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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၊ အဖြ၀ဲင္စုစုေပါင္း ၄၅ ထက္ပုိေသာႏုငိ္ငံမ်ားႏွင့္
 အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားျဖင့္  ဖြ ဲ ့စည္းထားပါသည္။ 
ဤမူ၀ါဒလမ္းညြန္နဲ ့ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္မွ
 ေဒသဆုိင္ရာပံ ့ပုိးမႈရုံး(RSO) သုိ ့ ပုိ ့သႏုငိ္ပါသည္။
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RSO ၀က္ဆိုက္။
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

ထုတ္လုပ္ရက္စြ ဲ။ ေမ ၂၀၁၅။ 

ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္



i

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, 
အင္ဒုိနီးရွားႏုငိ္ငံသားမ်ားႏွင့္ဥပေဒေရးရာအေဆာက္အုံ
မ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္ ေ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

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြေဲရးေကာ္မတီမွထပ္မံျဖည့္စြက္အေထာက္အကူမ်ား
အတြက္
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 တြဲဘက္မန္ေနဂ်ာ (Australia)

Bebeb A.K.N. Djundjunan 
RSO တြဲဘက္မန္ေနဂ်ာ (Indonesia)
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အတုိေကာက္မ်ားႏွင့္အက်ဥ္းခ်ဳံးမ်ား 

ASEAN အေရွ ့ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ ့အစည္း

Bali Process
(ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္)

လူေမွာင္ခုိသြင္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျခင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ 
ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္

ILO ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ ့အစည္း

IOM ေျပာင္းေရႊ ့ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာႏုိင္ငံတကာ
အဖြဲ ့အစည္း

MOU နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

NGO အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ့အစည္း

Organized Crime 
Convention

ႏုိင္ငံမ်ားဆုိင္ရာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စနစ္တက်ဖြဲ ့စည္းက်ဴး
လြန္ထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ကုလသမဂၢကြန္ဗန္းရွင္း 

RSO ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)ရဲ  ့ေဒသဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈရုံး

Trafficking in 
Persons Protocol

ႏိုင္ငံစပ္ၾကားစုစည္းလုပ္ေဆာင္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ကုလ
သမဂၢမဟာမင္းၾကီးရုံးက အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာလူ
ကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရး၊ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ေပး
ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ

UN ကုလသမဂ

UNHCR ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီး

UNODC မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံး
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ေပၚလစလီမ္းညြန္2

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
လူကုန္ကူးမႈသည္လ့ူအခြင့္အေရးကိုေဖာက္ဖ်က္ေသာၾကီးေလးေသာျပစ္မႈျဖစ္ပါသည္။ႏုင္ိငံေပါင္းမ်ားစြာကႏုင္ိငံတကာ
တာ၀န္ျဖင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ရန္စာခ်ဳပ္အရတာ၀န္ရွပိါသည္။အထူးသ ျဖင္ ့အမ် ိဳးသမီးႏွင့္ကေလး မ်ား 
လူကုန္ကူးမႈကုိ ႏုငိ္ငံတကာ လူ ့အခြင့္ အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ တစ္ရပ္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။လူကုန္ကူးခံရသူကိုကာကြယ္ေ
ရးသည္ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးအတြက္ထိေရာက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။အကယ္၍လူကုန္ကူးခံရသူကို
မကာကြယ္ပါလွ်င္လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာစြခဲ်က္တင္ ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဤေပၚလစီလမ္းညႊန္မွ လုပ္ၿပီး လူကုန္ကူးခံ ရ သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္မႈ ေပးရန္အထူးအၾကံျပဳပါသည္။ ၄င္းတုိ ့အား ကာကြယ္ေရးမွာ 
အေျခအေန(သ.ု)ိအခ်နိ္အခါအရ တရားခြင္တြင္ ရွာေဖြရပါမည္။ တုိင္းျပည္အာဏာပုိင္တုိ.ကုိလူကုန္ကူးမႈစိန္ေခၚမႈအရပ္
ရပ္အားျပည္သူမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နားလည္ခ်မွတ္ေပးပါသည္။

ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိင္းျပည္တုိင္းမွ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္မ်ားကုိလည္း ျမင့္တင္ရပါမည္။ ကနဦး
ကာကြယ္ေရးတြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ ့တြင္ အေတြ ့အၾကံဳ
တုိ ့မွ နည္းလမ္းမ်ားရယူၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အရပ္ရပ္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ အႏၱရာယ္ရွမိႈ အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ ့ လုပ္ရပါ
မည္။

ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေျဖရွင္းမႈ အရပ္ရပ္က လူကုန္ကူးခံရမႈကုိ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဘ၀တုိ ့တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္
လမ္းစဥ္ခ်၍ ကူညီရပါမည္။ ႏုငိ္ငံျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးခံရသူသည္ မိမိတုိ ့မူရင္းႏုငိ္ငံသုိ ့ျပန္လာေသာအခါ သက္ဆုိင္
ရာ ႏုငိ္ငံအစုိးရတုိ ့မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥတုိ ့တြင္ မူခ်မွတ္၍ ကူညီၾကရပါမည္။

လူကုန္ကူးမႈကိစၥတုိ့သည္မည္သည့္ဥပေဒကမွခြင့္မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ လွ်.ိ၀ွက္စြာ လုပ္ ေဆာင္ရပါမည္။ သုိ့အတြက္ေၾကာ
င့္သတင္းမရပဲမဖမ္းဆီးႏုငိ္ပါ။သက္ဆုိင္ရာအစုိးရတုိ့မွလည္းအာရွပစိဖိတ္ေဒသတုိ့တြင္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားဘာလီစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုပ္ေဆာင္ပ့ံပိုးရပါမည္။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ဤေပၚလ
စီလမ္းညႊန္ကလူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုမီးေမာင္းထိုးျပပါလိမ့္မည္။ဘာလီစီမံကိန္းကိုဆက္လက္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။
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အပုိင္း ၁။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ နိဒါန္း

၁.၁။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒေဘာင္

ကုလသမဂၢ ႏုငိ္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈကာကြယ္ေရးညီလာခံ စည္းမ်ဥ္း ၂၅ က အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားအား လူကုန္ကူးမႈျခိမ္းေျခာ
က္ျခင္းႏွင့္ အားကိုးထုိက္ေသာ နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွရိန္ တာ၀န္ယူေစပါသည္။ ခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ျခင္းသည္ အမ် ိဳးသ  
မီး၊ ကေလးအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးမႈကုိႏွမိ္နင္းရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ စီမံျခင္းဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ျပစ္
မႈဆုိင္ရာ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈစီမံခ်က္ အပုိဒ္ ၆ က ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္
ျပပါသည္။

• အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့သည္ လူကုန္ကူးမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာကြယ္ၿပီး ဥပေဒေရးရာႏွင့္ကုိင္တြယ္ရန္ (အပုိဒ္ ၆(၁))
• အဖြ ဲ.၀င္ႏုင္ိငံမ်ားသည္တရားရံုးမ်ားသို.လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားသတင္းအခ်က္အက္ႏွင့္တကြတင္ျပကိုင္ထားရန္(

အပုိဒ္ ၆(၂))
• အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့သည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ရာတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပညာ 

ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစသည္တုိ ့တြင္ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ လူ 
မႈေရးပုိင္း ျပန္လည္နလံထရန္ (အပုိဒ္ ၆(၃))

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခံဳမႈေပးရန္ (အပုိဒ္ ၆(၅))
• အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ နစ္နာေၾကးေပးရန္ ဥပေဒေရးဆြရဲမည္။(အပုိဒ္ ၆(၆))

လူကုန္ကူးတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္အရ ခံရသူမ်ား၏ အသက္၊ လိင္၊ႏွင့္ လုိအပ္မႈတုိ ့ကုိ မွတ္တမ္းျပဳကာ အထူး
သျဖင့္ကေလးမ်ားအား ေနထုိင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမည္။(အပုိဒ္ ၆(၄))

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ေရးအတြက္အဓိကက်ေသာမူ
၀ါဒမ်ားကုိလုိက္နာပါ။

• ႏုိင္္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း(သုိ ့)ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ မထိန္းသိမ္းရ၊
  ပုဒ္မ မတပ္ရ(သုိ ့)တရားမစြရဲ။ 
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လုံေလာက္စြာ ရပုိင္ခြင့္ေပးပါ။
•ဥပေဒေၾကာင္းရင္ဆုိင္ေနရေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္အျခားေသာအၾကံဥာဏ္၊    
အကူအညီေပးပါ။
  
• ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူကုန္ကူးခံရသူ ကေလးသူငယ္တုိ ့ကုိ
  သင့္ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးပါ။
• ေနရင္းႏုငိ္ငံသုိ ့မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ေသာသူမ်ားကုိ ေဘးကင္းေရး အာမခံေပးပါ။
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာကုးစားမႈ၊ ေျပေလ်ာ့မႈေပးပါ။

လူ ့အခြင့္အေရးသံအမတ္ၾကီးရုံး(OHCHR)မွအၾကံျပဳထားေသာ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈဥပေဒမ်ားႏွင့္
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ပါ။

အ
ပုိင

္း ၁
။



လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ေပၚလစလီမ္းညြန္4

၁ ၁၉၅၁ ဒုကၡသည္မ်ားအေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာစီမံခ်က္(၁၉၅၁ Refugee Convention)၏ စာပုိဒ္ ၃၃(၁)၊ ညွင္းပန္းႏွပိ္စက္ျခင္းအ  တြက္စီမံခ်က္(Convention 

against Torture)၏ စာပုိဒ္ ၃ႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ေပ်ာက္ဆုံးမႈမွ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအားလုံး၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္အျပ ည္ျပည္ဆုိင္ရာစီမံခ်က္(International Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced Disappearance)မွ အပုိင္း ၁၆ကုိၾကည့္ပါ။ ထုိ ့အျပင္ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ဖိႏွပိ္ခံရမႈကုိတားျဖစ္ရန္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 

ဘာသာျပန္ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပ ည္တြင္းနွင့္ႏုငိ္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္(International Covenant on Civil and Political Rights)မွ စာပုိဒ္ ၇ ကုိၾကည့္ပါ။ ကုလသမဂၢလူ 

့ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ(HCR)၊ CCPR အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၀ စာပုိဒ္ ၇(Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)၊ မတ္လ ၁၀ 

၁၉၉၂၊ စာပုိဒ္ ၉။ 
၂ ၁၉၅၁ ဒုကၡသည္မ်ားအေနအထားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာစီမံခ်က္မွ စာပုိဒ္ ၃၃(၁)၊ ၄င္းျပင္ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္(Trafficking in Persons Protocol)မွ စာပုိဒ္ 14 ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုငိ္ငံေရးလူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္(International Covenant on Civil and Political Rights)မွ စာပုိဒ္ ၆ႏွင့္၇ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ၁၉၆၆ ကုိၾကည့္ပါ။ ဖိႏွပိ္မႈမရွ ိျခင္းနိယာမသည္လည္း 

ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံစည္း

   ကမ္းတစ္ခုျဖစ္လာသည္။
၃ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးေကာ္မတီ(committee on the Rights of the Child)၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၆(၂၀၀၅)၊ အေဖာ္မဲ့ႏွင့္ကြကဲြာျခင္းခံရ

   ေသာကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏မူလဇာတိႏုငိ္ငံျပင္ပတြင္ ဆက္ဆံမႈ၊ အပုိဒ္ ၈၄။ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ ့ႏုငိ္ငံ၏ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ က

  ေလးမ်ား၏ အျခားအက်ဳးိစီးပြားကုိဆန္ ့က်င္ၿပီး ၄င္းတုိ ့၏စိတ္၀င္စားမႈကုိညွႏိႈငိ္းစရာမလုိပဲ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကုိ ဆုံးျဖတ္စီ

  စဥ္ႏုငိ္ရမည္။ ပုိမုိသိရွလိုိပါက၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအက် ိဳးစီးပြားအတြက္ UNCHR ညႊန္းဆုိခ်က္မ်ား။ UNHCR, May 2008, available at: http://www.refworld.org/docid/48480c342.html

လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ႏုငိ္ငံတကာမွ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ 
ဖန္တီးေပးရမည္။ ၄င္းတုိ ့ကုိ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လူသားျခင္းစာနာသည့္ ဥပေဒအပါအ၀င္ ႏုငိ္ငံတကာ 
ဥပေဒႏွင့္အညီနားလည္သေဘာ ေပါက္ရမည္။(အပုိဒ္ 
၁၄(၁))

၁၉၆၇ဒုကၡသည္မ်ားအေနအထားဆုိင္ရာစီမံခ်က္ႏွ
င့္၁၉၅၁ဒုကၡသည္မ်ားအေနအထားဆုိင္ရာညီလာခံႏွ
င့္အမွားအယြင္းကင္းမႈ(non-refoulment)မူ၀ါဒမ်ား
အရအဖြ ဲ့၀့င္ႏုငိ္ငံတုိမွဒုကၡသည္(သုိ့)ခုိ လႈခံြင့္ေတာင္း
သူမ်ားအားလူမ် ိဳး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ႏုငိ္ငံသား၊ 
လူမႈအဖြ ဲ ့အစည္းအဖြ ဲ ့၀င္ႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးအျမင္အရ 

အၾကံျပဳခ်က္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒပါကာကြယ္ ေရး 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ပါ။

လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးစီမံခ်က္ 
အနိမ့္ဆုံးစံခ်နိ္စံ ညြန္းကုိေက်ာ္လြန္၍လုပ္ကုိ
င္ေသာႏုငိ္ငံမ်ားကုိ အျခား ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ 
စံနမူနာယူရန္တုိက္တြန္းပါသည္။ ဥပမာ-
တရားစြမဲႈအျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မူ၀ါဒမ်ား 
ျပဌာန္းပါ။

အသက္အႏၱရာယ္ရွမိည့္ သုိ ့မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရမည့္ႏုငိ္ငံမ်ားသုိ ့ႏွင္မထုတ္ရ၊ ျပန္မပုိ ့ရပါ။၁ ၄င္းမွာ လူမ် ိဳးေရး၊ 
ဘာသာေရး၊ ႏုငိ္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမရွေိစရ၊ ထုိ ့ျပင္ လူကုန္ကူး မႈဆန္ ့က်င္ေရးစီမံခ်က္က 
လူသားခ်င္းခြ ဲျခားမႈမရွေိရးမူကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကုိကုိင္တြယ္ဆက္ဆံရပါမည္။(အပုိဒ္၁၄(၂))ဆုိ
လုိတာကလူတစ္ေယာက္ကုိ၄င္း၏စရုိက္လကၡဏာ၊ ေရႊေ့ျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားႏွင့္အျခားအဆင့္အတန္းကုိၾကည့္ၿပီး 
ခြ ဲျခားမဆက္ဆံရ။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ အမွားအယြင္းကင္းေစျခင္း

အဖြ ဲ၀့င္ႏုင္ိငံတ့ိုအေနနဲ့ဒကုၡသည္တစ္ေယာက္ကို၄င္းအတြက္အႏၱရာယ္ရွေိသာ(သ့ို)လြတ္လပ္ခြင့္မရွေိသာ(သ့ို)ညွင္းပန္းႏွပ္ိစက္ခံ

ရႏုင္ိေသာေနရပ္ေဒသသ့ိုျပန္မပ့ိုရပါ။ဒတီာ၀န္ဟာလူတိုင္းအတြက္အက်ဳ ံး၀င္ၿပီးလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္ျပဌာန္း

ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။၂ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကေလးငယ္မ်ားအခြင့္အေရးေကာ္မတီကျပန္ပ့ိုျခင္းဟာကေလးငယ္မ်ား၏အေ

ျခခံအခြင့္အေရးကိုခ် ိးဳေဖာက္ၿပီးအႏၱ ရာယ္ရွမိဲ့အေန အထားဆိုလွ်င္ မူရင္းႏုင္ိငံ သို ့ျပန္ပို ့တဲန့ည္းလမ္းအျဖစ္မသံုးႏုင္ိပါ။ အလိုဲျပန္ပ့ို

ျခင္းဟာကေလးငယ္မ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မွသာလွ်င္၄င္းသူတို ့၏မူရင္းႏုင္ိငံသို ့ျပန္ပို ့ဖို ့စီစဥ္သင့္ပါသည္။၃ 
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၄  ဥပမာ-ရာဇ၀တ္မႈ၏သားေကာင္ႏွင့္ပါ၀ါ၏အလြဲသုံးမႈတရားေရးအေျခခံမူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ေၾကျငာခ်က္ထဲမွ လူကုန္ကူးခံရသူႏွင့္သက္ေသ

  ကုိကာကြယ္ေပးေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ A/RES/40/34၊ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ၁၉၈၅)၊ ေဆာင္းပါး ၆(ဃ)၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္သက္ေသမ်ားပါ၀င္ေသာ အမႈ

  မ်ားတရားစီရင္မႈလမ္းညႊန္(နံပါတ္ ၃၂-၃၄)၊ UNTOC ၏ေဆာင္းပါး ၂၄ မွ ၂၆၊ (Trafficking in Persons Protocol)၏ ေဆာင္းပါး ၆ မွ ၈၊ ကုန္းလမ္း၊

  ေရလမ္းႏွင့္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ ခုိးသြင္းမႈအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံစပ္ၾကားက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ကုလ

  သမဂၢလုပ္ထုံးမွ(Smuggling of Migrants Protocol)မွ ေဆာင္းပါး ၁၆(၂) ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ(United Nations Convention Against Corruption)၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ၂၀၀၃၊ 

A/58/422 ကုိၾကည့္ပါ။
၅ ဤစာေစာင္တစ္ေလွ်ာက္ သုံးႏႈန္းထားေသာ ‘human trafficking’ ေ၀ါဟာရသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ျပဌာန္းထားေသာ

  (Trafficking in Persons Protocol)၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ လူကုိယ္တုိင္ကူးခံရျခင္း ‘Trafficking in persons’ ကုိညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ့ျပင္လူ ကုန္ကူးခံရသူမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚ

လစီလမ္းညႊန္ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)၊ ၂၀၁၄ ကုိၾကည္ပါ။
၆ ပုိမုိသိရွိလုိပါက လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းေပၚလစီလမ္းညႊန္(Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons)၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္

   (Bali Process) ၂၀၁၄ ကုိၾကည့္ပါ။
၇ ပုိမုိသိရွိလုိပါက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။
၈ ပုိမုိသိရွိလုိပါက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၂၀၁၅၊ အပုိင္း ၂.၂ ကုိၾကည့္ပါ။

ကေလးငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာညီလာခံ(CRC)၏အပိုဒ္၃၉ကအဖြ ဲ၀့င္ႏုငိ္ငံမ်ားအားလူကုန္ကူးခံကေလးမ်ား ရုပ္ပုိင္း၊ 
စိတ္ပုိင္း၊ လူမႈေရးပုိင္းနလံထရန္၊ ျမင့္တင္ေပးရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ (အပုိဒ္ ၃၉) ထုိ ့ျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာအ
ခြင့္အေရးကြန္ဗန္းရွင္းCRC၏အပိုဒ္၃ကအားလံုးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ကေလးသူငယ္မ်ား၏အေကာင္းဆံုးအက် ိဳးစီးပြားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လမ္းညႊန္ထားသည္။လူကုန္ကူးခံရသူကေလးငယ္မ်ားကူညီျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖ့ိုလုပ္
ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္စဥ္းျဖစ္ေအာင္စဥ္းစားေပးရမည္။ အကယ္၍ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အျဖစ္ယူဆပါကသူသုိ့မဟုတ္သူမ၏အသက္အရြယ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသက္အရြယ္အ 
ကဲျဖတ္မႈမွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳႏုငိ္သည့္အထိ သူသုိ ့မဟုတ္သူမ၏အသက္အရြယ္သက္ေသျပဖုိ ့ရန္ မလုိအပ္ပဲ သူသုိ 
့မဟုတ္သူမ ကုိ ျမင့္မားစံပုိင္ခြင့္ရွေိသာ အကူအညီမ်ားကုိ ေပးသင့္ပါသည္။

ႏုငိ္ငံတြင္းရွ ိ လူသားအားလုံးတြင္ ႏုငိ္ငံျခားသားမ်ားအပါအ၀င္ လူ ့အခြင့္အေရး ရရွရိမည္။ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ႏုငိ္ငံေရး
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏုင္ိငံတကာစာတမ္း(ICCR)ကလူမ်ားအားကၽြန္ျပဳမႈ၊ကၽြန္အျဖစ္ခိုင္းေစမႈႏွင့္အဓမၼခိုင္းေစမႈကင္းေစ
ရန္ေဖာ္ျပၿပီး၄င္းခံရသူမ်ားအတြက္ထိေရာက္ေသာကုထုံးမ်ားကုိလည္းျပဌာန္းထားပါသည္။ ကုလသမဂၢလူ့အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီ မွတရားခံမ်ားကုိ တရားစြရဲန္ႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။
လူကုန္ကူးခံရေသာႏုငိ္ငံျခားသားႏွင့္သက္ေသမ်ားကာကြယ္ရန္ႏုငိ္ငံမ်ားလုိက္နာရမည့္စံမ်ားသတ္မွတ္ထားပါသည္။၄ 

၎စံမ်ားနင့္ပတ္သက္၍လူမ် ိဳးေရးခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ပေပ်ာက္ေရးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာညီလာခံစည္းမ်ဥ္း၅ႏွင့္၊ေရႊ ့ေျပာ
င္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအသင္း၀င္မ်ား၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအခြင့္အေရးအေပၚအျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းစည္းမ်ဥ္း၁၆/၂တုိ ့သည္အလြန္သက္ဆုိင္ပါသည္။၄င္းတုိ့တြင္ရုပ္ပုိင္း၊လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾက
မ္းဖက္မႈခံရသူအားလံုးအားဥဒေဒအရကာကြယ္မႈေပးရန္ျပဌာန္းထားပါသည္။ကမၻာ့အလုပ္သမားညီလာခံ(ILO)ႏွင့္ 
ပတ္သက္ပါသည္။၁၉၃၀၊ အဓမၼခုိင္းေစမႈညီလာခံႏွင့္ ၂၀၁၄ စီမံခ်က္တုိ့တြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အဓမၼခုိင္းေစမႈတုိ ့ကုိ ျမွင့္
တင္ထားပါသည္။အဓမၼခုိင္းေစမႈတြင္ နစ္နာေၾကးျပဌာန္းၿပီး၊ကေလးအလုပ္လုပ္ေစမႈညီလာခံမွျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအ
တြက္အလုပ္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ လူ ့အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ပါသည္။ ထို့ျပင္ပုဂၢလိကအလုပ္ေအဂ်င္စီတုိ့ကုိလည္း 
လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြားခရီးသြားလာေရး ျပဌာန္းေစပါသည္။

၁.၂။ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ျပည္နယ္တာ၀န္ရ ွ သူိမ ်ာ းႏ ွ င့္ ပုဂ ၢလိကပုဂ ၢ ိဳ လ္ေတြအား ျဖ င့္ရက္စက္မ ႈ ကိုက် ဴ းလ ြ န္ထားမ ႈအပါအ၀င္ႏုိ င္င 
ံမ်ားအေနႏွင့္လည္း လူကုန္ကူးခံရသူတုိ့၏ လူ.့အခြင့္အေရးကုိ ထိန္းသိမ္းႏုငိ္ရန္ကာကြယ္ေပးဖုိ.     တာ၀န္ရွပိါသည္။ 
တရားစီရင္ေရးတြင္ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ပါ၀င္သူမ်ားအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကုိကာကြယ္ေပးေရးသည္လူကုန္ကူး
ခံရသူမ်ားဥပေဒအပုိဒ္၃မွာျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း လူကုန္ကူး ျခင္းကုိထိေရာက္ေသာ တုန္႕ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။၆

အ
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္း ၁
။



လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ေပၚလစလီမ္းညြန္6

၉   တစ္ခ်ိဳ ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားေပၚမူတည္၍ မေလာက္ငွေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာ-အမ်ိဳးသမီး  လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ေဘးက

င္းလုံျခံဳေသာေနရာထုိင္ခင္းရရွိႏုိင္သည္။

၁၀ ပုိမုိသိရွိလုိပါက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၂၀၁၅၊ အပုိင္း ၂.၂ ကုိၾကည့္ပါ။

၁၁ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၂၀၁၅၊ အပုိင္း ၂.၁ ‘ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးပါသနည္း’ကုိ

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင ္၇အဖြ ဲ၀့င္ႏုငိ္ငံမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
စြာရွပိါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခံရသူမ်ားက ႏုငိ္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးကုိ လက္ခံရန္ တြန့္ဆုတ္ေနၾကပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတုိ ့သည္ အစုိးရမွ မွတ္တမ္းယူမႈကုိ မလုိလားၾကပါ။၈ထုိ့အျပင္ႏုငိ္ငံေတာ္အဖြ ဲအ့စည္း
မ်ားကုိလည္း ယုံၾကည္မႈနည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အခ် ိ႕ုလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြ
ယ္ျခင္းထက္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ေနထုိင္လုိၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခံရသူမ်ားသည္ 
အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ စီးပြားေရးအေနအထား၊ ပညာေရးေနာက္ခံ၊ အေတြ ့အၾကံဳႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျခားနားပါသည္။ 
တစ္ပုံစံတည္းေျဖရွင္းမႈသည္မထိေရာက္ပါ။၉ႏုငိ္ငံတြင္းေနထုိင္ရန္အခြင့္အေရးမရွေိသာႏုငိ္ငံျခားသားမ်ားတြင္ကာကြ
ယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာအတားအဆီးမ်ားၾကံဳေတြေ့နရပါသည္။၄င္းတုိ့မွာေလ်ာ္ေၾကးမရရွ ိျခင္းႏွင့္ေတာင္းဆုိမႈမထိေ
ရာက္ျခင္းတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။၁၀၄င္းသူတုိ ့၏ေနထုိင္ခြင့္အေနအထားဘယ္လုိပင္ျဖစ္ပါေစ၊ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ၀န္ဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရသင္ ့ပါသည္။

၁.၃။ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားမႈ၊ အေရးၾကီးေသာတာ၀န္ႏွင့္အက် ိဳးစီးပြားမ်ား

ကာကြယ္ေရးသည္ လူကုန္ကူးမႈကုိ အေရးၾကီးေသာ တုန္ ့ျပန္မႈျဖစ္သည္။၁၁ အကယ္၍ ခံရသူမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ 
မကာကြယ္ပါက ၄င္းတုိ့ကုိအသုံးခ်ခံမႈကေန မည္သည့္အခါမွမလြတ္ေျမာက္ႏုငိ္ပဲ လူကုန္ကူးမႈသံသရာတြင္ 
နစ္ေနလိမ့္မည္။ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ ကူညီဖုိ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ ျဖစ္ေစ 
ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွသိည္။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး(သုိ့)တရားစြဆဲုိေရးအတြက္ပါ၀င္ရန္ဆႏၵ
ရွလိွ်င္၊၄င္းတုိ ့၏သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ဟာ လူကုန္ကူးသူ မ်ားကုိစ စ္ေဆးရာတြင္ႏွင့္တရားစြရဲာတြင္ အထူးအေရး 
ပါႏုငိ္ပါသည္။ ထုိ့အျပင္ ၄င္းကဲ့သုိ့ေသာရာဇ၀တ္မႈတားဆီးရန္လႈ ံေ့ဆာ္ေပးပါသည္။ထုိ့ေၾကာင့္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိဥပေ
ဒေၾကာင္းအရ အလြယ္တကူ ကုိင္တြယ္ ႏုငိ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။၁၂

၄င္းကိစၥ ထိေရာက္ရန္ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့က လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ၄င္းတုိ ့့လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက် ိဳးစီးပြားတုိ ့
ကုိ စဥ္းစားရမည္။ ေအာက္ပါတုိ ့သည္ အေရးၾကီးေသာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
• အခ် ိဳ ့လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အိမ္ျပန္ခ်င္ၿပီး၊ ၄င္းသူတုိ ့ကုိမိသား စုႏွင့္ျပန္ေပါင္း ႏုငိ္ရန္စီ စဥ္ေပးရမည္။ 

အခ် ိဳက့ုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္မပုိ့ပဲ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရန္၊က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားခံယူရန္ႏွင့္ 
လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ တရားစီရင္ရာတြင္ ပါ၀င္ႏုငိ္ေျခရွႏုိငိ္ပါသည္။

• အခ် ိဳ ့ခံရသူမ်ားသည္ ေနရပ္ေဒသတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္ေသာၾကာင့္ မျပန္ခ်င္ပါ။ ၄င္းကဲ့သုိ့ေသာကိ
စၥတြင္အေကာင္းဆုံးအေျဖကေတာ့၊ဤသူတုိ့ကုိႏုငိ္ငံမ်ားအတြင္းတြင္ေရရွည္တည္တံ့ တဲ့ ကာကြယ္မႈေျဖရွင္းနည္း
မ်ားေပးရပါမည္။

• တုိင္းျပည္မ်ား၏ကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေနႏွင့္ ေယာက္်ားမ်ား(သုိ ့)လူကုန္ကူးခံရသူအုပ္စုမွ အခ် ိဳ ့ေသာ 
ဒီအုပ္စုကပုဂၢ ိဳလ္ေတြကုိလည္း လ်စ္လ်ဴမရႈရ။

• ကာကြယ္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ့မွသာလွ်
င္ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မည္။

• ကာကြယ္ေရးကုိကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားစီစဥ္ရမည္။၄င္းတုိ ့တစ္ဖန္လူကုန္ကူးသူမ်ား၏အႏၱရာ
ယ္မွကင္းကြာရန္ကာကြယ္မႈ၊အဟန္ ့အတားမွလြတ္ေျမာက္ရန္ဖန္တီးေပးရပါမည္။အခ် ိဳ႕လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားက 
တစ္ျခားဘ၀တူေတြထြက္ ျပန္လည္န လံထူဖုိ ့(သုိ ့)အကူ အညီမ်ား လက္ခံရရွ ိ ဖုိ ့ ပုိၿပီးအခ်နိ္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

• ခံရသူမ်ားတြင္ အကူအညီႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ရရွမိႈဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွရိမည္။ အသက္၊ လိင္၊ လူမ် ိဳး၊  
မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈေပၚမူ
တည္၍အေျပာင္းအလဲရွပိါသည္။ထုိ့ေၾကာင့္အဖြ ဲ၀့င္ႏုငိ္ငံတုိ့သည္လုိအပ္ေသာအႏၱရာယ္ရွမိႈ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ 
အၿမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။

လူကုန္ကူးမႈသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကုိ(က) ႏုငိ္ငံသားႏွင့္ႏုငိ္ငံျခား
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၁၂ အထူးသျဖင့္ ေကာင္စစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာအေစာင့္မ်ားအတြက္ ‘Guidelines for the identification of victims of trafficking in 
Humanbeings’၊ ဥေရာပသမဂၢ ၂၀၁၃။

