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ဒီးများ��က်�ရာစံးန်းည်း�်က်ျ	 �လူ့ျးက််န်း်�သားရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�အားတ်ွက်	် အားတ်��င့်�်အားတ်းတ်စံ်ချ�အားထိရော�	

တ်စံစ်ံ�တ်တ််စံ�်��င့်�်	က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန််း�ချျက်သ်ာည်း	်ရာည်းရ်ာွယ်	်

ချျက်�်ကြက်းင့််ပ်ြဖိုးစံ�်စံ၊	 သာ�ဘုးသာဘုးဝကြော�ကြက်းင့််ပ်ြဖိုးစံ�်စံ၊	 အားတ်��င့်�်အားတ်း�ကြက်းင့််ပ်ြဖိုးစံ�်စံ	 ဒီးများ��က်

�ရာစံးက်��	အားနှတရားယ်ပ်ြဖိုးစံ�်စံနှ��င့််�သား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�အား���	အားလူ့ွန်းအ်ားက်ံကံ်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�

အားး�	တ်း�ပြများစံရ်ာန်းလ်ူ့ည်း�်ကြိုးက်�ု��များ�်သာည်း။်	

ဥ�ရား�လူ့့�အားချွင့််အ်ား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	 သာ�ဘုးတ့်စံးချျု�(်ECHR)၊	 က်�န်းဒီါလူ့့�အားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့်််

လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားု�ဋိ�ည်းးဉ်စ်ံးတ်များ�်၊	 �တ်းင့်အ်ားးဖိုးရာ�က်	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်���များှး	 ၄င့်�်တ်���၏

က်��ယ်�်��င့်က််န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်က််��	 ရာှင့်�်လူ့င့်�်စံွးပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�သာည်း်	် ဩဇားလူ့ှများ�်များ���များုအားရာှ�ဆို��ံ	 အားချွင့်််	

အား�ရာ�	စံးရာွက်စ်ံးတ်များ်�သားဓက်များျး�များှ	တ်စံခ်ျျ �ု �ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

ဒီးများ��က်�ရာစံးနှ��င့်င့််မံျားျး�ရာှ�	 နှ��င့််င့်သံား�များျး�အားတ်ွက်	် အားးများချထံိရေား��သားအားခွျင့်််အား�ရာ�	 အားများျး�

အားပြ�း�က်��	အားပြချး�အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�	သာ���များဟု�တ်	်အား�ထိရောွ�ထိရောွအားက်ျ �ု �စံး��ွး�များျး�နှှင့််	် �ဋိ��က်ခပြဖိုးစံ်

ပြချင့်�်မှျားက်းကွ်ယ်ရ်ာန်းအ်ားတွ်က်	်က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်သာ���များဟု�တ်	်အားရာည်းအ်ား�သွာ�သာတ်မှ်ျားတ်ပ်ြချင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်

အားချွင့်််အား�ရာ�	 အားတ်��င့််�အားတ်းက်��ချျုံ�ပြချင့်�်တ်���	 ပြ�ုလူ့��ရ်ာသာည်း။်	 �က်းင့်�်များွန်းစ်ံွး�ရာ�ဆိုွ့ထိရေား��သား	

က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်သ်ာည်း်	ဤအားက်န်း�အ်ားသာတ်မ်ျားျး�၊	အားရာည်းအ်ား�သာွ�များျး�	သာ���များဟု�တ်	်

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	အားလူ့ွန်း်အားက်ံအံားသာ��ံပြ�ုပြချင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်လူ့ွ့များှး�စံွးအားသာ��ံပြ�ုပြချင့်�်များှ	က်း	

က်ွယ်�်��သာည်း။်	

သာ����သား	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 �ရာ�ဆိုွ့သာ့များျး�သာည်း	်အားချျ �ု �အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��အားပြ�ည်း်	်

အားဝကြောအားပြဖိုးစံ	်က်ျင့်််သာ�ံ�နှ��င့််ရာန်း	်ဆို�ံ�ပြဖိုးတ်န်ှ��င့််သာည်း။်	အားဘုယ််�ကြက်းင့််ဆ်ို���သား	်များည်းသ်ာည်း််အား�ပြချအား�န်း

တ်ွင့်မ်ျားဆို��	၄င့်�်အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	များည်းသ်ာည်း််အားတ်��င့်�်အားတ်း	တ်စံ်ချ�အားထိရော�	ချျ �ု ��ဖိုးးက်သ်ာည်းပ်ြဖိုးစံ်

�စံ	လူ့့များဆိုန်း်များုသားပြဖိုးစံပ်ြီး�း�	 ���များ��က်ျယ််ပြ�န်း��်သားချျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုများျး�	 ပြဖိုးစံလ်ူ့း�စံနှ��င့်�်သား�ကြက်းင့်််

ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	



International IDEA6

(များှတ်�သားတ်ရား�စံးရာင့်မ်ျားုချစံံး����င့်ခ်ျွင့်််၊	များတ်ရား��ထိရေားင့်ခ်ျျချံရာပြချင့်�်များှ	က်င့်�်လူ့ွတ်ခ်ျွင့်််၊	လူ့ွတ်	်

လူ့�စွ်ံးသွား�လူ့းခွျင့်််၊	လွူ့တ်လ်ူ့�စွ်ံးထိရော�တ်�်ဖိုးးခွ်ျင့်််၊	လွူ့တ်လ်ူ့�စွ်ံးက်���ကွ်ယ်ယ််�ကံြက်ည််းခွျင့်််	သာ���များဟု�တ််

အားများျး�နှှင့်််ဆို��င့်�်သား	 ဆို�ံ�ပြဖိုးတ်ခ်ျျက်ခ်ျျများှတ််ပြချင့်�်တ်ွင့်	် �ါဝကြောင့်ခ်ျွင့်််က့်သ်ာ����သား)	 အားချျ �ု ��သားအားချွင့်််	

အား�ရာ�များျး�က်��	 က်ျင့်််သာ�ံ�ပြချင့်�်သာည်း	် ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်ရာှ�	 နှ��င့််င့်သံား�ပြဖိုးစံမ်ျားုများှ	 သား�ပြချး�

ချွ့ထိရော�တ်၍်များရာ�သားအားရားပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	အား�ပြချချလံူ့့�အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��များတ်ရား�	သာ���များဟု�တ်အ်ားလူ့ွန်း	်

အားက်ံခံျျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုများျး�များှ	အားက်းအားက်ွယ်�်��ပြချင့်�်သာည်း	်နှ��င့်င့််တံ်က်းလူ့့�အားချွင့််အ်ား�ရာ�ဥ��ဒီနှှင့််	်

နှ��င့်င့််ဖံိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�စံွးတ်ွင့်	် အားသာ�အားများှတ်ပ်ြ�ုထိရေား�သာည်း်	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

နှှင့်််က်��က်ည််းး�သားအားစံ���ရာတ်စံရ်ာ�၏်	များရာှ�များပြဖိုးစံလ်ူ့��အား�်�သား	အားဂ�ါရာ�တ််စံ်ရာ�ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

သာ����သားလ်ူ့ည်း�်	အားခွျင့်််အား�ရာ�အား�တ်းအ်ားတ်န်းအ်ားန်းည်း�်င့်ယ်သ်ား	အားကြွက်င့်�်မ့်ျားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်အ်ားပြဖိုးစံ	်

အားပြ�ည်း်အ်ားဝကြောချံစံး�နှ��င့််သာည်း။်	လူ့့များုတ်ရား�များှတ်�ရာ�၊	အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့�အား�ချျများ�်သားယ်း�ရာ�နှှင့််	်ထိရော�

�ရားက်�်သားအားစံ���ရာ၊	သာ���များဟု�တ်	်အားပြချး�သာ့များျး�၏အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�က်��က်းက်ွယ်ရ်ာန်းက့််သ်ာ����သား	

ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်စံရ်ာ�ရ်ာှ�	 ဘု�အံားက်ျ �ု �စံး��ွး�အားချျ �ု �	 ပြ�ည်း်�်ပြများးက်ရ်ာန်းအ်ားတ်ွက််	 အားချွင့်််	

အား�ရာ�အားများျး�စံ�က်��	များရာှ�များပြဖိုးစံလ်ူ့��အား�ပ်ြီး�း�	က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျး�်သားအားက်န်း�အ်ားသာတ်မ်ျားျး�ထိရေား�ရှာ�

နှ��င့်သ်ာည်း။်	ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်လ့ူ့စံည်းက််း�သာည်််း	အားများျး�ပြ�ည််းသ့ာနှှင့်််ဆို��င့်�်သား	�န်း	ရားများျး�တွ်င့််	‘�စံ’်	

ဟု��အားးပ်ြချင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်တ်စံဉ််း�တ်စံ်�ယ်းက်အ်ား���ပြဖိုးစံ�်စံအားဖိုးွ့�တ်စံဖ်ိုးွ့�အား���ပြဖိုးစံ�်စံ	အားကြက်များ�်	

ဖိုးက်ရ်ာန်း	်လူ့ု�ံ�ဆိုးမ်ျားုက်��တ်း�ပြများစံပ်ြချင့်�်ပြဖိုးင့််	်လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းကြက်း�ချွင့််က််��	က်န်း�သ်ာတ််

ထိရေား�နှ��င့်သ်ာည်း။်	ထိရော��န်းည်း်�တ့်စံွး	လူ့ွတ််လူ့�်စံွးသာွး�လူ့းချွင့််က််��	ယ်းဉ််စံည်း�်က်များ�်လူ့များ�်စံည်း�်က်များ�်

များျး�၊	ဥ��ဒီနှှင့်််အားည်းး	ဖိုးများ်�ဆိုး�ထိရော�န်း်�သာ�များ�်ပြချင့်�်နှှင့်််	�ထိရေားင့်ခ်ျျပြချင့်�်ဆို��င့်ရ်ားစံည်း�်များျဉ်�်များျး�၊	လူ့့ဝကြောင့်မ်ျားု	

ကြိုးက်း�ကြက်��်ရာ�ဆို��င့်ရ်ားစံည်း�်များျဉ်�်များျး�ပြဖိုးင့််	် သာင့်််�လူ့ျးသ်ာလူ့��က်န်း�သ်ာတ််ထိရေား�သာည်း။်	 ဤစံည်း�်များျဉ်�်

စံည်း်�က်များ�်များျး�သာည်း	်နှ��င့်င့််�ံတ်းအ်ားး�	��ဂု�ုလူ့တ််စံဉ််း�ချျင့်�်စံး၏လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုက်��	ချျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျွင့်််ပြ�ု

ထိရေား��သားလ်ူ့ည်း�်	သာင့်််တ်င့်််�လူ့ျးက်�်တ်�်သားရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််	လူ့က်ခ်ျနံှ��င့်�်လူ့းက်�်သား

အားတ်��င့်�်အားတ်းတ်စံခ်ျ�	(ဆို��လူ့��သာည််းမှျားး	များရှာ�များပြဖိုးစ်ံလူ့��အား�မု်ျား၊	က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးမု်ျား၊	အားချျ �ု �က်ျမုျား)	

ပြဖိုးင့််သ်ားလူ့ှင့်	်၄င့်�်စံည်း�်များျဉ်�်စံည်း�်က်များ�်များျး�	တ်ရား�ဝကြောင့်မ်ျားည်း	်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	
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ဤသာ���လူ့ှင့်	် စံ�န်း�်ချ�များုများှး	 လူ့ွတ်လ်ူ့�်�သားလူ့့များုအားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်စံ်ချ�အားတ်ွက််	 အား�တ်ပ်ြများစံပ်ြဖိုးစံ်

�သား	အား�ပြချချလံူ့့�အားချွင့်််အား�ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်နှ��င့််င့်သံား�လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုများျး�က်��များထိရော�ချ��က်�်စံဘု့	အားများျး�

ပြ�ည်းသ်ာ့၏အားက်ျ �ု �စံး��ွး�နှှင့််	်အားပြချး�သာ့များျး�၏	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်းကွ်ယ်ရ်ာန်း	်လူ့��အား��်သား

အားတ်��င့်�်အားတ်းအားထိရော�	�ည်းးသာတ်�ရာှ�စံွး	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�အားး�က်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရေား�နှ��င့်	်�သား	ဖိုးွ့�စံည်း�်��ံ

အား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်က််���ရာ�ဆိုွ့ရာန်း�်င့်ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ၄င့်�်စံ�န်း�်ချ�များုက်��	 က်န်း�သ်ာတ််များု	

ဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်ဟ်ု��ချ�သာည်််း	လှူ့တ်�်တ်းနှ်ှင့်််တ်ရား�ရုံး��ံများျး�က်��	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်နှ်ှင့်််လူ့���်��င့်ခွ်ျင့်််	

���သာည်း်	်ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်ပ်ြဖိုးင့််	်�ပြဖိုးရာှင့်�်နှ��င့််သာည်း။်	၄င့်�်ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�များှး	(က်)	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�

အား���	 	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်	် များျး�ချွင့််ပ်ြ�ုပြချင့်�်နှှင့်််	 (ချ)	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 လူ့ွန်းက့််�သားအားက်န်း�	်

အားသာတ်မ်ျားျး�များှက်းက်ွယ်ရ်ာန်း	် ချွင့်််ပြ�ုထိရေား��သားက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�အား���	 တ်ဖိုးန်း်ပြ�န်းလ်ူ့ည်း၍်

က်န်း�သ်ာတ််ပြချင့်�်တ်����င့်ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်

အားက်ယ်၍်	က်န်း�သ်ာတ်မု်ျားဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားရှာ�လူ့ှင့််	သာ���များဟု�တ်	်က်န်း�သ်ာတ်မု်ျားဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်

ချျက်မှ်ျားး	�ဝကြောဝကြောါ��န်းလူ့ှင့််�င့်	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�သာည််း	တ်စံဖ်ိုးက်တွ််င့်အ်ားခွျင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်းကွ်ယ်ရ်ာင့်�်	

ပြ�ည်းသ်ာ့လူ့့ထိရော�	နှှင့်််��ဂုလူ့�က်၏အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�နှှင့််	်အားက်ျ �ု �စံး��ွး�များျး�က်��လူ့ည်း�်	ဟုန်း်ချျက််ည်းးည်းး

က်��င့်တ််ွယ်ရ်ာန်းလ်ူ့��အား�်�ကြက်းင့်�်က်��	အားသာ�အားများှတ်ပ်ြ�ုသာည်း််န်းည်း�်လူ့များ�်များျး�ပြဖိုးင့််	်အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��

သာတ်မ်ျားှတ်ရ်ာန်း်ကြိုးက်�ု��များ�်�လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	သာ�ဘုးတ်ရား�အားး�ပြဖိုးင့််	်ဤချျဉ်�်က်�မ်ျားုသာည်း	်အားချွင့်််အား�ရာ�

များျး�အား���	 ‘က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်’	 နှှင့်််က်ွ့ပြ�း�သာည်း။်	လူ့က်ခ်ျနံှ��င့်သ်ာည်း််	အားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

များျး�က်��	သာတ်မ်ျားှတ်မ်ျားည်း််အားစံး�	တ်ရား�ရုံး��ံသာည်း	်များ့အားရာက်န်း�သ်ာတ်ရ်ာန်းမ်ျားပြဖိုးစံန်ှ��င့်သ်ာည်း််အားချွင့်််အား�ရာ�

၏�ဘုးင့်	်သာ���များဟု�တ်	်န်းယ််�ယ်က််��	သာတ်မ်ျားှတ်က်ြက်ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်

ချျက်သ်ာည်း	်အားခွျင့်််အား�ရာ�တ်စ်ံရာ�ရ်ာ�က််��ချျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျရံာမုျား	ရှာ�	များရှာ�က်��သားများက်	ယ်င့်�်ချျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျရံာမုျား	

သာည်းက််န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်တ််ွင့်	်ချွင့်််ပြ�ုထိရေား�သာည်း်အ်ား�ကြက်းင့်�်ပြ�ချျက်မ်ျားျး�နှှင့််	် �လူ့ျး	်

က်န်းမ်ျားုရာှ�များရာှ�က်��လူ့ည်း�်	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�က်��ထိရောည်း်သ်ာွင့််�စံဉ်�်စံး��စံသာည်း။်	အားချွင့်််အား�ရာ�၏	န်းယ်�်ယ််

သာတ်မ်ျားှတ်ခ်ျျက််က်��	 အား�ပြချချံ�သားချျဉ်�်က်�မ်ျားုသာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�ချျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျရံာများု	 ရာှ�များရာှ�က်��သား

ကြက်ည်း်ပ်ြီး�း�	 ချျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုသာည်း�်လူ့ျးက််န်း်များု	 ရာှ�များရာှ�ဂရုံး�များပြ�ု��။	 လူ့က်�်တ်ွ�တ်ွင့်	် က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

များျး�က်��	အား�ပြချပြ�ုချျဉ်�်က်�်မုျားသာည််း	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�က်��	၄င့်�်တ်���၏ဆို��ံပြဖိုးတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�၏	ပြ�ည််းသ့ာ��ရာ�ရား	

များ့ဝကြောါဒီသာက်�်ရားက်မ်ျားုများျး�က်��	���များ��ချျင့််ခ်ျျ �န်းတ််��ံပြ�န်း်များုပြဖိုးစံ�်စံ	နှ��င့်ပ်ြီး�း�	အားချွင့်််အား�ရာ�န်းယ်�်ယ်သ်ာတ်မ်ျားှတ််

ချျက်က််��	 အား�ပြချချ�ံသားချျဉ်�်က်�မ်ျားုသာည်း	် ပြ�ည်းသ်ာ့��ရာ�ရားများ့ဝကြောါဒီသာက်�်ရားက်မ်ျားုက်��	 ဂရုံး�များပြ�ုကြက်

တ်တ်�်�။	

အားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�ရုံး��သ်ာ�များ�်ပြချင့်�်များျး�နှှင့််	် များတ့်�ကြက်းင့်�်

မှျားတ်သ်ား�ရာန်း	်အား�ရာ�ကြိုးက်း�သာည််း။	အားခွျင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည််း	လွူ့န်းဆ့ွ်ို�န်း�သား	သာ���များဟု�တ််

�ဋိ��က်ခပြဖိုးစံ�်န်း�သား	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��ဟုန်းခ်ျျက်ည််းး�စံရာန်း၊်	 သာ���များဟု�တ်	် အားပြချး�အားများျး�ပြ�ည်း်
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သာ့နှှင့်််ဆို��င့်�်သား	 ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််က်��က်ည််းး�စံရာန်း	် လူ့��အား�်�သားအားက်န်း�အ်ားသာတ်မ်ျားျး�ပြဖိုးစံ	်

သာည်း။်	၄င့်�်တ်���သာည်း	်အား�ရာ����အား�ပြချအား�န်းများျး�က်��	တ်��ံပြ�န်းသ်ာည်း််အားရားများျး�များဟု�တ်�်�။	အားချွင့်််	

အား�ရာ�များျး�ရုံး��သ်ာ�များ်�ပြချင့်�်သာည်း	်အား�ရာ����က်းလူ့အားတ်ွင့်�်ချျများှတ််ထိရေား��သားယ်းယ်းထိရော��်ဆိုးင့်�်

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�၊	 သာ���များဟု�တ်	် အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�	 ဆို��င့်�်င့်ံ်ထိရေား�ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ၄င့်�်တ်���က်��	

International	 IDEA	 များှထိရော�တ်�်ဝကြော�သား	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ည်း�်ဆိုးက်ပ်ြချင့်�်	 စံးတ်များ�်

အားများှတ်	် (၁၈)	 -	 အား�ရာ����အား�ပြချအား�န်းဆို��င့်ရ်ား	လူ့���်��င့်ခ်ျွင့်််အားးဏားများျး�တ်ွင့်	် �ဆိုွ��နှွ�ထိရေား�	

သာည်း။်	
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နှ��င့်င့််တံ်က်းအားသာ��င့်�်အားဝကြော��င့်�်တ်ွင့်	်တ်ရား�ဝကြောင့်အ်ားဖိုးွ့�ဝကြောင့်န်ှ��င့်င့််တံ်စံ်နှ��င့်င့််အံားပြဖိုးစံ	်များ�များ�တ်���က်��ပြများင့်�်စံ

လူ့���သားနှ��င့်င့််မံျားျး�သာည်း	် များ�များ�၏နှ��င့်င့််သံား�များျး�က်��	 လူ့က်လ်ူ့ွတ်စ်ံ�ယ်	် က်��င့်တ််ွယ်ဆ်ိုက်ဆ်ိုံ၍များရာ

�တ်း�်�။	နှ��င့်င့််မံျားျး�	(အားထိရော့�သာပြဖိုးင့််	်ဒီးများ��က်�ရာစံးနှ��င့်င့််အံားပြဖိုးစံအ်ားသာ�အားများှတ်ပ်ြ�ုချလံူ့��သာည်း်န်ှ��င့်င့််မံျားျး�)	

က်��	၎င့်�်တ်���၏ဥ��ဒီများျး�နှှင့််	်လူ့��ထ်ိရော�ံ�လူ့��န််းည်း်�များျး�သာည်း	်	က်�လူ့သာများဂုအားပြ�ည်းပ်ြ�ည်းဆ်ို��င့်ရ်ားလူ့့�

အားချွင့်််အား�ရာ��ကြက်ပြင့်းစံးတ်များ�်	 (UDHR)၊	 နှ��င့်င့််သံား�နှှင့်််	 နှ��င့််င့်�ံရာ�အားချွင့်််အား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	 နှ��င့်င့််	ံ

တ်က်းသာ�ဘုးတ့်စံးချျု�	်(ICCPR	–	ဇာယ်း�	၃.၁	တ်ွင့်က်ြက်ည်း်)်၊	စံး��ွး��ရာ�၊	လူ့့များု�ရာ�နှှင့််	်ယ်ဉ်	်

�က်ျ�များုအားချွင့််အ်ား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	 အားပြ�ည်းပ်ြ�ည်းဆ်ို��င့်ရ်ားသာ�ဘုးတ့်စံးချျု�	် (ICESCR)၊	 အားများျ �ု �သာများး�

များျး�အားး�	 န်းည်း�်များျ �ု �စံ�ံပြဖိုးင့်််ချွ့ပြချး�ဆိုက်ဆ်ိုမံျားု���ျးက်�်ရာ�	 သာ�ဘုးတ့်စံးချျု�	် (CEDAW)	 က့်သ်ာ���

�သားနှ��င့်င့််တံ်က်းလ့ူ့�အားခွျင့်််အား�ရာ�	 စံးရွာက်စ်ံးတ်များ�်အားများျ �ု �များျ �ု �နှှင့်််	 ဓန်းသာဟုးယ်နှ��င့်င့််မံျားျး��ဋိ�ည်းးဉ်	်

စံးချျု�်၊	 ဥ�ရား�လူ့့�အားချွင့်််အား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ားသာ�ဘုးတ့်စံးချျု�	် (ECHR၊	 ဇာယ်း�	 ၃.၂	တ်ွင့်က်ြက်ည်း်)်	

နှှင့်််	လူ့့သား�နှှင့်််	 ပြ�ည်းသ်ာ့�အားချွင့််အ်ား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	အားးဖိုးရာ�က်�ဋိ�ည်းးဉ်စ်ံးချျု�	် (Banjul	 Charter)	

က့်သ်ာ����သား	 �ဒီသာဆို��င့်ရ်ားတ်ရား�ဝကြောင့်စ်ံးရာွက်စ်ံးတ်များ�်များျး�နှှင့််	် က်��က်ည််းးလူ့��က်န််းးများုရာှ��စံရာန်း	် ���၍

�များှးလ်ူ့င့်််လူ့းကြက်သာည်း။်	

ယ်င့်�်တ်ရား�ဝကြောင့်စ်ံးရာွက်စ်ံးတ်များ�်များျး�သာည်း	် (က်ံန်းပ်ြ�ုချရံာပြချင့်�်နှှင့်််	 ည်းိင့်�်�န်း�်နှှ��စ်ံက််ပြချင့်�်များှ

က်င့်�်�ဝကြော�ပြချင့်�်က့်သ်ာ����သား)	လူ့့�ဂ�ဏာ	်သာ�က်ခးက်��ထိရော�န်း�်သာ�များ�်ရာန်းလ်ူ့��အား��်သား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�နှှင့်််

(လွူ့တ်လ်ူ့�စွ်ံးထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ခွျင့်််၊	အားသာင့်�်အားဖ့ွိုး�ဖ့ွိုး�စံည််း�ခွျင့်််နှှင့်််	စံ��ဝကြော�ခွျင့်််က့််သာ����သား)	 �ွင့်််လူ့င့်�်	

�သားဒီးများ��က်�ရာစံးလ့ူ့�အားဖ့ွိုး�အားစံည််း�က်��	ထိရော�န်း�်သာ�များ�်�စံးင့်််�ရှားက်ရ်ာန်း	်လူ့��အား��်သားအားခွျင့်််အား�ရာ�များျး�	

