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အမှာာ�စာာ
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့�� (IWGIA) သည်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ ဖွွင့််�ဟဖော်�်��ထုုတ််သံံများ��းကိုု� နား�းစွွင့််�ကြား�း�နိုု�င််၍ ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သော�ာ

ကမ္ဘာာ�လော�ာကဆီီသို့့� ဦးးတည််ကာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။ ၁၉၆၈ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ IWGIA သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််�

မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရာာတွွင်် လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� မိိတ််ဖက််များ��းအပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာအသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စံံ

သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၏ နယ််ပယ််နှှင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရလဒ််များ��းကိုု� နား�းလည််
သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� သည်် ဤလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ်် လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� လမ်းး�ခင်းး�

ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

များ��းအပြ�င်် The Indigenous World စာာစော�ာင််ကိုု� စုုစည်းး�ထုုတ််ဝေ�ရန််အတွွက်် နှှစ််စဉ်် မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�

တို့့��မှှတစ််ဆင့််� IWGIA က ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေများ��း၏ ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််မှုုကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� သိိရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဟူူသည့််� သဘော�ာ�တရား�း

ကိုု� သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် ရှေ့�့�ဆော�ာင််လမ်းး�ပြ�သူူအဖြ�စ်် ပါါဝင််ခဲ့့�သော�ာ IWGIA သည်် နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�း
ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� သိိရှိိ�သည့််�နည်းး�တူူ အခြား��းအချျက််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊

တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

မြေ�ေယာာနှှင့််�

အခြား��းသော�ာ

သယံံဇာာတ

အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််စေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� စစ််မှှန််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လိုု�ပါါက ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံများ��းအတွွင်းး�၌ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းနိုု�င််ရန်် မရှိိ�မဖြ�စ်် အရေး�း�ကြီး�း�ကြော��ာင်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင််

ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� မပြု�ုစုုမီီက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််

အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ စုုဆော�ာင်းး�ရယူူထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ��း မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� မိိမိိတို့့��၏ နေ�ထိုု�င််မှုုဘဝများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််

ခြ�င်းး�ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�အပါါအဝင်် မိိမိိတို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ ရယူူကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�

လည််ပတ််မှုုအုုတ််မြ�စ််များ��းအဖြ�စ်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််မည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းလိုု�အပ််သည််ဟုု IWGIA က

ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။ ဤသည််တို့့��အပါါအဝင်် များ��းစွာာ�သော�ာ အခြား��း ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည််
ရှုုပ််ထွေး�း�ကာာ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ဒီီဇိုု�င်းး�ဆွဲဲ�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစည်းး�ရုံးး��အရေး�း�ဆိုု�ပေး�းရန်် ခက််ခဲဲတတ််သည််။ ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ

နည်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အခြား��းအသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းကိုု� မိိမိိတို့့��နေ�ထိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� မိိမိိတို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��း၏ အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာမှှတ််တမ်းး�တင််ရန််သာာမက ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိသော����ာ ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််
မွွမ်းး�မံံရန််အတွွက်် အထော��ာက််အထားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစည်းး�ရုံးး��အရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််ပါါ အထော��ာက််အကူူပေး�း
မည််ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသာာမက ဥပဒေ�ေများ��း၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� ဆန်းး�သစ်် တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ

အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�များ��းအပါါအဝင််ဖြ�စ််သည့််� ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက််မှှ မြ�င့််�မား�းစွာာ�သော�ာ လေ့�့လာာမှုုနယ််ပယ််နှှင့််�
ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းအားး� စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး� သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ရာာတွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ကျျင့််�သုံးး��မှုုအလေ့�့�အထနှှင့််� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�တို့့�ကိုု� နား�းလည််စေ�ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��
ကိုု�

အကူူအညီီပေး�းလိုု�သည့််�

နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််�

ပြ�ည််တွွင်းး�ရှိိ�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�း

ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုကိုု�

အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းကိိစ္စစရပ််အဖြ�စ်် လိုု�အပ််သည််ထက််ပိုု�၍ ပုံံ�ဖော်�်�ခံံရလေ့�့�ရှိိ�သည့််�
ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ချျဉ်းး�ကပ််ရာာ၌ စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသူူအနေ�ေဖြ�င့််� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� ဖြေ�ေဆိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� သိိမ််မွေ့�့�သွွယ််ဝိုု�က််သော�ာ နည်းး�နာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာကြော��ာင့််� အရေး�း�ပါါပြီး�း� ထိိရှှလွွယ််သော�ာ ဤအရေး�း�

ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� စနစ််တကျျနှှင့််� အထော��ာက််အထားး�အခြေ�ေ�ပြု�ုကာာ ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််စေ�ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းထားး�သည််။
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ထို့့��အပြ�င်် ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�စာာအုုပ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကြော��ာင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့််� ရှုုမြ�င််ပုံံ�တို့့� ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�သော�ာ

အသုံးး��ပြု�ုသူူအမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��သည်် ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််စေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင််ကျျင့််�သုံးး��သည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ဤသည််တို့့��ကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�တို့့��တွွင််

ထည့််�သွွင်းး�ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့််�အချျက််များ��းအကြား�း� ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျသော��ာ� ဆက််နွှှယ််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�သည်် အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ပညာာရှှင််များ��း၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤ
ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့််�အချျက််များ��းကိုု� နား�းလည််ကာာ အကြံ�ံပြု�ု ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဆက််လက််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ ထိိခိုု�က််လွွယ််မှုုနှှင့််� စနစ််အသုံးး��ချျ ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းမှုုနှှင့််� မြေ�ေ

သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုုတို့့�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ လူူနေ�မှုုဘဝများ��းနှှင့််� လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််သက််ရော�ာက််မှုုတို့့�ကိုု�

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါများ��းကဲ့့�သို့့�� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းက မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မှာာ� မရှိိ�မဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� လိုု�အပ််ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲ

လာာသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆန်းး�

သစ််တီီထွွင််မှုုရှိိ�စွာာ�၊ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််စွာာ�နှှင့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��အချိိ�န််သို့့�� ကျရော��ာ�က််ချိိ�န််တွွင်် Inter-

national IDEA ၏ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�သည်် ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် တစိုု�က််မတ််မတ််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ မိိမိိတို့့��
အားး�လုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�အစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််စေ�မည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ပေး�းအပ််

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ကျျင့််�သုံးး��မှုုအလေ့�့�အထများ��း၊ ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းနှှင့််�

မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�တည််၍ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဆက််လက််တည််တံ့့�စေ�ကာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််နိုု�င််စေ�သည့််� ကမ္ဘာာ�

လော�ာကကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သော�ာ IWGIA နှှင့််� မိိတ််ဖက််အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကိုု� ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း

နည်းး�လမ်းး�က အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််မည််မှာာ� အသေ�ေအချာ�ာပင််ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့��
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မိိတ််ဆက််
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� စာာအုုပ််သည်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံ လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ရေး�းအတွွက်် International IDEA လုုပ််ငန်းး�၏ အဓိိကကျသော��ာ� ထုုတ််

ဝေ�မှုုတစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�နှှစ််၌ ဤစာာစော�ာင််ကိုု� ထုုတ််ဝေ�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မှာာ� ချိိ�န််သားး�

ကိုု�က််ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် (ကိုု�ဗစ််-၁၉) ကပ််ရော�ာဂါါသည်် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််

အလွွန််ကြီး�း�မား�းသော�ာ အန္တတရာာယ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််တစ််ခုုတွွင်် ပါါရှိိ�သည့့်�အတိုု�င်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာလူူနေ�မှုုဘဝသည်် ၎င်းး�တို့့��တွွင််ရှိသော����ာ ကြံ့�့�ကြံ့�့�ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�ရည််၏ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သလိုု� ဗိုု�င်းး�ရပ််စ််ပိုးး��

ပြ�န့််�ပွား��းမှုု တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ရေး�းအတွွက်် အန္တတရာာယ််တစ််ရပ််လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ (United Nations 2020)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစုု
အဖွဲ့့��များ��းသည်် ကော�ာက််ရိိတ််သိိမ်းး�ပွဲဲ�များ��း၊ အရွွယ််ရော�ာက်် အခမ်းး�အနား�းများ��း အစရှိိ�သည့််� လူူအရေ�ေအတွွက််များ��းစွာာ� ပါါဝင််တက််ရော�ာက််
သော�ာ ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�များ��းကိုု� ပုံံ�မှှန််စီီစဉ််ကျျင်းး�ပလေ့�့�ရှိိ�ကြ�သည့််�အပြ�င်် သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��းနှှင့််� အလွွန််နီးး�ကပ််စွာာ� မိိသားး�စုုချျင်းး�
စုုပေါ�ါင်းး�နေ�ထိုု�င််တတ််ကြ�သည််။ ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကူးး�စက််ပြ�န့််�ပွား��းမှုုများ��း ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� မြ�င့််�တက််လာာချိိ�န််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းကြား�း� ရော�ာဂါါကူးး�စက််ပြ�န့််�ပွား��းနှုုန်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းမှာာ� ယခုုထိိ မရရှိိ�နိုု�င််သေး�းသကဲ့့�သို့့�၊

ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းကိုု� အစိုးး��ရက တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််�အလျော��ာ�က်် ယင်းး�ဒေ�တာာအချျက််အလက််များ��းကိုု�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုအလိုု�က်် ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ထုုတ််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သေး�းပေ�။ ကူးး�စက််တတ််သော�ာ ရော�ာဂါါများ��း၊ ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�း

အစီီအမံံများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််�
ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး� မရှိသေး����းချေ�ေ။

ဤအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည််

ကပ််ရော�ာဂါါအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််

ထင််ရှား��းလာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး�

၎င်းး�တို့့��ထက််

ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််�

စနစ််တကျျ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပုံံ�စံံများ��းရှိနေ���ေပြီး�း�၊ ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းအတွွင်းး�မှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု�

အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ယင်းး�သို့့��သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််သည််ဟူူသော�ာ

အချျက််တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််ပြ�လျျက််ရှိိ�သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� ကပ််ရော�ာဂါါသည်် အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��း၏ ပကတိိ အရှိိ�တရား�းတို့့��ကြား�း� ဆုံံ�ချျက််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�လျျက််ရှိိ�သည့််�အပြ�င်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�းနည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု လိုု�အပ််
လျျက််ရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု�လည်းး� သိိသာာစေ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�၊ ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ နှှင့််�

အခြား��းစာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ပဋိိညာာဉ််ပြု�ုထားး�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�မီီစွာာ�

ရရှိစေ���ေနိုု�င််မည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းက ချျမှှတ််ပေး�းပါါသည််။ ဤ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� စာာအုုပ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�

တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�၌ ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ကိုု� စုုစည်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကျျင့််�ထုံးး��ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� နား�းလည််နိုု�င််ရန််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််မှှ ဌာာနတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််တစ််ရပ််ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန်် ရှှင်းး�လင်းး�လွွယ််ကူူသည့််� ပုံံ�စံံဖြ�င့််� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဤစာာအုုပ််

တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�နာာကိုု� International IDEA ၏ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သာာတူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆန်းး�စစ််

ချျက်် အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� အာာဖရိိက၊ အမေ�ေရိိက၊ အာာရှှ၊ ပစိိဖိိတ််နှှင့််� ဥရော�ာပဒေ�ေသများ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှှ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ကျျင့််�သုံးး��မှုုအလေ့�့�အထများ��းအားး� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ချျက််တို့့�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�၍ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ

နည်းး�သည်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သုံးး��နှုုန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ကိုု� ဆန်းး�စစ််ရန်် လမ်းး�ညွှှန််ထော�ာက််ကူူ

ပေး�းပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မည််သို့့��ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ကာာ မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််မည််ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည််စေ�နိုု�င််ကာာ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းသည်် ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း

ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််သည််ကိုု� လေ့�့လာာ၍ နား�းလည််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းက
အထော��ာက််အထားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််�အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း
ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််

ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းလည်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။

ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့််�

နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရများ��းနှှင့််�

အခြား��းပါါဝင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််ပုံံ�ဖော်�်�သူူများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အတွွက်် လက််တွေ့�့�ဆန််သော�ာ နည်းး�နာာများ��း
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နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက်် အသိိပညာာတို့့��ကိုု� ရယူူအသုံးး��ချျနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််

ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက်် အသိိပညာာကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မျှဝေ��ေအသိပေး��း�ခြ�င်းး�တို့့��သည််
International IDEA ၏ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�သည်် နှိုုင်းး�ယှှဉ််

လေ့�့လာာချျက်် အသိိပညာာနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုတို့့�ကိုု� အတူူတကွွ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အနေ�ေဖြ�င့််� အခွွင့််�အရေး�း�အခြေ�ေ�ပြု�ု ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။

ဤအင််စတီီကျုု�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့�

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရေး�းအတွွက််

ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�

ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီခဲ့့�ပြီး�း�

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း

သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအရာာရှိိ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� လက််တွဲဲ�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ဖြ�စ််စေ� ဒေ�သန္တတရနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�

များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ကနဦးးစီီမံံချျက််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််၍ဖြ�စ််စေ� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤ

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�စာာအုုပ််က International IDEA ၏ အဆိုု�ပါါသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််ခန့််�တည််တံ့့�စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူ
ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��က ပိုု�မိုု�၍ လက််လှှမ်းး�မီီကာာ နား�းလည််လာာစေ�ရန််နှှင့််�

အဆုံးး��သတ််တွွင်် ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��အတွွက်် တုံ့့��ပြ�န််မွွမ်းး�မံံဖြ�ည့််�ဆည်းး�မှုု ရှိိ�လာာစေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� International IDEA က ပေး�းအပ််
ကမ်းး�လှှမ်းး�ထားး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေများ��းရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� သည်် တန််ဖိုးး��မဖြ�တ််နိုု�င််သော�ာ ထပ််တိုးး��နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

Dr. Kevin Casas-Zamora
အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််
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ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�
ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သော�ာ ရှုုမြ�င််ချျက််များ��းနှှင့််� ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကြော��ာင့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� အမြော�ာ��က််အများ��း ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုရာာတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သူူ တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီ

တိုု�င်းး�ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�လိုု�ပါါသည််။

ဖတ််ရှုုသုံးး��သပ််ပေး�းခဲ့့�သည့််� ပညာာရှှင််များ��းဖြ�စ််သော�ာ Jeremie Gilbert၊ Sakuntala Kadirgamar နှှင့််� Shireen Morris၊

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� စမ်းး�သပ််၍ မွွမ်းး�မံံရာာ၌ အကူူအညီီပေး�းခဲ့့�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��းဖြ�စ််သော�ာ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ရှေ့�့�နေ�အစည်းး�အရုံးး�� (LAHURNIP) နှှင့််�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�� (IPP) အပြ�င်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င််လ၌ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�
စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အင််စတီီကျုု�နှှင့််� ပူးး�တွဲဲ�စီီစဉ််ကျျင်းး�ပခဲ့့�သော�ာ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�အတွွက်် ကနဦးးအလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�၌

ပါါဝင််တက််ရော�ာက််ခဲ့့�ကြ�သည့််� ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံ၊ မင််ဒါါနာာအိုု�မှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု�
အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� ကိုု� ပြ�င််ပအခြေ�ေ�အနေ�ေ

များ��းနှှင့််� အဆက််အစပ််မဲ့့� ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ရည််ရွွယ််ဦးးတည််ထားး�သည့််� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��း
အတွွက်် အမှှန််တကယ််အသုံးး��တည့််�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််စေ�ရန်် စာာပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံရာာတွွင်် ဤသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကနဦးးအသုံးး��ချျ
မှုုများ��းသည်် မရှိိ�မဖြ�စ်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။

International IDEA တွွင်် International IDEA ၏ အာာရှှနှှင့််�ပစိိဖိိတ််ဒေ�သ စီီမံံကိိန်းး� ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းဖြ�စ််သော�ာ Leena

Rikkila Tamang သည်် ဤစီီမံံချျက််၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််စွာာ�ဖြ�င့််� ဤစီီမံံချျက််အတွွက်် ကနဦးးအစမှှသည်် နှှစ််ရှှည််လများ��း အ

မြဲ�ဲမပြ�တ်် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီခဲ့့�ပြီး�း�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�မှှ Erin Houlihan က တန််ဖိုးး��မဖြ�တ််
နိုု�င််သော�ာ သုုတေ�သနနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ��း ပေး�းအပ််ကူူညီီခဲ့့�ကာာ၊ ထုုတ််ဝေ�မှုုအဖွဲ့့��မှှ Lisa Hagman က ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု�

ယခုုအနေ�ေအထားး�အတိုု�င်းး� ဖြ�န့််�ဝေ�နိုု�င််စေ�ရန်် အစွွမ်းး�ကုုန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ကူူညီီပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

မြ�န််မာာဘာာသာာသို့့�� ပြ�န််ဆိုု�ပေး�းသော�ာ GeekHub အဖွဲ့့��သားး�များ��း၊ စာာတည်းး�ဖြ�တ််ပေး�းသူူ ကိုု�ဝေ�ဖြိုး�း��မော�ာင််၊ စာာအုုပ််ဒီီဇိုု�င်းး�အပြ�င််

အဆင်် ရေး�းဆွဲဲ�ပေး�းသော�ာ ကိုု�ရဲဲထွွဋ််ဦးး၊ ဤဘာာသာာပြ�န််ထုုတ််ဝေ�မှုုကိုု� စိိစစ််ကြ�ည့််�ကြ�ပ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသော�ာ MyConstitution
စီီမံံကိိန်းး�မှှ နော်�်�ဂျျက််နက််တို့့��သည််လည်းး�

ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� အားး� မြ�န််မာာဘာာသာာဖြ�င့််� ထုုတ််ဝေ�ရာာတွွင်် အရေး�းပါါသည့််�

ကျွွမ်းး�ကျျင််အထော��ာက််အကူူများ��း ပေး�းအပ််ခဲ့့�ပါါသည််။

ထိုု�သူူတို့့�၏ ပါါဝင််အားး�ဖြ�ည့််�ကူူညီီမှုု တစ််ခုုစီီတိုု�င်းး�အတွွက်် International IDEA က ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။
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နိိဒါါန်းး�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််တို့့�ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ရှုုထော�ာင့််�မှှ သရုုပ််ခွဲဲ� လေ့�့လာာမည့််�သူူများ��း အတွွက်် အသုံးး��ဝင််မည့််� စာာအုုပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ မေး�းခွွန်းး�စဉ််များ��း၊ အတိုု�ချုု�ပ််ရှှင်းး�ပြ�ချျက််များ��း

အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� သာာဓက အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််�အတွွက်် ဤစာာအုုပ််ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�၏ အသုံးး��အနှုုန်းး�နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မည််မျှှခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနိုု�င််ကြ�မည််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း၌ ဤသို့့��သော�ာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�
ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� မည််သို့့��မွွမ်းး�မံံလေ့�့ရှိိ�ကြ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ဤစာာအုုပ််ပါါ ဆန်းး�စစ််

လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျနိုု�င််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ နမူူနာာ စကားး�အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� ကျျင့််�သုံးး��
သည့််�ပုံံ�စံံများ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�သည့််�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မည််သည့််�ကိိစ္စစကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရမည််၊ အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ရေး�းအတွွက်် မည််သို့့��သော�ာ စကားး�အသုံးး��အနှုုန်းး�မျိုး�း��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရမည််ကိုု�သာာမက အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��း အကြံ�ံဉာာဏ််

ကွွန့််�မြူး�း�နိုု�င််စရာာ သာာဓက အမြော�ာ��က််အမြား�း�ကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတွွက်် အရေး�း�ဆိုု�မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််

ရာာတွွင််လည်းး� အထော��ာက််အထားး� စုံံ�လင််စွာာ�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု အရေး�း�ဆိုု�မည့််�သူူများ��း

အတွွက်် ရည််ရွွယ််ကာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းနှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�တွွင်် ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း

အတွွက််လည်းး� ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င််

မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��း၊ အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��

အစည်းး�တွွင်် ပါါဝင််ကြ�သူူများ��း၊ ရှေ့�့�နေ�များ��း၊ တရား�းသူူကြီး�း�များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အရေး�း�ကိုု� စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုရှိိ�သည့််� ပြ�ည််သူူများ��း

လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၏
အရည််အသွေး�း��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါသည််။ ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းအပြ�င်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�
နား�းလည််ရန််နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန်် စိိတ််ပါါဝင််စား�းသူူများ��း အားး�လုံးး�� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် အာာဖရိိက၊ အာာရှှ၊ ဥရော�ာပ၊ မြော��ာက််/လက််တင််အမေ�ေရိိကနှှင့််� အိုု�ရှှင်းး�နီးး�ယားး�ဒေ�သများ��းရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� နှိုုင်းး�ယှှဉ််အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�မှှ ကျျင့််�သုံးး��မှုုအလေ့�့�အထများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�

နိုု�င််ရန််နှှင့််� ဥရော�ာပဒေ�ေသနှှင့််� မြော��ာက််အမေ�ေရိိကဒေ�ေသတို့့��ကဲ့့�သို့့� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� လေ့�့လာာရန်် သို့့��မဟုုတ်် လက််လှှမ်းး�မီီရန်် ခက််ခဲဲသည့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ� ဤဒေ�သများ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာသာာဓကများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� များ��းမကြာ�ာမီီ
ကမှှ ကျျင့််�သုံးး��လာာကြ�သည့််�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��း နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာရာာ၌ စကားး�အသုံးး��နှုုန်းး�များ��း ပိုု�မိုု�သိိမြ�င််လာာစေ�ရန်် ဥပဒေ�ေ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှှ သာာဓကများ��းကိုု�ပါါ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး� (UNDRIP)၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ

အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉)၊

နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (ICERD)၊ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ်် (ICCPR) နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ်် (ICESCR) တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� သဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််များ��းတွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ပါါ မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုထားး�သည််။

အခန်းး� ၁ တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

ပေး�းသင့််�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�များ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�ကိုု� မည််သည့််�အချိိ�န််၌ မည််သည့််�

အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််ဖြ�င့့်� အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုရမည််တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အခန်းး� ၂ တွွင်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�၏ ပုံံ�စံံနှှင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တို့့��ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ထားး�ပြီး�း� မည််ကဲ့့�သို့့�� အသုံးး��ပြု�ုရမည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အခန်းး� ၃ တွွင်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�အတွွက််

အရေး�း�ပါါသည့််� အဓိိက သဘော�ာ�တရား�းများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း

များ��းအတွွက်် အဓိိကကျျသည့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�သည််။ အခန်းး� ၄ သည်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�
မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�ဖြ�စ််ပြီး�း� မေး�းခွွန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၃၄ ခုုကိုု� အပိုု�င်းး� ၈ ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�ခြား��း၍ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် -
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၁။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၃။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��း

၂။

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု တိုု�က််ဖျျက််ပိုု�င််ခွွင့််�

၄။	ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�

၅။	ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
၆။	မြေ�ေယာာ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
၇။	ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�
၈။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� အဆုံးး��သတ််တွွင်် ရည််ညွှှန်းး�ကိုးး��ကားး�ချျက််

စာာရင်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆက််လက််ဖတ််ရှုုလေ့�့လာာရန်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ နှှင့််� UNDRIP တို့့��ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�များ��းကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အဖြ�စ်် ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�

ထားး�သည််။
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၁။ ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေများ�း�ရှိိ�
ဌာာနေေတို�င်း
ု း�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အားး�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
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၁.၁။ ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေခံံဥပဒေေတွွင်် ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု� အဘယ််ကြော��ာင့််� ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သင့််�သနည်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တို့့��အပြ�င်် အနာာဂတ််အတွွက်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
မည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု�ပါါ ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျစွာာ� ချျမှှတ််ပေး�းသည််။ နိုု�င််ငံံ၏ အမြ�င့််�ဆုံးး��

သော�ာဥပဒေ�ေအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး� တည််ဆော�ာက််ပုံံ�နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� သတ််မှှတ််ပုံံ�

ဖော်�်�ပေး�းခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�၊ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�း
ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း�မှှ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။1 ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် အခွွင့််�အရေး�း�အခြေ�ေ�ပြု�ု ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါအုုပ််စုုများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�မီီစွာာ� ရရှိစေ���ေရေး�းအတွွက်် အထူးး�အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� နော�ာက််တစ််ဆင့််�တက််၍ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသေး�းသည််။ University of Tromso မှှ

တွဲဲ�ဖက််ပါါမော�ာက္ခခ Eva Josefsen က ‘အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ တစ််ချျက််ကိုု� ပြော��ာရမည််ဆိုု�ပါါက ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီချျမှှတ််ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံ

အုုတ််မြ�စ််ရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််သည််’ ဟုု မှှတ််ချျက််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း� ‘အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််သည်် မည််သည့််�အစိုးး��ရ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ထက််မဆိုု� များ��း
စွာာ� ပိုု�၍ခိုု�င််မာာသည််’ ဟုု ဆိုု�သည်် (Watson and Quince 2018)။ စင််စစ််အားး�ဖြ�င့််�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််သာာ
အခိုု�င််မာာဆုံးး��သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု�သာာမက လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�၊ အဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု�ပါါ သတ််မှှတ််ထိိန်းး�ကွွပ််ပေး�းသည့််�နည်းး�တူူ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏

နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု�သာာမက ၎င်းး�တို့့��၏

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု

အဆင့််�အတန်းး�ကိုု�လည်းး� တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဤစိိစစ််လေ့�့လာာရေး�းနည်းး�လမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�

သည့််�အတိုု�င်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းသမှုု ရှိိ�လာာစေ�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းက နည်းး�လမ်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� အကူူအညီီဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေ�ခံံအကျျဆုံးး��ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�အချို့့���ရှိိ�ပါါသည််။
y

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�ပြီး�း� အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စရာာရှိသော����ာ အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကာာ
ကွွယ််ပေး�းရန််နှှင့််� အပြ�ည့််�အဝရရှိစေ���ေရန််အတွွက်် အာာဏာာပိုု�င််များ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ငြ�င်းး�ဆန််၍ မရနိုု�င််သကဲ့့�သို့့� ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းသည််

နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက််

မည််မျှှအလေး�း�အနက််ထားး�

ဆော�ာင််ရွွက််သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� ကိိန်းး�ညွှှန်းး�တစ််ခုုလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု မရှိစေ���ေရေး�းနှှင့််� တန်းး�တူူ

ညီီမျှရေး��း� အစရှိိ�သည့််� ယေ�ဘုုယျျ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ဖြ�စ််နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� မိိခင််ဘာာသာာစကားး�သုံးး�� ပညာာရေး�း ရရှိိ�ခွွင့််�၊
ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာ ယန္တတရား�းများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရေး�း၊ မြေ�ေယာာနှှင့််� ဉာာဏပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� အထူးး�အစီီအမံံ အစရှိိ�သည့််�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� သီးး�သန့််�ဆိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ထူးး�ခြား��းသော�ာ တရား�းဝင်် အဆင့််�အတန်းး�တစ််ရပ်် အပြ�င််

သက််ဆိုု�င််ရာာ အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရလည်းး� အစိုးး��ရတစ််ရပ််မှှ စာာချုု�ပ််များ��း၊

အခြား��းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည့််� ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေအရ အာာမခံံချျက််ပေး�း
နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အစိုးး��ရအဆင့််�ဇာာတ််ကော�ာင််များ��းအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအားး�လုံးး�� အပေါ်�်�

စည်းး�နှော�ာ�င််နိုု�င််သည့််� သဘော�ာ�သဘော�ာ�ဝရှိိ�သည့််�အတွွက်် UNDRIP ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုု မရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းပါါ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� ဥပဒေ�ေအရ ကော�ာင်းး�စွာာ� အသက််ဝင််မှုု ရှိစေ���ေရေး�း

အတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�လှှပါါသည််။ ကြေ��ညာာချျက််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��မှုုများ��းသည််
1

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအကြော��ာ�င်းး� မိိတ််ဆက််ဖတ််ရှုုရန်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟူူသည်် အဘယ််နည်းး�’ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ (Bulmer 2014)။
International IDEA ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံလက််စွဲဲ�များ��း စာာစဉ်် အစအဆုံးး��ကိုု� <http://
www.constitutionnet.org/primers> တွွင်် ရယူူနိုု�င််ပါါသည််။ ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဟူူသည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�’ အမည််ရ ဗီီဒီီယိုု�အတိုု�
ကိုု� <https://www.idea.int/news-media/media/what-constitution> တွွင်် ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။

12

အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒများ��း၊ စံံနှုုန်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းအရ လိုု�က််နာာရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည့််� သဘော�ာ�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အချို့့���သော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းမှုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ဥပဒေ�ေအရ လိုု�က််နာာ

ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� သဘော�ာ�ကိုု� သက််ရော�ာက််စေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�ရပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သူူများ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် မိိမိိတို့့��၏
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရန််နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််အတွွက်် အစိုးး��ရများ��းကိုု� တာာဝန််ခံံနိုု�င််စေ�မည််
ဖြ�စ််သည််။

y

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� အသိိ

အမှှတ််ပြု�ုပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အခွွင့််�အရေး�း� မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း မူူဝါါဒများ��း

ကိုု� ဆန့််�ကျျင််သည့််� အုုပ််စုုများ��း အပါါအဝင်် ပြ�ည််သူူတစ််ရပ််လုံးး��သို့့�� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ထားး�ရှိိ�သည့််� သဘော�ာ�ထားး�စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု�
ပြ�သရာာ ရော�ာက််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် များ��းစွာာ�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး� အမျိုး�း��သားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ‘ပြ�ည််သူူလူူထုု’ တွွင်် မည််သူူတို့့�ပါါဝင််သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရာာ
ရော�ာက််ပါါသည််။
y

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�သည်် သာာမန််ဥပဒေ�ေများ��းအားး� ပြ�င််ဆင််ရသည််ထက်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�း
သမား�းများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ မူူဝါါဒအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းအတိုု�င်းး� လိုု�က််ပါါပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စရာာ မရှိိ�သည့််�အတွွက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းမည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�သည်် လွှှတ််တော်�်�မှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််� တရား�းဥပဒေ�ေများ��းထက်် ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�သည််။
y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့�၏ မူူဝါါဒ အနှှစ််သာာရပိုု�င်းး�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းလာာနိုု�င််

စရာာရှိိ�ပြီး�း�၊ တရား�းရုံးး��များ��းတွွင််လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းသည့််�

စီီရင််ချျက််များ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုု�င််စရာာလည်းး� ရှိိ�လာာသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�းနိုု�င််သည့််�အတွွက်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့�အပြ�င််
ဥပဒေ�ေပြု�ု အမတ််များ��းကပါါ ယင်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� အသက််ဝင််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြု�ုသဘော�ာ� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။
y

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဥပဒေ�ေရင်းး�မြ�စ််ကိုု� တစ််ခုုထက််ပိုု�၍ အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းနိုု�င််သလိုု� မတူူညီီသော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ု

သူူများ��းကိုု�လည်းး� အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းအပ််နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််

ခြ�င်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််သစ််များ��း ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် သမိုု�င်းး�ဝင််သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��း၊ သမိုု�င်းး�ဝင်် စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၏ အကျုံးး���ဝင််မှုု/အာာဏာာတည််မှုု တို့့��
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
y

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ချျမှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အားး� အထူးး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�

များ��း ပေး�းအပ််နိုု�င််သည််၊ ဥပမာာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရှုုမြ�င််ချျက််များ��းနှှင့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကော်�်�မရှှင်် သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

သို့့��မဟုုတ်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� သတ််မှှတ််ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည််။ အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််နှှင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််�

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�ဒီီဇိုု�င်းး�သည်် အလွွန််တရာာ အရေး�း�ပါါလှှသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ လက််တွေ့�့�ဘဝများ��းတွွင်် လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ရှိိ�ကာာ တုံ့့��ပြ�န််ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််

သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�း

များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မဟုုတ််သူူများ��းအပေါ်�်� မည််သို့့��ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း�

၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� မည််သို့့�� လက််ခံံတုံ့့��ပြ�န််မည််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�မည့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

စနစ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ခန့််�အပ််နိုု�င််စေ�မည့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
တာာဝန််ရှိိ�သူူခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း� ကော်�်�မရှှင််ကဲ့့�သို့့� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ကွွပ််ကဲဲရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အပစ််ပယ််ခံံအုုပ််စုုများ��း တရား�းမျှှတမှုု ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေရန်် နယ််ပယ််ကျျယ််
ပြ�န့််�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��သည်် တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အစီီအမံံ၏ သာာဓကများ��းပင််ဖြ�စ််သည််။

y

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အစိုးး��ရအဆင့််�သစ််များ��း၊ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�အတွွက်် အရင်းး�မြ�စ််သစ််များ��းနှှင့််�

နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� နယ််မြေ�ေပိုု�င်းး�ခြား��းမှုုအသစ််များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၊
ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� မိိမိိဘာာသာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းသည််။
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ဥပမာာ နိုု�င််ငံံနယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��း သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဝိသေ��ေသ၊ အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေတွွင််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�
ကတိိကဝတ််ပြု�ု

တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��မှှတစ််ဆင့််�

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု

မရှိစေ���ေရေး�းတို့့��ကိုု�

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�နိုု�င််ပါါသည််။

ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ခြ�င်းး�တို့့��မှှတစ််ဆင့််� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာသော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ပြု�ုသည့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု�

တွေ့�့�ရလေ့�့� ရှိိ�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း ရှိိ�တတ််သည့််�အလျော��ာ�က်် ယင်းး�သို့့��သော�ာ ဆက််ဆံံခဲ့့�မှုုများ��းကိုု�

ပြ�န််လည််ကုုစား�းသည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း�
၎င်းး�တို့့��အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အတိိတ််

မှှ တရား�းမမျှှတမှုု၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� ပစ််ပယ််မှုုတို့့� နော�ာင််အနာာဂတ််တွွင်် ထပ််မံံပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရန်် ကာာ

ကွွယ််တားး�ဆီးး�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထိုု�သို့့�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အစီီအမံံများ��း

ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�မှှသာာ မျှှတမှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူတို့့�ကိုု� တစိုု�က််မတ််မတ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း

တို့့��တွွင်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပေ�လိိမ့််�မည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း လူူနည်းး�စုုများ��းအဖြ�စ််ရှိိ�
နေ�သော�ာ

နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�ဖြ�င့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ု ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရန််အတွွက်် စီီမံံကိိန်းး�များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�
သည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွင်းး� သီးး�ခြား��းလူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ််နေ�ထိုု�င််ရင်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််လာာကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် တန်းး�တူူ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအဖြ�စ်် မျှှမျှှတတ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။

၁.၂။ အခြေ�ေခံံဥပဒေေပါါ ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�ကိုု�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� အရေး�းပါါ၍ မည််
သည့််�အချိိ�န််တွွင်် အသုံးး��ချျသင့််�သနည်းး�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� နယ််ပယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� ထိိစပ််နေ�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဖြ�င့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� မတူူညီီသော�ာနယ််ပယ််အများ��းအပြား�း�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််၊ ဥပမာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၌

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု၊ မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�း
များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ� မေး�းမြ�န်းး�စစ််ဆေး�း၍ မရနိုု�င််ပေ�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အားး� ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််�

ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� များ��းစွာာ�သော�ာ သက််ဆိုု�င််ရာာနယ််ပယ််များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက််

အတွွင်းး�ကျျကျျ စိိတ််ဖြာ�ာပိုု�င်းး�ခြား��းရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ထိုု�သို့့� စိိတ််ဖြာ�ာပိုု�င်းး�ခြား��းရန််အတွွက််
မူူဘော�ာင််နှှင့််� နည်းး�နာာတို့့��ကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ

ခြ�င်းး�ကိုု� အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ သက််တမ်းး�အချိိ�န်် မည််မျှှရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် ယခုုအခါါ ‘ရေ�ရှှည်် ချဲ့့��ထွွင််ဆော�ာင််ရွွက််ရပြီး�း� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�

သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ဖွွင့််�ဆိုု� သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ အဆိုု�ပါါဖြ�စ််စဉ််သည်် ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုသာာမဟုုတ််ဘဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပုံံ�ဖော်�်�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�ကာာ [၎င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင််] ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�အတွွက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��း ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� တရား�းဝင််သက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည်် (Bockenforde, Hedling and Wahiu 2011: 2)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံသားး�

များ��းသည်် မိိမိိတို့့��နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ၎င်းး�သည်် မိိမိိတို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� မည််မျှှ

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသည််ကိုု� နား�းလည််ရန််မှာာ� အမြဲ�ဲတစေ�ေ အလွွန််အရေး�း�ပါါပြီး�း� ဤသို့့��နား�းလည််ခြ�င်းး�သည််

အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၌ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််မှုုရှိိ�ရန််အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံတစ််ရပ််ကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ကာာ
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� အချို့့���သော�ာ
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အတွွက််ပါါ လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းနိုု�င််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကျျင့််�သုံးး��မှှသာာလျှှင်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွက်် လက််တွေ့�့�အမှှန််

တရား�းအဖြ�စ်် ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််နှှင့််�အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရာာတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�သီးး�သန့််�ကိုု�

သာာ ဖတ််ရှုုသုံးး��သပ််၍ မရပေ�ေ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အမှှန််တရား�းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင််

အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ကျျရှုံးး��ခဲ့့�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�ပါါ

စစ််ဆေး�းသုံးး��သပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�းနည်းး�လမ်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�သူူများ��းကိုု�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််

ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ�

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက််

လမ်းး�ခင်းး�ပြ�င််ဆင််

ပေး�းသည််။ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု� နက််နဲဲစွာာ� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် လမ်းး�ညွှှန််

ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၏ အတိုု�င်းး�အတာာ နယ််ပယ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပေး�း
ခြ�င်းး�၊ ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အထများ��းအကြော��ာ�င်းး� အသိပေး��း�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�း

ချျက််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််နိုု�င််စေ�ရန်် ထော�ာက််ကူူပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�းနည်းး�လမ်းး�က လမ်းး�ခင်းး�ပြ�င််ဆင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််သည့််�အချျက််များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

သတ််မှှတ််ထားး�သည််ကိုု� သိိရှိိ�ပါါက ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�သူူများ��းသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
သူူများ��း၏ အမူူအကျျင့််�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာနိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�

လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပေး�းနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် သင့််�လျော်�်��

သော�ာ နယ််ပယ််များ��းကိုု�သာာမက ရေ�ရှှည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံတည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ကိုု�က််ညီီအဆင််ပြေ�ေမည့််�
သာာမန််ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ နယ််ပယ််များ��းကိုု�ပါါ အတည််ပြု�ုဖော်�်�ထုုတ််ရန််အတွွက််

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဆိုု�လိုု�ရင်းး�မှာာ� ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအပိုု�င်းး�၌
မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��

ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် မဟုုတ််ဘဲဲ ဥပဒေ�ေအသစ်် သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒအသစ််ကိုု� ချျမှှတ််ရန််အတွွက်် ကြံ�ံဆစဉ်းး�စား�းသင့််�သည့််� ထော�ာက််
ပြ�ချျက််မျိုး�း�� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အတွွက်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၏ မူူဘော�ာင်် ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသည််နှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ပြ�ည််သူူများ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�သည််လည်းး� ပါါဝင််လာာပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ စင််စစ််အားး�ဖြ�င့််� ယင်းး�သို့့�� ပါါဝင််

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�ပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််၏ တရား�းဝင််မှုုဟုု ယူူဆလာာကြ�သည််။ ယခင််ကမူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဟူူသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု မပါါဝင််ဘဲဲ အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းက ဦးးစီးး�ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယခုုအခါါတွွင်် အတိုု�င်းး�အတာာအသီးး�သီးး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ဖြ�စ််လာာသည််။

ထိုု�သို့့�သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််

နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် အရေး�း�ပါါသော�ာကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ပါါသည််။ ပြ�ည််သူူများ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအပြ�င််
အဓိိက ဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််နား�းလည််စေ�ရန်် ပညာာပေး�းရပါါမည််။ ဤတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််တွွင််လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံံသားး�

များ��း ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�လိုု�သည့််�အချျက််များ��း ပါါဝင််စေ�ရန်် အလို့့��ငှာာ� တရား�းဝင်် ပြ�ည််သူ့့�နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ရေး�း ယန္တတရား�းများ��း ထားး�ရှိိ�ရပါါ
မည််။ ဤတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး� သို့့��မဟုုတ်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုက လက််ခံံမဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ကန့််�ကွွက််

မဲဲ ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�များ��းကိုု� အများ��းဆုံးး�� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ရေး�းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

နည်းး�ကျျ ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းသည့််� အဆိုု�ပါါ ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဌာာန

များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုအတွွက်် နေ�ရာာပိုု�ပေး�းလာာနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရေး�းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရှေ့�့�နေ�များ��း၊ ရာာထူးး�ကြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�းများ��းအတွွက််သာာ မဟုုတ််
ဘဲဲ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� မည််သို့့�� ရေး�းဆွဲဲ�မည််၊ မည််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါဝင််ရမည််နှှင့််� မည််သို့့��
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��ရမည််တို့့��ကိုု� ပြော��ာပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပါါသည််။ ဤရပိုု�င််ခွွင့််�အတွွက်် ဘွဲ့့��ဒီီဂရီီ၊ နိုု�င််ငံံရေး�း အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�၊ လူူမှုု
အဆင့််�အတန်းး�တို့့�� မလိုု�အပ််ပါါ။

ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
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ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဝင််များ��း၊ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပညာာရေး�းအသိုု�င်းး�အဝန်းး�ဝင််များ��း၊ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််

များ��းအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းပြီး�း�

ဖြ�စ််သည််။ ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် ‘နိုု�င််ငံံသားး�’ ဟူူသည့််� ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု�
ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ရန််နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�နား�းလည််၍ အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု� ဖန််တီးး�ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�ချျင်းး� စုံံ�မက််သူူများ��း၊ အမျိုး�း��သားး�ချျင်းး� စုံံ�မက််သူူများ��း၊
လိိင််နှှစ််မျိုး�း��လုံးး�� စုံံ�မက််သူူများ��း၊ လိိင််ခွဲဲ�စိိတ််ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�သူူများ��းနှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�လိိင််ရှိိ�သူူများ��း (LGBTI)၊ ဘာာသာာရေး�းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူနည်းး�စုုများ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအဆင့််�အတန်းး� နိိမ့််�ပါးး�သူူများ��းကဲ့့�သို့့�� ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံ အုုပ််စုုများ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ဖန််တီးး�ပေး�းသည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� အသုံးး��ချျ၍ ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရန််အတွွက််

အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�အားး�

ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ�လည်းး� ဤအုုပ််စုုများ��းတွွင်် အပါါအဝင််ဖြ�စ််ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟူူသည်် နိုု�င််ငံံ

တစ််နိုု�င််ငံံ၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းမှုုရှိိ�ကာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�း၍ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�

ပေး�းမည့််� ကတိိကဝတ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� အရေး�း�ပါါသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� အနာာဂတ််တွွင််လည်းး� ဤကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�

နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�အတွွက်် တွွန်းး�တိုု�က််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ ယန္တတရား�းတစ််ရပ််လည်းး�

ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အရေး�း�ကိိစ္စစတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၏ အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည့််� စွွမ်းး�ရည််ကိုု�

အသုံးး��ချျပါါက အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� သဘော�ာ�တူူဆော�ာင််ရွွက််သည့််� စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းနှှင့််� အသွွင််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုရှိရေး���း� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအပေါ်�်�တွွင််လည်းး� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း�

နိုု�င််ငံံတော်�်�တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ကာာ လူူမှုုပဋိိညာာဉ််ကိုု� ပိုု�မိုု�ခန့််�ခိုု�င််စေ�နိုု�င််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� အစီီအစဉ််များ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး�လုံးး��တွွင််
တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�

အထူးး�သဖြ�င့််�

ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပါါဝင််ပြီး�း�

ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင််

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၌

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

မပျျက််မကွွက်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အစီီအမံံများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သင့််�ပြီး�း�
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� ပွွင့််�လင်းး�ရိုးး��သားး�စွာာ� ရယူူရန််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းပါါဝင််ကာာ လွှှမ်းး�မိုးး��ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၌ ပြ�ည််သူူလူူထုု ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််လည်းး� ဖြ�စ််သည်် (APF and OHCHR 2013: 22)။ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� လေး�းစား�းမှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းမည့််�

ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းအားး� ကိုု�ယ််တိုု�င််ပြု�ုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပေး�းအပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ အထူးး�အစီီရင််ခံံစာာတင််သွွင်းး�သူူက ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု အော�ာင််မြ�င််နေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�း

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကြ�သည််’ ဟုု တင််ပြ�ထားး�သည််
(United Nations 2006: para. 15)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တွွင််

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�သည််

ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျသော��ာ�

ရပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�စ််

သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုအပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််မှာာ�မူူ

လူူအများ��းအပြား�း�အတွွက်် နား�းလည််နိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲနေ�ဆဲဲပင််ဖြ�စ််ကာာ အထူးး�သဖြ�င့််� သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
မှုုကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းခဲ့့�ရသူူများ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ခက််ခဲဲနက််နဲဲသော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း

အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၏ ထိရော��ာ�က််မှုုနှှင့််� အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�မှှန်းး�ဆရန််
အတွွက််လည်းး� ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််။ လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ အဆိုု�ပြု�ုမူူကြ�မ်းး�များ��းနှှင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််

မည့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေများ��းကိုု� စစ််ဆေး�းလေ့�့လာာရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုမည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းမရှိိ�ဘဲဲ အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာသူူ မဟုုတ််

သူူများ��းသည်် လက််ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် ခိုု�င််မာာကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အားး�ဖြ�ည့််�ပါါဝင််မှုုကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ရန်် လွွယ််ကူူမည််မဟုုတ််ပေ�။ ဤ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းရန်် ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ဖန််တီးး�ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််� အခွွင့််�အရေး�း�ရရှိိ�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�နိုု�င််ရန််နှှင့််� ပါါဝင််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််လည်းး� ရည််ရွွယ််သည််။
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၂.၁။ အဖွင့်မိတ်ဆက်
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ အဖွဲ့့��လိုု�က််ဖြ�စ််စေ� ဤ

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�ကိုု� အဖွဲ့့��လိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မူူကြ�မ်းး�၏ အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််၊ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံရှိိ� အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ခုု၏ နက််နဲဲမှုုနယ််ပယ််၊

အရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� သာာမန််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� စသည််တို့့��ကဲ့့�သို့့� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း

အကြော��ာ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းသည်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�၏ မိိတ္တူူ�ကိုု� လိုု�အပ််သည််။ အဓိိကကျျပြီး�း� သက််ဆိုု�င််မှုုရှိသော����ာ ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

လည်းး� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််ပါါက အထော��ာက််အကူူရမည််ဖြ�စ််ကာာ မရယူူနိုု�င််ပါါက ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�၏ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�
လုုပ််ငန်းး�များ��းအပိုု�င်းး�တွွင်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာသုုတေ�သနကိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� လုုပ််ငန်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုသူူက

ထည့််�သွွင်းး� မှှတ််သားး�ထားး�နိုု�င််သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�တွွင်် မေး�းခွွန်းး� ၃၄ ခုု ပါါဝင််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အများ��းစုု၌ ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကဏ္ဍ ၈ ခုုခွဲဲ�ကာာ ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််။ ဤမေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� UNDRIP ၊ ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ နှှင့််� အခြား��း အဓိိကကျသော��ာ� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းမှှ ထုုတ််နုုတ််ရယူူထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� လိုု�အပ််သလိုု� ပြ�င််ဆင််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်် ဒီီဇိုု�င်းး�

ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မူူကြ�မ်းး�ကိုု� ဘက််စုံံ�ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန််အတွွက််

မေး�းခွွန်းး�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� သီးး�ခြား��းအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�သာာ အလေး�း�ပေး�း ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သော�ာ ကဏ္ဍရှှစ််ခုုမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််သည်် ၁။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၃။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��း

၂။

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု တိုု�က််ဖျျက််ပိုု�င််ခွွင့််�

၄။	ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�

၅။	ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
၆။	မြေ�ေယာာ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

၇။	ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�
၈။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�၏ ပုံံ�စံံနှှင့််� ကဏ္ဍတစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ မေး�းခွွန်းး� အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု� နား�းလည််ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုလုံးး��ကိုု�

အကြ�မ်းး�ဖျျဉ်းး�ဖတ််ရှုုရန်် (သို့့��မဟုုတ်် အနည်းး�ဆုံးး�� မေး�းခွွန်းး�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ရှေး�း�ဦးးစွာာ� ဖတ််ရှုုရန််) အကြံ�ံပြု�ုပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက််

အသုံးး��ပြု�ုသူူအနေ�ေဖြ�င့််� မေး�းခွွန်းး�အားး�လုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���ကိုု�သာာ ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည််။

အလားး�တူူပင်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�၏ စီီစဉ််ရေး�းသားး�ထားး�ပုံံ�ကိုု� ဖတ််ရှုု၍ တကျွွမ်းး�

တဝင််ရှိစေ���ေရန်် လေ့�့လာာထားး�သင့််�ပါါသည််။ စီီစဉ််ရေး�းသားး�ထားး�ပုံံ�ကိုု� နား�းလည််ရန််အတွွက်် အခန်းး�ကြီး�း�၊ အခန်းး�ငယ်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းကိုု�

ဂရုုပြု�ုလေ့�့လာာပါါ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�စဉ််ခွဲဲ� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�စဉ််ခွဲဲ�အော�ာက််တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုလုံးး��တွွင််လည်းး� ဟိုု�တစ််စ သည််တစ််စ တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။

၂.၂။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အချျက််နှှစ််ချျက််ကိုု� မှှတ််သားး�ရန်် လိုု�ပါါသည််။

၁။	ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� မေး�းခွွန်းး�များ��း၏ ရှေ့�့�နော�ာက််အစီီအစဉ််သည်် ပြ�ဿနာာ၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� လိုု�က််၍ စီီစဉ််နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း စီီစဉ််ရေး�းသားး�မှုုပုံံ�စံံသည်် တစ််ခုုနှှင့််� တစ််ခုု ကွာာ�ခြား��းသည််ကိုု� သိိရှိိ�ထားး�သည့််�
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အလျော��ာ�က်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််၏ ယေ�ဘုုယျျ အသွားး��အလာာနှှင့််� ကိုု�က််

ညီီစေ�ရန်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််။ ကနဦးးမေး�းခွွန်းး�အချို့့���ကိုု� အခြား��း သက််ဆိုု�င််ရာာမေး�းခွွန်းး�များ��းအတွွက်် ‘အခြေ�ေ�ခံံမေး�းခွွန်းး�
များ��း’ အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််၊ ဥပမာာ မေး�းခွွန်းး� ၁ ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ခွွင့််�အားး�

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� သီးး�ခြား��းဝိသေ��ေသပြု�ုခြ�င်းး�၊ အသိိအမှှတ််

ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�’ ဟူူသည့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင်် အဖြေ�ေ�သည်် အကယ််၍ ‘မရှိိ�ပါါ’ ဖြ�စ််ပြီး�း�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��မရှိိ�ပါါက

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ပါါ အခြား��းမေး�းခွွန်းး�များ��းအတွွက်် အဖြေ�ေ�သည််လည်းး� ‘မရှိိ�ပါါ’ ဟူူ၍သာာ ဖြ�စ််ရပါါမည််။

၂။	များ��းစွာာ�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းနှှင့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းသည်် အပြ�န််အလှှန်် ဆက််စပ််နေ�ကြ�သည််။ ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းကိုု� ကဏ္ဍ

များ��းနှှင့််� မေး�းခွွန်းး�များ��းအဖြ�စ်် ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�သော်�်�လည်းး� ဤသည််မှာာ� အဆိုု�ပါါ ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းသည်် အပြ�န််အလှှန်် ဆက််စပ််
နေ�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ငြ�င်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ အသုံးး��ပြု�ုသူူက ဤအချျက််ကိုု� မှှတ််သားး�ထားး�သင့််�သည််။ ဥပမာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််�

တရား�းစီီရင််ရေး�းအပါါအဝင်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနှှင့််�ပတ််သက််သည့််� အခြား��းသော�ာ

မေး�းခွွန်းး�များ��း (ဥပမာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� မပျျက််မကွွက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊မရှိိ�)

အတွွက်် အဖြေ�ေ�ပေး�းရန်် စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် အထူးး�အစီီအမံံများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� မေး�းခွွန်းး� ၅ သည်် အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ�မေး�းခွွန်းး�

ပင်် ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ��းမှာာ�မူူ အခြား��းသော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� နှီးး��နွှှယ််ဆက််စပ််နေ�သည််၊ ဥပမာာ
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ဖြ�စ််သည််။

ကဏ္ဍများ��း၊ မေး�းခွွန်းး�များ��းနှှင့််� ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��း
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအလိုု�က်် ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�သည့််� ကဏ္ဍရှှစ််ခုုအနက်် တစ််ခုုစီီတွွင်် မေး�းခွွန်းး�တစ််စုံံ�စီီ ပါါဝင််ပြီး�း�
မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုစီီသည်် ကဏ္ဍပါါအကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုကိုု� ဦးးတည််

မေး�းမြ�န်းး�သည််။ မေး�းခွွန်းး�အော�ာက််ရှိိ� ‘ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််’ ဟုု ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််ထားး�သည့််� နေ�ရာာတွွင်် မေး�းခွွန်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအကြား�း� သက််ဆိုု�င််မှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရှုုထော�ာင့််�မှှ အသေး�း�စိိတ််ရှှင်းး�ပြ�ပြီး�း� ထည့််�သွွင်းး�

ပေး�းထားး�သည့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက််သာာဓကများ��းကိုု� ဖတ််ရှုုရန််အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းထားး�သည်် (အော�ာက််တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ)။

အသုံးး��ပြု�ုသူူသည်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််ပါါ မည််သည့််�စကားး�ရပ််ကိုု�မဆိုု� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််နား�းလည််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းနှှင့််�
သဘော�ာ�တရား�းများ��းအကြော��ာ�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အခန်းး� ၃ ကိုု� ဖတ််ရှုုလေ့�့လာာနိုု�င််သည််။ ဤစာာစော�ာင််၏ အဆုံးး��သတ််မှှ ဆက််လက််
ဖတ််ရှုုလေ့�့လာာရန်် အပိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� အသုံးး��ဝင််မည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၏ လင့််�ခ််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ‘ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ’ ဖြေ�ေဆိုု�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�မေး�းမြ�န်းး�ထားး�ကာာ ပထမအကြိ�ိမ်် ဖြေ�ေဆိုု�ရာာတွွင်် ထိုု�သို့့�အဖြေ�ေ�ကိုု�

သာာ ပေး�းအပ််သင့််�သော်�်�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုသူူအနေ�ေဖြ�င့််� စိိတ််ဖြာ�ာပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�ကိုု� ၎င်းး�အဆင့််�တွွင််သာာ မရပ််တန့််�သင့််�ပါါ။ ဥပမာာ မေး�းခွွန်းး�

၁ ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�အားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� သီးး�ခြား��း ဝိသေ��ေသပြု�ုခြ�င်းး�၊ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�’ ဟူူ

သည့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင်် ကနဦးးအဖြေ�ေ�သည်် ‘မရှိိ�ပါါ’ ဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အဖြေ�ေ�အပြ�ည့််�အစုံံ�မှာာ�မူူ ‘မရှိိ�ပါါ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�

သီးး�ခြား��း

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ််

သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�

မပါါရှိိ�ပါါ၊

သို့့��ရာာတွွင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� ပါါရှိိ�သည််’ ဟုု ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ဤ အဖြေ�ေ�အပြ�ည့််�အစုံံ�ကြော��ာင့််� အသုံးး��ပြု�ုသူူသည််
အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််တစ််ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည်် (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုကိုု� ကနဦးးအမှှတ််အဖြ�စ်် မှှတ််ယူူကာာ ပိုု�မိုု�၍ တိိကျသော��ာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�

လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််)။ အခြား��းအဖြေ�ေ�တစ််ခုုမှာာ� ‘ရှိိ�သည််’ ဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အဖြေ�ေ�အပြ�ည့််�အစုံံ�မှာာ�မူူ ‘ရှိိ�သည််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� မ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါ’ ဟုု ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ အဖြေ�ေ�နှှင့််� အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း အပိုု�င်းး�တွွင်် မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ကာာ

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�း အစီီအမံံများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��း အပိုု�င်းး�တွွင်် အကျျယ််တဝင့််�
ဖော်�်�ပြ�ရေး�းသားး�နိုု�င််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် သာာဓကများ��း
မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ� ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််အပိုု�င်းး�၏ အော�ာက််တွွင်် အရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အထအဖြ�စ််

သတ််မှှတ််နိုု�င််သည့််� သာာဓကများ��းအဖြ�စ်် နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းမှှ

သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဇယားး�တစ််ခုုပါါရှိိ�သည််။ ပထမဇယားး�တိုု�င််တွွင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�၏
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ခေါ�ါင်းး�စဉ််၊ မူူလနိုု�င််ငံံနှှင့််� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာသည့််�ရက််စွဲဲ�တို့့� ပါါဝင််သည််။2 ဒုုတိိယဇယားး�တိုု�င််တွွင်် သာာဓကပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််၏ အပိုု�ဒ််

အမှှတ်် (နှှင့််� အချို့့���နေ�ရာာများ��းတွွင်် အခန်းး�နှှင့််� အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� သို့့��မဟုုတ်် အပိုု�ဒ််ခွဲဲ�) ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ တတိိယဇယားး�တိုု�င််တွွင်် သာာဓက

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� စတုုတ္ထထဇယားး�တိုု�င််တွွင်် အဆိုု�ပါါသာာဓကကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရခြ�င်းး�၏ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�

နှှင့််� သရုုပ််ပြ�လိုု�သည့််� အချျက််တို့့��ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

စံံသတ််မှှတ််ချျက််နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် သာာဓကများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာနှှင့််� အခြား��း နိုု�င််ငံံများ��းသည််

အဆိုု�ပါါအရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းအားး� မည််သို့့�� ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲသည််ကိုု�
နား�းလည််စေ�ရန််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််၍ ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ပါါ။ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��

ခြ�င်းး�ကိုု� စီီစဉ််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ကြံ�ံဆတွေး�း��တော�ာမှုု ရင်းး�မြ�စ််များ��းအဖြ�စ်် ဤသာာဓကများ��းအားး� အသုံးး��ချျနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အကြံ�ံပြု�ုချျက််

များ��း မဟုုတ််သည််ကိုု� သတိိချျပ််ပါါ။ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု မရှိစေ���ေရေး�းကဲ့့�သို့့�� အချို့့���အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းတွွင်် ဘုံံ�တူူညီီမှုုများ��း ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� အချို့့���

သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းအတွွက်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� သာာဓကများ��းအရ ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� သို့့��မဟုုတ်် ပေါ်�်ထွွက််

လာာမည့််� အရိိပ််အယော��ာင််ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် သီးး�သန့််�ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း�

အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� ပြု�ုမည််၊ မပြု�ုမည်် (နှှင့််� မည််သို့့��ပြု�ုမည််) ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံ၏

ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််နှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််သည််။

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��း
အော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် ‘တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း’ နှှင့််� ‘ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��း’ ဟုု ခေါ�ါင်းး�စဉ််တပ််ထားး�သည့််� ဇယားး�ကွွက်် အလွွတ််နှှစ််ခုု

ပါါဝင််သည််။ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းသည်် မေး�းခွွန်းး�အတွွက်် အဖြေ�ေ�ကိုု� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ နှှင့််� အသေး�း�စိိတ််များ��း) ရေး�းသားး�ဖြေ�ေဆိုု�ရန််ဖြ�စ််ပြီး�း�

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��းသည််

လိုု�အပ််ပါါက

ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််မည့််�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အကျျယ််တဝင့််� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန််ဖြ�စ််သည််။

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ပါါ သက််ဆိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််(များ��း)ကိုု� အတည််ပြု�ုပြီး�း�ပါါက တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း အပိုု�င်းး�

တွွင်် ဖြေ�ေဆိုု�၍ အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််(များ��း)၏ စာာသားး�အပါါအဝင််ကိုု� မှှတ််သားး�ပါါ။ ရှေ့�့�နော�ာက််မကိုု�က််ညီီသော�ာ

သို့့��မဟုုတ်် ဆန့််�ကျျင််နေ�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါရှိိ�ပါါက ၎င်းး�တို့့��ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း အပိုု�င်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�မှှတ််သားး�သင့််�

သည််။ မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုစီီတွွင်် မေး�းမြ�န်းး�ထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ (များ��း) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ပြု�ု

သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာအားး� စိိတ််ဖြာ�ာချျက််နှှင့််� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာသည့််� နိုု�င််ငံံတွွင်် အဆိုု�ပါါအရေး�း�ကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� သီးး�ခြား��းအခက််အခဲဲများ��းကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သင့််�သည််။ အဖြေ�ေ�အပြ�ည့််�အစုံံ�
ကိုု� ‘ရှိိ�သည််၊ မရှိိ�ပါါ’ နှှင့််� စတင််၍ ထို့့��နော�ာက််တွွင်် (က) ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုပြု�ုသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ပါါ

သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၊ (ခ) နိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေပြ�င််အနေ�ေအထားး�ရှိိ� အရေး�း�ပြ�ဿနာာနှှင့််� သက််ဆိုု�င််
သည့််� မည််သည့််�သတင်းး�အချျက််အလက််မဆိုု�၊ (ဂ) ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုပြု�ုသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ချျက််အားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သာာဓကများ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတကာာစံံသတ််မှှတ််

ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ဖြေ�ေဆိုု�သင့််�သည််။

အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��အပိုု�င်းး�မှာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��း ဖြ�စ််သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

စာာသားး�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ရန််အတွွက်် အထော��ာက််အထားး� အခြေ�ေ�ပြု�ု အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� ဤအပိုု�င်းး�တွွင််

အသေး�း�စိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီသည့််� အသုံးး��အနှုုန်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း၊

အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းမှှ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာထားး�သည့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််သည့််� အခြား��း

သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အဆိုု�ပြု�ုတင််ပြ�ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အကြံ�ံပြု�ုချျက်် တင််ပြ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း

နှှင့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��းတွွင်် စာာချုု�ပ််ဝင််အဖြ�စ်် သဘော�ာ�တူူပါါဝင််ထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံများ��းကိုု� အဆိုု�ပါါ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းအားး� လိုု�က််နာာမှုု

ရှိစေ���ေရန်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�

မဟုုတ််ပါါကလည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��းအပိုု�င်းး�တွွင်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�အားး� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အရပ််ဘက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��းနှှင့််� မီီဒီီယာာဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းကဲ့့�သို့့�� အခြား��းသော�ာ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��း ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းလည်းး�
2

ဥပမာာ ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အချိိ�န််မှှစ၍ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��း အများ��းအပြား�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�
ကိုု� ၁၉၈၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�တွွင်် ‘ဘရာာဇီးး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ၁၉၈၈’ ဟုု ရည််ညွှှန်းး�
ဖော်�်�ပြ�သည််။ ထုုတ််နုုတ််ဖော်�်�ပြ�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�သည်် လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�သော�ာ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��းအတိုု�င်းး� ပါါရှိိ�
သော်�်�လည်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�မူူလရက််စွဲဲ�အတိုု�င်းး� ဆက််လက််ရည််ညွှှန်းး�အသုံးး��ပြု�ုဆဲဲဖြ�စ််သည််။

20

များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ ရေ�ဒီီယိုု�ကမ််ပိိန်းး�များ��း၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုသည်် လူူမှုု အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််သည််

ကိုု� စုံံ�စမ်းး�လေ့�့လာာရန်် သုုတေ�သနစီီမံံချျက််များ��း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အလို့့��ငှာာ�
နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�အော�ာက်် တာာဝန််ရှိိ�သူူအရာာရှိိ�များ��းကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�ရန််အတွွက်် ဦးးတည််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၊ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အစိုးး��ရ၏ကတိိကဝတ််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဆန်းး�သစ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု�

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။

မေး�းခွွန်းး�စာာရင်းး�ပါါ မည််သည့််�မေး�းခွွန်းး�နှှင့််�မျှှ မသက််ဆိုု�င််လျှှင််ပင်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မူူ

ကြ�မ်းး�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မည််သို့့��မဆိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�လည်းး�

ရှာာ�ဖွေ�ေသင့််�သည််။ ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ပါါက အသုံးး��ပြု�ုသူူသည်် မှှတ််သားး�၍ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��း နှှင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�

လုုပ််ငန်းး�များ��းအပိုု�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြီး�း�မြော��ာက််အော�ာင်် ဖြေ�ေဆိုု�ရာာတွွင်် အဆိုု�ပါါပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ရန််

သို့့��မဟုုတ်် ဖယ််ရှား��းရန််အတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သင့််�သည််။

၂.၃။ ဤနည်းး�လမ်းး�အားး� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရ
မည့််� အဓိိကအချျက််များ�း�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဖတ််ရှုုခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာ၊ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�တို့့�� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းပြီး�း�
မတူူညီီသော�ာ အစိုးး��ရစနစ််များ��းနှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�တည််ထော�ာင််မှုုများ��းအားး� စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�ပုံံ�များ��း
လည်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ ဤသို့့��ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�သည်် မတူူညီီသော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ထင််ဟပ််ညွှှန်းး�ဆိုု�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� သာာဓက

အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ သက််တမ်းး� (ဥပမာာ သက််တမ်းး�ပိုု�မိုု�ရှှည််ကြာ�ာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််

အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�တိုု�တော�ာင်းး�ပြီး�း� အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�မှုု နည်းး�ပါးး�သည််)၊ နိုု�င််ငံံ၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အစဉ််အလာာနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဓလေ့�့�များ��းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််မှုု (ဥပမာာ ကိုု�လိုု�နီီဆိုု�င််ရာာ အတိိတ််သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��း) နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း၏ ရလဒ််များ��း (ဥပမာာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူလူူထုုထော�ာက််ခံံမှုုမြ�င့််�မား�းသော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�၍) ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မတူူညီီသော�ာ ခေ�တ််ကာာလများ��း သို့့��မဟုုတ််
ဖြ�စ််ရပ််ကြီး�း�များ��းတွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအကြား�း� တူူညီီသည့််� အချို့့���သော�ာအချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ထုုတ််

တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််လွွန််ခေ�တ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�သည်် လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းရန်် ချဲ့့��ထွွင််ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၀၀ ခုုနှှစ််မှှစတင််၍ ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအားး�လုံးး��တွွင်် လိိင်် သို့့��မဟုုတ်် ဂျျန််ဒါါ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�အတွွက်် အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ အာာမခံံ

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််သည်် အတိိတ််ကာာလ၌ မည််သို့့��လည််ပတ််

ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည်် သို့့��မဟုုတ်် အနာာဂတ််တွွင်် မည််သို့့�� လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််မည််ကိုု� နား�းလည််ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််လုံးး��ကိုု�

တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ခြုံ�ံ�ငုံံ�ရှုုမြ�င််ကာာ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လွှှမ်းး�မိုးး��ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရာာတွွင််

(အခြား��း အချျက််များ��းအပြ�င််) တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ဝတ္တတရား�းများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��းဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အားး�လုံးး��ကိုု� အတူူတကွွ

ဆက််စပ််ဖတ််ရှုု၍ အချျင်းး�ချျင်းး�ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� နား�းလည််သိိမြ�င််နိုု�င််ရန််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� တစ််ခုုတည်းး�အဖြ�စ်် ခြုံ�ံ�ငုံံ�ရှုုမြ�င််

ကာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုစီီနှှင့််� ဥပဒေ�ေ၏ ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု�လည်းး� နား�းလည််သိိမြ�င််နိုု�င််ရန်် မဖြ�စ််မနေ�ေ လိုု�အပ််သည််။ ဥပမာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�သတ််မှှတ််သည့််� နိိဒါါန်းး� သို့့��မဟုုတ်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််
ပေး�း အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ပါါဝင််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� သီးး�ခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််

ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် အရေး�း�ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််သည့််� ဤအပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အခြား��း

အပိုု�င်းး�များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််ဖတ််ရှုုကာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၏ အန္တိိ�မရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� နား�းလည််သိိမြ�င််၍ ရည််ရွွယ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရယူူနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််
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သည်် ဥပဒေ�ေများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ဤစံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အကော��ာင််

အထည််ဖော်�်� လိုု�က််နာာဖြ�ည့််�ဆည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် အဆိုု�ပါါစံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု�ပင်် ကိုးး��ကားး�နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေပါါ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဖတ််ရှုုရာာ၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�သီးး�သန့််�ကိုု�သာာ ဖတ််ရှုုခြ�င်းး�မပြု�ုရန််

အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ထိုု�သို့့�မဖတ််ရှုုဘဲဲ တရား�းစီီရင််ရေး�း၏ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သို့့��ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ကာာ ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းထားး�သည််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� တရား�းရုံးး��တော်�်�တွွင်် ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် မည််သူ့့�ထံံ

တွွင်် အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည််၊ ဤအချျက််များ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််အတွွက်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာသည်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ပေး�း အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းကဲ့့�သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� မည််သို့့�� ချိိ�တ််ဆက််နေ�သည်် စသည််တို့့��ကိုု� တွေး�း�တော�ာဆင််ခြ�င််ရ
မည််ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� အလုံးး��စုံံ� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ဖတ််ရှုုခြ�င်းး�အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� တည််ဆော�ာက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု�လည်းး� သတိိချျပ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပေ�သည််။ ဥပမာာ အချို့့��� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�
အခြေ�ေ�ခံံရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းဖော်�်�ပြ�ချျက််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� ယင်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�သည့််� လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််၊ အချို့့���ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် မြေ�ေယာာ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကဲ့့�သို့့��

မတူူညီီသော�ာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

ဥပဒေ�ေပါါ

သက််ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍများ��းတွွင််

ပိုု�မိုု�

အကျျယ််တဝင့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တစ််ခါါတရံံတွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ထားး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အပိုု�ဒ််များ��း

ကိုု� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� အချို့့���တွွင််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ‘အားး�လုံးး��အပေါ်�်�သက််ရော�ာက််သော�ာ’ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််
ခုုကိုု�သာာ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် အဓိိက အခွွင့််�အရေး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လိုု�အပ််သည််ဟုု အတိိအလင်းး�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� (ယင်းး�တို့့��ကိုု� တစ််ခါါတရံံ ‘နည်းး�ဥပဒေ�ေ’ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဟုု သတ််မှှတ််ခေါ်�်ဆိုု�သည််) ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ကာာကွွယ််

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းမည့််� နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဖြ�စ််သည််။

အထူးး�သဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အပိုု�ဒ််တစ််ပိုု�ဒ််

တွွင််သာာ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် သို့့��မဟုုတ်် အပိုု�ဒ််များ��းစွာာ�တွွင်် ခွဲဲ�၍ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မည််မျှှ ယေ�ဘုုယျျဆန််

ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�သီးး�ခြား��း ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (နှှင့််� ကန့််�သတ််ချျက််များ��း ရှိိ�သည််၊ မရှိိ�သည်် နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဟန််ချျက််ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�သည််၊ မရှိိ�သည််) ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံ၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ တစ််နေ�ရာာတွွင််သာာ ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�
‘နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု မူူဘော�ာင််ကိုု� မကျော်��်��လွွန််စေ�ဘဲဲ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�က အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််’ (အခန်းး� ၂၊ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၂) ဟုု ဖော်�်�ပြ�

ထားး�သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းတွွင််

အကျျယ််တဝင့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ နိုု�င််ကာာရာာဂွာာ�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််လည်းး� အလားး�တူူပင််ဖြ�စ််ပြီး�း� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အနည်းး�ငယ်် ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (အပိုု�ဒ်် ၅)။ မက််ဆီီကိုု� (အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂က) နှှင့််� ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး� (အပိုု�ဒ််
၃၀) ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင််လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အပိုု�ဒ််တစ််ခုုတည်းး�တွွင််သာာ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� ဤအပိုု�ဒ််များ��းတွွင်် အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ရှှည််လျားး��၍ အထူးး�တိိကျျစွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

စာာရင်းး�များ��းပါါဝင််သည််။ နှိုုင်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက အီီကွေဒေါ�ါ��� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ကိုု�လံံဘီီယာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတို့့��သည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််လျှော�ာ�က်် သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ဥပမာာ ဒေ�သခံံမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏ တရား�းရုံးး��တော်�်�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ကဏ္ဍများ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�)။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� ဖတ််ရှုုရန််အတွွက်် ရှေး�း�ဦးးစွာာ� မေး�းခွွန်းး�၊ ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််�

သာာဓကပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းမှှ အဓိိက စကားး�လုံးး��များ��းနှှင့််� စကားး�စုုများ��းကိုု� မှှတ််သားး�၍ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သို့့��မဟုုတ်် မူူကြ�မ်းး�မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေပါါ။ ဥပမာာ မေး�းခွွန်းး� ၂၆ သည်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအရ ဖန််တီးး�ဖော်�်�ပြ�မှုုများ��းအားး� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ််
ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�’ ဖြ�စ််သည််။ မေး�းခွွန်းး�တွွင်် ‘ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဖော်�်�ပြ�မှုု’ နှှင့််� ‘ရိုးး��ရာာအသိိပညာာ’ စ

သည့််� အဓိိကစကားး�စုုများ��း ပါါဝင််ပြီး�း� ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််တွွင်် ‘လက််မှုုပစ္စစည်းး�များ��း’ နှှင့််� ‘သက််မွေး�း�မှုုများ��း’ အပါါအဝင်် အခြား��း ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
ရှိသော����ာ အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအားး�လုံးး��သည်် တူူညီီသော�ာ စကားး�ရပ််များ��း
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ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သည့််�အတွွက်် အဓိိကစကားး�လုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အစပြု�ု

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�စ််သည့််�တိုု�င်် အခြား��းစကားး�ရပ််များ��းကိုု�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ပါါ။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ပါါ မေး�းခွွန်းး�များ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုုတည်းး�နှှင့််�သာာ

သက််ဆိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�

မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ထားး�သင့််�သည််။ ဥပမာာ မေး�းခွွန်းး� ၈ သည်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါလျှှင်် အထွေထွေ��ေ��� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�သာာ သီးး�သန့််�အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသလားး�’ ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အပိုု�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အများ��းအပြား�း�ရှိိ�နိုု�င််သည််၊ ဥပမာာ

နိိဒါါန်းး�တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� သီးး�ခြား��း အပိုု�င်းး�တစ််ပိုု�င်းး�တွွင််ဖြ�စ််စေ� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ သက််ဆိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� မှှတ််သားး�၍

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််စေ�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�း

ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး� တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�မှှတ််သားး�ထားး�သင့််�သည််။

အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၏ နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာ
ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််

အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ရည််ရွွယ််၍ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ

နည်းး�ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���မေး�းခွွန်းး�များ��းသည်် အသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း အမြော�ာ��က််

အများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဦးးတည််မေး�းမြ�န်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အများ��းစုုသည်် စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�ပါါ အရေး�း�ပြ�ဿနာာအားး�လုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိပေ���ေ။ အလားး�တူူပင်် ဆန်းး�စစ််

လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�ပါါ အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ခုုချျင်းး�စီီသည််လည်းး� နိုု�င််ငံံတိုု�င်းး�၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�မည််
မဟုုတ််ဘဲဲ နည်းး�လမ်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�မထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသော��ာ နိုု�င််ငံံမျိုး�း��လည်းး� ရှိိ�

နိုု�င််သည််။ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မှုုရှိိ�ပြီး�း�

အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်� လေး�းစား�းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� အရာာများ��းကိုု� ကြံ�ံဆဖန််တီးး�ရန်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ချျသင့််�သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််ဆင််နိုု�င််စေ�ရန်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းသည််

မိိမိိတို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည််။ အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ခုုသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မပါါရှိိ�လျှှင််တော�ာင်် အဆိုု�ပါါပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပြီး�း� ဟုုတ််သည််၊ မဟုုတ််သည်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ သဘော�ာ�သဘာာဝအပေါ်�်� မူူတည််၍ အဆိုု�ပါါပြ�ဿနာာကိုု� သာာမန််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းမှှ စီီရင််ထုံးး��ဖြ�င့််�

ဖြ�စ််စေ� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�လမ်းး� တစ််စုံံ�တစ််ရာာဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည််ကိုု� တွေး�း�တော�ာကြံ�ံဆရန််
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အရာာရာာတိုု�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုသင့််�ပေ�။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အချို့့���အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းသည်် ပြ�ဿနာာအသစ််များ��းဟုု ထင််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�

မှာာ� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းက အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� အမြ�င််သစ််ဖြ�င့််� ရှုု
မြ�င််နိုု�င််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းလိုု�ရင်းး�ဖြ�စ််သည််၊ ဥပမာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု အမြဲ�ဲတစေ�ေ သတ််မှှတ််

ရှုုမြ�င််ခဲ့့�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� အကျျယ််ပြ�န့််�ဆုံးး�� ဆင််ခြ�င််
သုံးး��သပ််ပါါက ၎င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မဟုုတ််သည့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအကြား�း�ရှိိ� အာာဏာာ

ဆက််နွှှယ််မှုုများ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အတွွက်် တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ

နည်းး�ကိုု� တီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုုအားး� လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံ၏ ယခင််အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� မတူူညီီ

သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အစပျိုး�း��မိိတ််ဆက််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အမျိုး�း��အစား�းတစ််ရပ််

ကိုု� ပထမဦးးဆုံးး�� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််သည့််� နိုု�င််ငံံဖြ�စ််လာာကာာ ပိုု�မိုု�ဆန်းး�သစ််သော�ာ တီီထွွင််ကြံ�ံဆမှုုများ��းအတွွက်် လမ်းး�ဖော�ာက််ပေး�း
နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု လွွန််စွာာ�ကြီး�း�မား�းသည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�သာာ ဆက််နွှှယ််နေ�နိုု�င််သည််မဟုုတ််ဘဲဲ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊ မတူူညီီသော�ာ

အစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းအပေါ်�်� ကန့််�သတ််ချျက််များ��း၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကဲ့့�သို့့�� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

များ��း၊ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��းကဲ့့�သို့့�� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းသစ််များ��း ဖန််တီးး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား��းသော�ာ အရေး�း�
ပြ�ဿနာာများ��းစွာာ�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််ကာာ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ထက်် ကျော်�်��လွွန််နား�းလည််ခြ�င်းး�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��သူူများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရန်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� ဥပဒေ�ေများ��း အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�ထက််ပင််

ပိုု�မိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�ကြော��ာင်းး�

သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း�

အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�တွွင််

ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူမှုုဘဝအဆင့််�အတန်းး� ပိုု�မိုု�အားး�သာာသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

မဟုုတ််သူူများ��းအကြား�း� မညီီမျှှသည့််� အာာဏာာဆက််နွှှယ််မှုုများ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�သည်် အပါါအဝင််ဖြ�စ််ကာာ ထိုု�သို့့�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််

အတွွက်် ကြာ�ာမြ�င့််�ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ အချိိ�န််ကာာလတစ််လျှော�ာ�က်် နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� အမြ�စ််တွွယ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ခံံယူူချျက််များ��းနှှင့််�
အမူူအကျျင့််�ပုံံ�စံံသေ�များ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲပစ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။

ဤလက််တွေ့�့�အမှှန််တရား�းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု�ဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့��

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ရှုုထော�ာင့််�မှှ စိိတ််ဖြာ�ာသုံးး��သပ််
ခြ�င်းး�၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု�ဖြ�စ််စေ� ထိိခိုု�က််စေ�မည််မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

နှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� သိိမ််မွေ့�့�သွွယ််ဝိုု�က််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဂရုုပြု�ုခြ�င်းး�၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� မဟုုတ််သူူများ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည့််� အကြော��ာ�င်းး�ဇာာစ််မြ�စ််များ��းစွာာ�ရှိိ�နိုု�င််သော�ာ အခက််အခဲဲ

များ��း၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး�� ဖော်�်�ပြ�လျျက််ရှိိ�သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�နှှင့််�

ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ လက််တွေ့�့�ဘဝအရှိိ�တရား�းတို့့��အကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုတို့့�ကိုု� စနစ််တကျျ

ပိုု�င်းး�ခြား��းစိိတ််ဖြာ�ာရန််အတွွက်် နည်းး�နာာချျမှှတ််ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ လက််တွေ့�့�ဘဝအရှိိ�တရား�း

ကိုု� နက််နဲဲစွာာ� နား�းလည််သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲရှိိ�ပြီး�း� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််

နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မေး�းသင့််�မေး�းထိုု�က််သည့််� မေး�းခွွန်းး�မှှန််များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရ
သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��း၏ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ခံံများ��းနှှင့််� ယင်းး�တို့့��အားး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အသုံးး��ချျနိုု�င််မည့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ��းကိုု� ကြံ�ံဆ

ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� အထော��ာက််အကူူအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ကာာ ဖန််တီးး�
ထားး�ပါါသည််။

၂.၄။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုပြီး�း�မြော��ာက််ပါါက အသုံးး��ချျနိုုင််ပုံ
� ံ�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�သည်် စစ််ဆေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပေ�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် မည််မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ထားး�သည််ကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းစိိတ််ဖြာ�ာသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး� ကော�ာင်းး�စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ပေး�း

