ပီး ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေနႛတၾင္ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ ပဲရစ္ဴမိႂႚတၾင္
ကဵင္းပေသာ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံမႀေန၍ ထိုေဳကညာစာတမ္းကို
အတည္ဴပႂ ဴပဌာန္းႎိုင္ခဲ့သည္။ ႎိုင္ငံေပၝင္း ၄၈ ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ဘဲလတ္ရပ္၊
ခဵက္ကိုစလိုေဗးကီးယား၊ ပိုလန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ယူကရိမ္း၊
ဆိုဗီယက္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ယူဂိုစလားဗီးယားႎိုင္ငံ စသည့္ ႎုိင္ငံ (၈) ႎိုင္ငံတိုႛက
မဲမေပးဘဲ
ဳကားေနခဲ့ဳက႓ပီး
ကန္ႛကၾက္သည့္ႎိုင္ငံ
လံုးဝမရႀိဘဲ
အတည္ဴပဴပဌာန္းႎိုင္ခဲ့သည္။
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္းတၾင္
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
အေထၾေထၾႎႀင့္
အေဴခခံအခဵက္မဵား
ပၝဝင္သည္။
ထိုလူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းသည္
အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနႎႀင့္
ေလးစားလိုက္နာပၝမည္ဟု
သေဘာတူ
လက္မႀတ္ေရးထိုးရန္
လိုအပ္ေသာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဵႂိး

မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဳကညာစာတမ္းပၝအခဵက္မဵားကို တန္ဖိုးထားေစာင့္ေရႀာက္ရန္
ကမၲာ့ကုလသမဂၢအဖၾဲႛဝင္
ႎိုင္ငံတိုင္းတၾင္တာဝန္ရႀိသည္။
ကမၲာ့ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴပဌာန္းလိုက္ေသာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းသည္
လက္မႀတ္ေရးထိုးစရာ
လိုအပ္ေသာ
သေဘာတူစာခဵႂပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္ႎိုင္ငံမဆို
ကုလသမဂၢ
ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ေရးထိုးလိုက္႓ပီး
ကုလသမဂၢ
အဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံ
ဴဖစ္သၾားသည္ႎႀင့္တဴပႂိင္နက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းပၝ
အခဵက္မဵားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္သည္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မႀလၾဲ၍ မည္သည့္စာခဵႂပ္၊
မည္သည့္ဥပေဒကမႀ မလၿမ္းမိုးႎိုင္။ ဤေဳကညာစာတမ္းကို ႎိုင္ငံအစိုးရမဵား၏
လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ေလးစားလိုက္နာမႁကို
တိုင္းတာေသာ
စံခဵိန္စံညၿန္းအဴဖစ္
အသံုးဴပႂလာခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾ
