
ဥပေဒေရးဆြသူဲမ်ားႏွင့္သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္နိ

ဒါန္းလမ္းညွြနူ္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေရး 
မူ၀ါဒလမ္းညြန္    

လူေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

ရာဇ၀တ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)



လူေမွာင္ခုိတင္သြင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရာဇ
 ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)ကုိ ၂၀၁၂ တြင္ဖြ ဲ ့စည္းခဲ့ၿပီး၊
 ၾသစေတးလ်ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားအစုိးရတုိ ့က စုေပါင္းသဘာပတိအျဖစ္ တာ၀န္ယူ
 ထားေသာ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိ ထားေသာ ေဒသဆုိင္ရာအ
 တုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အဖြ ဲ ့၀င္စုစုေပါင္း ၄၅ ထက္ပုိေသာႏုငိ္ငံမ်ားႏွင့္
 အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားျဖင့္  ဖြ ဲ ့စည္းထားပါသည္။ 
 ဤမူ၀ါဒလမ္းညြန္နဲ ့ပတ္သက္၍  ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္မွ
 ေဒသဆုိင္ရာပံ ့ပုိးမႈရုံး(RSO) သုိ ့ ပုိ ့သႏုငိ္ပါသည္။
  
 အီးေမးလ္။ info@rso.baliprocess.net 
 RSO ဝတ္ဆိုက္
 http://www.baliprocess.net/regional-support-office
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အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား
ဤေပၚလစီလမ္းညႊန္ကုိ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)အဖြ ဲ ့၀င္မ်ားက စုစည္းတင္ျပထားၿပီး၊ ေဒသဆုိင္
ရာေထာက္ပံ့ေရးရုံးက ေထာက္ပံ့ထားၿပီး၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြေဲရးေကာ္မတီ(Bali Process Policy 
Guides Drafting Committee) က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါအဖြ ဲ ့၀င္မ်ားျဖင့္ဖြ ဲ ့စည္းထားပါသည္။

Lalu Muhamad Iqbal, 
အင္ဒုိနီးရွားႏုငိ္ငံသားမ်ားႏွင့္ဥပေဒေရးရာအေဆာက္အုံမ်ားကာ
ကြယ္ေရးအတြက္ ေခတၱဒါရုိက္တာ၊ ႏုငိ္ငံျခားေရးေရာ၀န္ၾကီး၊
အင္ဒုိနီးရွား(ပူးတြသဲဘာပတိ)

Jonathan Martens, 
ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား အေထာက္အကူတပ္ရဲ ့ဦးေဆာင္၊
အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာရုံး၊ ေရႊ ့ေျပာင္း 
ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ႏုငိ္ငံတကာအဖြ ဲ ့အစည္း(ပူးတြသဲဘာပတိ)

Megan Chalmers,
ရာထူးၾကီးဥပေဒေရးရာအရာရွ ိ၊
လူသားမ်ားဆုိင္ရာျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအပုိင္း
ႏုငိ္ငံေတာ္ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ဌာန၊
ၾသစေတးလ်

Mohamed Shifan,
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအၾကီးအကဲအရာရွ ိ၊ 
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အျခားႏုငိ္ငံသုိ ့ေျပာင္း
ေရႊ ့အေျခစုိက္ေနထုိင္ျခင္းဌာန၊ ေမာလဒုိက္

Robert Larga,
လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္စည္းမ်ဥ္းေရးဆြေဲရးဒါရုိက္တာ၊
ဖိလစ္ပုိင္ႏုငိ္ငံရပ္ျခားအလုပ္သမားငွားရမ္းျခင္းစီမံခန္ ့ခြ ဲျခင္း၊ 
ဖိလစ္ပုိင္

Pinthip Leelakriangsak Srisanit,
အမ်ားျပည္သူတရားစြေဲရးေရွ ့ေန၊
ႏုငိ္ငံတကာေရးရာဌာန၊ 
ႏုငိ္ငံေတာ္ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ရုံး
ထုိင္း

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြေဲရးေကာ္မတီမွထပ္မံျဖည့္စြက္အေထာက္အ
ကူမ်ားအတြက္
Tim Howe,
IOM စီမံကိန္းဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္သူ၊ 
ေဒသဆုိင္ရာေထာက္ပံ့ေရးရုံး
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နိဒါန္း
၂၀၀၂မွအစပ် ိဳးခဲ့ၿပီးေနာက္၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လူေမွာင္ခုိမႈႏွင့္ႏုငိ္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာဘာ 
လီမူ၀ါဒကုိ လူအမ်ားက အထူးေလ့လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဗ်ဴဟာႏွင့္လက္ေတြ ့ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈတုိ ့ကုိတုံ ့ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါသည္။ ဤအခမဲ့ညီလာခံတြင္ အဖြ ဲ ့့၀င္ ၄၈ ႏုငိ္ငံ
ႏွင့္ႏုငိ္ငံတကာအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား၊ ႏုငိ္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားပါ၀င္
ၾကပါသည္။

ဘာလီမူ၀ါဒဆုိင္ရာရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ (Ad Hoc Group)ညီလာခံတြင္၊ အထက္တန္းအရာရွတိုိ ့က လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားေဖာ္
ထုတ္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေပၚလစီလမ္းညႊန္ခ်က္တုိ ့ကုိ ဘာလီေဒသဆုိင္ရာရုံး(RSO)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ေထာက္ခံေျပာဆုိပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္အျပင္၊ RSOရုံးမွ အင္ဒုိနီးရွားအစုိးရႏွင့္ ႏုငိ္ငံတကာေရႊ  ့ေျပာင္းမႈအဖြ ဲ ့အစည္း
(IOM)မွ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာမူၾကမ္းေကာ္မတီကုိ ေပၚလစီလမ္းညႊန္ခ်က္မူၾကမ္းေရးဆြရဲန္ ဖြ ဲ ့စည္းပါသည္။
အဆုိပါ မူၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ၾသစေတးလ်၊ ေမာလဒုိက္၊ ဖီလစ္ပုိင္ႏွင့္ ထုိင္းႏုငိ္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ပါ
သည္။

အဆုိပါေကာ္မတီသည္ ၆-လအတြင္း ၄-ၾကိမ္ ေတြ ့ဆုံခဲ့ၿပီး လကူကုန္ကူးခံရသူမ်ားရွာေဖြေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္
ရန္ ပဏာမလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြပဲါသည္။ အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ဘာလီမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အၾကံ
ေပးရန္ ဘာလီအဖြ ဲ ့၀င္မ်ားႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကုိ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးပါသည္။ ဤကိစၥကုိ ဘာလီမူ၀ါဒ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ ၌၊
ထုိင္းႏုငိ္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ့တြင္ ၂၀၁၅ မတ္လ ၂၃ မွ ၂၅ ထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားက လူကုန္ကူးခံရ
သူမ်ားရွာေဖြေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဆုိပါေပၚလစီလမ္းညႊန္မႈတုိ ့က အသုံး၀င္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကပါသည္။
အဖြ ဲ ့၀င္မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္မ်ားကုိတုန္ ့ျပန္ေသာအားျဖင့္ အဆုိပါေကာ္မတီသည္ မူၾကမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြပဲါသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ရွာေဖြေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး ဘာလီမူ၀ါဒအဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့မွ ေကာင္းေသာလက္ေတြ ့ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရး
ဆြ ဲျခင္းအတြက္ ဤေပၚလစီလမ္းညႊန္က ႏုငိ္ငံတကာႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ရန္ ပံ့ပုိးပါသည္။ ၂၀၁၃ ဧၿပီလ ပဥၥမအ
ၾကိမ္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ ညီလာခံေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အညီ ဤလမ္းညႊန္မ်ားသည္ ဘာလီလမ္းညႊန္ဒုတိယတြအဲျဖစ္ တည္ရွ ိ
ေနပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ ဘာလီအဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံရွ ိ ေအဂ်င္စီမ်ား ရည္ညႊန္းအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ျပဳစုထားပါ
သည္။

Lisa Crawford 
RSO တြဘဲက္မန္ေနဂ်ာ (Australia)

Bebeb A.K.N. Djundjunan 
RSO တြဘဲက္မန္ေနဂ်ာ (Indonesia)

နိဒ
ါန္

း
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 အတုိေကာက္မ်ားႏွင့္အက်ဥ္းခ်ဳးံမ်ား 
ASEAN အေရွ ့ေတာင္အာရွႏုငိ္ငံမ်ားအဖြ ဲ ့အစည္း

Bali Process
(ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္)

လူေမွာင္ခုိသြင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ
ျခင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္

ILO ႏုငိ္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအဖြ ဲ ့အစည္း

IOM ေျပာင္းေရႊ ့ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဖြ ဲ ့စည္းထားေသာႏုငိ္ငံတကာ
အဖြ ဲ ့အစည္း

NGO အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္း

MOU နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

Organized Crime 
Convention

ႏုငိ္ငံမ်ားဆုိင္ရာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စနစ္တက်ဖြ ဲ ့စည္းက်ဴး
လြန္ထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ကုလသမဂၢကြန္ဗန္းရွင္း

RSO ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)ရဲ  ့ေဒသဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈရုံး

Trafficking in 
Persons Protocol

ႏုင္ိငံစပ္ၾကားစုစည္းလုပ္ေဆာင္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ကုလ
သမဂၢမဟာမင္းၾကီးရုံးက အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေရးဆြထဲားေသာလူ
ကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရး၊ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ေပး
ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ

UN ကုလသမဂၢ

UNHCR ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီး

UNODC မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံး
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ေပၚလစီလမ္းညြန2

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
လူကုန္ကူးမႈ၏သားေကာင္တစ္ဦးဆုိသည္မွာ၊ အထူးသျဖင့္အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းကုိ
ကာကြယ္ဖုိ ့၊ ႏွပိ္ကြပ္ဖုိ ့ႏွင့္အျပစ္ေပးဖုိ ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ ပရုိတုိေကာလ္(Protocol)အတုိင္း လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူကုိ ဆုိလုိ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ မေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ျခင္းရဲ ့ရလဒ္ဟာ သူတုိ ့ေတြကုိ လူကုန္ကူးသူေတြရဲ  ့လက္ထဲမွာ
ဆက္လက္အသုံးခ်ခံရဖုိ ့ႏွင့္သူတုိ ့ရဲ  ့ခံစားပုိင္ခြင့္ရွတိဲ့ အကူအညီနွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိ ့ကုိလည္း တားဆီးသ
လုိျဖစ္ပါသည္။ အဲ့ဒါအျပင္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ လူကုန္ကူးသူေတြကုိတရားစီရင္ဖုိ ့လုိအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္သက္ေသအေထာက္အထားေတြကုိ စုေဆာင္းရန္အဟန္ ့အတားျဖစ္ေစပါသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ မည္သူမည္၀ါေတြျဖစ္
 ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေရးသည္ ဤေလးနက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈကုိတားဆီးေရး၊ တရားစြဆဲုိဖုိ ့ႏွင့္ ၄င္းတုိ ့၏သားေကာင္
မ်ားကုိ ကူညီရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ဖုိ ့မရွမိျဖစ္လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

တရားစီရင္သူေတြဟာ ဥပေဒမွာ လူကုန္ကူးမႈကုိဘယ္လုိျပဌာန္းထားသည္ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူေတြၾကံဳေတြ ့ႏုငိ္တဲ့ကြ ဲျပား
ျခားနားေသာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းပုံစံမ်ားကုိ နားလည္ေသာအခါ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ပုိၿပီးေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ေျခရွပိါသည္။ ဤ
မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ဟာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွတိဲ့ပုံစံမ် ိဳးစုံအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ဆီေလ်ာ္စြာတင္ျပထားသည္။ ဤလမ္းညႊန္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းရဲ ့သားေကာင္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုိ က်ယ္ျပန္ ့ေသာေ၀ါဟာရအျဖစ္နားလည္
ထားသည္။ ဒါဟာ ပထမဆုံးထိေတြ ့ခ်နိ္မွာ ကနဦး စိစစ္ျခင္း၏ျဖစ္စဥ္၊ အစဦးကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ
သားေကာင္လုိ ့ယူဆတဲ့အတြက္ ေပးအပ္ေသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ ့အတြက္ အက်ဳးံ၀င္ေစသည္။ ၄င္းအျပင္၊ ဒါ
ဟာ လူတစ္ဦးရဲ ့အဆင့္အေနအထားကုိ ပုိၿပီးသက္ေသာအေထာက္အထားမ်ား ေပၚေပါက္လာတာနဲ ့အတည္ျပဳေစၿပီး၊ 
တစ္ခ် ိဳ ့ကိစၥေတြမွာဆုိလွ်င္ ဥပေဒတရားေရးစီရင္ခ်က္အဆုံးသတ္မွာ အဲ့ဒီ ပုဂိၢဳလ္ဟာ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ တရား၀င္
အတည္ျပဳႏုငိ္ပါသည္။

 ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထပ္မံစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ အစပ် ိဳးတဲ့အေနနဲ ့လူကုန္ကူးမႈ၏အညႊန္းကိန္း ‘indicators’
မ်ား အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကူညီႏုငိ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားပါ လူကုန္
ကူးခံရသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ ့အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္၊ အသုံးခ်ခံပုံစံမ် ိဳးစုံပါ၀င္ေသာ နမူနာညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ အဆုိ
တင္သြင္းထားသည္။ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားႏွင့္ ဤမူ၀ါဒကုိ သူတုိ ့့ၾကံဳေတြ ့ႏုငိ္ေသာ အေျခအေနမ်ားအလုိက္ လုိအပ္
 ေသာလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာခ်နိ္ထြာၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား( state holders)ႏွင့္
ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။

ျပည္နယ္အစုိးရေတြရဲ ့အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ဖုိ ့ဆုိေသာ္ျငားလည္း အစုိးရမဟုတ္ေသာ
ႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားဟာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုငိ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းေတြ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ ့ပါ၀င္ႏုငိ္တဲ့ အရာျဖစ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုငိ္တဲ့ အေရးပါအခန္းက႑အတြက္ႏွင့္၊ အာဏာ
ပုိင္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားၾကား တံတားအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ နယ္စပ္၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္
 ေရး၊ အလုပ္သမားထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္ဆံရာတြင္ တာ၀န္ရွသိူမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္နယ္၏ေရွ ့
တန္းအာဏာပုိင္မ်ားကုိ သင့္ေတာ္သလုိသင္တန္းေပးသင့္ၿပီး၊ သံသယရွတိဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ သူတုိ ့ရဲ ့ပုဂိၢဳလ္ေရး
၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအလုိက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး၊ သူတုိ ့ရဲ ့ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိရုိေသေလးစားၿပီး ေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ရန္
အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္မႈေတြႏွင့္ တပ္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာအဖြ ဲ ့၀င္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား သတိျပဳမိေစ
ဖုိ ့ႏွင့္ ျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွတိဲ့ လူကုန္ကူးမႈရဲ ့သားေကာင္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တတ္ဖုိ ့ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ ့
ရည္ရႊန္းဖုိ ့ အသိေပးသင့္သည္။
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အပုိင္း ၁။
လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူေတြကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဒါန္း
၁.၁။ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ
လူကုန္ကူးျခင္းဟာ တရားမ၀င္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ပုံစံမ် ိဳးစုံျဖင့္ ေပၚေပါက္ေလ့ရွ ိၿပီး၊ နယ္ပယ္မ်ားအလုိက္ မတူညီေသာ စရုိက္လကၡ
ဏာမ်ားေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းမ် ိဳးစုံျဖစ္တဲ့ စုိက္ပ် ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္
ျပဳစုျခင္းႏွင့္ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း၊ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္အားကစား၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အစရွသိည္တုိ ့တြင္ အသုံးခ်ခံရသည္။ လူေတြဟာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္စည္း (သုိ ့) ႏုငိ္ငံတြင္း
နယ္နိမိတ္မ်ားျဖတ္သန္းစဥ္ အသုံးခ်ခံရႏုငိ္သည္။ အလြယ္တကူလူကုန္ကူးခံရဖုိ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွေိသာ္ျငားလည္းပဲ၊ မွတ္ပုံမတင္
ထားေသာေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြ၊ လူနည္းစုမ် ိဳးႏြယ္ေတြႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမရွေိသာ ကေလးငယ္မ်ား အစရွသိည့္အုပ္
စုေတြဟာ အသုံးခ်ခံရႏုငိ္သည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ရဖုိ ့ပုိမ်ားပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ ေယာက္်ားမိန္းမခြ ဲျခားဆက္ဆံ
ခံရျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမဲ့ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ေမြးစားရင္းမ်ားကုိ စနစ္တက်မွတ္ပုံတင္မတင္ႏုငိ္ျခင္းမ်ား စသည့္အခ်က္
အလက္ေတြဟာလည္း လူကုန္ကူးခံရဖို ့အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိမ်ားေစပါသည္။ လူကုန္ကူးသူေတြဟာ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမ၊ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ၊ လူမ် ိဳး၊ လူမ် ိဳးစု(သုိ ့)ဇစ္ျမစ္၊ မသန္စြမ္းမႈ(သုိ ့)အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ မေထာက္ရႈမငဲ့ညာပဲ မည္သူ ့ကုိမဆုိ 
သားေကာင္အျဖစ္အသုံးခ်ႏုငိ္ပါသည္။ အရုိးရွင္းဆုံးအေနႏွင့္ဆုိရလွ်င္ လူကုန္ကူးခံရသူဆုိသည္မွာ လူကုန္ကူးသူေတြရဲ ့ပစ္မွတ္အျဖစ္ 
အသုံးခ်ခံရသူေတြကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အပုိင္း(၁.၂)အရ၊ ကာကြယ္တားဆီးေရးသေဘာတူညီခ်က္၊ လူကုန္
ကူးသူမ်ားကုိ ႏွမိ္နင္းေရးႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈတားဆီးေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားဟာ 
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္။ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္လူကုန္ကူးခံရသူေတြ
ဟုယူဆသူေတြကုိကုသေရးအတြက္မွတ္ခ်
က္တစ္ခု မိတ္ဆက္ေပးေရး

လူကုန္ကူးခံရသူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ခ်မွတ္ထား     
ေသာႏုငိ္ငံေတာ္မူ၀ါဒမ်ား အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေအာက္ပါလုပ္
ပုိင္ခြင့္ကုိေပးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ လူပဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္
ေယာက္ဟာ ကုန္ကူးခံရတယ္လုိ ့သံသယျဖစ္ရင္ အဲ့ဒီသူ
(သုိ ့)သူမကုိ ကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ကနဦးအကူ
အညီႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမွား ေဆာင္ရြက္
ႏုငိ္ရန္။

သုိ ့ေပမဲ့ တစ္ကယ့္လက္ေတြ ့မွာေတာ့ အဲ့ဒီလုိျပစ္မႈေတြရဲ ့က်ဴး
လြန္ျခင္းခံရသူေတြကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖုိ ့အၿမဲမလြယ္ကူပါ။ ဘာ 
သာစကား(သုိ ့)ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ေရးစိမ္ေခၚ
မႈမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသူေတြကုိယ္တုိင္အာဏာပုိင္မ်ားကုိ
ေၾကာက္ရြ ံ ့မႈ(သုိ ့)မယုံၾကည္မႈမ်ား။ အထူးသျဖင့္ပထမဆုံးထိေတြ ့  
ခ်နိ္တြင္ ဖြင့္ဟမေျပာဆုိျခင္း စသည့္အခ်က္ေတြဟာ အဟန္ ့အ
တားျဖစ္ေစသည္။ သူတုိ ့ရဲ  ့အေတြ ့အၾကဳေံပၚမူတည္ၿပီ လူေတြ
ဟာ သူတုိ ့ကုိယ္သူတုိ ့ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ(သုိ ့)အသုံးခ်ခံရသူ
ေတြအျဖစ္ စဥ္းစားခ်င္မွစဥ္းစားမိလိမ့္မည္။ တစ္ခ် ိဳ ့ေတြကေတာ့
သူတုိ ့ရဲ ့သေဘာတူညီခ်က္ရရွဖိုိ ့အက်ပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္မႈ(သုိ ့)
လွည့္ျဖားမႈေတြသုံးေသာ္ျငားလည္း၊ အေျခအေနေတြကုိ လက္ခံ
သေဘာတူခဲ့တယ္လုိ ့ပဲယုံၾကည္လိမ့္မည္။ထုိသုိ ့ေသာအေၾကာင္း
ျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 
ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ပါ။

သူ(သုိ ့့)သူမတစ္ဦးဦးဟာ လူကုန္ကူးခံရႏုငိ္တဲ့အေျခအေနမွာရွတိယ္လုိ ့သံသယရွခိဲ့ေသာ္၊ အဲဒီသူဟာ လူကုန္ကူးသူေတြရဲ့ သားေကာင္ျဖစ္
ေၾကာင္း ယူဆျခင္းဟာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ ့ေသာယူဆခ်က္ျဖစ္တဲ့၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ လူကုန္ကူးသူ
ေတြရဲ့သားေကာင္ ျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွတိယ္ဆုိတဲ့ယူဆခ်က္ေၾကာင့္၊ အာဏာပုိင္မ်ားအေနနဲ ့သူ(သုိ ့)သူမကုိ အကူအညီႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေရးလုိအပ္သူအျဖစ္ ဆက္ဆံလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေနာင္က်ရင္ ထုိသုိ ့ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မလုိအပ္ဘူး၊ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ 
မသတ္မွတ္ေတာ့ဘူးဆုိလွ်င္ ေပးထားေသာအကူအညီမ်ား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုငိ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦးအျဖစ္ လကၡဏာျပသူဟာ 
အျခားရာဇ၀တ္မႈေတြျဖစ္တဲ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ ျပန္ေပးဆြမဲႈ စသည္တုိ ့ရဲ့ သား
ေကာင္လဲျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွသိည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးဟာ လူကုန္ကူးမႈရဲ့သားေကာင္မျဖစ္ပဲ အျခားရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုရဲ့သားေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆုံးျဖတ္လွ်င္၊ ထုိသူ(သုိ ့)သူမကုိ ပုိၿပီးသင့္ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အပံ့၀န္ေဆာင္မႈဘက္သုိ ့ေျပာင္းလဲေပးႏုငိ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈ၏ သား
ေကာင္မ်ားဟာ မူလဇစ္ျမစ္ႏုငိ္ငံျပင္ပမွာ ျဖစ္ႏုငိ္ၿပီး၊ လူမ် ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏုငိ္ငံသား၊ လူမႈေရးရာအဖြ ဲ ့တစ္ခုခုရဲ့အဖြ ဲ ့၀င္(သုိ ့) ႏုငိ္ငံေရးအျမင္ေၾကာင့္
လည္း မူလဇစ္ျမစ္ႏုငိ္ငံမွာ ညွဥ္းဆဲႏွပိ္စက္ျခင္းခံရႏုငိ္တဲ့ ေၾကာက္ရြ ံ ့မႈဟာ ေကာင္းေကာင္းတည္ေဆာက္လိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ ကိစၥမ်ား
တြင္ ၎သူတုိ ့ကုိ ခုိလႈခံြင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆီသုိ ့ရည္ညြန္းဖုိ ့လုိအပ္ပါသည္။

