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Sarrita ၏ ဘဲု���ဘဲ�မို�ာ� ပွဲန����ကီရော�မို�ာ�တဲင့်� အစီကရေ�မို�ာ�ကရေု� အထုပွဲ�ထုပွဲ�အလိာာလိာာ �ေ�ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ�။ နှှစီ��ပွဲါင့်�� �ထုာင့်���၍ီ 
ဖြပွဲုလိ�ပွဲ���်�ကရေ�သာာ �ဖြမို�ပွဲ�အမိုှတ�အသာာ�မို�ာ�သာညီ� ယူ�န်��တ�၌ ကရေ�န���ဖြမိုအာ� လိာမို��ခြုံ�ုံထုာ�သာညီ်� သာ��တာင့်�ကရေ�န��မို�ာ�၊ ပွဲန��မိုန�
မို�ာ� နှှင့််� လိူသာာ�မို�ာ�နှှင့််� တုေစီာာန�မို�ာ���ကရောင့််� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာသာညီ်� လိမို��မို�ာ� အစီေှု�သာာ ပွဲ�ံစီံအမို� ုု �မို� ုု �တု��နှှင့််� �ဒီဲ��ောယူှကရေ�တင့်�
�နသာညီ�ကရေု� ဖြမိုင့်�နှု�င့်�သာညီ�။ ကရေ�န���ဖြမို�အာကရေ�တဲင့်�မိုူ အ��နု�ကရောလိတစီ��လိာာကရေ� မို�ဖြပွဲာင့်��မိုလိ� တညီ�တံ်��်ပြီးပွဲီ� ကရေ�န���ဖြမို၊ သာစီ�ပွဲင့်�
ပွဲန��မိုန� တုေစီာာန�မို�ာ�နှှင့််� လိူသာာ�တု��အတဲကရေ� စီီ�ဆိုင့်��ပြီးပွဲီ� အသာကရေ�ဆိုကရေ��ပွဲ���်သာညီ်� �ေစီီ���ကရောင့်��မို�ာ� ေှုသာညီ�။ ဤ�ေစီီ���ကရောင့်��
မို�ာ�သာညီ� ယူ��အ�ါ ကရေ�န���ဖြမိုနှှင့််�တစီ�သာာ�တညီ�� �ပွဲါင့်��စီညီ��သာဲာ��သာာ ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ ဘဲု���ဘဲ�မို�ာ�အာ� စီီ�ဆိုင့်��အသာကရေ�ဆိုကရေ��ပွဲ�
��်သာညီ်� တူညီီ�သာာ�ေစီီ���ကရောင့်��မို�ာ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

ISBN: 978-91-7671-541-3(PDF)
DOI: <https://doi.org/10.31752/idea.2022.23>

<https://doi.org/10.31752/idea.2022.23>


3

များာတုိုကိုာ
အမှာာ�စာ�                                                                                                                                                                     ၄

မှာိတ််ဆက််                                                                                                                                                                   ၆

ကျေးက်း�ဇူးး�တ်င််လွှာာ�                                                                                                                                                          ၈

နိိဒါါနိ်�                                                                                                                                                                        ၉

၁။	 ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါမှား��ရှိာိ	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အ��	ဆနိ်�စာစာ်ကျေးလွှာ်လွှာ�ေ�င််�    ၁၁

၁.၁။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�                                                                       

 အဘဲယူ���ကရောင့််� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာင့််�သာနညီ�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ၁၂

၁.၂။ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��သာညီ�                                                   .  

 အဘဲယူ���ကရောင့််� အ�ေ�ပွဲါ၍ မိုညီ�သာညီ်�အ��နု�တဲင့်� အသာ�ံ���သာင့််�သာနညီ��  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၁၄

၂။	 ဆနိ်�စာစာ်ကျေးလွှာ်လွှာ�နိည်း်�	အသားံ��ေပုံ�ပုံံ�                                                                                                                       ၁၇

၂.၁။ အဖွဲ့ဲင့််�မိုုတ�ဆိုကရေ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၁၈

၂.၂။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၁၈

၂.၃။ ဤနညီ��လိမို��အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသူာမို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ်� အဓာုကရေအ��ကရေ�မို�ာ�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ၂၁

၂.၄။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုုပြီးပွဲီ��ဖြမိုာကရေ�ပွဲါကရေ အသာ�ံ���နှု�င့်�ပွဲ� ံ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ၂၄

၃။	 အဓိိက်စာက်��ရှိပုံ်မှား��နှာင်််	သားကျေးာ�တ်ရှိ��မှား��                                                                                                        ၂၆

၄။	 အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါပုံါ	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	ရှိပုံိံင််�့င်််မှား��က်ိံ	ဆနိ်�စာစာ်ကျေးလွှာ်လွှာ�နိည်း်�                                                          ၄၄

၁။ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၄၉

၂။ တန��တူညီီမိုာမိုု �ံစီာ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််� နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၆၃

၃။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�မို�ာ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၇၅

၄။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� - သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၉၅

၅။ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ၁၁၈

၆။ �ဖြမိုယူာ၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၁၄၆

၇။ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� လိူမိုုစီီ�ပွဲဲာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖုွဲ့ု�တု��တကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၁၇၃

၈။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��  . . . . . . . . .၂၀၉

က်ိံ�က်���းက််မှား��နှာင်််	ဆက််လွှာက််ဖွဲ့တ််ရှုုကျေးလွှာ်လွှာ�ရှိနိ်မှား��                                                                                               ၂၄၉

ကျေးနိ�က််ဆက််တ့်�	                                                                                                                                                     ၂၆၀

�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� ၁။ ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ - ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော                              

ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၊ ၁၉၈၉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၂၆၁ 

�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို��  . . . . . . . . .၂၇၃

�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� ၃။ �မို��ဲန��စီာေင့်�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .၂၈၄

ကျေးရှိ�သား��ေပုံ�စာံသားးအကျေး�က်�င််�                                                                                                                                     ၂၈၈

သားရှုံပုံ်ကျေးဖွဲ့�်ပုံံ�ကျေးရှိ�ဆ့�သားးအကျေး�က်�င််�                                                                                                                             ၂၈၉

International	IDEA	အကျေး�က်�င််�                                                                                                                              ၂၉၀



4

 အများာာစာ
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အတဲကရေ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ�� (IWGIA) သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲင့််�ဟု�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�သာံမို�ာ�ကရေု� နာ�စီဲင့််��ကရော�နှု�င့်�၍ ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရော ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��သာာ 
ကရေမိုာာ�လိာကရေဆိုီသာု�� ဦး�တညီ�ကရော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ ၁၉၆၈ ��နှှစီ�မိုှ စီတင့်�၍ IWGIA သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���်ပွဲါသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ောတဲင့်� လိကရေ�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရောအသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီံ
သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၏ နယူ�ပွဲယူ�နှှင့််� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြ�ေလိဒီ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လိညီ�
သာ�ဘဲာ�ပွဲါကရေ�ေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််�  ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� သာညီ� ဤလိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုအတဲကရေ� အဓာုပွဲါါယူ� �လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ  လိမို���င့်��
�ပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု
မို�ာ�အဖြပွဲင့်� The Indigenous World စီာ�စီာင့်�ကရေု� စီ�စီညီ��ထု�တ���ေန�အတဲကရေ� နှှစီ�စီဉ်း� မိုှတ�တမို��တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာ��တသာနဖြပွဲုဖြ�င့်��
တု��မိုှတစီ�ဆိုင့််� IWGIA ကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�မိုုကုရေ� �ကရောင့်��စီဲာ သာုေှုပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဟုူသာညီ်� သာ�ဘဲာတော�
ကရေု� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� �ေှ��ဆိုာင့်�လိမို��ဖြပွဲသာူအဖြဖွဲ့စီ� ပွဲါ�င့်���်�သာာ IWGIA သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောတဲင့်� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�
ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံကရေု� သာုေှုသာညီ်�နညီ��တူ အဖြ�ာ�အ��ကရေ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ��စီဖြ�င့်��နှှင့််� �ဖြမိုယူာနှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ သာယူံဇိုာတ
အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူနှု�င့်��စီဖြ�င့်��တု��ကရေု� စီစီ�မိုှန�စီဲာ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�လို�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
၎င့်��တု���နထုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အတဲင့်��၌ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�ေန� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ���ကရောင့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� 
ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� မိုဖြပွဲုစီ�မိုီကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�
အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်��နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ စီ��ဆိုာင့်��ေယူူထုာ�သာညီ်� အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ� မိုေှု��်�ပွဲ။ 

ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� မိုုမိုုတု��၏ �နထုု�င့်�မိုုဘဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ��သာာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�
ဖြ�င့်��ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�အပွဲါအ�င့်� မိုုမိုုတု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� ေယူူကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပုွဲ�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေ�်သာု���သာာ အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ�င့်န��
လိညီ�ပွဲတ�မိုုအ�တ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ ��မိုှတ��ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ်� လိမို����ကရောင့်��မို�ာ�လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� IWGIA ကရေ 
ယူ�ံ�ကရေညီ�ပွဲါသာညီ�။ ဤသာညီ�တု��အပွဲါအ�င့်� မို�ာ�စီဲာ�သာာ အဖြ�ာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�သာညီ� 
ရှုုပွဲ��ထုဲ�ကရော ပွဲ�ံမိုှန�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဒီီဇိုု�င့်��ဆိုဲ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုစီညီ��ရှု�ံ�အ�ေ�ဆိုု��ပွဲ�ေန� �ကရေ���တတ�သာညီ�။ ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ
နညီ��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�ကရေု� မိုုမိုုတု���နထုု�င့်��သာာ နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��ေှု မိုုမိုုတု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�၏ အဆိုင့််�အတန��ကရေု� တု�င့်��တာမိုှတ�တမို��တင့်�ေန�သာာမိုကရေ ကရေ�င့််�သာ�ံ�လိ�ကရေ�ေှု�သာာ ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�
မိုဲမို��မိုံေန�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အထုာ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုစီညီ��ရှု�ံ�အ�ေ�ဆိုု�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�ပွဲါ အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�
မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာာမိုကရေ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန��သာစီ� တညီ��ထုာင့်�ထုာ��သာာ 
အင့်�စီတီကရေ���ေှင့်��မို�ာ�အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ကရေမိုာာလိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာ��ကရေ�မိုှ ဖြမိုင့််�မိုာ�စီဲာ�သာာ �လိ်လိာမိုုနယူ�ပွဲယူ�နှှင့််� 
ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလိင့်�မိုုကရေု� မိုှတ�တမို��တင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အာ� စီုစီစီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ဖြ�င့်�� နညီ��လိမို�� သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�
ောတဲင့်� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုအ�လိ်အထုနှှင့််� အ�တဲ�အကြုံကရေုံတု��ကရေု� နာ�လိညီ��စီေန�အတဲကရေ� အစီု��ေမို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�တု��
ကရေု� အကရေူအညီီ�ပွဲ�လို�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ေှု ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ��ေ� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုုကရေု� 
အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ကရေုစီစေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� လို�အပွဲ�သာညီ�ထုကရေ�ပွဲု�၍ ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ��ံေ�လိ်ေှုသာညီ်� 
ရှုုပွဲ��ထုဲ��သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကုရေ� ��ဉ်း��ကရေပွဲ�ော၌ စီုစီစီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ဖြ�င့်�� နညီ��လိမို��တဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူအ�နဖြဖွဲ့င့််� ရှုု��ေှင့်��စီဲာ �ဖြဖွဲ့ဆိုု�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� သာုမို��မိုဲ�သာဲယူ��ု�ကရေ��သာာ နညီ��နာကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ��ကရောင့််� အ�ေ�ပွဲါပြီးပွဲီ� ထုုေှလိဲယူ��သာာ ဤအ�ေ�
ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� စီနစီ�တကရေ�နှှင့််� အ�ထုာကရေ�အထုာ�အ�ဖြ�ဖြပွဲုကရော �ဆိုဲ��နှဲ�နှု�င့်��စီေန� လိမို��ဖွဲ့ဲင့််��ပွဲ�ထုာ�သာညီ�။
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ထုု��အဖြပွဲင့်� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��စီာအ�ပွဲ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ��ကရောင့််� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�နှှင့််� ရှုုဖြမိုင့်�ပွဲ�ံတု�� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��ကရေ�သာာ 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူအမို� ုု �မို� ုု �တု��သာညီ� ဤအ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� လိကရေ�လိှမို��မိုီ�ဆိုဲ��နှဲ�နှု�င့်��စီသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရောတဲင့်�ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဤသာညီ�တု��ကရေု� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ဘဲာင့်�မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံတု��တဲင့်� 
ထုညီ်�သာဲင့်��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� �ေး���ယူ�နှု�င့်�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ�အ�ကရော� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ��သာာ ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 
ဤသာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��သာညီ� အစီု��ေမို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤ
�ေး���ယူ�နှု�င့်�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လိညီ�ကရော အကြုံကရေံဖြပွဲု �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဆိုကရေ�လိကရေ�ကြုံကရေုံ�တဲ��နေ�သာာ ထုု�ု�ကရေ�လိဲယူ�မိုုနှှင့််� စီနစီ�အသာ�ံ��� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�မိုုနှှင့််� �ဖြမို
သာုမို��ဆိုညီ��မိုုတု��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ လိူ�နမိုုဘဲ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုုအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�သာကရေ��ောကရေ�မိုုတု��ကရေု� 
ောသာီဥတ��ဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုနှှင့််� ကရေမိုာာ်ကရေပွဲ��ောဂါမို�ာ�ကရေ�်သာု�� အ�ေ��ပွဲ�အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�ကရေ မိုီ��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲ��်�ကရေပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှာ မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� လို�အပွဲ���ကရေ�တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� တု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်��လိ�
လိာသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဆိုန��
သာစီ�တီထုဲင့်�မိုုေှုစီဲာ၊ �ေေှညီ�တညီ�တံ်နုှ�င့်�စီဲာနှှင့််� ထုု�ောကရေ�စီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ဆို�ံ�အ��နု�သာု�� ကရေ��ောကရေ���နု�တဲင့်� Inter-
national IDEA ၏ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��သာညီ� ဤအ�ေ�ဖြပွဲဿနာကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��န�သာာ မိုုမိုုတု��
အာ�လိ�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န��အစီီအစီဉ်း� �ေ�ဆိုဲ�နှု�င့်��စီမိုညီ်� နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�
ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုအ�လိ်အထုမို�ာ�၊ ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 
�မိုာာ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ�တညီ�၍ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�တညီ�တံ်�စီကရော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�နှု�င့်��စီသာညီ်� ကရေမိုာာ
�လိာကရေကရေု� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� ဦး�တညီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��န�သာာ IWGIA နှှင့််� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေု� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� 
နညီ��လိမို��ကရေ အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�မိုှာ အ�သာအ��ာပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အတဲကရေ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ��
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 မုျားတိုးဆကိုး
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� စီာအ�ပွဲ�သာညီ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံ လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
အာ�လိ�ံ�ပွဲါ�င့်��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ��ေ�အတဲကရေ� International IDEA လိ�ပွဲ�င့်န��၏ အဓာုကရေကရေ��သာာ ထု�တ�
��မိုုတစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေု�ဗစီ�-၁၉ ကရေမိုာာ်ကရေပွဲ��ောဂါကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်�နှှစီ�၌ ဤစီာ�စီာင့်�ကရေု� ထု�တ���နှု�င့်���်ဖြ�င့်��မိုှာ ��နု�သာာ�
ကရေု�ကရေ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ ကရေု�ရှုု�နာဗု�င့်��ေပွဲ�စီ� (ကရေု�ဗစီ�-၁၉) ကရေပွဲ��ောဂါသာညီ� ကရေမိုာာအနှှံ�ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� 
အလိဲန�ကြီးကရေီ�မိုာ��သာာ အနှတောယူ�တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေ�လိသာမိုဂဂ၏ ထု�တ�ဖြပွဲန���ကရေ�တစီ���တဲင့်� ပွဲါေှုသာညီ�်အတု�င့်�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောလိူ�နမိုုဘဲ�သာညီ� ၎င့်��တု��တဲင့်�ေှု�သာာ ကြုံကရေံ်ကြုံကရေံ်�ံနှု�င့်�စီဲမို��ေညီ�၏ အ��ကရောင့်��ေင့်��တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာလို� ဗု�င့်��ေပွဲ�စီ�ပွဲု��
ဖြပွဲန�်ပွဲဲာ�မိုု တာ�ဆိုီ�ကရောကရေဲယူ��ေ�အတဲကရေ� အနှတောယူ�တစီ�ေပွဲ�လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ (United Nations 2020)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အစီ�
အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သာညီ� �ကရောကရေ�ေုတ�သာုမို��ပွဲဲ�မို�ာ�၊ အေးယူ��ောကရေ� အ�မို��အနာ�မို�ာ� အစီေှုသာညီ်� လိူအ�ေအတဲကရေ�မို�ာ�စီဲာ ပွဲါ�င့်�တကရေ��ောကရေ�
�သာာ ရှုု��ောပွဲဲ��တာ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲ�ံမိုှန�စီီစီဉ်း�ကရေ�င့်��ပွဲ�လိ်ေှု�ကရေသာညီ်�အဖြပွဲင့်� သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�မို�ာ�နှှင့််� အလိဲန�နီ�ကရေပွဲ�စီဲာ မိုုသာာ�စီ���င့်�� 
စီ��ပွဲါင့်���နထုု�င့်�တတ��ကရေသာညီ�။ ကရေု�ဗစီ�-၁၉ ကရေူ�စီကရေ�ဖြပွဲန�်ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ� ကရေမိုာာအနှှံ� ဖြမိုင့််�တကရေ�လိာ��နု�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ��ကရော� �ောဂါကူရေ�စီကရေ�ဖြပွဲန�်ပွဲဲာ�နှုန��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� �ဒီတာအ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�မိုှာ ယူ��ထုု မိုေေှုနှု�င့်��သာ�သာကရေ�်သာု��၊  ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု� အစီု��ေကရေ တော��င့်�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုေှုသာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� ယူင့်���ဒီတာအ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�အလို�ကရေ� ဖြပွဲန�လိညီ��ဲ�ထု�တ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုနှု�င့်��သာ��ပွဲ။ ကရေူ�စီကရေ�တတ��သာာ �ောဂါမို�ာ�၊ ကရောကရေဲယူ�တာ�ဆိုီ��ေ� 
အစီီအမိုံမို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� 
ထု�တ���ဖြ�င့်�� မိုေှု�သာ����။ 

ဤအ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�သာညီ� ကရေပွဲ��ောဂါအ�ဖြ�အ�နတဲင့်� ထုင့်�ေှာ�လိာ��်�သာာ�လိညီ�� ၎င့်��တု��ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်သာညီ်� 
စီနစီ�တကရေ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ပွဲ�ံစီံမို�ာ�ေှု�နပြီးပွဲီ�၊ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ဘဲာင့်�မို�ာ�အတဲင့်��မိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ်� နညီ��လိမို��မို�ာ�သာညီ� ယူင့်��သာု���သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုပွဲ�ံစီံမို�ာ�ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�ဟုူ�သာာ 
အ��ကရေ�တု��ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�ဖြပွဲလိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ ဤနညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ကရေပွဲ��ောဂါသာညီ� အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
မို�ာ�၏ ပွဲကရေတု အေှုတော�တု���ကရော� ဆို�ံ��ကရေ�ကရေု� မိုီ��မိုာင့်��ထုု��ဖြပွဲလိ�ကရေ�ေှုသာညီ်�အဖြပွဲင့်� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ�နညီ��လိမို��တစီ��� လို�အပွဲ�
လိ�ကရေ�ေှု��ကရောင့်��ကရေု�လိညီ�� သာုသာာ�စီသာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို��၊ ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ နှှင့််� 
အဖြ�ာ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံတကရော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ဖြပွဲညီ်�မိုီစီဲာ 
ေေှု�စီနှု�င့်�မိုညီ်� လိမို����ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေ ��မိုှတ��ပွဲ�ပွဲါသာညီ�။ ဤ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� စီာအ�ပွဲ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�
တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� ကရေမိုာာတစီ��န��၌ ကရေ�င့််�သာ�ံ��နသာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ���ပွဲါင့်��စီ�ံကရေု� စီ�စီညီ���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေ�င့််�ထု�ံ�ကရေု� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မိုှ ဌာာနတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ဘဲာင့်�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာေန� ေှင့်��လိင့်��လဲိယူ�ကရေူသာညီ်� ပွဲ�ံစီံဖြဖွဲ့င့််� တင့်�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာညီ�။ ဤစီာအ�ပွဲ�
တဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� နညီ��နာကရေု� International IDEA ၏ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� သာာတူညီီမိုာမိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဆိုန��စီစီ�
��ကရေ� အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ�ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ပွဲါသာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အာဖွဲ့ေုကရေ၊ အ�မိုေုကရေ၊ အာေှ၊ ပွဲစီုဖွဲ့ုတ�နှှင့််� ဥ�ောပွဲ�ဒီသာမို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�မိုှ �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုအ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� နှုင့်��ယူှဉ်း���ကရေ�တု��ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ၍ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ
နညီ��သာညီ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော သာ�ံ�နှုန���ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ�ေန� လိမို��ညွှာန��ထုာကရေ�ကရေူ
�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သာု��ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�
ကရော ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ နာ�လိညီ��စီနှု�င့်�ကရော အဓာုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ� ဤအ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�
ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ၎င့်��တု��၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� မိုညီ�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�ကရေု� �လိ်လိာ၍ နာ�လိညီ��စီဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်��နညီ��လိမို��ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�ကရေ 
အ�ထုာကရေ�အထုာ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ� 
ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�လိညီ�� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ 

 ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�သာူမို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ� �ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိကရေ��တဲ�ဆိုန��သာာ နညီ��နာမို�ာ�
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နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာ��ကရေ� အသာုပွဲညီာတု��ကရေု� ေယူူအသာ�ံ���နှု�င့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာ��ကရေ� အသာုပွဲညီာကရေု� စီ��ဆိုာင့်���ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖြ�င့်��နှှင့််� မိုာ��အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��သာညီ� 
International IDEA ၏ အဓာုကရေလိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� နညီ��လိမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��သာညီ� နှုင့်��ယူှဉ်း�
�လိ်လိာ��ကရေ� အသာုပွဲညီာနှှင့််� ကရေွမို��ကရေ�င့်�မိုုတု��ကရေု� အတူတကရေဲ �ပွဲါင့်��စီညီ��ကရော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� ပွဲထုမိုဆို�ံ�အကြီးကရေုမို�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လိမို��အဖြဖွဲ့စီ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဤအင့်�စီတီကရေ�ုသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့််� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုတု�� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ�စီ�ေ�အတဲကရေ� ကရောလိ�ကရောဖြမိုင့််�စီဲာ �ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီ��်ပြီးပွဲီ� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ��ံအောေှုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့််� လိကရေ�တဲ�ပွဲူ��ပွဲါင့်��၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ဒီသာနှတေနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�
မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� ��တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� ကရေနဦး�စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���်ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤ
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��စီာအ�ပွဲ�ကရေ International IDEA ၏ အဆိုု�ပွဲါသာမိုု�င့်����ကရောင့်��ကရေု� ပွဲု�မိုု��ု�င့်��န�်တညီ�တံ်�စီေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ
�ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�ကရေ ပွဲု�မိုု�၍ လိကရေ�လိှမို��မိုီကရော နာ�လိညီ�လိာ�စီေန�နှှင့််� 
အဆို�ံ�သာတ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� တ�ံ�ဖြပွဲန�မိုဲမို��မိုံဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��မိုု ေှုလိာ�စီေန�အလို��င့်ှာ International IDEA ကရေ �ပွဲ�အပွဲ�
ကရေမို��လိှမို��ထုာ�သာညီ်� နညီ��လိမို��မို�ာ�နှှင့််� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� သာညီ� တန�ဖွဲ့ု��မိုဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်��သာာ ထုပွဲ�တု��နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

Dr. Kevin Casas-Zamora
အတဲင့်���ေ�မိုှ����ုပွဲ�

International IDEA
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 ခြေကို��ဇူးး�တိုင်းး�ာာ
ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလိင့်��သာာ ရှုုဖြမိုင့်���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲါ�င့်��ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ���ကရောင့််� အကရေ� ုု ��ကရေ��ဇိုူ� အ�ဖြမိုာကရေ�အမို�ာ� ေေှု��်သာညီ်�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ဖြပွဲုစီ�ောတဲင့်� ပွဲါ�င့်���်သာူ တစီ�ဦး�တစီ��ယူာကရေ�စီီ
တု�င့်��ကရေု� �ကရေ��ဇိုူ�တင့်�ေှု��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲလို�ပွဲါသာညီ�။ 

ဖွဲ့တ�ရှုုသာ�ံ�သာပွဲ��ပွဲ���်သာညီ်� ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ Jeremie Gilbert၊ Sakuntala Kadirgamar နှှင့််� Shireen Morris၊ 
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်��နညီ��လိမို��ကရေု� စီမို��သာပွဲ�၍ မိုဲမို��မိုံော၌ အကရေူအညီီ�ပွဲ���်သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ နီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ေှ��နအစီညီ��အရှု�ံ� (LAHURNIP) နှှင့််� 
ဖြမိုန�မိုာနှု�င့်�င့်ံမိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�အဖွဲ့ဲ�� (IPP) အဖြပွဲင့်� ၂၀၁၉ ��နှှစီ�၊ ဇိုူလို�င့်�လိ၌ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� 
စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုု အင့်�စီတီကရေ�ုနှှင့််� ပွဲူ�တဲ�စီီစီဉ်း�ကရေ�င့်��ပွဲ��်�သာာ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��အတဲကရေ� ကရေနဦး�အလိ�ပွဲ�ရှု�ံ�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�၌ 
ပွဲါ�င့်�တကရေ��ောကရေ���်�ကရေသာညီ်� ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်�နှု�င့်�င့်ံ၊ မိုင့်�ဒီါနာအု�မိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� 
အထုူ��ကရေ��ဇိုူ�တင့်�ေှုပွဲါသာညီ�။  အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� ကရေု� ဖြပွဲင့်�ပွဲအ�ဖြ�အ�န
မို�ာ�နှှင့််� အဆိုကရေ�အစီပွဲ�မို�် �ေ�ဆိုဲ�ဖြပွဲုစီ�ထုာ�ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�ဘဲ� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ော၌ ေညီ�ေးယူ�ဦး�တညီ�ထုာ�သာညီ်� အကရေ� ုု �သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�
အတဲကရေ� အမိုှန�တကရေယူ�အသာ�ံ�တညီ်��သာာ နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� စီာဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုဲမို��မိုံောတဲင့်� ဤသာ�ံ�သာပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေနဦး�အသာ�ံ���
မိုုမို�ာ�သာညီ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲါသာညီ�။ 

International IDEA တဲင့်� International IDEA ၏ အာေှနှှင့််�ပွဲစီုဖွဲ့ုတ��ဒီသာ စီီမိုံကရေုန�� ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ Leena 
Rikkila Tamang သာညီ� ဤစီီမိုံ��ကရေ�၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံကရေု� ယူ�ံ�ကရေညီ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ဤစီီမိုံ��ကရေ�အတဲကရေ� ကရေနဦး�အစီမိုှသာညီ� နှှစီ�ေှညီ�လိမို�ာ� အ
ပြီးမို�မိုဖြပွဲတ� �ထုာကရေ�ပံွဲ်ကရေူညီီ��်ပြီးပွဲီ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� စီီမိုံကရေုန��မိုှ Erin Houlihan ကရေ တန�ဖွဲ့ု��မိုဖြဖွဲ့တ�
နှု�င့်��သာာ သာ��တသာနနှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ���ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ကရေူညီီ��်ကရော၊ ထု�တ���မိုုအဖွဲ့ဲ��မိုှ Lisa Hagman ကရေ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� 
ယူ��အ�နအထုာ�အတု�င့်�� ဖြဖွဲ့န�်��နှု�င့်��စီေန� အစီဲမို��ကရေ�န� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�ကရေူညီီ�ပွဲ���်ပွဲါသာညီ�။ 

ဖြမိုန�မိုာဘဲာသာာသာု�� ဖြပွဲန�ဆိုု��ပွဲ��သာာ GeekHub အဖွဲ့ဲ��သာာ�မို�ာ�၊ စီာတညီ��ဖြဖွဲ့တ��ပွဲ�သာူ ကရေု���ပြီးဖွဲ့ုု��မိုာင့်�၊ စီာအ�ပွဲ�ဒီီဇိုု�င့်��အဖြပွဲင့်�
အဆိုင့်� �ေ�ဆိုဲ��ပွဲ��သာာ ကရေု�ေ�ထုဲဋ်�ဦး�၊ ဤဘဲာသာာဖြပွဲန�ထု�တ���မိုုကရေု� စီုစီစီ��ကရေညီ်��ကရေပွဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ��သာာ MyConstitution 
စီီမိုံကရေုန��မိုှ �နာ�ဂ�ကရေ�နကရေ�တု��သာညီ�လိညီ��  ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� အာ� ဖြမိုန�မိုာဘဲာသာာဖြဖွဲ့င့််� ထု�တ���ောတဲင့်� အ �ေ�ပွဲါသာညီ်� 
ကရေွမို��ကရေ�င့်�အ�ထုာကရေ�အကရေူမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ���်ပွဲါသာညီ�။ 

ထုု�သာူတု��၏ ပွဲါ�င့်�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ကရေူညီီမိုု တစီ���စီီတု�င့်��အတဲကရေ� International IDEA ကရေ �ကရေ��ဇိုူ�တင့်�ေှုပွဲါသာညီ�။ 
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 ေုေါေး�
 

အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ကရေမို��နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်���ကရေ�တု��ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 
ရှုု�ထုာင့််�မိုှ သာရှု�ပွဲ��ဲ� �လိ်လိာမိုညီ်�သာူမို�ာ� အတဲကရေ� အသာ�ံ��င့်�မိုညီ်� စီာအ�ပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ �မို��ဲန��စီဉ်း�မို�ာ�၊ အတု���ုပွဲ�ေှင့်��ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�
အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�မိုှ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� သာာဓာကရေ အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်�အတဲကရေ� ဤစီာအ�ပွဲ�ကရေု� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�၏ အသာ�ံ�အနှုန��နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�မိုာ�ု�င့်��ု�င့်�မိုာမိုာ ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနှု�င့်��ကရေမိုညီ� 
ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၌ ဤသာု���သာာ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ကုရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� မိုညီ�သာု��မိုဲမို��မိုံ�လိ်ေှု�ကရေ��ကရောင့်��ကရေု�လိညီ�� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ဤစီာအ�ပွဲ�ပွဲါ ဆိုန��စီစီ�
�လိ်လိာနညီ��ကရေု� လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���နှု�င့်��စီေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ နမိုူနာ  စီကရော�အသာ�ံ�အနှုန��မို�ာ�နှှင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
သာညီ်�ပွဲ�ံစီံမို�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယူှဉ်း��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ပွဲ�ထုာ�သာညီ်�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သာညီ်�ကရေုစီစကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ�၊ အ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ေ�အတဲကရေ� မိုညီ�သာု���သာာ စီကရော�အသာ�ံ�အနှုန��မို� ုု �ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�ကရေု�သာာမိုကရေ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ� အကြုံကရေံဉာာဏ်� 
ကရေဲန�် ဖြမို��နှု�င့်�စီော သာာဓာကရေ အ�ဖြမိုာကရေ�အဖြမိုာ�ကရေု�ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတဲကရေ� အ�ေ�ဆိုု�မိုုလိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ောတဲင့်�လိညီ�� အ�ထုာကရေ�အထုာ� စီ�ံလိင့်�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လိာနှု�င့်�မိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။

ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု အ�ေ�ဆိုု�မိုညီ်�သာူမို�ာ�
အတဲကရေ� ေညီ�ေးယူ�ကရော ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ေ�လိ�ပွဲ�င့်န��တဲင့်� ပွဲထုမိုဆို�ံ�အကြီးကရေုမို� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�
အတဲကရေ�လိညီ�� ေညီ�ေးယူ�ပွဲါသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်�  မို�ဆိုနှဒေှင့်�မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ မိုူ�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�သာူမို�ာ�၊ အေပွဲ�ဘဲကရေ� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ကရေသာူမို�ာ�၊ �ေှ��နမို�ာ�၊ တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ေ�ကရေု� စီုတ�ပွဲါ�င့်�စီာ�မိုုေှုသာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�
လိညီ�� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ 
အေညီ�အ�သာဲ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မုိုေှုပွဲါသာညီ�။ ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ�ကရေ�င့်�်သာ�ံ�ဖြ�င့်��မိုှတစီ�ဆိုင့််� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ 
နာ�လိညီ�ေန�နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန� စီုတ�ပွဲါ�င့်�စီာ�သာူမို�ာ� အာ�လိ�ံ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� အေင့်��အဖြမိုစီ�တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� အာဖွဲ့ေုကရေ၊ အာေှ၊ ဥ�ောပွဲ၊ �ဖြမိုာကရေ�/လိကရေ�တင့်�အ�မိုေုကရေနှှင့််� အု�ေှင့်��နီ�ယူာ��ဒီသာမို�ာ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� နှုင့်��ယူှဉ်း�အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံအမို�ာ�အဖြပွဲာ�မိုှ ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုအ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
နှု�င့်�ေန�နှှင့််� ဥ�ောပွဲ�ဒီသာနှှင့််� �ဖြမိုာကရေ�အ�မိုေုကရေ�ဒီသာတု��ကရေ�်သာု�� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ �လိ်လိာေန� သာု��မိုဟု�တ� လိကရေ�လိှမို��မိုီေန� �ကရေ���သာညီ်� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ေန� အလို��င့်ှာ ဤ�ဒီသာမို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောသာာဓာကရေမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��
ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� မို�ာ�မို�ကရောမိုီ
ကရေမိုှ ကရေ�င့််�သာ�ံ�လိာ�ကရေသာညီ်�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာော၌ စီကရော�အသာ�ံ�နှုန��မို�ာ� ပွဲု�မိုု�သာုဖြမိုင့်�လိာ�စီေန� ဥပွဲ�ဒီ
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�မိုှ သာာဓာကရေမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို�� (UNDRIP)၊ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော 
အလိ�ပွဲ�သာမိုာ��ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� (ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉)၊ 
နညီ��မို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� (ICERD)၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ� (ICCPR) နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ� (ICESCR) တု��ကရေ�်သာု���သာာ နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� �ဒီသာတဲင့်�� သာ�ဘဲာတူ စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ပွဲါ �မို��ဲန��မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ဖြပွဲုစီ�ထုာ�သာညီ�။ 

အ�န�� ၁ တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�
�ပွဲ�သာင့််�သာညီ်� အ��ကရောင့်��အေင့်��မို�ာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��ကရေု� မိုညီ�သာညီ်�အ��နု�၌ မိုညီ�သာညီ်�
အ��ကရောင့်��ဖြပွဲ��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့်�် အကရေ� ုု �ေှုစီဲာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�တု��ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ အ�န�� ၂ တဲင့်� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��၏ ပွဲ�ံစီံနှှင့််� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံတု��ကရေု� ေှင့်��ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� မိုညီ�ကရေ�်သာု�� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ အ�န�� ၃ တဲင့်� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��အတဲကရေ� 
အ�ေ�ပွဲါသာညီ်� အဓာုကရေ သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အစီု��ေမို�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�
မို�ာ�အတဲကရေ� အဓာုကရေကရေ�သာညီ်� သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ�တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ အ�န�� ၄ သာညီ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� 
�မို��ဲန��လိာာဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� �မို��ဲန���ပွဲါင့်�� ၃၄ ��ကရေု� အပွဲု�င့်�� ၈ ပွဲု�င့်���ဲ�ဖြ�ာ�၍ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� -
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၁။ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��
၂။ တန��တူညီီမိုာမိုု �ံစီာ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
၃။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�
၄။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� - သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�
၅။ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��
၆။ �ဖြမိုယူာ၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
၇။ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
၈။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��

အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� အဆို�ံ�သာတ�တဲင့်� ေညီ�ညွှာန��ကရေု��ကရော���ကရေ�
စီာေင့်��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဆိုကရေ�လိကရေ�ဖွဲ့တ�ရှုု�လိ်လိာေန� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ နှှင့််� UNDRIP တု��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�မို�ာ�ကရေု� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�အဖြဖွဲ့စီ� ဆိုကရေ�လိကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�။ 



11

	၁။	 ဖွဲ့�့စည်းး�ပံုံ�အခြေ�ေေံဥပုံခြေေများ�း�ရိှိ�	
ဌားခြေေတို��င်းး�ရှိင်းး�သားး�လူူများ����များ�း�၏	
�ပုံဋ္ဌားေး�အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�အး�	
ဆေး�စစးခြေလ်ူလူး�ေင်းး�



12

 ၁ ၁။ ဖွဲ့�့စည်းး�ပံ�အခြေ�ေေံဥပခြေေတွိုင်းး ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု�� 
များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� အဘယ်းခြေ�ကိုာင််းး ထည််းးသွားင်းး�
�ပဋ္ဌာာေး�သားင််းးသားေည်းး�
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံတစီ���၏ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��တု��အဖြပွဲင့်� အနာဂတ�အတဲကရေ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�
မိုညီ်� ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�ကရေု� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ�စီဲာ ��မိုှတ��ပွဲ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ၏ အဖြမိုင့််�ဆို�ံ�
�သာာဥပွဲ�ဒီအ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ�� တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံနှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�ပွဲ�ံ
�ဖွဲ့ာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အာဏ်ာကရေု� �ဲ����ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�
ဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေမို�ာ�အ�ကရော�မိုှ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�ကရေု� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�သာညီ�။1 ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ�်သာု���သာာ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဲင့််�အ�ေ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အဆိုု�ပွဲါအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ထုု�ောကရေ�စီဲာ ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အဆိုု�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ပွဲု�မိုု�ဖြပွဲညီ်�မိုီစီဲာ ေေှု�စီ�ေ�အတဲကရေ� အထုူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််�လိညီ�� �နာကရေ�တစီ�ဆိုင့််�တကရေ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပွဲါ�သာ�သာညီ�။ University of Tromso မိုှ 
တဲ�ဖွဲ့ကရေ�ပွဲါ�မိုာကရေခ Eva Josefsen ကရေ ‘အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ တစီ���ကရေ�ကရေု� �ဖြပွဲာေမိုညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ��မိုှတ�ထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံ
အ�တ�ဖြမိုစီ�ေှုေန� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ ဟု� မိုှတ���ကရေ�ဖြပွဲု��်ပြီးပွဲီ� ‘အဆိုု�ပွဲါအ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�သာညီ� မိုညီ�သာညီ်�အစီု��ေ၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ထုကရေ�မိုဆိုု� မို�ာ�
စီဲာ ပွဲု�၍�ု�င့်�မိုာသာညီ�’ ဟု� ဆိုု�သာညီ� (Watson and Quince 2018)။ စီင့်�စီစီ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကုရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ�သာာ 
အ�ု�င့်�မိုာဆို�ံ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�ကရေု� �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�ကရေု�သာာမိုကရေ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��၊ အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ သာတ�မိုှတ�ထုုန��ကရေဲပွဲ��ပွဲ�သာညီ်�နညီ��တူ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု�သာာမိုကရေ ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု
အဆိုင့််�အတန��ကရေု�လိညီ�� တု��တကရေ�လိာ�စီေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ဤစီုစီစီ��လိ်လိာ�ေ�နညီ��လိမို��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�
သာညီ်�အတု�င့်�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�သာမိုု ေှုလိာ�စီေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�ကရေ နညီ��လိမို��မို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� အကရေူအညီီဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� အ�ဖြ��ံအကရေ�ဆို�ံ�ဟု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ်� နညီ��လိမို��အ�� ုု �ေှုပွဲါသာညီ�။ 

 y ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ေှင့်��လိင့်��ဖြပွဲတ�သာာ�ပြီးပွဲီ� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီောေှု�သာာ အ�ဖြ��ံလိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ကရော
ကရေဲယူ��ပွဲ�ေန�နှှင့််� အဖြပွဲညီ်�အ�ေေှု�စီေန�အတဲကရေ� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖြင့်င့်��ဆိုန�၍ မိုေနှု�င့်�သာကရေ�်သာု�� ယူင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� မိုညီ�မိုာအ�လိ�အနကရေ�ထုာ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ်� ကရေုန��ညွှာန��တစီ���လိညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ယူင့်��တု��မိုှာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု မိုေှု�စီ�ေ�နှှင့််� တန��တူ
ညီီမိုာ�ေ� အစီေှုသာညီ်� �ယူဘဲ�ယူ� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာကရေ�်သာု�� မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�သာ�ံ� ပွဲညီာ�ေ� ေေှု�ဲင့််�၊ 
ထု�ံ�တမို��စီဉ်း�လိာ ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ေ�၊ �ဖြမိုယူာနှှင့််� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� အထုူ�အစီီအမိုံ အစီေှုသာညီ်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� သာီ�သာန�်ဆိုု�င့်��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ထုူ�ဖြ�ာ��သာာ တော��င့်� အဆိုင့််�အတန��တစီ�ေပွဲ� အဖြပွဲင့်� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�လိညီ��ေှုသာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအေလိညီ�� အစီု��ေတစီ�ေပွဲ�မိုှ စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�၊ 
အဖြ�ာ�သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီအေ အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အစီု��ေအဆိုင့််�ဇိုာတ��ကရောင့်�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ� အ�ပွဲ� 
စီညီ���နှှာင့်�နှု�င့်�သာညီ်� သာ�ဘဲာသာ�ဘဲာ�ေှုသာညီ်�အတဲကရေ� UNDRIP ကရေ�်သာု���သာာ စီညီ���နှှာင့်�မိုု မိုေှုသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော 
သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ပွဲါ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� ဥပွဲ�ဒီအေ �ကရောင့်��စီဲာ အသာကရေ��င့်�မိုု ေှု�စီ�ေ�
အတဲကရေ�  အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�လိှပွဲါသာညီ�။ ��ကရေညီာ��ကရေ�စီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတူစီာ��ုပွဲ� လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��မိုုမို�ာ�သာညီ� 

1 ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအ��ကရောင့်�� မိုုတ�ဆိုကရေ�ဖွဲ့တ�ရှုုေန� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဟုူသာညီ� အဘဲယူ�နညီ��’ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ (Bulmer 2014)။ 

International IDEA ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ��ံလိကရေ�စီဲ�မို�ာ� စီာစီဉ်း� အစီအဆို�ံ�ကရေု� <http://

www.constitutionnet.org/primers> တဲင့်� ေယူူနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဟုူသာညီ�မိုှာ အဘဲယူ�နညီ��’ အမိုညီ�ေ ဗီဒီီယူု�အတု�

ကရေု� <https://www.idea.int/news-media/media/what-constitution> တဲင့်� �ကရေညီ်�ရှုုနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ 
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အ�ဖြ��ံမိုူ�ါဒီမို�ာ�၊ စီံနှုန��သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�အေ လို�ကရေ�နာေန� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုသာညီ်� သာ�ဘဲာဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အ�� ုု ��သာာ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််� ဥပွဲ�ဒီအေ လို�ကရေ�နာ
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေသာညီ်� သာ�ဘဲာကရေု� သာကရေ��ောကရေ��စီပွဲါသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��သာညီ� မိုုမိုုတု��၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေန�နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� အစီု��ေမို�ာ�ကရေု� တာ�န��ံနှု�င့်��စီမိုညီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

 y ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� အသာု 
အမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ထုု�သာု��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ဲင့််�အ�ေ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ေ� မိုူ�ါဒီမို�ာ�
ကရေု� ဆိုန�်ကရေ�င့်�သာညီ်� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဖြပွဲညီ�သာူတစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�သာု�� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ ထုာ�ေှုသာညီ်� သာ�ဘဲာထုာ�စီံနှုန��မို�ာ�ကရေု� 
ဖြပွဲသာော �ောကရေ�ပွဲါသာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� မို�ာ�စီဲာ�သာာ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််�လိညီ�� အမို� ုု �သာာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ‘ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�’ တဲင့်� မိုညီ�သာူတု��ပွဲါ�င့်�သာညီ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲော
�ောကရေ�ပွဲါသာညီ�။ 

 y ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��သာညီ� သာာမိုန�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေသာညီ�ထုကရေ� ပွဲု�မိုု��ကရေ���ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� 
သာမိုာ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�၏ မိုူ�ါဒီအ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�မို�ာ�အတု�င့်�� လို�ကရေ�ပွဲါ�ဖြပွဲာင့်��လိ�နှု�င့်�စီော မိုေှုသာညီ်�အတဲကရေ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ�ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�မိုညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြ�င့်��သာညီ� လိာတ��တာ�မိုှ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ်� တော�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ထုု�ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�။ 

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�နှှင့််� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တု��၏ မိုူ�ါဒီ အနှှစီ�သာာေပွဲု�င့်��ကရေု� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ��ပွဲ�လိာနှု�င့်�
စီောေှုပြီးပွဲီ�၊ တော�ရှု�ံ�မို�ာ�တဲင့်�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မို�ကရေ�နှှာသာာ�ပွဲ�သာညီ်� 
စီီေင့်���ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာနှု�င့်�စီောလိညီ�� ေှုလိာသာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ ဥပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်�အတဲကရေ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�နှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တု��အဖြပွဲင့်� 
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု အမိုတ�မို�ာ�ကရေပွဲါ ယူင့်��အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� အသာကရေ��င့်��စီဖြ�င့်��နှှင့််� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ အဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 
ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�လိာနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။

 y ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီေင့်��ဖြမိုစီ�ကရေု� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု�၍ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�နှု�င့်�သာလို� မိုတူညီီ�သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု
သာူမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� အ�ဲင့််�အာဏ်ာ�ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�စီဲမို��ေှုသာညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�
ဖြ�င့်��ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�သာစီ�မို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� သာမိုု�င့်���င့်�သာ�ဘဲာတူညီီ
��ကရေ�မို�ာ�၊ သာမိုု�င့်���င့်� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၏ အကရေ�ုံ��င့်�မိုု/အာဏ်ာတညီ�မိုု တု��
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။

 y ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်���မိုှတ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��အာ� အထုူ�လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုုဖြမိုင့်���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� 
သာု��မိုဟု�တ� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ေ�အဖွဲ့ဲ��ကရေု� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��နှု�င့်�သာညီ�။ အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�နှှင့််� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� 
စီီမိုံ�န�်�ဲ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲ�ံဒီီဇိုု�င့်��သာညီ� အလိဲန�တော အ�ေ�ပွဲါလိှသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိကရေ��တဲ�ဘဲ�မို�ာ�တဲင့်� လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ေှုကရော တ�ံ�ဖြပွဲန�ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�နှု�င့်�
သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ော၌ ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�
မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�အ�ပွဲ� မိုညီ�သာု��ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီဲာ သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုပြီးပွဲီ� 
၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� မိုညီ�သာု�� လိကရေ��ံတ�ံ�ဖြပွဲန�မိုညီ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� ကရေ�င့်��ပွဲောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီမိုညီ်� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� 
စီနစီ�မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ� �န�်အပွဲ�နှု�င့်��စီမိုညီ်� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
တာ�န�ေှုသာူ�န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ� �ကရော�မိုေှင့်�ကရေ�်သာု�� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ �စီာင့််��ကရေညီ်�ကရေဲပွဲ�ကရေ��ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� နှှင့််� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အပွဲစီ�ပွဲယူ��ံအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� တော�မိုာတမိုု ပွဲု�မိုု�ေေှု�စီေန� နယူ�ပွဲယူ�ကရေ�ယူ� 
ဖြပွဲန�်�သာာ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��တု��သာညီ� တ�ံ�ဖြပွဲန��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� အစီီအမိုံ၏ သာာဓာကရေမို�ာ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

 y ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အစီု��ေအဆိုင့််�သာစီ�မို�ာ�၊ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကုရေ�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�အတဲကရေ� အေင့်��ဖြမိုစီ�သာစီ�မို�ာ�နှှင့််� 
နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု နယူ��ဖြမိုပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�မိုုအသာစီ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၊ 
ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� မိုုမိုုဘဲာသာာ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ကရေု� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီေန� လိမို��ဖွဲ့ဲင့််��ပွဲ�သာညီ�။ 
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ဥပွဲမိုာ နှု�င့်�င့်ံနယူ�နုမိုုတ�အတဲင့်�� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ �ဒီသာမို�ာ� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ု�သာသာ၊ အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� တန��တူညီီမိုာ�ေ�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု မိုေှု�စီ�ေ�တု��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� 
ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲု �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��တု��မိုှတစီ�ဆိုင့််� အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လိာ�စီနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��တု��မိုှတစီ�ဆိုင့််� �ပွဲ�ထုဲန��လိာ�သာာ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နယူ��ဖြမို�ဒီသာမို�ာ� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဖြပွဲုသာညီ်� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� 
�တဲ�ေ�လိ် ေှုပွဲါသာညီ�။ ထုု�သာု���သာာ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ� ေှုတတ�သာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� ယူင့်��သာု���သာာ ဆိုကရေ�ဆိုံ��်မိုုမို�ာ�ကရေု�  
ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�သာညီ်�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� 
၎င့်��တု��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အတုတ�
မိုှ တော�မိုမိုာတမိုု၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုနှှင့််� ပွဲစီ�ပွဲယူ�မိုုတု�� �နာင့်�အနာဂတ�တဲင့်� ထုပွဲ�မိုံ�ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေန� ကရော
ကရေဲယူ�တာ�ဆိုီ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုု�သာု���သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အစီီအမိုံမို�ာ�
ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�မိုှသာာ မိုာတမိုုနှှင့််� အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု အ�ဖြ��ံမိုူတု��ကရေု� တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ေ�
တု��တဲင့်� နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်��ပွဲလိုမို်�မိုညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� လိူနညီ��စီ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�ေှု
�န�သာာ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��
သာညီ� ၎င့်��တု��အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲင့်�� သာီ�ဖြ�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ��နထုု�င့်�ေင့်�� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�လိာကရော နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏   
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� တန��တူ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� မိုာမိုာတတ ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

 ၁ ၂။  အခြေ�ေေံဥပခြေေပါ ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ� ရပု�င်းးေွင််းးများ�ာ�ကုို� 
ဆေး�စစးခြေ�်�ာေည်းး�သားည်းး အဘယ်းခြေ�ကိုာင််းး အခြေရ�ပါ၍ များည်းး
သားည််းးအေ�ုေးတွိုင်းး အသံား��ေ�သားင််းးသားေည်းး�
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ရှုုပွဲ��ထုဲ�ပြီးပွဲီ� နယူ�ပွဲယူ�အမို� ုု �မို� ုု �နှှင့််� ထုုစီပွဲ��နကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေမိုညီ်� မိုတူညီီ�သာာနယူ�ပွဲယူ�အမို�ာ�အဖြပွဲာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၌ 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုု၊ �ဖြမိုယူာနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ရှုု��ော တော�မိုာတမိုုဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�
မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ� စီသာညီ�တု��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု ရှုု��ေှင့်��စီဲာ �မို�ဖြမိုန��စီစီ��ဆို�၍ မိုေနှု�င့်��ပွဲ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
အာ� ဘဲကရေ��ပွဲါင့်��စီ�ံမိုှ ခြုံ�ုံင့်�ံ၍ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်�� နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�နှှင့််� 
ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� မို�ာ�စီဲာ�သာာ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောနယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်�� နှှစီ�မို� ုု �စီလိ�ံ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� 
အတဲင့်��ကရေ�ကရေ� စီုတ�ဖြဖွဲ့ာပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အဓာုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုု�သာု�� စီုတ�ဖြဖွဲ့ာပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ေန�အတဲကရေ� 
မိုူ�ဘဲာင့်�နှှင့််� နညီ��နာတု��ကရေု� �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�ေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ
ဖြ�င့်��ကရေု� အဆိုု�ပွဲါအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ သာကရေ�တမို��အ��နု� မိုညီ�မိုာေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��သာညီ� ယူ��အ�ါ ‘�ေေှညီ� ����ထုဲင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေပြီးပွဲီ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��တစီ��လိာာကရေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��န
သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�သာညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�တစီ���သာာမိုဟု�တ�ဘဲ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ကရော [၎င့်��ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�တဲင့်�] ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ 
�ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််� စီညီ��မို�ဉ်း��
စီညီ��ကရေမို��မို�ာ� ��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� တော��င့်�သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ� (Bockenforde, Hedling and Wahiu 2011: 2)။ ထုု����ကရောင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�
မို�ာ�သာညီ� မိုုမိုုတု��နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ၎င့်��သာညီ� မိုုမိုုတု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�မိုာ
�ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု�ပွဲ�သာညီ�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန�မိုှာ အပြီးမို�တ�စီ အလိဲန�အ�ေ�ပွဲါပြီးပွဲီ� ဤသာု��နာ�လိညီ�ဖြ�င့်��သာညီ� 
အစီု��ေလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၌ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုေှုေန�အတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ အ�ဖြ��ံတစီ�ေပွဲ�ကရေု� �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�ကရော 



15

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�ထုု�ောကရေ�စီဲာ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� အ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�� ုု ��သာာ
အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ�ပွဲါ လိမို��ဖွဲ့ဲင့််��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ထုု�ောကရေ�စီဲာ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုှသာာလိာင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�အတဲကရေ� လိကရေ��တဲ�အမိုှန�
တော�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာောတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�သာီ�သာန�်ကရေု�
သာာ ဖွဲ့တ�ရှုုသာ�ံ�သာပွဲ�၍ မိုေ�ပွဲ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အမိုှန�တော�အဖြဖွဲ့စီ� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ောတဲင့်� 
�အာင့်�ဖြမိုင့်���်သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�ရှုုံ���်သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ 
စီစီ��ဆို�သာ�ံ�သာပွဲ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ�နညီ��လိမို��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ���လိ�ံ�ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�သာူမို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ပွဲု�မိုု�ထုု�ောကရေ�စီဲာ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� လိမို���င့်��ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�
�ပွဲ�သာညီ�။ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ကရေမို��ကရေု� နကရေ�န�စီဲာ ေင့်��နှှီ�ကရေွမို���င့်�မိုုေှု�စီေန� လိမို��ညွှာန�
�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�၏ အတု�င့်��အတာ နယူ�ပွဲယူ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ပွဲ�
ဖြ�င့်��၊ ကရေမိုာာတ�န��ေှု �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အ�လိ်အထုမို�ာ�အ��ကရောင့်�� အသာု�ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�အတဲကရေ� ဦး�စီာ��ပွဲ�
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်��စီေန� �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ�နညီ��လိမို��ကရေ လိမို���င့်��ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။  
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�ကရေု� သာုေှုပွဲါကရေ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�သာူမို�ာ�သာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
သာူမို�ာ�၏ အမိုူအကရေ�င့််�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုတု��ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ �စီာင့််��ကရေညီ်��လိ်လိာနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုုေှု�စီေန� ထုုန���ကရေ�ာင့်���ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုအတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ�
�သာာ နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု�သာာမိုကရေ �ေေှညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံတညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ကရေု�ကရေ�ညီီအဆိုင့်��ဖြပွဲမိုညီ်� 
သာာမိုန�ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ��သာာ နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ အတညီ�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန�အတဲကရေ� 
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ ဆိုု�လို�ေင့်��မိုှာ ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုောတဲင့်� �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�အပွဲု�င့်��၌ 
မိုှတ���ကရေ�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုအတဲကရေ� အ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�
ောတဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန� မိုဟု�တ�ဘဲ� ဥပွဲ�ဒီအသာစီ� သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ါဒီအသာစီ�ကရေု� ��မိုှတ�ေန�အတဲကရေ� ကြုံကရေံဆိုစီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ်� �ထုာကရေ�
ဖြပွဲ��ကရေ�မို� ုု � ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	ေပုံ�ေပုံင််ကျေးေပုံ�င််�လွှာ�ေ�င််�အတ့်က််	ဆနိ်�စာစာ်ကျေးလွှာ်လွှာ�နိည်း်�က်ိံ	အသားံ��ေပုံ�ေ�င််�

နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၏ မိုူ�ဘဲာင့်� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်လိာသာညီ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�ော၌  ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�လိာပြီးပွဲီ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ စီင့်�စီစီ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ယူင့်��သာု�� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု�ပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာစီ�တစီ�ေပွဲ�၏ တော��င့်�မိုုဟု� ယူူဆိုလိာ�ကရေသာညီ�။ ယူ�င့်�ကရေမိုူ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ��ေ�ဟုူသာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု� မိုပွဲါ�င့်�ဘဲ� အ�ပွဲ���ုပွဲ�သာူလိူတန��စီာ�ကရေ ဦး�စီီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
တစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ���်�သာာ�လိညီ�� ယူ��အ�ါတဲင့်� အတု�င့်��အတာအသာီ�သာီ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှုေသာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
ဖြဖွဲ့စီ�လိာသာညီ�။

ထုု�သာု���သာာ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�သာညီ� အ�ေ�ပွဲါ�သာာကရေဏ္ဍိုမိုှ ပွဲါ�င့်�ပွဲါသာညီ�။ ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အဖြပွဲင့်� 
အဓာုကရေ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေမိုညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� သာ�ဘဲာ�ပွဲါကရေ�နာ�လိညီ��စီေန� ပွဲညီာ�ပွဲ�ေပွဲါမိုညီ�။ ဤတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာစီ�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� လိညီ���ကရောင့်��၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်���ကရေ�တဲင့်�လိညီ���ကရောင့်�� နှု�င့်�င့်ံသာာ�
မို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်���ေ�ဆိုဲ�လို�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်��စီေန� အလို��င့်ှာ တော��င့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�နှှီ��နှှာဖွဲ့လိှယူ��ေ� ယူနှတော�မို�ာ� ထုာ�ေှုေပွဲါ
မိုညီ�။ ဤတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ မိုူ�ကရေမို�� သာု��မိုဟု�တ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်���ကရေ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�ကရေ လိကရေ��ံမို� သာု��မိုဟု�တ� ကရေန�်ကရေဲကရေ�
မို� �ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� ဆိုနှဒ�ံယူူပွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� အမို�ာ�ဆို�ံ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ကရေပွဲါသာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�ကရေု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နညီ��ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�လိာ�စီေန� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ပွဲ�သာညီ်� အဆိုု�ပွဲါ ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� �ေး��ကရောကရေ�ထုာ��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဌာာန
မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ� ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုအတဲကရေ� �နောပွဲု��ပွဲ�လိာနှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ေ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော �ေှ��နမို�ာ�၊ ောထုူ�ကြီးကရေီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�သာမိုာ�မို�ာ�အတဲကရေ�သာာ မိုဟု�တ�
ဘဲ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််�လိညီ�� အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� မိုညီ�သာု�� �ေ�ဆိုဲ�မိုညီ�၊ မိုညီ�သာညီ်�  ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ�နှှင့််� မိုညီ�သာု�� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�တု��ကရေု� �ဖြပွဲာပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပွဲါသာညီ�။ ဤေပွဲု�င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� ဘဲဲ��ဒီီဂေီ၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အ�တဲ�အကြုံကရေုံ၊ လိူမိုု
အဆိုင့််�အတန��တု�� မိုလို�အပွဲ�ပွဲါ။

ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှု�သာာ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ေး��ကရောကရေ��ံ
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ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီ�င့်�မို�ာ�၊ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�အသာု�င့်��အ�န���င့်�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� မို�ဆိုနှဒေှင့်�
မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��စီေန� လိမို��ဖွဲ့ဲင့််��ပွဲ�ပြီးပွဲီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေမိုာာတ�န��၌ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��သာညီ� ‘နှု�င့်�င့်ံသာာ�’ ဟုူသာညီ်� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ���ကရေ�ကရေု� 
ဖြပွဲန�လိညီ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန�နှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�နာ�လိညီ�၍ အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်��စီဖြ�င့်��အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�
ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�ေန� အ�ဲင့််�အလိမို��ကရေု� ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အမို� ုု �သာမိုီ���င့်�� စီ�ံမိုကရေ�သာူမို�ာ�၊ အမို� ုု �သာာ���င့်�� စီ�ံမိုကရေ�သာူမို�ာ�၊ 
လိုင့်�နှှစီ�မို� ုု �လိ�ံ� စီ�ံမိုကရေ�သာူမို�ာ�၊ လိုင့်��ဲ�စီုတ��ဖြပွဲာင့်��လိ�ထုာ�သာူမို�ာ�နှှင့််� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�လိုင့်�ေှုသာူမို�ာ� (LGBTI)၊ ဘဲာသာာ�ေ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူနညီ��စီ�မို�ာ�၊ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အဆိုင့််�အတန�� နုမို်�ပွဲါ�သာူမို�ာ�ကရေ�်သာု�� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��ကရေ ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��ကရေု� �အာင့်�ဖြမိုင့်�စီဲာ အသာ�ံ���၍ ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� အ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��အာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���်�ကရေပြီးပွဲီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�မိုှာလိညီ�� ဤအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�တဲင့်� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဟုူသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ
တစီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�မိုုေှုကရော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�၍ ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��
�ပွဲ�မိုညီ်� ကရေတုကရေ�တ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ်� အ�ေ�ပွဲါ�သာာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု��ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အနာဂတ�တဲင့်�လိညီ�� ဤကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�
နကရေ�ရှုုင့်��စီဲာ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� တဲန��တု�ကရေ�ထုုန���ကရေ�ာင့်��ေန� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ�လို�အပွဲ��သာာ ယူနှတော�တစီ�ေပွဲ�လိညီ��
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�ေ�ကရေုစီစတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ အသာဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�နှု�င့်�သာညီ်� စီဲမို��ေညီ�ကရေု� 
အသာ�ံ���ပွဲါကရေ အစီု��ေမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� သာ�ဘဲာတူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� �စီ်စီပွဲ�ညီှုနှုင့်���ေ�နှှင့််� အသာဲင့်�
ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုုေှု�ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အ�ပွဲ�တဲင့်�လိညီ�� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�ကရော လိူမိုုပွဲဋ်ုညီာဉ်း�ကရေု� ပွဲု�မိုု��န�်�ု�င့်��စီနှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�တဲင့်� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု����ကရောင့််�ပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ 
တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီေန� အလိဲန�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
အစီီအမိုံမို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ညီှုနှုင့်��ပွဲူ��ပွဲါင့်��၍ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ကရော အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� 
အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုှာ ၎င့်��တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�ကရေု� ပွဲဲင့််�လိင့်��ရှုု��သာာ�စီဲာ ေယူူေန�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� 
�ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ပွဲါ�င့်�ကရော လိာမို��မိုု��ထုုန���ကရေ�ာင့်��နှု�င့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��၌ ဖြပွဲညီ�သူာလိူထု� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� နညီ��လိမို��သာညီ� ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� မိုုမိုုတု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီသာညီ်� နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (APF and OHCHR 2013: 22)။  ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�မိုုနှှင့််� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဆိုင့််�အတန��ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ��ပွဲ�မိုညီ်� 
�ေး���ယူ�မိုုမို�ာ�အာ� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ အထုူ�အစီီေင့်��ံစီာတင့်�သာဲင့်��သာူကရေ ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� တု��တကရေ��ကရောင့်��မိုဲန�လိာ�စီေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��မိုု �အာင့်�ဖြမိုင့်��နပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�တဲင့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��န�ကရေသာညီ�’ ဟု� တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� 
(United Nations 2006: para. 15)။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ��သာာ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�ဖြဖွဲ့စီ�
�သာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�၏ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုအ�ပွဲ� မိုညီ�သာု��သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�မိုှာမိုူ 
လိူအမို�ာ�အဖြပွဲာ�အတဲကရေ� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန� �ကရေ����နဆို�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� သာမိုု�င့်��တစီ��လိာာကရေ�တဲင့်� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
မိုုကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ���်ေသာူမို�ာ�အတဲကရေ� ပွဲု�မိုု��ကရေ���သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� �ကရေ���နကရေ�န��သာာ စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� ရှုုဖြမိုင့်�နှု�င့်�ပြီးပီွဲ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�၏ ထုု�ောကရေ�မိုုနှှင့််� အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�မိုှန��ဆိုေန�
အတဲကရေ�လိညီ�� �ကရေ���နှု�င့်�သာညီ�။ လိကရေ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ အဆိုု�ဖြပွဲုမိုူ�ကရေမို��မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�
မိုညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြ�မို�ာ�ကရေု� စီစီ��ဆို��လ်ိလိာောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲုမိုည်ီ� နညီ��လိမို��မို�ာ�မိုေှုဘဲ� အထုူ�ဖြပွဲု�လိ်လိာသာူ မိုဟု�တ�
သာူမို�ာ�သာညီ� လိကရေ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�နကရေု� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲုဖြပွဲင့်�
�ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အတဲကရေ� �ု�င့်�မိုာ�ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အာ�ဖြဖွဲ့ည်ီ�ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�ေန� လိဲယူ�ကရေူမိုညီ�မိုဟု�တ��ပွဲ။ ဤ
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ေန� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကုရေ� �ေ�ဆိုဲ�ဖွဲ့န�တီ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�ေေှုပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�နှု�င့်�ေန�နှှင့််� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန�လိညီ�� ေညီ�ေးယူ�သာညီ�။
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၂ ၁။  အဖွဲ့ွင်း်းများုတိုးဆကိုး

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အဖွဲ့ဲ��လို�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဤ
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်��ကရေု� အဖွဲ့ဲ��လို�ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မိုူ�ကရေမို��၏ အနကရေ�အဓာုပွဲါါယူ�၊ နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံေှု အ�ေ�ဖြပွဲဿနာတစီ���၏ နကရေ�န�မိုုနယူ�ပွဲယူ�၊ 
အ�ေ�ဖြပွဲဿနာကရေု� သာာမိုန�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု စီသာညီ�တု��ကရေ�်သာု�� ရှုုပွဲ��ထုဲ��သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�
အ��ကရောင့်�� �ဆိုဲ��နှဲ�ေန� အသာ�ံ��င့်�နှု�င့်�သာညီ�။

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�သာညီ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ 
သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ မိုူ�ကရေမို��၏ မိုုတ�ူကရေု� လို�အပွဲ�သာညီ�။ အဓာုကရေကရေ�ပြီးပွဲီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�မိုုေှု�သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု�
လိညီ�� လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူနှု�င့်�ပွဲါကရေ အ�ထုာကရေ�အကရေူေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော မိုေယူူနှု�င့်�ပွဲါကရေ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�
လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အပွဲု�င့်��တဲင့်� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောသာ��တသာနကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��တစီ�ေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူကရေ 
ထုညီ်�သာဲင့်�� မိုှတ�သာာ�ထုာ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��တဲင့်� �မို��ဲန�� ၃၄ �� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� မို�ကရေ��မိုှာကရေ���တ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ အမို�ာ�စီ�၌ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ ကရေဏ္ဍို ၈ ���ဲ�ကရော �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�။ ဤ�မို��ဲန��မို�ာ�ကရေု� UNDRIP ၊ ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ နှှင့််� အဖြ�ာ� အဓာုကရေကရေ��သာာ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�မိုှ ထု�တ�နှ�တ�ေယူူထုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� လို�အပွဲ�သာလို� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�ေန� ဒီီဇိုု�င့်��
�ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ကရေမို��ကရေု� ဘဲကရေ�စီ�ံဆိုန��စီစီ��လိ်လိာေန�အတဲကရေ� 
�မို��ဲန��မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ဆိုု�နှု�င့်�သာကရေ�်သာု�� သာီ�ဖြ�ာ�အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု�သာာ အ�လိ��ပွဲ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်��ကရေု�လိညီ�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ �ဲ�ဖြ�ာ�ထုာ��သာာ ကရေဏ္ဍိုေှစီ���မိုှာ �အာကရေ�ပွဲါအတု�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� - 

၁။ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��
၂။ တန��တူညီီမိုာမိုု �ံစီာ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
၃။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�
၄။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� - သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�
၅။ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��
၆။ �ဖြမိုယူာ၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
၇။ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
၈။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��၏ ပွဲ�ံစီံနှှင့််� ကရေဏ္ဍိုတစီ�����င့်��စီီမိုှ �မို��ဲန�� အမို� ုု �အစီာ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန�အတဲကရေ� နညီ��လိမို��တစီ���လိ�ံ�ကရေု� 
အ�ကရေမို��ဖွဲ့�ဉ်း��ဖွဲ့တ�ရှုုေန� (သာု��မိုဟု�တ� အနညီ��ဆို�ံ� �မို��ဲန��မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ေှ�ဦး�စီဲာ ဖွဲ့တ�ရှုုေန�) အကြုံကရေံဖြပွဲုပွဲါသာညီ�။ ထုု���နာကရေ� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူအ�နဖြဖွဲ့င့််� �မို��ဲန��အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ဆိုု�ေန� သာု��မိုဟု�တ� အ�� ုု �ကရေု�သာာ �ဖြဖွဲ့ဆိုု�ေန� �ေး���ယူ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

အလိာ�တူပွဲင့်� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�၏ စီီစီဉ်း��ေ�သာာ�ထုာ�ပွဲ�ံကရေု� ဖွဲ့တ�ရှုု၍ တကရေွမို��
တ�င့်�ေှု�စီေန� �လိ်လိာထုာ�သာင့််�ပွဲါသာညီ�။ စီီစီဉ်း��ေ�သာာ�ထုာ�ပွဲ�ံကရေု� နာ�လိညီ�ေန�အတဲကရေ� အ�န��ကြီးကရေီ�၊ အ�န��င့်ယူ� ��ါင့်��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� 
ဂရှု�ဖြပွဲု�လိ်လိာပွဲါ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
ဆိုု�င့်�ော ��ါင့်��စီဉ်း��ဲ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ� ဆိုု�င့်�ော ��ါင့်��စီဉ်း��ဲ��အာကရေ�တဲင့်� �တဲ�ေှုနှု�င့်�သာကရေ�်သာု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ���လိ�ံ�တဲင့်�လိညီ�� ဟုု�တစီ�စီ သာညီ�တစီ�စီ �တဲ�နှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ 

 ၂ ၂။  ဆေး�စစးခြေ�်�ာေည်းး� ဖွဲ့�့စည်းး�ပံ�

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ အ��ကရေ�နှှစီ���ကရေ�ကရေု� မိုှတ�သာာ�ေန� လို�ပွဲါသာညီ�။  
၁။ ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�နှှင့််� �မို��ဲန��မို�ာ�၏ �ေှ��နာကရေ�အစီီအစီဉ်း�သာညီ� ဖြပွဲဿနာ၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� လို�ကရေ�၍ စီီစီဉ်း��နော��ထုာ�ဖြ�င့်�� 

မိုဟု�တ�ပွဲါ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ� စီီစီဉ်း��ေ�သာာ�မိုုပွဲ�ံစီံသာညီ� တစီ���နှှင့််� တစီ��� ကရေဲာဖြ�ာ�သာညီ�ကရေု� သာုေှုထုာ�သာညီ်�
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အ�လိ�ာကရေ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�၏ �ယူဘဲ�ယူ� အသာဲာ�အလိာနှှင့််� ကရေု�ကရေ�
ညီီ�စီေန� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ�။ ကရေနဦး��မို��ဲန��အ�� ုု �ကရေု� အဖြ�ာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော�မို��ဲန��မို�ာ�အတဲကရေ� ‘အ�ဖြ��ံ�မို��ဲန��
မို�ာ�’ အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ �မို��ဲန�� ၁ ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ��ဲင့််�အာ� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� သာီ�ဖြ�ာ��ု�သာသာဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ အသာုအမိုှတ� 
ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�’ ဟုူသာညီ်� �မို��ဲန��တဲင့်� အ�ဖြဖွဲ့သာညီ� အကရေယူ�၍ ‘မိုေှုပွဲါ’ ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ�မိုေှုပွဲါကရေ 
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ပွဲါ အဖြ�ာ��မို��ဲန��မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြဖွဲ့သာညီ�လိညီ�� ‘မိုေှုပွဲါ’ ဟုူ၍သာာ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲါမိုညီ�။  

၂။ မို�ာ�စီဲာ�သာာ �မို��ဲန��မို�ာ�နှှင့််� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�သာညီ� အဖြပွဲန�အလိှန� ဆိုကရေ�စီပွဲ��န�ကရေသာညီ�။ ��ါင့်��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ကရေဏ္ဍို
မို�ာ�နှှင့််� �မို��ဲန��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ထုာ��သာာ�လိညီ�� ဤသာညီ�မိုှာ အဆိုု�ပွဲါ ��ါင့်��စီဉ်း�မို�ာ�သာညီ� အဖြပွဲန�အလိှန� ဆိုကရေ�စီပွဲ�
�န��ကရောင့်��ကရေု� ဖြင့်င့်��ဆိုု�ဖြ�င့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူကရေ ဤအ��ကရေ�ကရေု� မိုှတ�သာာ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�နှှင့််� 
တော�စီီေင့်��ေ�အပွဲါအ�င့်� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််�ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� အဖြ�ာ��သာာ 
�မို��ဲန��မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�အတဲကရေ� �ဲ�တမို��သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှု၊မိုေှု) 
အတဲကရေ� အ�ဖြဖွဲ့�ပွဲ�ေန� စီဉ်း��စီာ�ောတဲင့်� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� �မို��ဲန�� ၅ သာညီ� အ�ဖြ��ံကရေ��သာာ�မို��ဲန��
ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�� ုု ��သာာ�မို��ဲန��မို�ာ�မိုှာမိုူ အဖြ�ာ��သာာ �မို��ဲန��မို�ာ�အာ�လိ�ံ�နှှင့််� နှှီ�နှာယူ�ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

က်ဏ္ဍမှား��၊	ကျေးမှာ��့နိ်�မှား��နှာင်််	ရှိာင််�လွှာင််��းက််မှား��

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ပွဲါ အ��ကရောင့်��အောအလို�ကရေ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ထုာ�သာညီ်� ကရေဏ္ဍိုေှစီ���အနကရေ� တစီ���စီီတဲင့်� �မို��ဲန��တစီ�စီ�ံစီီ ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� 
�မို��ဲန��တစီ���စီီသာညီ� ကရေဏ္ဍိုပွဲါအ��ကရောင့်��အောနှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာတစီ�ေပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� အဂ�ါေပွဲ�တစီ���ကရေု� ဦး�တညီ�
�မို�ဖြမိုန��သာညီ�။ �မို��ဲန���အာကရေ�ေှု ‘ေှင့်��လိင့်����ကရေ�’ ဟု� ��ါင့်��စီဉ်း�တပွဲ�ထုာ�သာညီ်� �နောတဲင့်� �မို��ဲန��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အ�ကရော� သာကရေ�ဆိုု�င့်�မိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ရှုု�ထုာင့််�မိုှ အ�သာ�စီုတ�ေှင့်��ဖြပွဲပြီးပွဲီ� ထုညီ်�သာဲင့်��
�ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာ��ကရေ�သာာဓာကရေမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့တ�ရှုုေန�အတဲကရေ� လိမို��ညွှာန��ပွဲ�ထုာ�သာညီ� (�အာကရေ�တဲင့်��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူသာညီ� ေှင့်��လိင့်����ကရေ�ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်�စီကရော�ေပွဲ�ကရေု�မိုဆိုု� ေင့်��နှှီ�ကရေွမို���င့်�နာ�လိညီ�ဖြ�င့်�� မိုေှုပွဲါကရေ အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� 
သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�အ��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�န�� ၃ ကရေု� ဖွဲ့တ�ရှုု�လိ်လိာနှု�င့်�သာညီ�။ ဤစီာ�စီာင့်�၏ အဆို�ံ�သာတ�မိုှ ဆိုကရေ�လိကရေ�
ဖွဲ့တ�ရှုု�လိ်လိာေန� အပွဲု�င့်��တဲင့်�လိညီ�� အသာ�ံ��င့်�မိုညီ်� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၏ လိင့််���မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 

�မို��ဲန��မို�ာ�ကရေု� ‘ေှုသာညီ�/မိုေှုပွဲါ’ �ဖြဖွဲ့ဆိုု�ေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ���မို�ဖြမိုန��ထုာ�ကရော ပွဲထုမိုအကြီးကရေုမို� �ဖြဖွဲ့ဆိုု�ောတဲင့်� ထုု�သာု��အ�ဖြဖွဲ့ကရေု�
သာာ �ပွဲ�အပွဲ�သာင့််��သာာ�လိညီ�� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူအ�နဖြဖွဲ့င့််� စီုတ�ဖြဖွဲ့ာပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��ကုရေ� ၎င့်��အဆိုင့််�တဲင့်�သာာ မိုေပွဲ�တန�်သာင့််�ပွဲါ။ ဥပွဲမိုာ �မို��ဲန�� 
၁ ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� သာီ�ဖြ�ာ� �ု�သာသာဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�’ ဟုူ
သာညီ်� �မို��ဲန��တဲင့်� ကရေနဦး�အ�ဖြဖွဲ့သာညီ� ‘မိုေှုပွဲါ’ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� အ�ဖြဖွဲ့အဖြပွဲညီ်�အစီ�ံမိုှာမိုူ ‘မိုေှုပွဲါ၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� သာီ�ဖြ�ာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� မိုပွဲါေှုပွဲါ၊ သာု��ောတဲင့်� 
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူနညီ��စီ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� ပွဲါေှုသာညီ�’ ဟု� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤ အ�ဖြဖွဲ့အဖြပွဲညီ်�အစီ�ံ��ကရောင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူသာညီ� 
အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ��ကရေ�တစီ���ကရေ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�နှု�င့်�မိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (ဆိုု�လို�သာညီ�မိုှာ 
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူနညီ��စီ�ကရေု� ကရေနဦး�အမိုှတ�အဖြဖွဲ့စီ� မိုှတ�ယူူကရော ပွဲု�မိုု�၍ တုကရေ��သာာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� တု�ကရေ�တဲန��
လိုံ်�ဆိုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�)။ အဖြ�ာ�အ�ဖြဖွဲ့တစီ���မိုှာ ‘ေှုသာညီ�’ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� အ�ဖြဖွဲ့အဖြပွဲညီ်�အစီ�ံမိုှာမိုူ ‘ေှုသာညီ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� မို
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါ’ ဟု� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�။ အ�ဖြဖွဲ့နှှင့််� အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� အပွဲု�င့်��တဲင့်� မိုှတ�တမို��တင့်�ထုာ�ကရော 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ��ေ� အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� အပွဲု�င့်��တဲင့်� အကရေ�ယူ�တ�င့််� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ေ�သာာ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

နှိံင််င်�တ်က်�	စာ�သားတ််မှာာတ််�းက််မှား��နှာင်််	နှိံင််င်�အလွှာိံက််	သား�ဓိက်မှား��

�မို��ဲန��တစီ���စီီေှု ေှင့်��လိင့်����ကရေ�အပုွဲ�င့်��၏ �အာကရေ�တဲင့်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ောတဲင့်� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အ�လိ်အထုအဖြဖွဲ့စီ� 
သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ်� သာာဓာကရေမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� ကရေမိုာာတ�န��ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�မိုှ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ဇိုယူာ�တစီ���ပွဲါေှုသာညီ�။ ပွဲထုမိုဇိုယူာ�တု�င့်�တဲင့်� စီာေးကရေ�စီာတမို��၏ 
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��ါင့်��စီဉ်း�၊ မိုူလိနှု�င့်�င့်ံနှှင့််� ထု�တ�ဖြပွဲန���ကရေညီာသာညီ်�ေကရေ�စီဲ�တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။2 ဒီ�တုယူဇိုယူာ�တု�င့်�တဲင့်� သာာဓာကရေဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�၏ အပွဲု�ဒီ�
အမိုှတ� (နှှင့််� အ�� ုု ��နောမို�ာ�တဲင့်� အ�န��နှှင့််� အပွဲု�ဒီ��ဲ� သာု��မိုဟု�တ� အပွဲု�ဒီ��ဲ�) ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ တတုယူဇိုယူာ�တု�င့်�တဲင့်� သာာဓာကရေ
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�၏ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� စီတ�တထဇိုယူာ�တု�င့်�တဲင့်� အဆိုု�ပွဲါသာာဓာကရေကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ေဖြ�င့်��၏ အ��ကရောင့်��ေင့်��
နှှင့််� သာရှု�ပွဲ�ဖြပွဲလို�သာညီ်� အ��ကရေ�တု��ကရေု� ေှင့်��လိင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 

စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ� သာာဓာကရေမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာနှှင့််� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ� 
အဆိုု�ပွဲါအ�ေ�ဖြပွဲဿနာကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ၎င့်��တု��၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� မိုညီ�သာု�� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�သာညီ�ကရေု� 
နာ�လိညီ��စီေန�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ေန� ေညီ�ေးယူ�၍ ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ���ကရောင့်�� သာတု��ပွဲ�ပွဲါ။ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�
ဖြ�င့်��ကရေု� စီီစီဉ်း��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� ကြုံကရေံဆို�တဲ��တာမိုု ေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဤသာာဓာကရေမို�ာ�အာ� အသာ�ံ���နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�
မို�ာ� မိုဟု�တ�သာညီ�ကုရေ� သာတု��ပွဲ�ပွဲါ။ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု မိုေှု�စီ�ေ�ကရေ�်သာု�� အ�� ုု �အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�တဲင့်� ဘဲ�ံတူညီီမိုုမို�ာ� ေှုနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ�� ုု �
�သာာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� သာာဓာကရေမို�ာ�အေ ဘဲ�ံသာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ��မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��ကရေု� သာု��မိုဟု�တ� �ပွဲ�ထုဲကရေ�
လိာမိုညီ်� အေုပွဲ�အ�ယူာင့်�ကရေု� ဖြမိုင့်��တဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတစီ�����င့်��စီီ၏ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နသာညီ� သာီ�သာန�်ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� 
အ�ေ�ဖြပွဲဿနာတစီ�ေပွဲ�ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုမိုညီ�၊ မိုဖြပွဲုမိုညီ� (နှှင့််� မိုညီ�သာု��ဖြပွဲုမိုညီ�) ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� အဆိုု�ပွဲါနှု�င့်�င့်ံ၏ 
ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ဘဲာင့်�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နတု��ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ 

ကျေးတ့်�ရှိာိ�းက််မှား��နှာင်််	ကျေးဆ�င််ရွှိက််ရှိမှာည်း််လွှာံပုံ်င်နိ်�မှား��

�အာကရေ�ဆို�ံ�တဲင့်� ‘�တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�’ နှှင့််� ‘�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�’ ဟု� ��ါင့်��စီဉ်း�တပွဲ�ထုာ�သာညီ်� ဇိုယူာ�ကရေဲကရေ� အလိဲတ�နှှစီ��� 
ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� �မို��ဲန��အတဲကရေ� အ�ဖြဖွဲ့ကရေု� (ေှုသာညီ�/မိုေှုပွဲါ နှှင့််� အ�သာ�စီုတ�မို�ာ�) �ေ�သာာ��ဖြဖွဲ့ဆိုု�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�သာညီ� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု အ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� အကရေ�ယူ�တ�င့််� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�ပွဲါ သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�(မို�ာ�)ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ�ပွဲါကရေ �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� အပွဲု�င့်��
တဲင့်� �ဖြဖွဲ့ဆိုု�၍ အပွဲု�ဒီ�အမိုှတ�(မို�ာ�) နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�(မို�ာ�)၏ စီာသာာ�အပွဲါအ�င့်�ကရေု� မိုှတ�သာာ�ပွဲါ။ �ေှ��နာကရေ�မိုကရေု�ကရေ�ညီီ�သာာ 
သာု��မိုဟု�တ� ဆိုန�်ကရေ�င့်��န�သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� ပွဲါေှုပွဲါကရေ ၎င့်��တု��ကရေု�လိညီ�� �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� အပွဲု�င့်��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��မိုှတ�သာာ�သာင့််�
သာညီ�။ �မို��ဲန��တစီ���စီီတဲင့်� �မို�ဖြမိုန��ထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ (မို�ာ�) ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေ ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��ဖြပွဲု
သာညီ်� အတု�င့်��အတာအာ� စီုတ�ဖြဖွဲ့ာ��ကရေ�နှှင့််� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်� အဆိုု�ပွဲါအ�ေ�ကရေုစီစနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� သာီ�ဖြ�ာ�အ�ကရေ�အ��မို�ာ�ကရေု� �လိ်လိာ�တဲ�ေှု��ကရေ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာင့််�သာညီ�။ အ�ဖြဖွဲ့အဖြပွဲညီ်�အစီ�ံ
ကရေု� ‘ေှုသာညီ�၊ မိုေှုပွဲါ’ နှှင့််� စီတင့်�၍ ထုု���နာကရေ�တဲင့်� (ကရေ) ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုုဖြပွဲုသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�ပွဲါ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�၊ (�) နှု�င့်�င့်ံ၏ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�န သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမိုဖြပွဲင့်�အ�နအထုာ�ေှု အ�ေ�ဖြပွဲဿနာနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�
သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ�မိုဆိုု�၊ (ဂ) ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုုဖြပွဲုသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
��ကရေ�အာ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�မိုှ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�သာာဓာကရေမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံတကရောစီံသာတ�မိုှတ�
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ဖြဖွဲ့ဆိုု�သာင့််�သာညီ�။ 

အ�ေ�ကြီးကရေီ�ဆို�ံ�အပွဲု�င့်��မိုှာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
စီာသာာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အထုာ� အ�ဖြ�ဖြပွဲု အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�အာ� ဤအပွဲု�င့်��တဲင့်� 
အ�သာ�စီုတ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီသာညီ်� အသာ�ံ�အနှုန��ဆိုု�င့်�ော အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�၊ 
အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�မိုှ နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာထုာ�သာညီ်� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�သာူမို�ာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အဖြ�ာ�
သာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ဖြပွဲုတင့်�ဖြပွဲောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ� တင့်�ဖြပွဲဖြ�င့်��မို� ုု � ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤသာု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�
နှှင့််� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�တဲင့်� စီာ��ုပွဲ��င့်�အဖြဖွဲ့စီ� သာ�ဘဲာတူပွဲါ�င့်�ထုာ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ပွဲါ စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�အာ� လို�ကရေ�နာမိုု
ေှု�စီေန� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်�� 
မိုဟု�တ�ပွဲါကရေလိညီ�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အပွဲု�င့်��တဲင့်� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� အေပွဲ�ဘဲကရေ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� မိုီဒီီယူာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သူာမို�ာ�ကရေ�်သာု�� အဖြ�ာ��သာာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသူာမို�ာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�လိညီ�� 

2 ဥပွဲမိုာ ဘဲောဇိုီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ်�အ��နု�မိုှစီ၍ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမို�ာ� အမို�ာ�အဖြပွဲာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ���်�သာာ�လိညီ�� ၎င့်��

ကရေု� ၁၉၈၈ ��နှှစီ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����်�သာာ��ကရောင့််� စီုစီစီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ဖြ�င့်��နညီ��လိမို��တဲင့်� ‘ဘဲောဇိုီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ၁၉၈၈’ ဟု� ေညီ�ညွှာန��

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ ထု�တ�နှ�တ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�သာညီ� လိကရေ�ေှုအ��နု�ထုု �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ထုာ��သာာ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမို�ာ�အတု�င့်�� ပွဲါေှု

�သာာ�လိညီ�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ်�မိုူလိေကရေ�စီဲ�အတု�င့်�� ဆိုကရေ�လိကရေ�ေညီ�ညွှာန��အသာ�ံ�ဖြပွဲုဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။
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မို�ာ�စီဲာေှုသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ �ေဒီီယူု�ကရေမို�ပုွဲန��မို�ာ�၊ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ���သာညီ� လိူမိုု အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�ပွဲ� မိုညီ�သာု��သာကရေ��ောကရေ�သာညီ�
ကရေု� စီ�ံစီမို���လိ်လိာေန� သာ��တသာနစီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ါဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�အလို��င့်ှာ 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််��အာကရေ� တာ�န�ေှုသာူအောေှုမို�ာ�ကုရေ� တု�ကရေ�တဲန��ေန�အတဲကရေ� ဦး�တညီ��ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�၊ ဌာာ�န 
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အစီု��ေ၏ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�ဆိုန��သာစီ�ဖြ�င့်�� စီသာညီ�တု��ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ�။ 

�မို��ဲန��စီာေင့်��ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်��မို��ဲန��နှှင့််�မိုာ မိုသာကရေ�ဆိုု�င့်�လိာင့်�ပွဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�ကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ သာု��မိုဟု�တ� မိုူ
�ကရေမို��တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သာု��မိုဆိုု� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� 
ေှာ�ဖွဲ့ဲသာင့််�သာညီ�။ ထုု�သာု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �တဲ�ေှုပွဲါကရေ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူသာညီ� မိုှတ�သာာ�၍ �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� နှှင့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�
လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အပွဲု�င့်��တု��ကရေု� ပြီးပွဲီ��ဖြမိုာကရေ��အာင့်� �ဖြဖွဲ့ဆိုု�ောတဲင့်� အဆိုု�ပွဲါဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန� 
သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန�အတဲကရေ� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာင့််�သာညီ�။ 

 ၂ ၃။  ဤေည်းး��များး�အာ� အသံား���ပ�သားးများ�ာ� ထည််းးသွားင်းး�စဥး�စာ�ရ
များည််းး အဓုိကိုအေ�ကိုးများ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါက်ိံ	ဖွဲ့တ််ရှုုေ�င််�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� နယူ�ပွဲယူ�အတု�င့်��အတာ၊ အ��ကရောင့်��အောနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံတု�� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ�ပြီးပွဲီ�      
မိုတူညီီ�သာာ အစီု��ေစီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�တညီ��ထုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� စီီစီဉ်း�ထုာ�ေှုပွဲ�ံမို�ာ�
လိညီ�� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�။ ဤသာု��ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�င့်��သာညီ� မိုတူညီီ�သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�ညွှာန��ဆိုု��နဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� သာာဓာကရေ
အဖြဖွဲ့စီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ သာကရေ�တမို�� (ဥပွဲမိုာ သာကရေ�တမို��ပွဲု�မိုု�ေှညီ��ကရော�သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� 
အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�မိုု�တု��တာင့်��ပြီးပွဲီ� အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုု နညီ��ပွဲါ�သာညီ�)၊ နှု�င့်�င့်ံ၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အစီဉ်း�အလိာနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဓာ�လိ်မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုု (ဥပွဲမိုာ ကရေု�လို�နီဆိုု�င့်�ော အတုတ�သာမိုု�င့်����ကရောင့်��နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော သာု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�) နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမို�ာ�၏ ေလိဒီ�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�
တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု��ထုာကရေ��ံမုိုဖြမိုင့််�မိုာ��သာာ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ��ေ� လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍) ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော မိုတူညီီ�သာာ ��တ�ကရောလိမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 
ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�ကြီးကရေီ�မို�ာ�တဲင့်� �ေ�ဆိုဲ���်သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အ�ကရော� တူညီီသာညီ်� အ�� ုု ��သာာအ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�
�တဲ�ေှုနှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဒီ�တုယူကရေမိုာာစီစီ�လိဲန���တ�မိုှစီ၍ နှု�င့်�င့်ံအမို�ာ�အဖြပွဲာ�သာညီ� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု�ပွဲ�ေန� ����ထုဲင့်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်���်ပြီးပွဲီ� ၂၀၀၀ ��နှှစီ�မိုှစီတင့်�၍ �ေ�ဆိုဲ���်�သာာ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ�လိ�ံ�တဲင့်� လိုင့်� သာု��မိုဟု�တ� ဂ�န�ဒီါ တန��တူညီီမိုာ�ေ�အတဲကရေ� အတု�င့်��အတာတစီ���အထုု အာမို�ံ
�စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� �တဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�သာညီ� အတုတ�ကရောလိ၌ မိုညီ�သာု��လိညီ�ပွဲတ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ���်သာညီ� သာု��မိုဟု�တ� အနာဂတ�တဲင့်� မိုညီ�သာု�� လိညီ�ပွဲတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�ကရေု� 
တစီ���တညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ခြုံ�ုံင့်�ံရှုုဖြမိုင့်�ကရော အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� လိာမို��မိုု��ထုုန���ကရေ�ာင့်��ောတဲင့်� 
(အဖြ�ာ� အ��ကရေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်�) တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော �တေူာ�မို�ာ�၏ အ�န��ကရေဏ္ဍိုကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��
စီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ�။ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�����င့်��စီီသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� အာ�လိ�ံ�ကရေု� အတူတကရေဲ
ဆိုကရေ�စီပွဲ�ဖွဲ့တ�ရှုု၍ အ��င့်����င့်��ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� နာ�လိညီ�သာုဖြမိုင့်�နှု�င့်�ေန�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� တစီ���တညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ခြုံ�ုံင့်�ံရှုုဖြမိုင့်�
ကရော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ���စီီနှှင့််� ဥပွဲ�ဒီ၏ ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု�လိညီ�� နာ�လိညီ�သာုဖြမိုင့်�နှု�င့်�ေန� မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�န လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာတ�မိုှတ�သာညီ်� နုဒီါန�� သာု��မိုဟု�တ� ညွှာန��ကရော���ကရေ�
�ပွဲ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� ၎င့်��တု��သာညီ� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� သာီ�ဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�
ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� မိုေှုပွဲါ။ သာု��ောတဲင့်� အ�ေ�ယူူ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုနှု�င့်�သာည်ီ� ဤအပွဲု�င့်��မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ အဖြ�ာ�
အပွဲု�င့်��မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ�ဖွဲ့တ�ရှုုကရော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�၏ အနှတုမိုေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လိညီ�သာုဖြမိုင့်�၍ ေညီ�ေးယူ�ထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေယူူနှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�
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သာညီ� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ောတဲင့်� ဤစီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု� ေညီ�ညွှာန��ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� အ�ကရောင့်� 
အထုညီ��ဖွဲ့ာ� လို�ကရေ�နာဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� အဆိုု�ပွဲါစီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု�ပွဲင့်� ကရေု��ကရော�နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီပွဲါ တော�စီီေင့်��ေ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း���သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့တ�ရှုုော၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�သာီ�သာန�်ကရေု�သာာ ဖွဲ့တ�ရှုုဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေန� 
အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ထုု�သာု��မိုဖွဲ့တ�ရှုုဘဲ� တော�စီီေင့်��ေ�၏ သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� မိုညီ�သာု��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ကရော ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� တော�ရှု�ံ��တာ�တဲင့်� ေင့်�ဆိုု�င့်��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� မိုညီ�သာူ�ထုံ
တဲင့်� အ�ဲင့််�အာဏ်ာေှုသာညီ�၊ ဤအ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�အတဲကရေ� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
တာ�န�ေှုသာူမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာည်ီ� နယူ�ပွဲယူ�အတု�င့်��အတာသာညီ� ညွှာန��ကရော���ကရေ��ပွဲ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�ကရေ�်သာု�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ အဖြ�ာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုညီ�သာု�� ��တု�ဆိုကရေ��နသာညီ� စီသာညီ�တု��ကရေု� �တဲ��တာဆိုင့်�ဖြ�င့်�ေ
မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� အလိ�ံ�စီ�ံ ခြုံ�ုံင့်�ံဖွဲ့တ�ရှုုဖြ�င့်��အဖြပွဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီဲာ တညီ��ဆိုာကရေ�
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��ကရေု�လိညီ�� သာတု��ပွဲ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ��ပွဲသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အ�� ုု � ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�
အ�ဖြ��ံေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�၊ အ�� ုု �ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� �ဖြမိုယူာ သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု
နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� မိုတူညီီ�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီပွဲါ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောကရေဏ္ဍိုမို�ာ�တဲင့်� ပွဲု�မိုု�
အကရေ�ယူ�တ�င့််� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� တစီ��ါတေံတဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ထုာ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�
ကရေု� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��စီီ၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� အ�� ုု �တဲင့်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ‘အာ�လိ�ံ�အ�ပွဲ�သာကရေ��ောကရေ��သာာ’ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�
��ကရေု�သာာ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ အ�� ုု ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� အဓာုကရေ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�၏ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� အတုအလိင့်��
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� (ယူင့်��တု��ကရေု� တစီ��ါတေံ ‘နညီ��ဥပွဲ�ဒီ’ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ဟု� သာတ�မိုှတ����ဆိုု�သာညီ�) ဆိုု�လို�သာညီ�မိုှာ ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု�ပွဲ�မိုညီ်� နယူ�ပွဲယူ�အတု�င့်��အတာနှှင့််� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�
��မိုှတ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ညီှုနှုင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။  

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အပွဲု�ဒီ�တစီ�ပွဲု�ဒီ�
တဲင့်�သာာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� သာု��မိုဟု�တ� အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�စီဲာတဲင့်� �ဲ�၍�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�မိုာ �ယူဘဲ�ယူ�ဆိုန�
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�သာီ�ဖြ�ာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (နှှင့််� ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ� ေှုသာညီ�၊ မိုေှုသာညီ� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဟုန���ကရေ�ကရေု�ကရေ�ညီီမိုု ေှုသာညီ�၊ မိုေှုသာညီ�) ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်�နှု�င့်�င့်ံ၏ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ တစီ��နောတဲင့်�သာာ ရှုု��ေှင့်��စီဲာ 
‘နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုုနှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� မို�ကရေ�ာ�လိဲန��စီဘဲ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�’ (အ�န�� ၂၊ အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၂၂) ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�ဖြ�င့်��မိုေှု�သာာ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� 
အကရေ�ယူ�တ�င့််� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ နှု�င့်�ကရောောဂဲာ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ�လိညီ�� အလိာ�တူပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အနညီ��င့်ယူ� ပွဲု�မိုု�အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (အပွဲု�ဒီ� ၅)။ မိုကရေ�ဆိုီကရေု� (အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၂ကရေ) နှှင့််� ဘဲု�လိီဗီ�ယူာ� (အပွဲု�ဒီ� 
၃၀) ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အပွဲု�ဒီ�တစီ���တညီ��တဲင့်�သာာ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ�လိညီ�� ဤအပွဲု�ဒီ�မို�ာ�တဲင့်� အဆိုု�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ေှညီ�လိ�ာ�၍ အထုူ�တုကရေ�စီဲာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ 
စီာေင့်��မို�ာ�ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ နှုင့်��ယူှဉ်း��ကရေညီ်�ပွဲါကရေ အီ�ကရေဲ�ဒီါ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ကရေု�လိံဘဲီယူာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတု��သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ��လိာာကရေ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ �ဒီသာ�ံမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၏ တော�ရှု�ံ��တာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်��)။ 

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� ဖွဲ့တ�ရှုုေန�အတဲကရေ� �ေှ�ဦး�စီဲာ �မို��ဲန��၊ ေှင့်��လိင့်����ကရေ�နှှင့််� 
သာာဓာကရေဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�မိုှ အဓာုကရေ စီကရော�လိ�ံ�မို�ာ�နှှင့််� စီကရော�စီ�မို�ာ�ကရေု� မိုှတ�သာာ�၍ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ 
သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ကရေမို��မိုှ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောကရေဏ္ဍိုကရေု� ေှာ�ဖွဲ့ဲပွဲါ။ ဥပွဲမိုာ �မို��ဲန�� ၂၆ သာညီ� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုုအေ ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုမို�ာ�အာ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�’ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ �မို��ဲန��တဲင့်� ‘ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုု’ နှှင့််� ‘ရှုု��ောအသာုပွဲညီာ’ စီ
သာညီ်� အဓာုကရေစီကရော�စီ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ေှင့်��လိင့်����ကရေ�တဲင့်� ‘လိကရေ�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�’ နှှင့််� ‘သာကရေ��မိုဲ�မိုုမို�ာ�’ အပွဲါအ�င့်� အဖြ�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြ�
ေှု�သာာ အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �တဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ�လိ�ံ�သာညီ� တူညီီ�သာာ စီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�
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ကရေု�သာာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�သာညီ်�အတဲကရေ� အဓာုကရေစီကရော�လိ�ံ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်��သာညီ� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အစီဖြပွဲု
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်�တု�င့်� အဖြ�ာ�စီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်���ကရောင့်�� သာတု��ပွဲ�ပွဲါ။ 

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ပွဲါ �မို��ဲန��မို�ာ�သာညီ� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ���တညီ��နှှင့််�သာာ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ�လိညီ�� အ�� ုု ��သာာဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ��န
မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� သာတု��ပွဲ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ �မို��ဲန�� ၈ သာညီ� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။ သာု��ဆိုု�ပွဲါလိာင့်� အ�ထုဲ�ထုဲ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�သာာ သာီ�သာန�်အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ�’ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ အပွဲု�င့်��အမို� ုု �မို� ုု �တဲင့်� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�အမို�ာ�အဖြပွဲာ�ေှုနှု�င့်�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ 
နုဒီါန��တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� သာီ�ဖြ�ာ� အပွဲု�င့်��တစီ�ပွဲု�င့်��တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ေှုနှု�င့်�သာညီ�။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� မိုှတ�သာာ�၍ 
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��၊ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီဖြ�င့်��တု��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�
ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ�� တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��မိုှတ�သာာ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ 

အကျေးရှိ�ေပုံဿနိ�မှား��၏	နိယ််ပုံယ််အတ်ိံင််�အတ်�

ကရေမိုာာတ�န��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��၊ ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်� 
အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံကရေ��သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�လိ��ပွဲ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ေညီ�ေးယူ�၍ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ
နညီ��ကရေု� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ���်ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�� ုု ��မို��ဲန��မို�ာ�သာညီ� အသာစီ��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ� အ�ဖြမိုာကရေ�
အမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� ဦး�တညီ��မို�ဖြမိုန��ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
အမို�ာ�စီ�သာညီ� စီုစီစီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ဖြ�င့်��နညီ��လိမို��ပွဲါ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာအာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�ပွဲ။ အလိာ�တူပွဲင့်� ဆိုန��စီစီ�
�လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��ပွဲါ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာတစီ�����င့်��စီီသာညီ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံတု�င့်��၏ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နနှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုေှုမိုညီ� 
မိုဟု�တ�ဘဲ� နညီ��လိမို��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေင့်�ဆိုု�င့်��နေ�သာာ နှု�င့်�င့်ံမို� ုု �လိညီ�� ေှု
နှု�င့်�သာညီ�။ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုေှုပြီးပွဲီ� 
အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� ၎င့်��တ�ု�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� �လိ�စီာ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုု ေှု�စီေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ်� အောမို�ာ�ကရေု� ကြုံကရေံဆိုဖွဲ့န�တီ�ေန� နညီ��လိမို��တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� အသာ�ံ���သာင့််�သာညီ�။ 

ထုု����ကရောင့််� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�နှု�င့်��စီေန� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�သာညီ� 
မိုုမိုုတု��၏ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုအတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုညီ်� �မို��ဲန��မို�ာ�ကရေု� �ေး���ယူ�နှု�င့်�သာညီ�။ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာတစီ���သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� မိုပွဲါေှုလိာင့်��တာင့်� အဆိုု�ပွဲါဖြပွဲဿနာကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ပြီးပွဲီ� ဟု�တ�သာညီ�၊ မိုဟု�တ�သာညီ� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�အ�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ အဆိုု�ပွဲါဖြပွဲဿနာကရေု� သာာမိုန�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တော�စီီေင့်��ေ�မိုှ စီီေင့်�ထု�ံ�ဖြဖွဲ့င့််�
ဖြဖွဲ့စီ��စီ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��လိမို�� တစီ�စီ�ံတစီ�ောဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုညီ�သာု��အ�ကရောင့်��ဆို�ံ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�မိုညီ�ကရေု� �တဲ��တာကြုံကရေံဆိုေန� 
အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ အောောတု�င့်��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုသာင့််��ပွဲ။

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�� ုု �အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�သာညီ� ဖြပွဲဿနာအသာစီ�မို�ာ�ဟု� ထုင့်�မိုှတ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��
မိုှာ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ကရော အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�ကရေ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� အဖြမိုင့်�သာစီ�ဖြဖွဲ့င့််� ရှုု
ဖြမိုင့်�နှု�င့်��စီေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�လုိ�ေင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုဟု� အပြီးမို�တ�စီ သာတ�မိုှတ�
ရှုုဖြမိုင့်���်�သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� အကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်ဆို�ံ� ဆိုင့်�ဖြ�င့်�
သာ�ံ�သာပွဲ�ပွဲါကရေ ၎င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မိုဟု�တ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အ�ကရော�ေှု အာဏ်ာ
ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ေန�အတဲကရေ� တစီ�မိုူထုူ�ဖြ�ာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ
နညီ��ကရေု� တီထုဲင့်�ဆိုန��သာစီ�မိုုအာ� လိုံ်�ဆိုာ��ပွဲ�ေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ၏ ယူ�င့်�အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� မိုတူညီီ
�သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အစီပွဲ� ုု �မိုုတ�ဆိုကရေ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံသာညီ� ကရေမိုာာ�ပွဲ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�အမို� ုု �အစီာ�တစီ�ေပွဲ�
ကရေု� ပွဲထုမိုဦး�ဆို�ံ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံဖြဖွဲ့စီ�လိာကရော ပွဲု�မိုု�ဆိုန��သာစီ��သာာ တီထုဲင့်�ကြုံကရေံဆိုမိုုမို�ာ�အတဲကရေ� လိမို���ဖွဲ့ာကရေ��ပွဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု�သာု���သာာ အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုု လိဲန�စီဲာကြီးကရေီ�မိုာ�သာညီ်� �ဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�သာာ ဆိုကရေ�နှာယူ��နနှု�င့်�သာညီ�မိုဟု�တ�ဘဲ� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အစီု��ေဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ၊ မိုတူညီီ�သာာ 
အစီု��ေမိုဏ္ဍိုုုင့်�မို�ာ�၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ�အ�ပွဲ� ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ�၊ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
မို�ာ�၊ သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�သာစီ�မို�ာ� ဖွဲ့န�တီ�တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အ�ေ�
ဖြပွဲဿနာမို�ာ�စီဲာနှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�ကရော �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာနှု�င့်�သာညီ�။ 
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ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါက်ိံ	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�စာ�သား��ထက််	ကျေးက်း�်လွှာ့နိ်နိ��လွှာည်း်ေ�င််�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�သာူမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုုေှု�စီေန� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��မိုှာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� အတညီ�ဖြပွဲုဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��ထုကရေ�ပွဲင့်� ပွဲု�မိုု�ရှုုပွဲ��ထုဲ���ကရောင့်�� သာုေှုနာ�လိညီ�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါလိ�ပွဲ�င့်န��တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုုဘဲ�အဆိုင့််�အတန�� ပွဲု�မိုု�အာ�သာာ�သာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တဲင့်��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�အ�ကရော� မိုညီီမိုာသာညီ်� အာဏ်ာဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��သာညီ� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ထုု�သာု���ဖြပွဲာင့်��လိ�ေန�
အတဲကရေ� �ကရောဖြမိုင့််�ပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ��သာာ အ��နု�ကရောလိတစီ��လိာာကရေ� နကရေ�ရှုုင့်��စီဲာ အဖြမိုစီ�တဲယူ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော �ံယူူ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 
အမိုူအကရေ�င့််�ပွဲ�ံစီံ�သာမို�ာ�ကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ပွဲစီ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ 

ဤလိကရေ��တဲ�အမိုှန�တော�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု��
ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုဲမို��မံိုေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ရှုု�ထုာင့််�မိုှ စီုတ�ဖြဖွဲ့ာသာ�ံ�သာပွဲ�
ဖြ�င့်��၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ထုု�ု�ကရေ��စီမိုညီ�မိုဟု�တ�ပွဲါ။ သာု��ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�
နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နကရေု� သာုမို��မိုဲ�သာဲယူ��ု�ကရေ�စီဲာ ထုညီ်�သာဲင့်��ဂရှု�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � မိုဟု�တ�သာူမို�ာ� နှှစီ�မို� ုု �စီလိ�ံ� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေမိုညီ်� အ��ကရောင့်��ဇိုာစီ�ဖြမိုစီ�မို�ာ�စီဲာေှုနှု�င့်��သာာ အ�ကရေ�အ��
မို�ာ�၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံကုရေ� မိုီ��မိုာင့်��ထုု�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲလိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�နှှင့််� 
ယူင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ လိကရေ��တဲ�ဘဲ�အေှုတော�တု��အ�ကရော� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုတု��ကရေု� စီနစီ�တကရေ� 
ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�စီုတ�ဖြဖွဲ့ာေန�အတဲကရေ� နညီ��နာ��မိုှတ��ပွဲ�ေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ၎င့်��တု��၏ လိကရေ��တဲ�ဘဲ�အေှုတော�
ကရေု� နကရေ�န�စီဲာ နာ�လိညီ�သာုေှုနှု�င့်�ေန� သာု��မိုဟု�တ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��ောတဲင့်� အ�ကရေ�အ��ေှုပြီးပွဲီ� အကရေန�်အသာတ�ဖြဖွဲ့င့််�သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �မို�သာင့််��မို�ထုု�ကရေ�သာညီ်� �မို��ဲန��မိုှန�မို�ာ�ကရေု� ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��ကြုံကရေုံ�တဲ��နေ
�သာာ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော အ��ကရောင့်��ေင့်���ံမို�ာ�နှှင့််� ယူင့်��တု��အာ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� အသာ�ံ���နှု�င့်�မိုညီ်� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နညီ��မို�ာ�ကရေု� ကြုံကရေံဆို
�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖြ�င့်��တု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� အ�ထုာကရေ�အကရေူအဖြဖွဲ့စီ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�ေန� ေညီ�ေးယူ�ကရော ဖွဲ့န�တီ�
ထုာ�ပွဲါသာညီ�။ 

 ၂ ၄။  ဆေး�စစးခြေ�်�ာမုျားပြီးပး�ခြေ�များာကိုးပါကို အသံား��ေ�နုို�င်းးပံ�

ဆနိ်�စာစာ်ကျေးလွှာ်လွှာ�ေ�င််�သားည်း်	စာစာ်ကျေးဆ�ဆံ��ေဖွဲ့တ််ေ�င််�မှာဟုံတ််ကျေးပုံ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� မိုညီ�မိုာ�ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ�သာညီ�ကရေု� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�စီုတ�ဖြဖွဲ့ာသာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အာ� �ကရောင့်��စီဲာလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�ကရေု� လိမို��ညွှာန��ပွဲ�
မိုညီ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လိ�ပွဲ�င့်န��စီာေင့်��ကရေ�်သာု�� ဓာမိုာဓာုဋ္ဌာာန�ကရေ�စီဲာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� ေညီ�ေးယူ�ဖွဲ့န�တီ�ထုာ�ဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤနညီ��လိမို��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ ေေှုလိာ�သာာ ေလိဒီ�မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� မိုညီ�မိုာ အဆိုင့််�သာတ�မိုှတ���ကရေ�
ေှုသာညီ�ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံထုကရေ� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�သာညီ�ဟု� 
အနကရေ��ဖွဲ့ာ�ညွှာန��ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�ပွဲါ။ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မိုှာ အ�ထုာကရေ�အထုာ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာဖြ�င့်��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ရှုု�ထုာင့််�မိုှ သာ�ံ�သာပွဲ�၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောနှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ
�ဘဲာင့်�ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��လို�
ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါဆိံင််ရှိ�	က်ိံယ််စာ��ေပုံ�အကျေးရှိ�ဆိံသားးအေဖွဲ့စာ်	ကျေးဆ�င််ရွှိက််ေ�င််�

အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ မိုဟုာဗ��ဟုာတစီ�ေပွဲ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီ
ေန�အတဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� အပွဲု�င့်��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။3 အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူသာညီ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�
သာူ၊ �ေှ��န၊ သာတင့်���ထုာကရေ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ�ေ�ဆိုဲ�သာူ သာု��မိုဟု�တ� စီုတ�ပွဲါ�င့်�စီာ��သာာနှု�င့်�င့်ံသာာ� မိုညီ�သာူပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၌ ၎င့်��ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��န�သာာ အ�န��ကရေဏ္ဍိုအ�ပွဲ� တစီ�စီုတ�
တစီ�ပွဲု�င့်��အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ ဤမိုဟုာဗ��ဟုာကရေု� ��မိုှတ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� �ယူဘဲ�ယူ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေလိာင့်� အဓာုကရေေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�မိုှာ 

3 ဖြဖွဲ့န�် ဖြဖွဲ့��ဖြ�င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လိမို��မို�ာ�အတဲကရေ� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�ေယူူေန� Beetham et al. (၂၀၀၈၊ ၆၀-၆၇) ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ။
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�တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�သာညီ်� အဓာုကရေမိုှတ�သာာ�ဖွဲ့ဲယူ�အ��ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန�နှှင့််� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ထုံ အသာု�ပွဲ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�
သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ မိုှတ�သာာ�ဖွဲ့ဲယူ�အ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုောတဲင့်� ထုု�ောကရေ�မိုုေှု�စီေန�အတဲကရေ� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ��ေ�သာာ�ောတဲင့်� �စီ်စီပွဲ�စီဲာ 
ဂရှု�ဖြပွဲု�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပြီးပွဲီ� ဦး�တညီ�ဖွဲ့တ�ရှုုသူာ(မို�ာ�)၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�နှှင့််� ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ�အာ� နာ�လိညီ�သာုေှုမိုုအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ 
�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဦး�တညီ�ဖွဲ့တ�ရှုုသာူမို�ာ�ကရေု� �ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အမို� ုု �အစီာ�သာ�ံ�မို� ုု � �ဲ�ဖြ�ာ�နှု�င့်�သာညီ� - 

၁။ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီ ��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ��ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၊ ဤအဖွဲ့ဲ��မို�ာ�
အတဲင့်��မိုှ �ကရော�မိုတီဥကရေကဌာမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� အဖြ�ာ��သာာ အဓာုကရေကရေဏ္ဍိုမိုှပွဲါ�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� ��မိုှတ�
သာူမို�ာ�၊

၂။ အေပွဲ�ဘဲကရေ�လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� မိုီဒီီယူာ အပွဲါအ�င့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�သာူမို�ာ�နှှင့််� လိူထု�အဖြမိုင့်�အ�ပွဲ� 
လိာမို��မိုု��မိုုေှုသာူမို�ာ�၊

၃။ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မိုဟု�တ�သာူမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� အ�ထုဲ�ထုဲ ပွဲတ�သာကရေ�ပွဲါ�င့်�သာူမို�ာ�။

�တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဤအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ထုံ ��မိုာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲောတဲင့်� အ�ပွဲ�စီ�အ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ လိ�ပွဲ�နညီ��လိ�ပွဲ�ဟုန� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�
�သာာ�လိညီ�� မိုှတ�သာာ�ဖွဲ့ဲယူ�အ��ကရေ�မို�ာ�၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�နှှင့််� အ��ကရောင့်��အောတု��မိုှာမိုူ ေှင့်��လိင့်��တုကရေ�ကရော တစီ�သာမိုတ�တညီ��ဖြဖွဲ့စီ�
�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�သာညီ�။ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��မိုှ ေေှု�သာာ �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖြဖွဲ့န�်��ဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�
သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�တဲင့်� �တဲ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�သာ�စီုတ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�စီုတ�ဖြဖွဲ့ာ��ကရေ�နှှင့််� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အစီီေင့်��ံစီာ 
ဖြပွဲုစီ��ေ�သာာ�ဖြ�င့်��၊ သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော �ကရော�မိုေှင့်�နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တဲင့်��မိုှ ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�
သာူမို�ာ�ထုံ တင့်�ဖြပွဲဖြ�င့်��၊ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ဖြဖွဲ့င့််� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�အတညီ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ 
မိုှတ�သာာ�ဖွဲ့ဲယူ�အ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� တု��တာင့်��စီဲာ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� မိုူ�ါဒီေှင့်��လိင့်����ကရေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ခြုံ�ုံင့်�ံသာ�ံ�သာပွဲ���ကရေ�မို�ာ�
အာ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီ�င့်�မို�ာ�နှှင့််� မိုီဒီီယူာအတဲကရေ� ဖြပွဲုစီ��ေ�သာာ�ဖြ�င့်��၊ မို�ကရေ�နှှာစီ�ံညီီ �တဲ�ဆို�ံ�ဆိုဲ��နှဲ��ု�င့်��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� �ဒီသာနှတေ
အဆိုင့််�အစီု��ေနှှင့််� အတူတကရေဲ တင့်�ဆိုကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုမို�ာ� စီီစီဉ်း��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�ကရေု� ဦး�တညီ��သာာ လိူမိုုမိုီဒီီယူာနှှင့််� 
သာမိုာ�ရှုု��ကရေ� မိုီဒီီယူာ (�ေဒီီယူု�၊ ရှု�ပွဲ�ဖြမိုင့်�သာံ�ကရော�နှှင့််� သာတင့်��စီာ) ကရေမို�ပွဲုန��မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�စီီစီဉ်း�ဖြ�င့်��တု�� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။
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	၃။	အဓိ�ကစကး�ရှိပုံးများ�း�နိှင််းး	
သားခြေ�းတိုရှိး�များ�း�
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�အာကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုညီ်� အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�သာညီ� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��ကရေု� ခြုံ�ုံင့်�ံနာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန�
အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ�အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ အ��ကရေ�မို�ာ�အနကရေ� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေ�န�ေှု�န�သာာ စီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �မို��ဲန��မို�ာ�မိုှ 
ေှင့်��လိင့်����ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� �မို��ဲန��နှှင့််�ဆိုကရေ�စီပွဲ�၍ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ စီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� အဂ�လိုပွဲ� 
အကရေခောစီဉ်း�အလို�ကရေ� စီီစီဉ်း��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

အေပုံ�သားကျေးာ�	အကျေးရှိ�ယ်းကျေးဆ�င််ရွှိက််ေ�င််�နှာင်််	အထး�အစာီအမှာ�မှား��

အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ‘သာာမိုန�နှှင့််� အလိ�ံ�စီ�ံ 
တန��တူညီီမိုာမိုု’ သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံသာညီ� အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုုေှု�ေ� အ�ဖြ��ံမိုူကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အတညီ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲါကရေ လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�
မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ထုာ�ေှုေန� လို�အပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုေေှု�ေ�အတဲကရေ� လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ� 
�ဖွဲ့ာ�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူေေှုေန� (အဖြပွဲုသာ�ဘဲာဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ� ဟုူ၍လိညီ�� ���ဆိုု�
သာညီ်�) အဖြပွဲုသာ�ဘဲာအ�ေ�ယူူဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ေန�လိညီ�� လို�အပွဲ��ကရောင့်��လို�အပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အစီီအမိုံမို�ာ�တဲင့်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�၊ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ��ေ�၊ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�နှှင့််� 
စီညီ��မို�ဉ်း���ကရေပွဲ�မိုတ��ေ�ဆိုု�င့်�ော စီာေးကရေ�စီာတမို��နညီ��ဟုန�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ အုမို�ောစီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ 
ပွဲညီာ�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�နှု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�၏�န်စီဉ်း�ဘဲ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိညီ�ပွဲတ�နှု�င့်�ဖြ�င့်�� 
အစီေှု�သာာ နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�၊ စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု��ပွဲ��သာာ သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��လိညီ�� ပွဲါ�င့်�ပွဲါသာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အစီီအမိုံမို�ာ�အတဲကရေ� သာာဓာကရေမို�ာ�ကရေု� �အာကရေ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� 
(ကရေ�လိသာမိုဂဂ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ၂၀၀၉၊ ၁၃) – 

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� လိာတ��တာ�ထု�တဲင့်� �ဲ�တမို��သာတ�မိုှတ�
ပွဲါ�င့်��စီဖြ�င့်�� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ ပွဲု�ဒီ� ၁၆)၊

 y အစီု��ေ�န�ထုမို��အဖွဲ့ဲ��၊ စီစီ�ဘဲကရေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၌ တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်�ေန� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အသာု�ကရေ�အ�န���င့်�မို�ာ�ကရေု� �န�ထုမို��သာစီ�အဖြဖွဲ့စီ� ���ယူူဖြ�င့်��၊ 

 y တကရေကသာု�လိ�တကရေ��ောကရေ��နသာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ေအတဲကရေ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ� 
(ပွဲညီာသာင့်�ဆို�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာတ�မိုှတ��ဲ�တမို��မို�ာ�) �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��မို�ာ�အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�အ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊
 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � မိုုသာာ�စီ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေ�လိ�မို�ာ�အာ� စီာသာင့်��ကရေ�ာင့်��သာု�� �စီလိာတ��စီေန�အတဲကရေ� မိုကရေ�လိ�ံ�

ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�သာညီ်� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊ 
 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�ထုု�ောကရေ�စီဲာ ေယူူ�စီနှု�င့်�ေန�

အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ�ဲ�တမို��သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၊
 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ရှုု��ော အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မုိုဓာ�လိ်မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ော လိကရေ�မိုုပွဲညီာမို�ာ�

ကရေု� စီဲန�်လိာတ�ေန�မိုလို�အပွဲ�ဘဲ� အဓာုကရေစီီ�ပွဲဲာ��ေ�စီနစီ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိညီ�ပွဲတ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာစီဲမို��ေညီ�မို�ာ� 
�လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ပွဲ�သာညီ်� သာင့်�တန��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��။ 

က်ိံယ်််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််နှာင်််	က်ိံယ််ပုံိံင််အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဟုူသာညီ� ‘လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�၏ ဘဲ�တဲင့်� �ေး���ယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� 
ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ထုု�သာု�� လိကရေ��တဲ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�စီဲမို��’ ကရေု� ဆိုု�လို�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (Howard-Hassman 2011: 433)။ 
ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� သာီ�ဖြ�ာ�
လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ �ေး���ယူ�မိုုမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဤ
�ေး���ယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ထုု�ောကရေ�စီဲာ လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ်�
�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဖြဖွဲ့င့််� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ပွဲ��စီပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ လိကရေ��တဲ�
ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီသာညီ� (APF and OHCHR 2013: 20)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
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အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ UNDRIP တဲင့်� �နောအနှှံ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ�လိညီ�� အမို�ာ�စီ�ကရေု� အပွဲု�ဒီ� ၃ နှှင့််� ၄ တဲင့်� �တဲ�နှု�င့်�သာညီ�။4 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဟုူသာညီ�မိုှာ အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� သာတ�မိုှတ�အ�ေ�ကုရေစီစမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�တဲင့်� 
မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု� ကရေု�ယူ�တု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ညွှာန��ဆိုု�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�သာညီ� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အ�ဖြ�ဖြပွဲု (ကရေမိုာာလိှညီ်�
�ေီ�သာဲာ�လိ�ပွဲ�င့်န�� သာု��မိုဟု�တ� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� နယူ�ပွဲယူ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�တု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုဖြ�င့်��) 
သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို အ�ဖြ�ဖြပွဲု စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�တဲင့်� �ဒီသာနှတေနယူ��ဖြမို
တစီ���ကရေု� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�ကရော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု�မိုူ လို�ကရေ�နာေန�လို�အပွဲ�သာညီ�။ 

အဖြပွဲညီ်�အ� ကရေု�ယ်ူ��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� ဤနညီ��နှှစီ�မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုနှု�င့်�ပွဲါကရေလိညီ�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��အေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုူ�ါဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��
တု��၏ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုအ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�သာာ �ေး���ယူ�မိုုမို�ာ�အာ� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ထုုပွဲါ�ဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� ပွဲ�ကရေ�ဖြပွဲာ��စီဖြ�င့်�� မိုေှုသာင့််�ဘဲ� 5 အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မိုဟု�တ��သာာ ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�
သာညီ� �ေး���ယူ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ကရေု�ယူ�စီာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ပွဲု�မိုု�သာင့််��လိ�ာ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ��ံယူူ
သာညီ်� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�လို��သာာ သာု��မိုဟု�တ� �မိုဲ�အဘဲသာဖွဲ့ဲယူ� �တဲ������ဉ်း��ကရေပွဲ�ပွဲ�ံမို�ာ�ကရေု� �ေှာင့်��ကရေဉ်း�သာင့််�သာညီ�။ 

စာံကျေးပုံါင််�အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��

စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�ဟုူသာညီ�မိုှာ အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�တစီ���ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အ�ပွဲ�စီ�လို�ကရေ� ေပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ အမို� ုု �သာမိုီ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 
အာ�နညီ����ကရေ�ေှု�သာာ နယူ��ဖြမို�ဒီသာ၌ �နထုု�င့်�သာူဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာတ�မိုှတ��ဲ�တမို��ထုာ�ေှုဖြ�င့်��၊ 
အဖြပွဲုသာ�ဘဲာအ�ေ�ယူူဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�သာူ��န�ထုမို��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မိုှတစီ�ဆိုင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� လိူထု� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�အပွဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။ လိူသာာ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာ�ေ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ောတဲင့်� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ���နှု�င့်�သာညီ�။ ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� UNDRIP ၏ အပွဲု�ဒီ� ၁ တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 6 လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� 
စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�အနကရေ� အမို�ာ�စီ�သာညီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��စီီအတဲကရေ� ဦး�တညီ��ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� စီ��ပွဲါင့်��
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�မိုှာမိုူ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အာ� မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၊ လိူမိုုအသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ� အစီေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့င့််� ရှုုဖြမိုင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲတတ��သာာ��ကရောင့််� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိကရေ��ံေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်��ကရေု� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ ယူ�င့်�ကရေတညီ��ကရေ အ�လိ�အနကရေ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�တာင့်��ဆိုု���်ပြီးပွဲီ� ယူ��အထုု ဆိုကရေ�လိကရေ��တာင့်��ဆိုု��န
ဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�တဲင့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ 
ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ောဓာ�လိ်မို�ာ�ကရေု� အ�ပွဲ�စီ�အလို�ကရေ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� စီ��ပွဲါင့်��၍ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု�� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ 

4 �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်ံ၏ ၁၉၉၆ ��နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ အပွဲု�ဒီ� ၁၅၂ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ - ‘၁။ �ဒီသာနှတေအစီု��ေ၏ ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�မိုှာ 

- (ကရေ) �ဒီသာနှတေအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ�ပြီးပွဲီ� တာ�န��ံမိုုေှု�သာာ အစီု��ေတစီ�ေပွဲ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�၊ (�) အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�အတဲကရေ� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ေေှညီ�တညီ�တံ်နှု�င့်�သာညီ်� နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�၊ (ဂ) လိူမိုုနှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ (ဃ) �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံပြီးပွဲီ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််�ညီီညွှဲတ��သာာ သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ နှှင့််� (င့်) 

�ဒီသာနှတေအစီု��ေ၏ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��အ�ဖြ�ဖြပွဲု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်�လိာ�စီေန� 

တု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�ေန� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ၂။ ဖြမို�နီစီီပွဲါယူ��ဒီသာသာညီ� အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� မိုုမိုု၏ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�နှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� အသာ�ံ��� 

ကြီးကရေုု�ပွဲမို��ေမိုညီ�။’ 

5  ထုု�သာု���သာာဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�၏ သာာဓာကရေမို�ာ�အတဲကရေ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ (၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၂၁-၂၄) ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ။ 
6 အပွဲု�ဒီ� ၁ တဲင့်� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�၊ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို��

နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီတု��တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�

အာ�လိ�ံ�ကရေု� စီ��ပွဲါင့်��၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိအေဖြဖွဲ့စီ��စီ အဖြပွဲညီ်�အ� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�’ ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇)။
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ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ရှုု��ေှင့်��စီဲာဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မိုေှု�သာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဟုူသာညီ� မိုညီ�
သာညီ်�အောဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ မိုညီ�သာညီ�တု��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာညီ�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� ဘဲ�ံတူညီီ�သာာ လိကရေခဏ်ာေပွဲ�
မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ� ေှုပွဲါသာညီ�။ ‘မို�ကရေ��မိုှာကရေ���တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ အမို�ာ�စီ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�၊ 
အစီု��ေအဖွဲ့ဲ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံမို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၊ နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�၏ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 
ယူင့်��တု��ကရေု� တစီ�ဖွဲ့ဲ��တညီ��သာ�ဘဲာဖြဖွဲ့င့််� သာာမိုန� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� ပွဲု�မိုု�
အဆိုင့််�အတန��ဖြမိုင့််�မိုာ��သာာ ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�’ (Bulmer 2014)။ ဤရှုု�ထုာင့််�မိုှ�ကရေညီ်�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီသာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေ�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� 
လိညီ�ပွဲတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� ��မိုှတ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�နှှင့််� လိူထု�ဆိုု�င့်�ောမိုူ�ါဒီကရေု� ��မိုှတ�ေန�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေ�သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� 
�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ပွဲ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အစီု��ေ၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ စီီမိုံဖြ�င့်��နှှင့််� 
ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��တု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� စီာေးကရေ�စီာတမို�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤသာညီ�ကရေု��ကရေ�ာ�လိဲန�၍�ကရေညီ်�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� 
ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� လိကရေ��တဲ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ပွဲ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� သာာဓာကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ��ံ 
စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့်�် အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အ�ု�င့်�အမိုာကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲကရေ� �မိုာာ�မိုှန��ထုာ��သာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��သာဏ္ဍိုာန�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဥပွဲ�ဒီ၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� တစီ�ပြီးပွဲုုင့်�နကရေ� လိညီ�ပွဲတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�
င့်ံနှှင့််� ၎င့်��နှု�င့်�င့်ံေှုဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ဖြမိုင့််�မိုာ�ထုင့်�ေှာ�စီဲာ ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�န�သာာ သာ�ကရေ�တတစီ�ေပွဲ�လိညီ�� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� အဆိုု�ပွဲါနယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ� မို�ာ�
စီဲာပွဲါေှုနှု�င့်�ကရော တစီ��ါတေံတဲင့်� ၎င့်��တု��အ��င့်����င့်�� ပြီးပွဲုုင့်�ဆိုု�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမုိုမို� ုု �လိညီ�� ေှုနှု�င့်�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ နှု�င့်�င့်ံ၏အနာဂတ�အတဲကရေ� 
�မိုာာ�ေညီ���ကရေ�ရှုူပွဲါရှု�ံမို�ာ� ��မိုှတ�ေန� ဖွဲ့ုအာ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ၏ အတုတ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အတဲကရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� �တာင့်��ဆိုု�မိုု
မို�ာ�ကရေု� ဟုန���ကရေ�ညီီညီီ ထုုန���ကရေ�ာင့်��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� �ယူဘဲ�ယူ� ဘဲ�ံလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�
မို�ာ� ပွဲါ�င့်��လိ်ေှု�သာာ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံ၏ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�န�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�
တဲင့်� သာုသာာထုင့်�ေှာ�စီဲာ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�လိညီ�� ေှုနှု�င့်�သာညီ�။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ�အတဲကရေ� တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��နသာညီ်� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ�ေပွဲ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၌ ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုညီ်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
�အာကရေ�တဲင့်� စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� - 

(ကရေ) နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အသုာ�ကရေ�အ�န��အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ�လို�အပွဲ��သာာ ဘဲ�ံတူညီီသာညီ်� စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� �ု�သာသာမို�ာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲု
သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ (�) အဆိုု�ပွဲါအသာု�ကရေ�အ�န��တဲင့်� အဖွဲ့ဲ���င့်�ဖြဖွဲ့စီ�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာစီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ 
(ဂ) ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�ညီီညွှဲတ��သာာ အ��ကရောင့်��ေှုပွဲါကရေ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော လိ�ံခြုံ�ုံမိုုေှု�ေ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 
အင့်�အာ�သာ�ံ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ေန� ကရေတုဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ (ဃ) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာဏ်ာကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� နညီ��လိမို��မို�ာ�နှှင့််� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�ေယူူဖြ�င့်��၊ (င့်) အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�
မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု သာဏ္ဍိုာန�မို�ာ�မှိုတစီ�ဆိုင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏  အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�တဲင့်� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� စီီစီဉ်း�ဖြ�င့်��၊ (စီ) (နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�ကရေု� စီဲမို��ေညီ�ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 
အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််�ကရေု� ကရေန�်သာတ�သာညီ်�) အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��၊ (ဆို) အစီု��ေ 
အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�ကရေု� ပြီးင့်ုမို����မို��စီဲာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ (ဇို) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ�ေ�ယူူ
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� ကြီးကရေုုတင့်��န�်မိုှန��နှု�င့်�ေန�နှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� လိ�ံခြုံ�ုံမိုုေှု�စီေန� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��၊ (ဈ) အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ (ညီ) ဤ
အ�ဖြ��ံစီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန�အတဲကရေ� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ�ပြီးပွဲီ� အာ�လိ�ံ�သာ�ဘဲာတူညီီ�သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��
မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်�� (Ghai 2010: 3)။ 

ယူ�န်��တ�တဲင့်� ကရေမိုာာ�ပွဲ�ေှု ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ အမို�ာ�စီ�သာညီ� စီာဖြဖွဲ့င့််��ေ�သာာ�ထုာ��သာာ စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ခြွ�င့်����ကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အစီစ�ေ�၊ နယူူ�ဇိုီလိန�နှှင့််� ယူူနှု�ကရေ�တကရေ�ကရေင့်��ဒီန� နှု�င့်�င့်ံတု��မိုှာမိုူ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော မိုူ
�ဘဲာင့်�မို�ာ�ကရေု� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာနညီ��လိမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီီမိုံအသာ�ံ�ဖြပွဲု�ကရေသာညီ� (ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာဖြ�င့်�� စီီမိုံ
��ကရေ� ၂၀၁၆)။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� စီာဖြဖွဲ့င့််��ေ�သာာ�သာညီ်� ��တ�တူရှုူ��ကရေ�ကရေု� �ထုာကရေ���င့််�၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
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မို�ာ�သာညီ� အစီု��ေနှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အာ� စီီမိုံေန�အတဲကရေ�  အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�နှှင့််� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�ကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု လိကရေ��ံထုာ�သာညီ�ဟု� မိုှတ�ယူူနှု�င့်�သာညီ�။ 

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	တ်ည်း်ကျေးဆ�က််က်းင်််သားံ��ေ�င််�

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��သာညီ� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သာီ�သာန�်ထုကရေ� 
ပွဲု�မိုု�ရှုုပွဲ��ထုဲ�’သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကုရေ� နာ�လိညီ�ေန�အတဲကရေ� ‘ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဟုူသာညီ်� 
�ေ�သာာ�ထုာ��သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�နှှင့််� ယူင့်��စီာသာာ�မိုှ �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�တညီ�ပြီးမို��စီေန� 
ထုုန��သာုမို���ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုအ�လိ်မို�ာ�အ�ကရော� ကရေဲာဖြ�ာ�မိုု’ ကရေု� ရှုုဖြမိုင့်�နှု�င့်�ေန�နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�နှှင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုု
အ�လိ်မို�ာ� နှှစီ�မို� ုု �စီလိ�ံ�ကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�အတဲကရေ� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ� (Ghai and Galli 2006: 9)။ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� IDEA ကရေ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�မိုှာ - 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ဟုူသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူ တစီ�ဦး�တစီ�ဖွဲ့ဲ��ကရေ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� 
အစီု��ေ စီနစီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ��မိုှတ�ထုူ�ထုာင့်�ကရော လို�ကရေ�နာကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲု၍ တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��
ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��သာညီ� အ��နု��ကရောဖြမိုင့််�စီဲာယူူ၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ�သာာ 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အဖြပွဲင့်� အစီု��ေနှှင့််� မိုသာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�လိညီ�� ��တု�ဆိုကရေ�
ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဤသာု��ရှုုဖြမိုင့်�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
စီာသာာ�ကရေု� အ�ု�င့်�အမိုာဖြဖွဲ့စီ�တညီ�လိာသာညီ�ထုု ဖြပွဲုစီ�မိုဲမို��မိုံကရော အဆိုု�ပွဲါဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�၏ ယူ�တူု�ဗဒီနှှင့််� သာတ�မိုှတ�
ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုမို�ာ� လိကရေ��တဲ��ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ�စီေန� ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ေသာညီ်� ဆိုင့််�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ဟု�ပွဲင့်� 
သာမို�တ�နှု�င့်��သာာ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲသာညီ�။ (Ghai and Galli 2006: 9)။ 

International IDEA သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အသာဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� ဥပွဲ�ဒီ၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �ပွဲါင့်��စီညီ��ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��သာညီ်� အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်�
ပြီးပွဲီ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှု�သာာ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ဟု� ယူူဆိုရှုုဖြမိုင့်�ကရော ယူင့်��ထုကရေ� နယူ�ပွဲယူ�ပွဲု�မိုု�ကရေ�ဉ်း���ဖြမိုာင့်���သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ 
�ေ�ဆိုဲ���မိုှတ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့််� တူညီီဖြ�င့်��မိုေှုဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�သာညီ� အ�ပွဲ���ုပွဲ�သာူလိူတန��စီာ�၏ (အမို�ာ�
အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခအ�ဖြ�အ�နမို�ာ�၌ စီီစီဉ်း��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုဲ��နှဲ��ု�င့်��မို�ာ�တဲင့်� အစီဖြပွဲုသာညီ်�) အ
�လိာာ်�ပွဲ� ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�မိုှ စီတင့်�ပြီးပွဲီ� မိုုမိုုတု��၏ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု� (ဖြပွဲန�လိညီ�)သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�အတဲကရေ� �ပွဲါင့်��စီညီ��
လိာ�ကရေသာညီ်� မိုတူညီီကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ ဘဲကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု� အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်��စီကရော ၎င့်��တု��၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမိုှ
တစီ�ဆိုင့််� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်လိာသာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
စီာသာာ�အာ� အတညီ�ဖြပွဲုဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ်�အ��နု�၌ အဆို�ံ�သာတ�ဖြ�င့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� ယူင့်��အာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ� သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ��စီေန� မိုဲမို��မိုံ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အသာဲင့်� ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��ကရေု� �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�ေန�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှု�ကရေ�စီေန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာညီ်� အဖြ�ာ�ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�
မိုုမို�ာ�သာညီ�လိညီ�� ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ စီနစီ�သာစီ�ကရေု� မိုမိုှုတ�မိုသာ�န� လို�ကရေ�နာ
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှုသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နကရေု� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖွဲ့န�တီ�ေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ စီာေးကရေ�စီာတမို��သာီ�သာန�်ဖြဖွဲ့င့််� 
လိ�ံ�လိာကရေ�မိုုမိုေှု��ကရောင့်�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေ အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့က််ဒါရှိယ််နှာင်််	ဗဟုိံ�း�ပုံ်က်ိံင််မှာုကျေးေဖွဲ့ကျေးလွှာ့�်ထ��ကျေးသား�	စာနိစာ်မှား��

ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှှင့််� ဗဟုု���ုပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု�ဖြဖွဲ့�လိာာ်ထုာ��သာာ စီနစီ�မို�ာ�တဲင့်� အာဏ်ာမို�ာ�နှှင့််� တာ�န�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဆိုင့််�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ
အဆိုင့််� အစီု��ေမို�ာ�အ�ကရော� �ဲ����ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ကရေု� စီံသာဏ္ဍိုာန�
�အာကရေ� နုမို်�ကရေ��သာာ�လိညီ�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� စီနစီ�မို�ာ�တဲင့်� ဤသာု���ဲ���ော၌ တော��င့်�အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ��သာာ 
�ဒီသာနှတေအဆိုင့််�ယူူနစီ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အစီု��ေမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ�ဒီသာ
မို�ာ�၏ အစီု��ေမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ �ဲ����ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ပွဲ�ံမိုှန�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အဆိုင့််�တစီ�ဆိုင့််�စီီ၌ �ဲ����ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�
သာညီ်� အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� အတုအကရေ�မို�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အာဏ်ာမို�ာ� (‘ကြွကရေင့်���သာာအာဏ်ာမို�ာ�’) ကရေု� မိုညီ�သာညီ်�
အဆိုင့််�မိုဆိုု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ မိုညီ�သာညီ်�အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�သာညီ� အဓာုကရေအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််� သာု��မိုဟု�တ� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ မိုူ�ကရေမို���ေ�ဆိုဲ�
သာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ�မိုှာ ကြုံကရေုံ�တဲ��နေသာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာကရေု� အထုု�ောကရေ�ဆို�ံ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�
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အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာစီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�သာညီ� မိုညီ�သာညီ်�အဆိုင့််�၌ေှုသာညီ�၊ အ�ေ� ဖြပွဲဿနာသာညီ� နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံလိ�ံ�အ�ပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� 
သာီ�ဖြ�ာ�ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုတစီ���အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ� စီသာညီ�တု�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ �ယူဘဲ�ယူ�ဆိုု�ေ�သာာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�အစီု��ေ၏ 
�င့်��င့်ဲေှာ�ဖွဲ့ဲနှု�င့်�စီဲမို��သာညီ� ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�မိုာ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တန��တူညီီမိုာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အဓာုကရေ
�သာာ်��ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ကရေ�န��မိုာ�ေ� �စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုနှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�ကရေ�်သာု�� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� �န��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� 
အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ� ပွဲု�မိုု�မို�ာ�ဖြပွဲာ�စီဲာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််� အစီု��ေမိုှာမိုူ ၎င့်��တာ�န�ယူူ�န�်�ဲ��နသာညီ်� လိူထု�
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� တ�ံ�ဖြပွဲန��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီဲမို�� ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�မိုာ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� မို
တူညီီ�သာာ အစီု��ေအဆိုင့််�မို�ာ�အ�ကရော� အာဏ်ာမို�ာ��ဲ���ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်��7 သာု��မိုဟု�တ� အာဏ်ာမို�ာ�
နှှင့််� တာ�န�မို�ာ� �ဲ���ောတဲင့်� လိမို��ညွှာန��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� �ဒီသာနှတေ အစီု��ေအဆိုင့််�မို�ာ�၏ ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�ဖြ�င့်��8တု�� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤ အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရော
ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� 
အ�န��ကရေဏ္ဍိုနှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နနှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�တု��ကရေု� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�မိုှာ လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ��စီဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေအ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ� အတဲကရေ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� 
စီီစီဉ်း��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန� �တေူာ�မို�ာ�ကရေု� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေအဆိုင့််�တစီ���ထုံ ‘တာ�န��ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�’�လိ် ေှုသာညီ�။ ဤအတဲကရေ� 
တာ�န��ပွဲ�အပွဲ��ံထုာ�ေသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� အစီု��ေအဆိုင့််�မိုဆိုု�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ပွဲ�ံမိုှန�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အတညီ�ဖြပွဲုကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤအ�ေ�ဖြပွဲဿနာကရေု��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� တစီ���
တညီ���သာာ နညီ��လိမို��ဟုူ၍ မိုေှု�ပွဲ (အ�န�� ၄ မိုှ �မို��ဲန�� ၂၈ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ လိကရေ��တဲ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံအမို�ာ�စီ�၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�/ဗဟုု�အဆိုင့််� အစီု��ေကရေ ကရေု�င့်�တဲယူ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ� ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�
�ကရေသာညီ�။ ဤသာတ�မိုှတ���ကရေ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံအလို�ကရေ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�င့်��မိုေှုသာင့််� ဟုူ
သာညီ်� အယူူအဆိုနှှင့််� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� 
�ဘဲ�ဆိုီ�ေန�ကရော �စီာင့််��ေှာကရေ�လို�ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�၌ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေ ပွဲု�မိုု�ထုု�ောကရေ�နှု�င့်�သာညီ� ဟုူသာညီ်� အယူူအဆို�ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

သား�မှာနိ်နှာင်််	အလွှာံ��စာံ�	တ်နိ်�တ်းည်းီမှာ့မှာု

သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုု ဟုူသာညီ�မိုှာ လိူတု�င့်��ကရေု� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� ညွှာန��ဆိုု�သာညီ်� အဓာုကရေ အ�ဖြ��ံ
မိုူတစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ဤတန��တူညီီမိုာမိုု အမို� ုု �အစီာ�အတဲကရေ� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲောတဲင့်� (ကရေ) 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ��သာာ �ု�သာသာမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�
သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� (�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုဖြပွဲု�ေ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�)၊ နှှင့််� (�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မိုဟု�တ�သာူ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
��ကရေ�မို�ာ� (တန��တူညီီမိုာ�ေ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�) ဖြဖွဲ့င့််� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�လ်ိေှုသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� တန��တူညီီမိုာမိုုေပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုအာ� တာ�ဖြမိုစီ�ဖြ�င့်�� (သာု��မိုဟု�တ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု မို�ံေပွဲု�င့်��ဲင့််�) နှှင့််� နီ�ကရေပွဲ�စီဲာ ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာ
မိုုသာညီ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ�ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� သာတ�မိုှတ�လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတု�င့်�� လိ�ပွဲ�ကရေု�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� (တော�မိုာတပြီးပွဲီ� တန��တူ
ညီီမိုာ�သာာ ဥပွဲ�ဒီလိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��) စီသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�စီဲာကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန�အတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�
ဦး�ကရေု� ောဇို�တ�မိုုကရေ���လိဲန�သာညီ�ဟု� စီဲပွဲ�စီဲ�ထုာ�ပွဲါကရေ ၎င့်��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ဟု�တ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုဟု�တ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ�
�စီ တော�မိုာတ�သာာ ရှု�ံ�တင့်�စီစီ��ဆို�ဖြ�င့်��ကရေု� တန��တူညီီမိုာ ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

7 ဆိုူဒီန�နှု�င့်�င့်ံ၏ ၂၀၀၅ ��နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ အပွဲု�ဒီ� ၂၅(ဂ) ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ - ‘အစီု��ေအဆိုင့််�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�၌ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

�ဲ���ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာေမိုညီ� - … (ဂ) ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�၏ သာ����မို��သာာကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ 

လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ�န��ကရေဏ္ဍိုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��’။

8 �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေနှု�င့်�င့်ံ၏ ၁၉၉၆ ��နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ အပွဲု�ဒီ� ၁၅၂ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ - ‘၁။ �ဒီသာနှတေအစီု��ေ၏ ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�မိုှာ - (ကရေ) 

�ဒီသာနှတေအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ�ပြီးပွဲီ� တာ�န��ံမိုုေှု�သာာ အစီု��ေတစီ�ေပွဲ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�၊ (�) အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ေေှညီ�တညီ�တံ်နှု�င့်�သာညီ်� နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�၊ (ဂ) လိူမိုု�ေ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�

ေန�၊ (ဃ) �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံပြီးပွဲီ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််�ညီီညွှဲတ��သာာ သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ နှှင့််� (င့်) �ဒီသာနှတေအစီု��ေ၏ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��အ�ဖြ�ဖြပွဲု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်�လိာ�စီေန� တု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�ေန� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ၂။ ဖြမို�နီစီီပွဲါယူ�

�ဒီသာသာညီ� အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� မိုုမိုု၏ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�နှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�

ဆိုု�င့်�ော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� အသာ�ံ��� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��ေမိုညီ�။’
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�့�ေ���ဆက််ဆ�ေ�င််�ဟုးသားည်း်	အာယ််နိည်း်�။
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဟုူသာညီ�မိုှာ ေညီ�ေးယူ�ဆိုနှဒပွဲါေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုပွဲါေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�၏ ပွဲ�ဂဂလိ 
လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� အ��ကရောင့်��အ��ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ရှုုဖြမိုင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�
အဖြဖွဲ့စီ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ� မိုကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� �န�ထု�ပွဲ��န�ပွဲု��မို�ာ�၊ �တေူာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ကရေ�အ��မို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ပွဲါ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� 
သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�ကရေ ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ�ေဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တဲင့်��မိုှ အဖြ�ာ�သာူမို�ာ� ေယူူနှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��
မို�ာ�၊ အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� အာ�သာာ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ပွဲါ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�ကရေ လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူ�ဲင့််� မိုေှုဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� ကရေန�်သာတ�၍သာာ ေယူူနှု�င့်�ဖြ�င့်�� စီသာညီ�တု�� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာသာညီ�။ အ�ပွဲ�စီ�တစီ���နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�ဖြ�င့်��သာီ�သာန�်��ကရောင့််� 
�ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ�သာာ ပွဲ�ဂဂလိ လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ရှုုဖြမိုင့်�ဖြ�င့်��သာညီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်��မို�ဖြမိုာကရေ�ဟု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ်�အ�ဖြ�အ�န အလိဲန�ေှာ�ပွဲါ�ပြီးပွဲီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�၏ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� စီဲမို��
�ဆိုာင့်�ေညီ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ရှုုဖြမိုင့်�ဖြ�င့်��မိုှာမိုူ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဟု� သာတ�မိုှတ��ံေနှု�င့်��ဖြ� အလိဲန�နညီ��သာညီ�။ 
ေင့်��ဖြမိုစီ� - ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံ တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�တဲင့်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�၊ Andrews v Law Society of British Columbia၊ 
[1989] 1 SCR 143

အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုဟုူသာညီ်� သာ�ဘဲာတော�သာညီ� သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုုထုကရေ� �ကရေ�ာ�လိဲန�၍ အတုတ�မိုှ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု
မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူဖြ�င့်��၊ ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ဘဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� ေင့်�ဆိုု�င့်�ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� 
နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆုို�င့်�ော အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�။ အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�
အာ��ပွဲ��သာာ စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�တဲင့်� အ�ပွဲ�စီ�တစီ���၏ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နနှှင့််� လိကရေ�ေှုအ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�
တု��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ကရော အဆိုု�ပွဲါအ�ပွဲ�စီ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�တန��တူညီီမိုာ�သာာ စီမိုှတ�တစီ���သာု�� ပွဲု���ဆိုာင့်��ပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� စီညီ��မို�ဉ်း��
စီညီ��ကရေမို��ကရေု� လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲ မိုဲမို��မိုံ��မိုှတ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုသာညီ� သာီ�ဖြ�ာ�စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�၏ 
အကရေ� ုု �ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ�သာာ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�လိ��ပွဲ�ဦး�တညီ�ကရော လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အ�ကရော� 
မိုတူညီီကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� စီနစီ�အသာ�ံ��� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��၊ ��န�လိှပွဲ�ထုာ�ေှုဖြ�င့်��နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�
�ဖြမို�ပွဲ�မိုှ �မိုာင့်��ထု�တ�ကရော �ဖြမိုသာုမို��ဆိုညီ��ဖြ�င့်��တု��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုုသာညီ� 
သာမိုု�င့်����ကရောင့်��တစီ��လိာာကရေ�ေှု ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အနှု�င့်�ကရေ�င့််�ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ကရေညီ်�ရှုုကရော အဆိုု�ပွဲါသာမိုု�င့်��
��ကရောင့််� အ�� ုု ��သာာအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�သာညီ� တော�မိုာတမိုုမိုေှု�သာာ စီမိုှတ�မို�ာ�၌ တညီ�ေှု�နေသာညီ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ အလိ�ံ�စီ�ံ
တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� လို�ကရေ�နာသာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသာင့်�ယူူောတဲင့်� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� 
အတာ�အဆိုီ�မို�ာ� (ဘဲာသာာစီကရော� အ�ကရေ�အ��ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�)၊ ပွဲ�ဂဂလိုကရေ လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� အာဏ်ာလိကရေ�ကရေု�င့်�ေှု နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ောထုူ�
မို�ာ�တဲင့်� ဆိုကရေ�လိကရေ�ောထုူ�တု��ော၌ ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�ကုရေ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ဤအတာ�အဆိုီ�မို�ာ�ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ�
�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� အစီု��ေ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ောထုူ��နော
မို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�အ�ေအတဲကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� သာီ�သာန�်�ဲ�တမို�� ��န�လိှပွဲ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေ�်သာု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တစီ�စီ�ံတစီ�ောကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုညီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိကရေ��တဲ�ဘဲ�အေှုတော�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ အ�ဲင့််�  
အလိမို��မို�ာ�အာ� တန��တူညီီမိုာ လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူနှု�င့်��ေ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုာ�သာာ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ� ေလိဒီ�မို�ာ� ေေှု�ေ�တု��ကရေု� ေညီ�ေးယူ�
ဦး�တညီ�သာဖြဖွဲ့င့််� သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုုထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ဘဲကရေ�စီ�ံဖြပွဲညီ်�စီ�ံ�သာာ တန��တူညီီမိုာမိုု သာ�ဘဲာတော�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�ပွဲ�စီ�တစီ�စီ�
သာညီ� အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုု မိုေေှုပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�၌ တန��တူညီီမိုာ ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��သာညီ�ပွဲင့်� ေညီ�မိုှန��သာညီ်� အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�
ေလိဒီ�မို�ာ� �ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာ�စီမိုညီ�မိုဟု�တ�ဘဲ� အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုှာ အဆိုု�ပွဲါအ�ပွဲ�စီ�သာညီ� တန��တူညီီမိုာမိုုမိုေှုဖြ�င့်��ကရေု� ကရေနဦး�ကရေပွဲင့်� ေင့်�ဆိုု�င့်�
ကြုံကရေုံ�တဲ��နေဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်�အတဲကရေ� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�နညီ��တူ လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်��
တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ� မိုဟု�တ��ပွဲ။ ဥပွဲမိုာ တကရေကသာု�လိ�တစီ���သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�ကရေု� တန��တူညီီမိုာဆိုကရေ�ဆိုံကရော �ကရေ�ာင့်���င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� တူညီီ�သာာ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ�၊ 
သာု��ောတဲင့်� �ကရေ�ာင့်���င့်��ဲင့််��လိာာကရေ�ထုာ�သာူ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�နှှင့််� 
နှုင့်��ယူှဉ်း�ပွဲါကရေ မိုူလိတန��နှှင့််� အလိယူ�တန���ကရေ�ာင့်��မို�ာ�တဲင့်� တကရေ��ောကရေ�ပွဲညီာသာင့်�ယူူကရော ထုူ��ွန��အာင့်��လိ်လိာနှု�င့်�သာညီ်� 
အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� အကရေန�်အသာတ�ဖြဖွဲ့င့််�သာာ ေယူူနှု�င့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ �ကရေ�ာင့်���င့်��ဲင့််��လိာာကရေ�ထုာ�သာူ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� တကရေကသာု�လိ��င့်��ဲင့််� �လိာာကရေ�ထုာ���နု�တဲင့်� လို�အပွဲ���ကရေ�ပွဲု�မိုု�မို�ာ�ဖြပွဲာ��နမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ၎င့်��တု��၏ �ကရေ�ာင့်���င့်��ဲင့််�ေေှုမိုု
နှုန��ထုာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � မိုဟု�တ�သာညီ်� �ကရေ�ာင့်���င့်��ဲင့််��လိာာကရေ�ထုာ�သာူမို�ာ�နှှင့််� မိုတူညီီနှု�င့်��ပွဲ။ 

ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�၌ တန��တူဆိုကရေ�ဆိုံ�သာာ သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုုသာညီ� တန��တူညီီမိုာမိုေှု�သာာ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�ေလိဒီ�မို�ာ�ကရေု� 
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�ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ�စီသာညီ်�အဖြပွဲင့်� အမိုှန�တကရေယူ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�အာ� ပွဲု�မိုု�ထုု�ု�ကရေ��စီကရော ၎င့်��တု��ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ�ေ
သာညီ်� တန��တူမိုညီီမိုာမိုုကရေု� ပွဲု�မိုု�တဲန��အာ��ပွဲ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ အထုကရေ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ်� သာာဓာကရေကရေ�်သာု��ပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တကရေကသာု�လိ�တကရေ��ောကရေ�ပွဲညီာသာင့်�ယူူသာညီ်� နှုန��ထုာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�နှှင့််� တူညီီနှု�င့်�
ဖြ�င့်��မိုေှုပွဲါကရေ ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� တညီ�ပြီးမို��သာာ အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ေေှုေန� မိုေှာ�ဖွဲ့ဲနှု�င့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေနှု�င့်�ကရော ဆိုင့်��ေ�မိုဲ��တမိုုနှှင့််� ပွဲု�မိုု�
ဆိုု��ေးာ��သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�ေလိဒီ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ေနှု�င့်�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�
အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ� အကရေန�်အသာတ�ေှု�နပွဲါကရေ ၎င့်��တု��၏ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ� ပွဲညီာသာင့်�ယူူ�ေ�အတဲကရေ� အကရေ�န�အကရေ��ံနှု�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� 
တန��တူမိုညီီမိုာမိုုနှှင့််� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�မိုု သာံသာောစီကရေ��န��ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�လိညီ�ပွဲတ��စီမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�နှှင့််� သာဲယူ��ု�ကရေ��သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ� အမို�ာ�အဖြပွဲာ���ကရောင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း�ပွဲါကရေ တန��တူညီီမိုာမိုုမိုေှု�သာာ အ�ဖြ�အ�နသာု�� ကရေ��ောကရေ��နသာညီ�။9 ဤအ��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� (ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�
နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� တော��င့်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�မိုဖြပွဲုဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီဲမို���ဆိုာင့်�နှု�င့်�ေညီ�မို�ာ�နှှင့််�
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ သာုလိ�ကရေ�နှှင့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုသာုစီုတ�မိုှဖြဖွဲ့စီ��စီ တော��သာယူူဆိုသာတ�မှိုတ�ဖြ�င့်��၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဖြပွဲု�သာာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ မိုူ�ါဒီ
မို�ာ�၊ စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� ယူင့်��တု��အာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� စီသာညီ်� ပွဲ�ံစီံသာဏ္ဍိုာန�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေ�သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ော 
အာ�နညီ����ကရေ� နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� တန��တူမိုညီီမိုာ�သာာသာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ဓာ�လိ်ရှုု��ောနှှင့််� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော �ံယူူရှုုဖြမိုင့်���ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ဤအ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� အကရေ�ုံ��င့်�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှုနှှင့််� ရှုု�ကရေ��တ�သာကရေ��ောကရေ�မုိုမို�ာ�မိုှာမိုူ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�န အလို�ကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�
သာညီ�။ ဤ�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုပွဲ�ံစီံမို�ာ�သာညီ� အဖြပွဲန�အလိှန�သာကရေ��ောကရေ�ကရော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ေယူူနှု�င့်�သာညီ်� 
အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�နှှင့််� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� ကရေန�်သာတ�ကရော ၎င့်��တု��၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ� ��မိုှတ�၍ ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� 
စီဲမို��ေညီ�ကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��သာညီ� ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ အသာကရေ�အေးယူ�၊ 
လိုင့်�စီုတ�တုမို��ညွှဲတ�မိုု၊ ဂ�န�ဒီါ�ု�သာသာ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အဆိုင့််�အတန��နှှင့််� မိုသာန�စီဲမို��ဖြဖွဲ့စီ�မိုု စီသာညီ်� အဖြ�ာ��သာာအ��ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံသာညီ်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� ပွဲ�ံစီံမို�ာ�နှှင့််�လိညီ�� �ပွဲါင့်��စီညီ��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� နုမို်�ပွဲါ�မိုုကရေု� 
ပွဲု�မိုု�နကရေ�ရှုုင့်���စီကရော ၎င့်��တု��၏ တန��တူညီီမိုာမိုု ေေှု�ေ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ��ံစီာ�နှု�င့်��ေ�တု��အတဲကရေ� ဦး�တညီ� �လိာာကရေ�
လိှမို��ောတဲင့်� ပွဲု�မိုု�မို�ာ�ဖြပွဲာ��သာာ အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လိာ�စီသာညီ�။ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� ပွဲ�ံစီံမို�ာ� ဤသာု���ပွဲါင့်��စီညီ��ဖြ�င့်��ကရေု� 
အထုပွဲ�ကရေဲမို���ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဟု� ေညီ�ညွှာန��သာ�ံ�နှုန��သာညီ�။

အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � မိုဟု�တ�သာူမို�ာ� အ�ကရော�ေှု 
သာမိုု�င့်����ကရောင့်��ဆိုု�င့်�ော၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ဤကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�နှှင့််� �ေး���ယူ��ဲင့််�တု��ကရေု� 
ကရေန�်သာတ�ေန�မိုလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဘဲ� ����ထုဲင့်��ပွဲ�ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� 
အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုအတဲကရေ� ေှင့်��လိင့်����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ဖွဲ့တ�ရှုုေန� အ�န�� ၄ မိုှ �မို��ဲန�� ၅ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ။ 

ကျေးက်�င််�စာ့�ကြိုက်ိ�တ်င််အသားိကျေးပုံ�၍	လွှာ့တ််လွှာပုံ်ကျေးသား�	သားကျေးာ�ထ��ကျေးတ်�င််���ေ�င််�	(FPIC)

(လိမို���ဖွဲ့ာကရေ�လိ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အမို� ုု �သာာ�ဥယူ�ာဉ်း� နယူ�နုမိုုတ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အထုဲတ�အဖြမိုတ� �နောမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာစီ� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဘဲာသာာစီကရော� မိုူ�ါဒီသာစီ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲုဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� အစီေှု
သာညီ်�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�ောတဲင့်� သာု��မိုဟု�တ� စီီမိုံ
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�ထုံမိုှ �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ�
�သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� (FPIC) ကရေု� ၎င့်��တု���ေး���ယူ��န�်အပွဲ�ထုာ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ေယူူေန� �တေူာ�
ေှုသာညီ�။ ၎င့်��သာညီ� သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ��ပွဲ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� �တေူာ�သာီ�သာန�်ထုကရေ� �ကရေ�ာ�လိဲန�ပြီးပွဲီ� 
ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အေ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု မိုစီတင့်�မိုီ သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ါဒီကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ�မို�ဖွဲ့ာ�မိုီ (ကြီးကရေုုတင့်�)၊ မိုုမိုုထုံတဲင့်�ေှု
သာညီ်� �နာကရေ�ဆို�ံ�ေ သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� အသာု�ပွဲ�ကရော (�ကရောင့်��စီဲာအသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��)၊ ဖွဲ့ုအာ��ပွဲ�မိုုမို�ာ� မိုေှုဘဲ� 

9 မိုူ�ါဒီ၊ �ံယူူ��ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြပွဲုအမူိုတစီ���သာညီ� အတုအလိင့်�� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုေှု�သာာ�လိညီ�� �ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာ�သာာ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�ေလိဒီ�သာညီ� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ထုု�ု�ကရေ��စီပွဲါကရေ သာဲယူ��ု�ကရေ�၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု�ဖြမိုာကရေ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အလိ�ပွဲ�ေှင့်�တစီ�ဦး�သာညီ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� မိုဟု�တ�သာူမို�ာ� နှှစီ�မို� ုု �စီလိ�ံ� လို�ကရေ�နာေန�လို�အပွဲ�သာညီ်� အလိ�ပွဲ�အတဲကရေ� သာတ�မိုှတ���ကရေ�တစီ���ကရေု� 

ထုာ�ေှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��သာတ�မိုှတ���ကရေ�ကရေု� ဖြပွဲညီ်�မိုီေန�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ပွဲု�မိုု��ကရေ���သာညီ�။ ထုု�လို�အပွဲ���ကရေ�သာတ�မိုှတ�မိုုအတဲကရေ� 

လိကရေ��ံနှု�င့်�ဖွဲ့ဲယူ� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဖြပွဲေှင့်��လိင့်����ကရေ�မိုေှုပွဲါကရေ သာဲယူ��ု�ကရေ�၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု�ဖြမိုာကရေ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။
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(လိဲတ�လိပွဲ��သာာ) သာ�ဘဲာရှုု��ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��သာာ�ပွဲဲင့််�လိင့်��စီဲာ ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေ
မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ‘သာ�ဘဲာတူညီီမိုု’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�အေ ဤ ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ�လိ�ံ�
သာညီ� တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ော ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််� 
�ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ�� ၂၀၀၅၊ အပွဲု�ဒီ� ၅၆)။ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�
�ဖြမိုယူာနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကုရေ� အသာ�ံ�မိုဖြပွဲုမိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံမိုှ ကြီးကရေုုတင့်�သာ�ဘဲာတူညီီမိုု 
�တာင့်���ံေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်��ကရေု� ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ (ILO ၁၉၈၉ - အပွဲု�ဒီ� ၆ နှှင့််� ၁၆) နှှင့််� UNDRIP (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇ - 
အပွဲု�ဒီ� ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၉၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၂) တု��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ FPIC သာညီ� ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ���
ဖြ�င့်��နှှင့််� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်�လိညီ�� အကရေ�ုံ��င့်�ပြီးပွဲီ� (International IDEA: 2014: 48) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ော�ဆို��ါ�မို�ာ�နှှင့််� အသာုပွဲညီာတု��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တဲင့်�လိညီ�� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�။ FPIC အေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�သာာ စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��မို�ာ� အာ�လိ�ံ�တု��ကရေု� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�
ဖြ�င့်��၊ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ �စီာင့််��ကရေညီ်��လိ်လိာဖြ�င့်��နှှင့််� အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာင့််�ပြီးပွဲီ�    
(ဩစီ�တ�လိ� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �ကရော�မိုေှင့်� ၂၀၁၀၊ ၂၅) အ�ေ�ကြီးကီရေ�သာညီ�မိုှာ ဤအ��ကရေ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�
နှှင့််� မိုညီ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ�မိုုမိုဆိုု�တဲင့်�လိညီ�� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�။ 

လွှား�အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��

ICERD (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၆၅)၊ ICCPR (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၆၆ကရေ) နှှင့််� ICESCR (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၆၆�) တု��အဖြပွဲင့်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�
ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို�� (UDHR၊ ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၄၈) လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
အဓာုကရေစီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ကရော �လိ�စီာ�မိုု�ပွဲ�၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�
ပြီးပွဲီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ်� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။10 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဤ
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမို�ံေဘဲ� ေယူူကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာင့််�သာညီ�။ ဤ အဓာုကရေလိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� လိူမိုု
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တဲင့်��မိုှ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ကရေ �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဟု� နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�လိညီ�� ေှုသာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ အမို� ုု �သာမိုီ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�သာာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�မိုှ အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�သာညီ� 
၎င့်��တု��၏�ု�သာသာမို�ာ�အေ �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�နှု�င့်��စီေန� အလိဲန�အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ 
ဆိုု�လို�သာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အမို� ုု �သာမိုီ� သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� တစီ�ဦး� ေေှုနှု�င့်��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အမို� ုု �သာာ�တစီ�ဦး� ေေှုနှု�င့်�သာညီ�မို�ာ�နှှင့််� အနညီ��င့်ယူ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�နှု�င့်�သာညီ�။

အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ကရော ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ� 
(�အာကရေ�တဲင့်��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲင့်��ေှု 
ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ပွဲါင့်��စီညီ��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�လို�ကရေ�နာမိုညီ်� ကရေတုကရေ�တ�
ကရေု� ပွဲု�မိုု��ု�င့်�ပြီးမို��စီနှု�င့်�သာညီ�။ မိုညီ�သာညီ်�လူိပွဲ�ဂဂုုလိ�မိုဆိုု�သာညီ� ၎င့်���နထုု�င့်�သာညီ်�နှု�င့်�င့်ံေှု နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေတုကရေ�တ��ံထုာ�သာညီ်� 
လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ထုာ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ�င့်�
သာညီ်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု�လိညီ�� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာင့််�သာညီ�။ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အတု�င့်�� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��ေှု တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�တဲင့်� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�အ�ေ�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု၊ မိုေှုမိုှာမိုူ နှု�င့်�င့်ံအလို�ကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ� (အ�န�� ၄ မိုှ 
�မို��ဲန�� ၃၂ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။

ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	လွှားမှား�ိ�မှား��

နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�သာု�� တကရေ��ောကရေ�လိာ�ကရေ�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�သာညီ� 
အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံအာ�လိ�ံ�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်�ပြီးပွဲီ� တုတုပွဲပွဲသာတ�မိုှတ�
ထုာ�ကရော နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�တစီ�ေပွဲ�အာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ေန� ဖြင့်င့်��ဆိုန��ကရေပြီးပွဲီ� ထုု�သာု��

10 အဖြ�ာ� ပွဲင့်�မို လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�မိုှာ ညီှဉ်း��ပွဲန��နှှုပွဲ�စီကရေ�မိုုနှှင့််� အဖြ�ာ� ေကရေ�စီကရေ�၍ လိူမိုဆိုန��သာာ သာု��မိုဟု�တ� လိူ�ဂ�ဏ်�သာု

ညီှုု�နှဲမို���စီ�သာာ ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု သာု��မိုဟု�တ� အဖြပွဲစီ��ပွဲ�မိုု ဆိုန�်ကရေ�င့်�တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ေ� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၊ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၊ 

�ေ့��ဖြပွဲာင့်��လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�နှှင့််� မိုုသာာ�စီ��င့်�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၊ 

လိူမို� ုု �အာ�လိ�ံ�ကရေု� တော�မို�်��ုပွဲ��နှှာင့်��ံေမိုုမိုှ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၊ နှှင့််� မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။
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�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��အစီာ� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � တစီ�����င့်��စီီအ�နဖြဖွဲ့င့််� မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�လို�သာညီ်� ဆိုနှဒေှုဖြ�င့်��နှှင့််� 
ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်��’ ကရေု� အ�လိ�အနကရေ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်�ကရေသာညီ� (APF and OHCHR 2013: 6)။ ထုု����ကရောင့််� ‘ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�အတဲကရေ� အာ�လိ�ံ�ကရေ သာ�ဘဲာတူညီီလိကရေ��ံထုာ�ကရော ဥပွဲ�ဒီအေ စီညီ���နှှာင့်�မိုုေှု�သာာ 
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ� မိုေှု�ပွဲ၊ သာု��ောတဲင့်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီေန�အတဲကရေ� ကရေမိုာာအနှှံ�၌ ဘဲ�ံ
တူညီီစီဲာ အသာ�ံ�ဖြပွဲု�လိ်ေှု�ကရေ�သာာ သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ေှုသာညီ�။ ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ သာညီ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲဿနာကရေု� 
��ဉ်း��ကရေပွဲ�ောတဲင့်� လိကရေ��တဲ�ဆိုန��သာာ ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လိမို��ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အဖြဖွဲ့စီ� �ု�သာသာ
သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� ဓာမိုာဓာုဋ္ဌာာန�နှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိဓာုဋ္ဌာာန� သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (ILO ၁၉၈၉၊ အပွဲု�ဒီ� ၁ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 
ဤသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �အာကရေ�ပွဲါအတု�င့်�� အကရေ�ဉ်း����ုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ� -

ပုံံဂ္ဂဂလွှာဓိိဋ္ဌာ�နိ်	သားတ််မှာာတ််�းက််မှား�� ဓိမှာာဓိိဋ္ဌာ�နိ်	သားတ််မှာာတ််�းက််မှား��

ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	
လွှားမှား�ိ�မှား��

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တစီ�
မို� ုု �မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ
သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��

လိကရေ�ေှု နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နယူ�နုမိုုတ�ကရေု� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်��၊ ကရေု�လို�နီဖြပွဲု
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���နု�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ
အတဲင့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဆိုု�ပွဲါ ပွဲထု�ီ�ဒီသာအတဲင့်�� အ�ဖြ��� 
�နထုု�င့်���်�ကရေသာူမို�ာ�ထုံမိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဥပွဲ�ဒီအေ မိုညီ�သာု��ပွဲင့်� သာတ�မိုှတ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အနကရေ� အ�� ုု � သာု��မိုဟု�တ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
ဆိုကရေ�လိကရေ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ကရေ�င့််�သာ�ံ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။

ရှုိံ�ရှိ�မှား�ိ�နှ့ယ််စာံမှား�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တစီ�
မို� ုု �မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ
သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��

၎င့်��တု��၏ လိူမိုု�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�ဖြ�အ�န
မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��မိုှ အဖြ�ာ� လိူထု�အသာု�ကရေ�အ�န�� 
အစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�နှှင့််� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�။

၎င့်��တု��ကရေု� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ထု�ံ�တမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ော 
ဓာ�လိ်မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ� 
စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� အဖြပွဲညီ်�အ� ဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�
�စီ ထုုန��သာုမို���ကရေပွဲ�မိုတ�သာညီ�။ 

လိူနညီ��စီ�မို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� ကြီးကရေုုတင့်�တာ�ဆိုီ��ေ�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ� ဆိုပွဲ��ကရော�မိုေှင့်�၏ အထုူ�
အစီီေင့်��ံစီာတင့်�သာဲင့်��သာူကရေ ဖြပွဲုစီ���်သာညီ်� Martinez Cobo �လိ်လိာ��ကရေ�11 တဲင့်�လိညီ�� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုအတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန�
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� အဆိုု�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ� (Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၇၉) – 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမိုုအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၊ လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�ဟုူသာညီ�မိုှာ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ကရေ����ကရေ�ာ�
သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်�� မိုတု�င့်�မိုီ၊ ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုတု�င့်�မိုီ ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� အ�ဖြ����နထုု�င့်���်�ကရေသာညီ်� လိူမိုု
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ထုံမိုှ နှှီ�နှာယူ�ဆိုင့်��သာကရေ�လိာကရော ဤပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� သာု��မိုဟု�တ� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်���သာာ 
ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� မို�ကရေ��မိုှာကရေ�အ��နု�၌ �နထုု�င့်�လိ�ကရေ�ေှု�ကရေသာညီ်� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ အဖြ�ာ��သာာ အစီ�အဖွဲ့ဲ��
မို�ာ�နှှင့််� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�ဟု� မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� သာတ�မိုှတ�ထုာ��ကရေသာူမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ လိကရေ�ေှုအ��နု�တဲင့်� ၎င့်��တု��သာညီ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��အတဲင့်��၌ လိူဦး��ေနညီ��ပွဲါ��သာာ အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�သာာ တညီ�ေှု�နပြီးပွဲီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုပွဲ�ံစီံမို�ာ�၊ လိူမိုု
ဆိုု�င့်�ောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ကရော ယူ�င့်�လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဆိုကရေ�လိကရေ�
တညီ�ေှုနှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအဖြဖွဲ့စီ� ၎င့်��တု��၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ��ု�သာသာတု��ကရေု� 

11 လိူနညီ��စီ�မို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� ကြီးကရေုုတင့်�တာ�ဆိုီ��ေ�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ဆိုပွဲ��ကရော�မိုေှင့်�ကရေ ဌာာ

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� �လိ်လိာ��ကရေ�တစီ�ေပွဲ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� အကြုံကရေံဖြပွဲု��်သာညီ်� ၁၉၇၀ ��နှှစီ�တဲင့်� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ပွဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော �လိ်လိာ��ကရေ�အတဲကရေ� အဓာုကရေ အလိှညီ်�အ�ဖြပွဲာင့်��တစီ��� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ��်သာညီ�။ ဤ

�လိ်လိာ��ကရေ�ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� အီ�ကရေဲ�ဒီါမိုှ အထုူ�အစီီေင့်��ံစီာတင့်�သာဲင့်��သာ ူJosé R. Martínez Cobo ကရေု� �န�်အပွဲ�တာ�န��ပွဲ���်သာညီ�။ ၎င့်��၏ 

အပြီးပွဲီ�သာတ�အစီီေင့်��ံစီာကရေု� ဆိုပွဲ��ကရော�မိုေှင့်�ထုံသာု�� ၁၉၈၁ မိုှ ၁၉၈၄ အထုု တင့်�သာဲင့်����်ပြီးပွဲီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၁၄ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ) ၁၉၈၇ ��နှှစီ�တဲင့်� ပွဲ�ံနှှုပွဲ�

ထု�တ�����်သာညီ�် ၎င့်��၏ နုဂ�ံ���ုပွဲ��ကရောကရေ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ� (Martínez Cobo 1987) သာညီ� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ�

�နေသာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� ကရေ�လိသာမိုဂဂကရေ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ောတဲင့်� အ�ေ�ပွဲါသာညီ်� မိုှတ��ကရေ�ာကရေ�တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ 

(ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၇ကရေ)။
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ထုုန��သာုမို��၊ ဖွဲ့န�တီ�ကရော အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို���ပွဲ�ေန� �ု�င့်�မိုာစီဲာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ထုာ��ကရေသာညီ�။ 
အဆိုု�ပွဲါအစီီေင့်��ံစီာတဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု�လိညီ�� ေှင့်��လိင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၈၀) – 

�အာကရေ�ပွဲါအ��ကရေ�မို�ာ�အနကရေ� တစီ��� သာု��မိုဟု�တ� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု�သာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� �ကရောဖြမိုင့််���်ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� 
အတုတ�ကရောလိမိုှသာညီ� ယူ�� ပွဲစီစုပွဲါန�ကရောလိအထုု ဆိုကရေ�စီပွဲ�နှှီ�နှာယူ�မိုုေှုပွဲါကရေ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ဆိုင့်��သာကရေ�နှှီ�နှာယူ�မိုုေှု
သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ� - 
(ကရေ) ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�တဲင့်� သာု��မိုဟု�တ� အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��တဲင့်� အ�ဖြ���

�နထုု�င့်�ဖြ�င့်��၊
(�) ဤ�ဖြမိုမို�ာ�တဲင့်� မိုူလိအ�ဖြ����နထုု�င့်���်သာူမို�ာ�နှှင့််� တူညီီ�သာာ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� မို� ုု �ရှုု��မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာဖြ�င့်��၊
(ဂ) �ယူဘဲ�ယူ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုပွဲ�ံစီံ သာု��မိုဟု�တ� သာီ�ဖြ�ာ� သာတ�မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ� (ကရေု��ကရေဲယူ� ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ ရှုု��ောမို� ုု �

နှဲယူ�စီ�စီနစီ��အာကရေ�တဲင့်� �နထုု�င့်�ဖြ�င့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အသာု�ကရေ�အ�န��တစီ���တဲင့်� အဖွဲ့ဲ���င့်�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��၊ 
�တ�စီာ�ဆိုင့်�ယူင့်�ဖြ�င့်��၊ အသာကရေ��မိုဲ� �မို���ကရေ�ာင့်��မိုု�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� နညီ��လိမို��၊ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုပွဲ�ံစီံ)

(ဃ) ဘဲာသာာစီကရော� (တစီ���တညီ���သာာ ဘဲာသာာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော� အဖြဖွဲ့စီ� ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �နအုမို�၌ 
သာု��မိုဟု�တ� မိုုသာာ�စီ�တဲင့်��၌ ဆိုကရေ�သာဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု�ောတဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� ကရေ�င့််�သာာ�ကရေ�ဘဲာသာာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 
အဓာုကရေအသာ�ံ�ဖြပွဲု�ကရေ�သာာ၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုလို��ကရေ�သာာ၊ ကရေ�င့််�သာာ�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ၊ �ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ကရေ�သာာ 
သာု��မိုဟု�တ� သာာမိုန� ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ��စီ)၊ 

(င့်) တု�င့်��ဖြပွဲညီ�အတဲင့်��ေှု အ�� ုု ��သာာ �နော�ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� သာု��မိုဟု�တ� ကရေမိုာာ�ပွဲ�ေှု အ�� ုု ��သာာ �ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� �နထုု�င့်�
ဖြ�င့်��၊

(စီ) အဖြ�ာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ�။ 
�နာကရေ�ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ‘“ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��” ဟုူသာညီ်� သာ�ဘဲာတော�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန�အတဲကရေ� သာုေှုသာ�ဘဲာ�ပွဲါကရေ�

ထုာ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� (ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော ကရေွမို��ကရေ�င့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� ပွဲညီာေှင့်�အသာု�ကရေ�အ�န���င့်�မို�ာ� 
အပွဲါအ�င့်�) ယူ�န်��တ� နှု�င့်�င့်ံတကရော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော ကရေွမို��ကရေ�င့်�သာူမို�ာ�ကရေ ထုညီ်�သာဲင့်��သာတ�မိုှတ�ထုာ��ကရေသာညီ်� 
အ��ကရေ�’ အ�� ုု �ကရေု� ကရေ�လိသာမိုဂဂ၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ�� ဥကရေကဌာ-အစီီေင့်��ံစီာတင့်�
သာဲင့်��သာူ Erica-Irena A. Daes ကရေ �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�တင့်�ဖြပွဲ��်သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၆�၊ အပွဲု�ဒီ� ၆၉) – 

(ကရေ) ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုတစီ���တဲင့်� အ�ဖြ����နထုု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ယူင့်��အာ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ကရောလိအာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ေှ�ဦး�စီဲာ 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊

(�) ဘဲာသာာစီကရော�၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ောဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုနှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ ကရေ�န�ထု�တ�လိ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� 
နညီ��လိမို��မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ�မိုုကရေု� 
ဆိုကရေ�လိကရေ�တညီ�တံ်�စီေန� ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊  

(ဂ) အဖြ�ာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေ သာီ�ဖြ�ာ�ကဲရေ�ဖြပွဲာ�သာညီ်� လိူမိုုအစီ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��အဖြပွဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ 

(ဃ) လိကရေ�ေှုအ��နု�တဲင့်� ဆိုကရေ�လိကရေ�ကြုံကရေုံ�တဲ�ေဖြ�င့်�� ေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ တု�ကရေ��ု�ကရေ� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�
�ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��၊ ပွဲု�င့်�နကရေ��ဖြမို�ပွဲ�မိုှ �မိုာင့်��ထု�တ�ကရော �ဖြမိုသာုမို��ဆိုညီ��ဖြ�င့်��၊ ��န�လိှပွဲ�ထုာ�ေှုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ�ေဖွဲ့ူ�ဖြ�င့်��။ 

သာု��ောတဲင့်� ဥကရေကဌာ-အစီီေင့်��ံစီာတင့်�သာဲင့်��သာူကရေ ‘ဤအ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� အာ�လိ�ံ�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� ဘဲကရေ�စီ�ံ
ဖြပွဲညီ်�စီ�ံ�သာာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�၍မိုေဘဲ� ထုု�သာု��ေညီ�ေးယူ�ဖြ�င့်��လိညီ�� မိုဟု�တ�’ သာညီ်� အ��ကရောင့်��ကရေု� အ�လိ�
အနကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်ပြီးပွဲီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၆�၊ အပွဲု�ဒီ� ၇၀) အဖြ�ာ�တစီ��နောတဲင့်� ‘ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�
ကရေ သာတ�မိုှတ��ပွဲ�သာညီ်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ���ကရောင့််� ဆိုင့်��ေ�ဒီ�ကရေခမို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ�ေပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ ဟု� မိုှတ���ကရေ�ဖြပွဲု��်ကရော 
(ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၅၊ အပွဲု�ဒီ� ၆) တစီ��ါတေံတဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု� လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ�ပွဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မို�ံေသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို� ုု �
လိညီ�� ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��အာ� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ေန� အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုညီ်� မိုညီ�သာညီ်�အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�
��ကရေ�မိုဆိုု�ကရေု� ကြုံကရေံဆို�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ောတဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါအနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�နှှင့််�အညီီ �ု�သာသာဖြပွဲုမိုညီ�၊ မိုဖြပွဲုမိုညီ�ကရေု� 
�ေး���ယူ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ေှုသာင့််�သာညီ�။ 

နှိံင််င်�တ်က်�	ဥပုံကျေးဒါ
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်�စီု��သာညီ်� စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံတု�င့်��၏ ဥပွဲ�ဒီသာညီ� 
နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�နှှင့််� ��တု�ဆိုကရေ��နသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� �ဒီသာတဲင့်�� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ ဆိုကရေ�စီပွဲ� 
�စီာင့််��ကရေညီ်�ကရေဲပွဲ�ကရေ��ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� �ဒီသာတဲင့်�� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ��သာာ တော�စီီေင့်��ေ�
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ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�သာညီ� ကရေမိုာာလိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံယူနှတော�မို�ာ� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ထုာ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ပွဲါ�င့်��သာာ နှု�င့်�င့်ံတကရော ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�နှှင့််� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုေှုေမိုညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�၊ ထု�တ�ဖြပွဲန���ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ�၊ အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��ကရေ�င့််��တ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� စီညီ���နှှာင့်�မိုုမိုေှုဘဲ� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��
မိုဟု�တ�သာညီ်� ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ‘လိကရေ��တဲ�အ�ေ�မိုယူူနှု�င့်��သာာ ဥပွဲ�ဒီ’ ေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�လိညီ�� ေှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��သာညီ�လိညီ�� 
ကရေမိုာာလိ�ံ�ဆိုု�င့်�ောအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�ကရေု� ဆိုန�� 
စီစီ��လိ်လိာော၌ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ�။ 

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံထုာ�ကရော �မို��ဲန��
တစီ���စီီ၌ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မိုှာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လိမို��ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�
အသာ�ံ���နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�ေန� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

ဗဟုံဥပုံကျေးဒါစာနိစာ်နှာင်််	ဓိကျေးလွှာ်ထံ��တ်မှာ်�ဥပုံကျေးဒါ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ရှုု�ထုာင့််�မိုှ ဆိုန��စီစီ��သာာအ�ါ ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� 
ရှုုပွဲ��ထုဲ��သာာအ��ကရေ�တစီ���မိုှာ ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော နှု�င့်�င့်ံတစီ���တဲင့်� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု��သာာ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုု�လို�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အဖြပွဲင့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ဘဲာသာာ�ေ�ဥပွဲ�ဒီတု��
ကရေ�်သာု�� အဖြ�ာ�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ကရေ�င့််�သာ�ံ�လို�ကရေ�နာသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံအမို�ာ�အဖြပွဲာ�တဲင့်� ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� လိကရေ�ထုပွဲ�ထုုမို��ဖြမိုာ�ဖြ�င့်��၊ အုမို��ထုာင့်�ဖြပွဲတ�စီ�ဖြ�င့်��၊ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� ပွဲ� ုု ��ထုာင့်��ဲင့််�နှှင့််� 
အ�မိုဲဆိုကရေ��ံဖြ�င့်��ကရေ�်သာု�� မိုုသာာ�စီ��ေ�ော ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� ဘဲာသာာ�ေ�ဥပွဲ�ဒီ သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုနှှင့််�အညီီ 
တော�စီီေင့်�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ ဥပွဲ�ဒီကရေဲ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ� စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� အပြီးပွဲုုင့်�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ သာီ�ဖြ�ာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�စီနစီ�မို�ာ�တဲင့်� �ပွဲါင့်��စီညီ��ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု � အသာု�ကရေ�အ�န���င့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� (ဥပွဲမိုာ လိကရေ�ထုပွဲ� ထုုမို��ဖြမိုာ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ�)  မိုညီ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�အာ� အသာ�ံ���
လို�သာညီ�ကရေု� �ေး���ယူ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်�မိုူ ထုု�သာု�� �ေး���ယူ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� မိုေှု�ပွဲ။ အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�အတဲကရေ�သာာ အကရေ�ုံ��င့်��သာာ�လိညီ�� အ�� ုု �
�သာာအ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ�စီ��င့်� မိုဟု�တ�သာူမို�ာ�အတဲကရေ�ပွဲါ အကရေ�ုံ��င့်�နှု�င့်�သာညီ�။

အ�� ုု ��သာာ �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု��သာာ ဥပွဲ�ဒီေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ� ေှု�နသာဖြဖွဲ့င့််� ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီ စီနစီ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ကရော နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီအဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�ဥပွဲ�ဒီေင့်��ဖြမိုစီ�မိုှာ ဘဲာသာာ�ေ�ဥပွဲ�ဒီ ဖြဖွဲ့စီ��နနှု�င့်�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��ဖြ�တစီ���မိုှာ 
ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုကရေု� ဥပွဲ�ဒီအာ�လိ�ံ�၏ ေင့်��ဖြမိုစီ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ကရော နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�သာူမို�ာ�ကရေပွဲင့်� 
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ော၌ ဘဲာသာာ�ေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဤသာု���သာာ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ� အမို� ုု �အစီာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� နကရေ�ရှုုင့်��စီဲာ သာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�
�သာာ��ကရောင့််� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၌ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�
ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �မို��ဲန��မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� တော�စီီေင့်��ေ�အာဏ်ာ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ေှုဖြ�င့်�� နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော 
၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�အတဲကရေ� လိမို��ညွှာန�မိုု �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ အ�ထုဲ�ထုဲညီီလိာ�ံ ၂၀၀၉၊ အပွဲု�ဒီ� ၇၈-၈၂)။ 
အထုူ�အစီီေင့်��ံစီာတင့်�သာဲင့်��သာူကရေ �အာကရေ�ပွဲါအတု�င့်�� ေှင့်��လိင့်��တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� - 

ဗဟု��ါဒီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� အ�လိ�အနကရေ�ထုာ�သာညီ�မို�ာ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�
သာူမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�သာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�အာ� လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေသာူမို�ာ� အဖြဖွဲ့စီ�သာာ မိုဟု�တ�ဘဲ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု��သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��သာညီ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� �ု�သာသာကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လိ�
ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ယူ��အ�ါ၌ တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �စီ�ံ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ �ပွဲါင့်��စီ��နထုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံအဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��စီီ၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�၊ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
(ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၉)

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တော�မိုာတမိုု ေှာ�ဖွဲ့ဲောတဲင့်� ပွဲထုမိုဦး�စီဲာ 
(သာု��မိုဟု�တ� တစီ���တညီ���သာာ) ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ်� တော�စီီေင့်�မိုုဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ကရေ��လိကရေ�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဗဟု�
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ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ��သာာနှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာော၌ ဘဲာသာာ�ေ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��
ဥပွဲ�ဒီတု��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� မိုညီ�သာု��ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏�ါစီဉ်း�
နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အထုဲတ�အဖြမိုတ�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့စီ�ကရော အဖြ�ာ�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�၏ အထုကရေ�တဲင့်�ေှုပြီးပွဲီ� 
၎င့်��တု��အာ�လိ�ံ�ကရေ လို�ကရေ�နာကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ်� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�သာညီ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��၏ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�အာ� 
အဖြ�ာ�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� အပြီးပွဲုုင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေသာညီ� (သာု��မိုဟု�တ� ဩဇိုာ�ံ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေသာညီ�) ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�
သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဓာုကရေအ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�၏ အ�နအထုာ�နှှင့််� သာကရေ��ောကရေ�မိုုနယူ�ပွဲယူ�၊ မိုတူညီီ�သာာ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� မိုညီ�သာု�� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�တု��ကုရေ� အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ��ံအဆိုင့််� သာုေှုနာ�လိညီ�
ထုာ�ေန�လိညီ�� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််� အမို� ုု �သာာ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဥပွဲ�ဒီ (သာု��တညီ��မိုဟု�တ�) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီသာညီ� ယူှဉ်း�တဲ� 
တညီ�ေှုနှု�င့်�ကရော တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ� တစီ���နှှင့််�တစီ���အ�ကရော� တစီ�သာမိုတ�တညီ�� မိုညီီညွှဲတ�မိုု 
အလိဲန�အမို�ာ�အဖြပွဲာ� �ပွဲ�ထုဲကရေ�မိုလိာ�စီဘဲ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� မို�ကရေ�နှှာသာာ�ပွဲ�သာညီ်� စီီေင့်���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�  ��မိုှတ�နှု�င့်�၍ ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အမို� ုု �သာမိုီ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
�ပွဲါင့်��စီညီ��ကရော ဟုန���ကရေ�ညီီထုုန���ကရေ�ာင့်��ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီေန� ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� ထုုထုု�ောကရေ��ောကရေ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ေန� အ�ေ�ကြီးကီရေ���ကရောင့်�� အထုူ�အစီီေင့်��ံစီာတင့်�သာဲင့်��သာူကရေ အ�လိ�
အနကရေ� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၁-၃၉)။ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� မိုကရေု�ကရေ�ညီီမိုုပွဲဋ်ုပွဲကရေခမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��၏ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� 
ဆိုကရေ�လိကရေ��ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာမိုညီ်� အရှုုပွဲ�အ�ထုဲ�တု����ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ� 
ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လိာနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၄၅) ‘ဗဟု�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� တော��င့်�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�
တဲင့်�ပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဥပွဲ�ဒီကရေု� ထုု�ောကရေ�စီဲာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� အ�ကရေ�အ��မို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ�
ေတတ�သာညီ�’ ကရေု� ရှုု��သာာ�စီဲာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိကရေ��ံထုာ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၇)။ 

က်ိံယ််ပုံိံင််ေပုံဋ္ဌာ�နိ်��့င်််

နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအတဲကရေ� အ�တ�ဖြမိုစီ�တစီ���ဖြဖွဲ့စီ��သာာ အ�ဖြ��ံမိုူဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� UNDRIP ၏ အဓာုကရေအ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဲင့််�ကရေု� ‘(ကရေ) ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� မိုုမိုု၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ဖြ�အ�နအာ� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အာဏ်ာ၊ သာု��မိုဟု�တ� (�) အဖြ�ာ�သာူတစီ�ဦး�၏ ထုုန����ုပွဲ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� ဩဇိုာကရေု� မို�ံေဖြ�င့်�� 
ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီ၏ အ�တ�ဖြမိုစီ�လိကရေ�တံတစီ���ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အ�ကရော� 
ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အတဲင့်��မိုှ လိကရေ��အာကရေ��ံယူူနစီ�မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� 
လိာမို��မိုု�� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�သာညီ�’ (Cats-Baril 2018: 1)။ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော 
ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�တု��တဲင့်� ဘဲ�ံတူညီီသာညီ်� 
အပွဲု�ဒီ� ၁ ၌ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�မိုှာ ‘လိူမို� ုု �အာ�လိ�ံ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� ေှုသာညီ�။  ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�
ေပွဲ�တညီ�မိုုကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု
အတဲကရေ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၆၆ကရေ၊ ၁၉၆၆�)။ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော တော�ရှု�ံ� (၁၉၇၅၊ 
အပွဲု�ဒီ� ၅၉) ကရေ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကုရေ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဆိုနှဒကရေု� အ�လိ�ထုာ�ေန�လို�အပွဲ���ကရေ�ဟု� 
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�။

နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံဖြပွဲင့်�ပွဲ၌ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� ဟုူ၍ နှှစီ�မို� ုု �ေှုသာညီ�။ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� ဆိုု�သာညီ�မိုှာ လိကရေ�ေှုတညီ�ေှု�န�သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲင့်�� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကုရေ� ေညီ�ညွှာန��ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံဖြပွဲင့်�ပွဲ၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� ဆိုု�သာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော အသာု�ကရေ�အ�န��အတဲင့်��၌ ၎င့်��တု��၏�နောအာ� သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ေညီ�ညွှာန��သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််�
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�မိုု ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ�ကရော�မိုတီ၏ အ�ထုဲ�ထုဲ အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ� အမိုှတ� ၂၁ သာညီ� ဤ
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှစီ�မို� ုု �ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�ောတဲင့်� အလိဲန�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲါသာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ‘ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှ �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုမိုေှုဘဲ� မိုုမိုုတု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�အတဲကရေ� 
လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� လိူမို� ုု �အာ�လိ�ံ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��၏ ဖြပွဲညီ�သာူ��ေ�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�
တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�’ ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၆ကရေ)။ 

၂၀၀၇ ��နှှစီ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို�� အပွဲု�ဒီ� ၃ တဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����်ပွဲါသာညီ�။ ‘ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�
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ကရေု� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုမို�ာ�သာညီ� �ဖြပွဲာင့်��လိ��နဆို� ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ၎င့်��တု��တဲင့်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�
ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� 
�ကရောင့်��စီဲာအသာု�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�’ (Cats-Baril 2018: 3)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� �ဘဲာင့်�ကရေဲပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��သာညီ� အဖြ�ာ��သာာ လိူထု�အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှုသာင့််��သာာ��ကရောင့််� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေန�်သာတ�ထုာ�သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ေန� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�
သာညီ်� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ� တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�သာာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��
စီဲာ ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��စီပွဲါသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�တု���ကရော�တဲင့်� 
အတုအလိင့်��ဆိုကရေ�စီပွဲ�မိုုေှု��ကရောင့်��ကရေု� UNDRIP အပွဲု�ဒီ� ၄ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� - ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��နှှင့််� �ဒီသာဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်
ေန� နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇)။ ၎င့်��သာညီ� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာနှု�င့်�င့်ံ�တာ� 
ထုူ�ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� မိုတူညီီ�သာာ�လိညီ�� အနညီ��ဆို�ံ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ�
�ဲင့််� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ� ဖြပွဲညီ်��စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်��ဲင့််�တု��ေေှု
��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ (နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�
အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၊ မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၊ မိုုသာာ�စီ�မိုဟုာမိုုတ�မို�ာ� စီသာညီ�်) စီ��ပွဲါင့်���ု�သာသာမို�ာ�၊ အ�ပွဲ�စီ� �ု�သာသာမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�
ပြီးပွဲီ� တန��တူညီီမိုာမိုု၊ �လိ�စီာ�မိုုနှှင့််� ဂ�ဏ်�သာုကရေခာတု��ကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ ၎င့်��တု��နှှင့််� သာ�ဘဲာရှုု���စီတနာဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ေ
မိုညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ဆိုု�သာညီ�မိုှာ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ေပွဲ�ေးာလိူထု�ကရေထုုန����ုပွဲ��သာာ �ကရောင့်�စီီမို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� 
�ဒီသာနှတေအဆိုင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ဘဲု��ဘဲဲာ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��အာ� မိုညီ�သာု�� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုညီ�၊ မိုညီ�သာု�� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��စီမိုညီ�ကရေု� �ေး���ယူ�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်��၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေ�်သာု���သာာ အ�ဖြ��ံ
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ကုရေ� ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အပွဲါအ�င့်� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ 
�ု�သာသာမို�ာ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�မိုှာ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ကရေု� ထုုထုု�ောကရေ��ောကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အစီု��ေမို�ာ�ထုံမိုှ 
အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲမို�ာ� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်ေေှုမိုညီ�ဟု� အာမို�ံ��ကရေ�မိုေှုပွဲါကရေ  ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� အ�ေ�ပွဲါနှု�င့်�မိုညီ�
မိုဟု�တ��ပွဲ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ အ�ထုဲ�ထုဲညီီလိာ�ံ ၂၀၁၁၊ အပွဲု�ဒီ� ၇၈)။

နှိံင််င်�ကျေးတ်�်၏	လွှာံပုံ်ပုံိံင််�့င်််မှား��နှာင်််	အ�နိ်�က်ဏ္ဍ

နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီအေ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�၊ ကရောကရေဲယူ�ေန�နှှင့််� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန� 
တာ�န�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေန�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� တာ�န�ေှုပွဲါသာညီ�။ ဤသာညီ�မိုှာ ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာ�စီ�သာာလိ�ပွဲ�ေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �ေှာင့်��ကရေဉ်း�ေမိုညီ်� 
တာ�န�သာာမိုကရေ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ်� တာ�န�လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ တော�ရှု�ံ�မို�ာ� နှှင့််�/
သာု��မိုဟု�တ� ဘဲကရေ�မိုလုိ�ကရေ��သာာ အဖြ�ာ� တော�စီီေင့်��ေ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��
တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� စီုန�����ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ� လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�သာညီ� အစီု��ေ�န��ဆိုာင့်�မိုုအာ�လိ�ံ�တဲင့်� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ��တ�စီာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုေှုလိာ
�စီေန� မိုူ�ါဒီမို�ာ� ��မိုှတ�ထုာ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� အစီု��ေအဖြဖွဲ့စီ� တာ�န�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�အာ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ �လိ်ကရေ�င့််�
သာင့်��ကရော��ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ဤအကရောအကရေဲယူ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� 
��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲင့်�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ မိုာတမိုုမိုေှု�သာာ အ�နအထုာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုနှု�င့်�
စီဲမို��ေှုသာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံသာညီ်� အ�လိ်အကရေ�င့််�မို�ာ�ကရေု� တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန�နှှင့််� 
ထုု�ု�ကရေ��စီ�သာာ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ကရေု� ကြီးကရေုုတင့်�၍ ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��ဖြ�င့်��တု��ကရေ�်သာု�� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ
�ဆိုာင့်��သာာ အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ� (အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အထုူ�အစီီအမိုံ
မို�ာ�ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။
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အ�့င်််အကျေးရှိ�	ပုံိံင််ဆိံင််သားးမှား��

အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�ဟုူသာညီ်� သာ�ဘဲာတော�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေနှှင့််� အဖြ�ာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�
�ေှ��မိုှာကရေ�၌ အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဲင့််�ေှုသာူအဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ စီ��ပွဲါင့်��
အဖွဲ့ဲ�� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �ကရော�ပွဲု��ေ�ေှင့်�� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဖြဖွဲ့စီ��စီ အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူ
အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�အ�ပွဲ� တော�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ 
ေင့်�ဆိုု�င့်�စီဲ�ဆိုု�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��သာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူ၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ� ဥပွဲ�ဒီအေ တာ�န��ံေ
မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ မိုညီ�သာူကရေ အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� မိုညီ�သာူကရေ ‘အ�ဲင့််�အ�ေ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�သာူ’ (အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��ယူနှတော�) ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�မိုှာမိုူ အဆိုု�ပွဲါအ�ဖြ�အ�နတဲင့်� အကရေ�ုံ��င့်�သာည်ီ� ဥပွဲ�ဒီအ�ပွဲ� မိုူတညီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီ 
သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီအေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ� ထုုန��သာုမို�� �စီာင့််��ေှာကရေ�သာူ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�၊ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� တစီ��ါတေံတဲင့်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�ကရေ ��မိုှတ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ�လိညီ�� �ကရော�ပွဲု��ေ�ေှင့်��အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�ကရေ�်သာု�� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�ကရေု� အ�ဲင့််�အ�ေ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� တာ�န�သာတ�မိုှတ��ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�
သာညီ်�အဖြပွဲင့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အ�ကရော� အဆိုင့််�တူ အ�ဲင့််�အ�ေ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� တာ�န�ေှု�စီေန�ပွဲါ သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူကရေ �ံစီာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�မိုှာလိညီ�� အတုအကရေ� တစီ�သာမိုတ�တညီ��မိုဟု�တ�ဘဲ� 
အဆိုု�ပွဲါအ�ဖြ�အ�နေှု ဥပွဲ�ဒီအ�ပွဲ� မိုူတညီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုု�ေ�သာာ� ဥပွဲ�ဒီသာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�အတဲကရေ� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ 
ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ �ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ သာု��မိုဟု�တ� အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� အစီာ�ေစီာ ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� �ု�နာ�ော
အုမို� ေေှုပုွဲ�င့်��ဲင့််�တု�� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ အ�� ုု ��သာာ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကုရေ� လိူသာာ�အာ�လိ�ံ�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ယူ�င့်�ထုကရေ�ပွဲု�မိုု�၍ သာတ�မိုှတ�ရှုုဖြမိုင့်�လိာ�ကရေပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤအ��ကရေ�ကရေ လိူသာာ�အာ�လိ�ံ�သာညီ� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�နဖြ�င့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�မိုှာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဤသာု��သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်����ကရောင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူ
အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေဖြ�င့်��သာညီ� လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ်� နညီ��လိမို��တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� �ဖြပွဲာင့်��လိ�လိာပြီးပွဲီ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� အ�ဲင့််�အ�ေ� ထုုန��သာုမို�� �စီာင့််��ေှာကရေ�သာူထုံသာု�� အကရေူအညီီ�တာင့်���ံေန�
အတဲကရေ� ��ဉ်း��ကရေပွဲ��တဲ�ဆို�ံေန� မိုလို�အပွဲ��ပွဲ။ ထုု�အစီာ� အ�ဲင့််�အ�ေ� ဟုူသာညီ�မိုှာ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူအ�နဖြဖွဲ့င့််� 
၎င့်��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်���ံေပွဲါကရေ တော�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ စီုန�����ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ေန� �င့်��ကရေ�င့်���ပွဲ�ထုာ��သာာလိမို��
ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူကရေ အ�ဲင့််�အ�ေ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�သာူထုံ ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုအဖြပွဲညီ်�ဖြဖွဲ့င့််� အဆိုင့််�အတန��တူစီဲာ 
��ဉ်း��ကရေပွဲ��တဲ�ဆို�ံနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� တာ�န��ံမိုုေှု�စီေန� စီုန�����ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သာညီ�။ 

စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ကရေု� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ မိုဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာ�ဘဲာတော�သာညီ� ဤဆိုန��စီစီ�
�လိ်လိာနညီ��တဲင့်� အ�ေ�ပွဲါသာညီ� (�မို��ဲန�� ၈ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� 
သာ�ဘဲာသာဘဲာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ထုု����ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�သာညီ�လိညီ�� စီ��ပွဲါင့်��သာဘဲာ�ေှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ အသာု�ကရေ�အ�န��၊ လိူမို� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု၊ ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� 
သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေ စီ��ပွဲါင့်���ံစီာ��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဟု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ ဤသာု��ဖြဖွဲ့စီ�၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�
ဦး�သာညီ� (လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ�ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေ�်သာု��)  တစီ�ဦး���င့်��စီီ �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� ထုပွဲ�
�ဆိုာင့်�� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ဥပွဲမိုာ စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ���င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� အသာု�ကရေ�အ�န��ပွဲု�င့်��ဖြမို ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု�လိညီ�� �ံစီာ�
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုနှု�င့်�သာညီ�။ 

တ်ရှိ��စာီရှိင််ကျေးရှိ�မှာဏ္ဍိ�င််၏	အ�နိ်�က်ဏ္ဍ

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ောတဲင့်� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�သာညီ� အ�ေ�ပွဲါ�သာာ အ�န��ကရေဏ္ဍို
မိုှ ပွဲါ�င့်�သာညီ� (ဥပွဲမိုာ ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၆ နှှင့််� ၄၂ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ)။ တော�ရှု�ံ�မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ 
ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�စီံနှုန��မို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာညီ်� အဖြပွဲင့်� ‘ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အ�ကရော� မိုကရေု�ကရေ�ညီီမိုု
ပွဲဋ်ုပွဲကရေခမို�ာ�နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� အ�ေ�တယူူ လို�ကရေ�နာမိုုမိုေှုဖြ�င့်��၊ သာတ�မိုှတ�ပွဲ�ံစီံမို�ာ�နှှင့််�ကရေဲ�လိဲ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီသာညီ�် အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့
ေှင့်��ဖြ�င့်��တု��တဲင့်�လိညီ�� အ�ောကရေ�သာညီ�’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၆၊ အပွဲု�ဒီ� ၈၉)။ 

၎င့်��၏ အ�န��ကရေဏ္ဍိုကရေု� ထုုထုု�ောကရေ��ောကရေ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�သာညီ� ဘဲကရေ�မိုလို�ကရေ�ဘဲ� 
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နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုနှှင့််� ဖွဲ့ုအာ�မို�ာ� ကရေင့်��စီင့်��နေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ၎င့်��၏ 
သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ�မိုုကရေု� အာမို�ံပြီးပွဲီ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ၎င့်��၏ သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ�မိုုအတဲကရေ� အဖြ�ာ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�
�သာာ အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ောထုူ�မိုှ ထု�တ�ပွဲယူ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ောထုူ�တု��ဖြမိုှင့််��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
မို�ာ�၊ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူ လိာ�ောကရေ�နာ�ဆိုင့်�နှု�င့်�သာညီ်� �ကရော�နာမိုုမို�ာ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�၏ ဘဲတ�ဂ�ကရေ�၊ တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ�၏ 
တာ�န�မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တု��၏ တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�နှှင့််� အဖြပွဲန�အလိှန�နှှီ�နှာယူ�မိုုတု�� ပွဲါ�င့်�
ပွဲါသာညီ�။ သာီ�ဖြ�ာ� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�သာညီ� လိူနညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��ောတဲင့်� 
အ�ကရေ�အ���တဲ�နှု�င့်��စီမိုညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမို�ာ�စီ��ထုာကရေ��ံမိုု ဖွဲ့ုအာ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ ���ံ တဲန��လိှန�နှု�င့်�မိုညီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�နှှင့််� ၎င့်��၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ��သာာ အစီု��ေမိုဏ္ဍိုုုင့်�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 
အင့်�အာ��တာင့််�တင့်���သာာ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�ေှာသာူမို�ာ�၏ ဖြ�ယူ�လိှယူ�ဖြ�င့်��ကုရေ� �ံေပွဲါကရေ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုုနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� 
အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�တဲင့်� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အ�ပွဲ���ုပွဲ�သာူလိူတန��စီာ�အလိာာကရေ ပြီး�ုမို���ဖြ�ာကရေ�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� ရှုုဖြမိုင့်��သာာ 
သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုန�်ကရေ�င့်��န�သာာ ��တ�နှှင့််�အညီီတု��တကရေ�သာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�နှု�င့်��ဖြ� 
ပွဲု�မိုု�နညီ��ပွဲါ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

က်ိံယ််ပုံိံင််ဝိသေိကျေးသားသားသားတ််မှာာတ််ေ�င််�

UNDRIP ၏ နုဒီါန��တဲင့်� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�ပြီးပွဲီ� ‘လိူမို� ုု �အာ�လိ�ံ�သာညီ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�ဟု� �ံယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါ �ံယူူ��ကရေ�အာ� �လိ�စီာ��ံ
ေပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ေှု��ကရောင့်��’ ထုပွဲ��လိာင့်��အတညီ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇)။ လိူနညီ��စီ�မို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� 
ကြီးကရေုုတင့်�တာ�ဆိုီ��ေ�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ဆိုပွဲ��ကရော�မိုေှင့်�အတဲကရေ� Martinez Cobo �လိ်လိာ��ကရေ�တဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ော၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��ကရေု� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ�အ�ေ�ပွဲါသာညီ်� အ��ကရေ�တစီ�
��ကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� ထုညီ်�သာဲင့်��သာတ�မိုှတ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� �အာကရေ�ပွဲါအတု�င့်�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� ��တု�ဆိုကရေ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� 
(Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၈၂-၈၂) – ‘လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��စီီအ�နဖြဖွဲ့င့််��ကရေညီ်�ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�
ဟုူသာညီ� ဤ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု ��င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� (အ�ပွဲ�စီ��င့်�အဖြဖွဲ့စီ� �ံယူူ�နထုု�င့်�ဖြ�င့်��) အ�ပွဲ�စီ�
ကရေလိညီ�� ၎င့်��ကရေု� အ�ပွဲ�စီ��င့်�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော လိကရေ��ံထုာ�သာူကရေု� (အ�ပွဲ�စီ�၏ လိကရေ��ံမိုု) ဆိုု�လို�သာညီ�။ ဤအ��ကရေ���ကရောင့််� ဤ
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ော၌ ဖြပွဲင့်�ပွဲ �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ံေဘဲ� 
အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်�သာညီ်� သာဘဲာ�ေှု�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ထုာ�နှု�င့်�သာညီ�။’

နှိံင််င်�ကျေးတ်�်	နှာင်််	တ်ိံင််�ေပုံည်း်

ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� ‘နှု�င့်�င့်ံ�တာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�သာညီ� ‘တု�င့်��ဖြပွဲညီ�’ ကရေု� ေညီ�ညွှာန��သာ�ံ�နှုန��ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
ဟုူသာညီ�ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�သာတ�မိုှတ�မိုု ေှုပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ်� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ နယူ�နုမိုုတ�ပွဲု�င့်�နကရေ�ဟု� အနကရေ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�။ ဤအနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�နှှင့််�အညီီ ဖြပွဲင့်�သာစီ�၊ အင့်�
ဒီု�နီ�ေှာ�၊ နီ�ပွဲါ၊ ပွဲီရှုူ�နှှင့််� အ�မိုေုကရေန� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�တု��သာညီ� ‘နှု�င့်�င့်ံ�တာ�’ သာာဓာကရေမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အဖြ�ာ�တစီ�ဘဲကရေ�တဲင့်�မိုူ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�
ဟုူသာညီ�ကရေု� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ နယူ��ဖြမို သာု��မိုဟု�တ� �ု�သာသာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အ��င့်����င့်�� ဆိုကရေ�စီပွဲ��န�သာာ လိူ
အ�ပွဲ�စီ�ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�။ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ‘တု�င့်��ဖြပွဲညီ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�ကရေု� အဖြ�ာ��သာာ တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�နှှင့််� 
လိူနညီ��စီ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� မို� ုု �နှဲယူ�မို�ာ�’ ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
��်�ကရေသာညီ�။ ဥပွဲမိုာဆိုု�ေ�သာာ� အ�မိုေုကရေန� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အတဲင့်��ေှု နာဗာဟုု�တု�င့်��ဖြပွဲညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ� 
(သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�) မိုှ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�ကရေ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံကရေု� တု�င့်��ဖြပွဲညီ��ပွဲါင့်��စီ�ံနှု�င့်�င့်ံအဖြဖွဲ့စီ� 
သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။

ပုံိံင််နိက််နိယ််ကျေးေမှာမှား��၊	ကျေးေမှာယ်�နှာင်််	သားာ�ဝိသေသားယ်�ဇူး�တ်မှား��

�ဖြမိုယူာနှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ �ေှ�ဦး�စီဲာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�အသာ�ံ�����်�ကရေပြီးပွဲီ� ဤ�နောမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ
�သာယူံဇိုာတမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါသာညီ်�အ��ကရေ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ �ဖြမိုယူာ၊ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတနှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� လို�အပွဲ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အမို�ာ�
အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ရှုုဖြမိုင့်��ကရေသာညီ�။ တစီ��ါတေံတဲင့်� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ‘�ေှ�ဦး� (အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူ၏) အ�ဲင့််�အ�ေ�’ ဟု� သာတ�မိုှတ�ရှုုဖြမိုင့်�ပြီးပွဲီ� 
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အဓာုပွဲါါယူ�မိုှာ ‘ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��မိုှ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� 
�ဒီသာနှတေ အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� ထု�တ��ဖွဲ့ာ�အသာ�ံ���ဖြ�င့်��မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��ကရေ ပွဲထုမိုဆို�ံ� ေယူူ �ံစီာ��ဲင့််�ေှု
သာညီ�’ ဟု� ဆိုု�လို�ေင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (International IDEA ၂၀၁၄၊ ၄၇)။ �ေှ�ဦး�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� တစီ��ါတေံတဲင့်� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဟုူ၍လိညီ�� ေညီ�ညွှာန��သာ�ံ�နှုန���လိ်ေှုပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် ဩစီ�တ�လိ�၌ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ �ဖြမိုယူာနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� UNDRIP ၏ အပွဲု�ဒီ� ၂၅ နှှင့််� ၂၆ တဲင့်� 
အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇) ။ အပွဲု�ဒီ� ၂၅ တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ‘၎င့်��တု��၏ 
ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�တစီ�နညီ��နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်� အသာ�ံ�����်�ကရေ�သာာ �ဖြမိုယူာမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို
မို�ာ�၊ �ေဖြပွဲင့်�မို�ာ�၊ ကရေမို��ရှုု��တန��ပွဲင့်�လိယူ�ဖြပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတ အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ကရော� တညီ�ေှုသာညီ်� သာီ�သာန�်
ကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ �ုညီာဉ်း��ေ�ောဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��၍ ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အနာဂတ�
မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�အာ� ဤအောမို�ာ�ကရေု� လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို���ပွဲ�ေမိုညီ်� တာ�န�မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�’ ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� အပွဲု�ဒီ� 
၂၆ တဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါ အတု�င့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� -

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ၊ 
အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�����်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ေယူူ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ၊ 
အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� ေယူူ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ အသာ�ံ����ဲင့််�၊ ဖွဲ့န�တီ� 
ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤ�ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ကရော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။ ဤသာု��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� �ဖြမိုယူာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုုေှုစီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ
မိုညီ�။

ဤသို့့� �ဆို့�ရာာတွငွ် ် မြေ�ေယာာ၊ ပ့ို�င်န်က်န်ယာမ်ြေ�ေေ�ာ�နှငှ်� ် မြေရာ�ပိုင်ေ်�ာ�က့်�ယာ၌်အ�ပိုင် ် (တွရ့ာစ္ဆာာာနေ်�ာ�၊ သို့ဘာာဝ မြေပိုါက်ပ်ိုင်ေ်�ာ�၊ 
တွငွ်�်ထွကွ်ပ်ိုစ္ဆာစည်း�်ေ�ာ� စ္ဆာသို့ည်း�)် ဆိုက်စ်္ဆာပ်ိုသို့ယာဇံာာတွေ�ာ�က့်� ရာယာပ့ူို�င်ဆ်ို့�င်ခ်ွငွ်�လ်ည်း�် အပိုါအဝင် ်��စ်္ဆာသို့ည်း။် UNDRIP ၏ အပ့ို�ဒ် ်၂၇ 
တွငွ် ်ဤအခွငွ်�အ်မြေရာ�ေ�ာ�က့်� ��ည်း�ဆ်ိုည်း�်ရာနအ်တွကွ် ်အစ့္ဆာ��ရာေ�ာ�မြေဆိုာင်ရွ်ာက်ရ်ာေည်း� ်ဝတွတ ရာာ�ေ�ာ�က့်� မြေ�ာ်�ပိုထွာ�ပြီးပိုး� မြေ�ေယာာေ�ာ�၊ 
ပ့ို�င်န်က်န်ယာမ်ြေ�ေေ�ာ�နှငှ်� ် သို့ယာဇံာာတွေ�ာ�ဆို့�င်ရ်ာာ အခွငွ်�အ်မြေရာ�ေ�ာ�က့်� အ�ပိုည်း�အ်ဝ အသို့အ့ေတှွ�်ပိုုက်ာ စ္ဆားရာင်ဆ်ိုံ����တွမ်ြေပို�ရာန်
အတွကွ် ်အစ့္ဆာ��ရာေ�ာ�အမြေန��င်� ်ဘာက်လ့်�က်ေ်ကု်င်�်ပြီးပိုး� အာ�လံ�� လက်လ်ေ်ှ�ေးက်ာ ပိုငွ်�လ်င်�်�ေင်သ်ို့ာမြေသို့ာ လ�ပ်ိုင်န�်စ္ဆာဉ်ေ�ာ�က့်� မြေရာ�ဆိုွ�
ခွ�ေတှွ၍် အမြေက်ာင်အ်ထွည်းမ်ြေ�ာ်သို့င်�သ်ို့ည်း။် အဆို့�ပိုါအပ့ို�ဒ်တ်ွငွ် ် ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�သို့ည်း ် ဤလ�ပ်ိုင်န�်စ္ဆာဉ်ေ�ာ�တွငွ် ်
ပိုါဝင်မ်ြေဆိုာင်ရွ်ာက်ပ့်ို�င်ခ်ွငွ်�ရ်ှိှ့သို့ည်း ်ဟူ၍ူလည်း�် မြေ�ာ်�ပိုထွာ�သို့ည်း။် 

စာ��း�ပုံ်စာ�တ်မှာ်�မှား��နှာင်််	သားကျေးာ�တ်းည်းီ�းက််မှား��

စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�ဟူသူို့ည်း ်အခွ�ုပ်ိုအ�ခွာအာဏာာတွစ္ဆာ်ခွ� သို့့� �ေဟူ�တွ ်တွစ်္ဆာခွ�ထွက်ပ့်ို�မြေသို့ာ အခွ�ုပ်ိုအ�ခွာအာဏာာေ�ာ� အကြားက်ာ�တွငွ် ်
တွရာာ�ဝင် ် စ္ဆာည်း�်မြေနှာှင်ထ်ွာ�မြေသို့ာ သို့မြေဘာာတွညူ်းးခွ�က်ေ်�ာ� သို့့� �ေဟူ�တွ ် စ္ဆားေံထွာ�ရှိှ့ခွ�က်ေ်�ာ� ��စ်္ဆာသို့ည်း။် သို့ေ့�င်�်ဝင် ် က့်�လ့�နး�ပိုုပြီးပိုး� 
ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�၏ မြေ�ေနှငှ်� ် ပ့ို�င်န်က်န်ယာမ်ြေ�ေေ�ာ� သို့ေ့်�ယာ�ူခွင်�် ��စ်္ဆာစ္ဆာဉ်တွငွ် ် သို့ေ့�င်�်ဝင်စ်္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်� အေ�ာ�
အ�ပိုာ�က့်� လက်ေ်တှွမ်ြေရာ�ထွ့��ခွ��ကြားက်ပြီးပိုး� အဆို့�ပိုါ စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�က့်�ယာတ်ွ့�င်သ်ို့ည်း ် ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�က့်� 
တွန�်တွရူာည်းတ်ွ ူေသို့တွေ်တှွလ်ှင်ပ်ိုင် ်အခွ�ုပ်ိုအ�ခွာအာဏာာ ပ့ို�င်စ့်္ဆာ��သို့ေူ�ာ�အ��စ်္ဆာ သို့တွေ်တှွ�်ခွင်�်�ပိုုခွ��မြေကြားက်ာင်�် အမြေထွာက်အ်ထွာ�
��စ်္ဆာမြေနသို့ည်း။် ထွ့� �မြေကြားက်ာင်� ် စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ခွ�ုပ်ိုဆို့�ရာာတွငွ် ် အလာာစံ္ဆာ�အင်္ဂါါ ါရာပ်ိုတွစ်္ဆာခွ�ောှ အ�ပိုနအ်လနှ�်�စ်္ဆာမြေရာ� အမြေ�ခွခွေံ�ူ�စ်္ဆာပြီးပိုး� 
‘စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ခွ�ုပ်ိုဆို့�ထွာ�သို့ည်း� ်ဆိုက်ဆ်ိုမံြေရာ�၏ အမြေ�ခွခွသံို့မြေဘာာသို့ဘာာဝနှငှ်�စ်္ဆာပ်ိုလ�ဉ်�၍ စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုေ�ာ�တွငွ် ်လက်ေ်တှွမ်ြေရာ�ထွ့��ခွ��
ကြားက်သို့ည်း� ် အေ�့ု�ေ�့ု�အမြေထွမွြေထွမွြေသို့ာ ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု� စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုဝင်ေ်�ာ� ထွန့�်သို့ေ့်�တွည်းတ်ွံ�မြေစ္ဆာခွ��ကြားက်မြေသို့ာ နာ�လည်း်
သို့မြေဘာာမြေပိုါက်ေ်ေု ှ မြေပိုါက်�ွ်ာ�လာ�ခွင်�်လည်း�် ��စ်္ဆာသို့ည်း’် (က်�လသို့ေင်္ဂါဂ ၁၉၉၉၊ အပ့ို�ဒ် ် ၆၇)။ ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�နှငှ်� ်
နှ့�င်င််မံြေတွာ် အစ့္ဆာ��ရာေ�ာ�အကြားက်ာ� သို့ေ့�င်�်ဝင်စ်္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�က့်� လက်ေ်တှွမ်ြေရာ�ထွ့��ခွ���ခွင်�်ရှိှ့ပိုါက် အဆို့�ပိုါ စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုေ�ာ�က့်� ဥပိုမြေဒ်
အရာ စ္ဆာည်း�်မြေနှာှင်ေ်ရုှိှ့သို့ည်းဟ်ူ� သို့တွေ်တှွသ်ို့င်�မ်ြေကြားက်ာင်�်နှငှ်� ်ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�အာ� ဤစ္ဆာာခွ�ုပ်ိုေ�ာ���င်� ်က်တွက့်ဝတွ�်ပိုု
ခွ��သို့ည်းေ်�ာ�က့်� လက်မ်ြေတွွ�အမြေက်ာင်အ်ထွည်းမ်ြေ�ာ်ရာန ် ကြိုးက့်ု �ပိုေ်�အာ�ထွ�တွေ် ု �ပိုုသို့င်�မ်ြေကြားက်ာင်�်  UNDRIP တွငွ် ် မြေ�ာ်�ပိုထွာ�သို့ည်း။်  
ဆိုန�်စ္ဆာစ်္ဆာမြေလ�လာနည်း�်တွငွ် ်စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�နှငှ်� ်သို့မြေဘာာတွညူ်းးခွ�က်ေ်�ာ�က့်� ရာည်းည်ွှာန�်မြေ�ာ်�ပိုပိုါက် က်�လသို့ေင်္ဂါဂ၏ လေ်�ညွှာနေ်ု
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နှငှ်� ် က့်�က်ည််းးမြေစ္ဆာရာနအ်တွကွ် ် မြေအာက်ပ်ိုါ စ္ဆာာရွာက်စ်္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�က့်� ထွည်း�သ်ို့ငွ်�်စ္ဆာဉ်�စ္ဆာာ�နှ့�င်သ်ို့ည်း ် - ‘၁) နှ့�င်င််မံြေတွာ်ေ�ာ�နှငှ်� ် ဌာာမြေန
တွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�အကြားက်ာ� လက်ေ်တှွမ်ြေရာ�ထွ့��ခွ�ုပ်ိုဆို့�ထွာ�သို့ည်း� ်စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�၊ ၂) နှ့�င်င််မံြေတွာ်ေ�ာ� သို့့� �ေဟူ�တွ ်အ�ခွာ� 
ပို�င်္ဂါဂ့ုလေ်�ာ�နှငှ်� ် ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�အကြားက်ာ� ခွ�ေတှွထ်ွာ�သို့ည်း� ် သို့မြေဘာာတွညူ်းးခွ�က်ေ်�ာ�၊ ၃) သို့က်ဆ်ို့�င်ရ်ာာ ဌာာမြေန
တွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�၏ ပိုါဝင်မ်ြေဆိုာင်ရွ်ာက်ေ်�ု�င်� ်ကြားက်ဆံိုမြေ�ာ်ထွ�တွထ်ွာ�သို့ည်း� ်အ�ခွာ� အ�ပိုုသို့မြေဘာာမြေဆိုာင် ်စ္ဆားေံထွာ�ရှိှ့ခွ�က်ေ်�ာ� 
[နှငှ်�]် ၄) ဌာာမြေနတွ့�င်�်ရာင်�်သို့ာ�လေူ�့ု�ေ�ာ�အမြေပို် �ပိုင်ပ်ိုပို�င်္ဂါဂ့ုလေ်�ာ�အ��စ်္ဆာ သို့က်မ်ြေရာာက်ေ်ရုှိှ့သို့ည်း� ် �ပိုဋ္ဌာာန�်ခွ�က်ေ်�ာ�ပိုါဝင်ပ်ြီးပိုး� 
နှ့�င်င််မံြေတွာ်ေ�ာ�အကြားက်ာ� လက်ေ်တှွမ်ြေရာ�ထွ့��ခွ�ုပ်ိုဆို့�ထွာ�သို့ည်း� ်စ္ဆာာခွ�ုပ်ိုစ္ဆာာတွေ်�ေ�ာ�’ (က်�လသို့ေင်္ဂါဂ ၁၉၉၉၊ အပ့ို�ဒ် ်၃၇)။
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	၄။	အခြေ�ေေံဥပုံခြေေပုံါ	
ဌားခြေေတို��င်းး�ရှိင်းး�သားး�	
ရှိပုံ��င်းးေွင််းးများ�း�က��	
ဆေး�စစးခြေလ်ူလူးေည်းး�
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 ခြေများ�ေွေး�စာရင်းး�

၁။ အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ေ�င််�နှာင်််	နှိံင််င်�သား��အေဖွဲ့စာ်သားတ််မှာာတ််ေ�င််� စာ�မှားက််နှာ�	

၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာ� ကရောကရေဲယူ� 
�စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ� �ု�သာသာဖြပွဲု
ဖြ�င့်�� (သာု��) အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� (သာု��) သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၅၀

၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ၊ လိူမို� ုု �စီ�ံ၊ တု�င့်��ေင့်��သာာ�စီ�ံ စီ��ပွဲါင့်��
�နထုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဟု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�၊ သာု��မိုဟု�တ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့််� အာ�လိ�ံ�ပွဲါ�င့်�
မိုုဆိုု�င့်�ော စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ��သာာ နညီ��လိမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၅၅

၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််� ေှု��ကရောင့်�� 
အ�သာအ��ာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အဖြဖွဲ့စီ� �ံယူူဖြ�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုမိုေှု��ကရောင့်�� အာမို�ံ��ကရေ� �ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၆၀

၂။ တ်နိ်�တ်းည်းီမှာ့မှာု	��စာ��ရှိပုံိံင််�့င်််နှာင်််	�့�ေ���ဆက််ဆ�မှာု	တ်ိံက််ဖွဲ့းက််ပုံိံင််�့င်််

၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� အာမို�ံပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲါသာလိာ�။ သာု��ဆိုု�ပွဲါလိာင့်� တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုဆိုု�င့်�ော၊ လိူမို� ုု ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာသာညီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုပွဲု�င့်�သာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� 
ပွဲါ�င့်���ကရောင့်��ကရေု�ပွဲါ အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၆၄

၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� စီစီ�မိုှန��သာာ တန��တူညီီမိုာ
မိုုေေှုေန� ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါ
သာလိာ�။

၆၉

၃။ ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အတ့်က််	အကျေးေ���အံတ််ေမှာစာ်မှား��

၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံသာာ�
အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� အာမို�ံထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ��နော၌ အစီာ�ထုု��ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�ဘဲ� 
ထုပွဲ��ဆိုာင့်���ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၇၆

၇ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� အဖြ�ာ�
�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�အဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၈၀

၈ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။ သာု��ဆိုု�ပွဲါ
လိာင့်� ယူင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုမိုုသာညီ� �ယူဘဲ�ယူ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ� အတဲကရေ� သာီ�သာန�် ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၈၅

၉ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� အဘဲကရေ�ဘဲကရေ�မိုှ ထုု�ု�ကရေ�လိဲယူ� အ�ပွဲ�စီ�
မို�ာ�အတဲကရေ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�နှှင့််�တကရေဲ ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာမိုု 
အပွဲါအ�င့်� အ�ဖြ��ံ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�တု��ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် မိုညီ�ကရေ�်သာု�� �ပွဲါင့်��စီညီ��ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာင့်�်��ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၉၀
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၄။ က်ိံယ်််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််	-	သားကျေးာ�တ်းည်းီ�းက််	�းမှာာတ််ေ�င််�နှာင်််	က်ိံယ််ပုံိံင််အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််

၁၀ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တု��အ�ကရော� 
သာမိုု�င့်���င့်� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�နှှင့််� အနာဂတ�တဲင့်� ��ုပွဲ�ဆိုု�မိုညီ်� သာ�ဘဲာတူညီီ
��ကရေ�မို�ာ� (သာု��) စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� 
အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ (ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�) ၏ အသာုသာကရေ��သာမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �လိ�စီာ�
လို�ကရေ�နာဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၉၆

၁၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�၊ နယူ��ဖြမိုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� အဖြ�ာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�တု��ကရေု� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုထုာ�ပွဲါ
သာလိာ�။

၁၀၃

၁၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုမို�ာ�တဲင့်� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� 
ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ပြီးပွဲီ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၁၁၂

၅။ ကျေးဆ့�ကျေးနှ့�တ်ိံင််ပုံင််ေ�င််�၊	နှိံင််င်�ကျေးရှိ�အရှိ	ပုံါဝိသေင််ကျေးဆ�င််ရှိွက််ေ�င််�နှာင်််	က်ိံယ််စာ��ေပုံ�ေ�င််�

၁၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� တော��င့်�
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ေး���ယူ�ထုာ�သာညီ�် ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှ တစီ�ဆိုင့်�်
�သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့်�် အစီု��ေတု��အ�ကရော� အထုူ� အတု�င့်�ပွဲင့်��ံ 
ယူနှတော� တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� ၎င့်��တု��၏ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�်ကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၁၁၉

၁၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� (အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု လိာတ��တာ�တဲင့်�) 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီ�ေ�အတဲကရေ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�ဖြ�င့်��မို�ာ� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၁၂၇

၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အစီု��ေ၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၁၃၅

၁၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�စီေန� အာမို�ံဖြ�င့်��၊ (အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော တော�ရှု�ံ�မို�ာ�တဲင့်�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲါ�င့်�မိုု ေှု�စီ
ဖွဲ့ု��ောအတဲကရေ� တော�သာူကြီးကရေီ� �န�်အပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ပွဲ�ဖြ�င့်�� 
ေှုပွဲါသာလိာ�။ 

၁၃၈

၁၇ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အစီု��ေ�န�ထုမို��ောထုူ�မို�ာ�၊ သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
မို�ာ�နှှင့််� တပွဲ�မို�တာ�တု��တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ပွဲါ�င့်�လိာ�အာင့်� စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��၊ 
�န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဆိုင့်��ဖြပွဲ  ���ာ�မိုဲ��အာင့်� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ပွဲ�
ဖြ�င့်��မို�ာ� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၁၄၂
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၆။ ကျေးေမှာယ်�၊	နိယ််ကျေးေမှာနှာင်််	သားာ�ဝိသေသားယ်�ဇူး�တ်ဆိံင််ရှိ�	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��

၁၈ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� �ဖြမိုယူာမို�ာ�နှှင့််� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အာ� စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံမိုှ �ဖြမိုကရေု� အတင့်�� အဓာမိုာ 
သာုမို��ယူူဖြ�င့်�� အတဲကရေ� ကြီးကရေီ��လိ��သာာ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မို�ာ� သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုအ�ကရော�မိုှ အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါ
သာလိာ�။ 

၁၄၇

၁၉ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�
မို�ာ� အတဲင့်��/အ�ပွဲ�/�အာကရေ� ေှု သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� ၎င့်��တု��၏ အထုူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို�ပွဲ�မိုှ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��နှှင့််� 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� မိုာ���ံစီာ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၁၅၈

၂၀ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ပွဲု�င့်� �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မုိုေှုသာညီ်� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� 
မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုမိုီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� �စီတနာ
မိုှန�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��အာ� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�
�သာာ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်� ေယူူဖြ�င့်�� (FPIC) လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�
ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၁၆၆

၇။ ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာုနှာင်််	လွှားမှာုစာီ�ပုံ့��	ဖွဲ့့��ဖြိုးဖွဲ့ိ��တ်ိံ�တ်က််မှာုဆိံင််ရှိ�	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��

၂၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
ဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��အာင့်� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််�တု��ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ်� အဖြပွဲင့်� ယူင့်��တု��အာ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ကရေပွဲါ �လိ�စီာ��ကရေ
�စီေန� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၁၇၄

၂၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော 
ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၁၈၁

၂၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု�� ဓာ�လိ်နှှင့််� �လိ�ာ�ညီီ�သာာ ပွဲညီာ�ေ� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါ
သာလိာ�။

၁၈၇

၂၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ အ�ဖြ��ံ လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� (ရှုု��ော 
အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��နညီ��လိမို��မို�ာ�) အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ�
�ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။

၁၉၃

၂၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��
အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၁၉၇

၂၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာနှှင့််� ရှုု��ော ဓာ�လိ်
ဆိုု�င့်�ော �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖွဲ့န�တီ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��မိုူပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၂၀၂
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၈။ ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	က်�က့်ယ််ကျေးစာ�င်််ကျေးရှိာ�က််ေ�င််�နှာင်််	ေမှာှင်််တ်င််
ကျေးပုံ�ေ�င််�

၂၇ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�
ေန�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �ကရော�မိုေှင့်�၊ �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန 
သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ��သာာ အထုူ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တု��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ���ပွဲ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၂၁၀

၂၈ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အလိာာမို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��
တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံ၌ မိုညီ�သာညီ်� အစီု��ေအဆိုင့််�(မို�ာ�)သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ညီှုနှုင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��
ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အဓာုကရေတာ�န�ေှု��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၂၂၁

၂၉ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� �လိာာကရေ�လိှ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ� �သာာ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်မိုုနှှင့််� လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�မိုုေှုသာညီ်� 
“တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�” စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၂၂၆

၃၀ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� င့်ှာ�ေမို��ေန� မိုတတ�စီဲမို��နှု�င့်�
သာညီ်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီ အကရေ� ုု ��ဆိုာင့်�� စီု�ကရေ�ထု�တ��ပွဲ�ေန� အာမို�ံ
��ကရေ� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၂၃၂

၃၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� 
�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ေှင့်��လိင့်��စီဲာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�ကရော အဆိုု�ပွဲါကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ�အာ� တော�ရှု�ံ��တာ�၌ စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါ
သာလိာ�။

၂၃၇

၃၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 
သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ပြီးပွဲီ�သာညီ�နှှင့််�တစီ�ပြီးပွဲုုင့်�နကရေ� အလို�အ�လိ�ာကရေ� အသာကရေ��င့်�သာညီ�ဟု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာလိာ�၊ သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ သာီ�ဖြ�ာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ေန� လို�အပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။

၂၄၂

၃၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�
မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� ဖြပွဲညီ�ပွဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� �ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 
(သာု��) အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� (သာု��) လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၂၄၅

၃၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� (သာု��) လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၂၄၇
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	၁။		အသား�အမိျားတိုး�ပုံ��ေင်းး�နိှင််းး	
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အသုားအများာတိုး�ပ��ေင်းး�နိုာင််းး နုို�င်းးငံ်းသားာ�အ�ဖွဲ့စးသားတိုးများာတိုး�ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါတ့်င််	က်ိံယ််ပုံိံင််ဝိသေိကျေးသားသား	သားတ််မှာာတ််ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ပုံိံင််�့င်််အ��	က်�က့်ယ််	
ကျေးစာ�င်််ကျေးရှိာ�က််ကျေးပုံ�ေ�င််�	အပုံါအဝိသေင််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��အတ့်က််	သားီ�ေ���	ဝိသေိကျေးသားသားေပုံ�
ေ�င််�	(သားိံ�)	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ေ�င််�	(သားိံ�)	သားတ််မှာာတ််ဖွဲ့့င်််ဆိံထ��ေ�င််�	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဤနညီ��လိမို��တဲင့်� တင့်�ဖြပွဲ�ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု�မိုဆိုု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်� 
အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� လို�အပွဲ���ကရေ�တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အကရေ�ုံ��င့်�
�သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အတုအလိင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ‘ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��’ တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ထုာ�ပွဲါကရေ ပွဲု�မိုု�
�ကရောင့်��မိုဲန�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� လိူနညီ��စီ� နှှင့််�/ သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��လိ်ေှုပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�လိညီ�� ဤ
တဲင့်� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�ဟု� တစီ��ါတေံ ယူူဆိုသာတ�မိုှတ��ကရေ�လိ် ေှုသာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အ�ပွဲ� �လိ�စီာ�မိုု �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�အတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ်�အ��ကရေ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တစီ�မိုူကရေဲ��ု�သာသာကရေု� 
ဥပွဲ�ဒီအေ ေှင့်��လိင့်��ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီဲာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ု�သာသာကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� �ယူဘဲ�ယူ� လိူနညီ��စီ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုတူညီီ�သာာ သာတ�မိုှတ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အ�သာ�စီုတ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၌ ထုညီ်�သာဲင့်��မို
ထုာ�ပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ေန�အတဲကရေ� 
လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ပွဲါဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ပွဲု�မိုု�အ�သာ�စီုတ� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သာညီ်�
စီာေးကရေ�စီာတမို��တဲင့်� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�မိုှာ အဆိုု�ပွဲါဥပွဲ�ဒီမိုူ�ဘဲာင့်�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူ
ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော��င့်�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��ကရောင့်�� 
စီာေးကရေ�စီာတမို��ကရေု� ေယူူေန�အတဲကရေ� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ��သာာ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ��မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နအလို�ကရေ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာင့််�ပြီးပွဲီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��မို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််� သာညီ�။ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�
ော၌ အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု မိုလိဲန�ကရေ��စီေန� (ဥပွဲမိုာ အဖြ�ာ��သာာ လိူနညီ��စီ� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြ�င့်��) သာု��မိုဟု�တ� အကရေ�ုံ��င့်�
ပွဲါ�င့်�မိုု မိုနုမို်�ပွဲါ��စီေန� (ဥပွဲမိုာ အ�� ုု ��သာာ ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ��န�လိှပွဲ���်ဖြ�င့်��) စီသာညီ�တု�� မိုဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီေန� ဂရှု�ဖြပွဲု
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�သာညီ�။ အနကရေ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နအလို�ကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံ
သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ� နှှင့််�ကရေု�ကရေ�ညီီပြီးပွဲီ� ဘဲ�ံတူညီီ�သာာ ‘ဓာမိုာဓာုဋ္ဌာာန�’ အ��ကရေ�အ�� ုု �မိုှာ ကရေ����ကရေ�ာ�သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�လို�နီ
ဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုတု�င့်�မိုီ ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� အ�ဖြ���တညီ�ေှု��်�သာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ 
ဆိုင့်��သာကရေ�နှှီ�နှာယူ�မိုုေှုဖြ�င့်��၊ တစီ�မိုူကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�င့်��၊ လိူမို�ာ�စီ�မိုဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��၊ ၎င့်��တု��၏ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� ပွဲု�င့်�နကရေ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �
�ု�သာသာမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုပွဲ�ံစီံမို�ာ�၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ� နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တု��နှှင့််�အညီီ 
တညီ�တံ်�အာင့်�ထုုန��သာုမို��ကရော ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပြီးပွဲီ� အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို���ပွဲ�အပွဲ�ေန� အ�ု�င့်�အမိုာဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�
ထုာ�ဖြ�င့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ� (Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ ဤ��ါင့်��စီဉ်း�မို�ာ� အတဲကရေ� အ�သာ�စီုတ�ပွဲု�မိုု�သာုေှုလို�ပွဲါကရေ အပွဲု�င့်�� ၆ နှှင့််� ၇ ကရေု� 
�ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� ပွဲ�ံမိုှန�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�
သာယူံဇိုာတမို�ာ�၊ တစီ�မိုူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီနစီ�မို�ာ�၊ တစီ�မိုူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ ဘဲာသာာစီကရော�
မို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ� နှှင့််� ယူ�ံ�ကရေညီ�မုိုမို�ာ�တု��အ�ပွဲ� အထုူ�အ�လိ�ထုာ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��နှှင့််� အ�ု�င့်�အမိုာနှှီ�နှာယူ��နဖြ�င့်��ကရေု� 
ေညီ�ညွှာန���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�ေန� အလိဲန�အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�မိုှသာာလိာင့်� ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမိုပွဲါဘဲ� တံဆိုုပွဲ�တပွဲ��ံေဖြ�င့်��ကရေု� �ေှာင့်�ေှာ�နှု�င့်�မိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (ILO ၁၉၈၉၊ အပွဲု�ဒီ� ၁(၂))။ ‘ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�အတဲကရေ� ဘဲ�ံအသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မိုေှု�သာာ�လိညီ�� ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ 
တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� အ�ဖြ��ံမိုူကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�
မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� တညီ�ေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ 
အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ �နထုု�င့်�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 
ထုု����ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေု�ယူ်�ကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဟု� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာင့််�ပြီးပွဲီ� လိူ

၁
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ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ�လိညီ�� ကရေု�ယူ်�ကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��၊ မိုဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��အာ� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာင့််�သာညီ�။ 
ထုု����ကရောင့််� အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�တဲင့်� မိုုမိုု၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ု�သာသာကရေု� မို�ံယူူလို�ပွဲါကရေလိညီ�� မို�ံယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉	

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁(၁)

 နှှင့််� ၁(၂) 

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုု

ေှု�စီေမိုညီ� -

(ကရေ) အဖြ�ာ��သာာ လိူမိုုအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�၊ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��နကရော 

၎င့်��တု��၏ အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�အာ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��

မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

အလိ�ံ�စီ�ံဖြဖွဲ့စီ��စီ ထုုန����ုပွဲ�ထုာ�သာညီ်� လိဲတ�လိပွဲ��သာာနှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ေှု 

ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊

(�) နှု�င့်�င့်ံအာ� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� လိကရေ�ေှု နှု�င့်�င့်ံနယူ�နုမိုုတ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်�အ��နု�၌ နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်�� အ�ဖြ����နထုု�င့်���်သာညီ်� 

သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံတညီ�ေှု�နသာညီ်� ပွဲထု�ီ�ဒီသာအတဲင့်�� အ�ဖြ���

�နထုု�င့်���်သာညီ်� လိူစီ�လိူဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာကရော ဥပွဲ�ဒီအေ 

တော��င့်�အဆိုင့််�အတန�� မိုညီ�သာု��ေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အလိ�ံ�စီ�ံ 

ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို��ကရေ�င့််�သာ�ံ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ်� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ

နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�မိုှ လိူမို� ုု �မို�ာ�။

၂။ မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ောမို� ုု �

နှဲယူ�စီ�အဖြဖွဲ့စီ� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��သာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ���

အာ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�

ောတဲင့်� အ�ဖြ��ံအကရေ�ဆို�ံ� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�
အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� 
သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဘဲ�ံ
လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ� အတဲကရေ� န
မိုူနာ အသာ�ံ�အနှုန��မို�ာ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ� 
သာတ�မိုှတ���ကရေ�တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၉ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််�

အညီီ အဆိုု�ပွဲါ အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ တစီ�

စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ထုု�သာု��

အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်����ကရောင့််� မိုညီ�သာညီ်�နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််�

မိုာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်�� မို�ံေဘဲ� အသာု�ကရေ�အ�န�� 
သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�တစီ���
တဲင့်� တညီ�ေှု�နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၀(၁) ၁။ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ�ေှု �ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

လိူမို� ုု �တဲင့်� စီပွဲုန�နှု�င့်�င့်ံ၏ ကရေ����ကရေ�ာ� ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုတု�င့်�မိုီ 

တညီ�ေှု��်ပြီးပွဲီ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာ၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ သာမိုု�င့်���င့်� 

ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာ၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို

နှှင့််� �တဲ�����ံယူူပွဲ�ံတု�� တူညီီ�ကရေသာညီ်� လိူမိုုအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�

အာ�လိ�ံ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�
အတဲကရေ� ‘ဓာမိုဓဓာုဋ္ဌာာန�’ 
သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�
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မှာက််ဆီက်နိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂ မိုကရေ�ဆိုီကရေန�တု�င့်��ဖြပွဲညီ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�မိုှ 

�ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်�� စီတင့်�သာညီ်�အ��နု�၌ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ 

လိကရေ�ေှု ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� အ�ဖြ��� �နထုု�င့်���်သာူမို�ာ�ထုံမိုှ 

ဆိုင့်��သာကရေ�လိာပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� 

အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို��

ထုာ�သာူမို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဆိုု�င့်�ော 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� အကရေ�ုံ��င့်�မိုုကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ��ု�သာသာကရေု� သာုေှုလိကရေ��ံဖြ�င့်��သာညီ� 

မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ်� သာတ�မိုှတ���ကရေ�တစီ���

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ဟုူသာညီ�မိုှာ 

လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ယူူနစီ�တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို တစီ���အတဲင့်�� တညီ�ေှု�နပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ော

အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

အာဏ်ာေှုသာူမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
‘မိုုမိုု၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
�ု�သာသာကရေု� သာုေှုလိကရေ��ံဖြ�င့်��’ 
အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��ကရေု� 
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�အတဲကရေ� နမိုူ
နာသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� 
(ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််� ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��)

ပုံါရှိ�ကျေးဂ္ဂ့�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၂

အပွဲု�ဒီ� ၆၂ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ပွဲါော�ဂဲ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ� 

တညီ��ထုာင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုမိုီ တညီ�ေှု��်သာညီ်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� 
အ�ဖြ��ံ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� 
(နှု�င့်�င့်ံ�တာ� မိုတညီ��ထုာင့်�မိုီ 
တညီ�ေှု��်ဖြ�င့်��) 

ပုံီရှုး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၈၉ �ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုု

ကရေု� ဥပွဲ�ဒီအေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� 

သာတ�မိုှတ�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� �ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာကရေု� �လိ�စီာ�သာမိုုဖြပွဲုသာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ�၏ အစီ�အဖွဲ့ဲ�� ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� တော��င့်� တညီ�ေှုမိုုကရေု� 
အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� 
(စီ��ပွဲါင့်�� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�၊ �မို��ဲန�� ၈ 
ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤ�ု�သာသာကရေု� 
�လိ�စီာ�မိုုေှုေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၆ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု သာမိုု�င့်����ကရောင့်��ေှုသာညီ်� 

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� နှှင့််� တစီ�

�ပွဲါင့်��တစီ�စီညီ��တညီ��ဖြဖွဲ့စီ�ကရော အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်�စီု��၍ 

�ဲ�ဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုပွဲု�င့်�သာညီ်� ဗင့်�နီဇိုဲ�လိာ� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ 

တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တစီ�
စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ� 
(တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ ‘တစီ��ပွဲါင့်��
တညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�မိုု’ ကရေု� �လိ�စီာ�သာ
မိုုဖြပွဲုေန� ဆိုကရေ�စီပွဲ��တေူာ�ကရေု�
ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�)
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က်ကျေးနိဒါါ၊

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၂

အပွဲု�င့်�� ၂ (ကရေ

�နဒီါ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� 

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�)၊ အပွဲု�ဒီ� 

၃၅ (၂)

(၂) ဤ အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ‘ကရေ�နဒီါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �

မို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�၌ ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံေှု အင့်�ဒီီ�ယူန��၊ အီနှဲတ�

နှှင့််� မိုယူ�တုစီ� လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

အ�� ုု ��သာာဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�
ကရေု� ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊	နှးနိ�

ဗတ််	ကျေးေမှာယ်�

ကျေးတ်�င််�ဆိံမှာု	

သားကျေးာ�တ်းည်းီ

�းက််	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၃၅ 

(စီာေင့်��သာဲင့်��

ဖြ�င့်��)

၃၅.၁.၁ ဤအပွဲု�ဒီ�သာညီ� -
(ကရေ) ဤသာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�တဲင့်� အီနှဲတ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��၊ မိုဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�အတဲကရေ� အသာင့််��လိ�ာ�ဆို�ံ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
နှု�င့်�သာူမိုှာ အီနှဲတ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�၊

(�) နှူနာဗတ� အ�ဖြ��� �နထုု�င့်�မိုု�ဒီသာကရေု� ၎င့်���ဒီသာေှု �နထုု�င့်�
သာူမို�ာ�၏ မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�နာ�လိညီ�မိုုနှှင့််�အညီီ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ေန�နှှင့််� ဤသာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�တဲင့်�     
အီနှဲတ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��၊ မိုဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��ကရေု� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ပြီးပွဲီ� 
သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�၌ စီာေင့်��သာဲင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုဖြ�င့်��၊ မိုေှုဖြ�င့်��
အာ� အီနှဲတ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� 
အာမို�ံ��ကရေ�ဖြပွဲုသာညီ�။ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ အဖြပွဲညီ်� 
အ� သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဖွဲ့င််လွှာနိ်၊

ဆ�မှာိ

လွှာာတ််ကျေးတ်�်	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၅

အ�န�� ၁၊

အပွဲု�ဒီ� ၃

ဆိုာမိုု အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�
ဤ အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဆိုာမိုု ဟုူသာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ အ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 

ကရေု�ကရေ�ညီီပြီးပွဲီ� ကရေု�ယူ်�ကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ဆိုာမိုုဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာူကရေု� 

ဆိုု�လို�သာညီ� - 
(၁) အဆိုု�ပွဲါသာူ သာု��မိုဟု�တ� အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��၏ မိုုဘဲ

မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဘဲု��အဘဲဲာ�မို�ာ�အနကရေ� တစီ�ဦး�ဦး�ကရေ ဆိုာ
မိုုကရေု� ပွဲထုမိုဆို�ံ� ဘဲာသာာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သာင့်�ယူူ 
တတ��ဖြမိုာကရေ���်ဖြ�င့်��၊

(၂) �တာင့်�တန��၊ သာစီ��တာ၌ �နထုု�င့်�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� င့်ါ�မိုာာ�
ဖြ�င့်��ဖြပွဲုသာညီ်� လိကရေ�ပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� �ဖြမိုယူာစီာေင့်��၊ အ�ဲန��ကရောကရေ�
�ံဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိူဦး��ေစီာေင့်��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��
သာတ�မိုှတ��ံေသာူ တစီ�ဦး�ထုံမိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာဖြ�င့်��၊

(၃) အဆိုု�ပွဲါသာူ၏ မိုုဘဲမို�ာ�အနကရေ� အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တစီ�ဦး�
သာညီ� ဆိုာမိုုကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�အဖွဲ့ဲ�� သာု��မိုဟု�တ� ဆိုာမိုု
လိာတ��တာ�အတဲကရေ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�တဲင့်� �ေး��ကရောကရေ�သာူ
တစီ�ဦး�အဖြဖွဲ့စီ� စီာေင့်��သာဲင့်��သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� �ံ��်ေဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�အတဲကရေ� လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ်�စီ�ံဖြ�င့်��။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ� (ဆိုာမိုု) ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�
ဆိုု�ေန� ဓာမိုာဓာုဋ္ဌာာန� သာတ�မိုှတ�
��ကရေ�မို�ာ� နှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိဓာုဋ္ဌာာန� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�
ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ပွဲါင့်��စီညီ��
ထုာ�သာညီ�  

နိီကျေးပုံါ၊	ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��	

ဖွဲ့့��ဖြိုးဖွဲ့ိ��

တ်ိံ�တ်က််ကျေးရှိ�	

အတ့်က််	

နှိံင််င်�ကျေးတ်�်၏	

အကျေးေ���

အံတ််ေမှာစ်ာ	ကျေးပုံ�

ေ�င််�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၂

အပွဲု�ဒီ� ၂(ကရေ) ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�’ ဟုူသာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� မိုု�င့်�

ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��

မို�ာ�၊ တစီ�မိုူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ု�သာသာ၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံနှှင့််� စီာဖြဖွဲ့င့််� �ေ�သာာ�မိုှတ�တမို��တင့်�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုသာညီ�

ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��ေှု�သာာ ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� 

သာု��မိုဟု�တ� အသာု�ကရေ�အ�န��ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အတဲကရေ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�
��ကရေ�ကရေု� ဓာမိုဓဓာုဋ္ဌာာန� စီံ
သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� 



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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အသုားအများာတိုး�ပ��ေင်းး�နိုာင််းး နုို�င်းးငံ်းသားာ�အ�ဖွဲ့စးသားတိုးများာတိုး�ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	နှိံင််င်�ကျေးတ်�်အ��	ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာုစာံ�၊	လွှားမှား�ိ�စာံ�၊	တ်ိံင််�ရှိင််�သား��စာံ�	စာံကျေးပုံါင််�
ကျေးနိထိံင််သားည်း််	နှိံင််င်�ကျေးတ်�်ဟုံ	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��၊	သားိံ�မှာဟုံတ််	မှာတ်းက့်�ေပုံ��မှာုနှာင်််	အ��လွှာံ��ပုံါဝိသေင််
မှာုဆိံင််ရှိ�	စာ�တ်နိ်ဖွဲ့ိံ�မှား��က်ိံ	အေ���ကျေးသား�	နိည်း်�လွှာမှာ်�မှား��ေဖွဲ့င်််	အ��ကျေးပုံ�ေမှာှင်််တ်င််ေ�င််�	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
အ�� ုု �ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ‘ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�’ ကရေု� ေှင့်��လိင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန�နှှင့််� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�အတဲကရေ� သာ�ကရေ�တဖြပွဲု
သာညီ်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ �မိုာာ�မိုှန��ထုာ�သာညီ်� ‘ဖြပွဲညီ�သာူ’ ဟုူသာညီ်� ရှုူပွဲါရှု�ံကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ နုဒီါန��
အပွဲု�င့်��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��အပွဲု�င့်��တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��၊ ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�
နှှင့််� �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� မိုညီ�သာူတု��၏ အာဏ်ာလိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဖြဖွဲ့င့််� 
�ေ�ဆိုဲ�အတညီ�ဖြပွဲုသာညီ�တု��ကရေု�လိညီ�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�နှု�င့်�သာညီ�။ ပွဲဋ်ုပွဲကရေခအလိဲန� �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��
အေ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�မိုု နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော ��န�လိှပွဲ�ထုာ�ေှုမိုုတု�� ကြုံကရေုံ�တဲ���်ေသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု၊ လိူ�
ဂ�ဏ်�သာုကရေခာနှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော တန��တူညီီမိုာမိုုတု��အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေန� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ထုု�သာု���သာာ သာ�ကရေ�တဖြပွဲုသာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� တော�ရှု�ံ��တာ�၌ စီညီ���နှှာင့်�မိုုေှုသာညီ�ဟု� တင့်�ဖြပွဲနှု�င့်�မိုု မိုေှု�သာာ�လိညီ�� 
၎င့်��တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲု��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�၊ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�နှှင့််� 
တော�စီီေင့်��ေ� မိုဏ္ဍိုုုင့်�မို�ာ�ကရေု� လိမို��ညွှာန��ပွဲ�ေန� ေညီ�ေးယူ�ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�ပွဲါသာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ အဖြ�ာ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�
ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေန�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� တော�စီီေင့်��ေ� မိုဏ္ဍိုုုင့်�ကရေ နုဒီါန���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� လိမို��ညွှာန���ကရေ��ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� ေညီ�ညွှာန��အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဤသာညီ�တု��သာညီ� ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�
စီညီ��ရှု�ံ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အတဲကရေ� စီမိုှတ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤသာု�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� ထုု�သာု��စီမိုှတ��ပွဲ�နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� �မို��ဲန�� 
၁ တဲင့်� ေှင့်��ဖြပွဲ��်သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��ေှု ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� သာီ�ဖြ�ာ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��ကရေ�်သာု�� �ု�င့်�မိုာမိုုမိုေှု�ပွဲ။

လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲင့်�� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု၏ တန�ဖွဲ့ု��ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��ကရောင့်�� သာ�ကရေ�တဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီပွဲါ အဖြ�ာ�အ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်��ေှုပြီးပွဲီ� မိုတူ
ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေန�အတဲကရေ� အလိဲန�အ�ေ�ပွဲါနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� အ�ု�င့်�အမိုာ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေန� အတဲကရေ�မိုူ လိ�ံ�လိာကရေ�မိုု မိုေှုတတ��ပွဲ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
သာီ�ဖြ�ာ��ု�သာသာနှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲု 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုတု��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုအာ� သာ�ကရေ�တဖြပွဲု 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��တု��ကရေု� ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�မို�ာ�မိုှာ ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�၌ တန��တူ
ညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ပုွဲတ�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုု ေယူူ
�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေ�်သာု�� အ�� ုု ��သာာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု�� 
ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။

၂
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

နုဒီါန��နှှင့််� 

အပွဲု�ဒီ� ၃

နုဒီါန��

အတုတ�သာမိုု�င့်����ကရောင့်�� အ�ု�င့်�အမိုာေှုပြီးပွဲီ� မို� ုု �နှဲယူ�အမို� ုု �မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ ကရေွနှ��ပွဲ�တု�� ဘဲု�လိီဗီ�ယူန�� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�သာညီ� 

အတုတ�မိုှ ရှု�န��ကရေန��ကရေ���ေမိုုမို�ာ�ကရေု� အာ�ယူူလိ�ကရေ�၊ ကရေု�လို�နီ

တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ံကြွကရေမိုုကရေု� အာ�ယူူလိ�ကရေ�၊ 

လိဲတ�လိပွဲ��ေ�ေပြီးပွဲီ��နာကရေ� လိူထု��ထုာကရေ��ံ�သာာ 

လိဲတ�လိပွဲ� �ေ�ကြီးကရေုု�ပွဲမို��မိုုမို�ာ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�၊ လိူမိုု

ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� လိ�ပွဲ�သာာ�တု��၏ ��တီကရေ�မိုုမို�ာ�၊ �ေနှှင့််� 

�အာကရေ�တု�ဘဲာစီစီ�ပွဲဲ�မို�ာ�၊ �ဖြမိုနှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�အတဲကရေ� ရှု�န��ကရေန� 

ကြီးကရေုု�ပွဲမို��ေမိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� အာဇိုာနညီ�မို�ာ�ကရေု� �အာကရေ��မို်လိ�ကရေ� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာစီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�သာညီ�။

လိူအာ�လိ�ံ�ကရေု� �လိ�စီာ�မိုုနှှင့််� တန��တူညီီမိုာမိုု၊ 

အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ ပွဲု�င့်�စီု��မိုု၊ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာေှုမိုု၊ အဖြပွဲန�အလိှန� 

မိုှီ�ု�အာ�ကရေု��မိုု၊ စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု၊ သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ�မိုု နှှင့််� လိူမိုု

ဆိုု�င့်�ော ကြွကရေယူ��မိုုကရေု� �ဲ���ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ��ဲ���ဖြ�င့်��တု��၌ 

သာာတူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�မိုု အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ 

တညီ��ဆိုာကရေ�ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၊ �ကရောင့်��မိုဲန��သာာအသာကရေ�

တာကရေု� ကြီးကရေုု�စီာ�ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်�� ဖြမိုင့််�မိုာ�လိ�ကရေ� ဤ�ဖြမို�ပွဲ�၌ 

အ�ဖြ��� �နထုု�င့်�သာူမို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�၊ တော�စီီေင့်�

�ေ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ� နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဗဟု��ါဒီတု��အ�ပွဲ� �လိ�စီာ�မိုုေှု

ဖြ�င့်��ကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ တညီ��ဆိုာကရေ�ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၊ 

လိူအာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� �ေ၊ အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�၊ ပွဲညီာ�ေ�၊ 

ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််� �ု�နာ�ောအုမို�တု�� ေယူူပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� စီ��ပွဲါင့်��၍ 

ယူှဉ်း�တဲ��နထုု�င့်�တညီ�ေှုနှု�င့်��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃

ဘဲု�လိီဗီ�ယူာ�တု�င့်��ဖြပွဲညီ�ကရေု� ဘဲု�လိီဗီ�ယူန��ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ� အာ�လိ�ံ� 

စီ�စီညီ��ဖွဲ့ဲ��တညီ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� �ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�

မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု��င့်�� အဖြပွဲန�အလိှန� နှှီ�နှာယူ��န

သာညီ�် အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၊ အဖွဲ့ရှုု�-ဘဲု�လိီဗီ�ယူန�� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ� အာ�လိ�ံ��ပွဲါင့်��စီညီ��၍ ဘဲု�လိီဗီယူန��ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�ဟု� 

သာတ�မိုှတ�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အာ� ‘မို� ုု �
နှဲယူ�အမို� ုု �မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ�စီညီ��
ထုာ�ဖြ�င့်��’ ကရေု� ေညီ�ညွှာန��
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ံကြွကရေမိုုနှှင့််� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ �� ီ
တကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��အတဲကရေ� အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�
ပွဲါ�င့်�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�

‘စီ��ပွဲါင့်�� ယူှဉ်း�တဲ��နထုု�င့်� 
တညီ�ေှုဖြ�င့်��’ သာ�ဘဲာတော�
ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ �မိုာာ�မိုှန��
��ကရေ�ရှုူပွဲါရှု�ံအဖြဖွဲ့စီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�
ကရေု� ‘ဘဲု�လိီဗီ�ယူန�� ဖြပွဲညီ�
သာူမို�ာ�’ ၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��
အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ�။ 
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ဖွဲ့ီဂ္ဂး ီ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၃

နုဒီါန�� ကရေွနှ��ပွဲ�တု�� ဖွဲ့ီဂ�ဖီြပွဲညီ�သာူမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 

သာု��မိုဟု�တ� အီ�တာ�ကရေီမို� ုု �နှဲယူ�နှှင့််� အီ�တာ�ကရေီနယူ��ဖြမိုမို�ာ�အာ� 

၎င့်��တု��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��၊ ၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � သာု��မိုဟု�တ� ရှုု�တူ

မိုာကရေွန��မိုှ ရှုု�တူမိုန� မို� ုု �နှဲယူ�နှှင့််� ရှုု�တူမိုန�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အာ� ၎င့်��

တု��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��၊ ၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍၊ ပြီးဗုတုသာာအုနှဒုယူနှှင့််� ပွဲစီုဖွဲ့ုတ� ကရေွန��မို�ာ�မိုှ ���

�ဆိုာင့်�လိာဖြ�င့်�� �ံေ�သာာ လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�၏ မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�၊ ၎င့်��

တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�

နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍၊ ဖွဲ့ီဂ�သီာု�� လိာ�ောကရေ�

အ�ဖြ���သာူမို�ာ�၊ �ေ့��ဖြပွဲာင့်���နထုု�င့်�သာူမို�ာ�၏ မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�၊ 

၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ော 

အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍၊ 

ကရေွနှ��ပွဲ�တု��အာ�လိ�ံ�သာညီ� ဘဲ�ံတူညီီပြီးပွဲီ� တန��တူညီီမိုာ�သာာ 

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲါင့်��စီညီ��ညီီညွှဲတ�ကရော ဖွဲ့ီဂ�ဖီြပွဲညီ�သာူမို�ာ�

ဖြဖွဲ့စီ��ကရေ��ကရောင့်�� ��ကရေညီာအသာု�ပွဲ�၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ

ကရေု� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��နှု�င့်�င့်ံ၏ အစီု��ေနှှင့််� ဖွဲ့ီဂ�ဖီြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အာ�လိ�ံ�၏ 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြပွဲုမိုူမိုုမို�ာ�အတဲကရေ� မိုူ�ဘဲာင့်���မိုှတ��ပွဲ��သာာ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အထုဲတ�အဖြမိုတ�ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု

ကရော၊ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ကရော

ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� နှှင့််� လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာအာ� �လိ�စီာ�မိုုကရေု� 

တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲု

ကရော တော�မိုာတမိုု၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်�စီု��မိုု

နှှင့််� လိ�ံခြုံ�ုံမိုု၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� �ကရောင့်��ကရေ� ုု ���မို��သာာေှုမိုု

နှှင့််� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�အာ� ထုုန��သာုမို��

ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ်�

အ��ကရောင့်�� ��ကရေညီာအသာု�ပွဲ�လိ�ကရေ� ဖွဲ့ီဂ� ီဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ

အတဲကရေ� ဤ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ��မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��လို�ကရေ�

သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်�� မို�ံေဘဲ� အသာု�ကရေ�အ�န�� 
သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�တစီ���
တဲင့်� တညီ�ေှု�နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

ဂ္ဂ့ါတ်�မှာ�လွှာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၅

အပွဲု�ဒီ� ၆၆ ဂဲါတာမိုာလိာတဲင့်� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� အမို� ုု �မို� ုု �ေှု�ကရေပြီးပွဲီ� 

၎င့်��တု��သာညီ� မိုာယူန�မို� ုု �နှဲယူ�မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာ�သာာ �ဒီသာ�ံ 

အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု

ပွဲ�ံစီံ၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ�၊ အမို� ုု �သာာ�မို�ာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၏ အင့်�ဒီီ�

ယူန�� �တ�စီာ�ဆိုင့်�ယူင့်�မိုုမို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� 

�ဒီသာနှတေ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော �လိ�စီာ�

မိုုေှုပြီးပွဲီ� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� 
၎င့်��တု��သာညီ� ဂဲါတာမိုာလိာ 
ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ တစီ�စီုတ�
တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� အ��ကရေ�ကရေု�
လိညီ�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

မှာက််ဆီက်နိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂ မိုကရေ�ဆိုီကရေန�တု�င့်��ဖြပွဲညီ�သာညီ� တစီ�သာာ�တညီ��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်�� 

ဖြပွဲု၍မိုေ�ပွဲ။ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

ထုံမိုှ �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာ�သာာ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ မို� ုု �နှဲယူ�မို�ာ�ေှုသာညီ�။

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ မို� ုု �နှဲယူ�မို�ာ�
ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုုကရေု� နှု�င့်�င့်ံ 
�တာ�၏ အ�ဖြ��ံ အ�တ�ဖြမိုစီ�
မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ�
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နိီကျေးပုံါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၅

နုဒီါန�� တု�င့်��ေင့်��သာာ�စီ�ံ၊ ဘဲာသာာစီကရော�စီ�ံ၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုစီ�ံ၊ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ �ဒီသာနှတေဆိုု�င့်�ော 

လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ လိူမိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု၊ သာညီ���ံ�နထုု�င့်�မိုုနှှင့််� 

သာဟုဇိုာတ ညီီညွှဲတ�မိုုနှှင့််� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� စီညီ��လိ�ံ�မိုုတု��ကရေု� 

ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ကရော ဖြမိုှင့််�တင့်�ပြီးပွဲီ� အ�� ုု �ကရေ� အာ�လိ�ံ�

အကရေ�ုံ��င့်� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ပွဲါ�င့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� အ�ဖြ��ံ

မိုူမို�ာ� အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ တညီ��ဆိုာကရေ�ထုာ�သာညီ်� တန��တူ

ညီီမိုာ�သာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ေန� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�

သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တု�င့်��ေင့်��သာာ�
စီ�ံ၊ ဘဲာသာာစီကရော�စီ�ံ၊ 
ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုစီ�ံ၊ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ လိကရေခဏ်ာေပွဲ�
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� 
တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� အာ�လိ�ံ�
အကရေ�ုံ��င့်� ပွဲါ�င့်�မိုုအ�ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံ၍ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန� 
ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုသာညီ�

အကျေးမှာရှိိက်နိ်

ေပုံည်း်ကျေးထ�င််စာံ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၇၈၉

နုဒီါန�� ပွဲု�မိုု�ဖြပွဲညီ်�စီ�ံ�ကရောင့်��မိုဲန��သာာ ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
တညီ��ထုာင့်�ေန�၊ တော�မိုာတမိုု �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန�၊ ဖြပွဲညီ�တဲင့်�� 
ပြီးင့်ုမို���အ�သာာယူာမိုုအတဲကရေ� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ေန�၊ အာ�လိ�ံ�နှှင့််� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ကရောကရေဲယူ��ေ� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ထုာကရေ�ပွဲံ်
ေန�၊ �ယူဘဲ�ယူ� �ကရောင့်��ကရေ� ုု ���မို��သာာကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�နှှင့််� ကရေွနှ��ပွဲ�
တု��နှှင့််� �နာင့်�လိာ�နာင့်�သာာ�တု��အတဲကရေ� လိဲတ�လိပွဲ��ေ�
�ကရောင့်�����ီကရေု� ထုုန��သာုမို��တညီ�တံ်ေန� �ေှ�ရှုု၍ ကရေွနှ��ပွဲ�တု�� 
ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�သာညီ� အ�မိုေုကရေန� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�
အတဲကရေ� ဤ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� ��မိုှတ�၍ အတညီ�ဖြပွဲု
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�။

မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�တဲင့်� မိုညီ�သာူတု��
ပွဲါ�င့်�သာညီ�ကရေု� သာီ�ဖြ�ာ� မို
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဘဲ� အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�
ပွဲါ�င့်�မိုု ရှုု�ထုာင့််�မိုှ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�
ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ်� ‘ကရေွနှ��ပွဲ�တု�� ဖြပွဲညီ�
သာူမို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� အသာ�ံ�ဖြဖွဲ့င့််� 
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ ရှုုဖြမိုင့်���ကရေ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��၏	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၃၁ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 
- နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ICCs/IPs [ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�/ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] ၏ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�
နှှင့််� �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာနှှင့််� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုတု��ကရေု� 
ပွဲညီာ�ေ�၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�ဆိုု�င့်�ော သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�
နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု-ပွဲညီာ�ေ� အဖြပွဲန�အလိှန� နှှီ��နှှာဖွဲ့လိှယူ�ဖြ�င့်��
မို�ာ�၌ သာင့််��လိ�ာ�မိုှန�ကရေန�စီဲာ ထုင့်�ဟုပွဲ� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန� 
ကြီးကရေုု�ပွဲမို�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ICCs/IPs နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�၍ ကြီးကရေုုတင့်�ယူူဆို
သာတ�မိုှတ���ကရေ�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� အပြီးပွဲီ�သာတ� တု�ကရေ�
ဖွဲ့�ကရေ�ေန�နှှင့််� ICCs/IPs နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ေှု အဖြ�ာ��သာာ အစီ�
အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အ�ကရော� သာညီ���ံ�နထုု�င့်�မိုု၊ နာ�လိညီ�မိုုနှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ
�ေ��ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� ထုု�ောကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� 
��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အစီု��ေသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ပွဲု�င့်� 
မိုီဒီီယူာတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု
မို�ာ�ကရေု� သာင့််��လိ�ာ�မိုှန�ကရေန�စီဲာ ထုင့်�ဟုပွဲ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ေန� ထုု
�ောကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� သာင့််��လိ�ာ��သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲဲ��တာ�မို�ာ�၊ စီညီ�����ပွဲဲ�မို�ာ�၊ 
တင့်�ဖြပွဲ�ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�နှှင့််� အလိ�ပွဲ�ရှု�ံ �ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲဲ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� 
�ကရေ�ာင့်��မို�ာ�၊ လိူထု�အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော 
ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� 
၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ အ�မိုဲအနှှစီ�နှှင့််� စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု� 
အသာု�ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ မိုဲမို��မိုံနှု�င့်��စီေန� အလိာ�တူပွဲင့်� လိမို���င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့််� 
အ�ပွဲ�စီ�အာ�လိ�ံ�၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� 
(နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ပွဲု�င့်�) မိုီဒီီယူာတဲင့်� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဤမို
တူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုအ�ပွဲ� �လိ�စီာ�
သာမိုုေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ
မိုညီ်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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အသုားအများာတိုး�ပ��ေင်းး�နိုာင််းး နုို�င်းးငံ်းသားာ�အ�ဖွဲ့စးသားတိုးများာတိုး�ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါတ့်င််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��သားည်း်	နှိံင််င်�သား��ေဖွဲ့စာ်�့င်််	ရှိာိကျေး�က်�င််�	
အကျေးသားအ�း�	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ထ��ဖြိုးပုံီ�	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�အေဖွဲ့စာ်	��ယ်းေ�င််�သားည်း်	နှိံင််င်�သား��ေဖွဲ့စာ်�့င်််
အကျေးပုံ�	သားက််ကျေးရှိ�က််မှာုမှာရှိာိကျေး�က်�င််�	အ�မှာ���းက််	ကျေးပုံ�ထ��ပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော တန��တူညီီမိုာမိုုေှုပွဲါကရေ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��စီီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ��ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
နှှင့််� အကရောအကရေဲယူ�မို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ��တာင့်��ဆိုု�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူအဖြဖွဲ့စီ� ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုတဲင့်� အဖြပွဲညီ်�အ� ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အဖြဖွဲ့စီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� �ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု�သာာမိုကရေ ထုု�သာု��သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��
သာညီ� ၎င့်��တု��၏ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�အ�ပွဲ� အပွဲ�ကရေ�သာ�ဘဲာ သာကရေ��ောကရေ�မိုုမိုေှု�စီ�ေ�အတဲကရေ�လိညီ�� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ထုာ�သာင့််�
သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�တဲင့်� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုနှဒမို��ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံကရေူ�လိကရေ�မိုှတ� သာု��မိုဟု�တ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ
သာဲာ�လိာနှု�င့်�ေန� အ�ဲင့််��ပွဲ�သာညီ်� အဖြ�ာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု စီာေးကရေ�စီာတမို��တစီ�မို� ုု �မို� ုု � ကရေု�င့်��ဆိုာင့်��ဲင့််� အပွဲါအ�င့်� 
အဖြ�ာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�စီဲာလိညီ�� ဆိုကရေ�စီပွဲ�ပွဲါ၀င့်�ပွဲါသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��သာညီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�/အစီု��ေ
နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ�နှှီ�နှာယူ��နသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူအဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အထုူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��အတဲကရေ� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုထုာ�သာည်ီ� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အစီာ�ထုု��ဖြ�င့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� 
ယူင့်��တု��အ�ပွဲ� ထုပွဲ��ဆိုာင့်���ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� �သာ��ာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� �မို��ဲန�� ၆ ကရေု� 
�ကရေညီ်�ပွဲါ။ 

