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2 Executive Summary  

ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူအ  လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအရနပြင  ် ၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်း၏ 

အက ြိ ေးဆက်အပြစ် က  ေးလွနခ်   ရသ  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း သြို  မဟုတ် အပခ ေး တစ်နည်ေးနည်ေးပြင  ်

ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းကြို ခံစ ေး ပခငေ်းမရှြိသင ဟ်ု သတ်မှတ်ထ ေးသည်။ ဤအရပခခံမူသည် အလံုေးစံုလွတ်ငငြိမ်ေးခ မ်ေးသ  

ခွင ရ်ြေးပခငေ်း မဟုတ်ဘ  နစ်န သူမ  ေးအ ေး က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်ပခငေ်းနငှ  ် လူကုနက်ူေးမှုအ ေး   ဇဝတ်ဆြိုင ်  

တ  ေးမျှတရ ေး တံု  ပြနရ်ဆ င ွ်က်  တွင ် လူ  အခွင အ်ရ ေး အရပခပြ သည ် ခ ဉေးကြ်နည်ေးဟနက်ြို အသံုေးခ ပခငေ်းအတွက် 

မရှြိမပြစ်အရ ေးကက ေးရသ  နည်ေးလမ်ေးတစ် ြ်ပြစ်သည်။ 

ဤရလ လ ခ က်တွင ် ASEAN အြွ ွဲ့ဝငန်ြိငုင်မံ  ေး၌ ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်အရပခခံမူကြို လက်ရတွွဲ့ အရက ငအ်ထည်ရြ ် 

က င သ်ံုေး နအ်တွက ်ခ မှတ်ထ ေးရှြိသည ် ဥြရဒမ  ေး၊ မူဝါဒမ  ေးနငှ  ်က င သ်ံုေးမှု အရလ အထမ  ေးကြို ရလ လ တငပ်ြထ ေးငြ ေး 

  ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေးကြို လက်ရတွွဲ့ရြ ်ရဆ င ် ၌ ကကံ ရတွွဲ့ သည ် အခက်အခ မ  ေးနငှ  ်အဟန  အ်တ ေးမ  ေးကြို 

အက ယ်တဝင  ် ရဆွေးရနေွးထ ေးြါသည်။ ဥြရဒ ရ ေးဆွ ပြဋ္ဌ နေ်းသူမ  ေး၊ မူဝါဒရ ေးဆွ ခ မှတ်သူမ  ေးနငှ  ်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  

တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအရနပြင  ် ၎ငေ်းတြို  ၏ ဝတတ   ေးမ  ေးပြစ်ရသ  လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးကြို 

၎ငေ်းတြို  ခံစ ေးြြိုငသ်ည  ် လူ  အခွင အ်ရ ေးမ  ေးနငှ အ်ည  က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က် န၊် လူကုနက်ူေးမှုအ ေး ကကြိ တငတ် ေးဆ ေး 

က ကွယ် နန်ငှ  ် ဤလုြ်ငနေ်းမ  ေး အထရပမ က် ရအ ငပ်မငရ် ေးအတွက် ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က် န ် လုြ်ရဆ င ် တွင ်

အရထ က်အကူပြစ်ရစ နအ်လြို  င ှ  ရလ လ ခ က်ြါ ရတွွဲ့ ရှြိခ က်မ  ေးနငှ  ်အကကံပြ ခ က်မ  ေးအ ေး အသံုေးခ  န ်တြိုက်တွနေ်း 

လြိုြါသည်။  

ဤရလ လ ခ က်ကြို ပြ စု  တွင ် လြိုအြ်သည ် သတငေ်းအခ က်အလက်မ  ေးကြို ASEAN ရဒသနငှ  ် အပခ ေးရဒသမ  ေးမှ 

 ရှြိသည ် အခ က်အလက်မ  ေးအ ေး ဆနေ်းစြ်သံုေးသြ်ပခငေ်းနငှ  ်နြိငုင် ံ၆ နြိငုင် ံ (ြြိလစ်ြြိုင၊် ကရမဘ ဒ ေးယ ေး၊ ဗ ယက်နမ်၊ လ အြို 

PDR၊ ထြိငုေ်းနငှ  ်အငဒ်ြိနု ေးရှ ေး) ၌ စ စဉရဆ င ွ်က်ခ  သည ် ရဆွေးရနေွးဝြိုငေ်း ၁၂ ခုမ ှ ယူရလ လ ထ ေးြါသည်။ ဤရဆွေးရနေွးဝြိုငေ်း 

မ  ေးတွင ် ြါဝငတ်က်ရ  က်သူရြါငေ်း ၁၉၆ ဦေးရှြိခ  ငြ ေး အစြိုေး ကြိုယ်စ ေးလှယ် ၁၂၂ ဦေးနငှ  ် အစြိုေး မဟုတ်ရသ  

အြွ ွဲ့အစည်ေးကြိုယ်စ ေးလှယ် ၇၄ ဦေး တက်ရ  က်ခ  ြါသည်။ ထြို  အပြင ်သ ေးပခ ေးြုဂ္ဂလ ြည ရှင ်ရလေးဦေးကလည်ေး စ ပြင  ်

ရ ေးသ ေးရြေးြြို  ပခငေ်းနငှ  ်အရသေးစြိတ်ဝငရ်  က်ရဆွေးရနေွးပခငေ်းတြို  ပြင  ်ြါဝငခ်  ြါသည်။1  

 

ပပစဒ်ဏ်လတွင်ငြိမ််းခွင  ်အခပခခံမူ၏ ရင််းပမစမ်  ်း 

န ိုငင်တံက  ဥြခဒနငှ  ် မူဝါဒ - ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို လူကုနက်ူေးပခငေ်း၊ အထေူးသပြင  ် အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးနငှ  ်

ကရလေးသူငယ်မ  ေးအ ေး လူကုနက်ူေးပခငေ်းကြို ကကြိ တငက် ကွယ်တ ေးဆ ေးရ ေး၊ တြိုက်ြ က်နှြိမ်နငေ်းရ ေးနငှ  ် ပြစ်ဒဏရ်ြေးရ ေး 

ဆြိုင ်  လုြ်ထံေုးလုြ်နည်ေး (လူကုနက်ူေးပခငေ်းဆြိုင ်  တံု  ပြနမ်ှုလုြ်ငနေ်းစဉ) တွငပ်ြစ်ရစ နြိငုင်ပံြတ်ရက  ် ဂ္ြိုဏေ်းြွ ွဲ့  ဇဝတ်မှု 

က  ေးလွနပ်ခငေ်း တြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  ကုလသမဂ္ဂ ကွနဗ်ငေ်းရှငေ်း (UNOTC) တွငပ်ြစ်ရစ အတြိအလငေ်း ရြ ်ပြထ ေးပခငေ်း 

မရှြိြါ။ သြို    တွင ် လူ  အခွင အ်ရ ေးဆြိုင ်  ကုလသမဂ္ဂ မဟ မငေ်းကက ေးရံုေးက ထတု်ပြနသ်ည ် လူ  အခွင အ်ရ ေးနငှ  ်

   
1 The study also benefited from the author’s participation in events related to the non-punishment principle. 
The author served as a participant and a facilitator at a consultation workshop convened on 4-5 February 2021 
by the Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Woman and Children, to inform the Special 
Rapporteur’s report: Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021). 
The author also participated in a roundtable side event to the 47th Session of the Human Rights Council, on 30 
June 2021, 13:00 – 14:30 CET, hosted by ICAT and OHCHR, titled Non-punishment of victims of trafficking: A 
roundtable on the application of the principle of non-punishment for victims of trafficking 
https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/. The author is grateful for 
these opportunities to gather global insights. 

https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/


3 Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN Member States 

 

 

လူကုနက်ူေးပခငေ်းဆြိုင ်  အရပခခံမူမ  ေးနငှ  ် လမ်ေးညွှနခ် က်မ  ေး အကကံပြ ခ က် တွင ် ရြ ်ပြထ ေးပခငေ်း အြါအဝင ်

ယငေ်းအရပခခံမူကြို နစ်န သူအ ေး လူ  အခွင အ်ရ ေးအရပခပြ  က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုနငှ  ် အကူအည ရြေးပခငေ်း၏ 

အဓြိကအဂ္ဂ ါ ြ်တစ်ခုအပြစ် ြြိုမြိုရှု ပမငသ်တ်မှတ်လ ငြ ပြစ်သည်။ ဤရှုပမငသ်တ်မှတ်ခ က်ကြို သရဘ တူလက်ခံမှု 

အမ  ေးအပြ ေး ရှြိခ  ငြ ေး လူကုနက်ူေးမှုတြိုက်ြ က်ပခငေ်းဆြိုင ်  လုြ်ငနေ်းရဆ င ွ်က်ရ ေးအြွ ွဲ့၏ ရဆွေးရနေွးဝြိုငေ်းမ  ေး၊2 

လူကုနက်ူေးပခငေ်းဆြိုင ်  အထေူးအစ  ငခ်ံစ တငသ်ွငေ်းသူ၏ အစ  ငခ်ံစ မ  ေး3  အပြင ်လံုပခံ ရ ေးရက ငစ်  ဆံုေးပြတ်ခ က်မ  ေး 

၌ြင ်ဤအရပခခံမူကြို ကြိုငစွ် က  လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်း မပြ  န ် နြိငုင်ရံတ ်မ  ေးကြို 

ရတ ငေ်းဆြိုထ ေးသည်။4 ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူအ ေး တစြိုက်မတ်မတ် ကြိုငစွ် လြိုက်န ပခငေ်းကြို လူကုနက်ူေးမှု 

တြိုက်ြ က်ရ ေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ ကမဘ လံုေးဆြိုင ်  လုြ်ငနေ်းစ မံခ က်အ ေး လက်ရတွွဲ့ အရက ငအ်ထည်ရြ ်ပခငေ်းနငှ  ်

စြ်လ ဉေးသည ် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မူဝါဒရကကည စ တမ်ေး တွင ်ထြ်ရလ ငေ်းရြ ်ပြ ကတြိကဝတ်ပြ ထ ေးသည်။5 ဤအရပခခံမူကြို 

အတငေ်းအဓမမ လုြ်အ ေးခြိုငေ်းရစပခငေ်းနငှ  ်အထေူးစြ်လ ဉေး၍ နြိငုင်တံက  ဥြရဒတွငလ်ည်ေး ရှငေ်းလငေ်းစွ  ထည ်သွငေ်းရြ ်ပြ 

ထ ေးငြ ေး ၂၀၁၄ ခုနစ်ှ အတငေ်းအဓမဓ လုြ်အ ေးခြိုငေ်းရစပခငေ်းဆြိုင ်  တံု  ပြနမ်ှုလုြ်ငနေ်းစဉ ကွနဗ်ငေ်းရှငေ်းအမှတ် ၂၉ ၏ အြြိုဒခ်ွ  

၄(၂) တွင ် အတငေ်းအဓမမ လုြ်အ ေးခြိုငေ်းရစခံ ပခငေ်း၏ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အရနပြင  ် က  ေးလွန ်န ် အဓမဓရစခြိုငေ်းခံ 

ခ   သည  ်ဥြရဒနငှ မ်ည ရသ  လုြ် ြ်မ  ေးတွင ်၎ငေ်းနစ်န သူမ  ေးအ ေး တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်းမပြ  န ်အ ဏ ြြိုငမ်  ေးကြို 

ပြဋ္ဌ နေ်းထ ေးသည်။ နြိငုင်ရံ ေးခြိုလှုံသူအပြစ်သတ်မှတ်ပခငေ်းဆြိုင ်  ၁၉၅၁ ခုနစ်ှ ကွနဗ်ငေ်းရှငေ်း ၏ အြြိုဒ ် ၃၁ ကြိုလည်ေး 

နြိငုင်ရံ ေးခြိုလှုံခွင  ် ရလျှ က်ထ ေးရသ  လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအတွက် ဆက်စြ်အသံုေးပြ နြိငုသ်ည်။ အဆြိုြါ 

အြြိုဒတ်ွင ် နြိငုင်ရံ ေးခြိုလှုံသူမ  ေးအ ေး နြိငုင်တံွငေ်းသြို   တ  ေးမဝင ် ဝငရ်  က်လ ပခငေ်း သြို  မဟုတ် ရနထြိငုပ်ခငေ်းအတွက် 

ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းကြို တ ေးပမစ်ထ ေးသည်။  

ခဒသအလ ိုက ် ဥြခဒနငှ  ် မူဝါဒ - အာရှဘဒသတွင ်အမျိြု်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်ကဘလ်းသူငယ်မျာ်းအာ်း အထ်ူးအဘလ်းဘပ်းဘသာ 

လူကုနက်ူ်းမှု ဆန  က်ျငတ်ိုက်ြျက်ဘရ်းဆိုငရ်ာ အာဆယီ သဘဘာတူစာချြုပ် (၂၀၁၅) ၏ အပုိဒ ်၁၄(၇) တွင ်နိငုင် ဘတာ်မျာ်း 

(ASEAN အြွဲွဲ့ေငန်ိငုင်  ဆယ်နိငုင် လ ု်း) သည် လူကုနက်ူ်းခ ရပခင််းနငှ  ် တိုက်ရိုက်ဆက်န  ယ်၍ ကျူ်းလွနခ်ဲ ဘသာ 

ဥပဘဒနငှ မ်ညီသည ် လုပ်ရပ်မျာ်းအတွက် နစ်နာသူမျာ်းအာ်း ရာဇေတ်ဥပဘဒအရပြစ်ဘစ စီမ အုပ်ချြုပ်ဘရ်းဆိုငရ်ာ 

ဥပဘဒအရပြစ်ဘစ ပပစ်ဒဏ်ချမှတ်ပခင််းမပပြုရန ် စဉ်းစာ်းသင ဘ် ကာင််း ဘြာ်ပပထာ်းသည်။ ဤအရပခခံမူကြို 

အမျိြု်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ် ကဘလ်းသူငယ်မျာ်းအာ်း အထ်ူးအဘလ်းဘပ်းဘသာ လူကုနက်ူ်းမှု ဆန  က်ျငတ်ိုက်ြျက်ဘရ်းဆိုငရ်ာ 

အာဆယီ  လုပ်ငန််းစီမ ချက်၊ အမျိြု်းသမီ်းနငှ  ်ကဘလ်းသူငယ် အခွင အ်ဘရ်းမျာ်း ပမ ြှင တ်ငဘ်ရ်းနငှ  ်ကာကွယ်ဘစာင ဘ်ရှာက်ဘရ်း 

အာဆယီ ဘကာ်မရှင ် (ACWC)၊ လူကုနက်ူ်းခ ရသူ အမျိြု်းသမီ်းမျာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ကိုငတ်ွယ်ဘပြရှင််းရန ် ကျာ်း၊မ 

ကွဲပပာ်းမှုကို အထ်ူးဂရုပပြုထာ်းဘသာ လမ််းည နခ်ျက် နငှ  ် အာဆယီ  လက်ဘတွွဲ့လုပ်ငန််း လုပ်ဘဆာငသ်ူမျာ်းအတွက် 

လူကုနက်ူ်းမှုဆိုငရ်ာ ပပစ်ဒဏ်စီရငဘ်ရ်း၊ တရာ်းစီရငဘ်ရ်းပြင  ် တ ု  ပပနမ်ှုဆိုငရ်ာ လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း (၂၀၀၇) တြို  ပြင  ်

အတည်ပြ ပြဋ္ဌ နေ်းထ ေးသည်။ ထြို  အပြင ် ASEAN အြွ ွဲ့ဝင ် နြိငုင်မံ  ေးအကက ေး နစ်ှနြိငုင်သံရဘ တူခ  ြ်ဆြိုထ ေးသည ် 

န ေးလည်မှုစ ချွနလ်ွှ အခ ြိ ွဲ့တွင် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို ထည ်သွငေ်းရြ ်ပြထ ေးသည်၊ သြို  ရသ ်လည်ေး 

က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး  တွင ် နစ်န သူအခ ြိ ွဲ့ (ဥြမ  အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးနငှ  ် ကရလေးသူငယ်မ  ေး) သြို  မဟုတ် 

သတ်မှတ်ထ ေးရသ  ပြစ်မှုမ  ေး (ဥြမ  လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေး) အတွက်သ  အက ံ ေးဝင ်

   
2 Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial 
approaches to offences committed in the process of such trafficking: Background paper prepared by the 
Secretariat, Vienna 27 – 29 January 2010, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 December 2010), para 10. 
3 Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia 
Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 36; Implementation of the non-punishment principle: 
Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly, UN 
Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021)   
4 See Security Council Resolution 2331 (2016); Security Council Resolution 2388 (2017). 
5 2021 Political Declaration on the Implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat 
Trafficking in Persons, UN Doc A/76/L.11, 9 November 2021 [13]. 