မည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လုုပ််ငန်းး�စာာရင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန််ကျျစွာာ� အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ရည််ရွွယ််ဖန််တီးး�ထားး�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ရရှိိ�လာာသော�ာ ရလဒ််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် မည််မျှှ အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််

ရှိိ�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံထက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု
အနက််ဖော်�်�ညွှှန်းး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အထော��ာက််အထားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ရှုုထော�ာင့််�မှှ သုံးး��သပ််၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ မူူ

ဘော�ာင််ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ရန််အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လိုု�

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�သူူအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ု၍ မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�

ရန််အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��း အပိုု�င်းး�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။3 အသုံးး��ပြု�ုသူူသည်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�
သူူ၊ ရှေ့�့�နေ�၊ သတင်းး�ထော�ာက််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူ သို့့��မဟုုတ်် စိိတ််ပါါဝင််စား�းသော�ာနိုု�င််ငံံသားး� မည််သူူပင််ဖြ�စ််စေ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ၎င်းး�ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍအပေါ်�်� တစ််စိိတ််

တစ််ပိုု�င်းး�အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ ဤမဟာာဗျူူ�ဟာာကိုု� ချျမှှတ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ယေ�ဘုုယျဖော်��်��ပြ�ရလျှှင်် အဓိိကရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းမှာာ�
3

ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�များ��းအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းရယူူရန်် Beetham et al. (၂၀၀၈၊ ၆၀-၆၇) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

24

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််သည့််� အဓိိကမှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််နှှင့််� အခြား��းသူူများ��းထံံ အသိပေး��း�ရန််ဖြ�စ််

သည််။ အဆိုု�ပါါ မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် ထိရော��ာ�က််မှုုရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဖော်�်�ထုုတ််ရေး�းသားး�ရာာတွွင်် စေ့�့စပ််စွာာ�
ဂရုုပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ဦးးတည််ဖတ််ရှုုသူူ(များ��း)၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််� ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းအားး� နား�းလည််သိိရှိိ�မှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍

ဖော်�်�ထုုတ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဦးးတည််ဖတ််ရှုုသူူများ��းကိုု� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��အစား�းသုံးး��မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား��းနိုု�င််သည်် -

၁။	နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းမှှ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၊ ဤအဖွဲ့့��များ��း
အတွွင်းး�မှှ ကော်�်�မတီီဥက္ကကဌများ��း အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ အဓိိကကဏ္ဍမှှပါါဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််

၂။

သူူများ��း၊

အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� မီီဒီီယာာ အပါါအဝင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��သူူများ��းနှှင့််� လူူထုုအမြ�င််အပေါ်�်�
လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သူူများ��း၊

၃။	ပြ�ည််သူူလူူထုု၊ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�မဟုုတ််သူူများ��း အပါါအဝင်် အထွေထွေ��ေ��� ပတ််သက််ပါါဝင််သူူများ��း။
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဤအုုပ််စုုများ��းထံံ ဝေ�မျှဖော်��်��ပြ�ရာာတွွင်် အုုပ််စုုအပေါ်�်�မူူတည််၍ လုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန်် ကွဲဲ�ပြား�း�မည််ဖြ�စ််

သော်�်�လည်းး� မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ��း၏ ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့််� အကြော��ာ�င်းး�အရာာတို့့��မှာာ�မူူ ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျကာာ တစ််သမတ််တည်းး�ဖြ�စ််

စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�မှှ ရရှိသော����ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအားး� ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််
သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအားး� အသေး�း�စိိတ်် ပိုု�င်းး�ခြား��းစိိတ််ဖြာ�ာချျက််နှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပါါဝင််သည့််� အစီီရင််ခံံစာာ

ပြု�ုစုုရေး�းသားး�ခြ�င်းး�၊ သက််ဆိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််နှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�မှှ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််

သူူများ��းထံံ တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ထုုတ််အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ

မှှတ််သားး�ဖွွယ််အချျက််များ��းကိုု� တိုု�တော�ာင်းး�စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မူူဝါါဒရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ချျက််များ��း
အားး� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီဝင််များ��းနှှင့််� မီီဒီီယာာအတွွက်် ပြု�ုစုုရေး�းသားး�ခြ�င်းး�၊ မျျက််နှာာ�စုံံ�ညီီ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သန္တတရ

အဆင့််�အစိုးး��ရနှှင့််� အတူူတကွွ တင််ဆက််ဖော်�်�ပြ�မှုုများ��း စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ဦးးတည််သော�ာ လူူမှုုမီီဒီီယာာနှှင့််�

သမား�းရိုးး��ကျျ မီီဒီီယာာ (ရေ�ဒီီယိုု�၊ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�နှှင့််� သတင်းး�စာာ) ကမ််ပိိန်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�စီီစဉ််ခြ�င်းး�တို့့�� အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။
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အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�မည့််� အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��းသည်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�နား�းလည််နိုု�င််ရန််

အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အချျက််များ��းအနက်် အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ ကျျန််ရှိနေ���ေသော�ာ စကားး�ရပ််များ��းကိုု� မေး�းခွွန်းး�များ��းမှှ
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��းတွွင်် မေး�းခွွန်းး�နှှင့််�ဆက််စပ််၍ အနက််ဖွွင့််�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ စကားး�ရပ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� အင်္ဂဂ�လိိပ််
အက္ခခရာာစဉ််အလိုု�က်် စီီစဉ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

အပြု�ုသဘော�ာ� အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��း
အပြု�ုသဘော�ာ� အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�အစီီအမံံများ��းသည်် အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ‘သာာမန််နှှင့််� အလုံးး��စုံံ�

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု’ သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံသည်် အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိရေး���း� အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� ပြု�ုပါါက လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�း

များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရရှိရေး���း�အတွွက်် လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််

ဖော်�်�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူရရှိိ�ရန်် (အပြု�ုသဘော�ာ�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�အစီီအမံံများ��း ဟူူ၍လည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�
သည့််�) အပြု�ုသဘော�ာ�အရေး�း�ယူူခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပေါ်�်�မူူတည််၍ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််

ရန််လည်းး� လိုု�အပ််ကော�ာင်းး�လိုု�အပ််နိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ အစီီအမံံများ��းတွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််�

စည်းး�မျျဉ်းး�ကြ�ပ််မတ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�နည်းး�ဟန််များ��း ပါါဝင််သည့််�အပြ�င်် အလုုပ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊ အိိမ််ရာာစီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�၊
ပညာာရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏နေ့�့စဉ််ဘဝတွွင်် ပါါဝင််လည််ပတ််နိုု�င််ခြ�င်းး�
အစရှိသော����ာ နယ််ပယ််များ��းတွွင်် အစီီအစဉ််များ��း၊ မူူဝါါဒများ��း၊ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�ပေး�းသော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ အစီီအမံံများ��းအတွွက်် သာာဓကများ��းကိုု� အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

(ကုုလသမဂ္ဂဂ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� ၂၀၀၉၊ ၁၃) –
y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ထဲဲတွွင်် ခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််
ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး� (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ ပိုု�ဒ်် ၁၆)၊

y

အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့��၊ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အခြား��း နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၌ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အသိုု�က််အဝန်းး�ဝင််များ��းကိုု� ဝန််ထမ်းး�သစ််အဖြ�စ်် ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�၊

y

တက္ကကသိုု�လ််တက််ရော�ာက််နေ�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အရေ�ေအတွွက််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် စီီမံံကိိန်းး�များ��း

(ပညာာသင််ဆုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ခွဲဲ�တမ်းး�များ��း) ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊
y
y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� နိုု�င််ငံံရေး�းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််အကူူ ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� မိိသားး�စုုများ��းတွွင်် ကလေး�း�များ��းအားး� စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� စေ�လွှှတ််စေ�ရန််အတွွက်် မက််လုံးး��

ဖန််တီးး�ပေး�းသည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊
y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််စွာာ� ရယူူစေ�နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေခွဲဲ�တမ်းး�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊

y

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရိုးး��ရာာ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုဓလေ့�့�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာ လက််မှုုပညာာများ��း

ကိုု� စွွန့််�လွှှတ််ရန််မလိုု�အပ််ဘဲဲ အဓိိကစီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််တွွင်် ပါါဝင််လည််ပတ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာစွွမ်းး�ရည််များ��း
လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းသည့််� သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�
ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဟူူသည်် ‘လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးး၏ ဘဝတွွင်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ပြု�ုလုုပ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််�

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ထိုု�သို့့� လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�’ ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (Howard-Hassman 2011: 433)။

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� သီးး�ခြား��း

လွွတ််လပ််စွာာ� ကိုု�ယ််တိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်� မူူတည််၍ ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဤ

ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့� ပါါဝင််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ့််�
ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ဆော�ာင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�အားး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� လက််တွေ့�့�
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�သည်် (APF and OHCHR 2013: 20)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
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အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ UNDRIP တွွင်် နေ�ရာာအနှံ့့�� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� အများ��းစုုကိုု� အပိုု�ဒ်် ၃ နှှင့််� ၄ တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််သည််။4

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဟူူသည််မှာာ� အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� သတ််မှှတ််အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းတွွင််
မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�သည်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အခြေ�ေ�ပြု�ု (ကမ္ဘာာ�လှှည့််�

ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး� သို့့��မဟုုတ်် သဘာာဝသယံံဇာာတထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� နယ််ပယ််တွွင်် ကိုု�ယ််တိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�ခြ�င်းး�)

သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ အခြေ�ေ�ပြု�ု စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တွွင်် ဒေ�သန္တတရနယ််မြေ�ေ

တစ််ခုုကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််ကာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းပြီး�း� အများ��းအားး�ဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�မူူ လိုု�က််နာာရန််လိုု�အပ််သည််။

အပြ�ည့််�အဝ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� ဤနည်းး�နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််ပါါကလည်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အရ နိုု�င််ငံံတော်�်�မူူဝါါဒများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�

တို့့��၏ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းအားး� ကိုု�ယ််တိုု�င််ပြု�ုလုုပ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ထိိပါးး�ခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ပျျက််ပြား�း�စေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�သင့််�ဘဲဲ 5 အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��မဟုုတ််သော�ာ ပြ�ည််သူူများ��း
သည်် ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကိုု�ယ််စား�း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််အတွွက်် ပိုု�မိုု�သင့််�လျော်�်��သည််ဟုု သတ််မှှတ််ခံံယူူ
သည့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းလိုု�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် မွေး�း�အဘသဖွွယ်် တွေး�း�ခေါ်�်ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�များ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််သင့််�သည််။

စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�ဟူူသည််မှာာ� အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုတစ််ခုုကိုု� ပေး�းအပ််ထားး�ပြီး�း� အုုပ််စုုလိုု�က်် ရပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််�
အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သည််၊ ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ််

အားး�နည်းး�ချျက််ရှိသော����ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သ၌ နေ�ထိုု�င််သူူပြ�ည််သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ဖြ�စ််သည််။ သတ််မှှတ််ခွဲဲ�တမ်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊
အပြု�ုသဘော�ာ�အရေး�း�ယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခွွင့််�အတွွက်် အာာမခံံချျက််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် လူူထုု အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း သတ််မှှတ််ပေး�းအပ််

နိုု�င််သည််။ လူူသားး�အားး�လုံးး��အတွွက်် အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� UNDRIP ၏ အပိုု�ဒ်် ၁ တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ 6 လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအနက်် အများ��းစုုသည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအတွွက်် ဦးးတည််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စုုပေါ�ါင်းး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းမှာာ�မူူ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၊ နိုု�င််ငံံများ��း၊ လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�

များ��း အစရှိိ�သည််ဖြ�င့််� ရှုုမြ�င််ဖော်�်�ပြ�တတ််သော�ာကြော��ာင့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ကိုု�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းက ယခင််ကတည်းး�က အလေး�း�အနက်် ဖော်�်�ပြ�တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း� ယခုုအထိိ ဆက််လက််တော�ာင်းး�ဆိုု�နေ�
ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းတွွင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊

ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�များ��းကိုု� အုုပ််စုုအလိုု�က်် ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�၍ ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။

4

တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ အပိုု�ဒ်် ၁၅၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ - ‘၁။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းမှာာ�
- (က) ဒေ�သန္တတရအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျပြီး�း� တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� ပေး�းအပ််ရန််၊ (ခ) အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��းအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သည့််� နည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� မပျျက််မကွွက်် ပေး�းအပ််ရန််၊ (ဂ) လူူမှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ (ဃ) ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ပြီး�း� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ညီီညွွတ််သော�ာ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ နှှင့််� (င)
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�အခြေ�ေ�ပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််လာာစေ�ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန်် ဖြ�စ််သည််။ ၂။ မြူ�ူနီီစီီပါါယ််ဒေ�သသည်် အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အတွွက်် မိိမိိ၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသုံးး��ချျ
ကြိုး�း��ပမ်းး�ရမည််။’

5
6

ထိုု�သို့့�သော�ာဖြ�စ််စဉ််များ��း၏ သာာဓကများ��းအတွွက်် ကုုလသမဂ္ဂဂ (၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၂၁-၂၄) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
အပိုု�ဒ်် ၁ တွွင်် ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�
နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေတို့့��တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း
အားး�လုံးး��ကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�၍ဖြ�စ််စေ� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလအရဖြ�စ််စေ� အပြ�ည့််�အဝ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇)။

28

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ရိုးး��ရှှင်းး�စွာာ�ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််မရှိသော်����်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဟူူသည်် မည််
သည့််�အရာာဖြ�စ််သည််၊ မည််သည််တို့့��လုုပ််ဆော�ာင််သည််ကိုု� နား�းလည််ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည့််� ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ လက္ခခဏာာရပ််

များ��းနှှင့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ‘မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အများ��းစုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၊

အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ယင်းး�တို့့��ကိုု� တစ််ဖွဲ့့��တည်းး�သဘော�ာ�ဖြ�င့််� သာာမန်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မှှတစ််ဆင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မပြု�ုနိုု�င််သည့််� ပိုု�မိုု�

အဆင့််�အတန်းး�မြ�င့််�မား�းသော�ာ ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််’ (Bulmer 2014)။ ဤရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း

လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် မူူဘော�ာင််ကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််နှှင့််� လူူထုုဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒကိုု� ချျမှှတ််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုရသော��ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�းများ��းကိုု�လည်းး�

ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ ကျျင့််�သုံးး��မှုုကိုု� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ စီီမံံခြ�င်းး�နှှင့််�

ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�တို့့��ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤသည််ကိုု�ကျော်�်��လွွန််၍ကြ�ည့််�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
ပြ�ည််သူူများ��း၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသများ��းကိုု�လည်းး� လက််တွေ့�့�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံ

စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့့်�

အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း

ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

အခိုု�င််အမာာကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�သဏ္ဍာာန််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပေး�းနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဥပဒေ�ေ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းနယ််ပယ််များ��းတွွင်် တစ််ပြို�ု�င််နက်် လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််

ငံံနှှင့််� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံရှိိ�ပြ�ည််သူူများ��း၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု�လည်းး� မြ�င့််�မား�းထင််ရှား��းစွာာ� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�နေ�သော�ာ သင်္ကေ�ေ�တတစ််ရပ််လည်းး�

ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် အဆိုု�ပါါနယ််ပယ််များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းနှှင့််� ရည််ရွွယ််ချျက််များ��း များ��း

စွာာ�ပါါရှိိ�နိုု�င််ကာာ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အချျင်းး�ချျင်းး� ပြို�ု�င််ဆိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ရမှုုမျိုး�း��လည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််၊ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံ၏အနာာဂတ််အတွွက််

မျှော်�်��ရည််ချျက််ရူူပါါရုံံ�များ��း ချျမှှတ််ရန်် ဖိိအားး�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံ၏ အတိိတ်် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု

များ��းကိုု� ဟန််ချျက််ညီီညီီ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ယေ�ဘုုယျျ ဘုံံ�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််
များ��း ပါါဝင််လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံ၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း
တွွင်် သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းလည်းး� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအတွွက်် တစိုု�က််မတ််မတ််

ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�

အော�ာက််တွွင်် စာာရင်းး�ပြု�ုစုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် -

(က) နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�က််အဝန်းး�အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ ဘုံံ�တူူညီီသည့််� စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� ဝိသေ��ေသများ��းကိုု� အတည််ပြု�ု

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ (ခ) အဆိုု�ပါါအသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊

(ဂ) ဥပဒေ�ေနှှင့််�ညီီညွွတ််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�ရှိိ�ပါါက ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိရေး���း�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

အင််အားး�သုံးး��စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� ပေး�းအပ််ရန်် ကတိိပြု�ုခြ�င်းး�၊ (ဃ) နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�

ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််မည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူခြ�င်းး�၊ (င) အထူးး�သဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သဏ္ဍာာန််များ��းမှှတစ််ဆင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းတွွင််

နိုု�င််ငံံသားး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊ (စ) (နိုု�င််ငံံသားး�များ��းကိုု� စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ကိုု�

ကန့််�သတ််သည့််�)

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊

(ဆ)

အစိုးး��ရ

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ (ဇ) နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အရေး�း�ယူူ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််ရန််နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိစေ���ေရန်် ဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ု၍ ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ (ဈ) အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ (ည) ဤ

အခြေ�ေ�ခံံစီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျပြီး�း� အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီသော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး� (Ghai 2010: 3)။

ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အများ��းစုုသည်် စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း

ဖြ�စ််သည််။ ခြွ�င်းး�ချျက််အနေ�ေဖြ�င့််� အစ္စစရေး�း၊ နယူးး�ဇီီလန််နှှင့််� ယူူနိုု�က််တက််ကင်းး�ဒန်် နိုု�င််ငံံတို့့�မှာာ�မူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မူူ
ဘော�ာင််များ��းကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာနည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� စီီမံံအသုံးး��ပြု�ုကြ�သည်် (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအားး� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� စီီမံံ

ချျက်် ၂၀၁၆)။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�သည့််� ခေ�တ််တူူရူူချျက််ကိုု� ထော�ာက််ချျင့််�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
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များ��းသည်် အစိုးး��ရနှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အားး� စီီမံံရန််အတွွက််

အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််�

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းက အသိိအမှှတ််ပြု�ု လက််ခံံထားး�သည််ဟုု မှှတ််ယူူနိုု�င််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သီးး�သန့််�ထက််

ပိုု�မိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�’သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� နား�းလည််ရန််အတွွက်် ‘ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဟူူသည့််�

ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�နှှင့််� ယင်းး�စာာသားး�မှှ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ဆက််လက််တည််မြဲ�ဲစေ�ရန််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပေး�းထားး�သည့််� ကျျင့််�သုံးး��မှုုအလေ့�့�များ��းအကြား�း� ကွာာ�ခြား��းမှုု’ ကိုု� ရှုုမြ�င််နိုု�င််ရန််နှှင့််� အဆိုု�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�နှှင့််� ကျျင့််�သုံးး��မှုု

အလေ့�့�များ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််သည်် (Ghai and Galli 2006: 9)။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� IDEA က အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််မှာာ� -

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဟူူသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆော�ာင််ရွွက််သူူ တစ််ဦးးတစ််ဖွဲ့့��က စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််�

အစိုးး��ရ စနစ််တစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််ထူူထော�ာင််ကာာ လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ု၍ တစိုု�က််မတ််မတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�ယူူ၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရသော��ာ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပြ�င်် အစိုးး��ရနှှင့််� မသက််ဆိုု�င််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းလည်းး� ချိိ�တ််ဆက််

ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဤသို့့��ရှုုမြ�င််ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
စာာသားး�ကိုု� အခိုု�င််အမာာဖြ�စ််တည််လာာသည််ထိိ ပြု�ုစုုမွွမ်းး�မံံကာာ အဆိုု�ပါါပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�၏ ယုုတ္တိဗေ���ေဒနှှင့််� သတ််မှှတ််

ဆက််နွှှယ််မှုုများ��း လက််တွေ့�့�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန်် ဆက််လက််၍ အထော��ာက််အကူူပေး�းရသည့််� ဆင့််�ကဲဲဖြ�စ််စဉ််ဟုုပင််

သမုုတ််နိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပေ�သည််။ (Ghai and Galli 2006: 9)။

International IDEA သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်� အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််�

ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� ဥပဒေ�ေ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််

ပြီး�း� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဟုု ယူူဆရှုုမြ�င််ကာာ ယင်းး�ထက်် နယ််ပယ််ပိုု�မိုု�ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� တူူညီီခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�း၏ (အများ��း
အားး�ဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၌ စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ဝိုု�င်းး�များ��းတွွင်် အစပြု�ုသည့််�) အ

လျှော့�့��ပေး�း ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းမှှ စတင််ပြီး�း� မိိမိိတို့့��၏ နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� (ပြ�န််လည််)သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််အတွွက်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�

လာာကြ�သည့််� မတူူညီီကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဘက််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းကိုု� အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််စေ�ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှှ

တစ််ဆင့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�လာာသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

စာာသားး�အားး� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အချိိ�န််၌ အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ယင်းး�အားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ဥပဒေ�ေ

များ��း သဟဇာာတဖြ�စ််စေ�ရန်် မွွမ်းး�မံံဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသွွင်် ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ကူူပေး�းရန််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�ကြ�စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� အခြား��းကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််
မှုုများ��းသည််လည်းး� ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ စနစ််သစ််ကိုု� မမှိိ�တ််မသုုန်် လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�သည့််�

အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�

ဖော်�်�ဆော�ာင််ဖန််တီးး�ရန််အတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

စာာရွွက််စာာတမ်းး�သီးး�သန့််�ဖြ�င့််�

လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိကြော�����ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�မူူဘော�ာင််က အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�သည််။

ဖက််ဒရယ််နှှင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ထားး�သော�ာ စနစ််များ��း
ဖက််ဒရယ််နှှင့််� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဖြေ�ေလျှော့�့��ထားး�သော�ာ စနစ််များ��းတွွင်် အာာဏာာများ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်� အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� စံံသဏ္ဍာာန််

အော�ာက်် နိိမ့််�ကျသော်��်��လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� စနစ််များ��းတွွင်် ဤသို့့��ခွဲဲ�ဝေ�ရာာ၌ တရား�းဝင််အာာဏာာများ��းကိုု� အခြား��းသော�ာ

ဒေ�သန္တတရအဆင့််�ယူူနစ််များ��းအပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အစိုးး��ရများ��း သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရဒေ�ေသ
များ��း၏ အစိုးး��ရများ��းကိုု�ပါါ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််နိုု�င််သည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အဆင့််�တစ််ဆင့််�စီီ၌ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ထားး�
သည့််� အာာဏာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� အတိိအကျျမဖော်�်��ပြ�ထားး�သည့််� အာာဏာာများ��း (‘ကြွ�င်းး�သော�ာအာာဏာာများ��း’) ကိုု� မည််သည့််�

အဆင့််�မဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ချျက််လည်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ မည််သည့််�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််�ဖြ�စ််သည််ကိုု� သတ််မှှတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�

သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည့််�အချျက််များ��းမှာာ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု� အထိရော��ာ�က််ဆုံးး�� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
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အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််သည်် မည််သည့််�အဆင့််�၌ရှိိ�သည််၊ အရေး�း� ပြ�ဿနာာသည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အပေါ်�်� သို့့��မဟုုတ််

သီးး�ခြား��းပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေတစ််ခုုအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည်် စသည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ယေ�ဘုုယျျဆိုု�ရသော်��်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�အစိုးး��ရ၏
ဝင််ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််စွွမ်းး�သည်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းသဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ တန်းး�တူူညီီမျှှအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အဓိိက

သော့�့�ချျက််ဖြ�စ််သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုနှှင့််� ပညာာရေး�းကဲ့့�သို့့�� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း အပါါအဝင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရန််အတွွက််
အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�စွာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အစိုးး��ရမှာာ�မူူ ၎င်းး�တာာဝန််ယူူခန့််�ခွဲဲ�နေ�သည့််� လူူထုု
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်းး� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် မ

တူူညီီသော�ာ အစိုးး��ရအဆင့််�များ��းအကြား�း� အာာဏာာများ��းခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�7 သို့့��မဟုုတ်် အာာဏာာများ��း

နှှင့််� တာာဝန််များ��း ခွဲဲ�ဝေ�ရာာတွွင်် လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းရန််အတွွက်် ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရအဆင့််�များ��း၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�

ထားး�ခြ�င်းး�8တို့့�� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ ဤ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာ

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�

အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�နိုု�င််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�

အခွွင့််�အရေး�း�အဖြ�စ်် ပေး�းအပ််ထားး�သင့််�ပြီး�း� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မှာာ� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��စေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း

စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုုထံံ ‘တာာဝန််ပေး�းအပ််ထားး�’လေ့�့ ရှိိ�သည််။ ဤအတွွက််
တာာဝန််ပေး�းအပ််ခံံထားး�ရသည့််� မည််သည့််� အစိုးး��ရအဆင့််�မဆိုု�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� ဥပဒေ�ေ

များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် တစ််ခုု

တည်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�ဟူူ၍ မရှိပေ���ေ (အခန်းး� ၄ မှှ မေး�းခွွန်းး� ၂၈ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ လက််တွေ့�့�တွွင်် နိုု�င််ငံံအများ��းစုု၌ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�/ဗဟိုု�အဆင့််� အစိုးး��ရက ကိုု�င််တွွယ််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည်် ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�
ကြ�သည််။ ဤသတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က််ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�မရှိိ�သင့််� ဟူူ

သည့််� အယူူအဆနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အာာဏာာများ��းကိုု�
ဘေး�းဆီးး�ရန််ကာာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လိုု�ပါါက နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�၌ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�က ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််နိုု�င််သည်် ဟူူသည့််� အယူူအဆပေါ်�်�

အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

သာာမန််နှှင့််� အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု
သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ဟူူသည််မှာာ� လူူတိုု�င်းး�ကိုု� ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�သည့််� အဓိိက အခြေ�ေ�ခံံ

မူူတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ဤတန်းး�တူူညီီမျှှမှုု အမျိုး�း��အစား�းအတွွက်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင်် (က)

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ ဝိသေ��ေသများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�
သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမပြု�ုရေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း)၊ နှှင့််� (ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��မဟုုတ််သူူ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ချျက််များ��း (တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း) ဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရပိုု�င််ခွွင့််�သည်် ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုုအားး� တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု မခံံရပိုု�င််ခွွင့််�) နှှင့််� နီးး�ကပ််စွာာ� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။ သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှ

မှုုသည်် လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� သတ််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတိုု�င်းး� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� (တရား�းမျှှတပြီး�း� တန်းး�တူူ

ညီီမျှသော���ာ ဥပဒေ�ေလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�) စသည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းစွာာ�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန််အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််

ဦးးကိုု� ရာာဇဝတ််မှုုကျူးး��လွွန််သည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�ထားး�ပါါက ၎င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ� မဟုုတ််သည််ဖြ�စ််
စေ� တရား�းမျှှတသော�ာ� ရုံးး��တင််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
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ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ၏ ၂၀၀၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ အပိုု�ဒ်် ၂၅(ဂ) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ - ‘အစိုးး��ရအဆင့််�များ��း အားး�လုံးး��၌ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� လိုု�က််နာာရမည်် - … (ဂ) ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ သုုခချျမ်းး�သာာကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�’။

8

တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ အပိုု�ဒ်် ၁၅၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ - ‘၁။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းမှာာ� - (က)
ဒေ�သန္တတရအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျပြီး�း� တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� ပေး�းအပ််ရန််၊ (ခ) အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက််
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သည့််� နည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� မပျျက််မကွွက်် ပေး�းအပ််ရန််၊ (ဂ) လူူမှုုရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််
ရန််၊ (ဃ) ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ပြီး�း� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ညီီညွွတ််သော�ာ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ နှှင့််� (င) ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�အခြေ�ေ�ပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန်် ဖြ�စ််သည််။ ၂။ မြူ�ူနီီစီီပါါယ််
ဒေ�သသည်် အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အတွွက်် မိိမိိ၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသုံးး��ချျ ကြိုး�း��ပမ်းး�ရမည််။’
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ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟူူသည်် အဘယ််နည်းး�။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟူူသည််မှာာ� ရည််ရွွယ််ဆန္ဒဒပါါရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� မပါါရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုု၏ ပုုဂ္ဂဂလ

လက္ခခဏာာရပ််များ��းနှှင့််�ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�အချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��းရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အကျိုးး���ဆက််
အဖြ�စ်် အခြား��းသူူများ��း မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��များ��း၊ ဝတ္တတရား�းများ��း သို့့��မဟုုတ်် အခက််အခဲဲများ��းကိုု� အဆိုု�ပါါ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််

သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုက ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းရခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�မှှ အခြား��းသူူများ��း ရယူူနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�

များ��း၊ အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ��းနှှင့််� အားး�သာာချျက််များ��းကိုု� အဆိုု�ပါါ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုက လက််လှှမ်းး�မီီရယူူခွွင့််� မရှိိ�ခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ကန့််�သတ််၍သာာ ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််။ အုုပ််စုုတစ််ခုုနှှင့််� ဆက််နွှှယ််ခြ�င်းး�သီးး�သန့််�ကြော��ာင့််�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ပုုဂ္ဂဂလ လက္ခခဏာာရပ််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�သည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

ခြ�င်းး�မမြော��ာ�က််ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေ အလွွန််ရှား��းပါးး�ပြီး�း� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််၏ လုုပ််ဆော�ာင််အော�ာင််မြ�င််မှုုများ��းနှှင့််� စွွမ်းး�
ဆော�ာင််ရည််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��းရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�မှာာ�မူူ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟုု သတ််မှှတ််ခံံရနိုု�င််ခြေ�ေ အလွွန််နည်းး�သည််။

ရင်းး�မြ�စ်် - ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််တွွင်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််၊ Andrews v Law Society of British Columbia၊
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အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုဟူူသည့််� သဘော�ာ�တရား�းသည်် သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုထက်် ကျော်�်��လွွန််၍ အတိိတ််မှှ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု

များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ဘဝများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�

နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။ အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််

အားး�ပေး�းသော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းတွွင်် အုုပ််စုုတစ််ခုု၏ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� လက််ရှိိ�အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််
တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကာာ အဆိုု�ပါါအုုပ််စုုကိုု� ပိုု�မိုု�တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ စမှှတ််တစ််ခုုသို့့�� ပို့့��ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�

စည်းး�ကမ်းး�ကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ မွွမ်းး�မံံချျမှှတ််မည််ဖြ�စ််သည််။ အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် သီးး�ခြား��းစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း၏

အကျိုးး���ရလဒ််အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ အကျိုးး���ဆက််များ��းအပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းဦးးတည််ကာာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းအကြား�း�

မတူူညီီကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� စနစ််အသုံးး��ချျ ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�၊ ချျန််လှှပ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပိုု�င််နက််

မြေ�ေပေါ်�်မှှ မော�ာင်းး�ထုုတ််ကာာ မြေ�ေသိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အချျက််များ��းတွွင်် ဖြ�စ််သည််။ အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည််
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််လျှော�ာ�က််ရှိိ� ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အနိုု�င််ကျျင့််�ဖိိနှိိ�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�န််လည််ကြ�ည့််�ရှုုကာာ အဆိုု�ပါါသမိုု�င်းး�
ကြော��ာင့််� အချို့့���သော�ာအုုပ််စုုများ��းသည်် တရား�းမျှှတမှုုမရှိသော����ာ စမှှတ််များ��း၌ တည််ရှိနေ���ေရသည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််၊ ဥပမာာ အလုံးး��စုံံ�

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� လိုု�က််နာာသည့််� မူူဝါါဒများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပညာာသင််ယူူရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�

အတားး�အဆီးး�များ��း (ဘာာသာာစကားး� အခက််အခဲဲကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််)၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�ခွွင််များ��းနှှင့််� အာာဏာာလက််ကိုု�င််ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းရာာထူးး�

များ��းတွွင်် ဆက််လက််ရာာထူးး�တိုးး��ရာာ၌ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ဤအတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််အတွွက်် ပညာာရေး�းနှှင့််� အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ
များ��းကိုု� သတ််မှှတ််အရေ�ေအတွွက််ဖြ�င့််� သီးး�သန့််�ခွဲဲ�တမ်းး� ချျန််လှှပ််ပေး�းခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််စုံံ�တစ််ရာာကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််မည််
ဖြ�စ််သည််။

အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လက််တွေ့�့�ဘဝအရှိိ�တရား�းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ အခွွင့််�

အလမ်းး�များ��းအားး� တန်းး�တူူညီီမျှှ လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််ရေး�းနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ အကျိုးး���ဆက်် ရလဒ််များ��း ရရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� ရည််ရွွယ််

ဦးးတည််သဖြ�င့််� သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုထက်် ပိုု�မိုု�ဘက််စုံံ�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု သဘော�ာ�တရား�းပင််ဖြ�စ််သည််။ အုုပ််စုုတစ််စုု

သည်် အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရရှိိ�ပါါက ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ တန်းး�တူူညီီမျှှ ဆက််ဆံံခြ�င်းး�သည််ပင်် ရည််မှှန်းး�သည့််� အကျိုးး���ဆက််

ရလဒ််များ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�မည််မဟုုတ််ဘဲဲ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� အဆိုု�ပါါအုုပ််စုုသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ကနဦးးကပင်် ရင််ဆိုု�င််

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အခြား��းသူူများ��းနည်းး�တူူ လက််လှှမ်းး�မီီရယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး�
တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပေ�။ ဥပမာာ တက္ကကသိုု�လ််တစ််ခုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

မဟုုတ််သူူများ��းကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှဆက််ဆံံကာာ ကျော�ာ�င်းး�ဝင််ခွွင့််�အတွွက်် တူူညီီသော�ာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�သည််၊

သို့့��ရာာတွွင်် ကျော�ာ�င်းး�ဝင််ခွွင့််�လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� မဟုုတ််သူူများ��းနှှင့််�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက မူူလတန်းး�နှှင့််� အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင်် တက််ရော�ာက််ပညာာသင််ယူူကာာ ထူးး�ချွွန််အော�ာင််လေ့�့လာာနိုု�င််သည့််�

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ကျော�ာ�င်းး�ဝင််ခွွင့််�လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းသည်် တက္ကကသိုု�လ််ဝင််ခွွင့််� လျှော�ာ�က််ထားး�ချိိ�န််တွွင်် လိုု�အပ််ချျက််ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�နေ�မည််ဖြ�စ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ ကျော�ာ�င်းး�ဝင််ခွွင့််�ရရှိိ�မှုု
နှုုန်းး�ထားး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� မဟုုတ််သည့််� ကျော�ာ�င်းး�ဝင််ခွွင့််�လျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ��းနှှင့််� မတူူညီီနိုု�င််ပေ�။

ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ တန်းး�တူူဆက််ဆံံသော�ာ သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှမရှိသော����ာ အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််များ��းကိုု�
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ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာစေ�သည့််�အပြ�င်် အမှှန််တကယ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ပိုု�မိုု�ထိိခိုု�က််စေ�ကာာ ၎င်းး�တို့့��ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းရ

သည့််� တန်းး�တူူမညီီမျှှမှုုကိုု� ပိုု�မိုု�တွွန်းး�အားး�ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� သာာဓကကဲ့့�သို့့��ပင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ တက္ကကသိုု�လ််တက််ရော�ာက််ပညာာသင််ယူူသည့််� နှုုန်းး�ထားး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� မဟုုတ််သူူများ��းနှှင့််� တူူညီီနိုု�င််
ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� တည််မြဲ�ဲသော�ာ အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိိ�ရန်် မရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််ကာာ ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုုနှှင့််� ပိုု�မိုု�

ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််များ��းကိုု� ခံံစား�းရနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဏ္ဍာာရေး�း

အရင်းး�အမြ�စ််များ��း အကန့််�အသတ််ရှိနေ���ေပါါက ၎င်းး�တို့့��၏ကလေး�း�သူူငယ််များ��း ပညာာသင််ယူူရေး�းအတွွက်် အကုုန််အကျျခံံနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ

တန်းး�တူူမညီီမျှှမှုုနှှင့််� ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းမှုု သံံသရာာစက််ဝန်းး�ကိုု� ဆက််လက််အားး�ဖြ�ည့််�လည််ပတ််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

တိုု�က််ရိုု�က််နှှင့််� သွွယ််ဝိုု�က််သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� အချျက််များ��း အများ��းအပြား�း�ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

မဟုုတ််သူူများ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုမရှိသော����ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ကျရော��ာ�က််နေ�သည််။9 ဤအချျက််များ��းတွွင်် (ပြ�ည််သူူလူူထုု
နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် တရား�းဝင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူများ��းအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� အသိိအမှှတ််မပြု�ုခြ�င်းး� အပါါအဝင််) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ရည််များ��းနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ သိိလျျက််နှှင့််�ဖြ�စ််စေ� မသိိစိိတ််မှှဖြ�စ််စေ� တရား�းသေ�ယူူဆသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ပြု�ုသော�ာ ဥပဒေ�ေများ��း၊ မူူဝါါဒ

များ��း၊ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� ယင်းး�တို့့��အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� စသည့််� ပုံံ�စံံသဏ္ဍာာန််များ��းဖြ�င့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ

အားး�နည်းး�ချျက်် နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� တန်းး�တူူမညီီမျှသော���ာသူူများ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဓလေ့�့�ရိုးး��ရာာနှှင့််�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ခံံယူူရှုုမြ�င််ချျက််များ��း ပါါဝင််သည််။

ဤအချျက််များ��းသည်် အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� ရိုု�က််ခတ််သက််ရော�ာက််မှုုများ��းမှာာ�မူူ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေ အလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�

သည််။

ဤခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပုံံ�စံံများ��းသည််

အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််ကာာ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

ရယူူနိုု�င််သည့််�

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ကန့််�သတ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််၍ ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််�

စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�သည်် ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ အသက််အရွွယ််၊

လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွွတ််မှုု၊ ဂျျန််ဒါါဝိသေ��ေသ၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အဆင့််�အတန်းး�နှှင့််� မသန််စွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုု စသည့််� အခြား��းသော�ာအချျက််များ��းအပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� ပုံံ�စံံများ��းနှှင့််�လည်းး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� နိိမ့််�ပါးး�မှုုကိုု�

ပိုု�မိုု�နက််ရှိုုင်းး�စေ�ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ရရှိရေး���း�နှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခံံစား�းနိုု�င််ရေး�းတို့့�အတွွက်် ဦးးတည်် လျှော�ာ�က််

လှှမ်းး�ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�သော�ာ အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�သည််။ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� ပုံံ�စံံများ��း ဤသို့့��ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�

အထပ််ကွွမ်းး�ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟုု ရည််ညွှှန်းး�သုံးး��နှုုန်းး�သည််။

အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� မဟုုတ််သူူများ��း အကြား�း�ရှိိ�

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ဤကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းချျက််

များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

ကန့််�သတ််ရန််မလုုပ််ဆော�ာင််ဘဲဲ

ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းရန််

အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််�

ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့််�

ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််များ��းကိုု� ဆက််လက််ဖတ််ရှုုရန်် အခန်းး� ၄ မှှ မေး�းခွွန်းး� ၅ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� (FPIC)
(လမ်းး�ဖော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�ဥယျာာ�ဉ်် နယ််နိိမိိတ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက်် အထွွတ််အမြ�တ်် နေ�ရာာများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒသစ််ကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� အစရှိိ�
သည့််�) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံ

ချျက််များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံမှှ ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််

သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� (FPIC) ကိုု� ၎င်းး�တို့့��ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ရယူူရန်် ဝတ္တတရား�း

ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�သည်် သတင်းး�အချျက််အလက််ပေး�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် ဝတ္တတရား�းသီးး�သန့််�ထက်် ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း�

ဤအခွွင့််�အရေး�း�အရ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မစတင််မီီ သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒကိုု� အကော��ာင််အထည််မဖော်�်��မီီ (ကြို�ု�တင််)၊ မိိမိိထံံတွွင််ရှိိ�
သည့််� နော�ာက််ဆုံးး��ရ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အသိပေး��း�ကာာ (ကော�ာင်းး�စွာာ�အသိပေး��း�ခြ�င်းး�)၊ ဖိိအားး�ပေး�းမှုုများ��း မရှိိ�ဘဲဲ