ဘဲု�လိီဗီ�ယူာ�သာညီ� ဤအ�ေ�ဖြပွဲဿနာအတဲကရေ� �ဖြ�လိှမို��တစီ�လိှမို�� ပွဲု�လိှမို��ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ
ကရေူ�လိကရေ�မိုှတ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော တော��င့်� စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�/ရှုု��ော
မို� ုု �နှဲယူ�စီ� �ု�သာသာကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���်ပြီးပွဲီ� စီံနမိုူနာ�ကရောင့်��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ���်သာညီ�။ 

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၆ နှှင့််� 

၃၃(၁)

အပွဲု�ဒီ� ၆

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တု�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

ေှုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၃၃

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

�ု�သာသာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ��င့်�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� ၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�

သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤသာု�� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��သာညီ� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ ၎င့်��တု���နထုု�င့်�သာညီ်� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အတဲင့်��၌ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မို

ေှု�စီေ။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ� �ံယူူ
ပွဲု�င့်��ဲင့််�အဖြပွဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�အဖြဖွဲ့စီ� 
�ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��သာညီ� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ� �ံယူူဖြ�င့်��
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုမိုေှု�စီ
ဖြ�င့်��  အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�အတဲကရေ� 
နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�
မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၀

(၂၊ ၃)

အ�ပွဲ�စီ��င့်�သာညီ� ဆိုနှဒေှုပွဲါကရေ ၎င့်��၏ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရေဒီ�၊ နှု�င့်�င့်ံကရေူ�လိကရေ�မိုှတ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီအေ 

တော��င့်�သာညီ်� အဖြ�ာ��သာာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော 

စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�၌ ဘဲု�လိီဗီ�ယူာ�နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ

��ကရေ�အဖြပွဲင့်� ၎င့်��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ု�သာသာကရေု�ပွဲါ အတူတကရေဲ 

ထုညီ်�သာဲင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ု�သာသာ
ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော 
စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲု�င့်��ဲင့််� 
�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�

၃
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အီကျေးက့်ကျေးဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၆(၂) အီ�ကရေဲ�ဒီါနှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��သာညီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�ကရော� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ၊ ဥပွဲ�ဒီအေ �ပွဲါင့်��စီညီ��မိုု ဖြဖွဲ့စီ�

ပြီးပွဲီ� ဗဟုု�အမို� ုု �သာာ�နှု�င့်�င့်ံဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� အီ�ကရေဲ�ဒီါနှှင့််� အတူတကရေဲ 

ယူှဉ်း�တဲ� တညီ�ေှု�နသာညီ်� အဖြ�ာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲတ�သာကရေ�မိုုကရေု� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်�� မိုေှု

�စီေ။ 

လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� ဗဟုု�
အမို� ုု �သာာ�နှု�င့်�င့်ံဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� အီ
�ကရေဲ�ဒီါေှု ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�
အ�ကရော�ေှု သာကရေ�ဆိုု�င့်�
ပွဲတ�သာကရေ�မိုုကရေု� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မို
ေှုဘဲ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�အဖြဖွဲ့စီ� 
သာတ�မိုှတ���ကရောင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ယ်းဂ္ဂနိ်ဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၅

အ�န�� ၃ 

(နှု�င့်�င့်ံသာာ� 

ဖြဖွဲ့စီ�မိုု)၊

အပွဲု�ဒီ� ၁၀

�အာကရေ�ပွဲါပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� �မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�သာညီ�နှှင့််� ယူူဂန�ဒီါနှု�င့်�င့်ံသာာ�

မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� -

ကရေ။ ၁၉၂၆ ��နှှစီ�၊ �ဖွဲ့�ဖွဲ့ာ��ါေီလိ၏ ပွဲထုမိုဆို�ံ��န်မိုှ 

အစီဖြပွဲု၍ ယူူဂန�ဒီါနှု�င့်�င့်ံ နယူ�နုမိုုတ�အတဲင့်�� တညီ�ေှု

�နထုု�င့်���်�ကရေပြီးပွဲီ� ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ တတုယူ

�ဖြမိုာကရေ� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�ဇိုယူာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� 

မိုညီ�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�

တဲင့်�မိုဆိုု� အဖွဲ့ဲ���င့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� မိုုဘဲ သာု��မိုဟု�တ� ဘဲု��ဘဲဲာ� 

တစီ�ဦး�ေှုပြီးပွဲီ� ယူူဂန�ဒီါနှု�င့်�င့်ံတဲင့်� �မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�သာူတု�င့်��။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�တဲင့်� အဖွဲ့ဲ��
�င့်�ဖြဖွဲ့စီ���်သာညီ်� ဘဲု���ဘဲ�မို�ာ�
ေှု�သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန�
အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��
ကရေု� ေှင့်��လိင့်��ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�

၁။		အသား�အများိတိုးပုံ��ေ�င်းး�ေိင်း်း	
ေ��င်းးင်းံသားး�အဖွဲ့�စးသားတိုးများိတိုးေ�င်းး�

ခြေများ�ေွေး�	၁	-	၃	



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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၂။	တိုေး�တူိုညီ်းများှ� မုျား	ေံစး�ရှိပုံ��င်းးေွင််းး	

နိှင််းး	ေွ��ေး�ဆကးဆံမုျား	

တို��ကးဖွဲ့�ကးပုံ��င်းးေွင််းး

ခြေများ�ေွေး�	၄	-	၅	

	၂။	တိုေး�တူိုညီ်းများှ� မုျား	ေံစး�ရှိပုံ��င်းးေွင််းး	

နိှင််းး	ေွ��ေး�ဆကးဆံမုျား	

တို��ကးဖွဲ့�ကးပုံ��င်းးေွင််းး
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တိုေး�တိုးည်းးများှ� မုျား ေံစာ�ရပု�င်းးေွင််းးနိုာင််းး ေွ��ော�ဆကိုးဆံမုျား တုို�ကိုးဖွဲ့�ကိုးပု�င်းးေွင််းး 

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဥပုံကျေးဒါကျေးရှိာ�ကျေးမှာာ�က််တ့်င််	တ်နိ်�တ်းည်းီမှာ့ေဖွဲ့စာ်မှာုက်ိံ	အ�မှာ��ဖြိုးပုံီ�	�့�ေ���
ဆက််ဆ�ေ�င််�က်ိံ	တ်��ေမှာစာ်ပုံါသားလွှာ��။	သားိံ�ဆိံပုံါလွှာ့င််	တ်ိံင််�ရှိင််�သား��ေဖွဲ့စာ်မှာုဆိံင််ရှိ�၊	လွှားမှား�ိ�ကျေးရှိ�ဆိံင််ရှိ�	
သားိံ�မှာဟုံတ််	ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာုဆိံင််ရှိ�	ဝိသေိကျေးသားသားသားည်း်	�့�ေ���ဆက််ဆ�ေ�င််�မှာေပုံ�ပုံိံင််သားည်း််	အ�းက််မှား��တ့်င််	
ပုံါဝိသေင််ကျေး�က်�င််�က်ိံပုံါ	အသားိအမှာာတ််	ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�အစီ�အဖွဲ့ဲ��အာ�လိ�ံ�နှှင့်�် လိူတစီ�ဦး���င့်��စီီအာ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရေတုဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ဖြ�င့်��မိုှာ ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�အကရေ�ဆို�ံ� လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ ဗဟုု���ကရေ�ကရေ�သာညီ်� ကရေတုကရေ�တ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�စီဲာ၏ အဂ�ါေပွဲ�တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ယူင့်��သာညီ� ‘မို�ကရေ�ကရေန��တော�မိုာတမိုု’ သာ�ဘဲာတော�၏ �နာကရေ�ကရေဲယူ�တဲင့်� 
အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�။ လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ပွဲ�ံစီံအာ�လိ�ံ� ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ�ဆုို�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တဲင့်� ‘လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�
ဖြ�င့်��’ကရေု� ဤသာု�� အဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�သာညီ�။ ‘လိူ�အ�ဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� မိုညီ�     
သာညီ�် လိူ�နမိုုနယူ�ပွဲယူ�တဲင့်�မိုဆိုု� ညီီတူညီီမိုာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေမိုု၊ အကရေ� ုု ��ံစီာ�ေမိုု သာု��မိုဟု�တ� �နထုု�င့်�နှု�င့်�မိုုကရေု� ပွဲ�ကရေ�ဖြပွဲယူ��စီ�သာာ 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ��စီ�သာာ အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် သာု��မိုဟု�တ� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ပွဲါ�င့်�သာညီ�် လိူမို� ုု �၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ မို� ုု �ရှုု��၊ 
သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံသာာ� သာု��မိုဟု�တ� မို� ုု �နှဲယူ�ဇိုာတုအ�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ မိုညီ�သာညီ�်�ဲ�ဖြ�ာ�မိုု၊ ��န�လိှပွဲ�ထုာ�ေှုမိုု၊ ကရေန�်သာတ�ထုာ�ေှုမိုု၊ ဦး�စီာ��ပွဲ�
မိုုမိုဆိုု� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၆၅ - အပွဲု�ဒီ� ၁(၁))။ ဤအဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု���ကရေ�နှှင့်�်အညီီ လိူသာာ�အာ�လိ�ံ�တု��သာညီ� ၎င့်��တု�� မိုညီ�သာူ
မိုညီ��ါဖြဖွဲ့စီ�မိုုအ�ပွဲ�မိုူတညီ�၍ ဦး�စီာ��ပွဲ��ံေဖြ�င့်��၊ ဘဲကရေ�လို�ကရေ��ံေဖြ�င့်��မို�ာ� မိုေှုဘဲ� မိုုမိုုတု�� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် အကရောအကရေဲယူ�မို�ာ�ကရေု� 
သာာတူညီီမိုာ ေေှုသာင့်�်�ပွဲသာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�တဲင့်� မိုတော�သာဖြဖွဲ့င့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်���ံေေန� အာ�နညီ����ကရေ�သာဖွဲ့ဲယူ� ဖြဖွဲ့စီ��နနှု�င့်�သာညီ�် 
ထုူ�ဖြ�ာ��သာာ �ု�သာသာမို�ာ�နှှင့်�် ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုမို�ာ� အမို�ာ�အဖြပွဲာ�ေှု�ကရေသာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ ရှုု��ောဓာ�လိ်မို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�
မို�ာ�နှှင့်�် အ�လိ်အထုမို�ာ�ေှုဖြ�င့်��ကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� �ပွဲ�လိဲင့်��စီသာညီ�် လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�ထု�မိုှ တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 
လိူဦး��ေ၏ အဖြ�ာ��နောအမို�ာ�စီ�တဲင့်� �တဲ�ေတတ�သာညီ�တု��နှှင့်�် ကရေဲ�ဖြပွဲာ��နသာညီ�။ ထုု�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်��မိုေှု၊ 
ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ထုုန��သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့်�်မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��အတဲကရေ� အ�ောကရေ��ပွဲသာညီ�။ 

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��၏ အ�ဖြ��ံအ��ကရောင့်��ေင့်�� - �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုဆိုန�်ကရေ�င့်��ေ� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု�� �ု�သာသာအ�ပွဲ�မိုူတညီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာ�အာင့်� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� အ�တာ�အတန� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ သာု���သာာ� 
ထုု�ဥပွဲ�ဒီအပွဲု�ဒီ�င့်ယူ�မို�ာ�တဲင့်� လိုင့်� သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု � စီသာဖြဖွဲ့င့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ဖြ�င့်��နှှင့်�်စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ဖြ�င့်��လိညီ�� ဖြပွဲုနှု�င့်��ပွဲသာညီ�။ ဤကရေ�န၍ လိူတစီ�ဦး�တစီ��ယူာကရေ�၏ �ု�သာသာအ�ပွဲ�မိုူတညီ�ပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� အကရေ�ုံ��င့်��စီ
ေန� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုဆိုန�်ကရေ�င့်��ေ� ဥပွဲ�ဒီအပွဲု�ဒီ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုကရေု� လိမို��ညွှာန��ပွဲ�ဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ကရောကရေဲယူ�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ မို� ုု �ရှုု��ဇိုာတု သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော လိကရေခဏ်ာ၊ သာု��မိုဟု�တ� အ�� ုု �လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�ေှု မို� ုု �ရှုု��ဇိုာတ�မို�ာ�အ�ပွဲ� (�နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�န�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ အသာ�ံ�အနှုန��ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�) အ�ဖြ��ံပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်��ကရေု� သာတ�သာတ�မိုှတ�မိုှတ� ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဟုူသာညီ�မိုှာ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ�မိုုမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် တညီ��ဆိုာကရေ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ထုု�
ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� တု�ကရေ��ု�ကရေ�ေမိုညီ�မိုဟု�တ�ဘဲ� ကရောကရေဲယူ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�နသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� အ��ကရောင့်��ေင့်��
အမို� ုု �မို� ုု �ကရေု� သာုေှုလိကရေ��ံထုာ�ဖြ�င့်��ကရေလိညီ�� လိူတစီ�ဦး�တစီ��ယူာကရေ� သာု��မိုဟု�တ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��တစီ���အ�နဖြဖွဲ့င့်�် တစီ�မို� ုု �ထုကရေ�ပွဲု��သာာ 
အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ���ကရောင့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်��၊ ဥပွဲမိုာ- ဆိုင့်��ေ�ပြီးပွဲီ� မို� ုု �ရှုု��နုမို�်သာဖြဖွဲ့င့်�်၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�ကရော 
အမို� ုု �သာမိုီ�ဖြဖွဲ့စီ��နသာဖြဖွဲ့င့်�်၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�ကရော လိူင့်ယူ�ဖြဖွဲ့စီ��နသာဖြဖွဲ့င့်�် စီသာညီ�် ‘တစီ�မို� ုု �ထုကရေ�မိုကရေ�သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု’ သာု��မိုဟု�တ� ‘စီ��ပွဲါင့်���ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု’ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေဖြ�င့်��အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��ပွဲသာညီ�။ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
မိုု အ��ကရောင့်��ေင့်��အမို� ုု �မို� ုု �ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်���ံေပွဲါကရေ ထုု�စီာေင့်��ကရေု� ပွဲ�ံ�သာစီာေင့်��အဖြဖွဲ့စီ� �ေ�သာာ�ဖြပွဲုစီ�ဖြ�င့်�� ဟု�တ�၊ မိုဟု�တ�နှှင့်�် 
အနာဂတ�တဲင့်� အ��ကရောင့်��ေင့်��သာစီ�မို�ာ�ကရေု� ထုပွဲ�တု��နှု�င့်�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှုကရေု� စီစီ��ဆို�ေန�လိညီ�� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာမို�ာ�  
နှှင့်�် အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�မိုှာ အ��နု�နှှင့်�်အမိုာ တု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်��လိ�လိာသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော ပွဲ�ံ�သာမိုဟု�တ�သာညီ�် စီာေင့်��မိုှသာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုတဲင့်� ဖြပွဲင့်�လိဲယူ��ဖြပွဲာင့်��လိဲယူ�ေှုပြီးပွဲီ� အလို�ကရေ�သာင့်�် ပွဲု�မိုု�တ�ံ�ဖြပွဲန�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ေညီ�ေးယူ���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မို ုေှုပွဲါသာလိာ�။ တန��တူညီီမိုာေှုမိုုနှှင့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုဆိုန�်ကရေ�င့်��ေ� အပွဲု�ဒီ�င့်ယူ�
မို�ာ�တဲင့်� �နာကရေ�ထုပွဲ� �ကရေညီ�်ရှုုေမိုညီ�်အ��ကရေ�မိုှာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံလို�သာညီ�် သာ�ဘဲာသာကရေ��ောကရေ�သာညီ�် လိ�ပွဲ�ေပွဲ�မို�ာ�အာ� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�
ဖြ�င့်�� ေှု မိုေှု၊ ၎င့်��လိ�ပွဲ�ေပွဲ�မို�ာ�သာညီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံလို�သာညီ�် ေညီ�ေးယူ���ကရေ�၏ �စီ်�ဆိုာ�မိုု��ကရောင့်�် ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ�ေဖြ�င့်�� ဟု�တ� မိုဟု�တ�တု�� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤအ��ကရေ�ကရေု� အ�� ုု ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ�်သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�နှှင့်�် အဖြ�ာ� 
လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေ ၎င့်��တု��၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်အာဏ်ာ�ပွဲ�မိုူတညီ�ပြီးပွဲီ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�သာညီ�။ 
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ေညီ�ေးယူ���ကရေ� မိုလို�အပွဲ�ပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီတစီ��� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တစီ���သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေမိုု၊ အကရေ� ုု ��ံစီာ�ေမိုု သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့်�်မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�နညီ��တူ 
ကရေ�င့်�်သာ�ံ�နှု�င့်��ဲင့်�်အ�ပွဲ� ဆိုု��ကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုု ေှုမိုညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံသာညီ�်သာ�ဘဲာ သာကရေ��ောကရေ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�
နှု�င့်�သာညီ�။ ဘဲကရေ�မိုလို�ကရေ�သာညီ�် ဥပွဲ�ဒီ သာု��မိုဟု�တ� မိုူ�ါဒီ တစီ���မိုှာ (အ�ပွဲ�ယူံတဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ေှုပွဲ�ံမိုေ�သာာ�လိညီ��) �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံသာညီ�် သာ�ဘဲာအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုု ေှု�နနှု�င့်��သာ�သာညီ�်အတဲကရေ� ဤအ��ကရေ�မိုှာ အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
မိုု တာ�ဆိုီ��ေ�၏ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်သာညီ်� သာ�ဘဲာသာဘဲာ�အေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��အ�နဖြဖွဲ့င့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံလို�သာညီ�် ေညီ�ေးယူ���ကရေ�
ကရေု� သာကရေ��သာမိုဖြပွဲနုှ�င့်�သာညီ်�တု�င့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံသာညီ�် အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု��ကရောင့်�� သာကရေ��သာဖြပွဲနှု�င့်�သာညီ�် ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့်�် မိုူ�ါဒီ
မို�ာ�ကရေု� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၊ စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အောေှု၊ လိူ�အ�ဲင့်�်အ�ေ�/တန��တူညီီမိုာေေှုမိုု �ကရော�မိုတီ၊ စီသာညီ�တု��ထုံ 
အကရေူအညီီ�တာင့်���ံပွဲု�င့်��ဲင့်�် ေှုေမိုညီ�။ ေံဖွဲ့န�ေံ�ါတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမိုှ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ပွဲင့်�လိာင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�ပွဲ� မိုေညီ�ေးယူ�ဘဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�တတ�သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ အစီု��ေရှု�ံ�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာ အေညီ�အ��င့်��အ�� ုု �သာညီ� ဤ
အေညီ�အ��င့်��မို�ာ�ကရေု�ေေှုေန� သာမိုု�င့်���င့်�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� မိုေေှု��်�ကရေသာညီ�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုသာ�ဘဲာ 
သာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု�သာု�� မိုေညီ�ေးယူ�ဘဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� ကရောကရေဲယူ�မိုညီ�်ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�ကရေ ဤကရေ�်သာု���သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�
ကရေု� စီုန����စီမို��သာပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၃(၁) ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� 

မိုညီ�သာု���သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�မိုု၊ �နှှာင့််�ယူှကရေ�မိုုကရေု�မိုဆိုု� မိုကြုံကရေုံ�တဲ�ေဘဲ� လိူ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု�  အဖြပွဲညီ်�အ�

�ံစီာ��ဲင့််� ေေှု�စီေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် အ�ဲင့်�်အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့်�် အကရောအကရေဲယူ�တု��ကရေု� 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီ
ေဘဲ� ေေှု�ံစီာ�သာင့်�်��ကရောင့်�� 
သာတ�မိုှတ�သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၂ နှှင့်�် 

၂၂

အပွဲု�ဒီ� ၂

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� 

လိဲတ�လိပွဲ�ပြီးပွဲီ� အဖြ�ာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�နှှင့််� 

တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�ကရော ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

၎င့်��တု��၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� �ု�သာသာ

အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ မိုညီ�

သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�မိုဆိုု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု

သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၂

၁။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�

ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�မို�ာ�၊ အမို� ုု �သာမိုီ�

မို�ာ�၊ လိူင့်ယူ�မို�ာ�၊ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�နှှင့််� မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ�၏ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အထုူ�ဂရှု�ဖြပွဲု 

လို�ကရေ�နာ�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေမိုညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�

မို�ာ�သာညီ� နညီ��မို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုနှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု �ံ

ေဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ��စီေန�အတဲကရေ� အဖြပွဲညီ်�အ� ကရောကရေဲယူ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အာမို�ံဖြ�င့်�� �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�

မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေမိုုမိုှ 
ကရေင့်��လိဲတ��ဲင့်�်ေှု��ကရောင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
 
နညီ��မို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
�ံ�နေသာူမို�ာ�နှှင့်�် လိူနညီ��စီ�
လိူမို� ုု �မို�ာ��ကရော�အတဲင့်�� 
ထုု�ု�ကရေ�လိဲယူ��သာာ လိူနညီ��စီ�
တု��ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေန� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
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က်ိံလွှာ�ာီယ်�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၁၃ ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�အာ�လိ�ံ�တု��သာညီ� လိဲတ�လိပွဲ�ပြီးပွဲီ� 

တန��တူညီီမိုာမိုုေှု�ကရေသာူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ထုံမိုှ 

တန��တူညီီမိုာမိုုေှု�သာာ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုနှှင့်�် ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေု� 

ေေှုေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာလို� လိုင့်�၊ မို� ုု �ရှုု��၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ� သာု��မိုဟု�တ� မိုုသာာ�စီ�

ဇိုာစီ�ဖြမိုစီ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အဖြမိုင့်�

သာ�ဘဲာထုာ�၊ အ�တဲ�အ���တု��နှှင့်�် ပွဲတ�သာကရေ�၍ မိုညီ�သာညီ�်

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုှ မိုေှု�စီေဘဲ� တူညီီ�သာာ ေပွဲု�င့်��ဲင့်�်၊ လိဲတ�လိပွဲ�

မိုုနှှင့်�် အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ေေှု�ံစီာ�နှု�င့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� 
တန��တူညီီမိုာေှုမိုုနှှင့်�် တန��တူ
ညီီမိုာ �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်တု��အ�ကရော� 
ေှင့်��လိင့်��စီဲာ��တု�ဆိုကရေ�ကရော 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုှ လိဲတ�ကရေင့်��
�စီသာညီ�
 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� 
အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�စီဲာကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဖွဲ့ီဂ္ဂး	ီဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၃

အ�န�� ၂ 

(နှု�င့်�င့်ံသာာ�

တု��၏ အ�ဖြ��ံ

ေပွဲု�င့်��ဲင့်�်မို�ာ� 

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�)၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၂၆(၃)

၃။ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�ကရေု� ၎င့်��၏ အမိုှန�တကရေယူ� သာု��မိုဟု�တ� ယူူဆိုေ

�သာာ �ု�သာသာမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ� အဖြပွဲင့်� လိူမို� ုု �၊ 

ယူဉ်း� �ကရေ��မို၊ု �ကရေ��မို၊ု တု�င့်��ေင့်��သာာ�၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ ဇိုာတု၊ 

လိုင့်�၊ ကရေ�ာ�-မို ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု၊ လိုင့်�စီုတ�တုမို��ညွှဲတ�မိုု၊ ကရေ�ာ�-မို 

လိုင့်��ံယူူ��ကရေ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲင့််�ဟု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုု၊ �မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�မိုု၊ အဓာုကရေ

ဘဲာသာာစီကရော�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� 

ကရေ�န��မိုာ�ေ� အဆိုင့်�်အတန��၊ မိုသာန�စီဲမို��မိုု၊ အသာကရေ�အေးယူ�၊ 

ဘဲာသာာတော�၊ အသာုတော�၊ အုမို��ထုာင့်�ေှုဖြ�င့်�� မိုေှုဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� ပွဲဋ်ုသာ�နှဓေှုဖြ�င့်�� မိုေှုဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�

ကရေု� အနှတောယူ�ဖြဖွဲ့စီ��စီသာညီ�အထုု ဖြပွဲင့်��ထုန�သာညီ�် သာ�ဘဲာထုာ�

အဖြမိုင့်�မို�ာ�နှှင့်�် ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုမို�ာ�အာ� အေင့်���ံ၍ သာု��မိုဟု�တ� 

အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�၏ လိဲတ�လိပွဲ�မိုုနှှင့်�် အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

ယူ�တ��လိ�ာ်�စီသာညီ�်၊ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမိုှ တာ�ဖြမိုစီ�

ထုာ�သာညီ�် အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ�် အ��ကရောင့်��ေင့်��နှှင့်�်မိုဆိုု� 

တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� သာဲယူ��ု�ကရေ��သာာနညီ��ဖြဖွဲ့င့်�် မိုတော�သာဖြဖွဲ့င့်�် 

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

အမိုှန�တကရေယူ� သာု��မိုဟု�တ� 
ယူူဆိုေ�သာာ’ �ု�သာသာအာ� 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�
သာညီ�် အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�ထု�
တဲင့်� ထုညီ�်သာဲင့်��ထုာ�ကရော 
ယူူဆို��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲ�ံ�သာ
သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ �� ုု �နှှုမို�ဖြ�င့်��
တု��နှှင့်�်အတူ �ံယူူဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု
ကရေု� မိုှာ�ယူဲင့်��စီဲာယူူဆိုဖြ�င့်��ကရေု�
ပွဲါ အကရေ�ယူ�တ�င့်�် ပွဲါ�င့်�
�စီသာညီ�
 
နညီ��မို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
မိုု အ��ကရောင့်��ေင့်��တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

နိီကျေးပုံါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၁၈(၂)

နှှင့်�် ၁၈(၃)

(၂) အ�ထုဲ�ထုဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့်�်သာ�ံ�ောတဲင့်� မိုူလိဇိုာတု၊ 

ဘဲာသာာတော�၊ လိူမို� ုု �၊ ဇိုာတ�၊ မို� ုု �နှဲယူ�၊ လိုင့်�၊ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော 

အ�ဖြ�အ�န၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ� အ�ဖြ�အ�န၊ အုမို��ထုာင့်��ေ� 

အ�ဖြ�အ�န၊ ပွဲဋ်ုသာ�နှဓေှုမိုု၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�ဖြ�အ�န၊ 

ဘဲာသာာစီကရော� သာု��မိုဟု�တ� �ဒီသာ၊ အယူူ�ါဒီ သာု��မိုဟု�တ� 

အလိာ�တူ အ��င့်��အောမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ

ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။

(၃) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�ကရေု� မိုူလိဇိုာတု၊ 

ဘဲာသာာတော�၊ လိူမို� ုု �၊ ဇိုာတ�၊ မို� ုု �နှဲယူ�၊ လိုင့်�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� 

အ�ဖြ�အ�န၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ �ဒီသာ၊ အယူူ�ါဒီ သာု��မိုဟု�တ� 

အလိာ�တူ အဖြ�င့်��အောမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ

ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။

အမို� ုု �မို� ုု ��သာာ 
အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�နှှင့်�် �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�သာညီ�

ဆိံမှာ�လွှာီယ်�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၂

အပွဲု�ဒီ� ၁၁(၂) (၂) အဖြပွဲုအမိုူလိ�ပွဲ�ေပွဲ�တစီ���၏ အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုကရေ လိူ

ပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ ဖြပွဲုသာူမိုှ ထုု�သာု��ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� မိုေညီ�ေးယူ�သာညီ�်

တု�င့်��အာင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ဖြဖွဲ့စီ��ဖြမိုာကရေ�သာညီ�။

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� 
ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့်�်မိုဟု�တ�ဘဲ� 
လိ�ပွဲ�ေပွဲ�တစီ���၏ အကရေ� ုု �
သာကရေ��ောကရေ�မိုုအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် 
အဓာုပွဲါါယူ�သာတ�မိုှတ�သာညီ� 
(ေညီ�ေးယူ���ကရေ� မိုလို�အပွဲ��ပွဲ)
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ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၂၁(၁) ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�အာ�လိ�ံ� တန��တူညီီမိုာမိုုေှုပြီးပွဲီ� 

အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် -

၁။  လိူမို� ုု �၊ လိုင့်�၊ ယူ�ံ�ကရေညီ���ကရေ�၊ လိူမိုု�ေ�ေပွဲ�တညီ�မိုုနှှင့်�် 

�ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် လိူတစီ�ဦး�တစီ��ယူာကရေ�စီီတု�င့်��၏ 

အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့်�်မို�ာ�ကရေု� တန��တူ

ညီီမိုာမိုုေှုစီဲာ ကရေ�င့်�်သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� 

ပွဲ�ကရေ�ဖြပွဲယူ�ထုုပွဲါ��စီသာညီ�် ေညီ�ေးယူ���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� 

အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် မိုညီ�သာညီ�်�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ

မိုုကရေု�မိုဆိုု� �ဲင့်�်ဖြပွဲုမိုညီ�မိုဟု�တ�။

ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မိုဟု�တ�ဘဲ� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�တစီ���၏ 
အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုကရေု� 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဟု� 
သာတ�မိုှတ�သာညီ� 
(ေညီ�ေးယူ���ကရေ� မိုလို�အပွဲ�ပွဲါ)

က်ကျေးနိဒါါ၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၂

အပွဲု�င့်�� ၁ 

(ကရေ�နဒီါ 

အ�ဲင့်�်အ�ေ�

နှှင့်�် လိဲတ�လိပွဲ�

�ဲင့်�်မို�ာ� 

ပွဲဋ်ုညီာဉ်း� 

စီာ��ုပွဲ�) အပွဲု�ဒီ� 

၁၅(၁)

(၁) ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�နှှင့်�် ဥပွဲ�ဒီ�အာကရေ�တဲင့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တု�င့်�� 
တန��တူညီီမိုာေှုပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှုဘဲ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် လိူမို� ုု �၊ 
နှု�င့်�င့်ံသာာ� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဇိုာတု၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ 
ဘဲာသာာတော�၊ လိုင့်�၊ အသာကရေ�၊ စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� 
ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော �ွတ�ယူဲင့်����ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံကရော �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှုဘဲ� ဥပွဲ�ဒီ၏ အကရောအကရေဲယူ�နှှင့်�် အကရေ� ုု ��ကရေ��ဇိုူ�
ကရေု� သာာတူညီီမိုာ ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်ေှုသာညီ�။

ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှုဘဲ� တန��တူ
ညီီမိုာေှုမိုုကရေု� ကရေတုဖြပွဲုသာညီ�
 
မို�ာ�စီဲာ�သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု 
အ��ကရောင့်��ေင့်��တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုညီ�်သာဲင့်��
သာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��

လွှားမှား�ိ�မှား��	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၂၃ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုှ လိဲတ��ဖြမိုာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့်�် တန��တူအ�ဲင့်�်အ�ေ�နှှ
င့်�် ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့်�်။ ဤသာညီ�မိုှာ ICCs/IPs [ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�/ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] အတဲကရေ� လိူသာစီ����ယူူဖြ�င့်��နှှင့်�် 
အလိ�ပွဲ��န�်ထုာ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ထုာ�ေှုောတဲင့်� 
မိုညီ�သာညီ�်�ဲ�ဖြ�ာ�မိုုမို� ုု �မိုှမိုဆိုု� လိဲတ�ကရေင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့်�် ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။

ထုု�ကရေ�်သာု��ဖြဖွဲ့စီ��ဖြမိုာကရေ��စီေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် နှု�င့်�င့်ံ�တာ� 
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့်�် စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� မိုူ�ဘဲာင့်�အတဲင့်��မိုှ�န၍ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ICCs/IPs နှှင့်�် ပွဲူ��ပွဲါင့်��ကရော ၎င့်��တု�� လိူမို� ုု �အစီ�
အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ လိူသာစီ����ယူူဖြ�င့်��နှှင့်�် အလိ�ပွဲ��န�်
ထုာ�ဖြ�င့်�� သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် စီပွဲ�လိ�ဉ်း��ပြီးပွဲီ� ထုု�ောကရေ�သာညီ�် 
အကရောအကရေဲယူ� ေေှု�စီေန� အထုူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�
ေမိုညီ�။

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုှ လိဲတ�ကရေင့်��
�ေ�ကရေု� အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်��န�်အပွဲ�
မိုု မိုူ�ဘဲာင့်� အတဲင့်��မိုှ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� 
�ု�င့်�မိုာသာညီ�် တန��တူအ�ဲင့်�်
အ�ေ� ေေှုေန�အတဲကရေ� အထုူ� 
အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� ��မိုှတ�
အ�ကရောင့်�အထုညီ� �ဖွဲ့ာ��ပွဲ�
ေန� တု�ကရေ�တဲန��ထုာ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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တိုေး�တိုးည်းးများှ� မုျား ေံစာ�ရပု�င်းးေွင််းးနိုာင််းး ေွ��ော�ဆကိုးဆံမုျား တုို�ကိုးဖွဲ့�ကိုးပု�င်းးေွင််းး 

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��အတ့်က််	စာစာ်မှာာနိ်ကျေးသား�	တ်နိ်�တ်းည်းီမှာ့မှာု
ရှိရှိာိရှိနိ်	ရှိည်း်ရှိွယ််သားည်း််	အထး�အစာီအမှာ�မှား��က်ိံ	�့င်််ေပုံ�ေ�င််�	သားိံ�မှာဟုံတ််	လွှာံပုံ်ပုံိံင််�့င်််ကျေးပုံ�ေ�င််�	ရှိာိပုံါ
သားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ယူ�� �မို��ဲန��သာညီ� �မို��ဲန�� အမိုှတ�စီဉ်း� ၄ ပွဲါ တန��တူညီီမိုာမိုု �ံစီာ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော 
သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ��နပွဲါသာညီ�။ မို�ာ�မို�ကရော�သာ�မိုီ နှှစီ�မို�ာ�အတဲင့်�� �ု�င့်�မိုာ�သာာ သာာတူညီီမိုာမိုု သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ သာ�ဘဲာ�ပွဲါကရေ�လိာ�ကရေဖြ�င့်��၊ ပွဲု�မိုု� အ�လိ�အနကရေ�အထုာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လိာ�ကရေဖြ�င့်��တု����ကရောင့််� ဤ
သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�၍ စီုန����မိုုမို�ာ� �ပွဲ��ပွဲါကရေ���်ပွဲါသာညီ�။ သာာမိုန�နှှင့််� အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုု၏ ဖြ�ာ�နာ���ကရေ�ကရေု� (အ�န�� 
၃ မိုှ အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�် သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� �ကရေညီ�်ပွဲါ) ကရေ�ယူ�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�် ဖြပွဲန�် အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� 
တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��သာညီ� သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုုအတဲကရေ� �ထုာကရေ��ံအာ��ပွဲ�ေန� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ အ�ဖြ��ံဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� 
‘တန��တူေညီ�တူေှု�စီ�ေ�အတဲကရေ�’ အထုူ�မိုူ�ါဒီမို�ာ� မိုေှုဘဲ� အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�မိုညီ� မိုဟု�တ��ပွဲ 
(Arneson 2015)။ အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� သာာမိုန� တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုု �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ေ� ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�ကရေု� 
အတူတကရေဲ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��လိ် ေှုသာညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� 
အ�န�� ၁၅(၁) တဲင့်� သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� အပွဲု�ဒီ� ၁၅(၂) တဲင့်� အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုေေှုေန� ဦး�တညီ� 
ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�အတဲကရေ� လိမို���င့်���ပွဲ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�ပွဲါေှုသာညီ�။ ကရေ�နဒီါ တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�မိုှ �တဲ�ေှု
ထုာ�သာညီ�မိုှာ ‘အပွဲု�ဒီ� ၁၅(၁)နှှင့်�် ၁၅(၂)တု��သာညီ� အပွဲု�ဒီ� ၁၅ ကရေု� ခြုံ�ုံင့်�ံ၍အ�ဖြ��ံသာညီ�် အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုု စီုတ�ကရေူ�စီုတ�သာန��ကရေု� 
အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ကရေူမိုုဖြပွဲုေန� လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲမိုုေှုသာညီ�။ အပွဲု�ဒီ� ၁၅(၁) မိုှာ အပွဲု�ဒီ� ၁၅ တဲင့်� စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ�ထုာ�သာညီ�် အ�ဖြ��ံ
ေပွဲ�တညီ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် အလိာ�တူေပွဲ�တညီ���ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုသာတ�မိုှတ�သာညီ�် အစီ�အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အ�ပွဲ� ဆိုု��ဆိုု��ေးာ�ေးာ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ�ေန� ေညီ�ေးယူ�သာညီ�။ ဤသာညီ�မိုှာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��
ကရေု� တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�သာညီ�် နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏အ�ဖြ�အ�န တု��တကရေ��ကရောင့်��မိုဲန�လိာ�စီ
ေန� �� ုု �တ�်�သာာအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု� ကရေူညီီေန� ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမို�ာ�ကရေု� တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� 
ဆိုနှဒေှုနှု�င့်�သာညီ�။ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�သာညီ� အပွဲု�ဒီ� ၁၅(၂) မိုှတစီ�ဆိုင့်�် အစီု��ေမို�ာ�၏ လိကရေ��အာကရေ�ေှု စီုန����မိုုမို�ာ�ကရေု� စီု��ေးံ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� 
အပွဲု�ဒီ� ၁၅(၁)�အာကရေ�တဲင့်� ထုု�ကရေ�်သာု���သာာ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� အစီု��ေမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��
ထုာ�သာညီ�။’ (ကရေ�နဒီါတော�လိာတ��တာ���ုပွဲ� ၂၀၀၈၊ အပွဲု�ဒီ� ၁၆)။ ဤသာညီ�မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုု
နှှင့််� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�အတဲကရေ� တုကရေ�ဖြပွဲတ�သာာ��သာာ လိမို����ကရောင့်��မို�ာ�ထုာ�ေှုဖြ�င့်��၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု�ဖြပွဲသာပြီးပွဲီ� ၎င့်��သာညီ� သာာမိုန�
တန��တူညီီမိုာ�ေ� အတဲကရေ� တင့်��တင့်���ကရေပွဲ��ကရေပွဲ� အ�ေ�ဆိုု�သာူမို�ာ�၏ စီုန����မိုုကရေု� စီု��ေးံ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� တု��တကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� အစီု��ေမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို���ပွဲ�သာညီ�။

အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာမိုု၏ ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ�စီံနှုန��ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ပွဲ�ံစီံတစီ�မို� ုု �ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� အ�� ုု �ကရေ ��ဖွဲ့န��ကရေ�သာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� 
အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဟု�လိညီ�� ���ဆိုု�သာညီ�် ဤအထုူ�
အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� အတုအလိင့်�� ထုညီ�်သာဲင့်��နှု�င့်�သာညီ�။ အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုု သာု��မိုဟု�တ� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�
မိုုကရေု� အတုအလိင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ပွဲညီာ�ေ�၊ အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်�မိုု၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�
ဘဲ�နှှင့််� အဖြ�ာ� နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ဦး�စီာ��ပွဲ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�၊ 
သာု��မိုဟု�တ� �ဲင့််�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အလိ�ံ�စီ�ံ တန��တူညီီမိုာမိုု အ�ဖြ��ံမိုူကရေု� ဖြပွဲတ�ဖြပွဲတ�သာာ�သာာ� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�အတဲကရေ� လိမို���င့်��နှု�င့်�သာညီ�၊ အဆိုု�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� သာာမိုန�တန��တူ
ညီီမိုာမိုု အ�ဖြ��ံမိုူကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� မိုညီီဟု� သာတ�မိုှတ�ကရော ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုှ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။ 

အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုေေှုေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုုမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
မိုဟု�တ��သာာ အသာု�ကရေ�အ�န��၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အ�ကရော� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� အမိုှန�တကရေယူ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�
မိုုမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� လို�အပွဲ�ပွဲါသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� 
လိူမိုု�ေ�ဘဲ�မို�ာ�တဲင့်� အထုူ�အတာ�အဆိုီ�မို�ာ�နှှင့််� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေပြီးပွဲီ� သာမိုု�င့်���င့်� အလိဲန�အမိုင့်�� အပွဲယူ��ံေဖြ�င့်����ကရောင့််� သာာမိုန�တန��တူ
ညီီမိုာမိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�သာညီ� ဘဲ�နယူ�ပွဲယူ�အာ�လိ�ံ�တဲင့်� သာုသာုသာာသာာ တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� အာမို�ံေန� မိုလိ�ံ�လိာကရေ�ပွဲါ။ ဌာာ�န

၅
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တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေမိုာာတ�န��ေှု နှု�င့်�င့်ံအမို�ာ�စီ�တဲင့်� သာမိုု�င့်���င့်� မိုလို�မို�န��ထုာ�မိုု၊ �ဖြမိုသာုမို��ဆိုညီ��မိုု၊ �ဘဲ�ဖွဲ့ယူ�ထုာ�မိုု
နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုတု��ကရေု� �ံ��်ေသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာမိုု�င့်���င့်�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုသာညီ� မို�ကရော�ဏ်ဆိုု�သာလို� 
အဆိုင့််�ဆိုင့််��သာာ စီနစီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီပြီးပွဲီ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ပွဲညီာ�ေ�၊ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုုနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�
နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ေေှုသာညီ်� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ��သာာ 
ဖြပွဲညီ�သာူအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ထုကရေ� နညီ��ပွဲါ��နသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ တန��တူညီီမိုာမိုုအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� 
အဓာုပွဲါါယူ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ �ံစီာ�ေေှုေန�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ထုံ အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု (အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ� ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�) 
ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန�အတဲကရေ� �တာင့်��ဆိုု�ေန� လို�အပွဲ��လိ်ေှုသာညီ�။

 အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� မိုူ�ါဒီမို�ာ�သာညီ� တုကရေ�မိုုေှုပြီးပွဲီ� (အလိဲန�အကရေွ ံ အကရေ�ုံ��င့်�
ပွဲါ�င့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုမိုေှုဖြ�င့်�� မိုဖြဖွဲ့စီ�ဘဲ�) ၎င့်��တု�� �လိ�ာ်ပွဲါ��စီေန� ေညီ�ေးယူ�ထုာ�သာညီ်� သာမိုု�င့်���င့်�
ထုု�ု�ကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အတဲကရေ� အ��နု�ကရောလိနှှင့််� အံ�င့်��ဲင့်�ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�သာင့််�သာညီ�ဟု� နှု�င့်�င့်ံတကရောအသာု�င့်��အ�ု�င့်��ကရေ �ံယူူ
ထုာ�သာညီ�။ အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� (အာမို�ံ�ပွဲ�ထုာ��သာာ)  အ�ဲင့််�အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ� သာု��မိုဟု�တ� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� သာု��မိုဟု�တ� 
�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�ရှု�ံသာကရေ�သာကရေ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံသာာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော 
ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ� (ICCPR) ကရေု� ဘဲာသာာဖြပွဲန�ဆိုု�ောတဲင့်� ကရေ�လိသာမိုဂဂလိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ��ကရော�မိုတီကရေ ‘[အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ�] အပွဲု�ဒီ� 
၂၇ [လိူနညီ��စီ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�] အေ အာမို�ံထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ေယူူ�ံစီာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� ပွဲုတ�ပွဲင့်�ထုာ�သာညီ်� 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ��စီသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�အာ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� ေညီ�ေးယူ� �ေ�ဆိုဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��
ဆိုီ�လိ�ာ�ကရော ဓာမိုာဓာုဋ္ဌာာန�ကရေ��သာာ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��သာညီ� 
ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�အေ တော��င့်��သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�မိုုကရေု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၄၊ အပွဲု�ဒီ� ၆.၂)။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO	ည်းီလွှာ���

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၂ နှှင့်�် 

၂၀

အပွဲု�ဒီ� ၂

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော

မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�နှှင့််� ၎င့်��

တု��၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာအာ� �လိ�စီာ�သာမိုုေေှုေန�အတဲကရေ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ညီှုနှုင့်��

��တု�ဆိုကရေ�ထုာ�သာညီ်� စီနစီ�တကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�ကရေု� 

��မိုှတ�ေမိုညီ�။

၂။ ၎င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တဲင့်� �အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ အစီီအမိုံမို�ာ� 

ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ� -

(ကရေ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ၏ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�

စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�မိုှ �ံစီာ��ဲင့််��ပွဲ�ထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 

အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� တန��တူ�ံစီာ�

�ဲင့််�ေေှု�စီဖြ�င့်��၊

(�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ု�သာသာမို�ာ�အတု�င့်�� အဖြပွဲညီ်�အ� လိကရေ��တဲ�

ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီေန� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊

(ဂ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ�

�သာာ ဖြပွဲညီ�သာူအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ� အ�ကရော�တဲင့်� ေှု�နနှု�င့်��သာာ 

လိူမိုု-စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲာဟု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��မို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်�

မို�ာ�၏ ဆိုနှဒ နှှင့််� ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု တု��နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုညီ်� နညီ��

လိမို��မို�ာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုကရော ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန�အတဲကရေ� အကရေူအညီီ�ပွဲ�

ဖြ�င့်��။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�မိုှ ေအပွဲ�သာညီ�် အ�ဲင့်�်
အ�ေ�နှှင့်�် အ�ဲင့်�်အလိမို��မို�ာ�
ကရေု� တန��တူညီီမိုာ ေေှု�ံစီာ�နှု�င့်�
�စီေန� အစီု��ေမို�ာ�မိုှ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��နှှင့်�် 
�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ၎င့်��တု��
အတဲကရေ� မိုူ�ါဒီမို�ာ� ��မိုှတ�ေန� 
တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၂၀

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု ��င့်� 

လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အာ� အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်�ဆိုု�င့်�ော 

စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ထုု�ောကရေ�စီဲာ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�

နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အထုူ� အစီီအမိုံမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� မိုူ

�ဘဲာင့်�အတဲင့်�� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ကရော ထုု�သာု���သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� 

အ�ထုဲ�ထုဲ လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�

ဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�ဖြ�င့်�� မိုေှုသာညီ်� နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�အထုုပွဲါ ခြုံ�ုံ

င့်�ံဖြ�င့်��ေှု�စီေမိုညီ�။  

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�
အတဲကရေ� အထုူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� သာတ�သာတ�မိုှတ�
မိုှတ� �တာင့်��ဆိုု�သာညီ�

ာဂ္ဂ�လွှာ��ကျေးဒါ်ရှိာ်	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၇၂

အပွဲု�င့်�� ၃၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၂၈

၁။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဘဲာသာာ၊ လိူမို� ုု �၊ ဇိုာတ�၊ လိုင့်� သာု��မိုဟု�တ� 

�မိုဲ�ေပွဲ��ဖြမိုကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ မိုညီ�သာညီ�်နှု�င့်�င့်ံသာာ�ကရေု�မိုာ �ဲ�ဖြ�ာ�

ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။

. . .

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�

ကရေု� မို�ကရေ�နှှာသာာ�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� အနကရေ� 

��တ��နာကရေ�ကရေ� ကရေ�န���်�သာာ အ�ပွဲ�စီ� တစီ�စီ�စီ�၏ တု��တကရေ�မိုု

အတဲကရေ� အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဤ

အပွဲု�ဒီ�ေှု မိုညီ�သာညီ�်အောကရေမိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

ထုု�ု�ကရေ�လိဲယူ��သာာအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�
အတဲကရေ� အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�
မို�ာ� သာတ�မိုှတ�ေန� အစီု��ေ
အတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ��ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�
�ပွဲ�သာညီ�

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၇ ၂။ လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ဇိုာစီ�ဖြမိုစီ� သာု��မိုဟု�တ� 

လိူမို� ုု �စီ� သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ထုာကရေ�အထုာ�မို�ာ�

အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုပွဲ�ံစီံကရေု� ဦး�တညီ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေန�။

၃။ လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�မိုု၊ မို�ကရေ�ကရေန��မို� ုု ���စီ�မို�န��တီ�မိုုနှှင့်�် သာညီ��မို�ံ

နှု�င့်�မိုုနှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမို�ာ���ကရောင့််� ထုု�ု�ကရေ��ံစီာ�ေသာညီ်� 

ေပွဲ�ေးာအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုမိုု၊ �လိ�ာ���ကရေ�နှှင့််� 

�လိ�ာ���ကရေ��င့်ဲမို�ာ��ပွဲ�ေန�။             

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ထု�မိုှ 
တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်��မိုှ လိဲတ��ဖြမိုာကရေ�မိုုကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
 
အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�အတဲကရေ� 
အ�ဖြ��ံဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုှ နစီ�နာ��ကရေ�နှှင့််� 
�လိ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

အိနှိိယ်	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၄၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၅ နှှင့််� 

၁၆

ပွဲု�ဒီ� ၁၅

၁။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဘဲာသာာ၊ လိူမို� ုု �၊ ဇိုာတ�၊ လိုင့်�၊ �မိုဲ�ေပွဲ��ဖြမို 

သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��အနကရေ�မိုှ တစီ�����ကရေု� အ��ကရောင့်��ဖြပွဲု၍ မိုညီ�

သာညီ်�နှု�င့်�င့်ံသာာ�ကရေု�မိုာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။

. . .

၄။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�၏ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

��တ��နာကရေ�ကရေ��သာာ လိူတန��စီာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 

လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ ဇိုာတ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ� တု��တကရေ��ေ�

အတဲကရေ� အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဤ

အပွဲု�ဒီ� သာု��မိုဟု�တ� အပွဲု�ဒီ� ၂၉ ၏ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၂) ေှု မိုညီ�သာညီ်�အော

ကရေမိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

အ�� ုု �အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� အတဲကရေ� 
‘တု��တကရေ��ေ�’ ဟုူ�သာာ 
��ါင့်��စီဉ်း��အာကရေ�တဲင့်� 
အဖြပွဲုသာ�ဘဲာထုာ� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုု 
ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန� �နော�ပွဲ�
ထုာ�သာညီ�

ပွဲညီာ�ေ�ကရေဏ္ဍိုနှှင့််� အမို�ာ�သာူ
င့်ှာ အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�မို�ာ�တဲင့်� 
‘အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�’ 
လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�
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၅။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�၏ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�

ဆိုု�င့်�ော ��တ��နာကရေ�ကရေ��သာာ လိူတန��စီာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 

အပွဲု�ဒီ� (၃၀) ၏ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ လိူနညီ��စီ�

ပွဲညီာ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှလိဲ�၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ ကရေူညီီသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီ မိုကရေူညီီသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ပွဲ�ဂဂလိုကရေပွဲညီာ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� 

အပွဲါအ�င့်� ပွဲညီာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�သာု�� �င့်��ဲင့််��ပွဲ�

ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်�အထုု လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ ဇိုာတ�မို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ� တု��တကရေ��ေ�

အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအေ အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�

ဖြ�င့်��ကရေု� ဤအပွဲု�ဒီ� သာု��မိုဟု�တ� အပွဲု�ဒီ� (၁) ၏ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) မိုှ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� (ဆို) ေှု မိုညီ�သာညီ�်အောကရေမိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။ 

 

အပွဲု�ဒီ� ၁၆

၁။ နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��အတဲကရေ� အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်� သာု��မိုဟု�တ� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ� လိကရေ��အာကရေ�ေှု ရှု�ံ�တစီ�����သာု�� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော 

ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်�� တန��တူညီီမိုာအ�ဲင့််�အ�ေ� ေှု

�စီေမိုညီ�။

. . .

၄။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိကရေ��အာကရေ�ေှု ရှု�ံ�မို�ာ�တဲင့်� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်�၌ လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�

ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�ဖြ�င့်�� မိုေှု�သာ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�န နုမို်�ကရေ��သာာ 

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�ကရေု� မို�ကရေ�နှှာသာာ�ပွဲ�မိုညီ�် ောထုူ�မို�ာ� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��

အတဲကရေ� အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဤ

အပွဲု�ဒီ�ေှု မိုညီ�သာညီ�်အောကရေမိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ 

၄(ကရေ)။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိကရေ��အာကရေ�ေှု မိုညီ�သာညီ�်

ောထုူ��နောမို�ာ�အတဲကရေ�မိုဆိုု� တာ�န��န�်ထုာ�ောတဲင့်� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်�၌ လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�

ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်� လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ ဇိုာတ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 

လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ကရေု� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အထုူ�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဤအပွဲု�ဒီ�ေှု မိုညီ�သာ

ညီ�်အောကရေမိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

မှာက််ဆီက်ိံ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂ (�) အစီု��ေသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� 

တန��တူေညီ�တူ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ေ�ဆိုဲ�ကရော 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ� 

��မိုှတ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��စီမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

[�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�် လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�တဲင့်� 

အ�သာ�စီုတ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။]

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဖြ��ံတန��တူညီီမိုာ
မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုဆိုု�င့်�ော 
အ�လိ်အကရေ�င့််�မို�ာ� ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ�
�စီေန� အစီု��ေအာ� 
ကရေတုဖြပွဲုသာညီ�
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နိီကျေးပုံါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၁၈(၃) (၃) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဇိုာတု၊ ဘဲာသာာ၊ လိူမို� ုု �၊ ဇိုာတ�၊ မို� ုု �နှဲယူ�၊ 

လိုင့်�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�ဖြ�အ�န၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ �ဒီသာ၊ �ံယူူ��ကရေ� 

သာု��မိုဟု�တ� အလိာ�တူ အဖြ�ာ�အ��ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ 

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။ 

လိူ�နမိုုအေ သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအေ �နာကရေ�ကရေ��သာာ 

အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၊ ဒီါလိစီ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�၊ မို�ဒီစီီ၊ သာာရှုူ၊ မိုဲတ�ဆိုလိင့်�၊ အဖွဲ့ု

နှှုပွဲ��ံ လိူတန��စီာ�မို�ာ�၊ ပွဲီ��ာဒီါလိူတန��စီာ�၊ လိူနညီ��စီ�မို�ာ�၊ 

�ဘဲ�ဖွဲ့ယူ��ံထုာ�ေသာူမို�ာ�၊ လိယူ�သာမိုာ�၊ အလိ�ပွဲ�သာမိုာ�၊ လိူင့်ယူ�

မို�ာ�၊ ကရေ�လိ�မို�ာ�၊ သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�မို�ာ�၊ လိုင့်�နှှင့််� လိုင့်�ပွဲု�င့်��

ဆိုု�င့်�ော လိူနညီ��စီ�မို�ာ�၊ မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ�၊ ကရေု�ယူ��န�ေှုသာူမို�ာ�၊ 

သာု��မိုဟု�တ� �ု�ကရေု��ောမို�်၊ �နာကရေ�ကရေ��န�သာာ �ဒီသာနှှင့််� 

ဆိုင့်��ေ�နှဲမို��ပွဲါ��သာာ �ကရေ�စီ�အာယူာလိူမို� ုု �မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� 

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� တု��တကရေ�

�ေ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအေ အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�

ဖြ�င့်��ကရေု� မိုညီ�သာညီ�်အောကရေမိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မိုဟု�တ�ဘဲ� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�တစီ���၏ 

အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုကရေု� 

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဟု� 

သာတ�မိုှတ�သာညီ� 

(ေညီ�ေးယူ���ကရေ� မိုလို�အပွဲ�ပွဲါ)

ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်	ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၆

အ�န��(၂) ၂။ တန��တူညီီမိုာမိုုတဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�

အာ�လိ�ံ� တန��တူညီီမိုာ အဖြပွဲညီ�်အ��ံစီာ��ဲင့််� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

တန��တူညီီမိုာမိုု ေေှု�ေ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� တော�မိုာတမိုုမို

ေှု�သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု��ကရောင့်�် အာ�နညီ���သာာ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�

ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� တု��တကရေ��စီေန� �ေ�ဆိုဲ�ထုာ�သာညီ�် 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�နှှင့်�် အဖြ�ာ�အစီီအမိုံမို�ာ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ�။

သာမိုု�င့်���င့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု
မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� 
အစီု��ေအာ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�
ထုာ�ပြီးပွဲီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� 
လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� တန��တူ
�ံစီာ��ဲင့််�ေေှုေန� လို�အပွဲ�
��ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၂

အပွဲု�င့်�� (၁) (ကရေ

�နဒီါနှု�င့်�င့်ံသာာ� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�

နှှင့််� 

လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�

မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 

ပွဲဋ်ုညီာဉ်း� 

စီာ��ုပွဲ�)၊ 

အ�န�� ၁၅(၁) 

နှှင့််� (၂)

(၁) တော�ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာ�ေ�နှှင့််� တော�
ဥပွဲ�ဒီ၏ အကရောအကရေဲယူ�နှှင့််� အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�ကရေု� ညီီတူညီီမိုာ 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ��ေ�၊ 
လိူတစီ�ဦး���င့်��စီီသာညီ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီတူဖြဖွဲ့စီ�
ပြီးပွဲီ� ဥပွဲ�ဒီ၏ တန��တူညီီမိုာကရောကရေဲယူ�မိုုနှှင့််� တူညီီ�သာာ
အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှုဘဲ�၊  အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 
လိူမို� ုု �၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �ဇိုာတု၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ 
ဘဲာသာာ�ေ�၊ လိုင့်�၊ အသာကရေ� သာု��မိုဟု�တ� စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော 
သာု��မိုဟု�တ� ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော မိုသာန�စီဲမို��မိုုအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှုဘဲ� ေေှု�ံစီာ��ဲင့်�်ေှုသာညီ�။
(၂) အတညီ�ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုအစီီအစီဉ်း�မို�ာ� 
အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) သာညီ� အာ�နညီ����ကရေ�ေှု�သာာ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�၊ လိူမို� ုု �ဇိုာတု၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ 
ဘဲာသာာ�ေ�၊ လိုင့်�၊ အသာကရေ�၊ စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� 
ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော မိုသာန�စီဲမို��မိုုတု����ကရောင့်�် အာ�နညီ��သာူမို�ာ�ပွဲါ�င့်�
သာညီ�် လိူအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နမို�ာ� ဖြပွဲန�လိညီ��ကရောင့်��မိုဲန�
လိာ�စီေန� ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီ၊ အစီီအစီဉ်း� 
သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု�မိုဆိုု� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�ဖြ�င့်��မိုေှု�ပွဲ။ 

�� ုု �တ�်အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�
ကရေု� ပွဲယူ���ေန� အလို��င့်ှာ 
သာာတူညီီမိုာေပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� စီဲ�ကရေု�င့်�
အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ
ဟုူ�သာာ ခြွ�င့်����ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� 
တော��င့်� လိဲတ�လိပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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၃။	ဌားခြေေတို��င်းး�ရှိင်းး�သားး� 
လူူများ����များ�း�၏	အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�
အတွိုကး	အခြေ�ေေံအ�တိုး�များစးများ�း�

ခြေများ�ေွေး�	၆	-	၉

၃။	ဌားခြေေတို��င်းး�ရှိင်းး�သားး�
လူူများ����များ�း�၏	အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�
အတွိုကး	အခြေ�ေေံအ�တိုး�များစးများ�း�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�အတွိုကိုး အခြေ�ေေံအ�တိုး�များစးများ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	နှိံင််င်�သား��	
အ��လွှာံ��အတ့်က််	အ�မှာ��ထ��ကျေးသား�	အကျေးေ���အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��ကျေးနိရှိ�၌	အစာ��ထိံ�ေ�င််�	မှာဟုံတ််ာ�	
ထပုံ်ကျေးဆ�င််�ကျေးပုံ�အပုံ်သားည်း််	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အေဖွဲ့စာ်	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ၎င့်��တု��၏ အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ� အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေင့်��ကရေဲာ
�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ���င့်� အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� ကရေတုဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� စီ��ပွဲါင့်��အ�နဖြဖွဲ့င့်�်�သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ တစီ�ဦး���င့်��စီီ အ�နဖြဖွဲ့င့်�်�သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� အာမို�ံမိုု ေေှု
သာင့််�သာညီ�။ ၎င့်��တု��တဲင့်� အ�ဖြ��ံကရေ�သာညီ�် အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� 
လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု��ဲင့််�၊ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ သာင့်��ပွဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ တန��တူညီီမိုာ
မိုု �ံစီာ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ�အာ�လိ�ံ�၏ အာမို�ံ��ကရေ�သာညီ� ‘ဥပွဲ�ဒီ
�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာ�ေ�’ ကရေတုကရေ�တ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (�မို��ဲန�� ၄ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။

ဤ�မို��ဲန��၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�အတဲကရေ� အဓာုကရေထုညီ�်သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ (သာု��မိုဟု�တ� 
အဖြ�ာ�) အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�မိုှာ ၎င့်��တု���နထုု�င့်�သာညီ်�နှု�င့်�င့်ံမိုှ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�နှှင့်�် အာမို�ံထုာ�သာညီ�် အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ဖြ�င့်�� ေှု၊မိုေှု ဟုူ၍ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
�နောတဲင့်� အစီာ�ထုု��မိုုအဖြဖွဲ့စီ� ရှုုဖြမိုင့်�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုဘဲ� ထုပွဲ��ဆိုာင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ရှုုဖြမိုင့်�သာင့််�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
တစီ�ဦး���င့်��စီီသာညီ� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အာ� ကရေတုဖြပွဲုထုာ��သာာ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရောကရေဲယူ�မိုုနှှင့််� လို�ကရေ�နာကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုတု��ကရေု� �တာင့်��
ဆိုု�ောတဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်�� မိုေှုသာင့်�်�ပွဲ။ 

�ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ��င့်����င့်�� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ထုု�ု�ကရေ��စီေန� အသာ�ံ�မိုဖြပွဲုသာင့််��ပွဲ။ ဤသာညီ�မိုှာ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေမို�ာ�အ�ကရော� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ��သာာ စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� အကရေ�ုံ��င့်�ဥပွဲ�ဒီေင့်��ဖြမိုစီ� 
အမို� ုု �မို� ုု �ေှုနှု�င့်�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ�မိုှန�ကရေန�သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါစီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ပွဲါေှု�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ေန�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအဖြဖွဲ့စီ� အသာ�ံ�မိုဖြပွဲုသာင့််��ပွဲ။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၃(၁)

နှှင့်�် ၄(၃)

အပွဲု�ဒီ� ၃

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� 

မိုညီ�သာု���သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�မိုု၊ �နှှာင့််�ယူှကရေ�မိုုကရေု�မိုဆိုု� မိုကြုံကရေုံ�တဲ�ေဘဲ� လိူ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု�  အဖြပွဲညီ်�အ�

�ံစီာ��ဲင့််� ေေှု�စီေမိုညီ�။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�

မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်� အမို� ုု �သာာ�မို�ာ�နှှင့််� 

အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� အ�ပွဲ� တန��တူညီီမိုာစီဲာ သာကရေ��ောကရေ��စီေ

မိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၄

၃။ ၎င့်��အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ� ��ကရောင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တစီ��ယူာကရေ� 

အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ထုဲ�ထုဲ နှု�င့်�င့်ံသာာ� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေယူူကရေ�င့််�သာ�ံ�

ဖြ�င့်��အ�ပွဲ� မိုညီ�သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�မိုာ ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

အထုူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�မိုှ
�န၍ အ�ထုဲ�ထုဲ နှု�င့်�င့်ံသာာ�
အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ� ထုု�ု�ကရေ�မိုုမို
ေှု�စီေန� အာမို�ံမိုုေှုသာညီ�

၆
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၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၁ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ 

ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�၊ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� 

��ကရေညီာစီာတမို�� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

ဥပွဲ�ဒီတု��တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� စီ��ပွဲါင့်��၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိအေဖြဖွဲ့စီ��စီ အဖြပွဲညီ်�အ� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု

သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့်�်
အ�ေ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ံစီာ�     
ပွဲု�င့်��ဲင့်�်အာ� အသာာ��ပွဲ�သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၃ ၁။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�၍မိုေ�သာာ၊ လိူသာာ�အာ�လိ�ံ�

နှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာာ၊ အဖြပွဲန�အလိှန� မိုှီ�ု�မိုုေှု�သာာ၊ �ဲ�ဖြ�ာ�၍မိုေ�သာာ၊ 

တု��တကရေ�မိုုေှု�သာာ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 

၎င့်��တု��အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ ကရောကရေဲယူ�ေန�နှှင့််� �လိ�စီာ�ေန� 

တာ�န�ေှုသာညီ�။

၂။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ�် အဖြ�ာ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ေန� မိုဟု�တ�ပွဲါ။

၃။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အမို� ုု �

အစီာ��ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��သာညီ� အ�� ုု ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေ အဖြ�ာ�

�သာာ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ထုကရေ� သာာလိဲန�မိုုေှုသာညီ�ဟုူ၍ သာတ�မိုှတ�

ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�ပွဲါ။

အ�ဲင့််�အ�ေ�အာ�လိ�ံ�သာညီ� 
တူညီီ�သာာ�ဖြ�ေင့်���ပွဲ�တဲင့်� 
ေှု�န��ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ� (အ�ဲင့််�အ�ေ�၏ 
အထုကရေ��အာကရေ�မိုေှု)
 
အ�ဲင့််�အ�ေ�တစီ���ကရေု� အဖြ�ာ�
အ�ဲင့်�်အ�ေ�တစီ���အာ� 
ပွဲ�ကရေ�ဖြပွဲယူ��စီေန� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�သာညီ�

နှိံင််က်�ရှိ�ဂ္ဂ့�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၅ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� သာတ�မိုှတ�ထုာ�

�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�၊ တာ�န�မို�ာ�နှှင့််� အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ေေှု

�ံစီာ�ပွဲု�င့်�သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖြဖွဲ့စီ�

တညီ�မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� 
အာမို�ံ��ကရေ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
ကရေတုဖြပွဲုသာညီ�

ဆ��ဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၆

အပွဲု�ဒီ� ၇၅ တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူနညီ��စီ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�

မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအေ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�

အတဲကရေ� အာမို�ံထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� တစီ�ဦး���င့်�� 

အထုူ�အ�ဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ� ေေှု�စီေမိုညီ�။

အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��အတဲကရေ� 
အာမို�ံထုာ��သာာ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၏ ထုပွဲ�
�ဆိုာင့်��အ�ဲင့်�်အ�ေ�
ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၂

အပွဲု�င့်�� (၁) 

(ကရေ�နဒီါ 

နှု�င့်�င့်ံသာာ� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�

နှှင့််� 

လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�

မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 

ပွဲဋ်ုညီာဉ်း� 

စီာ��ုပွဲ�)၊ 

အ�န�� ၂၅

ဤပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ အ�� ုု ��သာာအ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� 

လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�၏ အာမို�ံ��ကရေ�ကရေု� ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံမိုှ မိုူလိလိူမို� ုု �

မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� မိုူလိဇိုာတု၊ စီာ��ုပွဲ� 

သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိဲတ�လိပွဲ�မိုုမို�ာ�

ကရေု�မိုဆိုု�  ရှု�တ�သာုမို��ေန� သာု��မိုဟု�တ� နှှုမို�်��ေန�အတဲကရေ� အဓာုပွဲါါယူ�

ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။

လိကရေ�ေှု သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�
မို�ာ�သာညီ� အတုတ�ကရေ 
သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�
အ�ပွဲ�  (ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ 
ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အဖြပွဲန� အ
လိှန� ဖွဲ့လိှယူ�ဖြ�င့်��) အပွဲ�ကရေ�
သာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်��သာာ 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ� မိုေှု�စီေန� 
�သာ��ာ�စီသာညီ�
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နိယ်းဇူးီလွှာနိ်၊	

ကျေးဝိသေတ်နိ်ဂ္ဂီ

စာ��း�ပုံ်

၁၈၄၀

အပွဲု�ဒီ� ၃ လိဲန��လိပြီးပွဲီ��သာာ ကြီးကရေီ�ဖြမိုတ�သာညီ�် အဂ�လိန�အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မို၏ 

�တဲ��တာဆိုင့်�ဖြ�င့်�မိုုအေ နယူူဇိုီလိန�ေှု ဌာာ�နလိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� 

သာူမို၏ �တာ��င့်�ကရောကရေဲယူ�မိုုနှှင့််� ပြီးဗုတုသာာတု��၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�

မို�ာ�နှှင့်�် ေပွဲု�င့်��ဲင့်�်မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�။

နယူူဇိုီလိန�နှု�င့်�င့်ံေှု ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� 
(ထုု�အ��နု�ကရေ ပြီးဗုတုသာာ) 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�၏ တူညီီ
�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� 
ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� 
ကရေတု�ပွဲ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�အတွိုကိုး အခြေ�ေေံအ�တိုး�များစးများ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	က်ိံယ််ပုံိံင််ေပုံဋ္ဌာ�နိ်��့င်််က်ိံ	အေ���
ကျေးသား�	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�ဆိံင််ရှိ�	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အတ့်က််	အကျေးေ���အံတ််ေမှာစာ်အေဖွဲ့စာ်	အသားိ
အမှာာတ််	ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��။		

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အဖြ�ာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� သာီ�ဖြ�ာ�ေှုသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ��တဲင့်� နယူ�ပွဲယူ�
အမို� ုု �မို� ုု �နှှင့််� ထုုစီပွဲ�သာကရေ�ဆိုု�င့်�လိ�ကရေ�ေှု�သာာ ဖြပွဲဿနာ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။  နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ဖြပွဲတ�ဖြပွဲတ�သာာ�သာာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဖြ�ာ�
�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အမို�ာ�အဖြပွဲာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်��စီမိုညီ်� လိမို����ကရောင့်��တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

အ�န�� ၃ တဲင့်� အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� ေှင့်��ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့်�်သာညီ� 
ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံဖြပွဲင့်�ပွဲ၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ဟုူ၍ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ လိူမို� ုု �တု�င့်��တဲင့်� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဲင့််� အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� UNDRIP တဲင့်� ပွဲထုမိုဆို�ံ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��်သာညီ�။ ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ‘တု��တကရေ��ဲင့်�်နှှင့်�် ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ အုမို�ော၊ အဖြ�ာ�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့်�် ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� တကရေ�ကြွကရေစီဲာ ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� အဆိုု�ပွဲါ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေန� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��ဲင့်�်’ (ILO ၁၉၈၉: အပွဲု�ဒီ� ၂၃) ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ�လိညီ�� . . .  ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုမိုု နညီ��ပွဲါ�
�နသာညီ�။  

UNDRIP သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ� အတုအလိင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုု၊ ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�တု�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�အာ�လိ�ံ�ကရေု� အ�ဖြ��ံထုာ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�သာညီ� ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� 
မိုဟုာဗ��ဟုာမို�ာ�ကရေု� စီီမိုံ�န�်�ဲ� ညွှာန��ကရော�နှု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�ဟု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��သာညီ� 
အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� ဘဲကရေ�လို�ကရေ�မိုုမိုေှု�သာာ နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ���ကရောင့်�� �သာ��ာ�စီေန�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ကရေမိုာာတ�န��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� မိုှီ�ု�သာူမို�ာ�သာဖွဲ့ဲယူ� သာ�ဘဲာထုာ��ံ��်ေပြီးပွဲီ� မိုုမိုုတု��
ကရေု�ယူ�ကရေု� အ�ပွဲ���ုပွဲ�နှု�င့်�စီဲမို��မိုေှုဟု� ထုင့်�ဖြမိုင့်�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံ��်�ကရေေသာညီ�။ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� ေပွဲ�တညီ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု� လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ�ပွဲင့်� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ဖြ�င့်�� �ံ��်ေသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၊ ရှုု��ောအ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� �ဲင့်�်မိုဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အတင့်��အကရေ�ပွဲ� �ော�နှှာဖြ�င့်��၏ တစီ�
စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�မိုဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အ�� ုု ��သာာအ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� အဖြ�ာ�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ� ထုဲန��ကရော��ေ�ကရေု� ဖြမိုှင့်�်တင့်�
ေင့်�� �ဖွဲ့�ာကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ံ��်ေသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� မိုှီ�ု�သာူမို�ာ�ကရေ�်သာု�� ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ�နှု�င့်�
စီဲမို��မိုေှုဖြ�င့်��ကရေ�်သာု�� ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��သာညီ� အနှတောယူ�ေှုကရော အရှုု�အ�သာကရေင့်��မို�်ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� တန��တူေညီ�တူ
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရောစီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််�လိညီ�� မိုကရေု�ကရေ�ညီီ�ပွဲ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဤ
အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ကရော ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအေ �ါ�မို� ုု ဖြ�င့်��အာ� ဖြပွဲန�လိညီ�တဲန��လိှန�နှု�င့်��စီပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ အနာဂတ�အတဲကရေ� 
၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�နှှင့််� လို�အင့်�ဆိုနှဒမို�ာ�ကရေု� ထု�တ��ဖွဲ့ာ�လိာနှု�င့်��စီပွဲါသာညီ�။  

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်� သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�
အပွဲါအ�င့်� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ� သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�ေန�နှှင့််� ထုုန��သာုမို��ေန�အတဲကရေ� 
ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေှုသာင့််�သာညီ�ဟု� ေညီ�ညွှာန��သာညီ�။ ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ အ�ထုာကရေ�အထုာ�မို�ာ�၊ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာကရေု� �လိ�စီာ�မိုုအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ်� နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� 

၇

အခြေ�ချခံျ 
ခြေမှ�ခွျန်းး�
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စီီ�ပွဲဲာ��ေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုနှှင့််� ဟုန���ကရေ�ညီီ�အာင့်� ��နု��ဲင့်�လိာာညီှုေန� မိုညီ�ကရေ�်သာု�� �ေး���ယူ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဟုူ၍လိညီ�� အဓာုပွဲါါယူ� 
သာကရေ��ောကရေ�သာညီ�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဦး�စီာ��ပွဲ�
��ကရေ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် �ဖြမိုယူာနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့်�် စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍  ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်ဖြဖွဲ့စီ��စီသာညီ�။
အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံဖြပွဲင့်�ပွဲ၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��၏ အဂ�ါေပွဲ�တစီ�
��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဲ�ထုဲကရေ�ဖြ�င့်�� မိုပွဲါ�င့်��ပွဲ။ ယူင့်��ကရေု� UNDRIP တဲင့်� ေှင့်��လိင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� - ‘ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်�
အ��ကရေ�ကရေု�မိုာ မိုညီ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၊ လိူမို� ုု �၊ အစီ�အဖွဲ့ဲ�� သာု��မိုဟု�တ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မိုဆိုု� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်��သာာ 
လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�တစီ�စီ�ံတစီ�ော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� သာဲယူ��ု�ကရေ�
�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်�ပြီးပွဲီ� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�၏ နယူ��ဖြမို
ပွဲု�င့်�နကရေ�ဆိုု�င့်�ော စီ�စီညီ��တညီ�ေှုမိုု သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုုကရေု� အလိ�ံ�စီ�ံဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ 
ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီနှု�င့်�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�ကရေု�မိုဆိုု� �ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အာ��ပွဲ�
တု�ကရေ�တဲန��ဖြ�င့်�� ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇ - အပွဲု�ဒီ� ၄၆(၁))။  ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ပွဲ�ံစီံ တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� အလိာ�တူ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုမို� ုု � ပွဲါေှု�သာာ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ နယူ��ဖြမိုပွဲု�င့်�နကရေ�
ဆိုု�င့်�ော စီ�စီညီ��တညီ�ေှုမိုုအာ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေန� ကရေတုကရေ�တ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို�� �ံယူူထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� �တဲ�ဖြမိုင့်�ေ�လိ်ေှု
သာညီ�။ 

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

က်ံလွှာသားမှာဂ္ဂဂ

၁၉၉၆

�နာကရေ� 

ဆိုကရေ�တဲ� ၈၊ �၊   

စီာမို�ကရေ�နှှာ 

၁၂၅၊ စီာပွဲု�ဒီ� ၉

၉။ လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ကရေဏ္ဍိုနှှစီ�

ေပွဲ�ကရေု� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှ �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ၎င့်��

တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�

ကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ လို�ကရေ�စီာ�ေန� ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်���ေ� ရှုု�ထုာင့််�တစီ�ေပွဲ�ေှုသာညီ�။ လိူမို� ုု ��ေ�

�ဲ�ဖြ�ာ�မိုုပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ အပွဲု�ဒီ� 

၅ (ဂ) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��၏ ဖြပွဲညီ�

သာူ��ေ�ော�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ�မိုုေှုသာညီ�။ 

ထုု����ကရောင့််� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� လိူမို� ုု �၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ မို� ုု �နှဲယူ� 

သာု��မိုဟု�တ� အမို� ုု �သာာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �စီ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� 

ဖြပွဲညီ�သာူတစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဲင့််�ကရေု� ဖွဲ့ဲင့်�်ဆိုု�သာတ�မိုှတ�သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၃ နှှင့်�် ၄ အပွဲု�ဒီ� ၃

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ေှု

သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�

ေပွဲ�တညီ�မိုုကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��

တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၄

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��နှှင့််� �ဒီသာ

တဲင့်�� အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေှု

ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ ေှာ�ဖွဲ့ဲေန� ကြုံကရေံဆို

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့်�်  
နှှင့်�် ၎င့်��မိုှ ပွဲါ�င့်�ပွဲတ�သာကရေ��န
သာညီ�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်�မိုု၊ 
စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့်�် 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့်�်
အ�ေ�မို�ာ�သာာမိုကရေ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့်�်၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့်�်နှှင့်�် ��တု�ဆိုကရေ��န
မိုုမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�
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ာိံလွှာီဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၂ နှှင့််� 

၃၀ (၂၊ ၄)၊

အပွဲု�ဒီ� ၂

ကရေု�လို�နီ��တ�မိုတု�င့်�မိုီကရေ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့်�် �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� 

ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� ��ုပွဲ�ကရေု�င့်�ထုာ�မိုုအေ ၎င့်��တု��၏ လိဲတ�လိပွဲ�

�သာာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ၎င့်��တု��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ယူနှတော�မို�ာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုမိုုနှှင့််� ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုစီ�စီညီ��မိုု

တု��ကရေု� ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ဥပွဲ�ဒီ တု��နှှင့််�အညီီ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု�ဘဲာင့်�အတဲင့်��မိုှ အာမို�ံ

သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၃၀ ၂ . . . ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�

ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

. . .

၄။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� နယူ��ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ၎င့်��
အာ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�
ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� စီသာညီ�
တု��နှှင့်�် ��တု�ဆိုကရေ�ထုာ�သာညီ�
 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၏ 
အ�ဖြ��ံအ�ဖြ��နကရေု� ဖြပွဲသာ
သာညီ�

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၇ နှှင့််� 

၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၅၇

ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� သာီ�ဖြ�ာ��နထုု�င့်��သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နယူ��ဖြမို

မို�ာ�သာညီ� စီဲန�်စီာ�၍မိုေ�သာာ နှှင့််� မိုဖြမိုင့်�နှု�င့်��သာာ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� 

နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော လိုပွဲ�ေှာ�မိုု ပွဲ�ံသာဏ်ာာန�

အာ�လိ�ံ�ကရေု� ထုု��နောတဲင့်� တာ�ဖြမိုစီ�ေမိုညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 

၎င့်��တု��၏ အသာကရေ�အု��အုမို�စီညီ��စီုမို�ကရေု� အာမို�ံေန�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေန�၊ သာီ�ဖြ�ာ��နလို�သာညီ်� ဆိုနှဒ

ကရေု� လို�ကရေ�နာေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာမိုု 

�သာ��ာ�စီေန� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�ေမိုညီ�။ အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� လိူမို� ုု �စီ�ဆိုု�င့်�ော ောဇို�တ�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� 

သာတ�မိုှတ��ံေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

 

အပွဲု�ဒီ� ၉၆

စီ�စီညီ���န�သာာ လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ပွဲ�ံစီံအာ�လိ�ံ�ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��စီေန�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူ

တု��၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အစီု��ေ

အဆိုင့််� အာ�လိ�ံ�၏ လိူမိုု�ေ� �စီာင့််��ကရေညီ်��လိ်လိာဖြ�င့်�� 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ�မိုညီ�် လိူထု�အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာကရေု� 

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုတစီ�ေပွဲ�အသာဲင့်�ဖြဖွဲ့င့်�် အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာလို� ဖြပွဲညီ�သာူ�

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�် အမို�ာ�ပွဲု�င့်�နှှင့်�် ပွဲ�ဂဂလိုကရေ အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�လိညီ�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။ အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာဏ်ာနှှင့််� ၎င့်��၏ ထု�တ��ဖွဲ့ာ�

�ဖြပွဲာဆိုု�မိုုပွဲ�ံစီံမို�ာ�ကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�အတဲကရေ� မိုတူညီီ�သာာ

အဆိုင့််�မို�ာ�တဲင့်� ပွဲီဖြပွဲင့်�စီဲာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်�� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ 

၎င့်��တု�� ��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�၏ အာဏ်ာလိညီ�ပွဲတ�မိုုနှှင့််� တာ�န��ံ

မိုုတု��ကရေု� အာမို�ံေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�
မို�ာ�ကရေု�သာာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲ�ံ
ေသာညီ�
 
 
 
 
 
 
 
 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� မိုူ�ါဒီ
အ�ပွဲ� လိာမို��မိုု��ေန� စီ��ပွဲါင့်��
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
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မှာက််ဆီက်ိံ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���	

ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� 

တု�င့်��ေင့်��သာာ�စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု ေေှု�စီမိုညီ်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ

ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််��ဘဲာင့်�အတဲင့်��မိုှ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။ ဤအပွဲု�ဒီ�၏ 

ယူ�င့်�စီာပွဲု�ဒီ�မို�ာ�တဲင့်� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� �ယူဘဲ�ယူ�အ�ဖြ��ံမိုူ

မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ်� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံနှှင့််� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� တု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ကရေ။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ေပွဲ�ေးာလိူထု�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� အာမို�ံ�ပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ေလိဒီ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��

တု��၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််�ပွဲတ�သာကရေ�ပြီးပွဲီ�-

. . .

ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� 

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ���စီီေှု အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�နှှင့််� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဆိုနှဒသာ�ဘဲာထုာ�မို�ာ�နှှင့််� 

အကရေု�ကရေ�ညီီဆို�ံ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ

ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာလိကရေခဏ်ာမို�ာ�နှှင့်�်အတူ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အသာု�ကရေ�အ�န��တု��ကရေု� လိူထု�

အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 

စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ��မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�
အာမို�ံနှှင့်�်အတူ 
အတုအလိင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�

ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်	ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၂၃၅ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� 

�တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေဖြပွဲညီ�သာူတစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ��ဘဲာင့်�အတဲင့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု��ကရေ�အေ သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ နယူ��ဖြမို�ဒီသာ

တစီ���အတဲင့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ဘဲ�ံယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့်�် 

ဘဲာသာာစီကရော� အ�မိုဲအနှှစီ�ဆိုု�င့်�ောမို�ာ� တူညီီသာညီ�် မိုညီ�သာညီ်�

အသာု�င့်��အ�ု�င့်��မိုဆိုု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အယူူအဆိုအာ� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှ ဟုန�်တာ�ထုာ�ဖြ�င့်��မိုေှုပွဲါ။

အမို� ုု �သာာ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဲင့််�နှှင့််� ဘဲ�ံယူဉ်း��ကရေ��မိုု
အ�မိုဲအနှှစီ�ေှုသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�
အသာု�င့်��အ�ု�င့်��မိုဆိုု�၏ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�အ�ကရော� 
ဖြ�ာ�နာ���ကရေ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�အတွိုကိုး အခြေ�ေေံအ�တိုး�များစးများ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	စာံကျေးပုံါင််�အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	အသားိအမှာာတ််	ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��။	သားိံ�ဆိံပုံါလွှာ့င််	
ယ်င််�	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�မှာုသားည်း်	ကျေးယ်ာံယ်း	ေဖွဲ့စာ်ပုံါသားလွှာ��	သားိံ�မှာဟုံတ််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	
အတ့်က််	သားီ�သားနိ််	ေဖွဲ့စာ်ပုံါသားလွှာ��။		 

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� စီ��ပွဲါင့်�� သာု��မိုဟု�တ� အမို�ာ�ဆိုု�င့်� �ု�သာသာလိကရေခဏ်ာ ေှုတတ��ကရေသာညီ�။ ၎င့်��တု��၏ တစီ�ဦး���င့်��
�ု�သာသာလိကရေခဏ်ာသာညီ� ၎င့်��တု�� အသာု�င့်��အ�ု�င့်��၏ �ု�သာသာလိကရေခဏ်ာနှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�။ UNDRIP ကရေု� ထု�တ�ဖြပွဲန���ကရေညီာဖြ�င့်��
မိုဖြပွဲုမိုီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�သူာတစီ�ဦး�ကရေ ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီ��ပွဲါင့်��
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော သာ�ဘဲာတော�သာညီ� အ�ေ�အကြီးကရေီ�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ လိူတစီ�ဦး���င့်��စီီ၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��
မိုာသာာမိုဟု�တ�ဘဲ� လိူအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��မိုှာ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��၏ အ�ေ�အကြီးကရေီ�ဆို�ံ��သာာ 
ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ�ထု�မိုှ တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ယူင့်��မိုေှုလိာင့်� ��ကရေညီာ��ကရေ�သာညီ� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ အ�ဖြ��ံအကရေ�ဆို�ံ� အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� 
လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ အကရောအကရေဲယူ�မို�ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါ။ ဤအောအာ� ထုု�ု�ကရေ�မိုုမိုေှု�စီေ’ ဟု� ထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု���်သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ဆိုပွဲ�
�ကရော�မိုေှင့်� ၁၉၈၉)။ ထုု����ကရောင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�သာန�် အစီ�အဖွဲ့ဲ��ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန��လိာင့်�ပွဲင့်� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ေပွဲ�တညီ�နှု�င့်�သာညီ်� သာ�ဘဲာတော�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ�ပွဲင့်� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အတဲကရေ� သာီ�သာန�်နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ� စီ��ပွဲါင့်��၍ ၎င့်��တု��အာ� အ�လိ�ဂရှု�ဖြပွဲုေန�နှှင့််� 
၎င့်��တု��၏ စီ��ပွဲါင့်��တန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� �လိာကရေအ�ပွဲ� ရှုုဖြမိုင့်���ကရေ�နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာ 
နှု�င့်�င့်ံ�ေ��နောမို�ာ��ပွဲ�ေန� အစီု��ေမို�ာ�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ�ဟုူ�သာာ ယူူဆို��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့်�် သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု��ဲင့််� ကရေ�်သာု���သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�
အတဲကရေ� အာမို�ံနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� အ�� ုု ��သာာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� စီ��ပွဲါင့်��လိူထု�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ��ကရောင့််� ယူင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�၏ အေညီ�အ�သာဲ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�မိုဖြပွဲုနှု�င့်��ပွဲ။ ထုု����ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� တစီ�ဦး���င့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အဖြပွဲင့်� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့်�်အ�ေ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� မို�ကရော�ဏ် အ�ေ�ဆိုု��လိ်ေှုသာညီ�။ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု 
(�ဖြမိုယူာနှှင့််� ဉာာဏ်)၊ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတ စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုု၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၊ အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�/အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ
�ဆိုာင့်� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့််� ‘ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဂ�ဏ်�သာုကရေခာ’ ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တစီ�မိုူထုူ�ဖြ�ာ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုတု��
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �ယူဘဲ�ယူ�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� �ဖြမိုယူာ သာု��မိုဟု�တ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုကရေ�်သာု���သာာ သာီ�ဖြ�ာ�နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�
တဲင့်� စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ�ဟုူ၍ သာီ�ဖြ�ာ�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၃(၁) ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ ယူ��အပွဲု�င့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� 

အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာင့််��လိ�ာ�သာလို� ၎င့်��နှှစီ�မို� ုု �

စီလိ�ံ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� တညီ�ေှုသာညီ်� အထုူ�

ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုသာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော 

စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ�အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေ

မိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 
‘စီ��ပွဲါင့်��ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�’ ၏ 
အ�ေ�ပွဲါမိုု၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် 
�ဖြမိုယူာအ�ဲင့်�်အ�ေ�နှှင့်�် 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

၈
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UNDRIP	

၂၀၀၇

နုဒီါန�� နှှင့်�် 

အပွဲု�ဒီ� ၇(၂)

နုဒီါန��

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�

�ေ�၊ သာ����မို��သာာနှှင့်�် တစီ�သာာ�တညီ�� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�တု��

အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ�လို�အပွဲ��သာာ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ထုာ���ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ထုပွဲ�မိုံအတညီ�ဖြပွဲု

သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၇(၂)

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

အဖြဖွဲ့စီ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ �နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ တစီ�မိုူကရေဲ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� 

ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�နှှင့််� �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု

သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့်�်မို�ာ�ကရေု� 
‘စီ��ပွဲါင့်��’ သာု��မိုဟု�တ� 
လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�
ကရေ ��ုပွဲ�ကရေု�င့်�ထုာ�သာညီ�ဟု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

အနိ်ဂ္ဂိံလွှာ�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၀

အပွဲု�င့်�� ၁ 

(��ါင့်��စီဉ်း�)

တစီ�ဦး���င့်��နှှင့််� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ� အ�န����ါင့်��စီဉ်း�မိုှ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�
မို�ာ�သာညီ� တစီ�ဦး���င့်��နှှင့််� 
စီ��ပွဲါင့်��ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
ေှင့်��ေှင့်��လိင့်��လိင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ာရှိ�ဇူးီ�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၈

အပွဲု�ဒီ� ၁၃၄ ဖြပွဲညီ�သာူ� ကရောကရေဲယူ��ေ�ရှု�ံ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� အပြီးမို�တမို�� 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အပွဲု�ဒီ� ၅၊ ၁၃၄ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ

အတု�င့်�� တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဦး�တညီ�မိုု၊ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြမိုှင့််�တင့်�

�ေ�၊ အဆိုင့််�တု�င့်��တဲင့်� တော�စီီေင့်��ေ�နှှင့််� အာ�နညီ��သာူမို�ာ�၏ 

တစီ�ဦး���င့်��နှှင့််� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�တု��ကရေု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအစီု��ေ၏ 

စီကရော�ေပွဲ�နှှင့််� ကရေုေုယူာတစီ���အဖြဖွဲ့စီ� အ�ဖြ��ံကရေ�ကရေ� တာ�န�ယူူေ

မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

အာဏ်ာတညီ�ပြီးမို��ေ�ဖြမိုှင့််�တင့်�

ေန� တစီ�ဦး���င့်��နှှင့််� စီ��ပွဲါင့်��

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရော

ကရေဲယူ�ေန� ဖြပွဲညီ�သာူ�ကရောကရေဲယူ�

�စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�ရှု�ံ�အာ� 

ေှင့်��လိင့်��စီဲာ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�

ထုာ�သာညီ�

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၁၁(၁)၊ 

၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ 

၂၅၇ နှှင့််� ၄၀၃

အပွဲု�ဒီ� ၁၁

ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

အ�ပွဲ���ုပွဲ�ေမိုညီ�။

(၁) ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� အေညီ�အ��င့်��ေှုသာူမို�ာ�၏ �ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� 

တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိ သာု��မိုဟု�တ� စီ��ပွဲါင့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ ဤ

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေ�င့်�်သာ�ံ�မိုုမို�ာ�ကရေု� အာမို�ံ��ကရေ�

�ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၅၇

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�၊ ေပွဲ�ေးာမို�ာ�၊ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�နှှင့််� �ဒီသာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 

လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�၊ ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�၊ 

��ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ� နှှင့််� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံတကရောစီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�၊ 

�အာကရေ�ပွဲါ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု

ပြီးပွဲီ� အာမို�ံသာညီ�။

. . အမို� ုု �သာာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ��ကရော� တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� 

တန��တူညီီမိုာမိုု အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုုမိုေှုဘဲ� ဤစီ��ပွဲါင့်��

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ အာမို�ံေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၊ အကရေ�ဖွဲ့ရှုု�-အီ�ကရေဲ�ဒီါ 
လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� မိုဲန�တူဘဲီအု�
လိူမို� ုု �တု��အတဲကရေ� စီ��ပွဲါင့်��
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ဖြ�င့်��အာ� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ�
 
တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိ သာု��မိုဟု�တ� 
စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ� ဖြမိုှင့််�တင့်�
ေန� �ေး���ယူ��ဲင့််� �ပွဲ�သာညီ�
 
စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
�� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ��သာာ သာ�ဘဲာတူ
ညီီ��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
အာ� မိုပွဲါ�င့်��စီေန� တာ�ဖြမိုစီ�
ထုာ�သာညီ�



87

အပွဲု�ဒီ� ၅၈

၎င့်��တု��၏ �ု�သာသာ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� 

ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ 

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�၊ ကရေဲန�ဗင့်��

ေှင့်��မို�ာ�၊ ��ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံတကရော 

စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� အကရေ�ဖွဲ့

ရှုု�-အီ�ကရေဲ�ဒီါ လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၅၉

ကရေမို��ရှုု��တန���ဒီသာေှု �ကရေ��လိကရေ��နဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ� (မိုဲန�တူဘဲီအု�

လိူမို� ုု �မို�ာ�) ၏ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ 

လိကရေ��တဲ�ဘဲ�ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာနှှင့်�် ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ 

�ု�သာသာ၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖြမိုင့်�အတဲကရေ� �လိ�စီာ�မိုုကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ 

တစီ�သာာ�တညီ�� �ေေှညီ�တညီ�တံ်�ု�င့်�ပြီးမို��သာာ လိူသာာ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� 

မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုဟုာဗ��ဟုာမို�ာ�ကရေု� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ေန� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၅၇

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�-အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ မိုူ�ဘဲာင့်�အတဲင့်�� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အကရေ�ဖွဲ့ရှုု�-အီ�ကရေဲ�ဒီါ 

နယူ��ဖြမို�ဒီသာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��နှု�င့်�သာညီ�။ ၎င့်�� တု��သာညီ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ နယူ��ဖြမိုအစီု��ေ

အ�ပွဲ� စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု နှှင့််� ဗဟု��ါဒီဆိုု�င့်�ော 

အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ အ�ပွဲ���ုပွဲ�ေ

မိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၄၀၃

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဇိုီ�မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ�မို�ာ�၊ လိူသာာ�ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ 

စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� သာဘဲာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ထုုန��သာုမို��

�စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�နှှင့််� �ေေှညီ�တညီ�တံ်�ု�င့်�ပြီးမို��သာာ စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုုကရေု� 

ထုု�ု�ကရေ��စီသာညီ်� အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�ပွဲါေှု�သာာ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု 

သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ကရေတုကရေ�တ�မိုဖြပွဲုေ။

ဂ္ဂ့�တ်ီမှာ�လွှာ�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၅

အပွဲု�ဒီ� ၆၇ သာမို�ါယူမိုမို�ာ�၊ ဇိုာတုေပွဲ�ေးာမို�ာ�၏ လိယူ�ယူာ�ဖြမိုမို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� အမို�ာ�သာူင့်ှာ လိကရေ��ယူ� သာု��မိုဟု�တ� စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ� 

စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�အဖြပွဲင့်� မိုုသာာ�စီ� အ�မိုဲအနှှစီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူ

ကြီးကရေုုကရေ�မို�ာ��သာာ အုမို�ောမို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အထုူ�ကရော

ကရေဲယူ�မိုု၊ ဦး�စီာ��ပွဲ� �����င့်ဲနှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ဆိုု�င့်�ော 

အကရေူအညီီမို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� �နထုု�င့်�သာူအာ�လိ�ံ�

အတဲကရေ� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��သာာ ဘဲ�အေညီ�အ�သာဲ�ကရေု� ေေှု�စီနှု�င့်�

ေန� ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုနှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�အတဲကရေ� အာမို�ံ

��ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�သာညီ�။

အမို�ာ�ပွဲု�င့်��ဖြမိုကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
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ဆ��ဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၆

အပွဲု�ဒီ� ၇၅ တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူနညီ��စီ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�

မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအေ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�

အတဲကရေ� အာမို�ံထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� အထုူ�တစီ�

ဦး���င့်�� သာု��မိုဟု�တ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အာမို�ံ��ကရေ� ေေှု

ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ� (တု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူနညီ��စီ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ�) 
သာီ�သာန�်မိုဟု�တ��သာာ�လိညီ�� 
စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််�ပွဲတ�သာကရေ�၍ 
�ု�င့်�မိုာစီဲာသာတ�မိုှတ�သာညီ�

ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၁၉ 

နှှင့််� ၁၂၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၁၉

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဌာာ�န�ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုပွဲ�ံစီံကရေု� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��စီပြီးပွဲီ� 

အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�် ၎င့်��တု��၏ လိူမိုု�ေ�၊ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၊ ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ 

အ�လိ်အထုနှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� 

ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုမို�ာ�အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု�� ဘဲု��ဘဲဲာ�စီဉ်း�ဆိုကရေ� 

သာုမို��ပွဲု�ကရေ���်�သာာ လိယူ�ယူာ�ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ မိုူလိ

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံအမိုု�ဆိုာင့်�

သာညီ� တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ဤ

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ဥပွဲ�ဒီတု��နှှင့််�အညီီ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� �နှှာင့််�ယူှကရေ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုနှု�င့်��သာာ၊ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ 

�ဲ�ဖြ�ာ�၍မိုေ�သာာ၊ လိာ��ဖြပွဲာင့်��၍မိုေ�သာာ ၎င့်��တု��၏ လိယူ�ယူာ

�ဖြမိုမို�ာ� စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� နယူ�နုမိုုတ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�

ပြီးပွဲီ� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၄

ဌာာ�န�ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အသာုပွဲညီာ၊ နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�နှှင့််� 

တီထုဲင့်�ဆိုန��သာစီ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� စီ��ပွဲါင့်��ဉာာဏ်မိုူပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� 

အာမို�ံပြီးပွဲီ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ မို� ုု �ရှုု��ဗီဇို 

အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�ဆိုု�င့်��သာာ အသာုပွဲညီာနှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�

သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမိုဆိုု�၊ စီ��ပွဲါင့်��အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�ကရေု� 

ေေှု�စီေမိုညီ�။ ၎င့်��တု��၏ မို� ုု �ရှုု��စီဉ်း�ဆိုကရေ�အသာုပွဲညီာနှှင့််� 

အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော မိုူပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� 

တာ�ဖြမိုစီ�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
အသာု�ကရေ�အ�န��အတဲကရေ� 
�ဖြမိုယူာနှှင့််� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��
ဆိုု�င့်�ော သာီ�ဖြ�ာ�စီ��ပွဲါင့်��
လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

နိယ်းဇူးီလွှာနိ်၊	

ကျေးဝိသေတ်နိ်ဂ္ဂီ

စာ��း�ပုံ်

၁၈၄၀

အပွဲု�ဒီ� ၂ လိဲန��လိပြီးပွဲီ��သာာ ကြီးကရေီ�ဖြမိုတ�သာညီ�် အဂ�လိန�အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မိုသာညီ� 

နယူူဇိုီလိန�နှု�င့်�င့်ံေှု အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�အာ� ၎င့်��

တု�� အ��နု��ကရောဖြမိုင့်�်စီဲာ စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� တစီ�

ဦး���င့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ �ဖြမိုယူာနှှင့််� အုမို�ယူာ သာစီ��တာမို�ာ� င့်ါ�

ဖွဲ့မို��လိ�ပွဲ�င့်န��နှှင့််� အဖြ�ာ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� အ�နှှာင့်�်အယူှကရေ�မိုေှု 

သာီ�သာန�်အဖြပွဲညီ�်အ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��စီေန� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော 

မိုုသာာ�စီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အာ� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�သာညီ�။

(တစီ�ဦး���င့်��သာာမိုကရေ) 
စီ��ပွဲါင့်���ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့်�် 
�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�

89
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�အတွိုကိုး အခြေ�ေေံအ�တိုး�များစးများ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	အမှား�ိ�သားမှာီ�မှား��နှာင်််	အေ���	အာက််ာက််မှာာ	ထိ�ိံက််လွှာ့ယ််	အံပုံ်စာံမှား��
အတ့်က််	အက်�အက့်ယ််ကျေးပုံ�မှာုမှား��နှာင်််တ်က့်	ဥပုံကျေးဒါကျေးရှိာ�ကျေးမှာာ�က််တ့်င််	တ်နိ်�တ်းည်းီမှာ့မှာု	အပုံါအဝိသေင််	
အကျေးေ���	နှိံင််င်�သား��အ�့င်််အကျေးရှိ�နှာင်််	လွှား�အ�့င်််အကျေးရှိ�တ်ိံ�က်ိံ	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််
အကျေးရှိ�မှား��နှာင်််	မှာည်း်က်�်သားိံ�	ကျေးပုံါင််�စာည်း်�က်းင်််သားံ��သားင်််ကျေး�က်�င််�	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ထ��ပုံါသားလွှာ��။					 

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုော၌ အရှုုပွဲ�အ�ထုဲ� မိုပွဲါဘဲ� 
ပြီးပွဲီ��ဖြမိုာကရေ�လိုမို်�မိုညီ� မိုဟု�တ��ပွဲ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� �ု�ောဓာုဖြဖွဲ့စီ�တတ�သာညီ်� သာာဓာကရေမို�ာ�စီဲာေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောထု�ံ�တမို��စီဉ်း�လိာ 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�နှှင့််� တော�မိုာတမိုု ယူနှတော�မို�ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အစီု��ေတစီ�ေပွဲ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� ရှုု�ကရေ�
နှှကရေ�ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်��ပွဲ�သာညီ်� ဓာ�လိ်၊ လိူင့်ယူ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�ကရေု� ��န�လိှပွဲ�ထုာ�သာညီ်� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဓာ�လိ်တု��ကရေု� မိုေညီ�ေးယူ�ဘဲ� ကရောကရေဲယူ�
�ပွဲ�မိုုေကရေ�သာာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာဲာ�တတ�သာညီ�။ ဤသာု��ဖြဖွဲ့စီ��နပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ကရောကရေဲယူ�တာ�ဆိုီ��ေ�သာညီ� 
လိကရေ��တဲ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အမို� ုု �သာမိုီ�နှှင့််� အမို� ုု �သာာ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံသာညီ်� (�ဖြမိုယူာလိ�ပွဲ�ကရေု�င့်�သာညီ်�စီနစီ� သာု��မိုဟု�တ� ��ါင့်���ဆိုာင့်�
�နောဆိုကရေ��ံဖြ�င့်�� အစီေှုသာညီ်�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��ဓာ�လိ်အ�� ုု �နှှင့််� �ု�ောဓာု ဖြဖွဲ့စီ��နနှု�င့်�စီောေှုသာညီ�။ ဤအ�ဖြ�အ�နမို� ုု �တဲင့်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�တစီ��� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�တစီ���သာညီ� အကရေန�်အသာတ�ေှုေမိုညီ�၊ ဥပွဲမိုာ ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�ကရေ (ကရေ�ာ�/မို သာု��မိုဟု�တ� 
အသာကရေ�အေးယူ�မို�ေး�) အစီု��ေတဲင့်� တန��တူေညီ�တူပွဲါ�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�် အ�ဖြ��ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့်�်အ�ေ�၊ 
သာု��မိုဟု�တ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူင့်ယူ�မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�သာန�်ဟု� ယူူဆိုနှု�င့်��သာာ ရှုု��ောအ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့်�် ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�
ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဲင့််�ေှုသာညီ�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့်�်အ�ေ� စီသာဖြဖွဲ့င့်�် အ�ဲင့်�်
အ�ေ�တစီ�����ကရေု� အကရေန�်အသာတ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ���သာညီ� အ��င့်����င့်�� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� လိကရေ��တဲ�တဲင့်� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ� 
သာဟုဇိုာတမိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� �ပွဲါင့်��စီညီ��ကရေ�င့်�်သာ�ံ�နှု�င့်�မိုညီ�် ယူနှတော�တစီ��� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန� 
အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဤသာညီ�ကရေု� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�အာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ��နု��ဲင့်�လိာာညီှုေန� အ�ဲင့််�အာဏ်ာ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခမိုဖြဖွဲ့စီ��စီ
သာညီ်� အတု�င့်��အတာအထုု ကရေန�်သာတ�ထုာ�မိုညီ�ဟုူ�သာာ ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�မိုှ တစီ�ဆိုင့်�်�သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ မိုုသာာ�စီ�ဥပွဲ�ဒီကရေ�်သာု��
�သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ��ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��
အ�� ုု �၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�စီံနှုန��မို�ာ�မိုှ ကရေင့်��လိဲတ��ဲင့််��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� နညီ��လိမို��အမို� ုု �မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့်�် �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�။ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဤအ�ေ�ကရေုစီစကရေု� အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ 
သာာတူညီီမိုာေပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမုိုမိုှကရေင့်��လိဲတ��ဲင့််�အဖြပွဲင့်� တော�ဥပွဲ�ဒီ၏ �ေှ��မိုှာကရေ�၌ တန��တူညီီမိုာ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�
�ဲင့််�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ �နထုု�င့်��ဲင့််� အစီေှုသာညီ်� အဖြ�ာ� �ု�င့်�မိုာ�သာာ အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�
တဲင့်� ပွဲဲင့််�လိင့်��စီဲာ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ထုာ��လိ်ေှုသာညီ�ကရေု� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� �တဲ�ေ�လိ်ေှုသာညီ�။  

�ု�သာသာလိကရေခဏ်ာမို�ာ�၏ ဆို�ံစီညီ��မုိုရှုု�ထုာင့််�မိုှ�ကရေညီ�်လိာင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� �ပွဲါင့်��စီညီ��ကရေ�င့်�်သာ�ံ��ေ� အတဲကရေ� စီညီ��မို�ဉ်း��
တစီ���ေှုေန� အထုူ�အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ လိူတု��၏ �နထုု�င့်�မိုုအ�တဲ�အကြုံကရေုံကရေု� ၎င့်��တု��၏ အမို� ုု �မို� ုု ��သာာ �ု�သာသာလိကရေခဏ်ာမို�ာ�၊ ဥပွဲမိုာ 
လိူမို� ုု �၊ လိူတန��စီာ�၊ တု�င့်��ေင့်��သာာ�၊ ဌာာ�နအသာု�ကရေ�အ�န��တစီ���၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု၊ အမို� ုု �သာာ�ဇိုာတု၊ လိုင့်�စီုတ��ံယူူမိုု၊ ကရေ�ာ�-မို ဖြဖွဲ့စီ�
တညီ�မိုု၊ အသာကရေ�၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု၊ ပွဲထု�ီနှု�င့်�င့်ံ�ေ� ဆိုု�င့်�ော ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ��ကရောင့်��အောနှှင့်�် ကရေ�န��မိုာ�ေ�ကရေဏ္ဍိုတု��ကရေ �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�
�ပွဲ�သာညီ�ဟု� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ� ��ဉ်း��ကရေပွဲ�မိုုကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။ ဤဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််� အ�ထုာကရေ�အထုာ�မို�ာ�
ကရေု� လိကရေ��တဲ�တဲင့်� ဟုန���ကရေ�ညီီ�စီေန� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��မို�ာ�၏ စီံအကရေ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုသာညီ� နှု�င့်�င့်ံအ�ဖြ�အ�နနှှင့််� ဖြပွဲဿနာ
ေှု�သာာ သာီ�ဖြ�ာ�မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု အမိုှတ�လိကရေခဏ်ာမို�ာ��ပွဲ�တဲင့်� မိုူတညီ�သာညီ�။ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၏ 
အ�ဖြ�အ�နကရေု� ဤဆိုန��စီစီ���ကရေ�တဲင့်� အထုူ�ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�သာညီ� ပွဲု�မိုု�
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ နှု�င့်�င့်ံစီနစီ�အတဲင့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဌာာ�နအသာု�ကရေ�အ�န��ေှု အမို� ုု �သာာ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ပွဲ�ံစီံ
မို� ုု �စီ�ံကရေု� ေင့်�ဆိုု�င့်�ေ�လိ်ေှုသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ၎င့်��တု��၏ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ တန��တူညီီမိုာ�ေ�၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှု�ေ�၊ 
ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုု) ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အ�လိာာ်မို�ပွဲ���ကရောင့်�� �သာ��ာ�စီေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေ မိုညီ�ကရေ�်သာု�� ��ဉ်း��ကရေပွဲ�ေမိုညီ�ကရေု� စီဉ်း��စီာ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲါသာညီ�။

၉
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၉၀ 

နှှင့််� ၂၁၀(၁)

အပွဲု�ဒီ� ၁၉၀

၁။ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�နှှင့််� ဇိုာတုဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ကရေ��လိကရေ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 

လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�စီဲမို��တု��ကရေု� 

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�မိုှတဆိုင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�မိုူမို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။ 

၂။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာဇိုာတု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာသာညီ� ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ

တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ အသာကရေ�ေှင့်�သာန��ဲင့််�၊ ကရောကရေဲယူ��ေ�နှှင့််� 

အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�လိ�ဂရှု�ဖြပွဲု

သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၁၀

၁။ လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ �ကရေ��လိကရေ�ဇိုာတု ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ� အသာင့်��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�၏ စီညီ��ရှု�ံ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�သာညီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေ

စီီနညီ��ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာ
ဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်� အတု�င့်��အတာ
အထုု ဌာာ�နတော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�အာဏ်ာနှှင့််� ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ဖြ�င့်��ကရေု� ကရေန�်သာတ�သာညီ�
 
ဌာာ�နအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� 
တညီ��ထုာင့်��ဲင့််�ဖြပွဲု
�သာာ�လိညီ�� လိကရေ��တဲ�တဲင့်� 
‘ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ’ ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�

က်ိံလွှာ�ာီယ်�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၂၄၆ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� [အင့်�ဒီီ�ယူန��] လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အာဏ်ာပွဲု�င့်�

မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�

နှှင့််� မိုဆိုန�်ကရေ�င့်�သာ�ေး� ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� ၎င့်��

တု��၏ တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ 

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ကရေ�င့််�သာ�ံ�

နှု�င့်�သာညီ�။

တု�င့်��ေင့်��သာာ� နယူ��ဖြမို
အလို�ကရေ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�
ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အတဲင့်�� ကရေန�်သာတ�
ထုာ�သာညီ�

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၇ နှှင့််� 

၁၇၁

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�၊ ေပွဲ�ေးာမို�ာ�၊ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� 

လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� 

သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�၊ ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�၊ ��ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ� 

နှှင့််� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�၊ �အာကရေ�ပွဲါ 

စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� အာမို�ံမိုု

�ပွဲ�သာညီ�။

. . .

၁၀။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၊ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�နှှင့််� 

အေးယူ��ောကရေ�စီဖြပွဲုသာူမို�ာ�ကရေု� မိုထုုပွဲါ�နှု�င့်��သာာ ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�တော��ေ�စီနစီ� သာု��မိုဟု�တ� ဘဲ�ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ�၊ 

တီထုဲင့်�၊ အသာ�ံ���ေန�နှှင့်�် ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန�။

. . .

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� အမို� ုု �သာာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ��ကရော� တန��တူညီီမိုာ

မိုုနှှင့််� တန��တူညီီမိုာမိုု အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုုမိုေှုဘဲ� ဤ

စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� အာမို�ံေမိုညီ�။

 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အစီု��ေသာညီ� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���ောတဲင့်� 
အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာင့််�
သာညီ�ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�
 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 
နှု�င့်�င့်ံတကရောလိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့််� ကရေဲ�လိဲ�မိုုမိုေှုသာ�ေး� 
အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်�� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�
ကရေု� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��စီဉ်း�လိာ
ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
��ကရေညီာသာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၁၇၁

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�၏ 

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�စီဉ်း�ဆိုကရေ� 

ထု�ံ�တမို��စီဉ်း�လိာမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�အ�ပွဲ�  

အ�ဖြ��ံ၍ တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော တာ�န�မို�ာ�ကရေု� အမို� ုု �သာမိုီ�

မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���ဖြ�င့်��အတဲကရေ� 

အာမို�ံ��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုမို���ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရော 

စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုဆိုန�်ကရေ�င့်�သာ�ေး� ၎င့်��တု��၏ 

နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��   အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်�� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�

အတဲကရေ� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီံနှုန��မို�ာ�

နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။

 

ဌာာ�နတော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေ လို�ကရေ�နာ

�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရောင့်�� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ အာမို�ံေမိုညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ 

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� 

�စီာင့််��ကရေညီ်��လိ်လိာဖြ�င့်��အ�ပွဲ� မိုူတညီ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီ

သာညီ� ဌာာ�နတော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာနှှင့််� ပွဲ�ံမိုှန�တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�တု��အ�ကရော� �ပွဲါင့်��စီပွဲ�ညီှုနှုင့်��မိုုနှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု

အတဲကရေ� ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� 
အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၏ 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ 
ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်��ေ�အတဲကရေ� 
ဖြပွဲန�လိညီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ေမိုညီ�ဟု� 
အာမို�ံသာညီ�

က်င််ည်း�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၂(၄) 

နှှင့််� ၂၄(၄)

အပွဲု�ဒီ� ၂(၄)၊

(၄) ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� မိုကရေု�ကရေ�ညီီ�သာာ ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� မိုညီ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီမိုဆိုု� ညီီညွှဲတ�

မိုုအတု�င့်��အတာ ပွဲ�ကရေ�ဖြပွဲယူ�ပြီးပွဲီ� ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� 

ဆိုန�်ကရေ�င့်�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ေပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�မိုု တစီ�စီ�ံတစီ�ော

သာညီ� အကရေ�ုံ�မို�င့်��ပွဲ။

အပွဲု�ဒီ� ၂၄(၄)၊

(၄) ဤအ�န��ပွဲါ တန��တူညီီမိုာမိုုဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� 

ကရေဒီစီ�တော�ရှု�ံ�မို�ာ��ေှ�တဲင့်� မိုဲတ�စီ�လိင့်�မို�ဘဲာသာာ�င့်�မို�ာ�၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဆိုင့််�အတန��၊ အုမို��ထုာင့်��ေ�၊ ကရေဲာေှင့်��မိုုနှှင့််� အ�မိုဲ

ဆိုကရေ��ံမိုုဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� မိုဲတ�စီ�လိင့်�မို�ဘဲာသာာကရေု� 

ကရေု��ကရေဲယူ�သာညီ်� ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အတဲကရေ� လို�အပွဲ�သာညီ်�အတု�င့်��အတာ

အထုု အေညီ�အ��င့်�� ဖြပွဲညီ်�မိုီ�စီေမိုညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 
ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဘဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ 
မိုညီ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီမိုဆိုု� အကရေ�ုံ�
မို�င့်��သာာ�လိညီ�� ကရောဒီစီ�
တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၏ 
ကရေု�ယူ��ေ�ကရေု�ယူ�တာကရေုစီစေပွဲ�
မို�ာ�၌ မိုဲတ�စီ�လိင့်�မို�ဥပွဲ�ဒီကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� 
အေညီ�အ�သာဲ�ဖြပွဲညီ�်မိုီမိုုအ�� ုု �
ကရေု� �ဲင့််�ဖြပွဲု�ပွဲ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ လိာမို��မိုု��မိုု
ကရေု� အ�လိ��ပွဲ�သာညီ�

ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်	ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၃၀ လိူတု�င့်��သာညီ� မိုုမိုုတု��နှှစီ�သာကရေ�ော ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု  

�ဲင့်�်နှှင့််� မိုုမိုုတု��လို�လိာ�သာညီ�် ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ောဘဲ�တဲင့်� 

�နထုု�င့်��ဲင့််�ေှု�သာာ�လိညီ�� အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�

သာညီ်� မိုညီ�သာူမိုာ အဆိုု�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ကရေမို��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုကရေု�ကရေ�ညီီသာညီ်�ပွဲ�ံစီံဖြဖွဲ့င့််� �နထုု�င့်�ကရေ�င့်�်သာ�ံ�နှု�င့်�မိုညီ� 

မိုဟု�တ��ပွဲ။

�ယူဘဲ�ယူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 
ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
သာတ�မိုှတ�သာညီ�၊ ဆိုု�လို�သာညီ�
မိုှာ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ထု�တ��ဖွဲ့ာ�
�ဖြပွဲာဆိုု��ဲင့််�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ကရေမို��
အေ ကရေန�်သာတ�ထုာ�သာညီ�
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က်ကျေးနိဒါါ၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၂

အပွဲု�င့်�� ၂ 

(ကရေ�နဒီါ

နှု�င့်�င့်ံ၏ 

မိုူလိဇိုာတု 

လိူမို� ုု �မို�ာ� 

အ�ဲင့်�်အ�ေ�)၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၅(၄)

(၄) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီပွဲါ အဖြ�ာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� မိုညီ�သာု��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီကရောမိုူ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ မိုူလိဇိုာတုလိူမို� ုု �

မို�ာ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အမို� ုု �သာာ�

နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ� ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အတဲကရေ� တန��တူေညီ�တူ 

အာမို�ံထုာ�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ�
�ဆိုာင့်�ောတဲင့်� ကရေ�ာ�၊ မို 
တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ�

ကျေးတ်�င််ဆးဒါနိ်၊	

ကျေးဒါသားနှတရှိ

အစာိံ�ရှိဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၉၈(၃)၊ (၃) အမိုုကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ 

တော�ရှု�ံ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။

(ကရေ) မိုညီ�သာညီ�် လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� 

အဆိုင့််�အတန��ေှုသာူဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သာညီ�် လိူမို� ုု �၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�၊ ကရေ�ာ�၊ 

မို၊ အသာကရေ�အေးယူ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သာညီ�် ဘဲာသာာတော�၊ ကရေု��ကရေဲယူ�

ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုေှုသာူဖြဖွဲ့စီ��စီ တော�မိုာတမိုု ေေှု�စီေမိုညီ�။

(�) တော�မိုာတမိုုကရေု� �နှှာင့််��နှှ��စီဖြ�င့်��၊ ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။

(ဂ) မိုတော�မိုုကရေု� ကရေ���လိဲန��ံေသာူမို�ာ�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ�

�သာာ �လိ�ာ���ကရေ��င့်ဲ �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။

(ဃ) ပွဲါတီမို�ာ�အ�ကရော� ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� ဖွဲ့�န��ဖြဖွဲ့�ေ�နှှင့််� 

ဖြပွဲန�လိညီ�သာင့််�ဖြမိုတ��ေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ နှှင့််�

(င့်) လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အာ� ပွဲဓာာနမိုထုာ�ဘဲ� �ု�င့်�မိုာ�သာာ 

တော�မိုာတမိုုကရေု� စီီေင့်�ေမိုညီ�။

�ဒီသာအဆိုင့််�ေှု ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
တော�ရှု�ံ�မို�ာ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမိုေှုဖြ�င့်�� မိုူမို�ာ�နှှင့််� 
�လိ�ာ�ကရေန��သာာလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
မို�ာ� (တော�မိုာတမိုုကရေု� 
�နှှာင့််��နှှ��စီဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�မိုုမို�ာ� မိုဖြပွဲု�ေ�နှှင့််� ထုု
�ောကရေ��သာာ ကရေ�စီာ��ဲင့််�
ဆိုု�င့်�ောမို�ာ�နှှင့်�် စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍) 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� သာတ�မိုှတ�မိုု
အပွဲါအ�င့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��
ဥပွဲ�ဒီ၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုအတဲင့်�� 
မိုတူညီီ�သာာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အာ� �ပွဲါင့်��စီညီ��ကရေ�င့်�်
သာ�ံ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီေန� 
အ�ဲင့််�အာဏ်ာ�ပွဲ�ထုာ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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၄။	က��ယ့််းကြကများား
က��ယ့်းဖွဲ့ေးတီို�ေွင််းး	-	သားခြေ�းတူိုညီ်းေ�ကး	
ေ�မိျားတိုး�ေင်းး�နိှင််းး	က��ယ့်းပုံ��င်းးအ�ပုံးေ��ပုံးေွင််းး

	၄။	က��ယ့််းကြကများား
က��ယ့်းဖွဲ့ေးတီို�ေွင််းး	-	သားခြေ�းတူိုညီ်းေ�ကး	
ေ�မိျားတိုး�ေင်းး�နိှင််းး	က��ယ့်းပုံ��င်းးအ�ပုံးေ��ပုံးေွင််းး

ခြေများ�ေွေး�	၁၀	-	၁၂
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ကုို�ယ််း�ကိုများာာကုို�ယ်းဖွဲ့ေးတိုး�ေွင််းး - သားခြေဘာတိုးည်းးေ�ကိုး ေ�များာတိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းပု�င်းးအ�ပးေ��ပးေွင််းး

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��နှာင်််	နှိံင််င်�ကျေးတ်�်တ်ိံ�အ�က်��	သားမှာိံင််�ဝိသေင််	
�း�ပုံ်ဆိံထ��သားည်း််	သားကျေးာ�တ်းည်းီ�းက််နှာင်််	အနိ�ဂ္ဂတ််တ့်င််	�း�ပုံ်ဆိံမှာည်း််	သားကျေးာ�တ်းည်းီ�းက််မှား��	(သားိံ�)	
စာ��း�ပုံ်စာ�တ်မှာ်�မှား��က်ိံ	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	ာိံ�စာဉ််ကျေးာ�င််ဆက််	အ�း�ပုံ်အေ��	
အ�ဏာ�	(က်ိံယ််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််)	၏	အသားိသားက််ကျေးသားမှား��အေဖွဲ့စာ်	ကျေးလွှာ�စာ��လွှာိံက််နိ�ေ�င််�	ရှိာိပုံါ
သားလွှာ��။			 

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု���နထုု�င့်��သာာနှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၏ အစီု��ေမို�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�တဲင့်� စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူ
ညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�တော��င့်�စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်��သာာ နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� သာမိုု�င့်��အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�မို�ာ� 
ေှုတတ�သာညီ�။ အဓာုကရေ ဥပွဲမိုာမိုှာ ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာနညီ�� စီာအ�ပွဲ�တစီ�အ�ပွဲ�လိ�ံ�တဲင့်� ကရေု��ကရော�ထုာ��သာာ နယူူဇိုီလိန�မိုှ ��တန�ဂီ
စီာ��ုပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု�သာု���သာာ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ကရေု�လို�နီ��တ�အ�စီာပွဲု�င့်�� ောစီ�နှှစီ�မို�ာ�စီဲာကရေတညီ��ကရေ တညီ�ေှု�န��်ပြီးပွဲီ� 
သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ၎င့်��တု��သာညီ� တန��တူေညီ�တူ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှစီ���/အာဏ်ာပွဲု�င့်� နှှစီ�ဦး�အ�ကရော� 
လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ထုာ��သာာ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� ရှုုဖြမိုင့်�နာ�လိညီ���်
�ကရေသာညီ�။ ယူ�န်��တ�တဲင့်�မိုူ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� �ပွဲ�ထုဲန��လိာဖြ�င့်��၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ကရော� 
ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�ကရေု� ‘ဖြပွဲညီ�တဲင့်���ေ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�’ သာညီ်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� �ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာဖြ�င့်��တု����ကရောင့််� အဆိုု�ပွဲါ 
ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော တညီ��ဆိုာကရေ�မိုုပွဲ�ံစီံမိုှာ အ�တာ�အတန� �ဖြပွဲာင့်��လိ�သာဲာ���်သာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောနှှင့််� ရှုုဖြမိုင့်�နာ�လိညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော 
အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�မို�ာ�ေှု�သာာ�လိညီ�� အဆိုု�ပွဲါ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၏ အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ ကရေဏ္ဍိုတစီ���ဖြဖွဲ့စီ�
ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�နှှင့််� ��တ�သာစီ�အ�ဖြ�အ�နကရေ �တာင့်��ဆိုု�သာညီ်�အတု�င့်�� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ကရော�ေှု ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�ကရေု� (ဖြပွဲန�လိညီ�) ညီှုနှုင့်��ေန�အတဲကရေ� အလိဲန�အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� 
ဆိုကရေ�လိကရေ�တညီ�ေှု�နသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ထုု�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ သာ�ကရေ�တဖြပွဲုမိုုနှှင့််� 
သာံတမိုန��ေ�ော တန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ�  အ�� ုု ��သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��ပွဲါ ပွဲု�င့်�နကရေ��ဖြမို�ပွဲ�မိုှ �မိုာင့်��ထု�တ�ကရော �ဖြမို
သာုမို��ဆိုညီ��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��မို�ာ�အတဲကရေ� ဖြပွဲန�လိညီ�သာင့််�ဖြမိုတ��ေ� အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� �ု�င့်�မိုာ�သာာ မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုအတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအဖြဖွဲ့စီ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါသာညီ�။ UNDRIP အေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ဆိုကရေ��ံသာူမို�ာ�နှှင့််� လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု�� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ��သာာ စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ 
အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ လို�ကရေ�နာ�စီာင့််�ထုုန��ဖြ�င့်��နှှင့််� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�ကရေ အဆိုု�ပွဲါစီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာ�စီေန� �တာင့်��ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ�လိညီ��  သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� အသာစီ�မို�ာ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ���ုပွဲ�ဆိုု��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤအ��ကရေ�သာညီ� ကရေမိုာာတ�န��တဲင့်� မိုတူညီီ�သာာ 
နညီ��လိမို��မို�ာ�စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လိ�ကရေ�ေှု�သာာ�လိညီ�� အဆိုု�ပွဲါသာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာေန�နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�
အတဲကရေ�မိုူ စီုန����မိုုမို�ာ�ေှု�နဆို�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ���ုပွဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�် ပြီးပွဲီ� ဆိုန��သာစီ��သာာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�
ဆိုု�မိုုမို�ာ� �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖွဲ့န�တီ�ေန� ကရေ�လိသာမိုဂဂကရေ တု�ကရေ�တဲန����်သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၉)။

သာမိုု�င့်���င့်� စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��၏ အ�ဖြပွဲာကရေ�ယူ�လိှ�သာာ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုူ
�ဘဲာင့်�အတဲင့်��သာု�� �ပွဲါင့်��စီညီ��ပွဲါ�င့်��စီမိုညီ်� နညီ��လိမို��ကရေု� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ��ပွဲ�ဖွဲ့ု��ောအတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ အ�ဖြ��ံတစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�
ပွဲါသာညီ�။ သာု���သာာ�လိညီ�� ကရေံမို�ကရောင့်��လိှစီဲာပွဲင့်� ��တ�သာစီ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အမို�ာ�စီ�၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��ကရေမိုူ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��အတဲကရေ� အစီုမို��သာကရေ�သာကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� အမို� ုု �သာာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု စီရှုု�ကရေ�လိကရေခဏ်ာမို�ာ�စီ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�
�နသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံ�အာကရေ�သာု�� တော��င့်�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ��စီကရောမိုူ သာဲတ�သာဲင့်��သာညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�အ�ပွဲ� တညီ��ဆိုာကရေ�
ထုာ���ကရောင့်�� �တဲ�ေှုေပွဲါသာညီ� (Martínez Cobo ၁၉၇၂)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာအ�ပွဲ� �လိ�စီာ�
မိုုဖြပွဲေန� သာမိုု�င့်���င့်�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ကရေု� အာ�ထုာ�အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲါကရေ ၎င့်��သာညီ� ��တ�သာစီ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တညီ��ဆိုာကရေ��ေ� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုု
မို�ာ�အတဲကရေ� �ု�င့်�မိုာ�သာာ အ�ဖြ��ံတစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�လိာနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ��ါ�ပြီးမိုုုဖြ�င့်��နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ��ဖြမို�ပွဲ�မိုှ �မိုာင့်��ထု�တ�ကရော �ဖြမို
သာုမို��ဆိုညီ��ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ထုပွဲ��ါတလိ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��ကရေု� အတတ�နှု�င့်�ဆို�ံ� နညီ��ပွဲါ��စီမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� သာမိုု�င့်���င့်�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ကရေု� အတုအလိင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တန��တူေညီ�တူ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာ 
အာဏ်ာပွဲု�င့်�နှှစီ�ေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� စီာ��ုပွဲ�အသာစီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�အသာစီ�မို�ာ� ��ုပွဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အတုအလိင့်�� အသာု 
အမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှာ ေှာ�ပွဲါ�သာညီ�။ အဓာုကရေခြွ�င့်����ကရေ�ထုာ�ေမိုညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� အ�မိုေုကရေန�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�နှှင့််� ကရေ�နဒီါတု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ� 
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(သာု��ောတဲင့်� အ�မိုေုကရေန� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖြပွဲန�လိညီ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�
ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော အဓာုကရေကရေ��သာာ စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ�တူော�မို�ာ�ကရေု� တဖြဖွဲ့ညီ��ဖြဖွဲ့ညီ�� စီဲန�်ပွဲယူ���်ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�)။ ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံသာညီ� စီာ��ုပွဲ���ုပွဲ�ဆိုု�
ဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ တု��တကရေ��သာာ ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ အပွဲု�ဒီ� ၃၅ အေ မို�ကရေ��မိုှာကရေ�
��တ� စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ောအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�၍ထုုန��သာုမို��ထုာ�သာညီ�။ ၁၉၇၃ ��နှှစီ�တဲင့်� ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံ တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�ရှု�ံ�
သာညီ� ကရေယူ�လိ�ဒီါ et al. နှှင့််� ပြီးဗုတုသာာကရေု�လိံဘဲီယူာ၏ တော�လိာတ��တာ��ေှ��န��ုပွဲ� အမိုုတဲင့်� တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�ရှု�ံ�၏ 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲထုမိုဆို�ံ�အကြီးကရေုမို� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��်သာညီ�။ ဤဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မိုှ
အစီဖြပွဲု၍ �ဖြမို�တာင့်��ဆိုု���ကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဘဲကရေ�စီ�ံမိုူ�ါဒီကရေု� �ေ�ဆိုဲ���်ပြီးပွဲီ� ကရေ�နဒီါ၏ ပွဲထုမိုဆို�ံ� မို�ကရေ��မိုှာကရေ���တ� စီာ��ုပွဲ�လိကရေ�မိုှတ�
�ေ�ထုု����ုပွဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ဂ�မုို��စီ� ပွဲင့်�လိယူ��အာ�နှှင့််� �ဖြမိုာကရေ�ပွဲု�င့်��ကရေဲီဘဲကရေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�ကရေု� ၁၉၇၅ ��နှှစီ�တဲင့်� ��ုပွဲ�ဆိုု�နှု�င့်���်
သာညီ�။ ထုု�အ��နု�မိုှစီ၍ ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံသာညီ� ၎င့်��နှှင့််� ၎င့်��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န�� ၉၇ ��
အ�ကရော� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�၏ အ�ဖြ��ံဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�အသာစီ��ပွဲါင့်�� ၂၅ ���န�်ကရေု� လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု����်ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေ�နဒီါေှု စီာ��ုပွဲ�
မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�ေလိဒီ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� - ‘၆၀၀,၀၀၀ km2 �ကရေ�ာ� အကရေ�ယူ�အ�န��ေှုသာညီ်� �ဖြမိုကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��၊ �ဒီ�လိာ ၃.၂ ဘဲီလိီယူံ�ကရေ�ာ� ေင့်��နှှီ�ဖြမိုှုပွဲ�နှှံမိုု လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာနှှင့််�အညီီ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုပွဲ�ံစီံ
နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာယူံဇိုာတ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� လိကရေ�လိှမို��မိုီေေှုဖြ�င့်��၊ 
�ဖြမိုနှှင့်�် သာယူံဇိုာတမို�ာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�ဖြ�င့်��၊ ကရေ�နဒီါ�ဖြမို၏ ၄၀% �န�် 
အကရေ�ယူ�အ�န��တဲင့်� �ဖြမိုယူာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဆိုကရေ�စီပွဲ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� ေေှုထုာ�သာညီ�’ (ကရေ�နဒီါအစီု��ေ ၂၀၁၈)။ ကရေ�နဒီါသာညီ� ‘နှှစီ�ဦး�နှှစီ�ဘဲကရေ�ပွဲါ�င့်��သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�’ 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု�လိညီ�� အစီဖြပွဲု�ဆိုာင့်�ေးကရေ���်ပြီးပွဲီ� ကရေ�နဒီါအစီု��ေနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�သာညီ� အဆိုု�ပွဲါလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
ဖြဖွဲ့င့််� နာ�လိညီ�မိုုစီာ�ွန�လိာာအသာစီ�မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�အသာစီ�မို�ာ�ကုရေ� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ကရော သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု���ကရေ
သာညီ�၊ ဥပွဲမိုာ �န�ကြီးကရေီ���ုပွဲ�နှှင့််� �ေှ�ဦး�တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ အမို� ုု �သာာ� အကြီးကရေီ�အကရေ�တု��အ�ကရော� ��ုပွဲ�ဆိုု�သာညီ်� ကရေ�နဒီါ-မိုယူ�
တုစီ�တု�င့်��ဖြပွဲညီ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� နှှင့််� နာ�လိညီ�မိုုစီာ�ွန�လိာာ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (ကရေ�နဒီါအစီု��ေ ၂၀၂၀)။

နယူူဇိုီလိန�တဲင့်� အဓာုကရေသာမိုု�င့်���င့်�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ပွဲါ အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�သာညီ� လိကရေ�ေှုအ��နု�ထုု အ�ေ�ယူူ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု
ဆို�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ��တန�ဂီစီာ��ုပွဲ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�ဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��၍ပွဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�။ (�မို��ဲန�� ၂၇ တဲင့်� 
ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သာညီ်�) ��တန�ဂီ��ံရှု�ံ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤသာမိုု�င့်���င့်�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ�ေှုအ��နု�ထုု �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်��မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အစီု��ေထုံ �တာင့်��ဆိုု��စီာဒီကရေတကရေ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုနှု�င့်�ေန� 
လိမို���င့်���ပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ ဩစီ�တ�လိ�တဲင့်� ဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�သာူမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�-
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုုန���ကရေ�ာင့်���ကရေပွဲ�မိုတ�ေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်�� သာဏ္ဍိုာန�ပွဲ�ံစီံမို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�အာ� အသာ�ံ���နှု�င့်�သာညီ်� အလိာ�အလိာတု��ကရေု� �ကရောဖြမိုင့််�စီဉ်း�ကရေပွဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ���်�ကရေပြီးပွဲီ� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဒီုန��မိုတ�နှု�င့်�င့်ံသာညီ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အ�ကရော���ုပွဲ�ဆိုု�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ဂေင့်��လိန��နှု�င့်�င့်ံ၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဖြဖွဲ့င့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော နယူ�ပွဲယူ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�အလို�ကရေ� �င့်��ောကရေ���ုပွဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ၎င့်��၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� တညီ�ဆို�ဥပွဲ�ဒီတု��နှှင့််�အညီီ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�။ 

ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လိမို�� အမို� ုု �မို� ုု �ေှုပြီးပွဲီ� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာနှု�င့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ဘဲာင့်�မို�ာ� နညီ��ပွဲါ�သာညီ်�အတဲကရေ� အဆိုု�ပွဲါ ကရေုစီစကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ� ထု�တ�ဖြပွဲန�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တစီ�ဆိုင့််��ံ 
နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််��သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ သာမိုု�င့်���င့်�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ပွဲါ ဆိုကရေ�စီပွဲ�မိုူ�ါဒီမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််�လိညီ���ကရောင့်�� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�စီောေှုပွဲါသာညီ�။ 
ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�စီဲာတု��တဲင့်�မိုူ အဆိုု�ပွဲါ အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုမိုု၏ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့််� သာ�ဘဲာသာဘဲာ�အေ �လိ်လိာဆိုန��စီစီ�မိုု ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��နသာညီ်� 
နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��မိုှ သာမိုု�င့်���င့်�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�၏ လိကရေ�ေှု အ�နအထုာ�၊ သာု��တညီ��မိုဟု�တ� ��တ�သာစီ� စီာ��ုပွဲ�တစီ��စီာင့်�၊ အဖြ�ာ� 
အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်�သာညီ်� အစီီအစီဉ်း� တစီ�ေပွဲ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ��ကရော�မိုှ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တု��ကရေု� ပွဲု�မိုု�အာ��ကရောင့်��လိာ�စီနှု�င့်�စီော ေှု၊ မိုေှုကရေု� ပွဲု�၍ သာုေှုလိာ�စီေန� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််�တဲင့်� သာုဖြမိုင့်�နာ�လိညီ�မိုုတု��ပွဲဲာ�
�အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ �ဒီတာ�ကရောကရေ�ယူူစီ��ဆိုာင့်��ဖြ�င့်��၊ သာ��တသာနနှှင့််� အ�ေ�ဆိုု�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� လို�အပွဲ��ကရောင့်�� 
လို�အပွဲ�ပွဲါလိုမို်�မိုညီ�။



98

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၃၆ နှှင့််� 

၃၇(၁)

အပွဲု�ဒီ� ၃၆ 

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော 

နယူ�စီပွဲ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��

အ��င့်����င့်��အဖြပွဲင့်� နယူ�စီပွဲ�တစီ�ဘဲကရေ�ဖြ�ာ�ေှု အဖြ�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

နှှင့််�ပွဲါ �ုညီာဉ်း��ေ�ော၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�

နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု

မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဆိုကရေ�သာဲယူ�မိုုမို�ာ�၊ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 

ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မို�ာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��၍ ဖွဲ့န�တီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီ

ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၃၇

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ ဆိုကရေ��ံသာူမို�ာ�နှှင့််� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� 

စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� 

အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� စီီမိုံ ထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု

ဖြ�င့်��၊ လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အဆိုု�ပွဲါ 

စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� 

အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာ

�စီေန�လိညီ�� �တာင့်��ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အ�ကရော� ��ုပွဲ�ဆိုု�
�သာာ စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� 
ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု 
သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲါ�င့်�
��ုပွဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အတဲကရေ� ေှုေင့်��စီဲ� ��ုပွဲ�ဆိုု�
ပြီးပွဲီ� စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််� 
�ပွဲ�သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၀၄ (၁၊ 

၁၇)

၁။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�

ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� စီနစီ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��

သာီ�သာန�် ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ� -

၁၇။ အဖြ�ာ�ပြီးမိုုု�မို�ာ�၊ အစီု��ေနှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� 

ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�

တင့်�၍ လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု�� ��ုပွဲ�ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အစီု��ေနှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု သာ�ဘဲာတူညီီ
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�
တင့်�၍ လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု�� 
��ုပွဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

အကျေးမှာရှိိက်နိ်	

ေပုံည်း်ကျေးထ�င််စာံ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၇၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၆ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� �ေ�ဆိုဲ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုညီ်� 

ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�၏ အ�ဲင့််�အာဏ်ာ

အတု�င့်�� ��ုပွဲ�ဆိုု���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ��ုပွဲ�ဆိုု�ေန�ေှု�သာာ စီာ��ုပွဲ�

မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� ဤနှု�င့်�င့်ံ၏ အဖြမိုင့််�ဆို�ံ� တော�ဥပွဲ�ဒီ 

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

မိုူလိတဲင့်� အပွဲု�ဒီ� ၄ အေ အ�မို
ေုကရေန�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ� အစီု��ေ
သာညီ� ယူ�င့်�ကရေ အင့်�ဒီီ�ယူန��
တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�
မို�ာ� ��ုပွဲ�ဆိုု���်သာညီ�ဟု� 
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���်ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ 
တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၏ သာ�ဘဲာတူ
ညီီ��ကရေ� ��မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� 
အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာကရေု� 
သာဲယူ��ု�ကရေ�စီဲာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� 
၁၈၇၁ ��နှှစီ� အင့်�ဒီီ�ယူန��
ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ တဲင့်� 
အပွဲု�ဒီ� ၄ အတဲကရေ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�
ဆိုု���ကရေ� အသာစီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု�
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ထုညီ်�သာဲင့်��ကရော တု�င့်��ဖြပွဲညီ� 
မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� 
မို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်�
မိုု အဆိုင့််�အတန��ကရေု� 
အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီ
ကရော ၎င့်��တု��အာ� 
နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ 
‘သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ’ 
လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� 
ဖြင့်င့်��ပွဲယူ���်သာညီ�။ တော�
လိာတ��တာ���ုပွဲ�ကရေ ဤ
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ကရေု� �ထုာကရေ��ံ��်
ပြီးပွဲီ� ဤအ��ကရေ�မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ� 
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��၏ အ�ေ�
ပွဲါပွဲ�ံနှှင့််� အဆိုု�ပွဲါ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
တဲင့်� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�နှှင့််� 
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� မိုဏ္ဍိုုုင့်�၏ 
အ�န��ကရေဏ္ဍိုတု��ကရေု� မိုီ��မိုာင့်��
ထုု�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�နကရော 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဖြဖွဲ့တ�ထု�ံ�ဥပွဲ�ဒီ 
စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ�တဲင့်� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၂

အပွဲု�င့်�� ၂ 

(ကရေ�နဒီါ 

ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�)

အပွဲု�ဒီ� ၃၅

(၁) ကရေ�နဒီါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ေှုေင့်��စီဲ� မိုူလိ

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဤ

အပွဲု�ဒီ�ဖြဖွဲ့င့််� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ထုပွဲ��လိာင့်��အတညီ�ဖြပွဲုသာညီ�။

(၂) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီမိုှ ‘ကရေ�နဒီါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �

မို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�တဲင့်� ကရေ�နဒီါေှု အင့်�ဒီီ�ယူန��၊ အီနှဲတ�

နှှင့််� မိုယူ�တုစီ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။

(၃) ပွဲု�မိုု��သာ��ာ�စီေန�အလို��င့်ှာ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) မိုှ‘စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�တဲင့်� �ဖြမိုယူာ �တာင့်���ံမိုု 

သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ယူ��အ��နု�၌ ေေှုထုာ��သာာ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု�� ေယူူနှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။

(၄) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီပွဲါ အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မိုဆိုု�၌ 

မိုညီ�သာု���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�

သာညီ်� မိုူလိအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�သာညီ� အမို� ုု �သာာ�မို�ာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� တန��တူညီီမိုာ 

ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�သာညီ�။ 

ေှုေင့်��စီဲ� စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ထုု��အဖြပွဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ဒီသာ
မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေအ�ကရော� 
သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�ေယူူေန� 
ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�အဖြဖွဲ့စီ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�
ကရေ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�
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နိယ်းဇူးီလွှာနိ်

ကျေးဝိသေတ်နိ်ဂ္ဂီ

စာ��း�ပုံ်	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၇၅

��ါင့်��စီဉ်း�၊ 

နုဒီါန��နှှင့််� 

အပွဲု�ဒီ� ၃

��ါင့်��စီဉ်း�

��တန�ဂီစီာ��ုပွဲ�အာ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�

မို�ာ�အတဲကရေ� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�ေန�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ အ�ဖြ��ံမိုူ

မို�ာ�နှှင့််� မိုကရေု�ကရေ�ညီီသာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ� ေှုပွဲါကရေ အဆို�ံ�အဖြဖွဲ့တ� 

�ပွဲ�နှု�င့်�ေန�အလို��င့်ှာ ��ံရှု�ံ�တစီ�ေပွဲ� တညီ��ထုာင့်�၍ စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ 

အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��နှှင့််� အတညီ�ဖြပွဲု

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� ေှု�စီေန� ထုုန���ကရေ�ာင့်��မိုညီ်� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ။ 

နုဒီါန��

၁၈၄၀ ��နှှစီ� �ဖွဲ့�ဖွဲ့ာ��ါေီ ၆ ေကရေ��န်တဲင့်� ��တန�ဂီ၌ လိဲန��လိ

ပြီးပွဲီ��သာာ ကြီးကရေီ�ဖြမိုတ�သာညီ်� အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မို �ုတု�ေုယူနှှင့််� နယူူဇိုီလိန�

မိုှ မိုာအု�ေီလိူမို� ုု �တု�� အ�ကရော� စီာ��ုပွဲ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ��ုပွဲ�ဆိုု���်သာညီ�၊

စီာ��ုပွဲ�အာ� အဂ�လိုပွဲ�ဘဲာသာာဖြဖွဲ့င့််� �ေ�သာာ���ကရေ�သာညီ� မိုာအု�ေီ 

ဘဲာသာာဖြဖွဲ့င့််� �ေ�သာာ���ကရေ�နှှင့််� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�၊

စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�

�ပွဲ�ေန�နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါေညီ�ေးယူ���ကရေ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�၏ 

အနကရေ�နှှင့််� အကရေ� ုု �ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ကရော အ�� ုု ��သာာကရေုစီစေပွဲ�

မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုု ေှု၊ မိုေှုကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�

ေန�အလို��င့်ှာ ��ံရှု�ံ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�လို�သာညီ်� ဆိုနှဒေှု၍ 

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၃

ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်�သာညီ� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။

၁၈၄၀ ��နှှစီ� စီာ��ုပွဲ�တဲင့်� 
သာ�ဘဲာတူညီီ��်သာညီ်� 
�တေူာ�မို�ာ�အာ� လို�ကရေ�နာ 
ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန� နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်�
ကရေု� စီညီ���နှှာင့်�ထုာ�သာညီ�

��တန�ဂီစီာ��ုပွဲ�ကရေု� နယူူဇိုီ
လိန�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီ ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ဘဲာင့်�
အတဲင့်�� �ပွဲါင့်��စီညီ��သာညီ�

အနာဂတ�တဲင့်�လိညီ�� အစီု��ေ
သာညီ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�အာ� 
လို�ကရေ�နာဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန� 
စီညီ���နှှာင့်�မိုုေှု��ကရောင့်�� 
ေှင့်��လိင့်��စီဲာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ� (ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ 
ညီှုနှုင့်��မိုုမို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ
��ကရေ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��မို�ာ�ကရေု� �ဲင့််�
ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�) 

ဂ္ဂရှိင််�လွှာနိ်�၊

ဂ္ဂရှိင််�လွှာနိ်�

က်ိံယ််ပုံိံင််

အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််

ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

နုဒီါန��နှှင့််� 

အပွဲု�ဒီ� ၁၂

နုဒီါန��

ဂေင့်��လိန�� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ေှုသာညီ်� လိူမို� ုု �တစီ�မို� ုု �ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်��ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ဒီုန��မိုတ�နှှင့််� ဂေင့်��လိန��တု��အ�ကရော� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�

�ပွဲါင့်��စီညီ��မိုုတဲင့်� တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� အဖြပွဲန�အလိှန� �လိ�စီာ�မိုု

တု�� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေန� ေညီ�ေးယူ�ဆိုနှဒဖြဖွဲ့င့််� ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� �ေ�ဆိုဲ�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� နာလိကရေ�ကရောစီူအီ

စီဲတ� [ဂေင့်��လိန�� အစီု��ေ] နှှင့််� ဒီုန��မိုတ�အစီု��ေတု��ကရေ 

တန��တူေညီ�တူ�သာာ မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာ�ဘဲာတူညီီ ��ုပွဲ�

ဆိုု�သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၁၂

(၁) နာလိကရေ�ကရောစီူအီစီဲတ�သာညီ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ကရေု�ယူ�စီာ� ဖြပွဲင့်�ပွဲ

နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၊ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််�  

နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ညီှုနှုင့်�� �ဆိုဲ��နှဲ�ကရော သာ�ဘဲာတူညီီ

��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု����ုပွဲ�ဆိုု�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��တဲင့်� 

လိာ��ဖြပွဲာင့်��တာ�န�ယူူ ထုာ��သာာ နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲညီ်�အ� 

ဆိုကရေ�စီပွဲ��နကရော ဂေင့်��လိန��နှှင့််�သာာ သာီ�သာန�် သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ 

စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုု ဆိုု�င့်�ော သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဒီုန��မိုတ�နှှင့််� ဂေင့်��လိန��တု��
အ�ကရော� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�
အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တု��ကရေု� 
��တု�ဆိုကရေ�ပြီးပွဲီ� တန��တူ
ညီီမိုာ�သာာ မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� 
အဖြပွဲန�အလိှန� �လိ�စီာ�မိုု ေှု
��ကရောင့်�� ထုညီ်�သာဲင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ကရော ဂေင့်��လိန��၏ 
အ��ုပွဲ�အဖြ�ာ အာဏ်ာကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
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(၂) ဂေင့်��လိန��နှှင့််� ဖွဲ့ာရှုု��ကရေွန��စီ�နှှင့််�သာာ လိ�ံ��သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပြီးပွဲီ� 

လိာ��ဖြပွဲာင့်��လိကရေ��ံထုာ�သာညီ်� ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲညီ်�အ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီအေ ��ုပွဲ�ဆိုု��သာာ 

သာ�ဘဲာတူစီာ��ုပွဲ�မို�ာ�သာညီ� နာလိကရေ�ကရောစီူအီစီဲတ�နှှင့််� ဖွဲ့ာရှုု��

ကရေွန��စီ� လိနှစတု�င့်�ယူာ [ဖွဲ့ာရှုု��ကရေွန��စီ� အစီု��ေ]တု��၏ 

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� အတု�င့်��သာာဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နာလိကရေ�ကရောစီူအီစီဲတ�နှှင့််� ဖွဲ့ာ

ရှုု��ကရေွန��စီ� လိနှစတု�င့်�ယူာတု��၏ နယူ�ပွဲယူ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု၍ ပွဲူ�တဲ� 

ညီှုနှုင့်��ဖြ�င့်��၊ အပြီးပွဲီ�သာတ���ုပွဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

(၃) အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) သာု��မိုဟု�တ� အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၂) နှှင့််�အညီီ 

နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ��သာာ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�

မို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အညီီ ဖွဲ့�ကရေ�သာုမို��နှု�င့်�သာညီ�။ 

(၄) ကရောကရေဲယူ��ေ�နှှင့််� လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီအ�ပွဲ� 

သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�

�သာာ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဒီုန��မိုတ�နှု�င့်�င့်ံအ�ပွဲ� 

သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�

�သာာ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဒီုန��မိုတ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 

အဖွဲ့ဲ���င့်�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

တစီ���အတဲင့်�� ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ 

��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ��သာာ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အပွဲု�ဒီ� ၁၃ 

တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�

ကရော အပြီးပွဲီ�သာတ� ��ုပွဲ�ဆိုု�ေမိုညီ�။ 

(၅) နာလိကရေ�ကရောစီူအီစီဲတ�သာညီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ်� ညီှုနှုင့်�� 

�ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� စီတင့်�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုမိုီ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေအာ� 

အသာု�ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ ��ုပွဲ�ဆိုု��သာာ 

သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အပြီးပွဲီ�သာတ���ုပွဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

ဖွဲ့�ကရေ�သာုမို��ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုမိုီ ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�မိုု အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�ကရေု� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေအာ� အသာု�ပွဲ�ေမိုညီ�။ ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�နှှင့််�

အညီီ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုအတဲကရေ� ပွဲု�မိုု�အ�သာ�စီုတ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ

ထုာ�သာညီ်� မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� နာလိကရေ�ကရောစီူအီစီဲတ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�

အစီု��ေတု��အ�ကရော� ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�မိုုအပြီးပွဲီ�တဲင့်� သာတ�မိုှတ�

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�မိုညီ�။ 

ဂေင့်��လိန��အစီု��ေသာညီ� 
ဂေင့်��လိန��နှှင့််�သာာ သာီ�သာန�် 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော 
သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု�
��ုပွဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ကုို�ယ််း�ကိုများာာကုို�ယ်းဖွဲ့ေးတိုး�ေွင််းး - သားခြေဘာတိုးည်းးေ�ကိုး ေ�များာတိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းပု�င်းးအ�ပးေ��ပးေွင််းး

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	က်ိံယ်််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််	နှာင်််	
က်ိံယ််ပုံိံင််အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််၊	နိယ််ကျေးေမှာဆိံင််ရှိ�နှာင်််	အေ���	အ�့င်််အကျေးရှိ�တ်ိံ�က်ိံ	အသားိအမှာာတ််	ေပုံ�ထ��ပုံါ
သားလွှာ��။	 

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�တု��သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�
ကရေ�င့််�သာ�ံ��သာာ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�
အတဲင့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲင့်��၌ ရှုု��ောစီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုု အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ေန�နှှင့််� အနာဂတ�တဲင့်� ဤ
အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သာု��ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�သာု��ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��စီမိုညီ�တု��ကရေု� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာနှှင့််� အသာ�ံ���နှု�င့်�မိုညီ်� နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� 
�ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�အပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ကရေု�ယ်ူ��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�တု��သာညီ� နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲုဖြဖွဲ့စီ��စီ အဖြ�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�
�စီ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� တစီ��ါတေံတဲင့်� နှှစီ�မို� ုု �လိ�ံ�ပွဲါ�င့်��နနှု�င့်�သာညီ�။ 

နိယ််ကျေးေမှာအကျေးေ�ေပုံ�မှာဟုံတ််သားည်း််	က်ိံယ််ပုံိံင််အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််နှာင်််	က်ိံယ်််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််

နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲုမိုဟု�တ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဟုူသာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
ကရေ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ်�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�သာညီ်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� 
သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဩဇိုာေှုသာညီ်� နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုု�လို�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု� ‘ဩဇိုာလိာမို��
နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�’ ဟု�လိညီ�� ���ဆိုု�သာညီ�။ ဤဆိုန��စီစီ��လိ်လိာ�ေ� နညီ��လိမို��ပွဲါ �မို��ဲန��မို�ာ�စီဲာကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အတဲကရေ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််��ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� သာတ�မိုှတ�နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 
မိုူ�ါဒီဆိုု�င့်�ော ဩဇိုာလိာမို��နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ �ဖြမိုယူာနှှင့််� သာဘဲာ�သာယံူဇိုာတမို�ာ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်��၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ ပွဲညီာ�ေ�၊ 
ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု) အ��ကရောင့်�� အ�သာ�စီုတ� �လိ်လိာစီ�ံစီမို��ေန� ပွဲ�ံစီံ�ေ�ဆိုဲ�ထုာ��သာာ�လိညီ�� အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ်�
�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််� အ�ဖြ��ံမိုူနှှင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��ဖြ�တု��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�
ဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� အလိဲန�အ�ေ�ပွဲါ�သာာ စီမိုှတ�တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�ကရော အ��နု��ကရောလိာသာညီ�နှှင့််�အမိုာ ကရေု�ယူ်�
�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ�မို�ာ�ကရေု� အတုအကရေ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� �နာင့်�တဲင့်� �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။ နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲုမိုဟု�တ�သာညီ်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�သာညီ� နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� 
ယူှဉ်း�တဲ�တညီ�ေှုနှု�င့်�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဥပွဲမိုာဆိုု�ေ�သာာ� ဂေင့်��လိန�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဂေင့်��လိန��ကရေု� 
နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ��သာာ�လိညီ�� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဂေင့်��လိန��ကရေ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ‘ဩဇိုာလိာမို��နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�’ ကရေု� အတုအကရေ� ဖြပွဲန�လိညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�။ 

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ
ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််�အတူ အ�ေ�ပွဲါ�သာာ သာီ�ဖြ�ာ�လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ပွဲူ�တဲ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေ၏ �ထုာကရေ�ပွဲံ်�င့်ဲဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဘဲတ�ဂ�ကရေ���စီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အ�ဲန�အ��ကရောကရေ��ံ�ဲင့််�အာဏ်ာ
ကရေု� မိုဲမို��မိုံ�လိာာ်���ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အဖြ�ာ� အေင့်��အဖြမိုစီ� စီ�စီညီ��အသာ�ံ���ဖြ�င့်�� တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�
ေန� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီာသာင့်��ကရေ�ာင့်��မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲင့််�လှိစီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��သာညီ� ဤသာု��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲနှှင့််� ဤအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အတဲကရေ� �န�ထုမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ�န�ထုမို��မို�ာ� �န�်အပွဲ�
ေန� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာတု��ကရေု�လိညီ�� လို�အပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကုရေ�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�အတဲကရေ� မိုညီ�သာညီ်�လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�မိုညီ�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ဖြ�င့်�� မိုေှုပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဂေင့်��လိန�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�
ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ���်ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤလိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ကရော အတညီ�ဖြပွဲုသာတ�မိုှတ�၍ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာင့််�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ 
လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� (FPIC) လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�နှှင့််�အညီီ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 
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နိယ််ကျေးေမှာအကျေးေ�ေပုံ�	က်ိံယ််ပုံိံင််အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််နှာင်််	က်ိံယ်််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််

နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� ပွဲထု�ီအ�နအထုာ�အေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ� စီ�စီညီ���နထုု�င့်�သာညီ်� �ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ�ဒီသာမို�ာ� တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ�ဒီသာမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� စီုတ�ဖြဖွဲ့ာပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ောတဲင့်� ထုု��ဒီသာမို�ာ�၏ 
အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေု� ဗဟုု���ုပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု �ဖြဖွဲ့�လိာာ်ထုာ��သာာ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�ေှု အစီု��ေအဆိုင့််�တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� အထုူ�   
သာဏ္ဍိုာန�ပွဲ�ံစီံတစီ�ေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�မိုညီ်� အဆိုင့််�အတန��အမို� ုု �အစီာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ
�ဒီသာမို�ာ�၏ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၊ နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ နယူ��ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ အသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အစီု��ေမို�ာ�၏ မိုဏ္ဍိုုုင့်�မို�ာ�နှှင့််� အဆိုင့််�အသာီ�သာီ�တု��အ�ကရော� အစီု��ေအ��င့်����င့်�� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ�စီဲာ ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှုကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�လိညီ�� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ�ဒီသာမို�ာ� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အနာဂတ�တဲင့်� ကရေု�ယူ်�
�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ�ဒီသာမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံတု��ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ပွဲ�နှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ ၎င့်��တု�� ကရေု�ယူ�တု�င့်��ေး���ယူ�ထုာ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�
မို�ာ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကဲရေကရေ� ပွဲါ�င့်��စီေန� လို�အပွဲ�ကရော ဤလိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ော၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အာ� �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� အ�ဖြ��ံမိုူကရေု� လို�ကရေ�နာပြီးပွဲီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုယူာ၊ နယူ��ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� (ဤအ�န��၏ အပွဲု�င့်�� ၆ ကရေု� 
�ကရေညီ်�ပွဲါ) နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တု��ကရေု� �လိ�စီာ�မိုုေှုေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၄ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��နှှင့််� �ဒီသာ

တဲင့်�� အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေှု

ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ ေှာ�ဖွဲ့ဲေန� ကြုံကရေံဆို

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� 
သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ�
�ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�၍ ဤသာညီ�တု��
ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၏ 
တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� 
��တု�ဆိုကရေ�ထုာ�သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၀၄ ၁။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�

ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�စီနစီ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��

သာီ�သာန�် ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ� -

၁။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ဥပွဲ�ဒီတု��နှှင့််� အညီီ ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� ဥပွဲ�ဒီကရေု� အ�သာ�စီုတ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�နှု�င့်�သာညီ�။

…

၁၂။ ၎င့်��၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဒီသာနယူ��ဖြမို

အတဲင့်�� အ���ကရေ�မို�ာ�၊ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိကရေ�မိုှတ�မို�ာ�နှှင့််� 

အထုူ� အ���ကရေ��တာင့်���ံမိုုမို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ �ေ�ဆိုဲ�

ဖွဲ့န�တီ�၍ �ကရောကရေ��ံနှု�င့်�သာညီ�။

၁၃။ ၎င့်��၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဒီသာနယူ��ဖြမို

အတဲင့်�� ၎င့်��၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အတဲင့်�� ေှု�သာာ အ�ဲန�အ�မို�ာ�ကရေု� 

�ကရောကရေ��ံနှု�င့်�သာညီ�။

၁၄။ ၎င့်��၏ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� 

ဘဲတ�ဂ�ကရေ�တု��ကရေု� အ�သာ�စီုတ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ အတညီ�ဖြပွဲု

ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၁၅။ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� အ�ဖြ����နထုု�င့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��

အတဲကရေ� စီီမိုံကရေုန����မိုှတ�၍ စီီမိုံ�န�်�ဲ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
၎င့်��တု��သာီ�သာန�် ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�ေှုသာညီ်� အာဏ်ာနယူ�ပွဲယူ�
မို�ာ� (ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�
ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�) နှှင့််� အပြီးပွဲုုင့်�ပွဲူ�တဲ� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ်� အာဏ်ာ
နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲု
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲကရော နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု 
မိုဟု�တ��သာာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲမိုာ
မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�
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၁၆။ ၎င့်��၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ� ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဒီသာနယူ��ဖြမို

အတဲင့်�� အုမို�ောတညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��၊ ပြီးမိုုု�အာ� စီီမိုံ�နော��ဖြ�င့်��

နှှင့််� အ�ဖြ����နထုု�င့်�သာူမို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လိညီ��နော��ထုာ�ဖြ�င့်��တု��

ကရေု� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ�။

၁၇။ အဖြ�ာ�ပြီးမိုုု�မို�ာ�၊ အစီု��ေနှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� 

ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�

တင့်�၍ လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု�� ��ုပွဲ�ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ�။

၁၈။ ၎င့်��၏ အ�သာ�စီာ� �ေ�ပွဲ���မိုု စီနစီ�မို�ာ�ကရေု� မိုဲမို��မိုံ

ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၁၉။ အကရေ� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�ထုဲန��မိုုေှု�သာာ လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

�စီ်�ဆိုာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� �ေ�ဆိုဲ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ�။

၂၀။ ၎င့်��၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�အတဲင့်�� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု

အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဆိုာကရေ�အအ�ံကရေု� 

တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��၊ မိုဲမို��မိုံ ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။…

၂။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ��ကရေ��ေးာမို�ာ�သာညီ� 

�အာကရေ�ပွဲါ ��မိုာကရေ�င့််�သာ�ံ��သာာ အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

ေှုသာညီ� -

၁။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ နှု�င့်�င့်ံဖြ�ာ��ေ�မိုူ�ါဒီ မိုူ�ဘဲာင့်�အတဲင့်�� 

နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�ကရော အလိ�အလိှယူ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

၂။ သာီ�နှှံ�စီ်ဆိုံမို�ာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုောတဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

ထုုန��ကရေဲပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

…

၃။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�

ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�စီနစီ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� အပြီးပွဲုုင့်� 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ� - 

၁။ ၎င့်��၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�အတဲင့်�� ကရေ�န��မိုာ�ေ�မိုူ�ါဒီကရေု� 

�ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��၊ အစီီအစီဉ်း� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�

ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၂။ ပွဲညီာ�ေ�၊ သာုပွဲါံ၊ နညီ��ပွဲညီာနှှင့််� သာ��တသာနတု��နှှင့််� 

ဆိုကရေ�နှာယူ��န�သာာ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� စီီမိုံ��ကရေ�

မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ဘဲာင့်�အတဲင့်�� �ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��၊ 

အစီီအစီဉ်း� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၃။ သာစီ��တာသာယူံဇိုာတမို�ာ�၊ ဇိုီ�မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ�နှှင့််� သာဘဲာ�

ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�တု��ကရေု� ထုုန��သာုမို�� �စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ�။

၄။ ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� �ေ�ပွဲ���မိုု စီနစီ�မို�ာ�၊ 

�ေစီီ�အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ �ေနှှင့််� စီဲမို��အင့်� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုူ�ါဒီ မိုူ�ဘဲာင့်�အတဲင့်�� အသာ�ံ�ဖြပွဲု စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၅။ အ�သာ�စီာ� �ေ�ပွဲ���မိုုစီနစီ�မို�ာ� တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။
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၆။ �ဒီသာတဲင့်�� ဘဲ�ံအသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုညီ်� လိမို��မို�ာ� �ဖွဲ့ာကရေ�လိ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၇။ အကရေ� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�ထုဲန��မိုုေှု�စီမိုညီ်� အ�ဖြ��ံ အ�ဆိုာကရေ�အအ�ံ 

တညီ��ဆိုာကရေ�မိုုကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ�။

၈။ စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�နှှင့််� တုေစီာာန��မိုဲ�ဖြမို��ေ�ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�

ဖြ�င့်��နှှင့််� �စီ်�ဆိုာ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၉။ ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�အတဲင့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��န�သာာ 

ဟုု�ကရေ�ပြီးဒီုုကရောဘဲဲန� ထုဲကရေ�ေှုသာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� 

တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��တူ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

ထုုန��ကရေဲပွဲ�၍ လိူမိုု-သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော �စီာင့််��ကရေညီ်�

�လိ်လိာဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

၁၀။ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ထုုန��ကရေဲပွဲ�မိုုစီနစီ�မို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲစီစညီ��

မို�ာ�နှှင့််� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ�။

က်ိံလွှာ�ာီယ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၂၈၇ 

နှှင့််� ၃၃၀

အပွဲု�ဒီ� ၂၈၇

နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 

အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေန�အလို��င့်ှာ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�

ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� 

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤသာတ�မိုှတ���ကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

၎င့်��တု��သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ� 

-

၁။ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဩဇိုာအာဏ်ာဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ်�ကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� 

စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၃၀

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု�� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�ေှု ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ အသာ�ံ���မိုုမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ကရော 

ထုုန���ကရေ�ာင့်���ကရေပွဲ�မိုတ��ေ� �ကရောင့်�စီီမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပြီးပွဲီ� 

�အာကရေ�ပွဲါ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ� -

၁။ ၎င့်��တု��နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ေှု �ဖြမိုယူာကရေု� အသာ�ံ���မိုု၊ အ�ဖြ���

�နထုု�င့်�မိုုတု��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� တော��င့်� စီညီ��ကရေမို��သာတ�

မိုှတ���ကရေ�မို�ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲ�ံကရေု� �စီာင့််��ကရေညီ်� ကရေဲပွဲ�ကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၂။ ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� မိုူ�ါဒီမို�ာ�၊ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�

ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� အစီီအစီဉ်း�နှှင့််�အညီီ ဒီီဇိုု�င့်��

�ေ�ဆိုဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

၃။ ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� အစီု��ေေင့်��နှှီ�ဖြမိုှုပွဲ�နှှံမိုုမို�ာ�ကရေု� 

အာ��ပွဲ� ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ သာင့််��လိ�ာ��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ကရေဲပွဲ�ကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

၄။ ၎င့်��တု��၏ ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲမို�ာ�ကရေု� �ကရောကရေ��ံဖြ�င့်��၊ �ဲ����ပွဲ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

၅။ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

ကရေဲပွဲ�ကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ ‘အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�’ ကရေု� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ
ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�
�စီေန� လိမို��ဖွဲ့ဲင့််��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�အတဲကရေ� 
သာီ�ဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ� �ပွဲ�အပွဲ�
ထုာ�သာညီ�

�ဖြမိုယူာနှှင့််� သာဘဲာ� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 
နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� 
သာီ�ဖြ�ာ�တာ�န�မို�ာ�နှှင့််� 
လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ� ေှု
သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
�ကရောင့်�စီီမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�
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၆။ ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��ေှု မိုတူညီီ�သာာ အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�ကရေ အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ်� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�၊ စီီမိုံ��ကရေ�

မို�ာ�ကရေု� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

၇။ ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� တညီ�ပြီးင့်ုမို��အ���မို��မိုု ထုုန��သာုမို��

ော၌ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အစီု��ေ၏ 

ညွှာန��ကရော���ကရေ�မို�ာ�၊ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�

နှု�င့်�သာညီ�။ 

၈။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေနှှင့််� ၎င့်��ပွဲါ�င့်��သာာ အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ �ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� အဆိုု�ပွဲါနယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

၉။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�

သာညီ်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အဖြ�ာ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဖွဲ့င််လွှာနိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၁ ဖြမို�နီစီီပွဲါယူ�အဆိုင့််�ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုု 

နယူ��ဖြမို�ဒီသာမို�ာ�၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�

မို�ာ�ကရေု� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတစီ���ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ ထုု�သာု�� 

အကရေ�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ်�အတု�င့်�� ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �သာညီ� ၎င့်��

တု��၏ ဌာာ�န�ဒီသာ၌ ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အတဲကရေ� ၎င့်��
တု��၏ ဌာာ�န�ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� 
ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�၊ 
သာု���သာာ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��၍ ဤ
အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� အ�သာ�စီုတ� 
�ကရေပွဲ�မိုတ�မိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�

နှိံင််က်�ရှိ�ဂ္ဂ့�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၈၁ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� အတလူိနှတုတ�ကရေမို��ရှုု��တန��ေှု ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�

အတဲကရေ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� စီနစီ�သာတ�မိုှတ���ကရေ�ကရေု� 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲဋ္ဌာာန��၍ ��မိုှတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ကရော အဆိုု�ပွဲါဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ၎င့်��

တု��၏ အစီု��ေအစီုတ�အပွဲု�င့်��မို�ာ�၏ တာ�န�မို�ာ�၊ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�နှှင့််� 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�အာဏ်ာမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုု၊ ဖြမို�နီစီီပွဲါ

ယူ��ဒီသာမို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�၊ နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� နှှင့််� အဖြ�ာ�စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� 

ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�။ ဤဥပွဲ�ဒီအာ� အတညီ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲုဖြပွဲင့်�

�ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ

ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန� သာတ�မိုှတ�လို�အပွဲ���ကရေ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� အမို�ာ�စီ�၏ သာ�ဘဲာတူ�ထုာကရေ��ံမိုုကရေု� လို�အပွဲ�သာညီ�။ 

…

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�နှှင့််� 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ အတလူိနှတုတ�ကရေမို��ရှုု��တန��ေှု 

�ဒီသာဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� �ကရောင့်�စီီ�င့်�မို�ာ�၏ 

အဖွဲ့ဲ���င့်�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� ရှု�ပွဲ�သာုမို��နှု�င့်�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� 
ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� 
စီနစီ�တစီ�ေပွဲ� ��မိုှတ� 
ထုူ�ထုာင့်��ပွဲ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
အာ� တာ�န� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�
ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ စီနစီ�သာညီ� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ကရေု� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာကရော 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� 
အာဏ်ာမို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်��
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ပွဲ�ေန� လို�အပွဲ�
��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�
ကရေု� ရှု�ပွဲ�သာုမို��နှု�င့်���ကရောင့်�� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�
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ပုံနိ��မှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၀၄*	နှာင်််	

၁၉၇၂

အပွဲု�ဒီ� ၅ ပွဲနာ�မိုာ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�

အေ ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� �ရှုု�င့်�မို�ာ�၊ 

�ရှုု�င့်�မို�ာ�ကရေု� ပြီးမိုုု�နယူ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ထုပွဲ�မိုံ ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ထုာ�သာညီ�။ 

အထုူ�စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုုန��ကရေဲပွဲ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုု 

လိဲယူ�ကရေူ�စီေန� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ �န��ဆိုာင့်�မိုု �ပွဲ�အပွဲ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီ အဖြ�ာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။  

အထုူ�သာတ�မိုှတ�သာညီ်� 
နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�မိုု
မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာတ�မိုှတ� ဖွဲ့န�တီ�နှု�င့်�ေန� 
�ယူဘဲ�ယူ� �ဲင့််�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�
ပြီးပွဲီ� ဂူနာယူာလိာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ ပွဲု�င့်�နကရေ�ကရေု� 
ဥပွဲ�ဒီအမိုှတ� ၁၆ (၁၉၅၃) 
ဖြဖွဲ့င့််� ��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ေန� 
ဤ�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�ကရေု� အသာ�ံ�����်
သာညီ�။ ၎င့်��ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဂူနာ
ယူာလိာ၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ�
�ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�၏ နယူ�ပွဲယူ�
အတု�င့်��အတာကရေု� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�
သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�။

*မိုှတ���ကရေ� - အပွဲု�ဒီ� ၅ သာညီ� 
ဂူနာယူာလိာကရေု� ပွဲထုမိုဆို�ံ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��်သာညီ်� ၁၉၀၄ 
��နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ကရေ�်သာု�� ယူ�င့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ �ဟုာင့်��မို�ာ�မိုှ 
ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို��ထုာ�
သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ� နှှင့််� ကရေု�ယူ်�
�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� 
ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� 
တဲင့်� ပွဲနာ�မိုာ�နှု�င့်�င့်ံ၌ ကရေု�ယူ်�
�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ 
�ဒီသာမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
�ေ� ဤ ကရေတုကရေ�တ�ကရေု� 
ဆိုကရေ�လိကရေ� ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။  

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၀၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၁၅

ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�၊ ပြီးမိုုု�ကြီးကရေီ�မို�ာ�၊ ဖြမို�နီစီီပွဲါယူ��ဒီသာမို�ာ�နှှင့််� တစီ�မိုူကရေဲ�

�သာာ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��နှှင့််�ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�မိုဲအနှှစီ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�

နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ�� တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ� ဘဲ�ံတူညီီ�ကရေ�သာာ ပွဲထု�ီ�ဒီသာ

မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� မိုဲတ�ဆိုလိင့်�မိုင့်�ဒီါနာအု�နှှင့််� �ကရော�ဒီီလိီေကရေ�

�ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ�ဒီသာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ� 

တညီ��ထုာင့်�ကရော ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော၌ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� 

လို�ကရေ�နာ၍ ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ ပွဲု�င့်�နယူ�နယူ��ဖြမို

ကရေု� မိုထုု�ု�ကရေ��စီဘဲ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ� အမို�ာ�စီ�ေှုသာညီ်� �ကရော�ဒီီ
လိီေကရေ��ဒီသာ၌ အပွဲါအ�င့်� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာ 
အာဏ်ာ မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� 
လို�ကရေ�နာလိ�ကရေ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ
ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမို �ဒီသာမို�ာ� 
တညီ��ထုာင့်�ဖွဲ့န�တီ�သာညီ�
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ာဂ္ဂ�လွှာ��ကျေးဒ်ါရှိာ၊်

စာစ်ာတ်ကျေးက်�င််�	

ကျေးတ်�င််တ်န်ိ�

ကျေးဒါသား	

ကျေးဒါသားဆိံင််ရှိ�

ကျေးက်�င််စာီ	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၈ 

ဥပွဲ�ဒီ

တစီ���လိ�ံ�၊

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

အပွဲု�ဒီ� ၂၂

�ကရောင့်�စီီ၏ တာ�န�မို�ာ� - ကရေ) �တာင့်�တန���ဒီသာ�ကရောင့်�စီီ

မို�ာ�၏ ညွှာန��ကရော���ကရေ�အေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�

�ေ�လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အာ�လိ�ံ�နှှင့််� ၎င့်��တု�� တာ�န�

ယူူထုာ�သာညီ်� အဖြ�ာ� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� အ�ထုဲ�ထုဲ 

ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�၊ ထုု�သာု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� �ဒီသာဆိုု�င့်�ော 

�ကရောင့်�စီီသာညီ� ဤအပွဲု�ဒီ��ဲ�အေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��

နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ော၌ 

�တာင့်�တန���ဒီသာ �ကရောင့်�စီီတစီ��� သာု��မိုဟု�တ� တစီ���ထုကရေ�

ပွဲု��သာာ �ကရောင့်�စီီမို�ာ�နှှင့််� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု �ပွဲ��ပွဲါကရေ���်ပွဲါကရေ ဤ

အကရေ�ဥပွဲ�ဒီအေ �ဒီသာဆိုု�င့်�ော �ကရောင့်�စီီ၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�သာညီ� 

အတညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ �) ဖြမို�နီစီီပွဲါယူ� �ဒီသာမို�ာ�အပွဲါအ�င့်� 

�ဒီသာနှတေ �ကရောင့်�စီီမို�ာ�အာ� ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ဂ) ၁၉၇၆ ��နှှစီ�၊ စီစီ�

တ�ကရောင့်�� �တာင့်�တန���ဒီသာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� ဘဲ�တ�အဖွဲ့ဲ�� 

အမိုုန�်��ကရေညီာ��ကရေ�အေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ်� စီစီ�တ�ကရောင့်�� 

�တာင့်�တန���ဒီသာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� ဘဲ�တ�အဖွဲ့ဲ��အာ� 

အ�ထုဲ�ထုဲ ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ဃ) �တာင့်�တန���ဒီသာ�ရှုု�င့်�မို�ာ�၊ တော�

ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု��ဖြ�င့်��နှှင့််� တညီ�ပြီးင့်ုမို��အ���မို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�

�ေ�အတဲကရေ� အ�ထုဲ�ထုဲစီီမိုံ�န�်�ဲ��ေ�ကရေု� ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ င့်) ရှုု��ော

မို� ုု �နှဲယူ�စီ� အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော 

တော�မိုာတမိုုကရေု� ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ စီ) �တာင့်�တန���ဒီသာ�ရှုု�င့်�မို�ာ�တဲင့်� 

အကြီးကရေီ�စီာ�စီကရေ�မိုုလိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� �နော��တညီ��ဆိုာကရေ�ောတဲင့်� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ� စီကရေ�မိုုလိ�ပွဲ�င့်န��ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီနှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုေှု�စီေန� 

ထုုန��သာုမို��၍ လိ�ပွဲ�င့်န��လို�င့်�စီင့်�မို�ာ� ထု�တ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ ဆို) 

သာဘဲာ� �ဘဲ�အနှတောယူ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေယူ�ဆိုယူ��ေ�

လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပြီးပွဲီ� NGO မို�ာ�၏ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�

မိုုမို�ာ�နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�၊ 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� စီစီ�တ�ကရောင့်�� 
�တာင့်�တန���ဒီသာေှု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�
တု��တကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ကရေု� �လိ�စီာ�
လို�ကရေ�နာေန� စီစီ�တ�ကရောင့်�� 
�တာင့်�တန���ဒီသာ �ဒီသာ
ဆိုု�င့်�ော အစီု��ေကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��
တညီ��ထုာင့်�သာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��၏	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၃ နှှင့််� 

၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၃။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ဖြ�င့်�� - နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ICCs/

IPs [ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�/ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�

နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� မိုူလိအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ၎င့်��တု��၏ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�

နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာကရေု� �လိ�စီာ�မိုု

ဖြပွဲုသာညီ�။ ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ICCs/IPs မို�ာ�

အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကြုံကရေံဆို 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််�ေှု�စီေန� အာမို�ံ��ကရေ� �ပွဲ�သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၁၄။ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ �ဒီသာမို�ာ�အတဲကရေ� 

�ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီမိုု - နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ

အေ တညီ��ထုာင့်�ထုာ��သာာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ�ဒီသာမို�ာ�

အာ� အင့်�အာ��တာင့််�တင့်�� �ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန� �ထုာကရေ�ပွဲံ် ကရေူညီီ

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််� နှှင့််� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တု��ကရေု� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ မိုူလိ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော 
အစီု��ေအ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ �ဒီသာမို�ာ�
အတဲကရေ� �ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီမိုုကရေု� 
လို�အပွဲ�သာလို��ပွဲ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ�သာညီ�
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ဖြ�င့်��ကရေု� လို�အပွဲ�သာလို� ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ�။ အလိာ�တူ

ပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� မိုဲတ�ဆိုလိင့်�မိုင့်�ဒီါနာအု�နှှင့််� �ကရော�ဒီီလိီေကရေ� 

�ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� မိုပွဲါ�င့်�သာညီ်� ICCs/IPs မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်� ဖြပွဲညီ�

သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� 

အ�ဖြ��ံ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံတကရော 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�

စီဲာ ၎င့်��တု��၏ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု နညီ��ဟုန�မို�ာ�အတု�င့်�� ကရေ�င့််�သာ�ံ�

�နထုု�င့်�ေန� တု�ကရေ�တဲန�� အာ��ပွဲ�သာညီ�။  



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ကုို�ယ််း�ကိုများာာကုို�ယ်းဖွဲ့ေးတိုး�ေွင််းး - သားခြေဘာတိုးည်းးေ�ကိုး ေ�များာတိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းပု�င်းးအ�ပးေ��ပးေွင််းး

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��အ��	၎င််�တ်ိံ�၏	နိယ််ကျေးေမှာမှား��တ့်င််	
သားက််ဆိံင််ရှိ�	ဓိကျေးလွှာ်ထံ��တ်မှာ်�	ဥပုံကျေးဒါမှား��နှာင်််	အေင်င််�ပုံ့��မှာုကျေးေဖွဲ့ရှိာင််�ကျေးရှိ�	လွှာံပုံ်ထံ��လွှာံပုံ်နိည်း်�မှား��က်ိံ	
ဆက််လွှာက််ထိနိ်�သားိမှာ်�ဖြိုးပုံီ�	က်းင်််သားံ��ပုံိံင််�့င်််	ကျေးပုံ�ထ��ပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
�မို��ဲန�� ၁၁ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ်�အတု�င့်�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� မိုတူညီီ�သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 
ဩဇိုာလိာမို��နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ အ�ေ�ပွဲါ�သာာ ဩဇိုာလိာမို��နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�အနကရေ� တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� အမို�ာ�
ဆို�ံ� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဖြဖွဲ့ေှင့်���လိ်ေုှသာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာဟု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ော 
အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤ
အ��ကရေ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဗဟု� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ� (အဓာုကရေ စီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�န�� ၃ 
ကရေု� �ကရေည်ီ�ပွဲါ) သာု��မိုဟု�တ� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု��သာာ ဥပွဲ�ဒီေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု ဟုူသာညီ်� အ�ဖြ��ံ�မို��ဲန��နှှင့််� နညီ��
�ပွဲါင့်��စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ မို�ာ�စီဲာ�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�မိုာတမိုုဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု �ဖြဖွဲ့
ေှင့်��ဖြ�င့်��အ�လိ်အထုမို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ‘သာု��မိုဟု�တ�’ ၎င့်��တု��တညီ�ေှုသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ‘တော��င့်�’ တော�
မိုာတမိုုနှှင့််� မို�ာ�စီဲာကရေဲ�ဖြပွဲာ��န�သာာ၊ ဥပွဲမိုာ ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖွဲ့ာ�ထု�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိကရေ�တ�ံ�ဖြပွဲန�ဖြ�င့်��၊ တစီ�ဦး���င့်��စီီအလို�ကရေ�နှှင့််� အစီ�အဖွဲ့ဲ��လို�ကရေ� 
သာု��မိုဟု�တ� ဩဇိုာအာဏ်ာ�ံဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ဟူု၍ တော�မိုာတမိုုအသာဲင့်�မို�ာ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��နသာညီ်� ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� စီံနှုန��မို�ာ�မိုှ �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ� မိုညီ�သာု��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုုမိုု၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်�� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ရှုု��ော အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ရှုု��ော 
�ဖြမိုယူာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�အာ�ထုာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� စီသာညီ်� အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန�အတဲကရေ� အဓာုကရေ
ကရေ�သာညီ်� အ�န��ကရေဏ္ဍိုမိုှ ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီသာညီ� အသာု�ကရေ�အ�န��တဲင့်��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� မိုဟု�တ�သာူ မိုညီ�သာူမိုဆိုု�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်�မိုု မိုေှု�စီ
သာင့််�ဘဲ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ�ပွဲင့်� ဤဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��စီနစီ�မို�ာ�ကရေု� �ံယူူ ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုညီ�၊ မိုကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုညီ�ကရေု� �ေး���ယူ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာင့််�သာညီ�။ ဤသာညီ�မိုှာ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ အဖြ�ာ�လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေန� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီသာညီ� တော�စီီေင့်�ော၌ လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော 
လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�စီံနှုန��မို�ာ� (အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ောဇို�တ�မိုုကရေု� စီစီ��ဆို�စီီေင့်�ော၌ သာတ�မိုှတ�လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
နှှင့််� ကရေု�ယူ�ထုုလိကရေ��ောကရေ� ရှုု�ကရေ�နှှကရေ�အဖြပွဲစီ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� မို�ံစီာ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�) ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာသာင့််�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီကရေု� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� လိကရေ��တဲ�တဲင့်� ဘဲာသာာစီကရော�
အ�ကရေ�အ��ဖြဖွဲ့င့််� ကရေန�်သာတ��ံေသာညီ�ကုရေ� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေ�လိ်ေှုပြီးပွဲီ� ဤအတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ�စီစီ��ဆို��လိ်လိာမိုုကရေု� �မို��ဲန�� ၉ တဲင့်� �ကရေညီ်�
နှု�င့်�သာညီ�။ 

ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာ၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�မိုာတ�ေ� စီနစီ�မို�ာ�သာညီ� ပွဲု�မိုု�
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� ‘တော��င့်�’ တော�မိုာတ�ေ� စီနစီ�နှှင့််� မိုညီ�သာု��အဖြပွဲန�အလိှန�သာကရေ��ောကရေ�
သာညီ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ သာု��မိုဟု�တ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အတဲကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အကရေ� ုု �ဖြဖွဲ့စီ�ထုဲန��
နှု�င့်�သာညီ�။ တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�ရှုု�ထုာင့််�မိုှ�ကရေညီ်�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�စီဲာသာညီ� ရှုု��ောအဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��
ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီတု��ကရေု� မိုုသာာ�စီ�/ပွဲ�ဂဂလိုကရေ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�၊ တော�မိုမိုုမို�ာ� 
နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� အင့်ယူ�စီာ� ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ�သာာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ေန� ကရေန�်သာတ�ထုာ�သာညီ�။ တစီ��ါတေံတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော�
မိုာတ�ေ�စီနစီ�နှှင့််� ရှုု��ောစီနစီ�တု��အ�ကရော� အဖြပွဲန�အလိှန�သာကရေ��ောကရေ�မိုု��ကရောင့််� ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ရှုုပွဲ��ထုဲ����ါ�မိုု �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� 
ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �ံစီာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�မိုု မိုေှုဖြ�င့်��မို� ုု � ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လိာနှု�င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� ရှုု��ောစီနစီ�မို�ာ�၏ 
တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ� တူညီီထုပွဲ��နသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ောစီနစီ�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုေှုဘဲ� ရှုု��ော��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� �တေူာ�မို�ာ�ကရေု� �ကရောင့်��
စီဲာသာုေှုနာ�လိညီ�ဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� ဤဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ�။

‘ရှုု��ောတော�မိုာတမိုု’၊ ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�မိုာတမိုု’ နှှင့််� ‘ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုု’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�
ကရေု� �ပွဲါင့်��စီညီ��အသာ�ံ�ဖြပွဲု�လိ်ေှု�ကရေ�သာာ�လိညီ�� ဤစီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ၎င့်��တု�� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာပွဲ�ံတဲင့်� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ 
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ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ���ကရေ�မို�ာ� ေှုပွဲါသာညီ�။ ရှုု��ောတော�မိုာတမိုုဟုူသာညီ�မိုှာ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�် ပြီးပွဲီ� ခြုံ�ုံင့်�ံသာ�ံ�နှုန���သာာ စီကရော�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ စီနစီ�တစီ�
��ကရေု� ‘ရှုု��ော’ အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အဆိုု�ပွဲါ စီနစီ�ကရေု� ယူ�င့်�ကရေတညီ��ကရေ ကရောလိ�ကရောဖြမိုင့််�စီဲာ ကရေ�င့််�သာ�ံ���်ေန� လို�အပွဲ�ပြီးပွဲီ� 
�ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�လို�နီ��တ�မိုတု�င့်�မိုီ ကရောလိမိုှစီတင့်�၍ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ကရော လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့််� အတူတကရေဲ ဆိုင့််�ကရေ�
�ဖြပွဲာင့်��လိ� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဖြပွဲင့်�ပွဲမိုှေေှုဖြ�င့်��မို� ုု � ဖြဖွဲ့စီ�၍မိုေ�ပွဲ (ကရေု�လို�နီအစီု��ေမို�ာ�ကရေ ��မိုှတ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� 
ဆိုု�လို�သာညီ�)။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုုသာညီ� အလိာ�တူပွဲင့်� ကရောလိေှညီ�လိ�ာ�ပြီးပွဲီ� ဆိုင့််�ကရေ��ဖြပွဲာင့်��လိ�လိာ�သာာ 
သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ‘ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ’ ကရေု� ကရေု�လို�နီအ�ပွဲ���ုပွဲ�သာူမို�ာ�ကရေ စီီမိုံ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ� နညီ��
လိမို��တစီ�ေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ကရော အသာ�ံ�ဖြပွဲု�လိ်ေှု��်ပြီးပွဲီ� ထုု����ကရောင့််� အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ေှု ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ၏ 
အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�သာညီ� ကရေု�လို�နီဆိုု�င့်�ော ကြုံကရေုံ�တဲ�ဖြဖွဲ့ညီ်�သာဲင့်��မိုုမို�ာ� ဖြမိုင့််�မိုာ�စီဲာ ပွဲါ�င့်��နတတ�သာညီ�။ ၎င့်��သာညီ� လိူမို� ုု �တစီ�မို� ုု � 
သာု��မိုဟု�တ� �ဒီသာတစီ���ထုံမိုှသာာ �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာဖြ�င့်��မို� ုု � မိုဟု�တ��ပွဲ။ နှုင့်��ယူှဉ်း�ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�မိုာတမိုုသာညီ� ‘ရှုု��ော’ 
တော�မိုာတမိုုနှှင့််� အနကရေ�တူ�လိ်ေှုပြီးပွဲီ� ထုု�သာု��ပွဲင့်� လိူမို� ုု � တစီ�မို� ုု � သာု��မိုဟု�တ� �ဒီသာတစီ���၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အ�တဲ�အကြုံကရေုံမို�ာ�နှှင့််� 
ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�မိုှ �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာကရော ဥ�ောပွဲ၏ ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်��ထုကရေ� ကရောလိအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�မိုု��စီာစီီ�စီဲာ ေှု��်ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
‘ရှုု��ော’ နှှင့််� ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�’ တော�မိုာတမိုုကရေု� ဖွဲ့လိှယူ�၍ အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဗဟုု�နှှင့််� 
လိကရေ�တင့်� အ�မိုေုကရေ၌ ‘ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�မိုာတမိုု’ ဟုူသာညီ� ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုတု�င့်�မိုီကရေ �ဒီသာတစီ���တဲင့်� �နထုု�င့်���်�ကရေ
သာညီ်� တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�ကရေု� ေညီ�ညွှာန�����ဆိုု�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ‘ရှုု��ော’ သာု��မိုဟု�တ� ‘ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��
ဆိုု�င့်�ော’ တော�မိုာတမိုု ဟုူသာညီ�မိုှာမိုူ တညီ�ေှုမိုုသာမိုု�င့်����ကရောင့်��ကရောလိ ပွဲု�မိုု�တု��တာင့်��သာညီ်� အဖြ�ာ�တု�င့်��ေင့်��သာာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ော
မို� ုု �နှဲယူ�စီ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� သာ�ံ�နှုန��နှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆုို�င့်�ော ရှုု�ထုာင့််�မိုှ�ကရေညီ်�ပွဲါကရေ စီကရော�ေပွဲ��ေး���ယူ�အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲင့်��ေှု လိူမို� ုု �အမို� ုု �မို� ုု �၏ သာီ�ဖြ�ာ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၌ ကရေု�လို�နီစီနစီ�နှှင့််� ကြုံကရေုံ�တဲ���်သာညီ်� 
အ�တဲ�အကြုံကရေုံမို�ာ�ေှုလိာင့်� ၎င့်��တု��ကရေု�ပွဲါ အ�ဖြ�ဖြပွဲု စီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ�။ ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�အာ�လိ�ံ�တဲင့်� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� 
အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီာဖြဖွဲ့င့််��ေ�သာာ�ဖြ�င့်�� မိုေှုဘဲ� နှုတ�ဖြဖွဲ့င့််�သာာ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��လိာ�ကရေကရော အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ�သာာ ရှုု��ော/ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��/ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဥပွဲ�ဒီကရေု� စီာဖြဖွဲ့င့််��ေ�သာာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို����်�ကရေဖွဲ့ူ�သာညီ�။ 

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၈(၁)၊ 

၈(၂) နှှင့််� ၉

အပွဲု�ဒီ� ၈
၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�နှှင့််� စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�အာ� ��မိုှတ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� 
၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�ထုမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။
၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တော�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ 
အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရောတဲင့်� လိကရေ��ံထုာ��သာာ 
လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုပွဲါကရေ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�
ထုုန��သာုမို��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ ဤအ�ဖြ��ံမိုူအာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ောတဲင့်� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာနှု�င့်�မိုညီ်� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခမို�ာ�အာ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�
အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ �ေ�ဆိုဲ�
��မိုှတ�ေမိုညီ�။
အပွဲု�ဒီ� ၉
(၁) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တော�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ 
အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရောတဲင့်� လိကရေ��ံထုာ��သာာ 
လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုသာ�ေး� ဖြပွဲစီ�မိုုကရေ���လိဲန�
�သာာ ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ� အ�ပွဲ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်���မိုှတ�သာညီ်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� နညီ��
လိမို��မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။
(၂) ဤကရေ�်သာု��အမိုုတဲ�မို�ာ�အာ� ကရေု�င့်�တဲယူ�သာညီ်� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�
နှှင့််� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�သာညီ�  ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ဖြပွဲစီ�မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�၊ 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တော�စီီေင့်��ေ�
ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� 
ဆိုကရေ�နှာယူ�သာညီ်� ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အာ� 
ဆိုကရေ�လိကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�
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၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၉၂ ၁။ အစီု��ေအာဏ်ာေှုသာူ သာု��မိုဟု�တ� �န�ထုမို��တု�င့်��သာညီ� 

�ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�စီီေင့်��ေ� 

ပွဲု�င့်�နကရေ�၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� နာ�ံလို�ကရေ�နာေမိုညီ�။

၂။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�စီီေင့်��ေ� 

ပွဲု�င့်�နကရေ�၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�အာ� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� နာ�ံလို�ကရေ�နာ

မိုုေှု�စီေန� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 

အာဏ်ာပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ထုံမိုှ �ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီမိုုကရေု� 

�တာင့်���ံနှု�င့်�သာညီ�။

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

တော�မိုာတ�ေ� စီနစီ�ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ �ု�င့်�မိုာ �ကရောင့်��မိုဲန�

လိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�နှှင့််� သာာမိုန� တော�စီီေင့်�

�ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�၊ စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�-သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော 

တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�နှှင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�

အ�ကရော� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ�မိုုနှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုတု��

အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� တော�စီီေင့်��ေ�

ပွဲု�င့်�နကရေ� �ဲ�ဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

သာတ�မိုှတ�ေမိုညီ�။ 

�ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� တော�စီီေင့်�
�ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�ကရေု� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�
ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�
မို�ာ�၊ တော�စီီေင့်��ေ� ပွဲု�င့်�နကရေ�
မို�ာ�နှှင့််� ညီှုနှုင့်�� ��တု�ဆိုကရေ�မိုု 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ�သာညီ�

က်ိံလွှာ�ာီယ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၂၄၆ [အင့်�ဒီီ�ယူန��] ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အာဏ်ာပွဲု�င့်�

မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��၌ တော�စီီေင့်��ေ�

ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဤသာု��ကရေ�င့််�သာ�ံ�

ောတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ ဤ အထုူ� 

တော�စီီေင့်��ေ�ပွဲု�င့်�နကရေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�

အ�ကရော� ညီှုနှုင့်�� ��တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� အသာဲင့်�သာဏ္ဍိုာန�

မို�ာ�ကရေု� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေမိုညီ�။

နှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံ
ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�
နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုသာ�ေး� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ 
ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��၌ 
တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�သာညီ�

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော�စီီေင့်��ေ�
စီနစီ�နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�
ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�သာတ�မိုှတ�ေန� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၁၇၁ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြ��ံ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု

သာ�ေး� အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်�� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခမို�ာ�အာ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အလို��င့်ှာ 

တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�၍ ၎င့်��တု��၏ 

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ကရေု�ကရေ�

ညီီသာညီ်� စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ���ပွဲု�င့်�

�ဲင့််� ေှုသာညီ�။ ဤလိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� တော�စီီေင့်��ေ�

စီနစီ�၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� ကရေု�ကရေ�ညီီဆိုီ�လိ�ာ�မိုုေှု�စီေန� ဥပွဲ�ဒီ

ဖြဖွဲ့င့််� ထုုန���ကရေ�ာင့်��ေမိုညီ�။

တော�စီီေင့်��ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ဖြ�င့်��နှှင့််� စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��အတု�င့်�� လို�ကရေ�နာ
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အာဏ်ာပွဲု�င့်�
မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��၏	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၅ နှှင့််� 

၆၅

အပွဲု�ဒီ� ၁၅။ တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�၊ ပွဲဋ်ုပွဲကရေခ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ နှှင့််� ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်�� 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� - ICCs/IPs [ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�/ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] သာညီ� 

၎င့်��တု��ဘဲ�ံလိကရေ��ံသာ�ဘဲာတူညီီထုာ�သာညီ်� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�

မို�ာ�၊ ပွဲဋ်ုပွဲကရေခ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ 

နှှင့််� ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲင့်��၌ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� 

ဤသာု��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�နှှင့််� 

နှု�င့်�င့်ံတကရော အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 

ကရေု�ကရေ�ညီီ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�စီဲာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၆၅။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� 

ဦး�စီာ��ပွဲ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်�� - အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� ICCs/IPs 

ပွဲါ�င့်�လိာပွဲါကရေ အဆိုု�ပွဲါ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 
နှု�င့်�င့်ံတကရော အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု
သာ�ေး� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲ�ံသာ�ဘဲာတူ
ညီီ လိကရေ��ံထုာ�သာညီ်� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� တော�စီီေင့်��ေ� 
စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� 
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ�

ကျေးတ်�င််ဆးဒါနိ်၊

ကျေးဒါသားနှတရှိ

အစာိံ�ရှိဆိံင််ရှိ�

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၉၅၊ ၉၆၊ 

၉၇ နှှင့််� ၉၈

အပွဲု�ဒီ� ၉၅။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ �ကရောင့်�စီီ၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�

နှှင့််� တာ�န�မို�ာ�

(၁) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ �ကရောင့်�စီီသာညီ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� စီံနှုန��မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�ကရော အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ ထုုန��သာုမို��ေမိုညီ�။

(၂) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ �ကရောင့်�စီီသာညီ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ

ကရေု� စီနစီ�တကရေ� စီီေင့်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ေှု�စီေန� �ကရေပွဲ�မိုတ�၊ 

ထုုန��သာုမို��ကရော �စီာင့််��ကရေညီ်�ကရေဲပွဲ�ကရေ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၉၆။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ �ကရောင့်�စီီ၏ ဩဇိုာအာဏ်ာ

(၁) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ�ကရောင့်�စီီ၏ ဩဇိုာအာဏ်ာသာညီ� 

�ဒီသာအတဲင့်��ေှု ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော

အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�သာညီ�။

(၂) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ�ကရောင့်�စီီသာညီ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ 

တော�ရှု�ံ� �န�ထုမို��မို�ာ�အာ� �ေး���ယူ����ယူူဖြ�င့်��၊ �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��

နှှင့််� �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ပွဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�နှှင့််� ပွဲညီာေှင့်�

အဖြဖွဲ့စီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာ

ထုုန��သာုမို��မိုုေှု�စီေန� တာ�န�ေှုသာညီ�။

(၃) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ�ကရောင့်�စီီတဲင့်� အမို� ုု �သာမိုီ�အဖွဲ့ဲ���င့်�

ဦး��ေ အနညီ��ဆို�ံ� နှှစီ�ဆိုယူ်�င့်ါ�ော�ု�င့်�နှုန�� ပွဲါေှု�စီေန� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဖွဲ့ာ�

�ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

(၄) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ�ကရောင့်�စီီသာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီ၌ ထုညီ်�သာဲင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရော ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� 

လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��

ဥပွဲ�ဒီ တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၌ �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုုေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ေမိုညီ�။ 

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ 
�ကရောင့်�စီီကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��၍ 
�ဒီသာနှတေအဆိုင့််�၌ ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီအာ�  
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 
အညီီ စီနစီ�တကရေ� စီီေင့်�
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� ထုုန��သာုမို��
ေန�နှှင့််� �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�ေန� 
တာ�န��ပွဲ�သာညီ�

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ 
တော�ရှု�ံ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�� 
တညီ��ထုာင့်�၍ ၎င့်��တု��တဲင့်� 
မိုညီ�သာု���သာာအမိုုမို�ာ�အာ� 
�ကရော�နာနှု�င့်�သာညီ�ကရေု� 
�ကရေပွဲ�မိုတ�သာညီ� (ောဇို�တ�မိုု
မို�ာ�ကရေု� �ကရော�နာပွဲု�င့်��ဲင့််� မိုေှု)၊ 
ထုု��အဖြပွဲင့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� 
ဥပွဲ�ဒီအတု�င့်�� စီီေင့်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ောတဲင့်� အဖြ�ာ� လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
ဟုန���ကရေ�ညီီ�စီကရော ၎င့်��တု��
အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုု ေှု
ေန� မိုညီ�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�
ကရေု� သာီ�ဖြ�ာ�လိမို��ညွှာန�မိုု 
�ပွဲ�သာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၉၇။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ တော�ရှု�ံ�မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��

တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��

(၁) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ တော�ရှု�ံ�မို�ာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်�

ဖြ�င့်�� ေှုေမိုညီ� …

…

(၂) �ဒီသာနှတေ အစီု��ေအာဏ်ာပွဲု�င့်�သာညီ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ 

တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၌ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု 

ပွဲါ�င့်�ဖြ�င့်��ေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၉၈။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၏ ဩဇိုာလိာမို��

နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�

(၁) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ တော�ရှု�ံ�မို�ာ�သာညီ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ စီံနှုန��မို�ာ�၊ 

ကရေ�င့််��တ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဆိုု�င့်�ော အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�

ကရေု� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�နှှင့််� စီီေင့်���ကရေ���ေန� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော

ဩဇိုာ ေှုသာညီ�။

(၂) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ တော�ရှု�ံ�သာညီ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��နှှင့််� 

ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုေှု�နသာညီ်� ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�မိုှအပွဲ ောဇို�တ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဩဇိုာ မိုေှု�စီေ။

(၃) အမိုုကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီ 

တော�ရှု�ံ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဖြ��ံမူိုမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ� -

(ကရေ) မိုညီ�သာညီ�် လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� 

အဆိုင့််�အတန��ေှုသာူဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သာညီ�် လိူမို� ုု �၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�၊ 

ကရေ�ာ�-မို၊ အသာကရေ�အေးယူ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မိုညီ�သာညီ�် ဘဲာသာာတော�၊ 

ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုေှုသာူဖြဖွဲ့စီ��စီ တော�မိုာတမိုု ေေှု�စီေမိုညီ�။

(�) တော�မိုာတမိုုကရေု� �နှှာင့််��နှှ��စီဖြ�င့်��၊ ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။

(ဂ) မိုတော�မိုု ကရေ���လိဲန��ံေသာူမို�ာ�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ 

နစီ�နာ��ကရေ� �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။

(ဃ) တော�ေင့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�အ�ကရော� ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� ဖွဲ့�န��ဖြဖွဲ့

ညီှုနှုင့်��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�သာင့််�ဖြမိုတ��ေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�

ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

(င့်) လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အာ� ပွဲဓာာနမိုထုာ�ဘဲ� �ု�င့်�မိုာ�သာာ 

တော�မိုာတမိုုကရေု� စီီေင့်�ေမိုညီ�။



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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၅။	ခြေဆွ�ခြေနွှ�တို��င်းးပုံင်းး�ေင်းး�၊	နှ��င်းးငံ်းခြေရှိ�
အရှိ	ပုံါဝင်းးခြေဆးင်းးရွွကး�ေင်းး�နိှင််းး	
က��ယ့်းစး��ပုံ��ေင်းး�

	၅။	ခြေဆွ�ခြေနွှ�တို��င်းးပုံင်းး�ေင်းး�၊	နှ��င်းးငံ်းခြေရှိ�
အရှိ	ပုံါဝင်းးခြေဆးင်းးရွွကး�ေင်းး�နိှင််းး	
က��ယ့်းစး��ပုံ��ေင်းး�

ခြေများ�ေွေး�	၁၃	-	၁၇
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ခြေဆွ�ခြေနွို�တုို�င်းးပင်းး�ေင်းး�၊ နုို�င်းးငံ်းခြေရ�အရ ပါဝင်းးခြေဆာင်းးရွွကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းစာ��ပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အဖွဲ့့��အစာည်း်�မှား��က်ိံ	တ်ရှိ��ဝိသေင််	
အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ကျေးပုံ�ဖြိုးပုံီ�	၎င််�တ်ိံ�က်ိံယ််တ်ိံင််	ကျေးရှိွ��းယ််ထ��သားည်း််	က်ိံယ််စာ��လွှာာယ််မှား��မှာာ	တ်စာ်ဆင်််	
ကျေးသား�်လွှာည်း်�ကျေးက်�င််�၊	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��နှာင်််	အစာိံ�ရှိတ်ိံ�အ�က်��	အထး�	အတ်ိံင််ပုံင််��	
ယ်နှတရှိ��	တ်စာ်ရှိပုံ်က်ိံ	ထးကျေးထ�င််ေ�င််�ေဖွဲ့င်််	ကျေးသား�်လွှာည်း်�ကျေးက်�င််�	၎င််�တ်ိံ�၏	ကျေးဆ့�ကျေးနှ့�တ်ိံင််ပုံင််�့င်််က်ိံ	
အက်�အက့်ယ််	ကျေးပုံ�ပုံါသားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၌ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပွဲု�င့်��ဲင့်�် ေှုသာညီ�်အာ��လိ�ာ�စီဲာ (�မို��ဲန�� ၇ ကရေု� �ကရေညီ�်ပွဲါ) ၎င့်��တု�� 
ကရေု�ယူ�တု�င့်��ေး���ယူ�ထုာ�သာညီ�် ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�် ေှုသာညီ�။ ယူ�င့်�ကရေ �ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ောတဲင့်� အစီု��ေနှှင့်�် ပွဲ�ဂဂလိုကရေ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ ၎င့်��
တု�� �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��လို�သာူမို�ာ�ကရေု� ကရေု�ယူ�တု�င့်��ေး���ယူ���်�ကရေ�လိ် ေှုသာညီ�။ ထုု�သာု���ေး���ယူ��ံ�ကရေေသာူမို�ာ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ေပွဲ��န��တဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုနှု�င့်�မိုညီ�် အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံ��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ� မိုဟု�တ��ကရေသာလို� ထုု�တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု�ယူ�စီာ� သာ�ဘဲာတူ�ဲင့်�်ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�ေန� အ�ဲင့်�်အာဏ်ာလိညီ�� မိုေှု�ကရေ�ပွဲ။ ဤသာု���သာာ လိ�ပွဲ�ေပွဲ�မို� ုု �ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�အလို��င့်ှာ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့်�် အ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ�် လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�၊ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�
နှှင့်�် လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��ဖြမိုာကရေ��စီေန� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�်
မိုှာ အ��နု�ကရောလိအာ��လိ�ာ�စီဲာ တု��တကရေ��ဖြပွဲာင့်��လိ� လိာ��်သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�်ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�် နညီ��လိမို��မို�ာ�စီဲာေှုသာညီ�။ 
• ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�်အာ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့�င့်��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုမိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ

အတဲင့်�� ထုညီ�်သာဲင့်��နှု�င့်�သာညီ�။ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ UNDRIP တဲင့်� �တာင့်��ဆိုု�ထုာ�သာညီ�်အတု�င့်�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�မိုှ �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� (FPIC) ကရေု� ေယူူလို�သာညီ�် 
ေညီ�ေးယူ���ကရေ�နှှင့်�်အညီီ ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။ ဤအတဲကရေ� ဥပွဲမိုာကရေု� သာဘဲာ�သာယံူဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော �မို��ဲန�� ၂၀ တဲင့်� �တဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။

• ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� တညီ�ဆို�ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� (IPOs) သာု��မိုဟု�တ� 
အဖြ�ာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အစီု��ေဖဲွဲ့��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်�ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ၎င့်��တု�� 
သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် ဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့်�်စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေမိုှ 
ထုု�အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�/ အ�ပွဲ���ုပွဲ�သာူမို�ာ�နှှင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေန� သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုညီ�။ ထုု�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာင့်�်ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� အ�လိ�ထုာ�ကရော ၎င့်��
တု��၏ လိူမို� ုု �စီ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�ဲင့်�်ေှုသာင့်�်သာညီ�။

• ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု ���ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�ကရေ မိုုမိုုတု��အတဲင့်��မိုှ ��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�
ကရေု� �ေး���ယူ�ကရော ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�စီသာညီ�် ဗနှဲာ�တူသာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ မိုယူ�ဗာတူ�မိုာ�ေီ သာု��မိုဟု�တ� အမို� ုု �သာာ��ကရောင့်�စီီ
အကြီးကရေီ�အကရေ�ကရေ�်သာု�� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� အသာစီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ စီ��ပွဲါင့်��နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ေ�ဆိုဲ�နှု�င့်�သာညီ�။  

• ဖွဲ့င့်�လိန�နှှင့်�် �နာ���ကရေ�်သာု�� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�် ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�မို�ာ�မိုှာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုပွဲ�ံစီံမို�ာ�
ကရေု� ကရေ�င့်�်သာ�ံ�ရှု�ံသာာမိုကရေ ဆိုာမိုုတု�င့်��ေင့်��သာာ��ေ�ောတု��ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့်�်၌ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေန�နှှင့်�် အမို� ုု �သာာ�
လိာတ��တာ�နှှင့်�် ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ေန�အတဲကရေ� တော��င့်��ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုု လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ အသာကရေ��င့်�
သာညီ�။ Tromsø တကရေကသာု�လိ�မိုှ တဲ�ဖွဲ့ကရေ�ပွဲါ�မိုာကရေခဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�် Eva Josefsen ၏ �နာ���ဆိုာမိုုလိာတ��တာ� အ�ပွဲ� ‘ဒီီ
လိာတ��တာ�ဟုာ အကြုံကရေံ�ပွဲ�ရှု�ံသာကရေ�သာကရေ� မိုဟု�တ�ဘဲူ�။ အ�ဒီီမိုှာ အ���အတင့်� �ဆိုဲ��နှဲ��ကရေတယူ�။ �ဖြပွဲာသာင့်�်�ဖြပွဲာထုု�ကရေ�
တာ�တဲ�ဖြပွဲာပြီးပွဲီ� �နာ���အစီု��ေဆိုီကရေ�န တ�ံ�ဖြပွဲန���ကရေ��တဲကရေု� �တာင့်��ဆိုု�တယူ�’ (Watson and Quince 2018) ဟု� 
�လိ်လိာမိုှတ���ကရေ�ဖြပွဲုမိုုအေ ဤလိာတ��တာ�မို�ာ� လိဲန�စီဲာထုု�ောကရေ�မိုုေှုပွဲ�ံကရေု� သာုနှု�င့်�သာညီ�။

 
ဤ�မို��ဲန��နှှင့်�် �မို��ဲန�� ၂၇ မိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ေ�ော�န�ကြီးကရေီ�ဌာာနမို�ာ�နှှင့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�ကရေဏ္ဍိုတဲင့်� စီဉ်း��စီာ���င့်�်တဲကရေ���်သာညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့်�် လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အ�ကရော� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုေှုသာညီ�။ 
�မို��ဲန�� ၂၇ တဲင့်� �ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သာညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှာ �ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ��ေ�ောမို�ာ�ကရေု� �ကရေညီ�်ရှုု
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ကရေဲပွဲ�ကရေ�ကရော လို�အပွဲ�သာလို� ကရေု�င့်�တဲယူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ၎င့်��တု��မိုှာ 
အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို� ုု �နှဲယူ�မိုှ သာကရေ�ဆိုင့်��လိာသာူဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာလို� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို� ုု �
နှဲယူ�မိုှ သာကရေ�ဆိုင့်��လိာသာူ မိုဟု�တ�သာညီ�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ �န�်အပွဲ�ထုာ��သာာ �ကရော�မိုေှင့်�အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၊ �န�ကြီးကရေီ�မို�ာ�နှှင့်�် ဗ��ရှုု�ကရေေကရေ�မို�ာ�
ဖြဖွဲ့င့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�သာညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�၍ ၎င့်��တု��အာ� ောထုူ��န�်အပွဲ�ထုာ�မိုုကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�မိုှ 
မိုဟု�တ�ဘဲ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ စီီစီဉ်း��ဆိုာင့်�ေးကရေ��လိ်ေှုသာညီ�။ �မို��ဲန�� ၂၇ တဲင့်� ထုညီ�်သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ထုာ�သာညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� 
�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုု လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� မိုညီ�သာု��ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�မိုညီ�ဆိုု�သာညီ�် ��တ�သာစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ�ဲ� ဥပွဲမိုာကရေု�      
ဒီုန��မိုတ�လိာတ��တာ� Folketinget တဲင့်� ဂေင့်��လိန���ကရော�မိုတီမိုှ တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ �ကရော�မိုတီတဲင့်� ဂေင့်��လိန��မိုှ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�
တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ထုာ�သာညီ�် (�မို��ဲန�� ၁၄ ကရေု� �ကရေညီ�်ပွဲါ) Folketinget မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�နှှစီ�ဦး�နှှင့်�် လိာတ��တာ�တဲင့်��ေှု အဖြ�ာ�ပွဲါတီမို�ာ�
အာ�လိ�ံ�၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ �ကရော�မိုတီမိုှ�န၍ ဂေင့်��လိန��အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� အမို�ာ�သာတုမိုူမိုုလိာ�စီေန� ဂေင့်��
လိန�� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ဆိုဲ��နှဲ��န�� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဂေင့်��လိန��နှှင့်�်သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ�် သာု��မိုဟု�တ�        
ဂေင့်��လိန��အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါသာညီ�် ဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��မို�ာ�နှှင့်�် အဆိုု�ဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိာတ��တာ�စီညီ������န��မိုသာု�� မိုတင့်�သာဲင့်��မိုီ အဖြ�ာ�
လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�နှှင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ��ကရေသာညီ� (အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ� ပွဲု�မိုု�သာုေှုေန� ဒီုန��မိုတ�လိာတ��တာ� n.d.ကရေု� �ကရေညီ�်ပွဲါ။)

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၆(၁ကရေ) ၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���ောတဲင့်� -
(ကရေ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� အကရေ� ုု �
သာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ���ုပွဲ�
�ေ�ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�အာ� စီဉ်း��စီာ�ောတဲင့်� သာင့််��လိ�ာ�ော 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�
နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�
မို�ာ�ကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� အကရေ� ုု �
သာကရေ��ောကရေ�မိုု ေှုသာညီ�်
အ�ါတု�င့်�� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှ တစီ�
ဆိုင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�် 
တညီ��ဆိုာကရေ�သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၉ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� 

သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုနှု�င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�

�ေ� အစီီအမိုံမို�ာ�ကုရေ� အတညီ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�

ဖြ�င့်�� မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�အာ� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ�

�တာင့်���ံဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�

တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� သာ�ဘဲာရှုု��ဖြဖွဲ့င့််� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�် 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အစီု��ေအ�နဖြဖွဲ့င့်�် 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှ 
တစီ�ဆိုင့်�် သာ�ဘဲာရှုု��နှှင့်�် 
�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေန� လို�အပွဲ�
�စီဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ 
သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေ အ�ော 
(FPIC) ဖြဖွဲ့စီ��စီကရော �ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�မိုုကရေု� အဆိုင့်�်ဖြမိုှင့်�်
နှု�င့်�သာညီ�
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အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၇ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ လိူမို� ုု �စီ�

မို�ာ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ� လိူ�အ�ဲင့်�်အ�ေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�

မို�ာ�၊ ညီီလိာ�ံမို�ာ�၊ ��ကရေညီာစီာတမို��မို�ာ�နှှင့်�် အဖြ�ာ��သာာ 

အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ �အာကရေ�ပွဲါ စီ��ပွဲါင့်��

အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် လို�ကရေ��လိ�ာညီီညွှဲတ�စီဲာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေ

မိုုနှှင့်�် အာမို�ံ��ကရေ�ေှုသာညီ� -

. . . .

(၁၅) ပြီးင့်ုမို����မို��စီဲာယူှဉ်း�တဲ��နထုု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့်�် ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော၊ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ဖြ�ာ�နာ�မိုုတု��နှှင့်�် 

စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ၎င့်��တု��ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုသာညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အာ� 

တညီ��ထုာင့်�ထုုန��သာုမို��ေန�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ထု�တ��ဖွဲ့ာ�

ဖြပွဲသာမိုုပွဲ�ံသာဏ်ာာန�အာ�လိ�ံ�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ပွဲ�ံစီံအာ�လိ�ံ�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့်�် ၎င့်��တု��၏ အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� တော��င့်�
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ပုံီရှုး�	ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၈၉ �ကရေ��လိကရေ�နှှင့်�် ဇိုာတုေပွဲ�ေးာ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� 

တော��င့်�တညီ�ေှုပြီးပွဲီ� စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ စီ��ပွဲါင့်�� တော��င့်�
တညီ�ေှုမိုုကရေု� (စီာ��ုပွဲ���ုပွဲ�ဆိုု�
နှု�င့်��သာာ စီသာညီ�ဖြဖွဲ့င့်�်) 
စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဗနှ့��တ်း	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၀

အ�န�� ၅၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၂၉-၃၂

အပွဲု�ဒီ� ၂၉

၁။ မိုယူ�ဗာတူ�မိုာ�ေီ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ��ကရောင့်�စီီသာညီ� �ရှုု�င့်�

အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�ထုု�င့်�သာညီ�် �ရှုု�င့်��ကရောင့်�စီီမို�ာ�အတဲင့်�� ၎င့်��

တု��၏ သာကရေ�တူေးယူ�တူမို�ာ�မိုှ �ေး���ယူ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ထုာ��သာာ 

စီုတ�ကြီးကရေုုကရေ�အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ေမိုညီ�။

၂။ �ကရောင့်�စီီသာညီ� ၎င့်��တု�� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� 

ကရေု�ယူ�တု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုညီ�။

၃။ �ကရောင့်�စီီသာညီ� အစီညီ��အ���ကရေု� တစီ�နှှစီ�လိာင့်� အနညီ��ဆို�ံ�

တစီ�ကြီးကရေုမို� ကရေ�င့်��ပွဲမိုညီ�။ �ကရောင့်�စီီ၊ လိာတ��တာ� သာု��မိုဟု�တ� 

အစီု��ေမိုှ �တာင့်��ဆိုု�ပွဲါကရေ �နာကရေ�ထုပွဲ�အစီညီ��အ���မို�ာ� 

ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။

၄။ �ကရောင့်�စီီသာဘဲာပွဲတုကရေု� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�အပြီးပွဲီ� ပွဲထုမိုဆို�ံ�

အစီညီ��အ���တဲင့်� �ေး���ယူ�မိုညီ�။

 အပွဲု�ဒီ� ၃၀

၁။ မိုယူ�ဗာတူ�မိုာ�ေီ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ��ကရောင့်�စီီသာညီ� နယူ��ဖြမို၊ 

ထု�ံ�တမို��စီဉ်း�လိာ၊ ရှုု��ောဓာ�လိ်နှှင့်�် ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ�် အ�ေ�ကရေုစီစ

အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်ေှုပြီးပွဲီ� နီဗနှဲာ�တူလိူမို� ုု �တု��၏ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့်�် ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� �စီာင့်�်�ေှာကရေ�ထုုန��သာုမို��

ဖြမိုှင့်�်တင့်�ေန� အကြုံကရေံဖြပွဲုညွှာန��ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ�။

၂။ လိာတ��တာ�သာု�� ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ကရေမို�� မိုတင့်�သာဲင့်��မိုီ မိုညီ�သာညီ�်ကရေုစီစမို

ဆိုု�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် နယူ��ဖြမို၊ ထု�ံ�တမို��စီဉ်း�လိာ၊ ရှုု��ောဓာ�လိ်တု��နှှင့်�် 

ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�် မိုညီ�သာညီ�်ကရေုစီစကရေု�မိုဆိုု� �ကရောင့်�စီီနှှင့်�် 

�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေန� 
အထုူ��ကရောင့်�စီီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၃၁

လိာတ��တာ�သာညီ� မိုယူ�ဗာတူ�မိုာ�ေီ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ��ကရောင့်�စီီ၏ 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲကရေ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် ေးာ၊ ကရေွန��နှှင့်�် �ရှုု�င့်�အဆိုင့်�် 

��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�၏ အ�န��ကရေဏ္ဍိုအတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအေ စီီစီဉ်း�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

 

အပွဲု�ဒီ� ၃၂

၁။ မိုယူ�ဗာတူ�မိုာ�ေီ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ��ကရောင့်�စီီ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�

အ�နဖြဖွဲ့င့်�် �ကရောင့်�စီီအတဲင့်�� တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်��နစီဉ်း� ၎င့်��

တု��၏ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ထုညီ�်�င့်�မို�မို�ာ� 

��ကရောင့်�် ဖွဲ့မို��ဆိုီ��ံေဖြ�င့်��၊ ထုုန��သာုမို���ံေဖြ�င့်��၊ တော�စီီေင့်��ံေ

ဖြ�င့်��၊ တော�စီဲ��ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

၂။ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�သာညီ� �ကရောင့်�စီီအစီညီ��အ��� ကရေ�င့်��ပွဲ�နစီဉ်း� 

သာု��မိုဟု�တ� �ကရော�မိုတီမို�ာ�အတဲင့်�� ေှု�နစီဉ်း� မိုညီ�သာညီ�်ဖြပွဲစီ�မိုုနှှင့်�်

မိုာ ဖွဲ့မို��ဆိုီ��ံေဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တော�စီီေင့်��ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ 

ထုူ�ဖြ�ာ��သာာ အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်�သာာ �ကရောင့်�စီီ၏ အ�ဲင့်�်

အာဏ်ာဖြဖွဲ့င့်�် အ�ေ�ယူူေမိုညီ�။ 

က်ကျေးနိဒါါ၊	

အီနှ့တ််		

တံိ်င််�ရှိင််�သား��၊		

အီနှ့တ််	

နှးနိ�ဗတ််	

ကျေး�က်ေင်��းက််	

အီနှ့တ််-	

က်ကျေးနိဒါါ	

အစာိံ�ရှိ	

မှာိတ််ဖွဲ့က််	

ဆက််ဆ�ကျေးရှိ�*	

၂၀၁၇

��ကရေညီာ 

စီာတမို�� 

တစီ���လိ�ံ�

အီနှဲတ�တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�မိုှာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ�အာကရေ�ေှု 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ��ဲင့်�်ေှု

သာူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤအထုူ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ���ကရောင့်�် အီနှဲတ�

မို�ာ�သာညီ� ကရေ�နဒီါအစီု��ေနှှင့်�် အဖြပွဲန�အလိှန�မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�ဖွဲ့ဲ��ကရော ၎င့်��

တု�� နှှစီ�ဦး�နှှစီ�ဖွဲ့ကရေ�စီလိ�ံ�၏ ဦး�စီာ��ပွဲ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ကရေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

 

ကရေ�နဒီါအစီု��ေသာညီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေနှှင့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� ဖြပွဲန�လိညီ�သာင့်�်ဖြမိုတ��ေ�ေေှုေန� ေညီ�ေးယူ���ကရေ� 

တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ေပွဲု�င့်��ဲင့်�်မို�ာ�၊ အ�လိ�ဂရှု�ထုာ�မိုု၊ 

ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့်�် တဲ�ဖွဲ့ကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုတု��အာ� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ�် အီနှဲတ�-ကရေ�နဒီါ

အစီု��ေ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�စီတင့်�ေန� သာနှိုဋ္ဌာာန���

ထုာ�သာညီ�။ အီနှဲတ�-ကရေ�နဒီါအစီု��ေ တဲ�ဖွဲ့ကရေ��ကရော�မိုတီနှှင့်�်အတူ 

ပွဲူ�တဲ�သာတ�မိုှတ�တာ�န�နှှင့်�် လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်တု��ကရေု� ဖွဲ့န�တီ�လို�ကရေ�ဖြ�င့်��

သာညီ� ထုု�လိမို����ကရောင့်��အတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��ဖြ�လိှမို��တစီ�ေပွဲ� 

ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲသာညီ�။

ကရေ�နဒီါအစီု��ေ၊ အီနှဲတ�
တု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့်�် ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�အ�ကရော� 
တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ��ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�
နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အီနှဲတ�- ကရေ
�နဒီါအစီု��ေ�ကရော�မိုတီ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာညီ�
 
* မိုှတ���ကရေ� - အပွဲု�ဒီ� ၃၅ ေှု 
သာ�ဘဲာတူစီာ��ုပွဲ�ပွဲါ အ�ဲင့်�်
အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� 
တော��ေ�နှှင့်�် နှု�င့်�င့်ံ�ေ�
ဆိုု�င့်�ော သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမို�ာ� 
(�မို��ဲန�� ၁၀ ကရေု� �ကရေညီ�်ပွဲါ) 
တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�
စီဲမို��ေှုသာညီ�် 
အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်� 
နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာညီ�
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ဖွဲ့င််လွှာနိ်၊	

ဆ�မှာိ

လွှာာတ််ကျေးတ်�်	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၅

ဥပွဲ�ဒီတစီ���

လိ�ံ� သာု���သာာ� 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် 

အပွဲု�ဒီ� ၁၊ ၅ 

နှှင့်�် ၉

အပွဲု�ဒီ� ၁ - ဥပွဲ�ဒီ၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ� (၁၂၇၉/၂၀၀၂)

 (၁) ဆိုာမိုုတု��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��ကရေ   

သာညီ�်အ�လိ�ာကရေ� ဤဥပွဲ�ဒီနှှင့်�် အဖြ�ာ�ဥပွဲ�ဒီတု��တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ထုာ�သာညီ�်အတု�င့်�� ဆိုာမိုုဇိုာတု�ဖြမိုတဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဘဲာသာာစီကရော� �ဖြပွဲာဆိုု��ဲင့်�်နှှင့်�် ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဖြပွဲု�ဲင့်�်ေှု

သာညီ�။ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဖြပွဲု�ဲင့်�်နှှင့်�် ဆိုကရေ�နှဲယူ�သာညီ�် ကရေုစီစေပွဲ�

မို�ာ�အတဲကရေ� ဆိုာမိုုတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��မိုှ ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�တဲင့်� 

၎င့်��တု�� တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ��ကရော�မိုှ ဖြပွဲန�လိညီ��ေး���ယူ�မိုညီ�။

 (၂) ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�သာညီ� တော��ေ��န�ကြီးကရေီ�ဌာာန၏ 

အာဏ်ာစီကရေ�အတဲင့်�� တညီ�ေှုသာညီ�။

အ�န�� ၂ - ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�၏ တာ�န�မို�ာ�

 အပွဲု�ဒီ� ၅ - အ�ထုဲ�ထုဲလိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်မို�ာ�

 (၁) ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�၏ တာ�န�မိုှာ ဆိုာမိုုဘဲာသာာစီကရော�နှှင့်�် 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� ထုုန��သာုမို�� �စီာင့်�်�ေှာကရေ�ေန� ဖြဖွဲ့စီ�သာလို� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ၎င့်��တု��၏ အ�ဖြ�အ�နနှှင့်�် 

ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�် အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� တာ�န�ယူူေန�ဖြဖွဲ့စီ�

သာညီ�။

 (၂) ၎င့်��တာ�န�မို�ာ�နှှင့်�် ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�် ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 

ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�မိုှ ဦး�စီီ�ဦး��ဆိုာင့်�မိုုဖြပွဲုကရော အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေု� 

တင့်�ဖြပွဲဖြ�င့်��၊ ထု�တ�ဖြပွဲန���ကရေ�မို�ာ� �ေ�သာာ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�

နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��နစီဉ်း� 

အ�တာအတဲင့်�� ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�သာညီ� ဤဥပွဲ�ဒီ သာု��မိုဟု�တ� 

ဥပွဲ�ဒီ၏ အဖြ�ာ�တစီ��နောတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပွဲါေှုသာညီ�် လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်

မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

 အပွဲု�ဒီ� ၉ - �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ေန� တာ�န�ေှုမိုု

 (၁) အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�  

သာညီ�် ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နကရေု� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�အကရေ� ုု �

သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုနှု�င့်�သာညီ�် အ�ေ�ကြီးကရေီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့်�် 

�အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�်ပွဲတ�သာကရေ�၍ ဆိုာမိုု

လိာတ��တာ�နှှင့်�် တု�င့်�ပွဲင့်�ညီှုနှုင့်��ေမိုညီ� - (၁) အသာု�ကရေ�အ�န��

ဆိုု�င့်�ော စီီစီဉ်း��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊ (၂) နှု�င့်�င့်ံပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�၊ ထုုန��သာုမို��

�စီာင့်�်�ေှာကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့်�် �တာ�တာင့်�မို�ာ�အာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�

ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ င့်ှာ�ေမို��ဖြ�င့်��၊ �နော��ထုာ�ဖြ�င့်��၊ (၃) 

သာတူု တူ��ဖွဲ့ာ��ေ�အတဲကရေ� လို�င့်�စီင့်��လိာာကရေ�ထုာ�ဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� သာတူု တူ��ဖွဲ့ာ�ေန� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ဖြ�င့်��၊ (၄) ဆိုာမိုု

တု�င့်��ေင့်��သာာ�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့်�် သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ�် သာကရေ��မိုဲ�

�မို���ကရေ�ာင့်��ဖြပွဲုမိုုမို�ာ� အ�ပွဲ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� 

အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြပွဲာင့်��အလိ�မို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ (၅) 

�ကရေ�ာင့်��မို�ာ�တဲင့်� ဆိုာမိုုတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဘဲာသာာစီကရော� 

သာင့်��ကရော�မိုုအဖြပွဲင့်� လိူမိုု�ေ�နှှင့်�် ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့်�်�ေှာကရေ�မိုုမို�ာ� 

တု��ဖြမိုှင့်�်ဖြ�င့်��၊ (၆) ဆိုာမိုုတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့်�် 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ သာု��မိုဟု�တ� ဆိုာမိုုတု��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

လိူမို� ုု �မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��အာ� အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�်         

မိုညီ�သာညီ�် အ�ေ�ကရေုစီစမိုဆိုု� အကရေ�ုံ��င့်�ဖြ�င့်��။

ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�ကရေု� ဖွဲ့င့်�လိန�
နှု�င့်�င့်ံ တော��ေ�
�န�ကြီးကရေီ�ဌာာန၏ အစီုတ�အပွဲု�င့်��
တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်ဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ၁၉၇၃ ��နှှစီ�
တဲင့်� စီတင့်�ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်စီဉ်း�ကရေ 
ထုု�ကရေ�်သာု��လိာတ��တာ�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုမိုှာ ပွဲထုမိုဦး�ဆို�ံ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 
အစီု��ေအ�နဖြဖွဲ့င့်�် ဆိုာမိုု
လိာတ��တာ�နှှင့်�် ညီှုနှုင့်��
တု�င့်�ပွဲင့်�ေန� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ
တာ�န�ေှုပြီးပွဲီ� ဆိုာမိုု
တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�မိုှ �ဖြပွဲာ
�ေ�ဆိုု��ဲင့်�်ေေှုသာညီ�
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 (၂) အစီု��ေမိုှ �ဆိုဲ��နှဲ�ညီှုနှုင့်��ေန� တာ�န�ေှုသာညီ�်အ�လိ�ာကရေ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောအာဏ်ာပွဲု�င့်�မိုှ ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�ကရေု� �ဖြပွဲာ�ေ�ဆိုု��ဲင့်�်

နှှင့်�် �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�်မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ ထုု�သာု�� မို

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ပွဲါကရေ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောကရေုစီစေပွဲ�နှှင့်�်ပွဲတ�သာကရေ�ပြီးပွဲီ� 

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မိုှ �ေှ�ဆိုကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ဖြ�င့်�� ေှုမိုညီ�မိုဟု�တ��ပွဲ။

အ�န�� ၃ - လိာတ��တာ�၊ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�နှှင့်�် တာ�န�ကရောလိ

အပွဲု�ဒီ� ၁၀ - လိာတ��တာ�ကရောလိနှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

 (၁) ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�တဲင့်� �လိ�နှှစီ�တစီ�ကြီးကရေုမို� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�၌ 

�ေး���ယူ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�သာညီ�် ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� ၂၁ ဦး�နှှင့်�် 

လိကရေ��ထုာကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� ၄ ဦး� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ဆိုာမိုုဇိုာတု

�ဖြမိုေှု �ဒီသာနှတေအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�နယူ��ဖြမို တစီ�����င့်��စီီတု�င့်��အတဲကရေ� 

အနညီ��ဆို�ံ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�သာ�ံ�ဦး�နှှင့်�် လိကရေ��ထုာကရေ�

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တစီ�ဦး� ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ�။

ကျေးနိ�်ကျေးဝိသေ၊	

ဆ�မှာိ

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၇

အပွဲု�ဒီ� ၂.၁၊ ၂.၃ 

နှှင့်�် ၂.၄

အပွဲု�ဒီ� ၂.၁။ ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�၏ တာ�န��တေူာ�နှှင့်�် အ�ဲင့်�်

အာဏ်ာ။ ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�သာညီ� လိာတ��တာ�ရှုု�ထုာင့်�်အေ ဆိုာ

မိုုတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် 

မိုညီ�သာညီ�်အ�ေ�ကရေုစီစအတဲကရေ�မိုဆိုု� တာ�န�ေှုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂.၃။ �ေး��ကရောကရေ�မိုု နညီ��လိမို��၊ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�အ��နု�နှှင့်�် 

�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�သာကရေ�တမို��။ ဆိုာမိုုလိာတ��တာ��ေး��ကရောကရေ�

မိုုသာညီ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�မို�စီနစီ�နှှင့်�် ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂.၄။ မို�ဆိုနှဒနယူ�မို�ာ�နှှင့်�် ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ� �နော

��ထုာ�ဖြ�င့်��။ ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ� 

�ေး��ကရောကရေ�ောတဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါမို�ဆိုနှဒနယူ�တစီ�����င့်��စီီမိုှ 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�သာ�ံ�ဦး�ကရေု� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�မိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ [မို�ဆိုနှဒနယူ� ၁၃ �� စီာေင့်��]

ဆိုာမိုုလိာတ��တာ�ကရေု� 
အမို� ုု �သာာ�လိာတ��တာ�အာ�       
အကြုံကရေံဖြပွဲုေန� ဘဲကရေ�ပြီးပွဲုုင့်�
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော� ဖြဖွဲ့စီ��စီပြီးပွဲီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့်�် ကရေ�င့်�်သာ�ံ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််��ပွဲ�သာညီ� - အဖြ�ာ�ဆိုာမိုု
လိာတ��တာ�မို�ာ�နှှင့်�် နှုင့်��စီာ
ပွဲါကရေ သာာလိဲန�အာ��ကရောင့်��
သာညီ�် အ�ဲင့်�်အာဏ်ာေှုသာညီ�

အကျေးမှာရှိိက်နိ်	

ေပုံည်း်ကျေးထ�င််စာံ၊	

မှာိနိ်�ေပုံည်း်နိယ််၊	

ကျေးအ�က််	

လွှာာတ််ကျေးတ်�်၊	

လွှာာတ််ကျေးတ်�်	

စာည်း်�မှားဉ််�မှား��

၂၀၁၈

စီညီ��မို�ဉ်း�� 

အမိုှတ� ၅၂၅၊ 

ပွဲီ�နာ်စီ�ကရော် 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�နှှင့််� 

ပွဲကရေ�စီာ

မို�ကရော�ဒီီ ရှုု��ော

မို� ုု �နှဲယူ�စီ�

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�အာ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�ေန� �န�်အပွဲ�

ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ ပွဲီ�နာ်စီ�ကရော်

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�အတဲကရေ� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�၊ မိုာလိီဆိုုအင့်�ဒီီ�

ယူန��မို� ုု �နှဲယူ�မိုှ ဟုူလိ�တန�ဘဲန��အတဲကရေ� လိာတ��တာ�

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�နှှင့််� ပွဲကရေ�စီာမို�ကရော�ဒီီ ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�အတဲကရေ� 

လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တု��ကရေု� �အာကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� 

�နော�ပွဲ�၍ ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�၊ ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုညီ်� 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ပွဲါ�င့်��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

လိာတ��တာ�ဥကရေကဌာ၏ �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််��ပွဲ�ေမိုညီ�၊ 

ပွဲူ�တဲ�လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� �ကရော�မိုတီမို�ာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ဖွဲ့လိှယူ�

ဖြ�င့်��ဖြပွဲု�နစီဉ်း� ဆိုနှဒမို�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုေှု�သာာ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �င့်�

�ောကရေ�ပွဲါ�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�ေမိုညီ�၊ �အာကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� ဆိုနှဒမို��ဲ�၍ 

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာညီ်�အတု�င့်�� အဖြ�ာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 

လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� အ�ါအာ��လိ�ာ�စီဲာ �ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�။

ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တစီ�ဦး�ကရေ အဖွဲ့ဲ��

�င့်�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ထုမို��ေးကရေ�သာညီ်� �ကရော�မိုတီမို�ာ�၏ 

အစီီေင့်��ံစီာမို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�၏ 

ေပွဲ�တညီ�မိုုကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�။

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� ဤ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ�ကရေ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� �န�်အပွဲ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�
ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� 
�အာကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� 
�နော�ပွဲ� ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�*

*မိုှတ���ကရေ� - မိုုန��ဖြပွဲညီ�နယူ�
သာညီ� အ�မိုေုကရေန�
ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�ေှု ဖြပွဲညီ�နယူ� 
၅၀ အနကရေ� တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
၎င့်��ဖြပွဲညီ�နယူ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ေှုပြီးပွဲီ� 
ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�သာညီ� 
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နှှစီ�နှှစီ�တစီ�ကြီးကရေုမို�ကရေ�င့်��ပွဲ�သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီညီ�����

�တဲ�ဆို�ံပွဲဲ�၌ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�အာ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�

ေန� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ ပွဲီ�နာ်စီ

�ကရော်တု�င့်��ဖြပွဲညီ�အတဲကရေ� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�၊ မိုာလိီဆိုု

အင့်�ဒီီ�ယူန��မို� ုု �နှဲယူ�မိုှ ဟုူလိ�တန�ဘဲန��အတဲကရေ� လိာတ��တာ�

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�နှှင့််� ပွဲကရေ�စီာမို�ကရော�ဒီီ ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�အတဲကရေ� 

လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တု��၏ တကရေ��ောကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုအာ� အီ

လိကရေ�ထု�ောနစီ�နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� သာီ�သာန�်မိုှတ�တမို��တင့်�ေန�အလို��

င့်ှာ ၎င့်��တု��၏ အမိုညီ�မို�ာ�ကရေု� တကရေ��ောကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုစီစီ��ဆို�ဖြ�င့်��

စီာေင့်��တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�။

၎င့်��ဖြပွဲညီ�နယူ�၏ 
�အာကရေ�လိာတ��တာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ� 
(အ�မိုေုကရေန�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ� 
တစီ���လိ�ံ�၏ အမို� ုု �သာာ� 
�အာကရေ�လိာတ��တာ� အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ� အကရေ�ုံ��င့်�ဖြ�င့်�� 
မိုဟု�တ�ပွဲါ)



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေဆွ�ခြေနွို�တုို�င်းးပင်းး�ေင်းး�၊ နုို�င်းးငံ်းခြေရ�အရ ပါဝင်းးခြေဆာင်းးရွွကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းစာ��ပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	နှိံင််င်�ကျေးရှိ�အရှိ	ပုံါဝိသေင််ကျေးဆ�င််ရှိွက််
ပုံိံင််�့င်််နှာင်််	က်ိံယ််စာ��ေပုံ�ပုံိံင််�့င်််က်ိံ	(အထး�သားေဖွဲ့င်််	နှိံင််င်�ကျေးတ်�်	ဥပုံကျေးဒါေပုံ�	လွှာာတ််ကျေးတ်�်တ့်င််)	
မှာပုံးက််မှာက့်က််	က်းင်််သားံ��နှိံင််ကျေးစာကျေးရှိ�အတ့်က််	ကျေးရှိွ�ကျေးက်�က််ပုံ့�	လွှာံပုံ်ထံ��လွှာံပုံ်နိည်း်�	တ်စာ်ရှိပုံ်က်ိံ	
အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ေ�င််�၊	ပုံ�်ပုံိံ�ကျေးပုံ�ေ�င််�မှား��	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ောပွဲဋ်ုညီာဉ်း� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၆ကရေ) အေ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�ဲင့််�
သာညီ� လိူသာာ�အာ�လိ�ံ�၏ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�လိာလိာင့်� ဤ
အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ��တု�ဆိုကရေ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�သာညီ�။ ဖြပွဲညီ�တဲင့်�� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� အဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� 
လိူမို� ုု ��ေ� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုု ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ� �ကရော�မိုတီကရေ ‘တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��ကရေဏ္ဍိုတစီ���ဖြဖွဲ့စီ�
သာညီ်� အ�လိ�ာကရေ� လိူအာ�လိ�ံ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ေှုသာညီ်�အတု�င့်�� ၎င့်��တု��၏စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�
�ေ� ဖြပွဲင့်�ပွဲစီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုု ကရေင့်��ေှင့်��စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ေယူူ�ံစီာ��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤအ��ကရေ�သာညီ� လိူမို� ုု ��ေ��ဲ�ဖြ�ာ�မိုု ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရော
ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ အပွဲု�ဒီ� ၅ (ဂ) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��၏ ဖြပွဲညီ�သာူ� အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််�
နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ��နသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� လိူမို� ုု �၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ မို� ုု �နှဲယူ�စီ� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ� သာု��မိုဟု�တ� 
လိူမို� ုု �ဇိုာတုကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေမိုညီ�’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၆ ကရေ: ၁၂၅၊ စီာပွဲု�ဒီ� ၉)။ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�တဲင့်� 
ပွဲါ�င့်��ဲင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� သာဲယူ��ု�ကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုု လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ်�စီ�ံ�စီေန� အဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု��လိ်ေှုသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ မိုုမိုု
ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ေး���ယူ�ထုာ��သာာ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�ကရေု� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဖြဖွဲ့င့််� �န�်အပွဲ�သာညီ�။ �မို��ဲန�� ၁၃ တဲင့်� ထုညီ�်သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ���်သာညီ�် 
�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုု လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲမိုာမို�ာ�သာညီ� ပွဲင့်�မိုအစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� ထုု�တဲ�မိုုေှုသာညီ်� 
အပြီးပွဲုုင့်�ဌာာ�နအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုစီနစီ�အာ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အသာံကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�သာညီ�်
သာ�ဘဲာ သာကရေ��ောကရေ��သာာ�လိညီ�� ဤ�မို��ဲန��ေှု ဥပွဲမိုာမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ဆိုု�င့်�ော အာမို�ံ��ကရေ�နှှင့််� ပွဲင့်�မိုအစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ေှု ၎င့်��တု�� �ေး���ယူ�ထုာ��သာာ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�အ��ကရောင့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုု၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အစီု��ေ၏ မိုဏ္ဍိုုုင့်�အာ�လိ�ံ� (ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�၊ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�နှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ�အဖြပွဲင့်� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ 
�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�) သာညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာတန�ဖွဲ့ု��ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ၏ အဓာုကရေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အတဲင့်�� နှု�င့်�င့်ံ�ေ��ဆိုဲ��နှဲ�မိုု၊ 
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�အတဲကရေ� တော�ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော လိမို����ကရောင့်��ကရေု� ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�သာညီ�။ တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အထုူ�
ယူနှတော�မို�ာ�မိုှာ (�မို��ဲန�� ၁၃ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ) ပွဲါ�င့်�မိုုနညီ��လိမို��တစီ���တညီ��ကရေု� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ��သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ပွဲင့်�မိုအစီု��ေ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုလိာတ��တာ�ကရေ�်သာု�� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��မိုှ တစီ�ဆိုင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုအတဲကရေ� အာမို�ံမိုု ေေှုသာင့်�်သာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� သာကရေ��ောကရေ�မိုု ေှုလိာမိုညီ်�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ အ�တဲ�အကြုံကရေုံ
မို�ာ�၊ စီု��ေုမို�ပွဲူပွဲန�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု�� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�ကရေု� အဆိုု�ပွဲါ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�
�စီေန�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီ��မိုှတ��ေ� ကရေဏ္ဍိုအာ�လိ�ံ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ထုု�ောကရေ�စီဲာ ပွဲါ�င့်�
�စီသာင့််�သာညီ�။ ဖွဲ့ယူ�ဒီေယူ� သာု��မိုဟု�တ� ဗဟုု���ုပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု �ဖြဖွဲ့�လိာာ်ထုာ��သာာ စီနစီ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ 
ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� �သာ��ာ�စီေန� အစီီအမိုံမို�ာ�အာ� အစီု��ေအဆိုင့််�တု�င့်��တဲင့်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။

အထုူ��ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�သာညီ� အမို� ုု �သာာ�လိာတ��တာ�ကရေ�်သာု���သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ သာာတူညီီမိုာပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုုကုရေ� �သာ��ာ�စီေန�အတဲကရေ� အသာ�ံ�မို�ာ�သာညီ�် နညီ��လိမို��တစီ�
��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ေံဖွဲ့န�ေံ�ါတဲင့်� အ�� ုု �ကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုု အ�ဖြ��ံမိုူအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ�။ အထုူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ပွဲ�ံစီံအမို� ုု �မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့််� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ�။ သာီ�ဖြ�ာ�မို�ဆိုနှဒနယူ�တစီ���တဲင့်� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမှိုာကရေ��ံနှု�င့်��သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ကရေု�ယူ�စီာ� 
လိှယူ�မို�ာ� အတဲကရေ� လိာတ��တာ�တဲင့်� သာီ�သာန�်�နောမို�ာ� ေှုနှု�င့်�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�သာညီ� ယူ�င့်�ကရေ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း�မိုုကရေု� 
�ံစီာ���်ေသာညီ�် ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အနှု�င့်�ေေှုထုာ��သာာ �နော�ဲ�တမို��ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�စီဲကရေ�ေန� လို�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� 
�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ပွဲါတီစီာေင့်��မို�ာ�တဲင့်� (မို�ာ��သာာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အ�� ုု �ကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�
မိုှတစီ�ဆိုင့််�) ဌာာ�နကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��မို�ာ�အာ� ထုညီ�်သာဲင့်��ပွဲါ�င့်�ေန� လို�အပွဲ��စီသာညီ်�နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ�အာ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��နှု�င့်�ဖြ�င့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ေး���ယူ�ထုာ��သာာ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ေ�နှှင့််� 
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အထုူ�ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ မို�ဆိုနှဒနယူ�မို�ာ� ထုူ�ထုာင့်��ေ�ကရေ�်သာု���သာာ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�နညီ��လိမို��မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်�� 
သာာ�မို�ာ�၏ တော��င့်�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� �ေး���ယူ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု�� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ တု�င့်��ေင့်�� 
သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ကရေု� �သာ��ာ�စီေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။12

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုလိာတ��တာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�ေှုရှု�ံမိုာဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�၏ အဓာုပွဲါါယူ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ
ပွဲါ�င့်�မိုုအတဲကရေ� အာမို�ံ��ကရေ�မိုေှု�ပွဲ။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ �ဘဲာင့်�အဖြပွဲင့်�ဘဲကရေ�တဲင့်� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှ 
ထုင့်�ဖြမိုင့်�ယူူဆို��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဖြပွဲာဆိုု�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ အဓာုပွဲါါယူ�ဖြပွဲညီ်���သာာ အ�ပွဲ�ထုုန��သာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ ၎င့်��
တု�� မို�ဆိုနှဒနယူ�မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အတဲကရေ� �သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� အကရေ� ုု �ဖြပွဲုသာူမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� နယူ�ပွဲယူ�နှှင့််� 
လိမို����ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� အမိုှန�တကရေယူ� နာ�လိညီ�ေန�အတဲကရေ� လိကရေ��ထုာကရေ�ပွဲါတီ�င့်�မို�ာ�၊ �ကရော�မိုတီ သာု��မိုဟု�တ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�စီီမိုံ�ဲင့်�်ေှု   
သာညီ�် �ကရော�မိုတီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��နှှင့်�် ဗီတု�အာဏ်ာသာ�ံ�သာညီ�် လိူနညီ��စီ�မို�ာ�ကရေ�်သာု���သာာ ဖြပွဲဿနာေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� ထုုန���ကရေ�ာင့်���ပွဲ�သာညီ�် 
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�နှှင့်�်၊ တော��င့်�နှှင့််� အလိဲတ�သာ�ဘဲာ နညီ��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �ကရေညီ�်ရှုုေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ အထုူ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု မိုူ�ါဒီမို�ာ�သာညီ� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ� ဖြပွဲညီ်���သာာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုဖြပွဲဿနာကရေု� 
�ဖြဖွဲ့ေှင့်��မိုုမိုေှုဖြ�င့်��အတဲကရေ� မို�ကရော�ဏ် ��ဖွဲ့န��ံေ�လိ်ေှု�သာာ��ကရောင့်�် ယူင့်��အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဖြပွဲုမိုူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�
ကရေု� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�သာညီ်� အဖြ�ာ��သာာဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုညီ�သာု�� အဖြပွဲန�အလိှန� အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�ကရေု� �ကရေညီ်�ရှုုေန� အ�ေ� 
ကြီးကရေီ�သာညီ�။

12 အ�� ုု �ကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုု အပွဲါအ�င့်� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာ

နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ�၏ အ�သာ�စီုတ�အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဆိုကရေ�လိကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။ ယူင့်��

တု��ကရေု� �ဖြပွဲာင့်��လိ��နသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�နှှင့််� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော စီုန����မိုုမို�ာ�နှှင့််�အညီီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမို�ာ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�နှု�င့်�သာဖြဖွဲ့င့််� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အလိဲန�အ�သာ�စီုတ�ကရေ��သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��သာညီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််��သာာကရေုစီစ မိုဟု�တ�ပွဲါ။
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉	

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၆(၁�) ၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���ောတဲင့်� -
...
(�) �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�
ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� 
စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�အတဲကရေ� တာ�န�ေှုသာညီ်� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ေှု 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� အလိာာအသာီ�သာီ�တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော
လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အနညီ��ဆို�ံ� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််�
တန��တူ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� နညီ��လိမို��မို�ာ� 
��မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�သာညီ်� 
အဆိုင့််�တု�င့်��တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
လိဲတ�လိပွဲ�၍ သာာတူညီီမိုာ
ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ လိကရေ�မိုှတ�
�ေ�ထုု��ထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�ထုံ အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ
�ဆိုာင့်��သာာ တာ�န�တစီ�ေပွဲ�
ကရေု� ��မိုှတ��ပွဲ�သာညီ�

UNDRIP	

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၅ နှှင့််� 

၁၈

အပွဲု�ဒီ� ၅

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ��သာာ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ကရော ပွဲု�မိုု�

�ု�င့်�မိုာ�ကရောင့်��မိုဲန�လိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� အကရေယူ�၍ 

ဆိုနှဒေှုလိာင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော လိညီ�ပွဲတ�မိုုအ�န��အ�ု�င့်��မို�ာ�တဲင့်� 

အဖြပွဲညီ်�အ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ေှုသာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၁၈

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��

မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ေး���ယူ�ထုာ�သာညီ်� 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� 

၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်��

ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� 

ဖွဲ့န�တီ� တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�်
သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ 
ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ကရေု� မိုဟုန�်တာ�
��ကရောင့်�� �သာ��ာ�စီသာညီ�
 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
တု��၏ ေပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�သာာ ကရေုစီစ
ေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���ောတဲင့်� ၎င့်��
တု��၏ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�
နှှင့််�အညီီ �ေး���ယူ�ထုာ��သာာ 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှ
တစီ�ဆိုင့်�် ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၄၇(၂) 

နှှင့်�် (၃)၊ 

၂၁၀(၃) နှှင့်�် 

၂၁၁

အပွဲု�ဒီ� ၁၄၇

၂။ လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�တဲင့်� 

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�� ုု �ကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� အာမို�ံ��ကရေ�

ေှု�စီေမိုညီ�။

၃။ �ကရေ��လိကရေ�ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ��ရှုု�င့်�

မို�ာ� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်���ရှုု�င့်�မို�ာ�တဲင့်� 

လိူဦး��ေ သာုပွဲ�သာညီ��ဆိုနှှင့််� ပွဲထု�ီ နယူ��ဖြမို�ဒီသာ တစီ�ဆိုကရေ�စီပွဲ�

တညီ��ေှုမိုုတု��ကရေု� အ�ဖြ�အ�နအလို�ကရေ� ယူာယူီ သာတ�မိုှတ���ကရေ�

ဟုူ၍ ယူူဆိုဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

အပွဲု�ဒီ� ၂၁၀

၃။ တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

နညီ��ကရေ� အစီ�အဖွဲ့ဲ�� စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��မို�ာ�ကရေု� �ေး���ယူ�နှု�င့်�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ��ရှုု�င့်�မို�ာ� 
သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��အ�ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံ၍ အမို� ုု �သာာ�
လိာတ��တာ�တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
အ�� ုု �ကရေ�ပွဲါ�င့်�ေန� �တာင့်��
ဆိုု�သာညီ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
ကရေု�ယူ�စီာ� လိှယူ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�သာညီ� 
ရှုု��ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��
မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၂၁၁

၁။ တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ�ဇိုာတု�ဒီသာ�ံ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�

ပွဲ�ံစီံမို�ာ�နှှင့််�အညီီ လို�အပွဲ�သာညီ်� အ��နု�တု�င့်��တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ 

နှု�င့်�င့်ံ�ေ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� �ေး���ယူ�နှု�င့်�သာညီ�။

၂။ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��သာညီ� ၎င့်��တု��၏ စီံနှုန��

မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၊ 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်� တင့်���ကရေပွဲ�

စီဲာ လို�ကရေ�နာေမိုညီ�ဟု� အာမို�ံေမိုညီ�။

ားရှိွနိ်ဒါီ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၅

အပွဲု�ဒီ� ၁၆၈ အ�� ုု �ကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုစီနစီ�ဖြဖွဲ့င့််� တင့်�သာဲင့်��ထုာ��သာာ 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��စီာေင့်�� မို�ဖြပွဲာ�အတု�င့်�� အမို� ုု �သာာ� 

လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ေ

မိုညီ�။ ဤစီာေင့်��မို�ာ�တဲင့်� လိူမို� ုု ��ပွဲါင့်��စီ�ံထုညီ�်သာဲင့်��ပြီးပွဲီ� 

အမို� ုု �သာာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ��ကရော� ��နု��ဲင့်�လိာာညီီမိုာမိုုကရေု� 

ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။ စီာေင့်��တစီ���တဲင့်� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ထုာ�

�သာာ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်�� သာ�ံ�ဦး�အတဲကရေ� တူညီီ�သာာ

လိူမို� ုု �စီ�မိုှ နှှစီ�ဦး�သာာ ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အနညီ��ဆို�ံ� သာ�ံ�ဦး�တဲင့်� တစီ�

ဦး�သာညီ� အမို� ုု �သာမိုီ�ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။

အစီ�အဖွဲ့ဲ��စီာေင့်��မို�ာ�သာ�ံ�ကရော 
အ�� ုု �ကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� 
ဤစီာေင့်��မို�ာ�သာညီ� ‘လိူမို� ုု �
�ပွဲါင့်��စီ�ံ’ ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� �တာင့်��
ဆိုု�သာညီ�

က်ိံလွှာ�ာီယ်�	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၁၇၁ ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�သာမိုာတ ဆိုီ�နုတ�လိာတ��တာ�သာညီ� တစီ�နှု�င့်�င့်ံလိ�ံ� 

အတု�င့်��အတာဖြဖွဲ့င့််� မို�ဆိုနှဒနယူ� (၁၀၀)တဲင့်� �ေး��ကရောကရေ�

တင့်��ဖြမိုှာကရေ��ံေ�သာာ အဖွဲ့ဲ���င့်� (၁၀၀)ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ�

အမို� ုု �သာာ�လိာတ��တာ� မို�ဆိုနှဒနယူ�တဲင့်� လိာတ��တာ�အမိုတ� (၂) 

ဦး� ထုပွဲ�မိုံ�ေး���ယူ��ံေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

. . .

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�မိုှ အထုကရေ�လိာတ��တာ�

အမိုတ�မို�ာ� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� 

�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော �ဲ�တမို��စီနစီ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�သာမိုာတ ဆိုီ�နုတ�အဖွဲ့ဲ���င့်�ဖြဖွဲ့စီ�လို��သာာ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�သာညီ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ေပွဲ�ေးာအတဲင့်�� အစီဉ်း�အလိာ အ�ဲင့််�အာဏ်ာောထုူ�

ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖွဲ့ူ�ဖြ�င့်��ေှုေမိုညီ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု � အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ���၏ ��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�ဖွဲ့ူ�ေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��အေညီ�အ��င့်��ဖြပွဲညီ�်မိုီမိုုကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မိုှ �ထုာကရေ��ံလိကရေ�မိုှတ�ဖြဖွဲ့င့်�် အတညီ�ဖြပွဲုေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ၎င့်��ကရေု� 

အစီု��ေ၀န�ကြီးကရေီ�မိုှ အတညီ�ဖြပွဲု�ထုာကရေ��ံေမိုညီ�။

၎င့်��တု��၏ လိူမိုုအသာု�င့်��အ�ု�င့်��
မို�ာ�မိုှ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�
အတဲကရေ� အမို� ုု �သာာ�
လိာတ��တာ�တဲင့်� ောထုူ��နော
ေေှုေန� အာမို�ံသာညီ�
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ဒါိနိ်�မှာတ််	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၅၃

အပွဲု�ဒီ� ၂၈ ဖွဲ့ု�ကရေကရေ�တင့်��တဲင့်� အဖွဲ့ဲ���င့်� တစီ�ော်��နစီ�ဆိုယူ်�ကရေု��ဦး�ထုကရေ�        

မိုပွဲု��သာာ စီညီ�����ပွဲဲ�တစီ��� ပွဲါ�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ာရှုု��ကရေွန��စီ�တဲင့်� 

အဖွဲ့ဲ���င့်�နှှစီ�ဦး�နှှင့််� ဂေင့်��လိန��ေှု အဖွဲ့ဲ���င့်�နှှစီ�ဦး�တု��ကရေု� �ေး���ယူ�ေ

မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဂေင့်��လိန��နှှင့််� ဖွဲ့ာရှုု��ကရေွန��စီ�
မို�ာ�မိုှ ဒီုန��မိုတ�ပွဲါလိီမိုန�တဲင့်� 
အဖွဲ့ဲ���င့်�နှှစီ�ဦး�စီီကရေု� ၎င့်��တု��၏ 
မို�ဆိုနှဒနယူ�မို�ာ�မိုှ �ေး��ကရောကရေ�
တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ေန� အာမို�ံသာညီ�

နိီကျေးပုံါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၈၄(၂) 

နှှင့််� ၁၇၆(၆)၊

အပွဲု�ဒီ� ၈၄

(၂) ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�ဥပွဲ�ဒီသာညီ� အ�� ုု �ကရေ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�စီနစီ�

အေ �အာကရေ�လိာတ��တာ�သာု�� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�မိုှ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�

အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��အဖြဖွဲ့စီ� �င့်��ောကရေ�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲုုင့်�

ောတဲင့်� လိူဦး��ေအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၊ ဒီါလိစီ�၊ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ �ကရေ�စီ�အာယူာ၊ မိုာဒီီဆိုီ၊ သာာရှုူ၊ မိုဲတ�

စီ�လိင့်�မို�မို�ာ�နှှင့်�် ��တ��နာကရေ�ဖြပွဲန�သာညီ�် �ဒီသာမို�ာ�မိုှ ပွဲုတ�ထုာ�

�သာာစီာေင့်��ကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုကရေု� အာမို�ံေမိုညီ�။ 

ထုု����ကရောင့််� ကရေဲင့်��ဆိုင့်��အ�ေး��ံောတဲင့်� ပွဲထု�ီ�င့်�နှှင့််� နယူ��ဖြမို 

ဟုန���ကရေ�ညီီေန�လိညီ�� လို�အပွဲ�သာညီ�။

 

အပွဲု�ဒီ� ၁၇၆

(၆) ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�ဥပွဲ�ဒီသာညီ� အ�� ုု �ကရေ� ၁၁၆ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�

စီနစီ�အေ ဖြပွဲညီ�နယူ�လိာတ��တာ�သာု�� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�မိုှ 

�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��အဖြဖွဲ့စီ� �င့်�

�ောကရေ�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲုုင့်�ောတဲင့်� လိူဦး��ေအာ�ဖြဖွဲ့င့်�် အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၊ ဒီါ

လိစီ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ �ကရေ�စီ�အာယူာ၊ မိုာဒီီဆိုီ၊ 

သာာရှုူ၊ မိုဲတ�စီ�လိင့်�မို�မို�ာ�နှှင့်�် ��တ��နာကရေ�ဖြပွဲန�သာညီ�် �ဒီသာမို�ာ�၊ 

လိူနညီ��စီ�အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�မိုှ ပွဲုတ�ထုာ��သာာစီာေင့်��ကရေု� 

အ�ဖြ��ံ၍ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုကရေု� အာမို�ံေမိုညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ကရေဲင့်��

ဆိုင့်��အ�ေး��ံောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောဖြပွဲညီ�နယူ�၏ ပွဲထု�ီ�င့်�

��နု��ဲင့်�လိာာကရေု�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အပွဲါအ�င့်� အ�ပွဲ�စီ�
အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� အ�� ုု �ကရေ�
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုကရေု� အာမို�ံ
သာညီ�

ယ်းဂ္ဂနိ်ဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၅

ပွဲဉ္စစမို 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� 

- �ဒီသာနှတေ 

အစီု��ေမို�ာ�၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၂(၂)

တု�င့်���ဒီသာကြီးကရေီ�လိာတ��တာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအာ� လိာတ��တာ�

အကရေ�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ�တု��

မိုှာ -

. . .