4 Executive Summary  

သက်ရ  က်ပခငေ်းမ ြိ ေး ရှြိနြိငုသ်ည်။ ရဒသတွငေ်း အဆင တ်ွင ် လူကုနက်ူေးမှုဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  ည ြိနှုြိငေ်းြူေးရြါငေ်း 

ထ ေးသည ် မ ရခါငဝ်နက်က ေးဌ နမ  ေး ကနဦေးစ မံခ က် (COMMIT)၊ မဟ မ ရခါငရ်ဒသတွငေ်း လူကုနက်ူေးပခငေ်းကြို 

ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးအတွက် ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်ပခငေ်းဆြိုင ်  န ေးလည်မှုစ ချွနလ်ွှ  နငှ  ် နစ်န သူအ ေး ရြ ်ထတု် 

အတည်ပြ ပခငေ်းနငှ  ် လွှ ရပြ ငေ်းရြေးပခငေ်းဆြိုင ်  လုြ်ထံေုးလုြ်နည်ေးမ  ေး လမ်ေးညွှန ် (၂၀၁၆) တြို  တွင ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်

အရပခခံမူကြို ထည ်သွငေ်းရြ ်ပြထ ေးြါသည်။  

အ ြ ြိကရဒသတွင ် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို လူကုနက်ူေးပခငေ်း၊ အထေူးသပြင  ် အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးနငှ  ်

ကရလေးသူငယ်မ  ေးအ ေး လူကုနက်ူေးပခငေ်းကြို ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  အူဝ ဂ္ါဒဂူူ္ လုြ်ငနေ်းစ မံခ က် နငှ  ် ၁၀-နစ်ှ 

စ မံကြိနေ်းပြစ်သည ် လူကုနက်ူေးပခငေ်း၊ အထေူးသပြင  ် အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးနငှ  ် ကရလေးသူငယ်မ  ေးအ ေး လူကုနက်ူေးပခငေ်းကြို 

ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  SADC မဟ ဗ  ဟ စ မံကြိနေ်း (၂၀၀၉-၂၀၁၉) တြို  အြါအဝင ် ဥြရဒနငှ  ် မူဝါဒဆြိုင ်  

စ  ွက်စ တမ်ေးမ  ေးတွင ်အတြိအလငေ်း ရြ ်ပြထ ေးြါသည်။ 

အရမ ြိကတွင ် အရမ ြိကနန်ြိငုင်မံ  ေး အြွ ွဲ့အစည်ေး၏ အစည်ေးအရဝေးမ  ေးမှ နြိဂုံ္ေးခ  ြ်ခ က်မ  ေးနငှ  ် အကကံပြ ခ က်မ  ေးတွင ်

အရပခခံမူကြို အသြိအမှတ်ပြ လက်ခံထ ေးသည်။ ၎ငေ်းအြွ ွဲ့အစည်ေးက ထတု်ပြနထ် ေးသည ် လူကုနက်ူေးခံ သည ် 

နစ်န သူမ  ေးအ ေး က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်ပခငေ်းဆြိုင ်  ၂၀၀၀ ခုနစ်ှ အက်ဥြရဒနငှ အ်ည  အရမ ြိကနပ်ြည်ရထ ငစု် 

နြိငုင်ရံတ ်ရ ေး  ဝနက်က ေးဌ နက လူကုနက်ူေးမှုဆြိုင ်  အစ  ငခ်ံစ ကြို ရ ေးသ ေး  တွင ် ပြည်နယ်မ  ေးအ ေး ဆနေ်းစစ် 

အက ပြတ်  ၌ နစ်န သူမ  ေးအ ေး မည်မျှအတြိုငေ်းအတ အထြိ က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှု ရြေးသည်ကြို စံတစ် ြ်အပြစ် 

ထည ်သွငေ်းစဉေးစ ေးပခငေ်းပြ သည်။  

ဥရ  ြရဒသတွင ် ဥရ  ြရဒသ လံုပခံ ရ ေးနငှ  ် ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်ရ ေးဆြိုင ်  အြွ ွဲ့အစည်ေး (OSCE) ၏ လူကုနက်ူေးမှု 

ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  လုြ်ငနေ်းစ မံခ က် တွင ် ‘လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေး 

ခံ ပခငေ်း၏ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်မ  ေးအတွက်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  စစ်ရဆေးကက ေးန ပခငေ်းမ  ေး ရဆ င ွ်က်ပခငေ်းမပြ  န ်

မြ က်မကွက် ရဆ င ွ်က် န’် အကကံပြ ရြ ်ပြထ ေးသည် (ဆံုေးပြတ်ခ က်အမှတ် ၅၅၇/rev.၁)။ လူကုနက်ူေးမှု 

ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  ဥရ  ြရက ငစ် ကွနဗ်ငေ်းရှငေ်းတွင ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ၎ငေ်းတြို  ကြို အဓမမရစခြိုငေ်း၍ 

က  ေးလွနခ်   သည  ်လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းမပြ  န ်ရ ွေးခ ယ်နြိငုရ်ကက ငေ်း ရြ ်ပြထ ေးသည် (အြြိုဒ ်၂၆)။ 

ဥရ  ြသမဂ္ဂ၏ ဥရ  ြြါလ မနန်ငှ  ် ရက ငစ် အတွက် ညွှနက်က ေးခ က်အမှတ် ၂၀၁၁/၃၆/EU တွင ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး 

၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်း၏ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အပြစ် အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ၍ က  ေးလွနခ်   သည ် ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် 

တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း သြို  မဟုတ် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းမှ အက အကွယ်ရြေး  ၌ အက ံ ေးဝငသ်ည ် ပြစ်မှုမ  ေးကြို 

အငြ ေးအြြိုငရ်ြ ်ပြမထ ေးသည ် စ  ငေ်း (ရြ ်ပြခ က် ၁၄) ပြင  ် ပြ စုရြ ်ပြထ ေးသည် (အြြိုဒ ် ၈)။ ညွှနက်က ေးခ က်တွင ်

  ဇဝတ်လုြ်ငနေ်းမ  ေး ရခါငေ်းြုံပြတ်ရဆ င ွ်က်ရစပခငေ်းကြို နစ်န သူမ  ေးအ ေး လူကုနက်ူေးရဆ င ွ်က်ရစနြိငုသ်ည ် 

ရခါငေ်းြုံပြတ်ပခငေ်း အသွငသ်ဏ္ဌ နတ်စ် ြ်အပြစ်လည်ေး အသြိအမှတ်ပြ ခ  သည် (ရြ ်ပြခ က် ၁၁)။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဧငြ လတွင ်

လူ  အခွင အ်ရ ေးဆြိုင ်  ဥရ  ြတ  ေးရံုေး၌ ကက ေးန ခ  သည ် V.C.L and A.N. v The United Kingdom အမှုမှ 

မှတ်ရက  က်တင ်မည ် စ  ငဆ်ံုေးပြတ်ခ က်တစ်ခု ရြေါ်ထွနေ်းလ ခ  ငြ ေး လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးပခငေ်းအတွက် United Kingdom သည် လူ  အခွင အ်ရ ေးဆြိုင ်  ဥရ  ြကွနဗ်ငေ်းရှငေ်းတွင ် ပြဋ္ဌ နေ်းထ ေးသည ် 

၎ငေ်းလြိုက်န ရဆ င ွ်က် မည ် ဝတတ   ေးမ  ေးအ ေး ခ ြိ ေးရြ က်ပခငေ်းပြစ်ရကက ငေ်း စ  ငဆ်ံုေးပြတ်ခ  သည် (စ ကွက် ၄)။  

ပြည်တ ငျ်ား ဥြခဒနငှ  ် မူဝါဒ - ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင န်ငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ ရှငေ်းလငေ်းတြိက သည ် ဥြရဒဆြိုင ်  ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေး 

ရ ေးဆွ ခ မှတ်ပြဋ္ဌ နေ်းပခငေ်းသည် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူအ ေး အတည်ပြ က င သ်ံုေး  ၌ အရလ အထရက ငေ်း 

တစ် ြ်ပြစ်ရကက ငေ်း က ယ်ပြန  စွ်  လက်ခံထ ေးကကသည်။6 ASEAN အြွ ွဲ့ဝင ် ဆယ်နြိငုင်အံနက် ခုနစ်နြိငုင်ကံ ၎ငေ်းတြို  ၏ 
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လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  ဥြရဒမ  ေးတွင ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးကြို 

ထည ်သွငေ်းထ ေးသည်။ ဥရ  ြရဒသတွင ် လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  လုြ်ငနေ်းရဆ င ွ်က်ပခငေ်းဆြိုင ်  

ြည ရှငအ်ြွ ွဲ့ (GRETA) က ၂၀၁၉ ခုနစ်ှအဆံုေးသတ်တွင ် ဒတုြိယအကကြိမ် အက ပြတ်သံုေးသြ်ပခငေ်းကြို ငြ ေးရပမ က်ခ  သည ် 

နြိငုင် ံ ၄၂ နြိငုင်အံနက် ၁၇ နြိငုင်ကံသ လျှင ် သ ေးပခ ေးရြ ်ပြထ ေးသည ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  မူဝါဒမ  ေးကြို 

အတည်ပြ က င သ်ံုေးလ က်ရှြိရကက ငေ်း မှတ်ခ က်ပြ ရြ ်ပြခ  သည်။7  

နြိငုင်ရံတ ်မ  ေးသည် နစ်န သူကက  ေးလွနသ်ည ် ဥြရဒမ  ရဆ င ွ်က်ခ က်နငှ  ် ၎ငေ်း၏ လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်းတြို  အကက ေး 

ဆက်န ွှယ်မှုကြို ဥြရဒပြင သ်တ်မှတ်  တွင ် မတူည သည ် ခ ဉေးကြ်နည်ေးဟနမ်  ေးကြို အသံုေးပြ ကကသည်။ အခ ြိ ွဲ့ 

နြိငုင်မံ  ေးတွင ် နစ်န သူသည် လုြ် ြ်ကြိုက  ေးလွန ်န ် အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ပခငေ်းပြစ် န ် လြိုအြ်ငြ ေး အခ ြိ ွဲ့ နြိငုင်မံ  ေးတွငမူ် 

အဆြိုြါလုြ် ြ်မ  ေးကြို လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်း၏ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အပြစ် က  ေးလွနပ်ခငေ်းပြစ် န ် လြိုအြ်သည်။ 

အခ ြိ ွဲ့ရသ ြည ရှငမ်  ေးက ‘တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အပြစ် က  ေးလွနပ်ခငေ်း’ ြုံစံဟု အမည်သတ်မှတ်ထ ေးသည ် 

ဒတုြိယခ ဉေးကြ်နည်ေးဟနသ်ည် လူကုနက်ူေးသူက နစ်န သူအရြေါ် အသံုေးပြ ခ  သည ် နည်ေးလမ်ေးမ  ေးကြို သက်ရသပြ န ်

လြိုအြ်သည ် ‘အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ၍ က  ေးလွနပ်ခငေ်း’ ြုံစံထက် ြြိုမြိုက ယ်ပြန  ပ်ခံ ငံငုြ ေး သက်ရသထ ူန ် ြြိုမြိုလွယ်ကူသပြင  ်

အသံုေးပြ  န ် ြြိုမြိုသင ရ်လ  ်သည်ဟု ယူဆသတ်မှတ်ကကသည်။ ကရလေးသူငယ် နစ်န သူမ  ေးအတွက်မူ 

အသံုေးပြ သည ်နည်ေးလမ်ေးရှြိ န ် မလြိုအြ်ရသ ရကက င  ် ဤ အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ၍ က  ေးလွနပ်ခငေ်း ြုံစံသည် ကရလေးသူငယ် 

နစ်န သူမ  ေးနငှ သ်က်ဆြိုငသ်ည ် ပြစ်စဉမ  ေးတွင ် လက်ရတွွဲ့အသံုေးပြ  န ် မသင ရ်လ  ်ဟု သတ်မှတ်ကကသည်။ 

ြုံစံနစ်ှမ ြိ ေးစလံုေးကြို  (အဂဂလိပ်ဘ သ ) စ မ က်န ှ ၃၅ တွင ်ဆက်လက်ရှငေ်းပြထ ေးသည်။    

နြိငုင်ရံတ ်ဥြရဒ၌ ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို ထည ်သွငေ်းရြ ်ပြထ ေးသည ် ASEAN နြိငုင် ံ ခုနစ်နြိငုင်အံနက် 

ငါေးနြိငုင် ံ (ဘရူနြိငုေ်းဒါရူစလမ်၊ လ အြို PDR၊ မရလေးရှ ေး၊ ပမနမ် နငှ  ် ြြိလစ်ြြိုင)် သည် တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အပြစ် 

က  ေးလွနပ်ခငေ်း ြုံစံကြို က င သ်ံုေးသည်။ အငဒ်ြိနု ေးရှ ေးဥြရဒတွငသ်  အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ၍ က  ေးလွနပ်ခငေ်း ြုံစံကြို က င သ်ံုေးငြ ေး 

လူကုနက်ူေးသူက နစ်န သူကြို ြြိအ ေးရြေးရစခြိုငေ်းပခငေ်းရှြိ န ် လြိုအြ်ရကက ငေ်း ပြဋ္ဌ နေ်းထ ေးသည်။ ထြိုငေ်းနြိငုင်ကံ 

အပခ ေးနည်ေးဟနက်ွ တစ် ြ်ကြို က င သ်ံုေးငြ ေး သတ်မှတ်ထ ေးသည ် ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် နစ်န သူအ ေး တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးပခငေ်းကြို ရဆ င ွ်က် န ် တ  ေးရ ေးဝနက်က ေးထံမှ စ ပြင ရ် ေးသ ေးထ ေးသည ် ခွင ပ်ြ မြိန  က်ြို ရတ ငေ်းခံ န ်

လြိုအြ်ရကက ငေ်း ပြဋ္ဌ နေ်းထ ေးသည်။ ဗ ယက်နမ်နငှ  ် စကဂ ြူနြိငုင်ရံှြိ ဥြရဒမ  ေးတွင ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  

ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးကြို အတြိအလငေ်း ရြ ်ပြထည ်သွငေ်းထ ေးပခငေ်း မရှြိရြ။ ရဒသတွငေ်းရှြိ နြိငုင်အံမ  ေးစုတွင ် ပြစ်ဒဏ် 

ခ မှတ်ပခငေ်းမှ က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်ရြေးမှု အတြိုငေ်းအတ သည် ရ ွေးခ ယ်သတ်မှတ်ထ ေးသည ် ပြစ်မှုမ  ေးအတွက်သ  

သက်ရ  က်အက ံ ေးဝငင်ြ ေး အဆြိုြါပြစ်မှုမ  ေးတွင ် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးနငှ  ် စ  ွက်စ တမ်ေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေး 

(ဘရူနြိငုေ်းဒါရူစလမ်၊ မရလေးရှ ေး)၊ တ  ေးမဝင ် ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်းရနထြိငုပ်ခငေ်းနငှ  ် ပြည ်တနဆ် ပြ ပခငေ်း (လ အြို PDR)၊ 

လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေး၊ ပြည ်တနဆ် ပြ ပခငေ်း၊ စ  ွက်စ တမ်ေး သြို  မဟုတ် အလုြ်အကြိုငဆ်ြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေး (ထြိုငေ်း)၊ 

လူကုနက်ူေးပခငေ်းဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေး (ပမနမ် ) ြါဝငသ်ည်။ အငဒ်ြိနု ေးရှ ေးနငှ  ် ြြိလစ်ြြိုငန်ြိငုင်တံြို  တွင ် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းမှ 

က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်ရြေးပခငေ်းကြို သ ေးပခ ေးပြစ်မှုမ  ေးအတွက်သ  ကန  သ်တ်မထ ေးရြ။ ဥြရဒတွင ် ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေး 

ထည ်သွငေ်းရြ ်ပြပခငေ်းသည် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင န်ငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ လူအမ  ေးက န ေးလည်လ ရစ န ် အရထ က်အကူ 

ရြေးနြိငုမ်ည်ဟု ယူဆသတ်မှတ်ခ  ကကရသ ်လည်ေး လက်ရတွွဲ့ရဆ င ွ်က်မှုနငှ  ် စြ်လ ဉေး၍မူ ရြ ်ပြနြိငုသ်ည ်သ ဓက 

မရှြိသလုန ေးြါေးြငပ်ြစ်သည်။  

 

 
Group on Trafficking in Persons, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 
2020), paragraph 46. 
7 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in 
Persons (10 - 11 September 2020), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 September 2020, paragraph 34. 