1 ဤစာေစာင္တစ္ေလွ်ာက္ သုံးႏႈန္းထားေသာ ‘human trafficking’ ေ၀ါဟာရသည္ အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ျပဌာန္းထားေသာ
  (Trafficking in Persons Protocol)၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ လူကုိယ္တုိင္ကူးခံရျခင္း ‘Trafficking in persons’ ကုိညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ေပၚလစီလမ္းညြန4

လူကုန္ကူးမႈၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရသူမ်ားဟာ ရာဇ၀တ္မႈ၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ႏုငိ္ငံ၏ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္၍ လိုအပ္သ 
လုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ ရာဇ၀တ္မႈ၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္ျခင္းအျပင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားဟာ သူတို ့၏လူ ့ 
အခြင့္အေရးအလြသံုဲးစားမႈၾကံဳေတြ ့ၾကေပမည္။ ၿပီးေတာ့ အျခားေသာထိခုိက္နာက်င္မႈမ်ားျဖစ္ေသာရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ(သို ့) 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆင္းရဲဒုကၡ၊ ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရတဲ့အရွက္ခြ ဲျခင္း(သို ့)အမည္းစက္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရဆံုးရႈ ံးမႈ 
အစရွသိည္တို ့ကိုလည္းေတြ ့ၾကံဳခံစားၾကေပလိမ့္မည္။

လူကုန္ကူးသူကိုေဖာ္ထုတ္၊ ဖမ္းမိ၊ တရားစြ(ဲသို ့)ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္ေစ၊ ၿပီးေတာ့ လူကုန္ကူးသူႏွင့္ကူးခံရ 
သူၾကားမွာ ေဆြမ် ိဳးေတာ္စပ္မႈရွသိည္၊ မရွသိည္ျဖစ္ေစ၊ ကူးခံရသူကုိသားေကာင္အျဖစ္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏အသိပညာေပး 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမဟုတ္ဟု စဥ္းစားခံရသူပုဂၢ ိဳလ္မ်ားဟာ အျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္ႏုငိ္သည့္ 
အတြက္ အကူအညီႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလုိအပ္ေကာင္းလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ
 ေဖာ္ထုတ္ေနသူမ်ားကုိ ဆက္စပ္ေသာရာဇ၀တ္မႈအမ် ိဳးအစားမ်ားကုိသတိျပဳမိေစဖုိ ့ႏွင့္လုိအပ္သလုိေဆာင္ရြက္
 ႏုငိ္ရန္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားတပ္ဆင္ေပးရပါလိမ့္မည္။

ဒ႑ာရီ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပုိမုိသိရွလိုိပါက
ၾကည့္ရန္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြအျဖစ္စဥ္းစားရန္ 
လူေတြဟာ ႏုငိ္ငံတကာနယ္နိမိတ္ကုိ 
ျဖတ္သန္းရမည္။  

လူကုန္ကူးျခင္းဟာျပည္တြင္းေရး
သုိ ့)ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈတစ္ခုအျဖစ္ေက်ာ္ၾကား
တဲ့ႏုငိ္ငံတစ္ႏုငိ္ငံ၏နယ္နိမိတ္အတြင္းလဲေပၚေပါက္
ႏုငိ္တယ္။

၁.၂။ လူကုန္ကူးမႈအဓိ
       ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားသာ
လွ်င္လူကုန္ကူးျခင္းရဲ့သားေကာင္ျဖစ္ႏုိ
င္သည္။

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနႏွင့္မီဒီယာ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလး      
သူငယ္မ်ား၏လူကုန္ကူးမ ႈအေပၚအာရံုစိုက္ထားပါ 
သည္။ သို ့ေပမဲ့ အမ် ိဳးသားတို ့သည္လည္း အထူးသ ျဖင့္ 
အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေနရာတြင္အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
အသံုးခ်ျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းခံေနရပါသည္။

၁.၂။ လူကုန္ကူးမႈအဓိ
       ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

၁.၃။ အသုံးခ်ခံရျခင္းပုံစံ 
မ် ိဳးစုံကုိနားလည္ 
သေဘာေပါက္ျခင္း

လူကုန္ကူးခံရသူအားလုံးဟာလိင္ပုိင္း
ဆုိင္ရာတြင္အသုံးခ်ဖုိ ့အတြက္ကုန္ကူး
ျခင္းခံရပါသည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးခ်ဖုိ ့အတြက္လူကုန္ကူးျခင္းဟာ
လူကုန္ကူးမႈရဲ့သိသာေသာအစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေပမဲ့၊ လူ
ေတြကုိ အတင္းအဓမၸလုပ္အားေပး၊ကျွန်စနစ် (သို့)
ပုံစံတူအသုံးခ်မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ ကၽြန္၊ အခုိင္းအေစ၊ ကုိယ္
တြင္းအဂၤါမ်ားဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအသုံးခ်ခ်က္
မ်ားအတြက္လဲကုန္ကူးခံရပါသည္။

၁.၃။ အသုံးခ်ခံရျခင္းပုံစံ 
မ် ိဳးစုံကုိနားလည္
သေဘာေပါက္ျခင္း

၂ ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိရွလိုိပါက ‘ Global Report on Trafficking in Persons ’ ၊ UNODC ၊ ၂၀၁၄၊ 
‘ ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology ’ ၊ ILO ၊ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ‘ Trafficking in Persons Report 2014 ‘ ၊ 
အေမရိကန္ အစုိးရ၊ ျပည္နယ္ဦးစီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်က္ေရးရုံး၊ ၂၀၁၄။

ဇယား ၁။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ဒ႑ာရီႏွင့္အျဖစ္မွန္ J
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၃ ကၽြန္စနစ္ကဲ့သုိ ့ေသာက်င့္ထုံးမ်ားေ၀ါဟာရကုိ ‘ ၁၉၅၆ Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutio- ns and Practices Similar to Slavery 

(Supplementary Convention) ’ ၏အပုိင္း ၁.၃ တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသ.

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာလူအားလုံးဟာလူကုန္
ကူးခံရသူေတြျဖစ္တယ္။   

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးခ်ဖုိ ့လူကုန္ကူးခံရျခင္းဟာလူလူ
ကုန္ကူးမႈ၏အသုံးအမ်ားဆုံးႏွင့္ျမင္ႏုငိ္ေသာပုံစံ မ်ားတ
စ္ခု ျဖစ္ေပမဲ့လိင္လုပ္ငန္းမ ွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့လူအားလံုး
ဟာေတာ့လူကုန္ကူးခံရသူေတြမဟုတ္ပါ။တားျမစ္ထားေ
သာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့အက်ပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္မႈ(သို ့)
လွည့္စားျခင္းစသည္တို့ကိုအ သုံးျပဳ၍တစ္ဦးတစ္ေယာက္
ဟာ(အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ)လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အသုံးခ်ဖုိ ့အ တြက္ကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ျပသျခင္းျဖစ္ပါသ
ည္။

၁.၃။ အသုံးခ်ခံရျခင္းပုံစံ 
         မ် ိဳးစုံကုိနားလည္ 
         သေဘာေပါက္ျခင္း

၃.၃။ လူကုန္ကူးမႈညႊန္း
         ဆုိခ်က္မ်ား 

အေထာက္အထားမဲ့ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္
သူေတြအားလုံးဟာလူကုန္ကူးခံရသူေတ
ဖစ္တယ္။ ပုံမွန္အေျခအေနေတြမွာရွတိဲ့ 
ေရႊ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြဟာလူကုန္ကူး
ခံရသူေတြမျဖစ္ႏုငိ္ပါ။

လူေတြကုိအသုံးခ်ဖုိ ့အတြက္ပုံမွန္မဟုတ္ေသာနည္းလ
မ္းျဖင့္ႏုငိ္ငံတြင္းသုိ ့ေခၚသြင္းလာေပမဲ့၊ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ႏုငိ္ငံတစ္ႏုငိ္ငံသုိ ့၀င္လာေသာလူအားဟာ
အသုံးခ်မခံရပါ။ထုိ ့အျပင္၊ပုံမွန္လမ္း ေၾကာင္းျဖင့္ႏုငိ္ငံတ
စ္ႏုင္ိငံသို၀င္လာျပီးေနထိုင္သူေတြလည္းပဲလူကုန္ကူးမႈရဲ့
သားေကာင္ျဖစ္ႏုငိ္ေခ် ရွတိယ္။

၁.၂။ လူကုန္ကူးမႈအဓိ
           ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
၂.၂။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ       

ကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္   
ရာမွာၾကံဳေတြ ့ရတဲ့    
စိန္ေခၚမႈေတြကုိအ       
သိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
တင္ျပျခင္း          

၃.၃။ လူကုန္ကူးမႈညႊန္း 
ဆုိခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းသိ(သု ့ိ)၄င္းတု ိ 
့၏အေျခအေနကု ိ၀န္ခံလာၾကသူေတြကုိ
လူကုန္ကူးမႈရဲသ့ားေကာင္အျဖစ္မသတ္မွ
တ္ႏုင္ိပါ။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာသူ(သုိ ့)သူမရဲ့အစကတည္း
ကအေျခအေနကိုလက္ခံသည္(သုိ ့)အခ်က္အလက္ေ
တြကုိသေဘာတူေသာ္ျငားလည္းသူ(သုိ ့)သူမကုိလူကုန္
ကူမႈရဲ့သားေကာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္္ေခ်ရွတိယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ဆီကရရွတိဲ့သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်
က္ဟာအၿမဲတမ္းအက်ဳးံမ၀င္ၿပီး၊အကယ္၍လူၾကီးတ
စ္ေယာက္ဆီက အက်ပ္ကိုင္ျခိမ္းေျခာက္(သို ့)လိမ္ည 
ာၿပီးရခဲ့လွ်င္ အဲ့ဒီခြင့္ျပဳခ်က္ဟာလည္းအက် ံဳးမ၀င္ပါ။

၁.၂။ လူကုန္ကူးမႈအဓိ
       ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

၃.၃။ လူကုန္ကူးမႈညႊန္း
           ဆုိခ်က္မ်ား 

လူကုန္ကူးသူေတြႏွင့္ေဆြမ် ိဳးေတာ္စပ္သူ
မ်ား(သို ့)ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို လူ
ကုန္ကူးခံရသူေတြအျဖစ္မစဥ္းစားႏုငိ္ပါ။ 

လူကုန္ကူးခံရႏုငိ္သူေတြကုိ သူငယ္ခ်င္း(သုိ 
့)ေဆြမ် ိဳးတစ္ေယာက္ေယာက္ကလူကု
န္ကူးခံရတဲ့အေျခအေနသုိ ့ ရံဖန္ရံခါပုိ 
့ေဆာင္တတ္ပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း(သုိ ့)
အျခားထိေတြဆ့က္ဆံျခင္းအားျဖင့္လည္းလူကု
န္ကူးသူေတြကထိန္းခ်ဳပ္တတ္ပါသည္။

ရုိးက် ိဳးလြန္းျခင္း ျဖင့္(သုိ ့)
အတင္းအၾကပ္မဂၤလာေဆာင္ေစျခင္း  
ဟာလည္းပဲ  ကၽြန္ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ
တရားထဲမွာပါ၀င္ပါသည္။၃  

၃.၃။ လူကုန္ကူးမႈညႊန္း
           ဆုိခ်က္မ်ား 

ကုိယ့္ရဲ့ဘ၀ဟာ အရင္ကထက္စာရင္ပုိ           
ျပီး လြယ္ကူလာျခင္း(သုိ ့)စီးပြားေရးအ 
ေျခအေနတုိးတက္လာျခင္းလုိ ့ခံယူထား 
သူေတြဟာလူကုန္ကူးခံရသူေတြမျဖစ္ႏုိ
ငပါ။

လူကုန္ကူးမခံရခင္လူတစ္ဦးဟာပိုၿပီး၀င္ေငြရွာႏုင္ိ(သ့့ုိ)
သက္ေတာင့္သက္သာဘ၀ရွေိသာ္ျငားလည္းပဲထုိသူဟာ
လူကုန္ကူးျခင္းရဲ့သားေကာင္ျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွသိည္။အလြသဲုး
စားလုပ္ခံရျခင္းကိုမွန္မွန္ကန္ကန္စိ စစ္ရမည္။ 

၂.၂။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ
         ကုိေဖာ္ထုတ္စဥ္ၾကံဳ
         ေတြ ့ရေသာအခက္အ
         ခဲမ်ား
  ၃.၃။ လူကုန္ကူးမႈညႊန္း
           ဆုိခ်က္မ်ား 

အ
ပုိင

္း ၁
။
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၁.၂။ လူကုန္ကူးမႈအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
 
လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျပဌာန္းခ်က္(Trafficking in Persons Protocol)ရဲ ့ရည္ရြက္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ လူကုန္ကူးခံရသူေတြ 
ကုိ သူတို ့၏လူ ့အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ေလးစားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးရန္ႏွင့္ ကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္။၄ ဤျပဌာန္းခ်က္ 
အရ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ထုိသုိ ့ေသာအကူအညီႏွင့္ကာကြယ္မႈလုိအပ္သူမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္လုိအပ္ပါသည္။ လူ  
ကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦးကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ဖုိ ့ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံအစုိးရေတြအေနႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုရဲ့  ဥပေဒေရးရာအဓိ 
ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ လူကုန္ကူးမႈဆုိသည္ကုိ နားလည္ဖုိ ့လုိပါသည္။ ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒတြင္ ရာဇ၀တ္မႈရဲ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ 
ခ်က္ကုိ လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၏ ေဆာင္းပါး ၃(က)တြင္ ေတြ ့ႏုငိ္ပါသည္။

လူကုန္ကူးမႈဆုိသည္မွာ 
ျခိမ္းေျခာက္၍ျဖစ္ေစ(သုိ ့)အင္အားသုံး၍ျဖစ္ေစ(သုိ ့)အျခားအက်ပ္ကုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာျပန္ေပး  ဆွခဲြင်း ျဖားေ
ယောင်းသြးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ(သုိ ့)အားႏြ ဲ ့ေနတဲ့အခ်နိ္(သုိ ့)မက္လုံးေပးျခင္း(သုိ ့)လာဘ္ယူျခင္း (သုိ ့)
အျခားတစ္ေယာက္ျဖင့္ ျဖားေယာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္က် ိဳးအတြက္အသံုးခ်ရန္လူစုေဆာင္းျခင္း၊ ပုိ ့ေဆာင္ျခင္း၊လႊ ဲ 
ေျပာင္းေပးျခင္း၊ လက္သင့္ခံျခင္း(သုိ ့)လက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးခ်ျခင္း၊ အလြသဲုံးစားလုပ္ျခင္းမွာ၊ 
အနည္းဆုံး အဆင့္မွာ အျခားသူမ်ား၏ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္လုပ္ခိုင္းျခင္း(သုိ ့)အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသုံး
ခ်ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼလုပ္ အားေပး (သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကၽြန္(သုိ ့)ကၽြန္ကဲ့သုိ ့ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ကၽြန္ျဖစ္ခံရျခင္း(သုိ ့)ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ား ဖယ္ရွားေရးတုိ ့ပါ၀င္သည္။

ေအာက္ပါဇယား(၁)တြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကုိ ကုန္ကူးမႈ၏ရာဇ၀တ္မႈတြင္ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား ၁။ လူကုန္ကူးျခင္း၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒဖြင့္ဆုိခ်က္၏အဓိကအခ်က္မ်ား။၅

၄  လူကုန္ကူးမႈျပဌာန္းခ်က္မွ ေဆာင္းပါး ၂(ခ) ကုိၾကည့္ပါ။ 

၅ ရင္းျဖစ္။ လူကုန္ကူးမႈကုိက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။

လူကုန္ကူးမႈ

လႈပ္ရွားမႈ
စုေဆာင္းျခင္း 

သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျခင္း 
လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း 

လက္သင့္ခံျခင္း

 လူလက္ခံျခင္း

နည္းလမ္း
ျခိမ္းေျခာက္(သို ့)အင္အား

သုံးျခင္း 

အက်ပ္ကိုင္ျခင္း

ျဖားေယာင္းေသြး

ေဆာင္ျခင္း 

ျပန္ေပးဆြ ဲျခင္း 

လိမ္ညာျခင္း

အာဏာသံုးျခင္း

အားႏြ ဲ ့တဲ့အေနအထား

ကုိအသံုးခ်ျခင္း

လာဘ္ထိုးျခင္း(သို ့) 

လာဘ္စားျခင္း(သုိ ့)

အက် ိဳးခံစားျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္
အသံုးခ်ျခင္း၊အလြသံုဲးျခင္းတြင္အျခား

သူမ်ား၏ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင္အသံုး

ခ်ျခင္း၊အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုခ်ျခင္း

၊အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း

(သို ့)၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၊ကၽြန္(သို ့)ကၽြန္ကဲသို့ ့ေသာလုပ္ငန္း

တြင္ အသံုးခ်ျခင္း၊ကၽြန္ျဖစ္ခံရျခင္း

(သို ့)ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားဖယ္ရွားျခင္း
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ျပဌာန္းခ်က္ေဆာင္းပါး ၃(ခ)အရ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိသုံးၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦး၏ 
သေဘာတူညီ ခ်က္ယူထားလွ်င္ တရားမ၀င္ပါ။ ေဆာင္းပါး ၃(ဂ) ႏွင့္ (ဃ) အရ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ငယ္ေသာကေလးမ်ားအတြက္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ သက္ေသျပစရာမလုိပါ။၆ 

က်င့္၀တ္ျပဌာန္းခ်က္ဟာ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာကုိရင္ဆုိင္ဖုိ ့ပထမဆုံးေသာ ႏုငိ္ငံတကာအဆင့္ ကိရိယာမဟုတ္ပါ။ သုိ 
့သို့ပေမဲ့ ဒါဟာယေန ့ထိ ထိေရာက္ျပည့္စုံဆုံးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ အမ် ိဳးသားေရးဥပေဒ 
တြင္ ရာဇ၀တ္မႈကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန္အားထားေသာ ႏုငိ္ငံတကာအဆင့္အဓိကကိရိယာျဖစ္တယ္။ ေဆာင္းပါး(၃)ရဲ့အဓိ 
ပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္က လူၾကီးႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္လည္း လူကုန္ကူးခံရႏုငိ္ေခ်ရွသိည္ဆုိသည့္နားလည္မႈကုိ စံသတ္မွတ္ရန္ 
ေထာက္ပံ့ထားၿပီး၊ အဲ့ဒီအလြသဲုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမွာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးခ်ရုံမွ်မက အျခားေသာအလြသဲုံးစားမႈမ် ိဳးစုံ 
လည္း ပါ၀င္ပါသည္။၇ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ အလဲြသံုးစားပုံစံမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း(သုိ ့)၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ကၽြန္ျဖစ္ခံ(သုိ ့)ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထား)၊ ကၽြန္ႏွင့္ကုိယ္တြင္း 
အဂၤါဖယ္ရွားျခင္းတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။ ဒီစာရင္းဟာ အလြသဲုံးစားလုပ္ခံရျခင္းကုိစဥ္းစားဖုိ ့အနည္းဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေပ မဲ့၊ 
အလြသဲုံးစား/အသုံးခ်ျခင္းပုံစံသစ္မ်ားကုိလည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျဖည့္စြက္ဖုိ ့ အခြင့္အေရးေပးထားပါ သည္။

လူကုန္ကူးမႈ၏ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒကုိ ဘာသာျပန္ရာတြင္ နည္းမ် ိဳးစုံရွပိါသည္။ အခ် ိဳ ့ခ်ဥ္းကပ္မႈကေတာ့ လူကုန္ကူးမႈဟာ 
လူတစ္ ေယာက္ကုိ အသုံးခ်ခံရဖုိ ့ ပုိ ့ေဆာင္ခံရျခင္းလုပ္ရပ္(စုေဆာင္း၊ သယ္သူပုိ ့ေဆာင္၊ ေျပာင္းေရႊ ့၊လက္သင့္ခံ(သုိ ့)
လက္ခံရရွ ိျခင္း) အျဖစ္ အလြသဲုံးစားလုပ္ျခင္းကုိမထည့္ပဲစဥ္းစားၿပီး၊ အျခားသူမ်ားကေတာ့ အထက္ပါရာဇ၀တ္မႈကုိ 
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အဆုံးရလဒ္ ႏွစ္ခုလုံး ေပါင္းစဥ္းစားပါသည္။ ဥပမာ- အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္၏တင္းက်ပ္ေသာ စာသားအနက္က 
အၾကံျပဳထားသည္မွာ လႈပ္ရွားမႈဟာ ကုန္ ကူးမႈတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ပါ၊ သုိ ့ေပမဲ့ ကုန္ကူးမႈအတြက္ လႈပ္ရွားမႈကုိ 
မထည့္သြင္းပဲစဥ္းစားလွ်င္ အထက္တြင္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ အလြသံုဲးစားလုပ္ခံရျခင္းပုံစံမ်ားမွ လူကုန္ကူးမႈကုိခြ ဲျခားရန္ 
ခက္ခဲလာပါသည္။ ဥပမာ-အျခားႏုငိ္ငံတကာဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆုိ ထားေသာ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစမႈ။ ၄င္းအျပင္ 
ႏုငိ္ငံမ်ားၾကားတြင္ အတိအလင္းျပဌာန္းထားေသာ အမ် ိဳးသားဥပေဒတြင္ အလြသဲုံး စားလုပ္ျခင္းမ်ားဟာ ပုံစံမတူပါ။ 
ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒတြင္လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေမွာင္ခုိၾကားတရား၀င္ျခားနားမႈရွပိါတယ္။၈ တကယ့္လက္ေတြ