၁၃ ပုိမုိသိရွိလုိပါက အပုိင္း ၁.၂ ကုိၾကည့္ပါ။

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူကုိ ဗဟုိျပဳေသာကာကြယ္ေရးခ်ဥ္းကပ္မႈကုိလုပ္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ ့၏မိသားစုမ်ားေဘးကင္းေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ ့ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လွ် ိဳ  ့၀ွက္ထားေရးတုိ ့ကုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ၄င္းတုိ ့ကုိ ဗဟုိျပဳေသာကာကြယ္ေရးခ်ဥ္းကပ္
မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားလုံးကုိ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမရွေိသာ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးအစီအ
စဥ္ကုိေပးသင့္ၿပီး၊ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ ညိႏႈငိ္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္ရမည္။

သားႏွစ္မ် ိဳးလုံးကုိေပးရမည္။(ခ)ေဒသတြင္းႏွင့္ႏုငိ္ငံစုံသည့္အဆင့္ႏုငိ္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္းစနစ္
တက်ဖြ ဲ႕စည္းက်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာကြန္ဗန္းရွင္းနွင့္လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးမူႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္။ဤ
သုိ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္နယ္စပ္ႏွင့္တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကႏုငိ္ငံေတာ္၏လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြ
ယ္ေပးရန္ရွေိသာတာ၀န္၀တၱရားကုိ မထိခုိက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပါသည္။၁

လူကုန္ကူးခံရမႈ ဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကုိလူကုန္ကူးခံရသူျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးတြင္ ပါ၀င္သည္၊မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေ
စလုံျခံဳေရး၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေရး၊ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမရွေိရးေပၚတြင္မူတည္ရပါမည္။

လုံျခဳေံဘးကင္းေရး။ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ ့မိသားစုမ်ားေပၚတြင္ အႏၳရာယ္ရွသိည္။

• ထုိ ့ေၾကာင့္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ ့မိသားစုကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ေဘးကင္းေရးကုိ ေပးရမည္။

လွ် ိဳ ့၀ွက္ယုံၾကည္ထားရွမိႈ။ ေဖာ္ထုတ္မႈအရပ္ရပ္သည္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ ့မိသားစုအေပၚ အႏၳရာယ္ရွသိည္။ ၄င္းတုိ ့
သည္ အထူးသျဖင့္ လိင္ပုိင္းအျမတ္ထုတ္မႈတုိ ့တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မိသားစုမ်ား သိရန္ေၾကာက္ပါသည္။ ၄င္းတုိ ့ကုိ

ေအာက္ပါအတုိင္း ကုိင္တြယ္ရမည္။

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူကုန္ကူးခံရသူခြင့္ျပဳမွသာလွ်င္ ဖလွယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လွ် ိဳ ့၀ွက္ထား ရွမိႈကို 
ထိန္းသိမ္းႏုင္ိရန္ လူနည္းစုေလာက္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္။၁၃

• လူကုန္ကူးခံရသူက အထူးေအဂ်င္စီႏွင့္သတင္းမီဒီယာတို ့ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖ လွယ္ရန္သေ  
ဘာတူေသာအခါ ၄င္းတို ့ကိုလည္း လွ် ိဳ ့၀ွက္ယံုၾကည္ထားမႈအပိုင္းကိုအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမရွေိရး။ လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္ေရးကုိ လူသားျခင္း ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမရွပိဲ ေပးရမည္။

• ခံရသူမ်ားကို အက်င့္စာရိတၱ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ရမည္။

• ႏုင္ိငံမ်ားအေနႏွင့္ လူသားျခင္းခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ရရံုသာမက လူကုန္ကူးခံရသူ မ်ား ကာ ကြယ္ေရး
တြင္ပါ၀င္ေသာပုဂၢလိကႏွင့္ႏုင္ိင့ံ၀န္ထမ္းမ်ားကက်ဴးလြန္ေသာခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္းတိုက္ဖ်က္ရန္လု
ပ္ေဆာင္ရမည္။

အ
ပုိင

္း ၁
။
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အပုိင္း ၂။
ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အဓိကသုံးမ် ိဳးတြင္ ကာကြယ္ေရးလုိအပ္သည္။

 ၁။ ကနဦး ကာကြယ္ေရး
 ၂။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထုံးကာလ
 ၃။ ပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ေစမႈအပါအ၀င္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္အေျခခံ၁၄

ခံရသူမ်ား၏ကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္သည္အဆင့္သုံးဆင့္ေျပာင္းလဲပါသည္။အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားအတြက္ အဆင့္တုိင္း
အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈတာ၀န္ယူရန္ေျပာင္းလဲေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီညွေိပးရပါ မည္။

၂.၁။ ကနဦး ကာကြယ္ေရး

လူကုန္ကူးခံရသူလုိ ့ယူဆသူတစ္ေယာက္ကုိ ကာကြယ္ေပးေရးသဘာ၀သည္္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထပ္မံေအာင္ျမ
င္ရင္ အေရးၾကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤကာကြယ္ေရးသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကား 
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တည္ေဆာက္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ခံရသူမ်ားလိုအပ္ခ်က္အတြက္ကာကြယ္ေရး
သတ္မွတ္ခ်က္သည္၄င္းသူတုိ ့၏သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိျခင္းရွမိရွေိပၚတြင္မမူတည္ရပါ။

ဤအခ်က္ ရည္ရြက္ခ်က္မွာ ခံရသူမ်ား၏ အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပူပန္မႈတုိ ့ကုိ ထုတ္ေဖာ္ကုိင္တြယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါတုိ ့ပါ၀င္ပါသည္။

• လူကုန္ကူးခံရသူ၊ မိသားစုႏွင့္ရင္းႏွ ီးေသာမိတ္ေဆြမ်ား၏လြတ္လပ္မႈ၊ လုံျခံဳမႈ

• စား၀တ္ေနေရး ရရွ ိျခင္း

•လူကုန္ကူးမႈတြင္ပါ၀င္မႈရွဟုိသံသယမရွသူိမ်ားျဖစ္ၿပီး၊၄င္းသူႏွင့္သူ/သူမ၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး 

အဆင္ေျပရန္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

• အေရးေပၚက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ

• တရား၀င္သြားလာေရး အၾကံေပးခ်က္

ဤအခ်က္တြင္ခံရသူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏ရပုိင္ခြင့္ အတုိင္းအတာ၊ အကူအညီ၊ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ တာ၀န္တုိ့ကုိ
အသိေပးရမည္။ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကုိလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအဆင္ေျပေနထုိင္ေသာအခါ ေပးရမည္။အကယ္၍ 
ျခားနားေသာ ေဒသတုိ ့တြင္ရွေိနပါက ဘာသာစကားအခက္အခဲမရွရိန္ စကားျပန္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အေထာက္အ

၁၄  ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အစဦးေတြ ့ဆုံခ်ိန္ႏွင့္ေမးျမန္းစစ္ေဆးစဥ္

     တစ္ေလွ်ာက္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ လူကုန္ကူးခံရသူေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ Bali Process ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ပါ

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ပူးေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ 

မပူးေပါင္းသည္ျဖစ္ေစကာကြယ္ ေပးပါ။      

လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့၏ ေရႊ ့ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာမႈ(သုိ ့)
အေနအထားကုိထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ၊ ဥပေဒေရးရာတရား
စီရင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္သည္ျဖစ္
ေစ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ သူတုိ ့ရဲ ့တာ၀န္အေနႏွင့္ကာကြယ္
မႈကုိေပးရမည္။

ပံ့ရရွႏုိငိ္မႈကုိအေၾကာင္းၾကားျခင္းအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံ 
ရသူမ်ား ကုိစိတ္လႈပ္ရွား မႈသက္သာေစပီး ေနာက္ထ
ပ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ရန္လြ
ယ္ကူေစသည္။ဒီကနဦးဂရုစိုက္မႈဟာေရရွည္တည္တ့ံ
တဲ့အေထာက္အပ့ံအတြက္အတည္တက်လုပ္ေဆာင္
ဖ့ို႕အေရးၾကီးၿပီး၊လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနႏွင့္လိုခ်င္
တဲ့ကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပုံစံကုိေရြးခ်ယ္ ႏုငိ္ဖုိ 
့အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။
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၁၅  ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏အေကာင္းဆုံးေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ တုိင္ပင္ရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားျပဌာန္းခ်က္(CRC)၏ စာ

    ပုိဒ္ ၁၂ က ကေလးသူငယ္၏အသက္အရြယ္ႏွင့္ရင့္က်က္မႈႏွင့္အညီ ၄င္းကေလးငယ္၏အျမင္မ်ားကုိအေလးေပးသင့္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္သည္။ ထုိသုိ ့ တုိင္ပင္ရာတြင္ (CRC)၏ စာပုိဒ္ ၁၆အရ 

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ၊ မိသားစု(သုိ ့)အလားသ႑န္ႏွင့္ မတရား(သုိ ့)ဥပေဒ မဲ့၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကုိကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ စာေစာင္ ၁၇ အရ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ားရယူႏုိင္ ေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးရန္စဥ္းစားေပးရမည္။ 
၁၆ ကေလးသူငယ္မ်ားလူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးေရးညႊန္းဆုိခ်က္မ်ား(Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking), UNICEF 

   နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာမွတ္စုမ်ား၊ UNICEF၊ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆-၁၇ ကုိၾကည့္ပါ။
၁၇ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိတုိက္ရုိက္အကူအညီမ်ားအတြက္ IOM လက္ဆြဲစာအုပ္(Direct Assistance to Victims of Trafficking) IOM၊ ၂၀၀၅၊ ၊ အပုိင္း  ၄.၂.၆ ကုိ

       ၾကည့္ပါ။
၁၈  လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္အၾကံျပဳထားေသာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ညႊန္းဆုိခ်က္မ်ား (E/2002/68/Add.1)၊ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးမဟာ

     မင္းၾကီးခ်ဳပ္၊ ညႊန္းဆုိခ်က္ ၆(၁)။

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိအနား
ယူခ်နိ္ေပးပါ။

သူတုိ ့၏ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရေသာ အေတြ ့အၾကံဳတုိ ့မွ ကုစား
ႏုငိ္ရန္ ကုစားခ်နိ္ေပးပါ။ ဤကိစၥတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူ
အေနႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစြေဲရး
အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ
ႏုငိ္ငံစပ္ျခား ကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ဗီ
ဇာ အစရွေိသာ အကူအညီႏွင့္ ကုစားခ်နိ္ေပးပါ။

လူကုန္ကူးခံကေလးငယ္မ်ားကိုကေလးကာကြယ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသ့ိုအသက္အရြယ္သတ္မွတ္ရန္၊အုပ္ထိန္းသူခန့္
ထားရန္ႏွင့္အက် ိဳးစီးပြားေဆာင္ရြက္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာၾကားကာလေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ ္ျခင္းစတဲ့အေကာင္းဆုံးေသာအ
က် ိဳးရွမိႈကိုေဆာင္ရြက္ႏုင္ိရန္အကယ္၍အုပ္ထိန္းသူပါလာပါက၊၄င္းအုပ္ထိန္းသူ/သူမကကေလး၏အေကာင္းဆံုးေသာ
အက် ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္၊မေတာ္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ဥပမာ၊အကယ္၍အုပ္ထိန္းသူဟာလူကုန္ကူးမႈ(သ့ို)ေခါင္းပံုျ
ဖတ္မႈတြင္ပါ၀င္သည္ဟုသံသယျဖစ္ပါ လွ်င္။၁၅အုပ္ထိန္းသူ၏တာ၀န္သည္ကေလး၏သင့္ေလ်ာ္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈ
၊ေနထုိင္မႈ၊က်န္းမာေရး၊စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလူမႈအေ ထာက္အပံ့၊ပညာ ေရးႏွင့္ဘာသာစကား၊ႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား 
ကုိရွင္း  ျပျခင္းႏွင့္ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္တာရွည္ခံမည့္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
အကူအညီေပး ျခင္း တုိ ့ျဖစ္ပါသည္။၁၆

လူကုန္ကူးခံရနုိင္ေျခရွတိဲ့သူမ်ားနွင့္ပထမဆုံးထိေတြ.
သူမ်ားသည္၄င္းတုိ.၏လုံျခုံေရးနွင့္အဲဒီလူကုန္ကူးခံရနုိ
င္ေျခရွတိဲ့သူမ်ား၏လုံျခုံေရးကုိကာကြယ္ဖုိ.လုပ္ေဆာ
င္ရမည္။အႏၱရာယ္အကဲခတ္မႈသင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအ
စဥ္ကုိေရးဆြကဲာ ရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးပုဂၢ
လိကလုံၿခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားသုိ အကယ္၍ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္မထားရွပိါက၊ 
ေဒသခံရဲမ်ား၏ယုံၾကည္ရမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းအျပင္ 
၄င္းတုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ 
မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြ မ်ား၊၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကံဳေတြ.
ရမည့္လံုျခံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုစဥ္းစားေပးရမည္။သို.အတြ
က္ေၾကာင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလံုျခံဳေ

့လြတ္လပ္စြာသြားလာမလုပ္ႏုငိ္မဲ့ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိ
န္းသိမ္းေရးစခန္း၊ ေထာင္(သုိ.)အျခား ထိန္းသိမ္းေရးစခ
န္းတ့ိုတြင္မထိန္းသိမ္းရပါ။၁၈၄င္းတ့ိုက်န္းမာေရး၀န္ေဆာ
င္မႈႏွင့္တရားေရးအကူအညီမ်ားကိုရရွရိပါမည္။လူကုန္ကူး
ခံရသူတ့ိုကို၄င္းတ့ို၏ခါးသီးေသာအတိတ္ခံစားခ်က္တ့ိုမွ 
ျပယ္ေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ့ျဖစ္ရပ္ကုိစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္တရား
စြရဲန္၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏုင္ိ၊မႏုင္ိကိုဆံုးျဖတ္ႏုင္ိေအာင္အခ်န္ိ
ကာလတစ္ခုေပးရမည္။

      သတိေပးခ်က္။
အႏၱရာယ္တစ္ခုကေတာ့လူကုန္ကူးသူေတြအေနႏွင့္
    အေထာက္အပံ့ေပးေသာအစီအစဥ္မ်ားတြင္  စိမ့္၀င္ဖုိ   
ၾကိဳးစားႏုငိ္ျခင္း (သုိ ့)လူကုန္ကူးခံရသူတစ္ဦးဦး၏တ
    ည္ေနရာကုိရရွဖိုိ ့ၾကိဳးစားႏုငိ္ျခင္းတုိ ့ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္
    ေဆာင္မႈေပးေသာသူမ်ား၊ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအေနႏွင့္
    ၄င္းအေျခအေနကုိအၿမဲသတိရွ ိၿပီး မည္သူမည္၀ါမွန္း
    မသိသူမ်ားႏွင့္အေထာက္အထားမရွသိူမ်ားကုိ မည္ 
    သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးရပါ။

ရးအေသးစိတ္မ်ားႏွင့္အခ်န္ိႏွင့္တစ္ေျပးတည္းအႏၱရာယ္ရွမိႈစတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးဖ့ိုအင္မတန္အေရးၾကီးပါသ
ည္။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္၄င္းတုိ ့၏အေနအထားကုိ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္ေလာက္ပဲေပး
သင့္ပါ သည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ေဘးကင္းေသာ ေနထုိင္ေရး ဖန္ တီးၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးရမည္။ ၄င္းတုိ 
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ေပၚလစလီမ္းညြန္10

