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ကုလသမဂ္ဂ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်ေက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေောတူောချုပ် (United Nation Convention Against 

Torture- UNCAT) အာဵ ြမန်မာနိုင်ငဳမှ အေရဵတကကီဵ လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵရန် လိုအပ် 

နိဒါန်ဵ 

 လူခပ်သိမ်ဵ ၏ လွတ်လပ်မှု၊ တရာဵမျှတမှု၊ ငငိမ်ဵချမ်ဵမှုတ့ုိကုိ အေြခခဳ၍ လူသာဵတိင်ုဵ 

တူညီမျှတသညဴ် အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရနိုင်ရန် လွတ်လပ်စွာ ဖွင်ဴဟေြပာဆိုနိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ သက်ဝင် 

ယုဳကကညန်ိုင်မှု၊ ေကကာက်ရွဳ့ြခင်ဵ၊ ချ ို့ငဴဲြခင်ဵတို့မှ ကင်ဵလွတ်နိုင်ရန် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ညီလာခဳ 

အစည်ဵအေဝဵကကီဵက ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵ ကကီဵ ကုိ အတညြ်ပုခဲဴသည။် အပိဒ်ုေပါင်ဵ ၃၀ ပါရှိေသာ ထို စာတမ်ဵတွင် 

နိုင်ငဳတကာနှင်ဴ ဆက်ဆဳမှု၊ ြပည်တွင်ဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵ တန်ဵတူရရှိနိုင်ဖို့ရန် အုတြ်မစ် တညန်ိုင်ေစရန်၊ 

ဥေပဒ နှင်ဴ နိုင်ငဳတိုင်ဵတွင် အေြခခဳ ဥပေဒ တညေ်ဆာက်နိုင်ရန် ရညရွ်ယ်ေရဵသာဵခဲဴကကြခင်ဵ ြဖစ်သည။်  

ေနာက်ပိုင်ဵတွင် ပိမုိထုိေရာက်၍ အေသဵစိတ်အစီအမဳမျာဵ ေရဵဆဲွထာဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ 

ပတသ်က်သညဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ ေရဵဆွဲ ြပဌာန်ဵ၍ လိုက်နာကျင်ဴသဳုဵ 

လာကကသည။်  

လူ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ နိုင်ငဳတကာက အသိအမှတ်ြပုေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ဆိုင်ရာ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်ဵ   (၉) ခုအနက် ြမန်မာနိင်ုငဳက ပါဝင်လက်မှတ်ေရဵ ထိုဵထာဵသည်ဴ 

သေဘာတူ စာချုပ်(၄) ခုမှာ  အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအေပါ်ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှု (နည်ဵလမ်ဵ)မျာဵ 

အာဵလုဳဵပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာသေဘာတစူာချုပ် (CEDAW)၊ ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာစာချုပ် (CRC) ၊ 

မသန်စွမ်ဵ သူမျာဵ အခွင်ဴအေရဵစာချုပ် (CRPD) ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှု အခွင်ဴအေရဵ 

မျာဵဆိုင်ရာအြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ သေဘာတစူာချုပ် (ICESCR) တို့ြဖစ်သည။် 

ကမ္ဘာေပါ်ရှိနှိပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵမှုမျာဵကုိ ပိတ်ပင်ရန်အတွက် နိုင်ငဳတကာ သေဘာတညူခီျက် အနည်ဵဆုဳဵ 

(၄) ခုရှိသည။် သ့ုိေသာ် ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵသေဘာတူစာချုပ် တခုတည်ဵသာ အစိုဵရအာဵ 

ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ထိေရာက်စွာ ပိတ်ပင်ရန်အတွက် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သညဴ် ရှုေထာင်ဴမျာဵမ ှ

ကကညဴ်ရှုကာ အေသဵစိတ်ြပင်ဆငမ်ှုမျာဵ နစ်နာေကကဵေပဵေရဵနှင်ဴ တာဵဆီဵြခင်ဵမျာဵကုိ လုပ်ေဆာင်ရန် 

အေထာက်အကူေပဵသညဴ် စာချုပ်ြဖစ်သည။်  
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ကုလသမဂ္ဂ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်ေက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေောတူောချုပ် (United Nations Convention 

against Torture-UNCAT) သေောတူညခီျက်ောချုပ်  

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုထဲတွင် လူလူချင်ဵ အနိုင်ကျင်ဴ ညဉှ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုမျာဵသည ်

အဆုိဵရွာဵဆုဳဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုပင်ြဖစ်သည။်  ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုသည် 

မည်သညဴ်အေြခအေနမျ ိုဵတွင်မျှ တရာဵမျှတမှုရှိမည်မဟုတပ်ါ။ 

ဤအေြခခဳေကကာင်ဴ ကမ္ဘာတလွှာဵရှိ ညင်ှဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵကုိ ကာကွယ်၊ ကုစာဵနိုင်ရန်အတွက် 

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွညီလာခဳမှ ၁၉၈၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ဆဳုဵြဖတခ်ျက်အမှတ် 

၃၉/၄၆ ြဖင်ဴ ကုလသမဂ္ဂ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေဘာတစူာချုပ် (United Nations 

Convention against Torture-UNCAT) ဟု လူအမျာဵသိကကသညဴ်  ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုနှင်ဴ အြခာဵေသာ 

