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အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သမုိင္းေၾကာင္း 
ေနာက္ခံကြဲးျပားသည့္ တုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႕ျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ တည္ေထာင္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ဘ၀အဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္၀ေစေရးအတြက္ သာမက အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
စည္းရုံးခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ 

ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
အပါအ၀င္က႑ အားလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါ၀င္

လုပ္ကိုင္လာေစေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
• အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္မားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
• က်ား၊ မ တန္းတူေရး
• အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈအားလုံး 

ပေပ်ာက္ေရး 
• လူမႈက႑အသီးသီးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာေရး 
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး

ေက်းဇူးတင္လႊာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း 
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈေပးခဲ့သည္ ့Theressa Etmanski အပါအ၀င္ ၀ုိင္း

၀န္းကူညီေပးသူမ်ားအားလုံးအား ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရေသာ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အမွန္တရားရရွိေစေရး အဟန္႔အတားမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားေသာ အစိုးရေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အစိုုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္သားႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ၿပီး 
က်ဴးလြန္ခံေနရသည္ကို စိုုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ကိန္းဂဏာန္းတစ္ခုျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) 
မွေတြ႔ရွိေနရပါသည္။1 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 
က်ဴးလြန္မႈအမ်ားစုမွာ မုဒိန္းမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။2 မုဒိန္းမႈကို က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊ ေက်းရြာစီမံခန္႔ခြဲေရးအရာ
ရိွမ်ားအျပင္ မိသားစုတြင္းမွ မိသားစု၀င္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမွာ အနိမ့္ဆံုုး အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ 
ကေလးငယ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ အသက္မျပည့္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ အထူး 
ရက္စက္ဆိုးရြားလွသည္ဟု WLB က ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရရွိရန္ႏွင့္ ထိုဆိုးရြားေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုုက္နာက်င္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္ 
နလန္ထူလာႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာမ်ား 
ရရွိျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ ပညာေရး ျပတ္ေတာက္ေစမႈမ်ား၊ 
လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ လူမႈေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ 
လူ႔အသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားအထိပင္ ခံၾကရသည္။ ရပ္ရြာအတြင္း "ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ" ရွိေစရန္ဟု ဆိုကာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ ဖံုုးကြယ္ထားျခင္း (သိုု႔မဟုုတ္) ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတိုု႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ တရား၀င္ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ေသာ ျဖစ္ရပ္အနည္းအက်ဥ္းတြင္လည္း က်ဴးလြန္ခံရသူ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ လူထုု 
ေရွ႕ေမွာက္ ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရျခင္း၊ က်ား-မေရးရာ အျမင္မရွိေသာ တရားသူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးစီစဥ္ထားေသာ ေနရာထုုိင္ခင္းမ်ားမရိွျခင္း၊ တရားေရး 
စနစ္၏ ယုုံၾကည္ရမႈႏွွင့္ ထိေရာက္မႈမရိွျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား  အာဏာ၊ ေငြေၾကး 
သုုိ႔မဟုုတ္ အဆက္အသြယ္ေကာင္း မ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကို ေရွာင္လႊဲရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဒဏ္ရာမ်ား 
ထပ္မံထိခိုုက္ခံစား ၾကရျပန္သည္။ 

တိုုင္းရင္းသားႏွင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ WLB သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုဆက္လက္၍ မွတ္တမ္းျပဳစုလ်က္ရွိသည္။ အစိုုးရအေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္လက္ခံေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားသည္ ဘက္မလိုက္ေသာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္မွဆက္လက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တစ္ပိုုင္းတစ္စ ဒီမိုုကေရစီ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားအတြက္ 
အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေဖာ္ျပပါရိွေပသည္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ ပါ 
အျငင္းပြားဖြယ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို က်ား-မကဲြျပားမႈေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ တရား၀င္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အဆက္ဆက္ေသာ တပ္မေတာ္အုပ္စုုမ်ားက 

1 While national police records indicate only 1,100 reported rape cases in 2016, the barriers to the formal 
justice system set out in this report explain why this number is disproportionately low: Aye Theri Kyaw, 
“Breaking the Devil’s Silence: Sexual Violence in Myanmar” The Irrawaddy (19 August 2017), Online: https://
www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/breaking-devils-silence-sexual-violence-myanmar.html. 
The number of reported cases may also be increasing due to the work of women’s organizations who are 
providing support for more survivors to come forward and pursue formal legal justice

2 Nyein Nyein, “Child Sex Abuse Cases Spark Community Outrage, Calls for Harsher Sentences” The Irrawaddy 
(30 December 2015), Online: https://www.irrawaddy.com/news/burma/child-sex-abuse-cases-spark-
community-outrage-calls-for-harsher-sentences.html. 
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၎တို ့၏ အရာရွိမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုု အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးထားသည္ဟုု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မမ်ားကိုု တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ေဖာ္ရန္လိုုအပ္ၿပီး "ဆိုုးရြားေသာရာဇ၀တ္မွုမ်ားအတြက္↔ ႁခြင္းခ်က္မထား 
ရွိရန္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္တြင္း သိုု႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ "၎တို ့၏ တာ၀န္အရ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း"၏ အတိုုင္းအတာျပင္ပမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု မပါ၀င္ေစသင့္ေပ။3

ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္၏ ကိုယ္ပိုင္တရားစီရင္ေရး အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သည္ "အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္"4 ဟုေရး သားျပဌာန္းထားရွိျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ 
မည္သည့္တရားရံုး၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုမဆိုု ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုုလည္း 
ေပးထားသည္။ ယင္းသို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ အစိုုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ က်ား-မ 
မတူကြျဲပားမုွအေပၚ အေျချပဳျဖစ္ေပၚလာေသာ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ အရပ္ဖက္တရားရုုံးမ်ားတြင္ အဆုုံးသတ္ရန္ 
အလြန္ပင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသြားေစသည္။5 သေဘာတရားအရ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ား အက္ဥပေဒအရ 
လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈႏွင့္/သိုု႔ မုဒိန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္တပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အရပ္ဖက္ တရားရံုုးတြင္ ၾကားနာမႈျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳထားေပသည္။6 ယင္းသိုု႔ လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကန္႔သတ္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူသည္ 
လက္ရွိတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေနရမည္)၊ အဓိက ခ်စားမႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး WLB အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စည္းရုုံးလႈံံ႔ေဆာ္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အရပ္ဖက္တရားရုံးမ်ားသုုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းသည့္ အမႈမ်ားမွာ ရွားရွားပါးပါးပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တရားစီရင္ရာတြင္ အရပ္ဖက္က ႀကီးၾကပ္မႈကို တစံုုတရာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ ဘက္မွ်မႈ မရွိသည့္ စစ္ခံုရံုးစနစ္သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ပိုုင္ခြင့္ကို 
တားျမစ္ထားကာ အဆိုပါ အရာရွိမ်ားသည္ ဥပေဒအထက္တြင္ ရွိသည္ဆိုုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုပိုမိုျဖစ္ေစပါသည္။ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ သူတိုု႔အား အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚတြင္ ဥပေဒအရတရားစြဲဆိုမႈ ရွိမရွိ သာမက ယင္း 
တရားစီရင္မႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကို အေမွာင္ခ်ခံထားျခင္း ႀကံဳၾကရသည္။ ယင္းသည္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးႏွင့္ 
မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိသည္ သိုု႔မဟုုတ္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမ်ားရွိသည္ဆိုေသာ 
ခံစားခ်က္ကို ေမွးမွိန္ေစသည္။  

သုိ႔ေသာ္ ဤေဆြးေႏြးခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္တလႊား လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမရိွေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲၾကရေသာ မိန္းကေလးအခ်ဳိ႕၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ထိုရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုု တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ ၎တို႔ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
တရား၀င္ဥပေဒေဘာင္တြင္း တရားစီရင္ေရးတို႔၏ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကိုု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။7 
ယင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သိရွိရျခင္းျဖင့္ WLB သည္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုုသာမက ထပ္ဆင့္ 
လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

3 See WLB, “Same Impunity, Same Patterns” (January 2014), p.29.
4	 Constitution,	Articles	294	and	343(b).	See	also	Amnesty	International,	“Myanmar:	Briefing	to	the	UN	Committee	on	

the Elimination of Discrimination against Women, 64th session, 4-22 July 2016, p. 13.
5 See for example: Moe Myint, “Alleged Rape Victim, 8, Dies of Malnutrition in Rangoon” The Irrawaddy (22 October 

2015), Online: https://www.irrawaddy.com/news/burma/alleged-rape-victim-8-dies-of-malnutrition-in-rangoon.html
6	 Section	72	reads	:	“Civil	offences	not	triable	by	court-martial.	A	person	subject	to	this	Act	who	commits	an	offence	

of murder against a person not subject to military law , or of culpable homicide not amounting to murder  against 
such	a	person	or	of	rape	in	relation	to	such	a	person,	shall	not	be	deemed	to	be	guilty	of	an	offence	against	this	Act	
and	shall	not	be	tried-by	a	court-martial,	unless	he	commits	any	of	the	said	offences—

(a) while on active service, or
(b)	at	any	place	outside	the	Union	of	Burma,	or
(c)	at	a	frontier	post	specified	by	the	President	by	notification	in	this	behalf”.