ပြဖိုးစံသ်ာည်း််	အား�ပြချချအံားချွင့်််အား�ရာ�အားချျ �ု �က်��	အားးများချခံျျက်�်��သာည်း။်	
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နှ��င့်င့််တံ်က်းသာ�ဘုးတ့်စံးချျု�မ်ျားျး�၊	 �ဋိ�ည်းးဉ်စ်ံးချျု�်များျး�၊	 သာ�ဘုးတ့်ည်းးချျက်မ်ျားျး�နှှင့်််	

နှ��င့်င့််မံျားျး�၏	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�စံွးတ်ွင့်�်ါဝကြောင့်�်သားအားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�သာည်း	်ဒီးများ��က်�ရာစံး

အားတ်ွက်	် များရာှ�များပြဖိုးစ်ံလူ့��အား�ခ်ျျက်မ်ျားျး�ပြဖိုးစံ�်သားလ်ူ့ည်း�်	အားချွင့်််အား�ရာ�အားး�လူ့�ံ�က်��	 အားကြွက်င့်�်များ့သ်ာတ်	်

များှတ်၍်	အားက်းအားက်ွယ်�်��ရာန်းမ်ျားပြဖိုးစံန်ှ��င့််��။	 ဥ�များးအား�န်းပြဖိုးင့််	်လူ့ွတ််လူ့�စ်ံွးသာွး�လူ့းချွင့််သ်ာည်း	်

အားပြချး�သာ့တ်စံဥ်ီး�၏အား�များသ်ာ���	ဝကြောင့်�်ရားက်န်ှ��င့််ချွင့်််က်��	များ���ထိရေား��ချျ။	

အ�ိ�ဒါး ၁၉ (၃) 

‘လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွးယ့်ဆိုနှ��င့််ချွင့်််နှှင့်််	လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွး�ရာ�သား��ဖိုးးပ်ြ�နှ��င့်ခ်ျွင့်််က်��	က်ျင့််သ်ာ��ံရာန်း်

အားတ်ွက်	် အားထိရော့�တ်းဝကြောန်းန်ှှင့်််	 လူ့���်��င့်ခ်ျွင့်််များျး��ါဝကြောင့်သ်ာည်း။်	 ထိရော����ကြက်းင့််	် တ်စံစ်ံ�တံ်ရား�သား

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�ရာှ�သာည်း။်	 သာ���ရားတ်ွင့််	 ထိရော��သာ���က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	 လူ့���်ဆိုးင့်မ်ျားုသာည်း	်				

(က်)	အားပြချး�သာ့တ်���၏	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�	 သာ���များဟု�တ်	် ဂ�ဏာသ်ာ�က်ခးများျး�က်��	 �လူ့�စံး��သား

အားး�ပြဖိုးင့််လ်ူ့ည်း်��က်းင့်�်၊	 (ချ)	 ပြ�ည်းသ်ာ့�လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�၊	 ပြ�ည်းသ်ာ့က်ျန်း�်များး�ရာ�၊	က်ျင့််ဝ်ကြောတ််တ်ရား�	

ဆို��င့်ရ်ားတ်���က်��	က်းက်ွယ်ရ်ာန်းအ်ားတ်ွက်လ်ူ့ည်း်��က်းင့်�်စံသာည်းတ််���အားတ်ွက်	်ဥ��ဒီအားရာလူ့��အား�်

	များှသား	လူ့���်ဆိုးင့််ရာများည်း။်’	

အ�ိ�ဒါး ၂၀

‘(၁)	 စံစံမ်ျားက်ဆ်ို��င့်ရ်ား	 ဝကြောါဒီပြဖိုးန်း�ခ်ျျ ��ရာ�များျး�က်��	 ဥ��ဒီက်တ်း�ပြများစံသ်ာည်း။်	 (၂)	က်ွ့ပြ�း�

ပြချး�န်းး�ပြချင့်�်၊	 ရာန်းပ်ြီးင့်�ု�ထိရေား�များု၊	သာ���တ်ည်း�်များဟု�တ်	်အားကြက်များ�်ဖိုးက်မ်ျားုတ်���က်��	လူ့ုံ��ဆိုး�်စံသာည်း််	

အားများျ �ု �သား��ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်ဘုးသား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	များ�န်း�်တ်း�များုများျး�အားး�	�ဟုး�ပြ�း�ထိရေားက်ခ်ျံ

သာည်း််	များည်းသ်ာည်း််လူ့��်�ဆိုးင့်ခ်ျျက်က််��များဆို��	ဥ��ဒီက်တ်း�ပြများစံသ်ာည်း။်’	

အားချျ �ု ��သားအားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်း	် တ်လူ့ွ့အားသာ��ံချျများ�လူ့ှင့်	် ���များ��က်ျယ်ပ်ြ�န်း��်သားလူ့့�အားဖိုးွ့�	

အားစံည်း်�	သာ���များဟု�တ်	်အားပြချး�သာ့များျး�၏အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�အား���	ဆို���ရာွး��သားအားက်ျ �ု �သာက်�်ရားက််

များုပြဖိုးစံ�်စံ	သာည်း််	အားလူ့း�အားလူ့းရာှ��သား�ကြက်းင့််	်အားချျ �ု ��သား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	က်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရေား�

ရာ��သာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	် -	 လူ့ွတ််လူ့�်စံွးထိရော�တ််�ဖိုးး�်ပြ�းကြက်း�ချွင့််က််��	 အား�ပြချအား�န်းများျး�စံွး

တ်ွင့်	်အားပြချး�သာ့များျး�အားး��နှှးင့််ယ််ှက်မ်ျားုများှက်းက်ွယ်ရ်ာန်း	်တ်ရား�ဝကြောင့်က််န်း�သ်ာတ််ထိရေား�နှ��င့်သ်ာည်း။်	သာ���
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ပြဖိုးင့််၍်	 နှ��င့်င့််တံ်က်းစံးချျု�်များျး�နှှင့််	် နှ��င့််င့်ံ်ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	 စံးရာွက်စ်ံးတ်များ်�အားး�	

လူ့��ံန်းး��ါ�တ်ွင့်	် အားန်းည်း�်ဆို��ံများည်းသ်ာည်း််အားချျ �န်းတ််ွင့််	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့်�်ကြက်းင့်�်	

လူ့များ�်ညွှှန်း်ချျက်အ်ားချျ �ု �	 �ဖိုးးပ်ြ��သား	 က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�	 �ါဝကြောင့်သ်ာည်း။်	 ဥ�များး

အား�န်းပြဖိုးင့််	်-	UDHR	၏	အား���ဒီ	်၂၉	(၂)	တ်ွင့်	်�အားးက်�်ါအားတ်��င့်�်�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း။်	

များ�များ�၏အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�နှှင့််	် လူ့ွတ််လူ့�်ချွင့်််များျး�က်��သာ��ံစံွ့ရားတ်ွင့်	် လူ့့တ်��င့်�်သာည်း၊်	

အားပြချး�သာ့များျး�၏	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�နှှင့််	်လူ့ွတ်လ်ူ့�ခ်ျွင့်််များျး�က်��	အားသာ�အားများှတ်ပ်ြ�ု၍	ရုံး���သာ

�လူ့�စံး��စံရာန်းအ်ားလူ့���င့်ှးလူ့ည်း�်�က်းင့်�်၊	 ဒီးများ��က်�ရာစံးက်ျင့််သ်ာ��ံ�သား	 လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်

တ်ွင့်	် က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�အားပြ�င့်၊်	 ရာ�က််ွက်�်အား�ချျများ�်သားယ်း�ရာ�နှှင့််ပ်ြ�ည်းသ်ာ့�အားက်ျ �ု �	

စံး��ွး�ပြဖိုးစ်ံထွိရောန်း�်�ရာ�တ်���အားတွ်က်	်တ်ရား�များှတ်စွံးက်ျင့််�်ဆိုးင့်ရ်ာန်းအ်ားလူ့���ငှ့်းလူ့ည်း�်�က်းင့်�်၊	

ဥ��ဒီက်ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�သာည်း်	်ချျု�်ချျယ်မ်ျားုများျး�ပြဖိုးင့််သ်ား	က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်ချရံာများည်း။်	

ထိရော��က့်သ်ာ����သားက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် (က်)	 ��ဂုလူ့�က်အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�နှှင့်််	 ဘု�အံားက်ျ �ု �	

စံး��ွး�အားတ်ွက်လ်ူ့��အား�်�သား	တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျသာည်း်	်အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့ဆို��င့်ရ်ား	များ့ဝကြောါဒီရာည်းမ်ျားှန်း�်

ရာွက်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	 (ဥ�များး-	 အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့ဆို��င့်ရ်ား	 တ်ည်းပ်ြီးင့်�များ�်အား�ချျများ�်များုက်��ထိရော�န်း�်သာ�များ�်ရာန်း	် လူ့ွတ််	

လူ့�စ်ံွး	စံ��ဝကြော�ချွင့််အ်ား���က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်များျး�)၊	နှှင့်််	(ချ)	အားပြချး���ဂု�ုလူ့တ််စံ်ဦး�ဦး�၏	အားချွင့်််အား�ရာ�

နှှင့်််	 အားပြီး��ုင့််အားဆို��င့််ပြဖိုးစံ�်န်း�သား	 သာ���များဟု�တ်	် �ဋိ��က်ခရာှ�နှ��င့်ဖ်ိုးွယ်ပ်ြဖိုးစံ�်သား	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�	

အားကြက်း�တ်ွင့်	်တ်င့်�်များးများုများျး�ရာှ��ကြက်းင့်�်က်��	အားသာ�အားများှတ််ပြ�ုသာည်း။်	ဥ�များးဆို��ရာ�သား	်သာတ်င့်�်စံး

တ်စံ�်စံးင့််သာည်း	်လ့ူ့��ဂု�ု လူ့တ််စံဉ််း�၏အားတွ်င့်�်�ရာ�က်��	ချျ �ု ��ဖိုးးက်သ်ာည်း််�ဆိုးင့်�်�ါ�တ်စံ�်�ဒီက််��ထိရော�တ်	်

�ဝကြောများည်းဆ်ို���ါက်	ထိရော��သာ့သာည်းထ်ိရော��သာတ်င့်�်စံး	အား���တ်း�ပြများစံသ်ာည်း််အားများ�န်း�က််��	တ်ရား�ရုံး��ံများှ�တ်းင့်�်ချံ

ပြီး�း�	ထိရော���ဆိုးင့်�်�ါ�က်��	များထိရော�တ်�်ဝကြောပြဖိုးစ်ံ�အားးင့်	်တ်း�ဆိုး�နှ��င့်သ်ာည်း။်	ထိရော��အားချါ	သာတ်င့်�်စံးသာည်း	်၄င့်�်၏

လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ််�ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််က်��	ချျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျရံာသာည်းဟ်ု�	ဆို��က်းပြင့်င့်�်ချ�နံှ��င့််သာည်း။်	

အ�ိ�ဒါး ၁၀ (၁) - 

‘လူ့့တ်��င့်�်တ်ွင့်	်လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွးထိရော�တ််�ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််ရာှ�သာည်း…်.’

အ�ိ�ဒါး ၁၀ (၂) - 

‘ဤလူ့ွတ်လ်ူ့�်ချွင့်််များျး�က်��က်ျင့််သ်ာ�ံ�ရားတ်ွင့်	် အားများျ �ု �သား�လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�၊	 ���င့်န််းက််တ်ည်းတ််ံ်

ချ��င့်ပ်ြီးမ့ျားမုျား၊	သာ���များဟု�တ်	်ပြ�ည််းသ့ာ�လူ့�ခံြုံချု�ံရာ�အားက်ျ �ု �စံး��ွး�များျး�၊	ဆ့ို�့မုျား	သာ���များဟု�တ်	်မုျားချင့်�်များျး�အားး�	
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တ်း�ဆိုး�ရာန်း၊်	က်ျန်း်�များး�ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�တ်���အားး�	က်းက်ွယ်�်စံးင့််�်ရာှးက််

ရာန်း်၊	 အားပြချး�သာ့များျး�၏	 န်းးများည်းဂ်�ဏာသ်ာတ်င့််�သာ���များဟု�တ်	် အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 က်းက်ွယ််

�စံးင့််�်ရာှးက်ရ်ာန်း်၊	 လူ့ှ �ု �ဝကြောှက်သ်ာတ်င့််�အားချျက်အ်ားလူ့က်မ်ျားျး�	 ထိရော�တ်�်ဖိုးးမ်ျားုက်��တ်း�ဆိုး�ရာန်း၊်	

သာ���များဟု�တ်	်တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�အားချွင့််အ်ားးဏားနှှင့်််	ဘုက်မ်ျားလူ့��က်မ်ျားုက်��ထိရော�န်း�်သာ�များ�်ရာန်းအ်ားတ်ွက််	ဒီး

များ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်စံခ်ျ�တ်ွင့်	် လူ့��အား�ခ်ျျက်ပ်ြဖိုးစံပ်ြီး�း�	 ဥ��ဒီအားရာပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား��သား	

လူ့��ထ်ိရော��ံလူ့��န််းည်း်�များျး�၊	 စံည်း်�များျဉ်�်စံည်း�်က်များ�်များျး�၊	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	 သာ���များဟု�တ်	် ပြ�စံ	်

ဒီဏာမ်ျားျး�က်��	လူ့��က်န််းးရာများည်း။်’	

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	န်းည်း�်လူ့များ�်များျး�စွံးပြဖိုးင့််	်အားများျ �ု �အားစံး�ချွ့ပြချး�နှ��င့်�်သားလ်ူ့ည်း�်	တ်ရား�စံးရာင့််

�ရာ�စံန်းစံမ်ျားျး�စံွးသာည်း	်(ဥ�ရား�သားများက်	အားးဖိုးရာ�က်၊	�တ်းင့်�်စံ�ဖိုး�တ်န်ှှင့်််	က်းရာစံဘ်ုးယ်မံျားျး�တ်ွင့််

�င့်	် ဩဇားလူ့ှများ�်များ���များုရာှ��သား	 ECHR	 ၏	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�အား�ါအားဝကြောင့်)်	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	

အား�ပြချချံအားများျ �ု �အားစံး�	သာ��ံများျ �ု �ချွ့ပြချး�သာည်း။်	၄င့်�်တ်���များှး	အားကြွက်င့်�်များ့အ်ားချွင့်််အား�ရာ�၊	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

ရာှ��သားအားချွင့််အ်ား�ရာ�နှှင့််	်ခြွချင့်�်ချျက်ရ်ာှ��သားအားချွင့််အ်ား�ရာ�တ်���ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

အားကြွက်င့််�များ့အ်ားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်း	်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	သာ���များဟု�တ်	် ခြွချင့်�်ချျက်မ်ျားျး�ထိရေား�ရာှ�၍

များရာ��။	ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	် ECHR	နှှင့်််	 ၎င့်�်ဩဇားလူ့ှများ�်များ���များုရာှ��သား	နှ��င့်င့််ံ်ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

အားများျး�အားပြ�း�တ်ွင့်	် ည်းိင့်�်�န်း်�နှှ��်စံက်ပ်ြချင့်�်များှက်င့်�်	�ဝကြော�ချွင့်််က်��	 များည်းသ်ာည်း််အား�ပြချအား�န်းတ်ွင့်မ်ျားဆို��

က်န်း�သ်ာတ််များထိရေား�သာည်း်	်အားကြွက်င့်�်များ့အ်ားချွင့်််အား�ရာ�အားပြဖိုးစံပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�သာည်း။်	

အားချျ �ု ��သားအားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်း	်သာတ်မ်ျားှတ််ထိရေား��သားအား�ပြချအား�န်းများျး�တ်ွင့်	်ယ်င့်�်တ်���၏

ချစံံး�ချွင့််မ်ျားျး�က်��	တ်း�ပြများစံထ်ိရေား�နှ��င့််သာည်း််သာ�ဘုးပြဖိုးင့််	်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�ထိရေား�ရာှ�သာည်း။်	ဥ�များး

အားး�ပြဖိုးင့််	် တ်ရား�များှတ်�သားတ်ရား�စံးရာင့်မ်ျားု	 ဥ��ဒီစံ���များ���များုတ်���နှှင့််�်တ််သာက်�်သား	 သာ�ဘုးတ့်

စံးချျု�်၏ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�အားရာ	 အားက်ယ်၍်	 တ်စံ်ဦး�တ်စံ�်ယ်းက်သ်ာည်း	် ရားဇာဝကြောတ််များုက်ျ��လူ့ွန်း်

�ကြက်းင့်�်ပြ�စံမ်ျားုထိရောင့်ရ်ာှး�စံးရာင့်ခ်ျရံာလူ့ှင့်	်ECHR	�အားးက်ရ်ာှ�	��ဂု�ုလူ့�်ရာ�လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုအားး�	က်န်း�သ်ာတ််

ချရံာနှ��င့်သ်ာည်း။်	

���များ��၍	�ယ်ဘု�ယ်ျက်ျ�သား	အား	�ပြချအား�န်းများျး�တ်ွင့်	်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျရံာနှ��င့်�်သား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�

က်��	 ခြွချင့်�်ချျက်ရ်ာှ��သားအားချွင့်််အား�ရာ�များျး�ဟု��ချ�သာည်း။်	 ဥ�များးအား�ပြချအား�န်းများျး�များှး	 များတ့်�သားလူ့့

��ဂု�ုလူ့မ်ျားျး�၊	 အားဖိုးွ့�များျး�၏	 �ဋိ��က်ခရာှ�နှ��င့်ဖ်ိုးွယ််ပြဖိုးစံ�်သား	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 ထိရော�န်း်�ည်းိ�နှ��င့်ရ်ာန်း	်
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သာ���များဟု�တ်	်တ်စံဉ််း�ချျင့်�်	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	အားများျး�စံ�ဘု�အံားက်ျ �ု �နှှင့်််	 ပြ�န်းလ်ူ့ည်းသ်ာင့်််ပြများတ်�်စံရာန်း်

တ်���ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ECHR	 �အားးက်တ််ွင့််	 အားပြချး��သားဥ�များးများျး�လူ့ည်း�်ရာှ�သာည်း််အားန်းက််	 တ်စံ်ချ�များှး	

��ဂုလူ့�က်ဘုဝကြောနှှင့််	် များ�သား�စံ�ဘုဝကြောက်��	 �လူ့�စံး�ချရံာ���င့်ခ်ျွင့်််နှှင့်််	လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််

တ်���	ပြဖိုးစံ�်ါသာည်း။်	

စဥ္းစားစရာ အခ်က္ (၁)စဥ္းစားစရာ အခ်က္ (၁)

များည်းသ်ာည်း််အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်း	်အားကြွက်င့်�်များ့ပ်ြဖိုးစံသ်ာင့်််သာန်းည်း�်။	များည်းသ်ာည်း််အားချွင့်််အား�ရာ�

များျး�တ်ွင့်	် က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်ရ်ာှ�၍	 များည်းသ်ာည်းတ််���တ်ွင့်	် ခြွချင့်�်ချျက်ရ်ာှ�သာင့််သ်ာန်းည်း�်။	 အားကြွက်င့်�်များ့်

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�၏	 အားတ်��င့်�်အားဆို�များးဏာက်��	 ချျ့�သာင့်််�ါသာလူ့း�	 သာ���များဟု�တ်	် ချျုံ�သာင့််�်ါ

သာလူ့း�။	 အားကြွက်င့်�်များ့အ်ားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့်််	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်	် သာ���များဟု�တ်	် ခြွချင့်�်ချျက်ရ်ာှ��သားအားချွင့််	်

အား�ရာ�များျး�ကြက်း�	အားရာည်းအ်ား�သာွ�ဆို��င့်ရ်ား	က်ွးပြချး�များုရာှ��ါသာလူ့း�။	

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်တ်က်ျက်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့်ရ်ာန်းအ်ားတ်ွက််	 အားချျ �ု ��သား

ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�များှး-

အားချွင့်််အား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား�ဋိ��က်ခတ်စံခ်ျ�ပြဖိုးစံ�်ွး�လူ့ှင့်	်အားပြချး�သာ့များျး�၏အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�က်��က်း

ကွ်ယ်ရ်ာန်းအ်ားတွ်က်	်အားချျ �ု ��သားအားခွျင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	တ်စ်ံချါတ်စံရ်ာတွံ်င့်က််န်း�သ်ာတ်ရ်ာန်းလ်ူ့��အား�သ်ာည်း။်

ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်ICCPR	၏	အား���ဒီ	်၁၉	�အားးက်တ််ွင့်	်ဂ�ဏာသ်ာတ်င့်�်အား�ါအားဝကြောင့်	်အားပြချး�သာ့များျး�၏

အားချွင့်််အား�ရာ�က်��	�လူ့�စံး�ရာန်းလ်ူ့��အား�ခ်ျျက်ပ်ြဖိုးင့််	်လူ့ွတ််လူ့�စ်ံွးထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််က်��က်န်း�သ်ာတ််

နှ��င့်သ်ာည်း။်	

ပြ�ည်းသ်ာ့�က်ျန်း�်များး�ရာ�က်��က်းက်ွယ်ရ်ား၌	 တ်စံ်ချါတ်ရာံ	 ပြဖိုးစံတ််တ််�သား	 ဥ�များးအား�ပြချအား�န်း

တ်စံခ်ျ�များှး	 	�သာ�စံနှ��င့်�်သား	သာ���များဟု�တ်	်က့်�စံက်တ််တ်�်သား	�ရားဂါချရံာစံး��န်း�သားသာ့တ်စံဥ်ီး�

အားး�	အားပြချး�သာ့များျး�က်���ရားဂါက့်�စံက််ပြချင့်�်အားနှတရားယ်မ်ျားှ	က်းက်ွယ်ရ်ာန်းအ်ားတ်ွက််	�ရားဂါက့်�စံက်ခ်ျံ

ရာသာ့၏	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးသာွး�လူ့းချွင့််က််��	 (ဥ�များး-�ရားဂါများက့်�စံက်ရ်ာန်း	် အားသာွး�အားလူ့းက်န်း�သ်ာတ််

�သား	 ဥ��ဒီများျး�ပြဖိုးင့််)်	 က်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရေား�ရာသာည်း်	် အား�ပြချအား�န်းများျ �ု �ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ထိရော��န်းည်း�်တ့်စံွး�င့်	်

အားက်ယ်၍်	 ရုံး���်��င့်�်ဆို��င့်ရ်ားအားရားဝကြောတ်ုု သာည်း	် က်ျန်း�်များး�ရာ�အားနှတရားယ်ရ်ာှ��ါက်	 (ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်
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သာ့န်းးပြ�ုတ်စံဉ််း�	လူ့ည်း�်င့်�်၌ဝကြောတ်ဆ်ိုင့်ထ်ိရေား��သား	ဘုးသား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ားသာ�က်�တ်သာည်း	်�ရားဂါ����

က့်�စံက်န်ှ��င့်သ်ာည်း််ည်းစံ်ည်းများ်�များု၏	 အားရာင့်�်အားပြများစံပ်ြဖိုးစံန်ှ��င့်သ်ာည်း)်	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးက်���က်ွယ်ခ်ျွင့်််က်��

�ဖိုးးပ်ြ��သား	ဘုးသား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ားသာ�က်�တ်ဝကြောတ်ဆ်ိုင့်ပ်ြချင့်�်က်��	 ပြ�ည်းသ်ာ့�	က်ျန်း�်များး�ရာ�က်��အား�ပြချချံ

ပြီး�း�	က်န်း�သ်ာတ််ထိရေား�နှ��င့််သာည်း။်	

အားချျ �ု ��သားအား�ပြချအား�န်းများျး�တ်ွင့်	် လူ့ွတ််လူ့�်စံွးသာွး�လူ့းလူ့ု�ရ်ာှး�ချွင့််သ်ာည်း	် နှ��င့််င့်�ံတ်း၏်

လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�က်��	 အား�နှှးင့်််အားယ်ှက်ပ်ြဖိုးစံ�်စံနှ��င့််သာည်း။်	 အားလူ့း�တ့်	 လူ့ွတ််လူ့�စ်ံွးထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��

ချွင့်််က်��က်ျင့််သ်ာ��ံပြီး�း�	 နှ��င့်င့််�ံတ်းလ်ူ့ျ �ု �ဝကြောှက်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 ထိရော�တ််�ဝကြောများုသာည််း	 နှ��င့်င့််�ံတ်းလ်ူ့�ံခြုံချုံ�ရာ�

အားတ်ွက်	်အားနှတရားယ််ရာှ�နှ��င့််သာည်း။်	သာ����သား	်နှ��င့််င့်မံျားျး�စံွးတ်ွင့်	်နှ��င့််င့်�ံတ်းလ်ူ့�ံခြုံချုံ�ရာ�အား�ကြက်းင့်�်ပြ�

ချျက်က််��	အားကြက်များ�်ဖိုးက်မ်ျားု	သာ���များဟု�တ်	်ရာန်း်သာ့များျး�၏	တ်��က်ခ်ျ��က်ပ်ြချင့်�်များှ	နှ��င့်င့််�ံတ်းက််��က်းက်ွယ်ရ်ာန်း်