6 Executive Summary  

ပပစဒ်ဏ်လတွင်ငြိမ််းခွင  ်အခပခခံမူအ ်း အနကဖွ်င ဆ်ြိိုပခင််း 

ပြစ်မှုနငှ  ် လကူိုန်ကျူားခံရပခငျ်ားတ ို  အကက ျား ဆကန် ွှယမ်ှုက ို ခဖ ်ထိုတသ်တမှ်တပ်ခငျ်ား - နစ်န သူကက  ေးလွနသ်ည ် 

ဥြရဒနငှ မ်ကြိုက်ည ရသ  လုြ် ြ်မ  ေးနငှ  ် ၎ငေ်း၏ လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်းတြို  အကက ေး ဆက်န ွှယ်မှုကြို မည်သြို   ရြ ်ထတု် 

သတ်မှတ်သည်နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ န ေးလည်သြိပမငမ်ှုသည် နြိငုင်အံလြိုက် ကွ ပခ ေးငြ ေး တစ်နြိငုင်စံ အတွငေ်း၌ြင ် ထြ်မံ၍ 

ကွ ပြ ေးမှုရှြိသည်။ နစ်န သူကြို မည်သည ်အခ ြိနတ်ွင ် ပြစ်ဒဏ်ခ မှတ်သင သ်ည် သြို  မဟုတ် လွတ်ငငြိမ်ေးခွင ပ်ြ သင သ်ည်၊ 

မည်သည ်အရပခအရန၌ ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို ခံစ ေးြြိုငခ်ွင ရ်ှြိသည ် နစ်န သူအပြစ်မှ  ြ်စ သည်နငှ  ်

စြ်လ ဉေး၍ ရမေးခွနေ်းပြဿန မ  ေး ကကံ ရတွွဲ့ ခ  ကက သည်။ ရလ လ ခ က်ရဆ င ွ်က်ခ  သည ် နြိငုင်မံ  ေးတွင ်ဆက်န ွှယ်မှုအ ေး 

မည်သည ်အခ ြိန၌်  ြ်စ သည်နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ ဆံုေးပြတ်  ၌ သရဘ အပမငတ်ူည မှု မရှြိကကရြ။ ရယဘုယ  

သရဘ တူည ခ  ကကသည်မှ  လူြုဂ္ဂြိ လ်သည် ပြစ်မှု က  ေးလွနမ်ည်၊ မက  ေးလွနမ်ည်ကြို ရ ွေးခ ယ်ပခငေ်းအရြေါ် 

လွှမ်ေးမြိုေးသက်ရ  က်ခံ ပခငေ်းမှ လွတ်ကငေ်းသည်နငှ တ်စ်ငြြိ ငန်က် က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေးပခငေ်းကြို ရုြ်သြိမ်ေး 

သင ရ်ကက ငေ်း သရဘ တူည ခ  ကကသည်။ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အပြစ် က  ေးလွနပ်ခငေ်း ြုံစံကြို က င သ်ံုေးသည ် 

ဥြရဒြြိုငန်က်မ  ေးတွငြ်င ် လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးကြို ၎ငေ်းအရနပြင  ် အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ၍ က  ေးလွနခ်  သည ် ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် 

ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်း မပြ သင ရ်သ ်လည်ေး စြိတ်ဆနဒရှြိစွ  က  ေးလွနခ်  သည ် ပြစ်မှုမ  ေးအတွက်မူ တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးသင သ်ည်ဟူ၍ အမ  ေးစုက လက်ခံသရဘ တူကကသည်။ ဤအခ က်နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ ရြ ်ပြ  တွင ်

‘အငအ် ေးသံုေးပခငေ်း’ နငှ  ် ‘ငခြိမ်ေးရပခ က်ပခငေ်း’ ဟူသည ် စက ေး ြ်မ  ေးသည် လူကုနက်ူေးသူမ  ေးက နစ်န သူမ  ေးကြို 

ကကြိ ေးကြိုငပ်ခယ်လှယ် န ် အသံုေးပြ သည ် ထငရ်ှ ေး နခ်က်ခ ရသ  စြိတ်ြြိုငေ်းဆြိုင ် နည်ေးဗ  ဟ မ  ေးကြို ပခံ ငံမုြိပခငေ်း 

မရှြိနြိငုရ်ကက ငေ်း မှတ်ခ က်ပြ ရြ ်ပြထ ေးငြ ေး အဓမမရစခြိုငေ်းခံ ၍ က  ေးလွနပ်ခငေ်းကြို အနက်ြွင ဆ်ြို  တွင ်

လူကုနက်ူေးသူမ  ေးက အသံုေးပြ သည ် ‘နည်ေးလမ်ေးမ  ေး’ အ ေးလံုေးကြို ထည ်သွငေ်းပခံ ငံမုှုရှြိရစ နအ်တွက် က ယ်ပြန  စွ်  

အနက်ြွင ဆ်ြိုသင ရ်ကက ငေ်း ညွှနေ်းဆြိုထ ေးသည်။  

က က ယခ်စ င ခ် ှ ကခ်ြျားမှု အတ ိုငျ်ားအတ နငှ စ်ြ်လ ဉျားသည ် မတညူီခသ အပမငမ်  ျား - ြါဝငတ်က်ရ  က်သူ အခ ြိ ွဲ့က 

ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးတွင ် အခ ြိ ွဲ့ရသ ပြစ်မှုမ  ေး (အဓြိကအ ေးပြင  ် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးနငှ  ် ပြည ်တနဆ် ပြ ပခငေ်း ဆြိုင ်  

ပြစ်မှုမ  ေး) အတွက်သ  က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး န ်ရြ ်ပြပခငေ်းနငှ  ်စြ်လ ဉေး၍ သရဘ မတူသည ် အပမငရ်ှြိရကက ငေ်း 

ရြ ်ပြခ  ကကငြ ေး နစ်န သူအရနပြင  ် လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်းပြစ်စဉတစ်ရလျှ က် က  ေးလွန ်နြိငုသ်ည ် ပြစ်မှုမ  ေးအ ေးလံုေး 

အတွက် ထည ်သွငေ်းက ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး န ် မွမ်ေးမံပြငဆ်ငမ်ှုမ  ေး ရဆ င ွ်က်သင ရ်ကက ငေ်း အပငငေ်းြွ ေးရဆွေးရနေွး 

ခ  ကကသည်။ ဆနေ်းစစ်ဆံုေးပြတ်  ၌ ပြစ်မှု၏ ကက ေးရလေးမှုအတြိုငေ်းအတ ကြို ထည ်သွငေ်း စဉေးစ ေးသင သ်ည်ဟု 

ရှုပမငရ်သ ရကက င  ် ထြိသုြို   ြြိုမြိုက ယ်ပြန  ပ်ခံ ငံစွု  က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေးပခငေ်းကြို ပြငေ်းပြငေ်းထနထ်န ်

သရဘ မတူရကက ငေ်း အခ ြိ ွဲ့က ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ အဆြိုြါ ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးက နစ်န သ-ူ

က  ေးလွနသ်ူမ  ေးကြို ကက ေးရလေးသည ်ပြစ်မှုမ  ေး၊ အထေူးသပြင  ် မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးသင ရ်ကက ငေ်း ရှုပမငက်ကသည်။ နစ်န သူမ  ေးက လူကုနက်ူေးသူအပြစ် မည်သည ်အရပခအရန၌ ကြိုယ်တြိုင ်

ရပြ ငေ်းလ သွ ေးသည်နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍လည်ေး မတူည ရသ  အရတွေးအပမငမ်  ေးကြို ရြ ်ပြခ  ကကငြ ေး နစ်န သူ တစ်ပြစ်လ  

လူကုနက်ူေးသူအ ေး မည်သည ်အရပခအရန၌ တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း ပြ သင သ်ည်နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍လည်ေး အလ ေးတူြင ်

ပြစ်သည်။ က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေးပခငေ်း၏  ည် ွယ်ခ က်သည် နစ်န သူမ  ေးအ ေး မြိမြိတြို  နငှ  ် ြူေးရြါငေ်း 

ရဆ င ွ်က်လ ရအ င ် တြိုက်တွနေ်းအ ေးရြေး နပ်ြစ်ငြ ေး ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်ပခငေ်းမရှြိရသ  နစ်န သူမ  ေးကြို တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးပခငေ်းမှ လွတ်ငငြိမ်ေးခွင မ်ပြ သင ရ်ကက ငေ်း လူအနည်ေးစုက ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ 

ပြစ်ဒဏ်လ တင်င မ်ျားခ င  ် အခပခခံမူအ ျား အနကဖ် င ဆ် ိုရန်အတ က ် လမ်ျားညွှန်မှုလ ိုအြ်ပခငျ်ား - ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်

အရပခခံမူအ ေး အနက်ြွင ဆ်ြိုပခငေ်းနငှ  ် လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေးပခငေ်းတြို   ရဆ င ွ်က်  တွင ် အရထ က်အကူရြေး နအ်လြို  င ှ 

ရှြိ ငေ်းစွ  ရဒသဆြိုင ်  သြို  မဟုတ် ပြည်တွငေ်း မူဝါဒ သြို  မဟုတ် လမ်ေးညွှနစ်  ွက်စ တမ်ေးမ  ေးကြို အသံုေးပြ ထ ေးရကက ငေ်း 



7 Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN Member States 

 

 

မည်သည ် အရထ က်အထ ေးကြိုမျှ ရှ ရြွရတွွဲ့ ရှြိပခငေ်း မရှြိရြ။ သြို    တွင ် အရပခခံမူအ ေး သဟဇ တပြစ်စွ  န ေးလည် 

သရဘ ရြါက်နြိငု ်နအ်တွက် လမ်ေးညွှနခ် က်ရ ေးဆွ ထတု်ပြန ်န ် စြိတ်အ ေးထက်သနစွ်  ရတ ငေ်းဆြိုလြိုရကက ငေ်း 

ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးစွ က ရြ ်ပြခ  ကကြါသည်။ အရပခခံမူအ ေး သြိရှြိန ေးလည်ပခငေ်းနငှ  ် လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေးနြိငုမ်ှု 

စွမ်ေး ည်သည ် ဗဟြိုအဆင ၊် ရဒသအဆင န်ငှ  ် ပြည်နယ်အဆင မ်  ေး၌ ကွ ဟရနသည်မ  ေးကြို ပြည ်ဆည်ေးရြေး န ်အလြို  င ှ 

ရဝေးလံရခါငသ် ရသ  ရဒသမ  ေးနငှ  ် ရဒသနတ ရန  မ  ေးမှ တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေး အြါအဝင ်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  

တ  ေးမျှတရ ေးလုြ်ငနေ်းစဉတစ်ရလျှ က် ြါဝငရ်ဆ င ွ်က်ရနသည ် တ  ေးရ ေး တ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအရနပြင  ် အဆြိုြါ 

လမ်ေးညွှနခ် က်ကြို လက်လှမ်ေးမ  ယူနြိငု ်န ် ရဆ င ွ်က်ရြေးသင ရ်ကက ငေ်း ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးက အရလေးအနက် 

ရြ ်ပြခ  ကကသည်။ မတူည သည ် ဥြရဒဆြိုင ်  စ  ွက်စ တမ်ေးမ  ေးမှ တစ်သမတ်တည်ေး မကြိုက်ည မှုမ  ေးကြို 

ပြနလ်ည်ည ြိနှုြိငေ်းပြငဆ်င ်နအ်တွက် လမ်ေးညွှနခ် က်ရြေး နန်ငှ  ် ကနဦေး တံု  ပြနရ်ဆ င ွ်က် သည ် အ  ရှြိမ  ေး (  အ  ရှြိ၊ 

လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေး အ  ရှြိနငှ  ် လုြ်သ ေးဆြိုင ်  စစ်ရဆေးရ ေး အ  ရှြိမ  ေး) အရနပြင  ် က  ေးလွနသ်ူမ  ေးသည် 

လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူ ပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသည်ဟု ရြ ်ထတု် အတည်ပြ ငြ ေးသည်နငှ တ်စ်ငြြိ ငန်က် ၎ငေ်းတြို  ကြို 

က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှု ရြေးနြိငု ်နအ်တွက် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို ကနဦေးမှစ၍ လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေး န ်

ညွှနက်က ေးခ က်ရြေးထ ေးသင ရ်ကက ငေ်း အကကံပြ ခ က်မ  ေး တငပ်ြခ  ကကသည်။  

 

ပပစဒ်ဏ်လတွင်ငြိမ််းခွင  ်အခပခခံမူကြိို လကခ်တွွေ့က င သ်ံို်းပခင််း 

ဥြခဒြါ ပြစ်ဒဏ်လ တင်င မ်ျားခ င ဆ် ိုငရ်  ပြဋ္ဌ န်ျားခ ကမ်  ျားက ို အမ  ျားအ ျားပဖင  ် လကခ်တ ွဲ့က င သ်ံိုျားပခငျ်ား မ ှ ခြ - 

ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူသည် လူကုနက်ူေးမှုအ ေး နစ်န သူဗဟြိုပြ  တံု  ပြနရ်ဆ င ွ်က်ပခငေ်း လုြ်ငနေ်းစဉ၏ 

အဂ္ဂ ါ ြ်တစ်ခုပြစ်သည်ဟု က ယ်ပြန  စွ်  အသြိအမှတ်ပြ လက်ခံထ ေးကကရသ ်လည်ေး လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေး  တွငမူ် 

တစ်သမတ်တည်ေးကြိုက်ည မှု မရှြိကကရြ။ ပြည်တွငေ်းရှြိ ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးကြို အတြိအလငေ်း 

 ည်ညွှနေ်းကြိုေးက ေးပခငေ်း သြို  မဟုတ် စွ ဆြိုထ ေးသည ် စွ ခ က်ကြို ခုခံရခ ြ  တွင ် ၎ငေ်းပြဋ္ဌ နေ်းခ က်ကြို ထည ်သွငေ်း 

အသံုေးပြ ပခငေ်းရကက င  ် နစ်န သူ-က  ေးလွနသ်ူမ  ေးကြို တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း မပြ သည ် ပြစ်စဉမှ  ရှ ေးြါေးြါသည်။ 

သြို    တွင ် အငြ ေးအြြိုင ် ရြ ်ပြထ ေးသည ် ပြစ်မှုစ  ငေ်းြါ ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် ဆြိုင ်  

ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်ကြို သက်ရ  က်အက ံ ေးဝငရ်စသည ် ဥြရဒြြိုငန်က်မ  ေးတွငြ်င ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ဥြရဒြါ ပြစ်မှုစ  ငေ်းမှ 

ပြစ်မှုမ  ေးအြါအဝင ်၎ငေ်းတြို   လူကုနက်ူေးခံ သည ် ပြစ်စဉတစ်ရလျှ က် က  ေးလွနခ်  သည ် အပခ ေးရသ  ဥြရဒနငှ မ်ည သည ် 

လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်း မပြ သည ် သ ဓကမ  ေး ရှြိခ  သည်။ အခ ြိ ွဲ့ရသ  ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးက 

(ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ငြ ေးပြစ်ရသ ) လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးသည် တ  ေးစွ ဆြို စစ်ရဆေးပခငေ်းကြို လံုေးဝမကကံ ရတွွဲ့ 

 ြါဟု အခြိုငအ်မ ဆြိုငြ ေး လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးအ ေး မည်သြို  ဆက်ဆမံည်ကြို ဆံုေးပြတ်  တွင ် က  ေးလွနသ်ူဟူသည ် 

သတ်မှတ်ခ က်ထက် နစ်န သူဟူသည ် သတ်မှတ်ခ က်ကြို ြြိုမြိုဦေးစ ေးရြေးသည ် သ ဓကမ  ေးအ ေး ရြ ်ပြခ  က  ဤတွင ်

သ ေးပခ ေးဥြရဒရြ ်ပြခ က် တစ်စုံတစ်  ကြို လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေးပခငေ်း၏ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေး လဒအ်ပြစ် တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးပခငေ်းမှ လွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်ပခငေ်း မဟုတ်သည်ကြို ထြ်မံ၍ မှတ်ခ က်ပြ  ရြ ်ပြလြိုြါသည်။ နစ်န သူမ  ေးအရနပြင  ်

၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်းနငှ ဆ်က်န ွှယ်၍ က  ေးလွနခ်  သည ် လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြိုခံခ   သည ် သ ဓက 

အရပမ က်အမ  ေးကြို အပခ ေးသူမ  ေးက ပြနလ်ည်ရြ ်ပြ ရဆွေးရနေွးခ  ကကြါသည်။  

ရ ဇဝတဆ် ိုငရ်  တရ ျားခရျားတ ဝန် ှ သမူ  ျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍ -   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးသည် 

စွ ခ က်တငမ်ည်၊ မတငမ်ည်ကြို ဆံုေးပြတ်  ၌ ပမင မ် ေးစွ  ကြိုယ်ြြိုငဆ်ံုေးပြတ်ခွင ရ်ှြိရကက ငေ်း ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးက 

ရှငေ်းလငေ်းရြ ်ပြခ  ငြ ေး ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်အရပခခံမူအ ေး လက်ရတွွဲ့အရက ငအ်ထည်ရြ ် က င သ်ံုေးပခငေ်းနငှ  ်စြ်လ ဉေး၍ 

အထေူးအရလေးရြေးရြ ်ပြ မည ် အဟန  အ်တ ေးမ  ေးကြို တငပ်ြရဆွေးရနေွးခ  ကကြါသည်။   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးရ ေး 