(ဃ။) ရှုု��ော သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော��ါင့်���ဆိုာင့်�မိုှ 

အမိုညီ�စီာေင့်��တင့်�သာဲင့်��သာညီ�် ရှုု��ော သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော��ါင့်���ဆိုာင့်�ေှုော နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှာ �ဒီသာနှတေလိာတ��တာ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��င့်�

မို�ာ�၏ ဆိုယူ�်င့်ါ�ော�ု�င့်�နှုန��ထုကရေ� မိုပွဲု�ေ။ 

�ဒီသာနှတေလိာတ��တာ�မို�ာ�တဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 
အသာု�ကရေ�အ�န��မိုှ 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ� 
(၁၅%ထုကရေ� မိုပွဲု�ဘဲ�) ပွဲါ�င့်��စီ
ေန� သာတ�မိုှတ�သာညီ�



132

ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၅ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� အမို� ုု �သာာ�လိာတ��တာ�၌ ဌာာ�နလိူမို� ုု � 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့်�် ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�နှှင့်�် ဌာာ�နလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့်�် 

�ဒီသာ�ံအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်အညီီ 

အာမို�ံေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
မို�ာ�၏နှု�င့်�င့်ံ�ေ�တဲင့်�ပွဲါ�င့်��ဲင့်�်
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ
အဆိုင့်�်၊ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အဆိုင့်�်နှှင့််� 
အ�� ုု ��သာာ �ဒီသာနှတေအဆိုင့်�်
မို�ာ�ေှု ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�
တဲင့်�ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုု
ကရေု� အာမို�ံသာညီ�

ဇူးင််ာ�ကျေးာ့	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� 

၁၂၀(ကရေ) နှှင့််� 

(၁�)

၁။ အထုကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� အထုကရေ�လိာတ��တာ� အမိုတ� ေှစီ�

ဆိုယူ�ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု�--

ကရေ။ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၂) နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီ�သာာ အ�� ုု �ကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုစီနစီ�

ဖြဖွဲ့င့််� ဇိုင့်�ဘဲာ�ဘဲဲကရေု� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ထုာ��သာာ စီီေင့်�စီ�တစီ���စီီမိုှ 

�ဖြ�ာကရေ�ဦး�ကရေု� �ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�သာညီ�။

�။ ဆိုယူ�်�ဖြ�ာကရေ�ဦး�မိုှာ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��မိုှ နှှစီ�ဦး�

ကရေု� ဇိုင့်�ဘဲာ�ဘဲဲကရေု� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ထုာ��သာာ ပြီးမိုုု�ဖြပွဲစီီေင့်�စီ�မို�ာ�မိုှလိဲ�၍ 

အဖြ�ာ�စီီေင့်�စီ�တစီ���စီီမိုှ စီီေင့်�စီ�လိာတ��တာ�မိုှ �ေး��ကရောကရေ�ထုာ�

ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
အမို� ုု �သာာ�လိာတ��တာ� 
(ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုလိာတ��တာ�) တဲင့်� 
�နောေေှုေန� အာမို�ံသာညီ�

နိယ်း�ဇူးီလွှာနိ်၊	

မှာ�အိံရှိီ	

က်ိံယ််စာ��ေပုံ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၈၆၇

အပွဲု�ဒီ� ၃ နှှင့််� ၆ အပွဲု�ဒီ� ၃

၃. . . . မိုာအု�ေီမို� ုု �နှဲယူ�၏ ကရေု�လို�နီပြီးမိုုု�သာူပြီးမိုုု�သာာ�မို�ာ�ကရေု� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေန�အတဲကရေ� အဆိုု�ပွဲါ �အာကရေ�လိာတ��တာ� 

[�အာကရေ�လိာတ��တာ�] မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိ�ဦး� ေှုေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 

ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အေ �ေး��ကရောကရေ�မိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

 

အပွဲု�ဒီ� ၆

၆။ အဆိုု�ပွဲါ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�အာ� အဆိုု�ပွဲါ �ရှုု�င့်�တစီ���စီီတဲင့်�

�နထုု�င့်�သာညီ်� �မိုာ�ေီလိူမို� ုု �မို�ာ�မိုှလိညီ���ကရောင့်��၊ ၎င့်��တု��၏ ဆိုနှဒ

မို�ဖြဖွဲ့င့််�လိညီ���ကရောင့်�� အသာီ�သာီ��ေး��ကရောကရေ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

နယူူဇိုီလိန�ပွဲါလိီမိုန�တဲင့်� 
အနညီ��ဆို�ံ� �မိုာ�ေီ
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� �လိ�ဦး�ေှုမိုညီ�
ဟု� ဆိုု�သာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

ာနိ်ဆ�မှာိံရှုိံ	

ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၈

အပွဲု�ဒီ� ၇၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၈

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၈။ မိုု�ရှုု�လိူမို� ုု �မိုဟု�တ�သာညီ�် ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�

အတဲကရေ� သာီ�သာန�်ထုာ�ေှုသာညီ�် �နောမို�ာ�အတဲကရေ� �ေး��ကရောကရေ�

ဖြ�င့်��။ မိုု�ရှုု�လိူမို� ုု �မိုဟု�တ�သာညီ�် တီဒီဲါေီ၊ လိမို�ဘဲန�ဂ�ယီူန�၊ ဒီူလိမို�

ဂန�မိုာနှု�ဘဲု�၊ ဘဲီလိာ�န� နှှင့််� ဟုီဂါအု�နှဲမို� ကရေ�်သာု���သာာ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�သာန�်ထုာ�ေှုသာညီ�် �နော

မို�ာ�မိုှာ �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ ၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� 

လို�ကရေ�နာေမိုညီ� - 

(ကရေ) ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ကရေ�င့်�်သာ�ံ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

ဦး�စီာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊

(�)  အမို�ာ�ဆိုနှဒအေ တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ 

(ဂ)  ေပွဲ�ေးာလိူထု�လိကရေ��ံနှု�င့်�မိုု၊ 

(ဃ) အာ�လိ�ံ�ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� အဖြပွဲညီ်�အ�ပွဲါ�င့်�မိုု၊ 

ဘဲန�ဆိုာမိုု�ရှုု�လိာတ��တာ�တဲင့်� 
�ဲ�တမို���နောမို�ာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�မိုညီ်� 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� 
�ေး���ယူ�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�/�ေး���ယူ��ေ�
ကရေ�င့််�ထု�ံ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဲင့််�
ဖြပွဲုမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ�သာညီ�
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(င့်)  မိုု�ရှုု�မိုဟု�တ��သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

စီ��ပွဲါင့်��အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�နှှင့််� �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�အာ� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ 

(စီ)  ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ� 

�ေေှညီ�တညီ�တံ်�ေ�နှှင့််� �ု�င့်�မိုာအာ��ကရောင့်���ေ�၊ 

(ဆို) မိုှတ�တမို��နှှင့််� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�၊ နှှင့််� 

(ဇို)  ကရေ�ာ�မိုတန��တူ�ေ�။

အကျေးမှာရှိိက်နိ်	

ေပုံည်း်ကျေးထ�င််စာံ၊	

မှာိနိ်�ေပုံည်း်နိယ််၊	

ကျေးအ�က််	

လွှာာတ််ကျေးတ်�်၊	

လွှာာတ််ကျေးတ်�်	

စာည်း်�မှားဉ််�မှား��

၂၀၁၈

စီညီ��မို�ဉ်း�� 

အမိုှတ� ၅၂၅၊ 

ပွဲီ�နာ်စီ�ကရော် 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�နှှင့််� 

ပွဲကရေ�စီာမို�ကရော�

ဒီီ ရှုု��ောမို� ုု �

နှဲယူ�စီ�

နှှစီ�နှှစီ�တစီ�ကြီးကရေုမို�ကရေ�င့်��ပွဲ�သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီညီ�����

�တဲ�ဆို�ံပွဲဲ�၌ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�အာ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�

ေန� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ ပွဲီ�နာ်စီ

�ကရော်တု�င့်��ဖြပွဲညီ�အတဲကရေ� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�၊ မိုာလိီဆိုု

အင့်�ဒီီ�ယူန��မို� ုု �နှဲယူ�မိုှ ဟုူလိ�တန�ဘဲန��အတဲကရေ� လိာတ��တာ�

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�နှှင့််� ပွဲကရေ�စီာမို�ကရော�ဒီီ ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�အတဲကရေ� 

လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တု��ကရေု� �အာကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� 

�နော�ပွဲ�၍ ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�၊ ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုညီ်� 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ပွဲါ�င့်��ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

လိာတ��တာ�ဥကရေကဌာ၏ �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််��ပွဲ�ေမိုညီ�၊ 

ပွဲူ�တဲ�လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� �ကရော�မိုတီမို�ာ� �ဆိုဲ��နှဲ�ဖွဲ့လိှယူ�

ဖြ�င့်��ဖြပွဲု�နစီဉ်း� ဆိုနှဒမို�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုေှု�သာာ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �င့်�

�ောကရေ�ပွဲါ�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�ေမိုညီ�၊ �အာကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� ဆိုနှဒမို��ဲ�၍ 

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာညီ်�အတု�င့်�� အဖြ�ာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 

လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� အ�ါအာ��လိ�ာ�စီဲာ �ပွဲ�အပွဲ�ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�။ 

ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တစီ�ဦး�ကရေ အဖွဲ့ဲ��

�င့်�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်�ထုမို��ေးကရေ�သာညီ်� �ကရော�မိုတီမို�ာ�၏ 

အစီီေင့်��ံစီာမို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�၏ 

ေပွဲ�တညီ�မိုုကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�။ နှှစီ�နှှစီ�တစီ�ကြီးကရေုမို�ကရေ�င့်��ပွဲ

�သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီညီ������တဲ�ဆို�ံပွဲဲ�၌ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော

မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�အာ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�ေန� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ ပွဲီ�နာ်စီ�ကရော်တု�င့်��ဖြပွဲညီ�

အတဲကရေ� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�၊ မိုာလိီဆိုုအင့်�ဒီီ�ယူန��မို� ုု �

နှဲယူ�မိုှ ဟုူလိ�တန�ဘဲန��အတဲကရေ� လိာတ��တာ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�နှှင့််� 

ပွဲကရေ�စီာမို�ကရော�ဒီီ ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�အတဲကရေ� လိာတ��တာ�

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တု��၏ တကရေ��ောကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုအာ� အီလိကရေ�ထု�ော

နစီ�နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� သာီ�သာန�်မိုှတ�တမို��တင့်�ေန�အလို��င့်ှာ ၎င့်��တု��၏ 

အမိုညီ�မို�ာ�ကရေု� တကရေ��ောကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုစီစီ��ဆို�ဖြ�င့်��စီာေင့်��တဲင့်� 

ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�/ရှုု��ော 
မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၏ 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� ဤ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ�ကရေ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� �န�်အပွဲ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ေး��ကရောကရေ�
ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� 
�အာကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� 
�နော�ပွဲ� ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�*

*မိုှတ���ကရေ� - မိုုန��ဖြပွဲညီ�နယူ�
သာညီ� အ�မိုေုကရေန�
ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�ေှု ဖြပွဲညီ�နယူ� 
၅၀ အနကရေ� တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
၎င့်��ဖြပွဲညီ�နယူ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ေှုပြီးပွဲီ� 
ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�သာညီ� ၎င့်��
ဖြပွဲညီ�နယူ�၏ 
�အာကရေ�လိာတ��တာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ� 
(အ�မိုေုကရေန�ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ� 
တစီ���လိ�ံ�၏ အမို� ုု �သာာ� 
�အာကရေ�လိာတ��တာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ� အကရေ�ုံ��င့်�ဖြ�င့်�� 
မိုဟု�တ�ပွဲါ)



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေဆွ�ခြေနွို�တုို�င်းးပင်းး�ေင်းး�၊ နုို�င်းးငံ်းခြေရ�အရ ပါဝင်းးခြေဆာင်းးရွွကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းစာ��ပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	အစာိံ�ရှိ၏	အံပုံ်�း�ပုံ်ကျေးရှိ�မှာဏ္ဍိ�င််တ့်င််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	
က်ိံယ််စာ��ေပုံ�ပုံါဝိသေင််မှာုက်ိံ	ေမှာှင်််တ်င််ရှိနိ်	လွှာံပုံ်ထံ��လွှာံပုံ်နိည်း်�မှား��	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ထ��ပုံါသားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
အဖြပွဲညီ်�အ� တန��တူညီီမိုာမိုုဆိုု�သာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� (အမိုှန�တကရေယူ�တမို��၌) နှု�င့်�င့်ံ်အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�၊ 
အစီု��ေအကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�အဆိုင့််�အထုု ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�လိာနှု�င့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ 
ပွဲါလိီမိုန�နှှင့််� သာမိုာတတစီ�ပွဲု�င့်��စီနစီ�မို�ာ�တဲင့်� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�ကရေု� လိာတ��တာ�အမိုတ�မို�ာ��ကရော�မိုှ �န�်အပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီ
�ါစီဉ်း�နှှင့််� အဖြ�ာ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�သာညီ� �ေး���ယူ��ေ�လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�။ သာု��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိာတ��တာ�နှှင့််� ပွဲါတီထုုပွဲ�တန��ပွဲု�င့်��တု��တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု ပွဲါ�င့်�မိုုသာညီ� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� ောထုူ�
အဆိုင့််�ဆိုင့််� တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� စီမိုှတ�တစီ���သာဖွဲ့ဲယူ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲါသာညီ�။ အမိုု�ဆိုာင့်� အောေှုမို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ���င့်��န�ကြီးကရေီ�မို�ာ�
ကရေု� �န�်အပွဲ�ောတဲင့်� တန��တူညီီမိုာမိုု အ�ဖြ��ံမိုူနှှင့််� စီံတန�ဖွဲ့ု��ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ်� အ�ထုဲ�ထုဲဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�သာညီ� �ေး���ယူ��ေ�လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုနှှင့််� ဘဲကရေ�လို�ကရေ�မိုုတု��ကရေု� �ကရေ�ာ�လိာာ�ေန� အကရေူအညီီ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တဲင့်� ၎င့်��တု��နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ေှု (အနညီ��ဆို�ံ� ကရေွမို��ကရေ�င့်�မိုုနယူ�ပွဲယူ�
အ�� ုု �တဲင့်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော �မို��ဲန�� ၁၁ ကရေု��ကရေညီ်�ပွဲါ) ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ� 
�ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�မိုု  မို�ကရော�ဏ်ဆိုု�သာလို� ပွဲါ�င့်�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�
ကရေု� အနညီ��ဆို�ံ� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််�၌ အ�ဲင့််�အာဏ်ာ�ပွဲ�ေန�မိုှာ အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဤ�မို��ဲန��သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေ၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်�ေန� သာာတူညီီမိုာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 
ေေှု�စီ�ေ�အ�ပွဲ�  ပွဲု�မိုု�အ�လိ�ထုာ�သာညီ�။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၇၂ နှှင့််� 

၂၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၇၂
(၂၂) �န�ကြီးကရေီ�အဖွဲ့ဲ��၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ၏ ဗဟု�အမို� ုု �သာာ� 
စီရှုု�ကရေ�လိကရေခဏ်ာနှှင့််� ကရေ�ာ�၊မို တန��တူညီီမိုာ�ေ�တု��ကရေု� 
အ�လိ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�နယူ��န�ကြီးကရေီ�မို�ာ�ကရေု� �န�်အပွဲ�တာ�န��ပွဲ�
ဖြ�င့်��။
အပွဲု�ဒီ� ၂၀၉
တော��ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��နှှင့််� ဗဟု� အမို� ုု �သာာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံ 
ဥပွဲ�ဒီ��ံရှု�ံ� (Tribunal Constitucional Plurinacional) မိုှအပွဲ 
အမို�ာ�သာူင့်ှာ �ေး���ယူ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ထုာ��သာာ ောထုူ�မို�ာ�
အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံနှှင့််��ကရေ��လိကရေ�
ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အသာင့်��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�
နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�မိုှ ဥပွဲ�ဒီနှှင့်�်အညီီ တန��တူညီီမိုာမိုုေှုစီဲာ 
အဆိုု�ဖြပွဲု�ံေသာူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။

�န�ကြီးကရေီ�မို�ာ�အဖွဲ့ဲ��ကရေု� 
တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ အမို�ာ�ဆိုနှဒအေ 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေန� �တာင့်��
ဆိုု�သာညီ�
 
�ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ��ံေ
�သာာ ောထုူ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�
သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�မိုှ အဆိုု�ဖြပွဲု�သာာ 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��မို�ာ� 
နှှင့်�် ဖြပွဲညီ�်�စီေမိုညီ�ဟု�ဆိုု�သာညီ�

၁၅
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အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၆၅ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� အမို�ာ�သာူင့်ှာ �န�်အပွဲ�ထုာ��သာာ သာု��မိုဟု�တ� 
�ေး��ကရောကရေ��ံရှု�ံ�၊ ၎င့်��၏ အမိုု�ဆိုာင့်�နှှင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���သာညီ်� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ပွဲါတီမို�ာ�နှှင့််� လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ�
တဲင့်� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာာ�မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုု
ဆိုု�င့်�ော တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေမိုညီ�။ လိူ�ပွဲါင့်��စီ�ံ 
�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါ�င့်�
ောတဲင့်�လိညီ�� အာဏ်ာေေှုမိုု တစီ�ပွဲတ�လိညီ��အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ အလိှညီ်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ �င့်��ောကရေ�
ယူှဉ်း�ပြီးပွဲုုင့်�မိုုကရေု� �လိ�စီာ�တန�ဖွဲ့ု��ထုာ�ေမိုညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေ�သာာ လိူအ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� အာမို�ံ��ကရေ�
�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုု ပွဲ�ပွဲ�ာကရေ��ေ� အ�ေ�ယူူ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု
မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။

‘�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေ�သာာ
ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�’ နှှင့််� အာဏ်ာ
အလိှညီ်�ကရေ� ောထုူ��နောမို�ာ�
အတဲကရေ� အ�ု�င့်�အမိုာ
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုအစီီအမိုံမို�ာ� 
��မိုှတ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အမိုု�ဆိုာင့်�
နှှင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���သာညီ်�
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� 
�ေး��ကရောကရေ��ံရှု�ံ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�
အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုတဲင့်� 
သာုသာုသာာသာာ (ကရေ�ာ�မို
တန��တူညီီမိုာမိုု) ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ တာ�န�
�ပွဲ�သာညီ�

ယ်းဂ္ဂနိ်ဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၅

ပွဲဉ္စစမို 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�၊

အပွဲု�ဒီ� ၄(၂ကရေ)

၂။ ပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုမိုေှု

ပွဲါကရေ တု�င့်���ဒီသာကြီးကရေီ�ဥကရေကဋ္ဌာအဖြဖွဲ့စီ� �ေး��ကရောကရေ��ံေန� 

အေညီ�အ��င့်��ဖြပွဲညီ�်မိုီမိုညီ� မိုဟု�တ�ပွဲါ -

 

ကရေ။ ဤပွဲ�ဂဂုုလိ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ အပွဲု�ဒီ� ၁၀ တဲင့်� 

သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� ယူူဂန�ဒီါနှု�င့်�င့်ံတဲင့်� �မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ���်သာညီ�် 

ယူူဂန�ဒီါနှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ၎င့်��၏ မိုုဘဲမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဘဲု��ဘဲဲာ�

မို�ာ�မိုှာ ၁၉၂၆ ��နှှစီ�၊ �ဖွဲ့�ဖွဲ့ာ��ါေီလိ တစီ�ေကရေ��န်တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ

နယူ�နုမိုုတ�အတဲင့်�� တညီ�ေှု�နထုု�င့်�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�် ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�မိုှ တု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �တစီ�ဦး�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထုု��ဒီသာတဲင့်� �နထုု�င့်���်သာညီ�် သာု��မိုဟု�တ� 

�နထုု�င့်��နဆို�သာူမို�ာ�  ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ 

တု�င့်���ဒီသာကြီးကရေီ�ဥကရေကဋ္ဌာ 
(အမိုု�ဆိုာင့်�)၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ောရှု�ံ�တဲင့်� 
ပွဲါ�င့်�ယူှဉ်း�ပြီးပွဲုုင့်�ေန� တု�င့်���ဒီသာ
ကြီးကရေီ�ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မိုှ 
လိူမို� ုု �တစီ�ဦး�ဖြဖွဲ့စီ�ေန� လို�အပွဲ�
သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေဆွ�ခြေနွို�တုို�င်းးပင်းး�ေင်းး�၊ နုို�င်းးငံ်းခြေရ�အရ ပါဝင်းးခြေဆာင်းးရွွကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းစာ��ပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	တ်ရှိ��စာီရှိင််ကျေးရှိ�မှာဏ္ဍိ�င််တ့်င််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	
က်ိံယ််စာ��ေပုံ�	ပုံါဝိသေင််မှာုရှိာိကျေးစာရှိနိ်	အ�မှာ��ေ�င််�၊	(အထး�သားေဖွဲ့င်််	တ်ရှိ��လွှာာတ််ကျေးတ်�်�း�ပုံ်	သားိံ�မှာဟုံတ််	
ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါဆိံင််ရှိ�	တ်ရှိ��ရှုံ��မှား��တ့်င််)	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	ပုံါဝိသေင််မှာု	ရှိာိကျေးစာဖွဲ့ိံ�
ရှိ�အတ့်က််	တ်ရှိ��သားးကြိုက်ီ�	�နိ််အပုံ်မှာုဆိံင််ရှိ�	လွှာံပုံ်ထံ��လွှာံပုံ်နိည်း်�မှား��	သားတ််မှာာတ််ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ကျေးပုံ�ေ�င််�	ရှိာိပုံါ
သားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော တန��တူညီီမိုာမိုုေေှုေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်� အဆိုင့််�တု�င့်��နှှင့််� 
တော�ရှု�ံ�အမို� ုု �အစီာ�အသာီ�သာီ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ တော�သာူကြီးကရေီ�အာ�လိ�ံ�သာညီ� ထုူ�ဖြ�ာ��သာာ ဘဲ�အ�တဲ�အကြုံကရေုံ
မို�ာ� ကရေု�ယူ�စီီေှု�ကရေပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါအ�တဲ�အကြုံကရေုံမို�ာ�ကရေ ၎င့်��တု��၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အတု�င့်��အတာတစီ���အထုု ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�လိမို��ညွှာန�
�ပွဲ�သာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီ၏ အဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�မိုုကရေု� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု� အစီုတ�အပွဲု�င့်��တစီ���အတဲကရေ�သာာ ကရေန�်သာတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေပွဲါ၊ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� �ဘဲ�ဖွဲ့ယူ�ထုာ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�မိုှ တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ�သာညီ� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
အဓာုပွဲါါယူ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�သာညီ်� မိုတူညီီ�သာာရှုု�ထုာင့််�ကရေု� တော�ရှု�ံ�သာု�� �ဆိုာင့်�ယူူ�ပွဲ�သာညီ�။ ဤအ��ကရေ�
မိုှာ ပွဲဋ်ုပွဲကရေခလိဲန� လိူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာစီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပြီးပွဲီ��နာကရေ� သာု��မိုဟု�တ� တော�စီီေင့်��ေ�ကရေဏ္ဍို 
ဖြပွဲန�လိညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��မိုုအပြီးပွဲီ�တဲင့်� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� မိုှန�ကရေန�သာညီ�။ တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��စီဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�တ�ံ�ဖြပွဲန�နှု�င့်�မိုု ေေှု�စီေန�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ကရေဏ္ဍို
အစီုတ�အပွဲု�င့်�� အာ�လိ�ံ�တဲင့်� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�နှှင့်�် တန��တူပွဲါ�င့်��ဲင့််�ေေှု�ေ�တု��ကရေု� လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲဖြဖွဲ့စီ��စီေန� အ�ထုာကရေ�အကရေူ 
ဖြပွဲုသာညီ�။

တော�စီီေင့်��ေ�ကရေဏ္ဍို �ေး���ယူ��န�်အပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�သာညီ� အမိုညီ�စီာေင့်�� တင့်�သာဲင့်���ံေသာူနှှင့််� �န�်အပွဲ��ံေ
သာူတု��၏ စီ�ံလိင့်�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုအ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�နှု�င့်�စီောေှုပွဲါသာညီ�။ �ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အမိုညီ�စီာေင့်��သာဲင့်��ေန� အေညီ�အ��င့်�� ဖြပွဲညီ်�မိုီ�သာာ 
ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�ကရေု� ေှာ�ဖွဲ့ဲ၍ မိုဏ္ဍိုုုင့်�တစီ���တညီ��မိုှ ေှာ�ဖွဲ့ဲလိာင့်� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှ ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��
တု�� နှှစီ�သာကရေ�သာလို� တစီ�ဖွဲ့ကရေ�သာတ� �ေး���ယူ�နှု�င့်�စီောေှု၍ မိုဏ္ဍိုုုင့်�တစီ���ထုကရေ�ပွဲု�၍ ေှာ�ဖွဲ့ဲနှု�င့်�ပွဲါကရေ ပွဲု�၍ စီ�ံလိင့်�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု ေှုနှု�င့်�ပွဲါသာညီ�။ 
တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ� အမိုညီ�စီာေင့်�� တင့်�သာဲင့်���ပွဲ�နှု�င့်��သာာ ဘဲကရေ�မိုလို�ကရေ�သာညီ�် တော��ေ� �ကရော�မိုေှင့်� သာု��မိုဟု�တ� �ကရော�မိုတီတစီ�ေပွဲ�ေှု
ပွဲါကရေ တော�စီီေင့်��ေ�ဘဲကရေ�မိုှ ောထုူ�မို�ာ�အတဲကရေ� စီဉ်း��စီာ��ပွဲ�စီော လိူအမို� ုု �အစီာ� ပွဲု�မို�ာ�ပွဲါလိုမို်�မိုညီ�။ ဤ�ကရော�မိုေှင့်�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ
တစီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�တဲ�အကြုံကရေုံကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု (တော�စီီေင့်��ေ�၊ တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
�ကရော�မိုေှင့်�အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�ကရေု� �ေှ��နမို�ာ�၊ ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�၊ ဖြပွဲညီ�သာူ�ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၊ စီသာညီ�တု��အဖြပွဲင့်�) တု��
ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�နေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ အဖြမိုင့််�ဆို�ံ�တော�ရှု�ံ�တဲင့်� �န�်အပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� 
�အာကရေ�တော�ရှု�ံ�မို�ာ�တဲင့်� တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အမိုုထုမို��ေန�နှှင့််� အမိုုထုမို��မိုှတ�တမို��တစီ��� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန� အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ� ေှုေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီအသာု�ကရေ�အ�န��တဲင့်� လိ�ပွဲ�သာကရေ��ါေင့်�်မိုုကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ��ံရှု�ံ�သာု�� ���ယူူ
ဖြ�င့်��သာညီ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ဤအသာု�င့်��အ�ု�င့်��သာု�� �င့်��ောကရေ��ဲင့််�မိုေ��်�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ထုု�ု�ကရေ��စီ
နှု�င့်�သာညီ�။ ဤအ��ကရောင့်��နှှင့်�်စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ပွဲု�မိုု�သာုေှုေန� �မို��ဲန�� ၄ မိုှ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့်�် (အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုနှှင့််� 
ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဆိုု�င့်�ော �ဆိုဲ��နှဲ�မိုု) နှှင့််� အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့်�် သာာမိုန�တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု� အ�သာ�စီုတ�သာုေှုေန� အ�န�� ၃ မိုှ 
အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့်�် သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� �ကရေညီ�်ပွဲါ။

၁၆
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� 

၁၈၂(၆)၊ 

၁၉၇(၁) နှှင့််� 

၂၀၆(၅)

အပွဲု�ဒီ� ၁၈၂
၆။ တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�၏ တော�သာူကြီးကရေီ�ဖြဖွဲ့စီ�လိာေန�အတဲကရေ� 
�အာကရေ�ပွဲါလို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် ကရေု�ကရေ�ညီီေမိုညီ� - 
ဖြပွဲညီ�သာူ��န�ထုမို��မို�ာ�အတဲကရေ� သာတ�မိုှတ�ထုာ��သာာ အ�ထုဲ�ထုဲ
လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ� ဖြပွဲညီ်�မိုီဖြ�င့်��၊ အသာကရေ�သာ�ံ�ဆိုယူ�ဖြပွဲညီ�်ဖြ�င့်��၊ 
ဥပွဲ�ဒီဘဲဲ�� ေေှုထုာ�ဖြ�င့်��၊ တော�စီီေင့်��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�ကရေု� 
ရှုု��သာာ�စီဲာနှှင့်�် ကရေ�င့််��တ�သာုကရေခာေှုေှု �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊ �ေှ��န
အဖြဖွဲ့စီ� အမိုုလို�ကရေ�ဖွဲ့ူ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တကရေကသာု�လိ�ပွဲါ�မိုာကရေခအဖြဖွဲ့စီ� 
ေှစီ�နှှစီ��ကရော တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်���်ဖွဲ့ူ�ဖြ�င့်��၊ တော�သာူကြီးကရေီ�
�ကရောင့်�စီီမိုှ ထု�တ�ပွဲယူ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�မိုု မို�ံ��်ေဖြ�င့်�� စီသာညီ�တု��
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ၎င့်��၏ တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ��အာကရေ�တဲင့်� ဌာာ�န
အာဏ်ာပွဲု�င့်�တစီ�ဦး�အ�နဖြဖွဲ့င့််� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ကရေု� သာမိုာသာမိုတ�
ကရေ�မိုု အဆို�ံ�အဖြဖွဲ့တ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုညီ�။
 
အပွဲု�ဒီ� ၁၉၇
၁။ ဗဟုု�အမို� ုု �သာာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ ဆိုု�င့်�ော တော�ရှု�ံ�
�တာ�တဲင့်� သာာမိုန�စီနစီ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � စီနစီ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုဖြဖွဲ့င့််� �ေး��ကရောကရေ�
တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ထုာ��သာာ တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။
 
အပွဲု�ဒီ� ၂၀၆
၅။ ဌာာနဆိုု�င့်�ောဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုစီညီ�����ပွဲဲ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာနဆိုု�င့်�ော
�ကရောင့်�စီီမို�ာ�သာညီ� ဌာာနဆိုု�င့်�ော�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၏ 
မို��ပွဲ�အဖွဲ့ဲ���င့်�တစီ�ဦး�စီီအတဲကရေ� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ��လိာင့်��စီာေင့်��
ကရေု� ၎င့်��တု��အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၏ သာ�ံ�ပွဲ�ံနှှစီ�ပွဲ�ံမို�ဖြဖွဲ့င့််� �ေး���ယူ�ေမိုညီ�။ 
�အာကရေ�လိာတ��တာ� (Camara de Diputados) သာညီ� ဌာာန
ဆိုု�င့်�ော �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� တော�ရှု�ံ�မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�စီာေင့်��မိုှ 
ပွဲါ၀င့်�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�၏ သာ�ံ�ပွဲ�ံနှှစီ�ပွဲ�ံမို�ဖြဖွဲ့င့််� �ေး��ကရောကရေ�
တင့်��ဖြမိုှာကရေ��ံေပြီးပွဲီ� ယူင့်��အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�ထု�မိုှ အနညီ��ဆို�ံ�တစီ�ဦး�
သာညီ� တု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ�ဇိုာတု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

တော�ရှု�ံ���ုပွဲ�မိုှ တော�သာူကြီးကရေီ�
တစီ�ဦး�အတဲကရေ� 
အေညီ�အ��င့်��မို�ာ�ကရေု� 
အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� ‘ဌာာ�န
တု�င့်�ေင့်�� အာဏ်ာပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��’ 
(ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�) မိုှ 
အ�တဲ�အကြုံကရေုံမို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��တဲကရေ���ကရေ�ေန� 
လို�အပွဲ�သာညီ�
 
 
 
 ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��နှှင့််� သာာမိုန�
တော�စီီေင့်��ေ� စီနစီ�နှှစီ���
လိ�ံ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုဖြဖွဲ့င့််� 
‘သာာတူညီီမိုာမိုု’ ကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ 
တော�ရှု�ံ�၏ �ပွဲါင့်��စီပွဲ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��
မိုုကရေု� �တာင့်��ဆိုု�သာညီ�
 
ဌာာ�န�ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော 
တော�ရှု�ံ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�ေ�ကရေု� �တာင့်��
ဆိုု�သာညီ�

ားရှိွနိ်ဒါီ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၅

အပွဲု�ဒီ� ၂၁၃ တော�စီီေင့်��ေ�အာဏ်ာသာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူတစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

တဲင့်� ထုင့်�ဟုပွဲ��စီေန� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ထုာ�သာညီ�။

တော��ေ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�တဲင့်� လိူသာစီ����ယူူဖြ�င့်��နှှင့််� ောထုူ��န�်အပွဲ�

ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�သာညီ� �ဒီသာဆိုု�င့်�ော၊ 

လိူမို� ုု ��ေ�နှှင့််� ကရေ�ာ�မို�ေ�ော မိုာတမိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��၏ 

အ�လိ�ထုာ�မိုုကရေု� လို�ကရေ�နာေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။

ဥပွဲ�ဒီအောေှုမို�ာ�တဲင့်� ဟုူတူလိူမို� ုု � ၆၀% အမို�ာ�ဆို�ံ�နှှင့််� တဲတ�

စီီလိူမို� ုု � ၄၀% အမို�ာ�ဆို�ံ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ အမို� ုု �သာမိုီ� အနညီ��ဆို�ံ� 

၃၀% အတဲကရေ� အာမို�ံမိုုေှုသာညီ�။

တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�သာညီ� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိူဦး��ေ၏ 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� 
လိူမို� ုု �စီ�မိုာတမိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 
(အ�� ုု �အစီာ�အတုအကရေ� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပြီးပွဲီ�) လိူသာစီ����ယူူ
ဖြ�င့်��နှှင့််� ောထုူ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��
မို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေမိုညီ�ဟု� 
သာတ�မိုှတ�သာညီ�
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ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်	ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံဒါ	

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၁၇၄(၂) ၂။ �တာင့်�အာဖွဲ့ေုကရေ တော��ေ�အောေှုမို�ာ�ကရေု� �န�်အပွဲ�သာညီ်�
အ�ါတဲင့်� လိူမို� ုု ��ေ�နှှင့််� ကရေ�ာ�၊ မို အသာဲင့်�အဖြပွဲင့်�ကရေု� ကရေ�ယူ�
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�် ဖြပွဲန�် ထုင့်�ဟုပွဲ�ေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� တော�စီီေင့်��ေ�
ဌာာနကရေ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ� �န�်အပွဲ�
ောတဲင့်� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�

ဗနှ့��တ်း	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၈၀

အပွဲု�ဒီ� ၄၈(၁) ၁။ တော��ေ�ဆိုု�င့်�ော �ကရော�မိုေှင့်�တဲင့်� တော��ေ��န�ကြီးကရေီ�မိုှ 

သာဘဲာပွဲတုအဖြဖွဲ့စီ� တော�သာူကြီးကရေီ���ုပွဲ�၊ ဖြပွဲညီ�သာူ��န��ဆိုာင့်�မိုု

�ကရော�မိုေှင့်� ဥကရေကဋ္ဌာနှှင့််� �ကရောင့်�စီီကရေ �န�်အပွဲ�ထုာ��သာာ မိုယူ�ဗာ

တူ�မိုာ�ေီ�ကရောင့်�စီီ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�တစီ�ဦး�တု�� 

ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ�။

တော�သာူကြီးကရေီ�မို�ာ� �န�်အပွဲ�
ဖြ�င့်��နှှင့််� ကြီးကရေီ��ကရေပွဲ�ဖြ�င့်��
အတဲကရေ� တော�စီီေင့်��ေ�
�န��ဆိုာင့်�မိုု�ကရော�မိုေှင့်�တဲင့်� 
ဌာာ�န မိုယူ�ဗာတူ�မိုာ�ေီ 
�ကရောင့်�စီီမိုှ အာမို�ံထုာ��သာာ 
ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�ပွဲါ၀င့်�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေဆွ�ခြေနွို�တုို�င်းးပင်းး�ေင်းး�၊ နုို�င်းးငံ်းခြေရ�အရ ပါဝင်းးခြေဆာင်းးရွွကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး ကုို�ယ်းစာ��ပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	အစာိံ�ရှိဝိသေနိ်ထမှာ်�ရှိ�ထး�မှား��၊	သားီ�ေ���လွှာ့တ််လွှာပုံ်ကျေးသား�	အဖွဲ့့��အစာည်း်�
မှား��နှာင်််	တ်ပုံ်မှာကျေးတ်�်တ်ိံ�တ့်င််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��က်ိံ	ပုံါဝိသေင််လွှာ�ကျေးအ�င််	စာည်း်�ရှုံ��ေ�င််�၊	
�နိ််အပုံ်ေ�င််�တ်ိံ�အတ့်က််	အ�မှာ���းက််ကျေးပုံ�ေ�င််�	သားိံ�မှာဟုံတ််	အဆင််ကျေးေပုံ	ကျေး�း�ကျေးမှာ့�ကျေးအ�င််	ေပုံ�လွှာံပုံ်ကျေးပုံ�
ေ�င််�မှား��	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
အ�� ုု ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�သာင့််�သာညီ�ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ တစီ��ါတေံ 
လိာတ��တာ�ကရေ�်သာု���သာာ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အတဲကရေ� ထုု�အ��ကရေ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ�လိညီ�� (�မို��ဲန�� 
၁၄ တဲင့်� �ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သာညီ�) အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�မိုှာ အ�� ုု �ကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမုိုတဲင့်� �ေး��ကရောကရေ��ံမိုဟု�တ��သာာ၊ အေပွဲ�ဘဲကရေ��န�ထုမို��
ောထုူ�မို�ာ�တဲင့်� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်���ံေသာညီ�် အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အစီု��ေတာ�န�ေှုသာူမို�ာ�၊ လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ 
သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ အဖွဲ့ဲ��မို�ာ� (ဥပွဲမိုာ - စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ� အောေှုမို�ာ�နှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�) ကရေု�ပွဲါ ပွဲါ�င့်��စီသာင့်�်
သာညီ�။ ဤအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ �ကရေ�ာရှုု��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲန�အလိှန�ဆိုကရေ�ဆိုံကရော အစီု��ေ၏ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
မို�ာ�နှှင့််� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ောတဲင့်�လိညီ�� တာ�န�ေှုသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အနညီ��ဆို�ံ�အာ�ဖြဖွဲ့င့်�် မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုကရေု� တန�ဖွဲ့ု��ထုာ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အ�� ုု �ကရေ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုု အ�ဖြ��ံမိုူကရေု� ောထုူ��န�်အပွဲ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုညီ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။

ပွဲု�မိုု�အာ��ကရောင့်���သာာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုပွဲ�ံစီံသာညီ� ောထုူ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိူသာစီ����ယူူဖြ�င့်��အတဲကရေ� သာတ�မိုှတ�ထုာ��သာာ 
စီံနှုန��မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� အေညီ�အ��င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု�သာာ အာရှု�ံစီု�ကရေ�သာညီ်� စီံနှုန��
မို�ာ�သာညီ� ဘဲကရေ�မိုလုိ�ကရေ�ဟု� ယူူဆိုနှု�င့်��သာာ�လိညီ�� သာမိုု�င့်���င့်� တန��တူညီီမိုာမိုု မိုေှုဖြ�င့်��နှှင့််� �ဘဲ�ဖွဲ့ယူ�ထုာ�ဖြ�င့်�� �ံေမိုုမို�ာ�ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ�
��်ေသာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�ဖွဲ့ဲယူ�ေှုသာညီ�။ (�မို��ဲန�� ၅ နှှင့််� အ�န�� ၃ - အဓာုကရေစီကရော�ေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� 
သာ�ဘဲာတော�မို�ာ� အ�န��တဲင့်� �ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သာညီ�်) အလိ�ံ�စီ�ံတန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ� အ�ဖြ��ံမိုူသာညီ�လိညီ�� ဤ
�နောတဲင့်� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�။

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉	

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၆(၁�) ၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���ောတဲင့်� -
...
(�) �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�
ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� 
စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�အတဲကရေ� တာ�န�ေှုသာညီ်� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ေှု 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� အလိာာအသာီ�သာီ�တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော
လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အနညီ��ဆို�ံ� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််�
တန��တူ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� နညီ��လိမို��မို�ာ� 
��မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

လိဲတ�လိပွဲ�၍ မိုာမိုာတတ 
ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်��ဲင့််�သာညီ� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�
နှှင့််� �ေး��ကရောကရေ��ံမိုဟု�တ�
�သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ထုံ 
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ သာကရေ��ောကရေ�
�စီသာညီ�ဟု�ဆိုု�သာညီ�

၁၇
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အီကျေးက့်ကျေးဒါါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၇ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �စီ�မို�ာ�၊ ေပွဲ�ေးာမို�ာ�၊ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�နှှင့််� �ဒီသာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 

လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�၊ ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�၊ 

��ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ� နှှင့််� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာေးကရေ�စီာတမို��

မို�ာ�၊ �အာကရေ�ပွဲါ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� အာမို�ံသာညီ�။

. . .

(၁၆) ၎င့်��တု��နှှင့်�် စီပွဲ�ဆိုု�င့်�သာညီ�် အမို�ာ�ဆိုု�င့်�မိုူ�ါဒီမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�ေန�

သာာမိုကရေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ လိ�ာထုာ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့်�် စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�

တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဦး�စီာ��ပွဲ�အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ��ေ�ဆိုဲ�

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန� ဥပွဲ�ဒီအေ တညီ��ထုာင့်�ထုာ�သာညီ�် တော��င့်�အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��မို�ာ�မိုှ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့်�် ပွဲါ�င့်�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�။

ဥပွဲ�ဒီအေ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ 
တော��င့်� ဖြပွဲညီ�နယူ�အစီု��ေ 
အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� အာမို�ံ
သာညီ�

အိနှိိယ်	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၄၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၆ ၁။ နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��အတဲကရေ� အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်� သာု��မိုဟု�တ� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ� လိကရေ��အာကရေ�ေှု ရှု�ံ�တစီ�����သာု�� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော 

ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်�� တန��တူညီီမိုာအ�ဲင့််�အ�ေ� ေှု

�စီေမိုညီ�။

၂။ မိုညီ�သာညီ�်နှု�င့်�င့်ံသာာ�မိုဆိုု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိကရေ��အာကရေ�ေှု မိုညီ�သာ

ညီ�် အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်� သာု��မိုဟု�တ� မိုညီ�သာညီ�်ရှု�ံ�လိ�ပွဲ�င့်န��တဲင့်�မိုဆိုု� 

ဘဲာသာာ�ေ�၊ လိူမို� ုု �၊ ဇိုာတ�၊ လိုင့်�၊ မို� ုု �ရှုု��ဇိုာတု၊ �မိုဲ�ေပွဲ��ဖြမို၊ 

�နထုု�င့်�ောအေပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� မိုညီ�သာညီ�်အ��ကရောင့်��ေင့်����ကရောင့်�်မို

ဆိုု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ၏ လိကရေ��အာကရေ��ံရှု�ံ�သာု�� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� ောထုူ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� 

လိာတ��တာ�မိုှ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��အာ� ဤအပွဲု�ဒီ�ေှု မိုညီ�သာညီ�်အောကရေ

မိုာ တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။ မိုညီ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီမိုှ တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�

ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။

. . . 

၄ကရေ။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိကရေ��အာကရေ�ေှု မိုညီ�သာညီ�်ောထုူ�

�နောမို�ာ�အတဲကရေ�မိုဆိုု� တာ�န��န�်ထုာ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 

သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်�၌ လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်� 

လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ ဇိုာတ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ာထုာ���ကရေ�ပွဲါ မို� ုု �

နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ကရေု� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အထုူ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ�

ေပွဲ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဤအပွဲု�ဒီ�ေှု မိုညီ�သာညီ�်အောကရေမိုာ 

တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်�� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုုမိုေှုဘဲ� 
တန��တူညီီမိုာ�သာာ 
အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ေေှု�စီ�ေ�ကရေု� 
အာမို�ံ�သာာ�လိညီ�� အစီု��ေ
�န�်အပွဲ�မိုုတဲင့်� �ု�င့်�မိုာ�သာာ 
တန��တူညီီမိုာမိုုေှု�စီေန� 
အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ဲင့််�ဖြပွဲု
�ပွဲ�သာညီ�
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နိီကျေးပုံါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၂၆၇(၃) 

နှှင့််� ၂၈၅(၂)

အပွဲု�ဒီ� ၂၆၇
၃။ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၊ ဒီါလိစီ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၊ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ ကရေကရေ�စီ�အာယူာ၊ မိုာဒီီစီီ၊ သာာရှုူ�၊ ပွဲီ�ါ
ဒီါ လိူတန��စီာ�နှှင့််� �နာကရေ�ကရေ��သာာ�ဒီသာမိုှ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� နီ
�ပွဲါစီစီ�တပွဲ�တဲင့်��သာု�� �င့်��ဲင့််�ကရေု� တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� ပွဲါ�င့်�မိုု
ဆိုု�င့်�ောမိုူမို�ာ�ကရေု� အ�ဖြ��ံ၍ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အာမို�ံေ
မိုညီ�။
အပွဲု�ဒီ� ၂၈၅
၂။ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ� အေပွဲ�ဘဲကရေ�လိ�ပွဲ�င့်န�� တာ�န�မို�ာ�ေှု ောထုူ�မို�ာ� 
နှှင့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေ တာ�န�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� �န�်အပွဲ�ောတဲင့်� 
အကရေ�တု�အနယူ� ယူှဉ်း�ပြီးပွဲုုင့်��ဖြဖွဲ့ဆိုု��သာာ စီာ�မို�ပွဲဲ�စီနစီ�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ပွဲဲင့််�လိင့်��ပြီးပွဲီ� အ�� ုု �ကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� အ�ဖြ��ံ
�စီေမိုညီ�။

တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� ပွဲါ�င့်�မိုု
ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� 
စီစီ�တပွဲ�တဲင့်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပြီးပွဲီ� 
အေပွဲ�ဘဲကရေ��န�ထုမို�� 
���ယူူ�န�်ထုာ�ဖြ�င့်��တဲင့်� 
အ�� ုု �ကရေ�ပွဲါ�င့်�မိုုေှုသာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊	

က်ကျေးနိဒါါ	

လွှား�အ�့င်််	

အကျေးရှိ�ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၇၇

အပွဲု�ဒီ� ၃(၁) 

နှှင့််� ၇

အပွဲု�ဒီ� ၃ 

၁။ ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီပွဲါ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� �ဲ�ဖြ�ာ�

ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု မိုဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံမို�ာ�မိုှာ 

လိူမို� ုု �၊ သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ�

ဇိုာတု၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ ဘဲာသာာ�ေ�၊ အသာကရေ�၊ လိုင့်�၊ လိုင့်�စီုတ�

တုမို��ညွှဲတ�မိုု၊ အုမို��ထုာင့်��ေ�၊ မိုုသာာ�စီ�အ�ဖြ�အ�န၊ မိုသာန�စီဲမို��

မိုုနှှင့််� ဖြပွဲစီ�မိုုတစီ���အတဲကရေ� ဖြပွဲစီ�မိုုထုင့်�ေှာ�စီီေင့်�ဖြ�င့်���ံေပြီးပွဲီ� 

ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မိုှ လိဲတ�ပြီးင့်ုမို��ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်�� စီသာညီ�တု��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၇ 

၇။ ဤသာညီ�မိုှာ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ��သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� 

သာဲယူ��ု�ကရေ�၍�သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ 

(ကရေ) မိုညီ�သာူ�ကရေု�မိုာ အလိ�ပွဲ��န�်ေန� သာု��မိုဟု�တ� ဆိုကရေ�လိကရေ�

�န�်ထုာ�ေန� ဖြင့်င့်��ဆိုု�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

(�) အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲင့်�� အလိ�ပွဲ�သာမိုာ� 

တစီ�ဦး�ဦး�ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ���ကရေ�ပွဲါ အ�ဖြ��ံ တစီ���ကရေ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�

မို� ုု � တစီ�ဘဲာသာာ �� ုု �နှှုမို�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��

နှု�င့်�င့်ံ်�န�ထုမို��အဖြဖွဲ့စီ� �န�်အပွဲ�
ဖြ�င့်��တဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��
ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�သာညီ�။



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေ�များယ်ာ၊ ပု�င်းးေကိုးေယ်းခြေ�များနိုာင််းး သားဘာဝသားယံ်ဇူးာတိုဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ာိံ�ာ့��ပုံိံင််	ကျေးေမှာယ်�မှား��နှာင်််	နိယ််ကျေးေမှာမှား��အ��	စာံကျေးပုံါင််�ပုံိံင််ဆိံင််�့င်််က်ိံ	
အက်�အက့်ယ််ကျေးပုံ�ေ�င််�နှာင်််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	လွှားမှား�ိ�မှား��ထ�မှာာ	ကျေးေမှာက်ိံ	အတ်င််�	အဓိမှာာ	သားိမှာ်�ယ်း
ေ�င််�	အတ့်က််	ကြိုက်ီ�ကျေးလွှာ�ကျေးသား�	ေပုံစာ်ဒါဏာ်မှား��	သားတ််မှာာတ််ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ေ�င််�	အပုံါအဝိသေင််	ဌာ�ကျေးနိ
တ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��နှာင်််	၎င််�တ်ိံ�၏ကျေးေမှာအ�က်��မှာာ	အထး�ဆက််နှာယ််မှာုက်ိံ	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ပုံါ
သားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုနှှင့််� အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုေှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��မိုှာ နှု�င့်�င့်ံအမို�ာ�အဖြပွဲာ�၏ ဥပွဲ�ဒီ စီနစီ�မို�ာ�၌ 
ပွဲါ�င့်�သာညီ်� ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� ဆိုင့်�တူ�သာာ�လိညီ�� ထုု�ထုကရေ�မို�ာ�စီဲာ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�လိ�နကရေ�သာညီ�။ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု���ဖြမိုအ�ကရော�မိုှ အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ နှှင့််� UNDRIP တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ကရော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုမို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��ဲင့််�၊ ထုု�
�ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုောတဲင့်� ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ� သာတ�မိုှတ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� အဖြ�ာ� �ဖြမိုစီီမိုံ�န�်�ဲ�
ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��သာညီ� အာ�လိ�ံ�အဖြပွဲန�အလိှန�ဆိုကရေ�နှာယူ��နပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံထုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�လိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�တော�ရှု�ံ�ကရေ ဤသာု�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ� - ‘ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုနှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုမို�ာ�သာညီ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��၊ ကရေ�န�ထု�တ�လိ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� တု��နှှင့််�သာာ ဆိုကရေ�နှာယူ��န
ဖြ�င့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအ�မိုဲအတု�င့်�� ထုုန��သာုမို��၍ �နာင့်�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ� အတဲကရေ� လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို���ပွဲ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�လိာင့်�ပွဲင့်� 
၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� အဖြပွဲညီ်�အ� �ံစီာ�ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော အဂ�ါေပွဲ�တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ (အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�
လိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�တော�ရှု�ံ� ၂၀၀၁၊ အပွဲု�ဒီ� ၁၄၉)။ ထုု����ကရောင့််� �ဖြမိုယူာဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ �ု�သာသာ နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�တု��နှှင့််� နကရေ�ရှုုင့်��စီဲာ ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ� (�မို��ဲန�� ၇ နှှင့််� ၂၁ ကရေု� 
�ကရေညီ်�ပွဲါ)။ �ဖြမိုဟုူသာညီ�မိုှာ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ၏ သာ�ကရေ�တတစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ�မိုူ ထုု�ထုကရေ� 
မို�ာ�စီဲာပွဲု�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေသာညီ်� အကြီးကရေီ�မိုာ�ဆို�ံ� အ�ကရေ�အ��မို�ာ�အနကရေ� အ�� ုု �မိုှာ ၎င့်��တု��၏ �ဖြမို
မို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ���ကရောင့််� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ�သာာ ဖွဲ့ုအာ�မို�ာ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ�
ပွဲု�င့်� �ဖြမိုမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော တညီ�တံ်နှု�င့်�စီဲမို��အဖြပွဲင့်� တစီ�မိုူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဆိုကရေ�လိကရေ�တညီ�ေှုနှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��တု��နှှင့််� နကရေ�န�ရှုုပွဲ��ထုဲ�
စီဲာ ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ 

အဖြ�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�တစီ���တဲင့်� အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�လိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�တော�ရှု�ံ�ကရေ ဤသာု�� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုထုာ�သာညီ� -‘ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န���င့်�မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုသာညီ� တစီ�မိုူထုူ�ဖြ�ာ��သာာ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု နညီ��ဟုန�၊ �လိာကရေအာ� ရှုုဖြမိုင့်�ဖြ�င့်��
နှှင့််� �င့်��ောကရေ�ပွဲါ�င့်�ဖြ�င့်��နညီ��ဟုန�တု��ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲကရော ဤယူဉ်း��ကရေ��မိုု အတဲကရေ� စီမိုှတ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�မိုှာ ၎င့်��
တု��၏ ရှုု��ောအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� နီ�စီပွဲ�စီဲာ ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု��ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��မိုှာ အဆိုု�ပွဲါတု��သာညီ� 
၎င့်��တု��အသာကရေ�ေှင့်��နထုု�င့်�နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� အဓာုကရေနညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်�� သာကရေ�သာကရေ���ကရောင့််�သာာ မိုဟု�တ�ဘဲ� ၎င့်��တု��၏ �လိာကရေရှုုဖြမိုင့်�
ပွဲ�ံ၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုနှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာတု��၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲါ�င့်��နဖြ�င့်����ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ (၂၀၀၆၊ 
အပွဲု�ဒီ� ၁၁၈)။ ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ တော�ရှု�ံ�ကရေ ဤယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အေှုတော�၏ လိကရေ��တဲ�သာကရေ��ောကရေ�မိုုအကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� -

၁၂၀။ အလိာ�တူပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ၊  ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုတု��နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�လိာပွဲါကရေ ဘဲ�ံ
နာ�လိညီ�မိုု ေှု�ကရေပြီးပီွဲ� �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုသာညီ� ‘လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� တစီ�ဦး�တစီ��ယူာကရေ�အ�ပွဲ� အမိုှီဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� အ�ပွဲ�စီ�နှှင့််� ၎င့်��၏ 
အသာု�ကရေ�အ�န���ပွဲ� တညီ�မိုှီ�နဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�’ ဟုူ�သာာ ဘဲ�ံသာ�ဘဲာ�ပွဲါကရေ� နာ�လိညီ�မိုု ေှု�ကရေသာညီ�ဟု� ဤတော�ရှု�ံ�ကရေ ယူူဆို
သာညီ�။ ဤပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု၊ ပွဲစီစညီ��ဥစီစာတု��နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အယူူအဆိုသာညီ� ပွဲ�ံမိုှန� အမို�ာ�လိကရေ��ံထုာ��သာာ သာ�ဘဲာတော�နှှင့််� 
အပြီးမို�တ�စီ ကရေု�ကရေ�ညီီဖြ�င့်�� ေှုမိုညီ�မိုဟု�တ��သာာ�လိညီ�� အ�မိုေုကရေန�ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ အပွဲု�ဒီ� ၂၁ အေ ၎င့်��ကရေု�လိညီ�� တန��တူ
ညီီမိုာ ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�…
၁၂၈။ �အာကရေ�ပွဲါသာ�ံ�သာပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� အ�ေှ�တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံထုာ�သာညီ� - ၁) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုမို�ာ�အာ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ 
အဖြပွဲညီ်�အ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီာ��ုပွဲ�နှှင့််� ထုပွဲ�တူညီီသာညီ�၊ ၂) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�
မိုုအတဲကရေ� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီာ��ုပွဲ�နှှင့််� တော��င့်�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ ၃) မိုုမိုုတု��၏ ရှုု��ော

၁၈
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အစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ �ဖြမိုမို�ာ��ပွဲ�မိုှ ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ�မိုဟု�တ�ဘဲ� စီဲန�်�ဲာ��်ေသာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဆို�ံ�ရှုုံ���်ေ
သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�သာညီ� တော��င့်� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီာ��ုပွဲ�မိုေှုလိာင့်�ပွဲင့်� ၎င့်���ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�
သာညီ်� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ဤသာညီ�မိုှာ အဆိုု�ပွဲါ�ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� တတုယူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�ထုံသာု�� 
သာ�ဘဲာရှုု��ဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�ပြီးပွဲီ�ဖြ�င့်�� မိုေှုပွဲါကရေ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ ၄) မိုုမိုုတု��၏�ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ�
မိုဟု�တ�ဘဲ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဆို�ံ�ရှုုံ���်ေသာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�သာညီ� အဆိုု�ပွဲါ�ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲစီ�ကရေင့်��စီင့်�
�သာာ တတုယူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�ထုံသာု�� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ  အဆိုု�ပွဲါ�ဖြမိုမို�ာ�အတဲကရေ� �လိ�ာ���ကရေ��င့်ဲ 
�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� အကရေ�ယူ�အ�န��နှှင့််� အေညီ�အ�သာဲ�တူညီီ�သာာ အဖြ�ာ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 
အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုု�ေ�သာာ�  �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ �ဖြမိုယူာနစီ�နာ��ကရေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ� ေေှု�ေ�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာ အ�ဖြ�အ�နတစီ�ေပွဲ� မိုဟု�တ��ပွဲ။ (အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�လိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�တော�ရှု�ံ� 
၂၀၀၆)။ 

ဤဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုနှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရော
ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီာ��ုပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�ကရေု� �ကရေ�ာ�
လိဲန�ရှုုဖြမိုင့်�ေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ်�အတဲကရေ� အ�ေ�ပွဲါ�သာာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ပွဲစီစညီ��ဥစီစာဆိုု�င့်�ော စီံ
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�အ�ကရော� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုယူာ၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီ�သာာ ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�သာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� 
အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ောတဲင့်� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဤ�ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း���သာာ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၌ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� (စီာ��ုပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�) ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်��စီသာင့််�သာညီ�။ �ဖြမိုယူာ၊ 
ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� ဆိုု�င့်�ော စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�မိုုမိုေှု
သာညီ်� �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နတဲင့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး���င့်��စီီ၏ ပွဲစီစညီ��ဥစီစာဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ထုပွဲ�တူညီီသာညီ�။ �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�
မိုု၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုုနှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� တတ�နှု�င့်�သာမိုာ အတု�င့်��အတာ
အထုု ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�နှှင့််� နညီ��တူစီဲာပွဲင့်� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဘဲု��စီဉ်း� �ဘဲာင့်�
ဆိုကရေ� ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ�၍ စီဉ်း��စီာ�သာင့််�သာညီ� (�မို��ဲန�� ၈ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ �ဖြမိုစီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်�� သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� အလိဲန�အ�ေ�ပွဲါပြီးပွဲီ� ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ�ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််�
လိညီ�� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��သာညီ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� နှှင့််� အ�ဖြ��ံအ�ဆိုာကရေ�အအ�ံ တညီ��ဆိုာကရေ�
ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��ေ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတ အသာ�ံ����ေ� စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ���မိုာ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� အပွဲါအ�င့်� အဖြ�ာ�အ�ဲင့််� 
အ�ေ�မို�ာ�အာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ� �ဖွဲ့ာ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံတစီ�ေပွဲ�ကရေု�လိညီ�� ��မိုှတ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ� (�မို��ဲန�� ၁၉ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 

ထုု��အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုနှှင့််� အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုေှုသာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� အတင့်��အဓာမိုာ 
နှှင့်�ထု�တ�ဖြ�င့်���ံေပွဲါကရေ သာာမိုန�ထုကရေ�မို�ာ�စီဲာပွဲု�၍ �ံစီာ�ေတတ�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��
တု��၏�ဖြမိုမို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုပွဲါကရေ ထုု�အတဲကရေ� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဖြပွဲေှင့်��လိင့်��ေန� အ�လိ�အနကရေ�တာ�န�ေှု��ကရောင့်�� သာတ�မိုှတ�ေန� 
ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာင့််�သာညီ�။ အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�အေ ကရေ� ုု ���ကရောင့်��သာင့််��လိ�ာ�မိုုေှုစီဲာ
ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ ဖွဲ့ယူ�ေှာ��ံေသာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� မိုာတစီဲာ နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

�နာကရေ�ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� UNDRIP တဲင့်� မိုီ��မိုာင့်��ထုု���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� သာမိုု�င့်��အေ စီစီ�ဘဲကရေ�ဆိုု�င့်�ော တပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ သာ�ဘဲာတူ�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�မိုေှုဘဲ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်��၊ 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� �င့်��ောကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��လိ်ေှုသာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ ေှုသာညီ�။ ဤသာညီ�ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�
နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ��ဖြမို
မို�ာ�၏ အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာကရေု� နာ�လိညီ�ဖြ�င့်��ဟုူသာညီ်� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာတစီ�ေပွဲ�ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ�ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�န
ဖြ�င့်��လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ UNDRIP တဲင့်� ‘၁။ သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�အကရေ� ုု �ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�တစီ�စီ�ံတစီ�ောမိုေှုဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�၏ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမိုေှုဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ �တာင့်��ဆိုု�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� စီစီ��ေ�လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။ 
၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� စီစီ��ေ�လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုမိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ထုု�ောကရေ�စီဲာ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�’ ဟု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇၊ အပွဲု�ဒီ� ၃၀)။ ဤအ��ကရေ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�
မိုု အမို�ာ�အဖြပွဲာ�မိုေှု�သာာ�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ်� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ တစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

စာီ�ပုံ့��ကျေးရှိ�၊	

လွှားမှာုကျေးရှိ�နှာင်််	

ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာု	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

မှား��ဆိံင််ရှိ�

ကျေးက်�်မှာတ်ီ၊	

အကျေးထ့ကျေးထ့	

မှာာတ််�းက််	

အမှာာတ််	၂၁

ဒီီဇိုင့်�ဘဲာ ၂၁၊ 

၂၀၀၉

အပွဲု�င့်�� ၂ င့်၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၇၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၃၆

ထုု����ကရောင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ဘဲ�ံ�ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု� တု��တကရေ��ေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ထုုန��ကရေဲပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� အစီီအမိုံမို�ာ� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ��မိုှတ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အ��ကရောင့်����င့်��
ောကရေု� �ကရောင့်��စီဲာသာုေှုနာ�လိညီ�ကရော ၎င့်��တု��၏ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ
စီုတ�ဆိုနှဒဖြဖွဲ့င့််� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� မို�တာင့်���ံဘဲ� အဖြ�ာ�တစီ�
နညီ��နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ေယူူ�နထုု�င့်�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�
သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� ေှုပွဲါကရေ ၎င့်��တု��ကရေု� 
ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�ေန�အတဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လို�အပွဲ�သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�
နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုယူာဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အ�ကရော� 
ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၃ နှှင့််� 

၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၃

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ ယူ��အပွဲု�င့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� 

အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာင့််��လိ�ာ�သာလို� ၎င့်��နှှစီ�မို� ုု �

စီလိ�ံ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� တညီ�ေှုသာညီ်� အထုူ�

ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုသာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော 

စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ�အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေ

မိုညီ�။

၂။ အပွဲု�ဒီ� ၁၅ နှှင့််� ၁၆ တဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ‘�ဖြမို’ ဟုူသာညီ်� 

စီကရော�ေပွဲ�တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ� �နထုု�င့်�အသာ�ံ���သာညီ်� 

သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� �ဒီသာ�နောမို�ာ�

အာ�လိ�ံ� ခြုံ�ုံင့်�ံပွဲါ�င့်��သာာ နယူ�နုမိုုတ�မို�ာ�ဟုူသာညီ်� 

သာ�ဘဲာတော�ကရေု� ေညီ�ညွှာန��ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၁၄

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ 

�နထုု�င့်��သာာ �ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� ပွဲု�င့်�ေှင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််� နှှင့််� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�တု��

အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ေမိုညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ� သာီ�သာန�်အ�ဖြ��� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုေှု�သာာ�လိညီ�� 

ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေအသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုု သာု��မိုဟု�တ� 

ရှုု��ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန� 

ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုလိာ�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု

ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန� အစီီအမိုံမို�ာ� ထုာ�ေှုေမိုညီ�။ 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ဖြ�သာလိ�ံ�အုမို�တု�င့်� လိှညီ်�လိညီ��နထုု�င့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� 

�ေ့��ဖြပွဲာင့်���တာင့်�ယူာစီု�ကရေ�ပွဲ� ုု �သာူမို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�

ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

၂။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ရှုု��ော

အစီဉ်း�အလိာအေ အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�အာ� 

အတညီ�ဖြပွဲုသာတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ထုု��ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� 

�ဖြမိုနှှင့််� နယူ��ဖြမို ပွဲု�င့်�နကရေ�
မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�
အတဲကရေ� အထုူ�အ�ေ�ပွဲါဖြ�င့်��
ကရေု� အစီု��ေမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
�လိ�စီာ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရော �ဖြမို
မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုေေှုေန� 
လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� 
သာတ�မိုှတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�
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ပွဲု�င့်�ေှင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�နှှင့််� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�တု��အာ� ထုု�ောကရေ�စီဲာ ကရောကရေဲယူ�

�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�မို�ာ�ကရေု� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တော�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို�တာင့်��ဆိုု�မိုုနှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�

ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ�သာညီ်� 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ� ��မိုှတ�ထုာ�ေမိုညီ�။

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၂၅ - ၂၉ အပွဲု�ဒီ� ၂၅ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�
ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ���ေယူူကရော အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ �ေဖြပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� ကရေမို��ရှုု��တမို�� ပွဲင့်�လိယူ�ဖြပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� 
အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ကရော�ေှု တစီ�မိုူကရေဲ��သာာ 
�ုညီာဉ်း��ေ�ော ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��၍ ပွဲု�မိုု�
�ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ဤအ��ကရေ�နှှင့််�
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အနာဂတ� မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေ
မိုညီ်� တာ�န�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၆
၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု
�သာာ၊ အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�����်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ေယူူ��်
�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 
၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု
�သာာ၊ အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� ေယူူ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ အသာ�ံ����ဲင့််�၊ 
ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။
၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤ�ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။ ဤသာု��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုောတဲင့်� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��
မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� �ဖြမိုယူာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု စီနစီ�မို�ာ�ကရေု� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာစီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၇
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� �ဖြမိုယူာ
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ၎င့်��တု�� 
ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��
ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို
မို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
ကရေု�  အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန�နှှင့််� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�အတဲကရေ� မိုာတပြီးပွဲီ� 
သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ�ကရော ဘဲကရေ�လို�ကရေ�မိုုကရေင့်���သာာ အာ�လိ�ံ�
လိကရေ�လိှမို��မိုီ၍ ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာသာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု
သာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ပြီးပွဲီ� အ�ဖြ��� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
��်သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��
အ�ကရော� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� 
ထုုန��သာုမို��၍ ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာ
�အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အာ� �ဖြပွဲာင့်���ေ့��နော
��ထုာ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� ကရေ� ုု �
��ကရောင့်��ဖြပွဲဆိုု�ေန� သာတ�မိုှတ�
��ကရေ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�ထုာ�ပြီးပွဲီ� 
�လိ�ာ���ကရေ��ပွဲ�ေန�လိညီ�� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�။
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အပွဲု�ဒီ� ၂၈
၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ���
အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတ
မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��ထုံ �ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ�
�သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဘဲ� 
သာုမို��ဆိုညီ��ဖြ�င့်��၊ ယူူ�ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��၊ သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ�ပွဲ�ကရေ�စီီ�ဖြ�င့်�� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ���်ေပွဲါကရေ အဆိုု�ပွဲါ
တု��ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�ေန� 
မိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ မိုာတ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�ပြီးပွဲီ� သာာတူညီီမိုာ�သာာ 
နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု
သာညီ�။ 
 ၂။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ လိဲတ�လိပွဲ��သာာစီုတ�ဆိုနှဒဖြဖွဲ့င့််� 
သာ�ဘဲာတူညီီဖြ�င့်��မိုှအပွဲ နစီ�နာ��ကရေ� �ပွဲ�ောတဲင့်� 
အေညီ�အ�သာဲ�၊ အေးယူ�အစီာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီသာတ�မိုှတ���ကရေ� 
အဆိုင့််�အတန��တူညီီ�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�အပွဲ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�သာင့််��လိ�ာ��သာာ ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ��ပွဲ�
ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။
အပွဲု�ဒီ� ၂၉
၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�
နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�၏ ကရေ�န�ထု�တ�စီဲမို��အာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဆိုု�ပွဲါ 
ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� 
အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ��ေ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ကရော 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။
၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံ 
�ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ� 
�တာင့်���ံဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� ထုု�ု�ကရေ�အနှတောယူ� ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်��သာာ အော
ပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� သာု��လိှာင့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� စီဲန�်ပွဲစီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေန�
အလို��င့်ှာ ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ
မိုညီ�။
၃။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ�အာ� �စီာင့််�
�ကရေညီ်��လိ်လိာဖြ�င့်��၊ ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�သာ�ပွဲ�
ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ထုု�သာု���သာာအောပွဲစီစညီ��မို�ာ���ကရောင့််� 
ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာ��်ေသာညီ်� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ကရော 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာညီ်� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အာ� အဖြပွဲညီ်�အ� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်��ေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ေန�အလို��င့်ှာ 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�
ကရေု� ��မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

ထုု�ု�ကရေ�အနှတောယူ�ေှုနှု�င့်��သာာ 
ပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ပွဲု�င့်�နကရေ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� 
စီဲန�်ပွဲစီ�ဖြ�င့်��အာ� 
တာ�ဖြမိုစီ�သာညီ� 
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အ�ဂ္ဂးင််တ်ီ�

နိ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၄

အပွဲု�ဒီ� ၇၅(၁၇) ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််� ေှုသာညီ� -

…

၁၇…

… ၎င့်��တု��အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီအေ တညီ�ေှုမိုု၊ နှှင့််� ၎င့်��

တု�� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�အ�ဖြ�����်သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� 

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��ပွဲု�င့်� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာဖြဖွဲ့စီ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန�၊ နှှင့််� လိူသာာ�မို�ာ� အ�ဖြ���ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�ေန� 

သာင့််��လိ�ာ�ပြီးပွဲီ� လိ�ံ�လိာကရေ�မိုုေှုသာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ� လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�

ဖြ�င့်��ကရေု� �ကရေပွဲ�မိုတ�ေန�။  

ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�အ�ဖြ���ဖြ�င့်��အ�ပွဲ� 
အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ အသာု�ကရေ�အ�န��
ပွဲု�င့်� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ာရှိ�ဇူးီ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၈

အပွဲု�ဒီ� ၂၃၁(၁)၊ 

(၂) နှှင့််� (၅)

အပွဲု�ဒီ� ၂၃၁

အင့်�ဒီီ�ယူန��မို�ာ�၏ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ 

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၊ ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�

အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ အ�ဖြ���ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 

�ဖြမိုမို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� မိုူလိ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�

လိညီ�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။ ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�သာညီ� ဤ�ဖြမိုမို�ာ�

ကရေု� နယူ�နုမိုုတ�ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�ေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ

မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�နှှင့််� �လိ�စီာ�မိုုေှု�စီ

ေန�အလို��င့်ှာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ�။

(၁) အင့်�ဒီီ�ယူန��မို�ာ� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာအေ အ�ဖြ���ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်

သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�ဟုူသာညီ� ၎င့်��တု��၏ အသာ�ံ���မိုုမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု�� 

အပြီးမို�တမို�� အ�ဖြ����နထုု�င့်�သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေ�န�

ထု�တ�လိ�ပွဲ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု

သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရောယူစီုတသူာ�� အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� 

လို�အပွဲ��သာာ သာဘဲာ� ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ� 

အာ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�န လို�အပွဲ�

သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�၊ နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော မို� ုု �ဆိုကရေ�ဖြပွဲန�်ပွဲဲာ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� လို�အပွဲ�သာညီ်� 

�ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ 

(၂) အင့်�ဒီီ�ယူန��မို�ာ� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာအေ အ�ဖြ��� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်

သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� အပြီးမို�တမို�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ေန� သာတ�မိုှတ�

ထုာ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော အဆိုု�ပွဲါ�ဖြမိုနှှင့််� ၎င့်��အ�ပွဲ�၌ တညီ�ေှု�နသာညီ်� 

ဖြမိုစီ����ာင့်��၊ ကရေန�မို�ာ�မိုှ သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� သာီ�သာန�် �ံစီာ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််� ေှု�စီေမိုညီ�။ 

…

(၅) ၎င့်��တု��အာ� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�သာညီ်� ကရေပွဲ��ဘဲ�ကြီးကရေီ� သာု��မိုဟု�တ� 

ကရေပွဲ��ောဂါ �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� 

အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာအတဲကရေ� လို�အပွဲ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��

��ကရောင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�၌ ဆိုနှဒ�ံယူူပွဲဲ�

ကရေ�င့်��ပွဲ၍ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��မိုှအပွဲ   ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ပွဲ�စီ�

မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုမို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� 

ထုု�သာု��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ော၌ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�တဲင့်� 

�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� �ဘဲ�အနှတောယူ�ကရေု� �ကရေ�ာ�လိာာ�

ပြီးပွဲီ�သာညီ�နှှင့််� တစီ�ပြီးပွဲုုင့်�နကရေ� မိုညီ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နတဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

��ကရေ���င့်�� �နေပွဲ�ဖြပွဲန��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�
သာညီ်��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�
ဆိုု�ကရော ၎င့်��တု��၏ ‘အပြီးမို�တမို��
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု’ ကရေု� ကရောကရေဲယူ�
�ပွဲ�သာညီ�၊ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�
အာ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�မိုှ 
ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� 
ကြီးကရေီ��လိ��သာာ 
�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�တာ�န�ကရေု� 
သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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က်ိံလွှာ�ာီယ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၃၂၉ [အင့်�ဒီီ�ယူန��] ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� 

သာတ�မိုှတ�ောတဲင့်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို စီီမိုံတညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��

ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော� ဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

လို�ကရေ�နာ၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို

မို�ာ�အာ� နယူ�နုမိုုတ� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�ော၌ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အစီု��ေ

ကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�

မို�ာ�၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့််�တကရေဲ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို စီီမိုံတညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော �ကရော�မိုေှင့်�၏ 

အစီီအစီဉ်း�အတု�င့်�� လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

ဤတဲင့်�အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� �ဘဲ�ဆိုီ�ေန�ကရော အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� 

�ောင့်����ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုပွဲု�င့်��သာာ စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ

မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ�။ 

စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 
ပွဲစီစညီ��ဥစီစာမို�ာ�အာ� 
�ောင့်����မိုုကရေု� 
�ဘဲ�ဆိုီ�ေန�ကရော�သာာ 
အစီီအမိုံမို�ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ပုံါရှိ�ကျေးဂ္ဂ့�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၂

အပွဲု�ဒီ� ၆၄ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု

နညီ��ဟုန�မို�ာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��ေန�နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီေန� လိ�ံ�လိာကရေ�

�သာာ အကရေ�ယူ�အ�န��နှှင့််� အေညီ�အ�သာဲ�ေှုသာညီ်� �ဖြမိုကရေု� အစီ�

အဖွဲ့ဲ��လို�ကရေ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု� ဤ

�ဖြမိုမို�ာ� အ�မို�်�ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဤ�ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� သာုမို��ဆိုညီ��

ဖြ�င့်��၊ ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ဖြ�င့်��၊ လိာ��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��၊ ဖြပွဲန�လိညီ�သာုမို��ယူူေန� 

ညွှာန��ကရော���ကရေ�ထု�တ�ဖြ�င့်��၊ စီာ��ုပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််� �တေူာ�မို�ာ�သာတ�မိုှတ�

ကရော ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေန� အာမို�ံဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အင့်ှာ���ဖြ�င့်��

တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍မိုေဘဲ� အလိာ�တူပွဲင့်� အ�ဲန�အ�မို�ာ� 

ကရေင့်��လိဲတ��ဲင့််�ေေှုမိုညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

အတုအလိင့်�� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမိုေှုဘဲ� ၎င့်��တု��အာ� ၎င့်��တု��

�နထုု�င့်�ကရေ�ကရေ�စီာ�ော �ဒီသာမိုှ ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

�ေ့��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�သာညီ�။

�ဖြမိုစီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ကရော 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲကရေ� �ဖြမို�ဲန�
ကရေင့်��လိဲတ��ဲင့််�မို�ာ� သာတ�မိုှတ�
သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ� 
နယူ��ဖြမိုမို�ာ��ပွဲ�တဲင့်� အစီု��ေ
ကရေ စီာ��ုပွဲ���ုပွဲ�ဆိုု�၍ လိ�ပွဲ�င့်န��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�
ပြီးပွဲီ� ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ 
�ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� �ေ့��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��မို
ဖြပွဲုမိုီ ၎င့်��တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီ
မိုုကရေု� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�

ပုံီရှုး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၈၉ �ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� �ဒီသာ�ံ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲင့်��၊ အသာု�ကရေ�အ�န��ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� 

လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ စီီမိုံဖြ�င့်��တု��အဖြပွဲင့်� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််���မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� မိုူ

�ဘဲာင့်�အတဲင့်��ေှု စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� စီီမိုံ�န�်�ဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ဖြမို
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုအာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 
�ကရေပွဲ�မိုတ�ဖြ�င့်��ကရေု� ကြီးကရေုုတင့်� 
တာ�ဆိုီ�ကရောကရေဲယူ�သာညီ�
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ယ်းဂ္ဂနိ်ဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၅

အပွဲု�ဒီ� ၂၃၇(၃) 

နှှင့််� (၄)

၃။ ယူူဂန�ဒီါနှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု �ဖြမိုကရေု� �အာကရေ�ပွဲါ �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�

မို�ာ�နှှင့််� အညီီ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�နှု�င့်�သာညီ� -

ကရေ။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��စီနစီ�၊

�။ အပြီးမို�တမို��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�၊

ဂ။ မိုာအီလို�စီနစီ�၊

ဃ။ င့်ှာ�ေမို��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�။ 

၄။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� အတညီ�ဖြပွဲု ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပြီးပွဲီ�ပွဲါကရေ -

ကရေ။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��စီနစီ�အေ �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ထုာ��သာာ ယူူဂန�ဒီါ

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� ပွဲါလိီမိုန�လိာတ��တာ�ကရေ ��မိုှတ�

�ပွဲ�သာညီ်� နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိာာမို�ာ�ကရေု� 

ေယူူနှု�င့်�သာညီ�၊

�။ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��စီနစီ�အေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ �ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� စီာေင့်��

သာဲင့်��တင့်�ဖြပွဲ၍ အပြီးမို�တမို��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�အေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� 

�ဖြပွဲာင့်��လိ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��၏	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၇ နှှင့််� ၈ အပွဲု�ဒီ� ၇။ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 

- ICCs/IPs [ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�/ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] ၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမို

မို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�တဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါ

တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ� - 

ကရေ) ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� - ICCs/IPs [ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�/ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] ကရေ ရှုု��ော

အစီဉ်း�အလိာအေနှှင့််� အမိုှန�တကရေယူ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ 

�ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� �ေဖြပွဲင့်�ထု�မို�ာ�၊ အထုဲတ�အဖြမိုတ� �နောမို�ာ�၊ ရှုု��ော

အစီဉ်း�အလိာအေ အမို�လို�ကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� င့်ါ�ဖွဲ့မို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

သာညီ်��နောမို�ာ�နှှင့််� ဤနယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� မိုညီ�သာညီ်�

အ��နု�၌ဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���်သာညီ်� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�

�အာင့်� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ 

�) �ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 

- ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီပွဲါ အပွဲု�ဒီ� ၅၆ နှှင့််�အညီီ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ 

အ�ဖြ���သာညီ်�၊ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်�၊ သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� �ဖြမို

မို�ာ�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖြ�င့်��၊ 

ထုုန��ကရေဲပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� အတဲင့်��

ေှု သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��၊ ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��

နှှင့််� အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� ေှုသာညီ်�တာ�န�မို�ာ�ကရေု� 

ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ဖြ�င့်��၊ အဆိုု�ပွဲါနယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်��မိုှ ေှာ�ဖွဲ့ဲ �တဲ�

ေှု�သာာ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� �ဲ���ဖြ�င့်��နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��

တု��မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�အာ� �ံစီာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ��မိုာ

ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� 

ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််�အညီီ �ဂဟုစီနစီ�နှှင့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�

ဆိုု�င့်�ော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�နှှင့််� 

ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်�� ေှု�စီေန�အတဲကရေ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� သာဘဲာ

�သာယူံဇိုာတမို�ာ� ေှာ�ဖွဲ့ဲော၌ စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��သာတ�

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ �ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု� 
�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��
ထုံမိုှ အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� �ံစီာ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�၊ နှှင့််� �နေပွဲ�စီဲန�်�ဲာဖြ�င့်��နှှင့််� 
လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��
အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ်� ပွဲု�မိုု�
ကြီးကရေီ��လိ��သာာ 
�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�တာ�န�မို�ာ� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမို�ပွဲ�
တဲင့်� �နထုု�င့်��ဲင့််�တု�� 
အပွဲါအ�င့်� ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
�ဖြမိုမို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ�
�ပွဲ�သာညီ�
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မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� နယူ��ဖြမို

မို�ာ�အ�ပွဲ� ရှုု�ကရေ��တ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� မိုညီ�

သာညီ်� အစီု��ေ သာု��မိုဟု�တ� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ စီီမိုံ��ကရေ�မိုဆိုု�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�

��မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တဲင့်� အ��ကရောင့်��

��င့်��ောကရေု� သာုေှုနာ�လိညီ�ကရော အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ� �င့်��ောကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�

�သာာ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� စီီမိုံ

��ကရေ�၏ အကရေ� ုု �ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�မိုုေှု

ပွဲါကရေ မိုာတစီဲာ နစီ�နာ��ကရေ� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှှင့််� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 

အာ� �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�ဖြ�င့်��၊ လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

ထုုပွဲါ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ကြီးကရေုုတင့်�တာ�ဆိုီ� ကရောကရေဲယူ�ေန�အတဲကရေ� 

အစီု��ေကရေ ထုု�ောကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�

ဖြ�င့်��အာ� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ 

ဂ) ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� �နထုု�င့်��ဲင့််� - ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို

အတဲင့်�� �နထုု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်��မို�ံေပွဲု�င့်��ဲင့််�။ �လိ�ာ���ကရေ�

�ပွဲ�သာုမို��ယူူကရော အမို�ာ�ပွဲု�င့်��နောအဖြဖွဲ့စီ� �ဖြပွဲာင့်��လိ�ဖြ�င့်��မိုှအပွဲ 

အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရောင့်��ဖြပွဲ��ကရေ�နှှင့််�မိုာ �ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�

အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ� �တာင့်���ံဖြ�င့်��ကရေု� မို

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဘဲ� မိုညီ�သာညီ်� ICCs/IPs ကရေု�မိုာ �ေ့��ဖြပွဲာင့်���နော

��ထုာ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။ ခြွ�င့်����ကရေ�ဖြပွဲုေမိုညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� 

�ေ့��ဖြပွဲာင့်���နော��ထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ 

ထုု�သာု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�အတဲကရေ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ICCs/IPs မို�ာ�ကရေု� 

�ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ�

�တာင့်���ံဖြ�င့်��ကရေု� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်�အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� 

မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� �ေ့��ဖြပွဲာင့်���နော

��ထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်�� မိုေှု

�တာ်သာညီ�နှှင့််�တစီ�ပြီးပွဲုုင့်�နကရေ� ၎င့်��တု��၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�

ထုံ �နေပွဲ�ဖြပွဲန��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�။ ထုု�သာု�� �နေပွဲ�ဖြပွဲန�ေန� မို

ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ဟု� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� သာင့််��လိ�ာ��သာာ 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�

သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နအာ�လိ�ံ�တဲင့်� ICCs/IPs ကရေု� အနညီ��ဆို�ံ�

အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��ယူ�င့်��နထုု�င့်���်သာညီ်� �ဖြမိုနှှင့််� အေညီ�အ�သာဲ�

နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီအေ သာတ�မိုှတ���ကရေ� တန��တူညီီပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ 

ပွဲစီစုပွဲါန�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အနာဂတ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�

အတဲကရေ� �ကရောင့်��မိုဲန� သာင့််��လိ�ာ��သာာ �ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ေ

မိုညီ�။ ထုု�သာု�� �နော ဖြပွဲန�လိညီ���ထုာ�ဖြ�င့်���ံေသာညီ်� ပွဲ�ဂဂုုလိ�

မို�ာ�သာညီ� ဆို�ံ�ရှုုံ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုု တစီ�စီ�ံတစီ�ောေှု

ပွဲါကရေ အလိာ�တူပွဲင့်� အဖြပွဲညီ်�အ� နစီ�နာ��ကရေ� �ပွဲ��လိ�ာ�ေမိုညီ�။ 

ဃ) �နေပွဲ�စီဲန�်�ဲာေဖြ�င့်�� ကြုံကရေုံေပွဲါကရေ ေေှုပွဲု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ� 

- သာဘဲာ� ကရေပွဲ��ဘဲ�ဒီ�ကရေခ၏ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ� ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� �နေပွဲ�

စီဲန�်�ဲာေပွဲါကရေ �နေပွဲ�စီဲန�်�ဲာေ�သာာ ICCs/IPs မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ 

အသာကရေ�ေှင့်��နထုု�င့်�မိုုအတဲကရေ� ယူာယူီ အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်စီနစီ�မို�ာ� 

ေေှုနှု�င့်�သာညီ်� သာင့််��လိ�ာ��သာာ �နော�ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� �နော 

ဖြပွဲန�လိညီ���ထုာ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ၎င့်��တု��

စီဲန�်�ဲာ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�သာညီ� ပွဲ�ံမိုှန�အ�ဖြ�အ�နနှှင့််� �ဘဲ�ကရေင့်��

လိ�ံခြုံ�ုံမိုု ဖြပွဲန�လိညီ� �ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်�သာညီ�ဟု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� 

မိုဖြပွဲုမိုီအ��နု�ထုု �နေပွဲ�စီဲန�်�ဲာေ�သာာ ICCs/IPs မို�ာ�သာညီ�
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၎င့်��တု��စီဲန�်�ဲာ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�ထုံသာု�� �နေပွဲ�ဖြပွဲန��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ၎င့်��

တု��၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�သာညီ� ဆိုကရေ�လိကရေ� မိုတညီ�ေှု

�တာ်ဘဲ� ယူ�င့်�အ�ဖြ��� �နထုု�င့်�ော�ဒီသာသာညီ� ပွဲ�ံမိုှန�

အ�ဖြ�အ�နနှှင့််� �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံမိုုကရေု� မို�ပွဲ�စီဲမို��နှု�င့်��တာ်ပွဲါကရေ 

�နေပွဲ�စီဲန�်�ဲာေ�သာာ ICCs/IPs သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု� �ေ့��ဖြပွဲာင့်��

�နော ��ထုာ��ပွဲ�သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ၎င့်��

တု��၏ လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ�စီဲာ 

ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ေန� အ�ဖြ��ံ�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� 

အသာကရေ��မိုဲ� �မို���ကရေ�ာင့်��မိုုကရေု� စီီစီဉ်း��ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ 

…

အပွဲု�ဒီ� ၈။ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� - ICCs/

IPs မို�ာ�၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။ 

ကရေ) �ဖြမို/ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ လိာ��ဖြပွဲာင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့််� - ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�တဲင့်� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ 

ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� အညီီ �ဖြမို သာု��မိုဟု�တ� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာကရေု� 

တူညီီသာညီ်� ICCs/IPs မိုှ အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�ထုံ/အ�ကရော� လိာ��ဖြပွဲာင့်��

ပွဲု�င့်��ဲင့််� ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ�။

�) ဖြပွဲန�လိညီ�ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� - သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� 

�သာတမို��စီာပွဲါ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�အပွဲု�ဒီ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြမို/ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ

ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ICCs/IPs အ�ပွဲ�စီ��င့်�

မိုဟု�တ�သာူထုံ လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�မိုုသာညီ� ICCs/IPs မို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီ

တော��င့်�မိုု မို�ု�င့်�မိုာ�သာာ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော 

လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ဖြပွဲသာနှု�င့်�သာညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�၊ 

သာု��မိုဟု�တ� သာင့််�တင့််��လိ�ာကရေ�ပွဲတ�သာညီ်� �ဈ�နှုန��ဖြဖွဲ့င့််�မိုဟု�တ�ဘဲ� 

လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ဖြပွဲသာနှု�င့်�သာညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� 

လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�သာူ ICC/IP သာညီ� လိာ��ဖြပွဲာင့်��သာညီ်�ေကရေ�စီဲ�မိုှ တစီ�

ဆိုယူ်�င့်ါ� (၁၅) နှှစီ�အတဲင့်�� လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ���်သာညီ်� တူညီီ�သာာ 

�ဖြမို/ပွဲစီစညီ��ဥစီစာကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

နိယ်းဇူးီလွှာနိ်၊

ကျေးဝိသေတ်နိ်ဂ္ဂီ

စာ��း�ပုံ်

၁၈၄၀

အပွဲု�ဒီ� ၂ ကြီးကရေီ�ဖြမိုတ�သာညီ်� အဂ�လိန� အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မိုကရေ နယူူဇိုီလိန�၏ 

အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၊ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော မိုုသာာ�စီ�

မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အာ� အတညီ�ဖြပွဲု အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�သာညီ�

မိုှာ စီ��ပွဲါင့်��၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိစီီဖြဖွဲ့စီ��စီ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ ၎င့်��

တု��ပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ သာစီ��တာမို�ာ�၊ င့်ါ�ဖွဲ့မို���ေဖြပွဲင့်�

မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု�� ဆိုကရေ�လိကရေ�

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�လို�သာညီ်� ဆိုနှဒေှုသာ�ေး� အဖြပွဲညီ်�အ� သာီ�သာန�်အကရေ� ုု � 

�ံစီာ��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� �င့်��ောကရေ�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ��နှှာင့််�ယူှကရေ�ဖြ�င့်�� မို�ံေပွဲု�င့်�ဘဲ� 

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ� မိုဟုာမိုုတ�၏ 

အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�နှှင့််� တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိ အကြီးကရေီ�အကရေ�မို�ာ�သာညီ� ကြီးကရေီ�

ဖြမိုတ�သာညီ်� အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မိုထုံ အဆိုု�ပွဲါ �ဖြမိုမို�ာ�အာ� �ယူ�ယူူပွဲု�င့်�

�ဲင့််�ကရေု� သာီ�သာန�်နှှင့်��အပွဲ�၍ ကြီးကရေီ�ဖြမိုတ�သာညီ်� အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မိုကရေ 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲု�င့်�ေှင့်�မို�ာ�နှှင့််� �ဈ�နှုန��ညီှုနှုင့်�� သာတ�မိုှတ�ေန� 

တာ�န��ပွဲ��န�်အပွဲ��သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲု�င့်�ေှင့်�

မို�ာ�အ�ကရော� �ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုကရော သာ�ဘဲာတူညီီ သာတ�မိုှတ�

သာညီ်� �ဈ�နှုန��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။

နယူူဇိုီလိန�ေှု ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�
အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုယူာ
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 
အာမို�ံ�ပွဲ�ပြီးပွဲီ�၊ အစီု��ေကရေ �ဖြမို
�တာင့်���ံ�ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ကရော ထုု�သာု��
�တာင့်���ံော၌ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�နှှင့််� 
အစီု��ေအ�ကရော� �ဈ�နှုန�� 
ညီှုနှုင့်�� သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ�မိုှသာာ 
လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�ေန� လို�အပွဲ�
��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ 



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေ�များယ်ာ၊ ပု�င်းးေကိုးေယ်းခြေ�များနိုာင််းး သားဘာဝသားယံ်ဇူးာတိုဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	ပုံိံင််ဆိံင််သားည်း််	ကျေးေမှာမှား��နှာင်််	ပုံိံင််နိက််
မှား��	အတ့်င််�/အကျေးပုံ�/ကျေးအ�က််	ရှိာိ	သားာ�ဝိသေသားယ်�ဇူး�တ်မှား��နှာင်််	ပုံတ််သားက််သားည်း််	၎င််�တ်ိံ�၏	အထး�
အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	ကျေးဖွဲ့�်ေပုံထ��ပုံါသားလွှာ��။	ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��
လွှားမှား�ိ�မှား��၏	ကျေးေမှာကျေးပုံ�မှာာ	သားာ�ဝိသေသားယ်�ဇူး�တ်ဆိံင််ရှိ�	လွှာံပုံ်င်နိ်�မှား��အတ့်က််	၎င််�တ်ိံ�နှာင်််	
အက်း�ိ�အေမှာတ််	မှာ့ကျေးဝိသေ��စာ��ေ�င််�ေပုံ�ရှိနိ်	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�သားတ််မှာာတ််ထ��ပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
�ဖြမိုကရေ�်သာု��ပွဲင့်� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�သာညီ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဆိုကရေ�လိကရေ�တညီ�ေှုမိုုနှှင့််� အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုုနှှင့််�ပွဲါ အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ ဤ
ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုနှှင့််� မို�ကရေ��မိုှာကရေ���တ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�စီနစီ�တဲင့်� အဖွဲ့ု��တန��သာာ သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ� ထုဲကရေ�ေှုသာညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို
မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ယူ�င့်�ကရေတညီ��ကရေ တညီ�ေှု��်မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 
သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ရှုု��ောအေ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု��အ�ကရော� �ေး���ယူ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဟုန���ကရေ�ညီီ
�စီေန� ထုုန���ကရေ�ာင့်��ဖြ�င့်�� တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီနှု�င့်�ေန� �ထုာကရေ�ကရေူနှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤအ��ကရေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ (ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌) ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ�အာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ� သာတ�မိုှတ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��နှှင့််� နကရေ�ရှုုင့်��စီဲာဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လူိမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အ�ဖြ��ံအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� မိုညီ�မိုာအတု�င့်��အတာနှှင့််� မိုညီ�သာု��မိုညီ�ပွဲ�ံ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လို�သာညီ�အာ� �ေး���ယူ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာင့််�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�
စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�နှှင့််� ထုု�ု�ကရေ�မိုုအကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ကရေု� ��နု�ဆိုနှု�င့်��စီေန� ကရေူညီီ�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�သာင့််�ကရော ဤစီီမိုံ��ကရေ�
မို�ာ�အာ� သာ�ဘဲာတူညီီမိုု�ပွဲ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဩဇိုာအာဏ်ာသာညီ� အတညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာင့််�သာညီ�။ 

ဤအ�ေ�ကရေုစီစနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�အတဲကရေ� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�၏ အ�ေ�ပွဲါမိုုအာ� အ�ဖြ��ံအသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှသာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုနှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို
မို�ာ�ေှု သာယူံဇိုာတမို�ာ�အတဲကရေ� �ေှ�ဦး�အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ��ဖြမိုမို�ာ�မိုှ 
သာယူံဇိုာတထု�တ�ယူူဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��ကရေု� လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ သာ�ဘဲာ 
တူညီီမိုုမိုပွဲါေှုဘဲ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မို��ုပွဲ�ဆိုု�နှု�င့်��စီေန� အစီု��ေမို�ာ�ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��အထုု အမို� ုု �မို� ုု �ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီ
မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာသာညီ်� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုဆိုု�င့်�ော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �မို��ဲန�� ၂၀ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ�သာညီ�။ ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန��
��ကရေ�မို�ာ�ေှု စီကရော�လိ�ံ�အသာ�ံ�အနှုန��ကရေု� အထုူ�ဂရှု�ဖြပွဲု�လိ်လိာေန� အ�ေ�ကြီးကီရေ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာဘဲာ
�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�သာညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��
သာီ�သာန�်သာာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ�။ ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုညီ်�နညီ��ဟုန�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�သာညီ်�
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� (�ဖြမို�ပွဲ�/�ဖြမို�အာကရေ�) သာီ�ဖြ�ာ�
သာတ�မိုှတ� ကရေန�်သာတ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�ေယူူဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
လို�အပွဲ�ပွဲါသာနညီ��။ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�န�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�လိံဘဲီယူာနှု�င့်�င့်ံကရေ�်သာု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
သာင့််�သာညီ�ဟု� အကြုံကရေံဖြပွဲုထုာ�ဖြ�င့်��သာာ ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ�။ အစီု��ေသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ��ဖြမို�ပွဲ�တဲင့်� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ စီာ��ုပွဲ���ုပွဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်��၊ တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတအမိုှီဖြပွဲု စီကရေ�မိုုလိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အာ� 
ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဆိုု�ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �န်စီဉ်း�ဘဲ�မို�ာ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�သာညီ�လိညီ�� ၎င့်��
လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�၏ အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� သာာတူညီီမိုာေေှုနှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� ��မိုာ�ံစီာ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ေန� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�၌ တု�ကရေ�တဲန���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ အဖြ�ာ� ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အာ� ဖြပွဲင့်�ပွဲတတုယူအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ���ုပွဲ�ဆိုု�နှု�င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီ
သာတ�မိုှတ���ကရေ� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�၊ မို�ပွဲ�အပွဲ�ေန� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်��လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

၁၉
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၅ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �ဖြမိုမိုှ ထုဲကရေ�

ေှု�သာာ သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

ကရေု� အထုူ�ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ ၎င့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ သာယူံဇိုာတမို�ာ�

အာ� အသာ�ံ����ဲင့််�၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ��ဲင့််�နှှင့််� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ��ဲင့််�

တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။

၂။ တဲင့်��ထုဲကရေ� သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမို�အာကရေ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမိုမိုှထုဲကရေ��သာာ အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ပွဲု�င့်�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�

တဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို

မို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ေှာ�ဖွဲ့ဲ

ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��အတဲကရေ� မိုညီ�သာညီ်�

စီီမိုံကရေုန��ကရေု�မိုဆိုု� စီတင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�

�ပွဲ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုမိုီ ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ��စီဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု

နှှင့််� မိုညီ�မိုာအတု�င့်��အတာအထုု ထုု�ု�ကရေ��စီမိုညီ�ကရေု� စီ�ံစီမို��

�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန� �ေှ�ရှုု၍ ၎င့်��လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေန�

အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်�

အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု�� 

လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� 

ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု�� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�

မိုုမို�ာ�၏ ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ထုု�ု�ကရေ�

ပွဲ�ကရေ�စီီ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ�မိုဆိုု� မိုာတ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ 

နစီ�နာ��ကရေ� ေေှု�စီေမိုညီ�။

၎င့်��တု���ဖြမိုမို�ာ��ပွဲ�ေှု သာဘဲာ
� သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့််� ဤ သာယူံဇိုာတမို�ာ�
အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ စီီမိုံ �န�်�ဲ�
ဖြ�င့်��နှှင့််� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��တု��
တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
အထုူ� ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ�သာညီ�

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
�ဖြမိုမို�ာ��ပွဲ�ေှု သာဘဲာ�
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ�
�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပွဲါကရေ ၎င့်��
တု��နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ� တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��၊ 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� ��မိုာ�ံစီာ�
ဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� မိုာတ
�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ 
နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၃၂ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ���ေန�

အတဲကရေ� ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုဟုာဗ��ဟုာမို�ာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�

သာတ�မိုှတ�ကရော �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

…

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု���သာာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�

အတဲကရေ� မိုာတ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�သာညီ်� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်�� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�

ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�

ဆိုု�င့်�ော၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

သာု��မိုဟု�တ� �ုညီာဉ်း��ေ�ော ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုုကရေု� �လိာာ်��ေန�

အတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ

မိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အတဲကရေ� ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဦး�စီာ��ပွဲ�
��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုဟုာဗ��ဟုာ
မို�ာ� သာတ�မိုှတ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� မိုညီ�
သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု
မို�ာ�အတဲကရေ� မိုဆိုု� မိုာတ
�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ ဖြပွဲန�လိညီ�
ကရေ�စီာ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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အ�ဂ္ဂးင််တ်ီ�

နိ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၄

အပွဲု�ဒီ� ၇၅(၁၇) ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�ေှုသာညီ� -
…
၁၇ ….
… ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ သာဘဲာ
� သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� 
အဖြ�ာ��သာာ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အာ� စီီမိုံ
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 
‘စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�’ ောတဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု ေှု�စီေန� အစီု��ေ
ကရေ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�ဟု� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၀၊ 

၃၅၂၊ ၃၅၃ နှှင့််� 

၄၀၃

အပွဲု�ဒီ� ၃၀

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� မို�ကရေ�ာ�လိဲန�

�စီဘဲ�၊ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� မိုဆိုန�်ကရေ�င့်��စီဘဲ� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

ေှုသာညီ� - 

…

၁၅။ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံ

မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုမိုညီ�ဟု� ကြီးကရေုုတင့်� 

မိုှန��ဆိုသာုဖြမိုင့်�သာညီ်�အ��နု�တု�င့်�� သာင့််��လိ�ာ��လိ�ာကရေ�ပွဲတ�သာညီ်� 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု

သာညီ�။ ဤမိုူ�ဘဲာင့်�အေ ၎င့်��တု�� အ�ဖြ����နထုု�င့်�သာညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ� 

နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��ေှု ထု�တ�ယူူလိာင့်� ကရေ�န��န��သာဲာ��သာာ သာဘဲာ� 

သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ၎င့်��တု��အာ� ကြီးကရေုုတင့်� အသာု�ပွဲ�ကရော �ဆိုဲ��နှဲ�

တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ်� �တေူာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာ၍ အာမို�ံ

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ေှုကရော သာ�ဘဲာရှုု��ဖြဖွဲ့င့််� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ေယူူ

နှု�င့်�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

၁၆။ ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို အတဲင့်��ေှု သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတ

မို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�

အာ� ေယူူ �ံစီာ�ဖြ�င့်��၌ ပွဲါ�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

၁၇။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� စီီမိုံ�န�်�ဲ�

ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� တတုယူဖြပွဲင့်�

ပွဲအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ ေေှုထုာ��သာာ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ထုု�ု�ကရေ��စီဖြ�င့်�� မိုေှုဘဲ� ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�

နယူ��ဖြမို အတဲင့်��ေှု ဖြပွဲန�လိညီ� ဖြဖွဲ့ညီ်�တင့်��နှု�င့်��သာာ သာဘဲာ� 

သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��သာီ�သာန�် သာ�ံ�စီဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� တူ��ဖွဲ့ာ� 

ထု�တ�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၅၂

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� 

သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ� တူ��ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမိုုအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််�

�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� လို�ကရေ�နာလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ၎င့်��တု���ဖြမို�ပွဲ�ေှု 
သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 
၎င့်��တု��သာီ�သာန�် သာ�ံ�စီဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� တူ�
�ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
အဖြ�ာ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု
မို�ာ� မိုလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုီ ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� လို�အပွဲ�
��ကရောင့်�� သာတ�မိုှတ�သာညီ�

ဘဲု�လိီဗီ�ယူာ�ေှု လိူမို� ုု �မို�ာ� 
အာ�လိ�ံ�နှှင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�
သာီ�သာန�်အတဲကရေ� 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� ��မိုာ�ံစီာ��ဲင့််�
ကရေု� ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုသာညီ�
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ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ အစီပွဲ� ုု �ကရော လိဲတ�လိပွဲ�ပြီးပွဲီ� 

ကရောလိအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ကရော အ��ကရောင့်����င့်��ောကရေု� 

ဖြပွဲညီ်�စီ�ံစီဲာ အသာု�ပွဲ�ေှင့်��ဖြပွဲဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ သာဘဲာ�

ပွဲတ��န��ကရေ�င့်� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� 

ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံဖြ�င့်��နှှင့််� �ဂဟုစီနစီ�မို�ာ�အာ� 

ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��ကရေု� အာ��ပွဲ� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ 

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ� 

လို�ကရေ�နာကရော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၅၃

ဘဲု�လိီဗီ�ယူန�� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�သာညီ� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� 

အာ�လိ�ံ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှ ေေှု�သာာ အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�အာ� 

သာာတူညီီမိုာ ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ ဤ သာယူံဇိုာတမို�ာ� ေှာ�ဖွဲ့ဲ

�တဲ�ေှုသာညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ 

�ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� 

ဦး�စီာ��ပွဲ�ပွဲါ�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၄၀၃

�ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို

ဆိုု�င့်�ော ဩဇိုာအာဏ်ာကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ဤတဲင့်� �ဖြမိုယူာ

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ ဖြပွဲန�လိညီ�ဖြဖွဲ့ညီ်�တင့်��နှု�င့်��သာာ သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတ

မို�ာ�အာ� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� စီညီ��မို�ဉ်း��

စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ သာ�ံ�စီဲ��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��သာီ�သာန�် တူ�

�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ကြီးကရေုုတင့်� အသာု�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ်�စီ�ံစီဲာ ေှင့်��လိင့်��

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�သာာ �ဆိုဲ��နှဲ� တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� �တဲ�ေှု�သာာ ထု�တ�ယူူလိာင့်� ကရေ�န��န��

သာဲာ�သာညီ်� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��

မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� ေယူူ �ံစီာ�ဖြ�င့်��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�

ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ�မိုှ 

တစီ�ဆိုင့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီံနှုန��မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ�

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�နှှင့််� သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ�စီဲာ 

ယူှဉ်း�တဲ��နထုု�င့်�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု��၏ 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 

ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ� 

နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�နှု�င့်�သာညီ�။ 
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ာရှိ�ဇူးီ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၈

အပွဲု�ဒီ� ၂၃၁ (၃) စီဲမို��အင့်�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ဖြမို

မို�ာ��ပွဲ�ေှု �ေအေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ 

တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်��နှှင့််� တူ�

�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� 

ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�ကရေ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ 

တင့်�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� သာုေှုပြီးပွဲီ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�မိုှသာာလိာင့်� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��ဲင့််�ေှုကရော တူ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �ေလိဒီ�

မို�ာ�အာ� ေယူူ�ံစီာ�ောတဲင့်� ဥပွဲ�ဒီ၌ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�နှှင့််�အညီီ 

အဆိုု�ပွဲါ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေ ပွဲါ�င့်��ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေမိုညီ�။

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေဲန�ဂေကရေ�
လိာတ��တာ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
�ဖြမိုမို�ာ��ပွဲ�ေှု �ေအေင့်�� 
အဖြမိုစီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 
တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန�အတဲကရေ� �ဲင့််�ဖြပွဲု 
��ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ောတဲင့်� 
၎င့်��တု��နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�
ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� 
သာတ�မိုှတ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

က်ိံလွှာ�ာီယ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၃၃၀ 

နှှင့််� ၃၃၄

အပွဲု�ဒီ� ၃၃၀

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု�� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ အသာ�ံ���မိုုမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ကရော 

�ကရေပွဲ�မိုတ��သာာ �ကရောင့်�စီီမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ကရော ၎င့်��တု��သာညီ� 

�အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေမိုညီ� - 

…

၅။ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� ထုုန��သာုမို��မိုုကရေု� ကရေဲပွဲ�ကရေ�ေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ေှု သာဘဲာ� 

သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ လိူမိုု

နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုုကရေု� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီဘဲ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ထုု�သာု�� တူ��ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��

သာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ� အတညီ�ဖြပွဲုောတဲင့်� အစီု��ေသာညီ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�မိုှ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ေှု�စီေန� တု�ကရေ�တဲန��ကရေူညီီေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၃၄

… နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �ေေှညီ�တညီ�တံ် နှု�င့်�

�ေ� မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု�လို�ကရေ�နာ၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ 

အဆိုင့််�၌ အ�ဖြ���ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု အေညီ�အ�သာဲ�

ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��၊ အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�နှှင့််� 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု� တု��တကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ� ုု � �ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� 

သာာတူညီီမိုာ �ဲ����ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ထုု�ု�ကရေ�မိုုမိုေှု�သာာ သာဘဲာ�

ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��တု�� အထု�ဖြမိုာကရေ��အာင့်� 

ေညီ�ေးယူ�၍ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�စီနစီ�ကရေု� ထုုန���ကရေ�ာင့်��ေန�အလို��င့်ှာ 

အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရော သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� တူ�

�ဖွဲ့ာ� ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��၊ �ဖြမိုအသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ ကရေ�န�ပွဲစီစညီ��မို�ာ� 

ထု�တ�လိ�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ဖြဖွဲ့န�်��ဖုြ�င့်��၊ အသာ�ံ���ဖြ�င့်��နှှင့််� သာ�ံ�စီဲ�ဖြ�င့်�� နှှင့််� 

အစီု��ေနှှင့််� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�တဲင့်� �ကရော��င့်�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�

�ဲင့််� ေှု�စီေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�ေှု သာဘဲာ� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 
ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��
ကရေု� ကရေဲပွဲ�ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�သာညီ�

မိုညီ�သာညီ်� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူ
ဖြ�င့်�� မိုဆိုု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� 
ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ‘ဖြဖွဲ့စီ�
တညီ�မိုု’ ကရေု� မိုထုု�ု�ကရေ��စီဘဲ� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဟု� 
ညွှာန��ကရော�သာညီ�၊ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်� 
ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ‘တု�ကရေ�တဲန��
ကရေူညီီ’ ေန� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�သာာ�လိညီ�� 
မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�န လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��မိုေှု�ပွဲ

သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� တူ�
�ဖွဲ့ာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တဲင့်� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ကရော�
�င့်�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�သာညီ� 
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က်င််ည်း�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၆၉ 

(၁ကရေ)

၁) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� -

(ကရေ) သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��၊ 

အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� �ေေှညီ�

တညီ�တံ်နှု�င့်��စီေန� ထုုန��သာုမို���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာဘဲာ�

ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�အာ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� ေှု�စီေန�၊ ေေှု

လိာသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�အာ� သာာတူညီီမိုာ �ဲ����ံစီာ�ဖြ�င့်��

ေှု�စီေန� �ကရေပွဲ�မိုတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� �ဲ����ံစီာ�
ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ထုဲ�ထုဲ 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�

မှာက််ဆီက်ိံ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂(ကရေ) ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ

ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ကရောကရေဲယူ� 

�စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ� -

…

၆။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� 

မိုဟုာဗ��ဟုာ�ဖြမိုာကရေ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�မိုှအပွဲ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ� အ�ဖြ����နထုု�င့်�သာညီ်� �ဒီသာ

မို�ာ�ေှု သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုောတဲင့်� 

ဦး�စီာ��ပွဲ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ဲင့််� ေယူူနှု�င့်�သာညီ�။ �ေှ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ်� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� ဤ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� 

ပွဲစီစညီ��ဥစီစာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုနှှင့််� �ဖြမိုယူာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဆိုု�င့်�ော အသာဲင့်�မို�ာ�

နှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲင့်�ပွဲတတုယူအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �လိ�စီာ� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤ ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�

အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီ

ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ မိုုတ�

ဖွဲ့ကရေ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ� တညီ��ထုာင့်�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတ
မို�ာ�အာ� ဦး�စီာ��ပွဲ�အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� 
ဤ အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�တု��နှှင့််� 
အတုအလိင့်�� ��တု�ဆိုကရေ�
ထုာ�သာညီ�

သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုုအတဲကရေ� မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�
ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ� 
တညီ��ထုာင့်�ောတဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီအေ 
တညီ�ေှု�သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ပွဲ�ဂဂုုလိ�အဖြဖွဲ့စီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့်�် �ပွဲ�သာညီ�

နိီကျေးပုံါ	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၅၉ (၄) 

နှှင့််� (၅)

၄။ ဗဟုု�၊ ဖြပွဲညီ�နယူ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််� အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သာညီ� သာဘဲာ

�သာယူံဇိုာတမို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုမိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�

မို�ာ�ကရေု� အညီီအမိုာ�ဲ���နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေ

မိုညီ�။ ထုု�အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�မိုှ ေေှုသာညီ်� အ�� ုု ��သာာ ��စီ�

အပွဲု�င့်��မို�ာ�၊ �ဖြမိုအကရေ� ုု ��ဆိုာင့်��မို�ာ�၊ �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ရှု�ပွဲ��

တူု ပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ���ကရောင့််� ထုု�ု�ကရေ�မိုုမို�ာ�

သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� �နော�ဒီသာမို�ာ�နှှင့််� �ဒီသာတဲင့်��

အသာု�င့်��အ�ု�င့်��မို�ာ�ထုံ ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� 

�ဲ����ပွဲ�ေမိုညီ�။  

၅။ ဗဟုု�၊ ဖြပွဲညီ�နယူ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််� အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�သာညီ� သာဘဲာ

�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲါကရေ �ဒီသာတဲင့်��အသာု�င့်��အ�ု�င့်��

မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�နှှင့််� ေင့်��နှှီ�ဖြမိုှပွဲ�နှှံမိုုရှုု�ထုာင့််�

အေ ဆိုနှဒေှုပွဲါကရေ ေင့်��နှှီ�ဖြမိုှပွဲ�နှှံမိုု၏ ော�ု�င့်�နှုန��ပွဲမိုာဏ်တစီ���

အထုု ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��ေ�ကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ�။  

သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတထု�တ�ယူူ
သာ�ံ�စီဲ�မိုုနှှင့််�၊ ေေှုလိာ�သာာ 
�င့်��င့်ဲအကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဒီသာတဲင့်��အသာု�င့်��အ�ု�င့်��
မို�ာ� ေေှု�ံစီာ�နှု�င့်��စီေန� 
�သာ��ာ�စီဖြ�င့်��
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နှိံင််က်�ရှိ�ဂ္ဂ့�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၈၀ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဤ [ကရောေစီ�ဘဲီယူန� ကရေမို��ရှုု��တန��မိုှ] 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ� အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတ

မို�ာ�မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ 

ဘဲ�ံပွဲစီစညီ��ဥစီစာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု အသာဲင့်�သာဏ္ဍိုာန�မို�ာ�ကရေု� ထုု�ောကရေ�စီဲာ 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�နှှင့််� 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�ကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီ

ေန� အာမို�ံသာညီ�။

နှု�င့်�ကရောောဂဲာေှု ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�/ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ
ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ အသာု�ကရေ� 
အ�န��မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ 
သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�မိုှ 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�
�ဲင့််�ေေှု�စီေန� အာမို�ံသာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၀၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၂၀ 

(ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�  

အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ 

�ဒီသာမို�ာ�)

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ �ဒီသာမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 

ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��၌ ဤ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာ၍ 

�အာကရေ�ပွဲါနယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ� -

…

၃။ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�။ 

ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ 
�ဒီသာမို�ာ�ကရေု� ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� 
နယူ��ဖြမိုနှှင့််� သာဘဲာ� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု��အ�ပွဲ� 
ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�ယူ�လိှယူ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 
�ပွဲ�သာညီ�

မိုှတ���ကရေ� - �ကရော�ဒီီလိီေကရေ�
�ဒီသာ (ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အမို�ာ�စီ�ေှုသာညီ်� �ဒီသာ) သာညီ� 
ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
တဲင့်� အမိုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပြီးပွဲီ� 
ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တဲင့်� 
အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 
အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ �ဒီသာမို�ာ�
အနကရေ� တစီ���အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�
�သာာ�လိညီ�� ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန��
��ကရေ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
အတဲကရေ� သာီ�သာန�်မိုဟု�တ��ပွဲ



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ခြေ�များယ်ာ၊ ပု�င်းးေကိုးေယ်းခြေ�များနိုာင််းး သားဘာဝသားယံ်ဇူးာတိုဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��ပုံိံင််	ကျေးေမှာမှား��၊	ပုံိံင််နိက််မှား��၊	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��နှာင်််	
သားယ်�ဇူး�တ်မှား��အကျေးပုံ�	သားက််ကျေးရှိ�က််မှာုရှိာိသားည်း််	ဖွဲ့့��ဖြိုးဖွဲ့ိ��တ်ိံ�တ်က််ကျေးရှိ�ဆိံင််ရှိ�	စာီမှာ�က်ိနိ်�မှား��နှာင်််	အေ���	
မှားဝိသေါဒါမှား��က်ိံ	အကျေးက်�င််အထည်း်ကျေးဖွဲ့�်ေ�င််�	မှာေပုံ�မှာီ	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��အ��	ကျေးစာတ်နိ�မှာာနိ်
ေဖွဲ့င်််	ကျေးဆ့�ကျေးနှ့�တ်ိံင််ပုံင််ေ�င််�ေပုံ�ရှိနိ်	သားိံ�မှာဟုံတ််	၎င််�တ်ိံ�အ��	ကြိုက်ိ�တ်င််အသားိကျေးပုံ�ေ�င််�နှာင်််	လွှာ့တ််လွှာပုံ်
ကျေးသား�	သားကျေးာ�ထ��အေမှာင််	ရှိယ်းေ�င််�	(FPIC)	လွှာံပုံ်င်နိ်�စာဉ််က်ိံ	ကျေးဆ�င််ရှိွက််ရှိနိ်	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�သားတ််မှာာတ််
ထ��ပုံါသားလွှာ��။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�အေ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� (�ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ� အပွဲါအ�င့်�) ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ဘဲ��နထုု�င့်�
မိုုပွဲ�ံစီံနှှင့််� တစီ�မိုူကရေဲ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုေှု�သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ေှင့်�သာန�ေပွဲ�တညီ�နှု�င့်�မိုုနှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� 
ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု��အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��မို
ဖြပွဲုမိုီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ကြီးကရေုုတင့်� အသာု�ပွဲ�ကရော လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� (FPIC) ကရေု� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ ထုု��အဖြပွဲင့်� ပွဲု�မိုု� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�နှု�င့်��ေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� FPIC ကရေတုကရေ�တ�ေှုဖြ�င့်��
သာညီ� အ�ေ�အပွဲါဆို�ံ�အ��ကရေ�မို�ာ�အနကရေ� တစီ���ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�ကရေု� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� သာီ�သာန�်ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�
�ကရေ�ာ�လိဲန��သာာ အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� အတညီ�ဖြပွဲုကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန�အတဲကရေ� တု�ကရေ�တဲန��လိုံ်�ဆိုာ�မိုုမို�ာ� ပွဲု�မိုု� မို�ာ�ဖြပွဲာ�လိာသာညီ�။ ဥပွဲမိုာ 
လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အာဖွဲ့ေုကရေန��ကရော�မိုေှင့်�သာညီ� ကရေင့်�ညီာ နှု�င့်�င့်ံေှု အန�ဒီု�ရွိုးုုကရေ�စီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ‘အန�ဒီု�ရွိုးုုကရေ�စီ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� သာကရေ��ောကရေ�မိုုကြီးကရေီ�မိုာ�နှု�င့်�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�
�ေ� သာု��မိုဟု�တ� ေင့်��နှှီ�ဖြမိုှုပွဲ�နှှံမိုု စီီမိုံ��ကရေ�မိုဆိုု�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� အသာု�ကရေ�အ�န��နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�သာာ
မိုကရေ �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်��ကရေု� ၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လိညီ�� �တေူာ�ေှုသာညီ�’ (လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အာဖွဲ့ေုကရေန�
�ကရော�မိုေှင့်� ၂၀၀၃၊ အပွဲု�ဒီ� ၂၉၁)။

ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မိုှ ‘လိဲတ�လိပွဲ��သာာ’ ဟုူသာညီ်� အ��ကရေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်��
နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုု�ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ကရေု� အမိုှန�တကရေယူ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဟု� ညွှာန��
ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ ဤတဲင့်� မိုာတ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ ညီှုနှုင့်���ေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�၊ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာေှုစီဲာ �ဆိုဲ��နှဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောအေဖြဖွဲ့စီ��စီ လိူမိုုဆိုု�င့်�ောအေဖြဖွဲ့စီ��စီ အဓာမိုာ အင့်�အာ�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ ‘ကြီးကရေုုတင့်�’ ဟုူ
သာညီ်�အ��ကရေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� စီီမိုံကရေုန��ကရေု� 
ကြုံကရေံဆိုပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��၏ အ�စီာဆို�ံ� ကရေနဦး�အဆိုင့််�မို�ာ�တဲင့်�ပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� ေယူူေမိုညီ�ဟု� 
ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ မိုညီ�သာညီ်� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကုရေ�မိုဆိုု� မိုလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုီ သာ�ဘဲာတူညီီမိုု ေယူူဖြ�င့်��အာ� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လို�အပွဲ�ပြီးပွဲီ� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�မိုှာ စီီမိုံ��ကရေ�အာ� အတညီ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုတု�င့်�မိုီကရေတညီ��ကရေ သာ�ဘဲာတူညီီမိုု ေယူူ
ဖြ�င့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ‘အသာု�ပွဲ�၍’ ဟုူသာညီ်� အ��ကရေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုု �ပွဲ�
ောတဲင့်� ေေှုနှု�င့်�သာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေနှု�င့်�သာညီ်� မို�ကရောင့်��ကရေ� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ သာတင့်��
အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ေယူူသာုေှုပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ ဤလို�အပွဲ���ကရေ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� သာုေှုနာ�လိညီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု�� အသာု�ကရေ�အ�န��အတဲကရေ� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�
�သာာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ကရေု� ��မိုှတ�နှု�င့်�မိုည်ီ� အ�ဲင့််�အလိမို��အာ� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�
ဆိုု�င့်�ော ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲကရေ� လို�အပွဲ�သာညီ်� 
အ��နု�အတုအကရေ�နှှင့််� �ပွဲ�အပွဲ�မိုညီ်� သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ�တု��သာညီ� �နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နအလို�ကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
�နာကရေ�ဆို�ံ�အ��ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ‘သာ�ဘဲာတူညီီမိုု’ ဟုူသာညီ်� အ��ကရေ�သာညီ� �ဖြမို၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� အစီု��ေသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��နှှင့််� ဤသာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ �နာကရေ�ဆို�ံ�အတညီ�ဖြပွဲုဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ကရေု� ��မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�ေန�အလို��င့်ှာ �ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��သာီ�သာန�်ထုကရေ� �ကရေ�ာ�လိဲန�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဟု� ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�။ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�
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နှှင့််� FPIC ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� အစီု��ေအစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��မို�ာ�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်�သာင့််�ပြီးပွဲီ� �ဖြမို သာု��မိုဟု�တ� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�
မို�ာ�တဲင့်� FPIC ကရေု� လို�ကရေ�နာေန� စီညီ���နှှာင့်�မိုုေှုသာညီ�။

FPIC သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာဖြ�င့်��မို�ကရော�သာ�သာညီ်� သာ�ဘဲာတော� ဖြဖွဲ့စီ��သာာ��ကရောင့််� ၎င့်��ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ
� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ� မိုေှုသာ�လိာကရေ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ��န�သာ�သာညီ�။ အဖြ�ာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�သာညီ� FPIC အ��ကရောင့်�� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ�သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုု �ပွဲ�အပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရော
ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုနှု�င့်�ဘဲ� ထုု�အစီာ� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ� 
လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်��စီကရော ၎င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ သာီ�ဖြ�ာ�တညီ�ေှု�သာာ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အ�ပွဲ� အ�ဖြ� 
တညီ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (ILO ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ နှု�င့်�င့်ံတကရော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ� အ�� ုု �တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ� 
အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� လို�အပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဤသာကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�သာညီ� �ဖြမို၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ FPIC ကရေု� လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ� (�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ� 
လိ�ဉ်း��၍ �မို��ဲန�� ၁၃ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ အဖြ�ာ�တစီ�ဘဲကရေ�တဲင့်�မိုူ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဆိုု�င့်�ော တကရေ�ကြွကရေလိုပွဲ�ေှာ�သာူမို�ာ�ကရေ FPIC အာ� 
ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�နာ�လိညီ�မိုုကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��သာညီ� �ဖြမိုနှှင့််�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�
မို�ာ�အတဲကရေ�သာာ မိုဟု�တ�ဘဲ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� အကရေ�ုံ��င့်�သာင့််�သာညီ�ဟု� စီဲ�ကရေု�င့်�သာတ�မိုှတ��ကရေသာညီ�။ 

နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၅ ၂။ တဲင့်��ထုဲကရေ� သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမို�အာကရေ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမိုမိုှထုဲကရေ��သာာ အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ပွဲု�င့်�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�

တဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို

မို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ေှာ�ဖွဲ့ဲ

ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��အတဲကရေ� မိုညီ�သာညီ်�

စီီမိုံကရေုန��ကရေု�မိုဆိုု� စီတင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�

�ပွဲ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုမိုီ ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ��စီဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု

နှှင့််� မိုညီ�မိုာအတု�င့်��အတာအထုု ထုု�ု�ကရေ��စီမိုညီ�ကရေု� စီ�ံစီမို��

�ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန� �ေှ�ရှုု၍ ၎င့်��လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေန�

အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်�

အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု�� 

လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� 

ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု�� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�

မိုုမို�ာ�၏ ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ထုု�ု�ကရေ�

ပွဲ�ကရေ�စီီ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ�မိုဆိုု� မိုာတ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ 

နစီ�နာ��ကရေ� ေေှု�စီေမိုညီ�။

UNDRIP ကရေု� မိုဖြပွဲဋ္ဌာာန��မိုီကရေ စီံ
သာတ�မိုှတ���ကရေ�မိုှာ ILO 
ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ၁၆၉ တဲင့်� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ‘�ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��’ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
UNDRIP သာညီ� �ဖြမိုနှှင့််� 
သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�သာာ 
လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� 
အတဲကရေ� သာ�ဘဲာတူညီီမိုု 
�တာင့်���ံေန� လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� 
သာတ�မိုှတ�ကရော ဤ
သာ�ဘဲာတော�ကရေု� �ေှ�တု��
����ထုဲင့်���်သာညီ�
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၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၃၂(၂) ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို

မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု

သာညီ်�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��၊ �ေ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 

သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ထု�တ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

တူ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�စီီမိုံ��ကရေ�ကရေု�မိုဆိုု� 

အတညီ�မိုဖြပွဲုမိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

ထုံမိုှ အ��ကရောင့်����င့်��ောကရေု� သာုေှုနာ�လိညီ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ 

သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� �တာင့်���ံေန�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� �ကရောင့်��
စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ 
လိဲတ�လိပွဲ��သာာ 
သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံသာညီ်� 
‘�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��’ 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� နှှင့််� ၎င့်��တု��ကရေု� 
ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီေန� 
လို�အပွဲ�သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုု
မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော၌ ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာသာင့််�
��ကရောင့်�� ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၅၂ အပွဲု�ဒီ� ၃၅၂

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်�� 

သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမိုုအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�

သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� လို�ကရေ�နာလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��ကရေု� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ အစီပွဲ� ုု �ကရော လိဲတ�လိပွဲ�ပြီးပွဲီ� ကရောလိအာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ကရော အ��ကရောင့်����င့်��ောကရေု� ဖြပွဲညီ်�စီ�ံစီဲာ 

အသာု�ပွဲ�ေှင့်��ဖြပွဲဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်� စီီမိုံ

�န�်�ဲ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံဖြ�င့်��နှှင့််� �ဂဟုစီနစီ�မို�ာ� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��အာ�

အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� 

�ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 

�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီံနှုန��မို�ာ�

နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ� လို�ကရေ�နာကရော 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� �ကရောင့်��
စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ 
လိဲတ�လိပွဲ��သာာ 
သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံသာညီ်� 
‘�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��’ 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� နှှင့််� ၎င့်��တု��ကရေု� 
ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီေန� 
လို�အပွဲ�သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုု
မို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော၌ ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာသာင့််�
��ကရောင့်�� ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�



169

ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၀ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� �ဒီသာ�ံ တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ� အ�ဖြ��� �နထုု�င့်�
သာညီ�် �နောမို�ာ�ေှု သာဘဲာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ� 
ထု�တ�ယူူဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� အဆိုု�ပွဲါ�နောမို�ာ�၏ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြဖွဲ့စီ�
တညီ�မိုုတု��ကရေု� မိုထုု�ု�ကရေ��စီဘဲ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 
အလိာ�တူပွဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော �ဒီသာ�ံ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေု� 
သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ� ကြီးကရေုုတင့်� အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ �ဒီသာ�ံ 
လိူမို� ုု �မို�ာ� ထုု�သာု�� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူ၍ ေေှု�သာာ အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�
မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဥပွဲ�ဒီတု��ပွဲါ သာတ�မိုှတ�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ စီီမိုံေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အာ� 
�ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�
အသာု�ပွဲ�၍ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�
ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� လို�အပွဲ�
��ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊	နှးနိ�

ဗတ််	ကျေးေမှာယ်�	

ကျေးတ်�င််�ဆိံမှာု	

သားကျေးာ�	

တ်းည်းီ�းက််	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၃

နုဒီါန�� ကရေ�နဒီါအာ� အ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��သာာ ကြီးကရေီ�ဖြမိုတ�သာညီ်� အေှင့်�ဘဲ�ေင့်�မို

နှှင့််� နှူနာဗတ� အ�ဖြ����နထုု�င့်�မိုု�ဒီသာမိုှ အီနှဲတ�တု��သာညီ� 

�အာကရေ�ပွဲါေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ဖြ�ဖြပွဲု ထုင့်�ဟုပွဲ�လိ�ကရေ� 

သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ညီှုနှုင့်����မိုှတ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� -

�ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��

ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ နှှင့််� ကရေမို��လိဲန��ဒီသာ အပွဲါအ�င့်� �ဖြမို၊ 

�ေဖြပွဲင့်�နှှင့််� သာယူံဇိုာတ မို�ာ�အာ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်��၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်��၌ 

အီနှဲတ�တု��၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီ�ေ�နှှင့််� တုကရေ�ေှင့်��လိင့်��မိုု ေှု�စီ�ေ�၊        

အီနှဲတ�တု��ကရေု� �တာရှုု�င့်��တုေစီာာန� ပွဲန��မိုန�မို�ာ� အမို�လို�ကရေ�

ေုတ�သာုမို��ဖြ�င့်�� ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ��ေ� နှှင့််� ထုု�သာု��  

အမို�လို�ကရေ� ေုတ�သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� 

��မိုှတ�ဖြ�င့်��၌ အီနှဲတ�တု��၏ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�တဲင့်� 

ပွဲါ�င့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီေန� အီနှဲတ�တု��ကရေု� ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

နစီ�နာ��ကရေ�နှှင့််� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� နညီ��လိမို�� �ပွဲ�အပွဲ�

�ေ�၊ အီနှဲတ�တု��၏ ကရေု�ယူ်�ကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� အာ�ကရေု��ေှင့်�သာန�ဖြ�င့်�� နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော သာ����မို��သာာေှု�စီေန�

အတဲကရေ� တု�ကရေ�တဲန��ကရေူညီီ�ေ�။ 

အီနှဲတ�တု�� မိုူလိပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 
ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုေှု သာယူံဇိုာတ
မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ဖြ�င့်��၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��၊ 
ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��တု��နှှင့််� 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� 
��မိုှတ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု�� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အာမို�ံ�ပွဲ�သာညီ�။ 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �အာကရေ�ပွဲါ
အ��ကရေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� - 

 y �တာရှုု�င့်��တုေစီာာန� 
ပွဲန��မိုန� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��၊ 
သာယူံဇိုာတ စီီမိုံ�န�်�ဲ�
ဖြ�င့်��နှှင့််� သာဘဲာ� 
ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော 
ဘဲ�တ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�တဲင့်� 
အစီု��ေနှှင့််� တန��တူ
ညီီမိုာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု
ပွဲါ�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊

 y ၃၅၀,၀၀၀ km2 �န�် 
အကရေ�ယူ�အ�န��ေှု�ဖြမို
ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��
�ဖြမို၏ ၃၅,၂၅၇ km2 
အတဲကရေ� 
တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�၊ 

 y နှူနာဗတ��ဒီသာအနှှံ�ေှု 
�ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� �ေဖြပွဲင့်�မို�ာ�
တဲင့်� �တာရှုု�င့်��
တုေစီာာန� ပွဲန��မိုန�မို�ာ� 
အမို�လို�ကရေ� ေုတ�သာုမို��
ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊

 y နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�
သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�၌ ဆိုီ၊ 
ဓာာတ��င့်ဲ�နှှင့််�
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 တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��
ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� မိုှ
တစီ�ဆိုင့််� ေေှု�သာာ 
ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေထုံ 
�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေ�င့်ဲကရေု� 
��စီ�ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�၊

 y အနီှဲတ�တု��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 
�ဖြမိုမို�ာ�ေှု ထု�တ�ယူူ
လိာင့်� ကရေ�န��န��သာဲာ�
�သာာ သာယူံဇိုာတမို�ာ�
အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူ
ဖြ�င့်��မိုှ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� 
လိူမိုု�ေ� ဆိုု�င့်�ော 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ� 
ေေှု�ေ�အတဲကရေ� 
လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူ
နှှင့််� ညီှုနှုင့်���ဆိုဲ��နှဲ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊

 y ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�ဖြဖွဲ့င့််� 
ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်
သာညီ်� အမို� ုု �သာာ�
ဥယူ�ာဉ်း� သာ�ံ��� ဖွဲ့န�တီ�
သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊

 y ကရေ�နဒီါ�ဒီ�လိာ ၁.၉ 
ဘဲီလိ� ံအေင့်��အနှှီ� 
လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�မိုုကရေု� 
၁၅ နှှစီ�ကရောလိအတဲင့်�� 
အလိီလိီ�ဲ�၍ ေယူူပွဲု�င့်�
�ဲင့််� နှှင့််� နှူနာဗတ�
အစီု��ေ တညီ��ထုာင့်�
ဖြ�င့်��အတဲကရေ� �လိ်ကရေ�င့််�
�ေ�ေန�ပွဲ�ံ�င့်ဲအဖြဖွဲ့စီ� ကရေ
�နဒီါ�ဒီ�လိာ ၁၃ 
သာန�� ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�။
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ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��၏	

အ�့င်််အကျေးရှိ�

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၃(ဆို) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� �ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�

အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ� ဟုူသာညီ� ICCs/IPs 

[ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�/ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�] မိုှ အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� ဖြပွဲင့်�

ပွဲမိုှ ဖြ�ယူ�လိှယူ�ဖြ�င့်��၊ �ကရော��င့်�စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�ဖြ�င့်�� နှှင့််�  ဖွဲ့ုအာ��ပွဲ�

ဖြ�င့်��တု�� မို�ံေဘဲ� ၎င့်��တု��၏ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� 

အသာု�ကရေ�အ�န��ကရေ နာ�လိညီ�နှု�င့်�သာညီ်� ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မိုှ တစီ�ဆိုင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�

နှှင့််� နယူ�ပွဲယူ� အတု�င့်��အတာကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� အသာု�ပွဲ�ေှင့်��ဖြပွဲပြီးပွဲီ�

�နာကရေ� လိကရေ��ံေေှု�သာာ သာ�ဘဲာတူညီီမိုု ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေ

မိုညီ�။

ဥပွဲ�ဒီ၏ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ� 
အပွဲု�င့်��တဲင့်� FPIC ကရေု� 
အဓာုပွဲါါယူ� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ကရော ၎င့်��ကရေု� 
အကရေ�ုံ��င့်� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ်� 
အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�နှှင့််� အပွဲု�ဒီ�
မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပြီးပွဲီ� 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ဖြမိုနှှင့််� ဉာာဏ်
ပွဲစီစညီ�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ�မို�ာ�တဲင့်� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�

172



173

၇။	ယ့်ဥးခြေက��မုျားနိှင််းး	
လူူမုျားစီ�ပွုံး�	
ဖွဲ့့ံဖြိုးဖွဲ့���တို���တိုကးမုျားဆ��င်းးရှိး	
အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�

	၇။	ယ့်ဥးခြေက��မုျားနိှင််းး	
လူူမုျားစီ�ပွုံး�	
ဖွဲ့့ံဖြိုးဖွဲ့���တို���တိုကးမုျားဆ��င်းးရှိး	
အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�

ခြေများ�ေွေး�	၂၁	-	၂၆
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ယ်ဥးခြေကို��မုျား၊ �းမုျားစး�ပွာ� ဖွဲ့့ံပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုကိုးမုျားဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာုမှား��၊	ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာု
ဆိံင််ရှိ�	ဝိသေိကျေးသားသားမှား��နှာင်််	အကျေးလွှာ်အထမှား��အ��	ဆက််လွှာက််	ထိနိ်�သားိမှာ်�ပုံိံင််�့င်််နှာင်််	ဖွဲ့့��ဖြိုးဖွဲ့ိ��ကျေးအ�င််	
ကျေးဆ�င််ရှိွက််�့င်််တ်ိံ�က်ိံ	က်�က့်ယ််ကျေးပုံ�သားည်း််	အေပုံင််	ယ်င််�တ်ိံ�အ��	အေ���သားးမှား��က်ပုံါ	ကျေးလွှာ�စာ���က်ကျေးစာ
ရှိနိ်	ေပုံ�လွှာံပုံ်ကျေးပုံ�ပုံါသားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ‘ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�’ အဖြဖွဲ့စီ� ရှုုဖြမိုင့်�ကရော ထုု�သာု�� ေညီ�ညွှာန��သာ�ံ�နှုန���လိ်ပွဲင့်� ေှု�ကရေပြီးပွဲီ� ဤအ��ကရေ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၌ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� ထု�တ�ကရေ�န�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�သာညီ� မိုညီ�မိုာ
အတု�င့်��အတာအထုု အ�ေ�ပွဲါ��ကရောင့်��ကရေု� သာကရေ��သာထုူ�နဖြ�င့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုုကရေု� အတုအလိင့်�� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုကရော �လိ�စီာ�မိုု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဤယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ� 
(သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�မိုဲအနှှစီ�မို�ာ�) ကရေု� ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ ေှု�သာာ နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အာ��ပွဲ�
ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��နှု�င့်�သာညီ�။ စီုတ��င့်�စီာ�ဖွဲ့ဲယူ��ကရောင့်��သာညီ�မိုှာ ဤ
အ�ဲင့််�အ�ေ�သာညီ� ကရောလိသာတ�မိုှတ���ကရေ�ကရေု� �ကရေ�ာ�ဖြဖွဲ့တ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဆိုု�လို�သာညီ�မိုှာ သာမိုု�င့်���င့်� အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော �လိ�စီာ��ံေပွဲု�င့်��ဲင့််�သာာမိုကရေ အဆိုု�ပွဲါ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�အတု�င့်�� ပွဲစီစုပွဲါန�၌ 
ကရေ�င့််�သာ�ံ��နထုု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အနာဂတ�တဲင့်�ပွဲါ ထုု�သာု��ဆိုကရေ�လိကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဲင့််� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု����ကရောင့််�ပွဲင့်� ဤယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� အနာဂတ�
မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို���ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� အပွဲါအ�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�၊ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��၊ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ 
အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုုမို�ာ�၊ အနှ�ပွဲညီာ၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော ယူ�ံ�ကရေညီ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�
မို�ာ�အတဲကရေ� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီပွဲု�င့်�နကရေ�တဲင့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၏ အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� မိုုသာာ�စီ�ဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ 
ဘဲာသာာစီကရော�၊ ရှုု��ောတု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�အမို� ုု �အစီာ�မို�ာ�စီဲာအ�ပွဲ� 
အကရေ�ုံ��င့်��စီေန�  ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ�။ ဤသာု��ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� ဤဆိုန��စီစီ�
�လိ်လိာ�ေ�နညီ��လိမို��၌ ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�စီဲာနှှင့််� လိာာထုပွဲ�ဆိုကရေ�စီပွဲ��နကရော ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၏ 
အ�ု�င့်�အမိုာ �ကရေ�ာ�ထုာကရေ��နာကရေ��ံမိုုကရေု�လိညီ�� ေေှုမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� အထုူ�အ�ေ�ပွဲါပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီ၌ ၎င့်��ကရေု� 
အထုူ�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� �ကရေ�ာ�ထုာကရေ��နာကရေ��ံ�ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ထုာ�သာညီ�။ အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�မိုှာ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��
တစီ��လိာာကရေ� �ဖြမိုသာုမို��ဆိုညီ��မိုုမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တဲင့်� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော �ါ�ပြီးမိုုုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�အာ� ယူ�တ��လိ�ာ်�စီသာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲ�ကရေ�စီီ��စီ
သာညီ်� အဖြ�ာ� အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု�ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်��ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�သာညီ� (�အာကရေ�ပွဲါဇိုယူာ�မိုှ UNDRIP 
အပွဲု�ဒီ� ၈ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)။ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အမိုုကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ စီဉ်း��စီာ�စီီေင့်�ော၌ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုုဖြပွဲုေန� 
တု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု�လိညီ�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ�ကရော�မိုတီသာညီ� 
ဖြပွဲင့်�သာစီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ (Hopu and Bessert v. France အမိုုမိုှ) ‘မိုုသာာ�စီ�ဘဲ�ေပွဲု�င့်��ဲင့််�’ ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ော၌ ‘မိုုသာာ�စီ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�
ေပွဲ�ကရေု� ‘အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၌ မိုုသာာ�စီ�ဟုူသာညီ�ကရေု� နာ�လိညီ�သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� မိုုသာာ�စီ�
တဲင့်� ပွဲါ�င့်�သာညီ်�အော အာ�လိ�ံ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်��စီေန� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာင့််�သာညီ�။ အ�ဖြ�အ�နတစီ�ေပွဲ�တဲင့်� 
‘မိုုသာာ�စီ�’ ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ော၌ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�ပွဲါကရေ 
သာင့််��လိ�ာ�သာညီ�’ ဟု� ထုင့်�ဖြမိုင့်���ကရေ��ပွဲ���်သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၉၇�၊ အပွဲု�ဒီ� ၁၀.၃)။ 

၂၁
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၂ ၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော

မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�နှှင့််� ၎င့်��

တု��၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာအာ� �လိ�စီာ�သာမိုုေေှုေန�အတဲကရေ� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ညီှုနှုင့်��

��တု�ဆိုကရေ�ထုာ�သာညီ်� စီနစီ�တကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�ကရေု� 

��မိုှတ�ေမိုညီ�။

၂။ ၎င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တဲင့်� �အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ အစီီအမိုံမို�ာ� 

ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ� -

...

(�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ု�သာသာမို�ာ�အတု�င့်�� အဖြပွဲညီ်�အ� လိကရေ��တဲ�

ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီေန� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��။

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာ
ကရေု� �လိ�စီာ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�
နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 
လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� 
ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� 
အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�
��မိုှတ�ေန� အစီု��ေတဲင့်� 
တာ�န�ေှုသာညီ�ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၈၊ ၁၁၊ 

၁၂ နှှင့််� ၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၈

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��

တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� အတင့်��အဓာမိုာ �ါ�ပြီးမိုုုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�ဖြ�င့်��တု��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��အာ� ကြီးကရေုုတင့်�ကရောကရေဲယူ�

တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�

�သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ထုာ�ေမိုညီ� -

(ကရေ) ၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ေပွဲ�တညီ�မိုု

ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ��ု�သာသာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�လို�

သာညီ်� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ေှု�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု�� အကရေ� ုု �ေလိဒီ�

�ပွဲ�ထုဲကရေ��စီနှု�င့်��သာာ မိုညီ�သာညီ်��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မိုဆိုု�၊

…

(ဃ) မိုညီ�သာညီ်� အတင့်��အဓာမိုာ �ါ�ပြီးမိုုုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

�ပွဲါင့်��စီညီ��ဖြ�င့်�� နညီ��လိမို��မိုဆိုု�၊

(င့်) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ဦး�တညီ�ဆိုန�်ကရေ�င့်�

သာညီ်� လိူမို� ုု ��ေ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု

အ�ဖြ�ဖြပွဲု �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��အာ� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 

သာု��မိုဟု�တ� လိုံ်�ဆိုာ�ေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ� ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� မိုညီ�

သာညီ်� �ါဒီဖြဖွဲ့န�် ဖြ�င့်��နညီ��လိမို��မိုဆိုု�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၁၁

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�အသာကရေ�သာဲင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤ

တဲင့်� အတုတ�၊ ပွဲစီစုပွဲါန�နှှင့််� အနာဂတ� ကရောလိသာ�ံ�ပွဲါ�၌ ဖွဲ့န�တီ�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�(��်)သာညီ်� �ေှ��ဟုာင့်��သာ��တသာနဆိုု�င့်�ောနှှင့််� 

သာမိုု�င့်���င့်��နောမို�ာ�၊ �ေှ��ဟုာင့်��ပွဲစီစညီ��မို�ာ�၊ ဒီီဇိုု�င့်��မို�ာ�၊ 

အ�မို��အနာ�ပွဲဲ�မို�ာ�၊ နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�နှှင့််� မို�ကရေ�ဖြမိုင့်��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုနှှင့််� 

ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုဆိုု�င့်�ော အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ောမို�ာ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ��ံေ
ဖြ�င့်��နှှင့််� အတင့်��အဓာမိုာ �ါ�ပြီးမိုုု
�ံေဖြ�င့်��တု��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�

ယူ�တ��လိ�ာ်�စီသာညီ်� �ါဒီဖြဖွဲ့န�်
မိုုအာ� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာ
မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� 
အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ 
လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ�သာညီ�
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နှှင့််� စီာ�ပွဲတု��ကရေ�်သာု���သာာ ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�အာ�  ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို���ဲင့််�၊ ကရော

ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ဲင့််�နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�

သာညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� 

�ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ� 

�တာင့်���ံဖြ�င့်�� မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�

လိ�ကရေ� ယူူ�ဆိုာင့်�သာဲာ�ဖြ�င့်���ံေသာညီ်� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော၊ ဉာာဏ်ဆိုု�င့်�ော၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� �ုညီာဉ်း�

�ေ�ော ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေ�စီာ�မိုုကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�

�ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ထုု�ောကရေ��သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��

ယူနှတော�မို�ာ� ��မိုှတ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။  

အပွဲု�ဒီ� ၁၂

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ုညီာဉ်း�

�ေ�ောနှှင့််� ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ 

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� အ�မို��အနာ�ပွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြပွဲသာဖြ�င့်��၊ 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာင့်��ကရော�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော �နောမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာီ�သာန�်�င့်��ောကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ အထုဲတ�အဖြမိုတ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��

နှှင့််� ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �သာလိဲန�

ပြီးပွဲီ� ရှု�ပွဲ�အ�လိာင့်��မို�ာ�အာ� �နေပွဲ�သာု��ဖြပွဲန�လိညီ�သာယူ�ယူူ�ဲင့််� ေှု

သာညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ထုာ��သာာ 

မိုာတပြီးပွဲီ� ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာကရော ထုု�ောကရေ�သာညီ်� 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ၎င့်��တု��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ 

အထုဲတ�အဖြမိုတ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�နှှင့််� �သာလိဲန�ပြီးပွဲီ�ရှု�ပွဲ�အ�လိာင့်��မို�ာ�

အာ� ေယူူဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� �နေပွဲ�သာု��ဖြပွဲန�လိညီ�သာယူ�ယူူဖြ�င့်��

တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို���ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၁၃

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 

သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၊ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��

နှုတ�ခြွမိုကရေ���ကရေ�မို�ာ�၊ အ�တဲ�အ���မို�ာ�၊ စီာ�ေ�သာာ�ဖြ�င့်��စီနစီ�

မို�ာ�နှှင့််� စီာ�ပွဲမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ� အသာကရေ�သာဲင့်��ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ���

ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ 

လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၊ �နောမို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

အမိုညီ�နာမိုမို�ာ� သာတ�မိုှတ�ကရော ဤအမိုညီ�နာမိုမို�ာ�အတု�င့်�� 

���ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရော

ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုု

ဆိုု�င့်�ော စီညီ������တဲ�ဆို�ံ �ကရော�နာမိုုမို�ာ�မိုှ �ဖြပွဲာဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�အာ� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
ကရေု� တာ�န��ပွဲ�သာညီ�
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ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ နာ�လိညီ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ 

တင့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲာဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� အဖြပွဲန�အလိှန� နာ�လိညီ�နှု�င့်�

ေန� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ကရော 

လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ စီကရော�ဖြပွဲန��န��ဆိုာင့်�မိုု စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

အဖြ�ာ� သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� နညီ��လိမို��စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

က်င််ည်း�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၁၁ (၁) ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ အ�ဖြ��ံ အ�တ�ဖြမိုစီ�အဖြဖွဲ့စီ�၊ ကရေင့်�ညီာဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�နှှင့််� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ စီ��ပွဲါင့်��ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု

သာညီ�။

(၂) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� -

(ကရေ) စီာ�ပွဲ၊ အနှ�ပွဲညီာ၊ ရှုု��ော အထုုမို��အမိုှတ�ပွဲဲ�မို�ာ�၊ သာုပွဲါံနညီ��

ပွဲညီာ၊ ဆိုကရေ�သာဲယူ�ဖြပွဲန��ကရော��ေ�၊ သာတင့်��အ��ကရေ�အလိကရေ� ဖြဖွဲ့န�်

���ေ�၊ လိူထု�မိုီဒီီယူာ၊ စီာ�စီာင့်�ထု�တ���မိုုမို�ာ�၊ စီာ�ကရေညီ်�တု�ကရေ�

မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�မိုဲအနှှစီ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� 

လိူမို� ုု �ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ� 

အသာဲင့်�ပွဲ�ံစီံအာ�လိ�ံ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�၊

(�) တု�င့်��ဖြပွဲညီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�တဲင့်� သာုပွဲါံနညီ��ပွဲညီာနှှင့််� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�၏ အ�န��ကရေဏ္ဍိုကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�၊

(ဂ) ကရေင့်�ညီာဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဆိုု�င့်�ော 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�။

(၃) ပွဲါလိီမိုန�လိာတ��တာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု၍ -

(ကရေ) အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော အ�မိုဲအနှှစီ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲါကရေ ထုု�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��

အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ���ကရေ��င့်ဲ သာု��မိုဟု�တ� မိုူပွဲု�င့်��မို�ာ� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 

ေေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�၊

(�) ဌာာ�န�ဒီသာ မို� ုု ��စီ်မို�ာ�နှှင့််� အပွဲင့်�မို� ုု �ကရေဲ�မို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ 

မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေင့်�

ညီာနှု�င့်�င့်ံေှု အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေ ၎င့်��တု��အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲ�ံမို�ာ�

ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� 
နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��
တု��၏ ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု
ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� 
အလို��င့်ှာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ� 
အတညီ�ဖြပွဲုဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေန� 
ပွဲါလိီမိုန�လိာတ��တာ�အာ� 
တာ�န��ပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ�
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�နှှင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�နှှင့််� 
ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

နိီကျေးပုံါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၅၁ 

(ညီ)(၈)

(၈) အဒီီဗာစီီဂ�ာနာဂ�ာတစီ� (ဌာာ�န�ဒီသာ�ံ တု�င့်��ေင့်��သာာ�

အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�) ၏ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာမို�ာ�အလို�ကရေ� ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ

ေှုစီဲာ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေေှုနှု�င့်�ေန�၊ ၎င့်��တု��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�

�သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�၊ နှှင့််� အဒီီဗာစီီဂ�ာနာ

ဂ�ာတစီ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ 

ဗဟု�သာ�တ၊ စီဲမို��ေညီ�၊ အ�တဲ�အကြုံကရေုံ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� လိူမိုု

အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�ေန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 

�ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� အထုူ� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�

��မိုှတ�ဖြ�င့်��။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ု�သာသာ
မို�ာ�အ�ပွဲ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ကရေ 
�လိ�စီာ�မိုုေှုစီဲာဖြဖွဲ့င့််� ေှင့်�သာန�
�နထုု�င့်�နှု�င့်��စီေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
ကရေ အထုူ� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� 
�ေ�ဆိုဲ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��ပွဲ�ေန� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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ကျေးနိ�်ကျေးဝိသေ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၈၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၀၈ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 

၎င့်��တု��၏ ဘဲာသာာစီကရော�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုပွဲ�ံစီံကရေု� 

ထုုန��သာုမို��ကရော ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီေန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ်� 

အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

ဆိုာမိုုယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� 
ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��အတဲကရေ� 
လို�အပွဲ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�
ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ဖွဲ့န�တီ��ပွဲ�
ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ပုံီရှုး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၂(၁၉) 

နှှင့််� ၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၂

လိူအာ�လိ�ံ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 

ေှုသာညီ� - 

…

၁၉။ မိုုမိုု၏ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

�ု�သာသာကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�ေှု တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလိင့်�မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ကရောကရေဲယူ� 

�စီာင့််��ေှာကရေ�သာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၈၉

�ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုု

ကရေု� ဥပွဲ�ဒီအေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�

အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� �ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာကရေု� �လိ�စီာ�သာမိုုဖြပွဲုသာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ု�သာသာ 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေု� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�
စီ�ံလိင့်�မိုုအာ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

ဆ့ီဒါင််

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၇၄

အပွဲု�ဒီ� ၂ ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဆိုု�င့်�ော၊ ဘဲာသာာစီကရော�

ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ကရေု��ကရေဲယူ� ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော လိူနညီ��စီ�မို�ာ�

အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော 

တညီ�ေှု�နထုု�င့်�မိုုဘဲ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��၍ ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�။

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ၎င့်��တု��
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� 
လိူမိုုဆိုု�င့်�ော တညီ�ေှု�နထုု�င့်�မိုု
ဘဲ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��၍ ဖွဲ့န�တီ�
ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�သာညီ�

ထိံင််�လွှာနိ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၇၀ �အ���မို��တညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုု သာု��မိုဟု�တ� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ ကရေု�ယူ�ကရေ�င့််�

စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 

လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ�ကရေဏ္ဍို သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�ကရေဏ္ဍိုကရေု� အနှတောယူ�

ဖြဖွဲ့စီ��စီဖြ�င့်�� မိုေှုပွဲါကရေ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�

မို�ာ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲင့်��၌ �နထုု�င့်�ောတဲင့်� ၎င့်��

တု��၏ ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��နှှင့််� ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုပွဲ�ံစီံ

တု�� အတု�င့်�� ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� ဖြပွဲင့်�ပွဲ စီဲကရေ�ဖွဲ့ကရေ�မိုုမိုေှုဘဲ� ပြီးင့်ုမို����မို��

စီဲာ ကရေ�င့််�သာ�ံ��နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ ကရော

ကရေဲယူ�ေမိုညီ�။

မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ 
တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�
ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��
တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၌ တာ�န�ေှု
��ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၁ �ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုနှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု၊ �လိာကရေအဖြမိုင့်�၊ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ 

�ုညီာဉ်း��ေ�ော ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုနှှင့််� အထုဲတ�အဖြမိုတ��နောမို�ာ�ကရေု� 

ထုုန��သာုမို��၍ ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 

�ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

��ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�လိ�ထုာ�ဖြ�င့်�� နှှင့််� ဖြဖွဲ့န�် ဖြဖွဲ့��ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဖြမိုှင့််�

တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�။

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� ထုုန��သာုမို��ေန�
နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီေန� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရော
ကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� 
အ�လိ�ထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�
�ပွဲ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေု� တာ�န�
�ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ဇူးင််ာ�ကျေးာ့

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၃၃ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� �ဒီသာ�ံ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �တု��ကရေ 

သာုေှု ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� တုေစီာာန�နှှင့််�အပွဲင့်�မို�ာ�၏ �ဆို�ဘဲကရေ�ဆိုု�င့်�ော

နှှင့််� အဖြ�ာ� ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ 

အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာုပွဲညီာစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� 

ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��

တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

အပွဲင့်�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� သာဘဲာ� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�၏ �ဆို�ဘဲကရေ�
ဆိုု�င့်�ော ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ� 
အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ 
ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��
နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��တု�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� 
အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေု� 
တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ယ်ဥးခြေကို��မုျား၊ �းမုျားစး�ပွာ� ဖွဲ့့ံပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုကိုးမုျားဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	ာ�သား�စာက်��မှား��နှာင်််	ာ�သား�စာက်��ဆိံင််ရှိ�	
ဆက််စာပုံ်အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��။		

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၏ အ�ဖြ��ံမိုှာ 
ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဘဲာသာာစီကရော�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ု�သာသာတဲင့်� တစီ��ပွဲါင့်��တညီ��ပွဲါ�င့်��နပြီးပွဲီ� ထုု��အဖြပွဲင့်� နှုတ�
ဆိုင့််�ကရေမို���သာာ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�၊ သာီ��င့်��မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုနှှင့််� ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု ဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�မိုှ
တစီ�ဆိုင့််� ၎င့်���ု�သာသာအာ� �ု�င့်�မိုာ�စီဖြ�င့်��အတဲကရေ� နညီ��လိမို��တစီ�ေပွဲ�လိညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဘဲာသာာစီကရော�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� အဓာုကရေအ�ေ�ပွဲါဆို�ံ�အ��ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� �ဖြပွဲာဆိုု�အသာ�ံ�ဖြပွဲု
သာညီ်� လိူဦး��ေမိုှာ အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� နညီ��ပွဲါ�ပြီးပွဲီ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�စီဲာမိုှာ �ပွဲ�ာကရေ�ကရေဲယူ�သာဲာ��တာ်မိုညီ်� အနှတောယူ�ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ��နေ
ပြီးပွဲီဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန�အတဲကရေ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မိုေေှုဘဲ� ဥပွဲမိုာဆိုု�ေ�သာာ� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ေယူူောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� 
အသာ�ံ�မိုဖြပွဲုပွဲါကရေ အ�ကရေ�အ��မို�ာ� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေ�လိ်ေှုပြီးပွဲီ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�စီနစီ�၌ ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်�လိညီ�� အလိာ�တူပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�အေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� စီကရော�ဖြပွဲန��န��ဆိုာင့်�မိုု ေယူူနှု�င့်�
ဖြ�င့်�� အစီေှုသာညီ်� ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာင့််�သာညီ�။ 

ဤအစီီအမိုံမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� ပွဲါ�င့်�
သာင့််�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဘဲာသာာစီကရော�စီ�ံတညီ�ေှု�သာာ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုုကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��ကရောင့်�� သာ�ကရေ�တဖြပွဲုော၌ မို�ာ�စီဲာ�ေီ��ပွဲါကရေ�
�စီသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�သာညီ� တန��တူညီီမိုာ တန�ဖွဲ့ု��ေှုသာညီ�ဟု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာကရေု� �လိ�စီာ�မိုု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� နညီ��ဟုန�တစီ�ေပွဲ�
ဟု� သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ �နာ���နှု�င့်�င့်ံ၏ ဆိုာမိုုအကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ‘ဆိုာမိုုဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� �နာ���ဘဲာသာာစီကရော�သာညီ� 
တန��တူညီီမိုာ တန�ဖွဲ့ု��ေှုသာညီ�။ ၎င့်��တု��ကရေု� တန��တူညီီမိုာ အ�လိ�ထုာ�သာတ�မိုှတ�ေမိုညီ�’ ဟု� အတုအလိင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ� (�နာ���
အစီု��ေ ၁၉၈၇ - အပွဲု�ဒီ� ၁(၅))။ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�
တင့်�ဖြ�င့်��  �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ� ��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�နှု�င့်�သာညီ� (ဤသာု�� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�ောတဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်� ပွဲါ�င့်�လိာ�စီေန� ��တု�ဆိုကရေ�သာင့််�ပြီးပွဲီ� ဤအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ� အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� �လိ်လိာဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အနကရေ�အဓာုပွဲါါယူ�တု��အာ� စီီမိုံ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� �လိ�စီာ�
လို�ကရေ�နာေမိုညီ�)။ နယူူဇိုီလိန�နှု�င့်�င့်ံတဲင့်� မိုာအု�ေီဘဲာသာာစီကရော� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီသာညီ� မိုာအု�ေီဘဲာသာာစီကရော� �ကရော�မိုေှင့်�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ပွဲညီာ�ေ�၊ တော�မိုာတမိုု လိကရေ�လိှမို��မိုီေေှု�ေ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�
ကရေ�်သာု�� အဖြ�ာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ဖြ�င့်�� ေှု�စီေန�အတဲကရေ� ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ဲင့််��ပွဲ�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲမိုာ
ဆိုု�ေ�သာာ� တော�ရှု�ံ��တာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� ဘဲာသာာဖြပွဲန�ဖြ�င့်��/စီကရော�ဖြပွဲန�ဖြ�င့်�� �န��ဆိုာင့်�မိုု
ကရေု� ေယူူအသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�သာညီ်�  ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� အလိဲန�အ�ေ�ပွဲါသာညီ�။ 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု�သာာ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�မိုဟု�တ�ဘဲ� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကုရေ� သာဲယူ��ု�ကရေ�အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်����ကရောင့််� သာဲယူ��ု�ကရေ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေန� 
ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��သာညီ�လိညီ�� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ 

၂၂
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ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၊ 

၂၈(၃) နှှင့််� ၃၀

အပွဲု�ဒီ� ၁၂

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 

အလိဲ�သာ�ံ�စီာ�ဖြပွဲု�ံေဖြ�င့်��မိုှ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�အတဲကရေ� တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိဖြဖွဲ့စီ�

�စီ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� မိုှတစီ�ဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စီ�

�စီ လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ တော�စီီေင့်��ကရော�နာ�ဲင့််� ေေှု�စီေမိုညီ�။ ၎င့်��

တော��ဲင့်�မို�ာ�တဲင့်�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ကရော�နာမိုုကရေု� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ တင့်�ဖြပွဲ

��ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ 

စီကရော�ဖြပွဲန��န��ဆိုာင့်�မိုု စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� ထုု

�ောကရေ��သာာ နညီ��လိမို��မို�ာ� စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အစီီအမိုံမို�ာ� 

ထုာ�ေှု�ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၈(၃)

၃။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� 

ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ေန�နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� 

��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၃၀

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 

၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� တာ�န�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

လိ�ပွဲ�သာာ��ေ�ော၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�၊ 

ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�၊ လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�

နှှင့််� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အေ ၎င့်��တု�� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�သာာ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� သာုေှုနာ�လိညီ��စီေန� အလို��င့်ှာ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော 

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� 

�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�ကရေု�ကရေ�ညီီ�သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

၂။ ဤသာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�

အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘဲာသာာဖြပွဲန� �ေ�သာာ�မိုု

မို�ာ�နှှင့််� လိူထု�မိုီဒီီယူာမိုှတစီ�ဆိုင့််� ထု�တ�ဖြပွဲန�အသာု�ပွဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 

အသာ�ံ����ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�၌ 
စီကရော�ဖြပွဲန��န��ဆိုာင့်�မိုု ေယူူ
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အ�သာ�စီုတ� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ဘဲာသာာစီကရော� အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုုကရေု� 
ထုုန��သာုမို��ေန�နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�
အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
မို�ာ�တဲင့်� တာ�န�ေှု��ကရောင့်�� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နာ�လိညီ�
ဖြ�င့်��ေှု�စီေန� နှု�င့်�င့်�ံတာ�မို�ာ�ကရေ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� 
‘လိူထု�ထုံ ဖြပွဲန��ကရော� အသာု�ပွဲ�
ဖြ�င့်��’ ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေ
မိုညီ�ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၃ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 

သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၊ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��

နှုတ�ခြွမိုကရေ���ကရေ�မို�ာ�၊ အ�တဲ�အ���မို�ာ�၊ စီာ�ေ�သာာ�ဖြ�င့်��စီနစီ�

မို�ာ�နှှင့််� စီာ�ပွဲမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ� အသာကရေ�သာဲင့်��ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ���

ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ 

လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၊ �နောမို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

အမိုညီ�နာမိုမို�ာ� သာတ�မိုှတ�ကရော ဤအမိုညီ�နာမိုမို�ာ�အတု�င့်�� 

���ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရော

ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုု

ဆိုု�င့်�ော စီညီ������တဲ�ဆို�ံ�ကရော�နာမိုုမို�ာ�မိုှ �ဖြပွဲာဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ နာ�လိညီ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ 

တင့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲာဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� အဖြပွဲန�အလိှန� နာ�လိညီ�နှု�င့်�

ေန� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ကရော 

လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ စီကရော�ဖြပွဲန��န��ဆိုာင့်�မိုု စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

အဖြ�ာ�သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� နညီ��လိမို�� စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

�နောမို�ာ�အတဲကရေ� 
ရှုု��ောအမိုညီ�နာမိုမို�ာ� 
အပွဲါအ�င့်� ဘဲာသာာစီကရော�
မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ� အသာကရေ�
သာဲင့်��ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ 
ဖွဲ့န�တီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� 
လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို���ပွဲ�ဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�
မို�ာ� အာ�လိ�ံ�တဲင့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ 
နာ�လိညီ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု�
လိညီ�� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ကရေ 
နာ�လိညီ�နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� 
စီကရော�ဖြပွဲန�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
အဖြ�ာ�လို�အပွဲ��သာာ နညီ��
လိမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�
ကရေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန� 
တာ�န�ေှု��ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ� 

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၅ ၁။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�မိုှာ စီပွဲုန�

ဘဲာသာာစီကရော� နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�မိုှာ အု�င့်�မိုာော၊ အာရှုု�နာ၊ ဘဲာအူ�ေ၊ �ဘဲစီီ

ရှုု�၊ ကရောနီ��ာနာ၊ ကရောဗီ�နနှု�၊ ကရောရှု�ဘဲာဘဲာ၊ ��ာကရေု�ဗု�၊ ��မီိုန�၊ 

အကရေ�စီီအကရေ�ဂ�ာ၊ ဂဲာောနီ၊ ဂဲာောစီူ�ီ၊ ဂဲာောယူူ၊ အီတု�နာမိုာ၊ လိီ

ကရေု�၊ မိုာ��ာဂ��ောအီ-ကရေယူ�လိာ�ါော၊ မိုာ��နီီေီ၊ မိုာရှုု�ပွဲါ၊ မိုု��ဟုနှု�

ကြီးထုီနီတာေီရှုု�၊ မိုု��ဟုနှု�အဂ�နာစီီယူာနှု�၊ မိုု��ေ�၊ မိုု��စီတန��၊ မိုု�ဗီမိုာ၊ 

ပွဲါကရော�ါော၊ ပွဲူ�ယူူေီနာ၊ �ကရေဲ�ဲာ၊ စီီေီယူု�နှု�၊ တာကရောနာ၊ တာပွဲီ

�ေ�ထု၊ တု�ရှုု�မိုု�နာ၊ အူရှုူ��ပီွဲါော၊ �ီ�န�ဟုာေကရေ���၊ ယူာမိုီနာ�ါ၊ ယူူ

ကရေီ၊ ယူူောကရောေီနှှင့််� ဇိုာမိုူကရေု� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

၂။ ဗဟုု�အမို� ုု �သာာ�အစီု��ေနှှင့််� ဌာာနဆိုု�င့်�ော အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� 

အနညီ��ဆို�ံ� တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော� နှှစီ�မို� ုု �ကရေု� 

အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။ တစီ���မိုှာ စီပွဲုန� ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ကရေ�န�

တစီ���ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ောတဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ� အာ�လိ�ံ�၏ 

သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုညီ်� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုေှု ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ 

အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုု၊ လိဲယူ�ကရေူ���ာ�မိုဲ�မိုု၊ အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�၊ လို�အပွဲ���ကရေ�

မို�ာ�နှှင့််� နှှစီ�ပြီး�ုုကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ကရော ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�

သာတ�မိုှတ�ေမိုညီ�။ အဖြ�ာ��သာာ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ 

အစီု��ေမို�ာ�သာညီ�  ၎င့်��တု��ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမို၏ လိကရေခဏ်ာေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ�

သာညီ်� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေန�လို�အပွဲ�

ပြီးပွဲီ� တစီ���မိုှာ စီပွဲုန�ဘဲာသာာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော��င့်� 
ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�သာညီ� 
တစီ���ထုကရေ�ပွဲု���ကရောင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

�ဒီသာနှတေဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုုအ�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ 
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� မိုဲမို��မိုံကရော 
�ဒီသာနှတေ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�
ဖြဖွဲ့င့််� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� လို�အပွဲ�
��ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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က်ိံလွှာ�ာီယ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၁၀ စီပွဲုန�ဘဲာသာာစီကရော�သာညီ� ကရေု�လိံဘဲီယူာ၏ တော��င့်� 

ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ တု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ 

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��

တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာ

စီကရော�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော��င့်� 
ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� 
တစီ���ကရေု�သာာ အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲု
�သာာ�လိညီ�� မိုတူညီီသာညီ်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ပွဲု�င့်�နကရေ�
နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၌ အဖြ�ာ� 
�ဒီသာနှတေ တော��င့်� 
ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

က်ိံစာတ်�ရှိီက်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၁

အပွဲု�ဒီ� ၇၆ စီပွဲုန�ဘဲာသာာစီကရော�သာညီ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ တော��င့်� 

ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� 

နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အာ� 

ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� မိုဲမို��မိုံဖြ�င့်��တု��ကရေု� စီီမိုံ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အာ� 
ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� မိုဲမို��မိုံဖြ�င့်��
တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ�ဟု� 
ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဖွဲ့င််လွှာနိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၇ ဖွဲ့င့်�လိန�နှု�င့်�င့်ံ၏ တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�မိုှာ ဖွဲ့င့်�

လိန� ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� ဆိုဲီဒီင့်� ဘဲာသာာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အဖြပွဲင့်� ရှုု��မိုာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�သာညီ�လိညီ�� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုတု��ကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အ�နဖြဖွဲ့င့််� 

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ� �ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� ဆိုာမိုု ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� 

အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

အကရေ�ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�၍ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေမိုညီ�။ 

တော��င့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� 
ဘဲာသာာစီကရော� တစီ���သာာ ေှု
�သာာ�လိညီ�� ဘဲာသာာ စီကရော�
မို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�ကရေု� 
�ဒီသာနှတေ �နောမို�ာ�တဲင့်� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�သာညီ�၊ 
ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ� 
�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ 
ဘဲာသာာစီကရော�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�သာညီ�။

က်င််ည်း�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၇ ၇။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၊ တော��င့်�ရှု�ံ�သာ�ံ� နှှင့််� အဖြ�ာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�

(၁) ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဘဲာသာာစီကရော�မိုှာ ကရေီစီဲာ

ဟုီလိီ ဘဲာသာာစီကရော� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

(၂) ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�

မိုှာ ကရေီစီဲာဟုီလိီ ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� အဂ�လိုပွဲ� ဘဲာသာာစီကရော� 

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

(၃) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� -

(ကရေ) ကရေင့်�ညီာဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�

စီ�ံလိင့်�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�၊

(�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၊ ကရေင့်�ညီာ လိကရေ�

ဟုန�ဖြပွဲ ဘဲာသာာစီကရော�၊ မို�ကရေ�မိုဖြမိုင့်�စီာနှှင့််� မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ� 

အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� အဖြ�ာ��သာာ ဆိုကရေ�သာဲယူ��ဖြပွဲာဆိုု��ေ� အသာဲင့်�

ပွဲ�ံစီံမို�ာ�နှှင့််� နညီ��ပွဲညီာတု��ကရေု� ဖွဲ့န�တီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� 

အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေမိုညီ�။ 

မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ 

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�

တင့်�ေန�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�

မို�ာ�ကရေု� တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

သာညီ�

ပုံီရှုး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၁၉ ပွဲီရှုူ�နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��သာညီ� မိုညီ�သာညီ်� အာဏ်ာပွဲု�င့်��ေှ��မိုှာကရေ�

တဲင့်�မိုဆိုု� စီကရော�ဖြပွဲန�အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ ၎င့်��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

စီကရော�ဖြပွဲန� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ဲင့််� အပွဲါ 

အ�င့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ

ောတဲင့်� ကုရေ�ယူ�ပုွဲ�င့်�ဘဲာသာာစီကရော� 

ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�သာညီ�
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ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၆(၁) 

နှှင့််� ၆(၂)

၆။ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�

၁။ ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�

မိုှာ �စီပွဲီဒီီ၊ �စီစီု�သာု�၊ �စီစီဲာနာ၊ �စီစီဲာတီ၊ ေှီဗန�ဒီါ၊ ဇိုစီ�ဆိုဲန�ဂါ၊ 

အာဖွဲ့ေုကရေန��စီ�၊ အဂ�လိုပွဲ�၊ အီစီီ�ဒီဘဲလိီ၊ အီစီီရှုုစီာနှှင့််� အီစီီဇိုူ�လိူ� 

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

၂။ ကရေွနှ��ပွဲ�တု��လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�

မို�ာ�သာညီ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုု �လိ�ာ်နညီ��လိာကရော 

အဆိုင့််�အတန�� ယူ�တ��လိ�ာ်လိာသာညီ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဤဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၏ အဆိုင့််�အတန��ကရေု� 

ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုမိုုကရေု� တု��ဖြမိုှင့််�ေန� လိကရေ��တဲ�ကရေ�ပြီးပွဲီ� 

ထုု�ု�ကရေ��စီမိုုမိုေှု�သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ��မိုှတ�

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဘဲာသာာစီကရော�
စီ�ံ တညီ�ေှုသာညီ်� 
သာ�ဘဲာသာဘဲာ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�
တင့်��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ထုု�ု�ကရေ�
�စီဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်� အစီီအမိုံ
မို�ာ� ��မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေု� တာ�န��ပွဲ� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ဖွဲ့င််လွှာနိ်၊

ဆ�မှာိ	ာ�သား�	

စာက်��		

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၃

အပွဲု�ဒီ� ၁ နှှင့််� ၄ အပွဲု�ဒီ� ၁

ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီ၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�သာညီ� ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �၏ ၎င့်��တု��

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� ထုုန��သာုမို��၍ 

ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီ

ေန� �ကရေပွဲ�မိုတ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အ�နဖြဖွဲ့င့််� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�

နှှင့််� အဖြ�ာ� အစီု��ေ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ� �ေှ��မိုှာကရေ�၌ ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််� နှှင့််� ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �၏ 

ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�

ကရော ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၏ 

တာ�န��တေူာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ

ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ေညီ�မိုှန����ကရေ�မိုှာ ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အ�နဖြဖွဲ့င့််� တော�မိုာတ�သာာ 

�ကရော�နာစီစီ��ဆို�ဖြ�င့်��နှှင့််� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အ�ကရေ�အ��မိုေှုဘဲ� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 

အမိုှန�တကရေယူ�ေှု�စီေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�အာ� သာီ�ဖြ�ာ�ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� မိုလို�အပွဲ�ဘဲ� ဆိုာမိုု

လိူမို� ုု �၏ ဘဲာသာာစီကရော� ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

အ�ု�င့်�အမိုာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီေန� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။   

ဥပွဲ�ဒီတစီ���လိ�ံ�ကရေု�
ဆိုာမိုုဘဲာသာာစီကရော�အာ� 
ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��
နှှင့််� အစီု��ေ လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�
တဲင့်� ဆိုာမိုုဘဲာသာာစီကရော� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အာ� ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� 
သာီ�သာန�် ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ယ်ဥးခြေကို��မုျား၊ �းမုျားစး�ပွာ� ဖွဲ့့ံပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုကိုးမုျားဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	အတ့်က််	မှာိ�င််ာ�သား�	စာက်��	
အသားံ��ေပုံ�ဖြိုးပုံီ�	၎င််�တ်ိံ�	ဓိကျေးလွှာ်နှာင်််	ကျေးလွှား�်ည်းီကျေးသား�	ပုံည်း�ကျေးရှိ�	ရှိရှိာိ��စာ��ပုံိံင််�့င်််က်ိံ	အက်�အက့်ယ််ကျေးပုံ�ပုံါ
သားလွှာ��။	

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု���နထုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အတဲင့်��ေှု လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ အဖြ�ာ��သာာ 
အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ �နာကရေ�တဲင့်� ကရေ�န�ေစီ���်�လိ်ေှုပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော လိူသာာ�အေင့်��အဖြမိုစီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��ေ� 
ညွှာန��ကရေုန��မို�ာ�တဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ကရေမိုာာတ�န��အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�အေ နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ�လိူမိုုအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း�ပွဲါကရေ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�တဲင့်� စီာတတ��ဖြမိုာကရေ�မိုု နှုန��ထုာ�သာညီ� အလိဲန�နညီ��ပွဲါ��နပြီးပွဲီ� ပွဲညီာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ� ေေှုဖြ�င့်��တဲင့်�လိညီ�� အကရေန�်အသာတ�ေှုသာညီ� (Hanemann 2005: 5)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� 
ပွဲညီာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ကရေ�အ���တဲ��လိ်ေှုပြီးပွဲီ� အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုှာ သာင့်��ကရော�ညွှာန�ဖြပွဲ�ပွဲ�ောတဲင့်� 
၎င့်��တု��နာ�လိညီ�ဖြ�င့်��င့်ှာ မိုစီဲမို��သာာသာညီ်� နညီ��ဟုန� (သာင့်��ကရော��ေ�နညီ��လိမို��) သာု��မိုဟု�တ� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု၍ သာင့်��ကရော�
�သာာ��ကရောင့််�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဗဟုု���ုပွဲ�ကရေု�င့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ� အစီု��ေကရေ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�သာညီ်� သာင့်�ရှုု��ညွှာန��တမို��မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ သာင့်�ယူူမိုုဆိုု�င့်�ော လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� 
သာမိုု�င့်����ကရောင့်��တု��ကရေု� ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ��လိ်ေှုသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� UNDRIP နှှင့််�
အညီီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ပွဲညီာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ� ��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� နှှင့််�/
သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ သာင့်�ယူူမိုုဆိုု�င့်�ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��နာ�လိညီ�သာညီ်� ဘဲာသာာစီကရော�
ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော�ညွှာန�ဖြပွဲ�သာာ ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

ပွဲညီာ�ေ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ� ေေှုသာင့််��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
စီပွဲ�လိ�ဉ်း��လိာပွဲါကရေ ပွဲညီာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိကရေ��တဲ�ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုနှှင့််� 
အ�လိ်အထုမို�ာ�မိုှ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�၊ အ�ေ�ကြီးကရေီ�ဆို�ံ�အ��ကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ စီီစီဉ်း�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�သာညီ�။ လိူမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်�ယူူေပွဲါကရေ သာင့်�ယူူနှု�င့်�စီဲမို��ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�မိုာ���ကရောင့်�� 
အ�ထုာကရေ�အထုာ�မို�ာ�ေှုပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� မိုူလိတန��အဆိုင့််�၌ မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််�သာင့်��ကရော��သာာ 
ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုကရော အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီ၌ ထုု�သာု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ� (Benson 2004)။ 
သာု��ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော��ပွဲ��သာာ ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�/တော��င့်�ရှု�ံ�သာ�ံ� 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော��ပွဲ�သာညီ်� ပွဲညီာ�ေ��နော၌ လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ� အစီာ�ထုု��ဖြ�င့်��ကရေု� မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�ဘဲ� 
အ��ကရောင့်��ေင့်��မိုှာ ထုု�သာု��အစီာ�ထုု��ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� �နာင့်�အနာဂတ�၌ ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� 
အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�အာ� ေယူူအသာ�ံ���ောတဲင့်� အ�ကရေ�အ��ကြုံကရေုံ�တဲ�နှု�င့်��သာာ��ကရောင့််� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� (အဂ�လိုပွဲ�ကရေ�်သာု��) နှု�င့်�င့်ံတကရော ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အာ� �လိ်လိာသာင့်�ယူူနှု�င့်�သာညီ်� 
အ�ဲင့််�အလိမို���ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အဆိုင့််�ဖြမိုင့််�ပွဲညီာ�ေ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ��နု�နှှင့််�အမိုာ ပွဲု�မိုု�၍ ဂလို�ဘဲယူ�လို�ကရေ�ဇို�ဖြဖွဲ့စီ�လိာသာညီ်� 
လိ�ပွဲ�သာာ��ဈ�ကရေဲကရေ�တဲင့်� အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�မိုုေေှုနှု�င့်�သာညီ်� စီဲမို��ေညီ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ 

၂၃
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နုို�င်းးငံ်းတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�နှိုင််းး နုို�င်းးငံ်းအလု�က်း သာဓက်မှျာ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၄ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ပွဲညီာသာင့်�

�ကရော�သာင့်�ယူူမိုု ဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုု နညီ��လိမို��မို�ာ�နှှင့််�

အညီီ ပွဲညီာ�ေ�စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသာင့်��ကရော��ပွဲ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ကရော ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ စီီစီဉ်း��ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� 

ပွဲညီာ�ေ�အဆိုင့််�မို�ာ�နှှင့််� အသာဲင့်�သာဏ္ဍိုာန�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� 

�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 

ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ ဖြပွဲင့်�ပွဲတဲင့်� �နထုု�င့်��ကရေသာူမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�

အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်�အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� �လိ�ာကရေ�ပွဲတ�ကရေု�ကရေ�ညီီပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော��သာာ ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� ေေှု

နှု�င့်��စီေန� ထုု�ောကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ပွဲညီာ�ေ�
စီနစီ�မို�ာ� ��မိုှတ� 
တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု 
အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� 
ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသာင့်�
ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�
�ပွဲ�သာညီ�

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၂၆၊ ၂၇၊ 

၂၈ နှှင့််� ၂၉

အပွဲု�ဒီ� ၂၆

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ�

�သာာ  ဖြပွဲညီ�သာူအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� တန��တူေညီ�တူ ပွဲညီာသာင့်��ဲင့််�

ေေှုနှု�င့်��ေ�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၂၇

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေန�အလို��င့်ှာ ပွဲညီာ�ေ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�

မိုုဖြဖွဲ့င့််� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�၍ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ကရော ဤသာု���ေ�ဆိုဲ�

ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��၊ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� 

နညီ��ပွဲညီာ၊ စီံတန�ဖွဲ့ု��စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အနာဂတ� �မိုာာ�မိုှန��ဆိုနှဒမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��

�ပွဲါင့်��စီညီ�� �ေ�ဆိုဲ�ေမိုညီ�။

၂။ ဩဇိုာေှုအာဏ်ာပွဲု�င့်�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ပွဲ�စီ�

�င့်�မို�ာ�အာ� �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ပွဲ�ေန�နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�အစီီအစီဉ်း�

မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� 

၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု ေှု�စီေန� အာမို�ံေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�

ကရော ၎င့်��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်�ပွဲါ�င့်�သာညီ်� တာ�န�မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�န 

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံ သာင့််��လိ�ာ�သာလို� အဆိုင့််�ဆိုင့််� 

လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�ေန� �ေှ�ရှုု�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

၃။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ပွဲညီာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ� နှှင့််� 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု

ကရော အဆိုု�ပွဲါ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�သာညီ� ဩဇိုာေှု

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� 
တန��တူညီီမိုာ အ�ဲင့််�အလိမို��
မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််�
လိကရေ�လိှမို��မိုီ ေယူူနှု�င့်��ေ� 
အစီု��ေမို�ာ�ကရေ တာ�န�ယူူ 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��၍ ၎င့်��တု��၏ 
သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�၊ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� သာင့်�ယူူမိုု
ဆိုု�င့်�ော လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 
သာင့််��လိ�ာ��လိ�ာကရေ�ပွဲတ�သာညီ်� 
ပွဲညီာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� 
�ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ကရော 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
မို�ာ�ကရေု� တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ပွဲညီာ�ေ� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််�
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အာဏ်ာပွဲု�င့်�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ကရော 

�ဖွဲ့ာ�ထု�တ���မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အနုမို်�ဆို�ံ� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 

ကရေု�ကရေ�ညီီေမိုညီ�။ လို�အပွဲ�သာညီ်� ေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �ထုာကရေ�ပွဲံ်

�ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၈

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��

တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော� သာု��မိုဟု�တ� 

၎င့်��တု���နထုု�င့်�ကရေ�င့်�လိညီ�ော အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်� အမို�ာ�ဆို�ံ�အသာ�ံ�ဖြပွဲု

�သာာ ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ေ�အဖွဲ့တ� သာင့်�ယူူနှု�င့်�ေန� 

အ�ဖြ�အ�နအေဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ ဤသာု��

သာင့်�ယူူေန� မိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ တာ�န�ေှု�သာာ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� 

၎င့်��ေညီ�မိုှန����ကရေ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံ

မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 

�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။

၂။ ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဘဲာသာာစီကရော� သာု��မိုဟု�တ� 

နှု�င့်�င့်ံ၏ တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အနကရေ� တစီ���ကရေု� 

���ာ�မိုဲ�ကရေ�င့်�လိညီ�စီဲာ တတ��ဖြမိုာကရေ�ကရေွမို��ကရေ�င့်�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� 

လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

၃။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� 

ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ေန�နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� 

��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၂၉

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု ��င့်� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 

မိုုမိုုတု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အသာု�ကရေ�အ�န��နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု ဖြပွဲညီ�သာူ

အသာု�ကရေ�အ�န��တဲင့်� တန��တူေညီ�တူ လိုပွဲ�ေှာ�ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��စီမိုညီ်� 

အ�ထုဲ�ထုဲ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� အတတ�ပွဲညီာမို�ာ� ဖြဖွဲ့န�်

���ပွဲ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� 

��မိုှတ�ထုာ�ေှု�သာာ ပွဲညီာ�ေ�၏ ေညီ�မိုှန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�ေ

မိုညီ�။

ပွဲံ်ပွဲု���န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ��မိုှတ� 
တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�၏ မိုု�င့်� 
ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသာင့်�
ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ‘နှု�င့်�င့်ံ�တာ�’ 
ဘဲာသာာစီကရော� �လိ်လိာ
သာင့်�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ�

အ�ဂ္ဂးင််တ်ီ�

နိ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၄

အပွဲု�ဒီ� ၇၅(၁၇) ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််� ေှု�စီေမိုညီ� - 

…

၁၇။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အာဂ�င့်�တီ�န� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

တု�င့်��ေင့်��သာာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာီ�ဖြ�ာ�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� ယူ�င့်�ကရေတညီ��ကရေ 

တညီ�ေှု��်မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

၎င့်��တု��၏ �ု�သာသာကရေု� �လိ�စီာ�မိုု ေှု�စီေန� နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�

နှှစီ�မို� ုု � အသာ�ံ���ပြီးပွဲီ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ ထုု�တဲ�ေ�သာာ ပွဲညီာ�ေ� ေေှု

ပွဲု�င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� အာမို�ံပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

ဘဲာသာာစီကရော�နှှစီ�မို� ုု � 
အသာ�ံ���ပြီးပွဲီ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ ထုု
�တဲ�ေ�သာာ ပွဲညီာ�ေ� ေေှု
ပွဲု�င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� အာမို�ံသာညီ�
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ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၇၈(၂)၊ 

၈၀(၂)၊ ၉၁(၂)၊ 

၉၅(၂)

အပွဲု�ဒီ� ၇၈

၂။ ပွဲညီာ�ေ�စီနစီ�တစီ���လိ�ံ�တဲင့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုတစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုု

�တဲ�ေ�သာာ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ ထုု�တဲ�ေ�သာာ၊ ဘဲာသာာစီကရော�စီ�ံ 

အသာ�ံ����သာာ ပွဲညီာ�ေ�ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော�ေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၈၀

၂။ ပွဲညီာ�ေ�သာညီ� ဗဟုု�အမို� ုု �သာာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ေှု တစီ�စီုတ�

တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��သာာ ဖြပွဲညီ�သာူတု�င့်��၏ စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုုနှှင့််� 

�ု�သာသာတု�� ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန�၊ 

�ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �တု�င့်��၊ 

တု�င့်��ဖြပွဲညီ�တု�င့်��၏ �ု�သာသာ နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုု ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲင့်�� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံအ�ကရော� နာ�လိညီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲညီ်�စီ�ံကြွကရေယူ��ဖြ�င့်��တု��

အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၉၁

၂။ အဆိုင့််�ဖြမိုင့််�ပွဲညီာ�ေ�သာညီ�  ယူဉ်း��ကရေ��မိုုတစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုု�တဲ�ေ

�သာာ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ ထုု�တဲ�ေ�သာာ၊ ဘဲာသာာစီကရော�စီ�ံ အသာ�ံ���

�သာာ ပွဲညီာ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ေညီ�မိုှန����ကရေ�မိုှာ အေညီ�အ��င့်��ဖြမိုင့််�မိုာ�

ပြီးပွဲီ� ပွဲညီာေှင့်�အဆိုင့််� ပွဲညီာေပွဲ�ဆိုု�င့်�ော ကရေွမို��ကရေ�င့်�တတ��ဖြမိုာကရေ�

မိုုေှု�သာာ လိူ�စီဲမို��အာ�အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� ဘဲကရေ�စီ�ံ 

တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� …

အပွဲု�ဒီ� ၉၅

၂။ တကရေကသာု�လိ��ကရေ�ာင့်��မို�ာ�သာညီ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ�

�ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ 

ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖြ�င့်��၊ ထုုန��သာုမို��

ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��၊ သာင့်�ယူူဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြဖွဲ့န�် ဖြဖွဲ့��ဖြ�င့်��တု��

အတဲကရေ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ ထုု�တဲ�ေပြီးပွဲီ� 
ဘဲာသာာစီကရော�စီ�ံ အသာ�ံ���
�သာာ ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� 
ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အာ� ဖြမိုှင့််�
တင့်��ပွဲ�ေန� 
တကရေကသာု�လိ��ကရေ�ာင့်��မို�ာ�ကရေု�
တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ာရှိ�ဇူးီ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၈

အပွဲု�ဒီ� ၂၁၀(၂) (၂) ပွဲ�ံမိုှန�မိုူလိတန��ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� �ပွဲ�တူဂီ ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� 

သာင့်��ကရော�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� သာင့်�ယူူ�ေ�နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု

��ကရောင့်�� အာမို�ံသာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� �ပွဲ�
တူဂီဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� 
သာင့်��ကရော��သာာ ပွဲ�ံမိုှန� 
ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� ေယူူဖြ�င့်��အဖြပွဲင့်� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�
နှှင့််� သာင့်�ယူူ�ေ�နညီ��
လိမို��မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ဲင့််�ေှု
��ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�

က်ိံလွှာ�ာီယ်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၁

အပွဲု�ဒီ� ၁၀ … ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�ေှု�သာာ 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၌ ပွဲညီာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုု �ပွဲ�အပွဲ�ောတဲင့်� 

ဘဲာသာာစီကရော�နှှစီ�မို� ုု � အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

ဘဲာသာာစီကရော�နှစှီ�မို� ုု � အသာ�ံ���

�သာာ ပွဲညီာ�ေ� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 

အာမို�ံသာညီ�
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ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၁ … နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ပွဲညီာ�ေ� ေေှုပွဲု�င့်��သာာ၊ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ ထုု�တဲ�ေပြီးပွဲီ� ဘဲာသာာစီကရော�နှှစီ�မို� ုု � အသာ�ံ���

�သာာ ပွဲညီာ�ေ�စီနစီ� ေေှုပွဲု�င့်��သာာ တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အထုူ� လိူမိုုနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော လိကရေခဏ်ာေပွဲ�

မို�ာ�၊ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��

စီဉ်း��စီာ�၍ ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

��ကရေ�မို�ာ�အာ� အ�လိ�ထုာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြဖွဲ့န�် ဖြဖွဲ့��ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�

�ပွဲ�ေမိုညီ�။

ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 
လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ပွဲညီာ�ေ�
စီနစီ� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံ
သာညီ�

ဖွဲ့င််လွှာနိ်၊

ဆ�မှာိ	ာ�သား�	

စာက်��	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၃

အပွဲု�ဒီ� ၃၂ အပွဲု�ဒီ� ၃၂ - စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အ��ကရောင့်��အောမို�ာ�တဲင့်� 

ဆိုာမိုု ဘဲာသာာစီကရော�၏ အဆိုင့််�အတန�� - 

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �၏ မိုူလိတန��နှှင့််� အလိယူ�တန�� ပွဲညီာ�ေ�၌ ၎င့်��

တု��၏ မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့်�် ပွဲညီာသာင့်�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ဆိုာမိုု

ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော�ညွှာန�ဖြပွဲဖြ�င့်�� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ဆိုာမိုု

ဘဲာသာာစီကရော�၏ သာင့်��ကရော�နှု�င့်�သာညီ်�၊ �လိ်လိာသာင့်�ယူူကရော 

ဒီီဂေီဘဲဲ��ေယူူနှု�င့်�သာညီ်� ဘဲာသာာစီကရော�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ���ကရေ� 

အဆိုင့််�အတန��အတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� အကရေ�ုံ��င့်�

သာညီ�။ 

�န်ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ (၃၆/၁၉၇၃) 

တဲင့်� ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �အ�နဖြဖွဲ့င့််� �န်ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု

ကရေု� ၎င့်��တု��၏ မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �၏ မိုူလိတန��နှှင့််� 
အလိယူ�တန�� ပွဲညီာ�ေ�အာ� 
မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ေေှု
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� 
၎င့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု
ဖြ�င့်��မိုှတစီ�ဆိုင့််� �န်
ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�
မိုုအထုု ����ထုဲင့်� အကရေ�ုံ��င့်�
�စီသာညီ�

ကျေးနိ�်ကျေးဝိသေ၊

ဆ�မှာိ	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၇

အပွဲု�ဒီ� ၃(၈) မိုညီ�သာူမိုဆိုု� ဆိုာမိုုဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသာင့်�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု

သာညီ�။ ဤဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�အာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ� �ဖွဲ့ာ���င့်��နှှင့််�

စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ����ထုဲင့်� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� ဘဲ�ေင့်�မိုင့်��ဖြမိုတ�ကရေ 

��မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��နှု�င့်�သာညီ�။

မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� 
ပွဲညီာသာင့်�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ကရေတုကရေ�တ�ဖြပွဲုသာညီ�

ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်၊

လွှားမှာု	ဖွဲ့းလွှာံ�ကျေးရှိ�	

ဆိံင််ရှိ�	

စာက်�ူေဖွဲ့�	

စာ�တ်မှာ်�

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၂၅ ၂၅။ လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�ဌာာနသာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အာ� 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တကရေကသာု�လိ��ကရေ�ာင့်��မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ��မိုဲ�ဆိုု�င့်�ော 

နညီ��ပွဲညီာ�ကရေ�ာင့်��မို�ာ�မိုှ လိကရေ�ေှု လိူမိုု ဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော

ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� �လိ်ကရေ�င့််� သာင့်��ကရော��ေ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� 

သာင့်�ရှုု�� ညွှာန��တမို��မို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လိညီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ေန� တု�ကရေ�တဲန��

နှု��ဆိုာ�မိုညီ�။ 

(ကရေ) ပွဲင့်�မိုသာင့်�ရှုု��မို�ာ�ကရေု� သာင့်��ကရော�မိုညီ်� ဖြပွဲညီ�နယူ�နှှင့််�အလို�ကရေ� 

မိုဲမို��မိုံနှု�င့်�ေန�အလို��င့်ှာ �ဖြပွဲာင့်��လိဲယူ�ဖြပွဲင့်�လိဲယူ�ဖြဖွဲ့စီ�ေန�နှှင့််� 

ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုုေှုေန� ဖြပွဲန�လိညီ� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

သာင့်�ရှုု�� ညွှာန��တမို��မို�ာ�နှှင့််� သာင့်��ကရော��ေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြပွဲု 

ပွဲစီစညီ��မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု�� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုု ေှု�သာာ အောမို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�

သာင့််�ပြီးပွဲီ� ယူင့်��တု��အာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ� ဖွဲ့န�တီ�ောတဲင့်� 

တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�အတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ��ေ� နညီ��လိမို��မို�ာ�နှှင့််� 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� နညီ��လိမို��မို�ာ� အ�ကရော� ဟုန���ကရေ�ညီီညီီ 

ထုုန���ကရေ�ာင့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�သာညီ�။ သာင့်�ရှုု��ညွှာန��တမို��မို�ာ� 

�ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ော၌ �န��ဆိုာင့်�မိုု�ပွဲ�အပွဲ�သာူမို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ� 

တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာင့််�သာညီ�။ 

ပွဲညီာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုု 
�ပွဲ�အပွဲ�ောတဲင့်� ဌာာ�န 
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လို�အပွဲ���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််�အလို�ကရေ� မိုဲမို��မိုံသာင့််�
ကရော ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဆိုု�င့်�ော 
ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုု ေှုသာင့််�
သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ယ်ဥးခြေကို��မုျား၊ �းမုျားစး�ပွာ� ဖွဲ့့ံပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုကိုးမုျားဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	အစာံအဖွဲ့့��မှား��၏	အကျေးေ���	လွှာံပုံ်င်နိ်�မှား��	(ရှုိံ�ရှိ�	
အသားက််ကျေးမှာ့�ဝိသေမှာ်�ကျေးက်း�င််�နိည်း်�လွှာမှာ်�မှား��)	အ��	ဆက််လွှာက််	က်းင်််သားံ��ပုံိံင််�့င်််က်ိံ	အက်�အက့်ယ််	ကျေးပုံ�
ပုံါသားလွှာ��။		

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ု�သာသာမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုနှှင့််� စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�အသာဲင့်�ပွဲ�ံစီံမို�ာ�၊ လိကရေ�မိုုပွဲစီစညီ�� ထု�တ�လိ�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ 
င့်ါ�ဖွဲ့မို��ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာစီ��တာစီု�ကရေ�ပွဲ� ုု �ဖြ�င့်��တု�� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏ ေပွဲ�တညီ�ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� အနီ�ကရေပွဲ�
ဆိုကရေ�နှာယူ��န�လိ်ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� လိူမိုု�ေ�အေ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ�ဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုမိုှ 
စီဲန�်�ဲာေဖြ�င့်��ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေပွဲါကရေ ၎င့်��တု��၏ ေပွဲ�တညီ� ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��လိ်မိုေှုဘဲ� ၎င့်��
တု��၏ အသာု�ကရေ�အ�န��ဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာ နှှင့််� လိူမိုု-စီီ�ပွဲဲာ��ေ� �ကရောင့်��မိုဲန�ဖွဲ့ူလိ�ံမိုုကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� သာဘဲာ�
ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� �ဖြမိုအ�ပွဲ� ၎င့်��တု�� အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�မိုုသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� 
အလိဲန�အမိုင့်��အ�ေ�ပွဲါပြီးပွဲီ� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု���သာာမိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ော၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� တစီု�ကရေ�မိုတ�မိုတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာင့််�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ဤမိုူ�ါဒီမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 
‘ထုုန��သာုမို�� �စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�’ ဆိုု�င့်�ော ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုုမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ော အသာကရေ��မိုဲ� 
�မို���ကရေ�ာင့်��နညီ��လိမို��မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်��နတတ�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲမိုာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အမို� ုု �သာာ�
ဥယူ�ာဉ်း�အတဲင့်��ေှု အပွဲင့်�တစီ�မို� ုု �အာ� ေုတ�သာုမို��ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� မိုှီ�ု� အာ�ထုာ�ေဖြ�င့်��တု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�
ေသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို� ုု �တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အမို�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဤအ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ�နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� 
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�သာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��
နညီ��လိမို��မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကုရေ� အကရောအကရေဲယူ� �ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော လိမို��ညွှာန�သာတ�မိုှတ�
မိုုသာညီ� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ ဦး�တညီ�လိမို����ကရောင့်��
တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ��မိုှတ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။

ဥပွဲမိုာ ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံတဲင့်� ၁၉၈၂ ��နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ၌ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�
ဆိုု�င့်�ော ကရေ�နဒီါပွဲဋ်ုညီာဉ်း�နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�အ�� ုု �ကရေု� ကရေ�နဒီါဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ပွဲါင့်��စီညီ����်သာညီ�။ ဤ
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� အပွဲု�ဒီ� ၃၅ ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ သာမိုု�င့်���င့်�စီာ��ုပွဲ�ဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ��သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤဥပွဲ�ဒီအာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�နဒီါတော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ေပွဲ�တညီ�ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တဲင့်� သာစီ���တ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အမို�
လို�ကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ����ထုဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ကရောကရေဲယူ�နှု�င့်���်သာညီ�။ တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�ကရေ ‘မိုူလိအ�ဲင့််�အ�ေ�အဖြဖွဲ့စီ� 
သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�ေန�အလို��င့်ှာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုတစီ�ေပွဲ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ်� မိုူလိအစီ�အဖွဲ့ဲ��၏ တစီ�မိုူကရေဲ�ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
အတဲကရေ� အဓာုကရေအ�ေ�ပွဲါ�သာာ အ�လိ်အထု၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� သာု��မိုဟု�တ� အစီဉ်း�အလိာနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�မိုုေှုသာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
မိုု ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�’ ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���်သာညီ� (ကရေ�နဒီါ တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ� ၁၉၉၅)။ 

ဤ�မို��ဲန��တဲင့်� �ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ေပွဲ�တညီ�ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�သာာမိုကရေ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� 
၎င့်��တု��အာ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲု�င့်�ဆုို�င့်�မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (�မို��ဲန�� ၂၆ ကရေု� 
�ကရေညီ်�ပွဲါ)။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိကရေ�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�နှှင့််� အနှ�ပွဲညီာသာညီ� ၎င့်��တု��အသာု�ကရေ�အ�န��အတဲကရေ� ဂ�ဏ်�ယူူဖွဲ့ဲယူ�၊ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၏သာ�ကရေ�တ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� �င့်��င့်ဲေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�လိာနှု�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
၎င့်��တု��၏ ေပွဲ�တညီ�ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� အာမို�ံကရောကရေဲယူ��ပွဲ�
ောတဲင့်� ရှုု��ောအနှ�ပွဲညီာနှှင့််� လိကရေ�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်��စီေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� 
ဤ လိကရေ�မိုု ပွဲစီစညီ��မို�ာ�၊ သာီ��င့်��မို�ာ�၊ အကရေမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�အာ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� 
တဲ�ဖွဲ့ကရေ�အာမို�ံ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဈ�ကရေဲကရေ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ထု�တ�ကရေ�န�မို�ာ�အတဲကရေ� မိုာတ
�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ပွဲု�မိုု�၍ ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� ဤယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�တဲင့်� မိုညီ�သာညီ�တု��ပွဲါ�င့်���ကရောင့်�� သာင့််��လိ�ာ��လိ�ာကရေ�ပွဲတ�
�သာာ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့််� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ သာတ�မိုှတ�ေန� လို�အပွဲ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဤသာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ� တု�င့်�ပွဲင့်�သာင့််�သာညီ�။ 

၂၄
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န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၂၃ ၁။ လိကရေ�မိုုပွဲညီာမို�ာ�၊ �ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� ေပွဲ�ေးာအ�ဖြ��ံ စီကရေ�မိုု

လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�၊ နုစီစဓာူ� အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်�� နှှင့််� အမို�လို�ကရေ�

ဖြ�င့်��၊ င့်ါ�ဖြမိုှာ�ဖြ�င့်��၊ �ထုာကရေ����ာကရေ�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ေုတ�သာုမို��

စီ��ဆိုာင့်��ဖြ�င့်�� အစီေှုသာညီ်� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာ လိ�ပွဲ�င့်န��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်�� နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ အမိုှီသာဟု�ကရေင့်��

စီဲာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာအ��ကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� 

သာတ�မိုှတ�ေမိုညီ�။ အစီု��ေသာညီ� သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�န

တု�င့်��တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော 

ထုု�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� �တာင့််�တင့်���ု�င့်�မိုာလိာပြီးပွဲီ� အဆိုင့််�ဖြမိုင့််�

တု��တကရေ�လိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �တာင့်��ဆိုု�လိာပွဲါကရေ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�

သာညီ်�အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��၌ သာင့််��လိ�ာ��သာာ နညီ��ပွဲညီာနှှင့််� 

ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ� အကရေူအညီီမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ကရေူညီီကရော ဤသာု�� 

အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ော

နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုလိကရေခဏ်ာမို�ာ�နှှင့််� �ေေှညီ�တညီ�တံ်

နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� သာာတူညီီမိုာသာညီ�် ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု၏ အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲ�ံတု��

ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ေပွဲ�တညီ� ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ�နှှင့််� 
ရှုု��ော စီီ�ပွဲဲာ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�
�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဤ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�
အတဲကရေ� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေ �တာင့်���ံလိာပွဲါကရေ 
�ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�ဖြ�င့်�� 
အပွဲါအ�င့်� ဆိုကရေ�လိကရေ� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်��စီေန� အလို��
င့်ှာ �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�ေန� 
လို�အပွဲ���ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ�သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၂၀ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ 

စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော စီနစီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�

တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��ေပွဲ�တညီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�ဖြ�င့်��

ဆိုု�င့်�ော နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံစီဲာ 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ော�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� 

အဖြ�ာ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

၂။ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်�� ေပွဲ�တညီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�

ဖြ�င့်�� ဆိုု�င့်�ော နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ��ံေသာညီ်� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� မိုာတ�လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ ကရေ�စီာ�

ဖြ�င့်��ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� စီနစီ�မို�ာ�
အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� 
ေပွဲ�တညီ�ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�နညီ��လိမို��မို�ာ�အာ� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 
ေပွဲ�တညီ� ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ� 
လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�
အာ� မိုလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်��စီေန� 
ပွဲုတ�ပွဲင့်��ံေပွဲါကရေ ဖြပွဲန�လိညီ�
ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
�ပွဲ�သာညီ�



195

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၉၇(၁) 

နှှင့််� (၂)

၁။ စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုကရေု� ေယူူ၍ ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��နှု�င့်�

ေန� အ�ဖြ��ံ လို�အပွဲ���ကရေ�မိုှာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� 

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု�သာု�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေန� အလို��

င့်ှာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ� အ�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ 

၎င့်��တု��ကရေု� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော ေညီ�ေးယူ���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုု-စီီ�ပွဲဲာ�

ဆိုု�င့်�ော ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန� အသာ�ံ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။  

၂။ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော ေညီ�ေးယူ���ကရေ�၏ အနကရေ�မိုှာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�၏ 

ေပွဲ�တညီ�ေှင့်�သာန�နှု�င့်��ေ�၊ ဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�နှှင့််� လိူမိုု-ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� ေင့်��ဖြမိုစီ�တစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဖြမိုတဲင့်�

ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ အေးယူ�အစီာ�အေ �သာ�င့်ယူ��သာာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုမို�ာ�တဲင့်�

ဖြဖွဲ့စီ��စီ လိူမို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေ �ေေှညီ� တညီ�တံ်နှု�င့်�သာညီ်� နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� 

အသာ�ံ���ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� မိုှတ�ယူူေမိုညီ�။ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော 

ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ောတဲင့်� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ 

စီံနှုန��မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ 
�ဖြမိုအာ� ရှုု��ောအေ အသာ�ံ�ဖြပွဲု
မိုုသာညီ� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� �တာင့်���ံေန�နှှင့််� 
ထုုန��သာုမို��ေန�အတဲကရေ� 
လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ အ�ဖြ��ံ 
အ��ကရောင့်��ေင့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

ဆ့ီဒါင််

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၇၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၇ ကရေ�န�သာဲယူ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� သာကရေ��မိုဲ�ပွဲညီာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

အ�ပွဲ� ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�၏ 

အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ�အတဲကရေ� 

သာီ�သာန�်သာာ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး� သာု��မိုဟု�တ� 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ���၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� ����ထုဲင့်�

ေန�အတဲကရေ� မိုညီ�သာညီ်�အ�ါမိုာ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� မိုေှု�စီေ။ 

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တန�ဖြဒီာ�ဒီသာ သာမိုင့်� �မိုဲ�ဖြမို�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� �ကရေပွဲ�မိုတ�ထုုန���ကရေ�ာင့်��သာညီ�။ 

ဆိုာမိုုလိူမို� ုု �၏ ရှုု��ော 
အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုု 
(တန�ဖြဒီာ�ဒီသာ သာမိုင့်� �မိုဲ�ဖြမို�
ဖြ�င့်��) ကရေု� ကရောကရေဲယူ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�ပြီးပွဲီ� အ�သာ�စီုတ�
အ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�
ေန� သာတ�မိုှတ�သာညီ�

ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၃ �ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အဖြပွဲန�အလိှန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��၊ 

စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုုနှှင့််� ပွဲစီစညီ��ဖွဲ့လိှယူ�ဖြ�င့်��တု��အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ

သာညီ်� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ ရှုု��ော 

ကရေ�န�ထု�တ�လိ�ပွဲ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ� 

ထုုန��သာုမို��၍ ဖြမိုှင့််�တင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�စီနစီ�တဲင့်� 

ပွဲါ�င့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ �ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� �ေေှညီ�

တညီ�တံ်နှု�င့်��သာာ �ဒီသာနှတေ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� မိုူ�ဘဲာင့်�နှှင့််�

အညီီ ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� ပွဲု�မိုု�

�ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန�အလို��င့်ှာ သာကရေ��မိုဲ�ပွဲညီာ �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော�

�ေ� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ေ� 

အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အာ� ကြီးကရေုုတင့်�ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��၊ 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� နှှင့််� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��တု��

တဲင့်� ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� နညီ��ပွဲညီာဆိုု�င့်�ောနှှင့််� 

ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ထုာကရေ�အပွဲံ် �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� ေယူူ

ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ လိ�ပွဲ�သာာ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီအေ �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�

သာညီ်� လိ�ပွဲ�သာာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ� အ�ပွဲ�စီ�

�င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ေယူူ�ံစီာ�နှု�င့်��စီေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 

အာမို�ံ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 
စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�လိ်အထုမို�ာ�
နှှင့််� ရှုု��ော ကရေ�န�ထု�တ�လိ�ပွဲ��ေ� 
လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�
ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ကရော 
ဖြမိုှင့််�တင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�
�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲင့်�မို 
စီီ�ပွဲဲာ��ေ�စီနစီ�တဲင့်� �င့်�
�ောကရေ�ပွဲါ�င့်�လို�ပွဲါကရေ 
ပွဲညီာေပွဲ�ဆိုု�င့်�ော �လိ်ကရေ�င့််�
သာင့်��ကရော��ပွဲ�မိုု ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ယ်ဥးခြေကို��မုျား၊ �းမုျားစး�ပွာ� ဖွဲ့့ံပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုကိုးမုျားဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	တ်ိံင််�ရှိင််�ကျေးဆ�မှား��နှာင်််	ရှုိံ�ရှိ�ဝိသေနိ်ကျေးဆ�င််မှာုမှား��အ��	အသားံ��ေပုံ�ေ�င််�	
အပုံါအဝိသေင််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	က်းနိ်�မှာ�ကျေးရှိ�ဆိံင််ရှိ�	အ�့င်််အကျေးရှိ�က်ိံ	အက်�အက့်ယ််
ကျေးပုံ�ပုံါသားလွှာ��။				

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ကရေ�န��မိုာစီဲာ�နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဟုူသာညီ�မိုှာ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိကရေ�လိှမို��မိုီ ေယူူနှု�င့်�ဖြ�င့်��ကရေု�
သာာ ဆိုု�လို�ေင့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု �ပွဲ�အပွဲ�ေန� (သာု��မိုဟု�တ� လိကရေ�လိှမို��မိုီ
ေယူူောတဲင့်� အဆိုင့်��ဖြပွဲ���ာ�မိုဲ��အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန�) �တေူာ�ေှုဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ ကရေ�န��မိုာစီဲာ�နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� 
ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန���လိ်ေှုပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ�လိညီ�� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေ�န��မိုာစီဲာ�နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� မိုဲမို��မိုံဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� ရှုု��ော တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�
နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� ကရေ�န��မိုာစီဲာ�နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�လိာင့်�ပွဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
��ကရောင့်�� သာီ�ဖြ�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်���ေ�သာာ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲု၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤအ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� 
�ဆို��ါ�မို�ာ�ကရေု� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�စဲီာကရေ ယူ�ံ�ကရေညီ�အာ�ထုာ��ကရေပြီးပွဲီ� ထုု��အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��သာညီ� အဆိုု�ပွဲါအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
အမို�ာ�ဆို�ံ� လိကရေ�လိှမို��မိုီေေှုနှု�င့်�သာည်ီ� အောမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�သာညီ� ဤအ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� ကရော
ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ��မိုှတ�ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု 
အစီီအစီဉ်း�တဲင့်� ဤအ�လိ်အထုမို�ာ� နှှင့််� �ဆို��ါ�မို�ာ�အာ� လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူနှု�င့်��အာင့်� ထုညီ်�သာဲင့်��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုေှု�စီေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
နှု�င့်�သာညီ�။ ဤ အ�လိ်အထုမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� �မို��ဲန�� 
၂၁ ကရေု�လိညီ�� �ကရေညီ်��စီလို�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� စီူ�စီမို���လိ်လိာဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူအတဲကရေ� 
�ဆိုာင့်�ယူူကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤသာညီ�တု��အတဲကရေ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� တန�ော 
တန���ကရေ�တု�� ေေှု�စီေန�အတဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေန�လိညီ�� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ� (အ�သာ�စီုတ�အ��ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� �မို��ဲန�� ၂၆ ကရေု� 
�ကရေညီ်�ပွဲါ)။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤအ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု�သာာ အာ�ကရေု��အာ�ထုာ�ဖြပွဲုေန� အတင့်��အဓာမိုာ သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� 
မိုဖြပွဲုသာင့််�ဘဲ� ၎င့်��တု��၏ဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေယူူ�ံစီာ�
နှု�င့်��စီေန� အာမို�ံ�ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ တစီ��ါတေံတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ အဆိုင့််��အာကရေ� ဆိုန��သာစီ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��နညီ��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� �လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� ေေှုနှု�င့်��စီေန� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� ဂူယူူနာေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ေ�ော �န�ကြီးကရေီ�ဌာာနကရေ လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�နှှင့််� 
ကရေ�န��မိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဦး�စီီ�ဌာာန တစီ�ေပွဲ�ကရေု� သာီ�ဖြ�ာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်ပြီးပွဲီ� ၎င့်��ဌာာနသာညီ� ဂူယူူနာေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အာ� တ�ံ�ဖြပွဲန��ဖြဖွဲ့ေှင့်����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ အဆိုင့်��ဖြပွဲ���ာ�မိုဲ��စီ
ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ�။ ၎င့်��ဦး�စီီ�ဌာာနသာညီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�
အာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာမို�ံအစီီအစီဉ်း� (NIS) နှှင့််� သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�ပွဲင့်�စီင့်��ထုာကရေ�ပွဲံ်��ကရေ�အစီီအစီဉ်း�အေ ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ေှုသာညီ်� အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� �လိာာကရေ�ထုာ�ောတဲင့်� အကရေူအညီီ�ပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�နှှင့််� လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�
ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� ဦး�တညီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�။ ဦး�စီီ�ဌာာန အောေှုမို�ာ�သာညီ� အုမို�တဲင့်��အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုု၊ လိုင့်�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော 
အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုု၊ လိ�ပွဲ�သာာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ�၊ လိူကရေ�န�ကရေူ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဂူယူူနာေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� 
သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� အဖြ�ာ�အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ� နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�အာ� စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အစီီေင့်��ံ
တင့်�ဖြပွဲဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�အတဲကရေ�လိညီ�� တော�ဥပွဲ�ဒီစီု��မိုု���ေ� အောေှုမို�ာ�၊ လိူမိုုကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ေ� �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန 
အောေှုမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲတ�သာကရေ�ပွဲါ�င့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ�။ ဤ�ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီမိုုမို�ာ�ကရေု� �ဂ�ာ်
�တာင့်��ဖြပွဲညီ�သာူ��ဆို�ရှု�ံနှှင့််� ထုုန��သာုမို��ပွဲ�်ဖြပွဲင့်��ေ�ဌာာနမို�ာ� (အကရေ�ဉ်း���ထုာင့်�နှှင့််� လိူင့်ယူ�ထုုန��သာုမို��ပွဲ�်ဖြပွဲင့်��ေ��ကရေ�ာင့်��မို�ာ�) ေှု လိူ
ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� အတဲကရေ�ပွဲါ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�သာညီ�။ ဦး�စီီ�ဌာာနသာညီ� ကရောလိဆိုု�င့်��၍ �မိုဲ�စီာေင့်��မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ဖြ�င့်��ကရေု�လိညီ�� ���ာ�မိုဲ��စီေန� 
ကရေူညီီ�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�သာညီ� (ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ေ�ော �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန၊ ဂူယူူနာ n.d.)။ 

၂၅
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န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

ILO 

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�	

၁၆၉

၁၉၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၂၅ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ေေှုနှု�င့်�သာညီ်� အဖြမိုင့််�

ဆို�ံ��သာာ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေ�န��မိုာ�ေ�

အဆိုင့််�အတန��ကရေု� ေယူူနှု�င့်�ေန�အလို��င့်ှာ အစီု��ေသာညီ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ 

ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ေေှု�စီေန� အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�၊ 

သာု��မိုဟု�တ�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�တာ�န�ယူူမိုုနှှင့််� 

ထုုန����ုပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ထုု�ကရေ�်သာု�� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ကရော 

�ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ�သာညီ်� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ� 

�ထုာကရေ�ပွဲံ်ေမိုညီ�။

၂။ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�သာညီ� အတတ�နှု�င့်�ဆို�ံ� ေပွဲ�ေးာ

အ�ဖြ�ဖြပွဲုဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ ၎င့်���န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုဖြဖွဲ့င့််� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေမိုညီ�

ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ပွဲထု�ီ

အ�နအထုာ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�န

မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ကြီးကရေုုတင့်�ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��မို�ာ�၊ ကရေ�

သာမိုုအ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်���ဆို�တု��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��

စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

၃။ ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုစီနစီ�အတဲကရေ� သာင့်�တန���ပွဲ�

ဖြ�င့်��နှှင့််� အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��မို�ာ�တဲင့်� �ဒီသာ�ံ ကရေ�န��မိုာ�ေ�

�န�ထုမို��မို�ာ�အာ� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ အ�ဖြ��ံကရေ�န��မိုာ�ေ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုကရေု� အဓာုကရေထုာ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� အဖြ�ာ�

ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု အဆိုင့််�မို�ာ�နှှင့််�လိညီ�� �ု�င့်�မိုာ�သာာ

��တု�ဆိုကရေ�မိုုမို�ာ�ေှုေမိုညီ�။

၄။ ဤကရေ�်သာု���သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�

�သာာ လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�

နှှင့််� အတူတကရေဲ ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်� အတု�င့်��အတာ
အထုု အသာု�ကရေ�အ�န��
အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ �ဒီသာနှတေ 
အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��ကရော ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�
ထုာ��သာာ ဖြပွဲညီ်�စီ�ံလိ�ံ�လိာကရေ�
သာညီ်� ကရေ�န��မိုာ�ေ� 
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ေန� 
အစီု��ေမို�ာ�ကရေု� တာ�န��ပွဲ� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၂၄ ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အ�ေ�ကြီးကရေီ� 

�ဆို�ဘဲကရေ��င့်�ပွဲင့်�မို�ာ�၊ တုေစီာာန�မို�ာ�နှှင့််� တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�

အာ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ော

တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ 

ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�

ထုုန��သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�

မို�ာ�သာညီ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု ကရေင့်��စီဲာ ေယူူ

�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ေှုသာညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� ေနှု�င့်�စီဲမို��သာညီ်� 

အဖြမိုင့််�ဆို�ံ��သာာ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော 

ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုကရေု� တန��တူညီီမိုာ ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� တု��တကရေ�မိုု

အဆိုင့််�ဆိုင့််�ဖြဖွဲ့င့််� အဖြပွဲညီ်�အ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�

�ေ�ကရေု� �ေှ�ရှုု၍ လို�အပွဲ��သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ� ��မိုှတ�

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ရှုု��ော တု�င့်��ေင့်���ဆို�
မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ� 
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေယူူ�ံစီာ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ� 
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�
အာ� တု��တကရေ�မိုုအဆိုင့််�ဆိုင့််�
ဖြဖွဲ့င့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�
ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�ကရေု� 
တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ� 
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ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၄၂(၂) ၂။ ရှုု��ောတု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��တဲင့်� သာဘဲာ��ဆို�

ပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဆို�ဘဲကရေ��င့်� ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�အာ� 

စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ� မိုှတ�တမို��တင့်�ဖြ�င့်��၊ နှှင့််� ဤ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ

မို�ာ�ကရေု� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� လိကရေ�ဆိုင့််� 

ကရေမို��လိာ�သာာ သာမိုု�င့်���င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု အဖြဖွဲ့စီ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ဆို��ါ�
မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ သာုေှုပြီးပွဲီ�
ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�အာ� 
အ��ကရေ�အလိကရေ�စီ�စီညီ��ဖြ�င့်�� 
အပွဲါအ�င့်� ရှုု��ော တု�င့်��ေင့်��
�ဆို�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၃၂ ကရေ�န��မိုာ�ေ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ အာမို�ံ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ်� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�တစီ��� ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� �ေေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ အစီာ�အစီာ ေေှုပွဲု�င့်�

�ဲင့််�၊ ပွဲညီာ�ေ� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ အာ�ကရေစီာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ 

အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ 

ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််�ညီီညွှဲတ��သာာ သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်� ေေှုပွဲု�င့်�

�ဲင့််�နှှင့််� �ကရောင့်��စီဲာ အသာကရေ�ေှင့်��နထုု�င့်�မိုုအတဲကရေ� 

အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီ�သာာ အဖြ�ာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 

အပွဲါအ�င့်� အဖြ�ာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��

သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�

�နသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ 

ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်� ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမို�ာ� ��မိုှတ�

ဖြ�င့်��၊ အဓာုကရေ အ�ေ�ပွဲါ�သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ� �စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု၊ လိုင့်�

ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််� မို� ုု �ဆိုကရေ�ပွဲဲာ�ကရေ�န��မိုာ�ေ� တု��ကရေု� 

ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�နှှင့််� 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� မိုညီ�သာူမိုဆိုု� အပြီးမို�တမို�� အ��နု�မိုီေယူူနှု�င့်�

�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�သာညီ်� နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� 

အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�။

နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� 
�ယူဘဲ�ယူ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပြီးပွဲီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�
ကရေု� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ေန� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ မိုူ�ါဒီမို�ာ� 
��မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ်� တာ�န�ေှု
��ကရောင့်�� သာတ�မိုှတ�သာညီ�

က်င််ည်း�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� 

၄၃(၁ကရေ)

(၁) လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တု�င့်��သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ေေှု

�ံစီာ�နှု�င့်�သာညီ� -

(ကရေ) ေစီဲမို��နှု�င့်�သာညီ်� အဖြမိုင့််�ဆို�ံ��သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ�

အဆိုင့််�အတန��ကရေု� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ဤတဲင့်� မို� ုု �ဆိုကရေ�ပွဲဲာ�

ကရေ�န��မိုာ�ေ� �စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု အပွဲါအ�င့်� ကရေ�န��မိုာ�ေ�

�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� 
�ယူဘဲ�ယူ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

မှာက််ဆီက်ိံ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂(�)(၃) ၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ�စီနစီ� ခြုံ�ုံင့်�ံမိုုအတု�င့်��အတာကရေု� 

����ထုဲင့်�ဖြ�င့်��၊ တု�င့်��ေင့်���ဆို�ကရေု� �ကရောင့်��စီဲာ အသာ�ံ���ဖြ�င့်��နှှင့််� 

အစီာ�အစီာဆိုု�င့်�ော အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�

မို�ာ�အတဲကရေ� အာဟုာေဖြပွဲညီ်��ေ� အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�

ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ� �စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�

အာ� ထုု�ောကရေ�စီဲာ လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူနှု�င့်��စီေန� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��ပွဲ�

ေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� 
�ကရောင့်��စီဲာ အသာ�ံ���ဖြ�င့်�� 
အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ� 
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော 
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�
နှှင့််� ဤ �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ပွဲု�မိုု�
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ အကရေ�ုံ��င့်�
�အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� 
တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၂ �ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�အာ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�မိုုေှု�သာာ အဖြပွဲညီ်�အ� 

ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု စီနစီ�ကရေု� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ော တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� 

တဲ�ဖွဲ့ကရေ�သာ�ံ� ကရေ�သာ�ေ� အသာဲင့်�နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ဇိုီ�ကရေ�င့််��တ�

ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််�အညီီ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

အဖြပွဲညီ်�အ� ကရေ�န��မိုာ�ေ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု စီနစီ�မို�ာ�အာ� 
ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်�သာညီ်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အထုူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ဤစီနစီ�
သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
�ဆို��ါ�မို�ာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့ကရေ�သာ�ံ� 
ကရေ�သာ�ေ� အသာဲင့်�နညီ��
လိမို��မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ေမိုညီ�ဟု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ယ်ဥးခြေကို��မုျား၊ �းမုျားစး�ပွာ� ဖွဲ့့ံပြီးဖုွဲ့��တုို��တိုကိုးမုျားဆု�င်းးရာ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��မှား��၏	ရှုိံ�ရှိ�	အသားိပုံည်း�နှာင်််	ရှုိံ�ရှိ�	ဓိကျေးလွှာ်
ဆိံင််ရှိ�	ကျေးဖွဲ့�်ထံတ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ�မှာုမှား��အကျေးပုံ�	ဉာ�ဏာပုံစာစည်း်�မှားပုံိံင််�့င်််က်ိံ	အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ပုံါသားလွှာ��။				

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� (�မို��ဲန�� ၂၁) ကရေု� ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာ�စီေန�အလို��င့်ှာ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�အာ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ဖြဖွဲ့င့််� �ကရေ�ာ�ထုာကရေ��နာကရေ��ံ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲ�ံေုပွဲ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� မိုညီ�သာု�� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�၊ အ�� ုု ��သာာဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ပွဲ�ံတူပွဲဲာ�သာညီ�တု��အ�ပွဲ� ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေန� ဤ
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� တန�ဖွဲ့ု��ေှုပြီးပွဲီ� �ဈ�ကရေဲကရေ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�နုှ�င့်�သာညီ်� အလိာ�အလိာေှု�သာာ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တနှှင့််� ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုုအေ ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုမို�ာ�ကရေု� မို�ာ�ဖြပွဲာ�ကြွကရေယူ��စီဲာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ကရေသာညီ�။ ဤ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တတဲင့်� 
�ဆို�ဘဲကရေ��င့်�အပွဲင့်�မို�ာ�ကရေု� နာ�လိညီ�မိုုနှှင့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံ�န�်�ဲ��ေ� နညီ��စီနစီ�မို�ာ�၊ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�၏ 
တညီ��နောနှှင့််� စီနစီ�တကရေ� အသာ�ံ���မိုုနညီ��လိမို��မို�ာ� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ အမို�ာ�အဖြပွဲာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� 
၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ လိကရေ�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�၊ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုုမို�ာ�နှှင့််� 
အဖြ�ာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှု�ကရေသာညီ�။ ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ယူင့်��မိုှတစီ�ဆိုင့််� �င့်��င့်ဲေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်�� နှှစီ�မို� ုု �စီလိ�ံ�အတဲကရေ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ 
ေင့်��ဖြမိုစီ�တစီ��� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုုအေ ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုမို�ာ�အာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီ��ပွဲါင့်��
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုကရေု� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌လိညီ�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�
နှု�င့်�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� အတုတ�ကရောလိ၌ ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ��ံေမိုု မို�ကရော�ဏ် ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��လိ်ေှု��်ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ထုာကရေ�ကရေူမိုုမို�ာ�အတဲကရေ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တန�ောတန���ကရေ� တစီ�စီ�ံတစီ�ောမို
ေေှုဘဲ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ကရေ ဤအသာုပွဲညီာဗဟု�သာ�တမို�ာ�ကရေု� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �မိုာင့်�ပွဲု�င့်�စီီ�ဖြ�င့်�� �ံေသာညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�သာာဓာကရေမို�ာ�
ေှု��်သာညီ�။ ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုုအေ ဖွဲ့န�တီ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုုမို�ာ�အာ� ၎င့်��
တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ�ပွဲု�င့်�ဆုို�င့်��ဲင့််�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ��ံ��်ေသာညီ်� ဤသာု���သာာ သာမိုု�င့်���င့်��� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� ဖြပွဲန�လိညီ�
ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်�� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��ပွဲါ�င့်��စီေန� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီကရေု� ����ထုဲင့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����်ပြီးပွဲီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

ဇူးီဝိသေမှား�ိ�စာံ�	

မှား�ိ�က့်�ဆိံင််ရှိ�	

က့်နိ်ဗင််�ရှိာင််�

၁၉၉၂

အပွဲု�ဒီ� ၈(ညီ) (ညီ) ဇိုီ�မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� နှှင့််� �ေေှညီ�

တညီ�တံ်နှု�င့်�စီဲာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��အတဲကရေ� ဆိုီ�လိ�ာ�အ�ေ�ပွဲါသာညီ်� 

ရှုု��ော ဘဲ��နထုု�င့်�မိုု ပွဲ�ံစီံမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ်� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� �ဒီသာ�ံ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ အသာုပွဲညီာ 

ဗဟု�သာ�တ၊ ဆိုန��သာစီ�တီထုဲင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� 

�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာကရော ထုုန��သာုမို�� �စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဤ 

အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ ဆိုန��သာစီ�တီထုဲင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထု

မို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုနှှင့််� ပွဲါ�င့်�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုတု��ဖြဖွဲ့င့််� ဤသာညီ�တု��အာ� ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ 

လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်�� နှှင့််� ဤသာု���သာာ 

အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ ဆိုန��သာစီ�တီထုဲင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထု

မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ေေှုလိာ�သာာ အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�

ကရေု� သာာတူညီီမိုာ �ဲ����ံစီာ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

ဇိုီ�မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ� နယူ�ပွဲယူ�မိုှ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ ဆိုန��
သာစီ�တီထုဲင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� 
အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� 
လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� အသာ�ံ���မိုု
မို�ာ�မိုှ ေေှုလိာသာညီ်� 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� �ဲ���
�ံစီာ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

၂၆
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ဌာ�ကျေးနိ	

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�မှား��၏	

ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာု

နှာင်််	ဉာ�ဏာ

ပုံစာစည်း်�	အ�့င်််	

အကျေးရှိ�မှား��

ဆိံင််ရှိ�	

မှာ�တ်�တ့်�		

ကျေး�က်ည်း�	

စာ�တ်မှာ်�

၁၉၉၃

အပွဲု�ဒီ� ၂.၁၊ ၂.၂ 

နှှင့််� ၂.၄

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�သာညီ� မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ� 

��မိုှတ�ောတဲင့်� -

၂.၁ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်

ထု�ံ�တမို��ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တမို�ာ�ကရေု� �စီာင့််��ေှာကရေ�

ကရောကရေဲယူ�သာူ ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ အဆိုု�ပွဲါ အသာုပွဲညီာ 

ဗဟု�သာ�တကရေု� ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြဖွဲ့န�် ဖြဖွဲ့��မိုုအာ� ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��

တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

၂.၂ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ အသာစီ��သာာ 

အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တကရေု� ဖွဲ့န�တီ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ေှု��ကရောင့်�� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

…

၂.၄ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� ဉာာဏ်

ပွဲစီစညီ��ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��အာ� ဖွဲ့န�တီ���်သာူမို�ာ�

ကရေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� လိကရေ��ံေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�သာညီ� ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တကရေု� ကရောကရေဲယူ� 
�စီာင့််��ေှာကရေ�သာူဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� ဉာာဏ်
ပွဲစီစညီ��ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အေ ဤ အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တကရေု� ဖြဖွဲ့န�် ဖြဖွဲ့��မိုုအာ� 
၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ထုုန����ုပွဲ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

UNDRIP

၂၀၀၇

အပွဲု�ဒီ� ၁၁ နှှင့််� 

၃၁

အပွဲု�ဒီ� ၁၁

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�အသာကရေ�သာဲင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤ

တဲင့်� အတုတ�၊ ပွဲစီစုပွဲါန�နှှင့််� အနာဂတ� ကရောလိသာ�ံ�ပွဲါ�၌ ဖွဲ့န�တီ�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�(��်)သာညီ်� �ေှ��ဟုာင့်��သာ��တသာနဆိုု�င့်�ောနှှင့််� 

သာမိုု�င့်���င့်� �နောမို�ာ�၊ �ေှ��ဟုာင့်��ပွဲစီစညီ��မို�ာ�၊ ဒီီဇိုု�င့်��မို�ာ�၊ 

အ�မို��အနာ�ပွဲဲ�မို�ာ�၊ နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�နှှင့််� မို�ကရေ�ဖြမိုင့်��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုနှှင့််� 

ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုဆိုု�င့်�ော အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ောမို�ာ�

နှှင့််� စီာ�ပွဲတု��ကရေ�်သာု���သာာ ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�အာ�  ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို���ဲင့််�၊ ကရော

ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ဲင့််�နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�

သာညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� 

�ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ� 

�တာင့်���ံဖြ�င့်�� မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�

လိ�ကရေ� ယူူ�ဆိုာင့်�သာဲာ�ဖြ�င့်���ံေသာညီ်� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော၊ ဉာာဏ်ဆိုု�င့်�ော၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� �ုညီာဉ်း�

�ေ�ော ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေ�စီာ�မိုုကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�

�ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ထုု�ောကရေ��သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ� လိ�ပွဲ�နညီ��

ယူနှတော�မို�ာ� ��မိုှတ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။  

အပွဲု�ဒီ� ၃၁

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� လိူ�စီဲမို��အာ�နှှင့််� မို� ုု �ဗီဇို

ဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ မို� ုု ��စီ်မို�ာ�၊ �ဆို��ါ�မို�ာ�၊ သာစီ�ပွဲင့်�

ပွဲန��မိုန� တုေစီာာန�မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ 

ဗဟု�သာ�တမို�ာ�၊ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို�� နှုတ�ခြွမိုကရေ���ကရေ�မို�ာ�၊ စီာ�ပွဲမို�ာ�၊ 

ဒီီဇိုု�င့်��မို�ာ�၊ အာ�ကရေစီာ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော ကရေစီာ�နညီ��မို�ာ�၊

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ‘ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဉာာဏ်
ဆိုု�င့်�ော၊ ကရေု��ကရေဲယူ� ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု
ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော 
ပွဲစီစညီ��မို�ာ�’ နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 
ကြီးကရေုုတင့်� အသာု�ပွဲ�၍ 
လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာ 
ထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� (FPIC) 
ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုု
မို�ာ�အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ��သာာ 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�
မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�
ကရေ�စီာ��ပွဲ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�
ကရေု� တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 
အ�မိုဲအနှှစီ�နှှင့််� အသာုပွဲညီာ 
ဗဟု�သာ�တကရေု� ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� 
နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��
အာ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ�� အဖြဖွဲ့စီ� 
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ�  
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မို�ကရေ�ဖြမိုင့်��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ� �ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုဆိုု�င့်�ော 

အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ောမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

အ�မိုဲအနှှစီ�၊ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုု

�ု�သာသာ �ဖွဲ့ာ�ကရေ���မိုုမို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ သာုပွဲါံဆိုု�င့်�ော၊ နညီ��ပွဲညီာ

ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� 

အဆိုု�ပွဲါ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအ�မိုဲအနှှစီ�၊ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ

နှှင့််� ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာ �ဖွဲ့ာ�ကရေ���မိုုမို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ 

ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ကရော ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ 

ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

�စီဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��

ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��

အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေ

မိုညီ�။

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၀(၂၊

၁၁)၊ ၄၂၊ ၃၀၄ 

(၂၊၃)

အပွဲု�ဒီ� ၃၀

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု မိုူ�ဘဲာင့်�ကရေု� မို�ကရေ�ာ�လိဲန��စီ

ဘဲ�၊ ဤ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� မိုဆိုန�်ကရေ�င့်�ဘဲ�၊ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�

မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �

မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု

သာညီ� -

…

၁၁။ ၎င့်��တု��၏ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ သာုပွဲါံနညီ��စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� 

သာင့်�ယူူမိုုမို�ာ� အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��အာ� အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲု

ဖြ�င့်��၊ ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဉာာဏ်

ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၄၂

၁။ တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�၏ �တဲ����ရှုုဖြမိုင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�မိုှ 

ဖွဲ့န�တီ� �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�လိာ�သာာ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� အသာုပွဲညီာ 

ဗဟု�သာ�တနှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖြ�င့်��၊ 

ရှုု��ောတု�င့်��ေင့်���ဆို�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�သာဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�၊ �လိ�စီာ�

မိုုေှု�စီေန�၊ အသာ�ံ���ေန�နှှင့််� သာ��တသာနဖြပွဲုေန�မိုှာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 

တာ�န�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

၂။ ရှုု��ောတု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��တဲင့်� သာဘဲာ��ဆို�

ပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဆို�ဘဲကရေ��င့်� ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�အာ� 

စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ� မိုှတ�တမို��တင့်�ဖြ�င့်��၊ နှှင့််� ဤ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ

မို�ာ�ကရေု� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� 

လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��လိာ�သာာ သာမိုု�င့်���င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဉာာဏ်

ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု အဖြဖွဲ့စီ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု�� ပွဲါ�င့်�

သာညီ�။  

ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု 
ဆိုု�င့်�ော စီ��ပွဲါင့်�� အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ�

ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ 
တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� 
အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� 
သာ��တသာနဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ေင့်��နှှီ�
ဖြမိုှုပွဲ�နှှံဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�
ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေု� တာ�န��ပွဲ� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၃၀၄

၂။ �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ�ံ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� �ကရေ��ေးာမို�ာ�သာညီ� 

�အာကရေ�ပွဲါ �ဲ���ကရေ�င့််�သာ�ံ��သာာ အ�ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�

ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ� - 

…

၃။ မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောတု�င့်��ေင့်���ဆို�တု��

နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တမို�ာ�ကရေု� စီ��ပွဲါင့်�� ဉာာဏ်

ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုအဖြဖွဲ့စီ� ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��နှှင့််� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� 

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အီကျေးက့်ကျေးဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၇(၁၂) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၊ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၊ လိူမို� ုု �

မို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� လိူ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�၊ ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�၊ 

��ကရေညီာစီာတမို��မို�ာ� နှှင့််� အဖြ�ာ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော 

စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ �အာကရေ�ပွဲါ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ အာမို�ံ

သာညီ� -

…

(၁၂) ၎င့်��တု��၏ သာုပွဲါံ၊ နညီ��ပွဲညီာနှှင့််� ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� 

အ�ဖြမိုာ�အဖြမိုင့်�မို�ာ�၊ ဇိုီ�မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ�မိုုနှှင့််� စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 

မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ�မိုုတု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ 

၎င့်��တု��၏ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်��ေှု 

အထုဲတ�အဖြမိုတ��နောမို�ာ�၊ အပွဲင့်�မို�ာ�၊ တုေစီာာန�မို�ာ�၊ 

တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�နှှင့််� �ဂဟုစီနစီ�မို�ာ�အာ� ဖြပွဲန�လိညီ�

ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်� ဖြပွဲုဖြပွဲင့်�ဖြ�င့်��၊ ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��တု�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏

တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော ကရေ�သာမိုု အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ သာစီ�ပွဲင့်�

ပွဲန��မိုန� တုေစီာာန�မို�ာ� တညီ�ေှု�ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�ောနှှင့််� ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�

ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ� 

�စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 

ေှုသာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ စီ��ပွဲါင့်�� အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ� စီာေင့်��တဲင့်� ဉာာဏ်
ပွဲစီစညီ�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��သာညီ�
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က်င််ည်း�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၁၁ နှှင့််� 

၆၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၁

(၂) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� -

…

(ဂ) ကရေင့်�ညီာဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ�� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဆိုု�င့်�ော 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�။

(၃) ပွဲါလိီမိုန�လိာတ��တာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု၍ -

(ကရေ) အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု

ဆိုု�င့်�ော အ�မိုဲအနှှစီ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲါကရေ ထုု�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��

အ�နဖြဖွဲ့င့််� အ���ကရေ��င့်ဲ သာု��မိုဟု�တ� မိုူပွဲု�င့်��မို�ာ� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 

ေေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�၊

(�) ဌာာ�န�ဒီသာ မို� ုု ��စီ်မို�ာ�နှှင့််� အပွဲင့်�မို� ုု �ကရေဲ�မို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ 

မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ လိကရေခဏ်ာေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေင့်�

ညီာနှု�င့်�င့်ံေှု အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေ ၎င့်��တု��အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲ�ံမို�ာ�

ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၆၉

၆၉။ သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� 

�တေူာ�မို�ာ�

(၁) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� -

…

(ဂ) ဇိုီ�မို� ုု �စီ�ံမို� ုု �ကရေဲ�မိုုနှှင့််� မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ပြီးပွဲီ� ဥ�ဏ်

ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� စီ��ပွဲါင့်��
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံသာညီ�

ဗင််နိီဇူး့�လွှာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၂၄ �ဒီသာ�ံလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�နှှင့််� 

ဆိုန��သာစီ� တီထုဲင့်�မိုုမို�ာ�အာ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� စီ��ပွဲါင့်��

ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံကရော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�သာညီ�။ မို� ုု �

ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��နှှင့််�ဆိုကရေ�နှာယူ�သာညီ်� 

အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ မိုညီ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုအတဲကရေ�မိုဆိုု� စီ��ပွဲါင့်��အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််� ေေှု�စီေ

မိုညီ�။ ဤ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� ဤ

အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� မိုူပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� 

တာ�ဖြမိုစီ�သာညီ�။

ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��အဖြဖွဲ့စီ� စီ��ပွဲါင့်��
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံသာညီ�
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ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

ဌာ�ကျေးနိ	

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

လွှားမှား�ိ�	မှား��၏	

အ�့င်််အကျေးရှိ�	

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၇

အပွဲု�ဒီ� ၃၂၊ ၃၄ 

နှှင့််� ၃၅

အပုွဲ�ဒီ� ၃၂။ အသုာ�ကရေ�အ�န��၏ ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��ဆုို�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 

ICCs/IPs [ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�/ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�] သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��

မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ� အသာကရေ�သာဲင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု

သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အတုတ�၊ ပွဲစီစုပွဲါန�နှှင့််� 

အနာဂတ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�

သာာမိုကရေ ၎င့်��တု��၏ ကြီးကရေုုတင့်�သာုေှုပြီးပွဲီ� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာ 

တူညီီမိုု မိုေှုဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ရှုု��ော အစီဉ်း� 

အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�၍ ယူူ�ဆိုာင့်�

သာဲာ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော၊ ဉာာဏ်ဆိုု�င့်�ော၊ 

ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော ပွဲစီစညီ��မို�ာ�အာ� 

ဖြပွဲန�လိညီ�ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု�ပွဲါ ထုုန��သာုမို��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�၍ 

ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီေမိုညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၄။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ စီနစီ�

မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ� ဖွဲ့န�တီ���မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� 

သာုပွဲါံနှှင့််�နညီ��ပွဲညီာမို�ာ� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�

ICCs/IPs သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ဉာာဏ်ဆိုု�င့်�ော 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အဖြပွဲညီ်�အ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��၊ ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��

နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ံေပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ ၎င့်��တု��သာညီ� လိူ�စီဲမို��အာ� 

အေင့်��အဖြမိုစီ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ 

မို� ုု ��စီ်မို�ာ�၊ ဤအေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာမိုုမို�ာ�၊ ရှုု��ော 

တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ� အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ အ�ေ�ပွဲါ

�သာာ �ဆို�ဘဲကရေ��င့်�အပွဲင့်�မို�ာ�၊ တုေစီာာန�မို�ာ�နှှင့််� တဲင့်��ထုဲကရေ� 

ပွဲစီစညီ��မို�ာ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ စီနစီ�

မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ သာစီ�ပွဲင့်�ပွဲန��မိုန� တုေစီာာန�မို�ာ�၏ 

ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို�� 

နှုတ�ခြွမိုကရေ���ကရေ�မို�ာ�၊ စီာ�ပွဲ၊ ဒီီဇိုု�င့်��ဖွဲ့န�တီ�မိုုမို�ာ�၊ မို�ကရေ�ဖြမိုင့်�

�ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုု အနှ�ပွဲညီာမို�ာ� 

အပွဲါအ�င့်� မိုုမိုုတု��၏ သာုပွဲါံ၊ နညီ��ပွဲညီာနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 

ဖွဲ့န�တီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီ

ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အလို��

င့်ှာ အထုူ� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၅။ ဇိုီ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� 

ေယူူဖြ�င့်��

ဇိုီ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ ဤ

အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� မိုဲမို��မိုံ

ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��တု��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 

အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တကရေု� ေယူူဖြ�င့်��အာ� ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� �ဖြမိုမို�ာ�

နှှင့််� ICCs/IPs ၏ နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်��၌ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လို�ပွဲါကရေ 

အဆိုု�ပွဲါ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ထုံမိုှ ကြီးကရေုုတင့်�သာုေှုပြီးပွဲီ� လိဲတ�လိပွဲ�

�သာာ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အသာု�ကရေ�အ�န��၏ 

ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ေယူူပြီးပွဲီ�မိုှသာာလိာင့်� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

ဉာာဏ်ဆိုု�င့်�ော၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
ဆိုု�င့်�ော၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု
ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� �ုညီာဉ်း�
�ေ�ော ပွဲစီစညီ��မို�ာ�အာ� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 
�ကရောင့်��စီဲာ ကြီးကရေုုတင့်�
အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ 
သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်�� 
(FPIC) ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီဖြ�င့်�� 
အပွဲါအ�င့်�
‘အသာု�ကရေ�အ�န��၏ ဉာာဏ်
ပွဲစီစညီ��ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�’ ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ� 



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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	၈။		ဌားခြေေတို��င်းး�ရှိင်းး�သားး�
လူူများ����များ�း�၏	အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�က��	
ကးကွယ့်းခြေစးင််းးခြေရိှိးကး�ေင်းး�နိှင််းး	
�မှျားင််းးတိုင်းးခြေပုံ��ေင်းး�

၈။		ဌားခြေေတို��င်းး�ရှိင်းး�သားး�
လူူများ����များ�း�၏	အေွင််းးအခြေရှိ�များ�း�က��	
ကးကွယ့်းခြေစးင််းးခြေရိှိးကး�ေင်းး�နိှင််းး	
�မှျားင််းးတိုင်းးခြေပုံ��ေင်းး�

ခြေများ�ေွေး�	၂၇	-	၃၄
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	ေမှာှင်််တ်င််ကျေးပုံ�
ရှိနိ်နှာင်််	က်�က့်ယ််ကျေးပုံ�ရှိနိ်အတ့်က််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��	ကျေးက်�်မှာရှိာင််၊	ဝိသေနိ်ကြိုက်ီ�ဌာ�နိ	
သားိံ�မှာဟုံတ််	အေ���ကျေးသား�	အထး�	အစာိံ�ရှိအဖွဲ့့��အစာည်း်�တ်ိံ�က်ိံ	ဖွဲ့့��စာည်း်�ကျေးပုံ�ထ��ေ�င််�	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။				

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�၊ ��ံရှု�ံ�မို�ာ�နှှင့််� စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ� အောေှုမို�ာ�သာညီ� တော�စီီေင့်��ေ� ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့ကရေ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�တဲင့်� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ ကြီးကရေီ��ကရေပွဲ�ကရေဲပွဲ�ကရေ�မိုု နှှင့််� လို�ကရေ�နာကရေ�င့််�သာ�ံ��စီမိုုဆိုု�င့်�ော 
လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ�။ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူအ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�ထုကရေ� 
ပွဲု�မိုု�လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့်�် တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� တကရေ��ောကရေ�ေန� အ�ကရေ�အ��ေှုနှု�င့်�သာညီ�် စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ �� ုု �တ�်သာူမို�ာ�နှှင့်�် 
ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း���န�လိှပွဲ��ံေသာူမို�ာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ��နု��ကရောလိာသာညီ�နှှင့််�အမိုာ အဆိုု�ပွဲါ ‘စီတ�တထမိုဏ္ဍိုုုင့်�’ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�
မို�ာ�သာညီ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုု တု��ဖြမိုင့််�လိာဖြ�င့်��နှှင့််� အစီဉ်း�အလိာအေ ��မိုှတ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ စီတ�တထမိုဏ္ဍိုုုင့်� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့်�်အတူ  တဲ�ဖွဲ့ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အထုူ��ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�ပွဲင့်� 
အပွဲါအ�င့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� တဟု�န�ထုု�� တု��ပွဲဲာ�လိာ��်သာညီ�။ ဤအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��သာညီ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု၍ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်�ထုာ��သာာ အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�မိုာ��သာာ အဆိုင့််�အတန��နှှင့််� ကြုံကရေံ်ကြုံကရေံ်�ံ
ေပွဲ�တညီ�နှု�င့်�စီဲမို��ကရေု� ေေှုနှု�င့်��သာာ��ကရောင့််� ဤသာု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�အ�လိ်အထု ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု
�ေ�မိုှတစီ�ဆိုင့်�် ထုု�သာု���သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� ထုူ�ထုာင့်�ဖြ�င့်��သာညီ�ပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�
တင့်��ပွဲ�ောတဲင့်� မို�ာ�စီဲာ အ�ထုာကရေ�အကရေူဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်�သာညီ�။

ဤအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�သာညီ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့်�် လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲစီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� လို�ကရေ�နာ�စီေန� တာ�န�ေှု
�သာာ�လိညီ�� သာီ�ဖြ�ာ�လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�မိုှာမိုူ ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုေှုနှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာအာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ကရော�မိုေှင့်�၏ သာီ�ဖြ�ာ�လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�တဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�
�� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ေှာ�ဖွဲ့ဲေန� စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ� ပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော�ကရော�မိုေှင့်�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေွမို��ကရေ�င့်��သာာ 
အကြုံကရေံဉာာဏ်�မို�ာ�နှှင့််� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�နှု�င့်�ေန�၊ အသာုပွဲညီာ�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� �ပွဲါင့်��စီပွဲ�
ညီှုနှုင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ကရော ၎င့်��တု��နှှင့််�ပွဲတ�သာကရေ��သာာ အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြဖွဲ့န�်��ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
နှု�င့်�သာညီ�။ �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီစီနစီ�၏ အပြီးမို�တမို�� အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ သာီ�ဖြ�ာ� တု�င့်��ကရော�
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� သာု��မိုဟု�တ� မိုတော�မိုုမို�ာ�ကရေု� စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို�ေန� လို�အပွဲ�သာလို��သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�နှု�င့်�သာညီ�၊ 
ဥပွဲမိုာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံ၏ �ပွဲ�ာကရေ�ဆို�ံ�၊ သာတ�ဖြဖွဲ့တ��ံေ�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�င့်ယူ�
မို�ာ�အတဲကရေ� စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အဖွဲ့ဲ��ကရေု� ယူာယူီဖွဲ့ဲ��စီညီ����်ပြီးပွဲီ� (၂၀၁၆-၂၀၁၈) ၎င့်��၏တာ�န�မိုှာ ‘စီနစီ�နှှင့်�်ဆိုု�င့်��သာာ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�
အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� မိုုန��ကရေ�လိ�င့်ယူ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ�၏ ဇိုာစီ�ဖြမိုစီ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
စီစီ��ဆို�ေှာ�ဖွဲ့ဲေန�၊ လိကရေ��ံနှု�င့်�သာညီ�် အတု�င့်��အတာထုကရေ� �ကရေ�ာ�လိဲန� ဖြမိုင့််�မိုာ��န�သာာ အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုမို�ာ� အဆို�ံ�သာတ��ေ�အတဲကရေ� 
�ု�င့်�မိုာဖြပွဲညီ်�စီ�ံ�သာာ အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ေန�၊ ေ�လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� သာကရေ�သာာ���ာင့်����ုေ�
ကရေ�်သာု���သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� စီစီ��ဆို�ေန�’ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (ကရေ�နဒီါအစီု��ေ၊ ၂၀၁၉)။ 
တစီ��ါတေံတဲင့်� ဤ�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ��သာာ အစီု��ေအဖြဖွဲ့စီ� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူမို�ာ�၊ အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� အတဲကရေ� 
စီညီ���နှှာင့်�ဖြ�င့်��ေှု�သာာ သာု��မိုဟု�တ� စီညီ���နှှာင့်�ဖြ�င့်��မိုေှု�သာာ အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�၊ ေံဖွဲ့န�ေံ�ါတဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�စီာ�
ဖြပွဲုသာညီ�် လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု�ယူ�စီာ� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ောအမိုုအ�င့်��မို�ာ�ကရေု� တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� �လိာာကရေ�ထုာ�တင့်�ဖြပွဲဖြ�င့်�� (တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
အတဲကရေ� �မို��ဲန�� ၂၉ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ) သာု��မိုဟု�တ� ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�အ�ထုာကရေ�အပွဲံ်�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့်�်�သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ သာကရေ��သာ
အ�ထုာကရေ�အထုာ� ေှာ�ဖွဲ့ဲ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့်�် �သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေူညီီပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။

�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� အ�� ုု �နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု ��ေ�ော �န�ကြီးကရေီ�ဌာာနမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အတဲင့်���န�ရှု�ံ�မို�ာ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်�ကရော အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�နှှင့််� ၎င့်��၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�နှှင့််� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အ�ပွဲ� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� တ�ံ�ဖြပွဲန�အ�ေ�ယူူ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု ေှု�စီေန�အလို��င့်ှာ ထုုန���ကရေ�ာင့်��ေန�အတဲကရေ� 
ကြီးကရေုု�ပွဲမို����်�ကရေသာညီ�။ အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� အဓာုကရေထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� 
ပွဲါလိီမိုန�မို�ာ�အတဲင့်��၌ အထုူ��ကရော�မိုတီ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� အစီု��ေ�အဂ�င့်�စီီမို�ာ�နှှင့်�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ�ထုာ�သာညီ�၊ 
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ဥပွဲမိုာ အင့်�ဒီီ�ယူန��လိူမို� ုု ��ေ�ော အ�မိုေုကရေန� အထုကရေ�လိာတ��တာ� �ကရော�မိုတီ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ေှင့်��လိင့်��စီဲာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� အဆိုု�ပွဲါအဖွဲ့ဲ��
မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု�ယူ�တု�င့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုပွဲါ�င့်�သာညီ�်အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဆုို�င့်�ော ယူနှတော�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု
ပွဲါ�င့်�မိုု ယူနှတော�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ေန� အေညီ�အ��င့်��မိုဖြပွဲညီ်�မိုီ�ပွဲ (�မို��ဲန�� ၁၃ နှှင့််� ၁၄ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ)၊ သာု��ောတဲင့်� ၎င့်��တု��သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�၌ တာ�န�ယူူေန� အစီု��ေ၏ ကြီးကရေုု�ပွဲမို���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု အမိုှတ�
သာ�ကရေ�တဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ပွဲါေှု�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အစီု��ေ၏ ကရေတုကရေ�တ�တစီ�ေပွဲ�လိညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�လိာနှု�င့်�မိုညီ�ဟု� �မိုာာ�လိင့််�ေသာညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ�ေန� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော ဆိုန��သာစီ�
တီထုဲင့်�မိုုသာညီ� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��နဆို� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တစီ��� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု�အတဲကရေ� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�ဥပွဲမိုာမိုှာ နယူူဇိုီလိန� 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ မိုာအု�ေီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေတု��အ�ကရော� ဆိုကရေ�လိကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲဲာ��န�သာာ စီာ��ုပွဲ�အ�ေ�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို�ေန� တု��တကရေ��သာာ ��တန�ဂီ��ံရှု�ံ� (၁၉၇၅) ကရေု� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� နယူူဇိုီလိန�နှု�င့်�င့်ံသာညီ� အစီု��ေ
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ‘မိုာတ�သာာ စီာ��ုပွဲ��င့်�’ အဖြဖွဲ့စီ� ဖြပွဲုမိုူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပြီးပွဲီ� ��တန�ဂီစီာ��ုပွဲ�အေ ၎င့်��ကရေ မိုာအု�ေီတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ်� ကရေတုကရေ�တ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��ကရေု� ပွဲံ်ပွဲု��ကရေူညီီေန�အတဲကရေ� မိုာအု�ေီ-နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�
ရှု�ံ� - တီအာော�ှီတီ ကရေု� ၂၀၁၈ ��နှှစီ�တဲင့်� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်���်သာညီ�။ ဤသာညီ�မိုှာ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အတဲကရေ� ေညီ�ေးယူ�ထုူ�ထုာင့်�ထုာ��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� တစီ���ထုကရေ�ပွဲု�၍ေှုနှု�င့်�ကရော အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��တစီ���စီီသာညီ� အနညီ��င့်ယူ�ကရေဲ�ဖြပွဲာ��သာာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�ကရေု� ဖြပွဲသာသာညီ�။

ဤ�မို��ဲန��တဲင့်� �ဆိုဲ��နှဲ�ထုာ��သာာ အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� (�ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�၊ �န�ကြီးကရေီ�ဌာာနမို�ာ� စီသာညီ�ဖြဖွဲ့င့််�) ကရေ�်သာု�� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��အမို� ုု �အစီာ�တဲင့်�ပွဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုု ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�မိုာ�လိာ�စီကရော တစီ���နု�တညီ��တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့်�် 
ပွဲူ��ပွဲါင့်��စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��မို�ာ�ဖြပွဲုမိုညီ�် အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�
လိာ�စီနှု�င့်�သာညီ်� အ�လိ်အထု�ကရောင့်�� တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ အပြီးမို�တမို��ဖွဲ့ု�ေမို�ကရေ 
တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ အပြီးမို�တမို��ဖွဲ့ု�ေမို�ကရေု� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ ပွဲညီာေှင့်� ၁၆ ဦး�နှှင့်�် ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�ပြီးပွဲီ� အဖွဲ့ဲ���င့်�အဖြဖွဲ့စီ� သာ�ံ�နှှစီ�တာ 
ထုမို���ဆိုာင့်�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� �နာကရေ�သာကရေ�တမို��တစီ���အတဲကရေ� ဖြပွဲန�လိညီ��ေး��ကရောကရေ�တင့်��ဖြမိုှာကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲန�လိညီ��န�်အပွဲ�
ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ� (ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ အပြီးမို�တမို��ဖွဲ့ု�ေမို�၂၀၀၇၊ ၇-၈)။ အဖွဲ့ဲ���င့်� ေှစီ�ဦး�ကရေု� 
အစီု��ေမို�ာ�ကရေ အမိုညီ�စီာေင့်��တင့်�သာဲင့်���ကရေပြီးပွဲီ� အဖြ�ာ�ေှစီ�ဦး�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ �ဒီသာမို�ာ�ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�
ကရေ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� အမိုညီ�စီာေင့်��တင့်�သာဲင့်��သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေ အမိုညီ�စီာေင့်��တင့်�သာဲင့်��ထုာ��သာာ 
အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�လိသာမိုဂဂ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ��ကရောင့်�စီီ (ECOSOC) ဥကရေကဋ္ဌာကရေ �န�်အပွဲ�ပြီးပွဲီ� ကရေမိုာာ်ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ကရေု� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုနှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိူမိုု-ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ဒီသာကြီးကရေီ� ��နစီ���ကရေု� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်��စီသာညီ�။ ထုု��ဒီသာမို�ာ�
မိုှာ အာဖွဲ့ေုကရေ�ဒီသာ၊ အာေှ�ဒီသာ၊ ဗဟုု�နှှင့််� �တာင့်�အ�မိုေုကရေ�ဒီသာနှှင့််� ကရောေစီ�ဘဲီယူန��ဒီသာ၊ အာတုတ��ဒီသာ၊ အ�ေှ�ဥ�ောပွဲ�ဒီသာ၊ 
ရှု�ေှာ�ဖွဲ့ကရေ�ဒီ�ေ�ေှင့်�� �ဒီသာ၊ ဗဟုု�အာေှနှှင့််� �ကရော��ကရေ�ေှာ�နယူ�စီပွဲ��ဒီသာ၊ �ဖြမိုာကရေ�အ�မိုေုကရေ�ဒီသာနှှင့််� ပွဲစီုဖွဲ့ုတ��ဒီသာတု�� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
ဤသာညီ�ကရေု��ကရေညီ်�၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု�� တညီ��ထုာင့်�ထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၏ သာကရေ��ောကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�
ဖြ�င့်��နှှင့််� အဆိုု�ပွဲါ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� 
လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲေှု�စီေန� �ကရေပွဲ�မိုတ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဆိုန��သာစီ�တီထုဲင့်��သာာ �န�်အပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� စီတင့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်���ကရောင့်�� �တဲ�ေှုနှု�င့်�သာညီ�။
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န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

အင််ဂ္ဂိံလွှာ�၊

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၀ အေ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��    

ထုာ��သာာ 

စာံ�စာမှာ်�	

စာစာ်ကျေးဆ�ကျေးရှိ�

အဖွဲ့့��

အပွဲု�ဒီ� ၁၉၂(၁) (၁) စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အဖွဲ့ဲ��သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူ�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�သာညီ� 

တော�မိုာတမိုုနှှင့််� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�ညီီညွှဲတ�မိုု ေှု�စီေန� ထုုန���ကရေ�ာင့်��

�ကရေပွဲ�မိုတ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ 

လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�

ေန� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� သာီ�ဖြ�ာ�

လိဲတ�လိပွဲ��သာာ ဖြပွဲညီ�သာူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။

သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ�၍ 
လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်��သာာ စီ�ံစီမို��
စီစီ��ဆို��ေ� အဖွဲ့ဲ��ကရေု� 
တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အတဲကရေ� 
�ယူဘဲ�ယူ� အကရောအကရေဲယူ� 
�ပွဲ�သာညီ�

ဂ္ဂးယ်�နိ�၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���	

ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၆ ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ်� 

ဌာ�ကျေးနိ	

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��

လွှားမှား�ိ�မှား��

ကျေးက်�်မှာရှိာင််

အပွဲု�ဒီ� ၂၁၂န ၂၁၂န။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်�၏ လိ�ပွဲ�င့်န��

တာ�န�မို�ာ�

အပွဲု�ဒီ� ၂၁၂ ညီ (၂) တဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာ

မို�ာ�အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်�၏ 

လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�မိုှာ -

ကရေ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�

တင့်�ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊

�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲံ်ပွဲု��ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� ကြုံကရေုံ�တဲ�

�နေ�သာာ ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အ��ကရောင့်�� အသာုပွဲညီာ�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊

ဂ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ဖြမိုှင့််�တင့်�

�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ဒီသာနှတေအစီု��ေစီနစီ�မိုှ �ကရေ��ေးာ

�ကရောင့်�စီီနှှင့််� တု�ေှာအု�စီ��ကရောင့်�စီီ၏ နယူ�ပွဲယူ�နှှင့််�လိ�ပွဲ�ပုွဲ�င့်��ဲင့််�မို�ာ�၊

ဃ။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�တု��တကရေ�

�စီေန� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ�မူို�ါဒီမို�ာ�ကုရေ� အကြုံကံရေဖြပွဲုတင့်�ဖြပွဲဖြ�င့်��၊

င့်။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအ�မိုဲအနှှစီ�

မို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��၊

စီ။ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်��

နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဘဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� အဖြ�ာ�

�သာာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ� ��မိုှတ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ပွဲါ�င့်�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုနှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

နှှင့််� တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�ပြီးပွဲီ� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�

ဖြ�င့်��၊

ဆို။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေနဦး� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု

မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��အတဲကရေ� ကရေနဦး� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� ပွဲံ်ပွဲု��

ကရေူညီီေန� �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� နညီ��ပွဲညီာ

အကရေူအညီီမို�ာ� အကြုံကရေံဖြပွဲု ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊

ဇို။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 

အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ဆိုု�င့်�ော အ�လိ်အထုမို�ာ� တု��တကရေ��စီေန�

အတဲကရေ� အလိ�ပွဲ�ေှင့်�မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အာ� အသာုပွဲညီာနှှင့််� 

အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ 

စီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� �ဆိုဲ��နှဲ�

အကြုံကရေံဉာာဏ်��ပွဲ�သာညီ်� ယူနှတော�မို�ာ� လို�အပွဲ���ကရေ�ကရေု� �စီာင့််�

�ကရေညီ်�ပြီးပွဲီ� �တဲ�ေှုပွဲါကရေ သာင့််��လိ�ာ�သာလို� တညီ��ထုာင့်�ေန� 

အကြုံကရေံဖြပွဲုဖြ�င့်��။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာာ
မိုကရေ အဖြ�ာ�သာတ�မိုှတ�ထုာ�
�သာာ လိ�ပွဲ�င့်န��တာ�န�မို�ာ�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�
သာညီ်� အ�ဲင့််�အာဏ်ာဖြဖွဲ့င့််� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာညီ�
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နိီကျေးပုံါ၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၂၀၁၅ ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ�် 

ဌာ�ကျေးနိ	

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��

လွှားမှား�ိ�မှား��

ကျေးက်�်မှာရှိာင််

အပွဲု�ဒီ� ၂၆၁ (၁) နီ�ပွဲါ၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �ကရော�မိုေှင့်�တဲင့်� 

ဥကရေကဋ္ဌာတစီ�ဦး�နှှင့််� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ���င့်� အမို�ာ�ဆို�ံ� �လိ�ဦး� ပွဲါ�င့်��စီေ

မိုညီ�။

(၂) နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာမိုာတသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ

�ကရောင့်�စီီ၏ အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�နှှင့််�အညီီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ� �ကရော�မိုေှင့်� ဥကရေကဋ္ဌာနှှင့််� အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�အာ� �န�်အပွဲ�တာ�န�

�ပွဲ�ေမိုညီ�။

(၃) ဥကရေကဋ္ဌာနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �ကရော�မိုေှင့်�အဖွဲ့ဲ��

�င့်�မို�ာ�၏ ောထုူ�သာကရေ�တမို��သာညီ� �န�်အပွဲ�သာညီ်��န်မိုှစီ၍ 

�ဖြ�ာကရေ�နှှစီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

(၄) ဥကရေကဋ္ဌာနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ��ကရော�မိုေှင့်� အဖွဲ့ဲ��

�င့်�မို�ာ�၏ အေညီ�အ��င့်��နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အဖြ�ာ�ကရေုစီစေပွဲ�

မို�ာ�၊ ၎င့်��တု��၏ ောထုူ�လိစီ�လိပွဲ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�၊ ၎င့်��

တု��၏ လိစီာနှှင့််� �န��ဆိုာင့်�မိုု အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�နှှင့််� ဤ

�ကရော�မိုေှင့်�၏ လိ�ပွဲ�င့်န��တာ�န�မို�ာ�၊ တာ�န�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�

နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အဖြ�ာ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�မိုှာ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�ဥပွဲ�ဒီ

တဲင့်� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ�်အတု�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ� �ကရော�မိုေှင့်�ကရေု� နီ�ပွဲါတဲင့်� 
စီတ�တထမိုဏ္ဍိုုုင့်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��
တညီ��ထုာင့်�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

ကျေးတ်�င််အ�ဖွဲ့

ရှိိက်၊	

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၉၆ ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ််	

ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာု၊	

ာ�သား�ကျေးရှိ�နှာင်််	

ာ�သား�ကျေးဗဒါ	

အသားိံင််�အဝိသေိံင််�

မှား��၏	အ�့င်််	

အကျေးရှိ�မှား��ေမှာှင်််

တ်င််ကျေးရှိ�နှာင်််	

က်�က့်ယ််ကျေးရှိ�

ကျေးက်�်မှာရှိာင််

အပွဲု�ဒီ� ၁၈၁(၁) ၁။ �အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�သာညီ� 

ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော   

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကရေု� ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာ�စီသာညီ� -

. . .

ဂ။ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဘဲာသာာ�ေ�နှှင့််� ဘဲာသာာ�ဗဒီ အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ေ�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��ေ� 

�ကရော�မိုေှင့်�။

ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဘဲာသာာ�ေ�နှှင့််� 
ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော 
အသာု�င့်��အ�ု�င့်��မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ေ�
နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��ေ�အတဲကရေ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်�ော �ကရော�မိုေှင့်�တစီ�ေပွဲ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာညီ�

ာဂ္ဂ�လွှာ��ကျေးဒါ်

ရှိာ်၊	စာစာ်

တ်ကျေးက်�င််�	

ကျေးတ်�င််တ်နိ်�	

ကျေးဒါသား	

သားကျေးာ�	

တ်းည်းီ�းက််	

၁၉၉၇ ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ� ်

စာစာ်တ်ကျေးက်�င််�	

ကျေးတ်�င််တ်နိ်�	

ကျေးဒါသားကျေးရှိ�ရှိ�	

ဝိသေနိ်ကြိုက်ီ�ဌာ�နိ

အပွဲု�င့်�� ဃ၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၁၈

စီစီ�တ�ကရောင့်���တာင့်�တန���ဒီသာ�ေ�ော �န�ကြီးကရေီ�ဌာာနကရေု� ရှုု��ော

မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ထု�မိုှ �န�ကြီးကရေီ�တစီ�ဦး�ကရေု� �န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� 

တညီ��ထုာင့်�ေမိုညီ�။

အစီု��ေအတဲင့်�� စီစီ�တ�ကရောင့်�� 
�တာင့်�တန���ဒီသာ (ရှုု��ောမို� ုု �
နှဲယူ�စီ�) အ�ေ�ကရေု� ���ာ�မိုဲ�
�စီေန�အတဲကရေ� �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန
တစီ��� ထုူ�ထုာင့်�ေန� အစီု��ေ
ကရေ ကရေတုဖြပွဲုပြီးပွဲီ� �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန
ကရေု� ၁၉၉၈ ��နှှစီ�တဲင့်� စီတင့်�
ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ�
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ာရှိ�ဇူးီ�နှိံင််င်�၊	

ဥပုံကျေးဒါအမှာာတ််	

၅,၃၇၁၊	

ဒီီဇိုင့်�ဘဲာ ၅၊ 

၁၉၆၇ ဖြဖွဲ့င့်�် 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ� ်

အမှား�ိ�သား��		

အင််ဒါီ�ယ်နိ်�	

ကျေးဖွဲ့�င််ကျေးဒါ�ရှိာင််�	

(FUNAI)

��ါင့်��စီဉ်း�ဖြဖွဲ့င့််� 

ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု

ထုာ�သာညီ်� 

ဥပွဲ�ဒီ

တစီ���လိ�ံ�

အမို� ုု �သာာ� အင့်�ဒီီ�ယူန�� �ဖွဲ့ာင့်��ဒီ�ေှင့်�� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�

အာ� အ�ဲင့််�အာဏ်ာ�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� အဖြ�ာ��သာာ စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ� 

��မိုှတ�သာညီ�။

အမို� ုု �သာာ� အင့်�ဒီီ�ယူန�� 
�ဖွဲ့ာင့်��ဒီ�ေှင့်�� (Fundação 

Nacional do Indio, FUNAI) 

ကရေု� တော��ေ��န�ကြီးကရေီ�ဌာာန 
လိကရေ��အာကရေ��ံဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�် 
နှု�င့်�င့်ံ၏တော��င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
အဖြဖွဲ့စီ� တညီ��ထုာင့်�သာညီ�
 
FUNAI သာညီ� ဘဲောဇိုီ�နှု�င့်�င့်ံ၏ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
ကရောကရေဲယူ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 
ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�
အစုီ��ေ၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�မိုူ�ါဒီ၏ ညီှုနှုင့်��
�ေ�မိုှ��နှှင့််� အဓာုကရေ
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာူအဖြဖွဲ့စီ� တာ�န�
�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�

က်ကျေးနိဒါါ၊	နှိံင််င်�်	

ဥကျေးသား့�င််-

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

ဆက််ဆ�ကျေးရှိ�	

ဝိသေနိ်ကြိုက်ီ�ဌာ�နိ၊	

လိကရေ�ေှု

�န�ကြီးကရေီ�

အတဲကရေ� 

�န�်အပွဲ�လိာာ

ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

သာညီ်� တာ�န�၊ 

၂၀၁၉ ��နှှစီ� 

ဒီီဇိုင့်�ဘဲာ ၁၃ 

ေကရေ�စီဲ�ဖြဖွဲ့င့်�် 

�ပွဲ�ပွဲု��သာညီ�

စီာတစီ��စီာင့်�

လိ�ံ�

သာင့်�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်�-ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�၏ 

�န�ကြီးကရေီ�အဖြဖွဲ့စီ� ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �

မို�ာ�အ�ကရော� အမို� ုု �သာာ� နှု�င့်�င့်ံ အ��င့်����င့်��၊ အီနှဲတ�-နှု�င့်�င့်ံ်

ဥ�သာာာင့်�နှှင့််� အစီု��ေ-အစီု��ေ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�ကရေု� 

ဖြပွဲန�လိညီ�ထုူ�ထုာင့်�ေန� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာဲာ�ေမိုညီ�။ ဤ

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုတဲင့်� မိုူလိပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ အီနှဲတ� နှှင့််� မိုယူ�

တုစီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့်�် ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�

ဆိုု�င့်�ော �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ောတဲင့်� ပွဲံ်ပွဲု��

နှု�င့်�မိုညီ်� စီဲမို��ေညီ�မို�ာ� တညီ��ဆိုာကရေ�နှု�င့်��စီေန� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ 

အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံနှှင့််� အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ကရေု� 

��တ�မိုီ�အာင့်� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။

…

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� သာင့်�သာညီ�-

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့်�် တု�င့်��ဖြပွဲညီ�-တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၊ 

အီနှဲတ�-နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်�နှှင့်�်  အစီု��ေ-အစီု��ေ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�တု��

ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ အသာစီ�ဖြပွဲန�လိညီ�ထုူ�ထုာင့်��ေ�တဲင့်� 

အစီု��ေတစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�၏ ��ဉ်း��ကရေပွဲ�မိုုကရေု� ဦး��ဆိုာင့်�ကရော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�

ဖြ�ာ�နာ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ဖြ��ံ�သာာ မိုူ�ါဒီကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ပြီးပွဲီ� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ တစီ�မိုူထုူ�ဖြ�ာ��သာာ လိကရေ��တဲ�

လိူ�နမိုု အသာဲင့်�သာဏ်ာာန�မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�တ�ံ�ဖြပွဲန�

ေန� ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ အစီု��ေတစီ�ေပွဲ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�

ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေမိုညီ�။

 y ၂၀၂၀ နှှစီ�ကရေ�န�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််� 

အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ��ကရေညီာစီာတမို��ကရေု� အ�ကရောင့်� 

အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ေ�ဆိုဲ�ထုာ��သာာ ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� ကရေ�နဒီါနှု�င့်�င့်ံ တော��ေ�

�န�ကြီးကရေီ�နှှင့််� �ေှ��န��ုပွဲ�အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ေမိုညီ�။

အဖြ�ာ��သာာ �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန
မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့်�် နှုင့်��စီာလိာင့်� 
ဤ�န�ကြီးကရေီ�ဌာာန၏ တာ�န�
�တေူာ�မို�ာ�ကရေု� အ�သာ�စီုတ�
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�
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 y အမိုှန�တော�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�သာင့််�ဖြမိုတ��ေ� �ကရော�မိုေှင့်�၏ 

အ�ေ�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖွဲ့ုတ����မိုုမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� �န�ကြီးကရေီ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�၏ 

လုိ�အပွဲ��သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကုရေ� ဦး��ဆိုာင့်�ညုှီနုှင့်��ေမိုညီ�။

 y မိုူလိပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ အီနှဲတ�နှှင့််� မိုယူ�တုစီ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��၍ �ပွဲ�ာကရေ�ဆို�ံ� သာတ�ဖြဖွဲ့တ��ံေ�သာာ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�င့်ယူ�မို�ာ� 

တော�မိုာတမိုုဆိုု�င့်�ော �တာင့်��ဆိုု�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� အမို� ုု �သာာ�

စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ� စီီမိုံ��ကရေ�တစီ�ေပွဲ� ��မိုှတ�ောတဲင့်� �န�ကြီးကရေီ�

မို�ာ� အာ�လိ�ံ�၏ လို�အပွဲ��သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 

ဦး��ဆိုာင့်�ညီှုနှုင့်��ေမိုညီ�။

 y ကရေ�နဒီါအစီု��ေနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � 

အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အ�ကရော� ကရေ�နဒီါ၏ စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ�တေူာ�

မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�သာ�ံ�သာပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� 

လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��မို�ာ�အတဲကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုမို�ာ�အ�ဖြ��ံသာညီ်� 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အသာစီ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 

ပွဲူ��ပွဲါင့်��ဖွဲ့န�တီ�ေမိုညီ�။ ဤလိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�မိုုကရေု� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � လိ�ပွဲ��ဖွဲ့ာ�ကရေု�င့်�ဖွဲ့ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ�

�ေ�ဆိုဲ�မိုညီ်� အမို� ုု �သာာ�စီာ��ုပွဲ� �ကရော�မိုေှင့်�နာရှု�ံ�အသာစီ�ကရေ 

ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ သာမိုု�င့်���င့်�တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�

ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��

အတဲကရေ� ၎င့်��တု�� ဦး��ဆိုာင့်�သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� 

ဆိုကရေ�လိကရေ�ပွဲံ်ပွဲု��ေန�၊ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပြီးပွဲီ� မိုူလိပွဲထုမို တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အင့်�ဒီီ�

ယူန��အကရေ�ဥပွဲ�ဒီမိုှ ဖွဲ့ယူ��ဲာကရေူ��ဖြပွဲာင့်��နှု�င့်�ေန� ဆိုကရေ�လိကရေ�

ပွဲံ်ပွဲု��ေမိုညီ�။

 y အေန��င့်ဲမို�ာ� ထုပွဲ�တု��ဖြ�င့်��နှှင့််� သာီ�ဖြ�ာ��တာင့်��ဆိုု�မိုုမို�ာ�

ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ေ�ဆိုဲ�ေန� မိုူလိ

ပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

 y အ�သာ�စီုတ��တာင့်��ဆိုု�မိုုမို�ာ�နှှင့််� �မိုဲ�ောပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�မိုူ

�ါဒီမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ေ�ဆိုဲ�ေန� မိုူလိပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ 

အီနှဲတ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ မိုယူ�တုစီ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�လိကရေ�

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

 y • ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �နယူ��ဖြမိုေှု အဓာုကရေသာယူံဇိုာတ 

စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�အတဲကရေ� အမို� ုု �သာာ�အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််��ဲ���မိုု

ဆိုု�င့်�ော မိုူ�ဘဲာင့်�သာစီ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� 

ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ��န�ကြီးကရေီ�၊ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတ �န�ကြီးကရေီ�တု��နှှင့််� 

လိကရေ�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

 y ဌာာ�န�န�ကြီးကရေီ�ဌာာနနှှင့််� လိကရေ�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ 

ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ��န�ကြီးကရေီ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 

ေပွဲ�ေးာလိူထု�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ၊ �န�်မိုှန��နှု�င့်��သာာ၊ 

�ေေှညီ�တညီ�တံ်�သာာ ေန�ပွဲ�ံ�င့်ဲကရေု� �သာ��ာ�စီမိုညီ်� 

ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�အသာစီ�ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�ေန�နှှင့််� 

နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�၏ �င့်��င့်ဲထု�တ�လိ�ပွဲ��ေ�နှှင့််� ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော
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စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ကရေု� ထုုထုု�ောကရေ��ောကရေ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�နှု�င့်��စီေန�၊ 

၎င့်��တု�� တာ�န�ယူူထုာ�သာူမို�ာ�ကရေု� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� �ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

 y လိာတ��တာ�နယူ��ဖြမိုအတဲင့်��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �

မို�ာ�အတဲကရေ� အစီု��ေ၏ ပွဲံ်ပွဲု��ကရေူညီီမိုုကရေု� နုဂ�ံ���ုပွဲ�ေန� ဖြပွဲညီ�သာူ�

�န��ဆိုာင့်�မိုုနှှင့််� �ယူ�ယူူ�ေ��န�ကြီးကရေီ�၏ ပွဲံ်ပွဲု��ကရေူညီီမိုုဖြဖွဲ့င့််� မိုူလိ

ပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ အီနှဲတ�နှှင့်�် မိုယူ�တုစီ�လိူမို� ုု �

��ါင့်���ဆိုာင့်�မို�ာ�နှှင့််� လိကရေ�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

 y �ဖြမိုာကရေ�ပွဲု�င့်���ေ�ော�န�ကြီးကရေီ�၏ ပွဲံ်ပွဲု��ကရေူညီီမိုုဖြဖွဲ့င့််� အီနှဲတ� နှူနမို�

ဂတ� မိုူ�ါဒီကရေု� ပွဲူ�တဲ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ပြီးပွဲီ� အီနှဲတ��ဖြမိုယူာ�တာင့်��

ဆိုု�မိုု သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေမိုညီ�။

 y ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဦး�စီာ��ပွဲ�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�

ဆိုု�င့်�ော ပွဲ�ံမိုှန� အစီညီ��အ���မို�ာ�ကရေု� ပွဲူ�တဲ�ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�

မို�ာ� ဆိုု�င့်�ော မိုူလိပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ��ပွဲါင့်��စီ�ံညီီလိာ�ံ-ကရေ�နဒီါ 

နာ�လိညီ�မိုုစီာ�ွန�လိာာ၊ အီနှဲတ�-နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်� ပွဲူ��ပွဲါင့်��

�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� �ကရော�မိုတီနှှင့်�် ကရေ�နဒီါ-မိုယူ�တုစီ�တု�င့်��ဖြပွဲညီ� 

သာ�ဘဲာတူညီီမိုုတု��မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေ

မိုညီ�။ 

 y ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲါင့်��စီညီ���ေ�

ဆိုု�င့်�ော ပွဲထုမိုအကြီးကရေုမို� �န�ကြီးကရေီ�မို�ာ�အစီညီ��အ���ကရေု� ပွဲံ်ပွဲု��

ကရေူညီီေန�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�

နှှင့််� အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�တု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ�် 

ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�နှှင့််� အစီု��ေအ�ကရော� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� မိုူလိပွဲထုမိုတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ အီနှဲတ�နှှင့်�် 

မိုယူ�တုစီ�လိူမို� ုု � မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�မို�ာ� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ� ဖြပွဲညီ်��စီဲာ 

ပွဲါ�င့်�မိုု ဆိုကရေ�လိကရေ�တု��တကရေ��စီေန�အတဲကရေ� ဒီ�တုယူ

�န�ကြီးကရေီ���ုပွဲ�၊ အစီု��ေအ��င့်����င့်�� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�

ဆိုု�င့်�ော �န�ကြီးကရေီ�နှှင့််� ကရေွနှ��ပွဲ�နှှင့််� အတူလိကရေ�တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ

မိုညီ�။ 

�းလီွှာီ၊	ဥပုံကျေးဒါ

အမှာာတ််	

၁၉.၂၅၉	ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ�် 

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��	

ဖွဲ့့��ဖြိုးဖွဲ့ိ��

တ်ိံ�တ်က််ကျေးရှိ�	

ရှိနိ်ပုံံ�ကျေးင့်	

(CONADI)

အ�န�� ၃၊ 

အပွဲု�ဒီ� ၁

အပွဲု�ဒီ� ၂၃။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�အတဲကရေ� ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� အထုူ�

အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်ေန� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� ေန�ပွဲ�ံ�င့်ဲကရေု� ဖွဲ့န�တီ�ပြီးပွဲီ� 

�ကရော�ပွဲု��ေ�ေှင့်��ကရေ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေမိုညီ�။

လိူမိုုဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�နှှင့််� 
မိုုသာာ�စီ� �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန 
လိကရေ��အာကရေ�ေှု CONADI ကရေု� 
ထုူ�ထုာင့်�သာညီ�
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နိယ်းဇူးီလွှာနိ်၊	

ကျေးဝိသေတ်နိ်ဂ္ဂီ	

စာ��း�ပုံ်	

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

၁၉၇၅ ဖြဖွဲ့င့််� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်သာညီ�် 

ကျေးဝိသေတ်နိ်ဂ္ဂီ�ံ�ရှုံ��

ဥပွဲ�ဒီတစီ���

လိ�ံ�၊ 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

အပွဲု�ဒီ� ၄-၈၊ 

အပွဲု�င့်�� ၅ ကရေု� 

ဤ�နောတဲင့်� 

နမိုူနာအဖြဖွဲ့စီ� 

ကရေု��ကရော�

ထုာ�သာညီ�

၅။ ��ံရှု�ံ�၏ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�မိုှာ -

(ကရေ) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ အပွဲု�ဒီ� ၆ အေ ��ံရှု�ံ�သာု��တင့်�သာဲင့်��

သာညီ်� �တာင့်��ဆိုု���ကရေ�မိုှန�သာမိုာကရေု� စီစီ��ဆို��မို�ဖြမိုန��ပြီးပွဲီ� 

အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�ေယူူေန�၊

(ကရေကရေ) အပွဲု�ဒီ� ၈ဃ အေ လိယူ�ယူာ�ဖြမို သာု��မိုဟု�တ� 

အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ပွဲု�င့်� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��

မို�ာ� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ ၁၉၈၆ သာု��မိုဟု�တ� ၁၉၈၉ ��နှှစီ� ပွဲညီာ�ေ�

ဥပွဲ�ဒီ အပွဲု�ဒီ� ၂၁၂ ၏ အပွဲု�ဒီ� ၂၇� အေ ဖြပွဲန�လိညီ�စီတင့်�ဖြ�င့်��မို

ဖြပွဲု�တာ်��ကရောင့်�� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�ေန�၊

(ကရေ�) ��ံရှု�ံ�သာညီ� အစီု��ေသာစီ��တာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဥပွဲ�ဒီ ၁၉၈၉ ၏ 

လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း� ၁ �အာကရေ�တဲင့်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� 

အကြုံကရေံဖြပွဲုေန� သာု��မိုဟု�တ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�၊

(ကရေဂ) အပွဲု�ဒီ� ၈ဈင့် အေ အစီု��ေသာစီ��တာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုဥပွဲ�ဒီ 

၁၉၈၉ �အာကရေ�ေှု အစီု��ေသာစီ��တာလို�င့်�စီင့်�ေ အဆိုု�ပွဲါ�ဖြမို 

သာု��မိုဟု�တ� မိုညီ�သာညီ်��ဖြမို၏ မိုညီ�သာညီ�်အစီုတ�အပွဲု�င့်��မိုာ ထုု�

ဥပွဲ�ဒီ၏ အပွဲု�ဒီ� ၃၆ အေ မိုာအု�ေီပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုသာု�� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�

ေန� တာ�န�မိုေှု�တာ်��ကရောင့်�� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ� �ပွဲ�ေန�၊

(ကရေဃ) နယူူဇိုီလိန�မိုီ�ေထုာ� �ကရော�ပွဲု��ေ�ေှင့်�� ဖြပွဲန�လိညီ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��

�ေ� ဥပွဲ�ဒီ ၁၉၉၀ အပွဲု�ဒီ� ၆ အေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မိုှ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်သာညီ�်

�ဖြမို ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်ံ်ဥ�သာာာင့်�ထုံ လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�မိုညီ်� ကရေ�မိုါဏ်ီ

သာု�� အပွဲ�နှှင့်��ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုမိုီ အပွဲု�ဒီ� ၈ဃ (အပွဲု�ဒီ� ၈ဈညီ အေ အကရေ�ုံ� 

�င့်�သာညီ်�အတု�င့်��) အဆိုု�ပွဲါ�ဖြမို သာု��မိုဟု�တ� ထုု��ဖြမိုအာ� မိုညီ�သာညီ�် 

အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�ကရေု�မိုဆိုု� အဆိုု�ပွဲါ ဥပွဲ�ဒီအပွဲု�ဒီ� ၃၉ အေ ဖြပွဲန�လိညီ�

စီတင့်�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲု�တာ်��ကရောင့်�� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�ေန�။

(�) အပွဲု�ဒီ� ၈ နှှင့််�အညီီ ��ံရှု�ံ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� 

အဆိုု�ဖြပွဲုဥပွဲ�ဒီကရေု�မိုဆိုု� ၎င့်��အပွဲု�ဒီ�အေ စီုစီစီ�တင့်�ဖြပွဲေန�။

အစီု��ေနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 
မိုာအု�ေီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �တာင့်��ဆိုု���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ စီာ��ုပွဲ�ပွဲါ
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �� ုု �
�ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ� အကြုံကရေံဖြပွဲု
��ကရေ�မို�ာ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� ��
တန�ဂီ��ံရှု�ံ�ကရေု� အထုူ�စီ�ံစီမို��
စီစီ��ဆို��ေ��ကရော�မိုေှင့်�အဖြဖွဲ့စီ� 
တညီ��ထုာင့်���်သာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊	

၁၉၉၇ ��နှှစီ� 

ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��

မှား��

အ�့င်််အကျေးရှိ�

အက််ဥပုံကျေးဒါ	

ဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ����်

သာညီ�်	ဌာ�ကျေးနိ

တ်ိံင််�ရှိင််�သား��

မှား��ဆိံင််ရှိ�	

အမှား�ိ�သား��

ကျေးက်�်မှာရှိာင််

��ါင့်��စီဉ်း�၊ 

အ�န�� ၇၊ 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 

အပွဲု�ဒီ� ၃၈၊ ၃၉ 

နှှင့််� ၄၄

ဌာာ�နယူဉ်း��ကရေ��မိုုအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�/ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန�၊ ကရော

ကရေဲယူ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�

ဆိုု�င့်�ော အမို� ုု �သာာ��ကရော�မိုေှင့်�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��၊ 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာညီ်� ယူနှတော�မို�ာ� ထုူ�ထုာင့်�ဖြ�င့်��၊ 

ယူင့်��အတဲကရေ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� 

ေန�ပွဲ�ံ�င့်ဲလိ�ာထုာ�ဖြ�င့်��

အ�န�� ၇ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အမို� ုု �သာာ�

�ကရော�မိုေှင့်� (NCIP)

 
အပွဲု�ဒီ� ၃၈။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အသာု�ကရေ�အ�န��

မို�ာ�/ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အမို� ုု �သာာ�

�ကရော�မိုေှင့်� (NCIP) - ဤတဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်�မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� 

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ကရော

ကရေဲယူ�ေန� မိုူ�ါဒီမို�ာ�၊ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�

ဖြ�င့်��၊ အ�ကရောင့်�အထုညီ� �ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့်�် ICCs/IP မို�ာ�၏ 

�ကရောင့်��ကရေ� ုု ���မို��သာာနှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ�ကရေု�

သာာမိုကရေ ေေှုအပွဲ�သာညီ�် အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� 

အဓာုကရေ အစီု��ေ�အဂ�င့်�စီီဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ICCs/ IPs ဆိုု�င့်�ော 

အမို� ုု �သာာ��ကရော�မိုေှင့်� (NCIP) ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ေမိုညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အမို� ုု �သာာ�
�ကရော�မိုေှင့်�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပြီးပွဲီ� 
၎င့်��၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အဓာုကရေ
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
သာတ�မိုှတ�သာညီ�
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အပွဲု�ဒီ� ၃၉။ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� - NCIP သာညီ� ICCs/IP မို�ာ�၏ ယူ��ံကရေညီ�

��ကရေ�၊ ဓာ�လ်ိထု��ံတမို��၊ ထု��ံတမို��စီဉ်း�လိာမို�ာ�နှှင့််� အဖဲွဲ့��အစီညီ��

ယူနှတော�မို�ာ�ကုရေ� အ�လိ�ထုာ�လုိ�ကရေ�နာကရော ၎င့်��တု��၏ အကရေ� ုု � 

စီီ�ပဲွဲာ�နှှင့််� သာ����မို��သာာကုရေ� ကရောကဲရေယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၄၄။ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�တာမို�ာ�။ 

- NCIP သာညီ� ၎င့်��၏တာ�န�မို�ာ�ကရေု� ပြီးပွဲီ��ဖြမိုာကရေ��စီေန� �အာကရေ�

ပွဲါ အ�ဲင့််�အာဏ်ာ၊ စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ� ေှုေမိုညီ�။

ကရေ) ICCs/IPs အ�နဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေ၏အကရေူအညီီကရေု� �တာင့်���ံေန�

အတဲကရေ� အဓာုကရေအစီု��ေဌာာနအဖြဖွဲ့စီ� ထုမို���ဆိုာင့်�၍ ယူင့်��

အကရေူအညီီကရေု� တု������နှု�င့်�သာညီ်� �ကရော��ံအဖြဖွဲ့စီ� ဆိုကရေ�လိကရေ�

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန�၊

�) တညီ�ဆို�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ICCs/IPs ၏ 

အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ��ေ�တဲင့်� ၎င့်��တု��၏ အ�န��ကရေဏ္ဍိုကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန� 

သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ� တင့်�သာဲင့်��ေန�၊

ဂ) ICCs/IPs ၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� မိုူ�ါဒီမို�ာ�၊ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�၊ စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� 

စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�နှှင့််� ယူင့်��

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုကရေု� �စီာင့််��ကရေညီ်�ေန�၊

ဃ) အစီု��ေ၏ အဖြ�ာ��အဂ�င့်�စီီမို�ာ�မိုှ ကရေွမို��ကရေ�င့်�သာူမို�ာ�၏ 

�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲံ်ပွဲု��ကရေူညီီမိုုမို�ာ�ကရေု� �တာင့်��ဆိုု�ေန�နှှင့််� 

��တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��၏ ေညီ�မိုှန����ကရေ�မို�ာ�

ကရေု� လို�ကရေ�စီာ�ောတဲင့်� လို�အပွဲ�သာညီ်�အတု�င့်�� ပွဲ�ဂဂလိုကရေကရေွမို��ကရေ�င့်�

သာူမို�ာ�နှှင့််� အတု�င့်�ပွဲင့်��ံမို�ာ�ကရေု� �န�်အပွဲ�ေန�၊

င့်) ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်��ဖြမို/ ပွဲု�င့်�နကရေ�အမိုညီ� လိကရေ�မိုှတ�ထု�တ��ပွဲ�ေန�၊

စီ) တညီ�ဆို�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အစီု��ေ သာု��မိုဟု�တ� 

ပွဲ�ဂဂလိုကရေ �အဂ�င့်�စီီမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� 

စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ� ��ုပွဲ�ဆိုု�ေန�၊ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� သာမိုာတ၏ 

�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��၏ အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ�ထုာကရေ�ပွဲံ်

ေန�အတဲကရေ� အစီု��ေ�င့်ဲ����ဌာာနမို�ာ�မိုှ �����င့်ဲမို�ာ�ေယူူေန�၊

ဆို) ေန�ပွဲ�ံ�င့်ဲအတဲကရေ� ညီှုနှုင့်��ေန�နှှင့််� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�င့်ဲမို�ာ�၊ လိှ�ဒီါန��

မိုုမို�ာ�၊ လိကရေ��ဆိုာင့်�မို�ာ�နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� ပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� မိုညီ�

သာညီ်�ပွဲ�ံစီံနှှင့််� မိုညီ�သာညီ်�အေင့်��အဖြမိုစီ�မိုှမိုဆိုု�၊ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဖြပွဲညီ�ပွဲမိုှ 

လိကရေ��ံေန�၊ ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်�သာမိုာတ၏ �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ICCs/IPs ၏ 

အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�အတဲကရေ� စီီမိုံကရေဲပွဲ�ကရေ�ေန�၊ သာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�

အညီီ အလိာ�တူ၊ သာု��မိုဟု�တ� သာတ�မိုှတ���ကရေ�တစီ�စီ�ံတစီ�ောမိုေှု

လိာင့်� ICCs/IPs ၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�အဖြပွဲင့်� တညီ�ဆို�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� 

ကရေု�ကရေ�ညီီစီဲာ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေန�၊

ဇို) ICCs/IPs ၏ တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�

ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ညီှုနှုင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�

နှှင့််� ယူင့်��တု��အာ� သာင့််��လိ�ာ�စီဲာ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုကရေု� 

ကြီးကရေီ��ကရေပွဲ�ေန�၊

ဈ) မိုူ�ါဒီမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�သာ�ံ�သာပွဲ�

ေန�၊ အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�အတဲကရေ� IPs ၏ အ��နု�အပွဲု�င့်��အဖြ�ာ�အလို�ကရေ� 

စီ����ပွဲဲ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� စီညီ�����ပွဲဲ�မို�ာ� ကရေ�င့်��ပွဲေန�၊
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ညီ) ICCs/IPs နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ��သာာ ကရေုစီစေပွဲ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� ဖွဲ့ု

လိစီ�ပွဲု�င့်�သာမိုာတအာ� အကြုံကရေံ�ပွဲ�ေန�နှှင့််� ဖြပွဲကရေခဒီုန�နှှစီ�တစီ���စီီပွဲုတ�

ပြီးပွဲီ� ေကရေ��ပွဲါင့်�� (၆၀) အတဲင့်�� ၎င့်��၏ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု

မို�ာ�နှှင့််� �အာင့်�ဖြမိုင့်�မိုုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အစီီေင့်��ံစီာကရေု� တင့်�ဖြပွဲေန�၊

ဋ်) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီပွဲါ မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� 

ေညီ�ေးယူ�ထုာ�သာညီ်� သာင့််��လိ�ာ��သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� အဆိုု�ဖြပွဲု

��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိာတ��တာ�သာု�� တင့်�ဖြပွဲေန�၊

ဌာ) သာင့််��လိ�ာ��သာာ ဘဲတ�ဂ�ကရေ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� သာမိုာတရှု�ံ�သာု�� 

တင့်�သာဲင့်��ေန�၊

ဍ) ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်�နယူ��ဖြမို၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ကရေု� လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�

ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ���ဖြ�င့်��၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိ�ာထုာ�အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု��

အတဲကရေ� �ဲင့််�ဖြပွဲုမိုုန�် ၊ င့်ှာ�ေမို��ဖြ�င့်��၊ �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

အဖြ�ာ��သာာ အလိာ�တူအ�ဲင့််�အာဏ်ာကရေု� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�၊ 

�ကရော�ပွဲု�ေုတ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ�အဂ�င့်�စီီ၊ 

�ကရော�ပွဲု��ေ�ေှင့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာန�ဲ�တစီ�����ကရေ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

အတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ��သာာ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု��ကရေ� ထု�တ��ပွဲ�ေန�နှှင့််� 

ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ICCs/IPs ၏ 

သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန�၊

ၒ) �ကရော�မိုေှင့်�အတဲင့်�� ရှု�ံ�အသာီ�သာီ�၏ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�မိုှ အယူူ�ံ�င့်�မိုုအာ�လိ�ံ�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�၊

ဏ်) ဤအကရေ�ဥပွဲ�ဒီကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� 

လို�အပွဲ��သာာ နညီ��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� 

ထု�တ�ဖြပွဲန���ကရေညီာေန�၊

တ) ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ သာမိုာတကရေ ညွှာန��ကရော�သာညီ်�

အတု�င့်�� အဖြ�ာ��သာာ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��တာ�န�မို�ာ�

ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�။

အကျေးမှာရှိိက်နိ်	

ေပုံည်း်ကျေးထ�င််စာံ၊	

အထက််	

လွှာာတ််ကျေးတ်�်	

ဆံ��ေဖွဲ့တ််�းက််	

၄၊	အပွဲု�ဒီ� 

၁၀၅၊၁၀၉၊ 

၉၅ ကြီးကရေုမို�

�ဖြမိုာကရေ� 

ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု 

လိာတ��တာ�၊ 

ပွဲထုမိုအစီညီ�� 

အ���၊ ၁၉၇၇ 

တဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��

ထုာ��သာာ 

အင််ဒါီ�ယ်နိ်�	

လွှားမှား�ိ�	ကျေးရှိ�ရှိ�	

အထက််	

လွှာာတ််ကျေးတ်�်

ကျေးက်�်မှာတ်ီ

အထုကရေ� 

လိာတ��တာ� 

နညီ��ဥပွဲ�ဒီ 

၂၅၊ အပွဲု�ဒီ� (�) 

(၂) နှှင့််� (၃) 

နှှင့််� (ဂ) (၁) 

(ကရေ)

�) . . .