7 While it is important to acknowledge that boys as well as girls experience sexual violence in Burma, this report focuses on 
the	documentation	of	cases	by	WLB’s	focal	points	and	member	organizations,	which	only	reflect	the	experiences	of	girl	
children in these areas. Further research on the scope and prevalence of this issue is an important recommendation of 
this report. For more information of sexual abuse of boys, see Equality Myanmar, “Lifting the Lid on Child Sex Abuse” (21 
October 2016), Online: http://equalitymyanmar.org/lifting-the-lid-on-child-sex-abuse/. 

	 It	should	also	be	recognized	that	the	data	collected	for	this	report	reflects	only	some	of	the	experiences	of	girls	living	
in government controlled areas of the country where WLB operates. The voices of those who have experienced sexual 
violence in regions controlled by Ethnic Armed Organizations are not included in this report. Further research into the 
comparative experiences in these regions would contribute highly valuable information to this discourse. 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ရုိးရာ ဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ ဥပေဒ 
အရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ရႈတ္ေထြးေသာ တရားေရးစနစ္ရွိၿပီး ယင္းတိုု႔အနက္ အမ်ားအျပားမွာ စာျဖင့္ 
ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား မရွိေပ။ အစိုးရသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမွ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ႏိုု္င္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အနည္းငယ္ကိုသာ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုုးရအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကတိက၀တ္ျပဳမႈ  အေထာက္ 
အထားအျဖစ္ ၁၉၉၁ ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း CRC ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ လူသိရွင္ၾကားအတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
CRC အရ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား မိဘမ်ား၏အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သူ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရိွေနသည္ျဖစ္ေစ “လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရေစေအာင္ေစာ္ကားမႈ၊ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားလံုးကို မခံစားရေစရန္ 
အတြက္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးပိုင္းတြင္ ပညာေပးျခင္းအပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။8 ကေလးမ်ားအား လိင္ပိုင္း 
ဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုုင္ငံမ်ားသည္ "ကေလးမ်ားကို နည္းေပါင္းစံု လိင္ပိုင္းဆိုုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုုင္ရာ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္" 
CRC မွ အထူးသျဖင့္ လုိအပ္သည္။9 ထို႔အျပင္ CRC လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ႏုုိင္ငံအစုိးရမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္အရ အျမတ္ 
ထုုတ္မႈခံရေသာ၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈခံရေသာ သုိ႕မဟုုတ္ ရက္စက္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အျပစ္ေပး အေရးယူမႈတိုု႔ကိုု ပံုစံတမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခံစားရေသာ ကေလးမ်ားကို "ရုပ္ပိုုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုု 
ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ လူမႈဘ၀အတြင္း ျပန္လည္အေျခက် ေပါင္းစည္းေနထိုင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း" တို႔ကို ျမင့္တင္ေစမည့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ တိုင္းတာမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။10

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္လည္း "ကေလးမ်ားအားေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာႏွင့့္ ကေလးမ်ား၏ ၀တ္လစ္စလစ္ပုံမ်ား အား 
ညစ္ညမ္းစာေပမ်ားတြင္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲစာခ်ဳပ္" ကုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည္။ ယင္းအရ 
သက္ဆုုိင္ရာႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ အျမတ္ထုုတ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။11 အဆိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္တြင1္2 အဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ တရားစီရင္ေရး လုပ္ေဆာင္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္လုုံး 
တြင္ ကေလးမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံ့ပိုုးမႈကိုုကူညီမႈကို ေပးရန္၊ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးမ်ား၏ကိုုယ္ေရးအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုု သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိ္းသိမ္းကာကြယ္ေပးမႈမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ က်ဴးလြန္ခံရေသာ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုုမ်ားအျပင္ မည္သည့္မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိမဆုိ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳမႈရိွေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။13

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ " ဆက္သြယ္ေရး လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကေလးအခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲ" ကို လက္မွတ္ေရးထိုုးထားျခင္း မရွိပါ။14   ျပည္တြင္းဥပေဒအရ တရားမွ်တမႈမ်ားရရွိေစရန္ ႀကိဳးစား 
ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေနအထားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိေတာ့ပါက ယင္းေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္က CRC 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြနိုင္ရန္ 
ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အစုုိးရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုုိက္ရုုိက္တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ကုုလသမဂၢသုုိ႔ တင္ျပႏုုိင္ေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ 

8 Convention on the Rights of the Child, Article 19(1).
9 Convention on the Rights of the Child, Article 34.
10 Convention on the Rights of the Child, Article 39.
11 Burma signed this Optional Protocol on 17 January 2012.
12 See Optional Protocol on the Sale of Children, Article 3(1).
13 Optional Protocol on the Sale of Children, Article 8(1).
14	The	third	Optional	Protocol	was	adopted	at	the	sixty-sixth	session	of	the	General	Assembly	of	the	United	Nations	by	

resolution 66/138 of 19 December 2011, opened for signature in Geneva, Switzerland, on 28 February 2012 and entered 
into force on 14 April 2014, in accordance with article 19(1).
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ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ CRC အဖြဲ႔၀င္ ႏိုုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည့္စံုုစြာ 
ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားက လႊမ္းမိုုးလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုုင္ငံသည္ "ကုလသမဂၢ ကေလးအခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကေလးအခြင့္အေရး 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္" ရည္ရြယ္ခ်က္ အစိတ္အပိုုင္းအျဖစ္ ကေလးဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။15 ယင္းဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ရန္ ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေနၿပီး16 မူရင္းဥပေဒျပဳမႈတြင္ ကေလးကို အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ မည္သူမဆိုုကို 
သတ္မွတ္သည္ဟု အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။17 ယင္းသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မည္သူကိုမဆိုု ကေလးအျဖစ္ 
အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ CRC ႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈ မရွိပဲ ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးဥပေဒတြင္ CRC ၏ ျပဌာန္းခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒတြင္ 
ထည့္သြင္းျပဌာန္းမႈမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ အနီးစပ္ဆံုုး တားျမစ္ခ်က္မ်ားမွာ အခန္း ၆၆ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိုု႔တြင္ မိမိတိုု႔၏ အုုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးကို ျပည့္တန္ဆာ 
လုုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ကေလးကို မမွန္မကန္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ ကေလး၏ 
၀တ္လစ္စလစ္ပံုမ်ားကို အသံုုးျပဳျခင္း တိုု႔လုုပ္ေဆာင္သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈထားပါက အျမင့္ဆံုုး ၂ ႏွစ္အထိ 
ေထာင္ဒဏ္နွင့္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုုင္သည္။18 ကေလးမ်ားအေပၚ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔တားျမစ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိ သိုု႔မဟုုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ သိုု႔မဟုုတ္ 
အျမတ္ထုုတ္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားကို စိတ္ပိုုင္းနွင့္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ လူမႈဘ၀အတြင္း 
ျပန္လည္၀င္ဆန္႔နိုင္ေရး လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ)ကိုုလည္း 
လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည္။ ယင္းသည္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားက "အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သံုးခြင့္ရရွိေစရန္ 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုု ခံစားႏိုုင္ရန္" အာမခံရန္ ပါ၀င္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
စီေဒါတြင္ပါ၀င္ေသာ္လည္း  ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးရန္ ပ်က္ကြက္ 
လ်က္ရွိသည္။19 တရားရံုးတြင္ စီေဒါ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ပင္ ျပည္တြင္းရွိ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိသာ လက္ခံလုိေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ျငင္းဆုိျခင္းကုုိ ခံၾကရသည္။ 
စီေဒါအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ကို အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(MWAF) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ (MNCWA) ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 
အမ်ဳိးသားမ်ားက သိုု႔မဟုုတ္ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား၏ ဇနီးမ်ားက ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ဘ၀အဆင့္အတန္းအား ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေရးလုုပ္ငန္းအစီ
အစဥ္မ်ားကိုုသာ ဦးစားေပးလ်က္ရိွသည္။20 ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ စီေဒါစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုုပ္ႏုိင္မည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီေဒါေကာ္မတီသုုိ႔ စြခဲ်က္မ်ား တင္ပုုိင္ခြင့္ကုုိ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ စီေဒါ ေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။21

ျပည့္ျပည့္စုံစုံျပဌာန္းထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒ (ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္စားေနခ့ဲရေသာ 
"အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ျခင္း ဥပေဒမူၾကမ္း") ကိုျပဌာန္းႏိုင္ရန္ အားထုတ္မည့္အစား 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရပ္တန္႔လ်က္ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို လူထုုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာသံုုးသပ္ 
ႏိုုင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစံုုျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အားလံုုးကို 

15 The Child Law, section 3(a).
16	San	Yamin	Aung,	“Child	Law	Revised	to	Increase	Punishment	for	Offenders”	The	Irrawaddy	(29	November	2016),	Online:	
https://www.irrawaddy.com/news/burma/child-law-revised-to-increase-punishment-for-offenders.html;	Shwe	Yee	Saw	
Myint, “Myanmar Revises Child Law, Childhood Status Extended to 18” Myanmar Times (24 November 2012), Online: 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/3325-myanmar-revises-child-law-childhood-status-extended-to-18.
html;	UNICEF	has	also	been	providing	technical	support	for	the	purpose	of	amending	the	Child	Law	to	meet	international	
standards, see: https://www.unicef.org/myanmar/protection_24172.html. 