9	မူူဝါါဒ၊ ခံံယူူချျက်် သို့့��မဟုုတ်် အပြု�ုအမူူတစ််ခုုသည်် အတိိအလင်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မရှိသော်����်�လည်းး� ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာ အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််သည််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ထိိခိုု�က််စေ�ပါါက သွွယ််ဝိုု�က််၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမြော��ာက််သည််။ ဥပမာာ အလုုပ််ရှှင််တစ််ဦးးသည်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မဟုုတ််သူူများ��း နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� လိုု�က််နာာရန််လိုု�အပ််သည့််� အလုုပ််အတွွက်် သတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုုကိုု�
ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� ပြ�ည့််�မီီရန််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသည််။ ထိုု�လိုု�အပ််ချျက််သတ််မှှတ််မှုုအတွွက််
လက််ခံံနိုု�င််ဖွွယ်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ပြ�ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််မရှိိ�ပါါက သွွယ််ဝိုု�က််၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမြော��ာက််မည််ဖြ�စ််သည််။
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(လွွတ််လပ််သော�ာ) သဘော�ာ�ရိုးး��ဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ရိုးး��သားး�ပွွင့််�လင်းး�စွာာ� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရ

မည််ဖြ�စ််သည််။ ‘သဘော�ာ�တူူညီီမှုု’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််အရ ဤ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််သည့််� အဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး��
သည်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�

ပေး�းရမည််ဖြ�စ််သည်် (ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့�� ၂၀၀၅၊ အပိုု�ဒ်် ၅၆)။ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််
မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းကိုု� အသုံးး��မပြု�ုမီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံမှှ ကြို�ု�တင််သဘော�ာ�တူူညီီမှုု

တော�ာင်းး�ခံံရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ (ILO ၁၉၈၉ - အပိုု�ဒ်် ၆ နှှင့််� ၁၆) နှှင့််� UNDRIP (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇ -

အပိုု�ဒ်် ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၉၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၂) တို့့��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ FPIC သည်် ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� စွွမ်းး�ရည််များ��းကိုု� အသုံးး��ချျ

ခြ�င်းး�နှှင့််� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််လည်းး� အကျုံးး���ဝင််ပြီး�း� (International IDEA: 2014: 48) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာဆေး�းဝါးး�များ��းနှှင့််� အသိိပညာာတို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တွွင််လည်းး� အကျုံးး���ဝင််သည််။ FPIC အရ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ စီီမံံကိိန်းး�များ��း၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�များ��း အားး�လုံးး��တို့့��ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�

ခြ�င်းး�၊ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််လည်းး� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�ပြီး�း�

(ဩစတေး��းလျျ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၁၀၊ ၂၅) အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� ဤအချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း
နှှင့််� မည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမဆိုု�တွွင််လည်းး� အကျုံးး���ဝင််သည််။

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ICERD (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၆၅)၊ ICCPR (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၆၆က) နှှင့််� ICESCR (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၆၆ခ) တို့့��အပြ�င်် အပြ�ည််ပြ�ည််

ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး� (UDHR၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၄၈) လည်းး� ပါါဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

အဓိိကစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ကာာ လေး�းစား�းမှုုပေး�း၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ပြီး�း� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။10 ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမခံံရဘဲဲ ရယူူကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သင့််�သည််။ ဤ အဓိိကလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပြ�င်် လူူမှုု

အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်းး�မှှ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အုုပ််စုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းက ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််၊ ဥပမာာ အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ လုုပ််သားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဤအုုပ််စုုများ��းအားး�လုံးး��မှှ အုုပ််စုုဝင််များ��းသည််
၎င်းး�တို့့��၏ဝိသေ��ေသများ��းအရ

ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�

ရယူူခံံစား�းနိုု�င််စေ�ရန််

အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အမျိုး�း��သမီးး� သို့့��မဟုုတ်် ကလေး�း�သူူငယ်် တစ််ဦးး ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးး ရရှိိ�နိုု�င််သည််များ��းနှှင့််� အနည်းး�ငယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည််။

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေတွွင်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ကာာ ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းထားး�သည််

(အော�ာက််တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ)။ နိုု�င််ငံံများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ�
ဥပဒေ�ေနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��လိုု�က််နာာမည့််� ကတိိကဝတ််

ကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�နိုု�င််သည််။ မည််သည့််�လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််မဆိုု�သည်် ၎င်းး�နေ�ထိုု�င််သည့််�နိုု�င််ငံံရှိိ� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအတွွက်် ကတိိကဝတ််ခံံထားး�သည့််�

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါဝင််

သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�လည်းး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သင့််�သည််။ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အတိုု�င်းး� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းတွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််အရေး�း�ယူူပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�၊ မရှိိ�မှာာ�မူူ နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည်် (အခန်းး� ၄ မှှ
မေး�းခွွန်းး� ၃၂ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း
နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းသို့့�� တက််ရော�ာက််လာာကြ�သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည််
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််ကိုု� နိုု�င််ငံံအားး�လုံးး��အပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််ပြီး�း� တိိတိိပပသတ််မှှတ််
ထားး�ကာာ နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တစ််ရပ််အားး� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန်် ငြ�င်းး�ဆန််ကြ�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�
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အခြား��း ပင််မ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းမှာာ� ညှှဉ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််မှုုနှှင့််� အခြား��း ရက််စက််၍ လူူမဆန််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�ဂုုဏ််သိိ
ညှိုးး���နွွမ်းး�စေ�သော�ာ ဆက််ဆံံမှုု သို့့��မဟုုတ်် အပြ�စ််ပေး�းမှုု ဆန့််�ကျျင််တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၊ ကလေး�း�သူူငယ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၊
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းနှှင့််� မိိသားး�စုုဝင််များ��း အားး�လုံးး��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၊
လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး��ကိုု� တရား�းမဲ့့�ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ခံံရမှုုမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၊ နှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။

34

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အစား�း ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� တစ််ခုုချျင်းး�စီီအနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််လိုု�သည့််� ဆန္ဒဒရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�’ ကိုု� အလေး�း�အနက်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည်် (APF and OHCHR 2013: 6)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ‘ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််အတွွက်် အားး�လုံးး��က သဘော�ာ�တူူညီီလက််ခံံထားး�ကာာ ဥပဒေ�ေအရ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိသော����ာ
အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက်် မရှိပေ���ေ၊ သို့့��ရာာတွွင်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��၌ ဘုံံ�

တူူညီီစွာာ� အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ကြ�သော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းရှိိ�သည််။ ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ သည်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� ပြ�ဿနာာကိုု�
ချျဉ်းး�ကပ််ရာာတွွင်် လက််တွေ့�့�ဆန််သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အဖြ�စ်် ဝိသေ��ေသ

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက်် ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန််နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလဓိိဋ္ဌာာန်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ILO ၁၉၈၉၊ အပိုု�ဒ်် ၁ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

ဤသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည်် -

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း

ပုုဂ္ဂဂလဓိိဋ္ဌာာန်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��း

ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန်် သတ််မှှတ််ချျက််များ��း

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တစ််

လက််ရှိိ� နိုု�င််ငံံတော်�်�နယ််နိိမိိတ််ကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ကိုု�လိုု�နီီပြု�ု

ဖြ�စ််သည််ဟုု ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ

အတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပါါ ပထဝီီဒေ�သအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချျ

မျိုး�း��မှှ ဆင်းး�သက််လာာခြ�င်းး�
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ချိိ�န််တွွင်် နိုု�င််ငံံ
နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သူူများ��းထံံမှှ ဆင်းး�သက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ဥပဒေ�ေအရ မည််သို့့��ပင်် သတ််မှှတ််သည််ဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအနက်် အချို့့��� သို့့��မဟုုတ်် အားး�လုံးး��ကိုု�
ဆက််လက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည််။
ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တစ််

၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေ

ဖြ�စ််သည််ဟုု ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။

မျိုး�း��မှှ ဆင်းး�သက််လာာခြ�င်းး�
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ အခြား��း လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�

၎င်းး�တို့့��ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ထုံးး��တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာ
ဓလေ့�့�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အထူးး� ဥပဒေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�

စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ ဖြ�စ််စေ� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််
စေ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််သည််။

လူူနည်းး�စုုများ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ဆပ််ကော်�်�မရှှင််၏ အထူးး�

အစီီရင််ခံံစာာတင််သွွင်းး�သူူက ပြု�ုစုုခဲ့့�သည့််� Martinez Cobo လေ့�့လာာချျက််11 တွွင််လည်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုရန််

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တစ််ရပ််ကိုု� အဆိုု�ပြု�ုထားး�သည်် (Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ အပိုု�ဒ်် ၃၇၉) –

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းဟူူသည််မှာာ� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ကျူးး��ကျော်�်��

သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး� မတိုု�င််မီီ၊ ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး� မတိုု�င််မီီ ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည့််� လူူမှုု

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ နှီးး��နွှှယ််ဆင်းး�သက််လာာကာာ ဤပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သော�ာ

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� မျျက််မှော�ာ�က််အချိိ�န််၌ နေ�ထိုု�င််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အခြား��းသော�ာ အစုုအဖွဲ့့��

များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သည််ဟုု မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် သတ််မှှတ််ထားး�ကြ�သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��သည်် လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�အတွွင်းး�၌ လူူဦးးရေ�နည်းး�ပါးး�သော�ာ အစုုအဖွဲ့့��များ��းအဖြ�စ််သာာ တည််ရှိနေ���ေပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုပုံံ�စံံများ��း၊ လူူမှုု
ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေစနစ််များ��းကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ကာာ ယခင််လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် ဆက််လက််

တည််ရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဝိသေ��ေသတို့့��ကိုု�
11	လူူနည်းး�စုုများ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ကုုလသမဂ္ဂဂ ဆပ််ကော်�်�မရှှင််က ဌာာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� လေ့�့လာာချျက််တစ််ရပ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည့််� ၁၉၇၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လေ့�့လာာချျက််အတွွက်် အဓိိက အလှှည့််�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည််။ ဤ
လေ့�့လာာချျက််ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အီီကွေဒေါ�ါ���မှှ အထူးး�အစီီရင််ခံံစာာတင််သွွင်းး�သူူ José R. Martínez Cobo ကိုု� ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�းခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�၏
အပြီး�း�သတ််အစီီရင််ခံံစာာကိုု� ဆပ််ကော်�်�မရှှင််ထံံသို့့� ၁၉၈၁ မှှ ၁၉၈၄ အထိိ တင််သွွင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၁၄ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) ၁၉၈၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ပုံံ�နှိိ�ပ််
ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သည့့်� ၎င်းး�၏ နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ကော�ာက််ချျက််များ��းနှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း (Martínez Cobo 1987) သည်် ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
နေ�ရသည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ကုုလသမဂ္ဂဂက ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသည့််� မှှတ််ကျော�ာ�က််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််’
(ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၇က)။
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ထိိန်းး�သိိမ်းး�၊ ဖန််တီးး�ကာာ အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းရန်် ခိုု�င််မာာစွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ထားး�ကြ�သည််။

အဆိုု�ပါါအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု�လည်းး� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ အပိုု�ဒ်် ၃၈၀) –
အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းအနက််

တစ််ခုု

သို့့��မဟုုတ််

တစ််ခုုထက််ပိုု�သည့််�

အချျက််များ��းသည််

ကြာ�ာမြ�င့််�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််�

အတိိတ််ကာာလမှှသည်် ယခုု ပစ္စုု�ပ္ပပန််ကာာလအထိိ ဆက််စပ််နှီးး��နွှှယ််မှုုရှိိ�ပါါက သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ဆင်းး�သက််နှီးး��နွှှယ််မှုုရှိိ�
သည််ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည်် -

(က)	ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််မြေ�ေများ��းတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််မြေ�ေများ��း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�တွွင်် အခြေ�ေ�ချျ
နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�၊

(ခ) ဤမြေ�ေများ��းတွွင်် မူူလအခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခဲ့့�သူူများ��းနှှင့််� တူူညီီသော�ာ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် မျိုး�း��ရိုးး��မှှ ဆင်းး�သက််လာာခြ�င်းး�၊

(ဂ)	ယေ�ဘုုယျျ ယဉ််ကျေး�း�မှုုပုံံ�စံံ သို့့��မဟုုတ်် သီးး�ခြား��း သတ််မှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း (ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��

နွွယ််စုုစနစ််အော�ာက််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အသိုု�က််အဝန်းး�တစ််ခုုတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊
ဝတ််စား�းဆင််ယင််ခြ�င်းး�၊ အသက််မွေး�း� ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နည်းး�လမ်းး�၊ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံ)

(ဃ)	ဘာာသာာစကားး� (တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ဖြ�စ််စေ�၊ မိိခင််ဘာာသာာစကားး� အဖြ�စ်် ဖြ�စ််စေ�၊ နေ�အိိမ််၌

သို့့��မဟုုတ်် မိိသားး�စုုတွွင်းး�၌ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ကျျင့််�သားး�ကျျဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ဖြ�စ််စေ�၊

အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုကြ�သော�ာ၊ အသုံးး��ပြု�ုလိုု�ကြ�သော�ာ၊ ကျျင့််�သားး�ကျျဖြ�စ််သော�ာ၊ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် သာာမန်် ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််စေ�)၊

(င)	တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး�ရှိိ� အချို့့���သော�ာ နေ�ရာာဒေ�သများ��းတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� အချို့့���သော�ာ ဒေ�သများ��းတွွင်် နေ�ထိုု�င််
ခြ�င်းး�၊

(စ) အခြား��း သက််ဆိုု�င််သည့််�အချျက််များ��း။

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ‘“ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�” ဟူူသည့််� သဘော�ာ�တရား�းကိုု� နား�းလည််ရန််အတွွက်် သိိရှိိ�သဘော�ာ�ပေါ�ါက််

ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု (ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းနှှင့််� ပညာာရှှင််အသိုု�က််အဝန်းး�ဝင််များ��း

အပါါအဝင််) ယနေ့�့�ခေ�တ်် နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းက ထည့််�သွွင်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ကြ�သည့််�

အချျက််’ အချို့့���ကိုု� ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့�� ဥက္ကကဌ-အစီီရင််ခံံစာာတင််

သွွင်းး�သူူ Erica-Irena A. Daes က ဖော်�်�ထုုတ််တင််ပြ�ခဲ့့�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၆ခ၊ အပိုု�ဒ်် ၆၉) –

(က)	ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေတစ််ခုုတွွင်် အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ယင်းး�အားး� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကာာလအားး�ဖြ�င့််� ရှေး�း�ဦးးစွာာ�
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊

(ခ)	ဘာာသာာစကားး�၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�

နည်းး�လမ်းး�များ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း အပါါအဝင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုကိုု�
ဆက််လက််တည််တံ့့�စေ�ရန်် ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊

(ဂ) အခြား��းအုုပ််စုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာပိုု�င််များ��းက သီးး�ခြား��းကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� လူူမှုုအစုုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး�အပြ�င်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊

(ဃ)	လက််ရှိိ�အချိိ�န််တွွင်် ဆက််လက််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရခြ�င်းး� ရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� တိုု�က််ခိုု�က်် သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ဖယ််ကြ�ဉ််
ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�၊ ပိုု�င််နက််မြေ�ေပေါ်�်မှှ မော�ာင်းး�ထုုတ််ကာာ မြေ�ေသိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ချျန််လှှပ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းရဖူးး�ခြ�င်းး�။

သို့့��ရာာတွွင်် ဥက္ကကဌ-အစီီရင််ခံံစာာတင််သွွင်းး�သူူက ‘ဤအချျက််များ��းသည်် အားး�လုံးး��အပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဘက််စုံံ�

ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက်် ဖြ�စ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််၍မရဘဲဲ ထိုု�သို့့�ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး�လည်းး� မဟုုတ််’ သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ကိုု� အလေး�း�

အနက််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း� (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၆ခ၊ အပိုု�ဒ်် ၇၀) အခြား��းတစ််နေ�ရာာတွွင်် ‘ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အခြား��းသူူများ��း

က သတ််မှှတ််ပေး�းသည့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းကြော��ာင့််� ဆင်းး�ရဲဲဒုုက္ခခများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းရပြီး�း�ဖြ�စ််သည််’ ဟုု မှှတ််ချျက််ပြု�ုခဲ့့�ကာာ

(ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၅၊ အပိုု�ဒ်် ၆) တစ််ခါါတရံံတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��ပင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မခံံရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��

လည်းး� ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အားး� ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� မည််သည့််�အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�

ချျက််မဆိုု�ကိုု� ကြံ�ံဆဖော်�်��ထုုတ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််နှှင့််�အညီီ ဝိသေ��ေသပြု�ုမည််၊ မပြု�ုမည််ကိုု�

ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ရှိိ�သင့််�သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််စိုးး��သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတိုု�င်းး�၏ ဥပဒေ�ေသည််

နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေစနစ််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ ဆက််စပ််

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ကွွပ််ကဲဲရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ တရား�းစီီရင််ရေး�း
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ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံယန္တတရား�းများ��း

ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�

ပါါဝင််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ ကတိိကဝတ််များ��းနှှင့််� မပျျက််မကွွက်် ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ရမည််။ ထို့့��အပြ�င်် ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��းနှှင့််�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း၊ ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာချျက််များ��း၊ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ကျျင့််�ဝတ််များ��းကဲ့့�သို့့�� စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

မဟုုတ််သည့််� ကတိိကဝတ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ‘လက််တွေ့�့�အရေး�း�မယူူနိုု�င််သော�ာ ဥပဒေ�ေ’ ရင်းး�မြ�စ််များ��းလည်းး� ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည််လည်းး�
ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာအခွွင့််�အရေး�း�ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ကိုု� ဆန်းး�

စစ််လေ့�့လာာရာာ၌ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ကာာ မေး�းခွွန်းး�

တစ််ခုုစီီ၌ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�အခြေ�ေ�ပြု�ု ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�

အသုံးး��ချျနိုု�င််ရန််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူ ပေး�းရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််နှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ရှုုထော�ာင့််�မှှ ဆန်းး�စစ််သော�ာအခါါ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််�

ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာအချျက််တစ််ခုုမှာာ� ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််ဖြ�စ််ကာာ နိုု�င််ငံံတစ််ခုုတွွင်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ ဥပဒေ�ေစနစ််များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းအပြ�င်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ဘာာသာာရေး�းဥပဒေ�ေတို့့��

ကဲ့့�သို့့�� အခြား��းဥပဒေ�ေစနစ််များ��းကိုု�လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ကျျင့််�သုံးး��လိုု�က််နာာသည့််� နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�တွွင်် ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��သည််။ ဥပမာာ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် လက််ထပ််ထိိမ်းး�မြား�း�ခြ�င်းး�၊ အိိမ််ထော�ာင််ပြ�တ််စဲဲခြ�င်းး�၊ ကလေး�း�သူူငယ်် ပျိုး�း��ထော�ာင််ခွွင့််�နှှင့််�
အမွေ�ေ�ဆက််ခံံခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� မိိသားး�စုုရေး�းရာာ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဘာာသာာရေး�းဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ ကျျင့််�သုံးး��မှုုနှှင့််�အညီီ

တရား�းစီီရင််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ ဥပဒေ�ေကွဲဲ�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း စနစ််များ��းနှှင့််� အပြို�ု�င််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ သီးး�ခြား��းကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�စနစ််များ��းတွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း�� အသိုု�က််အဝန်းး�ဝင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� (ဥပမာာ လက််ထပ်် ထိိမ်းး�မြား�း�ခြ�င်းး� အတွွက််) မည််သည့််�ဥပဒေ�ေစနစ််အားး� အသုံးး��ချျ

လိုု�သည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ပြီး�း� အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််မူူ ထိုု�သို့့� ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့််� မရှိပေ���ေ။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေစနစ််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဥပဒေ�ေစနစ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အုုပ််စုုဝင််များ��းအတွွက််သာာ အကျုံးး���ဝင််သော်�်�လည်းး� အချို့့���
သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အုုပ််စုုဝင်် မဟုုတ််သူူများ��းအတွွက််ပါါ အကျုံးး���ဝင််နိုု�င််သည််။

အချို့့���သော�ာ နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ ဥပဒေ�ေရင်းး�မြ�စ််များ��း ရှိနေ���ေသဖြ�င့််� ဗဟုုဥပဒေ�ေ စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

ကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေအပြ�င်် အခြား��းဥပဒေ�ေရင်းး�မြ�စ််မှာာ� ဘာာသာာရေး�းဥပဒေ�ေ ဖြ�စ််နေ�နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အခြား��းဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေတစ််ခုုမှာာ�

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� ဥပဒေ�ေအားး�လုံးး��၏ ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�ကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းကပင််
ဥပဒေ�ေပြု�ု၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာ၌ ဘာာသာာရေး�းဥပဒေ�ေကိုု� မပျျက််မကွွက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ဤသို့့��သော�ာ ဥပဒေ�ေစနစ်် အမျိုး�း��အစား�းများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� သက််ရော�ာက််နိုု�င််

သော�ာကြော��ာင့််� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�

ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ��း ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�
ယန္တတရား�းများ��း သို့့��မဟုုတ်် တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ

၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််မှုု ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံ ၂၀၀၉၊ အပိုု�ဒ်် ၇၈-၈၂)။

အထူးး�အစီီရင််ခံံစာာတင််သွွင်းး�သူူက အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ထားး�သည်် -

ဗဟုုဝါါဒ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် အလေး�း�အနက််ထားး�သည််များ��းမှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� အခြား��း
သူူများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သည့််� မူူဝါါဒများ��းအားး� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရသူူများ��း အဖြ�စ််သာာ မဟုုတ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သူူများ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ပြီး�း� ထိုု�သို့့�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဝိသေ��ေသကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ ယခုုအခါါ၌ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုံံ�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ပေါ�ါင်းး�စုုနေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ အခွွင့််�အရေး�း�၊ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
(ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၉)

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေစနစ််များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တရား�းမျှှတမှုု ရှာာ�ဖွေ�ေရာာတွွင်် ပထမဦးးစွာာ�

(သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ) ကျျင့််�သုံးး��သည့််� တရား�းစီီရင််မှုုဖြ�စ််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ကျေး�း�လက််တွွင်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဗဟုု
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ဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သော�ာနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရာာ၌ ဘာာသာာရေး�းဥပဒေ�ေနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

ဥပဒေ�ေတို့့��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မည််သို့့��ဆက််စပ််နေ�သည််ကိုု� နား�းလည််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဥပမာာ ဥပဒေ�ေများ��း၏ဝါါစဉ််

နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အထွွတ််အမြ�တ််ဥပဒေ�ေဖြ�စ််ကာာ အခြား��းဥပဒေ�ေစနစ််များ��းအားး�လုံးး��၏ အထက််တွွင််ရှိိ�ပြီး�း�

၎င်းး�တို့့��အားး�လုံးး��က လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ရမည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�းသည်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအားး�
အခြား��းဥပဒေ�ေစနစ််များ��းနှှင့််� အပြို�ု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ရသည်် (သို့့��မဟုုတ်် ဩဇာာခံံဆော�ာင််ရွွက််ရသည််) ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�
သည််။

ထို့့��အပြ�င််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ

အဓိိကအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််များ��း၏ အနေ�ေအထားး�နှှင့််� သက််ရော�ာက််မှုုနယ််ပယ််၊ မတူူညီီသော�ာ ဥပဒေ�ေစနစ််များ��းသည််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� မည််သို့့�� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််တို့့�ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံအဆင့််� သိိရှိိ�နား�းလည််

ထားး�ရန််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� အမျိုး�း��သားး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဥပဒေ�ေ (သို့့��တည်းး�မဟုုတ််) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ယှှဉ််တွဲဲ�

တည််ရှိိ�နိုု�င််ကာာ တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််များ��း တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုအကြား�း� တစ််သမတ််တည်းး� မညီီညွွတ််မှုု
အလွွန််အများ��းအပြား�း�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�

ပေါ်�်ထွွက််မလာာစေ�ဘဲဲ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းသည့််�

စီီရင််ချျက််များ��းနှှင့််�

ချျမှှတ််နိုု�င််၍ ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကဲ့့�သို့့�� အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကာာ ဟန််ချျက််ညီီထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန်် ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု

နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ချျမှှတ််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ကြော��ာင်းး� အထူးး�အစီီရင််ခံံစာာတင််သွွင်းး�သူူက အလေး�း�

အနက်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၃၁-၃၉)။ ဥပဒေ�ေများ��း မကိုု�က််ညီီမှုုပဋိိပက္ခခများ��းနှှင့််� ၎င်းး�၏ရလဒ််အဖြ�စ််
ဆက််လက််ပေါ်�်ထွွက််လာာမည့််� အရှုုပ််အထွေး�း��တို့့��ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သော်�်�လည်းး� (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၄၅) ‘ဗဟုုဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံများ��း
တွွင််ပင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဥပဒေ�ေကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�

ရတတ််သည််’ ကိုု� ရိုးး��သားး�စွာာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၃၇)။

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအတွွက်် အုုတ််မြ�စ််တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူဖြ�စ််ပြီး�း� UNDRIP ၏ အဓိိကအခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခွွင့််�ကိုု� ‘(က) ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မိိမိိ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေအားး� ကိုု�ယ််တိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာ၊ သို့့��မဟုုတ်် (ခ) အခြား��းသူူတစ််ဦးး၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ဩဇာာကိုု� မခံံရခြ�င်းး�

ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေ၏ အုုတ််မြ�စ််လက််တံံတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအကြား�း�
ဆက််ဆံံရေး�းများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပါါ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအတွွင်းး�မှှ လက််အော�ာက််ခံံယူူနစ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူများ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းအပေါ်�်�

လွှှမ်းး�မိုးး�� ပုံံ�ဖော်�်�သည််’ (Cats-Baril 2018: 1)။ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ်် နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််တို့့��တွွင်် ဘုံံ�တူူညီီသည့််�

အပိုု�ဒ်် ၁ ၌ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််မှာာ� ‘လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး��တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း

ရပ််တည််မှုုကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် လွွတ််လပ််စွာာ� ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််နိုု�င််သည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၆၆က၊ ၁၉၆၆ခ)။ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး�� (၁၉၇၅၊

အပိုု�ဒ်် ၅၉) က ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� လူူမျိုး�း��များ��းက လွွတ််လပ််စွာာ�ဖော်�်�ပြ�သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆန္ဒဒကိုု� အလေး�း�ထားး�ရန််လိုု�အပ််ချျက််ဟုု

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံံပြ�င််ပ၌

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ဟူူ၍ နှှစ််မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ဆိုု�သည််မှာာ� လက််ရှိိ�တည််ရှိနေ���ေသော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွင်းး�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံပြ�င််ပ၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ဆိုု�သည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာ အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွင်းး�၌ ၎င်းး�တို့့��၏နေ�ရာာအားး� သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သည့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂကော်�်�မတီီ၏ အထွေထွေ��ေ��� အကြံ�ံပြု�ုချျက်် အမှှတ်် ၂၁ သည်် ဤ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှစ််မျိုး�း��ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ အကြံ�ံပြု�ုချျက််တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ‘ပြ�င််ပမှှ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ မိိမိိတို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက််
လွွတ််လပ််စွာာ� ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး��၏ အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�၏ ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��း
တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််’ ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၆က)။

၂၀၀၇ ခုုနှှစ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး� အပိုု�ဒ်် ၃ တွွင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��း ပြ�ည််တွွင်းး�၌ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ‘ဤအခွွင့််�အရေး�း�
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ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ��းသည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််
ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�

ကော�ာင်းး�စွာာ�အသိပေး��း�ပြီး�း� လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� ပါါဝင််သည််’ (Cats-Baril 2018: 3)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ဘော�ာင််ကွွပ််ထားး�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�သည်် အခြား��းသော�ာ လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�သင့််�သော�ာကြော��ာင့််� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ကန့််�သတ််ထားး�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�း

သည့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း� တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းတွွင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝ

စွာာ� ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ပါါသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�တို့့�ကြား�း�တွွင််

အတိိအလင်းး�ဆက််စပ််မှုုရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� UNDRIP အပိုု�ဒ်် ၄ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် - ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အုုပ််စုုတွွင်းး�နှှင့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�

ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇)။ ၎င်းး�သည်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာနိုု�င််ငံံတော်�်�
ထူူထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� မတူူညီီသော်�်�လည်းး� အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််
ခွွင့််�

စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��း

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�အပြ�င််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

၎င်းး�တို့့��၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခွွင့််�တို့့�ရရှိိ�
ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ (နိုု�င််ငံံများ��း၊ ဘာာသာာစကားး�

အုုပ််စုုများ��း၊ မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၊ မိိသားး�စုုမဟာာမိိတ််များ��း စသည့့်�) စုုပေါ�ါင်းး�ဝိသေ��ေသများ��း၊ အုုပ််စုု ဝိသေ��ေသများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််ဖြ�စ််

ပြီး�း� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၊ လေး�းစား�းမှုုနှှင့််� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�တို့့��ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� သဘော�ာ�ရိုးး��စေ�တနာာဖြ�င့််� ဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််ရ

မည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုုကထိိန်းး�ချုု�ပ််သော�ာ ကော�ာင််စီီများ��းမှှတစ််ဆင့််�

ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ဘိုးး��ဘွားး��မြေ�ေများ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အားး� မည််သို့့��

အသုံးး��ပြု�ုမည််၊ မည််သို့့�� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�မည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံ

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�အပါါအဝင်် အုုပ််စုုများ��း၏
ဝိသေ��ေသများ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု�

ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက််

ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန််အတွွက််

အစိုးး��ရများ��းထံံမှှ

အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��း အထော��ာက််အပံ့့�ရရှိိ�မည််ဟုု အာာမခံံချျက််မရှိိ�ပါါက ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် အရေး�း�ပါါနိုု�င််မည််
မဟုုတ််ပေ� (ကုုလသမဂ္ဂဂ အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံ ၂၀၁၁၊ အပိုု�ဒ်် ၇၈)။

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ
နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံများ��းသည်် လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လေး�းစား�း၊ ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််

တာာဝန််ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ပေး�းအပ််ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််လည်းး� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသည််မှာာ� ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�သော�ာလုုပ််ရပ််များ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ရမည့််�

တာာဝန််သာာမက အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည့််� တာာဝန််လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ တရား�းရုံးး��များ��း နှှင့််�/

သို့့��မဟုုတ်် ဘက််မလိုု�က််သော�ာ အခြား��း တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�

တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� စိိန််ခေါ်�်ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််သူူများ��း လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််

ထားး�သင့််�သည််။ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းသည်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုအားး�လုံးး��တွွင်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��း ခေ�တ််စား�းကျျင့််�သုံးး��မှုုရှိိ�လာာ
စေ�ရန်် မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််ထားး�သင့််�ပြီး�း� အစိုးး��ရအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအားး� ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ လေ့�့ကျျင့််�

သင််ကြား�း�ပေး�းသင့််�သည််။ ဤအကာာအကွွယ််များ��းအပြ�င်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဥပဒေ�ေပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� အစီီအစဉ််များ��း
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မျှှတမှုုမရှိသော����ာ အနေ�ေအထားး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုနိုု�င််

စွွမ်းး�ရှိိ�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� အလေ့�့�အကျျင့််�များ��းကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ဖယ််ရှား��းရန််နှှင့််�
ထိိခိုု�က််စေ�သော�ာ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� ကြို�ု�တင််၍ ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကဲ့့�သို့့� အပြု�ုသဘော�ာ�
ဆော�ာင််သော�ာ အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည်် (အပြု�ုသဘော�ာ� အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အထူးး�အစီီအမံံ
များ��းကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
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အခွွင့််�အရေး�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��း
အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းဟူူသည့််� သဘော�ာ�တရား�းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရနှှင့််� အခြား��း သက််ဆိုု�င််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း

ရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့််�ရှိိ�သူူအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််ဖြ�စ််စေ�၊ စုုပေါ�ါင်းး�

အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုဖြ�စ််စေ�၊ ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််စေ� အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ

အနေ�ေဖြ�င့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� အခြား��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအပေါ်�်� တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ
ရင််ဆိုု�င််စွဲဲ�ဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည်် အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအပေါ်�်� ဥပဒေ�ေအရ တာာဝန််ခံံရ

မည််ဖြ�စ််သည််။ မည််သူူက အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူဖြ�စ််ပြီး�း� မည််သူူက ‘အခွွင့််�အရေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူ’ (အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပေး�းအပ််ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��

အစည်းး�ယန္တတရား�း) ဖြ�စ််သည််မှာာ�မူူ အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဥပဒေ�ေအပေါ်�်� မူူတည််သည််။ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေ

သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် အခွွင့််�အရေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူ ဖြ�စ််နိုု�င််သည််၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� တစ််ခါါတရံံတွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််က ချျမှှတ််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းသည််လည်းး� ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး�အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကဲ့့�သို့့�� ပုုဂ္ဂဂလိိက ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းကိုု� အခွွင့််�အရေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် တာာဝန််သတ််မှှတ််ပေး�းအပ််နိုု�င််
သည့််�အပြ�င်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအကြား�း� အဆင့််�တူူ အခွွင့််�အရေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� တာာဝန််ရှိစေ���ေရန််ပါါ သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။

အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူက ခံံစား�းကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းမှာာ�လည်းး� အတိိအကျျ တစ််သမတ််တည်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ

အဆိုု�ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေရှိိ� ဥပဒေ�ေအပေါ်�်� မူူတည််သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ဥပဒေ�ေသည်် အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းအတွွက်် ပုုဂ္ဂဂလိိက

ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ လွွတ််လပ််စွာာ� ပြော��ာဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အစာာရေ�စာာ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ခိုု�နား�းရာာ

အိိမ်် ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့� ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ အချို့့���သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လူူသားး�အားး�လုံးး��အပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််သည့််� အပြ�ည််ပြ�ည််

ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် ယခင််ထက််ပိုု�မိုု�၍ သတ််မှှတ််ရှုုမြ�င််လာာကြ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််က လူူသားး�အားး�လုံးး��သည််

အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�နေ�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။

အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် ဤသို့့��သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အခွွင့််�အရေး�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူ

အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရခြ�င်းး�သည်် လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း အခွွင့််�အရေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူထံံသို့့� အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံရန််

အတွွက်် ချျဉ်းး�ကပ််တွေ့�့�ဆုံံ�ရန်် မလိုု�အပ််ပေ�။ ထိုု�အစား�း အခွွင့််�အရေး�း� ဟူူသည််မှာာ� ရပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�စ််ပြီး�း� အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူအနေ�ေဖြ�င့််�

၎င်းး�၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�ခံံရပါါက တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ စိိန််ခေါ်�်ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် ခင်းး�ကျျင်းး�ပေး�းထားး�သော�ာလမ်းး�

ပင်် ဖြ�စ််သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူက အခွွင့််�အရေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူထံံ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအပြ�ည့််�ဖြ�င့််� အဆင့််�အတန်းး�တူူစွာာ�
ချျဉ်းး�ကပ််တွေ့�့�ဆုံံ�နိုု�င််ပြီး�း� တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေရန်် စိိန််ခေါ်�်ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။

စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��များ��းကိုု� အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ်် ပြု�ုခြ�င်းး�၊ မပြု�ုခြ�င်းး� သဘော�ာ�တရား�းသည်် ဤဆန်းး�စစ််

လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် အရေး�း�ပါါသည်် (မေး�းခွွန်းး� ၈ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််
သဘော�ာ�သဘာာဝအားး�ဖြ�င့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််ကာာ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက််

အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းသည််လည်းး� စုုပေါ�ါင်းး�သဘာာဝရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ အသိုု�က််အဝန်းး�၊ လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််တည််မှုု၊ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု

သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��က စုုပေါ�ါင်းး�ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််
ဦးးသည်် (လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကဲ့့�သို့့�)

တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�အပြ�င်် ထပ််

ဆော�ာင်းး� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ဥပမာာ စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််သည့််�အလျော��ာ�က်် အသိုု�က််အဝန်းး�ပိုု�င််မြေ�ေ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�လည်းး� ခံံစား�း
ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�နိုု�င််သည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရာာတွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍ

မှှ ပါါဝင််သည်် (ဥပမာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၃၆ နှှင့််� ၄၂ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ)။ တရား�းရုံးး��များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၊
ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သည့််� အပြ�င်် ‘ဥပဒေ�ေများ��းအကြား�း� မကိုု�က််ညီီမှုု
ပဋိိပက္ခခများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပါါဥပဒေ�ေများ��းအားး� အရေး�း�တယူူ လိုု�က််နာာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သတ််မှှတ််ပုံံ�စံံများ��းနှှင့််�ကွဲဲ�လွဲဲ�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည့့်� အာာဏာာပိုု�င််များ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� အစီီအမံံများ��းကိုု� ဖြေ�ေ

ရှှင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််လည်းး� အခရာာကျျသည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၆၊ အပိုု�ဒ်် ၈၉)။

၎င်းး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် ဘက််မလိုု�က််ဘဲဲ
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နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုနှှင့််� ဖိိအားး�များ��း ကင်းး�စင််နေ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ၎င်းး�၏

သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််မှုုကိုု� အာာမခံံပြီး�း� အကာာအကွွယ််ပေး�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�၏ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််မှုုအတွွက်် အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�
သော�ာ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းတွွင်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�၊ ရာာထူးး�မှှ ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရာာထူးး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််

များ��း၊ အများ��းပြ�ည််သူူ လာာရော�ာက််နား�းဆင််နိုု�င််သည့််� ကြား�း�နာာမှုုများ��း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ ဘတ််ဂျျက််၊ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၏
တာာဝန််များ��းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့�၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့််� အပြ�န််အလှှန််နှီးး��နွှှယ််မှုုတို့့� ပါါဝင််

ပါါသည််။ သီးး�ခြား��း လွွတ််လပ််သော�ာ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင််

အခက််အခဲဲတွေ့�့�နိုု�င််စေ�မည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် လူူများ��းစုုထော�ာက််ခံံမှုု ဖိိအားး�များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ခုုခံံ တွွန်းး�လှှန််နိုု�င််မည််

ဖြ�စ််သည််၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့််� ၎င်းး�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် အခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််များ��း သို့့��မဟုုတ််

အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး�သော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းရှာာ�သူူများ��း၏ ခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံရပါါက လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းတွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းအလွှာာ�က ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််နေ�သော�ာ ခေ�တ််နှှင့််�အညီီတိုးး��တက််သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််နိုု�င််ခြေ�ေ
ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�မည််ဖြ�စ််သည််။

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
UNDRIP ၏ နိိဒါါန်းး�တွွင်် ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အခြား��းလူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�

ထားး�ပြီး�း� ‘လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး��သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည််ဟုု ခံံယူူပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အဆိုု�ပါါ ခံံယူူချျက််အားး� လေး�းစား�းခံံ

ရပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ရှိကြော�����ာင်းး�’ ထပ််လော�ာင်းး�အတည််ပြု�ုထားး�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇)။ လူူနည်းး�စုုများ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု�

ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး�ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ကုုလသမဂ္ဂဂ ဆပ််ကော်�်�မရှှင််အတွွက်် Martinez Cobo လေ့�့လာာချျက််တွွင််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာ၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� မရှိိ�မဖြ�စ််အရေး�း�ပါါသည့််� အချျက််တစ််

ချျက််အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပြ�ထားး�သည််

(Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ အပိုု�ဒ်် ၃၈၂-၈၂) – ‘လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအနေ�ေဖြ�င့််�ကြ�ည့််�ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််

ဟူူသည်် ဤ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဝင််ဖြ�စ််သည််ဟုု ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ပြီး�း� (အုုပ််စုုဝင််အဖြ�စ်် ခံံယူူနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�) အုုပ််စုု
ကလည်းး� ၎င်းး�ကိုု� အုုပ််စုုဝင််အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ လက််ခံံထားး�သူူကိုု� (အုုပ််စုု၏ လက််ခံံမှုု) ဆိုု�လိုု�သည််။ ဤအချျက််ကြော��ာင့််� ဤ

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

၎င်းး�တို့့��၏

အုုပ််စုုဝင််များ��းကိုု�

ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ရာာ၌

ပြ�င််ပ

ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုမခံံရဘဲဲ

အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််သည့််� သဘာာဝရှိသော����ာ အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််သည််။’

နိုု�င််ငံံတော်�်� နှှင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််သည်် ‘တိုု�င်းး�ပြ�ည််’ ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သုံးး��နှုုန်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�
ဟူူသည််ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�သတ််မှှတ််မှုု ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာက အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ထားး�သည့််� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ နယ််နိိမိိတ််ပိုု�င််နက််ဟုု အနက်် ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််။ ဤအနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််နှှင့််�အညီီ ပြ�င််သစ််၊ အင််

ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ နီီပေါ�ါ၊ ပီီရူးး�နှှင့််� အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတို့့��သည်် ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�’ သာာဓကများ��း ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင််မူူ တိုု�င်းး�ပြ�ည််
ဟူူသည််ကိုု� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာစကားး�၊ နယ််မြေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ဝိသေ��ေသအားး�ဖြ�င့််� အချျင်းး�ချျင်းး� ဆက််စပ််နေ�သော�ာ လူူ