တ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးသည် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူ၊ ၎ငေ်း၏  ည် ွယ်ခ က်နငှ  ် ၎ငေ်းအ ေး က င သ်ံုေး  တွင ်



8 Executive Summary  

၎ငေ်းတြို  ရဆ င ွ်က် မည  ် အခနေ်းကဏ္ဍတြို  နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍  ငေ်းနှ ေးကျွမ်ေးဝငမ်ှု မရှြိပခငေ်း သြို  မဟုတ် လံုရလ က်စွ  

န ေးလည်သရဘ ရြါက်မှု မရှြိပခငေ်းတြို   ပြစ်နြိငုြ်ါသည်။ ဤအခ က်မှ  ASEAN ရဒသတွငသ်  ပြစ်ြွ ေးရနပခငေ်း မဟုတ်ဘ  

အပခ ေးရန  မ  ေး၌လည်ေး အလ ေးတူြငပ်ြစ်ရကက ငေ်း ရတွွဲ့ ရှြိ ြါသည်။8 ရယဘုယ အ ေးပြင  ် လူကုနက်ူေးမှု 

ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ပခငေ်းနငှ  ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  အထေူးပြ  စွမ်ေးရဆ င ်ည်ပမ င တ်ငပ်ခငေ်း ကကြိ ေးြမ်ေးမှုမ  ေးမှ  

ည မျှပခငေ်းမရှြိရကက ငေ်း သတ်မှတ်ခ  ကကသည်။   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေးစနစ်အတွငေ်းရှြိ အက ြိ ေးသက်ဆြိုငသ်ူ 

အ ေးလံုေးသည် လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ပခငေ်းဆြိုင ်  ရလ က င သ်ငက်က ေးရြေးပခငေ်းကြို လက်ခံ ရှြိပခငေ်း မရှြိဘ  

အထေူးသပြင  ် ပြည်နယ်၊ ရက ေးလက် သြို  မဟုတ် ရဝေးလံရခါငသ် ရသ  ရဒသမ  ေးမှ တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးသည် 

၎ငေ်းတြို  အတွက်လြိုအြ်ရသ  ရလ က င သ်ငက်က ေးရြေးပခငေ်းကြို လက်ခံ ရှြိမှု မရှြိပခငေ်းမ ြိ ေးလည်ေး ပြစ်နြိငုသ်ည်။ 

ဤအခ က်သည် ASEAN နငှ  ်အပခ ေးရဒသမ  ေးတွငလ်ည်ေး အလ ေးတူြငပ်ြစ်သည်။9  

တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအရနပြင  ်လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဥြရဒအရြေါ် အရပခခံ၍ စွ ခ က်တငပ်ခငေ်းအ ေး 

ရရှ ငလ်ွှ ပခငေ်း ထက်   ဇဝတ်ဥြရဒ တွင ် ရြ ်ပြထ ေးသည ်အတြိုငေ်း စွ ခ က်တင ်န ် ြြိုမြိုရဆ င ွ်က်လြိုနြိငုရ်ကက ငေ်း 

ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးကြို ရှငေ်းပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ အပခ ေး စြိနရ်ခေါ်မှုတစ် ြ်မှ  က  ေးလွနသ်ူမ  ေးအ ေး တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးမှု မပြ ပခငေ်းသည်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေး၏ တ ဝနန်ငှ  ် ဆန  က် ငရ်နသည ်အခ က်ြင ်

ပြစ်သည်၊ အစြိုေး ရရှ ွဲ့ရနမ  ေး၏ အခနေ်းကဏ္ဍမှ  စွ ခ က်တငစ်စ်ရဆေး န ် ပြစ်သည်။ ကက ေးရလေးသည ်ပြစ်မှုမှ နစ်န သူကြို 

ရြ ်ထတု်အတည်ပြ  န ် တ ဝနမ်ရှြိဘ  အဓြိကတ ဝနအ်ရနပြင  ် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေး ဥြရဒအ ေး ခ ြိ ေးရြ က်သူမ  ေးကြို 

ရြ ထ်တု်အတည်ပြ  သည ် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေး အ  ရှြိမ  ေးနငှ စ်ြ်လ ဉေး၍လည်ေး အလ ေးတူြင ် ရြ ်ပြရဆွေးရနေွး 

ခ  ကကသည်။ ထြို  ရကက င  ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးကြို ရ ေးဆွ ပြဋ္ဌ နေ်းထ ေးလျှငြ်င ်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  

တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအရနပြင  ် လူြုဂ္ဂြိ လ်မ  ေးအ ေး က  ေးလွနသ်ူမ  ေးအပြစ် မရှုပမငဘ်  နစ်န သူမ  ေးအပြစ် 

ရှုပမငန်ြိငု ်နအ်တွက် ခံယူခ က် အရပြ ငေ်းအလ ကြို ရြ ်ရဆ ငရ်ြေး န ် လြိုအြ်သည်။10 ဤအခ က်နငှ သ်က်ဆြိုငသ်ည ် 

အပခ ေးစြိနရ်ခေါ်မှုတစ် ြ်မှ  စွမ်ေးရဆ င ်ည်တြိုငေ်းတ   တွင် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်မှုကြို ရရှ ငလ်ွှ နြိငုပ်ခငေ်းထက် ငြ ေးရပမ က် 

ရအ င ် ခ မှတ်နြိငုပ်ခငေ်းပြင  ် တြိုငေ်းတ ပခငေ်းြင ် ပြစ်သည်။ ထြို  ရကက င  ် တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအရနပြင  ် ပြစ်ဒဏ် 

လွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေးရစ နအ်တွက် မည်သြို  မက်လံုေးရြေးနြိငုသ်ည်နငှ  ် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း 

မပြ  န ် ရ ွေးခ ယ်ြါက တ ဝနရ်ြါ  ရလ   သည်ဟု စွ ခ က်တငခ်ံ ပခငေ်းမှ မည်သြို  ရရှ ငလ်ွှ နြိငုသ်ည်ကြို ရတွေးရခေါ် ကကံဆ န ်

လြိုအြ်သည်။  

ပြစ်ဒဏ်လ တင်င မ်ျားခ င  ် အခပခခံမူက ို လကခ်တ ွဲ့က င သ်ံိုျားရမည ် အခပခအခန - သ အြို  အ  ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်

အရပခခံမူသည်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေးလုြ်ငနေ်းစဉ၏ အဆင အ် ေးလံုေးအရြေါ် အက ံ ေးဝငသ်က်ရ  က်မှု 

ရှြိရသ ်လည်ေး ဤသ အြို  ကြို လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေး  ၌ အခက်အခ မ  ေး ကကံ ရတွွဲ့ သည်။ နစ်န သူပြစ်နြိငုရ်ပခ ရှြိသူမ  ေးအ ေး 

ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ပခငေ်းနငှ  ် လူကုနက်ူေးသူပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသူမ  ေးအ ေး စုံစမ်ေးစစ်ရဆေးပခငေ်းဆြိုင ်  အငြြိ ငရ်ဆ င ွ်က်သည ် 

လုြ်ငနေ်းစဉမ  ေးအကက ေးမှ ဆက်န ွှယ်မှုနငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ ရမေးခွနေ်းပြဿန မ  ေးကြို ကကံ ရတွွဲ့ သည်။ ရယဘုယ အ ေးပြင  ်

သရဘ တူည ခ က် ရှြိခ  သည်မှ  က  ေးလွနသ်ူတစ်ဦေးသည် လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိရကက ငေ်း 

အသြိအမှတ်ပြ ငြ ေးသည်နငှ တ်စ်ငြြိ ငန်က် တတ်နြိငုသ်မျှရဆ လ ငစွ်  အရပခခံမူကြို က ငသ်ံုေးသင ရ်ကက ငေ်းနငှ  ် နစ်န သူ 

   
8 For instance, GRETA has noted a lack of awareness as a persistent problem in EU Member States, owing to 
deficiencies in training on the non-punishment principle and victim identification more generally. See Ryszard 
Piotrowicz, “Article 26, Non-punishment provision” in Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) A Commentary on 
the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings (Edward Elgar, 2020) 318, referring to 
various GRETA reports. 
9 Michelle Koinange, Coalition Coordinator, Stop the Traffik, Kenya, speaking on the principle of non-
punishment of victims of trafficking in persons, being a side event to the 47th Session of the Human Rights 
Council 30 June 2021, 13:00 – 14:30 CET. Author’s notes on file. 
10 Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge, 2010) 502 
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အပြစ် ဆံုေးပြတ်သတ်မှတ်ပခငေ်း တ  ေးဝငလ်ုြ်ငနေ်းစဉ ငြ ေးရပမ က်သည်အထြိ ပြစ်ရစ လူကုနက်ူေးသူအရြေါ် စွ ခ က်တငပ်ခငေ်း 

သြို  မဟုတ ် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်းဆြိုင ်   လဒရ်ြေါ်သည်အထြိ ပြစ်ရစ ရစ င ဆ်ြိုငေ်းပခငေ်းမပြ  န ် သရဘ တူည  

ခ  ကကသည်။ ဤသြို   ကနဦေးက ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး န ် ြ က်ကွက်ခ  ြါက လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးသည်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  

တ  ေးမျှတရ ေးစနစ်အတွငေ်းသြို   က  ေးလွနသ်ူတစ်ဦေးအပြစ် ရ  က်ရှြိသွ ေးြါက ပြနလ်ည်ြယ်ရှ ေးရြေး န ် အခက်အခ  

ရှြိသည်၊ သြို  ရသ ်လည်ေး တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးက ထြိသုြို   ရဆ င ွ်က်နြိငုမ်ည ် အခွင အ်လမ်ေးအခ ြိ ွဲ့ကြို မှတ်ခ က်ပြ  

ရြ ်ပြခ  ကကက  ၎ငေ်းတွင ်က  ေးလွနသ်ူကြို နစ်န သူအပြစ် ရြ ်ထတု်အတည်ပြ နြိငုရ်သ ်လည်ေး ပြစ်မှုက  ေးလွနသ်ူအပြစ် 

ပြစ်မှုထငရ်ှ ေးစ  ငခ်ံ သည ် ပြစ်စဉမ  ေးတွင ် ရန က်ဆံုေးရဆ င ွ်က်ခ က်အပြစ် ရလျှ  ရြါ  ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းအထြိ 

ြါဝငသ်ည်။  

ပြစ်ဒဏ်လ တင်င မ်ျားခ င  ် အခပခခံမူက ို လကခ်တ ွဲ့မက င သ်ံိုျားသင သ်ည ် အခပခအခန - ြါဝငတ်က်ရ  က်သူ အခ ြိ ွဲ့က 

နစ်န သူမ  ေးအ ေး ၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်းနငှ  ်စြိုေးစဉေးမျှမသက်ဆြိုငသ်ည်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြို စစ်ရဆေးပခငေ်းမှ 

က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး နအ်တွက် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူကြို အလွ သံုေးစ ေးပြ ပခငေ်း သြို  မဟုတ် 

လူကုနက်ူေးခံ သည ်နစ်န သူ မဟုတ်သူမ  ေးအ ေး က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး နအ်တွက် လွ မှ ေးက င သ်ံုေးမြိပခငေ်းတြို  နငှ  ်

စြ်လ ဉေးသည ် ပြဿန မ  ေးကြို ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ အခ ြိ ွဲ့ကလည်ေး ပြစ်မှုမ  ေး ထြ်ခါတလ  က  ေးလွနရ်သ  

နစ်န သူမ  ေးအ ေး အက အကွယ်ရြေး န ် အရပခခံမူအ ေး အလွ သံုေးစ ေးပြ ပခငေ်းကြို က ကွယ် နအ်တွက် ကကြိ တင ်

ရဆ င ွ်က်ထ ေးသင ရ်ကက ငေ်း ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ ဤရဆွေးရနေွးခ က်မ  ေးအ    ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးရ ေး 

တ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးကြို လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  စွမ်ေးရဆ င ်ည် ပမ င တ်ငရ်ြေး နန်ငှ  ် အရပခခံမူြါ 

အဂ္ဂ ါ ြ်မ  ေးအကက ေး အပြနအ်လှနဆ်က်န ွှယ်သက်ရ  က်မှုတြို  ကြို န ေးလည်ရအ င ်ရလ က င သ်ငက်က ေးရြေး န ်မပြစ်မရန 

အရ ေးကက ေးရကက ငေ်းကြို ညွှနပ်ြရနရြသည်။ 

 

နြိိုငင်တံက  ပူ်းခပေါင််းခဆ ငရွ်ကခ်ရ်းဆြိိုငရ်  အခကအ်ခဲမ  ်း 

နစှ်န ိုငင်သံခ  တစူ ခ ျုြ်မ  ျားတ င ် ပြစ်ဒဏ်လ တင်င မ်ျားခ င  ် အခပခခံမူက ို လက်ခတ ွဲ့က င သ်ံိုျားရ ၌ တစ်သမတတ်ည်ျား 

မ ှ ပခငျ်ား - ASEAN ရဒသရှြိ နစ်ှနြိငုင်သံရဘ တူစ ခ  ြ် အရပမ က်အမ  ေးတွင ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင က်ြို အတြိအလငေ်း 

ထည ်သွငေ်းရြ ်ပြထ ေးရသ ်လည်ေး ဤရြ ်ပြခ က်မ  ေးကြို လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေးပခငေ်းနငှ စ်ြ်လ ဉေး၍မူ မည်သည ် သ ဓက 

ကြိုမျှ ရတွွဲ့ ရှြိ ပခငေ်း မရှြိရြ။ စ ခ  ြ်ခ  ြ်ဆြိုသည ် နြိငုင်မံ  ေးအကက ေး သဟဇ တပြစ်သည ် န ေးလည်သြိပမငမ်ှု ရှြိ န ်

အရ ေးကက ေးရကက ငေ်းကြို အဓြိကသတြိပြ  မည ်အခ က်အပြစ် သတ်မှတ်ခ  ကကသည်။ ဂ္ရုပြ မှတ်သ ေးသင သ်ည်မှ  

နစ်န သူဟုသတ်မှတ်ပခငေ်းနငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ နြိငုင်ရံတ ်မ  ေးအရနပြင  ် သရဘ တူည ခ က်  ရှြိ နန်ငှ  ် အပခ ေး ရန  ရဒသ 

တစ်ခု၌ နစ်န သူအပြစ် ရြ ်ထုတ်အတည်ပြ ခံခ   သူမ  ေးကြို အသြိအမှတ်ပြ ရြေး န ်လြိုအြ်သည်။ နစ်ှနြိငုင် ံသရဘ တူ 

စ ခ  ြ်မ  ေးတွင ် ြါရှြိသည ် သြိသ ထငရ်ှ ေးရသ  က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေးပခငေ်းဆြိုင ်  ကွ ဟခ က်မ  ေးနငှ  ်

စြ်လ ဉေး၍လည်ေး ရဆွေးရနေွးခ  ကကငြ ေး အဆြိုြါစ ခ  ြ်မ  ေးတွင ် က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုသည် သတ်မှတ်ပြစ်မှုမ  ေး 

(လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးနငှ  ် ပြည ်တနဆ် ပြ ပခငေ်း) နငှ  ် သတ်မှတ်နစ်န သူမ  ေး (အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးနငှ  ် ကရလေးသူငယ်မ  ေး) 

အတွက်သ  အက ံ ေးဝငသ်က်ရ  က်ရလ ရှြိသည်ကြို ရြ ်ပြက  အရပခခံမူအ ေး လက်ရတွွဲ့ က င သ်ံုေး  ၌ ခွ ပခ ေးဆက်ဆံမှု 

ြါဝငရ်နပခငေ်းကြို ရထ က်ပြခ  ကကသည်။ ပြည်တွငေ်းဥြရဒ၌ အလ ေးတူ ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေး ရ ေးဆွ ပြဋ္ဌ နေ်းပခငေ်းမရှြိသည ် 

အရပခအရနတွင ် နစ်ှနြိငုင်သံရဘ တူစ ခ  ြ်၌ ရြ ်ပြထ ေးသည ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင ဆ်ြိုင ်  ပြဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးအ ေး 

လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေးပခငေ်းနငှ စ်ြ်လ ဉေးသည ် လက်ရတွွဲ့ဆနမ်ှု ပြဿန မ  ေးနငှ စ်ြ်လ ဉေး၍လည်ေး ရမေးခွနေ်းမ  ေး ရြ ်ပြ 

ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။  
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န ိုငင်တံက  ြူျားခြါငျ်ားခဆ ငရ် ကခ်ရျားဆ ိုငရ်  လက်ခတ ွဲ့အခက်အခ မ  ျား - နြိငုင်တံစ်နြိငုင်၌ံ ပြစ်မှုထငရ်ှ ေး 

စ  ငခ်ံထ ေး ရသ  လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူတစ်ဦေးကြို အပခ ေးတစ်နြိငုင်မှံ လူကုနက်ူေးသူမ  ေးနငှ  ် ဆန  က် င၍် 