17 The Child Law, 1993, section 2(a)
18 The Child Law, 1993, section 66(a),(d), and (f).
19 General Recommendation No. 19 on Violence Against Women includes gender-based violence against women as a 

form of discrimination covered by the scope of CEDAW.
20 Global Justice Centre & Leitner Centre for International Law and Justice, “Promises Not Progress: Burma’s National 

Plan for Women Falls Short of Gender Equality and CEDAW”, August 2015, at p. 20.
21 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (A/RES/54/4).



5

ရည္ညႊန္းေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား လံုေလာက္စြာ ပါ၀င္မႈရွိမရွိကိုုလည္းမသိႏိုုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေနျဖင့္ ထိုဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ 
ဥပေဒျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ အႀကံျပဳသံုးသပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

မုဒိန္းမႈကုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅ မွတဆင့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယင္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမွာ ႏိုုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျပည့္မွီျခင္း မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ 
က်ဴးလြန္သူ က်ား-မသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေယာက္်ားမ်ားကုိသာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ေကာင္ကေလးငယ္မ်ား 
အတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပဲ အိမ္ေထာင္တြင္း မုဒိန္းျပဳက်င့္မႈကုုိ မိန္းကေလးသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္ပါက 
ဥပေဒမွ လုုံး၀ထုုတ္ပယ္ထားသည္။22 ယင္းတြင္ ေယာက္်ား (အမ်ဳိးသား) လိင္အဂၤါက (အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂါၤထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းျခင္း) 
ေယာနိကုိ ထုုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္း အျပဳအမူကုိသာ မုုဒိန္းမႈအျဖစ္ ေယဘူယ်ေဖာ္ျပထားရာ လက္ေတြ႔တြင္ အျခားေသာ 
အရာ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ထုုိးသြင္းျခင္းကုိ မုဒိန္းမႈအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရိွေပ။ “ဓမၼတာႏွင့္ဆန႔က္်င္ေသာ ကာမ ဆက္ယွက္မႈ” 
ပုံစံအားလုုံးကုုိလည္း ပုုဒ္မ ၃၇၇ ျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကေလးမ်ားအေပၚ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကုိ လုုံး၀ ရာဇ၀တ္မႈမဟုုတ္ပဲ သုတ္ပုိးအေထာက္အထား မရိွသည့္ ျဖစ္ရပ္ 
တိုုင္ၾကားမႈမ်ားကိုု ရဲက လက္ခံျခင္း မျပဳေပ။ ပုဒ္မ ၃၇၆ က တရားရံုုးမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ 
၂၀ ထိ ခ်မွတ္ႏိုုင္ ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုုး ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ကေလးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ သိုု႔မဟုုတ္ ျပစ္ဒဏ္ စဥ္းစားခ်က္မ်ဳိးလည္း မပါရွိေပ။ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္သည့္အမႈမ်ား တရားရံုုးသို႔ ေရာက္သည့္အခါ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ထက္ ပိုမို 
ခ်မွတ္ႏိုုင္ျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးမ်ားတြင္ တရားရင္ဆိုုင္ၾကရ သည္။ ယင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ျပစ္ဒဏ္ငယ္မ်ားကိုု 
ခ်မွတ္ျခင္းကိုုသာ ျဖစ္ေစၿပီး လူထုုအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စြဲေဆာင္မႈမ်ဳိးကို မျဖစ္ေပၚေစပဲရွိသည္။23 အခ်ဳိ႕ေသာ 
တတ္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ပိုုမိုုျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုၾကသည္။ 
ယင္းတိုု႔ တြင္ ကေလးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ မုဒိန္းျပဳက်င့္သူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးႏိုုင္သည္အထိ အပါအ၀င္ အျငင္းပြား 
ဖြယ္ ပုုဒ္မ ၃၇၆ ကို ျပင္ဆင္ရန္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလံုုးကို ယခုအခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္က ပိတ္ဆို႔ထား 
ခဲ့သည္။24 ဤက႑တြင္ ဥပေဒဆုုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ရရိွရန္ တုုန္႔ျပန္မႈကင္းမ့ဲေနခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု တရားလြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ကေလးမုဒိန္းမႈမ်ားအားလံုုးကို ပိုမိုႀကီးမားေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုုင္သည့္ ခရိုုင္အဆင့္ 
တရားရုုံးမ်ားတြင္ ၾကားနာျခင္းျပဳရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။25 ယင္းသည္ အလားအလာေကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း WLB အဖြဲ႔၀င္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုုိယ္စား အမႈမ်ားကုိ ခရုုိင္တရားရုုံးတြင္ ၾကားနာေစရန္ 
စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ကေလးမုုဒိန္းမႈ အမႈအခင္းမ်ားကိုု ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးတြင္ 
ၾကားနာေနသည္မ်ားကိုုလည္း သတိျပဳမိသည္။ 

ယင္းသိုု႔ အားနည္းေသာ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ မခိုုင္မာသည့္ အခါတြင္ ပိုုမိုုဆိုုးရြားေစသည္။ 
အမႈမ်ားကို တရားရံုုးသိုု႔မေရာက္ရွိေစရန္ ပိတ္ပင္ျခင္းသာမက တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစနစ္မ်ားကိုုယ္၌္တြင္လည္း 
အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ 

22 Section 375 of the Penal Code was revised in January 2016 to raise the minimum age of statutory rape to 15. An amendment to 
Burma’s marriage laws has recently been proposed to make them consistent with this change to the Penal Code. See Aung Kyaw 
Min, “Proposed amendments raise statutory rape age to 15” Myanmar Times (13 June 2017), Online: http://www.mmtimes.com/
index.php/national-news/yangon/26356-proposed-amendments-raise-statutory-rape-age-to-15.html.

23 Nyein Nyein, “Child Sex Abuse Cases Spark Community Outrage, Calls for Harsher Sentences” The Irrawaddy (30 December 
2015), Online: https://www.irrawaddy.com/news/burma/child-sex-abuse-cases-spark-community-outrage-calls-for-harsher-
sentences.html.

24 A proposal to amend Article 376 submitted by Daw Khin Saw Wai to the Lower House in February 2017 was blocked from 
consideration for not having been drafted in English as well as Burmese. See: San Yamin Aung, “Proposal to Assign Death 
Penalty for Child Rape Hits Setback” The Irrawaddy (2 February 2017), Online: https://www.irrawaddy.com/news/burma/
proposal-to-assign-death-penalty-for-child-rape-hits-setback.html. A previous attempt to amend Article 376 to allow for 
harsher	sentences	of	child	rapists,	proposed	by	U	Thein	Nyunt	in	October	2013,	received	only	19	votes	in	favour	and	330	votes	
against by Members of Parliament See: Cherry Thein, “Children Vulnerable to Abuse in Myanmar” Myanmar Times (20 January 
2014),	Online:	http://www.mmtimes.com/index.php/in-depth/9333-society-leaves-children-at-risk-of-abuse.html;	Nyein	Nyein,	
“Lower House Rejects Calls to Discuss Child Rape” The Irrawaddy (22 October 2013), Online: https://www.irrawaddy.com/news/
burma/lower-house-rejects-calls-discuss-child-rape.html.

25 Htet Naing Zaw, “District Court Ordered to Try More Child Rape Cases” The Irrawaddy (1 February 2017), Online: 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/district-courts-ordered-to-try-more-child-rape-cases.html.



6

axmifhaygif;pkHrS twm;tqD;rsm; - 
rdef;uav;i,frsm; trSefw&m;&&Sda&;twGuf twm;tqD;rsm;?
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား တရားမွ်တမႈရွာေဖြရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားကုိ 
ေအာက္ေျခလူထုုအဆင့္တြင္ ေတြ႔ရိွရၿပီး တရားေရးစနစ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ ပ့ံပုုိးေပးသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႀကံဳၾကရသည္။ WLB ၏ အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပ့ံပုုိးကူညီ 
ေသာ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ မိန္းကေလးမ်ား၏ အမႈမ်ားအတြက္ တရား၀င္ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားမွ်တမႈ ကိုရွာေဖြရာတြင္  
ယင္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။
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ထား၀ယ္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတခုတြင္ အသက္ (၁၄) 
ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္သည္ သူမ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ 
ႏွင့္အတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဝယ်ာေဝစၥလုပ္ေပးေနစဥ္ 
လက္ေထာက္ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးမွ 
အခန္းတြင္း ဆြဲသြင္းကာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ အမႈ 
တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ မိန္းကေလးငယ္အေနျဖင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံထားရမႈေၾကာင့္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈကုိ 
မလြန္ဆန္ႏိုင္ခဲ့သလို သူမ၏ မိသားစုကုိလည္း 
ဖြင့္မေျပာရဲခဲ့ပါ။ ေနာက္တေန႔တြင္ မိန္းမကုိယ္မွ 
ေသြးဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာသြားခဲ့ၿပီး 
ေဆးရုံသုိ ့ ေရာက္ရိွခ့ဲပါသည္။ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနခ်ိန္ 
တြင္ မိန္းကေလးငယ္၏ မိဘမ်ား အစားအေသာက္ 
၀ယ္ရန္ အျပင္သုိ႔သြားသည့္ အခိုက္အတန္႔တြင္ 
က်ဴးလြန္သူက မိန္းကေလးငယ္အားေဆးရံုမွ 
ျပန္လည္ခိုးယူ သယ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်ားမွ 
လုိက္လံ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး က်ဴးလြန္သူကုိလည္း 
ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ ဤအမႈတြင္ သက္ေသ အေထာက္ 
အထား ခုိင္လုံေသာ္လည္း အျခားတဖက္တြင္ 
က်ဴးလြန္သူ ဘုန္းႀကီးသည္ ဘုရား၏ သားေတာ္ 
ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆေၾကာင့္ အဆုိပါ 
ဘုန္းႀကီးကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားက မုဒိန္းျပဳက်င့္ 
ခံရသူ မိန္းကေလးႏွင့္ သူမ၏ မိဘမ်ားမွာ တရားစြဲဆုိ
မႈမ်ားဆက္လက္မျပဳလုပ္ရန္ သိသိသာသာ ဖိအားေပး 
မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မုဒိန္းမႈ 
က်ဴးလြန္သူဘုန္းႀကီးအေနျဖင့္ တရားဥပေဒအရ 
အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဆိုေသာ္လည္း 
က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ မိန္းကေလးငယ္မွာ အရွက္တရား 
ေၾကာင့္ တရားစြဲဆုိသည့္ ကာလတြင္ ရြာတြင္ 
ဆက္လက္ေနထုိင္ရဲျခင္းႏွင့္  ေက်ာင္းဆက္တက္ 
ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ 