ရက်စက်၍ လူမဆန်ေသာ သ့ုိမဟုတ ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်ဵေစေသာ ဆက်ဆဳမှု သ့ုိမဟုတ် 

ြပစ်ဒဏ်ေပဵမှု ဆန့်ကျင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူစာချုပ် (The Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)  အာဵ အတညြ်ပုခဲဴသည။် 

ထိုစာချုပသ်ည် ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် စတင်၍ အသက်ဝင်ခဲဴသည။် 

ထိုသေဘာတူညခီျက်တွင် ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင်ဴဆိုချက်ကုိ အချုပအ်ာဵြဖင်ဴ 

ေြဖာင်ဴချက်တခု သ့ုိမဟုတ် သတင်ဵအချက်အလက်ကုိရရန် ကျူဵလွန်သူ သ့ုိမဟုတ် သဳသယရှသူိကုိ 

အြပစ်ေပဵရန်အတွက် ငခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ၊ အတင်ဵအကကပ်ြပုြခင်ဵ၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵကုိ အေြခခဳ၍ 

ရုပပ်ိင်ုဵအရြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပုိင်ဵအရြဖစ်ေစြပင်ဵထန်စွာ နာကျင်ေစေအာင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိြဖင်ဴ 

လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵဟု ေဖါ်ြပထာဵသည။်  

ထိုသေဘာတူညမီှုစာချုပ်အာဵ ြပဌာန်ဵလိုက်ြခင်ဵသည် ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာနှိပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵြခင်ဵနှင်ဴ 

အြခာဵေသာ ရက်စက်၊ ကကမ်ဵကကုတ်၊ လူမဆန်သညဴ် ြပုကျင်ဴမှုတို့အာဵ ဆန့်ကျင်ေရဵ မှတ်တိုင်တစ်ခု 

ြဖစ်ခဲသဴည။် 

ထိုစာချုပအ်ာဵ အတညြ်ပုလကမ်ှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ နိုင်ငဳမျာဵသည် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပဋညိာဉ်စာတမ်ဵတွင် ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် မူဝါဒမျာဵအရ လူတိုင်ဵ 

ေမွဵရာပါအခွင်ဴအေရဵြဖစ်သညဴ် တူညီမျှတသညဴ်အခွင်ဴအေရဵကုိ အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵသည် လွတ်လပ်ြခင်ဵ၊ 

တရာဵမျှတြခင်ဵနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵြခင်ဵတို့၏ အေြခခဳအြဖစ် မှတ်ယူ၍လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ 
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လူ့အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴအေြခခဳလွတ်လပ်ခွင်ဴမျာဵကုိ လူတိုင်ဵေလဵစာဵလိုက်နာေရဵနှင်ဴ ြမှင်ဴတင်ေပဵရန် 

အစိုဵရမျာဵတွင် တာဝန်ရှိသညဟု် မှတ်ယူ၍လည်ဵ ေကာင်ဵ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ 

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကုိ ပိမုိထုိေရာက်ေစလိုသညဴ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵ ကကြခင်ဵြဖစ်သည။်  

ထိုစာချုပတ်ွင် အပိဒ်ု ၃၃ ပိဒ်ုပါဝင်ငပီဵ အပိင်ုဵ (၃) ပိင်ုဵပါဝင်ေရဵဆွဲြပဌာန်ဵထာဵသည။် အပိင်ုဵ(၁) တွင် 

ကျူဵလွန်သမူျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ ဟန့်တာဵနိုင်ေရဵ ဥပေဒေကကာင်ဵအရ အေထာက်အကူမျာဵ 

ြပင်ဆငပ်ဳပဴိုဵေပဵမှု၊ ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵကုိ လုဳေလာက်မျှတသညဴ် အစာဵထုိဵြပင်ဆငမ်ှုမျာဵ၊ 

ကုစာဵမှုမျာဵရရှိလာရန် အေထာက်အကူြပုချက်မျာဵ ထညဴ်သွင်ဵေရဵဆွဲထာဵသည။် ထို့အြပင် 

အစိုဵရမျာဵအာဵ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ထိေရာက်စွာ ပိတ်ပင်နိုင်ရန်အတွက် အေသဵစိတ်ြပင်ဆင်ချက် 

မျာဵ၊ တာဵဆီဵြခင်ဵမျာဵကုိ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်အတွက် မျာဵစွာ အေထာက်အကူြပုသညဴ်အချက်မျာဵ 

ထညဴသွ်င်ဵ  ေရဵဆွဲထာဵသည။် အပိင်ုဵ(၂) တွင် ထုိသ့ုိ စီမေဳဆာင်ရွကရ်ာတင်ွလည်ဵ 

ေသချာေစရန်နှင်ဴလိုအပ်သညဴ် ပဳပဴိုဵ  လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵြပုလုပ်နိင်ုအတွက် ေကာ်မတမီျာဵဖွဲ့ စည်ဵ ြခင်ဵနှင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵယန္တယာဵမျာဵ၊ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျာဵ စသည်ဴအချက်မျာဵထညဴ်သွင်ဵေရဵဆွဲထာဵငပီဵ  အပိင်ုဵ (၃) တွင် 

အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ၏ တာဝန်နှင်ဴဝတ္တ   မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵေရဵဆွဲထာဵသည။်  

ထို့အြပင် စာချုပ်ပါ တာဵြမစ်ပိတပ်င်ထာဵေသာ လုပ်ရပ်မျာဵသည် ကကီဵေလဵသညဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

     ေဖာက်မှုမျာဵြဖစ်ြခင်ဵကုိ ထပ်ေလာင်ဵအတညြ်ပု၍ ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵကုိ ပိမုိခုိုင်မာစွာ 

ကာကွယ်ေရှာက်ေရဵ ေသချာေစရန်အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲ သေဘာတူစာချုပ်ကုိ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အတညြ်ပုြပဌာန်ဵခဲဴသည။် ထိုေနာက်ဆက်တွဲ စာချုပ်တင်ွ အပိဒ်ု(၃၇) ပိဒ်ုပါငပီဵ အပိင်ုဵ 

(၇) ပိင်ုဵခွဲကာ ြပဌာန်ဵခဲဴသည။် 

အတညြ်ပုလကမ်ှတ်ထိုဵပါဝင်ြခင်ဵနှင်ဴအဖွဲ့ဝင်အြဖေ်ပါဝင်ြခင်ဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတလ် အထိ ေနာက်ဆုဳဵမှတတ်မ်ဵ အရ အဖွဲ့ ဝင် ၁၆၃ နိုင်ငဳရှိငပီဵ အတညြ်ပုလကမ်ှတ်ထိုဵ 

ပါဝင်ခဲဴသညဴ် နိုင်ငဳ ၈၃ နိုင်ငဳရှိငပီြဖစ်သည။်  အာဆီယဳနိုင်ငဳမျာဵအနက် ကေမ္ဘာဒီဵယာဵ၊ အင်ဒုိနီဵရှာဵ၊ 

လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်ဵနှင်ဴ ဗီယက်နမ ် နိုင်ငဳတို့က ထိုစာချုပအ်ေပါ် အတညြ်ပုလကမ်ှတ်ေရဵထိုဵြခင်ဵ 

(သ့ုိ) အဖွဲ့ ဝင်အြဖစ် သေဘာတူ ပါဝင်ြခင်ဵကုိ ြပုလုပ်ထာဵငပီဵြဖစ်သည။်  

ြမန်မာနိုင်ငဳလူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမျာဵနှင်ဴ UNCAT သေောတူောချုပ် 
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ြမန်မာနိင်ုငဳသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ေရဵရငပီဵအချနိ်မစှ၍ နိုင်ငဳေရဵမတညင်ငိမ်မှု၊ 

ြပည်တင်ွဵပဋပိက္ခမျာဵမှ အစြပု၍ အထူဵသြဖင်ဴ တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် စစ်မီဵ 

ေတာက်ေလာင်ခဲဴသညမ်ှာ ယေန့ထက်ထိတိုင် ြဖစ်သည။် ထိုအေြခခဳေပါ်မူတည်၍ နိုင်ငဳအနှဳ့အြပာဵတွင် 

အာဵကကီဵတဲဴသူမျာဵက အာဵနည်ဵသူမျာဵအေပါ် အာဏာအာဵကုိဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

လကန်က်အာဵကုိဵြဖင်ဴလည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ဓနအာဵကုိဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ အနိုင်ကျင်ဴေစာ်ကာဵမှုမျာဵ၊ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵမှုမျာဵ ေြပာင်ေြပာင်တင်ဵတင်ဵ ကျူဵလွန်လာခဲသဴည်ကုိ 

ေတွ့ြမင်လာခဲဴရသည်။ ြမန်မာနိင်ုငဳအတွင်ဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည ် ေနရာအနှဳအြပာဵတွင် 

ေန့စဉ်နှင်ဴအမျှ ြဖစ်ေပါ်ခဲဴသညမ်ှာ ဆယ်စုနှစ်ေပါင်ဵမျာဵစွာ ကကာြမင်ဴလာခဲဴေပသည။် 

တဆကတ်ည်ဵ တွင် ကျူဵလွန်သမူျာဵကို ြပစ်ဒဏ်ေပဵြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ ရေစြခင်ဵမျာဵမှာလည်ဵ 

ဆက်လက်ကျူဵလွန်ရန ်တွန်ဵအာဵတခု ြဖစခ်ဲဴသည။်  

၂၀၂၀ ခုနှစ် ေမလထဲတင်ွ ရခိုင်ေဒသတွင် ေကျာင်ဵဆရာမတဦဵအာဵ တပမ်ေတာသ်ာဵတဦဵမှ 

သမီဵရည်ဵ စာဵြဖစ်ခွင်ဴ ြငင်ဵပယ်၍ ဆိုင်ကယ်ြဖင်ဴသွာဵလာေနစဉ်   လကပ်စ်ဗုဳဵ နှင်ဴ ပစ်ေပါက်ခဲဴသည်ဴ 

ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ေပါ်ခဲသဴည။် ထိုသ့ုိ ကကီဵေလဵေသာြပစ်မှုကျူဵလွန်ခဲဴြခင်ဵကို နယ်ေြပာင်ဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန် 

ြပစ်ဒဏ်သာေပဵြခင်ဵ၊1 ေနြပည်ေတာ် သက်ငယ်မဒိုန်ဵမှုတင်ွ တာဝန်အလွဲသဳုဵစာဵ ကျုဵလွန်ခဲဴသည်ဴ 