ညီလာခံတၾင္သာမက လံုဴခႂံေရးေကာင္စီတၾင္ပၝ ကိုးကားဳကရသည္။ ႎိုင္ငံတကာ
ဥပေဒဆိုင္ရာ စာခဵႂပ္မဵားတၾင္လည္း ကိုးကားေဖာ္ဴပဳကသည္။ ႎိုင္ငံအေတာ္မဵားမဵား၏
ဖၾဲႛစည္းပံု
အေဴခခံဥပေဒမဵားတၾင္လည္း
ကိုးကားေဖာ္ဴပ
ေလ့ရႀိသည္။
ထိုႛဴပင္ႎိုင္ငံအေတာ္မဵားမဵား၏ ဥပေဒေရးဆၾဲမႁမဵားတၾင္လည္း ဳသဇာသက္ေရာက္မႁ
ရႀိသည္ကိုေတၾႛရ႓ပီး တခၝတရံ အမဵႂိးသားဥပေဒမဵား၏ အစိတ္အပိုင္းဴဖစ္လာ သည္။
ႎိုင္ငံအသီးသီး၏ ႎိုင္ငံေတာ္တရားရံုးမဵားတၾင္လည္း ဥပေဒအရ ကိုးကားလာ
ခဲ့ဳကသည္။
ထိုလူႛအခၾင့္အေရး
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္
လူသားတိုႛ၏
ႎိုင္ငံသားအခၾင့္အေရး၊
ႎိုင္ငံေရး
အခၾင့္အေရး၊
စီးပၾားေရး
အခၾင့္အေရး၊
လူမႁေရးအခၾင့္အေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁ
အခၾင့္အေရးမဵားကို
ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားသည္။ အပိုဒ္ေပၝင္း (၃၀) ပၝဝင္႓ပီး အပိုဒ္ (၁)ႎႀင့္ (၂)တိုႛသည္
လူႛအခၾင့္အေရး၏ အဓိပၯာယ္အယူအဆတိုႛကို ဖၾင့္ဆို ရႀင္းဴပထားသည္။အပိုဒ္ (၃) မႀ
(၂ရ) အထိသည္ အခၾင့္အေရးမဵားကို ေဖာ္ဴပထားသည္။ အပိုဒ္ (၂၈) မႀ(၃၀)
အထိသည္ ထိုအခၾင့္အေရးမဵား ေလးစားရန္၊ အဴခားသူမဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားကို
ေလးစားရန္၊ မည္သူမႀ မခဵႂိးေဖာက္ရန္ တာဝန္မဵားကို ရႀင္းလင္းေဖာ္ဴပထားသည္။
(၈၇) အမဵိႂးသမီးမဵားအား အဳကမ္းဖက္ဴခင္း (Violence Against Women)

အမဵႂိးသမီးမဵားအား
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရဴဖစ္ေစ၊

အဳကမ္းဖက္ဴခင္းဆိုသည္မႀာ
�အမဵႂိးသမီးမဵားအား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရဴဖစ္ေစ၊

�ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရဴဖစ္ေစ
အႎၨာယ္ဴဖစ္ေစေသာ၊
အနာတရခံစားေစေသာ၊
ခံစားေစရမည္ဟူ၍ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁမဵား အပၝအဝင္ ေဴခာက္လႀန္ႛသိမ္းသၾင္းမႁမဵား၊
၄င္းတိုႛ၏
လၾတ္လပ္မႁမဵားအား
မတရားဖယ္
ရႀားဴခင္းမဵားဴဖစ္ေစမႁ၊
ထိုသိုႛဴဖစ္ေစႎိုင္ေလာက္ေသာ
အဴပႂအမူမဵား
အားလံုးဟူ၍
၁၉၉၃
ခုႎႀစ၊္
ဒီဇင္ဘာလတၾင္
ကဵင္းပခဲ့ေသာ
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံ၏
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အဳကမ္းဖက္မႁ
ပေပဵာက္ေရး
ေဳကညာစာတမ္းတၾင္
အဓိပၯာယ္ဖၾင့္ထားသည္။
တနည္းအားဴဖင့္ဆိုေသာ္
အမဵႂိးသမီးႎႀင့္
အမဵႂိးသားမဵားအဳကား
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
တဆင့္နိမ့္ေသာအဴမင္ေဳကာင့္
ေပၞေပၝက္လာရေသာ မညီမ႖သည့္ အဳကမ္းဖက္မႁကို ဆိုလိုသည္။