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးစနစ္ႏွင့္ကာကြယ္မႈေပးပါ။
လူ ့အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီးရုံးး(OHCHR) လမ္းညႊန္ခ်က္(၆)က လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္ လုိက္
နာရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိညႊန္းဆုိထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္အရ ႏုငိ္ငံမ်ားစပ္ၾကားအစုိး
ရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိစဥ္းစားသင့္သည္။ 
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ မည္သည့္လ၀ကထိန္းသိမ္းေရးစခန္း(သုိ ့)အျခားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္မ
ထိန္းသိမ္းရန္။ 
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသေဘာတူခြင့္မျပဳသည့္ မည္သည့္ကာကြယ္မႈ(သုိ ့)အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
   ကုိလက္မခံရန္။ 
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ ့၏အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ မိမိေနရင္းႏုငိ္ငံ၏ေကာင္စစ္၀န္မ်ားႏွင့္
   ေတြ ့ဆုံႏုငိ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ 
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္စ
   သည္တုိ ့ကုိ ကာကြယ္ရမည့္အျပင္လူကုန္ကူးသူမ်ားထံမွ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏၱရာယ္ျပဳမႈ(သုိ ့)ကလဲ့စား
   ေခ်မႈတုိ ့ရန္မွကာကြယ္ေပးရန္။

ျပန္လည္ေတြးေတာမႈကာလသည္ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံအတြင္း ျခားနားမႈရွသိည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရက္ ၃၀ မွ ၉၀ ၾကာတတ္
သည္။၁၉ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ႏုငိ္ငံျခားသား လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့ ေနထုိင္ရာႏုငိ္ငံတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ 
အေျခအေနရွေိသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈအခ် ိဳ ့ကုိ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ႏုငိ္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ထုိႏုငိ္ငံတြင္ 
နလံထူစဥ္ကာလအတြင္း ယာယီေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

အကယ္၍ လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့အား ကူညီပံ့ပုိးၿပီး သူတုိ ့၏ အနာဂတ္အတြက္ဆုံးျဖတ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါက ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပုိမုိလုိလားပါမည္။ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားစြာသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ႏုငိ္ငံ 
တြင္း ေနထုိင္ႏုငိ္ရန္ အၿမဲတမ္းဗီဇာ ထုတ္ေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူတစ္ေယာက္ဟာ လူကုန္ကူးသူ 
မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ (သုိ ့) တရားစြဆဲုိရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ ့ႏုငိ္ငံသုိ ့ ျပန္လည္ပုိ ့ေဆာင္ 
ခံရလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွႏုိငိ္သည့္အတြက္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ေပးခံရပါသည္။

၂.၂။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ကာကြယ္ေပးေရး

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ေစဖုိ ့ အတင္းအက်ပ္မလုပ္ေဆာင္ေစရပါ။သုိ ့
ေပမဲ့ ပါ၀င္ဖုိ ့ဆႏၵရွမိရွကိုိေရြးခ်ယ္ဖုိ ့အခြင့္အလမ္းေပးပါ။ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္တရားစြေဲရးအတြက္ဆ
ႏၵရွ ိၿပီးပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ အထူးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိစဥ္းစားေပးရမည္။

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာရာဇ၀တ္မႈအတြက္ တရားစြေဲရးမွာ အတည္ျပဳႏုငိ္တဲ့သက္ေသအေထာက္အထားမရွတိဲ့အခါ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္ဟာ မၾကာခဏအေရးပါပါသည္။ ဆုိလုိရင္းမွာ တရားစြေဲရးမွာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား
၏ ပါ၀င္မႈမရွဘိူးဆုိလွ်င္ ေအာင္ျမင္ဖုိ ့ခဲယဥ္းပါသည္။ အကယ္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ေယာက္ဟာ ယုံၾကည္အားထားရ
ေသာ အေထာက္အထားကုိမေပးႏုငိ္လွ်င္(သုိ ့)ေပးရန္လုံး၀ဆႏၵမရွဘိူးဆုိလွ်င္၊ တရားစြႏုဲငိ္ေရးအခြင့္အလမ္း(သုိ ့)အမႈစစ္
ေဆးျခင္းရလဒ္ကုိ ဆုိးရြားစြာထိခုိက္ႏုငိ္ၿပီး၊ ႏုငိ္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ေစဖုိ ့  အတိဒုကၡေရာက္ပါ
လိမ့္မည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္မွန္ကန္ေအာင္ ကုသႏုငိ္တဲ့ႏုငိ္ငံတစ္ခုရဲ ့လုပ္ေဆာင္ရည္မွာ ၄င္းခံရသူမ်ား
ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေက်နပ္မႈမရရွေိစဘူးဆုိလွ်င္ ညွယိူ၍ လုပ္ေဆာင္ေကာင္းလုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့၂္၀မည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒတ
ရားမွ်တမႈလုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလတြင္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေထာက္အ ပံ့ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးမႈဟာ၄င္းသူတုိ့
၏ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကိုအကာအကြယ္ေပးရံုသာမကလူကုန္ကူးသူကိုတရားစြဆိုဲရန္၄င္းသူတ့ို၏အႏၱရာယ္ကင္းကင္းထိထိေရာ
က္ေရာက္အက် ိဳးရွရိွပိါ၀င္မႈအတြက္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ 

၁၉  ဥပမာ၊ ‘ Cathy Zimmerman et ’ ၏ ‘ Stolen Smiles: The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked into Europe ’ ၊ ‘ London School 

of Hygiene and Tropical Medicine ’ ၊ ၂၀၀၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ ကုိၾကည့္ပါ။

၂၀ အထက္ပါအပုိင္း ၁.၁ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏တာ၀န္မ်ားႏွင့္ အပုိင္း ၂.၁ တြင္ေဖာ္ .   ျပထားေသာ အဲ့သည္လုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတုိ 

့၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိၾကည့္ပါ။
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၂၁ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးက်င့္သုံးသူမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးလက္ကုိင္စာအုပ္(Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practitioners)၊ အပုိင္း ၁၁။ လူကု

န္ကူးသည့္အမႈမ်ားကုိျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးတြင္ ကူးခံရသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ UNODC/UN.GIFT၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။ 

22 ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားေရးက်င့္သုံးသူမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးလက္ကုိင္စာအုပ္(Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practitioners)၊ အပုိင္း ၁၁။ လူကု

န္ကူးသည့္အမႈမ်ားကုိျပစ္မႈမ်ားဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးတြင္ ကူးခံရသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ UNODC/UN.GIFT၊ စာမ်က္ႏွာ ၇-၈။

စမ္းသပ္မႈအၾကိဳ ကာကြယ္ေရး

ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ရန္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ အမွန္ျဖစ္ေရးကုိ 
ရွာေဖြရန္လုိလားႏုငိ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတုိ ့အေနနဲ. တုိင္တန္းသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ပါ ၀င္ၾကပါသည္။ 
ဆုိလုိရင္းက စုံစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ႏွင့္တစ္ခ် ိဳ ့ကိစၥေတြမွာေတာ့ တရားရုံးတြင္တက္ေရာက္ ဖုိ ့လုိအပ္ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ကာလတရားစီရင္ေရးမစခင္ကာကြယ္ေရးအဆင့္မ်ားရွပိါသည္။လူကုန္ကူးခံရသူ
မ်ားကုိ လက္ရွအိေနအထားမည္သုိ.ရွသိည္၊ စစ္ေဆးေရးကာလသက္တမ္း၊ ၄င္းတုိ.၏ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းတုိ ့ကုိ အဘ
ယ္ေၾကာင့္သက္ေသအျဖစ္ယူထားျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အခ်နိ္ျပန္ေပးမည္ဆုိ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေျပာထား
ရမည္။ တရားစီရင္ေရးအၾကိဳကာလတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္အျခားစိတ္ခံစားမႈအေ
ထာက္အပံ့တုိ့ေပးျခင္းအားျဖင့္သက္ေသအျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ႏုငိ္ရန္ျပင္ဆင္ေပးႏုငိ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ကုိ 
တရားရုံးစစ္ေဆးစဥ္ကာလမွာလည္း ဆက္ လက္ေပးေဆာင္ရမည္။

  အခ် ိဳ ့အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္ ၍ သက္ေသမ်ားကုိ ဥပေဒေရးရာလုိအပ္ခ်က္ ပံ့ပုိးသည္။ ၄င္းကိစၥတြင္ အရည္အ
  ခ်င္းရွသိူကုိ အသုံးျပဳၿပီး ၄င္းတုိ ့ႏွင့္ လုိက္ပါၿပီး တရားရုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ ့ကုိ သိရွနိားလည္ႏုငိ္ရန္၊ ေျဖၾကားႏုငိ္ရန္ 
  ပံ့ပုိးသည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ ျပစ္မႈတရားစီရင္ေရးတေလွ်ာက္ အႏၱရာယ္ရိွမရိွကို စစ္ေဆးပါ။ 
တရားရုံးစစ္ေဆးစဥ္၊ မစစ္ေဆးမီႏွင့္စစ္ေဆးၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့လုိအပ္ေသာကာကြယ္မႈဟာ ျခားနား
မည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ စစ္ေဆးစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ အႏၱရာယ္ရွမိရွကိုိစီစစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတုိ့
၏ေျပာင္းလဲေသာကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုံေလာက္စြာေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာ
င္ခ်က္မ်ားကုိေပးႏုငိ္လိမ့္မည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ 

သက္ေသမ်ားကုိတရားရုံးမစစ္ေဆးမီကူ

ညီမႈေပးပါ။ 

လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးစီမံခ်က္မွလူကုန္ကူးခံ
ရသူမ်ားႏွင့္သက္ေသမ်ားကုိ တရားရုံးမစစ္ေဆး
မီကူညီမႈအတြက္အနည္းဆုံးအဆင့္ အဆင့္အ 
တန္းရွေိသာအေထာက္အပံ့ကုိေပးပါသည္။ ႏုငိ္ငံ
မ်ားအေနႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ ့ေသာအေထာက္အပံ့ကုိ
ေပးႏုငိ္ရန္အတြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာလုပ္ငန္း
စဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ တရားစြေဲရးစနစ္၊ အ
ထူးကူညီေပးေရးကုိစနစ္ကုိနားလည္ေသာ အစုိး
ရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား(NGOs)ႏွင့္အ
ရပ္သားလူမႈအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ထုိသုိ ့
ေသာအေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ားကုိ ကူညီေကာင္း
ကူညီႏုငိ္လိမ့္မည္။

တရားျပိဳင္မ်ားခံစားခြင့္ႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုတုိ ့အား ကလဲ့စားေခ်
မႈမျပဳႏုငိ္ရန္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ထုိကဲ့သုိ ့ေသာ ထိန္း
သိမ္းထားမႈကလူကုန္ကူးခံရသူႏွင့္ ၄င္း၏မိသားစုေတြကုိ
ပုိၿပီးလုံျခံဳမႈေပးႏုငိ္ၿပီး၊လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိလည္းသက္ေ
သအေထာက္အထားေတြမဟန္.တားႏုငိ္ရန္(သုိ.)သက္ေ
သမ်ားကုိမေႏွာင့္ယွက္ႏုငိ္ရန္တားဆီးျခင္းအားျဖင့္မွ်တေ
သာတရားစီရင္ေရးတုိ.ကုိျဖစ္ေပၚလာေစရန္အားေပးလိမ့္ 
မည္။၂၁

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကနဦး
စံုစ မ္ းစစ္ေဆးစဥ္ႏ ွ င့္တရား ရံု းစစ္ေဆးစဥ္ ၾကားတြ
င္ မိမိ၏မူရင္းႏုငိ္ငံသုိ ့ျပန္ပုိ.သင့္မသင့္ ၄င္းတုိ ့၏အ
က် ိဳးရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီးဆုံးျဖတ္သင့္သည္။ ၄င္းဆုံး 
ျဖတ္ခ်က္မွာ ေနရင္းႏုငိ္ငံ၏ကာကြယ္ေပးေရးယႏၱ
ရား၊ တရားရုံးစစ္ေဆးေရးျဖစ္ေနတဲ့ႏုငိ္ငံကုိျပန္လည္ 
ေခၚလာႏုင္ိေျခရွမိရွ(ိသို.)အင္တာနက္သတင္းအခ်က္အ
လက္ဖလွယ္တဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကုိ သုံးၿပီး အေ
၀းေရာက္သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ေပးႏုငိ္ေရးေပၚမွာမူတည္ပါသည္။ အကယ္၍ သက္ေသ ထြက္ဆုိရန္မသင့္ေလ်ာ္၊ 
လက္ေတြ.မက်လွ်င္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္အသုံး ျပဳႏုငိ္ပါသည္။၂၂

အ
ပုိင

္း ၁
။



လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ေပၚလစလီမ္းညြန္12

စစ္ေဆးစဥ္လုံျခံဳေရး

တရားရံုးမ၀င္ခင္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြင္အခက္အခဲရွပိါသည္။တရားရံုးတြင္သက္ေသအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏုင္ိရန္၊အခ် ိဳေ့
သာႏုင္ိငံမ်ားကသက္ေသမ်ားကိုအေထာက္အပ့ံေပးမဲ့အစီအမံမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ဤအစီအမံမ်ားကိုသ

အၾကံျပဳခ်က္။ ဥပေဒေၾကာင္း စြဆဲုိမႈ 
ကာလအတြင္းလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
ကုိကူညီပါ။
ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိဥပေ
ဒေၾကာင္းစြဆဲုိမႈတြင္ျဖစ္ေစ၊တရားရုံးၾကားနာမႈ
တြင္သက္ေသအျဖစ္ျဖစ္ေစေဆာင္ရြက္ရာတြ
င္၄င္းတုိ ့နားလည္ေသာဘာသာစကားတြင္က်
ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းရွင္း ျပေပးရမည္။ထုိ့အျပင္ႏုငိ္
ငံမ်ားအေနႏွင့္၄င္းသူတုိ့၏တရား၀င္အခြင့္အေ
ရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကိုသိရွနိားလည္ႏုငိ္ေစရန္တ
သီးတျခားရပ္တည္ေနေသာျပင္ပေရွ ့ေနမ်ားနွင့္
တုိင္ပင္ေပးေႏြးႏုငိ္ရန္အခြင့္အေရးေပးေဆာင္ရမ

က္ေသမ်ားအေနနဲ.ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ေနာက္ထပ္စိတ္ဒဏ္ရာ၊
ပုဂၢ ိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈႏွင့္/သို.မဟုတ္အမ်ားျပည္သူေရွ.အရွက္
တရားစသည့္အႏၱရာယ္ကိုအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးတ
ရားရံုးတြင္အေကာင္းဆံုးေသာသက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေ
ပးႏုင္ိရန္ျဖစ္ပါသည္။ထင္သာျမင္သာရွ ိျခင္းဟာတရားခြင္
ရဲ့အဓိကက်တဲ့အခ်က္ျဖစ္ေပမဲ့၊ရာဇ၀တ္တရားမွ်တမႈစနစ္
ထဲမွာပါ၀င္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးအေနနဲ.မလိုလားအပ္တဲ့
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္(သို.)အမ်ားျပည္သူေရွ.အရွက္သိ
ကၡာရျခင္းကာကြယ္ေပးေရးလည္းအေရးၾကီးပါသည္။ႏုင္ိငံ
မ်ားအေနနဲ.ရာဇ၀တ္တရားမွ်တမႈစနစ္ထဲမွာပါ၀င္တဲ့သူေ
တြကိုကာကြယ္ေပးတဲ့အစီအမံေတြဟာမွ်တတဲ့အမ်ားျပ
ည္သူေရွ. ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိအက် ိဳးသက္ေရာက္ႏုငိ္ပါ
သည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားကုိ တရားရုံး စစ္
ေဆးစဥ္အတြင္း သက္ေသထြက္ခ်က္ထိေရာက္ရန္ ေအာ
က္ပါအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ရုပ္သံ(သုိ ့)ဗီဒီယုိဆက္သြယ္ေရးျဖင့္ သက္ေသထြက္ဆုိျခင္း
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိတရားရုံးတြင္လွ် ိဳ၀့ွက္စြာတရားခံမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူတုိႏွင့္ထိေတြမ့ႈမွကန္. သတ္ထားျခင္း
• သက္ေသထြက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုငိ္ေသာပုဂၢ ိဳလ္တစ္ေယာက္ရွေိစျခင္း
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေနာင္အခါတြင္လည္း အသုံးျပဳရန္ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္း 
• အေ၀းေရာက္လူကုန္ကူ း ခံရသူမ ်ာ း၏သက္ေသထြက္ခ ်က္တို ကို ရု ပ္သံ ဗီဒီ ယိုဆက္သြယ္ေရး ျဖ င့္လု ပ္    