အရာရိှကကီဵမျာဵကို ဆုိင်ငဴဳရာထူဵတိုဵ  ြပစ်ဒဏ်သာ ချမှတြ်ခင်ဵ2 တို့သည် ြပစ်ဒဏ်မှကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ 

ရေနသညဴ် သာဓက မျာဵပင်ြဖစ်သည။် လတ်တေလာအေြခအေနတင်ွပင် မျာဵစွာေသာသာဓကမျာဵက 

ထိုအေြခအေနမျာဵကုိ ညွှန်ဵဆိုေနေပသည။်  

UNCAT အပိဒ်ု (၄) တွင် ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပစ်က်မှုအာဵလုဳဵအာဵ ၎င်ဵ၏ရာဇဝတ် ဥပေဒအရ 

ြပစ်မှုေြမာက်ေကကာင်ဵ သတ်မှတရ်မည်။ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ကျူဵလွန်ရန် အာဵထုတ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုတွင် ကကဳရာပါြဖစ်သညဴ် သ့ုိမဟုတ် ပါဝင်သညဴ်မည်သူမဆို၏ လုပ်ရပ်ကုိလည်ဵ 

အလာဵတူသတ်မှတရ်မည်ဟု ေဖါ်ြပထာဵသည။်  

ငပီဵခဲဴသညဴ် ေမလတွင် ရခိုင်ေဒသအတွင်ဵ စက်ေလှေပါ်တွင် အာဏာပုိင်မျာဵက အရပ်သာဵမျာဵကို 

မတရာဵ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ေနသည်ဴ ရုပသဳ်ဖိုင်3  ေပါ်ထွက်လာခဲဴသလို တဖက်တင်ွလည်ဵ 
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လကန်က်ကုိင်အဖွဲ့ အစည်ဵ မျာဵက ရပ်ရွာအတွင်ဵ ေနအိမအ်ထိလာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵငပီဵ သတ်ြဖတမ်ှုမျာဵ4 

ြဖစ်ေပါ်ေနခဲဴသည။် ထို့ြပင် ရပ်ရွာမီဵ ရှို့မှုမျာဵ၊ လကန်က်ကကီဵမျာဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်မှုမျာဵ၊ ရဟတ်ယာဉ်ြဖင်ဴ 

ပစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ ေသေကကြခင်ဵ၊ အိုဵအိမမ်ျာဵ ပျက်စီဵဆုဳရှုဳဵြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်ခဲသဴည။် 

နိုင်ငဳ၏ အေရှ့ေြမာက်ပိုင်ဵေဒသမျာဵတွင်လည်ဵ အရပ်သာဵမျာဵကို မတရာဵဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ၊ 

လကန်က်ကုိင်တပ်သာဵမျာဵ နှစ်ဖက်ပစခ်တ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ အြပစ်မဴဲ ြပည်သူမျာဵ ထိခိုက် 

ေသေကကပျက်စီဵမှုမျာဵ ရှိေနခဲဴသည။် ထိုြဖစ်စဉ်မျာဵသည် မျက်ေမှာက် လတ်တေလာကာလ 

ြဖစ်စဉ်မျာဵြဖစ်သည။်  

ထုိသ့ုိေသာ ြဖစစ်ဉမ်ျာဵေအာက်တွင် တုိင်ဵသြူပည်သာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵဘဝမျာဵသာမက တစ်ဦဵချင်ဵဘဝလဳုခခုဳေရဵကုိပါ ငခိမ်ဵေြခာက်လာခဲသဴည်။ လွတ်လပ်မှု၊ တန်ဵတူမှု၊ 

ညီမျှမှုတ့ုိ ပျက်သုန်ဵလာခဲသဴည်။ ထုိသ့ုိ အဖက်ဖက်မှ မလဳုခခုဳမှုမျာဵ ခဳစာဵလာရသည်နင်ဴှအမျှ တစ်ဦဵနှငဴ်တစ်ဦဵ၊ 

အုပ်စုတစ်ခနုှင်ဴတစ်ခ၊ု လူမျ ိုဵတစ်မျ ိုဵနှငဴ်တစ်မျ ိုဵ ေအဵချမ်ဵစွာ အတူယှဉ်တွဲ ေနထုိင်ရန်အတွက ်စိန်ေခါ်မှုမျာဵစွာနှင်ဴ 

ရင်ဆုိင်လာခဲကဴကရသည်။ ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵအေနနှင်ဴလည်ဵ ေဝဒနာမျာဵ၊ အမုန်ဵမျာဵမှတဆင်ဴ အငငိုဵမျာဵ၊ 

အာဃာတမျာဵ ကိန်ဵေကာင်ဵလာခဲကဴကသည်။ ထုိသ့ုိေသာ ခဳစာဵေဝဒနာမျာဵကုိ အတုိင်ဵအတာတခုထိ 

ေြဖ ှ ှေလျှာဴေပဵမှသာလျှင် ြပနလ်ည်သင်ဴြမတ်ေရဵသ့ုိ ဦဵတည်နိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ထ့ုိေကကာင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ 

အာဏာပုိင်မျာဵ အေနနှင်ဴ ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵအတွက ် တရာဵမျှတမှုရေစရန်နှငဴ် လဳုေလာက်မျှတသည်ဴ 

အစာဵထုိဵြပင်ဆင်မှုမျာဵ၊ ကုစာဵမှုမျာဵ ရရိှလာရန် အေထာက်အကူြပုနိုင်မည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ 