သားများက်	 ပြီးင့်�များ�်ချျများ�်၍	 ဒီးများ��က်�ရာစံးဆိုန်း်�သား	 	 သာ�ဘုးအားပြများင့်က််ွ့လူ့ွ့သာည်း််အားဖိုးွ့�များျး�က်��	 �နှှးင့်််	

ယှ်က်တ််��က်ခ်ျ��က်ရ်ာန်းအ်ားတွ်က်လ်ူ့ည်း�်	သာ��ံစ့ွံကြက်သာည််း။	အားင့်အ်ားး�ကြိုးက်း�များး�သာည်််း	စံး��ွး��ရာ�		သာ���များဟု�တ််

အားစံ���ရာနှှင့််ဆ်ို��င့်�်သား	အားက်ျ �ု �စံး��ွး�များျး�	 ရာရာှ�ချစံံး�နှ��င့်သ်ာည်း််	အားချွင့်််ထိရော့�များျး�က်��	 ပြီးချ�များ�်�ပြချးက်စ်ံ�န်း	်

�ချ�ရာန်း်	 စံည်း်�ရုံး�ံ�လူ့ုံ��ဆိုး�်သား	ဆိုင့််�ရာ့သား�များျး�၊	 အားလူ့��သ်ာများး�များျး�၊	 အားလူ့��သ်ာများး�သာများဂုဝကြောင့််

များျး�နှှင့််	် အားပြချး�ဩဇားအားးဏားရာှ�	 များဟု�တ်က်ြက်�သားသာ့များျး�အား���	 ဤက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	

အားချျ �ု �များများှတ်စံွး	 များကြက်းချဏာအားသာ��ံချျ�လူ့ရ်ာှ�ကြက်သာည်း။်	 ထိရော����ကြက်းင့််	် ဒီးများ��က်�ရာစံးက်��	 �လူ့ျးက််ျ	

သာ���များဟု�တ်	်အားး�န်းည်း�်�စံ�သားန်းည််း�လူ့များ�်များျး�က်��အားသာ��ံပြ�ုသာည်း််	 ‘နှ��င့်င့််�ံတ်းလ်ူ့�ခံြုံချု�ံရာ�’	ဆို��သာည်း််	

ပြဖိုးစံန်ှ��င့်�်ပြချများျး�စံွး�ါဝကြောင့်�်န်း�သား	 အားသာ�ံ�အားနှုန်း်�က်��က်းက်ွယ်ရ်ာန်း	် အားများှန်း်တ်က်ယ််ပြီးချ�များ�်�ပြချးက်မ်ျားု

၏အားဓ��ါါယ်က််��	�သာချျးစွံးနှှင့်််	က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်စွံးသာတ်မှ်ျားတ်ထ်ိရေား�ပြချင့်�်ပြဖိုးင့်််	လွူ့တ်လ်ူ့�စွ်ံးထိရော�တ်�်ဖိုးး	်

�ပြ�းဆို��ခွျင့်််၊	ဆိုနှဒထိရော�တ်�်ဖိုးးခွ်ျင့်််နှှင့်််သာ�ဘုးထိရေား�က့ွ်လ့ွူ့ခွျင့််တ််���က်��က်းကွ်ယ်�်��နှ��င့်မ်ျားည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

ပြ�ည်းသ်ာ့�က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�	 က်းက်ွယ်ပ်ြချင့်�်က်��	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�အားး�	 က်န်း�သ်ာတ််ရာန်း်

အား�ကြက်းင့်�်ပြ�ချျက်အ်ားပြဖိုးစံ	်တ်စံခ်ျါတ်စံရ်ာတံ်ွင့််	ရာည်းည်ွှှန်း်��လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်ည်းစံည််းများ�်

ရုံး���်�စံံး��များျး�က်��	 စံည်း�်များျဉ်�်စံည်း�်က်များ�်ပြဖိုးင့််ထ်ိရော�န်း်�ချျု�ရ်ာန်းအ်ားတ်ွက််	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ်�်ဖိုးး်

�ပြ�းဆို��ချွင့််က််��	က်န်း�သ်ာတ်ရ်ားတ်ွင့်အ်ားသာ�ံ�ပြ�ု	�လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	 များ�လူ့�ရာှး�နှှင့််	် �ါက်စံစတ်န်းန်ှ��င့်င့််ကံ့်သ်ာ���

�သားနှ��င့်င့််အံားချျ �ု �တ်ွင့််	 က်���က်ွယ်ရ်ားဘု�ရား�က်���စံးက််း�ပြချင့်�်များှက်းက်ွယ်ရ်ာန်း	် လူ့ွတ််လူ့�စ်ံွး�ပြ�း	

ဆို��ချွင့်််နှှင့်််ထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််က်��	 ထိရော�န်း်�ချျု�်ရားတ်ွင့်	် ပြ�ည်းသ်ာ့�က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�က်��က်းက်ွယ််

ရာန်းလ်ူ့��အား�မ်ျားုအား�ကြက်းင့်�်ပြ�ချျက်ပ်ြဖိုးင့််	် ထိရော�န်း်�ချျု�န်ှ��င့််သာည်း။်	 ထိရော��က့်သ်ာ����သားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း်

ဘုးသား�ရာ�လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွးက်ွ့လူ့ွ့ချွင့််က််��	သာ�သာ�သားသားထိရော�ချ��က်�်စံသာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်အားးဂျစံ်
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နှ��င့်င့််၏ံ	၂၀၁၂	ချ�နှှစံ်	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချံဥ��ဒီတ်ွင့်	်‘ဘုးသား�ရာ�သာတ်င့်�်စံက်း�	�ဝကြောင့်ှသာ့များျး�နှှင့်််

��ရားဖိုးက်မ်ျားျး�အားး�လူ့��ံက်��	 �စံးက််း�ပြချင့်�်	သာ���များဟု�တ်	် များ�လူ့�များစံး��ပြ�းဆို��ပြချင့်�်’	က်��တ်း�ပြများစံ	်

ထိရေား�ပြီး�း�	 တ်ချျ �န်းတ််ည်း�်များှး�င့်	် လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွး�တ်ွ��ချ�ချွင့််န်ှှင့်််	 ထိရောင့်ပ်ြများင့်ယ့််ဆိုချွင့်််က်��အားးများချ�ံ��

များည်းဟ်ု�	 �ပြ�းဆို��ထိရေား�သာည်း။်	 အားက်ယ်၍်	 ပြ�ည်းသ်ာ့�က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�အား���	 အား�ပြချချ�ံသားက်န်း�	်

သာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် နှ��င့်င့််�ံရာ�နှှင့််လ်ူ့့များု�ရာ�အား�ပြချအား�န်းများျး�တ်ွင့်	် လူ့��အား�သ်ာည်းဟ်ု�ထိရောင့်ရ်ာ�ါက်			

၎င့်�်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် ဘုးသား�ရာ�	 သာ���များဟု�တ်	် က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�ဆို��င့်ရ်ား	 ထိရော�လူ့ွယ်ရ်ာှ

လူ့ွယ်�်သား	က်�စံစရာ�မ်ျားျး�အား���	အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့တ်���	�ဆိုွ��နှွ�ပြင့်င့်�်ချ�မံျားုများျး�အားး�	တ်း�ဆိုး���တ်�်င့််

ပြချင့်�်များှများည်းသ်ာ���က်းက်ွယ်န်ှ��င့််များည်းက််��စံဉ််�စံး�ရာန်း	်အား�ရာ�ကြိုးက်း�သာည်း။်	ဤက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	်

အားများျ �ု �သာများး�များျး�က်��	 များည်းသ်ာ���အားထိရော့�တ်လူ့ည်း	်ထိရော�ချ��က်န််းစံန််းး�စံများည်းက််��လူ့ည်း�်	 စံဉ်စ်ံး�ရာန်းလ်ူ့��အား�်

သာည်း။်	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	ဘုးသား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	��တ်�်င့်တ််း�ဆိုး�များုများျး�ထိရေား�ရာှ�ပြချင့်�်ပြဖိုးင့််	်အားများျ �ု �	

သာများး�တ်���၏	လူ့့များု�ရာ�နှှင့််	် ဥ��ဒီတ်န်း�်တ့်ည်းးများှများုများျး�အားး�	 �လူ့ှးခ်ျျချံရာတ်တ််သာည်း။်	 ဥ�များးအားး�	

ပြဖိုးင့််	် ဝကြောတ်စ်ံး�ဆိုင့်ယ််င့်မ်ျားုအား���	 ဘုးသား�ရာ�အားရာသာတ်မ်ျားှတ်ထ်ိရေား��သား	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	

သာည်း	်အားများျ �ု �သား�များျး�ထိရောက်အ်ားများျ �ု �သာများး�များျး�က်��	���များ��အားက်ျ �ု �သာက်�်ရားက်န်ှ��င့်ဖ်ိုးွယ်ရ်ာှ�သာည်း။်	

တ်ရား�စံးရာင့်မ်ျားုများျး�အားရာ	တ်ည်းတ််ံ်�စံသာည်း်	် အား�ပြချချအံားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည််း	 �စံစည်း�်ဥစံစး���င့်	်

ဆို��င့်သ့်ာများျး�၏	��ဂုလူ့�က်အားက်ျ �ု �စံး��ွး�က်��က်းကွ်ယ်လ်ူ့ှက်	်ဆိုင့်�်ရ့ာသား�များျး�နှှင့််	်အားများျး�ပြ�ည််းသ့ာ၏	

ဘု�အံားက်ျ �ု �စံး��ွး�	ထိရော�ချ��က်�်စံ	တ်တ််သာည်းဟ်ု့	�သား	ပြင့်င့်�်ချ�မံျားုများျး�တ်စံခ်ျါတ်စံ်ရာတံ်ွင့်ရ်ာှ�သာည်း။်	ဥ�များး

အားး�ပြဖိုးင့််	် အား�များရာ�က်န်းပ်ြ�ည်း�်ထိရေားင့်စ်ံ�	 တ်ရား�လူ့ှတ်�်တ်းခ်ျျု�်သာည်း	် ဥ��ဒီများှပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�သာည်း်	်

အားလူ့��ခ်ျျ �န်းအ်ား���	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	 	 (Lochner	v.	New	York	1905)	က်��က်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရော�န်း�်	

ချျု�ရ်ာန်း	် အား�များရာ�က်န်းဖ်ိုးွ့�အားစံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ၏	 ၁၄	 ကြိုးက်�များ�်ပြများးက်ပ်ြ�င့်ဆ်ိုင့်ခ်ျျက််များှ	 အားးများချ	ံ

ထိရေား��သား	လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွးစံးချျု�်စံးတ်များ�်ချျု�်ဆို��ချွင့်််က်��	အားသာ�ံ�ပြ�ုချ့သ်ာည်း။်	ထိရော���ပြ�င့်	်လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး

�ပြ�းဆို��ခွျင့်််က်��အားသာ��ံချျ၍	 ဒီးများ��က်�ရာစံးအားရာည််းအား�သွာ�က်��	 �လူ့ျးက််ျ�စံ	နှ��င့််�သားက်�စံစရာ�ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း််	

�က်း�်��ရာ�တ်	်စံး��ွး��ရာ�လူ့��င့််န်း�်အားက်ျ �ု �စံး��ွး�ရာှင့်မ်ျားျး�များှ	 �ရာွ��က်းက်�်ွ့များျး�တ်ွင့်	်အားချျ �ု �များည်းးများှ	

�သား	လူ့ှများ�်များ���များုက်��ပြဖိုးစံ�်စံ	နှ��င့််�သား	စံး��ွး��ရာ�လူ့��င့််န်း�်များျး�များှနှ��င့်င့််�ံရာ�အားသာ��ံစံရာ�တ်မ်ျားျး�	သာ�ံ�စံွ့

ချွင့်််က်��ရာရာှ��စံ	ချ့်သာည်း	်(Citizens	United	v.	Federal	Electoral	Commission	2010)။		အားချွင့်််	

အား�ရာ�များျး�အား���	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် (သာ���များဟု�တ်	် အားချွင့်််အား�ရာ�၏	 သာဘုးဝကြော၊	 အားတ်��င့််�	

အားတ်းနှှင့်််	 က်ျင့်််သာ�ံ�များုတ်���က်��	 ���များ��က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်စံွး	 အားဓ��ါါယ််ဖိုးွင့်််ဆို��ပြချင့်�်များျး�သာည်း�်င့်လ်ူ့ှင့်)်	 ထိရော��

က့်သ်ာ����သားရာလူ့ဒီမ်ျားျး�	များပြဖိုးစံ�်��လူ့း�စံရာန်းလ်ူ့��အား�်သာည်း။်	ထိရော����ကြက်းင့််	်ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

တ်ွင့်	် လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််ဆ်ို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��	 တ်စံ်ဖိုးက်မ်ျားှ	 ဥ��ဒီပြ�ုလူ့ှတ်�်တ်း်

အားး�	မ့ျားဆွိုယ်စ်ံည်း�်ရုံး��ံ�ရာ�ရာန်း�်��ံငွ့်အား���	စံည််း�များျဉ်�်စံည််း�က်များ�်များျး�ထိရေား�ရှာ�နှ��င့််သာည်း််	အားခွျင့်််အားးဏား
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���အား�ထ်ိရေား�ပြချင့်�်ပြဖိုးင့််	် ဟုန်းခ်ျျက်ည််းး�စံနှ��င့်ပ်ြီး�း�	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးစံးချျု�စ်ံးတ်များ�်	 ချျု�်ဆို��ချွင့်််က်��	

အားလူ့��သ်ာများး�	 စံခံျျ �န်း်စံညံွှှန်း်�၊	 အားလူ့��ခ်ျျ �န်း်၊	 အားန်းည်း်�ဆို��ံလူ့��ခ်ျ၊	 စံး�သာ��ံသာ့က်းက်ွယ်�်ရာ�စံသာည်း်

များျး�အား���	ဥ��ဒီပြ�န်းဋ်္ဌားန်း�်ပြချင့်�်များျး�များှတ်ဆိုင့််	်စံး��ွး��ရာ�လူ့��င့််န်း�်�ဆိုးင့်တ််းများျး�အား���ထိရော�န်း�်	

�က်ျးင့်�်နှ��င့်သ်ာည်း််အားခွျင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	ဥ��ဒီပြ�ုလှူ့တ်�်တ်းအ်ားး�	�ယ်	ဘု�ယ်ျက်ျက်ျ	အားတ်�အားလူ့င့်�်

���အား��်သား	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�ပြဖိုးင့််	်ဟုန်းခ်ျျက်ည််းး�စံနှ��င့်သ်ာည်း။်	
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ယ်�န်း�က်များား���ရာှ�	 ဥ��ဒီစံန်းစံမ်ျားျး�အားး�လူ့��ံတ်ွင့်	် အားတ်�အားလူ့င့်�်	 သာ���များဟု�တ်	် သာွယ်ဝ်ကြော��က်၍်

�က်းက်ယ့််နှ��င့်	်�သား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�အား���	က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်များျး�က်��	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

တ်ွင့်	်ထိရောည်း််သာွင့်�်၍ပြဖိုးစံ�်စံ၊	စံးရာင့်ထ်ိရော�ံ�များျး�က်��အား�ပြချချ�ံသားဥ��ဒီ၌ပြဖိုးစံ�်စံ	သာ���များဟု�တ်	်ဥ��ဒီပြ�ု

ပြချင့်�်အားး�ပြဖိုးင့််ပ်ြဖိုးစံ�်စံ	 ထိရေား�ရာှ�ကြက်သာည်း။်	 စံင့်စ်ံစံတ််ွင့်	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 အားး�လူ့��ံန်းး��ါ�

သာည်း	်�သာ	ချျးတ်�က်ျစံွးပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�သာည်း်	်က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်	်အားန်းည်း�်ဆို��ံတ်စံ်ချ�

�ါရာှ�တ်တ်ပ်ြီး�း�	 ၄၀	 ရားချ��င့်န်ှုန်း်��က်ျးသ်ာည်း	် ချျုံင့်�ံ၍အားက်ျုံ�ဝကြောင့်�်စံ	�သားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်	် တ်စံမ်ျားျ �ု �

များဟု�တ်တ််စံမ်ျားျ �ု �	 �ါဝကြောင့်သ်ာည်း	် (Law	 and	 Versteeg	 2013:	 863)။	 ထိရော����ကြက်းင့််	် �ဋိ��က်ခပြဖိုးစံ်

�န်း	�သားပြ�ည်းသ်ာ့�များ့ဝကြောါဒီ	 ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််	 ဟုန်း်ချျက်မ်ျားှတ်�အားးင့်	်ထိရော�န်း်�သာ�များ�်ပြချင့်�်အားး�ပြဖိုးင့််	်

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်န်း�သ်ာတ််သာည်း််	 အား�လူ့အ်ားထိရောသာည်း	် �န်း	ရားအားး�လူ့��ံန်းး��ါ�တ်ွင့်ပ်ြဖိုးစံလ်ူ့ှက်ရ်ာှ�

သာည်း််	လူ့က်�်တ်ွ�ပြဖိုးစံစ်ံဉ်တ််စံခ်ျ�ပြဖိုးစံသ်ာည်း်	(Gardbaum	2007:	789)။	

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�တ်ွင့်	်က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�ထိရောည်း်သ်ာွင့်�်ပြချင့်�်များှး	

အားများှန်း�်င့်�်ချ	တ်စ်ံး�ချ့သ်ာည်း။်	ဒီ�တ်�ယ်က်များားစံစံ�်န်းးက်�်��င့်�်ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီအားများျး�စံ�တ်ွင့်	်

အားခွျင့်််အား�ရာ�ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��	ဖ့ွိုး�စံည််း���အံား�ပြချခံျဥ��ဒီအားဆိုင့်််အားတ်န်း�်ရှာ�သာည်််း	အားပြချး�စံည််း�များျဉ်�်

များျး�	 သာ���များဟု�တ်	်တ်န်း်ဖိုး���များျး�ပြဖိုးင့််	် က်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရေား�နှ��င့်သ်ာည်းဟ်ု�	 �ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း	် (Matthews	

and	Sweet	2008:	73)။	

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားဒီးဇာ��င့်�်�ရာ�ဆိုွ့သာ့များျး�အား�န်းပြဖိုးင့််	်အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်န်း�သ်ာတ််

ပြချင့်�်က်��	 (က်)	 က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားထိရောည်း်သ်ာွင့်�်ပြချင့်�်၊	 (ချ)	 �ယ်	ဘု�ယ်ျဆိုန်း်သာည်း််

က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်	်ထိရောည်း််သာွင့််�ပြချင့်�်၊	(ဂ)	အားချွင့်််အား�ရာ�အားထိရော့�ပြ�ု	က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်	်

ရားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�ထိရောည်း်သ်ာွင့််�ပြချင့်�်	ဟု့သာည်း်န််းည်း�်လူ့များ�်	(၃)	သာွယ်ပ်ြဖိုးင့််	်က်��င့်တ််ွယ်န်ှ��င့်သ်ာည်း။်
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ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီအားန်းည်း�်စံ�သာည်း	်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််�တ််သာက်၍်	များည်းသ်ာ���များှဆို��

များထိရေား�ကြက်�ချျ	 (ဥ�များး-	 အားးဂျင့်တ််း�န်းး�နှှင့်််	 အား�များရာ�က်န်းပ်ြ�ည်း�်ထိရေားင့်စ်ံ�)။	 ဆို��လူ့��သာည်းမ်ျားှး	

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 ဥ��ဒီပြ�ုပြချင့်�်နှှင့်််	 စံးရာင့်ထ်ိရော��ံများျး�က်��အား�ပြချချ�ံသား	 ဥ��ဒီအားး�ပြဖိုးင့််သ်ား	

သာတ်မ်ျားှတ်ပ်ြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်အား�များရာ�က်န်းပ်ြ�ည်း�်ထိရေားင့်စ်ံ�	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

၏	�ထိရောများအားကြိုးက်�များပ်ြ�င့်ဆ်ိုင့်ခ်ျျက််တ်ွင့််	 ‘က်ွန်းဂ်ရာက်မ်ျားှ	 (…)	လူ့ွတ််လူ့�စ်ံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််၊်	သာ���များဟု�တ်	်

��နံှှ��်ထိရော�တ်�်ဝကြောချွင့််က််��	တ်း�ပြများစံသ်ာည်း််ဥ��ဒီများပြ�ုရာ’ဟု�	ရုံး���ရာှင့်�်စံွး�ဖိုးးပ်ြ�သာည်း။်	ယ်င့်�်က်��	အားပြချး�

�သား	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	တ်န်း်ဖိုး���များျး�အားး�ထိရော�ချ��က်�်စံ	နှ��င့််လူ့ှက်န်ှှင့်််	လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်

အားတွ်က်	်စံ���ရာ�များဖွ်ိုးယ်ရှ်ာ�သာည််းတ်���က်��	များျက်ကွ််ယ်ပ်ြ�ုလူ့ှက်�်င့်	်လွူ့တ်လ်ူ့�စွ်ံးထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ခွျင့်််က်��	

က်းက်ွယ်�်��ထိရေား�သာည်း်	် ‘အားကြွက်င့်�်များ့်’	 အားက်းအားက်ွယ်�်��များုတ်စံခ်ျ�အားပြဖိုးစံ	် များှတ်ယ့််�လူ့ရ်ာှ�သာည်း	်

(Dorsen	et	al.	2010:	854)။	သာ����သား	်ထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��များု��စံံအံားး�လူ့��ံက်��	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချံ

ဥ��ဒီအားရာ	အားက်းအားက်ွယ်�်��ထိရေား�သာည်းဟ်ု�	 များဆို��လူ့���ါ။	 Chaplinsky	 v.	 New	Hampshire					

(၁၉၄၂)	 စံးရာင့်ထ်ိရော�ံ�တ်ွင့်	် အား�များရာ�က်န်း	် ပြ�ည်း�်ထိရေားင့်စ်ံ�တ်ရား�လူ့ှတ်�်တ်းခ်ျျု�်သာည်း	် “၎င့်�်တ်���က်��

တ်း�ပြများစံလ်ူ့ှင့်၊်	 ပြ�စံဒ်ီဏာခ်ျျများှတ်လ်ူ့ှင့််	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားပြ�ဿန်းးတ်စံ	် ရာ�ရ်ာ�ပ်ြဖိုးစံ်

���လူ့းနှ��င့်သ်ာည်းဟ်ု�	 များည်းသ်ာည်း််အားချါက်များှ	 များစံဉ််�စံး�ချ့ဖ်ိုး့��သား	 တ်�က်ျစံွးသာတ်မ်ျားှတ်ထ်ိရေား�ပြီး�း�	

က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်စံွးက်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရေား��သား	ထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��များုအားများျ �ု �အားစံး�အားချျ �ု �	ရာှ���	သာည်း”်	ဟု�	

စံးရာင့်ခ်ျျက်ခ်ျျချ့်သာည်း။်	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာတ်သ်ာတ်မ်ျားှတ်မ်ျားှတ်	် �ဖိုးးပ်ြ�

ထိရေား�ပြချင့်�်များရာှ��ါက်	 အားက်းအားက်ွယ်�်��ထိရေား�သာည်း်	် အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�၏	 သာ�ဘုးသာဘုးဝကြောနှှင့််	်

အားတ်��င့်�်အားတ်းက်��သာတ်မ်ျားှတ််���ရာန်းမ်ျားှး	များ့လူ့အားး�ပြဖိုးင့််	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�၏တ်းဝကြောန်း်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	က်န်း�	်

သာတ်မု်ျားဆို��င့်ရ်ား	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�များ�ါရှာ�ဘ့ု	ဖ့ွိုး�စံည််း���အံား�ပြချချဥံ��ဒီပြ�ဋ္ဌားန်း�်ပြီး�း��န်းးက်တွ််င့်မှ်ျား	အားခွျင့်််	

အား�ရာ�များျး�၏အားတ်��င့်�်အားတ်းက်��	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�များှတ်ဆိုင့််သ်ာတ်မ်ျားှတ်သ်ာွး�ရာန်း	်လူ့���်ဆိုးင့်မ်ျားုသာည်း	်

ယ်�ကံြက်ည်းစ်ံ�တ်ခ်ျျရာ�သား	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�ရာှ�သာည်း်	် ဒီးများ��က်�ရာစံးနှ��င့်င့််မံျားျး�တ်ွင့်	်ယ်�တ်�ိတ်န်း်�သားချျုဉ််�

က်�မ်ျားုပြဖိုးစံန်ှ��င့်�်သားလ်ူ့ည်း�်	၎င့်�်များှး	�န်းးက််ဆိုက်တ််ွ့လူ့များ်�ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�များ�ါရာှ�ဘု့	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