ေဆာင္ေစျခင္း
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလြတ္လပ္မႈကို မီဒီယာတို ့၏ စာနယ္ဇင္းေၾကာ္ျငာ ျခင္းမွ 

တားျမစ္ကာကြယ္ေပးျခင္း

အၾကံျပဳခ်က္။ ကေလးသူငယ္ကုန္ကူးခံရသူႏွင့္သက္ေသမ်ားအတြက္ကာကြယ္
      ေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ပါ။

ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ အားႏြ ဲ ့ေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္လုိအပ္ေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ေထာက္ခံမႈ
အကူအညီမ်ားကုိ စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္လည္း တစ္ျပိဳင္တည္းအက်ဳးံ၀င္ရ
မည္။ ထပ္မံၿပီး ကာကြယ္မႈမ်ားအျဖစ္၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ ရဲႏွင့္ထြက္ဆုိခ်က္(သုိ ့)သက္ေသအျဖစ္ထြက္ဆုိခ်က္
မ်ားကုိရုပ္သံမွတ္တမ္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုိခြင့္ျပဳရမည္။ သုိ ့ေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အလြန္ဒုကၡ
ေရာက္ခဲ့ေသာအေျခအေနမွလာခဲ့လွ်င္၊ ထုိကဲ့သုိ ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္စရာမလုိပါ။ 
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အခ် ိဳ.ႏုငိ္ငံမ်ား၏တရားခြင္တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ဒဏ္ရာကုိသက္သာေစဖုိ ့အလုိ.ငွာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကုိ 
အခ်က္အလက္မ်ားေပးဖုိ ့၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အေထာက္အပံ့ႏွင့္တရားရုံးလုိက္ပါဖုိ ့ အရာရွမိ်ားခန္. ထားပါသည္။ 
လူမႈေရးအသင္းအဖြ ဲ.မ်ားကလည္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုငိ္ေသာ
အကူအညီႏွင့္ဂရုစုိက္မႈကုိေပးႏုငိ္ပါသည္။

ႏုငိ္ငံမ်ားအေနနဲ. တရားရုံးတြင္အမႈတစ္ခု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေရာက္ၿပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိျပစ္ဒဏ္ေပး ၿပီးေသာအခါ 
အဲဒီလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ၄င္းတုိ.ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ထိခုိက္မႈေတြကုိ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားႏုငိ္ရန္ခြင့္ျပဳသ
င့္ပါသည္။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားသည္တရားသူၾကီး အား မိမိတုိ ့၏ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးပုိင္းထိခုိက္မႈကုိ ရွင္းျပသကဲ့သုိ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအတုိင္း ထိေရာက္ပါသည္။

• ရာဇ၀တ္မႈတရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ အထီးက်န္မႈကုိေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

• အမ်ားျပည္သူ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးရန္ စီရင္ခ်က္တုိ ့ကုိ ထင္သာျမင္သာျပဳျခင္း

•လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလူကုန္ကူးသူမ်ား၏ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို 
၄င္းတုိ ့ျပစ္မႈ၏ဆုိးက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ရင္ ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ျမွင့္တင္ရန္။ 

ႏုငိ္ငံမ်ားအေနနဲ. လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈထြက္ဆုိခ်က္ကုိ သုံးရာတြင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ထင္ျမ
င္ခ်က္ေပးျခင္းတြင္မပါ၀င္ရန္(သုိ.)ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ(သုိ.) အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာအရာမ်ား 
ထြက္ဆုိခ်က္တြင္မပါရန္ေသခ်ာတဲ့လုံျခဳေံရးစီမံခ်က္ရွရိမည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏သက္ေသထြ
က္ခ်က္တုိ ့အား စစ္ေဆးခြင့္ေပးပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ အကူအညီေပးျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသည္ ပါ၀င္ရန္မက္
လုံးေပးျခင္းမဟုတ္ေစရ။

အကူအညီေပးျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတုိ ့သည္ တရားစြဆဲုိေရးကုိအဟန္ ့အတားျဖစ္ေစေသာမက္လုံးအ
ျဖစ္မွတ္ယူမည့္ပုံစံမ် ိဳးအေနႏွင့္ မေပးေဆာင္ရ။ သက္ေသမ်ားကုိေထာက္ပံ့သည့္ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ဗီ
ဇာအပါအ၀င္ မည္သည့္အရာကုိမဆုိမွတ္တမ္းတင္ၿပီး က် ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာရွင္းျပရမည္။ ေထာက္ပံ့မႈကုိအ
လြသဲုံးစားလုပ္ခဲ့လွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးအျမန္ဆုံးကုိင္တြယ္ရမည္။ 

တရားရုံးစစ္ေဆးမႈေနာက္ ကာကြယ္ျခင္း

တရားစြဆဲုိျခင္းကိစၥၿပီးေသာအခါ ကာကြယ္ျခင္းတုိ ့ကုိ မရပ္သင့္ပါ။ တရားစြဆဲုိျခင္းကိစၥၿပီးၿပီးခ်င္း သက္ေသမ်ားကုိအေ
ထာက္အကူ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရတရားရံုး
စစ္ေဆးမႈအက် ိဳးတရားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရမည္။ ၄င္းတုိ့မွာလူကုန္ကူးသူမ်ားအားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္
၊ျပစ္ဒဏ္ကာလ၊လြတ္ေျမာက္ရက္ႏွင့္အယူခံကိစၥတ့ိုျဖစ္ပါသည္။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကို၄င္း
သူတုိ့ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရ မည္။

တရားစြဆိုဲမႈေနာက္ပိုင္းလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊၄င္းတ့ို၏မိတ္ေဆြႏွင့္မိသားစုမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပားပါသည္။ထို 
့ေၾကာင့္ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားက လုိအပ္ေသာ ေဘးကင္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ခံရသူအား မိမိႏုငိ္ငံရင္းသုိ့ျပန္ပုိ့စဥ္အႏၱရာ
ယ္ရွပိါကဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္တြင္အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ေပးရမည္။၂၃ကလဲ့စားေခ်ခံရႏုင္ိျခင္း(သို.)ျပန္လည္လူကုန္ကူး
ခံရႏုငိ္ျခင္းအျပင္လူကုန္ကူးခံရသူတစ္ေယာက္တရားစြခဲံေနရတဲ့နုိင္ငံ(သုိ.)အျခားႏုငိ္ငံမွာေနထုိင္ခြင့္ရသင့္(သုိ.)ျပန္ပုိ ့ခံ
ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဆံုးျဖတ္ရာတြင္အဲဒီႏုင္ိငံကေနမေလာက္မငွအေထာက္အပ့ံႏွင့္အကူအညီကလည္းအႏၱရာယ္ျဖ
စ္ေစမႈကုိစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။၂၄

၂၃ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အပုိင္း ၃.၃ ျဖစ္တဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ကာကြယ္မႈေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိၾကည့္ပါ။

၂၄ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အပုိင္း ၃.၃ ျဖစ္တဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ကာကြယ္မႈေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိၾကည့္ပါ။

အ
ပုိင

္း ၁
။
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၂.၃။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ ံ ့ျဖိဳးေသာ ကာကြယ္ေရးေျဖရွင္းမႈ

၄င္းကိစၥကိုလူကုန္ကူးခံရသူႏွင့္ပထမဆံုးေတြသ့ည့္အခ်န္ိမွစ၍၄င္းတ့ိုယာယီခိုလႈခံြင့္၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္လံုျခံဳေရးစ
သည္တ့ိုကိုအကဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။၄င္းအစီအစဥ္ကိုမူရင္းႏုင္ိငံ၊ၾကားခံႏုင္ိငံ(သ့ို)ေနာက္ဆံုးသြားေရာက္သည့္ႏုင္ိ
ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ရသည္။‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ား’တြင္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုလူကုန္ကူးသူေတြ၏ထိန္းခ်ဳ
ပ္မႈေအာက္ကေနဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္လတ္တေလာအႏၱရာယ္ျဖစ္မႈမွကာကြယ္ေပးျခင္းတ့ိုပါ၀င္ၿပီး၊ေရရွည္တည္တ့ံကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္မႈေျဖရွင္းခ်က္မ်ားက ပုိၿပီး ၿပီးျပည့္စုံသည္။ ဆုိလုိတာက လတ္တစ္ ေလာေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ၄င္း
တုိ့၏ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ရရွရိန္ႏွင့္လူ.အဖြ ဲ.အစည္းသုိ.ေပါင္းစပ္ရန္(သုိ.) ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ရန္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရန္ အားေပးျခင္းတုိ 
့ပါ၀င္သည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ ံ ့ျဖိဳးေသာ ကာကြယ္ေရးေျဖရွင္းမႈတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ေရရွည္ ေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ 
ဘ၀သစ္ေနထုိင္ရန္ အစီအစဥ္ရွပိါသည္။ ဥပမာ- ေက်ာင္းထားျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္ေပးျခင္းတုိ ့ျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀တုိ ့ကုိျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ပထမဆုံးထိေတြ.ခ်နိ္မွာ ေတြ.ရွခိဲ့တဲ့အခ် ိဳ.ေျဖရွင္းခ်
က္မ်ားျဖစ္တဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ေနထုိင္ခြင့္၊ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေထာက္အကူႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္လုံျခံဳေရးမ်ားအတြက္ 
အာမခံခ်က္စသည္ တုိ.ကုိ ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။

ဤကူညီမႈ၏ ရည္ရြက္ခ်က္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား တစ္ကုိယ္ေရ လုံေလာက္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀တြင္ ရပ္တည္ႏုငိ္
ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ပါက ထပ္မံ ဒုကၡခံရမႈတုိးတက္ၿပီး ထပ္မံ လူကုန္ကူးခံရမႈသံသရာတြင္ ထပ္မံ
က်င္လည္ႏုငိ္ေစပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ကာကြယ္ေရးေျဖရွင္းမႈသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေသာအခါႏွင့္အေထာက္အပံ့ႏွင့္ကာကြယ္ေရးအ
စီအစဥ္ကုိ ႏွစ္ႏုငိ္ငံထက္ပုိေသာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားပါ ၀င္ေသာအခါပုိၿပီးရႈပ္ေထြးသည္။အတိတ္ျပန္လည္ေ
တြးေတာကာလ(သုိ ့)တရားစြဆဲုိမႈၿပီးဆုံးေသာအခါ မိမိသေဘာျဖင့္ေနရပ္ျပန္လုိမႈ(သုိ့)ျပန္လည္ပူးေပါင္းမႈတ့ုိကုိရွာေဖြရပါမည္။၂၅ 
လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟာ ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ(သုိ.)တတိယႏုငိ္ငံတစ္ႏုငိ္ငံသုိ.ေျပာင္းေရႊ.ခြင့္မရလွ်င္မိမိမူရင္းႏုငိ္ငံသုိ.ျပန္ရေကာင္းျ
ပန္ရလိမ့္မည္။ မူရင္းႏုငိ္ငံသုိ ့ျပန္ေသာအခါ ၄င္းတုိ ့အား ကလဲ့စားေခ်မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္ေပးေစမႈတုိ ့မွ ကင္းေ၀းရန္ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံ 
အၾကီးအမွဴးတုိ ့မွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

မိမိမူရင္းႏုငိ္ငံသုိ.ျပန္ျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပန္သူတို.၏လူ.အခြင့္အေရး၊ ေဘးအႏၱ ရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ဂု
ဏ္သိကၡာမက်ဆင္းေရး၊ လုံေလာက္ေသာကာကြယ္မႈ၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္လုိ အပ္ေသာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ျပန္လည္၍ 
လူကုန္ကူးမခံရေရးတုိ.ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။၂၆အကယ္၍ တတိယႏုငိ္ငံတြင္လူကုန္ကူးခံရသူကအထုိင္ခ်လုိပါကထုိႏုငိ္ငံမွလ
ုံျခံဳမႈအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။၂၇လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစား(သုိ.)အျခားအႏၱရာယ္မ်ားေ
ၾကာင့္မျပန္ႏုငိ္ေသာဒုကၡသည္မ်ားကုိယာယီ(သုိ.)အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ေပးဖုိ.အဲဒီႏုငိ္ငံအေနနဲ.စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

တုိးတက္ေသာကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက အၾကီးအကဲမ်ား ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လြအဲပ္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈတုိ ့သည္ ေနရင္းႏုငိ္ငံႏွင့္ ေရာက္ရွႏုိငိ္ငံတုိ ့ၾကား အခ်နိ္မွေီဆာင္

၂၅   လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္အၾကံျပဳထားေသာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ညႊန္းဆုိခ်က္မ်ား(E/2002/68/Add.1)၊ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးမ ဟာမင္းၾကီး၊ ညႊန္းဆုိခ်က္ ၅(၈)။

၂၆    လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္အၾကံျပဳထားေသာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ညႊန္းဆုိခ်က္မ်ား(E/2002/68/Add.1)၊ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးမ ဟာမင္းၾကီး၊ ညႊန္းဆုိခ်က္ ၆(၈)။ ထုိ ့အျပင္ လူကု

န္ကူးခံရသူမ်ား၏ေဘးကင္းစြာျပန္ႏုိင္ေရးျပဌာန္းခ်က္မူရဲ့ စာေစာင္ ၈(၃)-(၄)၊ စာေစာင္ ၉(၁) (ခ) ကုိၾကည့္ပါ။

၂၇   လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္အၾကံျပဳထားေသာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ညႊန္းဆုိခ်က္မ်ား(E/2002/68/Add.1)၊ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးမ ဟာမင္းၾကီး၊ ညႊန္းဆုိခ်က္ ၆(၈)။ ထုိ ့အျပင္ လူ

ကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ေဘးကင္းစြာျပန္ႏုိင္ေရးျပဌာန္းခ်က္မူရဲ့ စာေစာင္ ၈(၃)-(၄)၊ စာေစာင္ ၉(၁) (ခ) ကုိၾကည့္ပါ။

၂၈ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈအတြက္အၾကံျပဳထားေသာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ညႊန္းဆုိခ်က္မ်ားရဲ့ရွင္းလင္းခ်က္မွတ္စု OHCHR၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၀-၁၈၂ ကုိၾကည့္ပါ။
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၂၉ ဥပေဒမဲ့မျဖစ္ေရးအတြက္ပုိမုိသိရွိလုိပါက၊ ‘ see Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons ’၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၇ ကုိၾကည့္ပါ။