၆ ‘ Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons ‘, ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၄-၅ ကုိၾကည့္ပါ။
၇ ၁၉၀၄၊ ၁၉၁၀ ႏွင့္ ၁၉၃၃ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားက အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္ နိမတ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးကူးေျပာင္းျခင္းကုိ 

အာရုံစုိက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၉ ကြန္ဗန္းရွင္းကေတာ့ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားသာမက လူတုိင္းဆုိတဲ့စကားလုံးကုိ ထည့္သြင္းၿပီး လူကုန္ကူးမႈႏွင့္အျခားလိင္လုပ္ငန္းအတြက္အသုံးျပဳျခင္းကုိ 

ဖိႏွပိ္ျခင္းဆုိေပမဲ့၊ ‘ Palermo Protocol ‘ ကေတာ့ လိင္လုပ္ငန္းႏွင့္မဆက္ႏြယ္ ထားေသာ ပထမဆုံးေသာလူကုန္ကူးမႈကုိ အာရုံစုိက္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကိရိယာျဖစ္တယ္။
၈ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိခုိးသြင္းျခင္းဆုိသည္မွာ လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးဟာ ႏုငိ္ငံသား(သုိ ့)အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္မရွေိသာႏုငိ္ငံတစ္ခုထဲသုိ ့တရားမ၀င္ ၀င္ေရာ က္တဲ့အခါ ၄င္းသူဆီက ဘ႑ာေရး(သုိ ့)အျ

ခားပစၥည္းအက် ိဳးေက်းဇူးရလုိျခင္းငွာ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ဟာ ‘Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime’ ရဲ့ ေဆာင္းပါး ၃ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၉  လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားခုိးသြင္းျခင္းၾကား တရား၀င္ျခားနားမႈအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွလိုိပါက၊ ‘ see Policy Guide on

Criminalizing Trafficking in Persons ‘ ၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၈-၉ ႏွင့္ ‘ Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling ‘၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၉-၁၀ 

ကုိဖတ္ပါ။

အၾကံျပဳခ်က္။ အားႏြ ဲ ့ေသာအုပ္စုေတြ
ၾကားမွလူကုန္ကူးခံရႏုငိ္တယ္လုိ ့ယူ
ဆတဲ့သူေတြကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။

ခါင္းပံုျဖတ္မခံရခင္၊လူကုန္ကူးခံရသူေတြကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရ
န္အရမ္းခက္ခဲပါသည္။အဖြ ဲ၀့င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္၄င္းတ့ုိရဲ့ေပၚ
လစီတြင္အားနည္းခ်က္ရတဲ့ပုဂဳၢလိ္ေတြၾကားလူကုန္ကူးခံရႏုင္
တယ္လ့ုိယူဆတဲ့သူေတြကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖ့ိုအာဏာပိုင္ေတြ
ကိုအေထာက္အကူျပဳႏုင္ိတဲ့ကာကြယ္တားဆီးေရးျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားတည့္သင့္သည္။

မွာေတာ့၊ အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈဟာ ႏုငိ္ငံမ်ားနယ္နိမိတ္  
ၾကားျဖစ္ေပၚေသာအခါ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေမွာင္ခုိစစ္ေဆး 
ေရးတြင္ပါ၀င္လွ်င္ ၄င္းလူကုိလူကုန္ကူးခံရသူ(သုိ ့)ေရႊ 
့့ေျပာင္း အလုပ္သမားအျဖစ္ခြ ဲျခားျပီးေျပာရန္ခက္ခဲေပလိ
မ့္မယ္။ အဘ ယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းလူဟာေမွာင္ခုိေရႊ 
့ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ 
ႏွစ္မ် ိဳးလုံးျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွသိည္။၉ လူ ေမွာင္ခုိေရႊ 
့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ လမ္းခရီးတြင္(သုိ ့) ၄င္းတုိ 
့ဦးတည္ရာႏုငိ္ငံသုိ ့ေရာက္ရွေိသာအခါ လူကုန္ကူးမႈရဲ့ 
သားေကာင္(သုိ ့)အျခားမ် ိဳးစုံေသာေခါင္းပုံျဖတ္မႈခံရဖုိ ့ျမင့္မား 
တဲ့အေနအထားမွာရွသိည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြဟာ အုပ္စု
တစ္စုကုိေမွာင္ခုိသြင္းျခင္း၊ အျခားအုပ္စုကုိလူကုန္ကူးျခင္းဖြ
င့် ျပစ္မႈႏွစ္ခုလုံးကုိ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းက်ဴးလြန္ႏုငိ္ေခ်ရွသိ
ည်။ ေရႊ ့ ေျပာင္းလုပ္သားေတြဟာ လူေမွာင္ခုိသြင္းသူေတြႏွင့္ 
ကုိယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္သေဘာတူညီခ်က္ယူေပမဲ့၊ ၄င္းတုိ ့အေနႏွင့္လူကုန္ ကူးမႈရဲ့သားေကာင္၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္အျခားပုံ
စံေတြျဖစ္တဲ့ ေငြညွစ္အလြသဲုံးစားမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ(သုိ ့) ႏုပိ်စက်ခံရျခင္းတုိ ့ျဖစ္ဖုိ ့ ျမင့္မားသည္။

အ
ပုိင

္း ၁
။



လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ေပၚလစီလမ္းညြန8

၁.၃။ အသုံးချခံရျခင္းပုံစံမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုကုိ ၄င္းတုိ ့ေခါင္းပုံျဖတ္/အသုံးခ်ခံရေသာအခါမွသာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္သည္။ ထုိ.အတြက္ေ
ၾကာင့္အသံုးခ်ခံရျခင္းပံုစံမ်ဳးိစံုကုိႏုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္းနားလည္သေဘာေပါက္ဖ့ုိလုိအပ္ပါသ
ည္။ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းသက္ေသအေထာက္အထားသည္လူကုန္ကူးခံရ ႏုင္ေခ်ရွတိယ္လို ့ယူဆခ်က္ကိုေထာက္ခံဖို 
့အထူးတလည္အသုံး၀င္ပါသည္။

ႏုငိ္ငံအမ်ားစုတြင္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအတြက္လူကုန္ကူးျခင္းကုိသိသာထင္ရွားေသာအာရုံစုိက္မႈကုိေပးထားပါသည္။ အမ် ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသုံးခ်ခံရျခင္းသည္ ကမၻာအႏွ ံ့ျဖစ္ေပၚေနေသာအဓိကျပႆနာျဖ
စ္ေပမဲ့အျခားအသုံးခ်ခံရျခင္းမ်ားကုိနားလည္ဖုိ ့အေရးၾကီးပါသည္။

အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း (သုိ ့) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရျခင္း

၁၉၃၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢ(ILO) ‘Forced Labour Comvention’အရ၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း(သုိ ့) 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရျခင္းမွာ လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုခုႏွင့္ျခိမ္းေျခာက္၍ အလုပ္အားလုံး(သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးခုိင္းျခင္းႏွင့္အဲဒီအလုပ္ေတြအတြက္ ၄င္းပုဂၢ ိဳလ္ဟာကုိယ့္အဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာမပါပဲလုပ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။၁၁ 
‘Menace’ ကုိဘာသာျပန္ရလွ်င္ လုပ္ရွင္မွရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအက်ပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ထည့္သြင္းဆုိလုိပါသည္။၁၂ 
ဥပမာဆုိရလွ်င္၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ရာထူးတုိင္းျမွင့္ျခင္းအခြင့္အလမ္း၊ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ အလုပ်သစ်ခန့်
ျခင္း(သို့) အုိးအိမ္ေပးျခင္းစသည္တို့ ကုိျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။၁၃ အတင္းအဓမၼ(Involuntariness)လည္းပဲ 
အတင္းအက်ပ္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေစျခင္းကုိေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္အေရးၾကီးပါသည္။ အလုပ္သမားက သူ ့
ရဲ့သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မေပးလွ်င္ အလု ပ္သမားကုိ အတင္းအဓမၼျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုငိ္ပါသည္။

၁၀  လူကုန္ကူးမႈသေဘာတူညီခ်က္မွာပါရွတိဲ့မျဖစ္မေနကာကြယ္ေပးေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း ႏွင့္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိ င္သူမ်ားကုိေမွာင္ခုိတင္သြင္းမႈသေဘာတူညီခ်

က္(Smugglingof Migrants Protocol)တြင္ပါ၀င္သည္။ 

၁၁ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြ ဲ ့အစည္း (ILO)၏အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္းအဓိပၸါယ္ကုိ ‘Protocol to the Forced Labour Convention’ မူ ၀ါဒကုိလက္ခံၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ 

တြင္ျပန္လည္၍အသက္သြင္းသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြ ဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ၊ ‘Text of the Protocol to the  Forced Labour Convention’၊ ၁၉၃၀၊ ယာယီမွတ္တမ္း ၉(က)၊ အပုိင္း 

၁၀၃၊ ဂ်နီီဗာ၊ ၂၀၁၄၊ စာေစာင္ ၁(၃)။

၁၂ ILO၊ ကြန္ဗန္းရွင္းမ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏အသုံးခ်မႈမ်ားအေပၚ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အစီရင္ခံစာ၊ အစီရင္ခံစာ III (အပုိင္း ၁က)၊အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သ 

     မားအဖြ ဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ၊ ၉၀ ၾကိမ္ေျမာက္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြ ဲ၊ ဂ်နီီဗာ၊ ၂၀၀၂။

၁၃ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားဖ်က္သိမ္းေရး (Abolition of forced labour) ‘Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations’ ၏အေထြေထြစစ္တမ္း၊ ILC၊ 

၆၅ ၾကိမ္ေျမာက္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြ ဲ၊ ဂ်နီီဗာ၊ ၁၉၇၉၊ စာပိုဒ္၂၁(ေနာက္က်ေတာ့။ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ ၁၉၇၉ အေထြေထြစစ္တမ္း)။ ထုိ ့အျပင္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားလုံး၀

ဖယ္ရွားပစ္ေရး (Eradication of forced labour)၊ ၂၀၀၇ အေထြေထြစစ္တမ္း၊ စာပုိဒ္ ၃၇။

ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ကေလးအလုပ္
၁၉၇၃ ILO သေဘာတူညီခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္သို့ ၀င္ေရာက္ဖို့ အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကအ 
သက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးအား ၄င္းသူအတြက္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းမႈကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ(သို့) 
သူ/သူမ၏ပညာေရးကုိအဟန့ ်အတန္းျဖစ္ေစေသာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္မႈကုိ အဟန့ 
်အတားျဖစ္ေစေသာ မည္သည့္အလုပ္(သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈကုိလုပ္ေစလွ်င္ ကေလးအလုပ္သမားလုိ ့သတ္မွတ္သ သည္။ 
က်န္းမာေရး/ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈကုိ(သို့)၄င္းသူတို့ ၏ပညာေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ညိွႏိႈင္းစ ရာမလုိေသာ 
ကေလးအလုပ္(Child Work)ႏွင့္ကေလးလုပ္သား(Child Labour)ဟာ ျခားနားပါသည္။

လူေမွာင္ခုိသြင္းတဲ့လမ္းခရီးရဲ့ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနဟာ လူေတြအစကေရြးခ်ယ္ထားတဲ့အဓိပၸါယ္ရွေိသာလမ္းခရီးက 
ေနေသြဖည္ေစပါသည္။၁၀ ဥပမာဆုိရလွ်င္၊ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားေတြ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၄င္းတုိ ့ကုိယ္တုိင္ၾကံဳေတြ ့ရ 
တဲ့ အႏၱရာယ္ရွေိသာအေနအထားဟာ လူကုန္ကူးသူေတြအေပၚမွာ မွခီုိအားထားေစႏုငိ္ေခ်ရွ ိၿပီး၊ ၾကံဳေတြ ့ေနရတဲ့အေျခ 
အေနေတြကုိမငဲ့ညာႏုငိ္ပဲ အဲ့ဒီလမ္းခရီးကုိဆက္ေလွ်ာက္ရတဲ့အခြင့္အလမ္းသာရွသိည္။ အဲ့ဒီလုိအေျခအေနေပၚမူတည္ 
ျပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ၾကံဳေတြ ့ရတဲ့လူေတြဟာ ၄င္းသူတုိ ့ကုိ လူကုန္ကူးခံရသူလုိ ့မစဥ္းစားပဲ ေမွာင္ခုိေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္ 
သမားေတြလုိ ့ပဲစဥ္းစားလိမ့္မည္။ လူကုန္ကူးမႈကုိအတည္ျပဳဖုိ ့ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုလုိအပ္ပါသည္။ 
သို့ပေမဲ့ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရၿပီးမွေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ဖြယ္ရွသိည္။ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ေမွာင္ခုိေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားၾကားတြင္  
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ရန္ လူကုန္ကူးမႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိၾကည့္ရမည္။
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ကၽြန္စနစ္ႏွင့္ကၽြန္စနစ္ကဲ့သုိ ့ေသာအေလ့အက်င့္မ်ား

ကၽြန္စနစ္ဟာ လူ့ အသုံးခ်ျခင္း၏အစြန္းေရာက္ဆုံးပုံစံအျဖစ္မွတ္ယူသည္။ ကၽြန္စနစ္မွလြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ နုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ 
ဘယ္ေသာအခါမွ ရုပ္သိမ္းလို့ မရႏုငိ္တဲ့အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအနည္းစုမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့၊ 
ႏုငိ္ ငံမ်ားအေနႏွင့္ကၽြန္စနစ္ကုိခြင့္ျပဳဖို့ ဘယ္လုိအခ်နိ္အခါမ် ိဳးမွမရွပိါ။ ကၽြန္စနစ္ကုိ ကၽြန္စနစ္သေဘာတူညီခ်က္(Slavery 
Conv-ention)လုိ ့ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ၁၉၂၆ တြင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ကၽြန္ျပဳျခင္းကုိပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်
က္  (Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery)တြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္အ 
ခ်က္ကေတာ့၊ လူတစ္ေယာက္၏ အေျခအေန၊ အေနအထားက ၄င္း၏အခြင့္အာဏာအားလုံးကုိ ၄င္းကုိပုိင္ဆုိင္သူ၏လက္ 
ေအာက္သုိ ့ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။၁၄ အခ်ဳပ္မွာေတာ့၊ ကၽြန္ျပဳျခင္းဟာ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အလာအရကၽြန္ျပဳျခင္း 
ကုိေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အာဏာအားလုံးပုိင္ဆုိင္သူကုိလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းဟာ မ်က္ေမွာက္ကၽြန္စနစ္တစ္ခုလုိအခုထိစဥ္းစားၾက
ပါ သည္။ ‘Slavery Convention’ တြင္ထည့္ထားေသာ ကၽြန္ျပဳျခင္း၏အခ် ိဳ ့အရးပါတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ အာဏာပုိင္မ်ားအေန 
ႏွင့္ခံ ရသူ၏ နာမည္၊ ဘာသာ၊ အိမ္ေထာင္(သုိ ့)လိင္ဆက္ဆံအေဖာ္ႏွင့္ သူ/သူမ၏မ် ိဳးဆက္ရဲ့ကံၾကမၼာကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။၁၅ 

ကၽြန္စနစ္ထဲမွာ ကၽြန္ျပဳခံရသူ၏ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ(သုိ ့)သူ/သူမ၏ဘ၀ကုိရပ္တည္ႏုငိ္ဖုိ ့စိတ္ပုိင္းစြမ္းရည္က်ဆင္းမႈလည္း ထည့္ထား 
ပါသည္။၁၆

ကၽြန္စနစ္ကဲ့သုိ ့ေသာက်င့္ထုံးနည္းကို ၁၉၅၆ ကၽြန္စနစ္၊ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ကၽြန္စနစ္ကဲ့သုိ ့ေသာ က်င့္ထုံးနည္းမ်ားႏွင့္ရုိး 
ရာဓေလ့မ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆက္တြသဲေဘာတူညီခ်က္(Supplementary Convention)ႏွင့္ တားျမစ္ထားပါ သည်။ 
ကၽြန္စနစ္ကဲ့သုိ ့ေသာက်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ရိုးရာဓေလ့မ်ားဆုိသည္မွာ ပုိင္ဆုိင္မႈရႈေထာင့္ပါ၀င္ေသာ လူသားဆက္ဆံေရးကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ၿပီး၊ 
ဥပေဒႏွင့္မဟုတ္၊ ဓေလ့ရုိးရာႏွင့္လူမႈေရးအေလ့အက်င့္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးအေနႏွင့္ေတာ့၊ေနာက္ဆက္တြသဲေ
ဘာတူညီခ်က္က ကၽြန္စနစ္ ကဲ့သုိ ့ေသာက်င့္ ထုံးမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ရုိးရာကုိ ေအာက္ပါအ
သြင္ညႊန္းဆုိပါသည္။

၁၄   ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ကၽြန္ျပဳျခင္း ပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္၊ ‘ 60 League of Nations Treaty Series 253 ’၊ စက္တင္ဘာ၂၅ ၁၉၂၆၊ မတ္လ ၉ ၁၉၂၇ တြင္အက်ဳးံ၀င္သည္။ 

(ကၽြန္စနစ္သေဘာတူညီခ်က္). 
၁၅  ဥပမာ၊ ‘Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic’၊ အမႈ IT-၉၆-၂၃-T ႏွင့္ IT-၉၆-၂၃/၁-T၊ ယခင္ယူဂုိဆလားဗီးယားအယူခံကုန္သည္ၾကီးမ်ားအ သင္းအတြက္ ႏုငိ္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာခုံရုံး၊ 

ဇြန္ ၁၂ ၂၀၀၂။
၁၆ ဥပမာ၊ ‘ Bellagio-Harvard Guidelines on the Legal Parameters of Slavery ‘၊ ကၽြန္စနစ္၏ဥပေဒေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚသုေတသနကြန္ယက္၊ ၂၀၁၂။

အၾကံျပဳခ်က္။ ကၽြန္စနစ္ကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ကၽြန္ျပဳျခင္းကုိ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနထက္က်ဴးလြန္သူႏွင့္ သူ/သူမ၏ကၽြန္ျပဳခံရသူၾကားတည္ရွေိသာ ဆက္ဆံ 
ေရးအားျဖင့္မွတ္သားသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာသက္ေတာင့္သက္သာေနေနတဲ့ ကၽြန္ 
ဘ၀မွာရွႏုိငိ္ေပမဲ့၊ အေျခခံပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ႏုငိ္တဲ့အခြင့္အာဏာမရွဘိူးဆုိသည္ကုိနားလည္ဖုိ ့ လုိအပ္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ အင္းအဓမၼလက္
ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းကုိေဖာ္
ထုတ္ျခင္း 
ေၾကြးျမီေနွာင္သည္ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုၾကံဳ 
တွေ့ ရေသာအရာျဖစ္သည္။ေ ၾကြးျမီေႏွာင္တစ္ခုရဲ့အ 
ေျခအေနကုိ အကန္ ့အသတ္မရွႏုိငိ္ေသာ အေၾကြး 
တစ္ခုရွ ိၿပီး၊ ဘယ္လုိအလုပ္မ် ိဳး(သုိ ့)၀န္ဆာင္မႈနဲ ့မွ 
မေပးဆပ္ႏုငိ္ေသာအေၾကြးျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ေခ်ရွ ိ 
သည္။ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွသိူအမ်ားစုသည္ ေခါင္းပုံ 
ျဖတ္ခံရတဲ့အေနအထားမွာရွတိဲ့ ေၾကြးျမီေႏွာင္တစ္ 
ခုကုိ လုပ္အား(သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ေပးဆပ္ရန္ 
ၾကိဳးစားျခင္းအျဖစ္ က်ယ္ျပန္ ့စြာနားလည္ပါသည္။

ၾကြးျမီေႏွာင္(ေဆာင္းပါး၁(က))၊အေၾကြးေပးဆပ်ရန္ရွေိ
သာပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးအေနႏွင့္အေၾကြးအစား၀န္ေဆာင္မႈေ
ပးရန္(သုိ့)၄င္းလက္ေအာက္တြင္ရွေိသာပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦး
ကုိအေၾကြးအျဖစ္ဆက္သရန္စသည့္ကတိခံ၀န္ခ်က္မွ 
ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေန(သုိ ့)အဆင့္အတန္း၊၄
င္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏တန္ဖုိးကုိ အေၾကြးေၾကေအးရန္မွ်တ
စြာမက်င့္သုံး(သုိ့)၀န္ေဆာင္မႈအခ်နိ္မကန္.သတ္ထားလွ်
င္။တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္၊ေၾကြးျမီေႏွာင္ဆုိသည္မွာ
လူတစ္ေယာက္ဟာအေၾကြးေပးဆပ္ရန္၀န္ေဆာင္မႈေပးေ
သာ္ျငားလည္း၄င္းေၾကြးျမီမွာဘယ္ေတာ့မွေပးဆပ္
လုိ ့မကုန္ႏုငိ္ပါ။

အ
ပုိင

္း ၁
။
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• Serfdom (ေဆာင္းပါး ၁(ခ))၊ ဆိုလုိသည္မွာ၊ ေျမငွားတစ္ေယာက္ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထုံးစံ(သုိ ့)သေဘာတူခ်က္လုပ္ျခင္းအား 
ျဖင့္ေနထုိင္ရၿပီး၊ ၄င္းေျမေပၚတြင္ လုပ္အားေပးျခင္းျဖင့္ေျမပုိင္ရွင္ကုိ အကန္ ့အသတ္ရွေိသာ အက် ိဳးျပဳျခင္း၊ ေပးရေသာလုပ္ 
အားအတြက္ ဆုခ်းီျမွင့္မႈရွသိည္ မရွသိည္ျဖစ္ေစ၊ ေျမငွားသူ၏အဆင့္အတန္းကုိ မေျပာင္းလဲႏုငိ္ျခင္း စသည့္အေျခအေန

 တို့ျဖစ္သည္။

• ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကေလးငယ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း(ေဆာင္းပါး၁(ဃ))၁၇ တနည္းအားျဖင့္ မိဘ(သုိ ့)အုပ္ထိန္း 
သူက ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ အျခားသူတစ္ေယာက္က ကေလးလုပ္သားအတြက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဲ့ဒါနဲ ့ 
ပတ္သက္၍ လတ္တစ္ေလာျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မွာ ‘Supplementary Convention’ ထက္ပုိၿပီးက်ယ္  
ျပန္ ့စြာထည့္ထားပါသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏အဆုိး၀ါးဆုံးပုံစံမ်ား၏ ၁၉၉၉ ILO သေဘာတူညီခ်က္(Convention 