လူမႈေရး အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ က်ား-မ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

WLB ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္အရ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ အေျခခံ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏  က်ား-မ အေျချပဳ ခြဲျခားသည့္ 
အျမင္ႏွင့္သက္ဆိုုင္ၿပီး၊ အလားတူခြဲျခားသည့္ အျမင္မ်ားသည္ 
မိသားစုုမ်ား၊ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား၊ ရဲႏွင့္ ေက်းရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက 
အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ တုုန္႔ျပန္သည့္ ပံုံစံမ်ားေပၚတြင္လည္း 
တည္မီွေနသည္။ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းက မည္သုိ႕ 
ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ဆက္ဆံသည္ ဆုိသည္မွာလည္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ မိန္းကေလးငယ္မ်ားက 
ေရွ႕သုုိ႔ ဆက္လက္ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္မႈရိွမရိွ အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ 

မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရာထူး 
အာဏာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလးစားနာခံရမည္ဟူေသာ သင္ၾကားမႈမ်ား 
ရိွခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမတ္ထုတ္သူမ်ားသည္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား လြယ္ကူေသာ ပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ျမင္လာၾကၿပီး 
သူတုုိ႔တြင္ ရိွေသာ ၾသဇာအာဏာမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳ၍ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား 
ကို လူကြယ္ရာသိုု႔ ဖ်ားေယာင္းေခၚေဆာင္ကာ က်ဴးလြန္မႈျပဳၾကသည္။ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတုုိ႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ထားေသာ အမ်ဳိးသား 
မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုုရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကၿပီး မိဘမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
မိသားစုု၀င္မ်ားကလည္း ထင္ရွားေသာ ဒဏ္ရာလကၡဏာမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 
ထိခိုုက္နာက်င္မႈမ်ား မေတြ႔ရမခ်င္း မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တိုုက္ခိုုက္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုု သတိမမူမိပဲ ရွိတတ္ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ခႏၶာကုုိယ္အား သန္႔ရွင္းေဆးေၾကာ 
ပစ္လုိက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အ၀တ္ေလ်ာ္ဖြတ္ျခင္းတုုိ႔မွတဆင့္ ေပ်ာက္ပ်ယ္ 
သြားၿပီး ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ရာတြင္ ပိုမိုခက္ခဲသြား ေစသည္။ 

မည္သည့္ အသက္အရြယ္ျဖစ္ေစ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို ့ 
က်ဴးလြန္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
၀င္ေရာက္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိၾကေပ။ မိသားစု၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ 
မုဒိန္းမႈကို မိန္းကေလးက မိသားစုသို႔ ရင္ဖြင့္ေျပာလာပါက မိဘမ်ား 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ 
မိန္းကေလးငယ္အား ေက်ာင္းဆရာတဦးမွ 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ မိန္းကေလးငယ္ 
အေနျဖင့္ ေဆးစစ္ခ်က္ရယူရန္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ
တြင္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာရမွသာ ေဆးစစ္ 
ေပးမည္ဟု တုန္႔ျပန္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ 
ေနာက္တေန႔တြင္ မိန္းကေလးငယ္ႏွင့္ 
သူ႔မိသားစုမွ ရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ 
တုိင္ၾကားရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ခရိုင္ 
ပညာေရးမႉးတုိ႔မွ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္လ်င္ 
ေက်ာင္းနာမည္ပ်က္မည္ဆုိသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အမႈကုိ အျမန္ 
ေက်ေအးရန္အတြက္ ၾကား၀င္ညိႇႏိႈင္းေပးခဲ့ 
ပါသည္။ တုိင္တန္းမႈ မျပဳရန္အတြက္ 
က်ပ္ေငြ ၄၅ သိန္းျဖင့္ ေက်ေအးရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ မိန္းကေလးငယ္မွ 
လက္မခံလုိေသာ္လည္း မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
မိသားစုအတြင္း ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ေအးမႈကုိ 
လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ 
က်ဴးလြန္သူ ေက်ာင္းဆရာကုိလည္း 
၎ႏွင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းမ်ား 
မျပန္႔ပြားေစရန္အတြက္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေက်ာင္းတခုသုိ ့ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ 

အေနျဖင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔လာနိုင္သည့္  စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ မိသားစုုမ်ားသည္ လည္း အျပင္လူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာမည့္ အရွက္တရား၊ လူမႈေရး အမည္းစက္မ်ားႏွင့္ အတင္းအဖ်င္းေျပာဆိုျခင္းတိုု႔မွ 
မိမိသားသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးလိုၾကသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ားၾကား အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆုိမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူက 
ခံႏုုိင္ရည္မရိွေတာ့ပဲ ေက်ာင္းမွ ထြက္သြားရသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မိသားစုုမ်ားသည္ 
အထူးသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူက က်ဴးလြန္ခံရသူ၏မိသားစုုႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏီွးေနသည့္အတြက္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုုိ ထုုတ္ေျပာျခင္း 
ျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း လူမႈဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားမည္ကို စိုုးရိမ္သျဖင့္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုျခင္း 
မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

မိသားစုုမ်ားသည္ "ျပႆနာရွာသူမ်ား" သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေၾကးလိုခ်င္၍ စြပ္စြဲသူ 
မ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္တပ္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ က်ဴးလြန္ 
ခံရေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ေမးျမန္းသည့္ အခါတြင္ 
လည္း အခင္းျဖစ္စဥ္က အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား အ၀တ္အစားမည္သိုု႔ ၀တ္ဆင္ 
ထားသည္ သိုု႔မဟုုတ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အၾကမ္း ဖက္ခံရေသာ အခ်ိန္တြင္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဆိုသည္ကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေမးျမန္းေလ့ရွိ 
ၾကသည္။ သုုိ႔မဟုတ္ ေယာက္်ားတေယာက္အား လက္ထပ္လာေစရန္ 
ေထာင္ဖမ္းသည္ဟုလည္း စြပ္စြဲ ခံရတတ္သည္။ အသက္အရြယ္ ပိုမိုငယ္ရြယ္ 
ေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို တစ္ဦးတည္း 
ပစ္ထားသည္ဟူေသာ ျပစ္တင္စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ခံရတတ္သည္။ အတိတ္ဘ၀က 
မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ အပစ္ေပးခံရသည့္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ 
သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကရသည္ဟု ဘာသာေရးႏွင့္ အယူသည္းမႈ အယူအဆ 
မ်ားအရ ရပ္ရြာတြင္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကသည္။ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ 
စိတ္ေနသေဘာထားအေပၚ မူတည္ၿပီး မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္သူထက္ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားက အရွက္တရားႏွင့္ 
တာ၀န္ရွိမႈကို ခါးဆည္းခံၾကရသည္။ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ေငြေၾကး သိုု႔မဟုုတ္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ 
ျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေနထိုင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါက ထိုုသူတိုု႔သည္ ရဲ 
သိုု႔မဟုုတ္ တရားစီရင္ေရးကိုု ၾသဇာ လႊမ္းမိုးႏိုုင္သျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသည့္ 
မိသားစုုမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ ေရွ႕သိုု႔ ဆက္လွမ္းရန္ 
တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ၾကသည္။ ထိုက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ တခါတရံတြင္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား သူတိုု႔အေပၚ အမႈ 
မဖြင့္ေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတိုု႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုုမႈကို ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသည္။ 
လူကုန္ထံ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွလာေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ 
အသိုုင္းအ၀ိုင္း၏ ပံ့ပိုးမႈကိုု ပိုမိုရရွိတတ္ၾကၿပီး ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
နမူနာျဖစ္ရပ္မွာကဲ့သုုိ႔ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ျခင္း သိုု႔မဟုတ္ 
အမွန္တရားရွာေဖြျခင္းအတြက္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိလည္း ပိတ္ပင္တတ္ၾကသည္။ 
ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရဲဌာနမ်ားသည္လည္း သူတိုု႔ကိုုယ္တိုုင္က ပိုုမို 
နိမ့္က်ေသာ လူမႈအဆင့္အတန္းရွိၿပီး လူထုုအတြင္း ၾသဇာအာဏာ ႐ွိေသာ 
လူပုုဂၢိဳလ္ကိုအေရးယူျခင္းျဖင့္ တစံုုတရာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘက္လိုက္ကိုုင္တြယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ မိန္းကေလးမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို 
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တာ၀န္ခံမႈရွိေစျခင္းထက္ အာဏာစီးဆင္းမႈ စနစ္မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊  ျမင့္မားသည့္ အဆင့္ 
အတန္းရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေလးစားျခင္းစသည္တိုု႔ကို ပိုမိုဦးစားေပးထိန္းသိမ္းလိုၾကသည္။ 
ရပ္ရြာ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားမွာ ဦးစားေပးခံရမႈ အနိမ့္ဆံုုး 
ျဖစ္ၾကသည္။

ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑ 

ေက်းလက္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေဒသခံအာဏာပိုုင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
၎တို႔၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုု ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းႏွင့္ ရိုးရာ 
အစဥ္အလာ ဥပေဒကို က်င့္သံုုးႏိုုင္ၾကသည္။ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမ်ားစုက အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကၿပီး 
က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေလးထားေသာ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားလည္း ရရွိထားျခင္းမရွိေပ။ ေက်းရြာမ်ား 
တြင္ ေက်းရြာအာဏာပိုုင္မ်ားသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား မုုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရသည့္ အမႈအခင္းမ်ားကို ျပင္းထန္သည့္ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့မရွိၾကသည္ကို ေက်းလက္ေက်းရြာမ်ားရွိ WLB ၏ နယ္ေျမခံအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက 
ေလ့လာေတြ႔ရိွၾကသည္။ ေက်းရြာအတြင္း အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္လာပါက ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ရိွသုိ႔သာ အရင္ဦးဆုံး 
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ "အေထာက္ 
အထားခိုုင္လံုုျခင္းမရွိ" ဟု ေထာက္ျပလ်က္) သိုု႔မဟုုတ္ ႏွစ္ဖက္အုုပ္စုုအတြင္း အျငင္းပြားမႈအျဖစ္သာ အမႈကို 
သတ္မွတ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းတိုု႔ကိုု ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုတြင္ မိန္းကေလးငယ္၏ မိခင္က သူ၏သမီး မုုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း 
သိလ်င္သိျခင္း ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသိုု႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သူတိုု႔ကိုု 
ျပန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႔မနက္မွ ျပန္လာရန္ ေျပာဆိုုခဲ့ သည္။ သူတိုု႔ ျပန္သြားေသာအခါ မိန္းကေလးငယ္၏ 
အေၾကာင္းကိစၥကို အေလးမထားသည့္အျပင္ ရဲစခန္းသို႔ မသြားရန္ ေဖ်ာင္းျဖျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

ရန္ကုုန္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုုတြင္ မိန္းကေလးငယ္သည္ သူမဖခင္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ မုုဒိန္းျပဳက်င့္ျခင္း 
ခံရသည္ကို သူမ၏အိမ္နီးခ်င္းအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းက သူမကို ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံေခၚ
သြားခ့ဲရာ ထုုိသူက ရဲစခန္းသုုိ႔မသြားမီ အေထာက္အထားလုိအပ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး မိန္းကေလးငယ္အား အိမ္သုိ႔ 
ျပန္သြားေစကာ ေနာက္တႀကိမ္ မုုဒိန္းျပဳက်င့္မႈကို က်ဴးလြန္ခြင့္ျပဳေစၿပီး အေထာက္အထားရယူရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ မဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူကုိ မိန္းကေလး၏ မိသားစုုမ်ားအား  "ေလ်ာ္ေၾကး" ေပးေစျခင္း၊ 
ေဆးကုသစရိတ္မ်ား က်ခံေစျခင္းစသည့္ အျပန္အလွန္သေဘာ သက္ေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ 
မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ ရဲစခန္းသိုု႔ တိုုင္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ ေက်ေအးေစသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ အျခားပစၥည္းဥစၥာမ်ားစသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူ၏ ေပးႏိုုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ေက်ေအးေလ့ရွိသည္။ 
က်ဴးလြန္ခံရသူက ေလ်ာ္ေၾကးကို လက္ခံလိုုက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အမ်ားစုမွာ သူမ၏ မိသားစုက သူမကို တိုုင္ပင္ျခင္း 
မရိွပဲ လက္ခံလုုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ အာဏာရိွေနသူမ်ားသည္ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္း 
အရ တရားစီရင္မႈအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေအာင္  တားဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ေအးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေပးေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ 
တရားမွ်တမႈရရွိေလ့မရွိေပ။ ယင္းသိုု႔ ေျပလည္မႈကိုု ရရွိရန္လုုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ 
က်ဴးလြန္သူက ေပးေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းကုိ ရရွိေလ့ရွိသည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ 
ေျဖရွင္းမႈ နမူနာတစ္ခုုမွာ ထား၀ယ္ရွိ ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးတစ္ဦးသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ မိသားစုုအား သူတိုု႔၏ 
သမီး မုုဒိန္းက်င့္ခံရမႈအေပၚတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး အျဖစ္ ဘိလပ္ေျမ ၁၀ အိတ္ကို လက္ခံရန္ တိုုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ျပႆနာ 
"ေျဖရွင္းေပးမႈ" အတြက္ ရြာကိုလည္း အလွဴေငြထည့္၀င္ေစခဲ့ပါသည္။ 

အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အမႈကိစၥကို ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းအေနျဖင့္ မုုဒိန္းမႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခံရသူအား လက္ထပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးတတ္ၾကသည္။26 ထိုအေလ့အထကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မုုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ပံုစံခ်သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈေရး 

26	CEDAW	Concluding	Observations,	p.	7,	UN	Women	and	Justice	Base’s	2016	Report,	p.	62,	63.
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အယူစြမဲ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ခင္ပြန္းေလာင္းမ်ားရရိွရန္ မ်ားစြာခက္ခဲေစနုိင္သည္။ 
သမီးမ်ား၏ ေရွ႕အနာဂတ္အ တြက္ စိုးရိမ္းေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေျဖရွင္းမႈကိုု လက္ခံလိုုက္ၾကသည္။ 
ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာေျဖရွင္းမႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုု ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစေသာ္ 
ျငားလည္း မုဒိန္းျပဳက်င့္သူသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူအေပၚ လူမႈေရးနွင့္ ေငြေၾကးအရ တာ၀န္ယူမႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ၾက 
သည္။ ဤကဲ့သို႔ မဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေစျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ သူတိုု႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚ 
အတားအဆီးမရွိ လိင္မႈဆိုုင္ရာ ျပဳမႈဆက္ဆံ က်ဴးလြန္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ရရွိေစသည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည္။ အျခားေသာ 
ဓေလ့ထံုုးစံတခုုမွာ "ရြာေဆးေၾကာျခင္း" ဓေလ့ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာသူ တစ္ဦးဦးသည္ မုုဒိန္းမႈ သိုု႔မဟုုတ္ လိင္မႈဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုုိ ခံစားရပါက ေက်းရြာနာသည္ဆုိသည့္ အယူအဆအလြအဲမွားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေက်းရြာကုုိ သန္႔ရွင္း 
ေအာင္ျပန္လုုပ္ေပးရသည့္ဓေလ့သည္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ က်င့္သံုုးေနဆဲျဖစ္သည္။27

က်ဴးလြန္ခံရေသာ သူ၏ မိသားစုုမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ယင္းသိုု႔ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကိုု လက္ခံၾကရေလ့ 
ရွိသည္။ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ကုစားမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္မႈမရိွၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ တရားရင္ဆုိင္ပါက 
ႀကံဳေတြ႔လာနုိင္သည့္ စုိးရြ႕ံျခင္းႏွင့္ ထိန္႔လန္႔ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တရား၀င္ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစီရင္ေရး 
လမ္းေၾကာင္း ကို ေရြးခ်ယ္အမႈရင္ဆိုင္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

တရားရံုုး၏ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ျဖစ္ၿပီး တိုုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားသိုု႔ ဘာသာျပန္ 
ဆိုျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္း မ်ဳိးမရွိေပ။ ထိုု႔အျပင္ တိုုင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားမွ မႈခင္းမ်ားကို တရားရင္ဆိုုင္ရန္ တရားရံုုးမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ရသည့္ ကုုန္က်စရိတ္မွာလည္း ႀကီးမားသည္။ 
တေန႔လုပ္တေန႔စားရသည့္ မိသားစုမ်ား အတြက္ အမႈရင္ဆိုင္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုုင္ၾကေပ။ ထိုု႔အျပင္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၊ 
လူမႈအသိုင္းအသိုင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္  မိသားစုုမ်ားသည္ မိမိ၏ မိသားစုုစား၀တ္ေနေရး 
အတြက္ ဦးစားေပးလုံးပန္းေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာမရိွလွေသာ တရားစီရင္ေရးတြင္ 
ပါ၀င္္နိုင္သည့္အေျခအေန အေနအထားမ်ား မရွိၾကေပ။ ယင္းအတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ တိုုင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားရွိ မဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးမ်ား၏ မိသားစုုမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ခံစားရေသာ္လည္း 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းေပးမႈကိုသာ လက္ခံလိုက္ရေလ့ရွိသည္။ 

ရဲမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီမႈမ်ား 

ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက့ဲသုုိ႔ပင္ ရဲအရာရိွမ်ားသည္လည္း မိန္းကေလးငယ္မ်ား မုုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရမႈကုိ ႀကီးက်ယ္ေသာ 
မႈခင္းမ်ားအျဖစ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းပယ္ေလ့ရိွေၾကာင္း WLB ကေလ့လာေတြ႔ရိွသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပင္လွ်င္ 
ရဲမ်ားသည္ က်ား-မ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အကဲဆတ္မႈကို အေလးထားသည့္အျမင္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျခင္းမရွိေပ။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ 
ရွိသည္မွာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ရဲစခန္းရွိ လူျမင္ကြင္းတြင္ မုုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရပံုု အေသးစိတ္ကို အမ်ဳိးသား ရဲအရာရွိ 
မ်ားအား ျပန္လည္ေျပာျပၾကရေလ့ရိွသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး 
တစ္ဦးသည္ ရဲစခန္းရိွ လူျမင္ကြင္းတြင္ အမ်ဳိးသားရဲအရာရိွအား သူမ၏ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျပသရန္အ၀တ္မ်ားကုိ ခၽြတ္ခုုိင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ WLB ၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မႈကို ခံစားေနရေသာ 
မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရ သူမ်ားကို ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ရွုတ္ေထြးေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔အမႈမ်ားကို ၎တို႔ 
(ရဲမ်ား)ႏွင့္ မဟုတ္ပဲ အျခားေသာ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ကာ "ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္း" 
မႈျပဳေစျခင္းမ်ားရွိေနသည္။ 

တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေျခအေနပိုုမိုဆိုုးရြားၿပီး ေငြေၾကး သိုု႔မဟုုတ္ ၾသဇာရွိေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားက 
ရဲမ်ားအေပၚတြင္ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ လာဘ္ထိုးမႈမ်ားရွိေနသည္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ေတြ႔ရွိရၿပီး 

27 A woman survivor of gender-based violence is considered “unclean” and ostracized from the community. This can 
be cured if the survivor and her family pay tributes and put on feasts and festivals for the village in order to “clean” 
it;	WLB,	“Long	Way	to	Go”,	p.	7,	86.
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ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းမႈထက္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈမ်ားကိုသာ 
ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကသည္ကိုု ေတြ႔ရွိရသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ ယင္းအေျခအေန 
မ်ားတြင္ တိုုင္ၾကားမႈအား ရုတ္သိမ္းရန္ သို ့မဟုတ္ ေက်ေအးမႈကိုုလက္ခံရန္ 
ဖိအားေပးခံရၿပီး ၎တို ့ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုုင္ငံေရး ၾသဇာအာဏာမရွိသည့္ 
အတြက္ ေနာက္တစ္ဖန္ထပ္မံၿပီး ဓားစာခံအျဖစ္သို ့ ေရာက္ရျပန္သည္။ 

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာေက်းရြာမ်ားသိုု႔ ခရီးေ၀းသြားလာရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရဲမ်ား 
သည္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေႏွးေကြးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ တာ၀န္ခံရန္ 
ေရွာင္ရွားျခင္း စသည့္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိေလ့ရွိသည္။ WLB ၏ အဖြဲ႕၀င္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေက်းရြာမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ၿပီး စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
မ်ား မျပဳလုုပ္မီတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ CSO မ်ားထံမွ ရဲက ဓါတ္ဆီဖိုုး 
ေတာင္းခံျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ားရွိသည္။ ရဲက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြား 
ပါက အာဏာပိုုင္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အနည္းငယ္သာရွိၿပီး မဒိန္းမႈ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား က်ဴးလြန္သူ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းေနသည္ဟု ယူဆရေသာ 
အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုုင္ၾကားမႈ အသစ္ျပဳလုုပ္ရန္ ရဲက အႀကံျပဳေလ့ရွိသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ရဲကတိုုင္ၾကားမႈကိုု "တရား၀င္" လက္ခံထားေသာ္လည္း 
ရဲစခန္းတြင္သာ ဖမ္း၀ရမ္းကို ကပ္ထားၿပီး ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
မရွိျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုုပင္ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္သြားေစသည္။ အျခား 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုုးသြားျခင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရထြက္ရွိလာေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိုု စနစ္တက် 
သိမ္းဆည္းမႈ မရွိျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္  တရား၀င္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားအတြက္ အႏႈတ္ 
လကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလာဒ္မ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

နမူနာျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမ်ား

ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းေနရာတခုတြင္ 
အဖြား ျဖစ္သူမွ ေနအိမ္သုိ႔ျပန္လာစဥ္ 
၎၏ ေျမးမငယ္အား အိမ္နီးခ်င္းမွ 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ 
အဖြားျဖစ္သူမွာ ရဲစခန္းသို႔ 
တုိင္ၾကားရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ 
ရဲအရာရိွမွ သက္ေသမခိုင္လုံပါက 
မဟုတ္မမွန္စြပ္စြမဲႈျဖင့္ တရားစြဆုိဲျခင္း 
ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ က်ဴးလြန္သူ 
အိမ္နီးခ်င္းမိသားစုမွ ရဲထံသုိ ့ 
ေငြေၾကးလာဘ္ထုိးထားၿပီးျဖစ္သည္ 
ဆုိသည္ကုိ အဖြားျဖစ္သူက 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရွိရသည္။ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္ 
တြဲျဖစ္လာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အတြက္ အဖြားျဖစ္သူႏွင့္ ေျမးမငယ္ 
တုိ ့မွာ အျခားၿမိဳ႕တစ္ခုသုိ႕ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ရ ပါသည္။ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနွင့္ ဥပေဒကို မမွန္မကန္ အသံုုးျပဳျခင္း  

တရား၀င္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သိုု႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား မုုဒိန္းျပဳက်င့္သူမ်ားကိုု အျပစ္ေပး 
အေရးယူရာတြင္ တိုုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိလာေနေသာ္လည္း28 ဥပေဒေရး ရာမူေဘာင္တြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္လိုုက္မႈႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္မႈမ်ားအပိုင္းတြင္ အားနည္း ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။ 

ဥပေဒတြင္ အမွန္တကယ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရရိွထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိုုးရ အာဏာပိုုင္မ်ားအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ 
မက်င့္သံုုးသည္မ်ားရွိသည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ႏိုုင္ငံ အာဏာပိုုင္မ်ား29၊ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊30 မၾကာေသးမီက စီေဒါေကာ္မတီကလည္း "တရားစီရင္ေရးျခစားမႈမ်ားႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ 
တရားစီရင္ေရးအေပၚ စြက္ဖက္မႈမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ စိုုးရိမ္မိသည္" ဟုေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အစိုုးရအား 
"တရားစီရင္ေရးသည္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္ျခင္း တာ၀န္သိမႈႏွင့္ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 
အကဲဆတ္မႈကို အသိရွိျခင္းစသည့္ လိုုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစပ်ဳိးျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး 

28 Htet Naing Zaw, “District Court Ordered to Try More Child Rape Cases” The Irrawaddy (1 February 2017), Online: 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/district-courts-ordered-to-try-more-child-rape-cases.html.

29	Judicial	and	Legal	Affairs	Complaints	and	Grievances	Investigation	Committee.	See	“Burma’s	Judicial	System	Deeply	
Corrupt, Parliament Told”, The Irrawaddy, 9 December 2015. The committee recognized that the “judiciary remains one 
of	the	country’s	most	corrupt	institutions”	and	noted	the	ability	of	the	executive	to	“exert	influence	over	the	judiciary”.