သက်ရသထကွ်ဆြိုခ က်ရြေးပခငေ်းအ ေး ခွင ပ်ြ ပခငေ်းနငှ စ်ြ်လ ဉေးသည ် လုြ်ထံေုးလုြ်နည်ေးဆြိုင ်  အခက်အခ မ  ေးကြို 

သ ဓကမ  ေးရြ ်ပြ၍ ရဆွေးရနေွးခ  ကကက  အဆြိုြါအခက်အခ မ  ေး၏  လဒမှ်  ပြစ်ဒဏခ် မှတ်  ၌ ကကန  က်က ပခငေ်းြင ်

ပြစ်သည် (စ ကွက် ၅ ကြို ကကည ်ြါ)။ ထြို  အပြင ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး နြိငုင်အံတွငေ်း၌ တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်းကြို 

ရရှ ငလ်ွှ  နအ်တွက် အပခ ေးတစ်နြိငုင်ထံံ ပြနလ်ည်လွှ ရပြ ငေ်းရြေး  တွငလ်ည်ေး အခက်အခ မ  ေး ကကံ ရတွွဲ့ သည်။ ASEAN 

ရဒသပြငြ်၌ အြါအဝင ် ရှုြ်ရထေွးရသ  နြိငုင်ပံြတ်ရက  ် လူကုနက်ူေးမှုမ  ေးတွင ် ကကံ ရတွွဲ့ သည ် ဥြရဒြြိုငန်က်ဆြိုင ်  

အခက်အခ မ  ေးကြိုလည်ေး အထေူးရြ ်ပြခ  ကကသည်။ ရ ရကက ငေ်းြြိုငန်က်အတွငေ်း က  ေးလွနသ်ည ် ရခါငေ်းြုံပြတ်ပခငေ်းသည် 

အထေူးရှုြ်ရထေွးရသ  ဥြရဒြြိုငန်က်ဆြိုင ်  အခက်အခ မ  ေးကြို ရြေါ်ရြါက်ရစနြိငုရ်ကက ငေ်း မှတ်ခ က်ပြ ရဆွေးရနေွး 

ခ  ကကသည်။ ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်ပခငေ်းအတွက် ရထ က်ကူရြေး နန်ငှ  ်အရက ငေ်းဆံုေးရသ  က င သ်ံုေးမှုအရလ အထမ  ေးအ ေး 

အသြိရြေးရလ က င ရ်ြေး န ် ရဆ င ွ်က်ရနသည ် ASEAN-Australia Counter Trafficking စ မံကြိနေ်းနငှ  ်

မူေးယစ်ရဆေးဝါေးနငှ  ် ပြစ်မှုဆြိုင ်  ကုလသမဂ္ဂရံုေး (UNODC) တြို  က  သြို   ဝငရ်  က်ြါဝငသ်ူမ  ေး၏ ရထ က်ြံ ကူည မှုပြင  ်

တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူ အခ ငေ်းခ ငေ်းအကက ေး ASEAN အတွငေ်း၌သ  မဟုတ်ဘ  ၎ငေ်းထက်ရက  ်လွန၍် ြူေးရြါငေ်း 

ရဆ င ွ်က်ပခငေ်း၏ အရ ေးြါြုံကြို အဟန  အ်တ ေးမ  ေးအ ေး ရက  ်ပြတ်နြိငုမ်ည ် နည်ေးလမ်ေးတစ်ခုအပြစ် အထေူး 

အရလေးရြေးရြ ်ပြခ  ကကသည်။  

  

နစန် သအူ ်း ခဖ ်ထိုတအ်တညပ်ပျုပခင််းဆြိိုငရ်  အခကအ်ခဲမ  ်း 

လကူိုန်ကျူားခံရသည ် နစ်န သမူ  ျားအ ျား ပြစ်ဒဏ်ခ မှတပ်ခငျ်ားမှ လ တင်င မ်ျားခ င ခ်ြျားရန်ခဆ ငရ် ကရ် တ င ် နစ်န သအူ ျား 

ခဖ ်ထိုတအ်တည်ပြျုပခငျ်ားသည် မ ှ မပဖစ် အခရျားြါသည် - နစ်န သူမ  ေးအ ေး ရဆ လ ငထ်ြိရ  က်စွ  ရြ ်ထတု် 

အတည်ပြ ပခငေ်းသည် ၎ငေ်းတြို  အ ေး လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်း၏ တြိုက်ရြိုက်အက ြိ ေးဆက်အပြစ် က  ေးလွနသ်ည ် ဥြရဒနငှ  ်

မည ရသ  လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ခံ ပခငေ်းမှ က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေး  တွင ်မရှြိမပြစ် အရ ေးြါသည်။ 

နစ်န သူအမ  ေးအပြ ေး တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးခံ ပခငေ်း၏ အဓြိကအရကက ငေ်း ငေ်းတစ် ြ်မှ  နစ်န သူမ  ေးအ ေး ရြ ်ထတု် 

အတည်ပြ ပခငေ်း မရှြိရသ ရကက င ပ်ြစ်ရကက ငေ်း ဤရလ လ ခ က်တွင ် အတည်ပြ  ရတွွဲ့ ရှြိခ  သည်။ ရြ ်ထတု်အတည်ပြ  

ခံထ ေး သည ် နစ်န သူမ  ေးကြို ၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေးခံ သည ် ပြစ်စဉတစ်ရလျှ က် က  ေးလွနခ်   သည ် ဥြရဒနငှ မ်ည ရသ  

လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း မရဆ င ွ်က်သင ရ်ကက ငေ်း က ယ်ပြန  စွ်  ရှုပမငလ်က်ခံထ ေးကကသည်။ 

စွ ခ က်တငမ်ည်၊ မတငမ်ည်ကြို ဆံုေးပြတ်  ၌ ရန က်ခံအရပခအရနကြို ထည ်သွငေ်းစဉေးစ ေး ပခငေ်း ရှြိနြိငုသ်ည်၊ လူြုဂ္ဂြိ လ် 

တစ်ဦေးကြို နစ်န သူအပြစ်နငှ  ် က  ေးလွနသ်ူအပြစ် တစ်ငြြိ ငန်က်တည်ေး ရြ ်ထတု်ရတွွဲ့ ရှြိ ြါက အငယ်စ ေးပြစ်မှုမ  ေး 

အတွက် စွ ခ က်တငစ်စ်ရဆေးပခငေ်းကြို ရရှ ငလ်ွှ နြိငုရ်သ ်လည်ေး ပြစ်မှု တစ်စုံတစ်  ပြင  ် စွ ခ က်တငခ်ံထ ေး သည ် 

လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးကြိုမူ ထြို  ရန က်မှ နစ်န သူတစ်ဦေးအပြစ် ရြ ်ထတု် အတည်ပြ ပခငေ်း ရဆ င ွ်က် နမှ် မူ မပြစ်နြိငု ်

သရလ က်ြင ် ပြစ်သည်။11 လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးအ ေး နစ်န သူအပြစ် အသြိအမှတ်ပြ ပခငေ်း၊ မပြ ပခငေ်းသည် ၎ငေ်းအရနပြင  ်

  အ  ရှြိမ  ေးနငှ  ်ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်ပခငေ်းပြ  န ်ဆနဒ ရှြိ၊ မရှြိ အရြေါ်၌ြင ်မူတည်ရနနြိငုသ်ည်။12 

 

   
11 Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims 
in their passage through the criminal justice system, International Review of Victimology, 2019, Vol. 25(1) 3–18, 
at 12. 
12 Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims 
in their passage through the criminal justice system, International Review of Victimology, 2019, Vol. 25(1) 3–18, 
at 8. 
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‘ဝငခ်ရ ကစ်ီျားနငျ်ားမှုမ  ျား’ အြါအဝင ် အခ  ျု ွဲ့အခပခအခနမ  ျားသည် ခဖ ်ထိုတအ်တည်ပြျုပခငျ်ားက ို ထ ခ ိုက်ခစန ိုငသ်ည် - 

လူကုနက်ူေးခံ သည ် လူြုဂ္ဂြိ လ်မ  ေး ရနထြိုင၊် အလုြ်လုြ်ကြိုငရ်နသည ် ရန  မ  ေးအ ေး တ  ေးဥြရဒစြိုေးမြိုေးရ ေးဆြိုင ်  

စစ်ဆငရ် ေးမ  ေး ဝငရ်  က်ရဆ င ွ်က်ခ ြိန၌် သြို  မဟုတ် လူကုနက်ူေးခံ သည ်နစ်န သူ ပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသူမ  ေးသည် 

  တြ်ြွ ွဲ့ထသံြို   အကူအည ရတ ငေ်းခံ န ် သွ ေးရ  က်ရသ ်လည်ေး   ဇဝတ်သ ေးအပြစ် သတ်မှတ်ခံ လြိုက်သည ် 

အရပခအရနမ ြိ ေး၌ မှ ေးယွငေ်းအတည်ပြ မြိပခငေ်း ရြေါ်ရြါက်နြိငုသ်ည်။13 လြိငလ်ုြ်ငနေ်းမ  ေးလုြ်ကြိုငသ်ည ် ရန  မ  ေးကြို 

‘ဝငရ်  က်စ ေးနငေ်းမှုမ  ေး’ ရဆ င ွ်က်ခ ြိန၌် နစ်န သူမ  ေးကြို ရြ ်ထတု်အတည်ပြ  န ် ြ က်ကွက်ရလ ရှြိရကက ငေ်း 

လူအမ  ေးအပြ ေးက မှတ်ခ က်ပြ ရဆွေးရနေွးထ ေးကကသည်။ အ ဏ ြြိုငမ်  ေးက နစ်န သူပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသူမ  ေးကြို တ  ေးမဝင ်

ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်းရနထြိုငသ်ူမ  ေးက  သြို   ဆက်ဆကံ  ၎ငေ်းတြို  သည် နစ်န သူမ  ေးပြစ်နြိငုရ်ကက ငေ်း အသြိအမှတ်ပြ ပခငေ်းမရှြိဘ  

လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးနငှ  ် စ  ွက်စ တမ်ေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် စွ ခ က်တငသ်ည ် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးဆြိုင ်  

စ မံခန  ခ်ွ ရ ေး လုြ်ငနေ်းစဉမ  ေးတွငလ်ည်ေး နစ်န သူမ  ေးသည် ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ပခငေ်း ခံ နြိငုရ်ပခ နည်ေးြါေးသည်။ 

တ  ေးဝငစ်  ွက်စ တမ်ေးပြင မ်ဟုတ်ဘ  ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်းရနထြိငုသ်ူမ  ေးအရြေါ်  နလ်ြိုသည ် မူဝါဒမ  ေး ခ မှတ်ထ ေးရှြိငြ ေး ကနဦေး 

တံု  ပြနရ်ဆ င ွ်က် သည  ် အ  ရှြိမ  ေး က င သ်ံုေးသည ် ခ ဉေးကြ်နည်ေးလမ်ေးမ  ေး အရြေါ် ၎ငေ်းတြို  က လွှမ်ေးမြိုေးမှုရှြိနြိငုသ်ည ် 

အရပခအရနမ  ေးတွင ် ဤအနတ  ယ်သည် ြြို၍ြငဆ်ြိုေး ွ ေးနြိငုသ်ည်။14 လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးနငှ  ်

ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်းရနထြိုငမ်ှုဆြိုင ်  ဥြရဒကြို ရြါငေ်းစည်ေးပခငေ်းကြို ASEAN ရဒသတွင ်ရတွွဲ့ ရှြိ ရကက ငေ်း မှတ်ခ က်ပြ ရြ ်ပြကကငြ ေး 

 လဒအ်ရနပြင  ် လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးသည် တ  ေးမဝင ် ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်းရနထြိုငသ်ူမ  ေးအပြစ် သတ်မှတ်ခံ က  

ပြည်နငှဒ်ဏရ်ြေးခံ သည်။15 

နစ်န သမူ  ျားသည် ရ ဇဝတဆ် ိုငရ်  တရ ျားမျှတခရျားစနစ်အတ ငျ်ားသ ို   က  ျားလ န်သအူပဖစ် ခရ က် ှ သ  ျားြါက 

နစ်န သအူပဖစ် ခဖ ်ထိုတအ်တည်ပြျုပခငျ်ား ခံရန ိုငခ်ပခ အငမ်တန်နည်ျားြါျားသည် - နစ်န သူမ  ေးသည်   ဇဝတ် 

ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေးစနစ်အတွငေ်းသြို   က  ေးလွနသူ်အပြစ် ရ  က်ရှြိသွ ေးြါက က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေးပခငေ်း 

နည်ေးလမ်ေးမ  ေးကြို  က င သ်ံုေးရဆ င ွ်က်ရြေး န ်ခက်ခ ငြ ေး ၎ငေ်းတြို   ကကံ ရတွွဲ့ခံစ ေး ငြ ေးပြစ်သည ် ပြစ်ဒဏမ်ှ က ကွယ် 

ရစ င ရ်ရှ က်ရြေး န ် မပြစ်နြိငုရ်တ  ရြ။ ရလ လ ခ က်ရဆ င ွ်က်ခ  သည ် နြိငုင်မံ  ေးတွင ် တ  ေးဥြရဒစြိုေးမြိုေးရ ေး 

အ  ရှြိမ  ေး၊ အစြိုေး ရရှွဲ့ရနမ  ေး၊ တ  ေးခံရရှ ွဲ့ရနမ  ေး၊ တ  ေးသူကက ေးမ  ေးသည် ၎ငေ်းတြို  ရရှွဲ့ရမှ က်ရှြိ က  ေးလွနသူ်သည် 

လူကုနကူ်ေးခံ သည ်နစ်န သူ ပြစ်နြိငုရ်ကက ငေ်းကြို အသြိအမှတ်ပြ  န ်လြိုအြ်သည ် စွမ်ေး ည်မ  ေး ခ ြိ ွဲ့တ  ရနနြိငုရ်ကက ငေ်း 

ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ လြိငြ်ြိုငေ်းဆြိုင ် ရခါငေ်းြံုပြတ်မှု မဟုတ်သည ် အရပခအရနမ  ေး၌ လုံရလ က်စွ  

ရြ ်ထုတ်အတည်ပြ မှု မရှြိပခငေ်းကြို ဂ္ရုပြ  မည ်ကြိစစ ြ်အပြစ် သတ်မှတ်ခ  ငြ ေး အမ ြိ ေးသ ေး နစ်န သူမ  ေးအ ေး 

လုံရလ က်စွ  ရြ ်ထုတ်အတည်ပြ မှု မရှြိပခငေ်းနငှ  ် လြိငလု်ြ်ငနေ်းလုြ်ကြိုငသ်ည ် အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးအ ေး က      

ရှုတ်ခ ပခငေ်းတြို  နငှ  ်ဆက်န ွှယ်ရနသည ် က  ေး-မရ ေး   ရှုရထ င မ်  ေးကြိုလည်ေး အလ ေးတူဂ္ရုပြ  မည ် ကြိစစ ြ်အပြစ် 

သတ်မှတ်ခ  သည်။  

ခဖ ်ထိုတအ်တည်ပြျုငြီျားပဖစ်သည ် အခကအ်ခ မ  ျားအ ျား က ိုငတ် ယ်ခပဖ ှငျ်ားရန် အစီအမံမ  ျား အလ ငအ်ပမန် 

ခရျားဆ  ခ မှတရ်န် လ ိုအြ်သည် -   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေး တံု  ပြနရ်ဆ င ွ်က်ပခငေ်း၏ အဆင အ် ေးလံုေးရှြိ တ  ေးရ ေး 

တ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအ ေး ဤအရပခခံမူနငှ  ်  ငေ်းနှ ေးကျွမ်ေးဝငလ် ရစ န ် ရဆ င ွ်က်ရြေး န ် လြိုအြ်ရကက ငေ်း တက်ရ  က် 

ြါဝငသ်ူမ  ေးက အရလေးအနက်ရြ ်ပြခ  ကကငြ ေး ထြိသုြို  ရဆ င ွ်က်  တွင ် လူကုနက်ူေးပခငေ်း၏ အနက်ြွင ဆ်ြိုခ က်နငှ  ်

အ ွယ်ရ  က်ငြ ေးြုဂ္ဂြိ လ်မ  ေးနငှ  ် ကရလေးသူငယ်မ  ေး နစ်ှမ ြိ ေးလံုေးကြို လူကုနက်ူေးပခငေ်းနငှ  ် သက်ဆြိုငသ်ည ် အဂ္ဂ ါ ြ်မ  ေး 

   
13 See for instance, Undeserving victims? A community report on migrant sex worker victims of crime in Europe 
(ICRSE, 2020) 27-29 
14 Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia 
Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, 35. 
15 Marija Jovanović, International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the 
Global Regime on Human Trafficking, The American Journal of International Law, 2021, Vol. XX, 1, 19 