အၾကံျပဳခ်က္။ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္
ထိမ္းျမားေပးျခင္းကုိေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္း

ကၽြန္စနစ္ေနာက္ဆက္တြသဲေဘာတူညီခ်က္မူအတည္
ျပဳကတည္းက(အမ်ဳးိသမီးမ်ား၏အတင္းအဓလ က္ထပ္
ထိမ္းျမားေပးျခင္းကိုေဖာ္ထုတ္ဖ့ိုသာလွ်င္)၊ေယာက်ာ္းေ
လးမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ားလည္းအတင္းအဓ
မၼထိမ္းျမားေပးေၾကာင္းကိုက်ယ္ျပန့္စြာအသိအမွတ္ျပဳ
လာၾကသည္။အတင္းအဓမၼထိမ္းျမားေပးျခင္း နည္းမ်ဳးိစုံ
ကုိတုိက္ဖ်က္ရန္ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒကုိက်ားမခြ ဲျခား
ပဲတန္းတူသုံးျခင္းျဖင့္အက်ဳးိသက္ ေရာက္မႈရွမိည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ကေလးငယ္မ်ားေရာင္း
ခ်ခံရျခင္းကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ကေလးမ်ား(သုိ ့)ေမြးကင္းစကေလးမ်ားေရာင္းခ်ျခ 
င္းသည္ ၄င္းတုိ ့ေရာင္းခ်ခံရၿပီး အသုံးခ်ခံရမည္ထိ 
ေစာင့္စရာမလုိသည့္အတြက္၊ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ေမြး 
စားဖုိ ့ေရာင္းခ်ခံရျခင္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ကုိယ္၀န္လြယ္ 
ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒျပဌာ န္းဖုိ 
့ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။၁၉

၁၇ ခုိင္းဖတ္ဘ၀မ်ားလုိ ့ လူသိမ်ားတဲ့အယူအဆမ်ားအတြက္ ဖြင့္ဆုိထားေသာႏုငိ္ငံတကာဥပေဒသည္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းအေျခအေနမ်ားကုိေဖာ္ထု တ္ရန္ အသုံး၀င္ႏုငိ္ေခ်ရွသိည္။

၁၈ ’ Optional Protocol to the Child Convention on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography ’၊ ၂၁၇၁ ကုလသမဂၢစာ

       ခ်ဳပ္စီးရီး ၂၂၇၊ ေမ ၂၅ ၂၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ၂၀၀၂ တြင္အသက္၀င္၊ ေဆာင္းပါး ၂(က)။

၁၉  ထပ္မံၿပီး၊ Anne T. Gallagher ၊ ေဆာင္းပါး ၃၅၊ Phillip Alston ႏွင့္ John Tobin ရဲ့ ‘ Commentary to the Convention on the Rights of the Child ’ ေအာက္စ္ဖုိ ့ဒ္တကၠသုိလ္ထုတ္၊ ေမွ်ာ္၊ 

၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။ ထုိ ့အျပင္ ေအာက္ပါအပုိင္း ၂.၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အတင္းအဓမၼ/တရားမ၀င္ ေမြးစားျခင္း၏ေဆြးေႏြးပြကဲုိၾကည့္ပါ။ 

• အဖြ ဲ ့အစည္းႏွင့္က်င့္ထုံးမ်ား(ေဆာင္းပါး ၁(ဂ))
      နည္းအားျဖင့္။
“(i) အမ် ိဳးသမီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိျငင္းဆုိခြင့္
 မေပးပဲ ေငြသားႏွင့္ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္(သုိ ့)မိဘမ်ား၊
 အုပ္ထိန္းသူ၊ မိသားစု(သုိ ့)အျခားလူတစ္ေယာက္(သုိ ့
 )အဖြ ဲ ့ကုိမလြန္ဆန္ႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာေဆာင္ 

ေပးရန္ကတိေပးခံရျခင္း(သုိ ့)ေဆာင္ေပးခံရျခင္း။(သို့)
(ii) အမ် ိဳးသမီး၏ခင္ပြန္းသည္၊ ခင္ပြန္းသည္၏မိ 

သားစု(သုိ ့)မ် ိဳးႏြယ္စုအေနျဖင့္ ၄င္းသူမကုိအျခား 
လူတစ္ေယာက္သုိ ့ေငြတန္ဖုိးျဖင့္လႊေဲျပာင္းေပး 
ျခင္း(သုိ ့)

(iii) ခင္ပြန္းသည္ဆုံးသြားေသာအမ် ိဳးသမီးတစ္ဦး ကုိ 
အျခားလူတစ္ေယာက္က အေမြဆက္ခံရရွ ိ ျခင္း။

on the Worst Forms of Child Labour)
က လ က္ န က္ ကို င္ ပ ဋိ ပ က ၡ တ ြ င္ သံု း့ ဖ့ုိ

 က ေ လ း မ ် ာ း ကို အ တ င္ း အ ဓ မ ၼ ( သ့ုိ )
 မျဖစ္မေနအမႈထမ္းခုိင္းျခင္းကုိ ထည့္ထားပါသည္။ 

၄င္းအျပင္၊ ညစ္ညမ္းအလုပ္ မ်ား၊ 
တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး ၀ါး
ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ခုိးသြင္းေရး၊ ႏွင့္ကေလးမ်ားရဲ့ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ(သုိ ့)ကုိယ္က်င့္တ 
ရားကုိ ထုိခုိက္ႏုငိ္ေခ်ရွတိဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
သုံးျခင္းကုိလည္းထည့္ထားပါသည္။ ကေလးငယ္ 
မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း နင့် 
ကေလးညစ္ညမ္းလုပ္ငန္းတြင္အသုံးခ်ျခင္း

 ပေါ်ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္(Convention on the Rights of the Child on the Sale of Chil- 
dren, Child Prostitution and Child Pornography)ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၂ ‘Optional Protocol’ ရဲ့ ေဆာင္းပါး၂(က)က 
လူတစ္ေယာက္ေယာက္(သုိ ့)အဖြ ဲ ့တစ္ဖြ ဲ ့က ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ အျခားတစ္ခုခုအတြက္လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း ကုိ 
ကေလးငယ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။၁၈
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၂၀ ကိုယ္တြင္းအဂၤါဖယ္ရွားေရးအတြက္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ပုိမုိသိရွလိုိပါက၊ ဥပမာ ‘ WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation and the 

Declaration of Istanbul ‘ ကုိၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ခုလုံး http://www.who.int/transplantation/en/ မွာရွာေတြ ့ ႏုငိ္ပါသည္။

၂၁ ၄င္းထပ္မံျဖည့္စြက္ပုံစံႏွစ္မ် ိဳးလုံးကုိ ဥေရာပသမဂၢလူကုန္ကူးမႈညႊန္ၾကားခ်က္(European Union Trafficking Directive) ၂၀၁၁/၃၆/EU တြင္ရွင္း လင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး၊ အတင္းအဓမၼေတာ

င္းရမ္းခုိင္းျခင္းကုိ ‘ ILO Forced Labour Convention ’ တြင္ ဖြင့္ဆုိထားသည့္အတုိင္း အတင္းအ ဓမၼလုပ္အားေပး(သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္နားလည္ထားၿပီး၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွာ ျပ

စ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ေငြအက် ိဳးစီးပြားရႏုငိ္ေခ်ရွတိဲ့ ခါးပုိက္ႏႈကိ္၊   

 ဆုိင္ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားပုံစံတူလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းထည့္ထားပါသည္။ ဥေရာပပါလီမန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ၏ 

 ညႊန္ၾကားခ်က္ ၂၀၁၁/၃၆/EU ၊ ဧျပီ ၅ ၂၀၁၁(လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ကူးခံရသူမ်ားကုိ တားဆီးေရးႏွင့္တုိက္ဖ်က္ေရး)ႏွင့္ ‘ Council Framework Decision ’      

၂၀၀၂/၆၂၉/JHA ကုိအစားထုိးျခင္း၊ OJL ၁၀၁/၁၊ ဧျပီ ၁၅ ၂၀၁၁(EU လူကုန္ကူးမႈညႊန္ၾကားခ်က္ ၂၀၁၁/၃၆/EU)၊ ေဆာင္းပါး ၂(၃)။

ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ားဖယ္ရွားခံရျခင္း

ကိုယ္တြင္းအဂၤါဖယ္ရွားဖို့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ လူကုန္ကူးျခင္းဟာ ကုိယ္တြင္းအဂၤါစီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ားကုိ 
အဂၤါအစားထုိးဖို့ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ရုိးရာဓေလ့ အခင္းအက်င္းအတြက္ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအျပင္ ခ 
ႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားႏုငိ္ေခ်ရွသိည္။ အချ ိုႏု့ငိ္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးဥပေဒျပဌာန္း 
ခ်က္ဟာ ကုိယ္တြင္းအဂၤါအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ရုိးရာဓေလ့က်င့္ထုံးမ်ားပါ၀င္ေအာင္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည်း
ထည့္ထားပါသည္။ ၄င္းျပင္စီးပြားျဖစ္ကုိယ္၀န္လြယ္ျခင္းအေျခအေနကုိလည္း အက် ံဳး၀င္ေအာင္ ဆဲလ္မ်ားႏွင့္အရည္ မ်ား 
အခန္းက႑ကုိလည္းထည့္ထားပါသည္။ ကုိယ္တြင္းအဂၤါဖယ္ရွားဖုိ ့ လူကုန္ကူးျခင္းဟာ၊ အျခားေခါင္းပုံျဖတ္အသုံး ခ်မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ 
လုပ္အားေပး(သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈေပး စသည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သုိ ့မဟုတ္ပဲတစ္ၾကိ မ္တည္းျဖစ္ေပၚသည့္အတြက္ 
အထူးစိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ ့ရႏုငိ္သည္။၂၀

အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း

လူကုန္ကူးမ ႈပရိုတိုေကာလ္၏ေဆာင္းပါ း၃(က)တြင္ေဖာ္ ျပထားတဲ့ေခါင္း ပံု ျဖတ္ျခင္း ပံု စံမ ်ားကိုထည့္သြင္း ျခင္း ျဖင့္ႏုိင္ ငံ
မ်ားအေနႏွင့္အနိမ့္ဆုံးထုိအဆင့္ကုိနားလည္သင့္သည္။ အျခားေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းပုံစံမ်ားျဖစ္ေသာအတင္းအဓမၼေတာင္း 
စားခုိင္းျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈလႈပ္ရွား မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးပင္မ်ားစုိက္ပ် ိဳးျခင္း(သုိ့)သယ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မူးယစ္သား 
ေကာင္မ်ားအျဖစ္ခုိင္းေစျခင္းတုိ ့ ၾကံဳေတြ ့ရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အဖမ္းခံရႏုငိ္ျခင္းႏွင့္တရားစြခဲံရ
နိုင်ျခင္းအျပင္မူးယစ္ေဆး၀ါးစုိက္ပ် ိဳး၊ သယ္ေဆာင္(သုိ့) ကုိယ္တြင္ းသယ္ေဆာင္တဲ့၄င္းလူေတြဟာ၄င္းတုိ့၏အသက္ေဘးကုိအတုိင္း
အတာတစ္ခုအထိအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည္။၂၁

အၾကံျပဳခ်က္။ မတူညီေသာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းပုံစံမ်ားအတြက္သိသာေသာညႊန္း
ကိန္းမ်ားထားရွပိါ။

ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္တရားေရးအာဏာပုိင္မ်ားကုိျပီးျပည့္စုံေသာလူကုန္ကူးမႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးၿပီး၊၄င္းညႊန္းကိန္း
မ်ားသည္ပထမဆုံးထိေတြ ့ဆက္ဆံသူမ်ားအေနႏွင့္ပုံစံမ် ိဳးစုံေသာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ သိျမင္ႏုငိ္လိမ့္မ ည္။ အထော
အပံ့ႏွင့္ကာကြယ္မႈေပးေနစဥ္ကာလအတြင္း ထပ္မံအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားလည္း သက္ေသအ ေထာက္အထားအဖြစ်
အသုံး၀င္လာလိမ့္မည္။ အပုိင္း ၃.၃ ကသိသာျမင္သာေသာ အေသးစိတ္ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ဖြ ံ ့ျဖိဳးေပၚေပါက္လာေစရန္ 
အေျခခံသေဘာတရားကုိေပးပါသည္။

အ
ပုိင

္း ၁
။



လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ေပၚလစီလမ္းညြန12

အပိုိင္း ၂။
လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား ၊ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၂.၁။ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါသနည္း။

ဓါးစာခံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွပိါက ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပံုတြင္းရွ ိ လူကုန္ကူး မႈအတြက္ 
ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ တရားစြဆဲိုေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ထို႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဓါးစာခံတုိ႔အား ထုတ္ေဖာ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ပံုအတြင္းတြင္ ျပဌာန္း
ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ မရွမိျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုအေနႏွင့္ အထူးအာ႐ံုစိုက္သင့္သည္။

ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဓါးစာခံျဖစ္ေသာ လူ၏ အေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရာေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြအဲေနႏွင့္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေနေရးထိုင္ေရး၊ စားေရးေသာက္ေရးႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အျခားသူမ်ားအၾကားတြင္ လူမႈ ေရးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဂ႐ုစိုက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ 
ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ရရွေိစႏိုင္သည္။အခ် ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ဓါးစာခံအေနႏွင့္ 
စစ္ေဆးျခင္းသည္ ထိုသူအား ယာယီ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ေသာထပ္တိုး အက် ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားရရွ ိ 
ေစႏိုင္သည္။လူကုန္ကူးခံရေသာ ဓါးစာခံမ်ားအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက ရလဒ္အေနႏွင့္ 
၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ အေထာက္အပံ့ရေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ရေရး အပါအဝင္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျငင္းပယ္ခံရျခင္း ၊ ဆက္လက္ႏွပိ္စက္ညွင္းပန္းခံရျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခ်နိ္ၾကာလာလေ
 ဓါးစာခံမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကုသေရး ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးေလ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဓါးစာခံေဖာ္
ထုတ္ေရးသည္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ အရတစ္ခုျဖစ္သည္။၂၂

လူကုန္ကူးခံရေသာဓါးစာခံမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္းအျပင္ႏုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လူကုန္ကူးခံရေသာဓါးစာခံမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ပ
တ္သတ္ၿပီးအျခားေသာအက်ဳးိအျမတ္မ်ားလည္းရွေိသးသည္။ဓါးစာခံေဖာ္ထုတ္ေရးသည္၄င္း၏ေနာက္တြင္ရွေိသာအမႈအခင္း
မ်ားႏွင့္ဒုစ႐ုက္ကြန္ယက္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္အဓိကက်ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ဓါးစာခံမ်ားကိုေဖာ္ထု
တ္ၿပီး၄င္းတို႔သည္လည္းသင့္ေလ်ာ္ေသာအကာအကြယ္ႏွင့္အေထာက္အပံ့ရွကိ၄င္းတို႔သည္လည္းဒုစ႐ုက္မႈမ်ားကိုစီရင္ေရးလု
ပ္ငန္းတြင္အေထာက္အပံ့ေပးႏုင္ေသာအဓိကက်ေသာမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖစ္လာႏုင္သည္။ဓါးစာခံမ်ားသည္လည္း ေဖာ္
ထုတ္ျခင္းမခံရလွ်င္ဒုစ႐ုက္ကြန္ယက္မ်ားသည္လည္းဆက္လက္လြတ္ေျမာက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီးအဖိုးတန္အေထာက္အထားမ်ား
သည္လည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားႏုင္သည္။ႏုင္ငံအကူးအေျပာင္းလုပ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရေသာအုပ္စုဖြ ဲ.ကဲ်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ဳးိျဖ
စ္ေသာလူကုန္ကူးမႈသည္အျခားေသာေငြေၾကးခဝါခ်မွဳႏွင့္လာဘ္စားျခင္းကဲ့သို႔ေသာစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ
ကိုေႏွာင့္ေႏွးေပ်ာက္ကြယ္ေစႏုင္ေသာအျခားေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုလည္းျဖစ္ႏုင္ေစသည္။ႏုင္ငံမ်ားေအေနႏွင့္ေနာက္ဆက္
တြအဲေနႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီးေန႔တြက္လုပ္ခမ်ားကိုလည္းေလွ်ာ႔က်ေစကာႏုင္ငံအတြင္းရွ ိ
အျခားေသာလုပ္သားမ်ား၏အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပ်က္သုဥ္းေစႏုင္ေသာအတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ဳးိကိုေျ
ဖရွင္း၊ကာကြယ္ရာတြင္လည္းအက်ဳးိအျမတ္မ်ားရရွေိစႏုင္သည္။လူကုန္ကူးမႈကိုတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ထို႔ေၾကာင့္လူတစ္ဦးတစ္ေ
ယာက္ခ်င္းစီ၏ေဘးကင္းမႈႏွင့္လုံၿခံဳေရးကိုသာလွ်င္ကာကြယ္ရန္အတြက္မရမွ ီျဖစ္နည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲလူမႈအသိုင္းအဝို
င္းအင္အားေကာင္းေစရန္အတြက္လည္းပါဝင္သည္။၂၃

၂၂ ပုိမုိသိရွလိုိပါက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။
၂၃ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္, အပိုိင္း ၁.၁၊ Bali Process, ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။
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လိုက္နာရန္
အခ်က္မ်ား

အက် ိဳး
အျမတ္မ်ား အႀကံေပးခ်က္မ်ား

ကာကြယ္ျခင္း လူကုန္ကူးရာတြင္ ဓါးစာခံျဖစ္ခဲ့ရေသာ
လူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္လူ 
ကုန္ကူးမႈအားတားဆီးေရးႏွင့္ တိုက်
ဖ်က္ေရးအတြက္မရွမိျဖစ္လိုအပ္။

အျခားေသာႏိုင္ငံတြင္လူခိုးသြင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအ
ကြမ်းဖက္မႈကဲ့သို႔ေသာအျခားအမႈမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရန္ခ်နိ္ရြယ္ထားေသာ အရာမ်ားအပါအဝင္ဓါးစာ
ခံေဖာ္ထုတ္ေရး ကိုႏိုင္ငံေတာ္ဗ်ဴဟာထဲတြင္ထည့္သြင္းပူး 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရျခင္း၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္
လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေခ်ရွေိသာ လူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ သို႔ ု႔ ု႔ ု႔မဟုတ္ အဖြ ဲ႕မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အေထာက္အထား 
ကို အေျချပဳၿပီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
မရွမိျဖစ္လိုအပ္သည္။

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအဆင့္သို႔မေရာက္မီတြင္ ကာကြယ္ရေး
ကိုအေထာက္အပံ့ျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ရျခင္း၏ ရင်းမြစ်
ႏွင့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အဖြ ဲ႕အခ် ိဳ႕၏ 
လူကုန္ကူး ခံရႏိုင္ ေခ်တို႔ကိုညႊန္ ျပႏုငိ္ေသာအရာမ်ား 
ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း။

လူကုန္ကူးသူ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အ
လက္မ်ားႏွင္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၊ 
လုပ္ကိုင္ပံုႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ၾကားရွ ိ 
အခ်တိ္အဆက္မ်ားႏွင့္လမ္းကြောင်း
မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနေသာ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏင့္ 
အုပ္စုမ်ား အျပင္ ၄င္းတို႔ကို သိရွႏိိုင္ရန္ 
လုပ္ႏိုင္ေသာ         
နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္မွေဆာင္းရရွထိားေသာ သ
တင်းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ေဖာ္ထု
တ္ထားေသာ ဓါးစာခံဆီမွ လာပါက ပိုမို 
အားေကာင္းသြားသည္။                                                                  

အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကို လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္မွ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားရွ ိ ဟာေပါက္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္ရွ ိ လႈပ္ရွားသူမ်ား လိုအပ္ေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေျပာင္းေရႊ႕ေရး 
နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အပါအဝင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို 
တြက္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ 
ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တစ္ဆင့္ အေျခခံအရာအျဖစ္  
အသံုးခ်ရန္။

ဇယား ၂ ။ ဓါး စာခံေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ား ၊ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 
အ

ပိုင
္း ၂
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စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္
တရားစြဆဲိုျခင္း

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဓါးစာခံမ်ားကုိ
ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္
သက်ဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ား
စုေဆာင္ေရးတုိ႔အတြက္ေလ့က်င့္သင္
ၾကားမႈရွထိားပါလွ်င္လူကုန္ကူးမႈမ်ား
အား စံုစမ္းေရးႏွင့္တရားစြဆဲိုေရးတုိ
႔ျပဳလုပ္ရာတြင္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား 
အားေကာင္းလာေလသည္။

စံုစမ္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားအား ၄င္းတို႕အေနႏွင့္ 
ထိုရာဇဝတ္မႈ၊ အေထာက္အထား စုေဆာင္း ျခင္းႏွင့္ 
အမႈတရားဝင္ျခင္း၊ ေဖာ္ထု တ္ေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ စိတ္ဒါဏ္ရာရ ဓါးစာခံ/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္၊ 
ကေလးဓါးစာခံမ်ားအပါအဝင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
ကြ ဲျပားေသာ ဓါးစာခံမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္အထူးတလ
ည်စဥ္းစာေပးမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာေရွ႕ထြက္ရင္ဆိုင္ တံု႔ျပန္ရေသာ 
သူမ်ားအတြက္ဓါးစာခံေဖာ္ထုတ္ေရး ေလ့က့်င့္ေရး အစီ အစဥ္မ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း။

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္တရားလို 
ေရွ႕ေနမ်ားသည္လူကုန္ကူးခံရေသာ ဓါး
စာခံမ်ားထံမွလူကုန္ကူးျခင္း၊လူကု န္ကူး
သူႏွင့္အျခားဆက္စပ္အမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝ
တ်သားမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေရးတို႔အတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့အေထာက္အ
ထားမ်ားရသည္

ဓါးစာခံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ အထူးျပင္ဆင္ထား ေသာ စနစ္ကို 
တီထြင္ပါ။ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံကူးေျပာင္း ကုန္ကူးမႈမ်ားအပါအဝင္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွေိသာ ဓါးစာခံ မ်ား၏အေျခအေနအမ် ိဳးမ် ိဳး(ေယာ
က်ၤား၊မိန်းမႏွင့္ကေလးမ်ား)ႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ အမ် ိဳးမ် ိဳး တို႔အား 
ဖမ္းမိႏိုင္ေစရန္တိုင္းတာေရးစနစ္မ်ား အမ် ိဳးမ် ိဳးတို႔ကိုလည္း 
က်နိ္းေသေပါက္သံုးပါ။
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အေထာက္အပံ့ႏွင့္
အကာအကြယ္

လူကုန္ကုးခံရေသာဓါးစာခံမ်ားကုိ 
ေ ဖ ာ္ ထု တ္ ျ ခ င္ း ႏ ွ င့္ ေ ထ ာ က္ ပ့ံ 
ေ ရ း ႏ ွ င့္ က ာ က ြ ယ္ ေ ရ း ဆုိ င္ ရ ာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္လိုအပ္ေလသည္။

အထူးကူညီေရးႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရးတုိ႔ 
ေပးရန္အတြက္ဓါးစာခံအား တာဝန္ရွေိသာ အစုိးရ 
ကုိယ္စားလွယ္ဌာနထံသုိ႔ လႊေဲပးပါ။ ဓါးစာခံအေနႏွင့္ 
ႏုိင္္ငံေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အား စီမံခန္႔ခြေဲရးဌာန အစီအစဥ္မ်ားမွ 
သီးသန္႔ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ 
အပါအဝင္အေထာက္အပ့ံႏွင့္ အကာအကြယ္တူိ႔ကုိ 
ရရွမိႈအေပၚအတားအဆီးမ်ား မရင္ဆုိင္ရေစရန္ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လူကုန္ကူးခံ ဓါးစာ 
ခံမ်ားကို အသက္အရြယ္ ၊ လိင္အမ် ိဳးအစား၊ 
လိင္္ခံယူမႈ၊ လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံ၊ လူမ် ိဳး 
သို႔မဟုတ္ လာေသာ အသိုင္းအဝိုင္း သို႔ မသန္စြမ္းျခင္း 
မည္သည့္တို႔ပင္ ျဖစ္ေနေစ ကာမူ အားလံုးအတြက္ 
စနစ္တက်ပင္ ေဖာ္ထုတ္ေသာလုပ်ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

တရားစီရင္ရင္ေရးးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစ
ဥ်တို႔တြင္ပိုမိုကူညီႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္
ၿပီးလူ ကုန္ကူးသူမ်ားကိုလည္းတရား
စြဆဲိုရန္ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ကာနော
က်ထပ္လူ ကုန္ကူးမႈမ်ားထပ္မံမျဖစ္
ပြားေစရန္ တားဆီးေပးႏိုင္လိမ့့္မည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူအေနႏွင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်န္ိမွစၿပီး                                                               
တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီေစမႈ နင့်                                                 
မူလႏိုင္ငံျပန္ပို႔ျခင္ႏွင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ 
ေရးတို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည့္  စံုလံုေလာက္ေသာ 
အေထာက္အပံ့ေပးေစရန္ျပဳလုပ္ပါ။

လူကုန္ကူးသူမ်ားကို တရား႐ံုးတြင္ စြဆဲိုရာတြင္ 
ကူညီေစရန္အတြက္ဓါးစာခံမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ 
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး
ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေျပာျပအသိေပးပါ။ၿပီးေနာက္ 
၄င္းတို႔ကိုေျပာျပထားသည့္အတိုင္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ အားေပးပါ။ထို႔ေနာက္ 
ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္(အဆံုးသတ္ တြင္ အကာအကြယ္ေပးေရး)
တို႔သည္ ဓါးစာခံအေနႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ 
အေပၚတြင္မမူတည္ေၾကာင္း အာမခံေပးပါ။

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း အထူးျပဳ NGO မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား၏စနစ္တက် 
စိုက္ထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ ဓါးစာခံထုတ္ေဖာ္
ရေးတြင္ကိုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ား 
အမ်ားအျပား ပါဝင္ ျခင္းသည္ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈကို အားေကာင္းေစၿပီး 
တစ္ဖန္ တားဆီးေရး၊တ
ရားစြဆဲိုေရးႏွင့္ကာကြယ္
ရေး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ           
အင္အားေကာင္းေစသည္။

ထုတ္ေဖာ္ေရးစနစ္သည္ တိုင္းျပည္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
အထူးျပဳ NGO မ်ားအပါအဝင္ ျပည္ပမွ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ကိုယ္စားလွယ္ဌာန ေပါင္းစံုႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းေပါင္းစံုပါဝင္ေနေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။

လူကုန္ကူးျပဳလမ္းေၾကာင္းမ်ားအပြင် 
နည္းစနစ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ဓါးစာခံေဖာ္ထုတ္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ 
က်င့္သံုးပံုမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပံုမွန္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာေပါက္ျပဳလုပ္ပါ။
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၂.၂။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္ရန္ဝန္ေလးရသည့္အေၾကာ
င္းရင္းကိုနားလည္ျခင္း

ဓားစာခံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအလြန္နည္းပါးသည္။ 
မ်ားစြာေသာအမွတုို႔တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ကို လူကုန္ကူးသူမ်ားအေပၚ အားကိုးျပီး မိမိကိုကိုယ္ 
လူကုန္ကူးခံရေၾကာင္း မသိ သို႔မဟုတ္ ဝန္မခံပဲရွတိတ္သည္။ အခ် ိဳ႕က လူကုန္ကူးသူမ်ားကို မိမိတို႔ဘဝအေျခအေနကို 
ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေပးေသာ ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အခ် ိဳ႕အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးသူနွင့္ပင္ 
ေသြးသားေတာ္စပ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလိုမတူပဲ အတင္းအၾကပ္အိမ္ေထာင္ခ်ခံရေသာကိစၥမ်ားနွင့္ ကေလး
အလုပ္သမားအျဖစ္ေရာင္းစားခံရေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပစ္မွကု်ဴးလြန္သူသည္ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ မိဘသို႔မဟုတ္ 
အျခားမိသားစုဝင္ျဖစ္ေနတတ္ျပီး လူကုန္ကူးခံရသူသည္ တာဝန္ရွသိူမ်ားထံသို႔တိုင္ၾကားရန္ ဝန္ေလးေနတတ္သည္။ 
လူကုန္ကူးခံရသူနွင့္ လူကုန္ကူးသူၾကား လူပုဂၢ ိဳလ္သေဘာအရဆက္ႏြယ္မွရုွေိသာ အျခားလူကုန္ကူးမွနုွင့္ 
ေရာင္းစားမွဳကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္နိုင္သည္။ ကနဦးတြင္ ဆက္ႏြယ္မွမုရွလိွ်င္ပင္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ဆက္ႏြယ္မွ ုျဖင့္ သူတို႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေၾကာင္း မသိပဲ လူကုန္ကူးသူမ်ားနွင့္ လူပုဂၢ ိဳလ္
သေဘာအရဆက္ႏြယ္မွမု်ားရွလိာနိုင္သည္။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ရွသိူမ်ားထံတိုင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ရရွနိိုင္ေသာအက် ိဳးမ်ားမရွ ိျခင္း အက် ိဳးမရွ ိ
ဟုထင္ျမင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားစိန္ေခၚမွမု်ားရွသိည္။ အျခားနိင္ငံသို႔ 
တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရျပီးေနာက္ မိမိနိုင္ငံသုိ႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ 
ဤကဲ့သို႔ျဖစ္နိုင္သည္။ အျခားေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ထံတြင္ ဆိုးဝါးစြာ 
ခံစားရေသာ္လည္း ထိုသို႔လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္း နိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးေၾကာင့္ 
ဆက္လက္ခံစားရနိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားသို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားနွင့္ 
လက္ရွအိေျခအေနတြင္ ဆက္ေနရန္ တင္းၾကပ္ေသာ ဆက္ႏြယ္မွမု်ား ရွနိိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ လက္ရွအိေျခအေနသည္ 
အျခားျဖစ္နိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္ေၾကာင္းခံစားရေသာေၾကာင့္ျဖစ္နို္င္သည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ 
ဤစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မွမု်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ရွသိည္။ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမွမု်ားကို ေသခ်ာနားလည္ျပီး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ား ဖန္တီးရာ နွင့္ 
အသံုးခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အေစာပို္င္းအဆင့္မ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရလွ်င္ပင္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သည့္ အဆင့္ကျဖစ္ေစ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္စြမ္းရွေိစရမည္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ ျပည္နွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ျခိမ္းေျခာက္မွ ု

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေသာ အမွမု်ားတြင္ ျပည္ပသို႔လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လူကုန္ကူးျခင္း တရားမဝင္မွမု်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ျပည္နင္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္၍ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ 
အကူအညီယူ တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳရန္ လူကုန္ကူးသူမ်ားက မွာၾကားေလ့ရွသိည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မမွန္ပါ။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နွင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းသို႔ျပန္ျခင္းျဖင့္ 
အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေကာင္းမြန္ေစမည္မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ဦးအား လူကုန္ကုူးခံရေစနိုင္ရန္ အေျခအေနေပးေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားမေျပာင္းလဲပါက အလားတူအျဖစ္သို႔ ထပ္မံေရာက္ရွနိိင္သည္။ ၎တို႔အား လူကုန္ကူးခံရမည့္ 
အလုပ္ကိုရွာေဖြေပးသူမ်ားကလည္း သူ႕တို႔၏ လံုျခံဳေရးနွင့္မိသားစုမ်ား၏လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေစရန္ 
ဖန္တီးေပးလ်က္ရွနိိုင္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ 
ျပည္နွင္ျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မွမု်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ၎ 
တို႔ကို ဝန္ခံလာေစရန္ အားေပးပါ။ 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံရျခင္းနွင့္ပက္သက္ေသာ စိုးရိမ္မွမု်ားကို  ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပည္ပတြင္းလာေရာက္ေနထိုင္မွအုပါအဝင္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းအက် ိဳးဆက္အျဖစ္ 
က်ဴးလြန္မိေသာျပစ္မွမု်ားအတြက္ ရာဇဝတ္ဒဏ္သင့္ျခင္းမျဖစ္ရေစရန္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုအပ္သည္။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ တိုင္းျပည္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခံရျခင္းနွင့္ဆုိင္ေသာ စိုးရိမ္မွတုို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို အကာအကြယ္နွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးနိုင္ရန္ ေရာက္ရွေိနေသာ နိုင္ငံတြင္ 
ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ ဗီဇာမ်ား စီစဥ္ေပးထားရမည္။
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ျခိမ္းေျခာက္မွ ုမ်ားနွင့္လူကုန္ကူးသူမ်ားထံမွ လက္တံု႔ျပန္မွ ုအတြက္ စိုးရိမ္မွ ုမ်ား

လူကုန္ကူးခံရသူအခ် ိဳ ႕သည္လူကုန္ကူးခံရေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေသာအခါ ျ ခိ မ္ းေ ျခာက္မ ွ မု ်ာ းန ွ င့္လူကုန္ကူးသူမ ်ားထံမ ွ 
လက္တံု႔ျပန္မွအုတြက္ စိုးရိမ္ၾကသည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားက မိသားစုဝင္မ်ားသို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားနွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို 
ရန္ျပဳရန္ ျခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွသိည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ မိသားစုမ်ားအေပၚ လက္တံု႔ျပန္မွကုို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ကာကြယ္မေပးနိုင္မည္ကို ေၾကာက္ရြ ံ႕ၾကသျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဝန္ေလးနိုင္သည္။ ဤစိုးရိမ္စိတ္သည္ 
လူကန္ကူးခံရသူ၏ မိသားစုမ်ားက အျခားနိုင္ငံတြင္ရွေိနျပီး မတူညီေသာနိုင္ငံမ်ားမွ ရာဇဝတ္မွဥုပေဒအာဏာပိုင္မ်ားက 
၎တို႔၏လံုျခံဳေရးကုိ ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ေသာအခါတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားတတ္သည္။  

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ မိသားစုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ 
၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေစရန္ အားေပးပါ။

နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားနွင့္၎တို႔၏မိသားစုမ်ားကိုလံုျခံဳစြာေစာင့္ေရွာက္ ေပးနိုင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ လံုျခံဳမွလုိုအပ္ေသာသူမ်ားသည္ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွေိနေသာအခါတြင္ ထိုနိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ရွေိသာ ရာဇဝတ္မွဥုပေဒအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ အႏ႖ရာယ္ရွေိနေသာသူအတြက္ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ ဗီဇာနွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းနွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 အရွက္တရား နွင့္ အနွမိ္ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္မွ ု

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ား၏ အမည္နာမမ်ား၊အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ဓားစာခံအေထာက္အပံံနွင့္ သက္ေသ

စောင့် ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မကာကြယ္ေပးထားပါက လူကုန္ကုးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ အမည္နာမေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ 
အရွက္ကြ ဲျခင္း၊ အႏွမိ္ခံရျခင္း နွင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အပယ္ခံရျခင္းမ်ားခံရမည္ကို စိုးရိမ္နိုင္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဝန္ခံလိုက္ပါက မိသားစုမ်ားနွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔က(အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးျပီးေနာက္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္) ၎ တို႔အေနျဖင့္ က်ဆံုးသြားျပီး မိသားစုလိုအပ္ခ်က္ေတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္စြမ္းမရွေိတာ့ဟု 
ခံစားရမည္ကို စိုးရိမ္တတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူအမ် ိဳးသားမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မွ ုက်ဴးလြန္ခံရေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
အလိမ္ခံရေၾကာင္း ဝန္ခံရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾကသည္။

အၾကံေပး 

ခ်က္။အနိွမ္မခံရေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုေ
ဖာ္ထုတ္နိုင္ေအာင္အားေပးပါ။

နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ဳ႕ ိဝွက္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးမူဝါဒါမ်ားခ်မွတ္ရတြင္ ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ရန္နွင့္ ေျဖရွင္းရန္ NGO မ်ား အဖြ႕အဲ စည္းမ်ား နွင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
နွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္အေထာက္အပံ့နွင့္သက္ေသေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအ စဥ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏
အရွက္ရျခင္းနွင့္ အနမွ ိ ္ခံရျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မွဳကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္။
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အပိုင္း ၃။ 
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

၃.၁။ မည္သူက လူကုန္ကူးခံရသူကို ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေပးနိုင္သလဲ 

လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္လြယ္ကူျမန္ဆန္၍အခ်န္ိပုိင္းနွင့္ ျပီးေသာအျဖစ္အပ်က္မဟုတ္တတ္ပဲေအာက္ပါ 
အဆင့္မ်ားပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

၁။  လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ကနဦးစိစစ္ျခင္း။ ဤသည္ကို အဆိုပါလူကုန္ကူးခံရသည္ဟုယူဆရေသာ သူႏွင့္ေတြ႕
ဆံုေသာမည္သူမဆိုျပဳလုပ္နိုင္ျပီးသင့္ေလ်ာ္ေသာအာဏာပိုင္မ်ားကို လြေဲျပာင္းေပးနိုင္သည္။
၂။  ထိုသူသည္ လူကုန္ကူးခံရသည္ဟု ညြန္းျပေသာ သက္ေသမ်ားလံုေလာက္၍ ကနဦးအေထာက္အပံ့နွင့္ 
အကူအညီေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု  အာဏာပိုင္မ်ားက ယူဆျခင္း။
၃။  သင့္ေလ်ာ္ေသာအာဏာပိုင္မ်ားက ထိုသူသည္ လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္း။ ထိုအခါတြင္ 
ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေထာက္အပံ့နွင့္ အကာအကြယ္မ်ား ရရွနိိုင္သည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနနိင္သည္။
၄။  လူကုန္ကူးသူ၏ ဝန္ခံမွအုရ ဤသူသည္ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူ ဓားစာခံျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္း ။ ဤအဆင့္သည္ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ဥပေဒစနစ္မ်ားတြင္သာ အက် ံဳးဝင္ျပီး လူကုန္ကူးေသာရာဇဝတ္မွကုို ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္နိုင္ျခင္းသည္ ထိုသူ လူကုန္ကူးခံရ
သူမဟုတ္ေၾကာင္းဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသူ သူ/သူမ၏မိသားစု သို႔မဟုတ္အျခားသူမ်ားက 
သတင္းေပးပို႔ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ အဆက္မျပတ္ စံုစမ္းမွမု်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာနိုင္သည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ 
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားျပီး စစ္ေဆးမွမု်ားျပဳလုပ္ေနေသာ ရဲနွင့္ အျခား အာဏာပိုင္မ်ား 
ဥပမာ နယ္စပ္နွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအရာရွမိ်ား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ နွတု္အေမးအေျဖျဖင့္ ခြ ဲဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းထက္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ပိုမိုၾကိဳးစားျခင္းကထိေရာက္ပါသည္။

ကနဦးစိစစ္ေရးကာလတြင္ ေဆြမ် ိဳးမ်ား မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအပါအဝင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ မည္သူမဆို 
လူကုန္ကူးသူအျဖစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ ကူညီနိုင္သည္။ လူမွေုရးအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား 

အၾကံေပးခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူရွာေဖြ
 သတ္မွတ္ျခင္းကို ျမွင့္
တင္နိုင္ရန္ လူကုန္ကူးမွ ု
အေၾကာင္းကို လူထုသိနား
လည္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။

နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမွ ုအုေၾကာင္း 
ပညာေပးေသာ ေဆာင္ရြက္မွမု်ားကို 
စတင္ျခင္း အားေပးျခ င္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
၎ေဆာင္ရြက္မွမု်ားတြင္ လူထုကို 
က) လူကုန္ကူးမွ၏ုအဓိပၸါယ္ နွင့္ မည္သို႔ပံုျဖစ္ေၾကာင္း 
ခ) လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သက္
ဆိုင္ေသာအာဏာပိုင္မ်ားထံညြန္ေပးရန္အတြက္ အေ
သးစိတ္အခ်က္မ်ားေပးျခင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ေ
ဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္hotlineမ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား ကိုရွင္းျပေပးနိုင္လွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစသည္။

၂၄ ၁၉၆၇ ‘ Vienna Convention on Consular Relations ’ ေကာင္စစ္၀န္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မ်ားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
၄င္းတုိ ့အေနႏွင့္ လူ ကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကူညီစဥ္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္အျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာင္စစ္၀န္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ မည္သုိ ့မည္ပုံကူညီ ရမည္ကုိ ညႊန္းဆုိထားေသာလက္စြစဲာအုပ္ဟာ ဗီဇာအတြက္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္စဥ္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အသုံး၀င္ေသာ လက္စြကဲိရိယာျဖ စ္သည္။ ‘The Handbook for Diplomatic and Consular Personnel on How to Assist 
and Protect Victims of Human Trafficking ’စာအုပ္၊ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ႏုငိ္ငံမ်ား၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေကာင္စီ၊ ၂၀၁၁။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား နွင့္အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားအပါ
အဝင္အစိုးရမဟုတ္ေသာ ကူညီသူမ်ားသည္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျပီးလူကုန္ကူးခံရသူသ
တ္မွတ္ရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ထံသို႔
ညြန္းေပးရာတြင္အဓိကေန ရာကပါဝင္နိုင္သည္။   
သို႔ေသာ္လည္း ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေရးအတြက္ နိုင္ငံအစိုးရမ်ားတြင္ 
အဓိကတာဝန္ရွသိည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး (ရဲ၊ တရားထိန္း၊ 
တရားရံုးအရာရွမိ်ား၊ လူဝင္မွနုွင့္အေကာက္ခြန္အရာရွမိ်ား 
အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအရာရွမိ်ား) လူမွလုုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ုးမ်ား နွင့္ သံရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ 
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူရွာေဖြသတ္
မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္သည္။၂၄ နိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေသာ ယူဆျခင္း 
စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လူတစ္ဦးကို 
လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး သူ သူမအား လိုအပ္ေသာ 
အကူအညီနွင့္ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ 
အခ် ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ကို 
ဥပေဒအရာရွမိ်ားသို႔ ေပးအပ္ထားျပီး အခ် ိဳ႔နိုင္ငံမ်ားတြင္လူမွ ုေု
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အၾကံျပဳခ်က္။ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ပါဝင္သက္ဆိုင္ေသာမတူညီသည့္ပုဂၢ ိဳလ္
မ်ား၏လုပ္နိုင္စြမ္းကိုျမွင့္တင္အားေပး ပါ။

ထိေရာက္ေသာလူကုန္ကူးခံရသူခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္နုိင္ငံအာဏာပုိင္အမ်ားအျပားနွ င့္အျခား 
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွသိူမ်ား၏ ကဏၰနွင့္ တာဝန္မ်ားကို ခြ ဲျခားခ်မွတ္ရန္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားနွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။

ရးကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွေိသာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္တရားဝင္ရွာေဖြသတ္မွတ္ခြင်း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအစိုးရမဟုတ္သည့္ အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သူမ်ား ထံတာဝန္ေပးသည္။ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည်း
လူကုန္ကူးခံရသူရွာေဖြသတ္မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္သက္ဆိုင္နိုင္သည္။ နိင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးခံရသူခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန်း
စဥ္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွပိါေစ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိ လ်င္ျမန္စြာနွင့္ ထိေရာက္စြာ ရွာေဖြသတ္မွတ္နိင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ 
တာဝန္ရွသိူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ့က်င့္မွမု်ားေပးရန္လိုအပ္သည္။၂၅   ရွာေဖြခြ ဲျခားျခင္းအတြက္ အေျခခံ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားနွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလးစားလိ္ုက္နာ၍ ကာကြယ္ေပးရမည္။၂၆ 

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕နိုင္ဖြယ္ရွသိည့္သူမ်ားကို
ခြ ဲျခားေဖာ္ထုတ္နုိင္ေစရန္ေလ့က်င့္မွ ုမ်ားျပဳ လုပ္ေပးပါ။  

ေရွ႕တန္းအရာရွမိ်ားကို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းေလ့က်င့္မွမု်ားကို အဓိကထားရန္ 
အေရးၾကီးသည္။ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကကဏၰမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
နွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမွ အျခားသူမ်ားကိုလည္း လူတစ္ဥိီးအား 
လ့ူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ညြန္ျပေသာ အခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ဂရုျပဳရမည္။