များျး�က်��	 တ်စံ်ဆိုင့်််ချျင့်�်သာတ်မ်ျားှတ်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်တ်ည်း�်ဆိုးက်သ်ာွး�ရာန်း	် အား�တ်ွ�အားကြက်ုများလူ့��ံလူ့းက််

�သာ��သား၊	အားး��က်းင့်�်ချ��င့််များးပြချင့်�်များရာှ��သာ��သား	လူ့ှတ်�်တ်းန်ှှင့်််	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�ရာှ��သား	နှ��င့််င့်ံ

များျး�တ်ွင့်	်အားနှတရားယ်မ်ျားျး�လူ့ှ��	သာည်း။်	

အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံခ်ျ�စံးက်��က်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့််ရာန်း	်က်ျန်း�်များး�ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်က်��ယ်က််ျင့််တ််ရား�က့််သာ���

�သားအား�ပြချအား�န်းများျး�က်��	 အား�သာ�စံ�တ်သ်ာတ်မှ်ျားတ်�်ဖိုးးပ်ြ�ပြချင့်�်ထိရောက်	် အားချျ �ု �ဖ့ွိုး�စံည််း���အံား�ပြချချ	ံ

ဥ��ဒီများျး�သာည်း	် �ယ်	ဘု�ယ်ျက်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်တ််စံ်ချ�တ်ည်း�်က်��သား	ထိရောည်း််သာွင့်�်
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ကြက်သာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	် က်�န်းဒီါဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်	် ‘ဤဥ��ဒီတ်ွင့်	် �ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�

�သား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�နှှင့််လ်ူ့ွတ််လူ့�်များုများျး�က်��အားးများချသံာည်းဆ်ို��ရား၌	ဥ��ဒီပြဖိုးင့််ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�ပြီး�း�	

လူ့ွတ်လ်ူ့��်သား	 ဒီးများ��က်ရာက်တ််စံလ်ူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်ွင့်	် ထိရေား�ရာှ�ရာန်းသ်ာင့်််�လူ့ျး�်ကြက်းင့်�်	 ထိရောင့်ရ်ာှး�	

စံွးပြ�သာနှ��င့်သ်ာည်း််	က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးသ်ာည်း််		က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သား		ရှာ��စံ	ရာများည်း’်	(��ဒီမ်ျား	၁၊

က်�န်းဒီါနှ��င့်င့််	ံအားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့််	်လူ့ွတ််လူ့�်များုများျး��ဋိ�ည်းးဉ်၊်	အားထိရော့�ပြ�ုစံးလူ့��ံ��စံံ	ံ ပြဖိုးည်း််စံွက်ထ်ိရေား�	

သာည်း)်။	 ထိရော��က့်သ်ာ����သား	 �ယ်ဘု�ယ်ျက်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်သ်ာည်း	် �ပြ�းင့်�်လူ့ွယ်	် ပြ�င့််

လူ့ွယ်ရ်ာှ�ပြီး�း�	 အားဓ��ါါယ်ဖ်ိုးွင့်််ဆို��ရာန်း်အားတ်ွက်	် �န်းရား���နှ��င့်�်သားလ်ူ့ည်း�်	 ယ်င့်�်က့်သ်ာ���တ်�က်ျများု	 များရာှ�

�သား	 သာ�ဘုးသာဘုးဝကြောသာည်း	် တ်ရား�ရုံး��ံ၏ရာ�တ််ည်းခ်ျျက််���များ့တ်ည်း၍်	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	

ပြဖိုးစံသ်ာင့်််သာည်းထ်ိရောက်�်��သာည်း်	်သာ���များဟု�တ်	်�လူ့ျးသ်ာည်း််	က်န်း�သ်ာတ််များုများျး�ရာှ�နှ��င့်သ်ာည်း။်	

များွတ်စ်ံလူ့င့်ဘ်ုးသားဝကြောင့်	် အားများျး�စံ�ရာှ�သာည်း်န်ှ��င့််င့်အံားချျ �ု �တ်ွင့်	် အားစံစလူ့းများဘ်ုးသားနှှင့်််ဆို��င့်�်သား

စံနံှုန်း်�သာတ်မ်ျားှတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််	 ဆိုန်း�်က်ျင့်သ်ာည်း််အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်န်း�သ်ာတ်�်သား	 �ယ်	ဘု�ယ်ျ

က်ျသာည်း်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�	 ချျများှတ်ထ်ိရေား��ကြက်းင့်�်လူ့ည်း�်	 သာတ်�ပြ�ုသာင့်််သာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်

�များးလ်ူ့ဒ်ီ��က်ဖ်ိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ၏	��ဒီမ်ျား	၁၆	သာည်း	်‘အားစံစလူ့းများဘ်ုးသား၏အား�ပြချချသံာ�ဘုး	

တ်ရား�များျး�နှှင့််	် များဆိုန်း�က််ျင့်�်သား��စံံတံ်ွင့်’်သား	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 အားးများချံထိရေား�သာည်း။်	 ထိရော��

က့်သ်ာ���	‘�ရှာ��န်းးက်မ်ျားည်းး�သား	ပြ�ဋ္ဌားန််း�ချျက်မ်ျားျး�’က်��	International	IDEA	၏	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချ	ံ

ဥ��ဒီတ်ည်း�်ဆိုးက်�်ရာ�	စံးတ်များ�်အားများှတ််	၈	-	ဘုးသား�ရာ�နှှင့််	်နှ��င့််င့်အံားကြက်း�ဆိုက်စ်ံ�မ်ျား	ုတ်ွင့််

�ဆိုွ��နှွ�ထိရေား�သာည်း။်

အားချျ �ု �ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�သာည်း	်သား�ပြချး�အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�နှှင့််ဆ်ိုက််စံ��်သား	က်န်း�	်

သာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	ချျများှတ်သ်ာည်း။်	ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်အား�နှဒ�ယ်နှ��င့််င့်၏ံ	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ��ဒီမ်ျား	

၁၉	 တ်ွင့်	် လူ့ွတ််လူ့�်စံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််၊်	 ထိရော�တ််�ဖိုးးခ်ျွင့်််၊	 စံ��ဝကြော�ချွင့်််နှှင့်််	 အားပြချး�အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��

�ဖိုးးပ်ြ�ပြီး�း�	 ၄င့်�်အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံခ်ျ�ချျင့်�်စံး၏က်ျင့််	် သာ��ံများုနှှင့်််သာက်ဆ်ို��င့်သ်ာည်း််	 သား�ပြချး�က်န်း�သ်ာတ််	

ချျက်မ်ျားျး�က်���ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း။်	 သား�ပြချး�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 သား�ပြချး�အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�၏

အား�ရာ��ါများု၊	 သာ�ဘုးသာဘုးဝကြောတ်���နှှင့််က််��က်ည််းး�စံရာန်း	် �ရာ�ဆိုွ့နှ��င့်သ်ာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	် ECHR	

တ်ွင့်	်‘တ်စံဥ်ီး�တ်စံ်�ယ်းက်၏်	အားတ်ွင့်�်�ရာ�က်��ထိရော�ချ��က်�်စံနှ��င့်လ်ူ့ှက်	်နှ��င့်င့််�ံတ်းလ်ူ့�ံခြုံချုံ�ရာ�၊	အားများျး�

ပြ�ည်းသ်ာ့လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�နှှင့်််	 စံး��ွး��ရာ�သားယ်းဝကြော�ပြ�းများုတ်���က်��ရာရာှ�ရာန်း	် ကြိုးက်�ု��များ�်ပြချင့်�်များှး	 တ်ရား�န်းည်း�်

လူ့များ�်က်ျ�သားလ်ူ့ည်း�်၊	 နှ��င့််င့်�ံတ်းလ်ူ့�ံခြုံချုံ�ရာ�နှှင့်််	အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့	လူ့�ံခြုံချုံ�ရာ�တ်���အားတ်ွက်သ်ားလူ့ှင့်	်

လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ််�ဖိုးးခ်ျွင့်််က်��ထိရော�ချ��က်�်စံနှ��င့်ပ်ြီး�း�၊	 အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�အားတ်ွက်သ်ားလူ့ှင့်	်

လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးက်���က်ွယ်ခ်ျွင့်််က်��	ထိရော�ချ��က်�်စံနှ��င့််သာည်း’်	(Rivers	2006:	195)။	
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�န်းးင့််တ်ွင့်	် အားလူ့ွ့သာ�ံ�စံး�လူ့��မ်ျားုများျး�	 ပြဖိုးစံန်ှ��င့််�ချျရာှ��သား�ကြက်းင့််	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

�ရာ�ဆိုွ့သာ့များျး�သာည်း	် က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�နှှင့်််�တ််သာက်�်သား	 စံက်း�လူ့��ံအား

ထိရေား�သာ��များျး�က်��	ဂရုံး�တ်စံ��က်စ်ံဉ်�်စံး�သာင့်််သာည်း။်	အားးဏားရာှင့်ဆ်ိုန်း်			�သား	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

များျး�တ်ွင့်	်��မံျားှန်း်အားး�ပြဖိုးင့််	်အားချွင့်််အား�ရာ�အား���	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာတ်မ်ျားှတ်ရ်ာန်း	်လူ့ှတ်�်တ်းက််��

ချွင့်််ပြ�ုထိရေား�ပြီး�း�	 ၄င့်�်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�၏	 အားတ်��င့်�်အားတ်းက်��သာတ်မ်ျားှတ်ရ်ာန်း	် လူ့ှတ်�်တ်း၏်	

ဆို��ံပြဖိုးတ်�်��င့်ခ်ျွင့်််အား���	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်အ်ားန်းည်း�်င့်ယ်သ်ား	ထိရေား�ရာှ�ထိရေား�သာည်း။်	တ်န်းည်း်�ဆို��ရာ�သား်

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်း	်လူ့ှတ်�်တ်းမ်ျားျး�	 (၎င့်�်လူ့ှတ်�်တ်းမ်ျားျး�

က်��ယ်တ််��င့်သ်ာည်းလ်ူ့ည်း်�	နှ��င့််င့်�ံရာ�အားရာအားး�န်းည်း�်ပြီး�း�	အားင့်အ်ားး�ကြိုးက်း��သားအား��ခ်ျျု�်�ရာ�များဏ္ဍို�ုင့်မ်ျားျး�

၏	လူ့ှများ�်များ���များု�အားးက်တ််ွင့််ရာှ��လူ့ရ်ာှ�သာည်း)်	ချွင့်််ပြ�ုသာည်း််အားတ်��င့်�်အားတ်းအားတ်ွင့်�်သားတ်ည်းရ်ာှ�သာည်း။်

လူ့က်�်တ်ွ�တ်ွင့်	်ထိရော��က့်သ်ာ����သားဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�သာည်း	်လူ့့�အားချွင့််အ်ား�ရာ�က်��	ထိရော��ရားက််

�သား	အားက်းအားက်ွယ်မ်ျား���နှ��င့်�်ချျ။	အား�ကြက်းင့်�်ရာင့်�်များှး	�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း်အ်ားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	

၎င့်�်တ်���အား���	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်	 အားဓ��ါါယ်အ်ား�တ်းက််င့်�်များ့�်စံ�သား�ကြက်းင့််	် ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်၁၉၇၁	ချ�နှှစံ်	အားးဂျစံ်နှ��င့််င့်	ံဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ��ဒီမ်ျား	၄၇	တ်ွင့်	်‘လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး

ထိရောင့််ပြများင့်ယ့််ဆိုချွင့်််က်��	အားးများချံသာည်း။်	လူ့့တ်စံ်ဉ်း�ချျင့်�်စံးသာည်း	်များ�များ�တ်���၏ထိရောင့်ပ်ြများင့်ယ့််ဆိုချျက်မ်ျားျး�က်��

ထိရော�တ်�်ဖိုးးခ်ျွင့်််ရာှ�ပြီး�း�	 ၄င့်�်က်��ဥ��ဒီက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်အ်ားတ်ွင့်�်	 နှုတ််အားး�ပြဖိုးင့််�်သားလ်ူ့ည်း�်�က်းင့်�်	

စံး�ရာ�သား�၍�သားလ်ူ့ည်း�်�က်းင့်�်	 ရုံး���်�ပံြဖိုးင့်််�သားလ်ူ့ည်း�်�က်းင့်�်	 အားပြချး�န်းည်း�်လူ့များ�်များျး�ပြဖိုးင့်််

�သားလ်ူ့ည်း�်�က်းင့်�်	 ပြဖိုးန်း�ခ်ျျ �နှ��င့််သာည်း’်	 ဟု��ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း။်	 ဤဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ�ါ

စံည်း်�များျဉ်�်သာည်း	် ယ်င့်�်ဥ��ဒီက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�	 များည်းမ်ျားှအားတ်��င့်�်အားတ်းအားထိရော�ချျ့�နှ��င့်သ်ာည်းက််��	

က်န်း�သ်ာတ််များထိရေား���။	 ဤဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ�အားးက်တ််ွင့်	် သာများမတ်၏	 က်ျန်း်�များး�ရာ�နှှင့်််

�တ်သ်ာက်၍်	 များည်းသ်ာည်း််လူ့့ထိရော��ဆိုွ��နှွ�များုက်��များဆို��	 တ်း�ပြများစံသ်ာည်း််ဥ��ဒီတ်စံ်ရာ�အ်ားး�	 အားများျး�

ပြ�ည်းသ်ာ့လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�က်��အား�ကြက်းင့်�်ပြ�၍	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်လူ့��က်သ်ာည်း။်	ရာ့၊	စံစံ်တ်�်	သာ���များဟု�တ်	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�

က်��	 ပြ�ည်းသ်ာ့လူ့့ထိရော�ကြက်း�တ်ွင့်�်ဝကြောဖိုးန်း်များုများျး�အားး�	 တ်း�ပြများစံသ်ာည်း််ဥ��ဒီများျး�က်��လူ့ည်း�်	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချ့်

သာည်း။်	ဤသာ���နှှင့်််	 နှ��င့်င့််�ံတ်းက််���ဝကြောဖိုးန်းရ်ာန်း	် များပြဖိုးစံန်ှ��င့််သာ�လူ့းက်ပ်ြဖိုးစံလ်ူ့းချ့ပ်ြီး�း�	 ��ဒီမ်ျား	 ၄၇	တ်ွင့်	်

က်ျယ်ပ်ြ�န်း�ပ်ြီး�း�	 ရာက်�်ရား�သားအားသာ��ံအားနှုန်း်�များျး�	 သာ�သားထိရောင့်ရ်ာှး�စံွး�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား��သားလ်ူ့ည်း�်	

လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ််�ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််များှး	အား�ပြချချအံားး�ပြဖိုးင့််မ်ျားရာှ��တ်း�်�။

အားထိရောက်�်ါဥ�များးတွ်င့််	လွူ့တ်လ်ူ့�စွ်ံးနှ��င့်င့််�ံရာ�သာ�ဘုးထိရေား�က့ွ်လ့ွူ့ခွျင့််က််��	က်န်း�သ်ာတ်လ်ူ့���သား	

လှူ့တ်�်တ်းအ်ားတွ်င့်�်ရှာ�လ့ူ့များျး�စံ�၏	ရာည််းရွာယ်ခ်ျျက်မှ်ျား	ဖ့ွိုး�စံည်း�်��အံားရာအားက်းအားကွ်ယ်က််��	အားန်းည်း�်င့်ယ််

သား���ထိရေား�သာည််း။		အားမှျားန်း�်င့်	်ဤက့််သာ����သားများပြ�တ်သ်ား�သာည်််း	ဖ့ွိုး�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီပြ�ဋ္ဌားန်း�်
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ချျက်မ်ျားှ���အား�သ်ာည်း််	အားချွင့်််အား�ရာ�များှး	လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််�်လူ့း	သာ���များဟု�တ်	်လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး

�ပြ�းဆို��ချွင့််က််��က်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့််သာည်း််	 လူ့ှတ်�်တ်း၏်အားချွင့်််အား�ရာ�က်���လူ့းဆို��သာည်းမ်ျားှး	 �များ�ချွန်း်�	

ထိရော�တ်စ်ံရား�င့်ပ်ြဖိုးစံ�်န်း�တ်းသ်ာည်း။်

အားပြချး�များတ့်သာည်း်	် န်းည်း်�လူ့များ�်တ်စံခ်ျ�အား�န်းပြဖိုးင့််	် �ချတ််သာစံဒ်ီးများ��က်�ရာစံး	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချံ

ဥ��ဒီတ်ွင့်�်ါရာှ�နှ��င့်	်�သား	 �က်းင့်�်များွန်း်သာည်း််က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်တ််စံ်ချ�အားး�	

များည်းက့််သ်ာ���	 �ရာ�သား�ဖိုးွ့�စံည်း�်ထိရေား�နှ��င့်မ်ျားည်းက််��	 ဥ�များးတ်စံခ်ျ�စံဉ်�်စံး�ကြက်ည်််း�ါ။	 ၎င့်�်ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက််

အားး�	�အားးက်�်ါ��စံံအံားတ်��င့််�ထိရေား�ရာှ�နှ��င့်သ်ာည်း။်

၁။	 ဤ��ဒီမ်ျားတ်ွင့််�ါရာှ��သား	ပြ�ဋ္ဌားန်း်�ချျက်မ်ျားျး�နှှင့်််အားည်းး	လူ့့တ်��င့်�်တ်ွင့်လ်ူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််ရ်ာှ�

သာည်း။်	 အားများျ �ု �သား�လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�	 က်��က်းက်ွယ်ရ်ာန်း်၊	 အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့�အား�ချျများ�်သားယ်း�ရာ�က်��

ထိရော�န်း�်သာ�များ�်ရာန်းန်ှှင့်််	 အားပြချး�သာ့များျး�၏အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�က်��	 က်းက်ွယ်ရ်ာန်းတ််���အားတ်ွက်	် ဤ

အားချွင့်််အား�ရာ�အား���က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	ဥ��ဒီက်ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�သာည်း။်	

၂။	 ထိရော��က့်သ်ာ����သားက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်ွင့်	် များရာှ�များပြဖိုးစံလ်ူ့��အား�်

ပြီး�း�	က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးသ်ာည်း််	အားတ်��င့််�အားတ်းအားတ်ွင့်�်သား	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်နှ��င့်သ်ာည်း။်	

၃။	 ပြ�ည်းသ်ာ့��ရာ�ရားများ့ဝကြောါဒီများျး�နှှင့််	် အားရားထိရောများ�်များျး�က်���ဝကြောဖိုးန်းပ်ြချင့်�်၊	 နှ��င့်င့််�ံရာ�၊	 လူ့့များု�ရာ�၊	 စံး��ွး�	

�ရာ�၊	ဘုးသား�ရာ�နှှင့်််�ည်းး�ရာ�ဆို��င့််ရား	အား�ကြက်းင့်�်အားရားများျး�နှှင့််�်တ််သာက်�်သား	အားချျက်	်

အားလူ့က်န်ှှင့်််	 ထိရောင့်ပ်ြများင့်ယ့််ဆိုချျက်မ်ျားျး�က်��	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးဆိုက်သ်ာွယ်�်ပြ�းဆို��ချွင့်််	 အား�ါအားဝကြောင့်	်

အားချွင့်််အား�ရာ�၏အားနှှစံသ်ားရာများျး�က်��များချျ �ု ��ဖိုးးက်ရ်ာ��။	

၄။	 များ့လူ့အား�ပြချချဥံ��ဒီ	 (organic	 law)	 ပြဖိုးင့််သ်ား	လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််အ်ား���က်န်း�သ်ာတ်	်

ချျက်မ်ျားျး�ပြ�ဋ္ဌားန်း�်နှ��င့််သာည်း။်	

၅။	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််အ်ား���	 က်န်း�သ်ာတ်သ်ာည်း််ဥ��ဒီတ်စံ်ရာ�သ်ာည်း	် ၅	 နှှစံက်ြက်းက်းလူ့

အားထိရော�	အားးဏားသာက်�်ရားက်န်ှ��င့်ပ်ြီး�း�	အားများျး�ဆို��ံ	၅	နှှစံအ်ားထိရော�အားးဏားသာက်�်ရားက်န်ှ��င့်�်သား	

အားပြချး�များ့လူ့ဥ��ဒီတ်စံရ်ာ�ရ်ာ�ပ်ြဖိုးင့််	် သာက်တ််များ�်တ်���ပြချင့်�်များရာှ��ါက်	 သာက်တ််များ်�က်�န်းဆ်ို��ံသာွး�

များည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်

လူ့က်ရ်ာှ�	 ဒီးများ��က်�ရာစံးဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချံဥ��ဒီ	အားများျ �ု �များျ �ု �တ်ွင့်�်တ်ွ�ရာ�သား	အားများှန်း်တ်က်ယ််ရာှ�

သာည်း််ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��အား�ပြချချ�ံသား	 ဤပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်န်း�	်

သာတ်ရ်ာန်း်အားတ်ွက်	် အား�ကြက်းင့်�်ရာင့်�်များျး�က်��သာတ်မ်ျားှတ်ရ်ားတ်ွင့်	် 	 ���များ��၍အား�သာ�စံ�တ်န်ှ��င့်ပ်ြီး�း�	 အားလူ့ွ့	

သာ��ံစံး�လူ့��မ်ျားုများျး�များှက်းက်ွယ်န်ှ��င့််�သား	န်းည်း်�လူ့များ�်အားချျ �ု �က်��တ်င့်ပ်ြ�ထိရေား�ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်		
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•	 အားခွျင့်််အား�ရာ�က်��	က်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့်�်သားအား�ပြချအား�န်းများျး�က်��	 ���များ��၍�စံစ်ံ�်က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်စွံး	

သာတ်မ်ျားှတ်ထ်ိရေား�သာည်း။်	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်တ််စံ်ချ�သာည်း	် တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျ�သားရာည်း	်

ရာွယ်ခ်ျျက်ရ်ာှ�ရာများည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ဤတ်ွင့််	 တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျ�သားရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�

ဆို��သာည်းမ်ျားှး	 ‘အားများျ �ု �သား�လူ့�ခံြုံချုံ�ရာ�က်��က်းက်ွယ်ပ်ြချင့်�်၊	 အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့တ်ည်းပ်ြီးင့်�များ�်�အား�	

ချျများ�်များုက်��	ထိရော�န်း်�သာ�များ�်ပြချင့်�်နှှင့်််	အားပြချး�သာ့များျး�၏	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်းက်ွယ်ပ်ြချင့်�်’တ်���

ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 အားစံ���ရာအားးဏား	 ���င့်မ်ျားျး�က်��အားရာှက်ရ်ာ�စံ	ပြချင့်�်များှ	 တ်း�ဆိုး�ပြချင့်�်က့်သ်ာ����သား	

အားပြချး�ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်ွင့်	် တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်		

များက်ျနှ��င့်�်�။	အားဘုယ််�ကြက်းင့််ဆ်ို���သား	်၄င့်�်တ်���သာည်းအ်ားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့ကြက်း��ဝကြောဖိုးန်းမ်ျားုနှှင့်််	

�ဆိုွ��နှွ�ပြင့်င့်�်ချ�ပံြချင့်�်တ်���၏အားတ်��င့်�်အားတ်းက်��	 လူ့က်သ်ာင့်််များချနံှ��င့်�်အားးင့်	် က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်

�စံ	လူ့��က်န်ှ��င့််�သား�ကြက်းင့််ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

•	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်အ်ားတ်��င့််�အားတ်းက်��	 လူ့��အား�မ်ျားု၊	 အားချျ �ု �ည်းးများု	 သာ���များဟု�တ်	် က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်

ဆိုး�လူ့ျးမ်ျားုတ်���အားး�ပြဖိုးင့််	် သာတ်မ်ျားှတ််နှ��င့််သာည်း။်	 ECHR	တ်ွင့်�်တ်ွ�ရာ�သား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက််

များျး�နှှင့််အ်ားလူ့း�တ့်သာည်း်	်ဤဥ�များးပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်တ််ွင့်	်‘လူ့��အား�မ်ျားု’	သာ���များဟု�တ်	်‘ဒီးများ��က်�ရာ

စံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်ရာှ�	 က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးမ်ျားု’	 ရာှ��သား	 အား�ပြချအား�န်းများျး�အား���သား

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 က်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့််သာည်းဟ်ု�သာတ်မ်ျားှတ်သ်ာည်း။်	 ၄င့်�်သာည်း	် ဥ��ဒီပြ�ု

သာ့များျး�	 ဥ��ဒီပြ�ုရားတ်ွင့်န်ှှင့်််	 တ်ရား�ရုံး��ံများျး�များှ	 ဥ��ဒီများျး�သာည်း	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချံ

ဥ��ဒီနှှင့်််ည်းးညွှွတ််များု	 ရာှ�များရာှ�က်��	 က်��ဆို��ံပြဖိုးတ်ရ်ားတ်ွင့်ထ်ိရောည်း််သာွင့်�်စံဉ်�်စံး�ရာများည်း််	 စံးစံစံ	်