(၂) အင့်�ဒီီ�ယူန��လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ကရေ�အ��ဖြပွဲဿနာမို�ာ�၊ 

အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� 

ကရေန�်သာတ�မိုထုာ��သာာ အင့်�ဒီီယူန���ဖြမိုယူာ စီီမိုံ�န�်�ဲ�မိုုနှှင့််� 

ယူ�ံ�ကရေညီ�အပွဲ�နှှံမိုုဆိုု�င့်�ော တာ�န�မို�ာ�၊ အင့်�ဒီီ�ယူန��လိူမို� ုု � 

ပွဲညီာ�ေ�၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ အထုူ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�၊ �����င့်ဲ

အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း���သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� 

�လိ်လိာေန�မိုှာ �ေး���ယူ��ေ��ကရော�မိုတီ၏ တာ�န�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

(၃) �ေး���ယူ��ေ��ကရော�မိုတီသာညီ� ဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ 

အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ေး���ယူ�သာညီ်��ကရော�မိုတီအာ� 

ေညီ�ညွှာန��သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��၏ တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�အတဲင့်��မိုှ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�

ကရေု� အထုကရေ�လိာတ��တာ�သာု�� အ�ါအာ��လိ�ာ�စီဲာ တင့်�ဖြပွဲေမိုညီ�။

 
(ဂ)(၁) ဤအပွဲု�ဒီ�၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�အတဲကရေ� �ေး���ယူ��ေ� 

�ကရော�မိုတီသာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊

 
(ကရေ) ၎င့်��၏ စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အတဲင့်�� မိုညီ�သာညီ်�ကရေုစီစေပွဲ�ကရေု�မိုဆိုု� 

စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို�ေန� . . . 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� ကရေုစီစ
ေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� 
အထုကရေ�လိာတ��တာ�သာု�� စီုစီစီ�
အစီီေင့်��ံေန� အ�မိုေုကရေန� 
အထုကရေ�လိာတ��တာ�နှှင့််� အင့်�
ဒီီ�ယူန��လိူမို� ုု ��ေ�ော
�ကရော�မိုတီကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��သာညီ�
 
�ကရော�မိုတီအာ� စီ�ံစီမို��
စီစီ��ဆို��ေ�အာဏ်ာ 
�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	အလွှာာ�မှား�ိ�စာံ�ေဖွဲ့င်််	ဖွဲ့့��စာည်း်�ထ��ကျေးသား�	နှိံင််င်�ကျေးတ်�်	ဖွဲ့့��စာည်း်�တ်ည်း်ကျေးဆ�က််
ပုံံ�၌	မှာည်း်သားည်း််	အစာိံ�ရှိအဆင်််(မှား��)သားည်း်	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အ��	
ည်းှိနှုင််�ကျေးဆ�င််ရှိွက််ေ�င််�၊	က်�က့်ယ််ကျေးစာ�င်််ကျေးရှိာ�က််ေ�င််�နှာင်််	ေမှာှင်််တ်င််ကျေးပုံ�ေ�င််�က်ိံ	ကျေးဆ�င််ရှိွက််ရှိနိ်	
အဓိိက်တ်�ဝိသေနိ်ရှိာိကျေး�က်�င််�	ကျေးဖွဲ့�်ေပုံထ��ပုံါသားလွှာ��။					

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ရှုု�ထုာင့််�မိုှ အ�ကရောင့်��ဆို�ံ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�စီောေှု
သာညီ�မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ောအာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အတဲင့်��ေှု တန��တူညီီမိုာ�သာာ တဲ�ဖွဲ့ကရေ�
အစီု��ေမိုဏ္ဍိုုုင့်�တစီ�ေပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေအဆိုင့််�တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�တဲင့်� 
နယူ��ဖြမိုအ�ဖြ�ဖြပွဲု ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာ ကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� ေှုပွဲါကရေ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�
�သာာ ဖြပွဲညီ�နယူ�/တု�င့်��မို�ာ�နှှင့််� အဆိုင့််�အတန�� တူစီဲာပွဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုာ �ပွဲါင့်��စီညီ��နှု�င့်�မိုညီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤအ�ကရောင့်��ဆို�ံ�အ�လ်ိအထုေှု�သာာ�လိညီ�� အလိာာဆိုင့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံတဲင့်� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ
�ေ�မို�ာ� ညီှုနှုင့်����မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�
ဖြ�င့်��ကရေု�ပွဲင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� အဓာုကရေတာ�န�ေှု�သာာ အစီု��ေအဆိုင့််�တစီ���ကရေု� သာတ�မိုှတ�ထုာ��လိ်ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�နယူ� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��တု��တဲင့်� �နထုု�င့်��ကရေပွဲါကရေ ယူင့်��သာု���သာာ ဖွဲ့ယူ�ဒီေယူ� သာု��မိုဟု�တ� ဗဟုု���ုပွဲ�ကရေု�င့်�မိုု 
မို�ာ�စီဲာ �ဖြဖွဲ့�လိာာ်�ပွဲ�ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်� ဤအ��ကရေ�သာညီ� အထုူ�ပွဲင့်� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော စီုစီစီ�သာ�ံ�သာပွဲ�ဖြ�င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ထုု�သာု���သာာ တာ�န�မို�ာ�/ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� အစီု��ေအဆိုင့််�တစီ��� သာု��မိုဟု�တ� အဆိုင့််�မို�ာ�ထုံ �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ဖြ�င့်�� 
ေှု၊ မိုေှုနှှင့််� �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ပွဲါကရေ မိုညီ�သာညီ်� အစီု��ေအဆိုင့််� သာု��မိုဟု�တ� အဆိုင့််�မို�ာ�ထုံ �ပွဲ�အပွဲ�ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ကရေု� နာ�လိညီ�ေန� 
အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ ဤ�ပွဲ�အပွဲ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� ဩဇိုာအတု�င့်��အတာသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�-နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�
မို�ာ�၌ အဓာုကရေပွဲတ�သာကရေ�ပွဲါ�င့်�သာူမို�ာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ထု�တ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရော
ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��၊ �လိ�စီာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�အတဲကရေ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ေန� မိုူ�ဘဲာင့်�သာတ�မိုှတ��ပွဲ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ��ဉ်း��ကရေပွဲ�နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ပွဲ�ံစီံအမို� ုု �မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ အ�မိုေုကရေန�
ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�တဲင့်� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ� (ဗဟုု�) အစီု��ေသာညီ� အင့်�ဒီီ�ယူန��တု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်��သာာ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အာ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�
ေန� အဓာုကရေတာ�န�ေှု�သာာ�လိညီ�� လိကရေ��တဲ�တဲင့်�မိုူ အ�� ုု ��သာာ ဖြပွဲညီ��ထုာင့်�စီ�အဖွဲ့ဲ���င့်� ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�ကရေလိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အတဲကရေ� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ���မိုှတ�
ထုာ�ကရော ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� တာ�န�အ�� ုု �ကရေု� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေကရေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�
ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဖြပွဲညီ�နယူ�အစီု��ေမို�ာ�ထုံ လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ�အပွဲ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� တာ�န�ကရေု� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�
အစီု��ေနှှင့််� ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�အ�ကရော� �ဲ����ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ မိုကရေ�ဆိုီကရေု�တဲင့်� ဤသာု���ဲ���တာ�န�ယူူမိုုသာညီ� ပွဲု�မိုု�အတုအလိင့်��
ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၊ ဖြပွဲညီ�နယူ�အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၏ သာီ�ဖြ�ာ�တာ�န��တေူာ�မို�ာ�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၌ အ�သာ�စီုတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�။ 

ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�စီနစီ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��မိုဟု�တ��သာာ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�တဲင့်�ပွဲင့်� ဤအ��ကရေ�သာညီ� အ�ေ�တကြီးကရေီ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ်� အ�ေ�
ဖြပွဲဿနာတစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်�နှု�င့်�င့်ံတဲင့်� ဘဲန�စီာမိုု�ရှုု�မိုှ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ အစီု��ေကရေု� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�
�အာကရေ�၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�ကရေု� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ေန� တာ�န��ပွဲ�ထုာ�သာညီ�။ 
ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေကရေ ဤတာ�န�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံတ�န��၌ တာ�န�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ�လိညီ�� ဘဲန�စီာမိုု�ရှုု�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အထုူ�
ခြွ�င့်����ကရေ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��လိာပွဲါကရေ ဘဲန�စီာမိုု�ရှုု�အစီု��ေသာညီ� �ဲ���ကရေ�င့််�သာ�ံ�
ပွဲု�င့်��သာာ အ�ဲင့််�အာဏ်ာေှုသာညီ�။ ဤအ��ကရေ�မိုှာ �ကရောင့်��မိုဲန�နှု�င့်��သာာ�လိညီ�� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာသာတ�မိုှတ�ောတဲင့်� ေှင့်��လိင့်��တုကရေ�
မိုုမိုေှုပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� မိုေေှုဖြ�င့်�� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�
လိာနှု�င့်�သာညီ်� အနှတောယူ�ေှုသာညီ�။ 

၂၈
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န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

မှာက််ဆီက်ိံ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၁၇

အပွဲု�ဒီ� ၂ … နှု�င့်�င့်ံ�တာ�စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုု ေှု�စီေန�အတဲကရေ� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�သာညီ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။ ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�နှှင့််� 

ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ��ရှုု�င့်�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီ

မို�ာ�သာညီ� အ�ေှ�အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�၌ ��မိုှတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ်� အ�ဖြ��ံမိုူ

မို�ာ�အဖြပွဲင့်� တု�င့်��ေင့်��သာာ�-ဘဲာသာာစီကရော�နှှင့််� �ဖြမိုယူာအ�ဖြ���

မိုု စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�ကရေု� 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေမိုညီ�။

ကရေ …. ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�နှှင့််� ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ��ရှုု�င့်�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 

အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�နယူ�တစီ���စီီေှု 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�၊ �မိုာာ�မိုှန��

��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ� ကရေု�ကရေ�ညီီသာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�

နှှင့််� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ�

��မိုှတ�ပြီးပွဲီ� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ��မိုှတ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အာ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�ဆိုု�င့်�ော 

အစီ�အဖွဲ့ဲ��ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� ဤသာညီ�

တု��နှှင့််�အညီီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� တန��တူညီီမိုာ 

အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု 

အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� အပြီးပွဲီ�သာတ�တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ကရေ�ဒီ

�ေ�ေှင့်��၊ ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ��ရှုု�င့်�၊ ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ�ကရောင့်�စီီ

မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၏ ဘဲကရေ�စီ�ံ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�

တု��တကရေ�မိုုကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ��သာာ အဖွဲ့ဲ��

အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ေမိုညီ�။ 

ထုု�သာု���သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� မိုူ�ါဒီမို�ာ�အာ� ဒီီဇိုု�င့်��

�ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိညီ�ပွဲတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� ဌာာ�န

တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အတူတကရေဲ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ

မိုညီ�။ 

ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� 
အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရော
ကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� နှှင့််� 
ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� ဖွဲ့ကရေ�
ဒီေယူ�၊ ဖြပွဲညီ�နယူ�နှှင့််� �ဒီသာနှတေ
�ကရောင့်�စီီ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေု� 
တာ�န��ပွဲ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ဤေလိဒီ�ကရေု� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေ
မိုညီ်� �တေူာ�မို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�
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အကျေးမှာရှိိက်နိ်	

ေပုံည်း်ကျေးထ�င််စာံ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၇၈၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၈

ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�ေှုသာညီ� -

ဖြပွဲညီ�ပွဲတု�င့်��ဖြပွဲညီ�မို�ာ�၊ ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�အ�ကရော�နှှင့််� အင့်�ဒီီ�ယူန�� 

ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေ�န�သာဲယူ��ေ�ကရေု� ထုုန���ကရေ�ာင့်��

�ကရေပွဲ�မိုတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ� 
(နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အစီု��ေ) ကရေု� 
ကရေ�န�သာဲယူ�မိုု �ကရေပွဲ�မိုတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
နှှင့််� သာီအု�ေီအေ�ကရေညီ်�ပွဲါကရေ 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
�ကရေပွဲ�မိုတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�သာညီ�

မိုှတ���ကရေ� - အင့်�ဒီီ�ယူန��
ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အာ� 
တာ�န�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� 
ဖွဲ့ကရေ�ဒီေယူ�အစီု��ေကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ�� 
ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအေ တာ�န�
�ပွဲ�ထုာ��သာာ�လိညီ�� ဖွဲ့ကရေ�
ဒီေယူ�ဥပွဲ�ဒီ အမို�ာ�အဖြပွဲာ�
တဲင့်� ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�အာ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ကရေုစီစ
ေပွဲ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အတု�င့်��အတာ
တစီ���ထုု စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲူ�တဲ� စီီေင့်�
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�ထုာ� 
သာညီ�။ ဤဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� 
�အာကရေ�ပွဲါတု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ� -
 y ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�ဆိုု�င့်�ော 

အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ (၁၉၅၃) တဲင့်� 
(နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဆိုင့််�
�အာကရေ�) ဖြပွဲညီ�နယူ�င့်ါ���
ကရေု� ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�အတဲင့်��
ေှု အင့်�ဒီီ�ယူန���ဖြမိုမို�ာ� 
(ရှုု��ောပွဲု�င့်��ဖြမိုမို�ာ�) ၌ ောဇို 
�တ�မိုုဆိုု�င့်�ော တော�စီီေင့်�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အ�� ုု ��သာာ 
တော�မိုမိုုမို�ာ�ကရေု� တော� 
စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�

 y အင့်�ဒီီ�ယူန�� ကရေ�လိ� 
သာူင့်ယူ� လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�
ဆိုု�င့်�ော အကရေ�ဥပွဲ�ဒီ 
(၁၉၇၈) တဲင့်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ� 
လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ��မိုှတ�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရော ဖြပွဲညီ�နယူ�မို�ာ�
နှှင့််� မို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�အ�ကရော� 
ပွဲူ�တဲ� တော�စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 
�ပွဲ�ထုာ�ပြီးပွဲီ� မို� ုု �နှဲယူ�စီ� 
အစီု��ေမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်�� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��စီသာညီ� 



224

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််၊

ာနိ်စာ�မှာိံရှုိံ	

ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၈

အပွဲု�ဒီ� ၅၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၂

အပွဲု�ဒီ� ၂

ဘဲန�စီာမိုု�ရှုု�အစီု��ေ၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�မို�ာ� …

ဘဲန�စီာမိုု�ရှုု�အစီု��ေသာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 

၎င့်��၏ လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ���ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�… 

…

(စီစီ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊

ဘဲန�စီာမိုု�ရှုု� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�
ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ေ�ဒီသာ၏ အစီု��ေ
ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ
အာ� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ေန� တာ�န�/
လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါတ့်င််	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��	လွှားမှား�ိ�မှား��၏	တ်ရှိ��ရှုံ��ကျေးတ်�်သားိံ�	ကျေးလွှာ့�က််လွှာာ�ပုံိံင််
�့င်််က်ိံ	အ�မှာ��ကျေးပုံ�နှိံင််ရှိနိ်အတ့်က််	လွှာံ�ကျေးလွှာ�က််ကျေးသား�	က်းယ််ေပုံနိ််မှာုနှာင်််	လွှာက််လွှာာမှာ်�မှာီနှိံင််မှာုရှိာိသားည်း််	
“တ်ရှိ��စာ့�ဆိံပုံိံင််�့င်််”	စာည်း်�မှားဉ််�မှား��	ထည်း််သား့င််�	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ကျေးပုံ�ထ��ပုံါသားလွှာ��။					

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� စီာေးကရေ��ပွဲ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်��သာညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ�လိညီ�� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အဓာုပွဲါါယူ� �လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��မိုု
ေှု�စီေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်��န�သာာ အစီု��ေ၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�
နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� စီုန�����စီာဒီကရေတကရေ�ေန� အမိုုဖွဲ့ဲင့််�နှု�င့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အမိုုဖွဲ့ဲင့််�နှု�င့်�သာညီ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု၊ မိုေှုကရေု� အမို�ာ�
အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ‘တော�စဲီ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�’ ဖြဖွဲ့င့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ��လိ်ေှုသာညီ�။ တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ဟုူသာညီ�မိုှာ အဖွဲ့ဲ��တစီ�ဖွဲ့ဲ�� (လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�၊ အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� ဥပွဲ�ဒီအေတညီ�ေှု�သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�) သာညီ� တော�ရှု�ံ��တာ�၌ အမိုုဖွဲ့ဲင့််�တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု၊ မိုေှုပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� အဖွဲ့ဲ��နှှင့််� စီုန���� �စီာဒီကရေတကရေ�သာညီ်� အစီု��ေ၏ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီတု��အ�ကရော� ဆိုကရေ�နှာယူ�
မိုုဖြဖွဲ့င့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီအေ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�တစီ�ေပွဲ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေ�်သာု�� သာီ�ဖြ�ာ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�ဆိုကရေ�နှာယူ�၍ တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ အဖြပွဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�သာတ�မိုှတ�
နှု�င့်�သာညီ�။ 

အတုတ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� မိုေှုဟုူ၍ ဖြင့်င့်��ပွဲယူ��ံ��်ေသာညီ်� ဖြဖွဲ့စီ�ေပွဲ�မို�ာ�ေှု��်ပြီးပွဲီ� ဤ
သာညီ�တု��မိုှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ ပွဲု�င့်�စီု��မိုုနှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ
ေှုမိုုတု��ကရေု� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ေန� သာမိုု�င့်���င့်� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�မိုုမို�ာ�၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ ၁၉၁၉ ��နှှစီ�တဲင့်� ပြီးဗုတုသာာအင့်�ပွဲါ
ယူာ၏ အဖြမိုင့််�ဆို�ံ� တော�ရှု�ံ��တာ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� ပွဲေီဗီ�ကရောင့်�စီီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ဥပွဲ�ဒီအေတညီ�ေှု�သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�
ဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ���်ပြီးပွဲီ� အ��ကရောင့်��အေင့်��မိုှာ ၎င့်��တု��သာညီ� ‘လိူမိုုဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံတဲင့်� အလိဲန�နုမို်�ကရေ��သာာကရေဏ္ဍိုမိုှ 
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� တာ�န�မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ���မိုုမို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတော�မို�ာ�သာညီ� ယူဉ်း��ကရေ��ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�ပြီးပွဲီ� 
လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အယူူအဆိုမို�ာ�နှှင့််� �ပွဲါင့်��စီပွဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုနှု�င့်�’ �သာာ��ကရောင့််�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� (Goodhart 2016)။ ၁၉၂၈ ��နှှစီ�တဲင့်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အနှ�ညီာတစီီေင့်��ေ� အပြီးမို�တမို��တော�ရှု�ံ�ကရေ ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� မိုေှုဟု� သာတ�မိုှတ���်ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု� ‘အရှုု�င့်��အစီု�င့်��မို�ာ�’ ဟု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ� (ibid.)။ 
ဤသာု���သာာ ရှုုဖြမိုင့်���ကရေ�မို�ာ���ကရောင့််� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာ��်သာညီ်� အမိုှာ�မို�ာ�နှှင့််� �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �ံစီာ���်ေသာညီ်� တော�မိုာတမိုုေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ��ံေမိုုမို�ာ�အတဲကရေ� ဖြပွဲန�လိညီ�
ကရေ�စီာ�မိုုေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��အာ� ဖြင့်င့်��ပွဲယူ��ံေဖြ�င့်��ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�ဖွဲ့ာ�ထု�ေန�အလုိ��င့်ှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုေန� အလိဲန�ပွဲင့်�အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။

�ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော ပွဲု�မိုု�ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� 
အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ တော��င့်� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�ပွဲဲင့််�လိင့်��စီဲာနှှင့််� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�ေန� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�စီဲာတဲင့်� တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ရှုု�ထုာင့််�အေ တော�စီဲ�ဆိုု�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ��သာညီ� စီဲ�ဆိုု�မိုညီ်� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� တစီ�နညီ��နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုေှုပြီးပီွဲ� ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုု တစီ�မို� ုု �မို� ုု �ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ���်ေေန� 
လို�အပွဲ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ‘ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုု’ နှှင့််� ‘ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုု’ တု��၏ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�နှု�င့်�သာညီ�။ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� 
(ကရေု�ယူ�တု�င့်�) ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုုကရေု� မိုကြုံကရေုံ�တဲ���်ေသာညီ်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�အာ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ကရေု�ယူ�စီာ� အမိုုဖွဲ့ဲင့််�တော�စီဲ�ေန� 
�ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ� ပွဲု�မိုု�မို�ာ�ဖြပွဲာ�စီဲာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အေင့်��အဖြမိုစီ�ပွဲု�မိုု�နညီ��ပွဲါ�သာူမို�ာ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�
အညီီ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု��ပွဲ��ဲင့််�ေှုသာညီ�ဟု� ဆိုု�လို�ဖြ�င့်��ပွဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� (အမိုှန�တကရေယူ� ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုုကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ���်ေ
ေန� လို�အပွဲ�ဖြ�င့်��အစီာ�) ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာ�စီနှု�င့်�မိုုကရေု� ကြီးကရေုုတင့်�မိုှန��ဆို၍ အမိုုဖွဲ့ဲင့််�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အစီု��ေ၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ� 
သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီအာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� �ဲင့််�ဖြပွဲုလို�ကရေ�ပွဲါကရေ ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုုကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ�ေနှု�င့်�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�သာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီအေ
တညီ�ေှု�သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿနာ (�မို��ဲန�� ၈ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ) နှှင့််�လိညီ�� ဆိုကရေ�နှာယူ��နပြီးပွဲီ� 
အ��ကရောင့်��အေင့်��မိုှာ ထုု�အ��ကရေ�သာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၌ တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု၊ မိုေှုကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�နှု�င့်��သာာ��ကရောင့််�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ၂၀၁၇ ��နှှစီ�တဲင့်� အီ�ကရေဲ�ဒီါနှု�င့်�င့်ံ၌ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၂၀၀၈ ��နှှစီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� ၎င့်��တု��၏ စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��အဖြဖွဲ့စီ� ဥပွဲ�ဒီအေတညီ�ေှု�သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုနှှင့််�၊ သာဘဲာ�တော�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အသာစီ�
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ အ�န��ဆိုီကရေ�မိုါဏ်ီမို�ာ�ကရေု� အမိုုဖွဲ့ဲင့််� တော�စီဲ�ဆိုု�နှု�င့်���်ကရော ဤအမိုုသာညီ� လိာ��ကီရေဲီ
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တာမိုှ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� ဂဲာဒီဲါလိီတု�မိုှ ဧ�ါအသာု�ကရေ�အ�န��တု��နှှင့််� အတူတကရေဲ ‘သာဘဲာ�တော�’ ကရေု� ဥပွဲ�ဒီ
အေ အမိုုဖွဲ့ဲင့််�တော�စီဲ�ဆိုု�ေန� တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု��ကရောင့်�� သာတ�မိုှတ��ပွဲ�သာညီ်� ပွဲထုမိုဆို�ံ�အမိုုလိညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

ဥပွဲ�ဒီတစီ��� သာု��မိုဟု�တ� အစီု��ေ�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တစီ���သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုမိုေှုဟု� စီုန����
�စီာဒီကရေတကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အောေှု သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�အစီု��ေ�ကရော�မိုေှင့်� (�မို��ဲန�� ၂၇ ကရေု� �ကရေညီ်�ပွဲါ) တစီ�ေပွဲ�ထုံ
လိညီ�� �ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ ထုု�သာု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�ေှုပွဲါကရေ စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အောေှု သာု��မိုဟု�တ� �ကရော�မိုေှင့်�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ
ဆိုု�င့်�ော �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�နှှင့််� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေမိုဟု�တ��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
မို�ာ�၏ အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�နှှင့််� စီဲမို��ေညီ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အာ�ထုာ�မိုှီ�ု�ေန� လို�အပွဲ�ဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� ၎င့်��သာညီ� အေင့်��အဖြမိုစီ�ပွဲု�မိုု�
နညီ��ပွဲါ�သာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တော�မိုာတမိုု ပွဲု�မိုု�ေယူူနှု�င့်�ေန� ����ထုဲင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��လိညီ��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ထုု�သာု��ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မိုေှုပွဲါကရေ အကရေူအညီီမိုပွဲါ
ဘဲ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�ထုံ လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�ဖြ�င့်�� မိုေှုသာူမို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဥပွဲ�ဒီအကရေူအညီီမို�ာ�ကရေု� ေယူူနှု�င့်�ေန� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� အလိဲန�အမိုင့်�� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာကရေုစီစတစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�လိာသာညီ�။ 

န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

အ�ဂ္ဂးင််	

တ်ီ�နိ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၄

အပွဲု�ဒီ� ၄၃ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��တစီ�ေပွဲ�

ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အာမို�ံ��ကရေ�

မို�ာ�ကရေု� လိကရေ�ေှုတဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မို�ကရောမိုီအနာဂတ�တဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ 

ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�သာညီ်�၊ ကရေန�်သာတ�သာညီ်�၊ �ဖြပွဲာင့်��လိ�သာညီ်� 

သာု��မိုဟု�တ� တညီ�ေှုမိုုကရေု� ပြီး�ုမို���ဖြ�ာကရေ�သာညီ်� အစီု��ေအာဏ်ာပွဲု�င့်�

မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိ ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဆိုနှဒ

အ�လိ�ာကရေ� သာု��မိုဟု�တ� တော�မို�င့်� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��သာာ 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�မိုုဖြဖွဲ့စီ��စီကရေု� 

စီုန���� �စီာဒီကရေတကရေ�ေန�အလို��င့်ှာ အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်� 

သာင့််��လိ�ာ��လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ောနညီ��

လိမို��ကရေု�မိုာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု�တာ်ပွဲါကရေ မိုညီ�သာူမိုဆိုု�သာညီ� 

‘အမို�ပွဲါရှုု�’ အမိုုဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ စီ�ံစီမို��

စီစီ��ဆို�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� တော�သာူကြီးကရေီ�ကရေ ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာ�စီသာညီ်� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ပွဲ�ကရေ�ကရေဲကရေ�မိုုသာညီ� 

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု စီီေင့်�

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�ကရေု� ��ကရေညီာ��မိုှတ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤသာု�� စီုန����

�စီာဒီကရေတကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� အသာဲင့်�ပွဲ�ံစီံ 

တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� တု�င့်��ကရော�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� သာဘဲာ�

ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�၊ ယူှဉ်း�ပြီးပွဲုုင့်�မိုု၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာူ၊ သာ�ံ�စီဲ�သာူကရေု� ကရောကရေဲယူ�

�ပွဲ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ သာု��မိုဟု�တ� �ယူဘဲ�ယူ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� 

စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ�� သာ�ဘဲာသာဘဲာ�ေှု�သာာ အစီ�အဖွဲ့ဲ��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�

မို�ာ�နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နပွဲါကရေ အမိုုဖွဲ့ဲင့််�တု�င့်��ကရော�ဖြ�င့်��ကရေု� 

သာကရေ��ောကရေ��ံေသာညီ်� အဖွဲ့ဲ��၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�အာ� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�

သာူ [စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ�အောေှု]၊ နှှင့််� ဤ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 

�ထုာကရေ�ပွဲံ် အာ��ပွဲ�ပြီးပွဲီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ လို�အပွဲ���ကရေ�နှှင့််� အသာဲင့်�

ပွဲ�ံစီံမို�ာ�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��လို�အပွဲ�

သာညီ်�အတု�င့်�� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�စီာေင့်��သာဲင့်��ထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��

မို�ာ�ကရေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။

အဖြ�ာ��သာာ ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
ကရေ�စီာ�မိုုမို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� 
လိ�ံ�လိာကရေ�မိုုမိုေှုပွဲါကရေ 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု�� ကရေ�စီာ�မိုုမို�ာ� 
မိုေှုပွဲါကရေ သာကရေ��ောကရေ��ံ လိူ
ပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��
ကရေု�ယူ�စီာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�သာူ
သာညီ� တော�ရှု�ံ�၌ အမိုုဖွဲ့ဲင့််� 
တု�င့်��ကရော��ပွဲ�နှု�င့်���ကရောင့်�� 
သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ� အောေှုကရေု� 
ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�အာ� ကရောကရေဲယူ�
�ပွဲ�သာူအဖြဖွဲ့စီ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ပြီးပွဲီ�  
မိုညီ�သာညီ်�အမိုုကရေု�မိုဆိုု�၊ 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ�� 
သာ�ဘဲာသာဘဲာ�ေှု�သာာ အမိုု
မို�ာ�၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��နှှင့််� 
ဆိုကရေ�နှာယူ��န�သာာ သာု��မိုဟု�တ� 
သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ကရေု� 
ထုု�ု�ကရေ��စီ�သာာ အမိုုမို�ာ�ကရေု� 
အမိုုဖွဲ့ဲင့််�တု�င့်��ကရော�
�ဲင့််��ပွဲ�သာညီ�
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အီကျေးက့်ကျေးဒါါ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၁၀၊ 

၁၁(၁) နှှင့််� ၇၁

��ါင့်��စီဉ်း� ၂။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

အ�န�� ၁။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ�

အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�

အပွဲု�ဒီ� ၁၀

လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၊ လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�

မို�ာ�သာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာူမို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ

ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၌ ၎င့်��တု��ေေှု

ပွဲု�င့်�သာညီ�ဟု� အာမို�ံထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�

ေှုသာညီ�။ 

သာဘဲာ�တော�သာညီ�လိညီ�� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ံစီာ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််� ေှု��ကရောင့်�� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု

သာညီ�။

အပွဲု�ဒီ� ၁၁

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါ အ�ဖြ��ံမိုူ

မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာေမိုညီ� - 

၁။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� 

လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဩဇိုာေှု

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�၏ �ေှ��မိုှာကရေ�၌ တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိဖြဖွဲ့စီ��စီ 

စီ��ပွဲါင့်��၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�၊ ဤအာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� ေှု

�စီေန� အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

အ�န�� ၇။ သာဘဲာ�တော�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

အပွဲု�ဒီ� ၇၁

အသာကရေ�ဇိုီ�ဖြပွဲန�်ပွဲဲာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�ဖြ�င့်��တု�� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�

�စီ�သာာ သာဘဲာ�တော� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲါ��ာမိုာမိုာသာညီ� 

၎င့်��၏တညီ�ေှုမိုုနှှင့််� ၎င့်��၏ ဇိုီ�စီကရေ��န��မို�ာ�၊ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��

တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံ၊ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုင့််�ကရေ��ဖြပွဲာင့်��လိ�

ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော ဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ��ံေပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၊ လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�

မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� သာဘဲာ�တော�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 

လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� အစီု��ေ

အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ကရေု� နှု��ဆိုာ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 

လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�နှှင့််� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ေန�

အတဲကရေ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� 

အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�ကရေု� သာင့််��လိ�ာ�သာလို� လို�ကရေ�နာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

သာဘဲာ�တော�တု��ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ�။ 
ဤသာညီ�မိုှာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အာ� လိကရေ��တဲ� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� 
အ�န��၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��
ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� သာတု��ပွဲ�ပွဲါ

သာဘဲာ�တော�အတဲကရေ� 
သာီ�ဖြ�ာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အာ� 
သာဘဲာ�တော�ကရေု�ယူ�စီာ� အမိုု
ဖွဲ့ဲင့််�နှု�င့်�ေန� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��
ဖြဖွဲ့င့််� သာဘဲာ�တော�ကရေု� 
တော�ရှု�ံ��တာ�၌ တော�စီဲ�ဆိုု�
ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�
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ကျေးတ်�င််	အ�ဖွဲ့

ရှိိက်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၃၈ ဤအပွဲု�ဒီ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� မိုညီ�သာူမိုဆိုု�သာညီ� ဩဇိုာေှု 

တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� လိာ�ောကရေ�၍ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 

ဥပွဲ�ဒီမိုူ�ကရေမို��တဲင့်� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� �� ုု �

�ဖွဲ့ာကရေ��ံေဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ေန� ပြီး�ုမို���ဖြ�ာကရေ�ဖြ�င့်�� �ံေ

သာညီ�ဟု� �လိာာကရေ�ထုာ�စီဲ�ဆိုု�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� တော�ရှု�ံ��တာ�ကရေ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ��ကရေညီာဖြ�င့်��အပွဲါအ�င့်� သာင့််��လိ�ာ��သာာ 

ကရေ�စီာ��ပွဲ�မိုုကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� 

�လိာာကရေ�ထုာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာူမို�ာ�မိုှာ - 

ကရေ။ မိုုမိုုအတဲကရေ�မိုုမိုု လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊

�။ မိုုမိုုအတဲကရေ�မိုုမိုု မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာူ အဖြ�ာ�တစီ�ဦး�ကရေု�ယူ�စီာ� 

လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊

ဂ။ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� အ�ပွဲ�စီ� သာု��မိုဟု�တ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��တစီ���၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�

အဖြဖွဲ့စီ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��ကရေု�ယူ�စီာ� လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊ 

ဃ။ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူကရေု�ယူ�စီာ� လိာ�ောကရေ��လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊ 

င့်။ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�ကရေု�ယူ�စီာ� လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ��သာာ 

အသာင့်��အဖွဲ့ဲ��။ 

စီ�ံစီမို��စီစီ��ဆို��ေ� အောေှု၊ 
သာကရေ��ောကရေ��ံ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� 
နှှင့််� ထုု��အဖြပွဲင့်� သာကရေ��ောကရေ�မို
�ံေ�သာာ အဖြ�ာ�သာူမို�ာ� (လိူ
ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�
မို�ာ�) သာညီ� အတုတ�မိုှ 
သာု��မိုဟု�တ� ကြီးကရေုုတင့်�မိုှန��ဆို
သာုဖြမိုင့်��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ� �� ုု �
�ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� 
တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� လိာ�ောကရေ� 
�လိာာကရေ�ထုာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီ
ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အလိဲန�
ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်�သာာ 
အဆိုင့််�အတန��သာတ�မိုှတ�
��ကရေ�ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�

ဇူးင််ာ�ကျေးာ့

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၈၅ ၁။ �အာကရေ�ပွဲါတု��အနကရေ� မိုညီ�သာူမိုဆိုု�သာညီ� ဤအ�န�� [အ�န�� ၄ 

- အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ��ကရေညီာစီာတမို��] တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ကရောကရေဲယူ�

ထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ��ံ အ�ဲင့််�အ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�အာ� 

�� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ��ံေဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ��ံေနှု�င့်�သာညီ်� 

အ�ဖြ�အ�နေှု��ကရောင့်�� တော�ရှု�ံ��တာ�၌ လိာ�ောကရေ� 

�လိာာကရေ�ထုာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� တော�ရှု�ံ��တာ�ကရေ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�

အာ� ��ကရေညီာဖြ�င့်��နှှင့််� တန�ောတန���ကရေ� ဆို����ီဖြမိုှင့််�ဖြ�င့်�� 

အပွဲါအ�င့်� သာင့််��လိ�ာ��သာာ ကရေ�စီာ��ပွဲ�မိုုကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�

နှု�င့်�သာညီ� -

ကရေ။ မိုုမိုုအတဲကရေ�မိုုမိုု လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊

�။ မိုုမိုုအတဲကရေ�မိုုမိုု မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာူ အဖြ�ာ�တစီ�ဦး�ကရေု�ယူ�စီာ� 

လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊

ဂ။ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� အ�ပွဲ�စီ� သာု��မိုဟု�တ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��တစီ���၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�

အဖြဖွဲ့စီ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��ကရေု�ယူ�စီာ� လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊ 

ဃ။ အမို�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူကရေု�ယူ�စီာ� လိာ�ောကရေ��လိာာကရေ�ထုာ�သာူ၊ 

င့်။ အဖွဲ့ဲ���င့်�မို�ာ�ကရေု�ယူ�စီာ� လိာ�ောကရေ� �လိာာကရေ�ထုာ��သာာ 

အသာင့်��အဖွဲ့ဲ��။

၂။ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ���်ဖြ�င့်��

��ကရောင့််� အပွဲု�ဒီ��ဲ�(၁) ပွဲါ ကရေ�စီာ��ပွဲ�မိုုကရေု� �တာင့်���ံေန� တော�ရှု�ံ�

�တာ�သာု�� လိာ�ောကရေ��လိာာကရေ�ထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� မို

ေှု�စီေ။ 

၃။ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) အေ ကရေ�စီာ��ပွဲ�မိုု �လိာာကရေ�ထုာ��တာင့်���ံသာညီ်� 

အမိုုမို�ာ�တဲင့်� လို�ကရေ�နာေမိုညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ကရေု� ��မိုှတ�ေန� 

မိုညီ�သာညီ်�တော�ရှု�ံ�တဲင့်�မိုဆိုု� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ� သာတ�မိုှတ�

ထုာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�သာညီ� -

ကရေ။ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) အေ တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� လိာ�ောကရေ� 

�လိာာကရေ�ထုာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�ေမိုညီ�၊

သာကရေ��ောကရေ��ံ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၊ 
သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�စီာ� 
သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�
ကရေု�ယူ�စီာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ
သာူမို�ာ�ကရေု� အတုတ�မိုှ 
သာု��မိုဟု�တ� ကြီးကရေုုတင့်�မိုှန��ဆို
သာုဖြမိုင့်��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ� �� ုု �
�ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� 
တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� လိာ�ောကရေ� 
�လိာာကရေ�ထုာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� 
�ပွဲ�သာညီ�

တော�ရှု�ံ��တာ�ဆိုု�င့်�ော 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�သာညီ� 
လိူအာ�လိ�ံ�၏ တော�မိုာတမိုု 
ေယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�အတဲကရေ� �ထုာကရေ�
ကရေူ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ေှု�စီေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ� 



230

�။ �ကရော�နာမိုုစီတင့်�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� စီစီ��ဆို��ကရော�နာမိုုဆိုု�င့်�ော 

တော��င့်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� အနညီ��ဆို�ံ� ဖြဖွဲ့စီ��စီေန� 

�လိာာ်���ပွဲ�ေမိုညီ�၊

ဂ။ တော�ရှု�ံ��တာ�သာညီ� သာဘဲာ�အေ တော�မိုာတမိုုဆိုု�င့်�ော 

စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာေန�လို�အပွဲ��သာာ�လိညီ�� 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ဆိုု�င့်�ောမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��မိုဆိုီ�လိ�ာ�စီဲာ 

ကရေန�်သာတ��ံေဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေန� �ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�ေမိုညီ�၊

ဃ။ အထုူ�တတ��ဖြမိုာကရေ�ကရေွမို��ကရေ�င့်�မိုု ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�

တစီ�ဦး�သာညီ� တော�ရှု�ံ��တာ�၏ �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� ရှု�ံ�

�တာ�၏မိုုတ��ဆိုဲအ�နဖြဖွဲ့င့််� တကရေ��ောကရေ�နှု�င့်��စီေန� �ထုာကရေ�ကရေူ

�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

နိယ်းဇူးီလွှာနိ်၊

တ်းတ်ိံဟုး

ဝိသေါက်�တ်းပုံ့�

သားကျေးာ�	

တ်းည်းီ�းက််

၂၀၁၂

အပွဲု�ဒီ� ၂.၄၊ ၂.၆ 

နှှင့််� ၂.၇

၂.၄ အ�ဖြ���မိုုတဲင့်� �ှမို�ဂါနှဲီဖြမိုစီ�ကရေု� တီအာ�ါတူပွဲဲာအဖြဖွဲ့စီ� ဥပွဲ�ဒီ

အေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။ တီအာ�ါတူပွဲဲာကရေု� ဥပွဲ�ဒီအေ 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုောတဲင့်� ဖွဲ့ဲ��စီညီ���ေ�သာာ�ပွဲ�ံမိုှာ �အာကရေ�ပွဲါ

အတု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� -

�တာင့်�တန��မို�ာ�မိုှစီ၍ ပွဲင့်�လိယူ�အထုုဖြဖွဲ့စီ��သာာ ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�မိုေနှု�င့်�

ဘဲ� အသာကရေ�ေှင့်�စီီ�ဆိုင့်��သာညီ်� �ှမို�ဂါနှဲီဖြမိုစီ�ကရေု� ၎င့်��၏

ဖြမိုစီ�လိကရေ�တကရေ�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်� ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ရှု�ပွဲ�လိဲန�

နယူ�ပွဲယူ� အဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ပွဲါင့်��စီညီ��လိ�ကရေ� 

တီအာ�ါတူပွဲဲာအဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�သာညီ�။

၂.၆ အ�ဖြ���မိုုတဲင့်� တီအာ�ါတူပွဲဲာကရေု� ဥပွဲ�ဒီအေတညီ�ေှု�သာာ 

ပွဲ�ဂဂုုလိ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�။

၂.၇ ဖြမိုစီ�အာ� ဥပွဲ�ဒီအေတညီ�ေှု�သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�အဖြဖွဲ့စီ� ဖွဲ့န�တီ�

သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��မိုှာ �အာကရေ�ပွဲါေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� 

ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ� -

၂.၇.၁ ဖြမိုစီ�သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ဲင့််�အ�ေ�ေှုပြီးပွဲီ� အသာကရေ�ေှင့်�စီီ�ဆိုင့်��

�သာာ ပွဲ�ဂဂုုလိ�တစီ�ဦး�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော လိ�ံ�လိ�ံ�လိ�ာ�လိ�ာ� ‘ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��’ 

င့်ှာ မိုစီဲမို��သာာသာညီ�ဟု� ရှုုဖြမိုင့်�သာညီ်� �ှမို�ဂါနှဲီအီ�ီတု��၏ အဖြမိုင့်�ကရေု� 

ထုင့်�ဟုပွဲ�ေန�၊

၂.၇.၂ ဖြမိုစီ�အာ� ၎င့်��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အ�ဲင့််�အ�ေ� အတု�င့်�� တော�စီဲ�ဆိုု�

ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေန�၊

တစီ�စီ�ံတစီ���အာ� ဥပွဲ�ဒီ
��ကရောင့်��အေ ‘တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�’ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� 
သာာဓာကရေကရေု� ညွှာန��ဆိုု�သာညီ�။ 
သာဘဲာ� ပွဲတ��န��ကရေ�င့်� 
ထုု�ု�ကရေ�ပွဲ�ကရေ�စီီ�မိုညီ�ကရေု� စီု��ေုမို�
�ကရေသာညီ်� အတဲကရေ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ပွဲ�စီ�တစီ�စီ�မိုှ 
ဖြမိုစီ�တစီ�စီင့်��အာ� ၎င့်�� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဥပွဲ�ဒီ��ကရောင့်��အေ 
‘တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�’ကရေု�
အပွဲ�နှှင့်��ေန� �တာင့်��ဆိုု�လိာ��်
ော ရှု�ံ��တာ�မိုှလိညီ�� ဖြမိုစီ�၏ 
အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
သာညီ်�အ�လိ�ာကရေ� ၎င့်��အာ� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော 
တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� 
အပွဲ�နှှင့်��လို�ကရေ�သာညီ�။



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	က်ိံယ််ပုံိံင််	ဥပုံကျေးဒါကျေးရှိ�ရှိ�	က်ိံယ််စာ��လွှာာယ််	င်ာ��ရှိမှာ်�ရှိနိ်	မှာတ်တ််စာ့မှာ်�နှိံင််
သားည်း််	လွှားပုံံဂ္ဂဂိ�လွှာ်မှား��နှာင်််	အံပုံ်စာံမှား��အတ့်က််	ဥပုံကျေးဒါ	အက်း�ိ�ကျေးဆ�င််�	စာိံက််ထံတ််ကျေးပုံ�ရှိနိ်	အ�မှာ���းက််	
ရှိာိပုံါသားလွှာ��။				

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
�မို��ဲန�� ၂၉ တဲင့်� အဆိုင့််�အတန��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာကရေ�်သာု��ပွဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဟုူသာညီ� လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�
နှု�င့်�မိုှသာာလိာင့်� အဓာုပွဲါါယူ��လိ�နကရေ�ဖြပွဲည်ီ��မိုုေှုသာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ော၌ အ�ေ�ပွဲါ�သာာ 
ဖြပွဲဿနာတစီ�ေပွဲ�မိုှာ အဆိုင့််�အတန��၊ သာု��မိုဟု�တ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� 
အစီု��ေကရေု� အမိုုဖွဲ့ဲင့််�တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�သာညီ� တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�နလိာင့်�
ပွဲင့်� တော�စီီေင့်��ေ� ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုကရော လိူမိုုအ�ဖြပွဲာင့်��အလိ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ေ�အတဲကရေ� တော�စီဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်��နှှင့််� အဖြ�ာ� အမိုု
ကရေုစီစကြီးကရေီ�မို�ာ�ကရေု� ေင့်�ဆိုု�င့်�ေဖြ�င့်��သာညီ� အကရေ�န�အကရေ�မို�ာ�ကရော ရှုုပွဲ��ထုဲ��သာာ ဗ��ရှုု�ကရေေကရေ�တစီ�အဆိုင့််�မို�ာ�စီဲာေှုပြီးပွဲီ� အ��နု�ကရေ�န�ဆို�ံ�မိုု
လိညီ�� ဖြမိုင့််�မိုာ�သာညီ�။ မို�ာ�စီဲာ�သာာ ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အမိုုဖွဲ့ဲင့််�ေင့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��တု��၌ 
၎င့်��တု��အာ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ေန� �ေှ��နမို�ာ�င့်ှာ�ေမို��ောတဲင့်� အ�ကရေ�အ��ေှု�ကရေသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� တော�မိုာတမိုုကရေု� သာာတူညီီမိုာ 
လိကရေ�လိှမို��မိုီေယူူနှု�င့်��စီ�ေ�အတဲကရေ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ�သာညီ� ပွဲ�ဂဂလိုကရေ ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုအတဲကရေ� ကရေ�န�ကရေ�မို�ံ
နှု�င့်�ပွဲါကရေ သာု��မိုဟု�တ� မိုေယူူနှု�င့်�ပွဲါကရေ လိူထု�ဘဲဏ္ဍိုာဖြဖွဲ့င့််��ထုာကရေ�ပွဲံ်�သာာ �ေှ��န ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီအေ ကရေု�ယူ�စီာ�
ဖြပွဲုမိုုေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���လိ်ေှု�ကရေသာညီ�။ 

ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံ လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ��ကရေ����သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�ကရေု� တန��တူညီီမိုာ 
လိကရေ�လိှမို��မိုီအသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််� (ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုနှှင့််� အကြုံကရေံဉာာဏ်��ပွဲ�မိုု
အတဲကရေ� �ပွဲ����ေန� �ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ �ပွဲ�အပွဲ��သာာ အ�မို�် ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုမိုုနှှင့််� 
အကြုံကရေံဉာာဏ်��ပွဲ�မိုု) သာညီ� အလိဲန�အမိုင့်�� အ�ေ�ကြီးကရေီ�နှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� 
ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာောတဲင့်� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�စီော အ��ကရေ�တစီ���မိုှာ ဤအာမို�ံ��ကရေ�သာညီ� တော�မိုမိုုမို�ာ�နှှင့််� စီီမိုံ
အ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အမိုုမို�ာ�အဖြပွဲင့်� ောဇို�တ�ဥပွဲ�ဒီ အမိုုမို�ာ�အတဲကရေ�ပွဲါ အကရေ�ုံ��င့်�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှုပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤသာညီ�မိုှာ �ဖြမိုယူာ
နှှင့််� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အဖြပွဲင့်� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��တဲင့်� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ ခြုံ�ုံင့်�ံသာညီ်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ေှု�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� အလိဲန�အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ�။ အမိုုအာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ� 
အကရေူကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�ဖြ�င့်��သာညီ� အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�စီဲာတဲင့်�မိုူ ောဇို�တ�မိုုစီဲ���ကရေ�မို�ာ� ေင့်�ဆိုု�င့်��နေသာညီ်� 
တော��ံမို�ာ�အတဲကရေ�သာာ ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� အကရေန�်အသာတ�ထုာ�၍ �ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�။ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ်� အဖြ�ာ�
အ��ကရေ�တစီ���မိုှာ ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�သာန�်သာာ �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� တော�ရှု�ံ��တာ�တဲင့်� အမိုု
ေင့်�ဆိုု�င့်��နေသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်���နထုု�င့်�သာူမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �မို�ာ� အာ�လိ�ံ�အထုု ����ထုဲင့်��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

၃၀
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န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

ရှိ�ဇူးဝိသေတ််မှာု

ဆိံင််ရှိ�	

တ်ရှိ��စာီရှိင််

ကျေးရှိ�	စာနိစာ်မှား��

တ့်င််	ဥပုံကျေးဒါ	

အကျေးထ�က််	

အက်း	ရှိယ်း

ေ�င််�	အတ့်က််	

က်ံလွှာသားမှာဂ္ဂဂ	

အကျေးေ���	မှားမှား��

နှာင်််	လွှာမှာ်�ညွှာနိ်	

�းက််မှား��

၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၂၆၊ ၃၂ 

နှှင့််� ၃၃

၂၆။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� အသာကရေ�အေးယူ�၊ လိူမို� ုု �၊ အသာာ�

အ�ောင့်�၊ လိုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု၊ ဘဲာသာာစီကရော�၊ ကရေု��ကရေဲယူ�မိုု 

သာု��မိုဟု�တ� ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 

ထုင့်�ဖြမိုင့်���ကရေ�၊ မိုူလိ�မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�ော သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော 

သာု��မိုဟု�တ� ပွဲစီစညီ��ဥစီစာ၊ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���မိုု၊ 

�မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�မိုု၊ ပွဲညီာ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုု�ေ� အဆိုင့််�အတန�� 

သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� အဆိုင့််�အတန��အ�ပွဲ� �ဲ�ဖြ�ာ�မိုုမိုေှုဘဲ� လိူအာ�

လိ�ံ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� 

အာမို�ံ�ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

၃၂။ သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�မို�ာ�၊ လိူနညီ��စီ�မို�ာ�၊ မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ�၊ 

စီုတ�ကရေ�န��မိုာ�ေ� �� ုု �ယူဲင့်���နသာူမို�ာ�၊ HIV နှှင့််� အဖြ�ာ� ဖြပွဲင့်��ထုန�

ပြီးပွဲီ� ကရေူ�စီကရေ�တတ��သာာ �ောဂါမို�ာ� �ံစီာ��နေသာူမို�ာ�၊ မိုူ�ယူစီ�

�ဆို�သာ�ံ�စီဲ�သာူမို�ာ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� မိုူလိ လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ 

နှု�င့်�င့်ံမို�်ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ �ု�လိုံ�ဲင့််��တာင့်���ံသာူမို�ာ�၊ ဖြပွဲညီ�ပွဲ နှု�င့်�င့်ံသာာ�

မို�ာ�၊ �ေ့��ဖြပွဲာင့်�� �နထုု�င့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� �ေ့��ဖြပွဲာင့်��လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�၊ 

ဒီ�ကရေခသာညီ�မို�ာ�နှှင့််� �နေပွဲ�စီဲန�်�ဲာ တုမို���ေှာင့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�

�သာာ အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�ေှုသာူ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� အမို� ုု �သာမိုီ�

မို�ာ�နှှင့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� 

အဓာုပွဲါါယူ� �လိ�နကရေ�ဖြပွဲညီ်��စီဲာ ေယူူနှု�င့်��စီေန�အလို��င့်ှာ အထုူ�

အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�၍ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�သာညီ�။ လိုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု

ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�နှှင့််� အသာကရေ�အေးယူ�

နှှင့််� သာင့််��လိ�ာ�ကရေု�ကရေ�ညီီသာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ထုု�သာု��

�သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� ၎င့်��အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�

မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�မိုုေှုသာင့််�သာညီ�။ 

၃၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� �ကရေ��လိကရေ��ဒီသာ နှှင့််� ���လိံ��ါင့်�ပွဲါ�

ပြီးပွဲီ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ� အာ�နညီ���သာာ �ဒီသာမို�ာ�တဲင့်� 

�နထုု�င့်�သာညီ်� ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

အာ�နညီ���သာာ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�မိုှ အ�ပွဲ�စီ��င့်� ပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အတဲကရေ� 

ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ�

ပွဲါ ဂရှု�ထုာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာင့််�သာညီ�။ 

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �
မို�ာ�နှှင့််� ���လိံ��ါင့်�ပွဲါ��သာာ 
�ဒီသာမို�ာ�၌ �နထုု�င့်�သာူမို�ာ� 
အပွဲါအ�င့်� ဖွဲ့ယူ��ကရေဉ်း��ဲ�ဖြ�ာ��ံ 
အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲကရေ� 
ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ၏ 
အထုူ�အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုသာညီ�

အိနှိိယ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၄၉

အပွဲု�ဒီ� ၃၉ ကရေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�ကရေု� လိညီ�ပွဲတ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� 

တန��တူညီီမိုာ အ�ဲင့််�အလိမို��အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ တော�မိုာတမိုု

အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန� ဂရှု�ဖြပွဲု �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 

အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� သာင့််��လိ�ာ��သာာ ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 

အစီီအစီဉ်း���မိုှတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�

မိုဆိုု� ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ အ�မို�် �ပွဲ�အပွဲ�ကရော မိုညီ�သာညီ်�

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မိုဆိုု�သာညီ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� �� ုု �ယူဲင့်��

��ကရေ�မို�ာ���ကရောင့််� တော�မိုာတမိုုအာ� လိကရေ�လိဲတ�ဆို�ံ�ရှုုံ�ေဖြ�င့်�� 

မိုေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�သာညီ� 
တန��တူညီီမိုာ အ�ဲင့််�အလိမို�� 
အ�ဖြ��ံမိုူအ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ
��ကရောင့်��နှှင့််� မိုညီ�သာညီ်� 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�မိုဆိုု�သာညီ� 
စီီ�ပွဲဲာ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 
အာ�နညီ����ကရေ�မို�ာ���ကရောင့််� 
တော�မိုာတမိုုအာ� 
လိကရေ�လိဲတ�ဆို�ံ�ရှုုံ�ေဖြ�င့်�� မိုေှု
�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဟု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�
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က်�ဇူးက််

စာတ်နိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၅

အပွဲု�ဒီ� ၁၃(၃) ၃။ လိူတု�င့်��သာညီ� အေညီ�အ�သာဲ� ဖြပွဲညီ်�မိုီ�သာာ ဥပွဲ�ဒီ

အ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီအေ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အမိုုမို�ာ�တဲင့်� ဥပွဲ�ဒီ အ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� 

အ�မို�် ေယူူနှု�င့်�သာညီ�။

နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� 
ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ ေေှု
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်စီဲာ 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

မှာ�ရှိာယ််	

က်ွနိ်�စာံမှား��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၇၉

အပွဲု�ဒီ� ၂၊ အပွဲု�ဒီ�

�ဲ� ၄(၄)

ောဇို�တ�ဆိုု�င့်�ော တော�စီဲ�ဆိုု�ဖြ�င့်��မို�ာ� အာ�လိ�ံ�တဲင့်� တော��ံ

သာညီ� ၎င့်��အာ� စီဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� စီဲ���ကရေ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�နှှင့််� 

အ��ကရောင့်��ေင့်��ကရေု� အ�သာ�စီုတ� အသာု�ပွဲ�ေှင့်��ဖြပွဲမိုု ေပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု

သာညီ�၊ ၎င့်��အာ� �ကရော�နာစီစီ��ဆို�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုေန�အတဲကရေ� 

�ု�င့်�လိ�ံ�သာာအ��ကရောင့်�� ေှု၊ မိုေှု ကရေု� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော 

ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� �ံယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ ဘဲကရေ�မိုလို�ကရေ��သာာ ��ံရှု�ံ�

�ေှ��မိုှာကရေ�၌ ကရောလိမိုေှညီ��ကရောသာညီ်� လိူပွဲ�ံလိယူ� စီစီ��ဆို�

�ကရော�နာဖြ�င့်��ကရေု� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ ���ံ���ပွဲဖြ�င့်��ကရေု� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ေန�

အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ အ��နု�နှှင့််� �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ေေှုပွဲု�င့်�

�ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ ကရေု�ယူ�တု�င့်� ���ံ���ပွဲဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�တု�င့်�

�ေး���ယူ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီ အ�ထုာကရေ�အကရေူမိုှတစီ�ဆိုင့််� ���ံ���ပွဲ

ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ထုု�သာု���သာာ အ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� 

ေယူူေန� �င့်ဲ��ကရေ� အ�ကရေ�အ��ေှုပွဲါကရေ တော�မိုာတမိုုအတဲကရေ� 

လို�အပွဲ�ပွဲါလိာင့်� အ�မို�်အ�ထုာကရေ�အကရေူ ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ ၎င့်��

အာ� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ထုဲကရေ�ဆိုု��သာာ သာကရေ��သာမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ�ဖြင့်င့်��

ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�၊ ၎င့်��အတဲကရေ� ထုဲကရေ�ဆိုု��ပွဲ�မိုညီ်� သာကရေ��သာမို�ာ� 

ေှာ�ဖွဲ့ဲေေှုနှု�င့်��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�

�ဲင့််�ေှုသာညီ�။

ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� 
အာမို�ံ�ပွဲ�သာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� 
ောဇို�တ�မိုု စီစီ��ဆို�ဖြ�င့်��မို�ာ�
အတဲကရေ�သာာ ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�

ဖွဲ့ိလွှာစာ်ပုံိံင််

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၇

အပွဲု�ဒီ� ၃၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၁၁ 

နှှင့််� အပွဲု�ဒီ� ၈၊ 

အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၅

အပွဲု�ဒီ� ၃၊ အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၁၁
တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�၊ တော�စီီေင့်��ေ�အာဏ်ာ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��
ေှု�သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ ဥပွဲ�ဒီ 
အ�ထုာကရေ�အကရေူအာ� အ�မို�် ေယူူအသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဆိုင့်��ေ�မိုဲ�
�တမိုု အ��ကရောင့်��ဖြပွဲ၍ ဖြင့်င့်��ပွဲယူ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။ 
အပွဲု�ဒီ� ၈၊ အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၅
တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါ အာဏ်ာမို�ာ�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ� -
…
၅။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�
ဖြ�င့်��၊ တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�၌ ဦး�တု�ကရေ��လိာာကရေ�ထုာ�
ဖြ�င့်��၊ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ �ေှ��နအဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ဲင့််�အ�ေ��� ုု �တ�်သာူမို�ာ�အတဲကရေ� 
ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��တု��နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� 
စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါ စီညီ��မို�ဉ်း��
မို�ာ�သာညီ� အမိုုမို�ာ�အာ� ကရောလိမိုေှညီ��ကရောဘဲ� အပြီးပွဲီ�သာတ� 
စီစီ��ဆို�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� ရှုု��ေှင့်��ပြီးပွဲီ� အကရေ�န�အကရေ�မိုမို�ာ��သာာ 
လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ကရေု� ��မိုှတ��ပွဲ�ကရော အဆိုင့််�တူတော�ရှု�ံ�မို�ာ� 
အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� တစီ�သာမိုတ�တညီ��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အ�ု�င့်�အမိုာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ယူ�တ��လိ�ာ်�စီဖြ�င့်��၊ 
����ထုဲင့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ 

အမိုုအမို� ုု �အစီာ� အာ�လိ�ံ�
အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီ 
အ�ထုာကရေ�အကရေူ ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�၊ သာု��ောတဲင့်� 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �� ုု �
�ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�
သာညီ်� အမိုုမို�ာ�ကရေု� အထုူ�
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ ထုညီ်�သာဲင့်��ထုာ�သာညီ�



235

တ်းနိီ�ရှိာ��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၀၈ တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ���ံ���ပွဲပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံသာညီ�။ ဥပွဲ�ဒီ

သာညီ� တော�မိုာတမိုု ေေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ကရော �င့်ဲ��ကရေ� 

အ�ကရေ�အ��ေှုသာူမို�ာ� အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီ အ�ထုာကရေ�အကရေူ 

�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�။

မိုညီ�သာညီ်�အမိုုအမို� ုု �အစီာ� 
ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဥပွဲ�ဒီ 
အ�ထုာကရေ�အကရေူ လို�အပွဲ�
သာူမို�ာ�အတဲကရေ� 
အ�ထုာကရေ�အကရေူ 
�ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�

ဖွဲ့င််လွှာနိ်၊

ဥပုံကျေးဒါ	

အကျေးထ�က််	

အက်း	ဆိံင််ရှိ�	

အက််ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၂

အပွဲု�ဒီ� ၂ ၁) ဖွဲ့င့်�လိန�နှု�င့်�င့်ံတဲင့်� �နထုု�င့်�သာူမို�ာ�၊ ဥ�ောပွဲသာမိုဂဂ အဖွဲ့ဲ���င့်�

နှု�င့်�င့်ံတစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�မိုှ နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အသာု�ကရေ�အ�န��

တဲင့်�� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကရေူ�သာန��သာဲာ�လိာ�ေ� 

စီညီ��မို�ဉ်း�� (EEC) အမိုှတ� ၁၆၁၂/၆၈ နှှင့််� ဥ�ောပွဲ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�

နယူ��ဖြမို သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�တု��အေ ဥ�ောပွဲ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နယူ��ဖြမို

�င့်�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဖွဲ့င့်�လိန�နှု�င့်�င့်ံတဲင့်� အလိ�ပွဲ�လိ�ပွဲ�ကရေု�င့်��နသာူမို�ာ� 

သာု��မိုဟု�တ� အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်� ေှာ�ဖွဲ့ဲ�နသာူမို�ာ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီ

အ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� လို�အပွဲ�သာညီ်�အတု�င့်�� �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ 

၂) ထုု��အဖြပွဲင့်� အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁)တဲင့်� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ� မိုညီ�သာု��ပွဲင့်�

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောပွဲ�ဂဂုုလိ�ထုံတဲင့်� ဖွဲ့င့်�လိန�

တော�ရှု�ံ��တာ�ကရေ �ကရော�နာေမိုညီ်� ကရေုစီစေပွဲ� တစီ�စီ�ံတစီ�ော ေှု

ပွဲါကရေ သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�ေမိုညီ်� အဖြ�ာ� 

အထုူ�အ��ကရောင့်��ေင့်�� တစီ�စီ�ံတစီ�ော ေှုပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီ 

အ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁)တဲင့်� စီံသာတ�မိုှတ�

��ကရေ�မို�ာ� မိုညီ�သာု��ပွဲင့်��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�

ဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုု လိကရေ�လိှမို��မိုီေေှု�ေ� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� (TrS 

၄၇/၁၉၈၈) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�

နှှင့််�အညီီ ဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အကြုံကရေံဉာာဏ်�ကရေု�လိညီ�� ဥပွဲ�ဒီ 

အ�ထုာကရေ�အကရေူ၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။

ဖွဲ့င့်�လိန�နှု�င့်�င့်ံသာာ� မိုဟု�တ�
လိာင့်�ပွဲင့်� ဖွဲ့င့်�လိန�နှု�င့်�င့်ံသာု�� 
အလိ�ပွဲ�လိ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ေန� �ောကရေ�
ေှု�နသာညီ်� ဥ�ောပွဲသာမိုဂဂ 
နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�အတဲကရေ�ပွဲါ 
ဥပွဲ�ဒီအ�ထုာကရေ�အကရေူကရေု� 
����ထုဲင့်��ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အ��	က်နိ််သားတ််ေ�င််�က်ိံ	ကျေးဆ�င််ရှိွက််ရှိနိ်	�့င်််ေပုံ��းက််
ကျေးပုံ�နှိံင််သားည်း််	အကျေး�က်�င််�ရှိင််�မှား��	သားိံ�မှာဟုံတ််	လွှာံပုံ်င်နိ်�စာဉ််မှား��က်ိံ	ရှိာင််�လွှာင််�စာ့�	ကျေးဖွဲ့�်ေပုံထ��က်�	
အဆိံပုံါ	က်နိ််သားတ််�းက််မှား��အ��	တ်ရှိ��ရှုံ��ကျေးတ်�်၌	စာီရှိင််ပုံိံင််�့င်််	ရှိာိကျေးစာရှိနိ်	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ထ��ပုံါသားလွှာ��။					

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အ�� ုု ��သာာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�နှု�င့်�သာညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ�အ�န
မို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဥပွဲမိုာဆိုု�ေ�သာာ� အ�ေ��ပွဲ�အ�ဖြ�အ�နတဲင့်� သာု��မိုဟု�တ� အဆိုု�ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�
သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ထုုပွဲါ�သာညီ်�အ�ါတဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤသာု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ‘ရှု�ပွဲ�သာုမို��ဖြ�င့်��’ ဟု� 
������သာညီ�။ သာု��ောတဲင့်� ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေ�်သာု�� အ�� ုု ��သာာအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ရှု�ပွဲ�သာုမို��၍ မိုေနှု�င့်��ပွဲ။ ဤအ��ကရေ�ကရေု� IC-
CPR အ�ပွဲ�တဲင့်� အ�ဖြ��ံထုာ�ပြီးပွဲီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ေ�သာာ���ကရေ�မိုှာ - ‘လိူသာာ�တု�င့်��သာညီ� �မိုဲ�ောပွဲါ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ ဤ
အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ မိုညီ�သာူကရေု�မိုဆိုု� တစီ�ကရေု�ယူ��ေဆိုနှဒအ�လိ�ာကရေ� အသာကရေ��သာဆို�ံ��စီဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲု
ေ’ (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၁၉၆၆ကရေ - အပွဲု�ဒီ� ၆(၁))။ သာု��ောတဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၏ 
ဘဲ�ံအဂ�ါေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ဖွဲ့ဲင့််�ဟု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ သာင့်��ပွဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��ကရေု� 
ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ မိုညီ�သာညီ်�အ��နု�တဲင့်� အဆိုု�ပွဲါကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ� 
အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�နှှင့််� မိုညီ�မိုာအတု�င့်��အတာအထုု အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ�ကရေု� ေှင့်��လိင့်��စီဲာ ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာင့််�သာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ� 
ကရေန�်သာတ�မိုုမို�ာ�၏ အ�� ုု �ကရေ�သာင့််��လိ�ာ�မိုု၊ ကရေ� ုု ���ကရောင့်���ု�င့်�လိ�ံမိုုနှှင့််� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဆိုီ�လိ�ာ�မိုုတု��ကရေု� စီစီ��ဆို�ေန�အတဲကရေ� တော�စီီေင့်�
�ေ�ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� အာဏ်ာ�ပွဲ� 
လိာ�အပွဲ��လိ်ေှုသာညီ�။ 

ထိ�ိံက််နိစာ်နိ�ကျေးစာကျေးသား�	အေပုံ�အမှားမှား��က်ိံ	အေ���သားးမှား��က်	ကျေးဆ�င််ရွှိက််ကျေးစာရှိနိ်	လွှာံပုံ်ကျေးဆ�င််ေ�င််�က်ိံ	�့င်််မှာေပုံ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ��နပွဲါကရေ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု��ကရေု� ကရေန�်သာတ�နှု�င့်�သာညီ�။ 
အမို�န��တော�၊ ေန�လို�မိုု၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု၊ သာညီ��ညီညီ��မို�ံမိုု နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုကရေု� လိုံ်�ဆိုာ��သာာ အ�ဖြပွဲာအဆိုု�
မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ော�ောကရေ�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� လိူ��ဘဲာင့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ကရေု� 
တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုု ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်��၊ တန��တူ ညီီမိုာမိုုနှှင့််� လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာတု��ကရေ�်သာု�� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ လိမို��ညွှာန�
��ကရေ��ပွဲ� အ�ဖြ��ံမူိုမို�ာ�ကရေု�ပွဲါ �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�နှု�င့်�သာညီ်�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��ကရေု� အကြီးကရေုမို�ကြီးကရေုမို� ကရေန�်သာတ��လိ်ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� လိုံ်�ဆိုာ�သာညီ်� အ�ဖြပွဲာအဆိုု�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အ�ဖြ��ံ
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ထုု�ု�ကရေ��စီပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တော��သာယူူဆိုသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အဓာဲန�်ေှညီ��စီဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ 
တန��တူညီီမိုာမိုုကရေု�လိညီ�� ထုု�ု�ကရေ��စီသာညီ�။ ထုု����ကရောင့််� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုကရေု� လိုံ်�ဆိုာ��နပွဲါကရေ ၎င့်��၏ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ�ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� 
ထုုန����ုပွဲ�ကရေန�်သာတ�လို�ကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� အကရေ� ုု �ေှု�စီနှု�င့်�သာညီ�။ ဤသာု�� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ကရေု�   
UNDRIP ကရေ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ‘ဦး�တညီ�ဆိုန�်ကရေ�င့်�သာညီ်� လိူမို� ုု ��ေ� အ�ဖြ�ဖြပွဲု သာု��မိုဟု�တ� 
တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုအ�ဖြ�ဖြပွဲု �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��အာ� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� သာု��မိုဟု�တ� လိုံ်�ဆိုာ�ေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ� ��မိုှတ�ထုာ�
သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� �ါဒီဖြဖွဲ့န�် ဖြ�င့်��နညီ��လိမို��မိုဆိုု�’ ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�သာညီ� (ကရေ�လိသာမိုဂဂ ၂၀၀၇ - အပွဲု�ဒီ� ၈)။ ဤတာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�
မိုုသာညီ� တစီ�စီ�ံတစီ�ဦး�၏ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ �ဖြပွဲာဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခဖြဖွဲ့စီ�လိာနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဟုန���ကရေ�ညီီ�စီေန� ဖြပွဲန�လိညီ�ထုုန���ကရေ�ာင့်��ဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

က်နိ််သားတ််ေ�င််�မှား��အတ့်က််	အကျေး�က်�င််�ရှိင််��ိံင််မှာ�ကျေးစာရှိနိ်	ကျေးဆ�င််ရွှိက််ေ�င််�သားည်း်	သားင်််ကျေးလွှား�်သားည်း်

အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဆိုီ�လိ�ာ�မိုု မိုေှုပွဲါကရေ သာု��မိုဟု�တ� �ကရောင့်��စီဲာ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ထုာ�ဖြ�င့်�� မိုေှုပွဲါကရေ ၎င့်��
တု��ကရေု� လိဲယူ�လိင့််�တကရေူ အလိဲ�သာ�ံ�စီာ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ�။ ဥပွဲမိုာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ� 
သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� မိုညီ�သာူကရေ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�၍ မိုညီ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နတဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�
��ကရောင့်�� မိုညီ�သာူကရေ သာတ�မိုှတ�မိုညီ�နညီ��။ အတုတ�ကရောလိတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�စီာ�
ဖြပွဲုအ�ေ�ဆိုု�စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ အမို� ုု �ဇိုာတ�၊ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု၊ လိုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� �နထုု�င့်�ော
�ဒီသာ�ပွဲ� မိုူတညီ�၍ ပွဲါတီမို�ာ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��ကရေု� ကရေန�်သာတ�ေန� အစီု��ေမို�ာ�ကရေ ဤအ��ကရောင့်��ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�ကရေပြီးပွဲီ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ပွဲု�မိုု�ေှင့်��လိင့်��တုကရေ�စီဲာ သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�နှု�င့်��လိ အလိဲ�သာ�ံ�စီာ�ဖြပွဲုနှု�င့်�
သာညီ်� အတု�င့်��အတာ နညီ��ပွဲါ��လိပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 

၃၁
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န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

ICCPR

၁၉၆၆

အပွဲု�ဒီ� ၂၀(၂) ၂။ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု၊ ေန�လို�မိုု သာု��မိုဟု�တ� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုကရေု� 

လိုံ်�ဆိုာ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ လိူမို� ုု ��ေ� သာု��မိုဟု�တ� 

ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော အမို�န��တော� ဖြဖွဲ့န�်��စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��

ကရေု�မိုဆိုု� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲုတ�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။

ICCPR ၌ပွဲင့်� အ�ဲင့််�အ�ေ� 
ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��အာ� �ဲင့််�ဖြပွဲု
ထုာ�သာညီ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�၊ 
ဤတဲင့်� သာတ�မိုှတ�
အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�၌ လိဲတ�လိပွဲ�
စီဲာ ဖွဲ့ဲင့််�ဟုထု�တ��ဖွဲ့ာ��ဲင့််�ကရေု� 
ကရေန�်သာတ���ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�သာညီ�

ဖွဲ့ီဂ္ဂး ီ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၁၇(၃)

(�) နှှင့််� (၄)

(၃) �အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�အတဲကရေ� အပွဲု�ဒီ��ဲ�(၁) 

တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� 

လို�အပွဲ�သာညီ်� အတု�င့်��အတာအထုု ဥပွဲ�ဒီတစီ�ေပွဲ�ဖြဖွဲ့င့််� 

ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေန�်သာတ�ေန��ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ� - 

…

(�) အဖြ�ာ�လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာတင့်��၊ ကရေု�ယူ��ေ�လိာ ုု ��ှကရေ�

��ကရေ�၊ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�

မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ဤတဲင့်� 

�အာကရေ�ပွဲါတု��လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ� -

(၁) လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�ကရေု�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဦး�တညီ�

ဆိုန�်ကရေ�င့်��သာာ အမို�န��စီကရော�မို�ာ�မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊

…

(၄) ဤအပွဲု�ဒီ�တဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ��သာာ ‘အမို�န��စီကရော�’ ဟုူသာညီ်� 

စီကရော�ေပွဲ�သာညီ� အပွဲု�ဒီ� ၂၆ တဲင့်� စီာေင့်��ဖြပွဲုစီ�ထုာ�သာညီ်� 

သာု��မိုဟု�တ� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 

အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��အာ� အာ��ပွဲ�တု�ကရေ�တဲန��သာညီ်� 

သာု��မိုဟု�တ� အာ��ပွဲ�တု�ကရေ�တဲန��ော �ောကရေ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�ဖွဲ့ဲင့််�ဟု

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��ကရေ�ကရေု�မိုဆိုု� ဆိုု�လို�သာညီ�။ 

သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� 
အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ�နှှင့််� 
အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�အ�ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံ၍ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဲင့််�
ဖြပွဲုသာညီ�

ဟု့နိ်ဒါးရှိ�စာ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၂

အပွဲု�ဒီ� ၆၄ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� 

��ကရေညီာ��ကရေ�မို�ာ�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�အာ� 

ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုအ�ပွဲ� �ကရေပွဲ�မိုတ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အစီု��ေဆိုု�င့်�ော 

ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�

မိုဆိုု�သာညီ� ၎င့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အာမို�ံ��ကရေ�မို�ာ�အာ� 

ယူ�တ��လိ�ာ်�စီဖြ�င့်��၊ ပွဲုတ�ပွဲင့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ေှာင့်�လိာ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲု

ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��ကရေု� လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� 
ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုသာင့််�
��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ 
��ကရေညီာသာညီ�
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ကျေးတ်�င််	အ�ဖွဲ့

ရှိိက်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၃၆ နှှင့််� 

၃၇(၅)

အပွဲု�ဒီ� ၃၆

၁။ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ကရေု� အာ�လိ�ံ�အ�ပွဲ�

အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ၊ တန��တူညီီမိုာမိုု

နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�မိုုတု��အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ်� ပွဲဲင့််�လိင့်���သာာ ဒီီမိုု�

ကရေေကရေ�တစီ� လိူ��ဘဲာင့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တဲင့်� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဆိုီ�လိ�ာ�

ကရော အ��ကရောင့်��ေင့်���ု�င့်�လိ�ံစီဲာ ေှင့်��လိင့်��နှု�င့်�သာညီ်� 

အတု�င့်��အတာအထုုသာာလိာင့်� ကရေန�်သာတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� �အာကရေ�ပွဲါ

တု�� အပွဲါအ�င့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� 

ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ� - 

ကရေ။ အ�ဲင့််�အ�ေ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�၊

�။ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ�သာာ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�၏ အ�ေ�

ပွဲါမိုု၊

ဂ။ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ� နှှင့််� အတု�င့်��အတာ၊

ဃ။ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေန�်သာတ�ေသာညီ်� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�

အ�ကရော� ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုု၊

င့်။ အဆိုု�ပွဲါေညီ�ေးယူ���ကရေ� အထု�ဖြမိုာကရေ�ေန� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� 

ပွဲုတ�ပွဲင့်�မိုုပွဲု�မိုု�နညီ��ပွဲါ��သာာ နညီ��လိမို��။ 

၂။ အပွဲု�ဒီ��ဲ� (၁) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ���ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ

အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၏ အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�တဲင့်�မိုဆိုု� 

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ���ကရေ�မိုှအပွဲ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��

တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု�မိုဆိုု� မိုညီ�

သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�မိုာ ကရေန�်သာတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� မိုေှု�စီေ။ 

အပွဲု�ဒီ� ၃၇(၅)

၅။ အ�ေ��ပွဲ�အ�ဖြ�အ�န ��ကရေညီာဖြ�င့်��ကရေု� �ဲင့််�ဖြပွဲုသာညီ်� 

ပွဲါလိီမိုန� လိာတ��တာ�၏ မိုညီ�သာညီ်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မိုဆိုု�၊ ဤသာု�� 

��ကရေညီာဖြ�င့်��၏ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�အဖြဖွဲ့စီ� ဆိုကရေ�လိကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�

သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� 

လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မိုဆိုု�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� �ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 

သာု��မိုဟု�တ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ -

…

ဂ။ ရှု�ပွဲ�သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုေှု�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ဇိုယူာ�၏ ဇိုယူာ�

တု�င့်� ၁ တဲင့်� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အပွဲု�ဒီ�မိုှသာညီ� အဆိုု�ပွဲါ

အပွဲု�ဒီ�၏ ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဘဲကရေ�၊ ဇိုယူာ�၏ ဇိုယူာ�တု�င့်� ၃ တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ

ထုာ�သာညီ�အထုု အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�ကရေု� ရှု�ပွဲ�သာုမို��ဖြ�င့်��။ 

…

အပွဲု�ဒီ�အမိုှတ� - ၉။ 

အပွဲု�ဒီ���ါင့်��စီဉ်း� - တန��တူညီီမိုာမိုု။

အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ထုာ�သာညီ်� အတု�င့်��အတာ 

- လိူမို� ုု �၊ အသာာ�အ�ောင့်�၊ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုု

ဆိုု�င့်�ော မိုူလိဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု၊ လိုင့်�ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု 

သာု��မိုဟု�တ� ဘဲာသာာစီကရော� သာီ�သာန�်အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ�သာာ မိုာတမိုု

မိုေှုသာညီ်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��။ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ကရေန�်သာတ�
ဖြ�င့်��ကရေု� အနညီ��အကရေ�ဉ်း�� �ဲင့််�
ဖြပွဲုသာညီ�၊ ထုု�သာု�� ကရေန�်သာတ�
ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� သာတ�မိုှတ�
ထုာ��သာာ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််� အညီီ မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 
လို�အပွဲ�မိုုေှုေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�

ရှု�ပွဲ�သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုေှု�သာာ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�
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၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၈၆ ၁။ ဤအ�န��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��
ဆိုီ�လိ�ာ�စီဲာနှှင့််� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။
၂။ ဤအ�န��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ကရေု� အာ�လိ�ံ�အ�ပွဲ�
အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ၊ တန��တူညီီမိုာမိုု
နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�မိုုတု��အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံသာညီ်� ပွဲဲင့််�လိင့်���သာာ ဒီီမိုု�
ကရေေကရေ�တစီ� လိူ��ဘဲာင့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တဲင့်� ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဆိုီ�လိ�ာ�
ကရော အ��ကရောင့်��ေင့်���ု�င့်�လိ�ံစီဲာ ေှင့်��လိင့်��နှု�င့်�သာညီ်� 
အတု�င့်��အတာအထုုသာာလိာင့်� ကရေန�်သာတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� �အာကရေ�ပွဲါ
တု�� အပွဲါအ�င့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ� -
ကရေ။ ကရေန�်သာတ�မိုညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�၏ 
သာ�ဘဲာသာဘဲာ�၊
�။ ကရေန�်သာတ�ေဖြ�င့်��၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�၊ အတုအကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ
�သာာ� လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ�၊ ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု� �ဘဲ�ကရေင့်���ေ�၊ �အ���မို��
တညီ�ပြီးင့်ုမို�မိုု၊ လိူထု�၏ ကရေု�ယူ�ကရေ�င့််�တော�၊ လိူထု�ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ 
�ဒီသာတဲင့်�� သာု��မိုဟု�တ� ပြီးမိုုု� စီီမိုံကရေုန�� �ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
�ယူဘဲ�ယူ� လိူထု��ကရောင့်��ကရေ� ုု �အတဲကရေ� လို�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊
ဂ။ ကရေန�်သာတ���ကရေ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�နှှင့််� အတု�င့်��အတာ၊
ဃ။ မိုညီ�သာူမိုဆိုု� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� 
�ံစီာ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� မိုထုု�ု�ကရေ��စီ�ေ� ဂရှု�ဖြပွဲု�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� 
လို�အပွဲ���ကရေ�၊
င့်။ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရေန�်သာတ�ေသာညီ်� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�အ�ကရော� 
ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုု၊ အတုအကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေ�သာာ� ကရေန�်သာတ���ကရေ�သာညီ� 
အ�ဲင့််�အ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�အ�ပွဲ� ေညီ�ေးယူ���ကရေ� 
အထု�ဖြမိုာကရေ�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ�သာညီ�ထုကရေ� ပွဲု�၍တင့်��ကရေ�ပွဲ�
�သာာ ပွဲုတ�ပွဲင့်�မိုုမို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှု၊
စီ။ အဆိုု�ပွဲါေညီ�ေးယူ���ကရေ� အထု�ဖြမိုာကရေ�ေန� အသာ�ံ�ဖြပွဲုနှု�င့်�သာညီ်� 
ပွဲုတ�ပွဲင့်�မိုုပွဲု�မိုု�နညီ��ပွဲါ��သာာ နညီ��လိမို��။ 
၃။ ဤအ�န��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� �အာကရေ�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အာ� မိုညီ�သာညီ်�ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််�မိုာ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ၊ မိုညီ�
သာညီ်�ပွဲ�ဂဂုုလိ�ကရေမိုာ �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ - 
ကရေ။ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ခြွ�င့်����ကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အပွဲု�ဒီ� ၄၈ တဲင့်� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အတု�င့်��အတာထုုမိုှအပွဲ၊
�။ လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊
ဂ။ ညီှဉ်း��ပွဲန��နှှုပွဲ�စီကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ေကရေ�စီကရေ�ပြီးပွဲီ� လိူမိုဆိုန�
�သာာ သာု��မိုဟု�တ� လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာညီှုု�နှဲမို���စီ�သာာ ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� အဖြပွဲစီ��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊
ဃ။ �ကရေ��ကရေွန�အဖြဖွဲ့စီ� သာု��မိုဟု�တ� အ�စီ�ံအဖြဖွဲ့စီ� သာဲတ�သာဲင့်���ံေ
ဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊
င့်။ တော�မိုာတ�သာာ စီစီ��ဆို��ကရော�နာဖြ�င့်�� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�၊
စီ။ အပွဲု�ဒီ� ၅၀(၇)(ကရေ) တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်�အတု�င့်�� �ေှ�
�တာ�သာဲင့်��စီာ�ွန��တာ�အမိုုန�် ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�။

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� ကရေန�်သာတ�
ဖြ�င့်��ကရေု� အနညီ��အကရေ�ဉ်း�� �ဲင့််�
ဖြပွဲုသာညီ�၊ ထုု�သာု�� ကရေန�်သာတ�
ောတဲင့်� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� သာတ�မိုှတ�
ထုာ��သာာ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််� အညီီ မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� 
လို�အပွဲ�မိုုေှုေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�

ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�
မိုေှု�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�     
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါသားည်း်	နှိံင််င်�တ်က်�	လွှား�အ�့င်််အကျေးရှိ�စာ��း�ပုံ်မှား��အ��	နှိံင််င်�ကျေးတ်�်က်	
သားကျေးာ�တ်းလွှာက််မှာာတ််ကျေးရှိ�ထိံ�ဖြိုးပုံီ�သားည်း်နှာင်််တ်စာ်ဖြိုးပုံိ�င််နိက််	အလွှာိံအကျေးလွှား�က််	အသားက််ဝိသေင််သားည်း်ဟုံ	
ကျေးဖွဲ့�်ေပုံထ��ပုံါသားလွှာ��၊	သားိံ�မှာဟုံတ််	ေပုံည်း်တ့်င််�၌	သားီ�ေ���ေပုံဋ္ဌာ�နိ်�ေ�င််�	လွှာံပုံ်င်နိ်�စာဉ််က်ိံ	ကျေးဆ�င််ရှိွက််ရှိနိ်	
လွှာိံအပုံ်ပုံါသားလွှာ��။					

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအာ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�၌ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ကရေု� ‘တစီ�ဥပွဲ�ဒီသာ�ံ�’ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ကရော 
နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအာ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�၌ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ေန�အလို��င့်ှာ စီာ��ုပွဲ�တစီ���စီီအလို�ကရေ� တော��င့်� အတညီ�ဖြပွဲု
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ေသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ကရေု� ‘နှှစီ�ဥပွဲ�ဒီသာ�ံ�’ နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ဟု� ���သာညီ�။ 

လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��သာ�ဘဲာတူထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံတကရောစီာ��ုပွဲ�မို�ာ�အာ� ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� အလို�အ�လိ�ာကရေ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�
ပွဲါကရေ ပွဲု�မိုု�ထုု�ောကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအာ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲါင့်��စီညီ�� သာဲတ�သာဲင့်��ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အ��ကရောင့်��
��ကရောင့််� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လို�သာညီ်�ဆိုနှဒမိုေှုမုို သာု��မိုဟု�တ� အင့်�အာ��တာင့််��သာာ အတု�ကရေ�အ�ံအဖွဲ့ဲ��၏ ဆိုန�်ကရေ�င့်�မိုုအပွဲါအ�င့်� အ��ကရောင့်��ေင့်��
အမို� ုု �မို� ုု ���ကရောင့််� အ��နု�အ�ကရောဖြမိုင့််�စီဲာ �နှှာင့််��နှှ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ပွဲါင့်��စီညီ��သာဲတ�သာဲင့်��မိုုပွဲင့်� မိုေှုဖြ�င့်��မို� ုု � ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ�လိာနှု�င့်�သာညီ�။ 
နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�အာ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�ပွဲါကရေ ၎င့်��စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါေှု�သာာ �တေူာ�မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ေန�အလို��င့်ှာ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲုဖြ�င့်��လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� လိ�ပွဲ� 
�ဆိုာင့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�။ တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရောစီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ� စီသာညီ�တု��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ပွဲါေှု�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ ပွဲု�မိုု�ဖြမိုန�ဆိုန�စီဲာ လိကရေ�လိှမို��မိုီ ေယူူကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ 
အဖြ�ာ�တစီ�ဘဲကရေ�တဲင့်�မိုူ နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေ လိကရေ��ံသာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� �တေူာ�မို�ာ�အာ� ပွဲါလိီမိုန�လိာတ��တာ�ကရေ ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီ
အဖြဖွဲ့စီ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ တော��င့်�မိုုေှု�သာာ အာ�သာာ��ကရေ�လိညီ�� ေှု�နဖြပွဲန�သာညီ�။ 

အ�� ုု ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီအာ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� ညွှာန��ဆိုု��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�
နှု�င့်�သာညီ�။

န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

ာရှိ�ဇူးီ�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၈၈

အပွဲု�ဒီ� ၅(၃) (၃) အမို� ုု �သာာ�ကရေဲန�ဂေကရေ�လိာတ��တာ� နှှစီ�ေပွဲ�လိ�ံ�ကရေ ဆိုနှဒမို��ံယူူ

ဖြ�င့်�� နှှစီ�ကြီးကရေုမို�ကရေ�င့်��ပွဲကရော လိာတ��တာ�တစီ�ေပွဲ�စီီေှု စီ�စီ��ပွဲါင့်�� 

လိာတ��တာ�အမိုတ�မို�ာ�၏ သာ�ံ�ပွဲ�ံင့်ါ�ပွဲ�ံကရေ အတညီ�ဖြပွဲု�ထုာကရေ��ံ

သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�

နှှင့််� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော 

မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�မိုုမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ��ောကရေ�မိုု ညီီမိုာ�စီေမိုညီ�။

သာ�ဘဲာတူ လိကရေ�မိုှတ�
�ေ�ထုု���သာာ စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��
မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံ 
ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� တူညီီ�သာာ 
အဆိုင့််�အတန�� သာတ�မိုှတ�
သာညီ�

ာိံလွှာီဗီ�ယ်��

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၉

အပွဲု�ဒီ� ၁၄(၃) ၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�သာူအာ�လိ�ံ�နှှင့််� စီ��ပွဲါင့်��အဖွဲ့ဲ��အာ�လိ�ံ�

သာညီ� ဤ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� လိူ�

အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� 

�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု

ကရေင့်��စီဲာဖြဖွဲ့င့််� လိဲတ�လိပွဲ� ထုု�ောကရေ�စီဲာ ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်���ကရောင့်�� 

အာမို�ံသာညီ�။

နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� 
နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု
��ကရောင့်�� အာမို�ံသာညီ�

၃၂
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ဒါိံမှာီနိီက်နိ်

ေပုံည်း်သားး�	

သားမှာာတ်	နှိံင််င်�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၅

အပွဲု�ဒီ� ၇၄(၃) ၃။ ဒီု�မိုီနီကရေန�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ သာ�ဘဲာတူ လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ကရော 

အတညီ�ဖြပွဲုသာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ 

သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 

အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� အဆိုင့််�အတန��တူညီီပြီးပွဲီ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�

နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ အဖြ�ာ�အဂ�ါေပွဲ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေ အ��နု�မို

ဆိုု�င့်��ဘဲ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�

ေမိုညီ�။ 

လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီနှှင့််� 
တူညီီ�သာာ အဆိုင့််�အတန�� 
သာတ�မိုှတ�ကရော နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ 
အဖြမိုင့််�ဆို�ံ��သာာ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�နှှင့််� 
အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��မို�ာ�တဲင့်� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

က်င််ည်း�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၂(၅) 

နှှင့််� ၂(၆)

(၅) နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီမိုှ အ�ထုဲ�ထုဲ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�သာညီ� ကရေင့်�

ညီာနှု�င့်�င့်ံ ဥပွဲ�ဒီ၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� သာကရေ��ောကရေ��စီေ

မိုညီ�။

(၆) ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ သာ�ဘဲာတူ လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��သာညီ်� 

မိုညီ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� မိုဆိုု�သာညီ� 

ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီအေ ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်ံဥပွဲ�ဒီ၏ တစီ�

စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� သာကရေ��ောကရေ��စီေမိုညီ�။

နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီကရေု� 
ကရေင့်�ညီာနှု�င့်�င့်ံတဲင့်� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��
ဥပွဲ�ဒီအဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ေန� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

က်ိံင််ယ်�	

ဂ္ဂးစာ်စာတ်နိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၀

အပွဲု�ဒီ� ၆(၃) (၃) ကရေု�င့်�ယူာဂ�စီ� ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံကရေ သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ�

�ေ�ထုု��ထုာ�ပြီးပွဲီ� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော 

လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�အေ အတညီ�ဖြပွဲု အသာကရေ��င့်�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ 

နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော 

အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု လိကရေ��ံထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�နှှင့််� စီံနှုန��

မို�ာ�သာညီ� ကရေု�င့်�ယူာဂ�စီ� ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�၏ 

တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 

နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါေှု�သာာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� အဖြ�ာ��သာာ 

နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�မိုှ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ထုကရေ� 

ဦး�စီာ��ပွဲ� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။

နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��
မို�ာ�ကရေု� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�
ပြီးပွဲီ� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�အာ� 
အထုူ� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��
သာညီ�

ကျေးတ်�င််ဆးဒါနိ်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၁

အပွဲု�ဒီ� ၉(၃) (၃) �တာင့်�ဆိုူဒီန� ဖြပွဲညီ�သာူ�သာမိုာတနှု�င့်�င့်ံကရေ သာ�ဘဲာတူ

လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ထုာ�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ��ံ

ထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��

မို�ာ�၊ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� စီာေးကရေ�စီာတမို��မို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��

ပွဲါေှု�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� 

ဤဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��၏ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။

သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� 
�ေ�ထုု��ထုာ��သာာ 
နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��
မို�ာ� အာ�လိ�ံ�သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံ 
အ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီစီနစီ�၏ တစီ�
စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� 
သာတ�မိုှတ�သာညီ်� တစီ�ဥပွဲ�ဒီ
သာ�ံ�စီနစီ�ကရေု� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါတ့်င််	တ်ရှိ��ရှုံ��ကျေးတ်�်မှား��အကျေးနိေဖွဲ့င်််	လွှား�အ�့င်််အကျေးရှိ�ဆိံင််ရှိ�	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်��းက််
မှား��အ��	အနိက််ဖွဲ့့င်််ဆိံ	က်းင်််သားံ��ရှိ�တ့်င််	ေပုံည်း်ပုံဥပုံကျေးဒါမှား��အ��	ထည်း််သား့င််�စာဉ််�စာ��ရှိနိ်	�့င်််ေပုံ�ေ�င််�	
(သားိံ�)	အ��ကျေးပုံ�ေ�င််�	(သားိံ�)	လွှာိံအပုံ်သားည်း်ဟုံ	သားတ််မှာာတ််ထ��ေ�င််�	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။					

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အသာစီ�ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါကရေ 
သာု��မိုဟု�တ� အ�သာ�စီုတ�နကရေ�န�စီဲာ လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� စီမို��သာပွဲ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေ�သာ�ပွဲါကရေ တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� �ကရောင့်��စီဲာကြီးကရေုုတင့်�
အသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံမိုု ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််� (FPIC) စီသာညီ်� ရှုုပွဲ��ထုဲ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 
၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုကရေု� ကြုံကရေံဆို�ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� ဖြပွဲညီ�ပွဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲညီ�ပွဲဖြဖွဲ့တ�ထု�ံ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� �ကရေညီ်�ရှုု�လိ်လိာ
ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� အ�ထုာကရေ�အကရေူေေှုနှု�င့်�သာညီ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�
ောတဲင့်� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�မိုှ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� �ဲင့််�ဖြပွဲုကရော တု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ေန� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�သာညီ�။ အလိာ�သာဏ္ဍိုာန�တူ�သာာ အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�အာ� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ကရေ မိုညီ�သာု�� ရှုုဖြမိုင့်�
နာ�လိညီ�၍ ကရေု�င့်�တဲယူ��ဖြဖွဲ့ေှင့်��သာညီ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ဖြ�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�၊ အ�ကရောင့်��ဆို�ံ�
အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုုေှုသာညီ်� တော�စီီေင့်��ေ�ဆိုု�င့်�ော အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ထုု��အဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�တစီ�နှု�င့်�င့်ံ 
သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံအနညီ��အကရေ�ဉ်း��ကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နညီ��လိမို��အဖြမိုင့်�သာစီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� နာ�လိညီ�
သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� လိကရေ��တဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာညီ်� ဆိုန��သာစီ��သာာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��ကရေု�ပွဲင့်� 
အစီပွဲ� ုု ��ပွဲ��ကရောင့်�� ပွဲ� ုု ��ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

မှာ�လွှာ�ဝိသေီ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၄

အပွဲု�ဒီ� ၁၁(၂)

(ဂ)

၂။ ဤဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� 

အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� 

လို�ကရေ�နာေမိုညီ� -

…

(ဂ) အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�

ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီမိုှ စီံနှုန��မို�ာ�နှှင့််� နှုင့်��ယူှဉ်း��လိ်လိာနှု�င့်�

�သာာ ဖြပွဲညီ�ပွဲဖြဖွဲ့တ�ထု�ံ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။ 

တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� အမိုုဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�
မို�ာ�၌ ဖြပွဲညီ�ပွဲဖြဖွဲ့တ�ထု�ံ� ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ�ကရေု� ‘ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�’ 
ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

ကျေးတ်�င််	

အ�ဖွဲ့ရှိိက်

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၁၉၉၆

အပွဲု�ဒီ� ၃၉(၁)

(ဂ)

၁။ အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� 

တော�ရှု�ံ�၊ ��ံရှု�ံ� သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ု�ေမို�သာညီ� -

…

ဂ။ ဖြပွဲညီ�ပွဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�နှု�င့်�သာညီ�။

တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
ဥပွဲ�ဒီ�ကရေမို��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�
သာညီ်� အမိုုမို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�ပွဲ 
ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� 
စီဉ်း��စီာ�ေန� �ဲင့််�ဖြပွဲုသာညီ�

ဇူးင််ာ�ကျေးာ့

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၁၃

အပွဲု�ဒီ� ၄၆(၁)

(င့်)

၁။ ဤအ�န��ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� တော�ရှု�ံ�၊ ��ံရှု�ံ� 

သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ု�ေမို�သာညီ� -

…

(င့်) သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲညီ�ပွဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�

နှု�င့်�သာညီ�။

တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
ဖြပွဲညီ�ပွဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� �ဲင့််�
ဖြပွဲုသာညီ�

၃၃



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
များပြုေစ့သည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� နှှင်�့/သု��များဟု��့ �းှ��န်းာ�့များည့်ီသည့်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ��ု� များှ�့ချ��့ပြု�ု �ော့ပြု�ပြီး�ီ� သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့ များ�ါးှု�ါ�လိုည့့်� များှ�့ချ��့ပြု�ု�ော့ပြု�����ါ။ 

တွေ့�့ရိှိ�ချျက််များျး�

တွေ့�းင််ရွွက််ရှိများည့််် လုုပ််င်န််း�များျး�
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ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ��းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ကုို� 
ကိုာကွိုယ်းခြေစာင််းးခြေရာာကိုး�ေင်းး�နိုာင််းး �မှျားင််းးတိုင်းးခြေပ��ေင်းး�

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါတ့်င််	တ်ရှိ��ရှုံ��ကျေးတ်�်မှား��နှာင်််	အေ���အဖွဲ့့��အစာည်း်�မှား��အကျေးနိေဖွဲ့င်််	လွှား�
အ�့င်််အကျေးရှိ�ဆိံင််ရှိ�	ေပုံဋ္ဌာ�နိ်��းက််မှား��အ��	အနိက််ဖွဲ့့င်််ဆိံ	က်းင်််သားံ��ရှိ�တ့်င််	နှိံင််င်�တ်က်�	ဥပုံကျေးဒါက်ိံ	
ထည်း််သား့င််�စာဉ််�စာ��ရှိနိ်	အ��ကျေးပုံ�ေ�င််�	(သားိံ�)	လွှာိံအပုံ်သားည်း်ဟုံ	သားတ််မှာာတ််ထ��ေ�င််�	ရှိာိပုံါသားလွှာ��။					

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်း
တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� �ဒီသာတဲင့်�� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��
မို�ာ�/ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�နှှင့််� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ��ကရေညီာစီာတမို��မို�ာ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ� (‘ကရေ�င့််��တ�ဥပွဲ�ဒီ’) တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ�င့်�သာညီ်� 
နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီ၏ အတုမို�အနကရေ�နှှင့််� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�၏ စီီေင့်�
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� �တဲ�ဖြမိုင့်�နှု�င့်�သာညီ်� ၎င့်��တု��အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�မိုု လိမို��ညွှာန���ကရေ�နှှင့််� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�အာ� အ�ကရောင့်� 
အထုညီ��ဖွဲ့ာ�မိုုကရေု� �စီာင့််��ကရေညီ်�ကရေဲပွဲ�ကရေ�ေန� တာ�န��ပွဲ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ�သာညီ်� �ကရော�မိုေှင့်�မို�ာ�/�ကရော�မိုတီမို�ာ�၏ အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�သာညီ� 
တန�ဖွဲ့ု��ေှု�သာာ ကရေု��ကရော���ကရေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ‘ကရေ�င့််��တ�ဥပွဲ�ဒီ’ တဲင့်� ပွဲါ�င့်�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�သာညီ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��မိုှ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�
ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�မိုာ�နုှ�င့်�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��ဥပွဲ�ဒီသာညီ� ၎င့်��အ�ေ�ဖြပွဲဿနာနှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ တုကရေ�ေှင့်��လိင့်��မိုု သာု��မိုဟု�တ� 
ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲမိုု မိုေှုသာညီ်� အ�ဖြ�အ�နတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီနှှင့််� ကရေ�င့််��တ�ဥပွဲ�ဒီသာညီ� အထုူ�ပွဲင့်� အသာ�ံ��င့်�နှု�င့်�သာညီ�။ ဤ
အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ�သာညီ� တော�သူာကြီးကရေီ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန�စီဲာ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��
နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� ကရေူညီီလိမို��ညွှာန��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�။ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အမိုုဖြဖွဲ့စီ�စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�
ောတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော �ေှ��နမို�ာ�၏ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�ပွဲညီာေှင့်�
မို�ာ�၏ ထုင့်�ဖြမိုင့်�ယူူဆို��ကရေ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု��ကရော�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန�� သာတ�မိုှတ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အနညီ��ဆို�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��သာညီ� �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ အ�လိ်အထုတစီ�ေပွဲ�
ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤ ‘�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�’ ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� �တဲ�ေ�လိ်ေှုသာညီ�။ 

န်းု�င်းးင်းံတက်ာ စံံသတးမှှတးချျက်းမှျာ�န်းှင်း်း န်းု�င်းးင်းံအလု�က်း သာဓက်မှျာ� 

မှာယ််လွှာ်ဒါိံက််

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၈

အပွဲု�ဒီ� ၆၈ ဤအ�န�� [အ�န�� ၂၊ အ�ဖြ��ံ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 

လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�] ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�

အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� 

�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ� သာု��မိုဟု�တ� ��ံရှု�ံ��တာ�သာညီ� 

လိူ�ဂ�ဏ်�သာုကရေခာ၊ တန��တူညီီမိုာမိုုနှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�ဖြ�င့်��တု��အ�ပွဲ� 

အ�ဖြ��ံသာညီ်� ပွဲဲင့််�လိင့်��လိဲတ�လိပွဲ��သာာ ဒီီမိုု�ကရေေကရေ�တစီ� 

လိူ��ဘဲာင့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၏ အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� စီံတန�ဖွဲ့ု��

မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�၍ မိုယူ�လိ�ဒီု�ကရေ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ ပွဲါ�င့်�

လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ထုာ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�

ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�/ ��ံရှု�ံ�
�တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� 
လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်�    
မိုယူ�လိ�ဒီု�ကရေ�နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 
ပွဲါ�င့်�လိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��ထုာ�
သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ� 
စီာတမို��မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��
စီဉ်း��စီာ�ေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

တ်ီကျေးမှာ�-	

လွှာက််စာ်တ်ီ

ဖွဲ့့��စာည်း်�ပုံံ�	

အကျေးေ���ဥပုံကျေးဒါ

၂၀၀၂

အပွဲု�ဒီ� ၂၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��  �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ��ံ 

အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ��မိုှတ��ပွဲ�ထုာ�

သာညီ်� အဖြ�ာ� မိုညီ�သာညီ်�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�မိုဆိုု� ပွဲ�ကရေ�ဖြပွဲယူ�ဖြ�င့်��

မိုေှု�စီဘဲ� ၎င့်��တု��အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�

ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို��နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေ

မိုညီ�။

ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီကရေု� 
အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ� ��ကရေညီာ 
စီာတမို��နှှင့််�အညီီ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�
ဆိုု�ေန� လို�အပွဲ���ကရောင့်�� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာညီ�

၃၄



အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အ�း�ဆိုု�စည့့်�ရုံး�ံ��း�ဆိုု�င့်းာ လို��့င်န်း့�များ�ာ�နှှင့်� ��့�းှုချ��့များ�ာ��ု� �ပြုေးှင့်�းန်း့ သု��များဟု��့ ပြုေန်း့���းန်း့အ�့�့ 
အပြုချာ� ဆို�့လို�့�ဆိုာင့်းွ�့းများည့့်� လို��့င်န်း့�များ�ာ��ု� �ော့ပြု��ါ။

�များ�ချ့န်း့�၏အ�ပြုေ (းှုသည့့်/များးှု�ါ) နှှင်�့ �များ�ချ့န်း့��့င့်�ါ�င့်သည့်�့ အ�း�ပြု�ဿန်းာ(များ�ာ�) အာ� ေ့��စည့့်���ံ အ�ပြုချချံဥ��ေ�့င့် များည့့်
များ���ာင့်�များ့န်း့စ့ာ ထည့်�့သ့င့်��ပြုေးှင့်�ထာ����ာင့်� များှ�့ချ��့များ�ာ�၊ �လို�လိုာသ�ံ�သ�့ချ��့များ�ာ�နှှင်�့��့ �ပြုေဆိုု��ါ။ သ�့ဆိုု�င့်းာ 
ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့များ�ာ� (အ�ု�ေ့အများှ�့(များ�ာ�) နှှင်�့ ပြု�ဋ္ဌာာန်း့�ချ��့စာသာ�(များ�ာ�)) �ု�လိုည့့်� ထည့်�့သ့င့်��း�သာ��ါ။ �စ့သများ�့�ည့့်�      
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အတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�ကရေ�်သာု�� �ံစီာ��ဲင့််�မိုေေှုဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� အ�တဲ�
အဖြမိုင့်�မို�ာ�သာညီ�လိညီ�� အ��နု�နှှင့််�အမိုာ တု�ကရေ�စီာ��ံလိာေဖြ�င့်��ကရေု� သာတု��ပွဲ�လိ�ကရေ�၊

ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော စီ�ံလိင့်�ကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့််� လိူသာာ�မို� ုု �နှဲယူ�၏ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� �ဂဟုစီနစီ�ဆိုု�င့်�ော သာဟုဇိုာတေှုမိုု၊ နှု�င့်�င့်ံတကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာုေှုနာ�လိညီ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်�မို�ာ�၏ တစီ�မိုူကရေဲ�စီဲာ 
အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ပွဲါ�င့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� အာရှု�ံစီု�ကရေ�လိာ�ကရေ�စီေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��လိ�ကရေ�၊ 

�အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ၊ ကရေ�လိသာမိုဂဂ စီာ�နပွဲ�ေုကရေခာနှှင့််� စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၊ ကရေ�လိသာမိုဂဂ 
ပွဲညီာ�ေ�၊ သာုပွဲါံနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��၊ ကရေမိုာာ်ကရေ�န��မိုာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� နှှင့််� အ�မိုေုကရေတု�ကရေ�လိ�ံ�ဆိုု�င့်�ော အင့်�ဒီီ�ယူန��          
အင့်�စီတီကရေ�ုတု��၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော အဆိုင့််�အလို�ကရေ� နယူ�ပွဲယူ�အသာီ�သာီ�တဲင့်� မိုူ�ဘဲာင့်���ထုာ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� 
၎င့်��ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���ဖြ�င့်��တု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်�လိညီ�� ဤကရေ�်သာု�� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု
မို� ုု �ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန�အတဲကရေ� အဆိုု�ဖြပွဲုထုာ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲလိ�ကရေ�၊

အစီညီ��အ��� အစီီအစီဉ်း�ပွဲါ စီတ�တထကရေုစီစေပွဲ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ ၁၉၅၇ ��နှှစီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��
ေှင့်�� (အမိုှတ� ၁၀၇) အာ� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� ဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အဆိုု�ဖြပွဲု��ကရေ�အ�� ုု �ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲုကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���လိ�ကရေ�၊

၎င့်��အဆိုု�ဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ၁၉၅၇ ��နှှစီ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�သာညီ်� 
နှု�င့်�င့်ံတကရောကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တစီ���အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ေန� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�လိ�ကရေ�၊



262

သာကရေကောဇို� တစီ��ထုာင့််�ကရေု��ောေှစီ�ဆိုယ်ူ�ကရေု����နှှစီ� ဇိုဲန�လိ၏ နှှစီ�ဆိုယူ်���နစီ�ေကရေ��န်တဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲုဖြပွဲဋ္ဌာာန��
ကရော ၎င့်��ကရေု� ၁၉၈၉ ��နှှစီ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� ဟု� ���တဲင့်��စီေမိုညီ�။ 

အပု�င်းး� ၁ - ခြေယ်ဘ�ယ်� များးဝါေ

အပုံိံဒါ်	၁

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှု�စီေမိုညီ� -
(ကရေ) အဖြ�ာ��သာာ လိူမိုုအသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ��နကရော ၎င့်��
တု��၏ အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�အာ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အထုူ�ဥပွဲ�ဒီ
မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ အလိ�ံ�စီ�ံဖြဖွဲ့စီ��စီ ထုုန����ုပွဲ�ထုာ�သာညီ်� လိဲတ�လိပွဲ��သာာနှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ေှု 
ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊

(�) နှု�င့်�င့်ံအာ� သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�လို�နီဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိကရေ�ေှု နှု�င့်�င့်ံနယူ�နုမိုုတ�ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်�အ��နု�၌ နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်�� အ�ဖြ����နထုု�င့်���်သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံတညီ�ေှု�နသာညီ်� ပွဲထု�ီ�ဒီသာအတဲင့်�� 
အ�ဖြ����နထုု�င့်���်သာူမို�ာ�မိုှ ဆိုင့်��သာကရေ�လိာကရော ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်�အဆိုင့််�အတန�� မိုညီ�သာု��ေှုသာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု��၏ 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အလိ�ံ�စီ�ံ 
ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို��ကရေ�င့််�သာ�ံ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ်� လိဲတ�လိပွဲ��သာာနှု�င့်�င့်ံမို�ာ�မိုှ လိူမို� ုု �မို�ာ�။

၂။ မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�အဖြဖွဲ့စီ� �ု�သာသာသာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��သာညီ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တစီ���အာ� 
ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှုဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ောတဲင့်� အ�ဖြ��ံအကရေ�ဆို�ံ� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။

၃။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တဲင့်�ပွဲါ�င့်��သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ� ဟုူသာညီ်� အသာ�ံ�အနှုန��ကရေု� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီတဲင့်�ပွဲါ�င့်��သာာ လိူမို� ုု � ဟုူသာညီ်� 
အသာ�ံ�အနှုန��နှှင့််� ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အဓာုပွဲါါယူ�သာကရေ��ောကရေ�မိုု တစီ�စီ�ံတစီ�ောေှုသာညီ�ဟု� ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်�� 
မိုေှု�စီေ။

အပုံိံဒါ်	၂

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်�မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�နှှင့််� ၎င့်��
တု��၏ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာအာ� �လိ�စီာ�သာမိုုေေှုေန�အတဲကရေ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ�ထုာ�
သာညီ်� စီနစီ�တကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�ကရေု� ��မိုှတ�ေမိုညီ�။ 

၂။ ၎င့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�တဲင့်� �အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ အစီီအမိုံမို�ာ� ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ� - 

(ကရေ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ၏ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�မိုှ �ံစီာ��ဲင့််��ပွဲ�ထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ�နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� တန��တူ�ံစီာ��ဲင့််�ေေှု�စီဖြ�င့်��၊

(�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုု �ု�သာသာမို�ာ�အတု�င့်�� အဖြပွဲညီ်�အ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီေန� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊

(ဂ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ��သာာ ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အ�ကရော�တဲင့်� ေှု�နနှု�င့်��သာာ လိူမိုု-စီီ�ပွဲဲာ��ေ�
ဆိုု�င့်�ော ကရေဲာဟု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��မို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်�မို�ာ�၏ ဆိုနှဒ၊ ဘဲ��နထုု�င့်�မိုုတု��နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီမိုညီ်� နညီ��လိမို��မို�ာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုကရော 
ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ေန�အတဲကရေ� အကရေူအညီီ�ပွဲ�ဖြ�င့်��။

အပုံိံဒါ်	၃

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� မိုညီ�သာု���သာာ �ဲ�ဖြ�ာ�မိုု၊ �နှှာင့််�ယူှကရေ�မိုုကရေု�မိုဆိုု� မိုကြုံကရေုံ�တဲ�ေဘဲ� လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု�  အဖြပွဲညီ်�အ��ံစီာ��ဲင့််� ေေှု�စီေမိုညီ�။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�မို� ုု �နှဲယူ�စီ��င့်� အမို� ုု �သာာ�မို�ာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ� အ�ပွဲ� တန��တူညီီမိုာစီဲာ သာကရေ��ောကရေ��စီေမိုညီ�။

၂။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ေန�အတဲကရေ� မိုညီ�သာု���သာာ အင့်�အာ�အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဖွဲ့ုအာ��ပွဲ�အကရေ�ပွဲ�ကရေု�င့်�
ဖြ�င့်��ကရေု�မိုာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။
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အပုံိံဒါ်	၄

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုမို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�အာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� သာဘဲာ�
ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�တု��ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�အာ� လို�အပွဲ�သာလို� �ေ�ဆိုဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။

၂။  ၎င့်��အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ထု�တ��ဖွဲ့ာ�တင့်�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ဆိုနှဒမို�ာ�နှှင့််� 
ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။ 

၃။     ၎င့်��အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ���ကရောင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�တစီ��ယူာကရေ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� အ�ထုဲ�ထုဲ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��ေှင့်��စီဲာဖြဖွဲ့င့််� ေယူူကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��အ�ပွဲ� မိုညီ�သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�မိုာ ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

အပုံိံဒါ်	၅

ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���ောတဲင့်� -

(ကရေ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမိုု�ေ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ ဘဲာသာာ�ေ�၊ �ုညီာဉ်း��ေ�ော စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုတု��
အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ကရော ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� အစီ�အဖွဲ့ဲ��လို�ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�ဦး���င့်��စီီဖြဖွဲ့စီ��စီ ကြုံကရေုံ�တဲ�ေ�သာာ 
ဖြပွဲဿနာမို�ာ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�ကရေု� အ�သာအ��ာ ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�၊ 

(�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၏ တညီ�ေှုမိုုဂ�ဏ်�သာုကရေခာ
ကရေု� �လိ�စီာ�ေမိုညီ�။

(ဂ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်�ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�နအသာစီ�မို�ာ�မိုှ �ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာ�သာာ အ�ကရေ�အ��
မို�ာ�ကရေု� အတတ�နှု�င့်�ဆို�ံ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� မိုူ�ါဒီအသာစီ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရေ�အ��ကြုံကရေုံ�တဲ�သာူမို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ� 
ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� �ေ�ဆိုဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၆

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�အသာ�ံ���ောတဲင့်� -

(ကရေ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�အကရေ� ုု �သာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�မိုညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ���ုပွဲ�
�ေ�ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�အာ� စီဉ်း��စီာ�ောတဲင့်� သာင့််��လိ�ာ�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�၊

(�) �ေး��ကရောကရေ��ံ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�
မိုုေှုသာညီ်� မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�အတဲကရေ� တာ�န�ေှုသာညီ်� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�မိုှ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� ��မိုှတ�သာညီ်� အလိာာ
အဆိုင့််�ဆိုင့််�တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အနညီ��ဆို�ံ� အဖြ�ာ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််�တန��တူ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီဖွဲ့ု��ော နညီ��လိမို��မို�ာ� ��မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ�၊ 

(ဂ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� စီတင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ� ဖြပွဲညီ်��စီဲာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�
တု��တကရေ��စီေန�အတဲကရေ� နညီ��လိမို��မို�ာ���မိုှတ��ပွဲ�ကရော သာင့််��တာ��သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� လို�အပွဲ�သာညီ်� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�ပွဲါ 
�ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�ေမိုညီ�။

၂။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ကရေု� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန�အတဲကရေ� တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ောတဲင့်� အဆိုု�ဖြပွဲုထုာ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�
အ�ပွဲ� သာ�ဘဲာတူညီီမိုု သာု��မိုဟု�တ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ� ေေှု�စီေန� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ဖြဖွဲ့င့််� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု�င့်�ပွဲင့်��ဆိုဲ��နှဲ�မိုု
မို�ာ�သာညီ�လိညီ�� ပွဲဲင့််�လိင့်��ရှုု��သာာ�ပြီးပွဲီ� အ�ဖြ�အ�နနှှင့််� လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲ ေှု�စီေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၇

၁။ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖုွဲ့ု�တု��တကရေ�မိုုသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ လိူ�နမိုုဘဲ�၊ ယူ�ံ�ကရေညီ���ကရေ�မို�ာ�၊ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ �ုညီာဉ်း�
�ေ�ော သာ����မို��သာာနှှင့််� ၎င့်��တု���နထုု�င့်�အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ���သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုု
ေှု�သာာ��ကရောင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဦး�စီာ��ပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအ�ပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာမိုာ 
အတု�င့်��အတာအထုု ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေမိုညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��အ�ပွဲ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ� အကရေ� ုု �
သာကရေ��ောကရေ�နှု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််�နှှင့််� �ဒီသာနှတေအဆိုင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော အစီီအစီဉ်း�နှှင့််� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�အာ� �ေ�ဆိုဲ�
��မိုှတ�ဖြ�င့်��၊ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ��စီေမိုညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူ�နမိုုဘဲ�၊ လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်� အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််� ပွဲညီာ�ေ� အဆိုင့််�အတန��
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မို�ာ�အာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�ကုရေ�ယူ�တု�င့်�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ဖြမိုင့််�မိုာ�တု��တကရေ�လိာ�စီ�ေ�သာညီ� ၎င့်��တု���နထုု�င့်�ော
�ဒီသာမို�ာ�၏ အလိ�ံ�စီ�ံ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ်� အ��ကရေ�တစီ���ကရေ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော
�ဒီသာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖုွဲ့ု�တု��တကရေ��ေ�အတဲကရေ� အထုူ�စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ောတဲင့်� ဤကရေ�်သာု�� တု��တကရေ�မိုုမို� ုု �အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ေန� 
ထုညီ်�သာဲင့်�� �ေ�ဆိုဲ�ေမိုညီ�။

၃။ စီီစီဉ်း�ထုာ��သာာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ���ကရောင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော၊ 
�ုညီာဉ်း��ေ�ော၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော ထုု�ု�ကရေ�မိုုမို�ာ� ေှု၊ မိုေှု ကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
ပွဲူ��ပွဲါင့်��၍ ဆိုန��စီစီ��လိ်လိာမိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန� အစီု��ေကရေ အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�။ ထုု��လိ်လိာမိုုမို�ာ�၏ ေလိဒီ�မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�
�ေ�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အာ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံ စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� မိုှတ�ယူူေမိုညီ�။ 

၄။  အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��ကရော ၎င့်��တု���နထုု�င့်�ော သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ထုုန��သာုမို��
�စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၈

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�အာ� ��မိုှတ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� 
၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�ထုမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။

၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တော�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရောတဲင့်� လိကရေ��ံထုာ��သာာ လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��
အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤအ�ဖြ��ံမိုူအာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာနှု�င့်�မိုညီ်� 
ပွဲဋ်ုပွဲကရေခမို�ာ�အာ� �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ေမိုညီ�။

၃။ ဤအပွဲု�ဒီ� ၈ ပွဲါ အပွဲု�ဒီ��ဲ� ၁ နှှင့််� ၂ အာ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံသာာ�တု�င့်��ကရေု� 
�ပွဲ�အပွဲ�ထုာ��သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ��ဲင့််�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောတာ�န�မို�ာ� ထုမို���ဆိုာင့်��ဲင့််�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။

အပုံိံဒါ်	၉

၁။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တော�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရောတဲင့်� လိကရေ��ံထုာ��သာာ လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှုသာ�ေး� ဖြပွဲစီ�မိုုကရေ���လိဲန��သာာ ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ� အ�ပွဲ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်���မိုှတ�သာညီ်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ� လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။

၂။ ဤကရေ�်သာု��အမိုုတဲ�မို�ာ�အာ� ကရေု�င့်�တဲယူ�သာညီ်� အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�နှှင့််� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�သာညီ�  ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ဖြပွဲစီ�မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၀

၁။ နှု�င့်�င့်ံ၏ အ�ထုဲ�ထုဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အတု�င့်�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်���မိုှတ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ 
လိူမိုု�ေ� နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုလိကရေခဏ်ာမို�ာ�အာ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

၂။ �ထုာင့်�ဒီဏ်�အစီာ� အဖြ�ာ�ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မို�ာ�ကရေု� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၁

နှု�င့်�င့်ံသာာ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�မိုှအပွဲ မိုဖြဖွဲ့စီ�မို�န တာ�န�ထုမို���ဆိုာင့်�ေသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ကရေုစီစ
ေပွဲ�မို� ုု �တဲင့်�မိုဆိုု� �င့်ဲ��ကရေ��ပွဲ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ၊ မို�ပွဲ�သာညီ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုတော��စီ�ု�င့်��ဖြ�င့်��အာ� ဥပွဲ�ဒီအေ တာ�ဖြမိုစီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အဖြပွဲစီ��ပွဲ�
ဖြ�င့်��တု��ကရေု� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၂

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အလိဲ�သာ�ံ�စီာ�ဖြပွဲု�ံေဖြ�င့်��မိုှ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
ကရေု� ကရောကရေဲယူ�ေန�အတဲကရေ� တစီ�သာီ�ပွဲ�ဂဂလိဖြဖွဲ့စီ��စီ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ� မိုှတစီ�ဆိုင့််�ဖြဖွဲ့စီ��စီ လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ 
တော�စီီေင့်��ကရော�နာ�ဲင့််� ေေှု�စီေမိုညီ�။ ၎င့်��တော��ဲင့်�မို�ာ�တဲင့်�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� �ကရော�နာမိုုကရေု� 
နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ တင့်�ဖြပွဲ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ စီကရော�ဖြပွဲန� စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
အဖြ�ာ� ထုု�ောကရေ��သာာ နညီ��လိမို��မို�ာ� စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။
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အပုံိံဒါ်	၁၃

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ ယူ��အပွဲု�င့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ� �နထုု�င့်�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��နှှစီ�မို� ုု �
စီလိ�ံ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� တညီ�ေှုသာညီ်� အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုသာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော စီံ
တန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�အတဲကရေ� အထုူ�အ�ေ�ပွဲါသာညီ�ဟုူ�သာာအ��ကရေ�နှှင့််� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ယူင့်��ဆိုကရေ�နှဲယူ�မိုု၏ စီ��ပွဲါင့်��သာ�ဘဲာတော�ကရေု� �လိ�စီာ�
သာမိုုေှုေမိုညီ�။ 

၂။ အပွဲု�ဒီ� ၁၅ နှှင့််� ၁၆ တဲင့်� အသာ�ံ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� '�ဖြမို' ဟုူသာညီ်� စီကရော�ေပွဲ�တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ� �နထုု�င့်�အသာ�ံ���သာညီ်� 
သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� �ဒီသာ�နောမို�ာ�အာ�လိ�ံ� ခြုံ�ုံင့်�ံပွဲါ�င့်��သာာ နယူ�နုမိုုတ�မို�ာ�ဟုူသာညီ်� သာ�ဘဲာတော� ပွဲါ�င့်�
�စီေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၄

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ �နထုု�င့်��သာာ �ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� ပွဲု�င့်�ေှင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််� နှှင့််� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�တု��အာ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ေမိုညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� သာီ�သာန�်အ�ဖြ��� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� မိုေှု�သာာ�လိညီ�� ရှုု��ော
အစီဉ်း�အလိာအေ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��မိုု သာု��မိုဟု�တ� ရှုု��ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန� ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု
လိာ�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ထုာ�ေှုေမိုညီ�။ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �ဖြ�သာလိ�ံ�အုမို�တု�င့်� 
လိှညီ်�လိညီ��နထုု�င့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� �ေ့��ဖြပွဲာင့်���တာင့်�ယူာစီု�ကရေ�ပွဲ� ုု �သာူမို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်�� စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

၂။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�အာ� အတညီ�ဖြပွဲု
သာတ�မိုှတ��ပွဲ�ေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ထုု��ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� ပွဲု�င့်�ေှင့်�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�နှှင့််� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�တု��အာ� ထုု�ောကရေ�စီဲာ ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� 
အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�ေန� လို�အပွဲ�သာညီ�မို�ာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တော�ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို�တာင့်��ဆိုု�မိုုနှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� 
�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ� ��မိုှတ�ထုာ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၅

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �ဖြမိုမိုှ ထုဲကရေ�ေှု�သာာ သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
အထုူ�ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ ၎င့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� 
အသာ�ံ����ဲင့််�၊ စီီမိုံ�န�်�ဲ��ဲင့််�နှှင့််� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ��ဲင့််�တု�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။

၂။ တဲင့်��ထုဲကရေ� သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမို�အာကရေ�သာယူံဇိုာတမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� �ဖြမိုမိုှထုဲကရေ��သာာ အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ပွဲု�င့်�
အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� တူ��ဖွဲ့ာ�ေှာ�ဖွဲ့ဲဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တူ��ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ယူူဖြ�င့်��အတဲကရေ� မိုညီ�သာညီ်�စီီမိုံကရေုန��ကရေု�မိုဆိုု� စီတင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုမိုီ ထုု�သာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� 
ထုု�ု�ကရေ��စီဖြ�င့်�� ေှု၊ မိုေှုနှှင့််� မိုညီ�မိုာအတု�င့်��အတာအထုု ထုု�ု�ကရေ��စီမိုညီ�ကရေု� စီ�ံစီမို���ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ေန� �ေှ�ရှုု၍ ၎င့်��လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ��မိုှတ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်�
အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု�� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�မိုှ ေေှုသာညီ်� အကရေ� ုု �အဖြမိုတ�မို�ာ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ထုု�သာု�� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�၏ ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� �ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� ထုု�ု�ကရေ�ပွဲ�ကရေ�စီီ�မိုုမို�ာ�
အတဲကရေ�မိုဆိုု� မိုာတ�သာာ နစီ�နာ��ကရေ� ေေှု�စီေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၆

၁။ ဤအပွဲု�ဒီ�တဲင့်� ပွဲါေှု�သာာ �အာကရေ�ပွဲါအပွဲု�ဒီ��ဲ�မို�ာ�ကရေု� လို�ကရေ�နာကရော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု�� �နထုု�င့်��သာာ 
�ဖြမိုမို�ာ�မိုှ ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။