အုုပ််စုုဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််။ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ‘တိုု�င်းး�ပြ�ည််’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််ကိုု� အခြား��းသော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််�
လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��းအပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မျိုး�း��နွွယ််များ��း’ ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ု

ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွင်းး�ရှိိ� နာာဗာာဟိုု�တိုု�င်းး�ပြ�ည်် ဖြ�စ််သည််။ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း

(သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုများ��း) မှှ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းက နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�နိုု�င််ငံံအဖြ�စ််
သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း၊ မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း
မြေ�ေယာာနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းက ရှေး�း�ဦးးစွာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််အသုံးး��ချျခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ဤနေ�ရာာများ��းနှှင့််� သဘာာ

ဝသယံံဇာာတများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် အရေး�း�ပါါသည့််�အချျက််အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ မြေ�ေယာာ၊ သဘာာဝသယံံဇာာတနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် အများ��း

အားး�ဖြ�င့််� ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ‘ရှေး�း�ဦးး (အသုံးး��ပြု�ုသူူ၏) အခွွင့််�အရေး�း�’ ဟုု သတ််မှှတ််ရှုုမြ�င််ပြီး�း�
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အဓိိပ္ပါါ�ယ််မှာာ� ‘ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�မှှ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့််� အခြား��း

ဒေ�သန္တတရ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�အသုံးး��ချျခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��က ပထမဆုံးး�� ရယူူ ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�

သည််’ ဟုု ဆိုု�လိုု�ရင်းး�ဖြ�စ််သည်် (International IDEA ၂၀၁၄၊ ၄၇)။ ရှေး�း�ဦးးအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� တစ််ခါါတရံံတွွင်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�ဟူူ၍လည်းး� ရည််ညွှှန်းး�သုံးး��နှုုန်းး�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့့်� ဩစတေး��းလျျ၌ ဖြ�စ််သည််။

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း၊ မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� UNDRIP ၏ အပိုု�ဒ်် ၂၅ နှှင့််� ၂၆ တွွင််

အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇) ။ အပိုု�ဒ်် ၂၅ တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ‘၎င်းး�တို့့��၏

ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းတစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�င််ဆိုု�င်် အသုံးး��ချျခဲ့့�ကြ�သော�ာ မြေ�ေယာာများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ
များ��း၊ ရေ�ပြ�င််များ��း၊ ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ပင််လယ််ပြ�င််များ��းနှှင့််� အခြား��း သယံံဇာာတ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အကြား�း� တည််ရှိိ�သည့််� သီးး�သန့််�

ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အနာာဂတ််
မျိုး�း��ဆက််များ��းအားး� ဤအရာာများ��းကိုု� လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းရမည့််� တာာဝန််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� အပိုု�ဒ််

၂၆ တွွင်် အော�ာက််ပါါ အတိုု�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် -

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ၊
အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အသုံးး��ချျခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ရယူူခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း၊ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််�

၂။

သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ၊
အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� ရယူူခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ အသုံးး��ချျခွွင့််�၊ ဖန််တီးး�

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

၃။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤမြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းအားး� ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ကာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။ ဤသို့့��အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိိ�စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ရ

မည််။

ဤသို့့ဆိုု
� � ရာ
� ာတွွင် ် မြေ�ေယာာ၊ ပိုုင်
� န
် က််နယ််မြေ�ေများ�း�နှှင့််� ရေ�ပြ�င််များ�း�ကိုု�ယ်၌
် အပြ�င်် (တိိရ စ္ဆာာ�န်များ
် �း�၊ သဘာာဝ ပေါ�ါက််ပင််များ�း�၊

တွွင်းး�ထွွက်ပစ္စ
် ည်း
စ �း များ�း� စသည့််�) ဆက််စပ််သယံဇာ
ံ ာတများ�း�ကိုု� ရယူူပိုုင်
� ဆို
် င်
�ု ခွ
် င့််�
ွ လည်းး� အပါါအဝင်် ဖြ�စ််သည်။် UNDRIP ၏ အပိုုဒ်
� ် ၂၇

တွွင် ် ဤအခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရများ�း�ဆော�ာင််ရွွက်ရမည့််�
်
ဝတ္တတရား�းများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� မြေ�ေယာာများ�း�၊

ပိုုင်
� န
် က််နယ််မြေ�ေများ�း�နှှင့််� သယံံဇာာတများ�း�ဆိုုင်
� ရာ
် ာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသိိအမှှတ်ပြု�
် ုကာာ စီီရင််ဆုံးး�� ဖြ�တ််ပေး�းရန် ်
အတွွက်် အစိုးး��ရများ�း�အနေေဖြ�င့််� ဘက််လိုုက်
� မှု
် ကင်းး
ု
�ပြီး�း� အားး�လုံးး�� လက််လှမ်းး
ှ �မီီကာာ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ်များ�း�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�

ချျမှှတ်၍
် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သင့််�သည််။ အဆိုုပါ
� ါအပိုုဒ်
� တွ
် င်
ွ ် ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�သည်် ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ်များ�း�တွွင် ်

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်ပို
် ုင်
� ခွ
် င့််�
ွ ရှိိ�သည်် ဟူူ၍လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ဟူူသည်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာတစ််ခုု သို့့မဟုုတ််
��
တစ််ခုုထက််ပိုုသော�
�
ာ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာများ�း� အကြား�း�တွွင် ်

တရား�းဝင်် စည်းး�နှော�ာ�င််ထားး�သော�ာ သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း� သို့့မဟုုတ််
��
စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ�း� ဖြ�စ််သည်။် သမိုု�င်းး�ဝင်် ကိုု�လိုုနီီပြု�
� ုပြီး�း�
ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ မြေ�ေနှှင့််� ပိုုင်
� န
် က််နယ််မြေ�ေများ�း� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်တွွင် ် သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး� အများ�း�

အပြား�း�ကိုု�

လက််မှတ်
ှ ရေး�းထိုးး
်
�� ခဲ့့ကြ�
� ပြီး�း�

အဆိုုပါ
� ါ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�ယ်တိုု
် င်
� သည်
်
်

ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�ကိုု�

တန်းး�တူူရည်တူ
် ူ မသတ််မှတ်
ှ လျှ
် ှင််ပင်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ ပိုုင်
� စိုးး
် �� သူူများ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှတ်
ှ ခြ�င်းး
် �ပြု�ုခဲ့့ကြော��
ာင်းး� အထော�ာက််အထားး�
�
ဖြ�စ််နေေသည်။် ထို့့ကြော��ာင့််�
��
စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�ချုု�ပ််ဆိုရာ
�ု ာတွွင် ် အလွှာာ�စုံံအ
� င်္ဂါါ �ရပ််တစ််ခုုမှာာ� အပြ�န််အလှှန်ဖြ် �စ််ရေး�း အခြေ�ေခံံမူဖြူ �စ််ပြီး�း�

‘စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�ချုု�ပ််ဆိုထားး
�ု �သည့််� ဆက််ဆံရေး�း
ံ
၏ အခြေ�ေခံံသဘော�ာသဘာာဝနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး၍ စာာချုု�ပ််များ�း�တွွင် ် လက််မှတ်
ှ ရေး�းထိုးး
်
�� ခဲ့့�

ကြ�သည့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��အထွေ�ေထွေ�ေသော�ာ ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� စာာချုု�ပ််ဝင််များ�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး�တည််တံ့့စေ�ခဲ့့
�
ကြ�သော�
ာ နား�းလည််
�

သဘော�ာပေါ�ါက််မှုမှ
ု ှ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််သည်’် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၉၊ အပိုုဒ်
� ် ၆၇)။ ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�နှှင့််�
နိုု�င်ငံ
် တော်�်�
ံ
အစိုးး��ရများ�း�အကြား�း� သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လက််မှတ်
ှ ရေး�းထိုးး
်
�� ခဲ့့ခြ�င်းး
� ါ စာာချုု�ပ််များ�း�ကိုု� ဥပဒေေ
� �ရှိိ�ပါါက အဆိုုပါ

အရ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုရှိ
ု ိ�သည််ဟုု သတ််မှတ်
ှ သင့််�ကြော��
်
ာင်းး�နှှင့််� ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�အားး� ဤစာာချုု�ပ််များ�း�ဖြ�င့််� ကတိိကဝတ််ပြု�ု

ခဲ့့သည်
များ
် �း�ကိုု� လက််တွေ့�့�အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုု ပြု�ုသင့််�ကြော��ာင်းး� UNDRIP တွွင် ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
�

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင် ် စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့််� သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ဖော်�်�ပြ�ပါါက ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ လမ်းး�ညွှှန််မှုု
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နှှင့််� ကိုု�က်ညီီစေ�ရန်
်
အ
် တွွက်် အော�ာက််ပါါ စာာရွွ က်စာ
် ာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းးစား�းနိုု�င်သည်
်
် - ‘၁) နိုု�င်ငံ
် တော်�်�များ
ံ
�း�နှှင့််� ဌာာနေေ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�အကြား�း� လက််မှတ်
ှ ရေး�းထိုးး
်
�� ချုု�ပ််ဆိုထားး
�ု �သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�၊ ၂) နိုု�င်ငံ
် တော်�်�များ
ံ
�း� သို့့မဟုုတ််
��
အခြား�း�

ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့််� ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�အကြား�း� ချျမှှတ်ထားး
်
�သည့််� သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�၊ ၃) သက််ဆိုင်
�ု ရာ
် ာ ဌာာနေေ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် ဖြု �င့််� ကြံ�ံဆဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သည့််� အခြား�း� အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ�း�

[နှှင့််�] ၄) ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�အပေါ်�် ပြ�င််ပပုုဂ္ဂိုု��လ်များ
် �း�အဖြ�စ်် သက််ရော�ာက််မှုရှိ
ု ိ�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�ပါါဝင််ပြီး�း�
နိုု�င်ငံ
် တော်�်�များ
ံ
�း�အကြား�း� လက််မှတ်
ှ ရေး�းထိုးး
်
�� ချုု�ပ််ဆိုထားး
�ု �သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၉၊ အပိုုဒ်
� ် ၃၇)။
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၄။ အခြေ�ေခံံဥပဒေေပါါ
ဌာာနေေတို�င်း
ု း�ရင်းး�သားး�
ရပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�ကိုု�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�
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မေး�းခွွန်းး�စာာရင်းး�
၁။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

စာာမျျက််နှာာ�

၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�အားး� ကာာကွွယ််

၅၀

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��း ဝိသေ��ေသပြု�ု
ခြ�င်းး� (သို့့��) အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� (သို့့��) သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ�၊ လူူမျိုး�း��စုံံ�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စုံံ� စုုပေါ�ါင်းး�

နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််

၅၅

မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� အခြား��းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််� ရှိကြော�����ာင်းး�

အသေ�ေအချာ�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အဖြ�စ်် ခံံယူူခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�

၆၀

အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိကြော�����ာင်းး� အာာမခံံချျက်် ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။
၂။

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု တိုု�က််ဖျျက််ပိုု�င််ခွွင့််�

၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််မှုုကိုု� အာာမခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��း

ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါလျှှင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

၆၄

သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုပိုု�င််သည့််� အချျက််များ��းတွွင််
ပါါဝင််ကြော��ာင်းး�ကိုု�ပါါ အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။

၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် စစ််မှှန််သော�ာ တန်းး�တူူညီီမျှှ

မှုုရရှိိ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါ

၆၉

သလားး�။
၃။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��း

၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံသားး�

အားး�လုံးး��အတွွက်် အာာမခံံထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနေ�ရာာ၌ အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ

၇၆

ထပ််ဆော�ာင်းး�ပေး�းအပ််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။
၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အခြား��း

သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််အဖြ�စ််

၈၀

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။
၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါ
လျှှင်် ယင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုသည်် ယေ�ဘုုယျျ ဖြ�စ််ပါါသလားး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၈၅

လူူမျိုး�း��များ��း အတွွက်် သီးး�သန့််� ဖြ�စ််ပါါသလားး�။
၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အခြား��း အဘက််ဘက််မှှ ထိိခိုု�က််လွွယ်် အုုပ််စုု
များ��းအတွွက်် အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုများ��းနှှင့််�တကွွ ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု

အပါါအဝင်် အခြေ�ေ�ခံံ နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� မည််ကဲ့့�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကျျင့််�သုံးး��သင့့်�ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။
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၉၀

၄။

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�

၁၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�တို့့�အကြား�း�

သမိုု�င်းး�ဝင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််နှှင့််� အနာာဂတ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�မည့််� သဘော�ာ�တူူညီီ

၉၆

ချျက််များ��း (သို့့��) စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ (ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�) ၏ အသိိသက််သေ�များ��းအဖြ�စ်် လေး�းစား�း
လိုု�က််နာာခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
၁၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ နယ််မြေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အခြား��း အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�ပါါ

၁၀၃

သလားး�။
၁၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေများ��းတွွင််

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�

၁၁၂

ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြီး�း� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။
၅။

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

၁၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� တရား�းဝင််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ တစ််ဆင့့်�

၁၁၉

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� အထူးး� အတိုု�င််ပင််ခံံ

ယန္တတရား�း တစ််ရပ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�ကိုု�
အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသလားး�။
၁၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� (အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� ဥပဒေ�ေပြု�ု လွှှတ််တော်�်�တွွင််)

၁၂၇

မပျျက််မကွွက်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�တစ််ရပ််ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။
၁၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

၁၃၅

၁၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

၁၃၈

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံခြ�င်းး�၊ (အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ်် သို့့��မဟုုတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��များ��းတွွင််) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပါါဝင််မှုု ရှိစေ���ေ
ဖို့့��ရာာအတွွက်် တရား�းသူူကြီး�း� ခန့််�အပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
ရှိိ�ပါါသလားး�။
၁၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�ရာာထူးး�များ��း၊ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� တပ််မတော်��်�တို့့�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ပါါဝင််လာာအော�ာင်် စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊

ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အာာမခံံချျက််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�း
ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။
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၁၄၂

၆။

မြေ�ေယာာ၊ နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

၁၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် မြေ�ေယာာများ��းနှှင့််� နယ််မြေ�ေများ��းအားး� စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�
ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းထံံမှှ မြေ�ေကိုု� အတင်းး� အဓမ္မမ

၁၄၇

သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး� အတွွက်် ကြီး�း�လေး�းသော�ာ ပြ�စ််ဒဏ််များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေအကြား�း�မှှ အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါ
သလားး�။
၁၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� မြေ�ေများ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက််
များ��း အတွွင်းး�/အပေါ်�်�/အော�ာက်် ရှိိ� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အထူးး�

၁၅၈

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေပေါ်�်မှှ သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�
အကျိုးး���အမြ�တ်် မျှဝေ��ေခံံစား�းခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသလားး�။
၂၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပိုု�င်် မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််များ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

သယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��း

၁၆၆

မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� စေ�တနာာ

မှှန််ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��အားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််
သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး� (FPIC) လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််
ထားး�ပါါသလားး�။
၇။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

၂၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး� ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��အော�ာင််

၁၇၄

ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�တို့့�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််� အပြ�င်် ယင်းး�တို့့��အားး� အခြား��းသူူများ��းကပါါ လေး�းစား�းကြ�
စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါသလားး�။
၂၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ

၁၈၁

၂၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် မိိခင််ဘာာသာာစကားး�

၁၈၇

ဆက််စပ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။

အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�� ဓလေ့�့�နှှင့််� လျော်�်��ညီီသော�ာ ပညာာရေး�း ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါ
သလားး�။

၂၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံ လုုပ််ငန်းး�များ��း (ရိုးး��ရာာ
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��း) အားး� ဆက််လက်် ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််

၁၉၃

ပေး�းပါါသလားး�။
၂၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�

၁၉၇

အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသလားး�။
၂၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာနှှင့််� ရိုးး��ရာာ ဓလေ့�့�
ဆိုု�င််ရာာ ဖော်�်�ထုုတ််ဖန််တီးး�မှုုများ��းအပေါ်�်� ဉာာဏပစ္စစည်းး�မူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။

47

၂၀၂

၈။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််

၂၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း

ပေး�းခြ�င်းး�

ရန််နှှင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကော်�်�မရှှင််၊ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၂၁၀

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ အထူးး� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
၂၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အလွှာာ�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�

တည််ဆော�ာက််ပုံံ�၌ မည််သည့််� အစိုးး��ရအဆင့််�(များ��း)သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

၂၂၁

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�
ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အဓိိကတာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�။
၂၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လျှော�ာ�က််လှဲဲ�

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကျျယ််ပြ�န့််�မှုုနှှင့််� လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုုရှိိ�သည့််�

၂၂၆

“တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�” စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း ထည့််�သွွင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။
၃၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ငှား��းရမ်းး�ရန်် မတတ််စွွမ်းး�နိုု�င််
သည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေ အကျိုးး���ဆော�ာင််ခ စိုု�က််ထုုတ််ပေး�းရန်် အာာမခံံ

၂၃၂

ချျက်် ရှိိ�ပါါသလားး�။
၃၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းနိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�

၂၃၇

ထားး�ကာာ အဆိုု�ပါါကန့််�သတ််ချျက််များ��းအားး� တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါ
သလားး�။
၃၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�စာာချုု�ပ််များ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�က

သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက်် အလိုု�အလျော��ာ�က်် အသက််ဝင််သည််ဟုု

၂၄၂

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ သီးး�ခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
ရန်် လိုု�အပ််ပါါသလားး�။
၃၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�

၂၄၅

(သို့့��) အားး�ပေး�းခြ�င်းး� (သို့့��) လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
၃၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး� (သို့့��) လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
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၂၄၇

၁။ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� 
နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
မေး�းခွွန်းး� ၁ - ၃

49

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�အားး� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��း ဝိသေ��ေသပြု�ု
ခြ�င်းး� (သို့့��) အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� (သို့့��) သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဤနည်းး�လမ်းး�တွွင်် တင််ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့််� မည််သည့််�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�မဆိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််

အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အကျုံးး���ဝင််
သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် အတိိအလင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ‘ဖွွင့််�ဆိုု� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�’ တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�ပါါက ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် လူူနည်းး�စုု နှှင့််�/ သို့့��မဟုုတ်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံ အုုပ််စုုများ��းအားး� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းလည်းး� ဤ

တွွင်် အကျုံးး���ဝင််သည််ဟုု တစ််ခါါတရံံ ယူူဆသတ််မှှတ််ကြ�လေ့�့ ရှိိ�သည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းအပေါ်�်� လေး�းစား�းမှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််�အချျက််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ တစ််မူူကွဲဲ�ဝိသေ��ေသကိုု�
ဥပဒေ�ေအရ ရှှင်းး�လင်းး�ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ရန််ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဝိသေ��ေသကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ယေ�ဘုုယျျ လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� မတူူညီီသော�ာ သတ််မှှတ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ရယူူခံံစား�း

ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အသေး�း�စိိတ်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ထည့််�သွွင်းး�မ
ထားး�ပါါက ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှတစ််ဆင့််� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဟုု သတ််မှှတ််ရန််အတွွက််

လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� အဆိုု�ပါါဥပဒေ�ေတွွင်် ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� မည််သည့််�
စာာရွွက််စာာတမ်းး�တွွင်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ� အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� အဆိုု�ပါါဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူ
ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊

အုုပ််စုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ််

ထိုု�သို့့�အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး�

စာာရွွက််စာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူရန််အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျသော��ာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းရမည််ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် ဖွွင့််�ဆိုု�သင့််�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််သင့််� သည််။ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�

ရာာ၌ အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု မလွွန််ကဲဲစေ�ရန်် (ဥပမာာ အခြား��းသော�ာ လူူနည်းး�စုု အုုပ််စုုများ��းကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�) သို့့��မဟုုတ်် အကျုံးး���ဝင််
ပါါဝင််မှုု မနိိမ့််�ပါးး�စေ�ရန်် (ဥပမာာ အချို့့���သော�ာ ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ချျန််လှှပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�) စသည််တို့့�� မဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရန်် ဂရုုပြု�ု

ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ အနက်် ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�မည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာ စံံ

သတ််မှှတ််ချျက််များ��း နှှင့််�ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ဘုံံ�တူူညီီသော�ာ ‘ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန််’ အချျက််အချို့့���မှာာ� ကျူးး��ကျော်�်��သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�လိုု�နီီ

ပြု�ုခြ�င်းး� မတိုု�င််မီီ ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချျတည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ
ဆင်းး�သက််နှီးး��နွှှယ််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ တစ််မူူကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�၊ လူူများ��းစုုမဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် ပိုု�င််နက်် နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��

ဝိသေ��ေသများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုပုံံ�စံံများ��း၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း နှှင့််� ဥပဒေ�ေစနစ််တို့့��နှှင့််�အညီီ

တည််တံ့့�အော�ာင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပြီး�း� အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းအပ််ရန်် အခိုု�င််အမာာဆုံးး��ဖြ�တ််

ထားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည်် (Martinez Cobo ၁၉၈၇၊ ဤခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��း အတွွက်် အသေး�း�စိိတ််ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက အပိုု�င်းး� ၆ နှှင့််� ၇ ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။ ထို့့��အပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝ

သယံံဇာာတများ��း၊ တစ််မူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စနစ််များ��း၊ တစ််မူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဘာာသာာစကားး�

များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း နှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းတို့့��အပေါ်�်� အထူးး�အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� အခိုု�င််အမာာနှီးး��နွှှယ််နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�
ရည််ညွှှန်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�

ထားး�ရန်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း� ထိုု�မှှသာာလျှှင်် ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမပါါဘဲဲ တံံဆိိပ််တပ််ခံံရခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည်် (ILO ၁၉၈၉၊ အပိုု�ဒ်် ၁(၂))။ ‘ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််အတွွက်် ဘုံံ�အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််မရှိသော်����်�လည်းး� ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉

တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် တည််ရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ

အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ နေ�ထိုု�င််ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဟုု ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သင့််�ပြီး�း� လူူ
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ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည််လည်းး� ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ မဖြ�စ််ခြ�င်းး�အားး� ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သင့််�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�တွွင်် မိိမိိ၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဝိသေ��ေသကိုု� မခံံယူူလိုု�ပါါကလည်းး� မခံံယူူပိုု�င််ခွွင့််� ပါါဝင််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO

အပိုု�ဒ်် ၁(၁)

၁။ ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

နှှင့််� ၁(၂)

ရှိစေ���ေရမည်် -

များ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််

၁၆၉

(က) အခြား��းသော�ာ လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း၊

အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််�

၁၉၈၉

ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း မတူူကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ကာာ

သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ဘုံံ�

၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််အားး� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

လက္ခခဏာာရပ််များ��း အတွွက်် န

များ��း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�ဥပဒေ�ေ

မူူနာာ အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းကိုု�

များ��း သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းဖြ�င့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ဖြ�စ််စေ�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

အလုံးး��စုံံ�ဖြ�စ််စေ� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းရှိိ�
ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��း၊

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််

(ခ) နိုု�င််ငံံအားး� သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး�

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််

သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ� နိုု�င််ငံံနယ််နိိမိိတ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�

သတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုုအဖြ�စ််

ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�အချိိ�န််၌ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခဲ့့�သည့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််

သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတည််ရှိနေ���ေသည့််� ပထဝီီဒေ�သအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချျ
နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သည့််� လူူစုုလူူဖွဲ့့��များ��းမှှ ဆင်းး�သက််လာာကာာ ဥပဒေ�ေအရ
တရား�းဝင််အဆင့််�အတန်းး� မည််သို့့��ရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အလုံးး��စုံံ�
ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာ
နိုု�င််ငံံများ��းမှှ လူူမျိုး�း��များ��း။
၂။ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာမျိုး�း��
နွွယ််စုုအဖြ�စ်် ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု
အားး� ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််
ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအကျျဆုံးး�� စံံသတ််မှှတ််ချျက်် ဖြ�စ််စေ�ရမည််။
UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၉

၂၀၀၇

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ််

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�

ခြ�င်းး� မခံံရဘဲဲ အသိုု�က််အဝန်းး�

အညီီ အဆိုု�ပါါ အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ တစ််

သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုု

စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့�

တွွင်် တည််ရှိနေ���ေထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

မျှှ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
၁။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််နှှင့််� ကျေး�း�လက််ရှိိ� ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လူူမျိုး�း��တွွင်် စပိိန််နိုု�င််ငံံ၏ ကျူးး��ကျော်�်�� ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီ

များ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တည််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသ၊ ဘာာသာာစကားး�၊ သမိုု�င်းး�ဝင််

အတွွက်် ‘ဓမ္ဓဓဓိိဋ္ဌာာန််’

၂၀၀၉

ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာ၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ

သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု�

နှှင့််� တွေး�း�ခေါ်�်ခံံယူူပုံံ�တို့့� တူူညီီကြ�သည့််� လူူမှုုအစုုအဖွဲ့့��များ��း

စာာရင်းး�ပြု�ုစုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၀(၁)

အားး�လုံးး�� ပါါဝင််သည််။
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မက််ဆီီကန််တိုု�င်းး�ပြ�ည််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းမှှ

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

‘မိိမိိ၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းတွွင်် ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး� စတင််သည့််�အချိိ�န််၌ တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏

ဝိသေ��ေသကိုု� သိိရှိိ�လက််ခံံခြ�င်းး�’

၁၉၁၇

လက််ရှိိ� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချျ နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သူူများ��းထံံမှှ

အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု�

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််အတွွက်် နမူူ

အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�

နာာသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု�

ထားး�သူူများ��း ပါါဝင််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဆိုု�င််ရာာ

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း အကျုံးး���ဝင််မှုုကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏

(ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဝိသေ��ေသကိုု� သိိရှိိ�လက််ခံံခြ�င်းး�သည််

ပိုု�င််ခွွင့််� ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

မပျျက််မကွွက်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� သတ််မှှတ််ချျက််တစ််ခုု

ခြ�င်းး�)

မက််ဆီီကန််

အပိုု�ဒ်် ၂

ဖြ�စ််သည််။
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းဟူူသည််မှာာ�
လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ယူူနစ််တစ််ခုုအဖြ�စ််
ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ တစ််ခုုအတွွင်းး� တည််ရှိနေ���ေပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာ
အစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အာာဏာာရှိိ�သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��း၏ တည််ရှိိ�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ပါါရာာဂွေး�း�နိုု�င််ငံံတော်�်�

များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တည််ထော�ာင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ တည််ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အခြေ�ေ�ခံံ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််ကိုု�

၁၉၉၂

အုုပ််စုုများ��းအဖြ�စ်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သည််။

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

ပါါရာာဂွေး�း�

အပိုု�ဒ်် ၆၂

(နိုု�င််ငံံတော်�်� မတည််ထော�ာင််မီီ
တည််ရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�)
ကျေး�း�လက််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ တည််ရှိိ�မှုု

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ကိုု� ဥပဒေ�ေအရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အစုုအဖွဲ့့��ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအဖြ�စ််

များ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သတ််မှှတ််သည််။

များ��း၏ အစုုအဖွဲ့့�� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း

ပီီရူးး�

အပိုု�ဒ်် ၈၉

အဖြ�စ်် တရား�းဝင်် တည််ရှိိ�မှုုကိုု�

၁၉၉၃
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ကျေး�း�လက််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�

အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�ပြီး�း�

များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသကိုု� လေး�းစား�းသမှုုပြု�ုသည််။

(စုုပေါ�ါင်းး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အကျိုးး���ဆက််များ��း၊ မေး�းခွွန်းး� ၈
ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) နိုု�င််ငံံတော်�်�
အနေ�ေဖြ�င့််� ဤဝိသေ��ေသကိုု�
လေး�းစား�းမှုုရှိိ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှိိ�သည့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၊ နိုု�င််ငံံတော်�်� နှှင့််� တစ််

များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တစ််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပေါ�ါင်းး�တစ််စည်းး�တည်းး�ဖြ�စ််ကာာ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််စိုးး��၍

စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််

၁၉၉၉

ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး� မပြု�ုပိုု�င််သည့််� ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး� ပြ�ည််သူူများ��း၏

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

(တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ‘တစ််ပေါ�ါင်းး�

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂၆

တည်းး� ဖြ�စ််မှုု’ ကိုု� လေး�းစား�းသ
မှုုပြု�ုရန်် ဆက််စပ််ဝတ္တတရား�းကိုု�
ပါါ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််)
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ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�င်းး� ၂ (က

(၂) ဤ အက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ‘ကနေ�ေဒါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

အချို့့���သော�ာဌာာနေ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နေ�ဒါါ ဌာာနေ�

များ��း’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််၌ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံရှိိ� အင််ဒီးး�ယန်းး�၊ အီီနွွတ််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

နှှင့််� မယ််တိိစ်် လူူမျိုး�း��များ��း ပါါဝင််သည််။

ကိုု� ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဆိုု�င််ရာာ 

လူူမျိုး�း��များ��း၏

လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အက််ဥပဒေ�ေ

အခွွင့််�အရေး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�

၁၉၈၂

များ��း)၊ အပိုု�ဒ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

၃၅ (၂)
ကနေ�ေဒါါ၊ နူူနာာ

အပိုု�ဒ်် ၃၅

ဗတ်် မြေ�ေယာာ

(စာာရင်းး�သွွင်းး�

တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု

ခြ�င်းး�)

သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််
အက််ဥပဒေ�ေ
၁၉၉၃

၃၅.၁.၁ ဤအပိုု�ဒ််သည်် (က) ဤသဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင်် အီီနွွတ််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ မဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု�
သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််အတွွက်် အသင့််�လျော်�်��ဆုံးး�� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သူူမှာာ� အီီနွွတ််လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
သည််၊
(ခ) နူူနာာဗတ်် အခြေ�ေ�ချျ နေ�ထိုု�င််မှုုဒေ�သကိုု� ၎င်းး�ဒေ�သရှိိ� နေ�ထိုု�င််
သူူများ��း၏ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််နား�းလည််မှုုနှှင့််�အညီီ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းရန််နှှင့််� ဤသဘော�ာ�တူူညီီချျက််တွွင််
အီီနွွတ််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၊ မဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု� သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ပြီး�း�
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််၌ စာာရင်းး�သွွင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ မရှိိ�ခြ�င်းး�
အားး� အီီနွွတ််လူူမျိုး�း��များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�
အာာမခံံချျက််ပြု�ုသည််။

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ အပြ�ည့််�
အဝ သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဖင််လန််၊

အခန်းး� ၁၊

ဆာာမိိ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဆာာမိိ

အပိုု�ဒ်် ၃

ဤ အက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ဆာာမိိ ဟူူသည်် အော�ာက််ပါါ အချျက််များ��းနှှင့််�

များ��း (ဆာာမိိ) ကိုု� အနက််ဖွွင့််�

လွှှတ််တော်�်� 

ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဆာာမိိဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သူူကိုု�

ဆိုု�ရန်် ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန်် သတ််မှှတ််

အက််ဥပဒေ�ေ

ဆိုု�လိုု�သည်် (၁) အဆိုု�ပါါသူူ သို့့��မဟုုတ်် အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�၏ မိိဘ
များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဘိုးး��အဘွားး��များ��းအနက်် တစ််ဦးးဦးးက ဆာာ
မိိကိုု� ပထမဆုံးး�� ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် သင််ယူူ
တတ််မြော��ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�၊
(၂) တော�ာင််တန်းး�၊ သစ််တော�ာ၌ နေ�ထိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ငါးး�မျှား��း
ခြ�င်းး�ပြု�ုသည့််� လက််ပ််အဖြ�စ်် မြေ�ေယာာစာာရင်းး�၊ အခွွန််ကော�ာက််
ခံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လူူဦးးရေ�စာာရင်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�
သတ််မှှတ််ခံံရသူူ တစ််ဦးးထံံမှှ ဆင်းး�သက််လာာခြ�င်းး�၊
(၃) အဆိုု�ပါါသူူ၏ မိိဘများ��းအနက်် အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� တစ််ဦးး
သည်် ဆာာမိိကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် ဆာာမိိ
လွှှတ််တော်�်�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််သူူ
တစ််ဦးးအဖြ�စ်် စာာရင်းး�သွွင်းး�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� ခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�အတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ�ခြ�င်းး�။

ချျက််များ��း နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလဓိိဋ္ဌာာန််

‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း’ ဟူူသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် မိိခင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

များ��းအတွွက်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�

လူူမျိုး�း��များ��း 

များ��း၊ တစ််မူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဝိသေ��ေသ၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ

ချျက််ကိုု� ဓမ္ဓဓဓိိဋ္ဌာာန်် စံံ

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််� စာာဖြ�င့််� ရေး�းသားး�မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�သည််

သတ််မှှတ််ချျက််များ��းဖြ�င့််�

တိုးး��တက််ရေး�း 

ဖြ�စ််စေ� မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှိသော����ာ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

အတွွက််

သို့့��မဟုုတ်် အသိုု�က််အဝန်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

၁၉၉၅

နီီပေါ�ါ၊ ဌာာနေ�

အပိုု�ဒ်် ၂(က)

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အခြေ�ေ�ခံံ
အုုတ််မြ�စ် ပေး�း
်
ခြ�င်းး�
အက််ဥပဒေ�ေ
၂၀၀၂
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ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ထားး�သည််

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ�၊ လူူမျိုး�း��စုံံ�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စုံံ� စုုပေါ�ါင်းး�
နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််
မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� အခြား��းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
အချို့့���ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်� ‘ပြ�ည််သူူများ��း’ ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရန််နှှင့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််အတွွက်် သင်္ကေ�ေ�တပြု�ု

သည့််� ဖော်�်�ပြ�ကြေ��ညာာချျက််များ��း ပါါဝင််သည််။ မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််� ‘ပြ�ည််သူူ’ ဟူူသည့််� ရူူပါါရုံံ�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ နိိဒါါန်းး�

အပိုု�င်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�အပိုု�င်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ ပြ�ည််သူူများ��း၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��း

နှှင့််� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��း၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး� မည််သူူတို့့�၏ အာာဏာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�င့််�
ရေး�းဆွဲဲ�အတည််ပြု�ုသည််တို့့��ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�နိုု�င််သည််။ ပဋိိပက္ခခအလွွန်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�

အရ ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းမှုု နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ချျန််လှှပ််ထားး�ရှိိ�မှုုတို့့� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု၊ လူ့့�
ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုတို့့�အားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�နိုု�င််သည််။

ထိုု�သို့့�သော�ာ သင်္ကေ�ေ�တပြု�ုသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိိ�သည််ဟုု တင််ပြ�နိုု�င််မှုု မရှိသော်����်�လည်းး�

၎င်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�က ကတိိကဝတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််�

တရား�းစီီရင််ရေး�း မဏ္ဍိုု�င််များ��းကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အခြား��းအပိုု�င်းး�များ��း

ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ်် တရား�းစီီရင််ရေး�း မဏ္ဍိုု�င််က နိိဒါါန်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းနှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ပေး�း

အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤသည််တို့့��သည်် ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�
စည်းး�ရုံးး��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် စမှှတ််များ��း ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့�� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ထိုု�သို့့�စမှှတ််ပေး�းနိုု�င််သော်�်�လည်းး� မေး�းခွွန်းး�

၁ တွွင်် ရှှင်းး�ပြ�ခဲ့့�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် သီးး�ခြား��း

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ခိုု�င််မာာမှုုမရှိပေ���ေ။

လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု၏ တန််ဖိုးး��ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး� သင်္ကေ�ေ�တပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေပါါ အခြား��းအချျက််များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ရှိိ�ပြီး�း� မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု�

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််အတွွက််

အလွွန််အရေး�း�ပါါနိုု�င််သော်�်�လည်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� အခိုု�င််အမာာ အကာာအကွွယ််ပေး�းရန်် အတွွက််မူူ လုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�တတ််ပေ�။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

သီးး�ခြား��းဝိသေ��ေသနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကတိိကဝတ််ပြု�ု
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအားး� သင်္ကေ�ေ�တပြု�ု
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််များ��းမှာာ� ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ တန်းး�တူူ

ညီီမျှှဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု ရယူူ

ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ကဲ့့�သို့့� အချို့့���သော�ာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��
ဖြ�စ််ပါါသည််။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

နိိဒါါန်းး�နှှင့််�

နိိဒါါန်းး�

နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််သူူများ��းအားး� ‘မျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၃

အတိိတ််သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� အခိုု�င််အမာာရှိိ�ပြီး�း� မျိုး�း��နွွယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််�

နွွယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဖွဲဲ�စည်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ဘိုု�လီီဗီးး�ယန်းး� ပြ�ည််သူူများ��းသည််

ထားး�ခြ�င်းး�’ ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�

၂၀၀၉

အတိိတ််မှှ ရုုန်းး�ကန််ခက််ခဲဲရမှုုများ��းကိုု� အားး�ယူူလျျက််၊ ကိုု�လိုု�နီီ

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�

တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုံံ�ကြွ�မှုုကိုု� အားး�ယူူလျျက််၊

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုံံ�ကြွ�မှုုနှှင့််�

လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် လူူထုုထော�ာက််ခံံသော�ာ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ ချီီ�

လွွတ််လပ််ရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��း၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ လူူမှုု

တက််မှုုများ��းကိုု� လူူမှုုအဖွဲ့့��

ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� လုုပ််သားး�တို့့��၏ ချီီ�တက််မှုုများ��း၊ ရေ�နှှင့််�

အစည်းး�အတွွက်် အားး�ဖြ�ည့််�

အော�ာက််တိုု�ဘာာစစ််ပွဲဲ�များ��း၊ မြေ�ေနှှင့််� ပိုု�င််နက််အတွွက်် ရုုန်းး�ကန််

ပါါဝင််မှုုအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�

ကြိုး�း��ပမ်းး�ရမှုုများ��းဖြ�င့််� အာာဇာာနည််များ��းကိုု� အော�ာက််မေ့�့လျျက််

ထားး�သည််

နိုု�င််ငံံတော်�်�သစ််တစ််ရပ််ကိုု� ထူူထော�ာင််သည််။
လူူအားး�လုံးး��ကိုု� လေး�းစား�းမှုုနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၊

‘စုုပေါ�ါင်းး� ယှှဉ််တွဲဲ�နေ�ထိုု�င််

အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ ပိုု�င််စိုးး��မှုု၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�မှုု၊ အပြ�န််အလှှန််

တည််ရှိိ�ခြ�င်းး�’ သဘော�ာ�တရား�း

မှီီ�ခိုု�အားး�ကိုးး��မှုု၊ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု၊ သဟဇာာတဖြ�စ််မှုု နှှင့််� လူူမှုု

ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ မျှော်�်��မှှန်းး�

ဆိုု�င််ရာာ ကြွ�ယ််ဝမှုုကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့��၌

ချျက််ရူူပါါရုံံ�အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�

သာာတူူညီီမျှှဖြ�စ််မှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍

ထားး�သည််

တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအသက််
တာာကိုု� ကြိုး�း��စား�းရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� မြ�င့််�မား�းလျျက်် ဤမြေ�ေပေါ်�်၌

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အခြေ�ေ�ချျ နေ�ထိုု�င််သူူများ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ တရား�းစီီရင််

တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��များ��း

ရေး�း၊ နိုု�င််ငံံရေး�း နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဗဟုုဝါါဒတို့့��အပေါ်�်� လေး�းစား�းမှုုရှိိ�

ကိုု� ‘ဘိုု�လီီဗီးး�ယန်းး� ပြ�ည််

ခြ�င်းး�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၊

သူူများ��း’ ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

လူူအားး�လုံးး��အတွွက်် ရေ�၊ အလုုပ််အကိုု�င််၊ ပညာာရေး�း၊

အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ခိုု�နား�းရာာအိိမ််တို့့�� ရယူူပိုု�င််ဆိုု�င််နိုု�င််ပြီး�း� စုုပေါ�ါင်းး�၍

ထားး�သည််။

ယှှဉ််တွဲဲ�နေ�ထိုု�င််တည််ရှိိ�နိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖြ�စ််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၃
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�တိုု�င်းး�ပြ�ည််ကိုု� ဘိုု�လီီဗီးး�ယန်းး�ပြ�ည််သူူများ��း အားး�လုံးး��
စုုစည်းး�ဖွဲ့့��တည််ထားး�ပြီး�း� ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုချျင်းး� အပြ�န််အလှှန်် နှီးး��နွှှယ််နေ�
သည့့်� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ အဖရိုု�-ဘိုု�လီီဗီးး�ယန်းး� အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��း အားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�စည်းး�၍ ဘိုု�လီီဗီီယန်းး�ပြ�ည််သူူများ��းဟုု
သတ််မှှတ််သည််။
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ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ဖီီဂျီီ�ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သို့့��မဟုုတ်် အီီတော်�်�ကီီမျိုး�း��နွွယ််နှှင့််� အီီတော်�်�ကီီနယ််မြေ�ေများ��းအားး�

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၎င်းး�တို့့��ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ� ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�

ခြ�င်းး� မခံံရဘဲဲ အသိုု�က််အဝန်းး�

၂၀၁၃

ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုု

အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� သို့့��မဟုုတ်် ရိုု�တူူ

တွွင်် တည််ရှိနေ���ေထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

မာာကျွွန်းး�မှှ ရိုု�တူူမန်် မျိုး�း��နွွယ််နှှင့််� ရိုု�တူူမန််နယ််မြေ�ေများ��းအားး� ၎င်းး�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

ဖီီဂျီီ�

နိိဒါါန်းး�

တို့့��ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ� ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍၊ ဗြိ�ိတိိသျှှအိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� ပစိိဖိိတ်် ကျွွန်းး�များ��းမှှ ခေါ်�်
ဆော�ာင််လာာခြ�င်းး� ခံံရသော��ာ လုုပ််သားး�များ��း၏ မျိုး�း��ဆက််များ��း၊ ၎င်းး�
တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း
နှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍၊ ဖီီဂျီီ�သို့့� လာာရော�ာက််
အခြေ�ေ�ချျသူူများ��း၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��း၏ မျိုး�း��ဆက််များ��း၊
၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ� ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ
အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍၊
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အားး�လုံးး��သည်် ဘုံံ�တူူညီီပြီး�း� တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွွတ််ကာာ ဖီီဂျီီ�ပြ�ည််သူူများ��း
ဖြ�စ််ကြ�ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာအသိပေး��း�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�နိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရနှှင့််� ဖီီဂျီီ�ပြ�ည််သူူများ��းအားး�လုံးး��၏
ဆော�ာင််ရွွက််ပြု�ုမူူမှုုများ��းအတွွက်် မူူဘော�ာင််ချျမှှတ််ပေး�းသော�ာ
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အထွွတ််အမြ�တ််ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ကာာ၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာ
ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� နှှင့််� လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�အားး� လေး�းစား�းမှုုကိုု�
တစိုု�က််မတ််မတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ကိုု�ယ််တိုု�င််ကတိိကဝတ််ပြု�ု
ကာာ တရား�းမျှှတမှုု၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််စိုးး��မှုု
နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ချျမ်းး�သာာရှိိ�မှုု
နှှင့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တစိုု�က််မတ််မတ်် ဆော�ာင််ရွွက််မည့််�
အကြော��ာ�င်းး� ကြေ��ညာာအသိပေး��း�လျျက်် ဖီီဂျီီ� ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ
အတွွက်် ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�က််
သည််။
ဂွါါ�တာာမာာလာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုုများ��း အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ကြ�ပြီး�း�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၎င်းး�တို့့��သည်် မာာယန််မျိုး�း��နွွယ််မှှ ဆင်းး�သက််လာာသော�ာ ဒေ�သခံံ

များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အုုပ််စုုများ��းဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု

၎င်းး�တို့့��သည်် ဂွါါ�တာာမာာလာာ

၁၉၈၅

ပုံံ�စံံ၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််သူူများ��း၏ တစ််စိိတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��း၊ အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အင််ဒီးး�

တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည့််� အချျက််ကိုု�

ယန်းး� ဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုုများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််�

လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဂွါါ�တာာမာာလာာ

အပိုု�ဒ်် ၆၆

ဒေ�သန္တတရ ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ လေး�းစား�း
မှုုရှိိ�ပြီး�း� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််သည််။
မက််ဆီီကန််

အပိုု�ဒ်် ၂

မက််ဆီီကန််တိုု�င်းး�ပြ�ည််သည်် တစ််သားး�တည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပြု�ု၍မရပေ�ေ။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ထံံမှှ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာသော�ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� မျိုး�း��နွွယ််များ��းရှိိ�သည််။

၁၉၁၇
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ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� မျိုး�း��နွွယ််များ��း
ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��း၏ တည််ရှိိ�မှုုကိုု� နိုု�င််ငံံ
တော်�်�၏ အခြေ�ေ�ခံံ အုုတ််မြ�စ််
များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ထားး�သည််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စုံံ�၊ ဘာာသာာစကားး�စုံံ�၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုစုံံ�၊

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ�ဖြ�စ််ပြီး�း� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ဒေ�သန္တတရဆိုု�င််ရာာ

စုံံ�၊ ဘာာသာာစကားး�စုံံ�၊

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

လက္ခခဏာာရပ််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုစုံံ�၊

၂၀၁၅

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု၊ သည်းး�ခံံနေ�ထိုု�င််မှုုနှှင့််�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� လက္ခခဏာာရပ််

သဟဇာာတ ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုဖြ�င့််� စည်းး�လုံးး��မှုုတို့့�ကိုု�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း�

ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကာာ မြှ�ှင့််�တင််ပြီး�း� အချိုး�း��ကျျ အားး�လုံးး��

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��

အကျုံးး���ဝင်် ပါါဝင််ပြီး�း� ကိုု�ယ််တိုု�င််ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံ

အကျုံးး���ဝင်် ပါါဝင််မှုုအပေါ်�်�

မူူများ��း အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ တည််ဆော�ာက််ထားး�သည့််� တန်းး�တူူ

အခြေ�ေ�ခံံ၍ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�

ညီီမျှသော���ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� တည််ထော�ာင််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််

ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််

သတ််မှှတ််ထားး�သည််။

ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််

ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�စုံံ�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတစ််ရပ််ကိုု�
တည််ထော�ာင််ရန််၊ တရား�းမျှှတမှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််၊ ပြ�ည််တွွင်းး�
ငြိ�ိမ်းး�အေး�းသာာယာာမှုုအတွွက်် အာာမခံံချျက််ပေး�းရန််၊ အားး�လုံးး��နှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သည့််� ကာာကွွယ််ရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�
ရန််၊ ယေ�ဘုုယျျ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ချျမ်းး�သာာကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့��နှှင့််� နော�ာင််လာာနော�ာင််သားး�တို့့��အတွွက်် လွွတ််လပ််ရေး�း
ကော�ာင်းး�ချီးး��ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�တည််တံ့့�ရန်် ရှေး�း�ရှုု၍ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ပြ�ည််သူူများ��းသည်် အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အတွွက်် ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ချျမှှတ််၍ အတည််ပြု�ု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််။

မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု သို့့��မဟုုတ််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�
- နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ICCs/IPs [ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း/ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] ၏
ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း
နှှင့််� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��း၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုတို့့�ကိုု�
ပညာာရေး�း၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း
နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု-ပညာာရေး�း အပြ�န််အလှှန်် နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ခြ�င်းး�
များ��း၌ သင့််�လျော်�်��မှှန််ကန််စွာာ� ထင််ဟပ်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ဆက််လက််၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ICCs/IPs နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််၍ ကြို�ု�တင််ယူူဆ
သတ််မှှတ််ချျက််နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� အပြီး�း�သတ်် တိုု�က််
ဖျျက််ရန််နှှင့််� ICCs/IPs နှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ရှိိ� အခြား��းသော�ာ အစုု
အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� သည်းး�ခံံနေ�ထိုု�င််မှုု၊ နား�းလည််မှုုနှှင့််� ဆက််ဆံံ
ရေး�းကော�ာင်းး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစီီအမံံများ��း
ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င််
မီီဒီီယာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
များ��းကိုု� သင့််�လျော်�်��မှှန််ကန််စွာာ� ထင််ဟပ်် ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန်် ထိိ
ရော�ာက််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပွဲဲ�တော်�်�များ��း၊ စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�များ��း၊
တင််ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့််� အလုုပ််ရုံံ� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကဲ့့�သို့့��
ကျော�ာ�င်းး�များ��း၊ လူူထုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း�
၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အမွေ�ေ�အနှှစ််နှှင့််� စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု�
အသိပေး��း�မြှ�ှင့််�တင််၍ မွွမ်းး�မံံနိုု�င််စေ�ရန်် အလားး�တူူပင်် လမ်းး�ခင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုု မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််�

နီီပေါ�ါ

အမေ�ေရိိကန််

နိိဒါါန်းး�

နိိဒါါန်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
၁၇၈၉

ဖိိလစ််ပိုု�င််၊
ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏
အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းဆိုု�င််ရာာ 
အက််ဥပဒေ�ေ
၁၉၉၇

အပိုု�ဒ်် ၃၁
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နိုု�င််ငံံသားး�များ��းတွွင်် မည််သူူတို့့�
ပါါဝင််သည််ကိုု� သီးး�ခြား��း မ
ဖော်�်�ပြ�ဘဲဲ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််
ပါါဝင််မှုု ရှုုထော�ာင့််�မှှ အနက််ဖွွင့််�
ဆိုု�နိုု�င််သည့််� ‘ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ပြ�ည််
သူူများ��း’ ဟူူသည့််� အသုံးး��ဖြ�င့််�
ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ရှုုမြ�င််ချျက််ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််
အုုပ််စုုအားး�လုံးး��၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း�
(နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င််) မီီဒီီယာာတွွင််
ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဤမ
တူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအပေါ်�်� လေး�းစား�း
သမှုုရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရ
မည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််� ရှိကြော�����ာင်းး�
အသေ�ေအချာ�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အဖြ�စ်် ခံံယူူခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�
အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိကြော�����ာင်းး� အာာမခံံချျက်် ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�ပါါက လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီသည်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
နှှင့််� အကာာအကွွယ််များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝတော��ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူအဖြ�စ်် ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုတွွင်် အပြ�ည့််�အဝ ပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖြ�စ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�သာာမက ထိုု�သို့့�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�အပေါ်�်� အပျျက််သဘော�ာ� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိစေ���ေရေး�းအတွွက််လည်းး� အာာမခံံချျက််ပေး�းထားး�သင့််�
သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�တွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� နိုု�င််ငံံကူးး�လက််မှှတ်် သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််စွာာ�

သွားး��လာာနိုု�င််ရန်် အခွွင့််�ပေး�းသည့််� အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�အသိိအမှှတ််ပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး�တစ််မျိုး�း��မျိုး�း�� ကိုု�င််ဆော�ာင််ခွွင့််� အပါါအဝင််

အခြား��း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းစွာာ�လည်းး� ဆက််စပ််ပါါ၀င််ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�/အစိုးး��ရ
နှှင့််� ဆက််စပ််နှီးး��နွှှယ််နေ�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အထူးး�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�အတွွက်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ

ယင်းး�တို့့��အပေါ်�်� ထပ််ဆော�ာင်းး�ပေး�းအပ််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အတွွက်် မေး�းခွွန်းး� ၆ ကိုု�

ကြ�ည့််�ပါါ။

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�သည်် ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာအတွွက်် ခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််လှှမ်းး� ပိုု�လှှမ်းး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံ

ကူးး�လက််မှှတ််များ��း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�/ရိုးး��ရာာ
မျိုး�း��နွွယ််စုု ဝိသေ��ေသကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� စံံနမူူနာာကော�ာင်းး�တစ််ရပ််ကိုု� ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၆ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၆

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၂၀၀၇

၃၃(၁)

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ပိုု�င််ခွွင့််�

များ��း၏ နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ်် ခံံယူူ

ရှိိ�သည််။

ပိုု�င််ခွွင့််�အပြ�င်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖြ�စ််

အပိုု�ဒ်် ၃၃

ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည််

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ်် ခံံယူူခြ�င်းး�

ဝိသေ��ေသ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုဝင််ဖြ�စ််မှုုကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�

အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိစေ���ေ

ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််�အညီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််

ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤသို့့�� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သည့််�

နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�အတွွက််

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအတွွင်းး�၌ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�အပေါ်�်� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မ

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််

ရှိစေ���ေရ။

များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၀

အုုပ််စုုဝင််သည်် ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါက ၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဝိသေ��ေသ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(၂၊ ၃)

အသိိအမှှတ််ပြု�ုကဒ််၊ နိုု�င််ငံံကူးး�လက််မှှတ််နှှင့််� ဥပဒေ�ေအရ

ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တရား�းဝင််သည့််� အခြား��းသော�ာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

၂၀၀၉

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း၌ ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းတွွင််

ချျက််အပြ�င်် ၎င်းး�၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဝိသေ��ေသကိုု�ပါါ အတူူတကွွ

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ပိုု�င််ခွွင့််�

ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။

ပေး�းအပ််သည််
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အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််�

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� ဗဟိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�အကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ၊ ဥပဒေ�ေအရ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု ဖြ�စ််

အမျိုး�း��သားး�နိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည့််� အီီ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပြီး�း� ဗဟိုု�အမျိုး�း��သားး�နိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည့််� အီီကွေဒေါ�ါ���နှှင့််� အတူူတကွွ

ကွေဒေါ�ါ���ရှိိ� ဌာာနေ�

၂၀၀၈

ယှှဉ််တွဲဲ� တည််ရှိနေ���ေသည့််� အခြား��း ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း

တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပတ််သက််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� မရှိိ�

အကြား�း�ရှိိ� သက််ဆိုု�င််

စေ�ရ။

ပတ််သက််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မ

အီီကွေဒေါ�ါ���

အပိုု�ဒ်် ၆(၂)

ရှိိ�ဘဲဲ နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ကြော��ာင်းး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််
ယူူဂန််ဒါါ

အခန်းး� ၃

အော�ာက််ပါါပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် မွေး�း�ဖွား��းသည််နှှင့််� ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံသားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(နိုု�င််ငံံသားး�

များ��း ဖြ�စ််သည်် -

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းတွွင်် အဖွဲ့့��

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖြ�စ််မှုု)၊

၁၉၉၅

အပိုု�ဒ်် ၁၀

က။ ၁၉၂၆ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ၏ ပထမဆုံးး��နေ့�့မှှ

ဝင််ဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််� ဘိုးး��ဘေး�းများ��း

အစပြု�ု၍ ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံ နယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး� တည််ရှိိ�

ရှိသော����ာ လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�

နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ တတိိယ

ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�ရန််

မြော��ာက်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ဇယားး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

အတွွက်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�

မည််သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း

ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််

တွွင််မဆိုု� အဖွဲ့့��ဝင်် ဖြ�စ််သည့််� မိိဘ သို့့��မဟုုတ်် ဘိုးး��ဘွားး��
တစ််ဦးးရှိိ�ပြီး�း� ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် မွေး�း�ဖွား��းသူူတိုု�င်းး�။

၁။ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် 
နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း
မေး�းခွွန်းး� ၁ - ၃

61

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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၂။ တန်းး�တူူညီီမျှှ�မှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််� 
နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုု
တို�က််ဖျျက််ပိုု
ု
�င််ခွွင့််�
မေး�းခွွန်းး� ၄ - ၅
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တန်းး�တူူညီီမျှှ�မှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုု တိုုက််ဖျျက််ပို
�
င််ခွ
ု� င့်
ွ ်�

၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််မှုုကိုု� အာာမခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါလျှှင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ 
သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုပိုု�င််သည့််� အချျက််များ��းတွွင််
ပါါဝင််ကြော��ာင်းး�ကိုု�ပါါ အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��နှှင့့်� လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီအားး� ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကတိိပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��း

ဆက််ဆံံမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�မှာာ� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််အကျျဆုံးး�� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဗဟိုု�ချျက််ကျျသည့််� ကတိိကဝတ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းစွာာ�၏ အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သည်် ‘မျျက််ကန်းး�တရား�းမျှှတမှုု’ သဘော�ာ�တရား�း၏ နော�ာက််ကွွယ််တွွင််

အကျုံးး���ဝင််သည််။ လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပုံံ�စံံအားး�လုံးး�� ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တွွင်် ‘လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��း
ခြ�င်းး�’ကိုု� ဤသို့့�� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�သည််။ ‘လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် မည််

သည့့်� လူူနေ�မှုုနယ််ပယ််တွွင််မဆိုု� ညီီတူူညီီမျှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရမှုု၊ အကျိုးး���ခံံစား�းရမှုု သို့့��မဟုုတ်် နေ�ထိုု�င််နိုု�င််မှုုကိုု� ပျျက််ပြ�ယ််စေ�သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််စေ�သော�ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� သို့့��မဟုုတ်် ရည််ရွွယ််ချျက််ပါါဝင််သည့့်� လူူမျိုး�း��၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ မျိုး�း��ရိုးး��၊

သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံသားး� သို့့��မဟုုတ်် မျိုး�း��နွွယ််ဇာာတိိအပေါ်�်� မူူတည််၍ မည််သည့့်�ခွဲဲ�ခြား��းမှုု၊ ချျန််လှှပ််ထားး�ရှိိ�မှုု၊ ကန့့်�သတ််ထားး�ရှိိ�မှုု၊ ဦးးစား�းပေး�း

မှုုမဆိုု� ဖြ�စ််သည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၆၅ - အပိုု�ဒ်် ၁(၁))။ ဤအဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််နှှင့့်�အညီီ လူူသားး�အားး�လုံးး��တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့�� မည််သူူ

မည််ဝါါဖြ�စ််မှုုအပေါ်�်�မူူတည််၍ ဦးးစား�းပေး�းခံံရခြ�င်းး�၊ ဘက််လိုု�က််ခံံရခြ�င်းး�များ��း မရှိိ�ဘဲဲ မိိမိိတို့့�� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� အကာာအကွွယ််များ��းကိုု�

သာာတူူညီီမျှှ ရရှိိ�သင့့်�ပေ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းတွွင်် မတရား�းသဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ခံံရရန်် အားး�နည်းး�ချျက််သဖွွယ်် ဖြ�စ််နေ�နိုု�င််သည့့်�

ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဝိသေ��ေသများ��းနှှင့့်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��း အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ကြ�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�

များ��းနှှင့့်� အလေ့�့�အထများ��းရှိိ�ခြ�င်းး�က ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ပေါ်�်လွွင််စေ�သည့့်� လက္ခခဏာာရပ််များ��းထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း�

လူူဦးးရေ�၏ အခြား��းနေ�ရာာအများ��းစုုတွွင်် တွေ့�့�ရတတ််သည််တို့့��နှှင့့်� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သည််။ ထိုု�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး�မရှိိ�၊
ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်�မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��အတွွက်် အခရာာကျပေ�ေ�သည််။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�၏ အခြေ�ေ�ခံံအကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� - ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုဆန့့်�ကျျင််ရေး�း ဥပဒေ�ေများ��းမှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�� ဝိသေ��ေသအပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း� ထိိခိုု�က််နစ််နာာအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကိုု� အတော်��်�အတန်် ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�

ထိုု�ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ််ငယ််များ��းတွွင်် လိိင်် သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း�� စသဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�
ခြ�င်းး�လည်းး� ပြု�ုနိုု�င််ပေ�သည််။ ဤကနေ�ေ၍ လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််၏ ဝိသေ��ေသအပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� အကျုံးး���ဝင််စေ�

ရန်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုဆန့့်�ကျျင််ရေး�း ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
အစုုအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကာာကွွယ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ မျိုး�း��ရိုးး��ဇာာတိိ သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ လက္ခခဏာာ၊ သို့့��မဟုုတ်် အချို့့���လူူမှုုအဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��းရှိိ� မျိုး�း��ရိုးး��ဇာာတ််များ��းအပေါ်�်� (နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�် မူူတည််၍ အသုံးး��အနှုုန်းး�ကွဲဲ�ပြား�း�သည််) အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

ခြ�င်းး�ကိုု� သတ််သတ််မှှတ််မှှတ်် ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဟူူသည််မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုများ��းဖြ�င့့်� တည််ဆော�ာက််ထားး�ပြီး�း� ထိုု�

ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််ရမည််မဟုုတ််ဘဲဲ ကာာကွွယ််ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�

အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� သိိရှိိ�လက််ခံံထားး�ခြ�င်းး�ကလည်းး� လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက်် သို့့��မဟုုတ်် အစုုအဖွဲ့့��တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့့်� တစ််မျိုး�း��ထက််ပိုု�သော�ာ

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကြော��ာင့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး�၊ ဥပမာာ- ဆင်းး�ရဲဲပြီး�း� မျိုး�း��ရိုးး��နိိမ့့်�သဖြ�င့့်�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််ကာာ

အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််နေ�သဖြ�င့့်�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််ကာာ လူူငယ််ဖြ�စ််နေ�သဖြ�င့့်� စသည့့်� ‘တစ််မျိုး�း��ထက််မကသော�ာ� ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုု’ သို့့��မဟုုတ်် ‘စုုပေါ�ါင်းး�ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု’ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရခြ�င်းး�အတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ပေ�သည််။ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

မှုု အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ခံံရပါါက ထိုု�စာာရင်းး�ကိုု� ပုံံ�သေ�စာာရင်းး�အဖြ�စ်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုခြ�င်းး� ဟုုတ််၊ မဟုုတ််နှှင့့်�

အနာာဂတ််တွွင်် အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�သစ််များ��းကိုု� ထပ််တိုးး��နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� စစ််ဆေး�းရန််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသများ��း
နှှင့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းမှာာ� အချိိ�န််နှှင့့်�အမျှှ တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည််ဖြ�စ််ရာာ ပုံံ�သေ�မဟုုတ််သည့့်� စာာရင်းး�မှှသာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုတွွင်် ပြ�င််လွွယ််ပြော��ာင်းး�လွွယ််ရှိိ�ပြီး�း� အလိုု�က််သင့့်� ပိုု�မိုု�တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ရည််ရွွယ််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�ပါါသလားး�။ တန်းး�တူူညီီမျှှရှိိ�မှုုနှှင့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုဆန့့်�ကျျင််ရေး�း အပိုု�ဒ််ငယ််

များ��းတွွင်် နော�ာက််ထပ်် ကြ�ည့့်�ရှုုရမည့့်�အချျက််မှာာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံလိုု�သည့့်� သဘော�ာ�သက််ရော�ာက််သည့့်� လုုပ််ရပ််များ��းအားး� တားး�မြ�စ််ထားး�
ခြ�င်းး� ရှိိ� မရှိိ�၊ ၎င်းး�လုုပ််ရပ််များ��းသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံလိုု�သည့့်� ရည််ရွွယ််ချျက််၏ စေ့�့ဆော်�်�မှုုကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််ပွား��းရခြ�င်းး� ဟုုတ်် မဟုုတ််တို့့��

ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််ကိုု� အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့့်� အခြား��း
လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သည််။
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ရည််ရွွယ််ချျက်် မလိုု�အပ််ပါါက ဥပဒေ�ေတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရ၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရမှုု၊ အကျိုးး���ခံံစား�းရမှုု သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� လွွတ််လပ််ခွွင့့်�များ��းကိုု� အခြား��းသူူများ��းနည်းး�တူူ
ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််ခွွင့့်�အပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�မည််ဆိုု�ပါါက ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့့်�သဘော�ာ� သက််ရော�ာက််သည််ဟုု သတ််မှှတ််

နိုု�င််သည််။ ဘက််မလိုု�က််သည့့်� ဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒ တစ််ခုုမှာာ� (အပေါ်�်�ယံံတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ရှိိ�ပုံံ�မရသော်��်�လည်းး�) ခွဲဲ�ခြား��း

ဆက််ဆံံသည့့်� သဘော�ာ�အားး�ဖြ�င့့်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု ရှိနေ���ေနိုု�င််သေး�းသည့့်�အတွွက်် ဤအချျက််မှာာ� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

မှုု တားး�ဆီးး�ရေး�း၏ ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််� သဘော�ာ�သဘာာဝအရ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံလိုု�သည့့်� ရည််ရွွယ််ချျက််

ကိုု� သက််သေ�မပြ�နိုု�င််သည့််�တိုု�င်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့့်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိကြော�����ာင်းး� သက််သေ�ပြ�နိုု�င််သည့့်� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� မူူဝါါဒ
များ��းကိုု� ပယ််ဖျျက််ရန်် တရား�းရုံးး��များ��း၊ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�/တန်းး�တူူညီီမျှှရရှိိ�မှုု ကော်�်�မတီီ၊ စသည််တို့့��ထံံ
အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။ ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းပင််လျှှင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းအပေါ်�်� မရည််ရွွယ််ဘဲဲ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� ဖြ�စ််တတ််သည််၊ ဥပမာာ အစိုးး��ရရုံးး��အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အရည််အချျင်းး�အချို့့���သည်် ဤ

အရည််အချျင်းး�များ��းကိုု�ရရှိိ�ရန်် သမိုု�င်းး�ဝင််အခွွင့််�အရေး�း�များ��း မရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုသဘော�ာ�
သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့� မရည််ရွွယ််ဘဲဲ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််မည့့်�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််က ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ကိုု� စိိန််ခေါ်�်စမ်းး�သပ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

မည််သို့့��သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းမှုု၊ နှော�ာ�င့််�ယှှက််မှုုကိုု�မဆိုု� မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရဘဲဲ လူ့့�

များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�

၁၆၉

အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ

များ��းနှှင့့်� အကာာအကွွယ််တို့့��ကိုု�

၁၉၈၉

ခံံစား�းခွွင့််� ရရှိစေ���ေရမည််။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေ

ILO

အပိုု�ဒ်် ၃(၁)

ရဘဲဲ ရရှိိ�ခံံစား�းသင့့်�ကြော��ာင်းး�
သတ််မှှတ််သည််
UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၂ နှှင့့်�

အပိုု�ဒ်် ၂

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရမှုုမှှ

၂၀၀၇

၂၂

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည််

ကင်းး�လွွတ််ခွွင့့်�ရှိကြော�����ာင်းး�

လွွတ််လပ််ပြီး�း� အခြား��း လူူမျိုး�း��များ��း၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အားး�လုံးး��နှှင့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််�
၎င်းး�တို့့��၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဖြ�စ််တည််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ဝိသေ��ေသ

နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ မည််

ခံံနေ�ရသူူများ��းနှှင့့်� လူူနည်းး�စုု

သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�မဆိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�

လူူမျိုး�း��များ��းကြား�း�အတွွင်းး�

သည််။

ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ လူူနည်းး�စုု
တို့့��ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အပိုု�ဒ်် ၂၂
၁။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��
ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�
များ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� အထူးး�ဂရုုပြု�ု
လိုု�က််နာာဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််။
၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််
များ��းသည်် နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ခံံ
ရခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််စေ�ရန််အတွွက်် အပြ�ည့််�အဝ ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� အာာမခံံခြ�င်းး� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

65

ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အားး�လုံးး��တို့့��သည်် လွွတ််လပ််ပြီး�း�

ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�ကြ�သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ အာာဏာာပိုု�င််များ��းထံံမှှ

တန်းး�တူူညီီမျှှရှိိ�မှုုနှှင့့်� တန်းး�တူူ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိသော����ာ အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုနှှင့့်� ဆက််ဆံံမှုုကိုု�

ညီီမျှှ ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့့်�တို့့�အကြား�း�

၁၉၉၁

ရရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သလိုု� လိိင််၊ မျိုး�း��ရိုးး��၊ နိုု�င််ငံံသားး� သို့့��မဟုုတ်် မိိသားး�စုု

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ချိိ�တ််ဆက််ကာာ

ဇာာစ််မြ�စ််၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�င််

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှ လွွတ််ကင်းး�

သဘော�ာ�ထားး�၊ အတွေး�း��အခေါ်�်�တို့့��နှှင့့်� ပတ််သက််၍ မည််သည့့်�

စေ�သည််

ကိုု�လံံဘီီယာာ 

အပိုု�ဒ်် ၁၃

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှ မရှိစေ���ေရဘဲဲ တူူညီီသော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့့်�၊ လွွတ််လပ််
မှုုနှှင့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� ရရှိိ�ခံံစား�းနိုု�င််ရမည််ဖြ�စ််သည််။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းစွာာ�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဖီီဂျီီ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခန်းး� ၂

၃။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးကိုု� ၎င်းး�၏ အမှှန််တကယ်် သို့့��မဟုုတ်် ယူူဆရ

အမှှန််တကယ်် သို့့��မဟုုတ််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

(နိုု�င််ငံံသားး�

သော�ာ ဝိသေ��ေသများ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း အပြ�င်် လူူမျိုး�း��၊

ယူူဆရသော��ာ’ ဝိသေ��ေသအားး�

၂၀၁၃

တို့့��၏ အခြေ�ေ�ခံံ

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ကျေး�း�မှုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ ဇာာတိိ၊

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််

ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း

လိိင််၊ ကျားး��-မ ဖြ�စ််တည််မှုု၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွွတ််မှုု၊ ကျားး��-မ

သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းထဲဲ

ဖော်�်�ပြ�ချျက််)၊

လိိင််ခံံယူူချျက််နှှင့့်� ဖွွင့််�ဟဖော်�်��ပြ�မှုု၊ မွေး�း�ဖွား��းမှုု၊ အဓိိက

တွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�ကာာ

အပိုု�ဒ်် ၂၆(၃)

ဘာာသာာစကားး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုရေး�း သို့့��မဟုုတ််

ယူူဆချျက််များ��းကိုု� ပုံံ�သေ�

ကျျန်းး�မာာရေး�း အဆင့့်�အတန်းး�၊ မသန််စွွမ်းး�မှုု၊ အသက််အရွွယ််၊

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ချိုး�း��နှိိ�မ််ခြ�င်းး�

ဘာာသာာတရား�း၊ အသိိတရား�း၊ အိိမ််ထော�ာင််ရှိိ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�

တို့့��နှှင့့်�အတူူ ခံံယူူဖြ�စ််တည််မှုု

သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိသန္ဓေ�ေ�ရှိိ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသူူများ��း

ကိုု� မှား��းယွွင်းး�စွာာ�ယူူဆခြ�င်းး�ကိုု�

ကိုု� အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််စေ�သည််အထိိ ပြ�င်းး�ထန််သည့့်� သဘော�ာ�ထားး�

ပါါ အကျျယ််တဝင့့်� ပါါဝင််

အမြ�င််များ��းနှှင့့်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းအားး� အရင်းး�ခံံ၍ သို့့��မဟုုတ််

စေ�သည််

အခြား��းသူူများ��း၏ လွွတ််လပ််မှုုနှှင့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု�
ယုုတ််လျော့�့��စေ�သည့့်�၊ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမှှ တားး�မြ�စ််

နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

ထားး�သည့့်� အခြား��း မည််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�နှှင့့်�မဆိုု�

မှုု အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တို့့��ကိုု�

တိုု�က််ရိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် သွွယ််ဝိုု�က််သော�ာနည်းး�ဖြ�င့့်� မတရား�းသဖြ�င့့်�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
နီီပေါ�ါ

အပိုု�ဒ်် ၁၈(၂)

(၂) အထွေထွေ��ေ���ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ရာာတွွင်် မူူလဇာာတိိ၊

အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့့်� ၁၈(၃)

ဘာာသာာတရား�း၊ လူူမျိုး�း��၊ ဇာာတ််၊ မျိုး�း��နွွယ််၊ လိိင််၊ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့့်� ခွဲဲ�ခြား��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ အိိမ််ထော�ာင််ရေး�း

ဆက််ဆံံမှုုကိုု� တားး�မြ�စ််သည််

၂၀၁၅

အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ပဋိိသန္ဓေ�ေ�ရှိိ�မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊
ဘာာသာာစကားး� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သ၊ အယူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ််
အလားး�တူူ အချျင်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။
(၃) နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းကိုု� မူူလဇာာတိိ၊
ဘာာသာာတရား�း၊ လူူမျိုး�း��၊ ဇာာတ််၊ မျိုး�း��နွွယ််၊ လိိင််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ဒေ�သ၊ အယူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ််
အလားး�တူူ အခြ�င်းး�အရာာများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။
(၂) အပြု�ုအမူူလုုပ််ရပ််တစ််ခုု၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုက လူူ

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးး၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� ကန့့်�သတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့့်�မဟုုတ််ဘဲဲ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ပြု�ုသူူမှှ ထိုု�သို့့�ဖြ�စ််စေ�ရန်် မရည််ရွွယ််သည့့်�

လုုပ််ရပ််တစ််ခုု၏ အကျိုးး���

၂၀၁၂

တိုု�င််အော�ာင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ဖြ�စ််မြော��ာက််သည််။

သက််ရော�ာက််မှုုအားး�ဖြ�င့့်�

ဆိုု�မာာလီီယာာ 

အပိုု�ဒ်် ၁၁(၂)

အဓိိပ္ပါါ�ယ််သတ််မှှတ််သည််
(ရည််ရွွယ််ချျက်် မလိုု�အပ််ပေ�)
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ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၂၁(၁)

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အားး�လုံးး�� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�ပြီး�း�

ရည််ရွွယ််ချျက််မဟုုတ််ဘဲဲ

အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့့်� -

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုု၏

၁။ လူူမျိုး�း��၊ လိိင််၊ ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််၊ လူူမှုုရေး�းရပ််တည််မှုုနှှင့့်�

၁၉၉၉

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� လူူတစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််စီီတိုု�င်းး�၏

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟုု

အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� လွွတ််လပ််ခွွင့့်�များ��းကိုု� တန်းး�တူူ

သတ််မှှတ််သည််

ညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ� ကျျင့့်�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�

(ရည််ရွွယ််ချျက်် မလိုု�အပ််ပါါ)

ပျျက််ပြ�ယ််ထိိပါးး�စေ�သည့့်� ရည််ရွွယ််ချျက်် သို့့��မဟုုတ််
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� မည််သည့့်�ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
မှုုကိုု�မဆိုု� ခွွင့့်�ပြု�ုမည််မဟုုတ််။
ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�င်းး� ၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ကနေ�ေဒါါ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အခွွင့့်�အရေး�း�

ဆိုု�င််ရာာ 

နှှင့့်� လွွတ််လပ််

အက််ဥပဒေ�ေ

ခွွင့့်�များ��း

၁၉၈၂

ပဋိိညာာဉ််
စာာချုု�ပ််) အပိုု�ဒ််

(၁) ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််နှှင့့်� ဥပဒေ�ေအော�ာက််တွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တိုု�င်းး�
တန်းး�တူူညီီမျှှရှိိ�ပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� လူူမျိုး�း��၊
နိုု�င််ငံံသားး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဇာာတိိ၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊
ဘာာသာာတရား�း၊ လိိင််၊ အသက််၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ််
ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ချွွတ််ယွွင်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံကာာ ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဥပဒေ�ေ၏ အကာာအကွွယ််နှှင့့်� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�
ကိုု� သာာတူူညီီမျှှ ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း 
အခွွင့့်�အရေး�း�
ဆိုု�င််ရာာ 
အက််ဥပဒေ�ေ
၁၉၉၇

အပိုု�ဒ်် ၂၃

ဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ တန်းး�တူူ
ညီီမျှှရှိိ�မှုုကိုု� ကတိိပြု�ုသည််
များ��းစွာာ�သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တို့့��ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုထည့့်�သွွင်းး�
သည််

၁၅(၁)

ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ခွဲဲ�ခြား��း

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှ လွွတ််မြော��ာက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� တန်းး�တူူအခွွင့့်�အရေး�း�နှှ
င့့်� ဆက််ဆံံမှုု ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့့်�။ ဤသည််မှာာ� ICCs/IPs [ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အစုုအဖွဲ့့��များ��း/ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] အတွွက်် လူူသစ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�နှှင့့်�
အလုုပ််ခန့့်�ထားး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းထားး�ရှိိ�ရာာတွွင််
မည််သည့့်�ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမျိုး�း��မှှမဆိုု� လွွတ််ကင်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်� ဖြ�စ််ရမည််။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှ လွွတ််ကင်းး�

ထိုု�ကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ််မြော��ာက််စေ�ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�
ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�မှနေ��ေ၍
သက််ဆိုု�င််ရာာ ICCs/IPs နှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ ၎င်းး�တို့့�� လူူမျိုး�း��အစုု
အဖွဲ့့��များ��းမှှ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ လူူသစ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� အလုုပ််ခန့့်�
ထားး�ခြ�င်းး� သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�ပြီး�း� ထိရော��ာ�က််သည့့်�
အကာာအကွွယ်် ရရှိစေ���ေရန်် အထူးး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း လုုပ််ဆော�ာင််
ရမည််။

အစီီအစဉ််များ��း ချျမှှတ််
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ရေး�းကိုု� အလုုပ််အကိုု�င််ခန့့်�အပ််
မှုု မူူဘော�ာင်် အတွွင်းး�မှှ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း�
ခိုု�င််မာာသည့့်� တန်းး�တူူအခွွင့့်�
အရေး�း� ရရှိိ�ရန််အတွွက်် အထူးး�
အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�ပေး�း
ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ထားး�သည််

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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တန်းး�တူူညီီမျှှ�မှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုု တိုုက််ဖျျက််ပို
�
င််ခွ
ု� င့်
ွ ်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် စစ််မှှန််သော�ာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု
ရရှိိ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါ
သလားး�။

၅
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

ယခုု မေး�းခွွန်းး�သည်် မေး�းခွွန်းး� အမှှတ််စဉ်် ၄ ပါါ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု တိုု�က််ဖျျက််ပိုု�င််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ

သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ များ��းမကြာ�ာသေး�းမီီ နှှစ််များ��းအတွွင်းး� ခိုု�င််မာာသော�ာ သာာတူူညီီမျှှမှုု သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််လာာကြ�ခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု� အလေး�း�အနက််အထားး� ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ဤ

သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််� ပတ််သက််၍ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�ပါါသည််။ သာာမန််နှှင့််� အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၏ ခြား��းနား�းချျက််ကိုု� (အခန်းး�

၃ မှှ အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ) ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင််
တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည်် သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအတွွက်် ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်းး�
‘တန်းး�တူူရည််တူူရှိစေ���ေရေး�းအတွွက််’ အထူးး�မူူဝါါဒများ��း မရှိိ�ဘဲဲ အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပေ�

(Arneson 2015)။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� သာာမန်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�း ကတိိကဝတ််များ��းကိုု�

အတူူတကွွ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််လေ့�့ ရှိိ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင််
အခန်းး� ၁၅(၁) တွွင်် သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� အပိုု�ဒ်် ၁၅(၂) တွွင်် အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရရှိိ�ရန်် ဦးးတည််

ရည််ရွွယ််သည့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��းအတွွက်် လမ်းး�ခင်းး�ပေး�းသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ပါါရှိိ�သည််။ ကနေ�ေဒါါ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််မှှ တွေ့�့�ရှိိ�
ထားး�သည််မှာာ� ‘အပိုု�ဒ်် ၁၅(၁)နှှင့့်� ၁၅(၂)တို့့��သည်် အပိုု�ဒ်် ၁၅ ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု စိိတ််ကူးး�စိိတ််သန်းး�ကိုု�
အားး�ပေး�းထော�ာက််ကူူမှုုပြု�ုရန်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေမှုုရှိိ�သည််။ အပိုု�ဒ်် ၁၅(၁) မှာာ� အပိုု�ဒ်် ၁၅ တွွင်် စာာရင်းး�ပြု�ုစုုထားး�သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံ

ရပ််တည််ချျက််များ��းနှှင့့်� အလားး�တူူရပ််တည််ချျက််များ��းဖြ�င့့်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသတ််မှှတ််သည့့်� အစုုအဖွဲ့့��ဝင််များ��းအပေါ်�်� ဆိုးး��ဆိုးး��ရွား��းရွား��း

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းအားး� ကာာကွွယ််ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။ ဤသည််မှာာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�

ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏အခြေ�ေ�အနေ�ေ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�
ရန်် ချို့့���တဲ့့�သော�ာအုုပ််စုုများ��းကိုု� ကူူညီီရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� အစီီအစဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��းကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန််

ဆန္ဒဒရှိိ�နိုု�င််သည််။ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််သည်် အပိုု�ဒ်် ၁၅(၂) မှှတစ််ဆင့့်� အစိုးး��ရများ��း၏ လက််အော�ာက််ရှိိ� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� စိုးး��ရွံ့့��ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
အပိုု�ဒ်် ၁၅(၁)အော�ာက််တွွင်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အစီီအစဉ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အစိုးး��ရများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�

ထားး�သည််။’ (ကနေ�ေဒါါတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ်် ၂၀၀၈၊ အပိုု�ဒ်် ၁၆)။ ဤသည််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု
နှှင့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��းအတွွက်် တိိကျျပြ�တ််သားး�သော�ာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု�ပြ�သပြီး�း� ၎င်းး�သည်် သာာမန််

တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း� အတွွက်် တင်းး�တင်းး�ကြ�ပ််ကြ�ပ်် အရေး�း�ဆိုု�သူူများ��း၏ စိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု� စိုးး��ရွံ့့��ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ တိုးး��တက််သော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အစိုးး��ရများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပေး�းသည််။

အထူးး�အစီီအမံံများ��းသည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၏ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််စံံနှုုန်းး�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား��း

ဆက််ဆံံမှုု

ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု

အချို့့���က

ဝေ�ဖန််ကြ�သော်�်�လည်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််

အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် အပြု�ုသဘော�ာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည့့်� ဤအထူးး�

အစီီအမံံများ��းကိုု� အတိိအလင်းး� ထည့့်�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။ အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု သို့့��မဟုုတ်် အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််

မှုုကိုု� အတိိအလင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ပညာာရေး�း၊ အလုုပ််အကိုု�င််၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဘဝနှှင့််� အခြား��း နယ််ပယ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းဆက််ဆံံမှုုများ��းကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းနိုု�င််သည််၊
သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အလုံးး��စုံံ� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� ကတိိကဝတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��းအတွွက်် လမ်းး�ခင်းး�နိုု�င််သည််၊ အဆိုု�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု� သာာမန််တန်းး�တူူ

ညီီမျှှမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မညီီဟုု သတ််မှှတ််ကာာ ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�း
နိုု�င််သည််။

အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရရှိိ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

မဟုုတ််သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအကြား�း� လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အမှှန််တကယ််ကွဲဲ�ပြား�း�

မှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�
လူူမှုုရေး�းဘဝများ��းတွွင်် အထူးး�အတားး�အဆီးး�များ��းနှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပြီး�း� သမိုု�င်းး�ဝင်် အလွွန််အမင်းး� အပယ််ခံံရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သာာမန််တန်းး�တူူ

ညီီမျှှမှုု အခွွင့််�အရေး�း�သည်် ဘဝနယ််ပယ််အားး�လုံးး��တွွင်် သိိသိိသာာသာာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� အာာမခံံရန်် မလုံံ�လော�ာက််ပါါ။ ဌာာနေ�
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တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� နိုု�င််ငံံအများ��းစုုတွွင်် သမိုု�င်းး�ဝင်် မလိုု�မုုန်းး�ထားး�မှုု၊ မြေ�ေသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု၊ ဘေး�းဖယ််ထားး�မှုု
နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုတို့့�ကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သမိုု�င်းး�ဝင််ဆက််ဆံံမှုုသည်် မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု�

အဆင့််�ဆင့််�သော�ာ စနစ််တစ််ရပ််ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ပညာာရေး�း၊ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
နယ််ပယ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ရရှိိ�သည့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းသော�ာ

ပြ�ည််သူူအစုုအဖွဲ့့��များ��းထက်် နည်းး�ပါးး�နေ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ခံံစား�းရရှိိ�ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ထံံ အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု (အထူးး�အစီီအမံံများ��း ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််)

ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််အတွွက်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ရန်် လိုု�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။

အထူးး�အစီီအမံံများ��းနှှင့််� အပြု�ုသဘော�ာ� အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� မူူဝါါဒများ��းသည်် တိိကျျမှုုရှိိ�ပြီး�း� (အလွွန််အကျွံံ� အကျုံးး���ဝင််

ပါါဝင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုံံ�လော�ာက််စွာာ� အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� မဖြ�စ််ဘဲဲ) ၎င်းး�တို့့�� လျော့�့��ပါးး�စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�သည့််� သမိုု�င်းး�ဝင််
ထိိခိုု�က််မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် အချိိ�န််ကာာလနှှင့််� အံံဝင််ခွွင််ကျျ ဖြ�စ််သင့််�သည််ဟုု နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�က ခံံယူူ
ထားး�သည််။ အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု� (အာာမခံံပေး�းထားး�သော�ာ)

အခွွင့််�အရေး�း�အဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််အဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ််

ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းရုံံ�သက််သက်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ
ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ်် (ICCPR) ကိုု� ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ရာာတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မတီီက ‘[အထူးး�အစီီအမံံများ��းသည််] အပိုု�ဒ််

၂၇ [လူူနည်းး�စုုအခွွင့််�အရေး�း�များ��း] အရ အာာမခံံထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ရယူူခံံစား�းကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ပိိတ််ပင််ထားး�သည့််�
သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််စေ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအားး� ပြ�င််ဆင််ကုုစား�းခြ�င်းး�အတွွက်် ရည််ရွွယ်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�

ဆီီလျော်�်��ကာာ ဓမ္မမဓိိဋ္ဌာာန််ကျသော��ာ� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��သည််

ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််အရ တရား�းဝင််သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းမှုုကိုု� သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၄၊ အပိုု�ဒ်် ၆.၂)။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO ညီီလာာခံံ

အပိုု�ဒ်် ၂ နှှင့့်�

အပိုု�ဒ်် ၂

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

၁၆၉

၂၀

၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ

များ��းမှှ ရအပ််သည့့်� အခွွင့့်�

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�

အရေး�း�နှှင့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း

တို့့��၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�အားး� လေး�းစား�းသမှုုရရှိိ�ရန််အတွွက််

ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ ရရှိိ�ခံံစား�းနိုု�င််

သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�

စေ�ရန်် အစိုးး��ရများ��းမှှ ဌာာနေ�

ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည့််� စနစ််တကျျဖြ�စ််သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ကိုု�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��နှှင့့်�

ချျမှှတ််ရမည််။

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ ၎င်းး�တို့့��

၂။ ၎င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တွွင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အစီီအမံံများ��း

အတွွက်် မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််ရန််

ပါါဝင််ရမည်် -

တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

၁၉၈၉

(က) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံ၏ ဥပဒေ�ေနှှင့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းမှှ ခံံစား�းခွွင့််�ပေး�းထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အခြား��းနိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူခံံစား�း
ခွွင့််�ရရှိစေ���ေခြ�င်းး�၊
(ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုရေး�းနှှင့််�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဝိသေ��ေသများ��းအတိုု�င်းး� အပြ�ည့််�အဝ လက််တွေ့�့�
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရန်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊
(ဂ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��း
သော�ာ ပြ�ည််သူူအစုုအဖွဲ့့��များ��း အကြား�း�တွွင်် ရှိနေ���ေနိုု�င််သော�ာ
လူူမှုု-စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််များ��းကိုု� ၎င်းး�မျိုး�း��နွွယ််စုုဝင််
များ��း၏ ဆန္ဒဒ နှှင့််� ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု တို့့��နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမည့််� နည်းး�
လမ်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုကာာ ဖယ််ရှား��းရန််အတွွက်် အကူူအညီီပေး�း
ခြ�င်းး�။
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အပိုု�ဒ်် ၂၀

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဝင််

များ��း၏ အလုုပ််အကိုု�င််

လုုပ််သားး�များ��းအားး� အလုုပ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဆိုု�င််ရာာ

အတွွက်် အထူးး�ဆော�ာင််ရွွက််

စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကာာအကွွယ််ပေး�း

ချျက််များ��းကိုု� သတ််သတ််မှှတ််

နိုု�င််ရန််အတွွက်် အထူးး� အစီီအမံံများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�

မှှတ်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သည််

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းဖြ�င့််� ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မူူ
ဘော�ာင််အတွွင်းး� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််၍ လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ ထိုု�သို့့�သော�ာ အစီီအမံံများ��းသည််
အထွေထွေ��ေ��� လုုပ််သားး�များ��းအပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��း
ဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််များ��းအထိိပါါ ခြုံ�ံ�
ငုံံ�ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရမည််။

ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််� 

အပိုု�င်းး� ၃၊

၁။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဘာာသာာ၊ လူူမျိုး�း��၊ ဇာာတ််၊ လိိင်် သို့့��မဟုုတ််

ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာအုုပ််စုုများ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၂၈

မွေး�း�ရပ််မြေ�ေကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ မည််သည့့်�နိုု�င််ငံံသားး�ကိုု�မျှှ ခွဲဲ�ခြား��း

အတွွက်် အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုရ။

များ��း သတ််မှှတ််ရန်် အစိုးး��ရ

၁၉၇၂

...

အတွွက်် သီးး�ခြား��းခွွင့််�ပြု�ုချျက််

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��း

ပေး�းသည််

ကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��း အနက််
ခေ�တ််နော�ာက််ကျျ ကျျန််ခဲ့့�သော�ာ အုုပ််စုု တစ််စုုစုု၏ တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဤ
အပိုု�ဒ််ရှိိ� မည််သည့့်�အရာာကမျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

၂။ လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ဇာာစ််မြ�စ်် သို့့��မဟုုတ််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လူူမျိုး�း��စုု သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အထားး�များ��း

စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းထဲဲမှှ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုပုံံ�စံံကိုု� ဦးးတည််ခြ�င်းး�မပြု�ုရန််။

တစ််ခုုအဖြ�စ်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

၂၀၀၈

၃။ လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု၊ မျျက််ကန်းး�မျိုး�း��ချျစ််မုုန်းး�တီးး�မှုုနှှင့့်� သည်းး�မခံံ

ခြ�င်းး�မှှ လွွတ််မြော��ာက််မှုုကိုု�

နိုု�င််မှုုနှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��းကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရသည့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၅၇

ရပ််ရွာာ�အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု၊ လျော်�်��ကြေး��းနှှင့််�

အထူးး�အစီီအမံံများ��းအတွွက််

လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေများ��းပေး�းရန််။

အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုုမှှ နစ််နာာကြေး��းနှှင့််�
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််
အိိန္ဒိိ�ယ 

အပိုု�ဒ်် ၁၅ နှှင့််�

ပိုု�ဒ်် ၁၅

အချို့့���အုုပ််စုုများ��း အတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၆

၁။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဘာာသာာ၊ လူူမျိုး�း��၊ ဇာာတ််၊ လိိင််၊ မွေး�း�ရပ််မြေ�ေ

‘တိုးး��တက််ရေး�း’ ဟူူသော�ာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��အနက််မှှ တစ််ခုုခုုကိုု� အကြော��ာ�င်းး�ပြု�ု၍ မည််

ခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််တွွင််

၁၉၄၉

သည့််�နိုု�င််ငံံသားး�ကိုု�မျှှ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုရ။

အပြု�ုသဘော�ာ�ထားး� ခွဲဲ�ခြား��းမှုု

...

ပြု�ုလုုပ််ရန်် နေ�ရာာပေး�း

၄။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ထားး�သည််

ခေ�တ််နော�ာက််ကျသော��ာ� လူူတန်းး�စား�းများ��း သို့့��မဟုုတ််
လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ ဇာာတ််များ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��စုုများ��း တိုးး��တက််ရေး�း

ပညာာရေး�းကဏ္ဍနှှင့််� အများ��းသူူ

အတွွက်် အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဤ

ငှာာ� အလုုပ််အကိုု�င််များ��းတွွင််

အပိုု�ဒ်် သို့့��မဟုုတ်် အပိုု�ဒ်် ၂၉ ၏ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၂) ရှိိ� မည််သည့််�အရာာ

‘အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း’

ကမျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အထူးး�သဖြ�င့့်�
ဖော်�်�ပြ�သည််
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၅။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ခေ�တ််နော�ာက််ကျသော��ာ� လူူတန်းး�စား�းများ��း သို့့��မဟုုတ််
အပိုု�ဒ်် (၃၀) ၏ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ လူူနည်းး�စုု
ပညာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှလွဲဲ�၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ကူူညီီသည််ဖြ�စ််
စေ� မကူူညီီသည််ဖြ�စ််စေ� ပုုဂ္ဂဂလိိကပညာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အပါါအဝင်် ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသို့့�� ဝင််ခွွင့််�ပေး�း
ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�အထိိ လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ ဇာာတ််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း တိုးး��တက််ရေး�း
အတွွက်် ဥပဒေ�ေအရ အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�ကိုု� ဤအပိုု�ဒ်် သို့့��မဟုုတ်် အပိုု�ဒ်် (၁) ၏ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) မှှ
အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (ဆ) ရှိိ� မည််သည့့်�အရာာကမျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။
အပိုု�ဒ်် ၁၆
၁။ နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�အတွွက်် အလုုပ််အကိုု�င်် သို့့��မဟုုတ််
နိုု�င််ငံံတော်�်� လက််အော�ာက််ရှိိ� ရုံးး��တစ််ခုုခုုသို့့�� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး� တန်းး�တူူညီီမျှှအခွွင့််�အရေး�း� ရှိိ�
စေ�ရမည််။
...
၄။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ နိုု�င််ငံံတော်�်�လက််အော�ာက််ရှိိ� ရုံးး��များ��းတွွင််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််၌ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိသေး����းသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ နိိမ့််�ကျသော��ာ�
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမည့့်� ရာာထူးး�များ��း ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�
အတွွက်် အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဤ
အပိုု�ဒ််ရှိိ� မည််သည့့်�အရာာကမျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
၄(က)။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ နိုု�င််ငံံတော်�်�လက််အော�ာက််ရှိိ� မည််သည့့်�
ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းအတွွက််မဆိုု� တာာဝန််ခန့့်�ထားး�ရာာတွွင််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််၌ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ ဇာာတ််များ��း သို့့��မဟုုတ််
လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းကိုု� ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် အထူးး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဤအပိုု�ဒ််ရှိိ� မည််သ
ည့့်�အရာာကမျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

အစိုးး��ရသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တန်းး�တူူရည််တူူ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံတန်းး�တူူညီီမျှှ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�ယ််တိုု�င်် ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ

မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက််

၁၉၁၇

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုဆိုု�င််ရာာ

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပပျော��ာ�က််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

အလေ့�့�အကျျင့််�များ��း ပပျော��ာ�က််

[ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� အပိုု�ဒ််များ��းတွွင််

စေ�ရန်် အစိုးး��ရအားး�

အသေး�း�စိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။]

ကတိိပြု�ုသည််

မက််ဆီီကိုု� 

အပိုု�ဒ်် ၂ (ခ)

72

နီီပေါ�ါ

အပိုု�ဒ်် ၁၈(၃)

(၃) နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဇာာတိိ၊ ဘာာသာာ၊ လူူမျိုး�း��၊ ဇာာတ််၊ မျိုး�း��နွွယ််၊

ရည််ရွွယ််ချျက််မဟုုတ််ဘဲဲ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လိိင််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ဒေ�သ၊ ခံံယူူချျက််

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််ခုု၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

သို့့��မဟုုတ်် အလားး�တူူ အခြား��းအကြော��ာ�င်းး�များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ု၍

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�

၂၀၁၅

နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုရ။

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဟုု

လူူနေ�မှုုအရ သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုအရ နော�ာက််ကျသော��ာ�

သတ််မှှတ််သည််

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ဒါါလစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ ဌာာနေ�

(ရည််ရွွယ််ချျက်် မလိုု�အပ််ပါါ)

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၊ မဒေ�ေစီီ၊ သာာရူူ၊ မွွတ််ဆလင််၊ အဖိိ
နှိိ�ပ််ခံံ လူူတန်းး�စား�းများ��း၊ ပီီချာ�ာဒါါလူူတန်းး�စား�း၊ လူူနည်းး�စုုများ��း၊
ဘေး�းဖယ််ခံံထားး�ရသူူများ��း၊ လယ််သမား�း၊ အလုုပ််သမား�း၊ လူူငယ််
များ��း၊ ကလေး�း�များ��း၊ သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း၊ လိိင််နှှင့််� လိိင််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ လူူနည်းး�စုုများ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၊ ကိုု�ယ််ဝန််ရှိိ�သူူများ��း၊
သို့့��မဟုုတ်် ခိုု�ကိုးး��ရာာမဲ့့�၊ နော�ာက််ကျနေ�ေ�သော�ာ ဒေ�သနှှင့််�
ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါးး�သော�ာ ခက််စ််အာာယာာလူူမျိုး�း��များ��း အပါါအဝင််
နိုု�င််ငံံသားး�များ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် တိုးး��တက််
ရေး�းအတွွက်် ဥပဒေ�ေအရ အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သည့့်�အရာာကမျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

၂။ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုတွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း

သမိုု�င်းး�ဝင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု

ရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အားး�လုံးး�� တန်းး�တူူညီီမျှှ အပြ�ည့့်�အဝခံံစား�းခွွင့််� ပါါဝင််သည််။

များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ရရှိရေး���း�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် တရား�းမျှှတမှုုမ

အစိုးး��ရအားး� ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�း

၁၉၉၆

ရှိသော����ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကြော��ာင့့်� အားး�နည်းး�သော�ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း

ထားး�ပြီး�း� အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�

ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် တိုးး��တက််စေ�ရန်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့့်�

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� တန်းး�တူူ

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� အခြား��းအစီီအမံံများ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။

ခံံစား�းခွွင့််�ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််

တော�ာင််အာာဖ

အခန်းး�(၂)

ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
သည််
ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�င်းး� (၁) (က

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နေ�ဒါါနိုု�င််ငံံသားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အခွွင့််�အရေး�း�

ဆိုု�င််ရာာ 

နှှင့််�

အက််ဥပဒေ�ေ 

လွွတ််လပ််ခွွင့််�

၁၉၈၂

များ��းဆိုု�င််ရာာ
ပဋိိညာာဉ််
စာာချုု�ပ််)၊
အခန်းး� ၁၅(၁)
နှှင့််� (၂)

(၁) တရား�းဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�နှှင့််� တရား�း
ဥပဒေ�ေ၏ အကာာအကွွယ််နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ညီီတူူညီီမျှှ
အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�း၊
လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီသည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီတူူဖြ�စ််
ပြီး�း� ဥပဒေ�ေ၏ တန်းး�တူူညီီမျှှကာာကွွယ််မှုုနှှင့််� တူူညီီသော�ာ
အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ၊ အထူးး�သဖြ�င့််�
လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံသားး� သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��ဇာာတိိ၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊
ဘာာသာာရေး�း၊ လိိင််၊ အသက်် သို့့��မဟုုတ်် စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
သို့့��မဟုုတ်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မသန််စွွမ်းး�မှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ရရှိိ�ခံံစား�းခွွင့့်�ရှိိ�သည််။
(၂) အတည််ပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််မှုုအစီီအစဉ််များ��း
အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) သည်် အားး�နည်းး�ချျက််ရှိသော����ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း
သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံသားး�၊ လူူမျိုး�း��ဇာာတိိ၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊
ဘာာသာာရေး�း၊ လိိင််၊ အသက််၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ််
ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မသန််စွွမ်းး�မှုုတို့့�ကြော��ာင့့်� အားး�နည်းး�သူူများ��းပါါဝင််
သည့့်� လူူအုုပ််စုုများ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ပြ�န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််
လာာစေ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� မည််သည့််�ဥပဒေ�ေ၊ အစီီအစဉ််
သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�မဆိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ။
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ချို့့���တဲ့့�အုုပ််စုုများ��းအတွွက််
ရည််ရွွယ််သည့််� အစီီအမံံများ��း
ကိုု� ပယ််ချျရန်် အလို့့��ငှာာ�
သာာတူူညီီမျှှရပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� စွဲဲ�ကိုု�င််
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ
ဟူူသော�ာ ခြွ�င်းး�ချျက််ဖြ�င့််�
တရား�းဝင်် လွွတ််လပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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သားး�
၃။ ဌာာနေေတို�င်း
ု း�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�
အတွွက်် အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််များ�း�
မေး�းခွွန်းး� ၆ - ၉
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အတွွက်် အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််များ�း�

၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံသားး�
အားး�လုံးး��အတွွက်် အာာမခံံထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနေ�ရာာ၌ အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ 
ထပ််ဆော�ာင်းး�ပေး�းအပ််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��း အာာမခံံချျက််များ��းနှှင့််� ကင်းး�ကွာာ�
သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�ဝင်် အားး�လုံးး��အတွွက်် ကတိိပြု�ု
ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�အနေ�ေဖြ�င့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ အနေ�ေဖြ�င့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အာာမခံံမှုု ရရှိိ�

သင့််�သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံကျျသည့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း ပါါဝင််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််

လွွတ််လပ််စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�၊ လွွတ််လပ််စွာာ� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ လွွတ််လပ််စွာာ� သင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ တန်းး�တူူညီီမျှှ

မှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့� ပါါဝင််သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�အားး�လုံးး��၏ အာာမခံံချျက််သည်် ‘ဥပဒေ�ေ

ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�’ ကတိိကဝတ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (မေး�းခွွန်းး� ၄ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

ဤမေး�းခွွန်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််အတွွက်် အဓိိကထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ (သို့့��မဟုုတ််

အခြား��း) အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းမှာာ� ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သည့််�နိုု�င််ငံံမှှ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအဖြ�စ််နှှင့့်� အာာမခံံထားး�သည့့်� အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�၊မရှိိ� ဟူူ၍ ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အခြား��းလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

နေ�ရာာတွွင်် အစား�းထိုးး��မှုုအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ ထပ််ဆော�ာင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််သင့််�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

တစ််ဦးးချျင်းး�စီီသည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံသားး�များ��းအားး� ကတိိပြု�ုထားး�သော�ာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကာာကွွယ််မှုုနှှင့််� လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��မှုုတို့့�ကိုု� တော�ာင်းး�
ဆိုု�ရာာတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး� မရှိိ�သင့့်�ပေ�။

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အခွွင့််�အရေး�း�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� အချျင်းး�ချျင်းး� ဆန့််�ကျျင််ထိိခိုု�က််စေ�ရန်် အသုံးး��မပြု�ုသင့််�ပေ�။ ဤသည််မှာာ�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း အပါါအဝင်် အကျုံးး���ဝင််ဥပဒေ�ေရင်းး�မြ�စ််
အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�နိုု�င််သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အထူးး�မှှန််ကန််သည််။ အဆိုု�ပါါစာာချုု�ပ််များ��းကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� အခြား��း နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ပါါရှိသော����ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ငြ�င်းး�ပယ််ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် အသုံးး��မပြု�ုသင့််�ပေ�။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO

အပိုု�ဒ်် ၃(၁)

အပိုု�ဒ်် ၃

အထူးး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

နှှင့့်� ၄(၃)

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��းသည််

နေ�၍ အထွေထွေ��ေ��� နိုု�င််ငံံသားး�

၁၆၉

မည််သို့့��သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းမှုု၊ နှော�ာ�င့််�ယှှက််မှုုကိုု�မဆိုု� မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရဘဲဲ လူ့့�

အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း ထိိခိုု�က််မှုုမ

၁၉၈၉

အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ

ရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံမှုုရှိိ�သည််

ခံံစား�းခွွင့််� ရရှိစေ���ေရမည််။ ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််စုုဝင်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အပေါ်�်� တန်းး�တူူညီီမျှှစွာာ� သက််ရော�ာက််စေ�ရ
မည််။
အပိုု�ဒ်် ၄
၃။ ၎င်းး�အထူးး�အစီီအမံံများ��း ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ယော�ာက််
အနေ�ေဖြ�င့််� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အထွေထွေ��ေ��� နိုု�င််ငံံသားး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရယူူကျျင့််�သုံးး��
ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မည််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�မျှှ ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
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အပိုု�ဒ်် ၁

၂၀၀၇

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

များ��း၏ နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့့်�

ကြေ��ညာာစာာတမ်းး� နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

အရေး�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ခံံစား�း

ဥပဒေ�ေတို့့��တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ပိုု�င််ခွွင့့်�အားး� အသားး�ပေး�းသည််

နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�၍ဖြ�စ််စေ�
တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလအရဖြ�စ််စေ� အပြ�ည့််�အဝ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�
သည််။
၁။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ

အခွွင့််�အရေး�း�အားး�လုံးး��သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ချိုး�း��ဖော�ာက််၍မရသော��ာ၊ လူူသားး�အားး�လုံးး��

တူူညီီသော�ာခြေ�ေရင်းး�ပေါ်�်တွွင််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ၊ အပြ�န််အလှှန်် မှီီ�ခိုု�မှုုရှိသော����ာ၊ ခွဲဲ�ခြား��း၍မရသော��ာ၊

ရှိနေ���ေကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

၂၀၀၉

တိုးး��တက််မှုုရှိသော����ာ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််

သည်် (အခွွင့််�အရေး�း�၏

၎င်းး�တို့့��အားး� မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� လေး�းစား�းရန််

အထက််အော�ာက််မရှိိ�)

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၃

တာာဝန််ရှိိ�သည််။
၂။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုုကိုု� အခြား��း

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်� အခြား��း

အခွွင့့်�အရေး�း�တစ််ခုုအားး�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ရန်် မဟုုတ််ပါါ။

ပျျက််ပြ�ယ််စေ�ရန်် အသုံးး��ပြု�ု

၃။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အမျိုး�း��

ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််သည််

အစား�းခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�သည်် အချို့့���သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းက အခြား��း
သော�ာ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းထက်် သာာလွွန််မှုုရှိိ�သည််ဟူူ၍ သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�၊ တာာဝန််များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််များ��းကိုု� ရရှိိ�

များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ခံံစား�းပိုု�င််သူူများ��းအဖြ�စ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဖြ�စ််

ဥပဒေ�ေပါါ အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�

၂၀၁၄

တည််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။

အာာမခံံချျက််အားး�လုံးး��ကိုု�

နိုု�င််ကာာရာာဂွာာ�

အပိုု�ဒ်် ၅

ကတိိပြု�ုသည််
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််

အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��

နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�အတွွက််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အတွွက်် အာာမခံံထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပြ�င်် တစ််ဦးးချျင်းး�

အာာမခံံထားး�သော�ာ

၂၀၀၆

အထူးး�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း ရရှိစေ���ေရမည််။

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၏ ထပ််

ဆားး�ဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၇၅

ဆော�ာင်းး�အခွွင့့်�အရေး�း�
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
သည််
ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�င်းး� (၁)

ဤပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််ပါါ အချို့့���သော�ာအခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�

လက််ရှိိ� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ကနေ�ေဒါါ

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း၏ အာာမခံံချျက််ကိုု� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံမှှ မူူလလူူမျိုး�း��

များ��းသည်် အတိိတ််က

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နိုု�င််ငံံသားး�

များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� မည််သည့််� မူူလဇာာတိိ၊ စာာချုု�ပ််

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း

ဆိုု�င််ရာာ 

အခွွင့််�အရေး�း�

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််မှုုများ��း

အပေါ်�်� (ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

အက််ဥပဒေ�ေ 

နှှင့််�

ကိုု�မဆိုု� ရုုတ််သိိမ်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် နှိိ�မ့့်�ချျရန််အတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�

၁၉၈၂

လွွတ််လပ််ခွွင့််�

ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။

များ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ

များ��းဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အပြ�န်် အ

ပဋိိညာာဉ််

လှှန်် ဖလှှယ််ခြ�င်းး�) အပျျက််

စာာချုု�ပ််)၊

သဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ

အခန်းး� ၂၅

သက််ရော�ာက််မှုုများ��း မရှိစေ���ေရန််
သေ�ချာ�ာစေ�သည််
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လွွန််လေ�ပြီး�း�သော�ာ ကြီး�း�မြ�တ််သည့့်� အင်္ဂဂ�လန််အရှှင််ဘုုရင််မ၏

နယူူဇီီလန််နိုု�င််ငံံရှိိ� ဌာာနေ�

ဝေ�တန််ဂီီ

တွေး�း�တော�ာဆင််ခြ�င််မှုုအရ နယူူဇီီလန််ရှိိ� ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�

စာာချုု�ပ််

သူူမ၏ တော်�်�ဝင််ကာာကွွယ််မှုုနှှင့််� ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��၏ အခွွင့့်�အရေး�း�

(ထိုု�အချိိ�န််က ဗြိ�ိတိိသျှှ)

၁၈၄၀

များ��းနှှင့့်� ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ပေး�းအပ််သည််။

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��၏ တူူညီီ

နယူူဇီီလန််၊

အပိုု�ဒ်် ၃

သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�
ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု�
ကတိပေး��း�သည််
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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အခြေ�ေခံံ
မေး�းခွွန်းး�

ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အတွွက်် အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််များ�း�

၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အခြား��း
သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််အဖြ�စ်် အသိိ
အမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။  

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််
ဖြ�စ််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� သီးး�ခြား��းရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�တွွင်် နယ််ပယ််

အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� ထိိစပ််သက််ဆိုု�င််လျျက််ရှိသော����ာ ပြ�ဿနာာ ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခြား��း
သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အများ��းအပြား�း�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််စေ�မည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။

အခန်းး� ၃ တွွင်် အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့့်�သည််

ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� နှှင့််� နိုု�င််ငံံပြ�င််ပ၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဟူူ၍ ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ လူူမျိုး�း��တိုု�င်းး�တွွင််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခွွင့််� အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� UNDRIP တွွင်် ပထမဆုံးး�� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ‘တိုးး��တက််ခွွင့့်�နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အိိမ််ရာာ၊ အခြား��းစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အစီီအစဉ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် တက််ကြွ�စွာာ� ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရန််၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� အဆိုု�ပါါ အစီီအစဉ််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခွွင့့်�’ (ILO ၁၉၈၉: အပိုု�ဒ်် ၂၃) ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော်�်�လည်းး� . . .
နေ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု နည်းး�ပါးး�

UNDRIP သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�အဖြ�စ်် အတိိအလင်းး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု၊ ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�တို့့� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�အားး�လုံးး��ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ပြ�ည််သူူများ��းသည်် ဒီီမိုု�

ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း

မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ� ညွှှန််ကြား�း�နိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�သည််

အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဘက််လိုု�က််မှုုမရှိသော����ာ နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မှီီ�ခိုု�သူူများ��းသဖွွယ်် သဘော�ာ�ထားး�ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� မိိမိိတို့့��

ကိုု�ယ််ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််စွွမ်းး�မရှိိ�ဟုု ထင််မြ�င််ဆက််ဆံံခံံခဲ့့�ကြ�ရသည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အဖြ�စ်် ရပ််တည််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��ပင်် ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး� ခံံခဲ့့�ရသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊

ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာအလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ခွွင့့်�မပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အတင်းး�အကျျပ်် ရော�ာနှော�ာ�ခြ�င်းး�၏ တစ််

စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််မပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အချို့့���သော�ာအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အခြား��းယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််
ရင်းး� ဖျော�ာ�က််ဖျျက််ခံံခဲ့့�ရသည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� မှီီ�ခိုု�သူူများ��းကဲ့့�သို့့�� ဆက််ဆံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််

စွွမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�� ဆက််ဆံံခြ�င်းး�သည်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�ကာာ အရိုု�အသေ�ေကင်းး�မဲ့့�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� တန်းး�တူူရည််တူူ
ဆက််ဆံံမှုုဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�လည်းး� မကိုု�က််ညီီပေ�။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ဤ

အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ဆန့််�ကျျင််ကာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအရ ဝါးး�မျိုု��ခြ�င်းး�အားး� ပြ�န််လည််တွွန်းး�လှှန််နိုု�င််စေ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ အနာာဂတ််အတွွက််

၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� လိုု�အင််ဆန္ဒဒများ��းကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�လာာနိုု�င််စေ�ပါါသည််။
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည််

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််

သို့့��မဟုုတ််

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း

အပါါအဝင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရန််နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက််

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရှိိ�သင့််�သည််ဟုု ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ အထော��ာက််အထားး�များ��း၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�များ��း၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကိုု� လေး�းစား�းမှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�

အကာာအကွွယ််ပေး�းသင့််�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု�
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စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� ဟန််ချျက််ညီီအော�ာင်် ချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�ညှိိ�ရန်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟူူ၍လည်းး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််

သက််ရော�ာက််သည််၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�း

ချျက််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အတွွက်် အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�သည််။
အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တွွင်် နိုု�င််ငံံပြ�င််ပ၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�၏ အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််
ခုုဖြ�စ််သော�ာ ခွဲဲ�ထွွက််ခြ�င်းး� မပါါဝင််ပေ�။ ယင်းး�ကိုု� UNDRIP တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် - ‘ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ မည််သည့််�

အချျက််ကိုု�မျှှ မည််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၊ လူူမျိုး�း��၊ အစုုအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််မဆိုု� ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု တစ််ရပ််ရပ််တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� သွွယ််ဝိုု�က််

ပေး�းအပ််သည််ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််ပြီး�း� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း၏ နယ််မြေ�ေ

ပိုု�င််နက််ဆိုု�င််ရာာ စုုစည်းး�တည််ရှိိ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုကိုု� အလုံးး��စုံံ�ဖြ�စ််စေ�၊ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ�

ဖျျက််ဆီးး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည့််� မည််သည့််�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု�မဆိုု� ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�း

တိုု�က််တွွန်းး�ခြ�င်းး� ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇ - အပိုု�ဒ်် ၄၆(၁))။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ပုံံ�စံံ တစ််ရပ််ရပ််ကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် အလားး�တူူဖော်�်�ပြ�မှုုမျိုး�း�� ပါါရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နယ််မြေ�ေပိုု�င််နက််

ဆိုု�င််ရာာ စုုစည်းး�တည််ရှိိ�မှုုအားး� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရန်် ကတိိကဝတ််ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး� ခံံယူူထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ရလေ့�့�ရှိိ�
သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ကုုလသမဂ္ဂဂ

နော�ာက််

၉။ လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ကဏ္ဍနှှစ််

ပြ�ည််တွွင်းး�၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

၁၉၉၆

ဆက််တွဲဲ� ၈၊ ခ၊

ရပ််ကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းရန်် လိုု�အပ််သည််။ လူူမျိုး�း��စုုများ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ခွွင့််�ကိုု� ဖွွင့့်�ဆိုု�သတ််မှှတ််သည််

စာာမျျက််နှာာ�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် ပြ�င််ပမှှ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�

၁၂၅၊ စာာပိုု�ဒ်် ၉

တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� လိုု�က််စား�းရန်် ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��း
ဖြ�စ််သည့််� ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�း ရှုုထော�ာင့််�တစ််ရပ််ရှိိ�သည််။ လူူမျိုး�း��ရေး�း
ခွဲဲ�ခြား��းမှုုပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ အပိုု�ဒ််
၅ (ဂ) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�၏ ပြ�ည််
သူ့့�ရေး�းရာာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့််�နှှင့််� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရများ��းသည်် လူူမျိုး�း��၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ မျိုး�း��နွွယ််
သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး� သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��စုုကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
ပြ�ည််သူူတစ််ရပ််လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရမည််ဖြ�စ််သည််။

UNDRIP
၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၃ နှှင့့်� ၄

အပိုု�ဒ်် ၃

ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ရှိိ�

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့့်�

သည််။ အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း

နှှင့့်� ၎င်းး�မှှ ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�

ရပ််တည််မှုုကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�

သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််မှုု၊

တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့့်�

တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် လွွတ််လပ််စွာာ� ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််နိုု�င််သည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�

အပိုု�ဒ်် ၄

အရေး�း�များ��းသာာမက ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််စုုတွွင်းး�နှှင့််� ဒေ�သ

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�နှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််နေ�

တွွင်းး� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််

မှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�

သည််

ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ကြံ�ံဆ
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
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ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၂ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၂

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၃၀ (၂၊ ၄)၊

ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််မတိုု�င််မီီက တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့့်� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေများ��းကိုု�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ၎င်းး�

၂၀၀၉

ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�မှုုအရ ၎င်းး�တို့့��၏ လွွတ််လပ််

အားး� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဖန််တီးး�ခွွင့််�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�

ယန္တတရား�းများ��း အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေစုုစည်းး�မှုု

ယန္တတရား�းများ��းကိုု�

တို့့��ကိုု� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဥပဒေ�ေ တို့့��နှှင့််�အညီီ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� စသည််

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုဘော�ာင််အတွွင်းး�မှှ အာာမခံံ

တို့့��နှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည််

သည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၀ ၂ . . . ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အော�ာက််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၏

ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အခြေ�ေ�ခံံအခြေ�ေ�နေ�ကိုု� ပြ�သ

...