၃၀  ထုိ ့အျပင္ ရာဇ၀တ္မႈ၏သားေကာင္ႏွင့္ပါ၀ါအလြဲသုံးစားမႈတရားမွ်တေရးအေျခခံမူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ေၾကျငာခ်က္၊ A/RES/40/34၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ၁၉၈၅(စာေစာင္ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃)။

ရြက္ႏုငိ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ ့သည္ ဤကိစၥအတြက္ အေရးၾကီးပါ
သည္။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနနဲ.ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္၄င္းတို.၏တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား
ကိုနားလည္ရမည္သာမက၊၄င္းတို.အေနနဲ.မည္သည့္အကူအညီမ်ားလိုအပ္သည္စသည္တို.ကိုေဖာ္ျပျခင္းသည္လ
ည္းေရရွည္စီမံကိန္းအတြက္အေရးၾကီးေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ ေလးစားရပါမည္။ ကေလးမ်ား၏အက် ိဳးစီးပြားမ်ားကုိလည္းေရွတ့န္းတင္ေပးရပါမ
ည္။အကူအညီေပးမႈႏွင့္ကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းတ့ိုကိုလည္းအကဲျဖတ္ၿပီးလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ေျပာင္းလဲေသာလုိအ-
ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီညွေိပးရမည္။

အေျခံလုိအပ္ခ်က္ • ျပန္လည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ေဘးကင္းေသာ ေနရာထုိင္ခင္း။
• ေဘးကင္းမႈ၊ လုံျခံဳေရးအစီအမံ

ေဆးကုသေရးႏွင့္စိ 
တ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လူမႈေရး 
ေဆာင္
ရြက္မႈ

• စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း
• မိသားစုမ်ားသြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအပါအ၀င္ လူမႈေရးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ။
• ေဆးကုသေရးႏွင့္ သြားဖက္ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ
• မိသားစု၊ လူ ့အဖြ ဲ ့အစည္း ပါ၀င္ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ၾကားျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈ

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ျပန္လည္ပူးေပါင္း ဖြဲ 
့စည္းရန္

• ပညာေရး၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္
• ဘာသာစကားေလ့က်င့္ျပန္ၾကားေရး
• အလုပ္ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ သင္ၾကားေပးျခင္း
• အလုပ္ေနရာခ်မႈ ကူညီျခင္း
• အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ အမေတာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း
• ေငြရင္းတည္ေထာင္ေပးျခင္း

ဥပေဒဆုိင္ရာအကူ
အညီ

• ဥပေဒေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း

• ဥပေဒမျပဳမီ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္ ျပဳျပင္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္း

• ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ ကူညီျခင္း

• ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္(သို.)အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရရန္ေလွ်ာက္ရာတြင္ကူညီျခင္း

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈမွ ပလပ္ရန္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၂၉

ဇယား ၁။ ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာေျဖရွင္းမႈ မာတိကာမ်ား

နစ္နာေၾကးေပးျခင္း

ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ကာကြယ္မႈေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ လြယ္ကူေစေသာအရာေတြဟာ နစ္နာေၾကးႏွင့္ေငြ 
ေၾကးအကူအညီေပးျခင္း၊ (သို.)လူကုန္ကူးခံရျခင္းေၾကာင့္ထိခိုက္၊ ဆုံးရႈ ံး(သုိ.)နစ္နာမႈေတြကုိ အသိအ 
မွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နစ္နာေၾကးသည္ ၾကံဳခဲ့ရေသာဒုကၡအေတြ.အၾကဳကံုိ ျပန္လည္မေျပာင္းေပးႏုငိ္ 
ေသာ္လည္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ေငြေၾကးေရးရာအရ ျပန္လည္၍ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ဆုိတဲ့အ 
ျမင္ကုိ ျမွင့္တင္ေစပါသည္။နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးတြင္ မေပးရသည့္လုပ္ခ၊ တရားစရိတ္ ေဆးဖုိး၀ါးခ၊ 
ဆုံးရႈ ံးေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ ထိခုိက္ဖ်ားနာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးတုိ ့ပါ၀င္သည္။၃၀

အ
ပုိင

္း ၁
။
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အၾကံျပဳခ်က္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ကာကြယ္ေသာေျဖရွင္းမႈအျဖစ္ ထိေရာက္ေသာ
နစ္နာေၾကးမ်ားကုိေပးပါ။ 

ဥပေဒေၾကာင္းတရားမွ်တမႈအျပင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိနစ္နာေၾကးေပးႏုငိ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ႏုငိ္ငံမ်ား

အေနႏွင့္ စဥ္းစားရမည္။ နစ္နာေၾကးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးခံရသူႏုငိ္ငံျခားသားမ်ားကုိလည္း ေပးႏုငိ္ရမည္။

ပုံစံ ၁။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ နစ္နာေၾကးေပးေရးအတြက္အလားအလာရွေိသာအရင္းအျမစ္မ်ား

ျပစ္မွကု်ဴးလြန္သူမွ နိုင္ငံေတာ္မွ

ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမအတြက္တရားမေရး
ရာစြဲဆိုခ်က္ျဖင့္တရားစြဲျခင္း

တရားမေရးရာအေရးယူမွ ု အလုပ္သမားတရားရံုးစြဲဆိုခ်က္ ျပစ္မွုဆိငု္ရာဥပေဒအရအေရးယမူ ုွ လူကုန္ကူးခံရသူကိုေ
ထာက္ပံ့ေသာရန္ပံုေငြမ်ား 

အေထာက္အပံ့သေဘာမ်ွသာျဖစ္ေသာျပစ္ဒ
ဏတ္စခ္အုျဖစန္စန္ာေျကးေပးေဆာင္ေစျခင္း

တရားစီရင္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပ်က္စီးဆုံးရႈ ံးမႈအတြက္ အရပ္ဘက္အေရးဆုိမႈကုိ ရာဇ၀တ္အေရး 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ထားၿပီး၊ တရားရုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာဆုမ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္(သုိ.) ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ 
လူကုန္ကူးခံရသူကုိ နစ္နာေၾကးထည့္သြင္းထားသည္။ သုိ.ေပမဲ့ တစ္ခ် ိဳ.ကေတာ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစြမဲႈႏွင့္မဆက္ႏြယ္
ပဲ အရပ္ဘက္လႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ ဆုံးရႈ ံးမႈေတြအတြက္ ျပန္လည္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွေိစပါသည္။

အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွ ိ အခ် ိဳ ့ႏုငိ္ငံတို ့သည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏုငိ္ငံေ
တာ္ရန္ပုံေငြထားပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြက္ ေထာက္ပ့ံျခင္းရန္ပုံေငြကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားျခင္းမွရရွေိသာ
ဒဏ္ေၾကးမ်ားမွထူေထာင္ထားသည္။အခ် ိဳ.ႏုင္ိငံေတြကေတာ့လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုေလးနက္ေသာျပစ္မႈမ်ား(သို.)
အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ား အတြက္ ထူေထာင္ထားေသာ ရန္ပုံေငြစာရင္းမွေထာက္ပံ့ထားသည္။

လူကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း (သုိ ့) ပံ့ပုိးေရးဌာနတုိ ့တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ အထူးတာ၀န္ရွပိါသည္။ ၄င္းတြင္ ႏုငိ္ငံေတာ္အဖြ ဲ ့အစည္း၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ဌာန၊ ႏွင့္ပုဂၢ ိဳ
လ္တစ္ဦးခ်င္းဆီမွရရွေိသာရန္ပုံေငြမ်ားပါ၀င္သည္။

တရားေရးဌာနမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ သက္သာေခ်ာင္ခ်ေိရးအဖြ ဲ ့ႏွင့္ တရားမ တရားရုံးမွတစ္ဆင့္ 
ေလ်ာေၾကးခြင့္ျပဳရာတြင္ မူမမွန္ေရႊ ့ေျပာင္းသူမ်ား ၄င္းတုိ.၏အေနအထား (သုိ.)စာရြက္ စာတမ္း 
အေထာက္အထားမရွမိႈေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ အခက္အခဲရွပိါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ လူကုန္ကူးခံရ
သူမ်ားအပါအ၀င္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးရရန္ ႏုငိ္ငံေတာ္မွ တရားမ တရားရုံးမ်ားသုိ ့ ၀င္ေရာက္ခြင့္ 
အလြယ္တကူေပးရမည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးရင္းျမစ္ျဖစ္ပါသည္။
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၃၁ လူကုန္ကူးမႈျပဌာန္းခ်က္(Trafficking in Persons Protocol)၊ စာေစာင္ ၆(၃) ကုိၾကည့္ပါ။

၃၂ လူကုန္ကူးမႈျပဌာန္းခ်က္(Trafficking in Persons Protocol)၊ စာေစာင္ ၆(၃) ကုိၾကည့္ပါ။

၃၃ ပုိမုိသိရွိလုိပါက၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးေပၚလစီလမ္းညႊန္၊ ဘာလီလုပ္ငန္းစဥ္(Bali Process)၊ ၂၀၁၅၊ အပုိင္း ၃.၁။

၃၄ လူကုန္ကူးမႈျပဌာန္းခ်က္(Trafficking in Persons Protocol)၏ စာေစာင္ ၆ ကုိၾကည့္ပါ။

အပုိင္း ၃။
 ညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဘက္စုံပုဂၢလိက၊ အစုိးရအၾကီးအကဲမ်ားခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

 ၃.၁။ ကာကြယ္ရးဆုိင္ရာ ပုဂၢလိက၊ အစုိးရအၾကီးအကဲမ်ား

ညွႏိႈငိ္းျခင္းသည္ အေရးျကီးေသာ ကာကြယ္ေရး ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးေသာကာကြ
ယ္ေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေပးလွ်င္ထိေရာက္ေသာအစီအစဥ္တြင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ် ိဳးစံုႏွင့္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ် ိဳးစံုပါ၀င္လိမ့္မည္။
လူကုန္ကူးခံရေသာသူကုိကာကြယ္ရန္တာ၀န္သည္အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည္၊သုိ့ေသာ္အျခားသူမ်ားကလည္းပံ့ပုိး
မႈေပးၾကပါသည္။၃၁ျပည္တြင္းအသင္းအဖြ ဲ၀့င္တ့ိုကိုလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားၾကားယံုၾကည္မႈတည္ေဆာ
က္ရန္ေကာင္းစြာခ်ထားၾကပါသည္။ ထုိ ့ျပင္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ထိေရာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ျကပါသည္။

လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာဆန့္က်င္ေရးစီမံခ်က္က နိုင္ငံမ်ားအေနနဲ. လူကုန္ကူးခံရသူ မ်ား၏ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ လူမႈေရး 
ျပန္လည္ထူေထာင္္မႈကုိ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ.့အစည္းမ်ား၊ အျခား ဆက္ နြယ္ေသာအဖြ ဲ.့အစည္းမ်ားနွင့္အျခားလူ
မႈေရး အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္းလိမ့္မည္။ထို.အတြက္ေျကာင္.ဘက္စုံပုဂၢလိက၊အစုိး
ရအၾကီးအကဲလိုအပ္မႈကိုလူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာဆန့္က်င္ေရးစီမံခ်က္ကအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။၃၂ထ့ိုအျပင္အလုပ္သမား
ဌာန၊စက္မႈဌာန၊ျပည္တြင္းေရးဌာန၊ႏုငိ္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္အစုိးရမဟုတ္ေသာဌာနမ်ားမွကေလး၊အမ် ိဳးသမီးႏွင့္ေရႊ ့ေျပာင္း
လုပ္သားႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသူအတြက္အထူးသုေသတနျပဳေလ့လာမည္။ဤတြင္ဥပေဒေရးရာအကူအညီလည္းပါ၀င္သ
ည္။၃၃

တုိက္ရုိက္အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢလိက၊ အစုိးရအၾကီးအကဲမ်ား

အစုိးရအၾကီးအကဲတုိ ့သည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွ ိျပီး၊ ေငြေျကးအကူအ ညီကိုလူမႈဖူလုံေရးအ
စီအစဥ္၊ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္၊ ရာဇ၀တ္မွစုီရင္မွမုွရရွေိသာ ရန္ပံုေငြ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာအမ် ိဳးသမီးမ်ား 
ရန္ပုံေငြမွတစ္ဆင့္ တုိက္ရုိက္အကူအ ညီေပးႏုငိ္သည္။ေအာက္ပါ အစုိးရအၾကီးအကဲတုိ ့သည္ အေရးၾကီးပါသည္။

• ရဲႏွင့္ဥပေဒေရးရာအၾကီးအကဲတို ့သည္ လူကုန္ကူးခံရသူ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈအတြက္ 
အေရးၾကီးပါသည္။

• လ၀ကႏွင့္ေကာင္စစ္၀န္ဌာနအၾကီးအကဲတ့ိုကိုလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုႏုင္ိငံတြင္းယာယီ(သ့ို)အၿမဲတမ္းေနထို
င္ခြင့္လြယ္ကူေစေရးတြင္ ပါ၀င္လိမ့္မည္္။

• က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးခ်က္သတင္းအခ်က္ ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ က်န္းမာေရးပ့ံပိုးမႈကို ေပးႏုင္ိပါသည္။

• လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားသည္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ပညာေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေပးျခင္း၊အလုပ္အ
ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္းတို ့တြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္။၃၄

အ
ပုိင

္း ၃
။
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၃၅  လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိတုိက္ရုိက္အကူအညီေပးေရးအတြက္ IOM လက္စြဲစာအုပ္၊ IOM၊ ၂၀၀၇၊ အခန္း ၄ ႏွင့္ ‘ National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of 

Trafficked Persons: A Practical Handbook ’၊  OSCE၊ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၃-၇၆ ကုိၾကည့္ပါ။

၃၆ ကမၻာ့ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ ့(Global Assistance Fund - GAF)ႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားမွအျခားေထာက္ပံ့ေရးယႏၱယားမွ တစ္ဆင့္ IOM အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္ကုိ ခန္ 

့မွန္းေျခအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူေပါင္း ၆၀၀၀-၇၀၀၀ ေလာက္ကုိ တုိက္ရုိက္အကူအညီေပးပါသည္။

၃၇ သံရံုးမ်ားႏွင့္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းသူတုိ ့ ခရီးသြားႏုိင္ဖုိ ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ေပးေသာအခါ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္မေဖာ္ျပရပါ။ ျပန္ပုိ ့ေပး တဲ့ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္

ရာပုဂၢိဳလ္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၄င္းသူ၏ ယတိျပတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ မူရင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ ့မေပး ရပါ။

၃၈  လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိတုိက္ရုိက္အကူအညီေပးေရးအတြက္ IOM လက္စြဲစာအုပ္၊ IOM၊ ၂၀၀၇၊ အခန္း ၄ ႏွင့္ ‘ National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of 

Trafficked Persons: A Practical Handbook ’၊  OSCE၊ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၀-၈၃ ကုိၾကည့္ပါ။ 

အၾကီးအကဲမ်ားသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွေိသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္လူမႈေရးအဖြ ဲ.အစည္း၊ႏုငိ္ငံတကာအဖြ ဲ.အစည္းႏွင့္အျခားအစုိးရမဟုတ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားက 
လုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းကုိ ေငြေျကးအခက္အခဲနွင့္ဖိအားမ်ားျကားမွ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

• အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ ့အစည္းနွင့္ ႏုင္ိငံေတာအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားသည္ အထူးႏုင္ိငံေတာ္၀န္ေဆာင္မႈ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရအၾကီးအကဲမ်ားကို ကူညီႏုင္ိသည္။