၂။  ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� အထုူ�အစီီအမိုံအ�နဖြဖွဲ့င့််� �ဖြပွဲာင့်���ေ့��နော��ထုာ�ေန� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ  ၎င့်��တု��အာ� �ကရောင့်��
စီဲာအသာု�ပွဲ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ��တာင့်���ံဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ၎င့်��တု��၏ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� မိုေယူူနှု�င့်�ပွဲါကရေ 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� သာင့််��လိ�ာ��သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ လို�ကရေ�နာ
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�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော �ဖြပွဲာင့်���ေ့��နော��ထုာ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါလိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�နှှင့််� �တဲ�ဆို�ံ�မို�ဖြမိုန��ဖြ�င့်��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်��ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ထုု�ောကရေ�စီဲာ ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�နှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��
ကရေု� �ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ 

၃။  �ဖြပွဲာင့်���ေ့��နော��ထုာ�စီော အ��ကရောင့်��ကရေုစီစမိုေှု�တာ်လိာင့်� ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ 
ရှုု��ော�ဖြမိုမို�ာ�တဲင့်� ဖြပွဲန�လိညီ��နထုု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

၄။  သာ�ဘဲာတူညီီမိုုအေ�သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမိုေှုလိာင့်��သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� မိုူေင့်���နေပွဲ�တဲင့်� ဤသာု�� ဖြပွဲန�လိညီ�
�နထုု�င့်�ေန� မိုဖြဖွဲ့စီ�နုှ�င့်��တာ်ပွဲါကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��မိုူေင့်���နထုု�င့်���်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််�  အေညီ�အ�သာဲ�၊ 
ဥပွဲ�ဒီအဆိုင့််�အတန�� တူညီီသာညီ်� �ဖြမိုမို� ုု �ကရေု� အစီာ�ထုု���ပွဲ�အပွဲ�ေမိုညီ�။ ၎င့်���ဖြမိုသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ ပွဲစီစုပွဲါန�
လို�အပွဲ���ကရေ�နှှင့််� အနာဂတ�တု��တကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� �ဖြမိုမို� ုု � ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� �လိ�ာ���ကရေ�
အ�နဖြဖွဲ့င့််� �င့်ဲ��ကရေ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�အောမို�ာ�အာ� ဦး�စီာ��ပွဲ��တာင့်��ဆိုု�လိာပွဲါကရေလိညီ�� သာင့််��လိ�ာ��သာာ အာမို�ံ��ကရေ�မို� ုု �ဖြဖွဲ့င့််� 
�ပွဲ��လိ�ာ�ေမိုညီ�။

၅။ ထုု�သာု���ဖြပွဲာင့်���ေ့��နော���ံထုာ�ေသာူမို�ာ�၏ ဆို�ံ�ရှုုံ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ�မိုုတု�င့်��အတဲကရေ� �လိ�ာ���ကရေ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� �ပွဲ�ေ
မိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၇

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ၎င့်��တု��အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�အ�ကရော� �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုလိာ��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�
ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။

၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�အာ� အသာု�ကရေ�အ�န��ဖြပွဲင့်�ပွဲသာု�� လိကရေ�လိာ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�
တစီ�နညီ��နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� လိာ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�
တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။

၃။ ဤဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ပွဲ�စီ��င့်�မိုဟု�တ��သာာ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�ကရေ ၎င့်��ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�တု��၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ� 
သာု��မိုဟု�တ� ဥပွဲ�ဒီနာ�မိုလိညီ�မိုုအာ� အ�ဲင့််��ကရောင့်��ယူူကရော �ဖြမိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု၊ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ�ဖြပွဲု�ဲင့််� ေေှု�စီေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��
ဖြ�င့်��အာ� တာ�ဖြမိုစီ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၈

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�အ�ပွဲ� �ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ�မိုေှုဘဲ� ကရေ����ကရေ�ာ��င့်��ောကရေ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ���ဖြ�င့်�� အတဲကရေ� 
လိ�ံ�လိာကရေ�သာညီ်� ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မို�ာ�ကရေု� ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ပြီးပွဲီ� ထုု�ကရေ�်သာု�� ကရေ���လိဲန�မိုုမို�ာ� မိုဖြဖွဲ့စီ��စီေန�အတဲကရေ�လိညီ�� အစီု��ေကရေ 
အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�ထုာ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၉

နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အဆိုင့််� စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�၌ �အာကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါအ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��မိုှ အဖြ�ာ�ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��နှှင့််� တန��တူညီီမိုာေှု�စီေန� အ�လိ�ထုာ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ� -

(ကရေ) သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ပွဲ�ံမိုှန�အသာကရေ�ေှင့်��နထုု�င့်�မိုုအတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ�လို�အပွဲ�သာညီ်� အောမို�ာ� ေေှုနှု�င့်��စီဖွဲ့ု��ော 
လို�အပွဲ��သာာ သာု��တညီ��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏လိူဦး��ေ တစီ�နညီ��နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� တု��တကရေ�ဖြပွဲန�်ပွဲဲာ�လိာ�စီေန� လို�အပွဲ��သာာ �နောကရေု�    
မိုပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ထုာ�ပွဲါကရေ ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� �ဖြမို�နောပွဲု�မိုု��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊

(�)  ဤလိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ထုာ�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ်� �ဖြမိုယူာမို�ာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� လို�အပွဲ�သာညီ်� 
အ�ထုာကရေ�အကရေူမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��။ 
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အပု�င်းး� ၃ - အ��ပးေေ်းအပး�ေင်းး�နိုာင််းး ��ပးင်းေး�ေွင်းးဆု�င်းးရာ 
စည်းး�များ�ဥး�များ�ာ�

အပုံိံဒါ်	၂၀

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အာ� အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်�ဆိုု�င့်�ော 
စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�နှှင့််� စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ထုု�ောကရေ�စီဲာ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ� �ေ�ဆိုဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� မိုူ�ဘဲာင့်�အတဲင့်�� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ကရော ထုု�သာု���သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�သာညီ� အ�ထုဲ�ထုဲ လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�
ထုာ�ဖြ�င့်��မိုေှုသာညီ်� နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�အထုုပွဲါ ခြုံ�ုံင့်�ံဖြ�င့်��ေှု�စီေမိုညီ�။  

၂။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အ�ကရော� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��    
မိုေှု�စီေန�အတဲကရေ� တတ�စီဲမို��သာမိုာ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� �အာကရေ�ပွဲါတု��ကရေု� ဂရှု�ဖြပွဲုေမိုညီ� - 

(ကရေ) ကရေွမို��ကရေ�င့်�လိ�ပွဲ�သာာ��န�်အပွဲ�မိုု အပွဲါအ�င့်� အဖြ�ာ��သာာ အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�မိုုမို�ာ�၊ ောထုူ�တု��ဖြ�င့်��နှှင့််� အဆိုင့််�ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�
ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�၊

(�) တူညီီ�သာာ လိ�ပွဲ�အာ�တန�ဖွဲ့ု��အတဲကရေ� တူညီီ�သာာ လိ�ပွဲ��၊ 

(ဂ) �ဆို��ါ�နှှင့််� လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ� အကရေူအညီီမို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်� �ဘဲ�အနှတောယူ�ကရေင့်��ေှင့်���ေ�နှှင့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ လိူမိုုလိ�ံခြုံ�ုံ�ေ� 
�ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�၊ အဖြ�ာ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်�ဆိုု�င့်�ော �ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�နှှင့််� အုမို�ော၊

(ဃ) လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ သာင့်��ပွဲင့်��ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီနှှင့််�ညီီညွှဲတ��သာာ အလိ�ပွဲ�သာမိုာ�သာမိုဂဂဆိုု�င့်�ော လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ�အာ� 
လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ အလိ�ပွဲ�ေှင့်�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အလိ�ပွဲ�ေှင့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� ��ုပွဲ�ဆိုု��သာာ စီ��ပွဲါင့်��သာ�ဘဲာတူ
ညီီ��ကရေ�မို�ာ�အာ� အပြီးပွဲီ�သာတ�လိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု����ုပွဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�။ 

၃။      ��မိုှတ��သာာအစီီအမိုံမို�ာ�တဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါအ��ကရေ�မို�ာ�အာ� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ပွဲါ�င့်�ေမိုညီ� -

(ကရေ) စီု�ကရေ�ပွဲ� ုု ��ေ�နှှင့််� အဖြ�ာ�အလိ�ပွဲ�မို�ာ�ေှု ောသာီအလို�ကရေ�၊ ကရေ�ပွဲန��နှှင့််� �ေ့��ဖြပွဲာင့်��အလိ�ပွဲ�သာမိုာ�မို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� လိ�ပွဲ�သာာ�ကရေန�ထုရှုု�ကရေ�မို�ာ�ကရေ �န�်အပွဲ�ထုာ�သာူမို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဥပွဲ�ဒီ
ဖြဖွဲ့င့််� ��မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပြီးပွဲီ� တူညီီ�သာာ ၎င့်��ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�ေှု အဖြ�ာ�လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�အကရေ�ုံ��င့်�သာညီ်� 
အကရောအကရေဲယူ�မို�ာ�အာ� �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေမိုညီ�၊ ၎င့်��လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိ�ပွဲ�သာာ�ဥပွဲ�ဒီအေ ၎င့်��တု��ေပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော နညီ��လိမို��မို�ာ�အာ� အဖြပွဲညီ်�အ� သာုေှုနာ�လိညီ�ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�၊

(�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ကရေ�န��မိုာ�ေ�ကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်�မိုညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န���ဲင့်� 
အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု��သာတ��ဆို�နှှင့််� အဖြ�ာ� အဆိုုပွဲ�အ�တာကရေ�ဖြဖွဲ့စီ��စီ�သာာ ပွဲစီစညီ��မို�ာ�နှှင့််� ထုု�တဲ�နှု�င့်�သာညီ်� 
အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�တဲင့်� အလိ�ပွဲ��ု�င့်���စီဖြ�င့်��မိုေှု�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�၊

(ဂ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�သာညီ� လိ�ပွဲ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ကြွကရေ�ပြီးမိုီဆိုပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� အဖြ�ာ��သာာ 
အတင့်��အဓာမိုာလိ�ပွဲ�သာာ�စီ��ဆိုာင့်���ေ�စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� မိုကြုံကရေုံ�တဲ��စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�၊

(ဃ) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ�အာ� အမို� ုု �သာာ�၊ အမို� ုု �သာမိုီ� မို�ဲ�ဖြ�ာ�ဘဲ� တန��တူညီီမိုာ�သာာ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုမို�ာ� ေေှု�စီကရော လိုင့်�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော ထုုပွဲါ��နှှာင့််�ယူှကရေ�မိုုမိုှ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

၄။  ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မိုှ ယူ��အပွဲု�င့်��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါ�င့်�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� လို�ကရေ�နာမိုုေှု�စီေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� လိ�ပွဲ�သာာ�မို�ာ� လိ�ပွဲ�အာ��ယူူကရော လိ�ပွဲ�ကရေု�င့်��သာာ ကရေဏ္ဍိုမို�ာ�တဲင့်� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ အလိ�ပွဲ�သာမိုာ�ဆိုု�င့်�ော စီစီ��ဆို�
�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ထုာ�ေှုေန� အထုူ�အာရှု�ံစီု�ကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။
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အပုံိံဒါ်	၂၁

အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��သာင့်�တန��ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�သာညီ� အနညီ��ဆို�ံ� အဖြ�ာ�
နှု�င့်�င့်ံသာာ�မို�ာ�နှှင့််� တူညီီသာညီ်� အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ� ေေှု�စီေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၂၂

၁။ အ�ထုဲ�ထုဲ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��သာင့်�တန�� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� မိုုမိုုဆိုနှဒ
အ�လိ�ာကရေ� ပွဲါ�င့်�လိာမိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။

၂။ ေှုနှှင့််�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ အ�ထုဲ�ထုဲ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��သာင့်�တန��မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အထုူ�
လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� မိုကရေု�ကရေ�ညီီပွဲါကရေ အစီု��ေသာညီ� ၎င့်��သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပြီးပွဲီ� အထုူ�သာင့်�တန��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� 
အ�ထုာကရေ�အကရေူပွဲစီစညီ��မို�ာ� ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�ေမိုညီ�။

၃။ မိုညီ�သာညီ်� အထုူ�သာင့်�တန��အစီီအစီဉ်း�ကရေု�မိုဆိုု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ��န��ကရေ�င့်�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�နှှင့််� လိကရေ��တဲ�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ထုု�သာု��လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော
လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��ကရော �လိ်လိာေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��သာင့်�တန��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အာ� �ေ�ဆိုဲ�စီီစီဉ်း�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိညီ�ပွဲတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ဖြ�င့်��တု��တဲင့်�လိညီ�� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။  ၎င့်��သာင့်�တန��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�အာ� �ေ�ဆိုဲ�စီီစီဉ်း�ဖြ�င့်��
နှှင့််� လိညီ�ပွဲတ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��တု��တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ဆိုနှဒေှုပွဲါကရေ �ဖြ�နှု�င့်�လိကရေ�နှု�င့်�ေှုသာညီ်� အ�နအထုာ�တဲင့်�    
၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်� အဆိုင့််�ဆိုင့််�တာ�န�ယူူကရော လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��စီေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၂၃

၁။ လိကရေ�မိုုပွဲညီာမို�ာ�၊ �ကရေ��လိကရေ�နှှင့််� ေပွဲ�ေးာအ�ဖြ��ံ စီကရေ�မိုုလိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�၊ နုစီစဓာူ� အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်�� နှှင့််� အမို�လို�ကရေ�ဖြ�င့်��၊ 
င့်ါ�ဖြမိုှာ�ဖြ�င့်��၊ �ထုာကရေ����ာကရေ�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ေုတ�သာုမို��စီ��ဆိုာင့်��ဖြ�င့်�� အစီေှုသာညီ်� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ အမိုှီသာဟု�ကရေင့်��စီဲာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� 
အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာအ��ကရေ�အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ေမိုညီ�။ အစီု��ေသာညီ� သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��တဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော ထုု�လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� �တာင့််�တင့်���ု�င့်�မိုာလိာပြီးပွဲီ� အဆိုင့််�ဖြမိုင့််�တု��တကရေ�လိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။
၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �တာင့်��ဆိုု�လိာပွဲါကရေ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�သာညီ်�အ�ဖြ�အ�နတု�င့်��၌ သာင့််��လိ�ာ��သာာ နညီ��ပွဲညီာနှှင့််� 
ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ� အကရေူအညီီမို�ာ� �ပွဲ�အပွဲ�ကရေူညီီကရော ဤသာု�� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ရှုု��ောနညီ��ပွဲညီာ
မို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုလိကရေခဏ်ာမို�ာ�နှှင့််� �ေေှညီ�တညီ�တံ်ပြီးပွဲီ� သာာတူညီီမိုာေှုသာညီ�် ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု၏ အ�ေ�ကြီးကရေီ�ပွဲ�ံတု��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��
စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

အပု�င်းး� ၅ - �းမုျား�ံ��ေံ�ခြေရ�နိုာင််းး ကို�ေး�များာခြေရ�

အပုံိံဒါ်	၂၄

လိူမိုုလိ�ံခြုံ�ုံ�ေ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ�ပွဲါ ခြုံ�ုံင့်�ံမိုု�စီေန� အဆိုင့််�ဆိုင့််� တု������ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာဲာ�ေ
မိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၂၅

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ေေှုနှု�င့်�သာညီ်� အဖြမိုင့််�ဆို�ံ��သာာ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေ�န��မိုာ�ေ�
အဆိုင့််�အတန��ကရေု� ေယူူနှု�င့်�ေန�အလို��င့်ှာ အစီု��ေသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ�
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� ေေှု�စီေန� အာမို�ံ�ပွဲ�ေမိုညီ�၊ သာု��မိုဟု�တ�ပွဲါကရေ ၎င့်��တု��အ�နဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�တာ�န�ယူူမိုုနှှင့််� ထုုန����ုပွဲ�မိုုဖြဖွဲ့င့််� ထုု�ကရေ�်သာု�� 
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ကရော �ပွဲ�အပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ�သာညီ်� အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ� �ထုာကရေ�ပွဲံ်ေမိုညီ�။ 

၂။ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မုိုမို�ာ�သာညီ� အတတ�နုှ�င့်�ဆို��ံ ေပွဲ�ေးာအ�ဖြ�ဖြပွဲုဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။ ၎င့်���န��ဆိုာင့်�မုိုမို�ာ�အာ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
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လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုဖြဖွဲ့င့််� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ ပွဲထု�ီအ�နအထုာ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ကြီးကရေုုတင့်�ကရောကရေဲယူ�ဖြ�င့်��မို�ာ�၊ ကရေ�သာမိုုအ�လိ်အထုမို�ာ�နှှင့််� တု�င့်��ေင့်��
�ဆို�တု��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။

၃။ ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုစီနစီ�အတဲကရေ� သာင့်�တန���ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��မို�ာ�တဲင့်� �ဒီသာ�ံ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န�ထုမို��
မို�ာ�အာ� ဦး�စီာ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ အ�ဖြ��ံကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုကရေု� အဓာုကရေထုာ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ��သာာ�လိညီ�� အဖြ�ာ�ကရေ�န��မိုာ�ေ�
�စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုအဆိုင့််�မို�ာ�နှှင့််�လိညီ�� �ု�င့်�မိုာ�သာာ��တု�ဆိုကရေ�မိုုမို�ာ�ေှုေမိုညီ�။

၄။  ဤကရေ�်သာု���သာာ ကရေ�န��မိုာ�ေ��န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ��သာာ လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�နှှင့််� 
အတူတကရေဲ ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

အပု�င်းး� ၆ - ပည်းာခြေရ�နိုာင််းး ဆကိုးသွားယ်း�ပေး�ကိုာ�ခြေရ�ေည်းး�
�များး�များ�ာ�

အပုံိံဒါ်	၂၆

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��ေှု အဖြ�ာ��သာာ  ဖြပွဲညီ�သာူအစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�နှှင့််� တန��တူေညီ�တူ ပွဲညီာသာင့်��ဲင့််�ေေှုနှု�င့်�
�ေ�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�မိုညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၇

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေန�အလို��င့်ှာ ပွဲညီာ�ေ� အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�နှှင့််� 
�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ပွဲူ��ပွဲါင့်��ပွဲါ�င့်�မိုုဖြဖွဲ့င့််� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�၍ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ကရော ဤသာု���ေ�ဆိုဲ�
ောတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��၊ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� နညီ��ပွဲညီာ၊ စီံတန�ဖွဲ့ု��စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
ဆိုု�င့်�ော အနာဂတ� �မိုာာ�မိုှန��ဆိုနှဒမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်���ပွဲါင့်��စီပွဲ�ပြီးပွဲီ� �ေ�ဆိုဲ�ေမိုညီ�။

၂။ စီဲမို���ဆိုာင့်�ေညီ�ေှု�သာာ အာဏ်ာပွဲု�င့်�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � အ�ပွဲ�စီ��င့်�မို�ာ�အာ� �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ပွဲ��ေ�၊ 
ပွဲညီာ�ေ�အစီီအစီဉ်း�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ��ေ�နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ��ေ�တု��တဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု ေှုလိာ
�အာင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ� ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ�၊ ၎င့်��အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�တဲင့်�ပွဲါ�င့်�သာညီ်� တာ�န�မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံ 
သာင့််��လိ�ာ�သာလို� အဆိုင့််�ဆိုင့််� လိာ��ဖြပွဲာင့်���ပွဲ��ေ�ကရေု� �ေှ�ရှုု�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

၃။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ပွဲညီာ�ေ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ� နှှင့််� �န��ဆိုာင့်�မိုု
မို�ာ� ��မိုှတ�တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော အဆိုု�ပွဲါ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�သာညီ� စီဲမို��ေညီ�ေှုအာဏ်ာပွဲု�င့်�နှှင့််� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုဲ��နှဲ�ကရော �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်���မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� အနုမို်�ဆို�ံ� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေု�ကရေ�ညီီေမိုညီ�။ 
လို�အပွဲ�သာညီ်� ေင့်��ဖြမိုစီ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� �ထုာကရေ�ပွဲံ်�ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၂၈

၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု � ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��
တု���နထုု�င့်�ကရေ�င့်�လိညီ�ောအ�ပွဲ�စီ�တဲင့်� အမို�ာ�ဆို�ံ�အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ ဘဲာသာာစီကရော�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ေ�အဖွဲ့တ� သာင့်�ယူူနှု�င့်�ေန� အ�ဖြ�အ�နအေဖြဖွဲ့စီ�
နှု�င့်�ပွဲါကရေ �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ ဤသာု��သာင့်�ယူူေန� မိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ တာ�န�ေှု�သာာ အာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��ေညီ�မိုှန����ကရေ� 
အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ေမိုညီ�။

၂။ ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဘဲာသာာစီကရော� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ၏ တော��င့်� ရှု�ံ�သာ�ံ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�အနကရေ� တစီ���ကရေု� 
���ာ�မိုဲ�ကရေ�င့်�လိညီ�စီဲာ တတ��ဖြမိုာကရေ�ကရေွမို��ကရေ�င့်�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

၃။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�
ထုုန��သာုမို��ေန�နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၉

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အ�ပွဲ�စီ��င့်� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� မိုုမိုုတု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အသာု�ကရေ�အ�န��နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတဲင့်��ေှု ဖြပွဲညီ�သာူအသာု�ကရေ� 
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အ�န��တဲင့်� တန��တူေညီ�တူ လိုပွဲ�ေှာ�ပွဲါ�င့်�နှု�င့်��စီမိုညီ်� အ�ထုဲ�ထုဲ အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� အတတ�ပွဲညီာမို�ာ� ဖြဖွဲ့န�်���ပွဲ�ဖြ�င့်��
သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ��မိုှတ�ထုာ�ေှု�သာာ ပွဲညီာ�ေ�၏ ေညီ�မိုှန����ကရေ�တစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၃၀

၁။ အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� တာ�န�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� 
လိ�ပွဲ�သာာ��ေ�ော၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အလိမို��မို�ာ�၊ ပွဲညီာ�ေ�နှှင့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�၊ လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ�နှှင့််� ဤ    
ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အေ ၎င့်��တု�� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�သာာ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� သာုေှုနာ�လိညီ��စီေန� အလို��င့်ှာ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� �လိ�ာ�ကရေန�ကရေု�ကရေ�ညီီ�သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

၂။ ဤသာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ဘဲာသာာဖြပွဲန� �ေ�သာာ�မိုုမို�ာ�နှှင့််� 
လိူထု�မိုီဒီီယူာမိုှတစီ�ဆိုင့််� ထု�တ�ဖြပွဲန�အသာု�ပွဲ�မိုုမို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ����ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၁

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� ေှု�နနှု�င့်��သာာ အ��ကရောင့်��မို�် မိုလို�မို�န��ထုာ�မိုုမို�ာ�အာ� အပြီးပွဲီ�သာတ�တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန� ေညီ�ေးယူ�
လိ�ကရေ� နှု�င့်�င့်ံအတဲင့်��ေှု ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အာ�လိ�ံ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� အမို�ာ�ဆို�ံ� တု�ကရေ�ရှုု�ကရေ�ထုု
�တဲ�ဆိုကရေ�ဆိုံေသာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူမို�ာ�အတဲကရေ� အသာုပွဲညီာ�ပွဲ��ေ�အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ဤသာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ော 
တဲင့်� သာမိုု�င့်��ဖွဲ့တ�စီာအ�ပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ ပွဲညီာ�ေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူမို�ာ�တဲင့်� ဤလိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း� 
�ကရေ��မိုုမို�ာ�အ��ကရောင့်��ကရေု� မိုာတ၊ တုကရေ�စီဲာ အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��ေှု�စီေန� ကြီးကရေုု�ပွဲမို��အာ�ထု�တ�ေမိုညီ�။ 

အပု�င်းး� ၇ - ေယ်းစပး�ဖွဲ့တိုးခြေကို�ား ထုခြေတို့ဆကိုးဆံ�ေင်းး�နိုာင််းး 
ပး�ခြေပါင်းး�ခြေဆာင်းးရွွကိုး�ေင်းး�

အပုံိံဒါ်	၃၂

အစီု��ေမို�ာ�သာညီ� နယူ�စီပွဲ�ဖြ�ာ�၍ တညီ�ေှု�န�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�၊ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုု၊ �ုညီာဉ်း��ေ�ောနှှင့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�၌ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အပွဲါအ�င့်� ထုု�တဲ�
ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� ���ာ�မိုဲ��စီေန� အကရေူအညီီ�ပွဲ�ေန�အလို��င့်ှာ နှု�င့်�င့်ံတကရော သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ� 
�ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� သာင့််��လိ�ာ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပု�င်းး� ၈ - စးမံျားအ�ပးေ��ပး�ေင်းး�

အပုံိံဒါ်	၃၃

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ��သာာ ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� တာ�န�ေှုသာညီ်� အစီု��ေအာဏ်ာပွဲု�င့်�သာညီ� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အစီု��ေဌာာနမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�သာင့််��လိ�ာ�
�သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ထုူ�ထုာင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��ထုံတဲင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်�တာ�န�ေှု�သာာ လိ�ပွဲ�င့်န�� 
�ဆိုာင့်�တာမို�ာ�အာ� စီနစီ�တကရေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ေန� လို�အပွဲ��သာာ နညီ��လိမို��မို�ာ� ေေှု�စီေန�တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။  

၂။ ဤစီီမိုံကရေုန��မို�ာ�တဲင့်� �အာကရေ�ပွဲါတု��ပွဲါ�င့်�သာညီ� -

(ကရေ) ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�အာ� �ေ�ဆိုဲ�စီီစီဉ်း�ဖြ�င့်��၊ ညီှုနှုင့်����တု�ဆိုကရေ�ဖြ�င့်��၊ အ�ကရောင့်�အထုညီ� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အကရေ�ဖြဖွဲ့တ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊ 

(�)  ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�အာ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော စီဲမို��ေညီ�ေှုအာဏ်ာပွဲု�င့်�မို�ာ�ထုံ အဆိုု�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�လိ�ကရေ�ေှု�သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� လိကရေ��တဲ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��အာ� ကြီးကရေီ��ကရေပွဲ�ကရေဲပွဲ�ကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� 
ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��။ 
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အပု�င်းး� ၉ - အခြေထွခြေထွ�ပဋ္ဌာာေး�ေ�ကိုးများ�ာ�

အပုံိံဒါ်	၃၄

ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� လို�ကရေ�နာကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�၏ သာ�ဘဲာသာဘဲာ�နှှင့််� နယူ�ပွဲယူ� အတု�င့်��အတာတု��
ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတစီ���စီီ၏ အ�ဖြ�အ�နမို�ာ�ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ လို�ကရေ��လိ�ာညီီ�ထုဲ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၃၅

ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အဖြ�ာ� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��မို�ာ�နှှင့််� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံတကရော 
စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံအလို�ကရေ� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�မို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� သာု��မိုဟု�တ� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�
တဲင့်� ပွဲါေှုသာညီ်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အကရေ� ုု ��ံစီာ��ဲင့််�မို�ာ�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။

အပု�င်းး� ၁၀ - ေုဂံုံး��ေ��ပး �ပဋ္ဌာာေး�ေ�ကိုးများ�ာ�

အပုံိံဒါ်	၃၆

၁၉၅၇ ��နှှစီ�၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�နှှင့််� ရှုု��ောမို� ုု �နှဲယူ�စီ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ကရေု� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��ဖြဖွဲ့င့််� မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�သာညီ�။

အပုံိံဒါ်	၃၇

ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� တော��င့်� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��မိုုမို�ာ�ကရေု� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ေန�အလို��င့်ှာ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလိ�ပွဲ�သာမိုာ�
�ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�ထုံ အသာု�ပွဲ�အ��ကရောင့်���ကရော�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၈

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��မိုုမို�ာ�ကရေု� ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�ထုံ အ��ကရောင့်���ကရော� အသာု�ပွဲ�၍ မိုှတ�ပွဲ�ံ 
တင့်�ထုာ�သာညီ်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလိ�ပွဲ�သာမိုာ��ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အ�ပွဲ�သာာ စီညီ���နှှာင့်�မိုုေှု�စီေမိုညီ�။ 

၂။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံ နှှစီ�နှု�င့်�င့်ံမိုှ သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု����ကရောင့်�� ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�ထုံသာု�� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�
ေန� အ��ကရောင့်���ကရော�သာညီ်� ေကရေ�စီဲ�မိုှစီ၍ တစီ�ဆိုယူ်�နှှစီ�လိအ�ကရော၌ အသာကရေ��င့်��စီေမိုညီ�။ 

၃။ ထုု�မိုှစီ၍ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� မိုညီ�သာညီ်�အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံမိုဆိုု�ကရေ သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု����ကရောင့်�� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ေန� 
အ��ကရောင့်���ကရော�သာညီ်� ေကရေ�စီဲ�မိုှစီ၍ တစီ�ဆိုယူ်�နှှစီ�လိအ�ကရော၌ ၎င့်��နှု�င့်�င့်ံအတဲကရေ� အသာကရေ��င့်��စီေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၃၉

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��ထုာ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံသာညီ� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� ရှု�ပွဲ�သာုမို��လို�ပွဲါကရေ ကရေဲန�
ဗင့်��ေှင့်�� ပွဲထုမိုဆို�ံ�စီတင့်�အသာကရေ��င့်�သာညီ်� ေကရေ�စီဲ�မိုှစီ၍ ဆိုယူ�နှှစီ�ကရောလိ �ကရေ�ာ�လိဲန���နု�တဲင့်� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလိ�ပွဲ�သာမိုာ�
�ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�ထုံ အ��ကရောင့်���ကရော�ကရော မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�၍ ရှု�ပွဲ�သာုမို��နှု�င့်�သာညီ�။ မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�သာညီ်� ေကရေ�စီဲ�မိုှစီ၍ တစီ�
နှှစီ�ကရောလိ မိုတု�င့်�မိုီ ၎င့်��ရှု�ပွဲ�သာုမို��မိုု အသာကရေ��င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။ 

၂။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��ထုာ�ပြီးပွဲီ� အ�ေှ�အပွဲု�ဒီ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ��်သာညီ်� ဆိုယူ�နှှစီ�ကရောလိ �ကရေ�ာ�လိဲန�ပြီးပွဲီ�
�နာကရေ� တစီ�နှှစီ�ကရောလိအတဲင့်�� ဤအပွဲု�ဒီ�တဲင့်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� သာ�ဘဲာတူညီီမိုု ရှု�ပွဲ�သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� မိုကရေ�င့််�သာ�ံ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံ
တု�င့်��သာညီ� �နာကရေ�ဆိုယူ�နှှစီ�ကရောလိ�ကရော လို�ကရေ�နာေန� ထုပွဲ�မိုံစီညီ���နှှာင့်�ပြီးပွဲီ�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ထုု�မိုှစီ၍ ဆိုယူ�နှှစီ�ကရောလိ �ကရေ�ာ�လိဲန�တု�င့်��တဲင့်� 
ဤအပွဲု�ဒီ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� စီညီ��မို�ဉ်း��စီညီ��ကရေမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� ရှု�ပွဲ�သာုမို��နှု�င့်�သာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၀

၁။ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလိ�ပွဲ�သာမိုာ��ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�သာညီ� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�ကရေ ၎င့်��ထုံ မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ေန� 
အသာု�ပွဲ�အ��ကရောင့်���ကရော�လိာသာညီ်� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��မိုုမို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ရှု�ပွဲ�သာုမို��မိုုမို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� အဖွဲ့ဲ��
�င့်�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အာ�လိ�ံ�ထုံ အသာု�ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

၂။ ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�သာညီ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု����ကရောင့်�� ဒီ�တုယူအကြီးကရေုမို� ၎င့်��ထုံ မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံ
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မို�ာ�ထုံ အသာု�ပွဲ�ောတဲင့်� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အသာကရေ��င့်�မိုညီ်� ေကရေ�စီဲ�ကရေု� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ� သာုေှု�စီေန�အတဲကရေ� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၁

အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလိ�ပွဲ�သာမိုာ��ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ ညွှာန��ကရော��ေ�မိုှ����ုပွဲ�သာညီ� အ�ေှ�အပွဲု�ဒီ�မို�ာ�ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��ထုံ 
မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ထုာ�သာညီ်� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��မိုုမို�ာ�နှှင့််� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ� ရှု�ပွဲ�သာုမို��မိုုမို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� မိုှတ�ပွဲ�ံတင့်�ေန�အလို��
င့်ှာ ကရေ�လိသာမိုဂဂ အ�ထုဲ�ထုဲအတဲင့်���ေ�မိုှ����ုပွဲ�ထုံ အ��ကရေ�အလိကရေ� အဖြပွဲညီ်�အစီ�ံဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ� အပွဲု�ဒီ� ၁၀၂ နှှင့််�
အညီီ အသာု�ပွဲ�အ��ကရောင့်���ကရော�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၂

အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော အလိ�ပွဲ�သာမိုာ��ေ�ောအဖွဲ့ဲ��၏ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�အဖွဲ့ဲ��အ�နဖြဖွဲ့င့််� လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� ယူူဆိုပွဲါကရေ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ 
လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲ�ံဆိုု�င့်�ော အစီီေင့်��ံစီာတစီ��စီာင့်�ကရေု� အ�ထုဲ�ထုဲအစီညီ��အ���၌ တင့်�ဖြပွဲနှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� အလိ�ံ�စီ�ံဖြဖွဲ့စီ�
�စီ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ဖြ�င့်��အာ� အစီညီ��အ���၏ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�စီာေင့်��၌ ထုညီ်�သာဲင့်��လို�သာညီ်�ဆိုနှဒ ေှု၊ မိုေှု 
စီ�ံစီမို���မို�ဖြမိုန��ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၃

၁။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� အလိ�ံ�စီ�ံဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ်� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်�� အသာစီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
အစီညီ��အ���ကရေ သာ�ဘဲာတူအတညီ�ဖြပွဲုလို�ကရေ�ပွဲါကရေ ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အသာစီ�တဲင့်� သာီ�ဖြ�ာ� ညွှာန��ကရော���ကရေ�မို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်���ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�
ဖြ�င့်�� မိုေှုလိာင့်� �အာကရေ�ပွဲါအတု�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ� - 

(ကရေ) မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ်� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အသာစီ�ကရေု� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံတစီ�နှု�င့်�င့်ံကရေ သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��လို�ကရေ�ပွဲါကရေ 
မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ်� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အသာစီ� အသာကရေ��င့်�သာညီ်�အ��နု�တဲင့်� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� အထုကရေ�
မိုှ အပွဲု�ဒီ� ၃၉ ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီဘဲ� လိကရေ�င့်င့်��ရှု�ပွဲ�သာုမို��ပြီးပွဲီ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� မိုှတ�ယူူေမိုညီ�၊  

(�) မိုဲမို��မိုံဖြပွဲင့်�ဆိုင့်�ထုာ�သာညီ်� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အသာစီ� အသာကရေ��င့်�လိာသာညီ်� ေကရေ�စီဲ�မိုှစီ၍ အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� 
သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ဖွဲ့�ကရေ�သာုမို��သာညီ�။ 

၂။ ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အာ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� �ေ�ထုု��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��အသာစီ�အာ� သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ� မို�ေ�ထုု��ေ�သာ�
သာညီ်� အဖွဲ့ဲ���င့်�နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�အ�ပွဲ� ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��သာညီ� မိုညီ�သာညီ်�အ�ဖြ�အ�နတဲင့်�ဖြဖွဲ့စီ��စီ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�အဖြပွဲညီ်�အစီ�ံ
အတု�င့်�� ဆိုကရေ�လိကရေ�၍ အသာကရေ��င့်�စီညီ���နှှာင့်��စီေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၄

ဤကရေဲန�ဗင့်��ေှင့်��၏ အဂ�လိုပွဲ�ဘဲာသာာမိုူနှှင့််� ဖြပွဲင့်�သာစီ�ဘဲာသာာမိုူသာညီ� တန��တူဩဇိုာေှုသာညီ�။
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 ခြေောကိုးဆကိုးတွို� ၂။  ဌာာခြေေတုို�င်းး�ရင်းး�သားာ�
�းများ�ု��များ�ာ�၏ အေွင််းးအခြေရ�များ�ာ�ဆု�င်းးရာ 
ကို��သားများဂုံးဂ ခြေ�ကိုည်းာစာတိုများး� 

၂၀၀၇	�ံနှာစာ်၊	စာက််တ်င််ာ�	၁၃	ရှိက််ကျေးနိ်တ့်င််	အကျေးထ့ကျေးထ့ည်းီလွှာ���က်	အတ်ည်း်ေပုံ���်သားည်း််	

ဆံ��ေဖွဲ့တ််�းက််
[အဓာုကရေ�ကရော�မိုတီတစီ�ေပွဲ�ကရေု� ေညီ�ညွှာန��ဖြ�င့်��မိုေှု (A/61/L.67 နှှင့််� Add.1)]

၆၁/၂၉၅။	ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��ဆိံင််ရှိ�	က်ံလွှာသားမှာဂ္ဂဂ	ကျေး�က်ည်း�စာ�တ်မှာ်�

 အကျေးထ့ကျေးထ့ည်းီလွှာ���သားည်း်	-

 လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော�ကရောင့်�စီီကရေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို��
ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��စီာသာာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲု��်သာညီ်� ၂၀၀၆ ��နှှစီ�၊ ဇိုဲန� ၂၉ ေကရေ��န် ေကရေ�စီဲ�ဖြဖွဲ့င့််� ထု�တ�ဖြပွဲန�သာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� အမိုှတ� ၁/၂ ၌ 
ပွဲါ�င့်�သာညီ်� အကြုံကရေံဖြပွဲု��ကရေ�မို�ာ�အာ� မိုှတ�သာာ�လိ�ကရေ�၊

 ��ကရေညီာစီာတမို��နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ ထုပွဲ�မိုံ�ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�မိုုမို�ာ� ဆိုကရေ�လိကရေ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� အ��နု�ယူူသာညီ်�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ထု�တ�
ဖြပွဲန�ေန� စီဉ်း��စီာ���ကရေ�အာ� ��တဆူိုု�င့်��င့်ံ်ေန� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���်သာညီ်�၊ ထုု��အဖြပွဲင့်� ထုု�စီဉ်း��စီာ���ကရေ�အာ� �ဖြ�ာကရေ�ဆိုယူ်�တစီ�ကြီးကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� 
အ�ထုဲ�ထုဲညီီလိာ�ံ အဆို�ံ�မိုတု�င့်�မိုီ အပြီးပွဲီ�သာတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လိညီ�� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���်သာညီ်� ၂၀၀၆ ��နှှစီ�၊ ဒီီဇိုင့်�ဘဲာ ၂၀ ေကရေ�စီဲ�ဖြဖွဲ့င့််�ထု�တ�
ဖြပွဲန�သာညီ်� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� အမိုှတ� ၆၁/၁၇၈ ကရေု� �အာကရေ��မို်လိ�ကရေ�၊ 1

 ယူ��ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�၏ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲပွဲါေှု�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော 
ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို�� ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲုသာညီ�။ 

၁၀၇ ကြီးကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� မို�ကရေ�နှှာစီ�ံညီီစီညီ�����ပွဲဲ�
စီကရေ�တင့်�ဘဲာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ��နှှစီ�

ကျေးနိ�က််ဆက််တ့်�

ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��ဆိံင််ရှိ�	က်ံလွှာသားမှာဂ္ဂဂ	ကျေး�က်ည်း�စာ�တ်မှာ်�

 အ�ထုဲ�ထုဲညီီလိာ�ံသာညီ�၊

 ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�၏ ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�၊ နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�ကရေ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း� စီာ��ုပွဲ�နှှင့််�အညီီ 
ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေမိုညီ်� �တေူာ�မို�ာ�အာ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��မိုညီ�ဟုူ�သာာ ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုတု��ကရေု� စီဲ�ကရေု�င့်�လိ�ကရေ�၊

 လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�သာညီ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ကရေု�ယူ်�ကရေု�ယူ�ကရေု�ယူ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�သာညီ�ဟု� �ံယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ထုု�သာု�� ကရေဲ�ဖြပွဲာ��ံယူူ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� 
�လိ�စီာ��ံေပွဲု�င့်��ဲင့််�တု��အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�နှှင့််� တန��တူညီီမိုာ
ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� အတညီ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 လိူသာာ�မို� ုု �နှဲယူ� ဘဲ�ံပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာည်ီ� အ�မိုဲအနှှစီ�ဖြဖွဲ့စီ��သာာ လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�မိုုမို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၏ မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုု
နှှင့််� �ပွဲါင့်��စီ�ံကြွကရေယူ��မိုုတု��အတဲကရေ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�၏ ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ပွဲါ�င့်�မိုုကရေု�လိညီ�� အတညီ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 �မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�ော နှု�င့်�င့်ံ သာု��မိုဟု�တ� လိူမို� ုု �၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖြ�ာ�နာ���ကရေ�
မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ လိူမို� ုု �မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� အဖြ�ာ�သာူတု��ထုကရေ� ပွဲု�မိုု�ဖြမိုင့််�ဖြမိုတ�သာညီ�ဟုူ�သာာ အယူူအဆိုကရေု� 
အ�ဖြ��ံ�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��ကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်��သာာ အယူူ�ါဒီမို�ာ�၊ မိုူ�ါဒီမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထု မို�ာ�သာညီ� လိူမို� ုု ��ေ�အေ �ဲ�ဖြ�ာ�
ဖြ�င့်��၊ သာုပွဲါံနညီ��အေ မိုှာ�ယူဲင့်��ဖြ�င့်��၊ ဥပွဲ�ဒီအေ မို�ု�င့်�မိုာဖြ�င့်��၊ ကရေု�ယူ�ကရေ�င့််�တော�အေ �� ုု �ယူဲင့်��ဖြ�င့်��နှှင့််� လိူမိုု�ေ�အေ မိုာတမိုုမိုေှုဖြ�င့်��
ကရေု� ထုပွဲ��လိာင့်��အတညီ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

1 ၆၁ ကြီးကရေုမို��ဖြမိုာကရေ� အ�ထုဲ�ထုဲညီီလိာ�ံ၏ တော��င့်�ထု�တ�ဖြပွဲန�ထုာ��သာာ မိုှတ�တမို��၊ အမိုှတ� ၅၃ (ကရေ၊၆၁၊၅၃)၊ အပွဲု�င့်�� ၁၊ အ�န�� ၂ ကရေု��ကရေညီ်�ေန� 
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 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ မိုညီ�သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�မိုဆိုု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�သာင့််�သာညီ�ကရေု� ထုပွဲ�မိုံအတညီ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေု�လို�နီဖြပွဲု�ံေဖြ�င့်��၊ ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နယူ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတ 
အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�အာ� သာုမို��ဆိုညီ���ံေဖြ�င့်��တု��အဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�အ��ကရေ�မို�ာ�၏ အကရေ� ုု �ဆိုကရေ�ေလိဒီ�အဖြဖွဲ့စီ� သာမိုု�င့်����ကရောင့်��အေ ထုု�ု�ကရေ�
နစီ�နာမိုုမို�ာ�ကရေု� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ���်ေပြီးပွဲီ� အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ထုု����ကရောင့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�၊ အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ 
ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ� �ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေန� ပွဲုတ�ပွဲင့်��ံထုာ�ေဖြ�င့်��အာ� စီု��ေုမို�ပွဲူပွဲန�လိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ �ုညီာဉ်း��ေ�ော 
ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�နှှင့််� အ�တဲ�အ���မို�ာ�မိုှ �ပွဲါကရေ�ဖွဲ့ဲာ�ဆိုင့်��သာကရေ�လိာသာညီ်� မိုူလိအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေန�နှှင့််� 
အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� အ�ေ�တကြီးကရေီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လို�အပွဲ���ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�နှှင့််� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� 
စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� အတညီ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေန�နှှင့််� 
အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� အ�ေ�တကြီးကရေီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန�လို�အပွဲ���ကရောင့်�� အလိာ�တူ အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�လိာ�ေ� နှှင့််� နညီ���ပွဲါင့်��
စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ုနှှုပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� �နောစီ�ံ၌ အဆို�ံ�သာတ�တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ��ေ�အတဲကရေ� ကရေု�ယူ�တု�င့်� စီညီ��ရှု�ံ�လိာဖြ�င့်��ကရေု� ကြီးကရေုုဆိုု�
လိ�ကရေ�၊

  ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အာ� ထုုန����ုပွဲ��ဲင့််�ေှုပွဲါကရေ ၎င့်��တု��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၊ 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�ကရေု� တညီ�တံ်�အာင့်�ထုုန��သာုမို��ကရော တု��၍ �ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�
မို�ာ�၊ လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�မိုညီ�ဟု� ယူ�ံ�ကရေညီ�လိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ောအ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�ဖြ�င့်��သာညီ� သာာတူညီီမိုာ
ပြီးပွဲီ� �ေေှညီ�တညီ�တံ်နှု�င့်��သာာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖုွဲ့ု�တု��တကရေ��ေ�နှှင့််� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�အာ� စီနစီ�တကရေ� စီီမိုံ�န�်�ဲ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 
အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်��ထုာကရေ�ကရေူ�ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ�ဟု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်��မိုှ စီစီ�ဘဲကရေ�ဆိုု�င့်�ောတပွဲ�ဖွဲ့ဲ��မို�ာ�အာ� ရှု�ပွဲ�သာုမို��ဖြ�င့်��
သာညီ� ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော တု��တကရေ�မိုုနှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�မိုု၊ ကရေမိုာာ�ပွဲ�ေှု နှု�င့်�င့်ံမို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� နာ�လိညီ�မိုု
နှှင့််� မိုုတ��ဆိုဲဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ� တညီ��ဆိုာကရေ�မိုုတု��အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ဖြ�င့်��ကရေု� အ�လိ�အနကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲလိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� မိုုသာာ�စီ�မို�ာ�နှှင့််� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�အာ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ပွဲ� ုု ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��၊ �လိ်ကရေ�င့််�သာင့်��ကရော��ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ပွဲညီာသာင့်��ကရော��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောယူစီုတသူာ��တု��အတဲကရေ� 
စီ��ပွဲါင့်��၍ တာ�န�ယူူပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အထုူ�အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�
နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� အတညီ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� အ�� ုု �အ�ဖြ�အ�န
မို�ာ�တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပြီးပွဲီ� �င့်��ောကရေ�တာ�န�ယူူေန� �တေူာ�ေှု��ကရောင့်�� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�လိ�ကရေ�၊

 စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��ကရေ 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲသာညီ်� ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အ�ကရော� �ု�င့်�မိုာ�သာာ မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုကရေု� တညီ��ဆိုာကရေ�ေန�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ကရေု� ထုပွဲ��လိာင့်�� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�လိ�ကရေ�၊

 ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုု အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲဋ်ုညီာဉ်း� 
စီာ��ုပွဲ�2 နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံသာာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�၂ အဖြပွဲင့်� ဗီယူင့်�နာ 
��ကရေညီာစီာတမို��နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ� အစီီအစီဉ်း� 3 တု��သာညီ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ�လိ�ံ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ေပွဲ�တညီ�မိုု
ကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� 
လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��တု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်��ဲင့််��ပွဲ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�၏ အ�ဖြ��ံကရေ��သာာ အ�ေ�ပွဲါမိုုကရေု� အတညီ� 
ဖြပွဲုဖြ�င့်��အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

2  ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� ၂၂၀၀ ကရေ (၂၁)၊ �နာကရေ�ဆိုကရေ�တဲ� ကရေု� �ကရေညီ်�ေန�  

3  A/CONFC. ၁၅၇/၂၄ (အပွဲု�င့်�� ၁)၊ အ�န�� ၃။  
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 နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီနှှင့််�အညီီ ကရေ�င့််�သာ�ံ��သာာ မိုညီ�သာညီ်�လိူမို� ုု �မိုဆိုု�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�အာ� ဖြင့်င့်��ဆိုု�ေန� ဤ��ကရေညီာစီာတမို��
ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရေ�ကရေု�မိုာ အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�မိုေှု��ကရောင့်�� မိုှတ�သာာ�လိ�ကရေ�၊

 ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� တော�မိုာတမိုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ
�ေစီီ၊ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုု၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� ကရေင့်��စီင့်�မိုုနှှင့််� သာ�ဘဲာရှုု��ဆိုနှဒဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု အ�ဖြ��ံမိုူ
မို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ�ဖြပွဲု၍ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ကရော� သာဟုဇိုာတဖြဖွဲ့စီ�၍ ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုေှု�သာာ 
ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��စီနှု�င့်�မိုညီ�ဟု� ယူ�ံ�ကရေညီ�လိ�ကရေ�၊

 နှု�င့်�င့်ံတကရော စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�အေ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေမိုညီ်� �တေူာ�မို�ာ�၊ 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �တေူာ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာကရော သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�
တု�င့်�ပွဲင့်�ပြီးပွဲီ� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ထုု�ောကရေ�စီဲာ အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အာ� တု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�လိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� အာ��ပွဲ�ဖြမှိုင့််�တင့်�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ောတဲင့်� ကရေ�လိသာမိုဂဂသာညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ�သာညီ်� အ�န��ကရေဏ္ဍိုမိုှ ပွဲါ�င့်�ပြီးပွဲီ� ဆိုကရေ�လိကရေ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာဲာ�ေမိုညီ�ကရေု� အ�လိ�အနကရေ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
လိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ�အာ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ အာ��ပွဲ� ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��၊ 
ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� နှှင့််� ဤနယူ�ပွဲယူ�ေှု ကရေ�လိသာမိုဂဂစီနစီ�၏ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��
တု��တဲင့်� ဤ��ကရေညီာစီာတမို��သာညီ� အ�ေ�ကြီးကရေီ��သာာ �ေှ��ဖြ�လိှမို��တစီ�ေပွဲ� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�ဟု� ယူ�ံ�ကရေညီ�လိ�ကရေ�၊

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံတကရောဥပွဲ�ဒီတဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� 
�ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုဖြ�င့်��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ တညီ�ေှုမိုု၊ ကရောယူစီုတသူာ��နှှင့််� 
လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အဖြပွဲညီ်�အ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�နှု�င့်�မိုုတု��အတဲကရေ� မိုေှုမိုဖြဖွဲ့စီ� လို�အပွဲ��သာာ စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��တု��
ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုကရော ထုပွဲ��လိာင့်��အတညီ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊ 

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဖြ�အ�နသာညီ� �ဒီသာတစီ���နှှင့််�တစီ���၊ နှု�င့်�င့်ံတစီ���နှှင့််�တစီ���အလို�ကရေ� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�ပြီးပွဲီ� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော နှု�င့်�င့်ံနှှင့််� �ဒီသာ၏ သာီ�ဖြ�ာ��ကရေန�အင့်�လိကရေခဏ်ာမို�ာ�နှှင့််� အ�ထုဲ�ထုဲ�သာာ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 
�နာကရေ��ံအ�ဖြ�အ�နတု��ကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�သာင့််���ကရောင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုလိ�ကရေ�၊

 မိုုတ�ဖွဲ့ကရေ�ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ဖြ�င့်��နှှင့််� အဖြပွဲန�အလိှန��လိ�စီာ�မိုုတု��ဖြဖွဲ့င့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ေမိုညီ်� �အာင့်�ဖြမိုင့်� အထု�ဖြမိုာကရေ�မိုု စီံတစီ�ေပွဲ�
အဖြဖွဲ့စီ� �အာကရေ�ပွဲါ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ဆုို�င့်�ော ကရေ�လိသာမိုဂဂ ��ကရေညီာစီာတမို��ကရေု� အ�လိ�အနကရေ� 
ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေညီာသာညီ� - 

အပုံိံဒါ်	၁

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�၊ အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� ��ကရေညီာစီာတမို�� 
နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဥပွဲ�ဒီတု��တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�4 နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�
မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� စီ��ပွဲါင့်��၍ဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�ဦး���င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ အဖြပွဲညီ်�အ� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

အပုံိံဒါ်	၂

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� လိဲတ�လိပွဲ�ပြီးပွဲီ� အဖြ�ာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�နှှင့််� တန��တူ
ညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�ကရော ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဖြဖွဲ့စီ�တညီ�မိုု သာု��မိုဟု�တ� �ု�သာသာအ�ပွဲ� 
အ�ဖြ��ံသာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ မိုညီ�သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�မိုဆိုု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ေှုသာညီ�။ အဆိုု�ပွဲါအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ�ဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�
ေပွဲ�တညီ�မိုုကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုု
အတဲကရေ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�သာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄

ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ော၌ ၎င့်��တု��၏ အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��နှှင့််� �ဒီသာတဲင့်�� အ�ေ�
ကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််�သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ်�

4  ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ� ၂၁၇ ကရေ (၃)   
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�ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� ဘဲဏ္ဍိုာ�င့်ဲ ေှာ�ဖွဲ့ဲေန� ကြုံကရေံဆို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၅

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီ၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ကရော ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာ�ကရောင့်��မိုဲန�လိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ဆိုနှဒေှု �ေး���ယူ�
ပွဲါကရေ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�၊ လိူမိုု�ေ�နှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော လိညီ�ပွဲတ�မိုုအ�န��အ�ု�င့်��မို�ာ�တဲင့်� အဖြပွဲညီ်�အ� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၆

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�တု�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

အပုံိံဒါ်	၇

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� လိူသာာ�တစီ�ဦး�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အသာကရေ�ေှင့်��နထုု�င့်��ဲင့််�၊ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော နှှင့််� စီုတ�ပွဲု�င့်��
ဆိုု�င့်�ော ကရေ�န��မိုာ�ကရောင့်��မိုဲန��ဲင့််�၊ လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�နှှင့််� �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံ�ဲင့််� ေှုသာညီ�။

 ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ �နထုု�င့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ တစီ�မိုူကရေဲ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အဖြဖွဲ့စီ� ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�နှှင့််� �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံ�ေ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� အ�ပွဲ�စီ�တဲင့်��မိုှ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�အာ� အဖြ�ာ�အ�ပွဲ�စီ�တစီ���
တဲင့်��သာု�� အတင့်��အဓာမိုဓ�ေ့��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� မိုညီ�သာညီ်� လိူမို� ုု �သာ�ဉ်း�� သာတ�ဖြဖွဲ့တ�မိုုဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုု
ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�မို�ာ�မိုှမိုဆိုု� ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၈

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအာ� အတင့်��အဓာမိုာ �ါ�ပြီးမိုုုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� 
ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�ဖြ�င့်��တု��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� �အာကရေ�ပွဲါတု��အာ� ကြီးကရေုုတင့်�ကရောကရေဲယူ�တာ�ဆိုီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်�� တု��အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�
�သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�ထုာ�ေမိုညီ� - 

 (ကရေ) ၎င့်��တု��၏ တစီ�မိုူကရေဲ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� ေပွဲ�တညီ�မိုုဂ�ဏ်�သာုကရေခာ သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� 
တု�င့်��ေင့်��သာာ��ု�သာသာမို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�လို�သာညီ်� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ေှု�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု�� အကရေ� ုု �ေလိဒီ��ပွဲ�ထုဲကရေ��စီနှု�င့်�
�သာာ မိုညီ�သာညီ်��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မိုဆိုု�၊

 (�) ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ေယူူသာုမို��ဆိုညီ��လို�သာညီ်� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ေှု�သာာ 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု�� အကရေ� ုု �ေလိဒီ��ပွဲ�ထုဲကရေ��စီနှု�င့်��သာာ မိုညီ�သာညီ်��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မိုဆိုု�၊

 (ဂ) ၎င့်��တု��၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အနကရေ� မိုညီ�သာညီ�ကရေု�မိုဆိုု� �� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ��စီေန� ေညီ�ေးယူ���ကရေ�ေှု�သာာ 
သာု��မိုဟု�တ� ထုု�သာု�� အကရေ� ုု �ေလိဒီ��ပွဲ�ထုဲကရေ��စီနှု�င့်��သာာ မိုညီ�သာညီ်� အတင့်��အဓာမိုာ �နော�ေ့��ဖြပွဲာင့်���စီဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�နညီ��
လိမို��မိုဆိုု�၊

 (ဃ) မိုညီ�သာညီ်� အတင့်��အဓာမိုာ �ါ�ပြီးမိုုုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� �ပွဲါင့်��စီညီ��ဖြ�င့်�� နညီ��လိမို��မိုဆိုု�၊ 

 (င့်) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ဦး�တညီ�ဆိုန�်ကရေ�င့်�သာညီ်� လိူမို� ုု ��ေ�အ�ဖြ�ဖြပွဲု သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုု
အ�ဖြ�ဖြပွဲု �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��အာ� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� သာု��မိုဟု�တ� လိုံ်�ဆိုာ�ေန� ေညီ�ေးယူ��ေ�ဆိုဲ� ��မိုှတ�ထုာ�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်� 
�ါဒီဖြဖွဲ့န�် ဖြ�င့်��နညီ��လိမို��မိုဆိုု�။ 

အပုံိံဒါ်	၉

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� 
တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ အဆိုု�ပွဲါ အသာု�ကရေ�အ�န�� သာု��မိုဟု�တ� တု�င့်��ဖြပွဲညီ�၏ တစီ�စီုတ�
တစီ�ပွဲု�င့်��အဖြဖွဲ့စီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ပွဲါ�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ထုု�သာု��အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်����ကရောင့််� မိုညီ�သာညီ်�နညီ��လိမို��ဖြဖွဲ့င့််�မိုာ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံ
ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ 

အပုံိံဒါ်	၁၀

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�မိုှ အတင့်��အဓာမိုာ ဖွဲ့ယူ�ေှာ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ။ 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်� ေယူူဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� 
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�ေ့��ဖြပွဲာင့်���နော��ထုာ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုေ၊ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� မိုာတ�သာာ နစီ�နာ��ကရေ�ကရေု� သာ�ဘဲာတူညီီသာတ�မိုှတ�ကရော ဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ 
�နေပွဲ�ဖြပွဲန�ေန� �ေး���ယူ��ဲင့််��ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၁

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�ကရေု� 
ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�အသာကရေ�သာဲင့်��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤတဲင့်� အတုတ�၊ ပွဲစီစုပွဲါန�နှှင့််� အနာဂတ� ကရောလိသာ�ံ�ပွဲါ�၌ ဖွဲ့န�တီ�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�(��်)သာညီ်� �ေှ��ဟုာင့်��သာ��တသာနဆိုု�င့်�ောနှှင့််� သာမိုု�င့်���င့်� �နောမို�ာ�၊ �ေှ��ဟုာင့်��ပွဲစီစညီ��မို�ာ�၊ ဒီီဇိုု�င့်��မို�ာ�၊ အ�မို��အနာ�ပွဲဲ�
မို�ာ�၊ နညီ��ပွဲညီာမို�ာ�နှှင့််� မို�ကရေ�ဖြမိုင့်��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုဆိုု�င့်�ော အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ောမို�ာ�နှှင့််� စီာ�ပွဲတု��ကရေ�်သာု��
�သာာ ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�အာ�  ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို���ဲင့််�၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ��ဲင့််�နှှင့််� 
ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီ�ဲင့််�လိညီ�� ပွဲါ�င့်�သာညီ�။ 

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ�
အဖြမိုင့်� ေယူူဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်�လိ�ကရေ� 
ယူူ�ဆိုာင့်�သာဲာ�ဖြ�င့်���ံေသာညီ်� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော၊ ဉာာဏ်ဆိုု�င့်�ော၊ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� �ုညီာဉ်း��ေ�ော ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�
မိုုပွဲစီစညီ��မို�ာ�အာ�အတဲကရေ� ကရေ�စီာ�မိုုကုရေ� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ထုု�ောကရေ��သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ� ��မိုှတ�၍ 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။  

အပုံိံဒါ်	၁၂

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ုညီာဉ်း��ေ�ောနှှင့််� ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ော ရှုု��ော အစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ 
ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� အ�မို��အနာ�ပွဲဲ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲသာဖြ�င့်��၊ ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� သာင့်��ကရော�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��
တု��၏ ကရေု��ကရေဲယူ�ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော �နောမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��
နှှင့််� သာီ�သာန�်�င့်��ောကရေ�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ အထုဲတ�အဖြမိုတ�ပွဲစီစညီ��မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်�� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �သာလိဲန�ပြီးပွဲီ� ရှု�ပွဲ�အ�လိာင့်��မို�ာ�အာ� �နေပွဲ�သာု��ဖြပွဲန�လိညီ�သာယူ�ယူူ�ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ထုာ��သာာ၊ 
မိုာတပြီးပွဲီ� ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာကရော ထုု�ောကရေ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ၎င့်��တု��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ အထုဲတ�အဖြမိုတ�
ပွဲစီစညီ��မို�ာ�နှှင့််� �သာလိဲန�ပြီးပွဲီ�ရှု�ပွဲ�အ�လိာင့်��မို�ာ�အာ� ေယူူဖြ�င့်�� နှှင့််�/သာု��မိုဟု�တ� �နေပွဲ�သာု��ဖြပွဲန�လိညီ�သာယူ�ယူူဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်�ေန� 
ကြီးကရေုု�ပွဲမို���ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၃

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�၊ ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�၊ နှုတ��ဖြပွဲာရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာ
မို�ာ�၊ အ�တဲ�အ���မို�ာ�၊ စီာ�ေ�သာာ�ဖြ�င့်��စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� စီာ�ပွဲမို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ� အသာကရေ�သာဲင့်��ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ���ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� 
အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�ထုံ လိကရေ�ဆိုင့််�ကရေမို��ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�၊ �နောမို�ာ�နှှင့််� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အမိုညီ�နာမိုမို�ာ� သာတ�မိုှတ�ကရော ဤအမိုညီ�နာမိုမို�ာ�အတု�င့်�� ���ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန� နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ ဥပွဲ�ဒီနှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�
မိုုဆိုု�င့်�ော စီညီ������တဲ�ဆို�ံ�ကရော�နာမုိုမို�ာ�မိုှ �ဖြပွဲာဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ နာ�လိညီ�နှု�င့်�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ 
တင့်�ဖြပွဲ�ဖြပွဲာဆိုု���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� အဖြပွဲန�အလိှန� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ေန� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ကရော လို�အပွဲ�
ပွဲါကရေ စီကရော�ဖြပွဲန��န��ဆိုာင့်�မိုု စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်�နညီ��လိမို�� စီီစီဉ်း��ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၄

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ပွဲညီာသာင့်��ကရော�သာင့်�ယူူမိုုဆိုု�င့်�ော ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနညီ��လိမို��မို�ာ�
နှှင့််�အညီီ ပွဲညီာ�ေ�စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲညီာသာင့်��ကရော��ပွဲ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� 
တညီ��ထုာင့်�ကရော ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

 ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ စီီစီဉ်း��ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� ပွဲညီာ�ေ�
အဆိုင့််�မို�ာ�နှှင့််� အသာဲင့်�သာဏ္ဍိုာန�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

 ၃။  နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အသာု�ကရေ�အ�န��
မို�ာ�၏ ဖြပွဲင့်�ပွဲတဲင့်� �နထုု�င့်��ကရေသာူမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�အတဲကရေ� 
တတ�စီဲမို��နှု�င့်�သာညီ်� အ�ဖြ�အ�နတဲင့်� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� �လိ�ာ�ကရေန�ကရေု�ကရေ�ညီီပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�
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ဖြဖွဲ့င့််� သာင့်��ကရော��သာာ ပွဲညီာ�ေ�ကရေု� ေေှုနှု�င့်��စီေန� ထုု�ောကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။

အပုံိံဒါ်	၁၅

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ သာမိုု�င့်����ကရောင့်��မို�ာ�၊ �မိုာာ�မိုှန��
��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဂ�ဏ်�သာုကရေခာေှုစီဲာနှှင့််� ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလိင့်�စီဲာ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ဤသာညီ�ကရေု� ပွဲညီာ�ေ�သာင့်��ကရော�မိုုနှှင့််� လိူထု�ဆိုု�င့်�ော သာတင့်��
အ��ကရေ�အလိကရေ�မို�ာ�တဲင့်� သာင့််��လိ�ာ�စီဲာ ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲေမိုညီ�။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� အ��ကရောင့်��မို�်မိုလို�မို�န��ထုာ�မိုုကရေု� တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန�၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� အပြီးပွဲီ�သာတ� တု�ကရေ�ဖွဲ့�ကရေ�ေန�
နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ���င့်� အဖြ�ာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အ�ကရော� သာညီ���ံ�နထုု�င့်�မိုု၊ နာ�လိညီ�မိုုနှှင့််� ဆိုကရေ�ဆိုံ
�ေ��ကရောင့်��မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန�အတဲကရေ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော၊ ပွဲူ��ပွဲါင့်��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ထုု�ောကရေ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၆

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�မိုီဒီီယူာ တညီ��ထုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မိုဟု�တ��သာာ မိုီဒီီယူာအာ�လိ�ံ�နှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ထုု�တဲ�ဆိုကရေ�ဆိုံ�ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလိင့်�မိုုကရေု� နှု�င့်�င့်ံပွဲု�င့်� မိုီဒီီယူာမို�ာ�တဲင့်� သာင့််��လိ�ာ�
�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�စီဲာ ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��ေှု�စီေန�အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ အဖြပွဲညီ်�အ� 
လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ ထု�တ��ဖွဲ့ာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီဘဲ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ပွဲ�ဂဂလိုကရေပွဲု�င့်� မိုီဒီီယူာမို�ာ�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ကရေဲ�ဖြပွဲာ�စီ�ံလိင့်�မိုုကရေု� သာင့််��လိ�ာ��လိ�ာကရေ�ပွဲတ�စီဲာ ထုင့်�ဟုပွဲ��ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်�� ေှု�စီေန� တု�ကရေ�တဲန��အာ��ပွဲ�သာင့််�သာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၇

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� အကရေ�ုံ��င့်�လို�ကရေ�နာေမိုညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရောနှှင့််� ဖြပွဲညီ�တဲင့်�� 
အလိ�ပွဲ�သာမိုာ��ေ�ော ဥပွဲ�ဒီအေ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ�လိ�ံ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� ေယူူ �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�၏ အထုူ�တလိညီ� ထုု�ု�ကရေ�လိဲယူ�မိုုနှှင့််� ၎င့်��တု��၏ စီဲမို��ေညီ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ေ�အတဲကရေ� 
ပွဲညီာ�ေ�၏ အ�ေ�ပွဲါပွဲ�ံကရေု� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�၍ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�အာ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�အေ ��ါင့်��ပွဲ�ံဖြဖွဲ့တ� 
အဖြမိုတ�ထု�တ�ဖြ�င့်��၊ အနှတောယူ�ကြုံကရေုံ�တဲ�နှု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�၏ ပွဲညီာသာင့်��ကရော��ေ�ကရေု� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်��သာာ၊ 
သာု��မိုဟု�တ� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ� သာု��မိုဟု�တ� ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော၊ စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော၊ �ုညီာဉ်း��ေ�ော၊ ကရေု�ယူ�ကရေ�င့််�ဆိုု�င့်�ော 
သာု��မိုဟု�တ� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�မိုုအာ� ထုု�ု�ကရေ��စီနှု�င့်��သာာ မိုညီ�သာညီ်�အလိ�ပွဲ�ကရေု�မိုဆိုု� လိ�ပွဲ�ကရေု�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မိုှ အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�
ေန�အလို��င့်ှာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ သာီ�ဖြ�ာ�အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ�
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။  

 ၃။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� အလိ�ပွဲ�လိ�ပွဲ�ကရေု�င့်�ဖြ�င့်��၊ အလိ�ပွဲ��န�်အပွဲ��ံေဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ��လိစီာေေှုဖြ�င့်��
တု��အဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�တဲင့်� မိုညီ�သာညီ်�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််�မိုဆိုု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၈

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ 
ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ောတဲင့်� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ေး���ယူ�ထုာ�သာညီ်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�
မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���မိုှတ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ� တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၁၉

 နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုနှု�င့်�သာညီ်� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ� သာု��မိုဟု�တ� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�
�ေ� အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� အတညီ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� မို�ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�
အာ� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်� ေယူူဖြ�င့်�� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��ကရေု� သာ�ဘဲာရှုု��ဖြဖွဲ့င့််� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၀

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော စီနစီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�တညီ��ထုာင့်�ဖြ�င့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� အသာကရေ��မိုဲ� 
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�မို���ကရေ�ာင့်��ေပွဲ�တညီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� �ဘဲ�ကရေင့်��လိ�ံခြုံ�ုံစီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�၊ ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ောဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��နှှင့််� အဖြ�ာ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��ေပွဲ�တညီ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ဖွဲ့ယူ�ေှာ��ံေသာညီ်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� မိုာတ�သာာ ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၁

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ပွဲညီာ�ေ�၊ အလိ�ပွဲ�အကရေု�င့်�ေေှု�ေ�၊ သာကရေ��မိုဲ�ပွဲညီာ သာင့်��ကရော��ေ�နှှင့််� မိုဲမို��မိုံ�ေ�၊ 
အုမို�ောတညီ��ဆိုာကရေ��ေ�၊ �သာာကရေ�သာ�ံ��ေနှှင့််� မိုုလိာာစီနစီ�၊ ကရေ�န��မိုာ�ေ�နှှင့််� လိူမိုုဖွဲ့ူလိ�ံ�ေ� နယူ�ပွဲယူ�မို�ာ�အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏ 
စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� ပွဲု�မိုု��ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� ဖြမိုှင့််�တင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��အာ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု
ကရေင့်��စီဲာ လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဖြ�အ�နအေပွဲ�ေပွဲ�ကရေု� ပွဲု�မိုု�
�ကရောင့်��မိုဲန��အာင့်� ဖြမိုှင့််�တင့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��အာ� စီဉ်း�ဆိုကရေ�မိုဖြပွဲတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�နှု�င့်�ေန� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�၊ လို�အပွဲ�ပွဲါကရေ 
သာီ�ဖြ�ာ� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�မို�ာ�၊ အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�၊ လိူင့်ယူ�မို�ာ�၊ 
ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�နှှင့််� မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အထုူ�ဂရှု�ဖြပွဲု လို�ကရေ�နာ�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၂

 ၁။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� သာကရေ�ကြီးကရေီ�ေးယူ�အု�မို�ာ�၊ အမို� ုု �သာမိုီ�
မို�ာ�၊ လိူင့်ယူ�မို�ာ�၊ ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�နှှင့််� မိုသာန�စီဲမို��သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� အထုူ�လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အထုူ�ဂရှု�ဖြပွဲု 
လို�ကရေ�နာ�ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေမိုညီ�။

 ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� ကရေ�လိ�သာူင့်ယူ�မို�ာ�သာညီ� နညီ��မို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� အ�ကရေမို��ဖွဲ့ကရေ�မိုုနှှင့််� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု �ံ
ေဖြ�င့်��မိုှ ကရေင့်��လိဲတ��စီ�ေ�အတဲကရေ� အဖြပွဲညီ်�အ� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေန�နှှင့််� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�ေန� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၃

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ��ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ေန� ဦး�စီာ��ပွဲ�ကရေုစီစမို�ာ�နှှင့််� 
မိုဟုာဗ��ဟုာမို�ာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ကရော �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ဌာာ�န တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုေှုသာညီ်� ကရေ�န��မိုာ�ေ�၊ အုမို�ောတညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အဖြ�ာ� စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� လိူမိုုဆိုု�င့်�ော အစီီအစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� 
�ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��တု�� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ောတဲင့်� တကရေ�ကြွကရေစီဲာ ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� အဆိုု�ပွဲါအစီီ 
အစီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� သာတ�မိုှတ�အတု�င့်��အတာအထုု ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၄

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အ�ေ�ကြီးကရေီ� �ဆို�ဘဲကရေ��င့်�ပွဲင့်�မို�ာ�၊ တုေစီာာန�မို�ာ�နှှင့််� တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��
မို�ာ�အာ� ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏ ရှုု��ောတု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ 
ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုု အ�လိ်အထုမို�ာ�ကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ပုွဲ�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� 
လိူမိုုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ကရေ�န��မိုာ�ေ��စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုဆိုု�င့်�ော �န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ�� 
ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�သာညီ� ေနှု�င့်�စီဲမို��သာညီ်� အဖြမိုင့််�ဆို�ံ��သာာ ရှု�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ောနှှင့််� စီုတ�ပွဲု�င့်��ဆိုု�င့်�ော ကရေ�န��မိုာ 
�ေ� �စီာင့််��ေှာကရေ�မိုုကရေု� တန��တူညီီမိုာ ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� တု��တကရေ�မိုုအဆိုင့််�ဆိုင့််�
ဖြဖွဲ့င့််� အဖြပွဲညီ်�အ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��ေ�ကရေု� �ေှ�ရှုု၍ လို�အပွဲ��သာာ�ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ� ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၅

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ���
ေယူူကရော အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ �ေဖြပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� ကရေမို��ရှုု��တမို�� ပွဲင့်�လိယူ�ဖြပွဲင့်�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�
နှှင့််� ၎င့်��တု��အ�ကရော�ေှု တစီ�မိုူကရေဲ��သာာ �ုညီာဉ်း��ေ�ော ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��၍ ပွဲု�မိုု��ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်�
�ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ဤအ��ကရေ�နှှင့််�စီပွဲ�လိ�ဉ်း��၍ အနာဂတ�မို� ုု �ဆိုကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေမိုညီ်� တာ�န�မို�ာ�ကရေု�လိညီ�� ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ေှုသာညီ�။ 
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အပုံိံဒါ်	၂၆

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ၊ 
အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အသာ�ံ�����်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� ေယူူ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�၊ သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��သာာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု�သာာ၊ 
အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� ေယူူ��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�၊ အသာ�ံ����ဲင့််�၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီ�ဲင့််�နှှင့််� 
ထုုန����ုပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှုသာညီ�။

 ၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤ�ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ဥပွဲ�ဒီအေ တော��င့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ကရော ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ေမိုညီ�။ ဤသာု��အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��
မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််� �ဖြမိုယူာပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုုေှုစီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၇

 နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�နှှင့််� �ဖြမိုယူာ
ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုုစီနစီ�မို�ာ�ကရေု� အဖြပွဲညီ်�အ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု၍ ၎င့်��တု�� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဖြဖွဲ့င့််� 
အ�ဖြ���အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� သာကရေ�ဆိုု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု�  အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု
ေန�နှှင့််� စီီေင့်�ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�ေန�အတဲကရေ� မိုာတပြီးပွဲီ� သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ�ကရော ဘဲကရေ�လို�ကရေ�မိုုကရေင့်���သာာ အာ�လိ�ံ�လိကရေ�လိှမို��မိုီ၍ ပွဲဲင့််�လိင့်��ဖြမိုင့်�သာာ
သာညီ်� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ဖြ�င့်��နှှင့််� အ�ကရောင့်� 
အထုညီ��ဖွဲ့ာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဤလိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၈

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာအေ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်���်�သာာ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�နညီ��ဟုန�ဖြဖွဲ့င့််� အ�ဖြ���
အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� ၎င့်��တု��ထုံ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ 
သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်� ေယူူဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုဘဲ� သာုမို��ဆိုညီ��ဖြ�င့်��၊ ယူူ�ဆိုာင့်�ဖြ�င့်��၊ သာုမို��ပွဲု�ကရေ�ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ�ပွဲ�ကရေ�စီီ�
ဖြ�င့်�� ကြုံကရေုံ�တဲ��ံစီာ���်ေပွဲါကရေ အဆိုု�ပွဲါတု��ကရေု� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲန�လိညီ��ပွဲ�အပွဲ�ေန� မိုဖြဖွဲ့စီ�နှု�င့်�ပွဲါကရေ သာင့််�တင့််�
�လိ�ာကရေ�ပွဲတ�ပြီးပွဲီ� သာာတူညီီမိုာေှု�သာာ နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်��ကရေု� ေေှုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ောလိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေ လိဲတ�လိပွဲ��သာာစီုတ�ဆိုနှဒဖြဖွဲ့င့််� သာ�ဘဲာတူညီီဖြ�င့်��မိုှအပွဲ နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�ောတဲင့်� အေညီ� 
အ�သာဲ�၊ အေးယူ�အစီာ�နှှင့််� ဥပွဲ�ဒီသာတ�မိုှတ���ကရေ� အဆိုင့််�အတန��တူညီီ�သာာ �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� သာယူံဇိုာတမို�ာ� 
�ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� နစီ�နာ��ကရေ��ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�သာင့််��လိ�ာ��သာာ ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေ
မိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၂၉

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�၏ ကရေ�န�ထု�တ�စီဲမို��အာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်�� ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� 
ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဆိုု�ပွဲါ ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ��ေ� အစီီ 
အစီဉ်း�မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ကရော အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံမိုုကရေင့်��စီဲာ �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံ ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်� 
ေယူူဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� ထုု�ု�ကရေ�အနှတောယူ� ဖြဖွဲ့စီ��စီနှု�င့်��သာာ အောပွဲစီစညီ��မို�ာ�ကရေု� 
သာု��လိှာင့်�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� စီဲန�်ပွဲစီ�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေန�အလို��င့်ှာ ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။

 ၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု���သာာအောမို�ာ���ကရောင့််� ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာ��်ေသာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေ�န��မိုာ 
�ေ�အတဲကရေ� �ကရေည်ီ�ရှုု�ပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ထုုန��သာုမို���စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�န��မိုာလိာ�အာင့်� ကရေ�သာ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော အစီီအမိုံမို�ာ�
ကရေု� ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုုကရေု� �ံစီာ���်ေသာည်ီ� လိူမို� ုု �မို�ာ� �ေ�ဆိုဲ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�သာညီ်�အတု�င့်�� ထုု�ောကရေ��သာ��ာစီဲာ ေေှု�စီေန� 
လို�အပွဲ�သာလို� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ��ပွဲ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၀

 ၁။ သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� ဖြပွဲညီ�သာူလိူထု�အကရေ� ုု �ဆိုု�င့်�ော ကရေုစီစေပွဲ�တစီ�စီ�ံတစီ�ောမိုေှုဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�



281

လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ လိဲတ�လိပွဲ�စီဲာ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုမိုေှုဘဲ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ �တာင့်��ဆိုု�ဖြ�င့်��မိုေှုဘဲ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
�ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အတဲင့်�� စီစီ��ေ�လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုေ။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� အတဲင့်�� စီစီ��ေ�
လိုပွဲ�ေှာ�မိုုမို�ာ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုမိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ထုု�ောကရေ�စီဲာ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ကရေု� 
အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� သာင့််��လိ�ာ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုာင့်� 
ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၁

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� လိူ�စီဲမို��အာ�နှှင့််� မို� ုု �ဗီဇိုဆိုု�င့်�ော အေင့်��အဖြမိုစီ�မို�ာ�၊ မို� ုု ��စီ်မို�ာ�၊ �ဆို��ါ�မို�ာ�၊ သာစီ�ပွဲင့်�
ပွဲန��မိုန� တုေစီာာန�မို�ာ�၏ ဂ�ဏ်�သာတူုမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တမို�ာ�၊ နှုတ��ဖြပွဲာ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ စီာ�ပွဲမို�ာ�၊ ဒီီဇိုု�င့်��
မို�ာ�၊ အာ�ကရေစီာ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော ကရေစီာ�နညီ��မို�ာ�၊ မို�ကရေ�ဖြမိုင့်��ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုနှှင့််� ကရေု�ယူ�တု�င့်�ကရေု�ယူ�ကရေ� �ဖွဲ့�ာ��ဖြဖွဲ့မိုုဆိုု�င့်�ော အနှ�ပွဲညီာ
လိကရေ�ောမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��တု��၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုအ�မိုဲအနှှစီ�၊ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တ၊ ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာ �ဖွဲ့ာ�ကရေ���မိုု
မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏ သာုပွဲါံဆိုု�င့်�ော၊ နညီ��ပွဲညီာဆိုု�င့်�ောနှှင့််� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့န�တီ��ဆိုာင့်�ေးကရေ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ 
ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ထုု��အဖြပွဲင့်� အဆိုု�ပွဲါ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
အ�မိုဲအနှှစီ�၊ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာ ဗဟု�သာ�တနှှင့််� ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုု�ု�သာသာ �ဖွဲ့ာ�ကရေ���မိုုမို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�မိုု
အဖြဖွဲ့စီ� သာတ�မိုှတ�ကရော ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��၊ ထုုန����ုပွဲ�ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�
ေှုသာညီ�။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ� �စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��
အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ကရော ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၂

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�ကရေု� 
ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� သာု��မိုဟု�တ� အသာ�ံ���ေန�အတဲကရေ� ဦး�စီာ��ပွဲ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�နှှင့််� မိုဟုာဗ��ဟုာမို�ာ� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�
ကရော �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

 ၂။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမိုမို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲု�င့်�နကရေ�နယူ��ဖြမိုမို�ာ� အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုု
ေှုသာညီ်�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တဲင့်��ထုဲကရေ�ပွဲစီစညီ��၊ �ေ သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ� သာယူံဇိုာတမို�ာ�အာ� ထု�တ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��၊ အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� တူ�
�ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဆိုကရေ�နှာယူ��နသာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�စီီမိုံ��ကရေ�ကရေု�မိုဆိုု� အတညီ�မိုဖြပွဲုမိုီ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံမိုှ 
အ��ကရောင့်����င့်��ောကရေု� သာုေှုနာ�လိညီ�၍ လိဲတ�လိပွဲ��သာာ သာ�ဘဲာတူညီီမိုုကရေု� �တာင့်���ံေန�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� 
အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

 ၃။ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ထုု�သာု���သာာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ�အတဲကရေ� သာင့််�တင့််��လိ�ာကရေ�ပွဲတ�သာညီ်� ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�ဖြ�င့်�� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေန� ထုု�ောကရေ�သာညီ်� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��ယူနှတော�မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ��ပွဲ�ေမိုညီ�ဖြဖွဲ့စီ�ပြီးပွဲီ� သာဘဲာ�ပွဲတ��န��ကရေ�င့်�ဆိုု�င့်�ော၊ 
စီီ�ပွဲဲာ��ေ�ဆိုု�င့်�ော၊ လိူမိုုဆိုု�င့်�ော၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော သာု��မိုဟု�တ� �ုညီာဉ်း��ေ�ော ထုု�ု�ကရေ�နစီ�နာမိုုကရေု� �လိာာ်��ေန�အတဲကရေ� သာင့််��လိ�ာ�
�သာာ အစီီအမိုံမို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၃

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာု��မိုဟု�တ� အ�ပွဲ�စီ��င့်�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� ၎င့်��တု��၏ ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ ဤသာု�� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ� သာတ�မိုှတ�ဖြ�င့်��သာညီ� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ ၎င့်��တု���နထုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အတဲင့်��၌ နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�အ�ပွဲ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်��မိုေှု�စီေ။ 

 ၂။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ���င့်� ဖြဖွဲ့စီ�မိုုတု��ကရေု� ၎င့်��
တု��၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

အပုံိံဒါ်	၃၄

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�ဆိုု�င့်�ော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံမို�ာ�နှှင့််� တစီ�မိုူကရေဲ��သာာ ဓာ�လိ်
ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ �ုညီာဉ်း��ေ�ော ယူ�ံ�ကရေညီ�မိုု၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ�� ယူနှတော�မို�ာ�၊ အ�လိ်အထုမို�ာ�၊ ထုု��အဖြပွဲင့်� 
တော�စီီေင့်��ေ�စီနစီ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ� တညီ�ေှုပွဲါကရေ ၎င့်��တု��ကရေု�ပွဲါ နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�
မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်��၊ ဖွဲ့န�တီ�ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီဖြ�င့်��နှှင့််� ထုုန��သာုမို��ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 
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အပုံိံဒါ်	၃၅

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��တု��၏ အသာု�ကရေ�အ�န��မို�ာ�အတဲင့်��ေှု လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�၏ အသာု�ကရေ�အ�န��အ�ပွဲ� 
ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ���ပွဲ�ေမိုညီ်� တာ�န�မို�ာ�ကရေု� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ�သာတ�မိုှတ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

အပုံိံဒါ်	၃၆

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၊ အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံတကရောနယူ�စီပွဲ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� ပွဲု�င့်��ဖြ�ာ�ဖြ�င့်���ံေ�သာာ လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ၎င့်��
တု��အ��င့်����င့်��အဖြပွဲင့်� နယူ�စီပွဲ�တစီ�ဘဲကရေ�ဖြ�ာ�ေှု အဖြ�ာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််�ပွဲါ �ုညီာဉ်း��ေ�ော၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော၊ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�၊ စီီ�ပွဲဲာ��ေ�နှှင့််� 
လိူမိုု�ေ�ဆိုု�င့်�ော ေညီ�ေးယူ���ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမို�ာ� အပွဲါအ�င့်� ဆိုကရေ�သာဲယူ�မိုုမို�ာ�၊ ဆိုကရေ�ဆိုံ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� ပွဲူ��ပွဲါင့်��
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��မို�ာ�ကရေု� ထုုန��သာုမို��၍ ဖွဲ့န�တီ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��စီပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

 ၂။ ဤအ�ဲင့််�အ�ေ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� အဆိုင့်��ဖြပွဲ���ာ�မိုဲ��စီေန�နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� ေှု�စီေန�အလို��င့်ှာ 
နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ထုု�ောကရေ�သာညီ်� အစီီအမိုံ
မို�ာ� ��မိုှတ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၇

 ၁။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��၏ ဆိုကရေ��ံသာူမို�ာ�နှှင့််� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� စီာ��ုပွဲ� 
စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��
နှှင့််� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်��တု�� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� အဆိုု�ပွဲါ စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ
��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ�ဆိုာင့်� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာ�စီေန�လိညီ�� �တာင့်��ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။

 ၂။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရေ�ကရေု�မိုာ စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�၊ သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� အဖြပွဲုသာ�ဘဲာ
�ဆိုာင့်� စီီမိုံထုာ�ေှု��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�သာညီ်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ယူ�တ��လိ�ာ်�စီဖြ�င့်�� 
သာု��မိုဟု�တ� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖြ�င့်��ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ 

အပုံိံဒါ်	၃၈

 နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ကရေု� လိကရေ��တဲ�အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု�ေ�ဆိုု�င့်�ော 
အစီီအမိုံမို�ာ�အပွဲါအ�င့်� သာင့််��လိ�ာ��လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ကရော 
ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�၍ ��မိုှတ�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၃၉

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��အတဲကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�
ထုံမိုှ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�နှှင့််� နညီ��ပွဲညီာဆိုု�င့်�ော အ�ထုာကရေ�အကရေူမို�ာ�ကရေု� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� နှု�င့်�င့်ံတကရော ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုုမိုှ
တစီ�ဆိုင့််�လိညီ�� ေယူူ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုသာညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၀

 ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� ပွဲဋ်ုပွဲကရေခမို�ာ�၊ အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုုမို�ာ� 
�ပွဲ��ပွဲါကရေ�လိာပွဲါကရေ �ဖြဖွဲ့ေှင့်��ေန�အတဲကရေ� သာင့််�တင့််��လိ�ာကရေ�ပွဲတ��သာာ လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� အသာ�ံ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ�
��ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှုပြီးပွဲီ� ထုု��အဖြပွဲင့်� ၎င့်��တု��၏ တစီ�ဦး�နှှင့််� စီ��ပွဲါင့်�� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ထုုပွဲါ��� ုု ��ဖွဲ့ာကရေ�မိုုမို�ာ�အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� ထုု�ောကရေ�
�သာာ ဖြပွဲန�လိညီ�ကရေ�စီာ�မိုုမို�ာ�ကရေု� ေေှု �ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�လိညီ��ေှုသာညီ�။ ထုု�သာု��ဆို�ံ�ဖြဖွဲ့တ���ကရေ���ောတဲင့်� သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို��မို�ာ�၊ ရှုု��ောအစီဉ်း�အလိာမို�ာ�၊ စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ�၊ ဥပွဲ�ဒီစီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� 
အဖြပွဲညီ်�အ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၁

 ကရေ�လိသာမိုဂဂတဲင့်�ပွဲါ�င့်��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ အထုူ�ဌာာနမို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ��သာာ အစီု��ေမို�ာ�အဖြပွဲန�အလိှန� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�
သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�သာညီ� ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� အဖြပွဲညီ်�အ� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�နှု�င့်��ေ�အတဲကရေ� 
ဖြဖွဲ့ညီ်�ဆိုညီ��ကရေူညီီေန�အလို��င့်ှာ ဘဲဏ္ဍိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� နညီ��ပွဲညီာဆိုု�င့်�ော အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� 
လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�ေမိုညီ�။ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မုိုေှု�သာာ အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�၌ ၎င့်��တု�� မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ပွဲါ�င့်�
�ဆိုာင့်�ေးကရေ�နှု�င့်��စီေန�အတဲကရေ� နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� �ေ�ဆိုဲ���မိုှတ�ေမိုညီ�။ 
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အပုံိံဒါ်	၄၂

 ကရေ�လိသာမိုဂဂ၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�ဆိုု�င့်�ော အပြီးမို�တမို��ဖွဲ့ု�ေမို� အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�၊ နှု�င့်�င့်ံ
အဆိုင့််�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အပွဲါအ�င့်� ၎င့်��၏ အထုူ�ဌာာနမို�ာ�၊ နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�သာညီ� ဤ ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အ�ပွဲ� 
�လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာဖြ�င့်��၊ အဖြပွဲညီ်�အ� လိကရေ��တဲ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�မိုုကရေု� အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဤ��ကရေညီာစီာတမို��၏ ထုု�ောကရေ�မိုုအာ� �နာကရေ� 
ဆိုကရေ�တဲ� �လိ်လိာဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၃

 ဤ��ကရေညီာစီာတမို��တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�သာညီ� ကရေမိုာာတ�န��ေှု ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�မိုု၊ ဂ�ဏ်�သာုကရေခာနှှင့််� ကရောယူစီုတသူာ��တု��အတဲကရေ� အနုမို်�ဆို�ံ� စီံသာတ�မိုှတ���ကရေ�မို�ာ� ဖြဖွဲ့စီ��စီေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၄

 ဤ��ကရေညီာစီာတမို��တဲင့်� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုထုာ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ��ဲင့််�မို�ာ� အာ�လိ�ံ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� 
အမို� ုု �သာာ�နှှင့််� အမို� ုု �သာမိုီ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ� တန��တူညီီမိုာ�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ေှု�စီေမိုညီ�။ 

အပုံိံဒါ်	၄၅

 ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရေ�ကရေု�မိုာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ယူ��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�ထုာ�သာညီ်� သာု��မိုဟု�တ� အနာ 
ဂတ�၌ ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�နှု�င့်�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ယူ�တ��လိ�ာ်�စီဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ပွဲယူ�ဖွဲ့�ကရေ�ဖြ�င့်��ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။

အပုံိံဒါ်	၄၆

 ၁။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ မိုညီ�သာညီ်�အ��ကရေ�ကရေု�မိုာ မိုညီ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�၊ လိူမို� ုု �၊ အစီ�အဖွဲ့ဲ�� သာု��မိုဟု�တ� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မိုဆိုု� 
ကရေ�လိသာမိုဂဂ ပွဲဋ်ုညီာဉ်း�စီာ��ုပွဲ�နှှင့််� ဆိုန�်ကရေ�င့်��သာာ လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�မိုု တစီ�ေပွဲ�ေပွဲ�တဲင့်� ပွဲါ�င့်��ဲင့််� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�
တစီ�စီ�ံတစီ�ော �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� သာဲယူ��ု�ကရေ��ပွဲ�အပွဲ�သာညီ�ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်��၊ သာု��မိုဟု�တ� အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာပွဲု�င့်�ပြီးပွဲီ� သာီ�ဖြ�ာ�
လိဲတ�လိပွဲ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ�မို�ာ�၏ နယူ��ဖြမိုဆိုု�င့်�ော စီ�စီညီ�� တညီ�ေှုမိုု သာု��မိုဟု�တ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ�ဆိုု�င့်�ော စီညီ��လိ�ံ�ညီီညွှဲတ�မိုုကရေု� အလိ�ံ�စီ�ံ
ဖြဖွဲ့စီ��စီ တစီ�စီုတ�တစီ�ပွဲု�င့်��ဖြဖွဲ့စီ��စီ ဖွဲ့�ကရေ�ဆိုီ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� ထုု�ု�ကရေ�ဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ��ပွဲ��စီနှု�င့်�သာညီ်� မိုညီ�သာညီ်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်���ကရေ�ကရေု�မိုဆိုု� �ဲင့််�
ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အာ��ပွဲ� တု�ကရေ�တဲန��ဖြ�င့်��ဟု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ဖြ�င့်�� မိုေှု�စီေ။ 

 ၂။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� လိူအာ�လိ�ံ�၏ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ� နှှင့််� အ�ဖြ��ံလိဲတ�လိပွဲ� 
�ဲင့််�မို�ာ�ကရေု� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေမိုညီ�။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��ပွဲါ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��တဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�
ဆိုု�င့်�ော �တေူာ�မို�ာ�နှှင့််�အညီီ ဥပွဲ�ဒီဖြဖွဲ့င့််� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ထုာ��သာာ ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု�သာာ လို�ကရေ�နာ�စီေမိုညီ�။ ထုု�သာု��
ကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ောတဲင့်� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� မိုပွဲါေှု�စီေဘဲ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ� 
�ဲင့််�မို�ာ�အာ� အဖြပွဲညီ်�အ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာေန�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��အတဲကရေ� တော�မိုာတပြီးပွဲီ� 
ကရေ� ုု ���ကရောင့်��ဆိုီ�လိ�ာ�မိုု အေှုဆို�ံ��သာာ လို�အပွဲ���ကရေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြပွဲညီ်�မိုီနှု�င့်�ေန� ေညီ�ေးယူ���ကရေ� သာီ�သာန�်အတဲကရေ�သာာ ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေ
မိုညီ�။  

 ၃။ ဤ��ကရေညီာစီာတမို��တဲင့်� ပွဲါေှုသာညီ်� ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ောတဲင့်� တော�မိုာတမိုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�
မို�ာ�အာ� �လိ�စီာ�လို�ကရေ�နာမိုု၊ တန��တူညီီမိုာမိုု၊ �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်�� ကရေင့်��စီင့်�မိုု၊ �ကရောင့်��မိုဲန��သာာ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုနှှင့််� သာ�ဘဲာရှုု��ဆိုနှဒ
ဖြဖွဲ့င့််� ဆိုကရေ�ဆိုံမိုု အ�ဖြ��ံမိုူမို�ာ�အ�ပွဲ� အ�ဖြ��ံ၍ အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ေမိုညီ�။ 
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 ခြေောကိုးဆကိုးတွို� ၃။ ခြေများ�ေွေး�စာရင်းး�
 
၁။ အသားိအမှာာတ််ေပုံ�ေ�င််�နှာင်််	နှိံင််င်�သား��အေဖွဲ့စာ်သားတ််မှာာတ််ေ�င််� ရှိာိ/မှာရှိာိ

၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်��ု�သာသာ သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ပွဲု�င့်��ဲင့််�အာ� ကရောကရေဲယူ� 
�စီာင့််��ေှာကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�ဖြ�ာ� �ု�သာသာဖြပွဲု
ဖြ�င့်�� (သာု��) အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� (သာု��) သာတ�မိုှတ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�အာ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုစီ�ံ၊ လိူမို� ုု �စီ�ံ၊ တု�င့်��ေင့်��သာာ�စီ�ံ စီ��ပွဲါင့်��
�နထုု�င့်�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ဟု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�၊ သာု��မိုဟု�တ� မိုတူကရေဲ�ဖြပွဲာ�မိုုနှှင့််� အာ�လိ�ံ�ပွဲါ�င့်�
မိုုဆိုု�င့်�ော စီံတန�ဖွဲ့ု��မို�ာ�ကရေု� အဖြ�ာ��သာာ နညီ��လိမို��မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� အာ��ပွဲ�ဖြမိုှင့််�တင့်�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််� ေှု��ကရောင့်�� 
အ�သာအ��ာ ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �အဖြဖွဲ့စီ� �ံယူူဖြ�င့်��သာညီ� နှု�င့်�င့်ံသာာ�ဖြဖွဲ့စီ��ဲင့််�
အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မိုုမိုေှု��ကရောင့်�� အာမို�ံ��ကရေ� �ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၂။ တ်နိ်�တ်းည်းီမှာ့မှာု	��စာ��ရှိပုံိံင််�့င်််နှာင်််	�့�ေ���ဆက််ဆ�မှာု	တ်ိံက််ဖွဲ့းက််ပုံိံင််�့င်််

၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာဖြဖွဲ့စီ�မိုုကရေု� အာမို�ံပြီးပွဲီ� �ဲ�ဖြ�ာ�
ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��ကရေု� တာ�ဖြမိုစီ�ပွဲါသာလိာ�။ သာု��ဆိုု�ပွဲါလိာင့်� တု�င့်��ေင့်��သာာ�ဖြဖွဲ့စီ�မိုုဆိုု�င့်�ော၊ လိူမို� ုု ��ေ�ဆိုု�င့်�ော 
သာု��မိုဟု�တ� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာသာညီ� �ဲ�ဖြ�ာ�ဆိုကရေ�ဆိုံဖြ�င့်��မိုဖြပွဲုပွဲု�င့်�သာညီ်� အ��ကရေ�မို�ာ�တဲင့်� 
ပွဲါ�င့်���ကရောင့်��ကရေု�ပွဲါ အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� စီစီ�မိုှန��သာာ တန��တူညီီမိုာ
မိုုေေှုေန� ေညီ�ေးယူ�သာညီ်� အထုူ�အစီီအမိုံမို�ာ�ကရေု� �ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ�ပွဲု�င့်��ဲင့််��ပွဲ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါ
သာလိာ�။

၃။ ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��အတ့်က််	အကျေးေ���အံတ််ေမှာစာ်မှား��

၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� နှု�င့်�င့်ံသာာ�
အာ�လိ�ံ�အတဲကရေ� အာမို�ံထုာ��သာာ အ�ဖြ��ံအ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ��နော၌ အစီာ�ထုု��ဖြ�င့်�� မိုဟု�တ�ဘဲ� 
ထုပွဲ��ဆိုာင့်���ပွဲ�အပွဲ�သာညီ်� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၇ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ဲင့််�ကရေု� အဖြ�ာ�
�သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အတဲကရေ� အ�ဖြ��ံအ�တ�ဖြမိုစီ�အဖြဖွဲ့စီ� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၈ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� စီ��ပွဲါင့်��အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။ သာု��ဆိုု�ပွဲါ
လိာင့်� ယူင့်�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုမိုုသာညီ� �ယူဘဲ�ယူ� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ� သာု��မိုဟု�တ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� သာီ�သာန�် ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၉ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အမို� ုု �သာမိုီ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� အဘဲကရေ�ဘဲကရေ�မိုှ ထုု�ု�ကရေ�လိဲယူ� အ�ပွဲ�စီ�
မို�ာ�အတဲကရေ� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�မိုုမို�ာ�နှှင့််�တကရေဲ ဥပွဲ�ဒီ�ေှ��မိုှာကရေ�တဲင့်� တန��တူညီီမိုာမိုု 
အပွဲါအ�င့်� အ�ဖြ��ံ နှု�င့်�င့်ံသာာ�အ�ဲင့််�အ�ေ�နှှင့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�တု��ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �
မို�ာ�၏ အ�ဲင့်�်အ�ေ�မို�ာ�နှှင့်�် မိုညီ�ကရေ�်သာု�� �ပွဲါင့်��စီညီ��ကရေ�င့််�သာ�ံ�သာင့်�်��ကရောင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ 
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၄။ က်ိံယ်််�က်မှာာ�က်ိံယ််ဖွဲ့နိ်တ်ီ��့င်််	-	သားကျေးာ�တ်းည်းီ�းက််	�းမှာာတ််ေ�င််�နှာင်််	က်ိံယ််ပုံိံင််အံပုံ်�း�ပုံ်�့င်််

၁၀ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�တု��အ�ကရော� 
သာမိုု�င့်���င့်� ��ုပွဲ�ဆိုု�ထုာ�သာညီ်� သာ�ဘဲာတူညီီ��ကရေ�နှှင့််� အနာဂတ�တဲင့်� ��ုပွဲ�ဆိုု�မိုညီ်� သာ�ဘဲာတူညီီ
��ကရေ�မို�ာ� (သာု��) စီာ��ုပွဲ�စီာတမို��မို�ာ�ကရေု� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ဘဲု��စီဉ်း��ဘဲာင့်�ဆိုကရေ� 
အ��ုပွဲ�အဖြ�ာအာဏ်ာ (ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�) ၏ အသာုသာကရေ��သာမို�ာ�အဖြဖွဲ့စီ� �လိ�စီာ�
လို�ကရေ�နာဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၁၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေု�ယူ်��ကရေမိုာာကရေု�ယူ�ဖွဲ့န�တီ��ဲင့််�နှှင့််� 
ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�အ�ပွဲ���ုပွဲ��ဲင့််�၊ နယူ��ဖြမိုဆိုု�င့်�ောနှှင့််� အဖြ�ာ� အ�ဲင့််�အ�ေ�တု��ကရေု� အသာုအမိုှတ� ဖြပွဲုထုာ�ပွဲါ
သာလိာ�။

၁၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� ၎င့်��တု��၏ နယူ��ဖြမိုမို�ာ�တဲင့်� 
သာကရေ�ဆိုု�င့်�ော ဓာ�လိ်ထု�ံ�တမို�� ဥပွဲ�ဒီမို�ာ�နှှင့််� အဖြင့်င့်��ပွဲဲာ�မိုု�ဖြဖွဲ့ေှင့်���ေ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ�ကရေု� 
ဆိုကရေ�လိကရေ�ထုုန��သာုမို��ပြီးပွဲီ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််� �ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၅။ ကျေးဆ့�ကျေးနှ့�တ်ိံင််ပုံင််ေ�င််�၊	နှိံင််င်�ကျေးရှိ�အရှိ	ပုံါဝိသေင််ကျေးဆ�င််ရှိွက််ေ�င််�နှာင်််	က်ိံယ််စာ��ေပုံ�ေ�င််�

၁၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�ကရေု� တော��င့်�
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲု�ပွဲ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��ကရေု�ယူ�တု�င့်� �ေး���ယူ�ထုာ�သာညီ�် ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ�မို�ာ�မိုှ တစီ�ဆိုင့်�်
�သာာ�လိညီ���ကရောင့်��၊ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့်�် အစီု��ေတု��အ�ကရော� အထုူ� အတု�င့်�ပွဲင့်��ံ 
ယူနှတော�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ထုူ�ထုာင့်�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� �သာာ�လိညီ���ကရောင့်�� ၎င့်��တု��၏ �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်��ဲင့်�်ကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၁၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ နှု�င့်�င့်ံ�ေ�အေ ပွဲါ�င့်��ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� (အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဥပွဲ�ဒီဖြပွဲု လိာတ��တာ�တဲင့်�) 
မိုပွဲ�ကရေ�မိုကရေဲကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�နှု�င့်��စီ�ေ�အတဲကရေ� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��၊ ပွဲံ်ပွဲု���ပွဲ�ဖြ�င့်��မို�ာ� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၁၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အစီု��ေ၏ အ�ပွဲ���ုပွဲ��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲုပွဲါ�င့်�မိုုကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၁၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� တော�စီီေင့်��ေ�မိုဏ္ဍိုုုင့်�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� 
ကရေု�ယူ�စီာ�ဖြပွဲု ပွဲါ�င့်�မိုုေှု�စီေန� အာမို�ံဖြ�င့်��၊ (အထုူ�သာဖြဖွဲ့င့််� တော�လိာတ��တာ���ုပွဲ� သာု��မိုဟု�တ� 
ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော တော�ရှု�ံ�မို�ာ�တဲင့်�) ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲါ�င့်�မိုု ေှု�စီ
ဖွဲ့ု��ောအတဲကရေ� တော�သာူကြီးကရေီ� �န�်အပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�ထု�ံ�လိ�ပွဲ�နညီ��မို�ာ� သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ပွဲ�ဖြ�င့်�� 
ေှုပွဲါသာလိာ�။ 

၁၇ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အစီု��ေ�န�ထုမို��ောထုူ�မို�ာ�၊ သာီ�ဖြ�ာ�လိဲတ�လိပွဲ��သာာ အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
မို�ာ�နှှင့််� တပွဲ�မို�တာ�တု��တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�ကရေု� ပွဲါ�င့်�လိာ�အာင့်� စီညီ��ရှု�ံ�ဖြ�င့်��၊ 
�န�်အပွဲ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� အာမို�ံ��ကရေ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� သာု��မိုဟု�တ� အဆိုင့်��ဖြပွဲ  ���ာ�မိုဲ��အာင့်� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ပွဲ�
ဖြ�င့်��မို�ာ� ေှုပွဲါသာလိာ�။
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၆။ ကျေးေမှာယ်�၊	နိယ််ကျေးေမှာနှာင်််	သားာ�ဝိသေသားယ်�ဇူး�တ်ဆိံင််ရှိ�	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��

၁၈ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဘဲု��ဘဲဲာ�ပွဲု�င့်� �ဖြမိုယူာမို�ာ�နှှင့််� နယူ��ဖြမိုမို�ာ�အာ� စီ��ပွဲါင့်��ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ဲင့််�
ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�ထုံမိုှ �ဖြမိုကရေု� အတင့်�� အဓာမိုာ 
သာုမို��ယူူဖြ�င့်��အတဲကရေ� ကြီးကရေီ��လိ��သာာ ဖြပွဲစီ�ဒီဏ်�မို�ာ� သာတ�မိုှတ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�န
တု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�နှှင့််� ၎င့်��တု��၏�ဖြမိုအ�ကရော�မိုှ အထုူ�ဆိုကရေ�နှာယူ�မိုုကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါ
သာလိာ�။ 

၁၉ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်�သာညီ်� �ဖြမိုမို�ာ�နှှင့််� ပွဲု�င့်�နကရေ�
မို�ာ� အတဲင့်��/အ�ပွဲ�/�အာကရေ� ေှု သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတမို�ာ�နှှင့််� ပွဲတ�သာကရေ�သာညီ်� ၎င့်��တု��၏ အထုူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ �ဖြမို�ပွဲ�မိုှ သာဘဲာ�သာယူံဇိုာတဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ�အတဲကရေ� ၎င့်��တု��နှှင့််� 
အကရေ� ုု �အဖြမိုတ� မိုာ���ံစီာ�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၂၀ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�ပွဲု�င့်� �ဖြမိုမို�ာ�၊ ပွဲု�င့်�နကရေ�မို�ာ�၊ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�နှှင့််� 
သာယူံဇိုာတမို�ာ�အ�ပွဲ� သာကရေ��ောကရေ�မုိုေှုသာညီ်� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ��ေ�ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံကရေုန��မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ� 
မိုူ�ါဒီမို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�ဖြ�င့်�� မိုဖြပွဲုမိုီ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အာ� �စီတနာ
မိုှန�ဖြဖွဲ့င့််� �ဆိုဲ��နှဲ�တု�င့်�ပွဲင့်�ဖြ�င့်��ဖြပွဲုေန� သာု��မိုဟု�တ� ၎င့်��တု��အာ� ကြီးကရေုုတင့်�အသာု�ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� လိဲတ�လိပွဲ�
�သာာ သာ�ဘဲာထုာ�အဖြမိုင့်� ေယူူဖြ�င့်�� (FPIC) လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��သာတ�မိုှတ�
ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၇။ ယ်ဉ််ကျေးက်း�မှာုနှာင်််	လွှားမှာုစာီ�ပုံ့��	ဖွဲ့့��ဖြိုးဖွဲ့ိ��တ်ိံ�တ်က််မှာုဆိံင််ရှိ�	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��

၂၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ယူဉ်း��ကရေ��မိုုမို�ာ�၊ ယူဉ်း��ကရေ��မိုု
ဆိုု�င့်�ော �ု�သာသာမို�ာ�နှှင့််� အ�လိ်အထုမို�ာ�အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ� ထုုန��သာုမို��ပွဲု�င့်��ဲင့််�နှှင့််� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု��အာင့်� 
�ဆိုာင့်�ေးကရေ��ဲင့််�တု��ကရေု� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�သာညီ်�အဖြပွဲင့်� ယူင့်��တု��အာ� အဖြ�ာ�သာူမို�ာ�ကရေပွဲါ �လိ�စီာ��ကရေ
�စီေန� ဖြပွဲုလိ�ပွဲ��ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၂၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� ဘဲာသာာစီကရော�မို�ာ�နှှင့််� ဘဲာသာာစီကရော�ဆိုု�င့်�ော 
ဆိုကရေ�စီပွဲ�အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။

၂၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�အတဲကရေ� မိုု�င့်�ဘဲာသာာစီကရော� 
အသာ�ံ�ဖြပွဲုပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု�� ဓာ�လိ်နှှင့််� �လိ�ာ�ညီီ�သာာ ပွဲညီာ�ေ� ေေှု�ံစီာ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါ
သာလိာ�။

၂၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အစီ�အဖွဲ့ဲ��မို�ာ�၏ အ�ဖြ��ံ လိ�ပွဲ�င့်န��မို�ာ� (ရှုု��ော 
အသာကရေ��မိုဲ��မို���ကရေ�ာင့်��နညီ��လိမို��မို�ာ�) အာ� ဆိုကရေ�လိကရေ� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အကရောအကရေဲယူ�
�ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။

၂၅ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� တု�င့်��ေင့်���ဆို�မို�ာ�နှှင့််� ရှုု��ော�န��ဆိုာင့်�မိုုမို�ာ�အာ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��
အပွဲါအ�င့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ ကရေ�န��မိုာ�ေ�ဆိုု�င့်�ော အ�ဲင့််�အ�ေ�ကရေု� 
အကရောအကရေဲယူ��ပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၂၆ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�မို�ာ�၏ ရှုု��ော အသာုပွဲညီာနှှင့််� ရှုု��ော ဓာ�လိ်
ဆိုု�င့်�ော �ဖွဲ့ာ�ထု�တ�ဖွဲ့န�တီ�မိုုမို�ာ�အ�ပွဲ� ဉာာဏ်ပွဲစီစညီ��မိုူပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုပွဲါသာလိာ�။
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၈။ ဌာ�ကျေးနိတ်ိံင််�ရှိင််�သား��လွှားမှား�ိ�မှား��၏	အ�့င်််အကျေးရှိ�မှား��က်ိံ	က်�က့်ယ််ကျေးစာ�င်််ကျေးရှိာ�က််ေ�င််�နှာင်််	ေမှာှင်််တ်င််
ကျေးပုံ�ေ�င််�

၂၇ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�ကရေု� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�
ေန�နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��ပွဲ�ေန�အတဲကရေ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ� �ကရော�မိုေှင့်�၊ �န�ကြီးကရေီ�ဌာာန 
သာု��မိုဟု�တ� အဖြ�ာ��သာာ အထုူ� အစီု��ေအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��တု��ကရေု� ဖွဲ့ဲ��စီညီ���ပွဲ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၂၈ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အလိာာမို� ုု �စီ�ံဖြဖွဲ့င့််� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ထုာ��သာာ နှု�င့်�င့်ံ�တာ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��
တညီ��ဆိုာကရေ�ပွဲ�ံ၌ မိုညီ�သာညီ်� အစီု��ေအဆိုင့််�(မို�ာ�)သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ 
အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ညီှုနှုင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��၊ ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��
ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� အဓာုကရေတာ�န�ေှု��ကရောင့်�� �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာလိာ�။

၂၉ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ တော�ရှု�ံ��တာ�သာု�� �လိာာကရေ�လိှ�
ပွဲု�င့်��ဲင့််�ကရေု� အာမို�ံ�ပွဲ�နှု�င့်�ေန�အတဲကရေ� လိ�ံ�လိာကရေ� �သာာ ကရေ�ယူ�ဖြပွဲန�်မိုုနှှင့််� လိကရေ�လိှမို��မိုီနှု�င့်�မိုုေှုသာညီ်� 
“တော�စီဲ�ဆိုု�ပွဲု�င့်��ဲင့််�” စီညီ��မို�ဉ်း��မို�ာ� ထုညီ်�သာဲင့်�� ဖြပွဲဋ္ဌာာန���ပွဲ�ထုာ�ပွဲါသာလိာ�။ 

၃၀ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်� ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော ကရေု�ယူ�စီာ�လိှယူ� င့်ှာ�ေမို��ေန� မိုတတ�စီဲမို��နှု�င့်�
သာညီ်� လိူပွဲ�ဂဂုုလိ�မို�ာ�နှှင့််� အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�အတဲကရေ� ဥပွဲ�ဒီအကရေ� ုု ��ဆိုာင့်�� စီု�ကရေ�ထု�တ��ပွဲ�ေန� အာမို�ံ
��ကရေ� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၃၁ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီသာညီ� အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�အာ� ကရေန�်သာတ�ဖြ�င့်��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�ေန� 
�ဲင့််�ဖြပွဲု��ကရေ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� အ��ကရောင့်��ေင့်��မို�ာ� သာု��မိုဟု�တ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� ေှင့်��လိင့်��စီဲာ �ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲ
ထုာ�ကရော အဆိုု�ပွဲါကရေန�်သာတ���ကရေ�မို�ာ�အာ� တော�ရှု�ံ��တာ�၌ စီီေင့်�ပွဲု�င့်��ဲင့််� ေှု�စီေန� ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ထုာ�ပွဲါ
သာလိာ�။

၃၂ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�စီာ��ုပွဲ�မို�ာ�အာ� နှု�င့်�င့်ံ�တာ�ကရေ 
သာ�ဘဲာတူလိကရေ�မိုှတ��ေ�ထုု��ပြီးပွဲီ�သာညီ�နှှင့််�တစီ�ပြီးပွဲုုင့်�နကရေ� အလို�အ�လိ�ာကရေ� အသာကရေ��င့်�သာညီ�ဟု� 
�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲထုာ�ပွဲါသာလိာ�၊ သာု��မိုဟု�တ� ဖြပွဲညီ�တဲင့်��၌ သာီ�ဖြ�ာ�ဖြပွဲဋ္ဌာာန��ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�
ေန� လို�အပွဲ�ပွဲါသာလိာ�။

၃၃ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�
မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� ဖြပွဲညီ�ပွဲဥပွဲ�ဒီမို�ာ�အာ� ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� �ဲင့််�ဖြပွဲုဖြ�င့်�� 
(သာု��) အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� (သာု��) လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။

၃၄ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီတဲင့်� တော�ရှု�ံ��တာ�မို�ာ�နှှင့််� အဖြ�ာ�အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�အ�နဖြဖွဲ့င့််� လိူ�
အ�ဲင့််�အ�ေ�ဆိုု�င့်�ော ဖြပွဲဋ္ဌာာန����ကရေ�မို�ာ�အာ� အနကရေ�ဖွဲ့ဲင့််�ဆိုု� ကရေ�င့််�သာ�ံ�ောတဲင့်� နှု�င့်�င့်ံတကရော ဥပွဲ�ဒီကရေု� 
ထုညီ်�သာဲင့်��စီဉ်း��စီာ�ေန� အာ��ပွဲ�ဖြ�င့်�� (သာု��) လို�အပွဲ�သာညီ�ဟု� သာတ�မိုှတ�ထုာ�ဖြ�င့်�� ေှုပွဲါသာလိာ�။
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 ခြေရ�သားာ��ပ�စ�သားးအခြေ�ကိုာင်းး�
Amanda Cats-Baril သာညီ� International IDEA ၏ အာေှနှှင့််� ပွဲဖွဲ့ုစီုတ��ဒီသာ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်��
ဆိုု�င့်�ော စီီမိုံကရေုန��အတဲကရေ� အကြီးကရေီ�တန��စီီမိုံကရေုန��အောေှု ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ ဤတာ�န�ဖြဖွဲ့င့််� Cats-Baril သာညီ� နီ�ပွဲါ၊ ဖြမိုန�မိုာနှှင့််� ဖွဲ့ုလိစီ�ပွဲု�င့်� 
နှု�င့်�င့်ံတု��မိုှ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ တညီ��ဆိုာကရေ�ကရေ�င့််�သာ�ံ�ဖြ�င့်�� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�အဖြပွဲင့်� အဖြ�ာ�ကရေုစီစေပွဲ�မို�ာ�အတဲကရေ� အစီု��ေမို�ာ�၊ 
အေပွဲ�ဘဲကရေ�လိူမိုုအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�နှှင့််� International IDEA စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�အတဲကရေ� နညီ��ပွဲညီာအ�ထုာကရေ�အကရေူ �ပွဲ�အပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� 
အ�ထုာကရေ�အကရေူ�ပွဲ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။

Cats-Baril သာညီ� ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ၊ လိူ�အ�ဲင့််�အ�ေ�၊ ပွဲဋ်ုပွဲကရေခလိဲန� အသာဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ စီနစီ�သာု�� ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��
ဖြ�င့်��တု��ကရေု� အထုူ�ဖြပွဲု�လိ်လိာထုာ�သာညီ်� နှု�င့်�င့်ံတကရော�ေှ��နဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ သာူသာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�လိူမို� ုု �မို�ာ�၏ အ�ဲင့််�အ�ေ�မို�ာ�
နှှင့််� အကရေ� ုု �စီီ�ပွဲဲာ�မို�ာ�အာ� ဖြမိုှင့််�တင့်��ပွဲ�ဖြ�င့်��နှှင့််� ကရောကရေဲယူ��စီာင့််��ေှာကရေ�ဖြ�င့်��အ�ပွဲ� အထုူ�အ�လိ�ထုာ�ကရော အကြီးကရေီ�စီာ� ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�
တု��တကရေ��ေ�နှှင့််� အစီု��ေ ဖြပွဲုဖြပွဲင့်��ဖြပွဲာင့်��လိ��ေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�မိုှတစီ�ဆိုင့််� ဤအ��ကရေ�မို�ာ�ကရေု� အ�ကရောင့်�အထုညီ��ဖွဲ့ာ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ 

Cats-Baril သာညီ� NYU ဥပွဲ�ဒီ�ကရေ�ာင့်��မိုှ ဘဲဲ��ေ�အာင့်�ဖြမိုင့်�ပြီးပွဲီ�သာညီ်��နာကရေ� နီ�ပွဲါနှု�င့်�င့်ံ၏ ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီ �ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��
လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�တဲင့်� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�အ�ပွဲ�စီ�မို�ာ�၏ အ�ေ�ဆိုု�ဖြ�င့်��နှှင့််� ��တု�ဆိုကရေ�ပွဲါ�င့်�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� အာ��ပွဲ��ထုာကရေ�ကရေူ�သာာ Arthur 
Helton Fellow အဖြဖွဲ့စီ� တာ�န�ယူူ�ဆိုာင့်�ေးကရေ���်သာညီ�။ ထုု�စီဉ်း�မိုှစီ၍ သာူသာညီ� UNDP၊ ICJ၊ ကရေမိုာာ်ဘဲဏ်�နှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ�
ဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ကရေုစီစမို�ာ�အတဲကရေ� အဖြပွဲညီ�ဖြပွဲညီ�ဆိုု�င့်�ော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��ေ�အဖွဲ့ဲ��တု�� အပွဲါအ�င့်� နှု�င့်�င့်ံတကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ��မို�ာ�
အတဲကရေ� အာေှတ�ဲင့်�၌ ဥပွဲ�ဒီ�ေ�ော သာ�ံ�သာပွဲ��လိ်လိာဖြ�င့်��နှှင့််� စီီမိုံကရေုန��ဒီီဇိုု�င့်���ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ဆိုာင့်�ေးကရေ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ 

International IDEA နှှင့််� လိကရေ�မိုတဲ�မိုီ Cats-Baril သာညီ� USAID/နီ�ပွဲါ အတဲကရေ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုုဆိုု�င့်�ော အထုူ�
ပွဲညီာေှင့်�အဖြဖွဲ့စီ� �ဆိုာင့်�ေးကရေ���်ပြီးပွဲီ� ပြီးင့်ုမို����မို���ေ�တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��၊ ပွဲဋ်ုပွဲကရေခ�ဖြဖွဲ့�လိာာ်ဖြ�င့်��နှှင့််� �ဒီသာနှတေ စီီမိုံအ�ပွဲ���ုပွဲ�မိုု စီီမိုံ��ကရေ�မို�ာ�
ကရေု� ကရေု�င့်�တဲယူ�စီီမိုံ��်ကရော ဖွဲ့ဲ��စီညီ��ပွဲ�ံအ�ဖြ��ံဥပွဲ�ဒီဆိုု�င့်�ော အ�ေ�ဖြပွဲဿနာမို�ာ�၊ အသာဲင့်�ကရေူ��ဖြပွဲာင့်��ဖြ�င့်��ဆိုု�င့်�ော တော�မိုာတမိုုနှှင့််� 
ပွဲဋ်ုပွဲကရေခအာ� ထုညီ်�သာဲင့်��တဲကရေ���ကရေ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� အ�မိုေုကရေန�အစီု��ေ အကြုံကရေံ�ပွဲ�အဖြဖွဲ့စီ� တာ�န�ယူူ��်သာညီ�။ 
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 သားရွ�ပးခြေဖွဲ့ားပံ�ခြေရ�ဆွ�သားးအခြေ�ကိုာင်းး�
Sarrita King သာညီ� �တာင့်�ဩစီ�တ�လိ�၊ အာဒီီလိုတ�တဲင့်� �မိုဲ�ဖွဲ့ဲာ�ပြီးပီွဲ� အေှုန�အ�ါ ကြီးကရေီ�မိုာ�လိှစီဲာ�သာာ ကရေဲယူ�လိဲန�သာူ ဌာာန
တု�င့်��ေင့်��သာာ� အနှ�ပွဲညီာေှင့်� William King Jungala ၏ သာမိုီ�ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။ အနှ�ပွဲညီာပွဲ�ံစီံမို�ာ�၊ အ�တဲ�အ���မို�ာ�နှှင့််� ပွဲ�ံဖြဖွဲ့င့််�ဇိုာတ�
��ကရောင့်���ဖြပွဲာဖြ�င့်��တု��ကရေု� �ော�နှှာ�ပွဲါင့်��စီပွဲ� အသာ�ံ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��သာညီ� သာူဖွဲ့န�တီ��သာာ အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ောမို�ာ�၏ ထုူ�ဖြ�ာ�လိကရေခဏ်ာေပွဲ�
ဖြဖွဲ့စီ�လိာပြီးပွဲီ� ���ီမိုဲမို��မိုုမို�ာ�နှှင့််� ကရေမိုာာတ�န�� အသာုအမိုှတ�ဖြပွဲုဖြ�င့်��ကရေု� ေေှု��်သာညီ�။ 

ကရေွန�မိုေ�� အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ော�တဲမိုှာ လိူတု�င့်��ကရေ ကရေု�ယူ�န�်သာကရေ�ဆိုု�င့်�တယူ�လုိ�� �ံစီာ�နှု�င့်�တ�် အ�တဲ��တဲ၊ ဘဲ�ေ�� အစီုတ� 
အပွဲု�င့်���တဲကရေု� ဖွဲ့မို��ဆို�ပွဲ�ဖြ�ယူ�သာဖွဲ့ု�� ကြီးကရေုု�စီာ�တာပွဲါ။ ဒီီ�တာ် �ကရေညီ်�တ�်သာူအ�နန�် �ကရေညီ်��နတ�် လိကရေ�ောကရေု� စီုမို်��င့်��ံစီာ�နှု�င့်�
ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နလိူမို� ုု �တု��ေ�� ယူဉ်း��ကရေ��မိုုကရေု� နာ�လိညီ�နှု�င့်�ဖွဲ့ု�� ကရေူညီီ�ပွဲ�နှု�င့်�တာ�ပွဲါ�။

 (Sarrita King)

�ကရေ����ကရေမို��တမို���သာာ �ဖြမိုာကရေ�ပွဲု�င့်��နယူ��ဖြမိုတဲင့်� အေးယူ��ောကရေ�ကြီးကရေီ�ဖြပွဲင့်��လိာ��်သာညီ်� Sarrita သာညီ� သာူ၏ လိူမို� ုု �ဖြဖွဲ့စီ��သာာ ဂူေင့်�ဂ� ီ
မို� ုု �နှဲယူ�စီ�၏ ေှင့်�သာန��နထုု�င့်�မိုု�ံယူူ��ကရေ�အ�ပွဲ� နီ�စီပွဲ���်ပြီးပွဲီ� အစီဉ်း�မိုဖြပွဲတ� ရှု�န��ေင့်��ဆိုန��တ� �ဖြပွဲာင့်��လိ��နသာညီ်� နှု�င့်�င့်ံကြီးကရေီ�၏ ဆိုင့်��ေ�
ဒီ�ကရေခမို�ာ�၊ �မိုာာ�လိင့််���ကရေ�မို�ာ�နှှင့််� အလိှတော�ကရေု� �န်စီဉ်း�ကြုံကရေုံ�တဲ� �ံစီာ���်ေသာညီ�။ အသာကရေ� ၁၆ နှှစီ�တဲင့်� စီတင့်�၍ ပွဲန�����ီေ�ဆိုဲ���်
သာညီ�။ သာ��တာင့်�ကရေ�န��မို�ာ�၊ လိာပွဲ�ပွဲန��နှဲယူ�မို�ာ�၊ အာကရောသာ၊ ဦး�တညီ�ော၊ ဖြဒီပွဲ�ထု�၊ မိုု��သာညီ��၊ မိုီ�လိာ၊ံ ဖြမိုစီ��ဖြ�သာ� စီသာညီ�ဖြဖွဲ့င့််� အနှ�ပွဲညီာ
အာရှု�ံ သာကရေ��င့်��ံစီာ�နှု�င့်�သာညီ်� အောောတု�င့်��ကရေု� ပွဲန����ဖီြ�ယူ�မိုုန����်သာညီ�။ မို�ကရေ�ဖြမိုင့်�အာရှု�ံကရေု� ဖွဲ့မို��စီာ���ုပွဲ�ကရေု�င့်�နှု�င့်��သာာ ဩစီ�တ�
လိ�၏ ဤ အမိုှတ�အသာာ�မို�ာ�အာ� ပွဲန����ကီရေင့်��ဗတ�စီ�ပွဲ�သာု�� ဆိုဲ�ယူူ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်��သာညီ� Sarrita ေင့်�ဆိုု�င့်�ကရော အဖြပွဲတ�အသာတ� အနှု�င့်�ယူူ
နှု�င့်���်သာညီ်� စီုန����မိုုတစီ�ေပွဲ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�သာညီ�။

�ကရေ�ာ��ကရော��သာာ ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အနှ�ပွဲညီာေှင့်� William King ၏ သာမိုီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့စီ��ကရေသာညီ်� Sarrita နှှင့််� သာူ၏ ညီီမိုတု��သာညီ� 
သာာမိုန�အဖြဖွဲ့စီ�ဆို�ံ��သာာ အောမို�ာ�ကရေု�ပွဲင့်� လိ�စီ�လိ��ရှုုဖြ�င့်��င့်ှာ မိုစီဲမို��သာာသာညီ်� စီု�လိဲင့်��တာကရေ�ကြွကရေ�သာာ အေှုတော�အဖြဖွဲ့စီ� �ဖြပွဲာင့်��လိ�
ပွဲ�ံ�ဖွဲ့ာ��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� အနှ�ပွဲညီာအဖြမိုင့်�ကရေု� ပွဲု�င့်�ဆိုု�င့်��ကရေသာညီ�။ Sarrita အာ� သာူ၏ ဖွဲ့�င့်�အ��ကရောင့်�� �မို�ဖြမိုန���သာာအ�ါ ‘သာူ�ေ�� ပွဲဲင့််�လိင့်��
မိုု၊ ဘဲ�အ�တဲ�အဖြမိုင့်�န�် ဇိုာတ���ကရောင့်���ဖြပွဲာပွဲ�ံ�တဲ��ကရောင့််� ကရေွန�မိုတု�� နှှစီ��ယူာကရေ�စီလိ�ံ�ကရေ သာူ��ဖြ�ောနင့်��ပြီးပွဲီ� သာူ�ေ���ံယူူ��ကရေ�အ�မိုဲကရေု� 
အနှ�ပွဲညီာန�် ဆိုကရေ�ပြီးပွဲီ�သာယူ��ဆိုာင့်�သာဲာ�ဖွဲ့ု�� ဖြဖွဲ့စီ�လိာ��်တာပွဲါ’ ဟု� မိုှတ���ကရေ��ပွဲ��ဖြဖွဲ့�ကရော���်သာညီ�။ 

Sarrita သာညီ� မိုုမိုုကရေု�ယူ�ကရေု� အနှ�ပွဲညီာေှင့်�အဖြဖွဲ့စီ� �ံယူူ�နထုု�င့်�လိ�ကရေ�ေှုပြီးပွဲီ� အတုတ�တဲင့်�အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်သာညီ်� နညီ��လိမို��မို�ာ� နှှင့််� နညီ��စီနစီ�
မို�ာ�ကရေု� လိကရေ�ေှု��တ�၌ အသာ�ံ�ဖြပွဲုသာညီ်� နညီ��စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� �ော�နှှာ�ပွဲါင့်��စီပွဲ�ကရော ��တ�ကရောလိ မို� ုု �ဆိုကရေ�အာ�လိ�ံ� �ံစီာ��မိုဲ��လိ�ာ�
နှု�င့်�မိုညီ်� အနာဂတ�ဟုန�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� ဖွဲ့န�တီ�လိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။ ‘အစီကရေ����ေ�ဆိုဲ�ဖြ�င့်��’ သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အနှ�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ� �ေှ�
ယူ�င့်�ကရေတညီ��ကရေ အသာ�ံ�ဖြပွဲု��်�ကရေသာည်ီ� အစီဉ်း�အလိာတစီ�ေပွဲ� မိုဟု�တ���ကရောင့်�� �န��ံ��်ပြီးပွဲီ� အဖြ�ာ�နညီ��စီနစီ�မို�ာ�နှှင့််� တဲ�ဖွဲ့ကရေ�အသာ�ံ�ဖြပွဲု
ကရော ထုု�သာု���ပွဲါင့်��စီပွဲ�လို�ကရေ�သာညီ်�အ�ါတဲင့်� သာူ၏ ��တ�ပြီးပွဲုုင့်�လိကရေ�ောသာညီ� �ကရေညီ်�ရှုုသာူအာ� ဆိုဲ����သာဲာ�နှု�င့်�သာညီ်� �ံစီာ���ကရေ�တစီ�ေပွဲ�
ကရေု� �ပွဲ�ထုဲကရေ�လိာ�စီသာညီ�။

သာူ၏ အနှ�ပွဲညီာဟုန�သာညီ� ကရေု�ယူ�ပွဲု�င့်�ဟုန�ဖြဖွဲ့စီ�ကရော ဩစီ�တ�လိ�တဲင့်�သာာမိုကရေ ကရေမိုာာတ�န�� ဥ�ောပွဲ၊ ကရေ�နဒီါနှှင့််� အဖြ�ာ��နောမို�ာ�
တဲင့်�ပွဲါ ���ီမိုဲမို��လိကရေ���ပွဲ�သာံမို�ာ�ကရေု� ေယူူနှု�င့်���်သာညီ�။ 

ကြွကရေယူ��မို�ာ�ဖြပွဲာ��သာာ ရှုု��ောယူဉ်း��ကရေ��မိုုနှှင့််� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အနှ�ပွဲညီာေှင့်�မို�ာ�၏ နညီ��လိမို��မို�ာ�ကရေု� ��တ�ပြီးပွဲုုင့်� အဖြမိုင့်��ံယူူ
��ကရေ�မို�ာ�၊ နညီ��စီနစီ�သာစီ�မို�ာ�ဖြဖွဲ့င့််� �ော�နှှာ�ပွဲါင့်��စီပွဲ�ပြီးပွဲီ��နာကရေ� Sarrita သာညီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အနှ�ပွဲညီာဟုန�သာစီ�တစီ�ေပွဲ�ကရေု� 
ဖွဲ့န�တီ�နှု�င့်���်သာညီ�။ သာူသာညီ� အသာစီ��သာာအောမို�ာ�အာ� ကရေမို��လိင့််�ကြီးကရေုုဆိုု�ဖြ�င့်��နှှင့််� ယူ�င့်�တညီ�ေှုမိုုမို�ာ�အ�ပွဲ� သာစီစာ�စီာင့််�ဖြ�င့်��ကရေု� 
�ပွဲါင့်��စီညီ��ေန�ကြီးကရေုု�စီာ���်ပြီးပွဲီ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အနှ�ပွဲညီာသာညီ� အတုတ�နှှင့််�သာာ သာကရေ�ဆိုု�င့်�ဖြ�င့်��မိုဟု�တ�ဘဲ� လိကရေ�ေှုအ�ု�ကရေ�အတန�်
နှှင့််� အနာဂတ�တု��ကရေု�ပွဲါ ဖြ�ယူ�သာ�ဖွဲ့ာ�ဖြပွဲဖြ�င့်�� ဖြဖွဲ့စီ���ကရောင့်�� လိကရေ��တဲ�ဖြပွဲသာလိ�ကရေ�ေှုသာညီ�။

မို� ုု �ဆိုကရေ�သာစီ�ဆိုု�တာ �ေှ�မို� ုု �ဆိုကရေ��တဲကရေ ကရေု�ယူ်��ေှ�မိုှာ���ပွဲ�သာဲာ�တ�်လိမို��ကရေု� �ံယူူဆို�ပွဲ�ကရေု�င့်�ပြီးပွဲီ� ဆိုကရေ��လိာာကရေ�လိှမို��ဖွဲ့ု�� 
တာ�န�ေှုတယူ�။ ကရေွန�မိုအ�နန�် အနှ�ပွဲညီာလိကရေ�ော�တဲကရေု� ဖွဲ့န�တီ�ပြီးပွဲီ� ��မိုာဖွဲ့ု�� တဲန��အာ��ပွဲ�တ�်အောကရေ�တာ် ကရေမိုာာကြီးကရေီ�
ကရေု� ကရေွန�မိုတု��ေ�� ကြွကရေယူ��လိှတ�် ဩစီ�တ�လိ� ဌာာ�နတု�င့်��ေင့်��သာာ� အ�မိုဲအနှှစီ��တဲအ��ကရောင့်�� �တဲ�ဖြမိုင့်�သာု�စီ��င့်�လို��ပွဲါပွဲ�။
(Sarrita King) 
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 International IDEA အခြေ�ကိုာင်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော အကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်�င့်ံတကရောအဖွဲ့ဲ�� (International IDEA) သာညီ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကရေု� လိူသာာ�
တု��၏ ဘဲ�ံေညီ�မိုှန����ကရေ�နှှင့််� �ေေှညီ�တညီ�တံ်နှု�င့်��သာာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုအတဲကရေ� လိမို��တစီ���အဖြဖွဲ့စီ� ကရေမိုာာတ�န��တဲင့်� ဖြမိုှင့််�တင့်�ေန� 
ေညီ�မိုှန����ကရေ���ကရော လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ��သာာ အစီု��ေမို�ာ� အဖြပွဲန�အလိှန� ပွဲူ��ပွဲါင့်���ဆိုာင့်�ေးကရေ�သာညီ်� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ�� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 
ဤသာု���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� နှု�င့်�င့်ံ�ေ� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��ယူနှတော�မို�ာ�နှှင့််� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�ကရေု� အဆိုင့််�အသာီ�သာီ�၌ 
တညီ��ဆိုာကရေ�ဖြ�င့်��၊ �ု�င့်�မိုာလိာ�စီေန� အာ�ဖြဖွဲ့ညီ်�ဖြ�င့်��နှှင့််� �ဘဲ�ဆိုီ�ေန�ကရောဖြ�င့်��တု��အတဲကရေ� �ထုာကရေ�ပွဲံ်ကရေူညီီ�ပွဲ�ဖြ�င့်��ဖြဖွဲ့င့််� လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�
ပွဲါသာညီ�။ ကရေွနှ��ပွဲ�တု��၏ �မိုာာ�မိုှန����ကရေ�ရှုူပွဲါရှု�ံမိုှာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနညီ��ကရေ� လိ�ပွဲ�င့်န��စီဉ်း�မို�ာ�၊ ပွဲါ�င့်�လိ�ပွဲ��ဆိုာင့်�သာူမို�ာ�နှှင့််� အဖွဲ့ဲ��အစီညီ��
ယူနှတော�မို�ာ�တဲင့်� အာ�လိ�ံ�အကရေ�ုံ��င့်�ပွဲါ�င့်�မိုုနှှင့််� တာ�န��ံမိုုေှုကရော �ေေှညီ�တညီ�တံ်နှု�င့်��သာာ ဖွဲ့ဲံ�ပြီးဖွဲ့ုု�တု��တကရေ�မိုုကရေု� လိူသာာ�အာ�လိ�ံ� 
အတဲကရေ� �ဆိုာင့်��ကရေဉ်း���ဖွဲ့ာ��ဆိုာင့်��ပွဲ�နှု�င့်�သာညီ်� ကရေမိုာာ�လိာကရေတစီ�ေပွဲ�ပွဲင့်� ဖြဖွဲ့စီ�ပွဲါသာညီ�။ 

ကိုှွ နိုး�ပးတုို�်၏ ��ပးင်းေး�များ�ာ�

ကရေွနှ��ပွဲ�တု��သာညီ� လိ�ပွဲ�င့်န���ဆိုာင့်�ေးကရေ�ောတဲင့်� အဓာုကရေနယူ�ပွဲယူ�သာ�ံ���ကရေု� အ�လိ�ထုာ��ဆိုာင့်�ေးကရေ�ပြီးပွဲီ� ၎င့်��တု��မိုှာ �ေး��ကရောကရေ�ပွဲဲ�ဆိုု�င့်�ော 
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