ရှာေဖွေပဵကကရမည်ြဖစ်သည်။ UNCAT အပိုဒ် (၁၃) တွင် ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳရသူ မည်သူမဆုိ တုိင်တန်ဵနုိင်ရန် 

အစီအမဳမျာဵနှင်ဴ အခွင်ဴအာဏာရှိသူမှ ဘက်လုိကမ်ှုကင်ဵေသာ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု ချက်ချင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ေစရန်နှင်ဴ ကျူဵလွန်ခဳရသူအာဵ အကာအကွယ်ေပဵရန်၊ အပိုဒ် (၁၄) တွင် 

ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵအတွက် တရာဵမျှတမှုရှိေစရန် မျှတ၍ လဳုေလာက်ေသာ ေလျာ်ေကကဵေငွရရိှခဳစာဵေစနိင်ေရဵ 

(ထုိသူ ေသဆဳုဵခဲလဴျှင် မိသာဵစုမျာဵခဳစာဵေစရန်) အပါအဝင် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵအစီအမဳမျာဵကို 

တရာဵေရဵစနစ်တွင် မြဖစမ်ေနထညဴ်သွင်ဵ ေရဵဆဲွရမည်ဟု ေရဵဆဲွြပဌာန်ဵထာဵသည။်  

လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ နိုင်ထက်စီနင်ဵြပုကျင်ဴမှုမျာဵ ေနရာတုိင်ဵတွင် ေန့စဉ်နှငဴ်အမျှ 

ကကုဳေတွ့ေနရဆဲပင်ြဖစ်သည်။ ထုိသ့ုိေသာအေြခအေနမျာဵကို ေကျာ်ြဖတ်ဖ့ုိရန်အတွက ် တုိင်ဵသြူပည်သာဵမျာဵအာဵ 

ရုပ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ လဳုခခုဳမှုေပဵရန်မှာ အေရဵကကီဵဆဳုဵ အချက်ပင်ြဖစ်ေနသည်။ UNCAT အပိုဒ်(၂) တွင် 

                                                                                                                                                                           
1 https://khitthit.net/archives/2878 
3
 https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/30/223677.html 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=sve-y4hx5EQ 

4
 https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/stw-assn.html 
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မည်သည်ဴေဒသတွင်မဆုိ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵကို ကာကွယ်တာဵဆီဵရန် ထိေရာက်သညဴ် ဥပေဒြပုေရဵ၊ 

အုပ်ချုပ်ရဵ၊ တရာဵစီရင်ေရဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵေသာ အစီအမဳမျာဵ ထာဵရှိေဆာင်    ရမည်။ 

မည်သည်ဴအေြခအေနမျ ိုဵတွင်မှ ညှဉ်ဵ ပန်ဵ နိှပ်စက်မှုကိ ု မကျင်ဴသဳုဵရဆိုသည်ကိ ု ြပဌာန်ဵထာဵသညဴ်အြပင် 

အထက်အမိန့်အရ သ့ုိမဟုတ် တာဝန်ရှိသူတဉီဵ၏ ညွှန်ကကာဵချက်ဟုအေကကာင်ဵြပ၍ ညှဉ်ဵပန်ဵနိှပ်စက်ြခင်ဵ မြပုရ 

ဟုအတိအကျ ြပဌာန်ဵချက်ပါရှိပါသည်။  

ယေန့ကကုဳေတွ့ေနရေသာ လူလူချင်ဵ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု၊ ရက်စက် ကကမ်ဵကကုတ်စွာ မတရာဵ ြပုကျင်ဴမှု၊ 

မေလျာ်ဩဇာအသဳုဵြပုငပီဵ ြပစ်ဒဏ်ေပဵမှု စသည်တို့ကို ဟန့်တာဵနိုင်ေရဵ၊ ကာကွယ်နိုင်ေရဵ 

အစီအမဳမျာဵကိုလည်ဵ လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်ေပသည။် တနည်ဵ အာဵြဖင်ဴ ကျူဵလွန်သမူျာဵအာဵ 

ဟန့်တာဵနိင်ေရအတွက် ဥပေဒေကကာင်ဵအရ အေထာက်အကူမျာဵ၊ ြပင်ဆင်ပဳပဴိုဵ မှုမျာဵလိုအပ်ပါသည။် 

UNCAT အပိဒ်ု (၁၀) တွင် အကျဉ်ဵကျခဳရသူ မည်သူမဆိုအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ စစ်ေကကာေမဵြမန်ဵ 

ဆက်ဆဳရာတင်ွ ပါဝင်သညဴ်မည်သူမဆိုအာဵ သင်တန်ဵေပဵရာတင်ွ ညညှ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်မှုတာဵဆီဵေရဵ 

နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသညဴ် ပညာေရဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလကမ်ျာဵကုိ အြပည်ဴအဝ ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ 

ထိုသူမျာဵကုိ တာဝန်နှင်ဴ ဝတ္တရာဵမျာဵဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ ထုတ်ြပန်ရာတွင် 

ဤတာဵြမစ်ချက်ကုိ ထညဴ်သွင်ဵရမည်ဟု ထပ်မဳေဖါ်ြပထာဵသည။် ထို့ြပင် ပိမုိေုသချာေစရန် အပိဒ်ု (၁၁) 