30	“Situation	of	human	rights	in	Myanmar”,	Resolution	adopted	by	the	Human	Rights	Council,	United	Nations,	2	April	
2015,	A/HRC/RES/28/23,	calling	on	the	government	to	“address	the	need	for	an	independent,	impartial	and	effective	
judiciary” and a self-governing professional organization of lawyers. WLB and AJAR welcome the launch of the 
Independent Lawyer Association in Myanmar (ILAM), a national professional organization in January 2016 and will 
closely monitor its actions. It is currently still in the process of adopting its constitution.
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အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိ 
ေစရန္" ေတာင္းဆိုုထားသည္။31 အမွန္တကယ္တြင္ WLB အေနျဖင့္ စြပ္စြဲ 
ခံရေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစုုိးရႏွင့္တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ရိွေနပါက သက္ညႇာမႈမ်ားေပးေၾကာင္းႏွင့္ အမႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ 
တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရ ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေသာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကို ဦးစားေပးေလ့ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ 
ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ တခါတရံတြင္ မိမိ မွန္ကန္ ေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္ 
ဆင္ေျခမ်ားေၾကာင့္ ၾသဇာရွိေသာ က်ဴးလြန္သူ မ်ားသည္ ၾသဇာအာဏာကိုု 
အသံုုးျပဳ ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေငြေပးျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေစျခင္းသည္ 
အမွန္တရားရွာေဖြေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနၿပီး တရား၀င္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တရားစီရင္မႈ 
စနစ္အေပၚ လူထုု၏ ယံုၾကည္မႈကိုု က်ဆင္းေစသည္။ 

ပုံမွန္မဟုုတ္သည့္ ဥပေဒက်င့္သုုံးျခင္းသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲ 
ရၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာ ခံစားေနရသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား 
ရိွေစသည္။ “ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွေသာ အေရးေပၚလူနာကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာမူၾကမ္း" ကို ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ 
ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း32 ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တိုုင္ၾကားထားျခင္းမရွိေသးပါက 
မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရသည္ဟု သံသယရိွေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိ မၾကာခဏပင္ 
ေဆးရုုံကကုုသရန္ ျငင္းပယ္မႈ မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။33 ယင္းသည္ တရားခြင္ 
ျပင္ပတြင္ ရဲမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ ေျဖရွင္းေက်ေအးမႈ ရယူခဲ့ေသာ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ သူတိုု႔၏ မိသားစုုမ်ားကို အခက္အခဲ ေတြ႔ေစသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ အမႈစစ္ေဆးစဥ္ အထူးစီမံထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 
သီးသန္ ့ေနရာထိုုင္ခင္းမ်ား မရွိျခင္း 

တရားရံုုးမ်ားတြင္ အဆံုုးသတ္သြားသည့္ ကေလးမ်ား၏အမႈမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ 
တရားစီရင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ 
တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ က်ား-မ မတူကြျဲပားမႈအေပၚအေျခခံေသာ အကဲဆတ္မႈမ်ားကုိ အေလးထားသည့္ 
အျမင္ရွိေသာ သင္တန္းမ်ား လံုုေလာက္စြာ ရရွိထားျခင္းမရွိသျဖင့္ တရားရံုးလုုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဥပေဒအရ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ၾကားနာမႈမ်ား 
အားလံုုးတြင္ က်ဳးလြန္ခံရသူမ်ားက ပါ၀င္တက္ေရာက္ရၿပီး စြပ္စြဲခံရသူ၏ ျပန္လည္ေမးခြန္းေမးျမန္းခ်င္း ခံၾကရသည္။34 
WLB အေနျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ မုုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား အားလုုံးသည္ တရားရုုံးသုုိ႔ တက္ေရာက္ရန္လုုိအပ္ၿပီး မည္သည့္အသက္အရြယ္ရိွသည္ျဖစ္ေစ 
တရားစြဆုိဲ အမႈရင္ဆုိင္ရသည့္ ကာလတေလွ်ာက္တြင္ အနည္းဆံုုးတႀကိမ္ တရားရံုုးသို ့တက္ေရာက္ရန္ လိုုအပ္သည္ 
ဆိုသည္ကုုိ ေတြရသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သို႔မဟုုတ္ က်ဴးလြန္ခံရသူက သူတိုု႔၏ 
တိုုင္ၾကားခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းရန္ ဆံုုးျဖတ္ပါက က်ဴးလြန္သူတရားခံကိုု တရားေသလြတ္ေျမာက္ေစသည္။ 

31 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, “Concluding Observations on the Combined Fourth 
and Fifth Periodic Reports of Myanmar”, CEDAW/C/MMR/CO/4-5, adopted by the Committee at its sixty-fourth 
session, 4-22 July 2016, p. 5 (thereafter “CEDAW Concluding Observations”).

32 Nobel Zaw, “Emergency Care Bill Signed Into Law” The Irrawaddy (9 December 2014), Online: http://reliefweb.int/
report/myanmar/emergency-care-bill-signed-law. 

33 Government hospitals must obtain permission from local police before they are permitted to treat patients, in order 
to ensure that evidence is not destroyed: Gender Equality Network, “Myanmar Laws and CEDAW, The Case for Anti-
Violence Against Women Laws in Myanmar” (January 2013), p.8.

34 Code of Criminal Procedure, sections 208 and 247.

နမူနာျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမ်ား

ရခိုင္တြင္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား 
တရြာတည္းေနလူတဦးက မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။ အမႈကုိ ရဲထံတုိင္တန္းမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
မိန္းကေလးငယ္အေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ 
က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသည္ဆုိသည့္သက္ေသ 
အေထာက္အထားအတြက္ ေဆးစစ္ျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ တုိင္ၾကားမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ 
အေမျဖစ္သူႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္အား က်ဴးလြန္သူ 
ႏွင့္ ၎၏ အသုိင္းအ၀ိုင္းတိ႔ုမွ ဆုိးရြားသည့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အမႈကုိ ရုံးတင္ 
စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း တရားခံကုိ တရားသူႀကီးမွ 
ကြင္းလုံး ကၽြတ္လြတ္ေပးခဲ့သည္ဆုိသည္ကုိ 
တရားခံမွ ရြာသုိ ့ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ 
အခ်ိန္မွ သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအမႈတြင္ 
တရားခံ၏ ေရွ႕ေနမွ တရားသူ ႀကီးမွ လာဘ္ထိုးၿပီး 
အမႈကို ဆုံးျဖတ္ေစသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္မ်ား 
ရွိခဲ့ပါသည္။ 
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စြပ္စြခံဲရသူသည္ ကေလးျဖစ္ပါက ကေလးဥပေဒအရ အထူး လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ယင္းက့ဲသုုိ႔ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးအတြက္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ 
ရာဇ၀တ္မႈဥပေဒ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အက္ဥပေဒတုုိ႔တြင္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလး 
အတြက္ ေနရာထုုိင္ခင္း စီစဥ္ရန္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးမုဒိန္းမႈ ၾကားနာမႈမ်ားကုိ လူအမ်ား နားေထာင္ 
ႏုုိင္ေသာ တရားရုုံးမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ေလ့ရိွသည္။ WLB ၏ အေတြ႔အႀကံဳရ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ (သီးသန္႔လုုံၿခံဳစြာ) 
ကင္မရာျဖင့္ ထြက္ဆိုုခြင့္ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ား ပယ္ခ်ခံရၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳေလ့မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ 
က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ ယင္းသိုု႔ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိသည္ဆိုုသည္ကိုု အမ်ားအားျဖင့္ သိရွိျခင္းမရွိေပ။ လက္ေတြ႔တြင္ 
လူသိရွင္ၾကား တရားရံုုးမ်ားတြင္ အျခားမႈခင္းမ်ား ၾကားနာရန္ ေစာင့္ဆိုုင္းေနသည့္ သူစိမ္းတရံမ်ားအၾကားတြင္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ား သာမက စြပ္စြဲခံထားရေသာ က်ဴးလြန္သူသည္ ထြက္ဆိုုခ်က္မ်ား ေပးၾကရသည္။ 

မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေရွ႕ေနမ်ား သုုံးစြေဲသာ ဥပေဒဆုုိင္ရာ သုုိ႔မဟုုတ္ ဇီ၀ေဗဒဆုုိင္ရာ 
အသံုုးအႏႈန္းမ်ားကိုု နားမလည္ပဲ လူအမ်ားၾကားတြင္ သူတိုု႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ျပန္လည္ေဖာ္ထုုတ္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ 
ႀကီးမားစြာ အရွက္ရေစသည္။ ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ အဆင္အျပင္တြင္ ထြက္ဆိုခ်က္ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရေသာအခါ ထိတ္လန္႔ ႏႈတ္ဆိတ္သြားတတ္ၿပီး ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား မေပးႏုုိင္ပဲျဖစ္ၾကရသည္။ ပုိမုိငယ္ရြယ္ေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုု ေရွ႔ေနာက္ ကိုုက္ညီမႈရွိေအာင္ ေျပာျပနိုင္ျခင္း 
မရိွသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ အျဖစ္မ်ားဆုုံးမွာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ တရားရုုံး ၾကားနာမႈတေလ်ာက္လုုံးတြင္ ငုိေနရရုုံသာ 
တတ္ႏုုိင္ၾကသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းျခင္း 
ေၾကာင့္ ဤသို ့ေသာပုံစံျဖင့္ ပါ၀င္ရျခင္း၏ တစံုုလံုုးရလာဒ္မွာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ျပန္လည္ခံစားရျခင္းသာ ျဖစ္ေစသည္။ 

တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ အျခားေသာ မိသားစုုမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို ့၏ ကေလးမ်ားအေပၚ အလားတူေသာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔မည္ကို စိုုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈကိုု 
ရွာေဖြရန္ ဤနည္းလမ္းကို ေရွာင္လႊဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 

ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္း 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ဖိစီးမႈမ်ား ခံစားၾကရၿပီး ၎တို႔အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္နိုင္သည့္ 
အေနအထားမရွိျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္လုံေလာက္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မရွိပဲ ဘ၀ခရီးတခုကို ေရွ႕ဆက္ရန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ 
မည့္ ယႏၱယားမ်ားကို ရယူနိုင္ျခင္းမရွိပဲျဖစ္ရ သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သိုု႔ပင္ တရား၀င္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း 
အရ တရားစီရင္ေရးစံနစ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ထပ္မံ၍ စိတ္ဒဏ္ရာ ရစရာအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ 
အားေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး ထိုလစ္ဟာခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အေရးေပၚ ျဖည့္စြက္ေပးေနရသည္။ ကၽြမ္းက်င္သည့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာကုုသမႈစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈထက္ ကေလးမ်ား 
အား ၎တို႕၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် 
ရွိေစၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တန္းဖိုးထားမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ အစိုုးရမွ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ေသာ စိတ္ပိုုင္းဆိုင္ရာ 
၀န္ေဆာင္မႈ အကန္႔အသတ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္တစ္ခုလံုုးတြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈ ခံစားရေသာ ကေလးမ်ားကို ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ CRC ေဖာ္ျပပါ ကေလးအခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး35 မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တိုု႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းစသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကိုု ခံစားၾကရသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ နမူနာ အျဖစ္အပ်က္ ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း ငယ္ရြယ္ေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုုိ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈ မေပးႏိုုင္ျခင္းသည္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ၎တို ့၏ပါ၀င္ႏိုုင္စြမ္းႏွင့္ ထြက္ဆိုုခ်က္၏ အေရးႀကီးေသာ သက္ေသအေထာက္အထားသည္ တရားစြဲဆိုျခင္း 
၏ ေနာက္ဆံုး ရလာဒ္မ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ 

35 Convention on the Rights of the Child, Article 39.
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အားနည္းၿပီး အကူအညီလုိအပ္ေနေသာသူမ်ား၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမည္မွ် ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ေပၚေနသည္ဆိုသည့္အေပၚ
မူတည္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေနၿပီးဟု ေျပာဆိုေနေသာ အစိုးရ၏ ျငင္းဆိုခ်က္ကို အဓိက တိုင္းတာရမည့္ အနက္ေရာင္သေကၤတျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအရ နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ 
ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ဆက္လက္အစီစဥ္ခ်ကာ 
စနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဘက္စံုဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ 
အေျခခံေသာ အကဲဆတ္မႈမ်ားကို အေလးထားလာေစရန္သင္တန္းမ်ားကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
ဘက္ေတာ္သားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ကေလးသက္ေသခံမ်ားအတြက္ အထူးေနရာထိုင္ခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ ခိုုင္မာေစျခင္းတိုု႔သည္ မရွိမျဖစ္လိုုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုုးရအေနျဖင့္ 
လိင္ပိုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ့ ႀကံဳခံစားရျခင္းမွ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ပံ့ပိုုးမႈႏွင့္ လူမႈဘ၀တြင္း ျပန္လည္၀င္ဆန္႔နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒပိုင္း 
ဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုုစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားနည္းလမ္းမ်ား 
စသည္တို႔ကို လူထုအတြက္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈကို အေျချပဳေသာ မူ၀ါဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ အမွုအခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္မႈနွင့္ ထပ္ဆင့္သုေတသန ေလ့လာမႈမ်ားသည္လည္း လိုုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
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ရပ္ေက်းအဆင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ 
၁၉။ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ပုုိမိုုနားလည္ေစရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈ တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေလးထား လက္ခံရန္၊ ပုုိမို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အဆင္သင့္ 
ျဖစ္ေစရန္၊ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုုိ သူတုုိ႔၏ ဥပေဒေၾကာင္းဆုုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုုိ ျပည့္ျပည့္စံုုစံုု အသိေပး 
ႏိုုင္ရန္ ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အားလုုံးသည္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံေသာ 
အကဲဆတ္မႈမ်ားကုိ အေလးထားေလးစားလိုက္နာေစရန္ သင္တန္းမ်ားကုိ ရရွိေရးအတြက္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္။  

၂၀။ ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အ၀န္းအ၀ုုိင္းအၾကား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္း၍ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီ လုုပ္ထုုံးလုပ္နည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ ပ့ံပိုုးရန္။ 

၂၁။ မိမိတုိ႔ လူထုအသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ်ားအတြင္းတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးနွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာ အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပ့ံပိုုးရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္။ 

၂၂။ အမ်ဳိးသမီး ရပ္ေက်းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေရအတြက္ တုိးမ်ားလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမိုတုုိးျမႇင့္ရန္။ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ 
၂၃။ ကေလးမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေပးမႈမ်ား တုုိးျမွင့္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခႏၶာကုုိယ္ ထိေတြ႔မႈမ်ားဆုုိင္ရာ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ပ့ံပိုုးရန္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရပါက  ကေလးမ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္ေျပာလာေစရန္ 
အားေပးတုုိက္ တြန္းရန္။ 

၂၄။ ဥပေဒဆိုုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ တာ၀န္ယူမွုတာ၀န္ခံမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တရား၀င္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကုစားမႈရရွိေစရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္သိရွိမႈတုိးပြားေစရန္ 
အတြက္ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူထုုဥပေဒေရးရာ ပညာေပးမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ့ံပိုးေပးရန္။ 

၂၅။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးပံ့ပိုုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈအသုုိင္းအ၀ိုုင္း 
အတြင္း ျပန္လည္၀င္ဆန္႔ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ 
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အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  
၁။ ကေလးမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္  ကၽြမ္းက်င္ေသာ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 

က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အကာအကြယ္ေပးမႈ စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ 
အတြက္ ႏိုုင္ငံေတာ္မွ ရံပံုေငြထားရွိရန္။ 

၂။ ကေလးဥပေဒကိုု ျပန္လည္သုုံးသပ္၍ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရအၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ 
အနိမ့္ဆံုုး ျပစ္ဒဏ္ကို သတ္မွတ္ရန္။ 

၃။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရက်ဴးလြန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီေစရန္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပန္လည္သံုုးသပ္ရန္။ 

၄။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာျမင့္တင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

၅။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
ေက်းလက္တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ လူထုုအသိပညာေပးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္။ 

၆။ တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူ 
အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုပံ့ပိုးရန္။  

၇။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု ဥပေဒအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းအတည္ျပဳရန္ 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကိုု ယင္းဥပေဒက ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္း တိုုင္ပင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။ 

၈။ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးဦးေရ အေရအတြက္ကို ျမႇင့္တင္သြားရန္။ 

၉။ ရဲအရာရွိမ်ား၊ အားေပးႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးမႈေပးသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ရေသာ 
အျခားေသာ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားအား ကေလးႏွင့္ က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံေသာ အကဲဆတ္မႈမ်ား 
ကို အေလးထားမႈမ်ားရွိလာေစရန္ သင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္။ 

၁၀။ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစံနစ္ကို ေရးသားေဖာ္ထုုတ္ၿပီး ထိေရာက္စြာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ျပည့္စံု 
လုံေလာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မွႈမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရွိျခင္း၊ လူထုုအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ 
ပြားျခင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ထိုေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

တရားစီရင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
၁၁။ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကင္မရာျဖင့္ သက္ေသထြက္ဆိုုျခင္း၊ ကေလးမ်ားကို 

က်ဴးလြန္ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ မည္သည့္ ခႏၶာကိုုယ္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ပါ၀င္သည္ကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုုးျပဳႏိုု္င္သည့္ 
ခႏၶာေဗဒဆိုုင္ရာ မွန္ကန္ေသာ ရုုပ္ပံုုမ်ားကို အသံုုးျပဳသည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ပံုေသထြက္ဆိုခ်က္အစား 
စီစဥ္ေပးျခင္း စသည့္ တရားခြင္အတြင္း အထူးအစီအမံမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

၁၂။ တရားရံုုး အဆင့္ဆင့္တိုုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး တရားသူႀကီး အေရအတြက္ကို ျမင့္တင္ရန္။ 
၁၃။ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုုးကို က်ား-မ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံေသာ အကဲဆတ္မႈ 

မ်ားကို အေလးထား ေလးစားလိုက္နာေစရန္ႏွင့္ ကေလးတို ့ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္။ 
၁၄။ ဥပေဒေရးရာအရ တရားစြဆုိဲျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလုုံးအတြက္ လုိအပ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား 

ဘာသာစကားမ်ားအားလံုုးအတြက္ အခမဲ့ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္မ်ားပံ့ပိုးေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို စီစဥ္ေပးရန္။ 
၁၅။ ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ေနထိုုင္ၾကေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ခရီးသြားလာမႈ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုုးကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေရြ႔လ်ား 

တရားရံုုးမ်ား ေက်းလက္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသိုု႔ သြားလာႏိုုင္ေစရန္ ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 
၁၆။ တရားစီရင္ေရး စံနစ္အတြင္း ခ်စားမႈမ်ားပေပ်ာက္ေစေရး ႀကိဳးစားအားထုုတ္မႈမ်ား တိုုးျမႇင့္ရန္။ 
၁၇။ အလားတူ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တူညီေသာ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈႏွင့္ ဥပေဒသံုုးစြဲမႈကို တသားတည္းျဖစ္မႈ 

တိုုးတက္လာေစရန္။ 
၁၈။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ အမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အမႈျပီးေျမာက္အဆံုးသတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္။ 

37 See WLB’s Briefing Paper “Access to Justice for Women Survivors of Gender-based violence committed by state actors in 
Burma” 24 November 2016, for WLB’s recommendations to the Burmese government with respect to ending impunity and 
achieving access to justice for women survivors of gender-based violence committed by State Actors: http://womenofburma.org/
briefing-paper-access-to-justice-for-women-survivors-of-gender-based-violence-committed-by-state-actors-in-burma/. 