၂၅  (E/၂၀၀၂/၆၈/Add.၁)၊ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၂။ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ကူးခံရသူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ညြန္
    ၾကားခ်က္ ၂(၃)။

၂၆ ထုိ ့အျပင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေပါင္းစုံေသာ လူပုဂၢ ိဳလ္မ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ 
ညွႏိႈငိ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္မႈရဲ့ အပုိင္း ၃။

 
အ

ပိုင
္း ၃

။
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၃.၂။ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား   

ပထမအၾကိမ္စတင္ေတြ႕ဆံုျခင္းမွ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္အထိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အဆင့္တိုင္းသည္ လူပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းနွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ခြ ဲျခားစစ္ထုတ္ရန္ 
အခြင့္အေရးမ်ားေပးသည္။ ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းအေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္၏အဆင့္တိုင္းတြင္တာဝန္ရွသိူမ်ားသည္လူကုန္ကူး
ခံရသူမ်ား၏အကူ အညီႏွင့္အ ကာအကြယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။၂၇နိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖ
စောင့် ေ ရွာက္ေပးရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွလိာေသာအခါတြင္ (ဥပမာ လူကုန္ကူးခံရသူသည္ ကေလးသူငယ္သုိ႔မဟုတ္ 
ခိုလွ ုခံွင့်ေ တာင္းခံသူမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္) သင့္ေလ်ာ္ေသာလြေဲျပာင္းမွမု်ားျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြခြ ဲျခားျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုိမိုက်ယ္ျပန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ 

၂၇ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိၿပီးသိရွလိုိပါက၊ လူကုန္ကူးခံရသူ
    မ်ား ကာကြယ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္မ်ားကုိၾကည့္ပါ။

၂၈ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိတုိက္ရုိက္အကူအညီေပးေရး IOM လက္စြစဲာအုပ္၊ IOM၊ ၂၀၀၅ ကုိၾကည့္ပါ။

စနစ္က်က်စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕
ဆံုျခင္း 

က။ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုေသာအခါ

ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုေသာအခါတြင္ လူတစ္ဦးသည္ လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နိ္င္ျပီး ကနဦးအေထာက္အပံ့နွင့္ အကူအညီလိုအပ္ 
မလိုအပ္ကို ဆင္ျခင္ခ်နိ္ဆရန္မွာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အေစာပိုင္းစိစစ္ျခင္းသည္ လူကုန္ကူးခံရသည္ဟု သံသယရွေိသာသူကို ေလ့လာျခင္း (ထိုသူနဲ႔စကားေျပာဆိုျခင္း၊ သူ 
သူမ၏အျပအမူ သို႔မဟုတ္အေျခအေနမ်ား)၊ ေဘးလူက တဆင့္ေပးပုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သိ႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္
ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ စတင္ေတြ႕ဆံုေသာအခါတြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ 
အေပၚ အပို္င္း ၂.၂ တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပလုပ္ပဲရွနိိင္သ
ည်။

ပထဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုေသာအခ်နိ္အတြင္းကနဦးစိစစ္ျခင္းတြင္ဘာသာစကားနွင့္ ယဥ္ေက်းမွ ုျခား နားမွမု်ားေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာ င္း၊လိင္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္းအခက္အခဲမ်ား ရွနိိင္သည္။ လူကုန္
ကူးခံရသူအျဖစ္သံသယရွသိူမ်ားနွင့္ ထိေတြ႕နိုင္မည့္သူမ်ားတြင္ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုခ်နိ္တြင္စိစစ္ခြ ဲျခားနိုင္ရန္ဘာသာ
စကားနွင့္ယဥ္ေက်းမွေုနာက္ခံမ်ားရွ ိျခင္း(သို႔မဟုတ္ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားရွသိူမ်ားနွင့္လြယ္ကူစြာခ်ကိ္နိုင္ျခင္း) ျဖင့္ 
ထိုအခက္အခဲမ်ားကို အနည္းငယ္ပင္ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းနိုင္သည္။ 

စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းကို အတိအက်မျပဳလုပ္နိုင္ေသာအခါတြင္ ထိုသူသူမအား အကူအညီနွင့္အကာအကြယ္ 
ဝန္ေဆာင္မွမု်ားေပးရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ယူဆထားရန္လိုအပ္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ 
သံသယရွသိူမ်ားအား ေတြ႕ရွေိသာအခါ ထိုသူမ်ားတြင္အႏၱရာယ္က်ေရာက္လုနီးပါးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ 
ေဆးကုသမွသုို႔မဟုတ္အျခား အကူအညီအေရးတၾကီးလိုအပ္ေသာအေျခအေန ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုခ်နိ္တြင္ 
၎တို႔၏ လက္ရွလိံုျခံဳေရးအေျခအေနကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္မွာ အဓိကအေရးၾကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။၂၈

လူကုန္ကူးခံရသည္ဟုယူဆရသူမ်ားကိုေနာက္ထပ္ထိခိုက္နစ္နာမွမုရွေိစရန္လူမွေုရးက်န္းမာေရးနွင့္စိတ္က်န္းမာ ေရး 
ဆိုင္ရာကူညီေစာင့္ေရွာက္မွနုွင့္ေနစရာမ်ားရွာေဖြဖန္တီးေပးေသာအထူးျပဳဝန္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ားထံလြရဲမည္။
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၂၉ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကာကြယ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္ ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။
၃၀  ျပဌာန္းဥပေဒလမ္းညႊန္၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ စာပုိဒ္ ၆၅။ ‘ Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, and Commentary
to the OHCHR Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking ’ ၊ OHCHR၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ၁၆၂-၁၆၄။
၃၁ ဥပမာ၊ ‘ Regional Guidelines for the Preliminary Identification and Referral Mechanisms for Migrant Populations in Vulnerable Situations ’ ကုိ ေကာ္စတာရီကာ၊ အယ္လ္ဆာလ္ေဗႏုရိ္၊ 

ဂြာေတမာလာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏွင့္ နီကာရာဂြာႏုငိ္ငံတုိ ့ကပူးေပါင္းၿပီး IOM and UNHCR တုိ ့၏ အကူအညီျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ရာေဒသဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြ(ဲRCM)၏ ေဒသဆုိင္ရာတုိင္
ပင္ညွႏိိႈင္းအုပ္စု(RCGM)တြင္ ဇြန္ ၂၀၁၂ တြင္တင္  ျပထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၁။

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူကေလးသူငယ္မ်ားအားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို အားျဖည့္ပါ  

လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္နွင့္ ကေလးသူငယ္ဝန္ေဆာင္မွ ု
အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ခ်က္ျခင္းအသိေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

• အသက္မျပည့္ေသးေသာသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 
• လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

 ထိုသူမ်ား၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားလံုျခံဳမွရုွ ိျပီးအကူအညီနွင့္အကာအကြယ္ဝန္ေဆာင္မွမု်ားလက္ခံရာတြင္ 
သိနားလည္ျပီး သေဘာတူရန္လည္း အေရးၾကီးသည္။၂၉

လူကုန္ကူးခံရသူကေလးသူငယ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးနွင့္ ပက္သက္၍ လ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္နွင့္ ကေလးသူငယ္ဝန််ေ 
ဆာင္မွအုထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ခ်က္ျခင္းအသိေပးနိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
အရြယ္နွင့္မလိုက္ေအာင္ ဖြ ံ႕ျဖိဳးျခင္းနွင့္ အသက္လိမ္ျခင္းမ်ားရွနိိုင္သည့္အတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးညီလာခံစာတမ္းနွင့္အ
ညီ ကေလးသူငယ္အျဖစ္ယူဆရသူအား ကေလးသူငယ္ဟုသာ သတ္မွတ္သင့္သည္။ အလားတူပင္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ လူ
ကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နုိင္ေသာအခါတြင္ အျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်နိုင္သည့္အခ်နိ္အတြင္း သူ သူမအား လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္သတ္မွတ္
ထားရမည္။၃၀

ခ။ ကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းမွအုတြင္းလူတစ္ဦးအားလူကုန္ကူးခံသူအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးနိင္စြမ္းရွနိိုင္သည္။ 
ကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းမွမု်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ခ်နိ္ဆရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အကူအညီနွင့္အကာအကြယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ပိုင္းျခားရန္ျဖစ္သည္။ ကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းအဆင့္တြင္ ထိုသူအား 
စံုစမ္းမွ၏ု ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ပံု နွင့္ အက် ိဳးဆက္မ်ားကို သိရွေိအာင္ေျပာျပထားရမည္။ ထိုသူအား သူ သူမနားလည္ေသာ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာေျပာျပထားရမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ပါက အေတြ႕အၾကံဳရွေိသာ ဘာသာျပန္မ်ားအား ပါဝင္ေစရမည္။ 

စံုစမ္းေမးျမန္းမွ ုျပဳလုပ္သူမ်ားသည္လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ယူဆရသူနွင့္ အျပန္အလည္ယံုၾကည္နားလည္မွတုည္ေဆာက္ရန္နွင့္ 
ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုနိုင္ရန္ သက္ေတာင့္သက္သာရွေိသာ အေျခအေနဖန္တီးေပးနုိင္ရန္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားရန္လိုအပ္သည္။စိတ်ဒဏ်
ရာအေၾကာင္းကုိနားလည္ရန္နွင့္စုံစမ္းေမးျမန္းမွမု်ားျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္လူမ်ားအားစိတ္ဒဏ္ရာျပန္လည္ခံစားရျခင္းမျဖစ္အောင် 
ေရွာင္နိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသင့္သည္။ လူမွေုရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားၾကား 
အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ခင္မင္မွရုရွေိရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါသည္။ အခ် ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းမွကုို 
လမ္းညြန္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားျပင္ဆင္ထားေလ့ရွသိည္။ ၃၁

စံုစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ မတူညီေသာ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွမု်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ စိန္ေခၚမွမု်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္နွင့္ စံုစမ္းမွဳခံယူမည့္သူ၏ အက်င့္စရိုက္နွင့္ ကိုက္ညီေသာ စံုစမ္းမွဳနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်တတ္ရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။ 

•  ဘာသာစကားနွင့္ပက္သက္၍။ စံုစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မွတုည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘာ သာစကား 
လူမ် ိဳးေရးသို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမွကုြာဟခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အခ်နိ္တိုအတြင္း အကူအ ညီေပးနိုင္ေသာ 
ဘာသာျပန္မ်ား၏ ကူညီမွဳရွေိနမည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ဘက္မလိုက္ပဲ ၎ တို႔၏ တာဝန္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား
ကိုလွ် ိဳ႕ဝွက္ရန္နွႈင့္အျခားကိစၥမ်ားကိုေကာင္းစြာနားလည္ျပီးသင့္ေလ်ာ္ေအာင္ေလ့က် င့္ထားရမည္။စံုစမ္းေမးျမန္းမွတုြင္ဘာ
သာျပန္၏အခန္းကဏၰကို လူကုန္ကူးခံရသည္ဟုယူဆရသူမ်ားအား ရွင္းျပထားရမည္။ 

•  လိင္နွင့္ အသက္စသည္တို႔ႏွွင့္ပက္သက္၍။ လူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိနွႈင့္လိင္တူညီေသာသူမ်ားနွင့္ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းမွ ုျပဳလုပ္ျခင္း ထုိသူမ်ားအနားတြင္ေမးျမန္းစံုစမ္းမွဳျပဳလုပ္ျခင္း ကို သေဘာက်ၾကသည္။ ကေလး သူငယ္ 
(သို႔မဟုတ္ကေလးသူငယ္ဟုယူဆရသူ)မ်ားကို (အေဖာ္မပါပါက) အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးစီစဥ္ေပးသင့္ျပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရန္ ေလ့က်င့္ထားေသာသူမ်ားနွင့္သာ ေမးျမန္းစံုစမ္းမွ ုျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
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၃၂  လူကုန္ကူးမႈဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ရဲ့ေဆာင္းပါး ၁၄ ကုိၾကည့္ပါ။ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္အၾကံျပဳထားေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ညႊန္းဆုိ
   ခ်က္မ်ား(E/2002/68/Add.1)၊ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီး၊ ညႊန္းဆုိခ်က္ ၂(၇)။
၃၃ ျပန္လည္သတိရကာလႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိရွလိုိပါက၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကာကြယ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၊ ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူအားထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည့္ စံုစမ္းမွဳနည္း
လမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးပါ။  

စံုစမ္းေမးျမန္းမွ ုျပဳလုပ္သူမ်ားအား ဘာသာစကား၊ လိင္၊ အသက္နွင့္ ယဥ္ေက်းမွနုွင့္ပက္သက္ေသာအခ်က္မ်ား
ကို ကိုင္တြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွေိအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ စံုစမ္းေမးျမန္းခံမည့္သူတစ္ဦးခ်င္း
စီအား ကိုယ္ပိုင္လိုလားခ်က္မ်ားကုိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 
လိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

ကနဦးစံုစမ္းေမးျမန္းမွ ုျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ လူပုဂၢ ိဳလ္၏ အေျခအေနသို႔မဟုတ္ အက်င့္စရိုက္မ်ားနွင့္မဆိုင္ပဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္မ်ားရွသိည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခြ ဲျခားေဖာ္ထုတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခိုလွ ုခံြင့္လိုအပ္နိုင္ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ 
ခိုလွ ုခံြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားျခင္းနွင့္ ေပးျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပါဝင္ေစသင့္သည္။၃၂  ခိုလွ ံခုြင့္နွင့္ဆိုင္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ား ( 
ခိုလွဳခံြင့္စနစ္မရွေိသာ အခ် ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ UNHCR)သည္ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း မူလနိုင္ငံတြင္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဆုိးရြားစြာဒုကၡေရာက္နိုင္ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားရွေိၾကာင္းျပသေသာ သူမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္အေျခအေနသတ္မွတ္ေပး
သင့္သည္။  အလားတူပင္ လူကုန္ကူးမွတုိုက္ဖ်က္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းလကၡဏာမ်ားျပသ
သော ခိုလွဳခံြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားနွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား စစ္ေဆးစိစစ္သင့္သည္။ ခိုလွ ံဳခြင့္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႕ 
ဒုကၡသည္အျဖစ္ နိုင္ငံတကာအကာအကြယ္ေတာင္းဆိုရန္ဆႏၵရွေိသာသူမ်ားကို လြေဲျပာင္းေပးရန္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူကုန္ကူးမွတုို
က္ဖ်က္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားျဖစ္နုိင္ေသာ ခိုလွ ုခံြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားနွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လြေဲျပာင္းေပးနိုင္ရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လြေဲျပာင္းျခင္းစနစ္မ်ား ဖန္တီးေရးဆြထဲားရန္လိုအပ္သည္။ အေျခအေနနွစ္ရပ္လံုးတြင္ ခိုလွဳခံြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားနွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားသည္ မူလနိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမရွေိစရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

အၾကံျပဳခ်က္။ ခဲြျခားသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ခိုလဳွခံြင့္ေတာင္းသူမ်ားကို 
သင့္ေလ်ာ္ေသာလြ ဲ ျပာင္းမွမု်ားျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါ။ 

နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လူတစ္ဦးကခိုလံုခြင့္ေတာင္းခံေသာအခါသို႔မဟုတ္ဒုကၡသည္ဟုယုံၾကည္စရာအ ေၾကာင္းျပခ်က္ရွေိသာအ
ခါတြင္မူလနိုင္ငံ၏သံတမန္ေရးရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳ သင့္ပါ။င့္ပါ။ 

ဂ။ စနစ္က်ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမ်ား

စနစ္က်ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမ်ားသည္ သိရွရိေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေပးအပ္ထားေသာ အကူအညီနွင့္ 
အကာအကြယ္ဝန္ေဆာင္မွမု်ားကို သာလြန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးနိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား စနစ္က်ေမးျမန္းစံုစမ္းမွတုြင္ သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏အျဖစ္ဆိုးမွ ျပန္
လည္နာလန္ထူနုိင္ေစရန္“ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်န္ိ”ေပးနုိင္လွ်င္အေကာင္းဆံဳးျဖစ္သည္။၃၃လူကုန္ကူးခံရသူသုိ႔မဟုတ္လူကုန္ကူးခံ
ရသည္ဟု ယူဆရသူတစ္ဦး၏ အေျခအေနနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နိုင္သူအေနျဖင့္ ကနဦးအကုူ
အညီနွင့္အကာကြယ္ရရွ ိျပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္စြာေျဖၾကား၍ သက္ေသေပးနိုင္ေသာအခ်နိ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်နိ္မစတင္ခင္ျဖစ္ေစ 
စတင္ျပီးလွ်င္ျဖစ္ေစ စနစ္က်စံုစမ္းေမးျမန္းမွမု်ား စတင္နိုင္သည္။  
အကူအညီီနွင့္အကာအကြယ္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ပံ့ပိုးေပးျပီးသည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ေနာက္ဆက္တြေဲမးျမန္းစံုစမ္းမွမု်ားသည္ 

•  ယဥ္ေက်းမွကုိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍: ေမးျမန္းခံရသူနွင့္ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်း မွေုနာက္ခံတူညီသူက 
ေမးျမန္းစံုစမ္းသူျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းေသာအခ်က္ရွနိိုင္သကဲ့သို႔ မေကာင္းေ သာအခ်က္လည္း ရွနိို္င္သည္။   သူ/သူမသည္ ယဥ္
ကျေးမွတုူညီေသာသူနွင့္ပိုမိုသက္ေတာင့္ သက္သာျဖစ္သည္ဟုခံစား ရနိုင္ေသာ္လည္း ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတြင္ လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းနွင့္ 
ပါဝင္သက္ဆိုင္ေနလွ်င္ သူသူမ၏ လူ႔အ သိုင္းအဝိုင္းမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူတြင္ 
ဆိုးရြားေသာ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္နိုင္သည္။   

စံုစမ္းေမးျမန္းမွဳတစ္ခုအတြက္ မည္သည္ကသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းခံမည့္သူ၏ လိုလားခ်က္မ်ားနွင့္ 
ထိုလိုလားခ်က္မ်ားအား လိုက္ေလ်ာေပးနိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအတိုင္းအတာကို တိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
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၃၄ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလုိ ့မရပါ။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းမလုပ္ခင္၊ မိဘ(သုိ ့)အုပ္ထိန္းသူမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူတဲ့  နည္းလမ္းမ်ားေရးဆြရဲမည္။

၃၅ ‘ Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners ’ ၊ အပုိင္း ၈။ သက္ေသမ်ားျဖစ္ႏုငိ္ေခ်ရွေိသာလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေမးျမန္း ျခင္း၊ UNODC ၊၂၀၀၉ ကုိၾကည့္ပါ။

အမွအုတြက္စံုစမ္းမွဳသို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ျဖစ္နိုင္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းနိုင္သည္။ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးျခင္း အသံဖမ္းျခင္းမ်ားကို 
သေဘာတူရမည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္ပံုမ်ားကို နားလည္ရမည္။၃၄  စံုးစမ္းေမးျမန္းမွမု်ားနွင့္ 
မွတ္တမ္းမ်ား အသံဖမ္းယူမွမု်ားသည္ စံုစမ္းမွဳခံယူသူနွင့္ သူ သူမ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္။ 
စံုစမ္းေမးျမန္းသူအေနျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ နွတု္ျဖင့္ဝန္ခံမွမု်ား ေျပာင္းလဲနိုင္သည္ကိုနားလည္ရန္ 
အထူးေလ့က်င့္ထားသင့္ျပီး အသက္အရြယ္အမ် ိဳးမ် ိဳး ဘာသာစကားအမ် ိဳးမ် ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမွအုမ် ိဳးမ် ိဳးရွေိသာသူမ်ား 
စိတ္ဒဏ္ရာရွသိူမ်ားနွင့္ အတူလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ထားရမည္။၃၅

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ယခုအဆင့္သည္ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ဝန္ခံမွ ုျဖင့္အဆံုးသတ္နိုင္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ဝန္ခံမွအုားအတည္ျပဳရန္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွနိိုင္ရန္ အျခားသက္ေသခံအခ်က္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းသင့္သည္။ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမွရရွေိသာ သတင္းအခ်က္အလက္အရ ထုိသူအားေပးအပ္ထားေသာ အေစာင့္အေရွာက္အစီအစဥ္အားျပန္လည္
သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္နိုင္သည္။ အထူးျပဳ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ားထံသို႔ လြေဲျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္နိုင္သည္။ 
အပိုင္း ၂.၂ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ယံုၾကည္ရန္ ဝန္ေလးနိုင္သည္။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းရာတြင္ စိန္ေခၚမွမု်ားရွနိိုင္ျပီး ၎တို႔အား ေနာက္ထပ္စိတ္ဖိစိးမွဳနွင့္ ထိတ္လန္႔မွမု်ား 
မဖြစ် ေစရန္ဂရုျပဳရန္နွွင့္သည္းခံနိုင္ရန္လုိအပ္သည္။ေမးျမန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ယံုၾကည္ေလးစားမွကုိုတည္ေဆာက္ရန္အာ
ရံုျပဳသင့္သည္။ျဖစ္နိုင္လွ်င္ေမးျမန္းသူမ်ားအေနျဖင့္လူကုုန္ကူးခံရသူမ်ားအား စိတ္ဒဏ္ရာရ အရွက္ရသိမ္ငယ္ေစနိုင္မည့္
သုိ႔မဟုတ္ေကာင္းစြာသိရွ ိျပီးသားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ကုိယ္ကုိကုိယ္ယုံၾကည္မွေုပ်ာက္ဆုံးေစနုိင္ေသာအျဖစ္
အပ်က္မ်ားအားျပန္လည္သတိရျခင္းမျဖစ္ေစရန္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ပါက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားပိုမို 
ထိခိုက္နစ္နာေစျပီး သက္ေသအေထာက္အထားစုေဆာင္းျခင္းကုိ ေနွာင့္ေႏွးေစသည့္အျပင္ ရာဇဝတ္မွရုွင္းလင္းေဖာ္ထု
တ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွနိိုင္ေအာင္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။