တွင် စစ်ေကကာေမဵြမန်ဵမှု အစီအမဳမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ နည်ဵစနစ်မျာဵနှင်ဴ 

လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်မျာဵအာဵ စနစ်တကျ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ရမည်ဟု ပါရိှသည။် အချနိ်မီ 

အေရဵယူေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်နှင်ဴ တရာဵမျှတမှုရရှိေစရန်အတွက် အပိဒ်ု (၁၂) တွင် ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု 

ကျူဵလွန်သည်ဟု ယုဳကကညရ်န် အေကကာင်ဵရှိလျှင် အခွင်ဴအာဏာရှိသူမှ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵမှုကုိ 

ချက်ချင်ဵေဆာင်ရွကရ်န်လည်ဵ  ညွှန်ကကာဵထာဵသည။်  

ထို့ေကကာင်ဴ UNCAT သေဘာတစူာချုပ်သည် အစိုဵရအာဵ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကုိ ထိေရာက်စွာ 

ပိတ်ပင်နိုင်ရန်အတွက် အေသဵစိတ်ြပင်ဆငခ်ျက်မျာဵ၊ တာဵဆီဵြခင်ဵမျာဵကုိ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်အတွက် 

မျာဵစွာအေထာက်အကူ ြပုမညြ်ဖစ်သည။် ေခတ်နှင်ဴမေလျှာ်ညီသညဴ် ြပည်တွင်ဵဥပေဒေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴ 

ထိုသ့ုိလုပ်ေဆာင်ရန် အထူဵသြဖင်ဴ UNCAT ကဴဲသ့ုိေသာ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတစူာချုပ်မျာဵကို 

အတညြ်ပုလကမ်ှတ်ေရဵထာဵရန်လည်ဵ မလွှဲမေသွလိုအပ်ပါသည။်  

ယေန့ကာလသည် အဖက်ဖက်တွင် ေနာက်ကျကျန်ေနခဲေဴသာ ြမနမ်ာနိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ ဖဳွ့ငဖိုဵတုိဵတက်မှု၏ 

အေြခခဳအကျဆဳုဵြဖစ်သညဴ ် နိုင်ငဳေရဵတည်ငငိမ်မှုနှငဴ် တုိင်ဵရင်ဵသာဵအချင်ဵချင်ဵ သငဴ်ြမတ်စွာ အတူေနထုိင်ေရဵကုိ 
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ဦဵစွာ ရယူတည်ေဆာက်ရန် လုိအပ်ေန   သည်။ ဖဳွ့ငဖိုဵတက်တက်ေရဵနှငဴ် ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵသည် 

အြပန်အလှန်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။  

ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် အရပ်သာဵအစိုဵရသ့ုိ အာဏာလွှဲေပဵငပီဵ သည်ဴတုိင် လူ့အခွင်ဴအေရဵဆုိင်ရာ 

နိုင်ငဳတကာသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ လက်မှတ်ေရဵထုိဵမည်ဴ ကတိကဝတ်နှင်ဴ အေြခခဳ လူ့အခွင်ဴအေရဵအာမခဳမှုတို့ကုိ 

မြဖညဴဆ်ည်ဵနိုင်ေသဵဘ ဲ နိုင်ငဳတွင်ဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵအေြခအေနမှာ နိုင်ငဳတကာစဳနှုန်ဵ မျာဵေအာက် သိသာစွာ 

နိမ်ဴပါဵလျှက်ရိှသည်။  

အေြမှာ်အြမင်ကကီဵေသာ သက်ဆုိင်ရာအခန်ဵကဏ္ဍအလုိက် တာဝန်ရှိသူမျာဵက အမျ ိုဵသာဵရင်ကကာဵေစဴေရဵ၊ 

ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵအတွက် အဖက်ဖက်မှ အာဵသနွ်ခနွ်စိကု် ဝိုင်ဵဝန်ဵကကိုဵပန်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ်လည်ဵ မျာဵစွာေသာ 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵ၊ အဟန့်အတာဵမျာဵနှင်ဴ ရင်ဆုိင်ေနရသည်မှာ ြငင်ဵပယ်၍မရေပ။ 

ြမန်မာနိင်ုငဳသည် ေအဵချမ်ဵသာယာဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵ တက်ငပီဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မိသာဵစုအလယ်တွင် 

ထိုက်တန်ေသာေနရာတခု ရရိှရန် ဒီမိုကေရစီနိုင်ငဳေရဵကျင်ဴစဉ်နှင်ဴ ဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵသည် မရိှမြဖစ် 

အေရဵပါေသာေကကာင်ဴ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကုိ လူ့အခွင်ဴအေရဵ နယ်ပယ်မှတဆင်ဴ 

စတင်သင်ဴေကကာင်ဵနှင်ဴ UNCAT နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူစာချုပ်ကုိ လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ရန် ပထမအကကိမ် 

လွှတ်ေတာသ်က်တမ်ဵတွင် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ချုပ်၊ လွှတ်ေတာ ် ကုိယ်စာဵလှယ် 

ေဒါက်တာေအာင်မိုဵညို (လကရ်ှိ မေကွဵတိင်ုဵေဒသကကီဵ ဝန်ကကီဵချုပ်) မှ အဆိုတင်သွင်ဵသည။်  

လွှတ်ေတာမ်ှ ေထာက်ခ ဳအတညြ်ပု ေပဵခဲဴငပီဵ သမ္မတ ဦဵသိန်ဵစိန်အစိုဵရမှလည်ဵ  လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵမည်ဟု 