12 Executive Summary  

အကက ေး အပြနအ်လှနဆ်က်န ွှယ်ရနမှုအရြေါ် န ေးလည်မှုကြို ြြိုမြိုခြိုငမ် ရစ န ် စ စဉလုြ်ရဆ ငရ်ြေးပခငေ်းလည်ေး 

အြါအဝငပ်ြစ်သည်။ ဂ္ရုပြ မှတ်သ ေးသင သ်ည်မှ  ထငရ်ှ ေး နခ်က်ခ ရသ  နည်ေးလမ်ေးမ  ေးအ ေး အသံုေးပြ ပခငေ်းနငှ  ်

နည်ေးလမ်ေးမ  ေးအသံုေးပြ ထ ေးသည ် အရပခအရနတွင ် သရဘ တူည ခ က် ရြေးပခငေ်း၏ အ  မရ  က်မှုတြို  နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ 

န ေးလည်ပခငေ်းကြို ထြိရ  က်စွ  ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ပခငေ်း၏ အဓြိက ရသ  ခ က်တစ် ြ်အပြစ် ရှုပမငသ်တ်မှတ်ပခငေ်းြင ်

ပြစ်သည်။ လူကုနက်ူေးမှု ပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိရကက ငေ်း ညွှနပ်ြရနသည ် အခ က်မ  ေးကြို အတည်ပြ နြိငုသ်ည ် ြထမအဆင ၌်ြင ်

ထြိရ  က်ရသ  စစ်ရဆေးပခငေ်းလုြ်ငနေ်းစဉမ  ေးကြို လက်ရတွွဲ့ ရဆ င ွ်က် န ် လြိုအြ်သည်။ တ  ေးမဝင ် ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်း 

လုြ်သ ေးမ  ေးအနက် နစ်န သူပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသူမ  ေးကြို ရြ ်ထတု်အတည်ပြ   တွင ် လြိုအြ်သည ် စစ်ရဆေးပခငေ်း 

လုြ်ငနေ်းစဉမ  ေး ြြိုမြိုထြိရ  က်ရက ငေ်းမွနရ်အ င ် ရဆ င ွ်က် နအ်တွက် စံလုြ်ထံေုးလုြ်နည်ေးမ  ေး (SOPs) ကြို 

ကကြိ တငဦ်ေးစွ  အသံုေးခ ပခငေ်း၊ အ ည်အခ ငေ်း ပြည ်မ သည ် စက ေးပြနမ်  ေးနငှ  ် NGO မ  ေး ြါဝငသ်ည ် 

အက ြိ ေးသက်ဆြိုငသ်ူရြါငေ်းစုံြါဝငရ်သ  ခ ဉေးကြ်နည်ေးဟနမ်  ေး အသံုေးခ ပခငေ်း တြို  ကြို လုြ်ရဆ င ်န ် လြိုအြ်ရကက ငေ်း 

အရလေးအနက်ရြ ်ပြခ  ကကသည်။ အပြည ်အဝ ဆံုေးပြတ်သတ်မှတ်ပခငေ်း မပြ နြိငုမ် အခ ြိန၌် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း 

မခံ ရစ န ် ရဘေးဆ ေး နက် သည ်အရနပြင  ် လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးကြို နစ်န သူ အပြစ် ယူဆသတ်မှတ်ဆက်ဆပံခငေ်း၏ 

အရ ေးြါြုံကြို တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးက အရလေးအနက် ရဆွေးရနေွးခ  သည်။ လူြုဂ္ဂြိ လ်တစ်ဦေးအ ေး က  ေးလွနသ်ူအပြစ် 

သတ်မှတ်၍ တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးမည် သြို  မဟုတ် နစ်န သူအပြစ် သတ်မှတ်၍ က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုရြေးမည်ကြို 

ရ ွေးခ ယ်ဆံုေးပြတ်  ၌ အသက်အ ွယ်အရြေါ်လည်ေး မူတည်ပခငေ်း ရှြိနြိငုသ်ည်။ ထြို  ရကက င  ် အသက်အ ွယ်အ ေး 

ဆံုေးပြတ်သတ်မှတ်ပခငေ်း မပြ နြိငုမ် အခ ြိနအ်ထြိ အသက်မပြည ်ရသေးသူ အပြစ် ယူဆသတ်မှတ်ဆက်ဆပံခငေ်းကြို 

ကရလေးသူငယ်မ  ေးအ ေး ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းမှ က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှု ရြေး  တွင ်အရလ အထရက ငေ်းတစ် ြ်အပြစ် 

ရှုပမငလ်က်ခံထ ေးကကသည်။  

နစ်န သအူ ျား ပြစ်ဒဏ်မခ မှတပ်ခငျ်ားနငှ  ် က က ယခ်စ င ခ် ှ ကမ်ှုခြျားပခငျ်ားသည် ခဖ ်ထိုတအ်တည်ပြျုပခငျ်ားအတ က် 

အဓ ကခသ  ခ ကတ်စ်ရြ်ပဖစ်သည် - နစ်န သူအ ေး ရြ ်ထုတ်အတည်ပြ ပခငေ်းသည် ပြစ်ဒဏမ်ခ မှတ်ပခငေ်းအတွက် 

မပြစ်မရန အရ ေးြါသည်သ မက ပြစ်ဒဏ်မခ မှတ်ပခငေ်းသည်လည်ေး နစ်န သူအ ေး ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ပခငေ်းကြို 

အရထ က်အကူပြစ်ရစသည်။ နစ်န သူမ  ေးကြို ပြစ်မှုက  ေးလွနသ်ူမ  ေးအပြစ် ဆက်ဆြံါက ၎ငေ်းတြို  အရနပြင  ်  တြ်ြွ ွဲ့ထံမှ 

အကူအည ရတ ငေ်းခံပခငေ်း သြို  မဟုတ်   တြ်ြွ ွဲ့ နငှ  ်ရပြ ဆြိုဆက်ဆပံခငေ်းကြို ရရှ ငလ်ွှ လြိုကကသည်။ ဆန  က် ငဘ်က်အရနပြင  ်

နစ်န သူမ  ေးကြို က  ေးလွနသ်ူမ  ေးအပြစ် ဆက်ဆပံခငေ်းအစ ေး နစ်န သူအပြစ် သတ်မှတ် ဆက်ဆ၍ံ က ကွယ် 

ရစ င ရ်ရှ က်ရြေးငြ ေး ၎ငေ်းတြို  သည် လူကုနက်ူေးခံ ပခငေ်း ပြစ်စဉတစ်ရလျှ က် က  ေးလွနခ်   ရသ  ဥြရဒနငှ မ်ည သည ် 

လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ခ မှတ်ပခငေ်းမှ ကငေ်းလွတ်ြြိုငခ်ွင ရ်ှြိရကက ငေ်းကြို အသြိရြေးြါက နစ်န သူမ  ေးအရနပြင  ်

အ ဏ ြြိုငမ်  ေးနငှ  ် ခ ြိတ်ဆက်ရဆ င ွ်က် န ် ြြိုမြိုဆနဒရှြိလ ငြ ေး ထြိရ  က်ရသ  ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ပခငေ်းကြို 

ရဆ င ွ်က်နြိငု ်န ် လမ်ေးခငေ်းရြေးသည်။ နစ်န သူကြို က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်ပခငေ်းနငှ  ် ရထ က်ြံ ကူည ပခငေ်း 

ရဆ င ွ်က်  တွင ် အခွင အ်ရ ေးအရပခပြ  ခ ဉေးကြ်နည်ေးမ  ေး အသံုေးခ ပခငေ်း၏ အရ ေးြါြုံကြို ဤလက်ရတွွဲ့အရပခအရန 

မ  ေးက မ ေးရမ ငေ်းထြိေုးရြ ်ပြရနသည်။ တက်ရ  က်ြါဝငသ်ူမ  ေးက ဤအရပခအရနမ  ေးနငှ  ် စြ်လ ဉေး၍ 

မှတ်ခ က်ပြ ရဆွေးရနေွးခ  သည်မှ  နစ်န သူအ ေး ရြ ်ထတု်အတည်ပြ   တွင ် ကကံ ရတွွဲ့ သည ် အဓြိက အခက်အခ  

တစ် ြ်မှ  နစ်န သူအမ  ေးအပြ ေးသည် အ ဏ ြြိုငမ်  ေးနငှ  ် ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်လြိုမှု မရှြိ၍ပြစ်ရစ ခြိုလှုံရ ေး 

စခနေ်းမ  ေးတွင ် မရနထြိုငလ်ြို၍ပြစ်ရစ နစ်န သူမ  ေးအပြစ် ရြ ်ထတု်အတည်ပြ ခံလြိုသည ်ဆနဒ မရှြိနြိငုပ်ခငေ်း ပြစ်သည်။ 

နစ်န သူမ  ေးသည် နစ်န သူအပြစ် ဆက်ဆခံံ ပခငေ်းအစ ေး ပြစ်မှုက  ေးလွနသ်ူအပြစ် ဆက်ဆံခံ ပခငေ်းကြို ရ ွေးခ ယ် န ်

ဆနဒရှြိရနြါက ထငရ်ှ ေးသည ်အခ က်မှ  လက်ရှြိခ မှတ်ထ ေးသည ် က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်မှုနငှ  ်ရထ က်ြံ ကူည မှုရြေးပခငေ်း 

ြုံစံမ  ေးကြို အရဆ တလ င ်ပြနလ်ည်ဆနေ်းစစ် န ်လြိုအြ်ရနပခငေ်းြင ်ပြစ်သည်။  
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နစန် သအူ ်း ပပစဒ်ဏ်ခ မှတပ်ခင််းဆြိိုငရ်  လကခ်တွွေ့အခပခအခနမ  ်း 

လကခ်တ ွဲ့အခပခအခန၌ နစ်န သမူ  ျားက ို ပြစ်မှုအမ  ျုျားမ  ျုျားအတ က ် ပြစ်ဒဏ်ခ မှတထ် ျားသည် - အပခ ေးရဒသမ  ေးနငှ  ်

ASEAN ရဒသတွင ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ြမ်ေးဆ ေးပခငေ်း၊ စွ ခ က်တငပ်ခငေ်း၊ တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်းနငှ  ် ပြစ်မှုထငရ်ှ ေး 

စ  ငပ်ခငေ်းတြို   ရဆ င ွ်က်သည ် ပြစ်မှုမ  ေးအနက် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေး၊ ပြည ်တနဆ် ပြ ပခငေ်းနငှ  ်

ဆက်န ွှယ်ရနသည ် ပြစ်မှုမ  ေးသည် အမ  ေးဆံုေးပြစ်ရကက ငေ်း ဤရလ လ ခ က်တွင ် အတည်ပြ ရတွွဲ့ ရှြိခ  သည်။ 

မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအြါအဝင ် ၎ငေ်းတြို  ကြို လူကုနက်ူေး၍ အဓမမက  ေးလွနရ်စသည ်   ဇဝတ်ပြစ်မှုမ  ေး 

အတွက် နစ်န သူမ  ေးကြို တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်းလည်ေး ရှြိသည်။ နစ်န သူမ  ေးသည် ကြိုယ်ထြိလက်ရ  က ်တြိုက်ခြိုက်မှု 

သြို  မဟုတ ် လူရသမှု အြါအဝင ် ၎ငေ်းတြို  အရနပြင  ် လူကုနက်ူေးခံ သည ် အရပခအရနမှ လွတ်ရပမ က် န ် ကကြိ ေးြမ်ေး  ၌ 

က  ေးလွနမ်ြိသည ် ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း ခံ သည်။ ထြို  အပြင ် နစ်န သူမ  ေးသည် ၎ငေ်းတြို  ၏ 

နစ်န သူအပြစ်မှ လွတ်ရပမ က် န ် ကကြိ ေးြမ်ေးသည ်အရနပြင  ် လူကုနက်ူေးသည ် ရဆ င ွ်က်ခ က်မ  ေးကြို ရပြ ငေ်းလ  

ရဆ င ွ်က်ြါက လူကုနက်ူေးမှုဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးပြင  ် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း ခံ သည်။16 ငါေးလုြ်ငနေ်းမှ 

လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေး၊ စ  ွက်စ တမ်ေးနငှ  ် လုြ်သ ေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအပြင ်

တ  ေးမဝင ် အထြိနေ်းအကွြ်မ   (IUU) ငါေးြမ်ေးဆ ေးပခငေ်းအတွက် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းကြို နြိငုင်မံ  ေးစွ က အဓြိကပြဿန  

တစ် ြ်အပြစ် ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးက အကကမ်ေးြက်သမ ေးမ  ေးနငှ  ် အြိမ်ရထ ငပ်ြ  န ် အဓမမ 

ြြိအ ေးရြေးခံခ   ငြ ေး မြိမြိကြိုယ်တြိုင ် အကကမ်ေးြက်သမ ေးပြစ်လ သည ် အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးနငှ  ် ကရလေးသူငယ်မ  ေး အြါအဝင ်

အကကမ်ေးြက်မှုနငှ သ်က်ဆြိုငသ်ည ် ပြစ်မှုမ  ေး က  ေးလွန ်န ် လူကုနက်ူေးခံခ   သည ် နစ်န သူမ  ေးနငှ  ် စြ်လ ဉေးသည ် 

အမှုမ  ေးတွင ်ကကံ ရတွွဲ့ သည ် အခက်အခ မ  ေးကြိုလည်ေး ရထ က်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။17  

လ ငလ်ိုြ်ငန်ျားကဏ္ဍမှ အမ  ျုျားသမီျားမ  ျားအ ျား ရ ဇဝတသ် ျားအပဖစ် စီရငရ်န် လကူိုန်ကျူားမှု ဆန  ်က ငတ် ိုကဖ် ကခ်ရျား 

ဥြခဒက ို အလ  သံိုျားစ ျားပြျုပခငျ်ား - လြိငလ်ုြ်ငနေ်းကဏ္ဍမှ အမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးအ ေး တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေး နအ်တွက် လူကုနက်ူေးမှု 

ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေး ဥြရဒကြို အလွ သံုေးစ ေးပြ ပခငေ်းနငှ စ်ြ်လ ဉေးသည ် ပြဿန မ  ေးကြို တငပ်ြ ရဆွေးရနေွးခ  ကကငြ ေး 

အဆြိုြါအမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးတွင ် လူကုနက်ူေးခံ သည ်နစ်န သူ ပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသူမ  ေးနငှ  ် ၎ငေ်းတြို  အပြင ် အပခ ေးသူမ  ေးလည်ေး 

ြါဝငန်ြိငုက်  အဆြိုြါအမ ြိ ေးသမ ေးမ  ေးကြို လူကုနက်ူေးမှုဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြို စစ်ရဆေးပခငေ်းရကက င  ်

ဒဏရ်ကကေးတြ်ပခငေ်းမှသည် ြမ်ေးဆ ေးထြိနေ်းသြိမ်ေးပခငေ်း သြို  မဟုတ် ပြည်နငှဒ်ဏရ်ြေးပခငေ်း၊ သြို  မဟုတ် အခ ြိ ွဲ့အရပခအရန 

မ  ေးတွင ်ကြိုယ်က ယန က ငရ်စသည ် ပြစ်ဒဏရ်ြေးပခငေ်းအထြိ ကကံ ရတွွဲ့ နြိငုသ်ည်။ လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးနငှ  ်

အပခ ေး ထြိခြိုက်လွယ်ြုဂ္ဂြိ လ်မ  ေးကြို တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း ပြ မြိနြိငုသ်ည ် အနတ  ယ်အ ေး ရလျှ  ခ  နအ်တွက် 

ဥြရဒမ  ေးအ ေး ပြငဆ်ငမွ်မ်ေးမံ န၊် လြိငလ်ုြ်သ ေးမ  ေးအတွက်   ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေး အ ငေ်းအပမစ်မ  ေး 

အသံုေးပြ မှုကြို ရရှ ငလ်ွှ  နန်ငှ  ် ထြိအုစ ေး လူကုနက်ူေးသူမ  ေးနငှ  ် အပခ ေး ကက ေးရလေးသည ်ပြစ်မှုမ  ေးက  ေးလွနရ်သ  

  ဇဝတ်သ ေးမ  ေးကြို တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေး န ် ဂ္ရုပြ အရလေးရြေးသင ရ်ကက ငေ်း အကကံပြ ခ က်မ  ေးကြို တငပ်ြရဆွေးရနေွး 

ခ  ကကသည်။  

ASEAN ပြငြ် ှ  ဥြခဒြ ိုငန်ကမ်  ျားတ င ် အြါအဝင ် ပြည်ြန ိုငင်မံ  ျားမှ န ိုငင်သံ ျားမ  ျားအ ျား ပြစ်ဒဏ်ခ မှတပ်ခငျ်ား - 