၃.၃။ လူကုန္ကူးျခင္း၏ လကၡဏာမ်ား

နိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လူကုန္ကူးမွဟုုယူဆရေသာအေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ စံညြန္ျပခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ 
ထိုညြန္ျပခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွသိူမ်ား( ဥပမာ ေဆးပညာရွင္မ်ား ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အေကာက္ခြန္အရာရွမိ်ား) 
ကို ေလ့က်င့္ေရးနွင့္ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေပးေရးတို႔တြင္ အသံုးဝင္ျပီး လူကုန္ကူးျခင္းျဖစ္နိုင္ေသာအေျခအေနတစ္ခု၏ အခ် ိဳ႕ေသာအပိုင္းမ်ား
နွင့္သက္ဆိုင္နိုင္ျပီး (ဥပမာ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳရရွရိန္အတြက္ လူကုန္ကူးသူက အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္း) သို႔မဟုတ္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္မွပုံုစံတစ္မ် ိဳးမ် ိဳး(ဥပမာ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း) နွင့္ သက္ဆိုင္နိုင္သည္။လက္ေတြ႕တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုသည္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရသည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္အတြက္  ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာအေျခအေနကို 
ညြန္းျပေသာအခ်က္မ်ားသည္ ပိုမိုအားထား၍ရနိုင္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာညြန္ျပခ် က္မ်ားကို စဥ္းစားပါ။
နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ် ိဳးကို အဓိကထားနုိင္ရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုရွာေဖြသတ္
မွတ္ရန္တာဝန္ရွသိူမ်ားကို ကူညီရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ ညြန္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ILO နွင့္ ဥေ
ရာပေကာ္မရွင္တို႔မွအသံုးျပဳေသာစနစ္အရ အားေကာင္း အသင့္အတင့္ အားနည္း အဆင့္မ်ားရွ ိျပီး လကၡဏာတစ္ခုသည္ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အသင့္အတင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အားေကာင္းအဆင့္ျဖစ္နိုင္ျပီး 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအတြက္ အားေကာင္းအဆင့္နွင့္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအတြက္ 
အားနည္းအဆင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လကၡဏာမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွေိၾကာင္းကို အျမဲသိထားရမည္။ လူကုန္ကူးပံုနည္းမ် ိဳးစံုနွင့္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရပံုနည္းမ် ိဳးစံုရွသိည့္အတြက္ အခ် ိဳ႕လကၡဏာမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕ထက္ပို၍ လူကုန္ကူးမွ ုျဖစ္ေၾကာင္း 
ထင္ထင္ရွားရွားသက္ေသခံသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ လူကုန္ကူးမွတုစ္ခုတြင္ ၾကီးမားေသာ လကၡဏာတစ္ခုသည္ 
ေနာက္တစ္ခုတြင္ လံုးဝမရွသိို႔မဟုတ္ မသက္ဆိုင္ပဲရွနိိင္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္ 
လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ျဖင့္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်နိ္ထပ္ နာရီမ်ားပိုျပီး လစာအကန္႔အသတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းသည္ 

 
အ

ပိုင
္း ၃
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လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မွတုြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွေိသာ အဓိက ညြန္ျပခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မွတုြင္မဆို အက် ံဳးဝင္နိုင္သည္။ 
အခ် ိဳ႕အခ်က္မ်ားသည္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ေၾကာင္းလကၡဏာမ်ားျပသျပီး က်န္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရသည္ဟုယူဆရသူအေပၚ လူကုန္ကူးသူကရွနိိုင္မည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မွမု် ိဳးကိုျပသသည္။  

•  လက္ရွအိေျခအေနသို႔ေရာက္ရွရိန္ ဆက္လက္ရွေိနရန္ တြန္းအားေပးအနိုင္က်င့္ခံရျခင္း 
•  လက္ရွအိလုပ္အကိုင္အေျခအေန၏ေနရာ သေဘာသဘာဝနွင့္ ပက္သက္၍ အလိမ္ခံရျခင္း 
•  အလုပ္ခ်နိ္ရက္မ်ား နာရီမ်ား ပံုမွန္ထက္ပိုျခင္း 
•  ေနထိုင္မွအုေျခအေနနွင့္ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူမဆန္ပဲ ယုိယြင္းေနျခင္း 
•  အျခားသူမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္မွေုအာက္တြင္ရွ ိျခင္း အျခားသူမ်ားကို အလြန္အမင္းမီခိုျခင္း 
•  ျခိမ္းေျခာက္မွမု်ား အၾကမ္းဖက္မွမု်ားျပဳလုပ္ခံရျခင္း 
•  သူ သူမ၏အသက္အရြယ္နွင့္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွေိနျခင္း 

လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မွအုမ် ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ အဓိကအခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ပါရွေိသာအခ်က္မ်ားသည္လူကုန္ကူးမွစုာတမ္းတြင္ပါရွေိသာလုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မွအုမ် ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္း 
စီနွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ စာတမ္းတြင္ပါရွသိည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မွအုမ် ိဳးအစားမ်ား မျပည့္စံုနိုင္သည့္အတြက္ လက္ေတြ႕တြင္ 
ေတြ႕ရွလိာေနရေသာ အျခားလုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မွအုမ် ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ညြန္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္။ အေၾကာင္းအရာကိုလိုက္၍ရည္ညြန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတီထြင္ပါ။ 
ညြန္ျပခ်က္လကၡဏာစာရင္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားက လုပ္ငန္းတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အေျခအေန မ်ားနွင့္အညီေျပာင္းလဲ
ပြပုြင်ေသာအခါတြင္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မွအုရွဆိံုးျဖစ္ပါသည္။ နိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာလူကုန္ကူးမွပုံုစံမ်ားနွင့္ 
အျမဲကိုက္ညီမွရုွေိစရန္ လကၡဏာစာရင္းမ်ားကို စနစ္တ က်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသင့္ပါသည္။ 

၃၆  ‘ Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners ’ ၊ UNODC/UN.GIFT ၊  ၂၀၀၉၊ အပုိင္း ၂။ အလားတူ ‘ National 
Referral Mechanisms: A Practical Handbook ’ ၊ OSCE ၊ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၁ ကုိလည္းၾကည့္ပါ။

လူကုန္ကူးမွ ုျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးတစ္ဦးအား နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မပါပဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေခၚေဆာင္ျခင္းထက္ 
ပို၍ျပသသည္။

 အခ် ိဳ႕လကၡဏာမ်ားသည္ အျခားရာဇဝတ္မွအုမ် ိဳးအစားရွေိၾကာင္း ျပသနိင္ျပီး လကၡဏာရွ ိျခင္း 
မရွ ိျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမွဳျဖစ္မျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။၃၆ 
ေနာက္ထပ္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ လူကုန္ကူးသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုလကၡဏာမ်ားကို အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲ 
လွပု္ရွားျခင္း (ဥပမာ အာဏာပိုင္မ်ားသံသယမရွေိစရန္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ၎တို႔၏ ခရီးသြားလာျခင္းနွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ထားျခင္း) ျဖစ္သည္။  ထုိကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
လကၡဏာတစ္မ် ိဳးတည္းကို အားကိုးျခင္းထက္ မတူညီေသာ လကၡဏာအမ် ိဳးအစားမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းက ပို၍ 
ထိုးထြင္းသိျမင္ေစနိုင္သည္။  

ထို႔အျပင္ လကၡဏာမ်ားသည္ လူကုန္ကူးျခင္းအတြက္သက္ေသမဟုတ္ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူအတြက္ 
အကူအညီနွင့္ အကာအကြယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ယူဆရန္ ေထာက္ခံနိုင္သည္။
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ျျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ခိုင္းေစရန္နွင့္ အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္မုွမ်ား

ဇယား ၁ (section 1.1) တြင္္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူအားလံုးသည္ 
လူကုန္ကူးခံရသူမဟုတ္နိုင္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ယူဆရသူမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ရာတြင္ အသံုးဝင္နိုင္ပါသည္။ 

•  အခ် ိဳ႕ေသာလိင္ဆက္ဆံမွပုံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္မပါေသာ လိင္ဆက္ဆံမွကုို ဧည့္သည္မ်ားအား 
မျငင္းဆံနိုင္ျခင္း 

• ဧည့္သည္ထံမွ အခေၾကးေငြတို္က္ရိုက္မရ / ဧည့္သည္မွ အလုပ္ရွင္သို႔မဟုတ္ ၾကားလူမ်ားသို႔ ေပးေသာ 
အခေၾကးေငြ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသာရရွ ိျခင္း 

• အခ် ိဳ႕ေသာ ကုိယ္ဝန္တားနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္/ အသံုးမျပဳရန္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခံရျခင္း 
• က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း ကိုယ္ဝန္ရွမိရွစိစ္ေဆးျခင္းကို အတင္းအၾကပ္ခံရျခင္း 
• အသက္မျပည့္ေသးျခင္း

ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ထုတ္ယူရန္အတြက္လူကုန္ကူးျခင္း 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအရ အစားထိုးကုသရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္ယူရန္ 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္ယူျပီးေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အဓိက သက္ဆိုင္သည္။ ယဥ္ေက်းမွအုစဥ္အလာအရနွင့္ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္ယူျခင္းနွင့္ အနည္းငယ္သာသက္ဆိုင္သည္။ 

• ခႏၶာကုိယ္အစိတ္ပိုင္းထုတ္ယူရန္အတြက္ အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးခိုင္းေစခံရျခင္း 
• ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းထုတ္ယူသည့္အတြက္ ရရွမိည့္ အေလ်ာ္နွင့္ပက္သက္၍ 

လိမ္လည္ခံရျခင္း 
• မည္သည့္အခ်နိ္မည္သည့္ေနရာတြင္ အစားထိုးခြစဲိတ္ကုသျခင္းျပဳလုပ္မည္ကို မသိျခင္း 
• အစားထိုးကုသမွလုုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို နားမလည္ျခင္း 
• ခ်တိ္ဆက္ေပးေသာေဘးလူရွေိၾကာင္း အရိပ္အေရာင္ရွေိနျခင္း 
• ထိုသူႏွင့္အတူ လက္ခံ၍ခြစဲိတ္ကုသမွခုံယူမည့္သူသည္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔သြားေရာက္ရန္ အရိပ္အေရာင္မ်ားရွ ိျခင္း

အိမ္အေစခံအျဖစ္ခိုင္းေစရန္ လူကုန္ကူးျခင္း 

• အရည္အေသြးနိမ့္အဆင့္နိမ့္က်ေသာအစားအစာသာ စားသံုးရျပီး အာဟာရမျပည့္ေသာလကၡဏာမ်ားျပသခြင်း
• အလုပ္ခ်နိ္နာရီမ်ား ပို၍အလုပ္လုပ္ရျခင္း 
• ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ေနရာမရွ ိျခင္း ကိုယ္ပိုင္ေနရာသည္ မလံုေလာက္ျခင္း 
• အလုံပိတ္ထားျခင္း အျခားသူမ်ားနွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံခြင့္မျပဳျခင္းနွင့္ အလုပ္ရွင္မပါပဲ အိမ္မွ ထြက္ခြာခြင့္မရျွခိ 

င္းေ
• စာ္ကားမွဳမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မွမု်ား အၾကမ္းဖက္မွမု်ား တိုက္ခိုက္မွမု်ားခံရျခင္း 
• အလုပ္ရွာေပးသည့္အတြက္ အဖိုးအခေပးရျခင္း 
• အသက္မျပည့္ေသးျခင္း

  
အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္အသက္မျပည့္ေသး 
ပဲထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လူကုန္ကူးျခင္း 

• ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ ၾကားလူကို ေငြသို႔မဟုတ္ အျခားတံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း 
• ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ ပါဝင္ပက္သက္မွ ုသေဘာတူမွ ုမရွပိဲ အျခားသူမ်ားက ထိမ္းျမားရန္ တိုင္ပင္ညွနိွ ိငု္းေပးျခင္း 
• အလုပ္ၾကမ္း၊ အိမ္တြင္းအေစခံ သို႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရေသာအေျခအေနသို႔ အဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း 
• အပ်ဳစိစ္မစစ္စစ္ေဆးျပီးျခင္းစစ္ေဆးရန္ရျွခိင္းထိမ္းျမားျခင္းကုိ ေဆြမ် ိဳးမ်ားကပါ 

သေဘာတူရန္တြန္းအားေပးခံရျခင္း
• စိတ္က်ျခင္း၊ မိမိအသက္ကိုရန္ရွာျခင္း၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမွကင္းကြာျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ေဆးဝါးသံုးေသာ

လကၡဏာမ်ားျပသျခင္း 

• မိသားစုအဆင္မေျပျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးအၾကမ္းဖက္ျခင္း နပွ ိ ္စက္ခံရျခင္းစေသာလကၡဏာမ်ားရျွခိ င္း
• အသက္မျပည့္ေသးျခင္း

 
အ

ပိုင
္း ၃

။



လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ေပၚလစီလမ္းညြန26

ေတာင္းရမ္းျခင္းနွင့္ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့့္ 
လူကုန္ကူးျခင္း 

• ေတာင္းရမ္းျခင္းသို႔မဟုတ္ခိုးယူျခင္းျဖင့္ အလုံအေလာက္မရရပွ ိ ါက နပွ ိ ္စက္ခံရသည္။
• အလားတူအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြေနထိုင္သည္။
• ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ တရားဥပေဒနွင့္ ျငိစြန္းပံုကို နားမလည္ပါ။
• အရြယ္မေရာက္ေသးေသာကေလးသူငယ္သက္ၾကီးရြယ္အို သို့မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ျခင္း

ဤညြန္ျပခ်က္မ်ားသည္ အခ် ိဳ႕ေသာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ျပီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအချက် 
မ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအမ် ိဳးအစားအားလံုးတြင္ အက် ံဳးဝင္သည္။  

ဒုစရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ရွာေဖြခြ ဲျခားျခင္း၏ အခက္အခဲမ်ား 

ဒုစရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းခံရသူမ်ားကို လူကုန္ကူးခံရသူမဟုတ္ပဲ ဒုစရုိက္သမားမ်ားဟု မွားယြင္း
သတ္မွတ္ျခင္းခံရနိင္သည္။ ဤကိစၥမ် ိဳးကို ေလ်ာ႔နည္းေစရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူပုဂၢလိ္တစ္ဦးအားထိန္းခ်ဳပ္ျပီး 
ထိုသူ သူမအား ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာအေျခအေနမ် ိဳးတြင္ ထားရွရိန္ လူကုန္ကူးသူမ်ားက အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ား နွင့္ 
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအေပၚ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ေက်နပ္မွသုည္ အရာမဝင္ျခင္းစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ လံုေလာက္
စြာေလ့က်င့္မွမ်ားရွရိမည္။ 

လူကုန္ကူးသူဟုသံသယရွသိူက “နည္းလမ္း” မ်ားအသံုးခ်ျခင္း  

လူကုန္ကူးမွေုၾကညာစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ“နည္းလမ္း”မ်ားသည္လူကုန္ကူးေၾကာင္းညြန္ျပခ်က္မ်ားလည္းဖြစ်
သည္။ စာတမ္းအရ လူကုန္ကူးခံရသူသည္ ကေလးသူငယ္ျဖစ္ေသာအခါတြင္ ထိုနည္းလမ္းမ်ားသည္ လူကုန္ကူးရာတြင္ 
လိုအပ္ေသာ က်ဳးလြန္စရာျပစ္မွတုစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တို႕ကုိအသံုးခ်ျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမွ ု သို႔မဟုတ္ 
အလားတူေခါင္းပံုျဖတ္မွမု် ိဳးကုိ ေဖာ္ညြန္းနိင္သည္။ အလုပ္ရွာေပးျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လြေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ လူတစ္ဦးအား 
လက္ခံထားျခင္း၊ မွသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ သူသို႔မဟုတ္သူမကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအထိ လူကုန္ကူးျခင္း၏ 
မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်နိုင္ျပီး လူကုန္ကူးခံရသူကို မည္သည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအမ် ိဳးအ
စားကိုမဆို ခံရေစရန္ အသံုးခ်နိုင္သည္။ အခ် ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးခ်ျခင္းကို  ေဖာ္ထုတ္ရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း 
(ဥပမာ အင္အားအသံုးျပဳျခင္း) တစ္ခါတစ္ရံတြင္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သိုသိပ္ျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခဲယြင္းသည္။(ဥပမာ 
အာဏာကိုအလြသဲံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေနတြင္ရွေိနျခင္း။

လူကုန္ကူးမွကု်ဴးလြန္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မျပည့္စံုေသာစာရင္းတြင္ 
ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွေိသာ လူကုန္ကူးမွညုြန္ျပခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျခိမ္းေျခာက္မွမု်ား

• ထိုသူ (သူ သူမ၏ မိသားစု မိတ္ေဆြသို႔မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္း) ကိုျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 

• ထိုသူ (သူ သူမ၏ မိသားစု မိတ္ေဆြသို႔မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္း) ကို အင္အားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 

• ထိုသူအား အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔တုိင္ၾကားမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 

• အင္အားသံုးျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 

အင္အားအသံုးျပဳျခင္း 
• ထုိသူ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားေတြ႕ရျခင္း 

• ထိုသူတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာမ်ားရွေိၾကာင္းေတြ႕ရျခင္း 

• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွ ုနွင့္ သို႔မဟုတ္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေၾကာင္း လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရျခင္း 
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အက်ပ္ကိုင္မွ ု
• မိသားစုသို႔မဟုတ္စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားရျွခိ င္း 
• ဒုစရိုက္မွသုမိုင္းရွ ိျခင္း သို႕မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ဂရုစိုက္မွခုံရျခင္း 
• တရားမဝင္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွဳ အေျခအေနရျွခိ င္းနွင့္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမ်ားမရျွခိ င္း
• ထိုသူ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေငြေၾကးသို႔မဟုတ္ အျခားပိုင္ဆိုင္မွမု်ား ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း 
• တရားမွ်တမွမုရွေိသာ ေငြေခ်းမွအုစီအစဥ္တြင္ပါဝင္မိျခင္း 
• တစ္ဦးတည္းထားျခင္း၊ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း နွင့္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္ခံရျခင္း 
• ထုိသူ၏ ယဥ္ေက်းမွသုို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးယံုၾကည္မွမု်ားကို အသံုးခ်ခံရျခင္း

အဓမၼေခၚေဆာင္ခံရျခင္း
အေယာင္ေဆာင္ျခင္း/လိမ္လည္ျခင္း (မွားယြင္းေသာ မတိက်ေသာ မျပည့္စံုေသာ သို႔မဟုတ္ 
လွည့္စားနိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္)

• ထိုသူ၏ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွလုုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ (သြားေရာက္မည့္ေနရာအပါအဝင္) အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
• ခရီးသြားျခင္းနွင့္အလုပ္ရွာေဖြေပးေသာအေျခအေနမ်ား 
• အမ် ိဳးအစား ၊ လစာ ၊ လုပ္ခ ၊ ဝင္ေငြ ၊ ရရွေိငြစသည္တို႔အပါအဝင္ ထိုသူ၏ အလုပ္အကိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန
• ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရယူနိုင္ျခင္းရွမိရွ ိ 
• အိမ္နွင့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ေနရေသာ အေျခအေန 
• ထိုသူ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွအုေျခအေန အလုပ္သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္၏ တရားဝင္မွဳ 
• ထိုသူအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ား၏ သေဘာထား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပံုနွင့္ ဥပေဒမ်ား 

• မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လက္ထပ္ထိမ္းျမားးမွ ုသို႔မဟုတ္ ကေလးေမြးစားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား 

ေအာက္ပါတို႔ကိုအလြသဲံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အာဏာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေန 

ကိုအသံုးခ်ျခင္း ၃၇

•  ေခါင္းပုံျဖတ္သူ/အလုပ္ရွင္/မိသားစုဝင္အားမီခုိမွနွုင့္ နွင့္ ၎တုိ႔အား စီးပြားေရး စိတ္ပုိင္း ခံစားခ်က္ပုိင္းဆုိင္ရာမီခုိမွ ု
•  ေခါင္းပံုျဖတ္သူ/အလုပ္ရွင္/မိသားစုဝင္/ သို႔မဟုတ္အျခားတို႔နွင့္ အခ်စ္ေရးသို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ဆက္ႏြယ္မွ ု
•  ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွ ုစာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ သို႔မဟုတ္ အေျခအေန 
• လူမွေုရးယဥ္ေက်းမွသုို႔မွဳ ဘာသာစကား ကြ ဲျပားမွ ု
• အလုပ္အကိုင္မရွ ိျခင္း စီးပြားေရးယိုယြင္းျခင္း 
• ထိုသူ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝသနာ အသက္ (ငယ္ရြယ္ သို႔မဟုတ္ ၾကီးရင့္) လိင္ ၊ 

သေဘာက်ေသာလိင္ ၊ နိုင္ငံ ၊ လူမ် ိဳးသို႔မဟုတ္ ဇာတိ နွင့္ ဒုကၡတိအေျခအေန 
• ထုိသူ၏ ယဥ္ေက်းမွသုို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးယံုၾကည္မွမု်ား ပြမဲ်ား ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ား 
•  ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ ယမကာသံုးစြ ဲျခင္း စြလဲမ္းျခင္း

လူတစ္ဦးအား အျခားသူတစ္ဦးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အလုိတူေစရန္ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္လက္ခံျခင္း 

•  ေဘးလူမ်ားအား အခေၾကးေငြ လာဘ္ေပးျခင္း လက္ေဆာင္ေပးျခင္း လက္ခံျခင္း အေျခအေနသို႔ေရာက္ေနျခင္း 

၃၇ ‘ Abuse of a Position of Vulnerability ’ ႏွင့္ အျခားရဲ့အဓိပၸါယ္ကုိ လူကုန္ကူးမႈအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ UNODC ၊ ၂၀၁၂ ႏွင့္ အားႏြ ဲ ့သူတစ္ေယာက္၏အသုံးခ် ခံရႏုငိ္တဲ့အေနအထားညႊန္းဆုိခ်က္ကုိ 

အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢရဲ့ႏုငိ္ငံစပ္ၾကား စုေပါင္းက်ဴးလြန္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိကာ ကြယ္ရန္၊ ဖိႏွပိ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ သေဘာတူညီထားေသာပရုိတုိေကာလ္၏ 

ေဆာင္းပါး ၃ ကုိၾကည့္ပါ။ UNODC ၊၂၀၁၂။
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၃၈ အပုိင္း ၂.၂ ကုိၾကည့္ပါ။

နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔  လူကုန္ကူးခံသည္ဟုယူဆရသူ သြားေရာက္ ေနထိုင္ေသာနည္းလမ္း 