ထုတြ်ပန်ေြပာဆိုခဲဴငပီဵြဖစ်ပါသည။် သို့ေသာ်လည်ဵ  သမ္မတ ဦဵသိန်ဵစိန် အစိုဵရအေနြဖင်ဴ 

အစိုဵရသက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညအ်ထိ လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵ နိုင်ခဲဴြခင်ဵ မရှိပါ။ ဒုတယိအကကိမလ်ွှတ်ေတာ် 

သက်တမ်ဵတွင်လည်ဵ UNCAT သေဘာတစူာချုပ်ကုိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ အကကာဵ ညှိနှိုင်ဵ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵ အကကိမ်ကကိမ်ြပုလုပ်ေနေကကာင်ဵ သိရှိရေသာ်လည်ဵ  လကမ်ှတ်ထိုဵနိုင် သညဴ်အဆင်ဴသ့ုိ 

ေရာက်ရှိမလာေသဵပါ။  

ထိုကဲသ့ုိ လကမ်ှတ်ထိုဵပါဝင်ရန် ေနှာင်ဴေနှဵကကန့်ကကာမှုသည် နိုင်ငဳအတွင်ဵ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵကုိ 

မတာဵဆီဵနိုင်ပဲ အာဵနည်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ြပင်ဵထန်စွာ ဆက်လက် ကျူဵလွန်ခဳ   ဆဲြဖစ်ငပီဵ 

ကျူဵလွန်သမူျာဵလည်ဵ ြပစ်ဒဏ်မှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရေနဆဲပင်ြဖစ်သည်။  

UNCAT သေောတူောချပ်အာဵ လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵ လိုက်နာြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ရရိှနိုင်မည်ဴ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵ 
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သေဘာတစူာချုပ် ၉ ခု အနက် ကုလသမဂ္ဂ ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေဘာတစူာချုပ် 

(United Nations Convention against Torture-UNCAT) သည် 

လူသာဵတိုင်ဵနှင်ဴတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ငပီဵ အေြခခဳလွတလ်ပ်ခွင်ဴမျာဵ၊ လူသာဵဂုဏ်သိက္ခာ 

ေလဵစာဵသမှုြပုသညဴ် အေရဵပါေသာ သတ်မှတ်ချက်တရပ်ြဖစ်သည။် ညဉှ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုအာဵ 

အထိေရာက်ဆုဳဵ တာဵဆီဵ၊ ကာကွယ်၍ ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာအာဵလည်ဵ ထိေရာက်စွာ 

အေထာက်အကူြပုနိုင်သညဴ် စာချုပ်တခုြဖစ်သည။်  

 အေိုဵရအာဵ ယုဳကကည်ေိတ်ချမှု တုိဵပွာဵလာေေြခင်ဵ။  

UNCAT သေဘာတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ေရဵထုိဵြခင်ဵြဖင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵလုိသညဴ် အစိုဵရ၏ သဳဓိဌာန်ကိ ုေဖါ်ြပရာေရာက်သညဴ်အြပင် အစိုဵရ၏ ကတိကဝတ်နှင်ဴ 

နိုင်ငဳတကာစဳ မျာဵအေပါ် တာဝနယူ်၊ တာဝန်ခလုိဳသညဴ် ဆန္ဒကိြုပသရာေရာက်ငပီဵ 

နိုင်ငဳတကာ၏မျက်နှာစာ၌ ယဳုကကည်မှု တုိဵပွာဵေစမည်ြဖစ်သည်။  

 ေကာင်ဵမွန်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရဵနှင်ဴ လဳုခခုဳေရဵကို ြဖေ်ထွန်ဵေေြခင်ဵ 

UNCAT သည် ဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ အဖဲွ့အစည်ဵြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵလုပ်ရန်အတွက် ရှင်ဵလင်ဵေသာ 

ဥပေဒေရဵရာဖဲွ့စည်ဵမှု၊ ေကာင်ဵမနွ်ေသာ အုပ်ချုပ်ေရဵစနစ်ေပါ်ထွန်ဵေရဵအတွက် အေထာက်အကူ၊ 

ဒီမိကုေရစီ၊ လဳုခခုဳေရဵ၊ တာဝနယူ်မှု၊ တာဝနခ်ဳမှု ရိှေသာစနစ် နှင်ဴ နိုင်ငဳတကာမှ သဳုဵသပ်မှု၊ အကကဳြပုမှုမျာဵ 

ရှိေစသည်။  

 

 ကျူဵလွန်သူမျာဵကုိ တရာဵဥပေဒအရ အေရဵယူြခင်ဵ 

UNCAT သည် ကျူဵလွန်သူမျာဵကို အေရဵယူနိင်ုရန် ဥပေဒအရ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴ၊ ငပီဵ ဆုဳဵသည်အထိ တရာဵစဲွဆုိမှု 

ရေစရန်အတွက ် မရှိမြဖစလုိ်အပ်ေသာ ြပန်လည်ေခါ်ယူခငွဴ်နှင်ဴ အြပနအ်လှန် ဥပေဒေကကာင်ဵအရ 

အေထာက်အကူမျာဵ လုပ်ေဆာင်ခွင်ဴ ရရှိေအာင် ြပင်ဆင်ပဳပုိဴဵေပဵသည်။  

 