ကရလေးသူငယ်မ  ေး အြါအဝင ် ASEAN အြွ ွဲ့ဝငန်ြိငုင်မံ  ေးမှ နြိငုင်သံ ေးမ  ေးကြို အတငေ်းအဓမမ အြိမ်ရထ ငပ်ြ ရစပခငေ်း၊ 

  ဇဝတ်မှုမ  ေး အဓမမက  ေးလွနရ်စပခငေ်း၊ ငါေးြမ်ေးလုြ်ငနေ်း၊ ရြ  ်ရပြရ ေးလုြ်ငနေ်း၊ လြိငလ်ုြ်ငနေ်းနငှ  ် အပခ ေးလုြ်ငနေ်းမ  ေး 

အဓမမရဆ င ွ်က်ရစပခငေ်းတြို  အတွက် လူကုနက်ူေးခံ ငြ ေးရန က် ပြည်ြတွင ် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးခံ ပခငေ်းမ  ေး ရှြိခ  သည်။ 

တ  ေးမဝင ်ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်းရနထြိငုပ်ခငေ်းကြို   ဇဝတ်မှုအပြစ် သတ်မှတ်ငြ ေး တ  ေးမဝင ်ရရွှွဲ့ရပြ ငေ်း ရနထြိငုသ်ူမ  ေးအ ေး က      

   
16 For a breakdown of typologies of offence as status offences, consequential offences, liberation offences, see 
Andreas Schloenhardt & Rebekkah Markey-Towler, “Non-Criminalisation of Victims of Trafficking in Persons – 
Principles, Promises, and Perspectives”, Groningen Journal of International Law, vol 4(1) (2016), 10-38 at 13-15. 
17 For a comprehensive list of offences that victims have been criminalized for, see Annex 1. 
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ရှုတ်ခ ရသ  ဓရလ ရှြိသည ် ဥြရဒြြိုငန်က်မ  ေးတွင ် ဤအနတ  ယ်ပြစ်နြိငုရ်ပခသည် ြြိုမြို ဆြိုေး ွ ေးငြ ေး တ  ေးမဝငသ်ည ် 

အရပခအရနမ  ေးသြို   က ရ  က်ရနရသ  လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးသည်  ည် ွယ် ငေ်းမရှြိဘ    ဇဝတ်သ ေးအပြစ် 

သတ်မှတ်ခံ သည ် အက ြိ ေးဆက်မ  ေး ကကံ ရတွွဲ့ နြိငုသ်ည်။ ဤရဆွေးရနေွးဝြိုငေ်းမ  ေးတွင ် ASEAN ရဒသအတွငေ်းနငှ  ်

ရဒသပြငြ် နစ်ှမ ြိ ေးလံုေး၌ ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်အရပခခံမူဆြိုင ်  ြူေးရြါငေ်းရဆ င ွ်က်ပခငေ်းကြို ြြိုမြိုခြိုငမ် ရစ န ်အ ေးပြည ် 

လုြ်ရဆ ငပ်ခငေ်း၏ အရ ေးြါြုံနငှ  ် မည်သည ်အရပခအရနတွင ် လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူအပြစ် သတ်မှတ်မည်နငှ  ်

မည်သည ်အရပခအရနတွင ် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူ သက်ရ  က်အက ံ ေးဝငသ်ည်နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ န ေးလည် 

သရဘ ရြါက်မှုကြို သဟဇ တရှြိရအ င ်ရဆ င ွ်က် န ်လြိုအြ်ရကက ငေ်းကြို အရလေးအနက် ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။  

ကခလျားသငူယမ်  ျားအ ျား ပြစဒ်ဏ်ခ မှတပ်ခငျ်ား - ကရလေးသူငယ်မ  ေးအရနပြင  ် အပခ ေးကရလေးသူငယ်မ  ေးအ ေး 

လူကုနက်ူေးပခငေ်း အြါအဝင ် ၎ငေ်းတြို  လူကုနက်ူေးခံ သည ် ပြစ်စဉတစ်ရလျှ က် က  ေးလွနခ်   ရသ  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် 

တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်း ခံခ   သည ် သ ဓကမ  ေးကြို ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ အဆြိုြါ တ  ေးစွ ဆြို စစ်ရဆေးပခငေ်းမ  ေး၏ 

ဇ စ်ပမစ်သည် ကရလေးသူငယ်မ  ေးအ ေး အသက်ပြည ်ငြ ေးသူမ  ေးအပြစ် မှ ေးယွငေ်းသတ်မှတ်ပခငေ်းနငှ  ် ဆက်လက်၍ 

၎ငေ်းတြို  အ ေး လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအပြစ် ရြ ်ထတု်အတည်ပြ မှု မရှြိပခငေ်းတြို   ပြစ်နြိငုသ်ည်။ ဤအခ က်တွင ်

စစ်ရဆေးစြိစစ်ပခငေ်းနငှ  ် ရြ ်ထုတ်အတည်ပြ ပခငေ်း လုြ်ငနေ်းစဉမ  ေး ရဆ င ွ်က်  ၌ အသက်မပြည ်ရသေးသူအပြစ် 

ယူဆသတ်မှတ်ဆက်ဆပံခငေ်း၏ အရ ေးြါြုံကြို အရလေးရြေးရြ ်ပြထ ေးသည်။ အခ ြိ ွဲ့ ပြစ်စဉမ  ေးတွင ် ကရလေးသူငယ်-

နစ်န သူ-က  ေးလွနသ်ူမ  ေးကြို လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအပြစ် သတ်မှတ်ပခငေ်းအစ ေး ‘ဥြရဒခ ြိ ေးရြ က်သည ် 

ကရလေးသူငယ်မ  ေး’ အပြစ် သတ်မှတ်ထ ေးနြိငုသ်ည ် ပြဿန ကြို ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကငြ ေး ဤသြို  သတ်မှတ်ပခငေ်းမှ  

ကရလေးသူငယ်မ  ေးအတွက် ဆြိုေးက ြိ ေးသ ပြစ်ရစနြိငုသ်ည်။ ကရလေးသူငယ်-က  ေးလွနသ်ူမ  ေးအ ေး ဆက်ဆပံခငေ်းနငှ  ်အဆြိုြါ 

ကရလေးသူငယ်မ  ေးအနက်မှ လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးကြို ပြစ်ဒဏခ် မှတ်မြိနြိငုပ်ခငေ်းတြို  နငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ 

ဆံုေးပြတ်  တွင ်   ဇဝတ်မှုက  ေးလွနပ်ခငေ်းအတွက် တ ဝနယ်ူ န ် သတ်မှတ်ထ ေးသည ် အသက်အ ွယ်ကြို ထည ်သွငေ်း 

စဉေးစ ေး နလ်ည်ေး လြိုအြ်ငြ ေး ဤအခ က်ကြို ရဆွေးရနေွးကက န ်လြိုအြ်နြိငုသ်ည်။  

နစ်န သမူ  ျားအ ျား ပြစ်ဒဏ်ခ မှတပ်ခငျ်ားက ို လကူိုန်ကျူားသမူ  ျားက အသံိုျားခ ပခငျ်ား -  လူကနုက်ူေးသူမ  ေးသည် ၎ငေ်းတြို   

ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ခံ နြိငုသ်ည ် အနတ  ယ်ကြို ကကံ ရတွွဲ့ နြိငုရ်ပခအ ေး ရရှ ငလ်ွှ ၍ နစ်န သူမ  ေးထ ံ လမ်ေးလွှ ရြေး န ်

(မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးက  သြို  ) ပြစ်မှုမ  ေးတွင ် နစ်န သူမ  ေး ြါဝငရ်ဆ င ွ်က်ပခငေ်းကြို အသံုေးခ နြိငုသ်ည်။ 

ထြို  အပြင ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ထြိနေ်းခ  ြ် နအ်တွက် နည်ေးဗ  ဟ အရနပြင  ် လူဝငမ်ှုကက ေးကကြ်ရ ေးဆြိုင ်  သြို  မဟုတ် 

လုြ်သ ေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ခံ နြိငုရ်ကက ငေ်း ငခြိမ်ေးရပခ က်ပခငေ်းကြိုလည်ေး အသံုေးခ နြိငုသ်ည်။ 

အ ဏ ြြိုငမ်  ေးက နစ်န သူမ  ေးကြို ပြစ်မှုက  ေးလွနသ်ူမ  ေးက  သြို   ဆက်ဆသံည ်အရပခအရနမ  ေးတွင ် ၎ငေ်းတြို  က 

လူကုနက်ူေးသူမ  ေး၏ အဆြိုမ  ေး မှနက်နရ်ကက ငေ်း သက်ရသထရူြေးသက  သြို  ြင ် ပြစ်သည်။ ရခါငေ်းြုံပြတ်သူမ  ေးက 

ရဝြနမ်ှုမ  ေးကြို ခ  ြ်ငငြိမ်ေးရစ နအ်တွက် အသရ ြ က်ပခငေ်းဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးကြိုြင ် အသံုေးခ နြိငုသ်ည်။ ထြိသုြို  ရသ  

ပြစ်စဉမ  ေးတွင ် အ ဏ ဟနခ် က်မည မျှပခငေ်းမှ  အထငအ်ရှ ေးြငပ်ြစ်က  လူကုနက်ူေးသူမ  ေးနငှ  ် ရခါငေ်းြုံပြတ်သည ် 

အလုြ်ရှငမ်  ေးသည် ၎ငေ်းတြို  အရြေါ် ရငရွကကေးနငှ  ်အပခ ေးအ  မ  ေးအတွက် မှ ခြိုရန နြိငုသ်ည ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ဥြရဒအ  

အရ ေးယူရဆ င ွ်က် န ်လြိုအြ်ရသ အ ငေ်းအပမစ်မ  ေးကြို မ  ေးစွ ြြိုမြိုြြိုငဆ်ြိုငထ် ေးကကသည်။  

အစ ိုျားရအရ  ှ မ  ျားက ပြစ်ဒဏ်ခ မှတပ်ခငျ်ားက ို အဂတ လ ိုကစ် ျားရန် သ ို  မဟိုတ ် လ ယလ်မ်ျားလ ိုကရ်န် အသံိုျားပြျုပခငျ်ား - 

အခ ြိ ွဲ့ရသ ပြစ်စဉမ  ေးတွင ် အစြိုေး အ  ရှြိမ  ေးက အဂ္တြိလြိုက်စ ေး န ် သြို  မဟုတ် လွယ်လမ်ေးလြိုက် နအ်တွက် 

ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ပခငေ်း သြို  မဟုတ် ခ မှတ်မည်ဟု ငခြိမ်ေးရပခ က်ပခငေ်းကြို ရဆ င ွ်က်နြိငုရ်ကက ငေ်း ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ 

အဂ္တြိလြိုက်စ ေး နအ်တွက် နည်ေးလမ်ေးအပြစ် အသံုေးခ   တွင ် အ  ရှြိမ  ေးသည် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ၎ငေ်းတြို  ထ ံ (ဥြမ  

တ  ေးမဝင ်နယ်စြ်ပြတ်ရက  ် န ်သြို  မဟုတ ်လြိငလ်ုြ်သ ေးအပြစ် ဆက်လက်လုြ်ကြိုင ်န)် လ ဘမ်ထြိေုးြါက သြို  မဟုတ် 

လြိငြ်ြိုငေ်းဆြိုင ်  ဝနရ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး မလုြ်ကြိုငရ်ြေးြါက ပြစ်ဒဏမ်  ေးခ မှတ်မည်ဟု ငခြိမ်ေးရပခ က်မှုမ  ေး ရှြိခ  ရကက ငေ်း 
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ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ လွယ်လမ်ေးလြိုက် န ် နည်ေးလမ်ေးအပြစ် အသံုေးခ   တွင ် ဥြမ တစ်ခု ရြ ်ပြ ရသ ် 

ပြစ်ဒဏခ် မှတ်မည်ဟု ငခြိမ်ေးရပခ က်ပခငေ်း သြို  မဟုတ် ခ မှတ်ပခငေ်းကြို အက ြိ ေးပြစ်ထနွေ်းရစ နအ်တွက် အသံုေးပြ နြိငုရ်ကက ငေ်း 

ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ  ငြ ေး နစ်န သူပြစ်နြိငုရ်ပခရှြိသူမ  ေးအ ေး ြမ်ေးဆ ေးထြိနေ်းသြိမ်ေးထ ေးပခငေ်းပြင  ် နစ်န သူမ  ေးအ ေး ၎ငေ်းတြို  ၏ 

မူလနြိငုင်မံ  ေးသြို   ပြနလ်ည်ြြို  ရဆ င၍် လူကုနက်ူေးသူမ  ေးနငှ  ် ဆန  က် င၍် သက်ရသထကွ်ဆြို န ် စ စဉရဆ င ွ်က် 

ရြေးပခငေ်းအတွက် ကုနက် မည ် ကုနက် စ ြိတ်နငှ  ်အ ေးထတု် မှုမ  ေးကြို ရရှ ငလ်ွှ နြိငုမ်ည်ပြစ်သည်။  

လကူိုန်ကျူားခံရသည ် နစ်န သမူ  ျားသည် မူျားယစ်ခဆျားဝါျားဆ ိုငရ်  ပြစ်မှုမ  ျားအတ က ် တရ ျားစ  ဆ ိုစစ်ခဆျားပခငျ်ားက ို 

ရငဆ် ိုငရ်န ိုငသ်ည ်အနတရ ယ် ပမင မ် ျားပခငျ်ား - ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးသည် လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးသည် 

အငယ်စ ေးပြစ်မှုမ  ေးမှစ၍ ပြငေ်းထနရ်သ ပြစ်ဒဏ်မ  ေး ခ မှတ်ခံ နြိငုသ်ည ် ကက ေးရလေးရသ  ပြစ်မှုမ  ေးအထြိ 

ပြစ်မှုအမ ြိ ေးမ ြိ ေးြါဝငသ်ည ် မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် တ  ေးစွ ဆြိုစစ်ရဆေးပခငေ်းခံ နြိငုသ်ည ် အနတ  ယ်ကြို 

ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးနငှ စ်ြ်လ ဉေး၍ တငေ်းက ြ်စွ  တ ဝနခ်ံရစသည ် ရဒသတွငေ်း 

က င သ်ံုေးရသ  နည်ေးဟနန်ငှ စ်ြ်လ ဉေးသည ် ရြ ်ပြရဆွေးရနေွးခ က်မ  ေးနငှ  ် လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးအရြေါ် 

‘မူေးယစ်ရဆေးဝါေး ဆန  က် ငရ် ေးတြိုက်ြွ ’ က ထြိခြိုက်သက်ရ  က်ရစသည ် အက ြိ ေးဆက်မ  ေးကြို ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ 

ဤတွင ် မှတ်ခ က်ပြ ရဆွေးရနေွး မည်မှ  တ  ေးရ ေးတ ဝနရ်ှြိသူမ  ေးအရနပြင  ် ြုဂ္ဂလသရဘ အ  ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်

အရပခခံမူကြို လက်ရတွွဲ့က င သ်ံုေး န ် စြိတ်ဆနဒရှြိလျှငြ်င ် တ  ေးရ ေးလုြ်ငနေ်းစဉတစ်ရလျှ က် ြါဝငလ်ုြ်ရဆ ငသ်ည ် 

ြါဝငရ်ဆ င ွ်က်သူမ  ေးအ ေးလံုေးကြို အလ ေးတူ လြိုက်လံက င သ်ံုေး န ် သြိမ်ေးသွငေ်း နမှ်  မပြစ်နြိငုရ်ြဟု ဆြိုနြိငုသ်ည်။ 

ထြို  ရကက င  ်လက်ရတွွဲ့အရပခအရနတွင ် မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုက  ေးလွန ်န ်လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးသည် 

အလွနက်က ေးရလေးရသ  အနတ  ယ်နငှ  ် ငဆ်ြိုငရ်နကက နြိငုသ်ည်။  

က ိုယက် ယန က ငခ်စသည ် ပြစ်ဒဏ်နငှ  ်ခသဒဏ် - နစ်န သူမ  ေးသည် လူကုနက်ူေးခံခ   ငြ ေး က  ေးလွနခ်   သည ်   ဇဝတ် 

လုြ် ြ်မ  ေးအတွက် ပြငေ်းထနရ်သ  ပြစ်ဒဏ်မ  ေးကြို ကကံ ရတွွဲ့ နြိငုသ်ည်။ ဤပြစ်ဒဏ်မ  ေးတွင ် လြိငလ်ုြ်ငနေ်းကဏ္ဍ၌ 

ဝငရ်  က်လုြ်ကြိုငပ်ခငေ်းရကက င  ် ကြိုယ်က ယန က ငရ်စသည ် ပြစ်ဒဏခ် မှတ်ခံ ပခငေ်းမှသည် မူေးယစ်ရဆေးဝါေး 

သယ်ရဆ ငသ်ူမ  ေးအပြစ် ရခါငေ်းြုံပြတ်ခံ ၍ ရသဒဏခ် မှတ်ခံ ပခငေ်းအထြိ အမ ြိ ေးမ ြိ ေး ြါဝငန်ြိငုသ်ည်။ ASEAN 