ချျက်တ််စံခ်ျ�က်��	 ပြဖိုးစံ�်���စံသာည်း။်	 ဤအား�ပြချအား�န်းတ်ွင့်	် လူ့��အား�မ်ျားုများှး	 က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်

ဆိုး�လူ့ျးမ်ျားုထိရောက်	် ���များ��ကြိုးက်း�များး��သားအားတ်း�အားဆိုး�ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်တ််စံ်ချ�

သာည်း	် များရာှ�များပြဖိုးစံမ်ျားလူ့��အား�ဘ်ု့	 က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးမ်ျားုရာှ�နှ��င့်�်သားလ်ူ့ည်း�်	 များရာှ�များပြဖိုးစံလ်ူ့��	

အား�ခ်ျျက််က်��ယ်၌်များှးများ့		က်ျ ����ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးမ်ျားု၏	သာက်�်သာ�င့်ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	ဤန်းယ်	်

�ယ်ရ်ာှ�	 တ်ရား��ရာ�စံန်းစံသ်ာည်း	်အားချျ �ု �က်ျသာ�ဘုးတ်ရား�က်��	 ���များ��၍များှးချ��အားး�ထိရေား�လူ့းရာ

လူ့ျက်ရ်ာှ�သာည်း။်	 ဆို��လူ့��သာည်း်များှး	 အားချွင့်််အား�ရာ�အား���က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်သာည််း	 ၄င့်�်အားချွင့်််	

အား�ရာ�က်��	က်န်း�သ်ာတ်ပ်ြချင့်�်များှထိရောွက်�်��လူ့းသာည်း်	်အားက်ျ �ု �သာက်�်ရားက်မ်ျားုက်��	အားချျ �ု �ည်းး	

ညွှွတ်�်စံရာများည်းဟ်ု့၍ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်

•	 လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွး�ပြ�းဆို��ချွင့််၏်	 အား�ပြချချံအားဓ�က်အားချျက်က််��	 ချျ �ု ��ဖိုးးက်၍်များရာနှ��င့်�်ါ။	 ဤ

အား�ပြချချအံားဓ�က်	အားချျက်မ်ျားျး�၏	သာတ်မ်ျားှတ််�ဘုးင့်က််��	နှ��င့်င့််�ံရာ�တ်ရား�ဥ��ဒီလူ့��င့််န်း�်	

စံဉ်အ်ားရာ	 ဆို�ံ�ပြဖိုးတ်က်ြက်ရာများည်းပ်ြဖိုးစံ�်သားလ်ူ့ည်း�်	 အားထိရောက်န််းများ့န်းးစံးတ်ွင့်	် �ါရာှ�သာည်း််တ်��င့်�်	

အားက်းအားက်ွယ်�်��ရာများည်း်အ်ားချွင့်််အား�ရာ�၏	 ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်အ်ား���လူ့များ�်ညွှှန်း်ချျက်အ်ားချျ �ု �

က်��	 (ဆို��လူ့��သာည်းမ်ျားှး	 ပြ�ည်းသ်ာ့အား�ရာ�နှှင့််	် လူ့့များု�ရာ�ဆို��င့်ရ်ားက်�စံစ	 ရာ�မ်ျားျး�နှှင့်််သာက်ဆ်ို��င့််
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�သား	အားချျက်အ်ားလူ့က်န်ှှင့်််ထိရောင့််ပြများင့်ယ့််ဆိုချျက်မ်ျားျး�က်��	လူ့ွတ််လူ့�စ်ံွးပြဖိုးန်း��်ဝကြောချွင့်််ပြ�ုရာန်း)်	

ဥ��ဒီပြ�ုသာ့များျး�နှှင့််	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�အားး�	���အား�ထ်ိရေား�များည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	များရာှ�များပြဖိုးစံအ်ားနှှစံ	်

သားရာ	အားယ့်ဝကြောါဒီ	(The	doctrine	of	substantial	essence)	က်��	၁၉၄၉	ချ�နှှစံဂ်ျးများန်း်

အား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်	်ထိရောည်း််သာွင့််�ထိရေား�ချ့ပ်ြီး�း�သာည်း်အ်ားချျ �န်းမ်ျားှစံ၍	ယ်င့်�်က်��	အားပြချး�နှ��င့်င့််မံျားျး�

စံွး၏	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�တွ်င့််လူ့ည်း�်	 ထိရောည်း််သာွင့်�်ချ့သ်ာည်း။်	 သာ����သားလ်ူ့ည်း�်

လူ့က်�်တ်ွ�တ်ွင့်	်အားချျ �ု �က်ျများုဆို��င့်ရ်ားများ့များျး�သာည်း	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�အား���	များျး�စံွးများ့တ်ည်း်

�လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	

•	 အားခွျင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	က်န်း�သ်ာတ်�်သားဥ��ဒီတ်စ်ံရာ�သ်ာည်း	်မ့ျားလူ့အား�ပြချချဥံ��ဒီတ်စံရ်ာ�်

(organic	 law)	 ပြဖိုးစံရ်ာများည်းဟ်ု့၍	 လူ့��ထ်ိရော��ံလူ့��န််းည်း�်ဆို��င့်ရ်ား	 စံးစံစံမ်ျားုတ်စံခ်ျ�ရာှ�သာည်း။်	

တ်ရား��ရာ�စံန်းစံမ်ျားျး�စံွးတ်ွင့်	်သားများန်းဥ်��ဒီများျး�	(ordinary	laws)	နှှင့်််	များ့လူ့အား�ပြချချံ

ဥ��ဒီများျး�	 (organic	 laws)	 (အားတ်ည်း်ပြ�ုပြ�ဌားန်း�်ရာန်းအ်ားတ်ွက််	 ��မံျားှန်းထ်ိရောက်တ််���ပြများိင့်််

ထိရေား��သား	များ့အားများျး�စံ�လူ့��အား�ခ်ျျက်	်သာ���များဟု�တ်	်သာတ်မ်ျားှတ်ခ်ျျက်ဆ်ို��င့်ရ်ားစံည်း�်က်များ�်များျး�	

သာ���များဟု�တ်	်���များ��များျး�ပြ�း��သား	ဥ��ဒီပြ�ုလူ့��ထ်ိရော��ံလူ့��န််းည်း�်များျး�စံသာည်းတ််���	လူ့��အား��်လူ့်

ရာှ��သား	 ပြ�ည်းသ်ာ့�အားးဏားဖိုးွ့�စံည်း�်များုနှှင့်််�တ်သ်ာက်�်သား	 အား�ရာ�ကြိုးက်း�သာည်း်ဥ်��ဒီများျး�)	

အားကြက်း�က်ွ့ပြ�း�ပြချး�န်းး�များုရာှ�သာည်း။်	များ့လူ့အား�ပြချချဥံ��ဒီနှှင့်််	သားများန်းဥ်��ဒီများျး�အားကြက်း�

က်ွ့ပြ�း�ပြချး�န်းး�များုများရာှ�သာည်း်	် တ်ရား��ရာ�စံန်းစံမ်ျားျး�တ်ွင့်�်င့်	် အားချွင့်််အား�ရာ�က်��က်န်း�သ်ာတ််

သာည်း််	 အားချျ �ု �ဥ��ဒီများျး�သာည်း	် ထိရော�်တ်���လူ့��ထ်ိရော��ံလူ့��န််းည်း�်	 အားတ်း�အားဆိုး�များျး�ရာှ�နှ��င့်	်

သာည်း။်	ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်ဆွိုးဒီင့်	်(ဖ့ွိုး�စံည််း���အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	(Instrument	of	Government)၊	

��ဒီမ်ျား	၂၂)	သာည်း	်လူ့ှတ််�တ်းအ်ားများတ််ဆိုယ်�်�တံ်စံ်��မံျားှ	အားချွင့်််အား�ရာ�က်��က်န်း�သ်ာတ််သာည်း််

ဥ��ဒီကြက်များ�်က်��	 ဆို��င့််�င့်ံ်သာည်း််ဗီးတ်��ပြ�ဋ္ဌားန်း�်နှ��င့်ခ်ျွင့်််အားး�	 ���ထိရေား�သာည််း။	 ၄င့်�်သာည်း်

အားန်းည်း�်ဆို��ံ	 တ်စံန်ှှစံ်အားထိရော�ကြက်းပြများင့််န်ှ��င့််ပြီး�း�	 လူ့ှတ်�်တ်းအ်ားများတ်၏်	 �ပြချးက်�်�ငံ့်ါ���	ံ

အားများျး�စံ�ပြဖိုးင့််သ်ား	ယ်င့်�်ဗီးတ်��က်���ယ်ဖ်ိုးျက်န်ှ��င့်ပ်ြချင့်�်ပြဖိုးင့််	်အားလူ့ျင့်စ်ံလူ့��	သာ���များဟု�တ်	်ဘုက်	်

လူ့��က်�်သား	အားချွင့််အ်ား�ရာ�ချျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုများှက်းက်ွယ်ရ်ာန်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်		

•	 အားက်းအားက်ွယ်	် ���ထိရေား�သာည်း်အ်ားချွင့်််အား�ရာ�က်��	 က်န်း�သ်ာတ်�်သားဥ��ဒီတ်��င့်�်တ်ွင့်	်

အားချျ �န်းတ််��င့််လူ့ှင့်အ်ားပြီး�း�သာတ်သ်ာွး�များည်း်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်	်(sunset	clause)	ရာှ�သာည်း။်	ဆို��လူ့��	

သာည်းမ်ျားှး	 ဥ��ဒီသာည်းသ်ာတ််များှတ််ထိရေား�သာည်း်အ်ားပြများင့််ဆ်ို��ံက်းလူ့	 အားထိရော�သာက်�်ရားက်�်န်း

များည်းပ်ြဖိုးစံပ်ြီး�း�	လူ့ှတ််�တ်းမ်ျားှသာက်တ််များ�်တ်���ပြချင့်�်များရာှ�လူ့ှင့်	်အားလူ့��အား�လူ့ျးက်အ်ားဆို��ံသာတ််

သာွး�ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ဤပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်၏်အားး�သားချျက်တ််စံ်ချ�များှး	 နှ��င့််င့်�ံရာ�များး��များးင့်�်

ထိရော���များု�အားးက်တ််ွင့်	် အားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ််ပြချင့်�်က်��	 ထိရော�န်း်�သာ�များ�်ထိရေား�ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

အားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််က်��	 �ထိရေားက်ခ်ျသံာ့များျး�အား�န်းပြဖိုးင့််	် ထိရော��က့်သ်ာ����သားက်န်း�	်
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သာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�ထိရေား�ရာှ�ရာန်း	်အားချါအားး��လူ့ျးစ်ံွး	တ်င့်ပ်ြ��န်းများည်းပ်ြဖိုးစံပ်ြီး�း�	၎င့်�်တ်���၏တ်င့်ပ်ြ�

ချျက်က််��	 �ပြဖိုးရာှင့်�်ချျက်�်��ရာန်း	် တ်ွန်း်�အားး�����န်း	များည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 ထိရော��သာ���ပြ�ုလူ့��ပ်ြချင့်�်

ပြဖိုးင့််	် က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် အားပြီးများ့ရာှ��န်းသာည်း၊်	 အားလူ့��အား�လူ့ျးက်ပ်ြဖိုးစံ�်န်းသာည်း	် သာ���	

များဟု�တ်	် ၎င့်�်တ်���၏ပြဖိုးစံတ််ည်းမ်ျားုက်��	 �များ�ချွန်း်�ထိရော�တ်ရ်ာန်းမ်ျားလူ့��ဟု�	 လူ့့အားများျး�များထိရောင့်ပ်ြများင့်က်ြက်

�စံရာန်းလ်ူ့ည်း�်	 က်းက်ွယ်	်���များည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 အားချွင့်််အား�ရာ�အား	���	 က်န်း�သ်ာတ််များုက်��	

က်န်း�က််ွက်�်သားသာ့များျး�အားး�	 ၄င့်�်တ်���၏က်န်း�က််ွက်ခ်ျျက်က််��	အားသာစံတ််စံ်ဖိုးန်းတ််င့်ပ်ြ�ရာန်း	်

အားချါအားး��လူ့ျးစ်ံွး	အားချွင့်််အား�ရာ�����န်းများည်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်

စဥ္းစားစရာ အခ်က္ (၂)စဥ္းစားစရာ အခ်က္ (၂)

လူ့က်ရ်ာှ�	 စံဉ််�စံး�သာ��ံသာ�လ်ူ့ှက်ရ်ာှ��သား	 က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်၏်ရာည်းရ်ာွယ်	်

ချျက်မ်ျားှး	အားဘုယ်န််းည်း်�။	အားချွင့်််အား�ရာ�က်��	က်န်း�သ်ာတ်ရ်ာန်း�်လူ့း	သာ���များဟု�တ်	်က်န်း�သ်ာတ်ထ်ိရေား�

နှ��င့်သ်ာည်း််	 အား�န်းအားထိရေား�နှှင့်််အား�ပြချအား�န်းများျး�က်��	 သာတ််များှတ်ပ်ြချင့်�်ပြဖိုးင့််	် အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��

အားက်းအားက်ွယ်�်��ရာန်း�်လူ့း။	 ဤရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်၏်	 စံက်း�လူ့��ံ	

အားသာ��ံအားနှုန်း်�	အားထိရေား�အားသာ��တ်ွင့်	်များည်းသ်ာ���ထိရောင့်ဟ်ု�်သာန်းည်း�်။	
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က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်က််��	 များည်းသ်ာည်း််��စံံခံျျများှတ််သာင့်််သာည်းမ်ျားှး	 သာက်ဆ်ို��င့််�သား

နှ��င့်င့််၏ံ	သာများ��င့်�်နှှင့်််	ယ်ဉ်�်က်ျ�များုအား�ပြချအား�န်းအား���တ်ွင့်မ်ျား့တ်ည်းသ်ာည်း။်

န်းက်ရု်ုံးင့်�်စွံးအားပြများစ်ံတွ်ယ်�်န်းသာည်း််	လူ့စံဘ်ုရာယ်ဒ်ီးများ��က်�ရာစံးတ်န်းဖ်ိုး���များျး�၊	တ်က်က်ြွက်�သားအားရာ�်	

ဖိုးက်အ်ားဖ့ွိုး�အားစံည််း�များျး�နှှင့်််	လ့ူ့�အားခွျင့်််အား�ရာ�မှျားတ်တ််များ�်�က်းင့်�်များျး�ရှာ��သား	ချ��င့််များးသာည်််းဒီးများ��က်�ရာစံး	

အားင့်စ်ံတ်းက်ျ��ရှာင့်�်များျး�ရှာ�သာည်််း	နှ��င့်င့််မံျားျး�တွ်င့််	ဥ��ဒီပြ�ုလှူ့တ်�်တ်းအ်ားများတ်မ်ျားျး�နှှင့်််	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�	

အားတ်ွက်	်ချျင့်််ချျ �န်းဆ်ို��ံပြဖိုးတ်ခ်ျွင့်််များျး�စံွး���အား�ထ်ိရေား��သား	များ�ရာရားများရာှင့်�်လူ့င့်�်သာည်း်	်က်န်း�သ်ာတ််များု

ဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	် လူ့က်ခ်ျနံှ��င့််ဖိုးွယ််ပြဖိုးစံန်ှ��င့်သ်ာည်း။်	 အား�ကြက်းင့်�်များှး	 အားန်းည်း�်ဆို��ံဤ

တ်န်း်ဖိုး���များျး�တ်ည်းရ်ာှ��န်းသာ၍	များလူ့��အား��်သားဝကြောင့်�်ရားက်စ်ံွက်ဖ်ိုးက်မ်ျားုများျး�က်��	ဥ��ဒီပြ�ုလူ့ှတ်�်တ်း၊်	

တ်ရား�ရုံး��ံများျး�နှှင့််	် လူ့့ထိရော�အားထိရောင့်အ်ားပြများင့်မ်ျားျး�များှ	 နှ��င့်င့််�ံရာ�အားရာ	 တ်ွန်း်�လူ့ှန်းန်ှ��င့်ဖ်ိုးွယ်ရ်ာှ��သား�ကြက်းင့်််

ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	သာ����သား	်၄င့်�်ယ့်ဆိုချျက်သ်ာည်း်	လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်စံ်ချ�လူ့��ံရာှ�	 ပြ�ည်းသ်ာ့�န်းးတ်��ည်းး�ရာ�

နှှင့်််	 ဒီးများ��က်�ရာစံးတ်န်းဖ်ိုး���များျး�၊	 စံနံှုန်း်�များျး�အား���	အားပြချး��သားအားရားများျး�ထိရောက်	်အားပြများင့််ဆ်ို��ံတ်န်း်ဖိုး���

ထိရေား�ရာှ�ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 အားပြချး�တ်စံဖ်ိုးက်တ််ွင့််	 အားးဏားရာှင့်စ်ံန်းစံတ််န်း်ဖိုး���များျး�လူ့ှများ�်များ���သာည်း်�်န်းရား	

သာ���များဟု�တ်	်လူ့့များုအားဖိုးွ့�အားစံည်း�်အားး�န်းည်း�်သာည်း်�်န်းရားပြဖိုးစံ�်သား	အားးဏားရာှင့်စ်ံန်းစံအ်ား��ခ်ျျု�မ်ျားုသာက်	်

တ်များ�်ရာှည်း�်သား	 လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်စံရ်ာ�တ််ွင့်	် ချျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုများျး�က်��	 တ်း�ဆိုး�ရာန်းအ်ားတ်ွက််	 ���များ��

�စံစ်ံ�ပ်ြီး�း�	ရာှင့်�်လူ့င့်�်ပြ�တ်သ်ား�သာည်း်	်က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�	လူ့��အား�န်ှ��င့်သ်ာည်း။်	

အားတ်�တ်တ််ွင့််ဖိုးယ်က်ြက်ဉ်မ်ျားု၊	 ဖိုး�နှှ��်များု	 သာ���များဟု�တ်	် ချွ့ပြချး�ဆိုက်ဆ်ိုမံျားုချရံာ�သားလူ့့များျ �ု ��ရာ�၊	 ယ်ဉ်	်

�က်ျ�များု၊	ဘုးသား�ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်အားပြချး��သားလူ့့န်းည်း�်စံ�များျး�ရာှ�သာည်း်န်ှ��င့်င့််မံျားျး�တ်ွင့်	်အားချွင့်််အား�ရာ�

အား���	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 ဖိုးက်က်ြက်ဉ်ခ်ျရံာ�သားအား��စ်ံ�အားဖိုးွ့ဝကြောင့်မ်ျားျး�အား���	 အားချျ �ု �များများှတ်စံွး

န်းစံ်န်းး�စံပြချင့်�်က့်သ်ာ����သား	ချွ့ပြချး�ဆိုက််ဆိုသံာည်း််န်းည်း�်အားပြဖိုးစံ	်အားသာ�ံ�များပြ�ုနှ��င့်�်စံရာန်း	်အားထိရော့�လူ့��အား�်
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သာည်း။်	တ်င့်�်ကြက်�စ်ံွး�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း်	် ချွ့ပြချး�ဆိုက်ဆ်ိုမံျားုဆိုန်း�က််ျင့်�်ရာ�	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	်

၄င့်�်တ်���က်��တ်း�ဆိုး�ရာန်း	် အား�ထိရေားက်အ်ားက့်ပြဖိုးစံန်ှ��င့််သာည်း။်	 ထိရော��က့်သ်ာ����သားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	်

အားစံ���ရာ၏များဏ္ဍို�ုင့်မ်ျားျး�ပြဖိုးစံ�်သား	 ဥ��ဒီပြ�ု�ရာ�၊	 အား��်ချျု�်�ရာ�၊	 တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�တ်���တ်ွင့်	် (ဥ�များး	

ချွ့တ်များ�်စံန်းစံအ်ားး�ပြဖိုးင့််)်	ထိရော��အား��စ်ံ�များျး�၏အားဖိုးွ့�ဝကြောင့်မ်ျားျး�က်��	ထိရောည်း််သာွင့်�်ပြချင့်�်ပြဖိုးင့်််	အားး�လူ့��ံ�ါဝကြောင့်မ်ျားုက်��

ပြများိင့််တ််င့်သ်ာည်း််	အားပြချး��ဆိုးင့်ရ်ာွက်မ်ျားုများျး�နှှင့််တ််ွ့၍လူ့��်�ဆိုးင့်�်ါက်	���၍ထိရော��ရားက်န်ှ��င့်သ်ာည်း။်	

အားက်ယ်၍်	 အား��ခ်ျျု��်ရာ�များဏ္ဍို�ုင့်မ်ျားှအားများှန်း်တ်က်ယ်လ်ူ့ွတ်လ်ူ့�ပ်ြီး�း�	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��က်း

က်ွယ်ရ်ာန်း	်က်တ်�က်ဝကြောတ်ပ်ြ�ုထိရေား�သာည်း်	်ချ��င့်မ်ျားး�သား၊	ဗီဟု�ဝကြောါဒီက်ျင့််သ်ာ��ံ�သား	ဥ��ဒီပြ�ုလူ့ှတ်�်တ်း်

တ်စံရ်ာ�ရ်ာှ��ါက်	အားချွင့်််အား�ရာ�က်��ဥ��ဒီပြဖိုးင့််က််န်း�သ်ာတ်ရ်ားတ်ွင့်	်ရုံး���ရာှင့်�်�သားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�ပြဖိုးင့်််

လူ့��ံလူ့းက်န်ှ��င့်သ်ာည်း။်	သာ����သား	်အားး�န်းည်း�်�သား၊	တ်းဝကြောန်း်�က်ျသားလူ့���်ဆိုးင့်�်သား	သာ���များဟု�တ််

အား��ခ်ျျု��်ရာ�များဏ္ဍို�ုင့်၏်လူ့က်�်အားးက်ခ်ျပံြဖိုးစံ�်သား	 ဥ��ဒီပြ�ုလူ့ှတ်�်တ်းမ်ျားျး�ရာှ�သာည်း်	် �န်းရားများျး�

တ်ွင့်	် အားချွင့်််အား�ရာ�က်��	 ဥ��ဒီပြဖိုးင့််ရ်ုံး���ရာှင့်�်စံွးက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျွင့်််���ထိရေား�ပြချင့်�်သာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�က်��

အားးများချမံျားု���ရာန်း	် များလူ့��ံလူ့းက်န်ှ��င့််��။	 အားဘုယ််�ကြက်းင့််ဆ်ို���သား	် ဥ��ဒီသာည်း	် အား��ခ်ျျု��်ရာ�

များဏ္ဍို�ုင့်၏်အားလူ့��က်ျသားပြဖိုးစံ�်န်းများည်းပ်ြဖိုးစံ�်သား�ကြက်းင့််ပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	ဥ��ဒီပြ�ု�ရာ�အားးဏားက်��	ထိရော�န်း်�

ည်းိ�ပြဖိုးန်း��်ဝကြောထိရေား�သာည်း်	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��ံဆို��င့်ရ်ားအားစံးအားစံဉ််	 (အားချျ �ု �က်ျက်��ယ်စ်ံး�ပြ�ုပြချင့်�်၊	 ချ��င့််များး�သား

လူ့ှတ်�်တ်းန်ှှစံရ်ာ�စ်ံန်းစံ်နှှင့်််	သာများမတ်-က်ွန်းဂ်ရာက်အ်ားစံ���ရာစံန်းစံ)်	တ်���သာည်း	်အားချွင့်််အား�ရာ�က်��လူ့ွန်းက့််

က်န်း�သ်ာတ််ပြချင့်�်များှ	 အားက်းအားက်ွယ်�်��နှ��င့်ဖ်ိုးွယ််ရာှ�သာည်း။်	 သာ����သား	် ဤနှ��င့်င့််�ံရာ�ထိရော�န်း�်�က်ျးင့်�်များု

များျး�များရာှ�လူ့ှင့်	်အားန်းည်း်�ဆို��ံတ်�က်ျပြီး�း�တ်င့်�်ကြက်�စ်ံွး�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား��သား	က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ား	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်

ချျက်အ်ားး�ပြဖိုးင့်််	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားနှှင့်််	တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�ထိရော�န်း�်�က်ျးင့်�်များုများျး�က်��အားး�	

�က်းင့်�်�အားးင့်	်ပြ�ုလူ့��ရ်ာန်းလ်ူ့��အား�်နှ��င့််သာည်း။်	

တ်ရား�သာ့ကြိုးက်း�များျး�သာည်း	် က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��	 အားဓ��ါါယ််ဖိုးွင့်််ဆို��ရာန်း်နှှင့်််	

ဖ့ွိုး�စံည််း���အံား�ပြချခံျဥ��ဒီဆို��င့််ရား	အားခွျင့်််အား�ရာ�များျး�၏အားနှှစ်ံသားရာက်��	များချျ �ု ��ဖိုးးက်သ်ာည်း််န်းည်း�်လူ့များ�်	