 ညှဉ်ဵပန်ဵနိှပ်ေက ်ခဳရသူမျာဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵကုိ ြဖည်ဴဆည်ဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ  

ဆုိဵရွာဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ြဖစင်ပီဵ ေနာက်တွင် ခဳရသူမျာဵ၏ အသဳကိ ု

မျာဵေသာအာဵြဖင်ဴ မကကာဵရေပ။ ဤသေဘာတူညီချက်မှ ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာအတွက် 

တရာဵမျှတမှုရှိေစရန် လဳုေလာက်မျှတသည်ဴ ေလျှာ်ေကကဵေငွ ရရိှခဳစာဵေစနုိင်ေရဵ အပါအဝင် နစ်နာမှုမျာဵ 

ကုစာဵမှုရရိှေစရန်နှင်ဴ ြပနလ်ည်ထူဵေထာင်ေရဵအစီအမဳမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ရန် ညွှန်ကကာဵထာဵသည။်  

 

 နုိင်ငဳတကာ အကူအညီမျာဵရရိှြခင်ဵ 
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UNCAT ကို အတည်ြပုလက်မှတ်ထုိဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ် အစိုဵရအာဵ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်မှု 

ကာကွယ်ေရဵေကာ်မတီမှ ြပင်ဆင်ေပဵသည်ဴ ညှဉ်ဵ ပန်ဵ နိှပ်စက်မှုမျာဵနှငဴ် အြခာဵ ရက်စက်၍ လူမဆန်ေသာ 

ဆက်ဆဳြပုမူမှုမျာဵအာဵ အလဳုဵစု ဳဟန့်တာဵေရဵအတွက် ထိေရာက်ငပီဵ အေရဵပါေသာလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို 

ရရိှမည်ြဖစ်သည်။ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵကုိ ရာဇဝတ်မှုအြဖစ် သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ မူဝါဒနှင်ဴ ဥပေဒမျာဵကုိ 

နိုင်ငဳတကာ အဆငဴ်နင်ဴှ ကိုက်ညီေအာင် ြပင်ဆင်ေပဵြခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခဳရသူမျာဵ၏ 

ထိခိုက်နစ်နာေစမည်ဴ အချက်မျာဵကုိ ေဖါ်ြပေပဵြခင်ဵနှင်ဴ မှန်ကန်ေသာ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

အေလဴအကျင်ဴမျာဵကုိ ြမငှဴ်တင် ေလဴကျင်ဴေပဵြခင်ဵ၊ ကျူဵလွန်သူမျာဵမှ တာဝနယူ်မှု၊ တာဝန်ခမဳှု ရိှရန် 

ေသချာေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် ကျူဵလွန်ခဳရသူမျာဵကို လဳုေလာက်သညဴ် နစ်နာေကကဵမျာဵ 

ရရိှေစြခင်ဵ စသည်ဴ ကူညီပဴဳပုိဵမှုမျာဵ ရရိှမည်ြဖစ်သည်။  

 

အချုပ်အာဵြဖင်ဴ  

 

ထုိသ့ုိေသာ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵေကကာင်ဴ UNCAT ကို လက်မှတ်ထုိဵ၊ လုိကန်ာြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ညှဉ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စက်မှုနှင်ဴ 

အြခာဵရက်စက်၍ လူမဆန်ေသာ သ့ုိမဟုတ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်ဵေစေသာ ဆက်ဆဳြပုမူမှုမျာဵ 

ဟန့်တာဵနိုင်ေရဵအတွက် ထိေရာက်၍ အေရဵပါေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖါ်နုိင်မည် 

ြဖစေ်ပသည်။  

ဤသေဘာတူစာချုပ်တွင်ပါရှိေသာ နှုန်ဵစဳမျာဵကုိ လကခ်ဳြခင်ဵသည ် အစိုဵရအာဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵကုိ 

အထူဵအေလဵထာဵေကကာင်ဵ ယုဳကကည်မှုရရှိေစြခင်ဵအြပင် ြပည်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှုကို လည်ဵ 

ရရိှနိုင်မည်ြဖစ်သည။် ေကာင်ဵမွနေ်သာ အုပခ်ျုပေ်ရဵစဳနစ်ြဖစ်ရန်အတွက် မျာဵစွာ 

အေထာက်အကူြဖစ်မည်ြဖစ်ငပီဵ ဒီမိကုေရစီေရဵ၊ လုဳခခုဳေရဵကုိလည်ဵ ေကာင်ဵစွာ ြဖစ်ထွန်ဵေစမည် 

ြဖစ်သည။်  

ထ့ုိေကကာင်ဴ လက်ရှ ိ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳသူ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အကျ ိူ ဵစီဵပွာဵကို ကာကွယ်ေပဵနိုင်ရန် 

အလ့ုိငှာ ကုလသမဂ္ဂ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ေရဵ သေဘာတူစာချုပ် ( United Nation Convention 

Against Torture- UNCAT) အာဵ အေစာတလျင် အေကာင်ထည်ေဖါ် ေဆာင်ရွက်သငဴ်ေကကာင်ဵ ထပ်မဳ တုိကတွ်န်ဵ 

လုိကရ်ပါသည်။  
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                 (                  )   +၉၅(၀) ၄၂ ၈၁၁ ၇ ၃၄၈ 
 