၁၉၉၃ခုႎႀစ္ ကုလသမဂၢ ကမၲာ့လူႛအခၾင့္အေရး ညီလာခံတၾင္ ထိုကိစၤႎႀင့္
ပတ္သက္၍
ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ
ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳက႓ပီး
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
အိမ္ေထာင္အတၾင္းႎႀင့္ ဴပင္ပတိုႛတၾင္ အဳကမ္းဖက္မႁကို ကာကၾယ္ရန္ တင္ဴပခဲ့သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ဴခင္းဆိုင္ရာ ေဳကညာစာတမ္းကို ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ
(၂၀)
ရက္ေနႛတၾင္
ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾညီလာခံက
ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ၊္ မတ္လတၾင္ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အဳကမ္းဖက္မႁဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိကို ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္
ခန္ႛအပ္ခဲ့သည္။
ထိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာရႀိအား
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
အဳကမ္းဖက္ဴခင္း၏ အေဳကာင္းရင္းမဵားႎႀင့္ အကဵႂိးဆက္မဵား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္
တာဝန္လုပ္ပိုင္ခၾင့္
အဴပည့္အဝေပးခဲ့သည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားသည္
အဘယ္ေဳကာင့္အဳကမ္းဖက္ခံေနရသည္ကို အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရႀိက
သူမ၏ အစီရင္ခံစာတၾင္ ေအာက္ပၝအတိုင္း ဆိုထားသည္။
�
အမဵိႂးသမီးမဵားသည္
သူမတိုႛ၏လိင္ေဳကာင့္
အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္း၊
လိင္အဂႆၝအား ဖဵက္ဆီးဴခင္း စသည္တိုႛႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ အမဵႂိးသားမဵားႎႀင့္
ဆက္သၾယ္ေနမႁေဳကာင့္
အိမ္တၾင္းရႀိ
မိသားစုအတၾင္း
အဳကမ္းဖက္ဴခင္း၊
ဇနီးအားသတ္ဴဖတ္ဴခင္း စသည္တိုႛႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ လူမဵႂိးတမဵႂိး သိုႛမဟုတ္
အုပ္စုတစုဝင္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္း၊ လူမဵႂိးစုမဵားအားဖိႎႀိပ္ရာတၾင္
အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္းမဵားကို ရင္ဆိုင္ရသည္။

မိသားစုအတၾင္းတၾင္ အမဵႂိးသမီးဴဖစ္ရဴခင္းေဳကာင့္ ရိုက္ႎႀက္ဴခင္း၊ လိင္အရ
ေစာ္ကားခံရဴခင္း၊ အခၾင့္အေရးမဵား ဴငင္းပယ္ခံရဴခင္း၊ အလိုမတူဘဲ မိမိခင္ပၾန္းကလိင္
ဆက္ဆံဴခင္း စသည္တိုႛကိုဳကႂံေတၾႛရသည္။ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းတၾင္လည္း အဓမၳကဵင့္
ခံရဴခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ခံရဴခင္း၊ အဓမၳဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္ ေစခိုင္းခံရဴခင္း တိုႛကို
ရင္ဆိုင္ရသည္။
ႎိုင္ငံအတၾင္းတၾင္လည္း
အကဵဥ္းေထာင္အတၾင္း
အဓမၳကဵင့္ခံရဴခင္းမဵား၊
အမဵႂိးသမီးမဵားအား
ဖိႎႀိပ္ေသာဥပေဒမဵားႎႀင့္
ရင္ဆိုင္ရဴခင္းမဵားကို ဳကံႂေတၾႛသည္� ဟုဆိုထားသည္။
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁသည္ အမဵႂိးသမီးမဵားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာကဲၾဴပားမႁအရ
ခဲၾဴခားသတ္မႀတ္ဴခင္းေဳကာင့္
ဴဖစ္ေပၞလာေသာ
အေဳကာင္းအရာတခုပင္
ဴဖစ္သည္။
အဳကမ္းဖက္မႁသည္
ပံုသၸာန္မဵႂိးစံုဴဖင့္
ေနရာတိုင္း၊ ႎိုင္ငံတိုင္းတၾင္ ေတၾႛဴမင္ဴဖစ္ပၾားလဵက္ ရႀိသည္။ လက္ခံကဵင့္သံုးေနေသာ
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ
ဖိႎႀိပ္သည့္
ယဥ္ေကဵးမႁ
အစဥ္အလာအခဵႂိ၊ႛ
ဘာသာေရးကဵင့္စဥ္အခဵႂိႛႎႀင့္ ဥပေဒ အခဵႂတ
ိႛ ိုႛအဴပင္�ဖိုဝၝဒ� ႒ကီးစိုးလၿမ္းမိုးေနေသာ
ပတ္ဝန္းကဵင္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေန တခဵႂိက
ႛ
အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁကို
တၾန္းအားေပးေနသည္။
(၈၈) ဆိုးဝၝးလႀေသာပံုစံအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ ကေလးသူငယ္မဵားအား ခိုင္းေစဴခင္း (Worst
forms of Child Labor)
ဆိုးဝၝးလႀေသာ ပံုစံအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ ကေလးသူငယ္မဵားအား ခိုင္းေစဴခင္းဆိုသည့္
အဓိပၯာယ္ကို
၁၉၉၉
ခုႎႀစ္တၾင္
ဴပဌာန္းခဲ့ေသာ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ILO) ၏ သေဘာတူဆံုးဴဖတ္ခဵက္ အမႀတ္ ၁၈၂ (ILO
Convention - 182) ၌ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ ထိုေဖာ္ဴပထားခဵက္အရ အသက္ (၁၈)
ႎႀစ္ေအာက္ အရၾယ္ရႀိ ေယာက္ဵားကေလး၊ မိန္းကေလးမဵားအား (က) က႗န္ဴပႂဴခင္း၊
က႗န္သဖၾယ္ေစခိုင္းဴခင္း၊ အဓမၳလုပ္ အားေစခိုင္းဴခင္းႎႀင့္ စစ္ပဲမ
ၾ ဵားအတၾင္း တိုက္ခိုက္
ရန္အတၾက္ စစ္တပ္အတၾင္းဝင္ေရာက္ခိုင္းဴခင္း (ခ) ဴပည့္တန္ဆာသိုႛမဟုတ္
ညစ္ညမ္းစာေပမဵားတၾင္ အသံုးဴပႂဴခင္း၊ ဴမႃဆၾယ္ဴခင္းႎႀင့္ အသံုးဴပႂရန္အတၾက္
ကမ္းလႀမ္းဴခင္း၊ (ဂ) မူးယစ္ေဆးဝၝးလုပ္ငန္းအပၝအဝင္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမဵားတၾင္
အသံုးဴပႂဴခင္း၊
ဴမႃဆၾယ္ဴခင္းႎႀင့္
အသံုးဴပႂရန္အတၾက္
ကမ္းလႀမ္းဴခင္း၊
(ဃ)
ကေလး၏ကဵန္းမာေရး၊
လံုဴခႂံေရးႎႀင့္
စိတ္ဓာတ္ပိုင္းတိုႛကို
ထိခိုက္အႎၨရာယ္ဴဖစ္ေစသည့္
လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္
ေစခိုင္းဴခင္းစသည္တိုႛသည္

ဆိုးဝၝးလႀေသာ ပံုစံအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ ကေလးသူငယ္မဵားအား ခိုင္းေစဴခင္းေဴမာက္ပၝသည္။
ကေလး၏ကဵန္းမာေရး၊
လံုဴခႂံေရးႎႀင့္
စိတ္ဓာတ္ပိုင္းတိုႛကို
ထိခိုက္အႎၨရာယ္ဴဖစ္ေစသည့္
လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္
ေစခိုင္းဴခင္းကို
အေသးစိတ္
ရႀင္းလင္းထားရာတၾင္ ထိုလုပ္ငန္းခၾင္မဵႂိးသည္ ကေလးမဵား၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႎႀင့္
ကာမပိုင္းဆိုင္ရာကို
ေစာ္ကားမတရားဴပႂကဵင့္
ခံႎိုင္ရသည့္အလုပ္၊
အကဵဥ္းအကဵပ္အတၾင္း
ပိတ္ေလႀာင္ထားေသာေနရာမဵႂိး၊
အႎၨရာယ္႒ကီး၍
ဴမင့္မားေသာ ေနရာမဵႂိး၊ ေရေအာက္၊ ေဴမေအာက္ စသည့္ ေနရာမဵႂိးတၾင္
လုပ္ရသည့္အလုပ္၊
ကဵန္းမာေရးႎႀင့္
မညီႌၾတ္သည့္
ပတ္ဝန္းကဵင္အတၾင္း
လုပ္ရသည့္အလုပ္၊ အႎၨရာယ္ ရႀိေသာအရာ ဝတၨႂမဵားအဳကား လုပ္ရသည့္အလုပ္၊
အခဵိန္ဳကာဴမင့္စၾာလုပ္ရဴခင္း၊ ညအခဵိန္လုပ္ရဴခင္း၊ ပိတ္ေလႀာင္မၾန္းဳကပ္ေနေသာ
ေနရာမဵားတၾင္
လုပ္ရဴခင္းစသဴဖင့္
အလၾန္ခက္ခဲေသာ
အေဴခအေနမဵားတၾင္
လုပ္ရေသာအလုပ္ (အိမ္တၾင္းမႁအလုပ္ ကူရန္အတၾက္ အလုပ္ရႀင္၏ ေနအိမ္တၾင္
သၾားေရာက္ေနထုိင္
အလုပ္လုပ္ရသည့္ကေလးမဵႂိးသည္
ဤအခဵက္ႎႀင့္
အဳကႂံးဝင္သည္) စသည္တိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။
သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ထိုးထားေသာ အဖဲၾႛဝင္ႎိုင္ငံမဵားအေနဴဖင့္
ထိုေစခိုင္းဴခင္းမဵား လံုးဝ ပေပဵာက္ေစရန္အတၾက္ အခဵိန္ကာလတခုကို သတ္မႀတ္႓ပီး
အစီအစဥ္မဵားကိုလည္း စနစ္တကဵခဵမႀတ္ကာ ေဆာင္ရၾက္သၾားရမည္ဴဖစ္သည္။
ထိုသိုႛ
လုပ္ေဆာင္ရာတၾင္
မိမိႎိုင္ငံအတၾင္းရႀိ
ကေလးအလုပ္သမား
အေဴခအေနမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ေသာ
သတင္းမဵား၊
အခဵက္အလက္မဵားကို
စုေဆာင္းရန္၊
ႎိုင္ငံတကာအဖဲၾႛ
အစည္းမဵားႎႀင့္ပူးေပၝင္း၍
ထိုသတင္းမဵားကို
ဖလႀယ္ဴခင္း၊
ကဵႃးလၾန္သူမဵားကို
အဴပစ္ေပးဴခင္းတိုႛကို
လုပ္ေဆာင္ရန္၊
အလုပ္ရႀင္အလုပ္သမား
အဖဲၾႛအစည္းမဵားႎႀင့္
အဴခားလူထုအဖဲၾႛမဵားအဳကား
ထိုကိစၤအေဳကာင္း
ပိုမိုနားလည္လာေအာင္
လႁံႛေဆာ္ရန္၊
ထိုကိစၤကို
တိုက္ဖဵက္ရာတၾင္
အေကာင္းဆံုးေသာ
နည္းလမ္းမဵားကို
ေဖာ္ေဆာင္၍
အမဵားသိေအာင္ ဴဖန္ႛေဝရန္ႎႀင့္ ထိုသိုႛေစခိုင္းခံရေသာ ကေလးမဵား၏ မိဘမဵားႎႀင့္
အရၾယ္ေရာက္႓ပီး သားမိသားစုဝင္မဵားကို အလုပ္အကိုင္မဵား ဖန္တီးေပးဴခင္းႎႀင့္
သက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းအတတ္မဵား သင္ဳကားေပးရန္တိုႛ ပၝဝင္သည္။