ပြဖိုးင့််လ်ူ့���်ဆိုးင့်ရ်ာန်း	်ယ်�ကံြက်ည်းရ်ာသာည်််းသာ့များျး�ပြဖိုးစံသ်ာလူ့း�။	အားက်ယ်၍်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�သာည်း	်အားချွင့်််	

အား�ရာ�များျး�က်���လူ့�စံး�ပြချင့်�်နှှင့်််	 နှ��င့်င့််�ံရာ�ဖိုး�အားး�များှလူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုရာှ��သား	 ရာှည်းလ်ူ့ျး�သာည်း်အ်ားစံဉ်	်

အားလူ့းရာှ��ါက်	အားလူ့ွန်း်�ယ်ဘု�ယ်ျဆိုန်း်�သား	က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��	အားဓ��ါါယ််

ဖိုးွင့်််ဆို��ရာန်း်နှှင့်််အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��အား�ထိရေားက်အ်ားက့်ပြ�ုသာည်း်န််းည်း�်လူ့များ�်ပြဖိုးင့််	် ‘ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�	

အားစံည်း်�တ်ွင့်	် လူ့��အား�ပ်ြီး�း�က်ျ ����ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျး�်သား’	 က့်သ်ာ����သား	 အားသာ��ံအားနှုန်း်�များျး�က်��သာတ်	်
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များှတ်ရ်ာန်း်	 ယ်�ံကြက်ည်းအ်ားး�က်���နှ��င့်သ်ာည်း။်	 သာ����သား	် အားးဏားရာှင့်စ်ံန်းစံအ်ား��ခ်ျျု�မ်ျားုများှ	 ထိရောွက်�်��လူ့း

�သားနှ��င့်င့််	ံသာ���များဟု�တ်	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�၊	အား��ခ်ျျု��်ရာ�က်��လူ့��က်�်လူ့ျးရာ�သား	အားစံဉ်အ်ားလူ့းရာှ�သာည်း်	်

�န်းရားများျး�တ်ွင့်	် ချျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုများျး�များှတ်း�ဆိုး�ရာန်းအ်ားတ်ွက််	 ���များ��၍တ်င့်�်ကြက်�စ်ံွး�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း်	်

က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ား	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�လူ့��အား�န်ှ��င့််ဖိုးွယ်ရ်ာှ�သာည်း။်	

တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျများုနှှင့််ဆ်ို��င့််�သား	�များ�ချွန်း�်များျး�က်��လူ့ည်း�်	 စံဉ််�စံး�ရာန်းရ်ာှ�သာည်း။်	 ပြ�ည်းသ်ာ့	

လူ့့ထိရော�၏အားပြများင့်တ််ွင့််	 များ�ရာရားများရာှင့်�်လူ့င့်�်သာည်း်	်က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��	တ်ရား�	

သာ့ကြိုးက်း�များျး�သာည်း	်က်��ယ်�်��င့်အ်ားဓ��ါါယ််ဖိုးွင့်််ဆို���ဖိုးးပ်ြ�ရာန်း	်တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျသာည်း်	်အားချွင့်််အား�ရာ�

ရာှ��ါသာလူ့း�။	များရာှ��ါက်	တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�က်��	���၍န်းး�စံ�စ်ံွးစံည်း�်�နှှးင့်က််း	ညွှှန်းက်ြက်း�သာည်း်	်���များ��တ်�

က်ျသာည်း်	် ပြ�ဋ္ဌားန််း�ချျက်မ်ျားျး�လူ့��အား�သ်ာည်း။်	 အားက်ယ်၍်	 တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�များဏ္ဍို�ုင့်သ်ာည်းဖ်ိုးွ့�စံည်း�်��ံ

အား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	 သာ���များဟု�တ်ဥ်��ဒီပြ�ု�ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	 လူ့များ်�ညွှွန်း်ချျက်မ်ျားျး�	 အားန်းည်း်�ဆို��ံပြဖိုးင့််	်

သာ���များဟု�တ်	်လူ့�ံ�ဝကြောများရာှ�ဘု့	 စံးရာင့်ထ်ိရော�ံ�ဥ��ဒီအားး�ပြဖိုးင့််	်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��များ�များ�ဘုးသားသာတ်မ်ျားှတ််

�ါက်	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�အား���	များတ့်�သားအားပြများင့်မ်ျားျး�ရာှ�သာည်း်	်အား��ခ်ျျု�်�ရာ�သာ���များဟု�တ်	်ဥ��ဒီ	

ပြ�ု�ရာ�များဏ္ဍို�ုင့်မ်ျားှအားများျး�စံ�နှှင့််	် သာ�ဘုးထိရေား�က်ွ့လူ့ွ့များု	 ပြဖိုးစံ�်��နှ��င့်�်ချျရာှ�သာည်း။်	 ဤသာ���ပြဖိုးစံလ်ူ့ှင့်	်

အား��ခ်ျျု��်ရာ�	 သာ���များဟု�တ်	် ဥ��ဒီပြ�ု�ရာ�များဏ္ဍို�ုင့်က််	 တ်ရား�ရုံး��ံများျး�၏	 အားးဏားက်��က်န်း�သ်ာတ််များု	

သာ���များဟု�တ်	် ၄င့်�်၏တ်ရား�က်ျများုက်���လူ့ှးခ်ျျရာန်း်ကြိုးက်�ု��များ�်များုသာည်း	် ဆိုန်း�်က်ျင့်ဘ်ုက်ရ်ာလူ့ဒီမ်ျားျး�ရာှ�နှ��င့်	်

သာည်း။်	ယ်င့်�်သာည်း	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�အား�န်းပြဖိုးင့််	် ၄င့်�်တ်���၏ဆို��ံပြဖိုးတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 လူ့့အားများျး�လူ့က်ခ်ျံ

ရာန်း	် အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်ဆို��င့်ရ်ား	 တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျများုက်��	 တ်ည်း�်ဆိုးက််�န်းသာည်း််	 ဒီးများ��က်�ရာစံးသာစံ်

တ်စံရ်ာ�တွ််င့်	်အား�တ်းအ်ားတ်န်းထ်ိရော�ချ��က်န််းစံန််းးနှ��င့်သ်ာည်း။်	ဒီးများ��က်�ရာစံးနှ��င့်င့််သံာစံမ်ျားျး�တွ်င့််	�ဝကြောဝကြောါ��သား	

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	 စံခံျျ �န်း်စံနံှုန်း်�များျး�က်��	အား�က်းင့်အ်ားထိရောည်း�်ဖိုးးရ်ားတ်ွင့်	်အားချျ �ု �များများှ	

�သားအားချန်း�်က်ဏ္ဍိုတ်စံခ်ျ�က်��တ်းဝကြောန်း်ယ့်ထိရေား�ရာသာည်းမ်ျားှး	ဥ��ဒီပြ�ုလူ့ှတ်�်တ်းမ်ျားဟု�တ်ဘ်ု့	တ်ရား�	

ရုံး��ံများျး�ပြဖိုးစံ�်လူ့ရ်ာှ��သား�ကြက်းင့််	်၄င့်�်ပြဖိုးစံရ်ာ�မ်ျားှး���၍အား�ရာ�ကြိုးက်း��သားအားရားပြဖိုးစံလ်ူ့း�တ်းသ်ာည်း။်	

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�အား���က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	 များည်း်သာ့အားဆို��ပြ�ုသာည်းန်ှှင့်််	 ၎င့်�်တ်���ရာယ့်လူ့��

�သားရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားှး	 များည်းသ်ာည်း်ပြဖိုးစံသ်ာည်း်က်��	 စံဉ််�စံး�ရာန်းအ်ား�ရာ�ကြိုးက်း�သာည်း။်	 ၄င့်�်တ်���သာည်း	်

နှ��င့်င့််သံား�လူ့ွတ်လ်ူ့�်ချွင့်််က်��ဆိုန်း�က််ျင့်ပ်ြီး�း�	အားချွင့်််အား�ရာ�က်��က်န်း�သ်ာတ််ရာန်း်ကြိုးက်�ု��များ�်�န်းသာည်း််	အားစံ���ရာ

�ဟုးင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်စံစံတ််�တ််���၏အားစံ�တ််အား���င့််��လူ့း	သာ���များဟု�တ်	်အားလူ့ွ့သာ��ံပြချင့်�်က်��တ်း�ဆိုး�ရာန်း်

အားတ်ွက်	်က်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�က်��သာတ်မ်ျားှတ်လ်ူ့���သား	လူ့့�အားချွင့််အ်ား�ရာ�တ်က်က်ြွက်
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လူ့ု�ရ်ာှး�သာ့များျး��လူ့း။	 အားနှတရားယ်က််င့်�်သာည်း်အ်ား�ကြက်းင့်�်ပြ�ချျက်မ်ျားျး�ပြဖိုးင့််	် သာတ်မ်ျားှတ်ထ်ိရေား��သား	

ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်သ်ာည်း�်င့််	 ဂရုံး�တ်စံ��က်�်ရာ�သား�ထိရေား�ပြချင့်�်များရာှ�လူ့ျင့်	် �န်းးင့််တ်ွင့်ခ်ျျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုချရံာနှ��င့််

သာည်း််	အားလူ့း�အားလူ့းရာှ�သာည်း။်	

အားလူ့ွန်းအ်ား�သာ�စံ�တ်ပ်ြီး�း�	 တ်�က်ျ�သားက်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	် �ဆိုွ��နှွ�

ည်းိ�နှုင့်�်ရာန်းအ်ားတ်ွက်	် ���များ��ချက်ခ်ျ့နှ��င့််ပြီး�း�	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��တ်�က်ျအား�သာ�စံ�တ်ရ်ာန်း်ကြိုးက်�ု��များ�်

ပြချင့်�်သာည်း	် ဖိုးွ့�စံည််း���အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 တ်ည်း�်ဆိုးက််�ရာ�လူ့��င့််န်း�်စံဉ်မ်ျားျး�က်��	 အားချျ �န်း�်��ကြက်း�စံ

ပြချင့်�်၊	လူ့များ�်�ချျး�်စံပြချင့်�်များျး�	ပြဖိုးစံန်ှ��င့််သာည်း။်	ဥ�များးအား�န်းပြဖိုးင့််	်-	

•	 တ်��င့်�်ပြ�ုပြ�ည်းပ်ြ�ု	လူ့ှတ်�်တ်းတ််စံ်ရာ�တ််ွင့်	်ဘုးသား�ရာ�နှှင့်််�တ််သာတ်�်သား	�ါတ်းများျး�

နှှင့်််	ဘုးသား�ရာ�လှူ့များ်�များ���များုများရာှ��သား�ါတ်းများျး�အားကြက်း�	အားပြင့်င့်�်�ွး�များုများျး�သာည်း	်လူ့ွတ်	်

လူ့�စ်ံွးထိရော�တ််�ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််တ်ွင့််	 က်���က်ွယ်ရ်ားဘု�ရား�က်��	 �စံးက််း�ပြချင့်�်နှှင့်််�တ််	

သာက်�်သား	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်သ်ာတ််သာတ်မ်ျားှတ်မ်ျားှတ်	် ထိရေား�သာင့်််များထိရေား�သာင့်််	 သာ�ဘုးတ့်

ရာန်း	် ကြိုးက်�ု��များ်�ပြချင့်�်အားး�ပြဖိုးင့််	် ���များ��၍ဆို���ရာွး��စံနှ��င့်သ်ာည်း။်	ဤအား�ရာ�က်�စံစနှှင့််�်တ််သာတ််

�ါက်	ဥ��ဒီပြ�ုလူ့ှတ်�်တ်းန်ှှင့်််	တ်ရား�ရုံး��ံများျး�များှအားသာ��ံချျရာများည်း်	်တ်�က်ျများုန်းည်း�်�ါ��သား	

က်န်း�သ်ာတ်မု်ျားဆို��င့်ရ်ား	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်ထ်ိရေား�ရှာ�များည််းဆို���ါက်	���များ��လွူ့ယ်က့််စွံး	သာ�ဘုးတ့်ည်းးမုျား	

ရာရာှ��စံနှ��င့်မ်ျားည်း်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	သာ����သား	်၄င့်�်သာည်း	်ပြ�ဿန်းးက်���ပြဖိုးရာှင့်�်ရာန်း	်အားချျ �န်းဆ်ိုွ့လူ့��က််

ပြချင့်�်သားပြဖိုးစံပ်ြီး�း�	 တ်��င့်�်ပြ�ုပြ�ည်းပ်ြ�ုလူ့ှတ််�တ်းမ်ျားှတ်းဝကြောန်း်က်��	 လူ့ှတ်�်တ်းန်ှှင့်််တ်ရား�ရုံး��ံ

များျး�သာ���	 လူ့ှ့�ပြ�းင့်�်ပြချင့်�်သားပြဖိုးစံသ်ာည်းဟ်ု��ပြချ�နှ��င့်သ်ာည်း။်	 အားပြချး�တ်စံဖ်ိုးက််တ်ွင့်လ်ူ့ည်း�်	

အားချျ �န်းက်ြက်းလူ့းသာည်းန်ှှင့်််အားများှ	 အားဓ��ါါယ််ဖိုးွင့်််ဆို��များုသာည်း�်ပြ�းင့်�်လူ့့နှ��င့်သ်ာည်းဟ်ု�	 ဆို��လူ့��

ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 တ်ည်း်�ဆိုးက်�်ရာ�လူ့��င့််န်း�်စံဉ်တ််ွင့်	် အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံရ်ာ�သ်ာည်း်

အားများှန်းတ််က်ယ်တ််ွင့််	 များည်းသ်ာ���ဆို��လူ့��သာည်း	် သာ���များဟု�တ်	် အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံရ်ာ�၏်သာက်�်ရားက်မ်ျားု

အားတ်��င့်�်အားတ်းများည်းမ်ျားှရာှ�သာည်းန်ှှင့်််�တ်သ်ာက်၍်	 အားပြင့်င့်�်�ွး�များုရာှ�နှ��င့်သ်ာည်း။်	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	် �ါတ်း

များျး�အား�န်းပြဖိုးင့််	်အားသာက်ရ်ာှင့်သ်ာန်း်ချွင့်််က်��	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်များုက်��	သာ�ဘုးတ့်နှ��င့်	်

သာည်း။်	သာ����သား	်ထိရော��က့်သ်ာ����သားအားချွင့်််အား�ရာ�သာည်း	်လူ့့တ်စံဥ်ီး�အားသာည်း�်အားသာန်း	်ဖိုးျး�န်းးချျ �န်းတ််ွင့်	်

များ�များ�အားသာက်က််��	သာတ််�သာရာန်းခ်ျွင့်််ပြ�ုသာင့်််များသာင့််	်သာ���များဟု�တ်	်အားသာက်ရ်ာှင့်သ်ာန်းခ်ျွင့်််သာည်း	်သာ�နှ�သား�

များျး�က်��	 အားက်ျုံ�ဝကြောင့်မ်ျားဝကြောင့်န်ှှင့်််�တ်သ်ာက်၍်	 ၄င့်�်တ်���အားကြက်း�	 သာ�ဘုးများတ့်များုများျး�ရာှ�နှ��င့်သ်ာည်း။်	 ဤ

ပြ�ဿန်းးများျး�သာည်း	် �ဆိုွ��နှွ�ည်းိ�နှုင့်�်များုများျး�တ်ွင့်	် စံ�တ််ဓးတ်ပ်ြ�င့်�်ထိရောန်းမ်ျားုများျး�က်��ပြဖိုးစံ�်စံနှ��င့်ပ်ြီး�း�	

ဆို��ံရံုုံး�မုျားကြိုးက်း�များး�နှ��င့််�သား	 �ရှာ�များတ်���သား�န်းးက်မ်ျားဆို�တ်သ်ားအား�ပြချအား�န်းက်��ပြဖိုးစ်ံ����စံနှ��င့်သ်ာည်း။်	
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သာ���ပြဖိုးစံ၍်	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	�ဝကြောဝကြောါ��သား၊	များပြ�ည်း််စံ��ံသား၊	များတ်�က်ျ�သားအားသာ��ံအားနှုန်း်�များျး�ပြဖိုးင့်််

သာတ်မ်ျားှတ်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား�ပြီး�း�	�န်းးက််ဆိုက်တ််ွ့ဥ��ဒီပြ�ု�ရာ�နှှင့််	်တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�ဆို��င့်ရ်ား	အားဓ��ါါယ််

ဖိုးွင့်််ဆို��ရာန်း်ချျန်း်ထိရေား�ချ့�်လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	

ဉ်း�စံး����အားရားများျး�နှှင့််	် အား�ပြချအား�န်းများျး��ပြ�းင့်�်လူ့့လူ့းသာည်းန်ှှင့်််အားများှ	 လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်

တ်စံခ်ျ�၏လူ့��အား�ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် �ပြ�းင့်�်လူ့့နှ��င့််သာည်း။်	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားအားချွင့်််	

အား�ရာ�များျး�က်��	�ဆိုွ��နှွ�ည်းိ�နှုင့်�်ရားတ်ွင့်	်များည်းသ်ာ့တ်စံဉ််း�တ်စံ�်ယ်းက်မ်ျားှ	၄င့်�်တ်���၏�ရာွ�ချျယ်ခ်ျျက််

များျး�၏အားန်းးဂတ်အ်ားက်ျ �ု �ဆိုက်မ်ျားျး�က်��	 ယ်�ံကြက်ည်းစ်ံ�တ်ခ်ျျစံွးများချန်း�မ်ျားှန်း်�နှ��င့်�်�။	 ဥ�များးအားး�ပြဖိုးင့််	်

နှ��င့်င့််အံားတ်ွင့်�်	လူ့့များျ �ု �စံ�နှှင့်််ယ်ဉ်�်က်ျ�များုဆို��င့်ရ်ား	တ်စံ်သား�တ်ည်း�်ပြဖိုးစံတ််ည်းသ်ာည်း််	က်းလူ့အားတ်ွင့်�်

တ်ွင့်	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်စံရ်ာ�က််��	 �ဆိုွ��နှွ�ချ့န်ှ��င့်သ်ာည်း။်	 သာ����သား	် ဆိုယ်စ်ံ�နှှစံအ်ားန်းည်း�်	

င့်ယ်က်ြက်းပြီး�း��န်းးက်တ််ွင့််	 �ရာ့��ပြ�းင့်�်�န်းထိရော��င့်မ်ျားုများျး��ကြက်းင့််	် နှ��င့််င့်အံားတ်ွင့်�်တ်ွင့်	် လူ့့များျ �ု �စံ�နှှင့်််	

ဘုးသား�ရာ�ဆို��င့်ရ်ားများတ့်က်ွ့ပြ�း�များုများျး�	ပြဖိုးစံလ်ူ့းနှ��င့််သာည်း။်	ဤများှန်း�်ဆိုချျက်ဥ်�များးတ်ွင့်	်လူ့့န်းည်း�်စံ�

အား��စ်ံ�များျး�က်��ထိရော�ချ��က်န််းစံန််းး�စံ�သား	သာ���များဟု�တ်	်အားများျး�ပြ�ည်းသ်ာ့ဆို��င့်ရ်ားတ်ည်းပ်ြီးင့်�များ�်အား�ချျများ�်များုက်��	

ထိရော�ချ��က်�်စံ�သား	လူ့ွတ်လ်ူ့�်စံွးထိရော�တ််�ဖိုးး�်ပြ�းဆို��ချွင့်််အားချျ �ု �က်��	 ချွင့်််ပြ�ုရာပြချင့်�်၏	ဆို�ံ�ရုံးု�ံများုတ်န်းဖ်ိုး���

သာည်း	်အားစံက်န်းဉ်း�တ်ွင့််န်းည်း�်နှ��င့််�သားလ်ူ့ည်း�်	နှ��င့််င့်အံားတ်ွင့်�်များတ့်က်ွ့ပြ�း�များုပြဖိုးစံ�်��လူ့းပြချင့်�်သာည်း	်

တ်ည်းပ်ြီးင့်�များ�်အား�ချျများ�်များုက်��ထိရော�န်း�်သာ�များ�်ရာန်းအ်ားတ်ွက်	် က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��ချျများှတ်ရ်ာန်း	် လူ့��အား�လ်ူ့း

�ကြက်းင့်�်	ဆို��လူ့��ပြချင့်�်ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	အားပြ�န်းအ်ားလူ့ှန်း်အားး�ပြဖိုးင့််	်အား��်စံ�အားသာစံမ်ျားျး�သာည်းလ်ူ့ည်း�်	လူ့ွတ််လူ့�်

စွံး�ပြ�းဆို��ခွျင့်််ပြဖိုးင့်််	၄င့်�်တ်���၏ယ်�ကံြက်ည််းမုျားများျး�နှှင့်််�တ်သ်ာက်၍်	ထိရော�တ်�်ဖိုးး�်ပြ�းဆို��နှ��င့်သ်ာည်း််	တ်ရား�	

န်းည်း်�လူ့များ�်က်ျချွင့််ပ်ြ�ုထိရေား�သာည်း်	် �ဝကြောဖိုးန်းမ်ျားုများျး�က်��နှှ�များန်ှှင့်�်ရာန်း	် လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးက်���က်ွယ်ခ်ျွင့်််က့်သ်ာ���

�သား	 အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 အားသာ�ံ�ချျလူ့းနှ��င့််သာည်း်နှ��င့်သ်ာည်း။်	 က်�စံစရာ�န်ှှစံ်ချ�စံလူ့��ံတ်ွင့်	် အားပြချး�

အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�အားး�ထိရော��ါ�လူ့းများုက်��	 တ်း�ဆိုး�ရာန်းအ်ားတ်ွက််	 လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုအားး�	 ဤသာ���အားဓ��ါါယ််

ဖိုးွင့်််ဆို��ပြချင့််�များျး�က်��	ချွင့််မ်ျားပြ�ုပြချင့်�်များှး	များရာှ�များပြဖိုးစံလ်ူ့��အား�ခ်ျျက်လ်ူ့ည်း�်	ပြဖိုးစံန်ှ��င့်�်�သာည်း။်	

ဤပြ�ဿန်းး၏အားနှှစံသ်ားရာသာည်း	်ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	�ပြ�းင့်�်လူ့ွယ်ပ်ြ�င့်လ်ူ့ွယ််

မုျားနှှင့်််	တ်င့်�်က်ျ�်မုျားတ်���	အားကြက်း�များှ�ပြချပြဖိုးစ်ံသာည်း။်	�ပြ�းင့်�်လ့ူ့လူ့ှက်ရှ်ာ��သား	အားခွျင့််အ်ား�ရာ�များျး�အား���	

န်းး�လူ့ည်းမ်ျားုသာည်း	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီက်��	 တ်ရား�ဝကြောင့်န််းည်း�်လူ့များ�်တ်က်ျပြ�င့်ဆ်ိုင့်ရ်ာန်း	် များည်းမ်ျားှ

အားတ်��င့်�်အားတ်းများှလူ့��အား�သ်ာန်းည်း�်၊	သာ���များဟု�တ်	်သားများန်းဥ်��ဒီပြ�ု�ရာ�နှှင့််	်တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�ဆို��င့်ရ်ား

ဆို��ံပြဖိုးတ်ခ်ျျက်ခ်ျျများှတ််များုသာည်း	် များည်းသ်ာည်း််အားတ်��င့််�အားတ်းအားထိရော�လူ့��ံလူ့းက်သ်ာင့်််သာန်းည်း�်။	 အားထိရော့�	

သာပြဖိုးင့််	် 	 ပြ�င့်ဆ်ိုင့်�်ရာ�လူ့��င့််န်း�်စံဉ်သ်ာည်း်ချက်ခ်ျ့�ါက်	တ်ရား�ဝကြောင့်န််းည်း�်လူ့များ�်တ်က်ျ	 ပြ�င့်ဆ်ိုင့်မ်ျားုများျး�

အား���အားလူ့ွန်းအ်ားများင့်�်	 များှးချ��ပြချင့်�်သာည််း	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီသာည်း	် �ပြ�းင့်�်လူ့့လူ့ှက်ရ်ာှ��သား
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စံ�န်း�်ချ�ချျက်မ်ျားျး�က်��	 များ�ပြဖိုးရာှင့်�်နှ��င့်ဟ်ု�ဆို��နှ��င့််သာည်း။်	အားပြချး�တ်စံဖ်ိုးက်တ််ွင့်	်အားလူ့ွန်း်အားများင့်�်�ပြ�းင့်�်

လူ့ွယ်ပ်ြ�င့်လ်ူ့ွယ်ပ်ြဖိုးစံမ်ျားုသာည်း	်အားးဏားအားလူ့ွ့သာ��ံများုများျး�အား���	ထိရော��ရားက်မ်ျားုရာှ��သားက်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

များထိရေား�နှ��င့်ပ်ြချင့်�်ပြဖိုးစ်ံ�စံနှ��င့်သ်ာည်း။်	ထိရော����ကြက်းင့််န််းက်ရု်ုံးင့်�်�သားဒီးများ��က်�ရာစံးအားစံဉ်အ်ားလူ့းနှှင့်််ယ်ဉ်�်က်ျ�	