• ၄င္းတို ့သည္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရး၊ လိင္ပိုင္းက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
စိတ္ပိုင္းႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္

  ေျပာင္းေရႊ ့အၾကံေပးျခင္းပုံစံျဖင့္ ရုပ္ပုိင္းအကူအညီေပးႏုငိ္သည္။ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ႏွင့္အညီ ႏုငိ္ငံေတာ္က လူ
  ကုန္ကူးခံရမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ လူမႈေရးအသင္းမ်ားကုိ ေငြေရးေၾကးေရး ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။၃၅

• ကုလမသဂၢေအဂ်င္စီႏွင့္ ႏုင္ိငံတကာေရႊ ့ေျပာင္းသြားလာအဖြ ဲ.အစည္း (IOM) ကဲ့သို. နုိင္ငံတကာ အဖြ ဲ 
့အစည္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ရုပ္ပစၥည္း အကူအညီေပးႏုင္ိသည္။၃၆

ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းျခင္းဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာ အစုိးရအၾကီးအကဲမ်ား

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏မိမိႏုိင္ငံကိုျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမႈ၊၄င္းသူတ့ို၏ႏုိင္ငံအတြင္းျပန္လည္ပူးေပါင္းမႈတြင္ 
အက်ဳးံ၀င္ေသာ ပုဂၢလိက အစုိးရအၾကီးအကဲမ်ားတြင္ လ၀ကႏွင့္ ႏုငိ္ငံျခားေရး အရာရွမိ်ား၊ ရဲအရာရွမိ်ား၊ေကာင္
စစ္၀န္မ်ား၊လူမႈေရးဌာနမ်ားႏွင့္၊မူရင္းနွင့္ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွႏုိိင္ငံရွအိၾကီးအကဲမ်ားပါ၀င္သည္။ျပန္ေသာႏုိင္ငံႏွင့္
လက္ခံေသာႏုငိ္ငံရွ ိုအိရာရွမိ်ားသည္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေနရပ္ျပန္နိုင္္ရန္ စာရြက္စာတမ္းထုတ္ေပးရမည္။၃၇ 
ျပန္ပို.ေသာနိုင္ငံနွင့္ လက္ခံရရွတိဲ့ နိုင္ငံမ်ားရွ ိ အစုိးရပိုင္ေနရာ ခ်ထားေရးစခန္း(သုိ့)ယာယီေနထုိင္ေရးစီစဥ္ေပးသူ
မ်ားသည္စီစဥ္ေနတဲ့ကာလတေလ်ွက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။အဆိုပါႏုင္ိငံမွအစိုးရအရာရွမိ်ားသည္ျပန္လာသူမ်ား
၏လူမႈေရးဆုိင္ရာစီမံခ်က္ကုိၾကိဳတင္ညွႏိႈငိ္းရန္ လုိအပ္သည္။ ဥပမာ၊ အလုပ္ သမားဌာန၊ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၊ 
စက္မႈဌာနသည္ လူမႈေဘာင္တြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္သည့္ ၄င္းျပန္သူမ်ားအတြက္္ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖြင့္ေပးရမည္။

NGOs သည္ျပန္လာသူႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ကိစၥတုိ ့တြင္ အမ် ိဳးသမီး၊ ကေလး၊ ေရႊ  ့ေျပာင္းလုပ္သားနွင့္လူကုန္
ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္ ျပန္ပုိ ့ေရးအဖြ ဲ ့မ်ား တည္ေထာင္ေပးရမည္။ ကုလ(UN)ႏွင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေအဂ်င္စီ(IOM)ကဲ့သုိ ့ေသာ
ကမၻာ့အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားသည္ ျပန္လာမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ပံ့ပုိးကူညီၿပီး ႏုငိ္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းမႈ လြယ္ကူေစ
ရန္ ဖန္းတီးေပးရမည္။၃၈ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ၾကားခံအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားက ျပန္လာေသာႏုငိ္ငံႏွင့္ ျပန္မ
လာႏုငိ္ေသာ လက္ခံၾကားဌာနဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ၾကိဳတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေႏွာင္းပုိင္းသုိ ့လည္းေကာင္း လုပ္
ေဆာင္ေပးရမည္။
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၃၉ http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-3 

ကုိၾကည့္ပါ။

၄၀ ကေမၻာဒီးယား၊ တရုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္။

၄၁ http://www.no-trafficking.org/commit.html ကုိၾကည့္ပါ။

၄၂ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္ကူးခံရေရးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္တုိက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေတာင္အာရွအဖြဲ 

့အစည္းသေဘာတူညီခ်က္(SAARC)၊ ၂၀၀၂။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ အိႏိၵယ၊ ေမာ္လဒုိက္၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္သီရိ လကၤာအစုိးရမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးထားပါသည္။

၃.၂။ ႏုငိ္ငံေရးအဆင့္ညွႏိႈငိ္းျခင္း

ႏုိ င္ ငံ ေ ရ း အ ဆ င့္ ည ွ ႏိ ႈ င္ိ း ျ ခ င္ း ကို ဘ က္ စံု ပု ဂ ၢ လိ က ၊
အ စို းရအ ၾကီ းအကဲႏ ွ င့္အဖ ြ ဲအ့ စည္ းမ ် ာ း၏ထိေရာ
က္ေသာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ညွႏိႈငိ္းမႈအတြက္ 
မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ႏုငိ္ငံတကာအဆင့္တြင္ အဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားသည္ လူကုန္
ကူးမႈဆန္ ့က်င္သည့္ အဖြ ဲ ့အစည္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းအား
ျဖင့္ ညွႏိိႈင္းမႈတာ၀န္ယူၾကပါသည္။ ၄င္းအျပင္၊ အား
ေကာင္းေသာ ေဒသဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈကုိလည္း လုပ္
ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ- အာဆီယံအဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားသည္
ကေလးႏွင့္အမ် ိဳးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးေၾက
ျငာစာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။   
၄င္းစာတမ္းအၾကံျပဳခ်က္။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုကာကြ

အၾကံျပဳခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
ကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ အမ် ိဳးသား
ညီညြတ္မႈယႏၱရားကုိတရား၀င္ျဖစ္
ေစပါ။

အမ် ိဳးသားညီညြတ္မႈယႏၱရားသည္ တရား၀င္ျဖစ္
လာေသာအခါ ပုိမိထိေရာက္လိမ့္မည္။ ဥပမာ-ပုဂၢ
လိက၊ အစုိးရထိပ္သီးႏွင့္အဖြ ဲ ့အစည္းတာ၀န္ကုိျပ
ဌာန္းေပးေသာ စာခၽြန္လႊာ(MOUs)ကုိ လက္မွတ္
ထုိးျခင္း။

ယ္ရန္အတြက္အမ် ိဳးသားညီညြတ္မႈယႏၱရားကိုတရား၀င္ျဖစ္ေစပါ။အမ် ိဳးသားညီညြတ္မႈယႏၱရားသည္တရား၀င္ျဖစ္လာေ
သာအခပိုမိထိေရာက္လိမ့္မည္။ဥပမာပုဂၢလိက၊အစိုးရထိပ္သီးႏွင့္အဖြ ဲအ့စည္းတာ၀န္ကိုျပဌာန္းေပးေသာစာခၽြန္လႊာ(M
OUs)ကုလက္မွတ္ထိုးျခင္း။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကိုကာကြယ္ရန္အပါအ၀င္လူကုန္ကူးမႈတား
ဆီးေရးေဒသဆုိင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈလုိအပ္ေၾကာင္းဦးစားေပးပါသည္။၃၉COMMITေခၚလူကုန္ကူးမႈဆန္ ့က်င္ေရးမဲေခါင္ေ
ဒသ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ေဆြးေႏြးသေဘာတူခ်က္ကို၂၀၀၄ခုႏွစ္မဲေခါင္ေဒသဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္ေတာ္လက္မွတ္ေ
ရးထိုးက်င္းပခဲ့ပါသည္။၄င္းအရ၊လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရး၊လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ပံုမွန္လူမႈ၀န္း
က်င္ေရာက္ေရးတုိ့ကုိအားျဖည့္ေပးပါသည္။၄၀ COMMIT လုပ္ငန္းအရအစုိးရအသီးသီးကႏုငိ္ငံတကာစံခ်နိ္ႏွင့္အညီ
လူကုန္ကူးမႈဆန့္က်င္ေရးပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ဤအဖြ ဲတ့ြင္ရဲဌာန၊တရားေရးဌာန၊လူမႈဖူလံုေရးဌာန၊အမ် ိဳးသမီး
ဌာနတုိ့မွအစုိးရအရာရွတိုိ့ကလူကုန္ကူးမႈဆန့္က်င္ေရးေပၚလစီႏွင့္ေရွ ့ဆက္လက္လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္တုိ့ကုိကုလသ
မဂၢေအဂ်င္စီ၊IOM၊အရပ္သားအဖြ ဲအ့စည္းမ်ားအပါအ၀င္အစုိးရႏွင့္အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းတုိ ့ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။၄၁

အျခား ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈ နမူနာတစ္ခုမွာ (SAARC)ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ေတာင္အာရွအသင္း၏
ကေလးသူငယ္နွင့္အမ် ိဳးသမီးမ်ား ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအတြက္ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ညီလာခံ
တြင္ ေတြ ့ရပါသည္။၄၂ ဤညီလာခံအရ သက္ဆုိင္ရာအဖြ ဲ ့၀င္ႏုငိ္ငံတုိ ့က လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပး
ေသာ အိမ္ယာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ ့အစည္းတုိ ့၏လုပ္ငန္းတုိ ့ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ႏုငိ္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာ ညွႏိိႈင္းမႈမ်ား နည္းမ် ိဳးစုံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာ၊ အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအ
ဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ညွႏိိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္မႈအရပ္ရပ္သည္ တစ္ႏုငိ္ငံႏွင့္တစ္
ႏုငိ္ငံ မတူပါ။ သုိ ့ေသာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွ ိ (သုိ ့) ေအဂ်င္စီမွ ညွႏိႈငိ္းဦးေဆာင္သူတစ္ဦးပါ၀င္ၿပီး စားပြ၀ဲုိင္းေဆြးေႏြးပြတဲြင္
အစုိးရေအဂ်င္စီႏွင့္ အရပ္သားအဖြ ဲ ့အစည္းတုိ ့မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ႏုငိ္ငံေတာ္ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
တုိ ့ကုိ ဖြ ံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေစပါသည္။

အ
ပုိင

္း ၃
။
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၄၃ လူကုန္ကူးမႈအေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 

ထုတ္ထားေသာ ‘ ASEAN ’ လက္စြဲစာအုပ္ကုိၾကည့္ပါ။

၄၄  ‘National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook’၊ OSCE/ODIHR၊ ၂၀၀၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ ကုိၾကည့္ပါ။

၄၅ လူကုန္ကူးမႈ၊ ဥေရာပယူနီယံညႊန္ၾကားခ်က္မွ စုေပါင္း UN မွတ္ခ်က္မ်ား- လူ ့အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ OHCHR/UNHCR/UNICEF/ UNODC/ UN Women ႏွင့္ ILO၊ ၂၀၁၁၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀ 

ႏွင့္ OSCE ေဒသတြင္ လက္ရွိ NRM ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ODIHR၊ ၂၀၀၈။

၃.၃။ လုပ္ငန္းအဆင့္ညွႏိႈငိ္းေဆြးေႏြးျခင္း

ပုဂၢလိက၊ အစုိးရအၾကီးအကဲႏွင့္ အဖြ ဲ ့အစည္းတုိ ့ကုိ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးတြင္ တာ၀န္ေပးေသာ္လည္း ကူညီပံ့ပုိး
ေပးရာတြင္ ျခားနားေသာ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ညွႏိႈငိ္းမႈယႏၱရားသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္ ညိႏိႈင္း
မႈ ပုိမုိထိေရာက္ရန္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာယႏၱရားကုိ အသုံးခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။၄၃ အစပထမတြင္ 
သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢလိက၊ အစုိးရအၾကီးအဲမ်ား၊ ၄င္းတုိ ့၏ တာ၀န္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္။ ညွိႏိႈင္းမႈယႏၱရား 
  
လည္ပတ္ေစပါ။ 

ႏုငိ္ငံ၊ ေဒသဆုိင္ရာလူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္
တုိက္ဖ်က္ေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေအဂ်င္စီအ
ခ်င္းခ်င္းညွႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဂၢလိက၊ အစုိးရထိပ္သီးႏွင့္အဖြ ဲ ့အစည္းတုိ ့က လ
က္ခံသေဘာတူၿပီး၊ အသုံးခ်မည့္ယႏၱရားမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပုံမွန္အစည္းအ
ေ၀းက်င္းပျခင္းႏွင့္ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပါ
၀င္ေစရမည္။  

ႏုင္ိင့ံေခါင္းေဆာင္အၾကီးအကဲႏွင့္အၾကီးအကဲမဟုတ္သူ
မ်ားၾကားညွႏိိႈင္းမႈယႏၱရားကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပပါသ
ည္။ အရပ္သားအသင္းအဖြ ဲ ့မ်ားႏွင့္ႏုငိ္ငံအၾကီးအကဲတုိ. 
ပူးေပါင္းၿပီး ၄င္းတို. တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ လူကုန္ကူး 
ခံရသူမ်ား၏ လူ.အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးေရးနွင့္ 
အားေပးရန္တို.ျဖစ္သည္။၄၄ ႏုငိ္ငံေရးအဆင့္တြင္လူကုန္
ကူးမႈကာကြယ္ေရးအတြက္တာ၀န္ယူမႈေပးေသာ္လည္းအ
စိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္သည့္အၾကီးအကဲမ်ားညွႏိိႈင္းမႈကိုလူ
ကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားထိေရာက္ေသာကူညီမႈ၊ကာကြယ္
မႈရရွရိန္ယႏၱရားလည္ပတ္မႈအေရးၾကီးပါသည္။၀န္ေဆာင္
မႈေပးသူမ်ားကုိဤနည္းျဖင့္စည္းရုံးျခင္းျဖင့္တရားဥပေဒ
ျပဳမႈ၊ေပၚလစီမ်ားႏွင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ေရးတုိးတက္ပါသည္။

ညွႏိိႈင္းမႈယႏၱရားသည္ဘက္စံုပုဂၢလိက၊အစိုးရအၾကီးအကဲ
မွကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဖလွယ္ရန္ခြင့္ျပဳပါသည္။ထ့ိုအျပင္ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေဒသႏွ
င့္ႏုင္ိငံတကာကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတ့ိုကုိကူညီပံ့ပုိးနုိင္ပါသည။္ထုိကဲ့သုိ.ေသာအစီအစဥ္က္ုိစံုစမ္းေထာက္
လွမ္းရန္ႏွင့္တရားစြဆိုဲရန္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္အသုံးျပုရုံေပမဲ့၊လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ေပးရန္အဓိကအာရုံထားပါ
သည္။၄၅

ထိေရာက္ေသာညွႏိိႈင္းမႈယႏၱရားတြင္ လိင္၊ လုပ္သားဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါမ်ား ခြစဲိတ္ဖယ္ထုတ္မႈမ်ားအပါ
အ၀င္ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးရွပိါသည္။  လူကုန္ကူးခံရသူအုပ္စုမ်ားတြင္ လူၾကီးလူငယ္၊ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ အမ် ိဳး
သမီးႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးငယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး လူကုန္ကူးမႈမွာလည္း ျပည္တြင္းနွင့္ ျပတ္ျဖတ္ေက်ာ္ကိစၥမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ ့
ေၾကာင့္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအပါအ၀င္ ညွႏိိႈင္းမႈယႏၱရားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပရမည္။

လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာဌာနေကာ္မတီမ်ားသည္ တရားေရးဌာန၊ အလုပ္သမ်ားဌာ၊ လ၀ကဌာန၊ စက္မႈဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးဌာ
နတုိ ့မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း စည္းရုံးျခင္းျဖင့္ အသုံး၀င္ေသာ ယႏၱရားျဖစ္လာပါမည္။ ႏုငိ္ငံေတာ္အ 
ဆင့္ စားပြ၀ဲုိင္းေဆြးေႏြးပြကဲုိလည္း အစုိးရႏွင့္ အရပ္သားအဖြ ဲ ့အစည္းၾကား အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ ပုဂၢလိက၊ အစုိးရအ
ၾကီးအကဲၾကား အစည္းအေစးပြမဲ်ား က်င္းပေပးရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ အုပ္စုမ်ားကုိလည္း လူကုန္ကူးမႈကိစၥ ကာကြယ္
ရန္ ဖြ ဲ ့စည္းေပးရမည္။
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကာကြယ္ေရးတြင္ ညွႏိိႈင္းေရးအားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ႏုငိ္ငံေရးတာ၀န္ယူမႈ 

MOUs အပါအ၀င္ ထိေရာက္ေသာ ႏုငိ္ငံေရးတာ၀န္ယူမႈတြင္ ေအာက္ပါတုိ ့ပါ၀င္ပါသည္။

•   တာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ အဖြ ဲ ့၀င္မ်ား၊ ၄င္းတုိ ့၏ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ေဒသ
•   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
•   တာ၀န္ယူမႈမွ အက် ိဳးခံစားရန္ လ်ာထားအုပ္စု
•   ေဘးကင္းလွ် ိဳ ့၀ွက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈအစီအစဥ္
•   ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
•   အရြယ္မေရာက္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ား

လက္ေတြ ့တြင္ ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈကုိ ေအာက္ပါလူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရမည္။
• ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈကုိ လုံေလာက္ေသာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရမည္။
• လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ သံသယရွသိူကုိ မည္သုိ ့ေသာအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ လူကုန္ကူးခံရသူျဖစ္သကဲ့ 

သုိ ့ကာကြယ္ေပးရမည္။    
• လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ယူဆထားသူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ  ဘာသာစကားျဖင့္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးကိစၥ ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးရမည္။
• လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ယူဆထားသူမ်ားကုိ အတိတ္ျပန္လည္သတိရရန္ စဥ္းစားခ်နိ္ေပးရမည္။
• ေဘးကင္းေနထုိင္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးတုိ ့ကုိ လူကုန္ကူးခံရသူအျဖစ္ ယူဆထားသူမ်ားအား မည္ 

သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ေပးရမည္။
• တရားေရးစီရင္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္(သို.)မူရင္းနိုင္ငံသို. ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာ သူ

မ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ရာအစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြအဲစည္းမွကာကြယ္ေရး၀န္ထမ္းတ့ိုသည္ညွနိွ ိင္ုးေဆာ
င္ရြက္ရမည္္။

• အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ထမ္းတုိ ့သည္ အထက္ပါ သံသယရွသိူ 
မ်ားအား လူကုန္ကူးသူမ်ားမွ အႏၱရာယ္ရွမိရွ ိ ေဆြးေႏြးရမည္။

• အထက္ပါသံသယရွသိူမ်ားအား အနာဂတ္တရားစြဆဲုိေရးသင္တန္းကုိ ၄င္းတုိ ့ နားလည္ေသာဘာသာ ျဖင့္ 
ႏႈတ္၊ စာႏွင့္ အသိေပးရမည္။

• အထက္ပါသံသယရွသိူမ်ားကုိ တရားေရးကိစၥမတုိင္မီ (သုိ ့) ကာလအတြင္း (သုိ ့) ၿပီးေနာက္ ၀န္ေဆာင္ 
မႈေပးသူမ်ားမွ အနီးကပ္လုိက္ပါကူညီရမည္။

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏ ထိခုိက္နစ္နာမႈအရပ္ရပ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာအခါ ေလ်ာ္ေၾကး 
ႏွင့္ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွသိည္။

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္ကုိ ၄င္းတုိ ့၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ရန္ တရားေရးကိစၥၿပီးဆုံးေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

အ
ပုိင

္း ၃
။
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အပုိင္း ၄။
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ မွတ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါ။

• ႏုိင္္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း(သုိ ့)ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ 
မထိန္းသိမ္းရ၊ ပုဒ္မ မတပ္ရ(သုိ ့)တရားမစြရဲ 

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လုံေလာက္စြာ 
ရပုိင္ခြင့္ေပးပါ။

• ဥပေဒေၾကာင္းရင္ဆုိင္ေနရေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္အျခားေသာအၾကံ
   ဥာဏ္၊ အကူအညီေပးပါ။
• ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူကုန္ကူးခံရသူ ကေလး 

သူငယ္တုိ ့ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးပါ။
• ေနရင္းႏုငိ္ငံသုိ ့ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္ေသာသူမ်ားကုိ ေဘးကင္းေရး အာမခံေပးပါ။
•လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုအက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊သင့္ေလ်ာ္ေသာဥပေဒဆိုင္ရာကုးစားမႈ၊ေျပေလ်ာ့

မႈေပးပါ။

 ႏုငိ္ငံတကာဥပေဒပါ ကာကြယ္ေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့
က်င္ေရးစီမံခ်က္ အနိမ့္ဆုံးစံခ်နိ္စံညြန္းကုိေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ကုိင္ေသာ ႏုငိ္ငံမ်ားကုိ အျခားႏုငိ္ငံ
မ်ားအေနႏွင့္ စံနမူနာယူရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ဥပမာ- တရားစြမဲႈအျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမူ၀ါ
ဒမ်ား ျပဌာန္းပါ။

 လူကုန္ကူးခံရသူကုိ ဗဟုိျပဳေသာကာကြယ္ေရးခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား
ႏွင့္ ၄င္းတုိ ့၏မိသားစုမ်ား ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ ့ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ား လွ် ိဳ  ့၀ွက္ထားေရးတုိ ့ကုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ၄င္းတုိ ့ကုိ ဗဟုိျပဳေသာကာကြယ္
ေရးခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားလုံးကုိ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမရွေိသာ လူ
ကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကုိေပးသင့္ၿပီး၊ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအ
ဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ညွႏိႈငိ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္ရမည္။

 လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့ပူးေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မပူးေပါင္းသည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေပးပါ။ လူကုန္ကူးခံရ
သူတုိ ့၏ ေရႊ ့ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာမႈ(သုိ ့)အေနအထားကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ၊ ဥပေဒေရးရာ
တရားစီရင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္၊ သူတုိ ့ရဲ ့
တာ၀န္အေနႏွင့္ ကာကြယ္မႈကုိေပးရမည္။

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အနားယူခ်နိ္ေပးပါ။ သူတုိ ့၏ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရေသာ အေတြ ့အၾကံဳတုိ ့မွ ကု
စားႏုငိ္ရန္ ကုစားခ်နိ္ေပးပါ။ ဤကိစၥတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူအေနႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈ
ဆုိင္ရာ တရားစြေဲရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုငိ္ငံစပ္ျခား ကုန္ကူး
ခံရသူမ်ားကုိ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာ အစရွေိသာ အကူအညီႏွင့္ ကုစားခ်နိ္ေပးပါ။
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 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးစနစ္ႏွင့္ကာကြယ္မႈေပးပါ။ လူ ့အခြင့္အေရးမဟာမင္းၾကီးရုံး
(OHCHR) လမ္းညႊန္ခ်က္(၆)က လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈအတြက္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္
မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိညႊန္းဆုိထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္အရ ႏုငိ္ငံမ်ားစပ္ၾကားအစုိး
ရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္သည္။
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ မည္သည့္လ၀ကထိန္းသိမ္းေရးစခန္း(သုိ ့)အျခားထိန္းသိမ္းေရးစခန္း
  မ်ားတြင္ မထိန္းသိမ္းရန္။
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား သေဘာတူခြင့္မျပဳသည့္ မည္သည့္ကာကြယ္မႈ(သုိ ့)အေထာက္အပံ့လုပ္
  ငန္းစဥ္မ်ားကုိလက္မခံရန္။
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ ့၏အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ မိမိေနရင္းႏုငိ္ငံ၏ေကာင္စစ္
  ၀န္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆုံႏုငိ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးရန္။
• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္၀ါ
  ျဖစ္သည္စသည္တုိ ့ကုိ ကာကြယ္ရမည့္အျပင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားထံမွ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏၱရာယ္
  ျပဳမႈ(သုိ ့)ကလဲ့စားေခ်မႈတုိ ့ရန္မွ ကာကြယ္ေပးရန္။  

 ျပစ္မႈတရားစီရင္ေရးတေလွ်ာက္ အႏၱရာယ္ရွမိရွကိုိ စစ္ေဆးပါ။ တရားရုံးစစ္ေဆးစဥ္၊ မစစ္ေဆးမီ
ႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူတုိ ့လုိအပ္ေသာကာကြယ္မႈဟာ ျခားနားမည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ႏုငိ္ငံ
မ်ားအေနႏွင့္ စစ္ေဆးစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ အႏၱရာယ္ရွမိရွကိုိစီစစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတုိ ့၏ေျပာ
င္းလဲေသာကာကြယ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုံေလာက္စြာေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေပးႏုငိ္လိမ့္မည္။

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္သက္ေသမ်ားကုိ တရားရုံးမစစ္ေဆးမီ ကူညီမႈေပးပါ။ လူကုန္ကူးမႈဆန္ ့
က်င္ေရးစီမံခ်က္မွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္သက္ေသမ်ားကုိ တရားရုံးမစစ္ေဆးမီကူညီမႈအတြက္ 
အနည္းဆုံးအဆင့္ အဆင့္အတန္းရွေိသာအေထာက္အပံ့ကုိ ေပးပါသည္။ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ထုိ
ကဲ့သုိ ့ေသာအေထာက္အပံ့ကုိေပးႏုငိ္ရန္အတြက္ တရား၀င္ျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္
ရမည္။ တရားစြေဲရးစနစ္၊ အထူးကုညီေပးေရးစနစ္ကုိနားလည္ေသာ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ ဲ ့အ
စည္းမ်ား(NGOs)ႏွင့္ အရပ္သားလူမႈအဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ထုိသုိ ့ေသာအေထာက္အပံ့ေပးမႈ
မ်ားကုိ ကူညီေကာင္းကူညီႏုငိ္လိမ့္မည္။ 

 ဥပေဒေၾကာင္း စြဆဲုိမႈကာလအတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကူညီပါ။ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ လူကုန္
ကူးခံရသူမ်ားကုိ ဥပေဒေၾကာင္းစြဆဲုိမႈတြင္ျဖစ္ေစ၊ တရားရုံးၾကားနာမႈတြင္သက္ေသအျဖစ္ျဖစ္ေစ
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတုိ ့နားလည္ေသာဘာသာစကားတြင္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းရွင္းျပေပးရ
မည္။ ထို ့အျပင္ ႏုငိ္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းသူတုိ ့၏တရား၀င္အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကုိ သိရွနိား
လည္ႏုငိ္ေစရန္ တသီးတျခားရပ္တည္ေနေသာ ျပင္ပေရွ ့ေနမ်ားနွင့္ တုိင္ပင္ေပးေႏြးႏုငိ္ရန္အခြင့္
အေရးေပးေဆာင္ရမည္။

 ကေလးသူငယ္ကုန္ကူးခံရသူႏွင့္သက္ေသမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ပါ။ ႏုငိ္ငံ
မ်ားအေနႏွင့္ အားႏြ ဲ ့ေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္လုိအပ္ေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားႏွင့္
ေထာက္ခံမႈအကူအညီမ်ားကုိ စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္လည္း 
တစ္ျပိဳင္တည္းအက်ဳးံ၀င္ရမည္။ ထပ္မံၿပီး ကာကြယ္မႈမ်ားအျဖစ္၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ ရဲႏွင့္ထြက္
ဆုိခ်က္(သုိ ့)သက္ေသအျဖစ္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုိခြင့္ျပဳ
ရမည္။ သုိ ့ေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အလြန္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာအေျခအေနမွလာခဲ့
လွ်င္၊ ထုိကဲ့သုိ ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္စရာမလုိပါ။ 
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေပးေရး ေပၚလစလီမ္းညြန္24

 အကူအညီေပးျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းသည္ ပါ၀င္ရန္မက္လုံးေပးျခင္းမဟုတ္ေစရ။ အကူအ
ညီေပးျခင္း၊အကာအကြယ္ေပးျခင္းကုိတရားစြေဲရးကုိအဟန္ ့အတားျဖစ္ေစေသာမက္လုံးအျဖစ္
မွတ္ယူမည့္ပံုစံမ် ိဳးအေနႏွင့္မေပးေဆာင္ရ။သက္ေသမ်ားကိုေထာက္ပ့ံသည့္ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ေန
ထိုင္ခြင့္ဗီဇာအပါအ၀င္မည္သည့္အရာကိုမဆိုမွတ္တမ္းတင္ၿပီးက် ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာရွင္းျပရမ
ည္။ေထာက္ပံ့မႈကုိအလြ ဲသုံးစားလုပ္ခဲ့လွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အျမန္ဆုံးကုိင္တြယ္ရမည္။

 စဥ္ဆက္မျပတ္ကာကြယ္ေသာေျဖရွင္းမႈအျဖစ္ ထိေရာက္ေသာနစ္နာေၾကးမ်ားကုိေပးပါ။ ဥပေဒ
ေၾကာင္းတရားမွ်တမႈအျပင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိနစ္နာေၾကးေပးႏုငိ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
ႏုိင္္ငံမ်ားအေနႏွင့္ စဥ္းစားရမည္။ နစ္နာေၾကးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးခံရသူ ႏုငိ္ငံျခားသားမ်ားကုိလည္း
ေပးႏုငိ္ရမည္။ 

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ အမ် ိဳးသားညီညြတ္မႈယႏၱရားကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစပါ။
အမ် ိဳးသားညီညြတ္မႈယႏၱရားဟာ တရား၀င္ျဖစ္လာေသာအခါ ပုိမုိၿပီးထိေရာက္လိမ့္မည္။ ဥပမာ-
ပုဂၢလိက၊ အစုိးရထိပ္သီးႏွင့္အဖြ ဲ ့အစည္းတာ၀န္ကုိျပဌာန္းေပးေသာ စာခၽြန္လႊာ(MOUs)ကုိလက္
မွတ္ထုိးျခင္း။ 

 ညွႏိိႈင္းမႈယႏၱရား လည္ပတ္ေစပါ။ ႏုငိ္ငံ၊ေဒသဆုိင္ရာလူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရးႏွင့္တုိက္ဖ်
က္ေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေအဂ်င္စီအခ်င္း ခ်င္းညွႏိႈငိ္းေဆာင္ရြက္မႈကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ပုဂၢ
လိက၊အစိုးရထိပ္သီးႏွင့္အဖြ ဲအ့စည္းတ့ိုကလက္ခံသေဘာတူၿပီး၊အသံုးခ်မည့္ယႏၱရားမ်ားကိုေ
စာင့္ၾကည့္ျခင္း၊အကဲျဖတ္ျခင္း၊ပုံမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း ႏွင့္ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ပါ၀င္ေစရမည္။
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