လူတစ္ဦးအား နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သံသယရွေိနေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ 
သြားေရာက္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေသာနည္းလမ္းသည္ သူသူမ၏ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ အေျခအေနအား 
သံုးသပ္ေပးနိုင္သည္။  
 

• ထိုသူ၏ ခရီးသြားလာေရနွင့္ ကိုယ္ပိုင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အျခားသူက ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း ျပသျခင္း 
• အလုပ္ရွာေဖြေရးနွင့္ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရျွခိ င္း သို႔မဟုတ္   စိစစ္ၾကပ္မတ္မွဳမရျွခိင္း
• သို႔မဟုတ္ လုပ္သားအတြက္ နနွ ု ္းအျမင့္မ်ားေကာက္ခံျခင္းနိုင္ငံကူးဗီဇာသည္ အက် ံဳးမဝင္ သို႔မဟုတ္ 

ခရီးသြားျခင္းအေၾကာင္းရင္းသည္ အျခားအခ်က္မ်ား(ဥပမာ ေနထိုင်မည့္ကာလအတြက္ေငြအလံုအေလာက္မ
ပါျခင္း၊ ခရီးသည္၏ ရုပ္အသြင္အျပင္အေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္ ) နွင့္ မကိုက္ညီျခင္း 

• ထိုသူ၏ ပစၥည္းမ်ားသည္ ခရီးသြား၏ ေျပာစကားနွင့္မကိုက္ညီျခင္း (ဥပမာ သယ္ယူေသာပစၥည္း၏ 
အရည္အေသြးအမ် ိဳးအစား၊ ၾကာရွည္ေနထိုင္မည့္ခရီးအတြက္ အိတ္အေသး သို႔မဟုတ္ အခ်နိ္တိုအတြက္ 
အိတ္အၾကီး)

• သူ သူမမသိဟုယူဆရေသာ လူတစ္စုနွင့္အတူ ခရီးသြားျခင္း 
• ကိုယ္ပုိင္စာရြက္စာတမ္းအလုပ္နွင့္သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလာျခင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား အတုျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ခရီးသြားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယံုၾကည္နိုင္စရာမရွ ိျခင္း 
• သူသူမ၏ ခရီးလမ္း၊ ေရာက္ရွမိည့္ေနရာသို႔မဟုတ္ ခရီးသြားရမည့္အေၾကာင္းရင္းတို႔အား ဝိုးတဝါးျဖစ္ေနျခင္း 
• (ကိုယ္ပုိင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ထုတ္လိုက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အပါအဝင္) 

တရားမဝင္ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မွ ုအေျခအေနတြင္ရွေိနျခင္း 

လူကုန္ကူးခံရသူဟု ယူဆရသူ၏ ရုပ္သြင္အေျခအေန 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၏ အက် ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဒဏ္ရာမ်ားရရွ ိၾကသည္။ စေတြ႕ခ်နိ္တြင္ ထိုသူ၏ ရုပ္သြင္ျပင္အေျခအေနကိုၾကည့္၍ လူကုန္ကူးခံရသူဟုတ္မဟုတ္ 
သံုးသပ္ေပးနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မွကု်ဴးလြန္ခံရေၾကာင္းမေဖာ္ထုတ္
ပဲ သူတို႔၏ အေျခအေနကို စိတ္ေက်နပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပနိုင္သည္ကို သတိျပဳ၇န္အေရးၾကီးသည္။.၃၈ လူတစ္ဦး၏ 
အေျခအေနအေပၚေခါင္းမာစြာ စိတ္ေၾကနပ္မွသုည္ လူကုန္ကူးသူက ထိုသူ သူမအား မည္မွ် ထိေရာက္စြာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္သည္ ကိုျပသနိုင္သည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနနွင့္ 
အျပဳအမူလကၡဏာမ်ား

• စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း အားေလွ်ာ့အရွ ံဳးေပးျခင္း၊ ေၾကာက္တတ္ျခင္း၊ စိတ္တင္းၾကပ္ျခင္း၊ လန္႔ျခင္း၊ 
ဂေယာက္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း 

• မ်က္လံုးခ်င္းဆံုရန္ ေရွာင္ေနျခင္း 
• ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားနွင့္ပက္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ ဝန္ေလးျခင္း

မတရားဆက္ဆံခံရမွ ုဂရုမစိုက္မွေုၾကာင့္  ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား 

• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မ ွ ုလကၡဏာမ်ားရျွခိ င္း
• မူးယစ္ေဆးသို႔မဟုတ္ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းစလြ ဲ မ္းျခင္းလကၡဏာမ်ားရျွခိ င္း
• အာဟာရမျပည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္အစားအစာေရအိပ္စက္ျခင္းေဆးဝါးသို႔မဟုတ္အျခားအသက္ရွင္ရန္လို
• အပ္ခ်က္မ်ား မရေွ ိ သာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာမ်ားရျွခိ င္း
• ရခ်ဳးိခန္းသုိ႔မဟုတ္သန္႔စင္ခန္းမ်ားမရေွ ိ သာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနွႈင့္မညီေသာ 

သန္ရွင္းေရးအေျခအေနလကၡဏမ်ားရျွခိ င္း
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လူကုန္ကူးခံရသည္ဟုယူဆရသူ ေနထုိင္သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ ေနရာ၏ 
အေျခအေန 

ေနထိုင္ေရးနွင့္အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမွညြန္ျပခ်က္မ်ားသည္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းနွင့္သ
က်ဆိုင္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူဟုယူဆရသူမ်ားကို ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း အပါအဝင္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္၊ ကေလးထိန္း၊ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္မွ ု၊ အားကစား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
သစ္လုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ် ိဳးေရးနွင့္ အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအယင္ လုပ္ငန္းမ် ိဳးစံု 
အလႊာမ် ိဳးစံုတြင္ေတြ႕ရွရိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ညြန္ျပခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူဟုယူဆရသူ အားေနထိုင္လုပ္
ကိုင္ေနေၾကာင္းေတြ႕နိုင္သည္ အေျခအေနအားလံုးတြင္ ေတြ႕ရွနိိုင္သည္။ 

လုပ္ခလစာနွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား:
• လစာမ်ားနွင့္ စုေငြမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းနွင့္ လြေဲျပာင္းေပးျခင္းမ်ား တားျမစ္ထားျခင္း 
• သူသူမ၏ အလုပ္အတြက္လုပ္ခအနည္းငယ္သာရရွ ိျခင္း လံုးဝမရရွ ိျခင္း အခ်နိ္လြန္ျပီးမွရျခင္း 
•  ေပးရန္ကတိေပးထားေသာလခသို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ၏အနည္းဆံုးလုပ္ခနွင့္ယွဥ္လွ်င္ လုပ္ခနွမိ္ခံရျခင္း 
• အလုပ္ရွင္မ်ား အလုပ္ရွာေပးေသာ ေအ့ဂ်င့္မ်ားကိုအေၾကြးမ်ားဆပ္ရန္ အပါအဝင္ အမ်ားအျပားနွတု္ယူျခင္း 
• တရားဝင္ရရွရိမည့္ ခံစားခြင့္မ်ား လူမွေုရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္မ်ားမရျခင္း 
• စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုမလိုက္နာျခင္း 
• နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ေရာက္ရွေိသာအခါသို႔မဟုတ္ အလုပ္စဝင္ေသာအခါတြင္ စာခ်ဳပ္အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုေစျခင္း 
• အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ခမ်ားေပးေၾကာင္း အေထာက္အထားမျပနိုင္ျခင္း 
• အေၾကာင္းၾကားျခင္း ခံစားခြင့္မ်ားနွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမရွပိဲ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း 

အလုပ္ခြင္ က်န္းမာေရးနွင့္လံုျခံဳေရး 
• အကာအကြယ္အဝတ္အစားနွင့္ပစၥည္းမ်ားလံုေလာက္စြာပ့ံပုိးေပးထားျခင္းမရျွခိင္း၊အသံုးျပဳတတ္ရန္သင္ၾ

ကားေပးထားျခင္းမရိျခင္းေ
• ဆးဝါးကုသမခ့ယူူခြင့္မရွ ိျခင္း

• အလြန္မ်ားျပားေသာအလုပ္နာရီမ်ားသို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအခ်နိ္မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္း 
• အားလပ္ခ်နိ ္အနည္းငယ္သာရျွခိ င္း လုံးဝမရျွခိ င္း
• သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ပါက ဒဏ္ေပးမွမု်ား ဒဏ္ေငြေဆာင္ရျခင္းမ်ား ခံရျခင္း

သြားလာလွပု္ရွားမွနုွင့္ အျခား ပံ့ပိုးမွမု်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
• ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်ဳပ္အေနွာင္သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေနရာသို႔မဟုတ္ အျခားေနရာသို႔သာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 

လကၡဏာမ်ားျပသျခင္း (ဥပမာ ပိတ္ထားေသာ သံတိုင္ကာထားေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ား 
အျပင္မွာပိတ္ရေသာတံခါးမ်ား၊ သံဆူးၾကိဳးမ်ား လံုျခံဳေရးကင္မရာမ်ား)

• သူသူမအလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာတြင္ အိပ္စက္ရျခင္း 
• ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳခြင့္မျပဳျခင္း 
• သူသူမ၏ ကုိယ္ပုိင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းမ်ားလက္ဝယ္မရျွခိ င္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အလုပ္ရွင္သုိ႔မဟုတ္အျခားတစ္ေယာက္ကသိမ္းဆည္းထားျခင္း၃၉

၃၉ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိသိရွလိုိပါက၊ မက္ထရစ္ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိၾကည့္ပါ။  
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အပုိင္း ၄။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ မွတ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 သားေကာင္မ်ားအျဖစ္လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟုယူဆသူေတြကိုကုသေရးအတြက္မွတ်ယူခ်
က္တစ္ခု မိတ္ဆက္ေပးေရးး။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ခ်မွတ္ထား     
ေသာႏုငိ္ငံေတာ္မူ၀ါဒမ်ား အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေအာက္ပါလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိေပးသင့္သည္။ 
အကယ္၍လူပဂိၢဳလ္တစ္ဦး တစ္ ေယာက္ဟာကုန္ကူးခံရတယ္လုိ ့သံသယျဖစ္ရင္အဲ့ဒီသူ(သုိ ့)
သူမကုိ ကုန္ကူး ခံရ သူအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ကနဦးအကူ အညီႏွင့္ကာကြ ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမွား ေဆာင္ရြက္ႏုငိ္ရန္။

 ကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏အသိပညာေပး။ လူကုန္ကူးခံရသူဟုထင္မွတ်
ခြင်းမခံရသူသည္အျခားျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူျဖစ္သူ ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အကူအညီလိုအပ္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရ န္တာ၀န္ရွသိူတုိ ့သည္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ 
ပုိမုိအာရုံစုိက္သင့္ ၿပီး၄င္းတုိ ့ကုိတုံ ့ျပန္ရန္ လက္နက္ကိရိယာတပ္ဆင္ေပးရမည္။

 အားႏြ ဲ ့ေသာအုပ္စုေတြၾကားမွလူကုန္ကူးခံရႏုငိ္တယ္လုိ ့ယူဆတဲ့သူေတြကုိရွာေဖြေဖာ္ထု
တ္ပါ။ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မတုိင္မီေဖာ္ထုတ္ရန္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့က 
လူကုန္ကူး ခံေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ခံရသည္ဟုယူဆရသူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ဆိုင်အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးရမည္။

 ကၽြန္ျပဳမႈကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ကၽြန္ျပဳျခင္းကုိ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနထက္က်ဴးလြန္သူႏွ
င့္ သူ/သူမ၏ကၽြန္ျပဳခံရသူၾကားတည္ရွေိသာ ဆက္ဆံ ေရးအားျဖင့္မွတ္သားသည္။ 
အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာသက္ေတာင့္သက္သာေနေနတဲ့ ကၽြန္ 
ဘ၀မွာရွႏုိငိ္ေပမဲ့၊ အေျခခံပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိခ်ႏုငိ္တဲ့အခြင့္အာဏာ မရွ ိ 
ဘူးဆုိသည္ကုိနားလည္ဖုိ ့ လုိအပ္ပါသည္။

 ေၾကြးၿမီေၾကာင့္ ကၽြန္ျဖစ္မႈကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ေၾကြးျမီေနွာင္သည္ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုၾကံ
တွေ့ရေသာအရာျဖစ္သည္။ ေၾကြးျမီေႏွာင္တစ္ခုရဲ့အ ေျခအေနကုိ အကန္ ့အသတ္မရွႏုိငိ္ေသာ 
အေၾကြး တစ္ခုရွ ိၿပီး၊ ဘယ္လုိအလုပ္မ် ိဳး(သုိ ့)၀န္ဆာင္မႈနဲ ့မွ မေပးဆပ္ႏုငိ္ေသာအေၾကြးျဖင့္ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုငိ္ေခ်ရွ ိ သည္။ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွသိူအမ်ားစုသည္ ေခါင္းပုံ ျဖတ္ခံရတဲ့ အေန 
အထားမွာရွတိဲ့ ေၾကြးျမီေႏွာင္တစ္ ခုကုိ လုပ္အား(သုိ ့)၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ေပးဆပ္ရန္ ၾကိဳးစား 
ျခင္းအျဖစ္ က်ယ္ျပန္ ့စြာနားလည္ပါသည္။

 အဓမၼလက္ထပ္မႈကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 
ကၽြန္စနစ္ေနာက္ဆက္တြသဲေဘာတူညီခ်က္မူအတည္ျပဳကတည္းက (အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏
အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းကုိေဖာ္ထုတ္ဖုိ ့သာလွ်င္)၊ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ 
လူၾကီးမ်ားလည္း အတင္းအဓ မၼထိမ္းျမားေပးေၾကာင္းကုိ က်ယ္ျပြန့်စွာအသိအမွတ္ 
ျပဳလာၾကသည္။ အတင္းအဓမၼထိမ္းျမားေပးျခင္းနည္း မ် ိဳးစုံကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ 
ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒကုိ က်ားမ မခြ ဲျခားပဲ တန္းတူသုံးျခင္းျဖင့္ အက် ိဳးသက္ေရ ာက္မႈရွမိည္။

 ကေလးမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း။  
ကေလးမ်ား(သုိ ့)ေမြးကင္းစကေလးမ်ားေရာင္းခ်ျခ င္းသည္ ၄င္းတုိ ့ေရာင္းခ်ခံရၿပီး 
အသုံးခ်ခံရမည္ထိ ေစာင့္စရာမလုိသည့္အတြက္၊ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ေမြး ့ေစားဖို့ရာင္းခ်ခံရျခင္းႏွင့္ 
စီးပြားျဖစ္ကုိယ္၀န္လြယ္ ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္လည္း ပြဌာန်းဖို့ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
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 ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ် ိဳးစုံအတြက္ အထူးညႊန္းကိန္းမ်ားထားျခင္း။ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့က ေခါင္း
ပုံျဖတ္မႈဆုိင္ရာပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္တုိ ့အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ 
ညြန္းကိန္းအမ် ိဳးမ် ိဳးကုိ သင္တန္းပို ့ခ်ထားရပါမည္။ အကူအညီႏွင့္အကာအကြယ္ေပးစဥ္ကာလ 
အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သိသာပါသည္။ အပုိင္း ၃.၃ ကအေသးစိတ္ညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ ျပည္နွင္ျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မွမု်ားကို 
ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ၎ တို႔ကို ဝန္ခံလာေစရန္ အားေပးပါ။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံရျခင္းနွင့္ပက္သက္ေသာ စိုးရိမ္မွမု်ားကို 
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပည္ပတြင္းလာေရာက္ေနထိုင္မွအု
ပါအဝင္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းအက် ိဳးဆက္အျဖစ္ က်ဴးလြန္မိေသာျပစ္မွမု်ားအတြက္ 
ရာဇဝတ္ဒဏ္သင့္ခြင်းမျဖစ္ရေစရန္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုအပ္သည္။ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ တိုင္းျပြည်သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခံရျခင္းနွင့္ဆိုင္ေသာ စိုးရိမ္မွတုို႔ကို 
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားကို အကာအကြယ္နွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးနိုင္ရန္ 
ေရာက္ရွေိနေသာ နိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ ဗီဇာမ်ား စီစဥ္ေပးထားရမည္။  

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ မိသားစုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေစရန္ 
အားေပးပါ။
နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို 
လံုျခံဳစြာေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ လံုျခံဳမွလုိုအပ္ေသာသူမ်ားသည္ 
အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွေိနေသာအခါတြင္ ထိုနိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွေိသာ ရာဇဝတ္မွ ု ဥပေဒ အာ ဏာ 
ပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ အႏ႖ရာယ္ရွေိနေသာသူအတြက္ အကာ 
အ ကြယ္ေပးရန္ ဗီဇာနွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းနွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အဆင္ေျပေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 အနွမိ္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ေအာင္ 
အားေပးပါ။ 
နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ် ိဳ႕ဝွက္ေပးထားျခင္း 
အားျဖင့္လည္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒါမ်ားခ်မွတ္ရတြင္ ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ရန္နွင့္ 
ေျဖရွင္းရန္ NGO မ်ား အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား နွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား နွင့္အတူလုပ္ေဆာ င္ျခင္းအားျဖင့္ 
အေထာက္အပံ့နွင့္ သက္ေသေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ 
အရွက္ရျခင္းနွင့္ အနွမိ္ခံရျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မွဳကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္။

 လူကုန္ကူးခံရသူရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္နိုင္ရန္ လူကုန္ကူးမွအုေၾကာင္းကို 
လူထုသိနားလည္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမွ ုအုေၾကာင္း 
ပညာေပးေသာ ေဆာင္ရြက္မွမု်ားကို စတင္ျခင္း အားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
၎ေဆာင္ရြက္မွမု်ားတြင္ လူထုကို က) လူကုန္ကူးမွ၏ုအဓိပၸါယ္ နွင့္ မည္သို႔ပံုျဖစ္ေၾကာင္း 
ခ) လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သက္ဆိုင္ေသာအာဏာ ပိုင္မ်ားထံညြန္ 
ေပးရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ေပးျခင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား နွင့္ 
hotline မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုရွင္းျပေပးနိုင္လွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစသည္။

 ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္သက္ဆိုင္ေသာ မတူညီသည့္ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၏ လုပ္နိုင္စြမ္းကို ျမွင့္ 
တင္အားေပးပါ။ ထိေရာက္ေသာလူကုန္ကူးခံရသူခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
နိုင္ငံအာဏာပိုင္အမ်ားအျပားနွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွသိူမ်ား၏ ကဏၰနွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
ခြ ဲျခားခ်မွတ္ရန္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ေပၚလစီလမ္းညြန32

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕နိုင္ဖြယ္ရွသိည့္ သူမ်ားကို ခြ ဲျခားေဖာ္ထုတ္နုိင္ေစရန္ 
ေလ့က်င့္မွမု်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
ေရွ႕တန္းအရာရွမိ်ားကို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းေလ့က်င့္မွမု်ားကို 
အဓိကထားရန္ အေရးၾကီးသည္။ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ 
ပုဂၢလိကကဏၰမ်ားမွ ဝန္ထမ္း မ်ား နွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားနွင့္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ 
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမွ အျခားသူမ်ားကုိလည္း လူ တစ္ဥိီးအား လ့ူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ညြန္ျပေသာ 
အခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ေစရန္ သင္တန္း မ်ား ေပးရန္ ဂရုျပဳရမည္

 လူကုန္ကူးခံရသူကေလးသူငယ္မ်ားအားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို အားျဖည့္ပါ။ 
လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္နိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္နွင့္ 
ကေလးသူငယ္ဝန္ေဆာင္မွအုထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ခ်က္ျခင္းအသိေပးနိုင္ရန္အတြက္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
• အသက္မျပည့္ေသးေသာသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 
• လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း 

 လူကုန္ကူးခံရသူအားထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည့္ စံုစမ္းမွဳနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို 
ပံ့ပိုးေပးပါ။ စံုစမ္းေမးျမန္းမွ ုျပဳလုပ္သူမ်ားအား ဘာသာစကား၊ လိင္၊ အသက္နွင့္ ယဥ္ေက်း 
မွနုွင့္ပက္သက္ေသာအခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွေိအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။ စံုစမ္းေမးျမန္းခံမည့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ကိုယ္ပိုင္လိုလားခ်က္မ်ားကို တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လိုက္ ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

 ခဲြျခားသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခိုလွ ံဳခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာလြေဲျပာင္းမွ ု
မ်ားျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါ။ 
နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးက ခိုလွ ုခံြင့္ေတာင္းခံေသာအခါသို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္ဟု 
ယံုၾကည္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွေိသာအခါတြင္ မူလနိုင္ငံ၏ သံတမန္ ေရးရာ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ 

 အဆင့္သတ္မွတ္ေသာညြန္ျပခ် က္မ်ားကို စဥ္းစားပါ။
နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ် ိဳးကို အဓိကထားနိုင္ရန္အတြက္ လူ 
ကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုရွာေဖြသတ္မွတ္ရန္တာဝန္ရွသိူမ်ားကို ကူညီရန္ အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ 
ညြန္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ILO နွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔ မွအသံုး 
ျပဳေသာစနစ္အရ အားေကာင္း အသင့္အတင့္ အားနည္း အဆင့္မ်ားရွ ိျပီး လကၡဏာတစ္ခုသည္ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အသင့္အတင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အား 
ေကာင္းအဆင့္ျဖစ္နိုင္ျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအတြက္ အားေကာင္းအဆင့္နွင့္ 
လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအတြက္ အားနည္းအဆင့္ျဖစ္သည္။  

 အေၾကာင္းအရာကိုလိုက္၍ရည္ညြန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲတီထြင္ပါ။ 
ညြန္ျပခ်က္လကၡဏာစာရင္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားက လုပ္ငန္းတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အေျခ 
အေနမ်ားနွင့္အညီေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေသာအခါတြင္အက် ိဳးသက္ေရာက္မွအုရွဆုံိးျဖစ္ပါသည္။ 
နိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာလူကုန္ကူးမွပုံုစံမ်ားနွင့္ အျမဲကိုက္ညီမွရုွေိစရန္ လကၡဏာ 
စာရင္းမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသင့္ပါသည္။
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