မုျားများျး�အားပြများစံတ််ွယ်�်န်းသာည်း််	 တ်ရား�ရုံး��ံများျး�နှှင့််လ်ူ့ှတ်�်တ်းမ်ျားျး�ရာှ��သား�န်းရားများျး�တ်ွင့်	် �ပြ�းင့်�်

လူ့ွယ်ပ်ြ�င့်လ်ူ့ွယ်ရ်ာှ�ပြီး�း�	 �ဝကြောဝကြောါ��သားက်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	် လူ့က်ခ်ျနံှ��င့်�်သား	်

လူ့ည်း်�	ဒီးများ��က်�ရာစံးက်��အား�ထိရေားက်	်အားက့်ပြဖိုးစံ�်စံများည်း်က််န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	သာတ်မ်ျားှတ်လ်ူ့�များ််များည်း်

ဟု�		၎င့်�်အားင့််စံတ်းက်ျ��ရာှင့်�်များျး�က်��	ယ်�ကံြက်ည်းစ်ံ�တ်ခ်ျျရာများုများရာှ�သာည်း်	်�န်းရားများျး�တ်ွင့်	်ဤသာ���ပြ�ဌားန်း�်	

ချျက်မ်ျားျး�က်���ရာှးင့်ရ်ာှး�သာင့််သ်ာည်း။်	 ထိရော��က့်သ်ာ����သားက်�စံစရာ�မ်ျားျး�တ်ွင့်	် အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	 အားလူ့ွ့

သာ��ံများုများှက်းက်ွယ်ရ်ာန်း	် အားန်းးဂတ်�်ပြ�းင့်�်လူ့ွယ်ပ်ြ�င့်လ်ူ့ွယ်ရ်ာှ�များုက်��	 အား���အားယ့်လူ့��ရ်ာန်းလ်ူ့��အား�န်ှ��င့်	်

သာည်း။်	

စဥ္းစားစရာ အခ်က္ (၃)စဥ္းစားစရာ အခ်က္ (၃)

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်	် ‘က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�အား���	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�’	 က်��

များည်းသ်ာ���အား�သာ�စံ�တ်�်ဖိုးးပ်ြ�သာင့််သ်ာန်းည်း်�။	���များ��တ်�က်ျ�သားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်ပ်ြဖိုးစံ�်လူ့	�န်းးက်�်��င့်�်

တ်ွင့်ဆ်ို��ံပြဖိုးတ်ခ်ျျက်ခ်ျျများည်း််သာ့များျး�အားတ်ွက်	်အားက့်အားည်းးပြဖိုးစံန်ှ��င့်�်လူ့ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	တ်�က်ျများုသာည်း	်

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 ���များ��ချ��င့်ပ်ြီးများ့ကြက်းရာှည်းခ်ျရံာန်းအ်ားတ်ွက််လူ့ည်း�်	 အားက့်အားည်းးပြဖိုးစံ�်စံနှ��င့်	်

သာည်း။်	သာ����သား	်�ဆိုွ��နှွ�ည်းိ�နှုင့်�်များုအားတ်ွင့်�်	တ်�က်ျများုရာရာှ�ရာန်းပ်ြဖိုးစံန်ှ��င့်သ်ာလူ့း�။
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ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ	 စံက်း�လူ့��ံရာှ�အားချျ �ု �ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�	 များည်းသ်ာ���ရာှ��န်းသာည်းပ်ြဖိုးစံ�်စံ						

(သာ���များဟု�တ်	် ယ်င့်�်တ်���များရာှ�သာည်းပ်ြဖိုးစံ�်စံ)	 တ်ရား�ရုံး��ံများျး�သာည်း	် ���များ��က်ျယ်ပ်ြ�န်း��်သား	 သာ���များဟု�တ်	်

က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်�သား	 သာတ််များှတ်ခ်ျျက််�ဘုးင့်အ်ားတ်ွင့််�	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�၏အားတ်��င့်�်အားတ်းနှှင့်််	

တ်ရား�ဥ��ဒီနှှင့််ည််းးများည်းးတ်���က်��	 အားက့်ပြဖိုးတ်ဆ်ိုန်း�်စံစံရ်ာန်းအ်ားတ်ွက််	 တ်းဝကြောန်း်���ချရံာ�လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	

ထိရော��သာ���ပြ�ုလူ့��ရ်ာန်း	်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�သာည်း�်�မံျားှန်း်အားး�ပြဖိုးင့််န်ှှစံဘ်ုက်စ်ံစံ�်ဆို�များုက်��	 ပြ�ုလူ့���်လူ့ရ်ာှ�သာည်း။်	

�ထိရောများစံစံ�်ဆို�များုသာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံရ်ာ�ခ်ျျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျရံာများု	 ရာှ�များရာှ��များ�ပြများန်း်�ရာန်းန်ှှင့်််	 ပြီး�း��န်းးက်	်

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်က််��	နှ��င့််င့်၏ံတ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျ�သား	ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််	ဆိုက်စ်ံ�၍်ကြက်ည်း််

ပြများင့်�်သားအားချါ	‘လူ့��အား�ခ်ျျက်’်၊	‘အားန်းည်း�်ဆို��ံတ်င့်�်က်ျ�မ်ျားု’၊	‘ချွ့ပြချး�ဆိုက်ဆ်ိုမံျားုများရာှ�ပြချင့်�်’၊နှှင့််	်‘အားချျ �ု �	

က်ျများု’	က့်သ်ာ����သား	(ဖိုးွ့�စံည်း�်��	ံအား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားသာတ်မ်ျားှတ်ခ်ျျက််	သာ���များဟု�တ်	်တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�

အားရာ�က်းက်ခ်ျျက််ချျ�သား)	စံမံျားျး�အားရာ	�လူ့ျးက််န်းမ်ျားုရာှ�များရာှ�က်��စံဉ်�်စံး�ရာန်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း	်(Pati	2005:	

223)။	

က်န်း�သ်ာတ််များုသာည်းတ််ရား�ဥ��ဒီနှှင့််	် ည်းးများည်းးချွ့ပြချများ�်စံ�တ်ပ်ြဖိုးးရားတ်ွင့်	် အားချျ �ု �က်ျများုအားယ့်အားဆို

သာည်း	်ထိရောည်း််သာွင့်�်စံဉ်�်စံး�စံရား	အား�ကြက်းင့်�်အားရားများျး�က်�����များ��၍သာတ်မ်ျားှတ်လ်ူ့းသာည်း။်	ဥ�များးအားး�	

ပြဖိုးင့််	်ECHR	များှအားးများချထံိရေား��သားအားချွင့််အ်ား�ရာ�က်��	ချျ �ု ��ဖိုးးက်ခ်ျရံာများုရာှ�များရာှ�ဆို��ံပြဖိုးတ်ရ်ားတ်ွင့်	်‘တ်ရား�	

ရုံး��ံအား�န်းပြဖိုးင့််	် အားချွင့်််အား�ရာ�သာည်း	် က်ျ��လူ့ွန်း်ချရံာများုရာှ�များရာှ�	 ဉ်း�စံွးဆို��ံပြဖိုးတ်ရ်ာန်းလ်ူ့��အား�သ်ာည်း။်	 ပြီး�း�

�န်းးက််	အားက်ယ်၍်က်ျ��လူ့ွန်းခ်ျရံာများုရာှ��ါက်	ဤအားက်န်း�အ်ားသာတ််သာည်း	်�လူ့ျးက််န်းမ်ျားုရာှ�များရာှ�ဆို��ံပြဖိုးတ််

ရာန်းပ်ြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 အားချျ �ု �က်ျများုအားယ့်အားဆိုသာည်း	် က်ျယ်ပ်ြ�န်း��်သားအားဓ��ါါယ်ပ်ြဖိုးင့််ဆ်ို��ရာလူ့ှင့်	် အားချွင့်််	

အား�ရာ�က်��က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်သ်ာည်း်	�လူ့ျးက််န်းမ်ျားုရာှ�များရာှ�ဆို��ံပြဖိုးတ်�်သား	စံစံ�်ဆို�ချျက်၏်အား�ချ�အား�ဝကြော�

ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	 အားချျ �ု �က်ျ�သားအားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် �လူ့ျးက််န်း်များုရာှ�သာည်းပ်ြဖိုးစံပ်ြီး�း�	

အားချျ �ု �များက်ျများုသာည်း�်လူ့ျး	်က်န်း်များုများရာှ���’	 (Rivers	2006:	174)။	အားချျ �ု �ည်းးများှများုအားတ်ွက်စ်ံစံ�်ဆို�

သာည်း််န်းည်း်�လူ့များ�်က်	 နှ��င့်င့််အံားသား�သား�တ်ွင့်	် က်ျင့်််သာ��ံ��ကံ်ွ့ပြ�း��သားလ်ူ့ည်း�်	 ၄င့်�်က်��အားယ့်အားဆို

အားး�ပြဖိုးင့််	်အားဆိုင့်််ချွ့အားချျ �ု �အားပြဖိုးစံခ်ျွ့ပြချများ်�နှ��င့််သာည်း	်(Rivers	2006:	174)။	၄င့်�်တ်���များှး	 (၁)	 ‘တ်ရား�	

ဝကြောင့်မ်ျားု	 -	 သာ��ံသာ�ဆ်ိုင့်ပ်ြချင့်လ်ူ့ှက်ရ်ာှ��သား	 လူ့���်ဆိုးင့်ခ်ျျက်	် (ဆို��ံပြဖိုးတ်ခ်ျျက်၊်	 စံည်း�်များျဉ်�်၊	 များ့ဝကြောါဒီ)	
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သာည်း	်စံဉ်�်စံး�လူ့ျက်ရှ်ာ��သား	အားခွျင့််အ်ား�ရာ�နှှင့်််�တ်သ်ာတ်၍်	တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျ�သား	�ယ်ဘု�ယ်ျ

ရာည်းမ်ျားှန်း�်ချျက်ရ်ာှ�များရာှ�’	၊	(၂)	‘သာင့််�်လူ့ျးမ်ျားု	-	ယ်င့်�်လူ့���်ဆိုးင့်ခ်ျျက်သ်ာည်း	်၄င့်�်ရာည်းမ်ျားှန်း�်ချျက်က််��ရာရာှ�

နှ��င့်စ်ံွများ�်ရာှ�သာလူ့း�’၊	(၃)	‘လူ့��အား�ခ်ျျက်	်-	ယ်င့်�်လူ့���်ဆိုးင့်ခ်ျျက်သ်ာည်း	်ရာည်းမ်ျားှန်း�်ချျက်ပ်ြ�ည်း််�ပြများးက််

များု၏လူ့��ချျင့်�်သားအားဆိုင့်််ရာရာှ�ရာန်း	်အား�နှှးင့်််အားယ်ှက်အ်ားန်းည်း�်ဆို��ံသားပြဖိုးစံ�်စံသာည်း်န််းည်း�်လူ့များ�်လူ့း�’၊

(၄)	 ‘များှတ်�သားချျ �န်းခ်ျွင့်လ်ူ့ှး	 သာ���များဟု�တ်	် က်ျဉ်�်�ပြများးင့်�်သာည်း်သ်ာ�ဘုး�ဆိုးင့်�်သား	 အားချျ �ု �က်ျ

စံန်းစံ်	-	အားချွင့်််အား�ရာ�ချစံံး�ချွင့််အ်ားး��လူ့ှးခ်ျျလူ့��က်သ်ာည်း််�များးဏာက်��	ရာည်းမ်ျားှန်း�်ချျက်ပ်ြ�ည်း််�ပြများးက်မ်ျားု

အားဆိုင့်််နှှင့်််	ယ်ှဉ််၍ချျ �န်းဆ်ို�သားအားချါ	ယ်င့်�်လူ့���်ဆိုးင့်ခ်ျျက်သ်ာည်းအ်ားသား�တ်င့်အ်ားက်ျ �ု �အားပြများတ််က်��

ရာရာှ��စံ�ါသာလူ့း�’။	

က်�န်းဒီါနှ��င့်င့််၏ံ	 အားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့််လ်ူ့ွတ််လူ့�်ချွင့်််�ဋိ�ည်းးဉ်စ်ံးတ်များ�်သာည်း	် ၎င့်�်တ်ွင့်�်ဖိုးးပ်ြ�

�သား	အားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့််လ်ူ့ွတ််လူ့�်များုများျး�အားး�	အားးများချရံား၌	‘လူ့ွတ်လ်ူ့��်သား	ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�	

အားစံည်း်�တ်ွင့်ရ်ာှ�သာင့််�်ကြက်းင့်�်	 ထိရောင့်ရ်ာှး�စံွးပြ�သာနှ��င့်သ်ာည်း’်	 ဟု�	 ဥ��ဒီပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား��သား	 က်ျ �ု �

�ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးသ်ာည်း််	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သား	ထိရေား�ရာှ�ချွင့််ပ်ြ�ုသာည်း။်	အားက်ယ်၍်	အားချွင့်််အား�ရာ�

က်��က်န်း�သ်ာတ်သ်ာည်း််	 ဥ��ဒီတ်စံရ်ာ�သ်ာည်း	် ဤစံစံ်�ဆို�များုက်��	 များ�အားးင့်ပ်ြများင့်�်ါက်	 တ်ရား�ရုံး��ံများျး�	

သာည်း	်သာက်ဆ်ို��င့်ရ်ားဥ��ဒီအားး��ယ််ဖိုးျက်ပ်ြချင့်�်�င့်�်ါဝကြောင့်န်ှ��င့်�်သား	သာင့််�်လူ့ျးသ်ာည်း်	်က်�စံး�များုများျး�

က်�����နှ��င့်သ်ာည်း။်	 က်�န်းဒီါ	 တ်ရား�ရုံး��ံချျု�သ်ာည်း	် �ဋိ�ည်းးဉ်အ်ားး�ပြဖိုးင့််အ်ားးများချထံိရေား��သားအားချွင့််	်

အား�ရာ�	 သာ���များဟု�တ််	 လူ့ွတ်လ်ူ့�်များုအား���	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်သ်ာည်း	် များှန်းက််န်း်တ်ရား�များှတ်များု	 ရာှ�များရာှ�က်��

ဆိုန်း်�စံစံရ်ာန်းအ်ားတ်ွက်	်‘Oakes	စံစံ်�ဆို�ချျက်’်	(R.	v.	Oakes	1986)	ဟု�ဆို���သားစံစံ�်ဆို�များု	က်��	

က်ျင့််သ်ာ��ံချ့သ်ာည်း။်	ဤ�များ�ချွန်း်�က်���ပြဖိုးဆို��ရားတ်ွင့်	်တ်ရား�ရုံး��ံသာည်း	်အားက်းအားက်ွယ်�်��ထိရေား��သား

ချွင့်််အား�ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်လူ့ွတ်လ်ူ့�်များုက်��	ချျ �ု ��ဖိုးးက်မ်ျားုရာှ�များရာှ�ဉ်း�စံွးရာှး�ဖိုးွစံ��ံစံများ�်ပြီး�း��န်းးက်	်�အားးက််

�ါတ်���က်��	�များ�သာည်း။်	

၁။	 အားချွင့်််အား�ရာ�က်��ချျ �ု ��ဖိုးးက်သ်ာည်း််ဥ��ဒီသာည်း	်လူ့ွတ်လ်ူ့��်သားဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်

တ်ွင့်	်လူ့��ံလူ့းက်စ်ံွးအား�ရာ�ကြိုးက်း�သာည်််း	တ်ရား�န်းည်း�်လူ့များ�်က်ျ�သားရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်ရ်ာှ�များရာှ�။	ထိရော��

က့်သ်ာ����သားရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�တ်ွင့်	်လူ့့သား�၏�များွ�ရား�ါဂ�ဏာသ်ာ�က်ခးက်���လူ့�စံး�ပြချင့်�်၊	လူ့့များု

တ်ရား�များှတ်များုနှှင့််	် တ်န်း်�တ့်ည်းးများှများုတ်���က်��	 က်တ်�က်ဝကြောတ်ပ်ြ�ုပြချင့်�်၊	 က်ျယ်ပ်ြ�န်း�်စံ�လံူ့င့်�်သား	

ယ်�ကံြက်ည်းခ်ျျက်မ်ျားျး�အားတ်ွက်	်လူ့က်ခ်ျ�ံန်းရား���ပြချင့်�်၊	ယ်ဉ််�က်ျ�များုနှှင့််	်အား��စ်ံ�အားများှတ်အ်ားသား�

သာရုံး��မ်ျားျး�က်���လူ့�စံး�ပြချင့်�်နှှင့်််	လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်ွင့်	်တ်စံ်ဉ်း�ချျင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်အားဖိုးွ့�လူ့��က်�်ါ

ဝကြောင့်မ်ျားုက်��	အားး��က်းင့်�်�စံ�သား	လူ့့များု�ရာ�နှှင့််	်နှ��င့််င့်�ံရာ�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်များျး�အား���	ယ်�ံကြက်ည်းမ်ျားု	

တ်����ါဝကြောင့်သ်ာည်း။်	
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၂။	 ချျများှတ်ထ်ိရေား��သား	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် စံဉ််�စံး�ချျက်တ််ွင့်�်ါရာှ��သား	 ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက််

များျး�နှှင့််	်အားက်ျ �ု �သာင့်််အား�ကြက်းင့်�်သာင့်််စံွး	ဆိုက်စ်ံ�မ်ျားုရာှ�များရာှ�ဆို��သာည်း်�်များ�ချွန်း�်။	၄င့်�်က်န်း�သ်ာတ်	်

ချျက်မ်ျားျး�သာည်း	်တ်ရား�လူ့က်လ်ူ့ွတ်ပ်ြဖိုးစံ�်န်းပြချင့်�်၊	များများှတ်ပြချင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်က်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်များဆိုး	

�လူ့ျး�်သား	စံဉ်�်စံး�ချျက်မ်ျားျး�	များပြဖိုးစံရ်ာ��။	

၃။	 က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�	 သာ���များဟု�တ်	် လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုက်��ထိရော�ချ��က်�်စံများု	 ပြဖိုးစံန်ှ��င့််

သာများှ	အားန်းည်း�်ဆို��ံသား	ရာှ�များရာှ�ဆို��သာည်း်�်များ�ချွန်း်�။		

၄။	 �ဋိ�ည်းးဉ်စ်ံးတ်များ�်�ါအားချွင့်််အား�ရာ�	သာ���များဟု�တ်	်လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုက်��က်န်း�သ်ာတ်သ်ာည်း််	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက််

များျး�၏အားက်ျ �ု �သာက််�ရားက်မ်ျားုနှှင့်််	လူ့��ံလူ့းက်စ်ံွးအား�ရာ�ကြိုးက်း�သာည်းဟ်ု�	သာတ်မ်ျားှတ်ထ်ိရေား��သား

ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�အားကြက်း�	အားချျ �ု �က်ျများုရာှ�များရာှ�။	

�တ်းင့်အ်ားးဖိုးရာ�က်နှ��င့်င့််၏ံ	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်	် ‘ဂ�ဏာသ်ာ�က်ခး၊	 လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုနှှင့်််	

တ်န်း�်တ့်ည်းးများှများုက်��အား�ပြချချ�ံသား	 �ွင့်််လူ့င့်�်သာည်း်ဒ်ီးများ��က်ရာက်တ််စံ်	 လူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်စံ်ရာ�တ််ွင့်	်

အားက်ျ �ု �သာင့်််အား�ကြက်းင့်�်သာင့််ရ်ာှ�ပြီး�း�	 တ်ရား�များှတ်များုရာှ��သား’	 အား�ထိရောွ�ထိရောွက်ျင့််သ်ာ��ံများုဥ��ဒီတ်စံရ်ာ�်

အားး�ပြဖိုးင့််	်အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	က်န်း�သ်ာတ်န်ှ��င့််သာည်းဟ်ု�ဆို��သာည်း််	အား�ထိရောွ�ထိရောွက်န်း�သ်ာတ်မ်ျားုဆို��င့်ရ်ား

ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်	် (��ဒီမ်ျား	 ၃၆)	 ရာှ�သာည်း။်	 ဆိုက်လ်ူ့က်ပ်ြီး�း�	 ဤပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်တ််ွင့်	် အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံခ်ျ�

အား���	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်တ််စံရ်ာ�ရ်ာ�သ်ာည်း်	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီနှှင့်််	 ည်းးများည်းးဆို��ံပြဖိုးတ်ရ်ားတ်ွင့်	်

ထိရောည်း််သာွင့်�်စံဉ််�စံး�ရာများည်း်အ်ားချျက်မ်ျားျး�က်��လူ့ည်း�်	�ဖိုး�ပြ�ထိရေား�သာည်း။်	က်�န်းဒီါတ်ရား�ရုံး��ံချျု�်က့်သ်ာ���

�င့်	်�တ်းင့်အ်ားးဖိုးရာ�က်	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားတ်ရား�ရုံး��ံသာည်း	်အားဆိုင့်််နှှစံဆ်ိုင့်််ဆိုန်း်�စံစံ်

များုက်��	 ပြ�ုလူ့��သ်ာည်း။်	 �ထိရောများအားဆိုင့််အ်ား�န်းပြဖိုးင့််	် အားပြင့်င့်�်�ွး�ဖိုးွယ်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်သ်ာည်း	် ဖိုးွ့�စံည်း�်��ံ

အား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	အားချွင့်််အား�ရာ�က်��က်န်း�သ်ာတ််ပြချင့်�်ရာှ�များရာှ�	ဆို��ံပြဖိုးတ်ရ်ာများည်း။်	အားက်ယ်၍်	ရာှ��ါက်

ဒီ�တ်�ယ်စံ�စံံများ�်စံစံ်�ဆို�များုအား�န်းပြဖိုးင့််	် အားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််သာည်း	် က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ား

ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်အ်ားရာ	 တ်ရား�များှတ်များု	 ရာှ�များရာှ�ဆို��ံပြဖိုးတ်သ်ာည်း်	 (S	 v.	 Jordan	 and	 Others	 2002)။	

အား�ပြချချအံားး�ပြဖိုးင့်််	 ‘အားချွင့််အ်ား�ရာ�အား���	 ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်၏်သာက်�်ရားက်မ်ျားု���၍ပြ�င့်�်ထိရောန်း�်လူ့�လူ့၊	

���များ��၍	 ယ်�ကံြက်ည်း�်လူ့းက်�်သား	 သာ���များဟု�တ်	် ချ��င့်လ်ူ့��ံသား	 အားက်ျ �ု ��ကြက်းင့်�်ပြ�ချျက်ပ်ြဖိုးစံရ်ာ	�လူ့

ပြဖိုးစံသ်ာည်း’်	(S	v.	Manamela	2000:	para.	32)။	

က်�န်းဒီါနှှင့်််	 �တ်းင့်အ်ားးဖိုးရာ�က်တ်ရား�ရုံး��ံများျး�က့်သ်ာ����င့်	် ဂျးများန်းဖ်ိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီ

ဆို��င့်ရ်ားတ်ရား�ရုံး��ံသာည်း	် ၄င့်�်တ်���ဆိုန်း်�စံစံ်များုတ်ွင့််	 ဒီ�တ်�ယ်အားဆိုင့်််ပြဖိုးစံ�်သား	 အားချွင့်််အား�ရာ�က်��က်န်း�	်
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သာတ်ပ်ြချင့်�်	သာ���များဟု�တ်	်�ယ်ဖ်ိုးျက်ပ်ြချင့်�်သာည်း	်တ်ရား�များှတ်များုရာှ�များရာှ�က်��	အားများျး�ဆို��ံအားးရုံး�စံံ��က်သ်ာည်း။်	

ဂျးများန်းဖ်ိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ားတ်ရား�ရုံး��ံများှ	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	်(က်)သာင့််�်လူ့ျးမ်ျားု၊	

(ချ)	�များှးမှ်ျားန်း�်ထိရေား��သား	ရာည််းရွာယ်ခ်ျျက်အ်ားတွ်က်	်လူ့��အား��်သားတ်း�ပြများစံမု်ျားအားန်းည်း�်ဆို��ံန်းည်း�်လူ့များ�်	

က်��	က်��ယ်စ်ံး�ပြ�ုရာများည်း်အ်ားပြ�င့်	်(ဂ)	အားချျ �ု �က်ျများုရာှ�ရာများည်းပ်ြဖိုးစံ�်ကြက်းင့်�်	�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်း။်	
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၁။	 နှ��င့်င့််သံာည်း	်သာက်တ််များ�်နှ�ပြီး�း�	ဒီးများ��က်�ရာစံးက်��လူ့��လူ့း��သား	နှ��င့်င့််တံ်စံ်နှ��င့်င့််�ံလူ့း	သာ���များဟု�တ်	်

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီက်��ပြ�န်းလ်ူ့ည်း်�ရာ�ဆိုွ့များည်း်အ်ား�ပြချချ��င့်ပ်ြီး�း�	 ဒီးများ��က်�ရာစံးနှ��င့်င့််တံ်စံ်နှ��င့်င့််ံ