အြွ ွဲ့ဝငန်ြိငုင်မံ  ေးအနက် ထက်ဝက်သည် မူေးယစ်ရဆေးဝါေးဆြိုင ်  ပြစ်မှုမ  ေးအတွက် ရသဒဏခ် မှတ်ပခငေ်းကြို 

က င သ်ံုေးသည်။ ရဆွေးရနေွးဝြိုငေ်းမ  ေးတွင ်Mary Jane Veloso အြါအဝင ်ရသဒဏခ် မှတ်ခံ ငြ ေးရန က် စ  ငမ်ည ်အခ ြိနက်ြို 

ရစ င ဆ်ြိုငေ်းရန သည  ် လူကုနက်ူေးခံ ရသ  နစ်န သူမ  ေးအရကက ငေ်းကြို ရဆွေးရနေွးခ  ကကသည် (စ ကွက် ၅ ကြို ကကည ်ြါ)။ 

ြါဝငတ်က်ရ  က်သူမ  ေးက အဆြိုြါပြစ်စဉမ  ေးကြို ရထ က်ခ င ၍် ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူအ ေး လက်ရတွွဲ့ 

က င သ်ံုေး န ်အရဆ တလ င ်အရက ငအ်ထည်ရြ ် န ်လြိုအြ်ရကက ငေ်း ရှငေ်းပြရဆွေးရနေွးခ  ကကသည်။ 

 

ပပစဒ်ဏ်လတွင်ငြိမ််းခွင  ်အခပခခံမူအ ်း လကခ်တွွေ့အခက ငအ်ထညခ်ဖ ်ပခင််းဆြိိုငရ်  

အကကပံပျုခ ကမ်  ်း 

  ဇဝတ်ဆြိုင ်  တ  ေးမျှတရ ေး လုြ်ငနေ်းစဉအဆင ဆ်င တ်ွင ် ဥြရဒ၊ မူဝါဒနငှ  ် က င သ်ံုေးမှုအရလ အထမ  ေးပြင  ်

ပြစ်ဒဏလ်ွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ် အရပခခံမူအ ေး လက်ရတွွဲ့အရက ငအ်ထည်ရြ ်ပခငေ်းကြို ြြိုမြိုခြိုငမ် ရအ င ် ရဆ င ွ်က်နြိငု ်န ်

ရအ က်ရြ ်ပြြါ အကကံပြ ခ က် ၂၆ ခ က်ကြို ရြ ်ပြထ ေးြါသည်။ အကကံပြ ခ က် တစ်ခုခ ငေ်းစ အတွက် လမ်ေးညွှနခ် က်ကြို 

ရလ လ ခ က်၏ အြြိုငေ်း ၃ တွင ်ရြ ်ပြထ ေးြါသည်။  
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ခဖ ်ထိုတအ်တည်ပပျုပခင််းနငှ  ်စံိုစမ််းစစ်ခဆ်းပခင််း 

၁။ ပပစ်မှုကျူ်းလွနသူ်မျာ်းအပြစ်  က ြုဘတွွဲ့ရသူမျာ်းအနက် လူကုနက်ူ်းခ ရသည်  နစ်နာသူ ပြစ်နိငုဘ်ပခရှိသူမျာ်းကို ဘြာ်ထုတ် 

အတည်ပပြုနိငုရ်န ်ကနဦ်းတ ု  ပပနဘ်ဆာငရွ်က်သည ် အရာရှိမျာ်းကုိ စွမ််းဘဆာငရ်ည် ပမြှင တ်ငဘ်ပ်းပါ။ 

၂။ လူကုနက်ူ်းသူမျာ်း အသ ု်းပပြုသည်  ထိန််းချြုပ်မှုနည််းလမ််းမျာ်းနငှ်  နစ်နာသူမျာ်းအဘပေါ် ၎င််းတုိ  ၏ အကျိြု်းသက်ဘရာက်မှု 

တုိ  အာ်း တရာ်းဥပဘဒစုိ်းမုိ်းဘရ်း အရာရှိမျာ်း၏ နာ်းလည်မှုကုိ ပုိမုိခိုငမ်ာဘစရန ်ပမြှင တ်ငဘ်ပ်းပါ။ 

၃။ ‘ကုိယ်လုပ်ကုိယ်ခ ရဘသာ’ သို  မဟုတ် ‘စာနာရနအ်ဘ ကာင််းမရှိဘသာ’ လူကုနကူ််းခ ရသည်  နစ်နာသူမျာ်းနငှ်  

ပတ်သက်သည်  လဲွမှာ်းသည် အပမငမ်ျာ်းနငှ်  ယူဆချက်မျာ်းကုိ စိနဘ်ခေါ်တုိက်ြျက်ပါ။ 

၄။ လူကုနက်ူ်းခ ရသည် နစ်နာသူ ပြစ်နိငုဘ်ပခရှိဘသာ ပပစ်မှုကျူ်းလွနသူ်မျာ်းကို စစ်ဘဆ်းစိစစ်ပခင််း ဘဆာငရွ်ကရ်နအ်တွက် 

ထိဘရာက်စွာနငှ်  ကျွမ််းကျငစွ်ာ လ ဲဘပပာင််းဘပ်းပါ။ 

၅။ လူကုနက်ူ်းခ ရသည် နစ်နာသူ ပြစ်နိငုဘ်ပခရှိသည်  ပပစ်မှုကျူ်းလွနသူ်မျာ်း၏ ပပစ်မှုနငှ်  လူကုနက်ူ်းသူ ပြစ်နိငုဘ်ပခရှိသူတုိ  ၏ 

စီမ လုပ်ဘဆာငမ်ှုအ ကာ်း ချိတ်ဆက်ဘနမှုမျာ်းကို ကကိြုတငဦ််းစွာ စ ုစမ််းစစ်ဘဆ်းပါ။ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

တရ ်းစွဲဆြိိုစစ်ခဆ်းပခင််း 

၁၀။ လူကုနက်ူ်းခ ရသည်  နစ်နာသူမျာ်းအဘနပြင  ်မဘလျာ်မကန ်တရာ်းစဲွဆို 

စစ်ဘဆ်းခ ရနိငုသ်ည ် အနတရာယ်ကုိဘလျှာ ချရန ်ဥပဘဒကိ ုပပငဆ်ငပ်ါ။ 

၁၁။ တရာ်းေငဘ်ြာ်ထုတ်အတည်ပပြုပခင််း လုပ်ငန််းစဉမျာ်းကို ဘဆာငရွ်က် 

ပပီ်းဘပမာက်ကာ ရှင််းလင််းစွာ ရှင််းပပသရိှိပပီ်းမှသာ လူကုနက်ူ်းခ ရသည်  

နစ်နာသူတစ်ဦ်းအာ်း တရာ်းစဲွဆိုစစ်ဘဆ်းရန ်ဆ ု်းပြတ်သည်  မည်သည်  

ဆ ု်းပြတ်ချက်ကိုမဆို ချမှတ်ဘစရန ်ဘဆာငရွ်က်ပါ။ 

၁၂။ နစ်နာသူအပြစ်သတ်မှတ်ပခင််းနငှ်  ပပစ်ဒဏလွ်တ်ပငမ်ိ်းခွင် အ ကာ်း 

ဆက်န  ယ်မှုကို ရှင််းပပပါ။ 

၁၃။ အစြိုေး ရရှွဲ့ရနမ  ေးသည် ၎ငေ်းတြို  လုြ်ရဆ ငန်ြိငုသ်ည ် ဆံုေးပြတ်ြြိုငခ်ွင  ်

မ  ေးနငှ  ်အဆြိုြါ ဆံုေးပြတ်ြြိုငခ်ွင မ်  ေးအ ေး မည်သြို  က င သ်ံုေး မည်ကြို 

န ေးလည်ရစ န ်ဂ္ရုပြ ရဆ င ွ်က်ြါ။  

၁၄။ အစြိုေး ရရှွဲ့ရနမ  ေး၊ အထူေးသပြင  ်လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူ မ  ေးက 

အမ  ေးအ ေးပြင  ်က  ေးလွနတ်တ်သည ် ပြစ်မှုမ  ေးကြို တ  ေးစွ ဆြို 

စစ်ရဆေးပခငေ်းအ ေး အထူေးပြ လုြ်ရဆ ငသ်ည ် အစြိုေး ရရှွဲ့ရနမ  ေးကြို 

လူကုနက်ူေးမှု ဆန  က် ငတ်ြိုက်ြ က်ရ ေးဆြိုင ်  ရလ က င သ်ငက်က ေး 

ရြေးပခငေ်းကြို ရဆ င ွ်က်ြါ။ 

၁၅။ ပြစ်ဒဏလွ်တ်ငငြိမ်ေးခွင  ်အရပခခံမူအ ေး က င သ်ံုေး  တွင ်လူကုနက်ူေးပခငေ်း၌ 

နစ်န သူ၏ သရဘ တူည မှုသည် အ  ရ  က်ပခငေ်းမရှြိရကက ငေ်း 

အခြိုငအ်မ  သြိရှြိန ေးလည်ရစ န ်ရဆ င ွ်က်ြါ။  

ဖမ််းဆ ်းပခင််းနငှ  ်စွဲခ က်တငပ်ခင််း 

၆။ ြမ််းဆီ်းပခင််းသည် လူကုနက်ူ်းခ ရသည်  

နစ်နာသူမျာ်းနငှ်  လူကုနက်ူ်းမှုအာ်း 

ရာဇေတ်ဆိုငရ်ာ တရာ်းစီရငဘ်ရ်းအဘပေါ် 

မည်သို  အကျိူ်းသက်ဘရာက်မှုရှိဘ ကာင််း 

ကနဦ်းတ ု  ပပနဘ်ဆာငရွ်က်သည်  အရာရှိမျာ်း 

နာ်းလည်ဘစရန ်ဘဆာငရွ်က်ပါ။  

၇။ ကနဦ်းတ ု  ပပနဘ်ဆာငရွ်က်သည်  အရာရှိမျာ်းက 

၎င််းတုိ  ၏ ကုိယ်ပုိငဆ် ု်းပြတ်ခွင် မျာ်းနငှ်  

၎င််းဆ ု်းပြတ်ခွင် မျာ်းအာ်း မည်သို   

ကျင် သ ု်းရမည်ကုိ နာ်းလည်ဘစရန ်

ဘဆာငရွ်က်ပါ။ 

၈။ ပပစ်ဒဏလွ်တ်ပငမ်ိ်းခွင်  အဘပခခ မူကို 

ကျင် သ ု်းဘစဘရ်းအတွက် ဥပဘဒစုိ်းမုိ်းဘရ်း 

အရာရှိမျာ်းကို မက်လ ု်းဘပ်းပါ။ 

၉။ ြမ််းဆီ်းသည ် အရာရှိမျာ်းက ြမ််းဆီ်းခ ရသူမျာ်း 

အဘပေါ် ထာ်းရှိလိုက်နာရမည်  တာေနမ်ျာ်းကို 

နာ်းလည်ဘစရန ်ဘဆာငရွ်က်ပါ။ 
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ဥပခဒအရ ခိုခံခခ ပပခင််း 

၁၆။ နစ်နာသူမျာ်းအာ်းလ ု်းကို ပပစ်မှုမျာ်းအာ်းလ ု်းအတွက် အကာအကွယ်ဘပ်းနိငုမ်ည ် ပပစ်ဒဏလွ်တ်ပငမ်ိ်းခွင  ်အဘပခခ မူကိ ု

လက်ဘတွွဲ့ကျင သ် ု်းနိငုရ်နအ်လုိ  ငာှ အတိအလင််းဘြာ်ပပထာ်းသည ် ဥပဘဒဆိုငရ်ာ ပပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း ဘရ်းဆွဲပါ သို  မဟုတ် 

မွမ််းမ ပပငဆ်ငပ်ါ။  

၁၇။ နစ်နာသူကကျူ်းလွနသ်ည ် ပပစ်မှုနငှ  ်၎င််း၏လူကုနကူ််းခ ရပခင််းတုိ  အ ကာ်း ဆက်န  ယ်မှုကို မည်သို  ဘြာ်ထုတ်ရမည်ကုိ 

တရာ်းဘရ်းတာေနရ်ှိသူမျာ်းအာ်း ဘလ ကျင သ်င ်ကာ်းဘပ်းပခင််းနငှ  ်လမ််းည နခ်ျက်ဘပ်းပခင််း ဘဆာငရွ်က်ပါ။ 

၁၈။ လူကုနက်ူ်းခ ရပခင််း၏ တိုက်ရိုက်အကျိြု်းဆက်အပြစ် ပပစ်မှုမျာ်းကျူ်းလွနခ်ဲ သည  ်နစ်နာသူမျာ်းအတွက် ဘယဘုယျ 

ခုခ ဘချပချက်မျာ်းအာ်း အသ ု်းချပခင််းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ရာဇေတ်ဆိုငရ်ာ တရာ်းဘရ်းတာေနရ်ှိသူမျာ်းအာ်း ဘလ ကျင သ်င ်ကာ်း 

ဘပ်းပခင််းနငှ  ်လမ််းည နခ်ျက်ဘပ်းပခင််း ဘဆာငရွ်က်ပါ။  

၁၉။ သက်ဘသထူရနတ်ာေနသ်ည် နိငုင် ဘတာ်၏တာေနပ်ြစ်ပပီ်း နစ်နာသူ၏တာေန ်မပြစ်ဘစရန ်ဂရုပပြုဘဆာငရွ်က်ပါ။ 

၂၀။ ပြစ်ဒဏလွ်တ်ငငြိမ်ေးခွင  ်အရပခခံမူအ ေး အလွ သံုေးစ ေးပြ ပခငေ်းမှ ကကြိ တငက် ကွယ်ြါ။ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ပြစ်မှုထင ှ် ျားစီရငပ်ခငျ်ားနငှ  ်အမ န  ်ခ ပခငျ်ား 

၂၁။ တ  ေးရ ေးကဏ္ဍ အြွ ွဲ့ဝငမ်  ေးကြို ပြစ်ဒဏ ်လွတ်ငငြိမ်ေးခွင  ်

အရပခခံမူအရကက ငေ်းနငှ  ်အဆြိုြါ အရပခခံမူအ ေး အသံုေးခ  

  တွင ်၎ငေ်းတြို  ြါဝင ်မည ် အခနေ်းကဏ္ဍ အရကက ငေ်း 

 ငေ်းနှ ေး ကျွမ်ေးဝငမ်ှု ရှြိရစ န ်ရဆ င ွ်က်ြါ။ 

၂၂။ ပြစ်မှုထငရ်ှ ေးစ  ငခ်ံ သည ် လူကုနက်ူေးခံ ရသ  နစ်န သူ 

မ  ေး အတွက် ပြစ်ဒဏအ်မြိန   ်ခ မှတ်ပခငေ်းကြို မရဆ င ွ်က ်

ဘ  ရရှ ငလ်ွှ ြါ သြို  မဟုတ် ရလျှ  ရြါ   ပြစ်ဒဏ ်ခ မှတ်ြါ။  

၂၃။ နစ်န သူ-က  ေးလွနသူ်မ  ေးအ ေး ပြစ်ဒဏခ် မှတ်  တွင ်

ဒဏခ်တ် န ်ပြစ်ဒဏရ်ြေးပခငေ်း မဟုတ်ဘ  ပြနလ်ည် 

ထူရထ င ်ပြငဆ်ငန်ြိငု ်န ်ပြစ်ဒဏရ်ြေးပခငေ်းကြို 

ရဆ င ွ်က ်န ်ထည ်သွငေ်း စဉေးစ ေးြါ။  

၂၄။ လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေးကြို ကြိုယ်က ယ 

န က ငရ်စ သည ် ပြစ်ဒဏ ်ခ မှတ်ပခငေ်းနငှ  ်ရသဒဏ ်

ခ မှတ်ပခငေ်းတြို   မရှြိရစ န ်က ကွယ်ရစ င ရ်ရှ က်ြါ။ 

ပပစ်မှုထငရှ် ်းစ ရငပ်ခင််းခန ကပ်ြိိုင််း 

ပပန်လည်ကိုစ ်းမှုမ  ်း 

၂၅။ လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေး၏   ဇဝတ် 

မှတ်တမ်ေးမ  ေးကြို ြယ်ြ က် နအ်တွက် 

ဥြရဒဆြိုင ်  အခွင အ်လမ်ေးမ  ေးကြိ ု

စူေးစမ်ေးရှ ရြွြါ။ 

၂၆။ ပြစ်မှုထငရ်ှ ေးစ  ငပ်ခငေ်းမ  ေးအ ေး ြ က်သြိမ်ေး 

  ၌ လူကုနက်ူေးခံ သည ် နစ်န သူမ  ေး 

ကကံ ရတွွဲ့ သည ် အဟန  အ်တ ေးမ  ေးကြိ ု

ရြ ်ထုတ်၍ ရပြရှငေ်းြါ။  
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