�လူ့း။	 ၄င့်�်သာည်း	် အားချွင့်််အား�ရာ�က်န်း�သ်ာတ််များုများျး�က်��	 အားလူ့ွ့သာ�ံ�စံး�လူ့��်ပြချင့်�်များှ	 က်းက်ွယ််

ရာန်းလ်ူ့��အား�မ်ျားုနှှင့်််	များည်းသ်ာည်း််ဆိုက်စ်ံ�မ်ျားုရာှ�သာန်းည်း�်။	

၂။	 နှ��င့််င့်ံ၏ယ်ချင့််ဖိုးွ့�စံည်း�်��ံအား�ပြချချံဥ��ဒီက်များည်း်သာ����သားက်န်း�်သာတ််များုများျး�က်���ဖိုးး်ပြ�သာန်းည်း�်။	

�ွင့်််လူ့င့််�ပြီး�း�	�ယ်ဘု�ယ်ျဆိုန်း�်သား	 ‘ဥ��ဒီပြဖိုးင့််က််န်း�သ်ာတ််သာည်း’်	ဆို��သာည်း််ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�

စံွးရာှ�ချ့သ်ာလူ့း�။	 ထိရော��က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သာည်း	် အားစံ���ရာအားးဏားအားလူ့ွ့သာ��ံစံး�ပြ�ုများုက်��	 တ်း�	

ဆိုး�ရာန်း	်ထိရော��ရားက်ခ်ျ့်�ါသာလူ့း�။	

၃။	 က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်က််��	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်ထ်ိရောည်း််သာွင့်�်ရာန်း	်ပြင့်င့်�်ချ��ံန်း

�သားအားဖ့ွိုး�များျး�သာည််းများည်းသ့်ာတ်���ပြဖိုးစ်ံပြီး�း�	 ထိရောည်််းသွာင့်�်များည်းက််��	 ဆိုန်း�က််ျင့်ပ်ြင့်င့်�်ချ��ံန်းသ့ာများျး�သာည််း	

များည်းသ်ာ့တ်���ပြဖိုးစံသ်ာန်းည်း�်။	 အားစံ���ရာ�ဟုးင့်�်၏	 အားဖိုးွ့�ဝကြောင့်မ်ျားျး�သာည်း	် ရားထိရော့��န်းရားတ်စံခ်ျ�ချ�ရာယ့်

ထိရေား�ကြက်�ါသာလူ့း�။	အားက်ယ်၍်ရာယ့်ထိရေား��ါက်	အားဘုယ်�်ကြက်းင့််န််းည်း�်။	

၄။	 ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီတ်ွင့်	်အားချျ �ု �အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်းက််န်း�သ်ာတ်၍်များရာ�ကြက်းင့်�်�ဖိုးးပ်ြ�

ထိရေား�များည်းလ်ူ့း�။	 ဥ�များး	 -	 ည်းိဉ်�်�န်း်�နှှ��်စံက်မ်ျားုနှှင့်််က်ံန်းပ်ြ�ုပြချင့်�်က်��တ်း�ပြများစံပ်ြချင့်�်၊	 လူ့့�ဂ�ဏာ	်

သာ�က်ခးအားချွင့််အ်ား�ရာ�	 သာ���များဟု�တ်	် အားသာ�ဉားဏာ်လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားု။	 အားပြချး�များည်းသ်ာည်း််အားချွင့်််အား�ရာ�

များျး�အားကြွက်င့်�်များ့ပ်ြဖိုးစံသ်ာင့်််သာန်းည်း်�။	

၅။	 တ်ရား�စံးရာင့််�ရာ�များဏ္ဍို�ု င့််တွ်င့်	်များည်းသ်ာည်း််တ်န်းဖ်ိုး���များျး�လှူ့များ�်များ���သာန်းည်း�်။	၄င့်�်များဏ္ဍို�ု င့်တွ််င့်	်အားခွျင့်််	

အား�ရာ�များျး�အား���	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင့်််�တ်သ်ာတ်၍်	က်ျယ်ပ်ြ�န်း��်သား	သာ���များဟု�တ်	်က်ျဉ််�	

�ပြများးင့်�်�သား	 အားပြများင့်ရ်ာှ�နှ��င့််�ါသာလူ့း�။	 တ်ရား�စံးရာင့်�်ရာ�သာည်း	် က်န်း�သ်ာတ််များုဆို��င့်ရ်ားပြ�ဋ္ဌားန်း�်

ချျက်မ်ျားျး�အား���	တ်း�ပြများစံက််န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��ပြ�ဋ္ဌားန်း�်နှ��င့်စ်ံွများ�်	ရာှ�သာလူ့း�။	

၆။	 အားထိရော့�က်းက်ွယ်�်စံးင့််�်ရာှးက်မ်ျားု	 လူ့��အား��်သားသား�ပြချး�လူ့့န်းည်း�်စံ�များျး�ရာှ�သာလူ့း�။	 ဤ	 လူ့့	

န်းည်း်�စံ�များျး�က်��	အားက်းအားက်ွယ်�်��ရာန်းအ်ားလူ့���င့်ှး	အားချွင့်််အား�ရာ�အား���က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��

များည်းသ်ာ�����စံံသံာွင့််�နှ��င့််များည်း်န်းည်း်�။	
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နှိ�င်းးင်းံနှိ�င်းးင်းံ ကနိ်းသတို့းများုဆိုိ�င်းးရာ�ကနိ်းသတို့းများုဆိုိ�င်းးရာ�

ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကးအများ��ိ�အစ��ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကးအများ��ိ�အစ��

�ွဲ�စည့်း���အံ�ပြခွခွံဥ��ဒါဆိုိ�င်းးရာ�ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကး�ွဲ�စည့်း���အံ�ပြခွခွံဥ��ဒါဆိုိ�င်းးရာ�ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကး

က�နိဒါါ

၁၈၆၇/၁၉၈၂	

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချံ

ဥ��ဒီ

�က်�ဘုက်ရ်ာှ�	

တ်ရား�များဥ��ဒီရာှ�

�သား	က်ျင့််ထ်ိရော��ံ

ဥ��ဒီလူ့ှများ�်များ���သာည်း််

တ်ရား�	စံးရာင့်�်ရာ�

စံန်းစံ	်

အား�ထိရောွ�ထိရောွက်န်း�သ်ာတ်မ်ျားု

ဆို��င့်ရ်ား	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက််

က်�န်းဒီါနှ��င့်င့််၏ံ	အားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့််	်လူ့ွတ်လ်ူ့�ခ်ျွင့်််

�ဋိ�ည်းးဉ်စ်ံးတ်များ�်သာည်း	်၎င့်�်တ်ွင့်�်ဖိုးးပ်ြ��သား

အားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့််	်လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုများျး�အားး�	အားးများချ	ံ

ရား၌	‘လူ့ွတ်လ်ူ့��်သား	ဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�	

အားစံည်း�်တ်ွင့်ရ်ာှ�သာင့််�်ကြက်းင့်�်	ထိရောင့်ရ်ာှး�စံွးပြ�သာ

နှ��င့်သ်ာည်း’်	ဟု�	ဥ��ဒီပြ�ဋ္ဌားန်း�်ထိရေား��သား	က်ျ �ု �

�ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးသ်ာည်း််	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�သား	

ထိရေား�ရာှ�ချွင့််ပ်ြ�ုသာည်း။်
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နှိ�င်းးင်းံနှိ�င်းးင်းံ ကနိ်းသတို့းများုဆိုိ�င်းးရာ�ကနိ်းသတို့းများုဆိုိ�င်းးရာ�

ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကးအများ��ိ�အစ��ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကးအများ��ိ�အစ��

�ွဲ�စည့်း���အံ�ပြခွခွံဥ��ဒါဆိုိ�င်းးရာ�ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကး�ွဲ�စည့်း���အံ�ပြခွခွံဥ��ဒါဆိုိ�င်းးရာ�ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကး

ဂျာ��များနိီ

၁၉၄၉/၁၉၉၀	

ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချ	ံ

ဥ��ဒီ

ချ��င့်မ်ျားး�သား	တ်ရား�	

�ရာ�ပြ�န်းလ်ူ့ည်း်

သာ��ံသာ�မ်ျားုပြဖိုးင့််	်ဖိုးက််

ဒီရာယ်၊်	ဥ��ဒီစံန်းစံ	်

အားထိရော့�အားချွင့််အ်ား�ရာ�များျး�

နှှင့်််�တ််သာက််�သား

သား�ပြချး�ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�

အား�ါအားဝကြောင့််	အား�ထိရောွ�ထိရောွ

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်��	

�ဖိုးး်ပြ�ထိရေား�သာည်း််

အား�ထိရောွ�ထိရောွ	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက််

��ဒါးများ ၅

၁။	လူ့့တ်��င့်�်သာည်း	်များ�များ�၏ထိရောင့်ပ်ြများင့်ယ့််ဆိုချျက်က််��	

နှုတ််အားး�ပြဖိုးင့််လ်ူ့ည်း�်�က်းင့်�်၊	�ရာ�သား�ပြချင့်�်

အားး�	ပြဖိုးင့််လ်ူ့ည်း�်�က်းင့်�်၊	ရုံး���်�အံားး�ပြဖိုးင့်််

လူ့ည်း�်�က်းင့်�်	လူ့ွတ်လ်ူ့�စ်ံွးထိရော�တ်�်ဖိုးးခ်ျွင့်််

နှှင့်််ပြဖိုးန်း��်ဝကြောချွင့်််ရာှ�ပြီး�း�	�ယ်ဘု�ယ်ျအားး�ပြဖိုးင့််	်

လူ့က်လ်ူ့ှများ�်များးနှ��င့်�်သား	ရာင့်�်ပြများစံမ်ျားျး�များှတ်ဆိုင့််	်

အားတ်း�အားဆိုး�များရာှ�	သာတ်င့်�်အားချျက််အားလူ့က််

များျး�	ရာယ့်ချွင့််ရ်ာှ�သာည်း။်	ရုံး��သ်ာထံိရော�တ်လ်ူ့ွင့်််ပြချင့်�်

နှှင့်််ရုံး��ရ်ာှင့်န််းည်း်�လူ့များ�်များျး�အားး�ပြဖိုးင့််လ်ူ့ွတ်လ်ူ့�်

စံွး��နံှှ��်ထိရော�တ်�်ဝကြောချွင့််န်ှှင့်််	သာတ်င့်�်

လူ့ွတ်လ်ူ့�ခ်ျွင့်််က်��	အားးများချသံာည်း။်	ဆိုင့်ဆ်ိုးပြဖိုးတ််

�တ်းက်ပ်ြချင့်�်များရာှ��စံရာ။	

၂။	ဤအားချွင့်််အား�ရာ�များျး�သာည်း	်အား�ထိရောွ�ထိရောွဥ�	�ဒီ

များျး�ရာှ�	ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�၊		လူ့့င့်ယ်မ်ျားျး�က်��

အားက်းအား	က်ွယ်�်��သာည်း်ပ်ြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်မ်ျားျး�နှှင့်််	

��ဂု�လူ့�က်ဂ�ဏာသ်ာ�က်ခးဆို��င့်ရ်ားအားချွင့်််အား�ရာ�တ်���

တ်ွင့်	်က်န်း�	်သာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး��တ်ွ�ရာများည်း်

ပြဖိုးစံသ်ာည်း။်	

��ဒါးများ ၁၉

၁။	ဤအား�ပြချချဥံ��ဒီ�အားးက်တ််ွင့်	်အား�ပြချချ	ံ

အားချွင့်််အား�ရာ�တ်စံရ်ာ�သ်ာည်း	်ဥ��ဒီများှပြဖိုးစံ�်စံ	

ဥ��ဒီနှှင့်််အားည်းးပြဖိုးစံ�်စံ	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျရံာနှ��င့်သ်ာည်း်

။	ထိရော��က့်သ်ာ����သားဥ��ဒီသာည်း�်ယ်	ဘု�ယ်ျ

အားး�ပြဖိုးင့််က််ျင့််သ်ာ��ံရာများည်းပ်ြဖိုးစံပ်ြီး�း�	က်�စံစရာ�	်တ်စံခ်ျ�

တ်ည်း�်များှသားအားတ်ွက်မ်ျားပြဖိုးစံရ်ာ��။	ထိရော���ပြ�င့်	်

ဥ��ဒီသာည်း	်၎င့်�်၏သာက်�်ရားက်မ်ျားုရာှ�များည်းပ်ြဖိုးစံ်

�သား	အား�ပြချချအံားချွင့်််အား�ရာ�နှှင့််	်ထိရော��

အားချငွ့်််အား�ရာ�	�ါရာှ��သား��ဒီမ်ျားတ်���က်���ါ	တ်�တ်�က်ျက်ျ

�ဖိုး�ပြ�ရာများည်း။်	

၂။	များည်းသ်ာည်း််အား�ပြချအား�န်းတ်ွင့်မ်ျားှ	အား�ပြချချအံားချွင့်််	

အား�ရာ�၏အားနှှစံသ်ားရာက်��များထိရော�ချ��က်ရ်ာ။	
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နှိ�င်းးင်းံနှိ�င်းးင်းံ ကနိ်းသတို့းများုဆိုိ�င်းးရာ�ကနိ်းသတို့းများုဆိုိ�င်းးရာ�

ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကးအများ��ိ�အစ��ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကးအများ��ိ�အစ��

�ွဲ�စည့်း���အံ�ပြခွခွံဥ��ဒါဆိုိ�င်းးရာ�ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကး�ွဲ�စည့်း���အံ�ပြခွခွံဥ��ဒါဆိုိ�င်းးရာ�ပြ�ဋ္ဌာ�နိး�ခွ�ကး

�တို့�င်းးအ��ရာိက

၁၉၉၆	ဖိုးွ့�စံည်း�်��	ံ

အား�ပြချချဥံ��ဒီ

ဗီဟု��ချျု�က််��င့်မ်ျားု

�လူ့ှးခ်ျျထိရေား��သား

တ်ရား�များဥ��ဒီလူ့ှများ�်

များ���လူ့ှက်ရ်ာှ�သာည်း်	်

က်ျင့််ထ်ိရော��ံဥ��ဒီ	

အား�ရားတ်ရား�စံးရာင့််

�ရာ�စံန်းစံ်

အား�ထိရောွ�ထိရောွက်န်း�သ်ာတ်မ်ျားု

ဆို��င့်ရ်ား	အား�သာ�စံ�တ်	်

ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်၊်	အားချျ �ု �

အားချွင့်််အား�ရာ�	များျး�သာည်း်

ထိရော�ဆ်ိုင့်််က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

အားရာည်းအ်ားချျင့်�်များျး�ရာှ�

နှ��င့်သ်ာည်း။်	

��ဒါးများ ၃၆

၁။	အားချွင့်််အား�ရာ�စံးတ်များ�်�ါ	အားချွင့်််အား�ရာ�များျး�က်��	

အား�ထိရောွ�ထိရောွက်ျင့််သ်ာ��ံများုဥ��ဒီများျး�အားး�ပြဖိုးင့််	်

က်န်း�သ်ာတ််နှ��င့်ပ်ြီး�း�	၎င့်�်က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက််

များျး�သာည်း	်လူ့့�ဂ�ဏာသ်ာ�က်ခး၊	တ်န်း�်တ့်ည်းးများှများုနှှင့််	်

လူ့ွတ်လ်ူ့�မ်ျားုတ်���က်��အား�ပြချချသံာည်း််	�ွင့််လ်ူ့င့်�်

�သားဒီးများ��က်�ရာစံးလူ့့�အားဖိုးွ့�အားစံည်း�်တ်ွင့်က််ျ �ု �

�ကြက်းင့်�်ဆိုး�လူ့ျးပ်ြီး�း�	ရာှ�သာင့််ရ်ာှ�ထိရော��က်�်သား

က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်မ်ျားျး�ပြဖိုးစံရ်ာများည်းပ်ြဖိုးစံက််း	

�အားးက်�်ါအားချျက်မ်ျားျး�အား�ါအားဝကြောင့်	်သာက်ဆ်ို��င့််

သာည်း််အား�ကြက်းင့်�်ရာင့်�်များျး�အားး�လူ့��ံက်��	

ထိရောည်း််သာွင့်�်စံဉ််�စံး�ရာများည်း။်	

(က်)	အားချွင့််အ်ား�ရာ�၏သာ�ဘုးသာဘုးဝကြော

(ချ)		က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်၏်ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက််

							အား�ရာ��ါများု

(ဂ)		က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်၏်သာ�ဘုးသာဘုးဝကြောနှှင့်််

							အားတ်��င့်�်အားတ်း

(ဃ)	က်န်း�သ်ာတ်ခ်ျျက်န်ှှင့်််	၄င့်�်၏ရာည်းရ်ာွယ်ခ်ျျက်	်

								အားကြက်း�ဆိုက်စ်ံ�်များုနှှင့်််

(င့်)		ရာည်းမ်ျားှန်း�်ချျက်က််��ရာရာှ�ရာန်း	်��တ်�်င့်မ်ျားုန်းည်း်�	

							�သား	န်းည်း�်လူ့များ�်

၂။	��ဒီမ်ျားချွ့	(၁)	သာ���များဟု�တ်	်ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချ	ံ

ဥ��ဒီ၏	အားပြချး�ပြ�ဋ္ဌားန်း�်ချျက်တ််စံရ်ာ�ရ်ာ�တ််ွင့်	်

�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�ချျက်မ်ျားှလူ့ှ့၍	အားချွင့််အ်ား�ရာ�စံးတ်များ�်

တ်ွင့်	်သာတ်မ်ျားှတ်ထ်ိရေား��သားများည်းသ်ာည်း််

အားချွင့်််အား�ရာ�က်��များဆို��	များည်းသ်ာည်း််ဥ��ဒီက်များှ

က်န်း�သ်ာတ််များုများရာှ��စံရာ။	
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ဤစံးတ်များ�်တ်ွင့်ရ်ာည်းည်ွှှန်း်�ထိရေား��သား	ဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီများျး�က်��ရာှး�ဖိုးွရာန်း်

ဤစံးတ်များ်�တ်ွင့်	် ရာည်းည်ွှှန်း်�ထိရေား��သားဖိုးွ့�စံည်း�်��အံား�ပြချချဥံ��ဒီဆို��င့်ရ်ား	 စံးသား�များျး�

က်��	များည်းသ်ာည်း််ရာင့်�်ပြများစံမ်ျားှ	�က်းက်ယ့််သာည်းဟ်ု�များ�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�လူ့ှင့်	်Constitute	စံးများကံ်�န်း�်၏

အားင့််တ်းန်းက်	် စံးများျက်န်ှှးပြဖိုးစံ်�သား	 <https://www.constituteproject.org/>	 များှ

�က်းက်န်ှုတ််�ဖိုးးပ်ြ�ထိရေား�သာည်းဟ်ု�	များှတ်ယ့််နှ��င့််သာည်း။်
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Hirsch,	A.,	 ‘A	 lesson	in	proportionality	and	rights’,	The	Guardian,	5	June	2009,	
<http://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2009/jun/05/
israel-barak-human-rights>,	accessed	28	July	2017

Hirschl,	R.,	Constitutional	Theocracy	(Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press,	
2010)

Law,	 D.	 and	 Versteeg,	 M.,	 ‘Sham	 Constitutions’,	 California	 Law	 Review,	 101/4	
(August	2013)	pp.	863–952

Mathews,	J.	and	Sweet,	A.	S.,	‘Proportionality	Balancing	and	Global	Constitutionalism’,	
Columbia	Journal	of	Transnational	Law,	47	(2008),	pp.	68–149

Pati,	R.,	‘Rights	and	Their	Limits:	The	Constitution	for	Europe	in	International	and	
Comparative	Legal	Perspective’,	Berkeley	Journal	of	International	Law,	23/1	
(2005)	pp.	223–80



International IDEA40

Rivers,	 J.,	 ‘Proportionality	 and	 Variable	 Intensity	 of	 Review’,	 Cambridge	 Law	
Journal,	65/1	(2006)	pp.	174–207

Chaplinsky	v.	New	Hampshire	315	US	568	(1942)

R.	v.	Oakes	[1986]	1	SC	R	103,	at	pp.	138–40

S	v.	Jordan	and	Others	(Sex	Workers	Education	and	Advocacy	Task	Force	and	
Others	as	Amici	Curiae)	(CCT31/01)	[2002]	ZACC	22;	2002	(6)	SA	642;	2002	
(11)	BCLR	1117	(9	October	2002)

S	v.	Manamela	and	Another	(Director-General	of	Justice	Intervening)	(CCT	25/99)	
[2000]	ZACC	5;	2000	(3)	SA	1;	2000	(5)	BCLR	491	(14	Apr	2000)



International IDEA 41

Elliot BulmerElliot Bulmer သည္ International IDEA ၏ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း

အစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္းအစီစဥ္အရာ႐ွိ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ University of Glasgow မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရ    

တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး University of Edinburgh မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ ရ႐ွိထားသည္။ International IDEA ၏ 

ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ျခင္းစာစဥ္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒဒီဇိုင္းပုံစံ၊ အင္စတီက်ဴး႐ွင္း ဒီဇိုင္းပုံစံတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳ    

ေလ့လာသည္။

Dawood AhmedDawood Ahmed သည္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္မွ ဥပေဒမဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရ႐ွိထားပါသည္။ 

Ahmed သည္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ Max Planck ေဖာင္ေဒး႐ွင္း 

၏ သုေတသီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာစီမံကိန္း၏ သုေတသီတစ္ဦးအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဆုိဲင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္း (International 

IDEA) သည္ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ခြင္ ေရ႐ွည္ 

တည္တံေသာ ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသည္။ International IDEA သည္ အသိပညာ 

မ်ား၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ မူဝါဒ 

မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ ဒီမို 

ကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

<https://www.idea.int>
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International IDEA ၏ MyConstitution Programme သည္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ သက္ဆိုင္ 

သူမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ 

အလုံးစုံျခဳံငုံ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားပါဝင္မႈ႐ွိေသာ၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္႐ွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း” 

စာတမ္းတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က်ၾကဳံေတြ႕ရေသာ 

ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စနစ္တက်ခြဲျခားတင္ျပျခင္းျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ 

လွေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူ႐ွင္းလင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႐ွင္းျပႏိုင္ 

ရန္ ေ႐ွး႐ႈသည္။

၁။ အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား။ * 

၂။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ထား႐ွိျခင္း  (သို႔)  Bicameralism*

၃။ တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္။ * 

၄။   တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မႈမ်ား။ * 

၅။ တရားေရးဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ား၏ တည္ၿမဲပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 

တာဝန္ခံမႈ။ * 

၆။   ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ မက်င့္သုံးေသာ သမၼတမ်ား။ * 

၇။   ပါလီမန္စနစ္သုံး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာကန္႔သတ္ထား 

ေသာ ဧကရာဇ္မ်ား။ 

၈။   ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္စပ္မႈ။ 

၉။   လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။ *

၁၀။   ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။ *

၁၁။   ဖက္ဒရယ္ စနစ္။ * 

၁၂။   ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီစနစ္။ * 

၁၃။   သမၼတလက္ဝယ္႐ွိ ဗီတိုအာဏာမ်ား။ 

၁၄။   သမၼတလက္ဝယ္႐ွိ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား။ 

၁၅။  ပါလီမန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ 

၁၆။   အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖယ္႐ွားျခင္း ယႏၲရားမ်ား။ *

၁၇။ အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား။ * 
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၁၈။ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ (စတုတၳမ႑ိဳင္) အင္စတီက်ဴး 

႐ွင္းမ်ား။* 

၁၉။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။

* ျမန္မာ ဘာသာျဖင္႔ ရရွိႏိုင္သည္။

 ဤ စာတမ္းမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္ပါဝဘ္ဆိုဒ္ <http://www.idea.int/publications> 

တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာတမ္းမ်ားကို ဤဝဘ္ဆိုဒ္ <http://

constitutionnet.org/primers>  တြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

ဖင္လန္နိုင္ငံ၊ ဆြီဒင္နိုင္ငံႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္နိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။



ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ခ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။

International IDEAInternational IDEA
စတြန္းစ္ေဘာဂ္
SE- ၁၀၃၃၄၊ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ
ဖုန္းနံပါတ္ - +၄၆၈ ၆၉၈၃၇၀၀
အီးေမးလ္ - info@idea.int 
ဝဘ္ဆိုဒ္ - www.idea.int

International IDEAInternational IDEA  
ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္႐ုံး
၆၈(ဘီ)၊ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
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International IDEA မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ 
ျခင္း” စာတမ္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ေရး သို႔မဟုတ္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္ 
သူမ်ားမဟုတ္ေသာ သာမန္စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား 
အလိုက္ မိတ္ဆက္စာအေနျဖင့္လည္း ေရးသားထားသည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရးနယ္ပယ္၌ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အၾကဳံ႐ွိၿပီးသူတို႔ ျပန္လည္ႏွီးေႏွာ 
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