သည််

၄။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� နယ််မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�။

အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၅၇ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၅၇

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၉၆

ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် သီးး�ခြား��းနေ�ထိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��း၏ နယ််မြေ�ေ

များ��းကိုု�သာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

များ��းသည်် စွွန့််�စား�း၍မရသော��ာ နှှင့််� မမြ�င််နိုု�င််သော�ာ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််

ရသည််

၂၀၀၈

နယ််မြေ�ေများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုု ပုံံ�သဏ္ဌာာ�န််
အားး�လုံးး��ကိုု� ထိုု�နေ�ရာာတွွင်် တားး�မြ�စ််ရမည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််
၎င်းး�တို့့��၏ အသက််အိုးး��အိိမ််စည်းး�စိိမ််ကိုု� အာာမခံံရန််၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််၊ သီးး�ခြား��းနေ�လိုု�သည့််� ဆန္ဒဒ
ကိုု� လိုု�က််နာာရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာမှုု
သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ရမည််။ အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�သည်် လူူမျိုး�း��စုုဆိုု�င််ရာာ ရာာဇဝတ််မှုုအဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ခံံရမည််ဖြ�စ််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၉၆
စုုစည်းး�နေ�သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ပုံံ�စံံအားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� မူူဝါါဒ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရန််နှှင့််� ပြ�ည််သူူ

အပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��ရန်် စုုပေါ�ါင်းး�

တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရ

လုုပ််ဆော�ာင််မှုုအဖြ�စ််

အဆင့််� အားး�လုံးး��၏ လူူမှုုရေး�း စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဖန််တီးး�မည့့်� လူူထုုအချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု�
ဖော်�်�ပြ�မှုုတစ််ရပ််အသွွင််ဖြ�င့့်� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသလိုု� ပြ�ည််သူ့့�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းအပ််သည့့်� အများ��းပိုု�င််နှှင့့်� ပုုဂ္ဂဂလိိက အဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအဖြ�စ််လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။ အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�အာာဏာာနှှင့််� ၎င်းး�၏ ထုုတ််ဖော်�်�
ပြော��ာဆိုု�မှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် မတူူညီီသော�ာ
အဆင့််�များ��းတွွင်် ပီီပြ�င််စွာာ�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� အုုပ််စုုတွွင်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊
၎င်းး�တို့့�� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ အာာဏာာလည််ပတ််မှုုနှှင့််� တာာဝန််ခံံ
မှုုတို့့�ကိုု� အာာမခံံရမည််။
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ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု ရရှိစေ���ေမည့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�

များ��း၏ အုုပ််စုုတွွင်းး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််

အခြေ�ေ�ခံံ 

ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဘော�ာင််အတွွင်းး�မှှ ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။ ဤအပိုု�ဒ််၏

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

ဥပဒေ�ေ 

ယခင််စာာပိုု�ဒ််များ��းတွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ယေ�ဘုုယျျအခြေ�ေ�ခံံမူူ

အာာမခံံနှှင့့်�အတူူ

၁၉၁၇

များ��းအပြ�င်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��

အတိိအလင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

အစည်းး�များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််� ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

သည််

မက််ဆီီကိုု� 

အပိုု�ဒ်် ၂

လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််
ဖြ�စ််သည််။
က။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အာာမခံံပေး�းထားး�ပြီး�း� ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�
တို့့��၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�ပတ််သက််ပြီး�း�...
ဖက််ဒရယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််�
ဥပဒေ�ေများ��းသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဆန္ဒဒသဘော�ာ�ထားး�များ��းနှှင့််�
အကိုု�က််ညီီဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�
ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာများ��းနှှင့့်�အတူူ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အသိုု�က််အဝန်းး�တို့့��ကိုု� လူူထုု
အကျိုးး���စီးး�ပွား��း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ချျမှှတ််ပေး�းရမည််။

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

အမျိုး�း��သားး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တော�ာင််အာာဖရိိကပြ�ည််သူူတစ််ရပ််လုံးး��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

ခွွင့််�နှှင့််� ဘုံံ�ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အခွွင့််�အရေး�း�သည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�ဘော�ာင််အတွွင်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�

အမွေ�ေ�အနှှစ််ရှိိ�သည့််� မည််သည့််�

၁၉၉၆

ဥပဒေ�ေပြု�ုချျက််အရ သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ နယ််မြေ�ေဒေ�သ

အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မဆိုု�၏

တစ််ခုုအတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� ဘုံံ�ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�အကြား�း�

ဘာာသာာစကားး� အမွေ�ေ�အနှှစ််ဆိုု�င််ရာာများ��း တူူညီီသည့့်� မည််သည့််�

ခြား��းနား�းချျက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််

တော�ာင််အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၂၃၅

အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မဆိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အယူူအဆအားး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မှှ ဟန့််�တားး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အတွွက်် အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််များ�း�

၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါလျှှင််
ယင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုသည်် ယေ�ဘုုယျျ ဖြ�စ််ပါါသလားး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း 
အတွွက်် သီးး�သန့််� ဖြ�စ််ပါါသလားး�။  

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် စုုပေါ�ါင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အများ��းဆိုု�င်် ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာ ရှိိ�တတ််ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််ဦးးချျင်းး�

ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာသည်် ၎င်းး�တို့့�� အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�၏ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ UNDRIP ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာခြ�င်းး�
မပြု�ုမီီတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�သူူတစ််ဦးးက ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး�

အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တရား�းသည်် အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

မျှှသာာမဟုုတ််ဘဲဲ လူူအစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�မှာာ� ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�၏ အရေး�း�အကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ

ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�မရှိိ�လျှှင်် ကြေ��ညာာချျက််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ အခြေ�ေ�ခံံအကျျဆုံးး�� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု�
လုံံ�လော�ာက််စွာာ� အကာာအကွွယ််မပေး�း�နိုု�င််ပါါ။ ဤအရာာအားး� ထိိခိုု�က််မှုုမရှိစေ���ေရ’ ဟုု ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ဆပ််

ကော်�်�မရှှင်် ၁၉၈၉)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််� အစုုအဖွဲ့့��ဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လျှှင််ပင်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းသည်် အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းအဖြ�စ်် ရပ််တည််နိုု�င််သည့််� သဘော�ာ�တရား�းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရန််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် အထူးး�ပင်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အတွွက်် သီးး�သန့််�နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း စုုပေါ�ါင်းး�၍ ၎င်းး�တို့့��အားး� အလေး�း�ဂရုုပြု�ုရန််နှှင့််�
၎င်းး�တို့့��၏ စုုပေါ�ါင်းး�တန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� လော�ာကအပေါ်�်� ရှုုမြ�င််ချျက််နှှင့််�အညီီ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ
နိုု�င််ငံံရေး�းနေ�ရာာများ��းပေး�းရန်် အစိုးး��ရများ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််သည််ဟူူသော�ာ ယူူဆချျက််ဖြ�င့့်� သတ််မှှတ််ထားး�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လွွတ််လပ််စွာာ�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��

အတွွက်် အာာမခံံနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် စုုပေါ�ါင်းး�လူူထုုနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�

များ��း၏ အရည််အသွေး�း��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုနိုု�င််ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တစ််ဦးးချျင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အပြ�င်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့့်�အရေး�း�အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် မကြာ�ာခဏ အရေး�း�ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

(မြေ�ေယာာနှှင့််� ဉာာဏ)၊ သဘာာဝသယံံဇာာတ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၊ အထူးး�အစီီအမံံများ��း/အပြု�ုသဘော�ာ�
ဆော�ာင်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ‘ယဉ််ကျေး�း�မှုုဂုုဏ််သိိက္ခာာ�’ ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တစ််မူူထူးး�ခြား��း ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုတို့့�

အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် ယေ�ဘုုယျျအသိိအမှှတ််ပြု�ု

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� မြေ�ေယာာ သို့့��မဟုုတ်် ဉာာဏပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကဲ့့�သို့့�သော�ာ သီးး�ခြား��းနယ််ပယ််များ��း

တွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််သည််ဟူူ၍ သီးး�ခြား��းအသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းနိုု�င််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ ယခုုအပိုု�င်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�

များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

၁၆၉

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသည့််� သို့့��မဟုုတ််

‘စုုပေါ�ါင်းး�ကဏ္ဍများ��း’ ၏

၁၉၈၉

အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ််

အရေး�း�ပါါမှုု၊ အထူးး�သဖြ�င့့်�

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် သင့််�လျော်�်��သလိုု� ၎င်းး�နှှစ််မျိုး�း��

မြေ�ေယာာအခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်�

စလုံးး��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� တည််ရှိိ�သည့််� အထူးး�

စပ််လျျဉ်းး�၍ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု�

ဆက််နွှှယ််မှုုသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ILO

အပိုု�ဒ်် ၁၃(၁)

စံံတန််ဖိုးး��များ��းအတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရ
မည််။
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UNDRIP

နိိဒါါန်းး� နှှင့့်�

နိိဒါါန်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၇(၂)

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််

များ��း၏ ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု�

ရေး�း၊ သုုခချျမ်းး�သာာနှှင့့်� တစ််သားး�တည်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းတို့့��

‘စုုပေါ�ါင်းး�’ သို့့��မဟုုတ််

အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော�ာ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု�

လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််လုံးး��

ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ထပ််မံံအတည််ပြု�ု

က ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သည််ဟုု

သည််။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အပိုု�ဒ်် ၇(၂)
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အဖြ�စ်် လွွတ််လပ််စွာာ� နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ တစ််မူူကွဲဲ�လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ််
ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�
သည််။
အန််ဂိုု�လာာ 

အပိုု�င်းး� ၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ခေါ�ါင်းး�စဉ််)

တစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း

အခန်းး�ခေါ�ါင်းး�စဉ််မှှ ရပိုု�င််ခွွင့််�
များ��းသည်် တစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

စုုပေါ�ါင်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

၂၀၁၀

ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဘရာာဇီးး�

ပြ�ည််သူ့့� ကာာကွွယ််ရေး�းရုံးး��သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�

အာာဏာာတည််မြဲ�ဲရေး�းမြှ�ှင့််�တင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၁၃၄

ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ်် အမြဲ�ဲတမ်းး�

ရန်် တစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� အပိုု�ဒ်် ၅၊ ၁၃၄ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာ

၁၉၈၈

အတိုု�င်းး� တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးတည််မှုု၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�မြှ�ှင့််�တင််

ကွွယ််ရန်် ပြ�ည််သူ့့�ကာာကွွယ််

ရေး�း၊ အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့််� အားး�နည်းး�သူူများ��း၏

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းရုံးး��အားး�

တစ််ဦးးချျင်းး�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရ၏

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�း

စကားး�ရပ််နှှင့််� ကိိရိိယာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် အခြေ�ေ�ခံံကျျကျျ တာာဝန််ယူူရ

ထားး�သည််

မည််ဖြ�စ််သည််။
အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၁၁(၁)၊

အပိုု�ဒ်် ၁၁

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊

ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းဖြ�င့််�

များ��း၊ အက််ဖရိုု�-အီီကွေဒေါ�ါ���

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

၂၅၇ နှှင့််� ၄၀၃

အုုပ််ချုု�ပ််ရမည််။

လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� မွွန််တူူဘီီအိုု�

(၁) ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� အရည််အချျင်းး�ရှိိ�သူူများ��း၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင််

လူူမျိုး�း��တို့့��အတွွက်် စုုပေါ�ါင်းး�

တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ သို့့��မဟုုတ်် စုုပေါ�ါင်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကျျင့့်�သုံးး��မှုုများ��းကိုု� အာာမခံံချျက််

ခြ�င်းး�အားး� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

၂၀၀၈

ပေး�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၅၇

တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ သို့့��မဟုုတ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��း၊ ရပ််ရွာာ�များ��း၊ ဌာာနေ�

စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း� မြှ�ှင့််�တင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ဒေ�သများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််� ပေး�းသည််

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��း၊
ကြေ��ညာာချျက််များ��း နှှင့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံတကာာစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း၊

စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

အော�ာက််ပါါ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�အညီီ အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ချိုး�း��ဖော�ာက််သော�ာ သဘော�ာ�တူူ

ပြီး�း� အာာမခံံသည််။

ညီီချျက််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

. . အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကြား�း� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််�

အားး� မပါါဝင််စေ�ရန်် တားး�မြ�စ််

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဤစုုပေါ�ါင်းး�

ထားး�သည််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က အာာမခံံရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၅၈
၎င်းး�တို့့��၏ ဝိသေ��ေသ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�
ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊
ဥပဒေ�ေနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�
ရှှင်းး�များ��း၊ ကြေ��ညာာချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အက််ဖ
ရိုု�-အီီကွေဒေါ�ါ��� လူူမျိုး�း��များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။
အပိုု�ဒ်် ၅၉
ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ဒေ�သရှိိ� ကျေး�း�လက််နေ�ပြ�ည််သူူများ��း (မွွန််တူူဘီီအိုု�
လူူမျိုး�း��များ��း) ၏ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏
လက််တွေ့�့�ဘဝဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊
ဝိသေ��ေသ၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အမြ�င််အတွွက်် လေး�းစား�းမှုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍
တစ််သားး�တည်းး� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ လူူသားး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ တိုးး��တက််မှုုအတွွက််
မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းရန််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၅၇
နိုု�င််ငံံရေး�း-အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ မူူဘော�ာင််အတွွင်းး� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း သို့့��မဟုုတ်် အက််ဖရိုု�-အီီကွေဒေါ�ါ���
နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး� တို့့��သည််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ နယ််မြေ�ေအစိုးး��ရ
အပေါ်�်� စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ယဉ််ကျေး�း�မှုု နှှင့််� ဗဟုုဝါါဒဆိုု�င််ရာာ
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�အညီီ အုုပ််ချုု�ပ််ရ
မည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၀၃
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း၊ လူူသားး�ကျျန်းး�မာာရေး�း၊
စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� သဘာာဝအခွွင့််�အရေး�း�များ��း ထိိန်းး�သိိမ်းး�
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုကိုု�
ထိိခိုု�က််စေ�သည့််� အပိုု�ဒ််များ��းပါါရှိသော����ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု�
ကတိိကဝတ််မပြု�ုရ။

ဂွာာ�တီီမာာလာာ 

အပိုု�ဒ်် ၆၇

သမဝါါယမများ��း၊ ဇာာတိိရပ််ရွာာ�များ��း၏ လယ််ယာာမြေ�ေများ��း

အများ��းပိုု�င််မြေ�ေကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သို့့��မဟုုတ်် အများ��းသူူငှာာ� လက််ဝယ်် သို့့��မဟုုတ်် စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�အပြ�င်် မိိသားး�စုု အမွေ�ေ�အနှှစ််များ��းနှှင့််� လူူ

၁၉၈၅

ကြို�ု�က််များ��းသော�ာ အိိမ််ရာာများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အထူးး�ကာာ
ကွွယ််မှုု၊ ဦးးစား�းပေး�း ချေး�း�ငွေ�ေနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အကူူအညီီများ��းကိုု� ခံံစား�းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နေ�ထိုု�င််သူူအားး�လုံးး��
အတွွက်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဘဝအရည််အသွေး�း��ကိုု� ရရှိစေ���ေနိုု�င််
ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် အာာမခံံ
ချျက်် ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။
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တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��

များ��း (တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အတွွက်် အာာမခံံထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပြ�င်် အထူးး�တစ််

လူူနည်းး�စုုအားး�လုံးး��အတွွက််)

၂၀၀၆

ဦးးချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အာာမခံံချျက်် ရရှိိ�

သီးး�သန့််�မဟုုတ််သော်�်�လည်းး�

ရမည််။

စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

ဆားး�ဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၇၅

ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍
ခိုု�င််မာာစွာာ�သတ််မှှတ််သည််
ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၁၉

အပိုု�ဒ်် ၁၁၉

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၁၂၄

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဌာာနေ�ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�

အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွက််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ပြီး�း�

မြေ�ေယာာနှှင့််� ဉာာဏပစ္စစည်းး�

၁၉၉၉

အာာမခံံချျက််ပေး�းနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုရေး�း၊

ဆိုု�င််ရာာ သီးး�ခြား��းစုုပေါ�ါင်းး�

နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု�

အလေ့�့�အထနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းအပြ�င်် ၎င်းး�တို့့�� ဘိုးး��ဘွားး��စဉ််ဆက််
သိိမ်းး�ပိုု�က််ခဲ့့�သော�ာ လယ််ယာာမြေ�ေများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မူူလ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။ နိုု�င််ငံံအမှုုဆော�ာင််
သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုဖြ�င့််� ဤ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဥပဒေ�ေတို့့��နှှင့််�အညီီ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််သော�ာ၊ ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ
ခွဲဲ�ခြား��း၍မရသော��ာ၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�၍မရသော��ာ ၎င်းး�တို့့��၏ လယ််ယာာ
မြေ�ေများ��း စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� နယ််နိိမိိတ်် ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််
ပြီး�း� အာာမခံံချျက််ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၂၄
ဌာာနေ�ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��း၏ အသိိပညာာ၊ နည်းး�ပညာာများ��းနှှင့််�
တီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုုများ��းတွွင်် စုုပေါ�ါင်းး�ဉာာဏမူူပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု�
အာာမခံံပြီး�း� အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သည််။ မျိုး�း��ရိုးး��ဗီီဇ
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� စပ််ဆိုု�င််သော�ာ အသိိပညာာနှှင့််� ပတ််သက််
သည့််� မည််သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််မှုုမဆိုု�၊ စုုပေါ�ါင်းး�အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�ကိုု�
ရရှိစေ���ေရမည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ မျိုး�း��ရိုးး��စဉ််ဆက််အသိိပညာာနှှင့််�
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းဆိုု�င််ရာာ မူူပိုု�င််ခွွင့််�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�မြ�စ််သည််။

လွွန််လေ�ပြီး�း�သော�ာ ကြီး�း�မြ�တ််သည့့်� အင်္ဂဂ�လန််အရှှင််ဘုုရင််မသည််

(တစ််ဦးးချျင်းး�သာာမက)

ဝေ�တန််ဂီီ

နယူူဇီီလန််နိုု�င််ငံံရှိိ� အကြီး�း�အကဲဲများ��းနှှင့််� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအားး� ၎င်းး�

စုုပေါ�ါင်းး�မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့့်�

စာာချုု�ပ််

တို့့�� အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့့်�စွာာ� စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် တစ််

ပေး�းအပ််သည််

၁၈၄၀

ဦးးချျင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေယာာနှှင့််� အိိမ််ယာာ သစ််တော�ာများ��း ငါးး�

နယူူဇီီလန််၊

အပိုု�ဒ်် ၂

ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� အခြား��းပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းကိုု� အနှော�ာ��င့့်�အယှှက််မရှိိ�
သီးး�သန့့်�အပြ�ည့့်�အဝ ဆက််လက််ပိုု�င််ဆိုု�င််စေ�ရန်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
မိိသားး�စုုများ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအားး� အာာမခံံချျက််ပေး�းသည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�အတွွက်် အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််များ�း�

၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အခြား��း အဘက််ဘက််မှှ ထိိခိုု�က််လွွယ်် အုုပ််စုုများ��း
အတွွက်် အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုများ��းနှှင့််�တကွွ ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု အပါါအဝင််
အခြေ�ေ�ခံံ နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့့်�
အရေး�း�များ��းနှှင့့်� မည််ကဲ့့�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကျျင့််�သုံးး��သင့့်�ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။     

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာ၌ အရှုုပ််အထွေး�း�� မပါါဘဲဲ

ပြီး�း�မြော��ာက််လိိမ့််�မည်် မဟုုတ််ပေ�။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ဝိရော��ာ�ဓိိဖြ�စ််တတ််သည့််� သာာဓကများ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းမျှှတမှုု ယန္တတရား�းများ��း ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရတစ််ရပ်် အနေ�ေဖြ�င့််� ရိုု�က််

နှှက််ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းသည့််� ဓလေ့�့�၊ လူူငယ််နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဓလေ့�့�တို့့��ကိုု� မရည််ရွွယ််ဘဲဲ ကာာကွွယ််

ပေး�းမိိရက််သားး� ဖြ�စ််သွားး��တတ််သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််နေ�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�းသည််
လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံသည့််� (မြေ�ေယာာလုုပ််ကိုု�င််သည့််�စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််

နေ�ရာာဆက််ခံံခြ�င်းး�

အစရှိိ�သည့််�)

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�ဓလေ့�့�အချို့့���နှှင့််�

ဝိရော��ာ�ဓိိ

ဖြ�စ််နေ�နိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။

ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််

အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းတစ််ခုုသည်် အကန့််�အသတ််ရှိိ�ရမည််၊ ဥပမာာ ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��က (ကျားး��/မ သို့့��မဟုုတ််

အသက််အရွွယ််မရွေး�း��) အစိုးး��ရတွွင်် တန်းး�တူူရည််တူူပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အရေး�း�၊

သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူငယ််များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�ဟုု ယူူဆနိုု�င််သော�ာ ရိုးး��ရာာအလေ့�့�အထများ��းနှှင့့်� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််
ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့််�ရှိိ�သည့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အရေး�း� စသဖြ�င့့်� အခွွင့့်�
အရေး�း�တစ််ခုုခုုကိုု� အကန့့်�အသတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုုသည်် အချျင်းး�ချျင်းး� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် လက််တွေ့�့�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း

သဟဇာာတမဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််မည့့်� ယန္တတရား�းတစ််ခုု သတ််မှှတ််ပေး�းရန််

အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဤသည််ကိုု� တရား�းရုံးး��များ��းအားး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�ညှိိ�ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခမဖြ�စ််စေ�

သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ကန့််�သတ််ထားး�မည််ဟူူသော�ာ ကတိိကဝတ််များ��းမှှ တစ််ဆင့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မိိသားး�စုုဥပဒေ�ေကဲ့့�သို့့��
သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�

အချို့့���၏ အခွွင့််�အရေး�း�စံံနှုုန်းး�များ��းမှှ ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဤအရေး�း�ကိိစ္စစကိုု� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ

သာာတူူညီီမျှှရပိုု�င််ခွွင့််�၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမှှကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�အပြ�င်် တရား�းဥပဒေ�ေ၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ တန်းး�တူူညီီမျှှ ရပိုု�င််ခွွင့််�၊ ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််

ခွွင့််�နှှင့််� လွွတ််လပ််စွာာ� နေ�ထိုု�င််ခွွင့််� အစရှိိ�သည့််� အခြား��း ခိုု�င််မာာသော�ာ အာာမခံံချျက််များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း

တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�စွာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။

ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာများ��း၏ ဆုံံ�စည်းး�မှုုရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့့်�လျှှင်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကျျင့့်�သုံးး��ရေး�း အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�

တစ််ခုုရှိိ�ရန်် အထူးး�အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ လူူတို့့�၏ နေ�ထိုု�င််မှုုအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာများ��း၊ ဥပမာာ

လူူမျိုး�း��၊ လူူတန်းး�စား�း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ ဌာာနေ�အသိုု�က််အဝန်းး�တစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််မှုု၊ အမျိုး�း��သားး�ဇာာတိိ၊ လိိင််စိိတ််ခံံယူူမှုု၊ ကျားး��-မ ဖြ�စ််

တည််မှုု၊ အသက််၊ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု၊ ပထဝီီနိုု�င််ငံံရေး�း ဆိုု�င််ရာာ ဆက််စပ််အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းကဏ္ဍတို့့��က ဖော်�်�ဆော�ာင််

ပေး�းသည််ဟုု လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ မတူူကွဲဲ�ပြား�း� ချျဉ်းး�ကပ််မှုုက အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။ ဤပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� အထော��ာက််အထားး�များ��း
ကိုု� လက််တွေ့�့�တွွင်် ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန်် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�များ��း၏ စံံအကဲဲဖြ�တ််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ပြ�ဿနာာ

ရှိသော����ာ သီးး�ခြား��းမတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု အမှှတ််လက္ခခဏာာများ��းပေါ်�်တွွင်် မူူတည််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏

အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ဤဆန်းး�စစ််ချျက််တွွင်် အထူးး�ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ပိုု�မိုု�

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ နိုု�င််ငံံစနစ််အတွွင်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဌာာနေ�အသိုု�က််အဝန်းး�ရှိိ� အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ပုံံ�စံံ

မျိုး�း��စုံံ�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း (ဥပမာာ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုမရှိရေး���း�၊
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု) ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အလျှော့��့��မပေး�း�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက မည််ကဲ့့�သို့့�� ချျဉ်းး�ကပ််ရမည််ကိုု� စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၉၀

အပိုု�ဒ်် ၁၉၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၂၁၀(၁)

၁။ နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််� ဇာာတိိဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကျေး�း�လက််လူူမျိုး�း��

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာ

၂၀၀၉

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းနှှင့််� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�တို့့��ကိုု�

အထိိ ဌာာနေ�တရား�းစီီရင််ပိုု�င််

အာာဏာာပိုု�င််များ��းမှှတဆင့််� ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏

ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� ဓလေ့�့�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််မူူများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုတန််ဖိုးး��များ��း၊ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�

ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။

ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််သည််

၂။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သဇာာတိိ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာသည်် ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဌာာနေ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�

တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အသက််ရှှင််သန််ခွွင့််�၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််�

တည််ထော�ာင််ခွွင့််�ပြု�ု

အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််များ��းကိုု� အလေး�း�ဂရုုပြု�ု

သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင််

သည််။

‘ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ’ ဖြ�စ််စေ�ရန််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််

အပိုု�ဒ်် ၂၁၀
၁။ လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ကျေး�း�လက််ဇာာတိိ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး� အသင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ စည်းး�ရုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေ
စီီနည်းး�ကျျ ဖြ�စ််ရမည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� [အင််ဒီးး�ယန်းး�] လူူမျိုး�း��များ��း၏ အာာဏာာပိုု�င််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နယ််မြေ�ေ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေများ��း

အလိုု�က်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

နှှင့််� မဆန့််�ကျျင််သရွေ့�့�� ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� ၎င်းး�

ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၉၉၁

တို့့��၏ တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�

ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��

ဥပဒေ�ေများ��းအတွွင်းး� ကန့််�သတ််

နိုု�င််သည််။

ထားး�သည််

ကိုု�လံံဘီီယာာ 

အပိုု�ဒ်် ၂၄၆

အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၅၇ နှှင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��း၊ ရပ််ရွာာ�များ��း၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အစိုးး��ရသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၇၁

လူူမျိုး�း��စုုများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��း၊ ကြေ��ညာာချျက််များ��း

အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််သင့််�

၂၀၀၈

နှှင့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံတကာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း၊ အော�ာက််ပါါ

သည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််

စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�အညီီ အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အာာမခံံမှုု
ပေး�းသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

...

နိုု�င််ငံံတကာာလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

၁၀။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊

များ��းနှှင့််� ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုမရှိိ�သရွေ့�့��

အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းနှှင့််�

အုုပ််စုုတွွင်းး� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း

အရွွယ််ရော�ာက််စပြု�ုသူူများ��းကိုု� မထိိပါးး�နိုု�င််သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာ

ကိုု�ယ််ပိုု�င််တရား�းရေး�းစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ဘုံံ�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဖန််တီးး�၊

ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

တီီထွွင််၊ အသုံးး��ချျရန််နှှင့့်� ကျျင့််�သုံးး��ရန််။

ကြေ��ညာာသည််

...
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ကြား�း� တန်းး�တူူညီီမျှှ
မှုုနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ဤ
စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် အာာမခံံရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၁၇၁

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��စုုများ��း၏

များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�

အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘိုးး��ဘွားး��စဉ််ဆက််

အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏

ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဥပဒေ�ေစနစ််အပေါ်�်�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည််

အခြေ�ေ�ခံံ၍ တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််များ��းကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�အတွွက််

ပြ�င််ဆင််ရေး�းအတွွက််

အာာမခံံချျက််ဖြ�င့််� ထမ်းး�ဆော�ာင််ရမည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရမည််ဟုု

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

အာာမခံံသည််

ဥပဒေ�ေနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� မဆန့််�ကျျင််သရွေ့�့�� ၎င်းး�တို့့��၏
နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� အုုပ််စုုတွွင်းး� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
အတွွက်် အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စံံနှုုန်းး�များ��း
နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။
ဌာာနေ�တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အာာဏာာပိုု�င််များ��းက လိုု�က််နာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ကြော��ာင်းး� နိုု�င််ငံံတော်�်�က အာာမခံံရမည််။ အဆိုု�ပါါ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�
စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�အပေါ်�်� မူူတည််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဥပဒေ�ေ
သည်် ဌာာနေ�တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� ပုံံ�မှှန််တရား�းစီီရင််ပိုု�င််
ခွွင့််�တို့့�အကြား�း� ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အတွွက်် ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ထူူထော�ာင််ရမည််။

ကင််ညာာ 

အပိုု�ဒ်် ၂(၄)

အပိုု�ဒ်် ၂(၄)၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၂၄(၄)

(၄) ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မကိုု�က််ညီီသော�ာ ဓလေ့�့�

ဆန့််�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််သော�ာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��း အပါါအဝင်် မည််သည့််�ဥပဒေ�ေမဆိုု� ညီီညွွတ််

မည််သည့််�ဥပဒေ�ေမဆိုု� အကျုံးး���

၂၀၁၀

မှုုအတိုု�င်းး�အတာာ ပျျက််ပြ�ယ််ပြီး�း� ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�

မဝင််သော်�်�လည်းး� ကာာဒစ််

ဆန့််�ကျျင််သည့််� လုုပ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် ပျျက််ကွွက််မှုု တစ််စုံံ�တစ််ရာာ

တရား�းရုံးး��များ��း၏

သည်် အကျုံးး���မဝင််ပေ�။

ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာကိိစ္စစရပ််

အပိုု�ဒ်် ၂၄(၄)၊

များ��း၌ မွွတ််စ််လင််မ််ဥပဒေ�ေကိုု�

(၄) ဤအခန်းး�ပါါ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည််

ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင််

ကဒစ််တရား�းရုံးး��များ��းရှေ့�့�တွွင်် မွွတ််စ််လင််မ််ဘာာသာာဝင််များ��း၏

အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့့်�မီီမှုုအချို့့���

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဆင့််�အတန်းး�၊ အိိမ််ထော�ာင််ရေး�း၊ ကွာာ�ရှှင်းး�မှုုနှှင့််� အမွေ�ေ�

ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုပေး�းသည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဆက််ခံံမှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် မွွတ််စ််လင််မ််ဘာာသာာကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု

ကိုးး��ကွွယ််သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအတွွက်် လိုု�အပ််သည့််�အတိုု�င်းး�အတာာ

ကိုု� အလေး�း�ပေး�းသည််

အထိိ အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�မီီစေ�ရမည််။

လူူတိုု�င်းး�သည်် မိိမိိတို့့��နှှစ််သက််ရာာ ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု

ယေ�ဘုုယျျအခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ခွွင့့်�နှှင့််� မိိမိိတို့့��လိုု�လားး�သည့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာဘဝတွွင််

ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

နေ�ထိုု�င််ခွွင့််�ရှိသော်����်�လည်းး� အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

သတ််မှှတ််သည််၊ ဆိုု�လိုု�သည််

၁၉၉၆

သည့််� မည််သူူမျှှ အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

မှာာ� လွွတ််လပ််စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�

ချျက််များ��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီသည့််�ပုံံ�စံံဖြ�င့််� နေ�ထိုု�င််ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််မည််

ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�ကိုု� ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�

မဟုုတ််ပေ�။

အရ ကန့််�သတ််ထားး�သည််

တော�ာင််အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၃၀
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ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�င်းး� ၂

(၄) ဤအက််ဥပဒေ�ေပါါ အခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ကနေ�ေဒါါ

စေ�ကာာမူူ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ မူူလဇာာတိိလူူမျိုး�း��

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ဖော်�်�

အခြေ�ေ�ခံံ 

နိုု�င််ငံံ၏

များ��းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အမျိုး�း��သားး�

ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကျားး��၊ မ

အက််ဥပဒေ�ေ 

မူူလဇာာတိိ

နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအတွွက်် တန်းး�တူူရည််တူူ

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု�

၁၉၈၂

လူူမျိုး�း��များ��း

အာာမခံံထားး�သည််။

အကာာအကွွယ််ပေး�းသည််

(၃) အမှုုကိိစ္စစများ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ

ဒေ�သအဆင့််�ရှိိ� ဓလေ့�့�

ဒေ�သန္တတရ

တရား�းရုံးး��များ��းသည်် အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။

ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာ 

(က) မည််သည့့်� လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း

တရား�းရုံးး��များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��း

အက််ဥပဒေ�ေ 

အဆင့််�အတန်းး�ရှိိ�သူူဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့့်� လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံသားး�၊ ကျားး��၊

ဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး� မူူများ��းနှှင့််�

၂၀၀၉

မ၊ အသက််အရွွယ််ဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့့်� ဘာာသာာတရား�း၊ ကိုးး��ကွွယ််

လျော်�်��ကန််သော�ာလုုပ််ငန်းး�စဉ််

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရှိိ�သူူဖြ�စ််စေ� တရား�းမျှှတမှုု ရရှိစေ���ေရမည််။

များ��း (တရား�းမျှှတမှုုကိုု�

(ခ) တရား�းမျှှတမှုုကိုု� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ခြ�င်းး�၊ ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�မပြု�ုရ။

နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

(ဂ) မတရား�းမှုုကိုု� ကျူးး��လွွန််ခံံရသူူများ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််

ငြ�င်းး�ပယ််မှုုများ��း မပြု�ုရေး�းနှှင့််� ထိိ

သော�ာ လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ ပေး�းအပ််ရမည််။

ရော�ာက််သော�ာ ကုုစား�းခွွင့််�

(ဃ) ပါါတီီများ��းအကြား�း� ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ဖျျန််ဖြေ�ေရေး�းနှှင့််�

ဆိုု�င််ရာာများ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍)

ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သတ််မှှတ််မှုု

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ နှှင့််�

အပါါအဝင်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

(င) လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအားး� ပဓာာနမထားး�ဘဲဲ ခိုု�င််မာာသော�ာ

ဥပဒေ�ေ၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအတွွင်းး�

တရား�းမျှှတမှုုကိုု� စီီရင််ရမည််။

မတူူညီီသော�ာအခွွင့််�အရေး�း�များ��း

အခွွင့့်�အရေး�း�)၊
အပိုု�ဒ်် ၃၅(၄)
တော�ာင််ဆူူဒန််၊

အပိုု�ဒ်် ၉၈(၃)၊

အားး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကျျင့့်�
သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန််
အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းထားး�သည််
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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၄။ ကိုု�ယ့်�ကြ် �မ္မာာ�
ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာတူူညီီချျက်် 
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�
မေး�းခွွန်းး� ၁၀ - ၁၂

95

ကိုုယ့်
� ်�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာတူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုုင််အုုပ််ချုု
�
�ပ််ခွွင့််�

၁၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�တို့့��အကြား�း� သမိုု�င်းး�ဝင််
ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််နှှင့််� အနာာဂတ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�မည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း (သို့့��)
စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် အချုု�ပ််အခြာ�ာ 
အာာဏာာ (ကိုု�ယ််ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�) ၏ အသိိသက််သေ�များ��းအဖြ�စ်် လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါ
သလားး�။   

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သော�ာနိုု�င််ငံံများ��း၏ အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် စာာချုု�ပ််များ��း၊ သဘော�ာ�တူူ

ညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းတရား�းဝင််စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကဲ့့�သို့့�� ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင််သော�ာ နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် သမိုု�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��း
ရှိိ�တတ််သည််။ အဓိိက ဥပမာာမှာာ� ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး� စာာအုုပ််တစ််အုုပ််လုံးး��တွွင်် ကိုးး��ကားး�ထားး�သော�ာ နယူူဇီီလန််မှှ ဝေ�တန််ဂီီ

စာာချုု�ပ်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းသည်် ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််အစော�ာ�ပိုု�င်းး� ရာာစုုနှှစ််များ��းစွာာ�ကတည်းး�က တည််ရှိနေ���ေခဲ့့�ပြီး�း�
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ၎င်းး�တို့့��သည်် တန်းး�တူူရည််တူူ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှစ််ခုု/အာာဏာာပိုု�င်် နှှစ််ဦးးအကြား�း�

လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နား�းလည််ခဲ့့�

ကြ�သည််။ ယနေ့�့�ခေ�တ််တွွင််မူူ နိုု�င််ငံံတော်�်� ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကြား�း�
ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ‘ပြ�ည််တွွင်းး�ရေး�းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််’ သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အဆိုု�ပါါ

ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ

တည််ဆော�ာက််မှုုပုံံ�စံံမှာာ�

အတော်��်�အတန််

ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခဲ့့�သည််။

ဥပဒေ�ေရေး�းရာာနှှင့််�

ရှုုမြ�င််နား�းလည််မှုုဆိုု�င််ရာာ

အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းရှိသော်����်�လည်းး� အဆိုု�ပါါ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၏ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ကဏ္ဍတစ််ခုုဖြ�စ််

ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ခေ�တ််သစ််အခြေ�ေ�အနေ�ေက တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််�အတိုု�င်းး�

နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အကြား�း�ရှိိ� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� (ပြ�န််လည််) ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန််အတွွက်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ််
ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ထိုု�စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ သင်္ကေ�ေ�တပြု�ုမှုုနှှင့််�

သံံတမန််ရေး�းရာာ တန််ဖိုးး��များ��းပါါဝင််ပြီး�း� အချို့့���သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ပါါ ပိုု�င််နက််မြေ�ေပေါ်�်မှှ မော�ာင်းး�ထုုတ််ကာာ မြေ�ေ

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ခိုု�င််မာာသော�ာ မိိတ််ဖက််

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည််။ UNDRIP အရ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ဆက််ခံံသူူများ��းနှှင့််� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး�� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ စာာချုု�ပ််များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ

အပြု�ုသဘော�ာ� စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ လိုု�က််နာာစော�ာင့််�ထိိန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း�
နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းက အဆိုု�ပါါစာာချုု�ပ််များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာစေ�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််သည့််�အပြ�င်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��း
အဖြ�စ််လည်းး� သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် အသစ််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ချုု�ပ််ဆိုု�ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤအချျက််သည်် ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�တွွင်် မတူူညီီသော�ာ

နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ဖြ�င့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိသော်����်�လည်းး� အဆိုု�ပါါသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာရန််နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််

အတွွက််မူူ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။ စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ကျျယ််ပြ�န့််�ပြီး�း� ဆန်းး�သစ််သော�ာ အနက််ဖွွင့််�
ဆိုု�မှုုများ��း ဖော်�်�ထုုတ််ဖန််တီးး�ရန်် ကုုလသမဂ္ဂဂက တိုု�က််တွွန်းး�ခဲ့့�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၉)။

သမိုု�င်းး�ဝင်် စာာချုု�ပ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ၎င်းး�၏ အပြော�ာ��ကျျယ််လှသော��ာ� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမူူ

ဘော�ာင််အတွွင်းး�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပါါဝင််စေ�မည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းဖို့့�ရာာအတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံတစ််ရပ်် ဖြ�စ််နိုု�င််
ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ကံံမကော��ာင်းး�လှှစွာာ�ပင်် ခေ�တ််သစ််နိုု�င််ငံံတော်�်�အများ��းစုု၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ကမူူ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် အစိိမ်းး�သက််သက််ဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သားး�ရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု စရိုု�က််လက္ခခဏာာများ��းစုုပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််
နေ�သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� တည််ဆော�ာက််ပုံံ�အော�ာက််သို့့�� တရား�းဝင််ပင်် ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ သွွတ််သွွင်းး�သည့််� ဖြ�စ််စဉ််များ��းအပေါ်�်� တည််ဆော�ာက််

ထားး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည်် (Martínez Cobo ၁၉၇၂)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာအပေါ်�်� လေး�းစား�း

မှုုပြ�ရန်် သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အားး�ထားး�အသုံးး��ပြု�ုပါါက ၎င်းး�သည်် ခေ�တ််သစ််နိုု�င််ငံံတော်�်�တည််ဆော�ာက််ရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုု

များ��းအတွွက်် ခိုု�င််မာာသော�ာ အခြေ�ေ�ခံံတစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပြီး�း� အကြ�မ်းး�ဖက််ဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပိုု�င််နက််မြေ�ေပေါ်�်မှှ မော�ာင်းး�ထုုတ််ကာာ မြေ�ေ
သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထပ််ခါါတလဲဲ ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု� အတတ််နိုု�င််ဆုံးး�� နည်းး�ပါးး�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််များ��းကိုု� အတိိအလင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� တန်းး�တူူရည််တူူ အချုု�ပ််အခြာ�ာ
အာာဏာာပိုု�င််နှှစ််ရပ််အဖြ�စ်် စာာချုု�ပ််အသစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အသစ််များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အတိိအလင်းး� အသိိ
အမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မှာာ� ရှား��းပါးး�သည််။ အဓိိကခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�ရမည့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ကနေ�ေဒါါတို့့�� ပါါဝင််သည််
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(သို့့��ရာာတွွင်် အမေ�ေရိိကန်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အနက််ပြ�န််လည််ဖွွင့််�ဆိုု�

ပြီး�း�ဖြ�စ််ကာာ အဓိိကကျသော��ာ� စာာချုု�ပ််ပါါဝတ္တတရား�းများ��းကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� စွွန့််�ပယ််ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််)။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�

ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ တိုးး��တက််သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အပိုု�ဒ်် ၃၅ အရ မျျက််မှော�ာ�က််

ခေ�တ်် စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဆက််၍ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည််။ ၁၉၇၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််ရုံးး��

သည်် ကယ််လ််ဒါါ et al. နှှင့််� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လံံဘီီယာာ၏ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ်် အမှုုတွွင်် တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််ရုံးး��၏

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မှှ
အစပြု�ု၍ မြေ�ေတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ဆိုု�င််ရာာ ဘက််စုံံ�မူူဝါါဒကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါ၏ ပထမဆုံးး�� မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် စာာချုု�ပ််လက််မှှတ််

ရေး�းထိုးး��ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည့််� ဂျိိ�မ်းး�စ်် ပင််လယ််အော်�်�နှှင့််� မြော��ာက််ပိုု�င်းး�ကွီီ�ဘက်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ကိုု� ၁၉၇၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�
သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး� ၉၇ ခုု

အကြား�း� ဆက််ဆံံရေး�း၏ အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သည့််� စာာချုု�ပ််အသစ််ပေါ�ါင်းး� ၂၅ ခုုခန့််�ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ ကနေ�ေဒါါရှိိ� စာာချုု�ပ််
များ��း၏ အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် - ‘၆၀၀,၀၀၀ km2 ကျော်�်�� အကျျယ််အဝန်းး�ရှိိ�သည့််� မြေ�ေကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဒေါ်�်လာာ ၃.၂ ဘီီလီီယံံကျော်�်�� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာနှှင့််�အညီီ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံ

နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�၊ သယံံဇာာတ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�ခြ�င်းး�၊

မြေ�ေနှှင့့်� သယံံဇာာတများ��း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ကနေ�ေဒါါမြေ�ေ၏ ၄၀% ခန့််�

အကျျယ််အဝန်းး�တွွင်် မြေ�ေယာာအခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််ပြီး�း� ဆက််စပ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ထားး�သည််’ (ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ ၂၀၁၈)။ ကနေ�ေဒါါသည်် ‘နှှစ််ဦးးနှှစ််ဘက််ပါါဝင််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း’
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�လည်းး� အစပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသည်် အဆိုု�ပါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််

ဖြ�င့််� နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ�အသစ််များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အသစ််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ကာာ သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ကြ�
သည််၊ ဥပမာာ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််နှှင့််� ရှေး�း�ဦးးတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အမျိုး�း��သားး� အကြီး�း�အကဲဲတို့့��အကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�သည့််� ကနေ�ေဒါါ-မယ််

တိိစ််တိုု�င်းး�ပြ�ည်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် နှှင့််� နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ� ဖြ�စ််သည်် (ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ ၂၀၂၀)။

နယူူဇီီလန််တွွင်် အဓိိကသမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််များ��းပါါ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ အရေး�း�ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�

ဆဲဲဖြ�စ််ကာာ ဝေ�တန််ဂီီစာာချုု�ပ််ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�၍ပင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ (မေး�းခွွန်းး� ၂၇ တွွင််

ဆက််လက််ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့််�) ဝေ�တန််ဂီီခုံံ�ရုံးး�� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤသမိုု�င်းး�ဝင််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရထံံ တော�ာင်းး�ဆိုု�စော�ာဒကတက််ခြ�င်းး�ပြု�ုနိုု�င််ရန််
လမ်းး�ခင်းး�ပေး�းထားး�သည််။ ဩစတေး��းလျျတွွင်် ဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သူူများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�-

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ခြ�င်းး� သဏ္ဍာာန််ပုံံ�စံံများ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််များ��းအားး� အသုံးး��ချျနိုု�င််သည့််� အလားး�အလာာတို့့��ကိုု� ကြာ�ာမြ�င့််�စဉ််ကပင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။ ဒိိန်းး�မတ််နိုု�င််ငံံသည််လည်းး� နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း�ချုု�ပ််ဆိုု�သည့််� စာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ဂရင်းး�လန်းး�နိုု�င််ငံံ၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းအလိုု�က်် ဝင််ရော�ာက််ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ၎င်းး�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေတို့့��နှှင့််�အညီီ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။

ဤအခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပြီး�း� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာနိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််များ��း နည်းး�ပါးး�သည့််�အတွွက်် အဆိုု�ပါါ ကိိစ္စစကိုု� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် ထုုတ််ပြ�န််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တစ််ဆင့််�ခံံ

နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််များ��းပါါ ဆက််စပ််မူူဝါါဒများ��းအားး�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စရာာရှိိ�ပါါသည််။
ဖြ�စ််ရပ််များ��းစွာာ�တို့့��တွွင််မူူ အဆိုု�ပါါ အသိိအမှှတ်် ပြု�ုမှုု၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� သဘော�ာ�သဘာာဝအရ လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််မှုု ပြု�ုလုုပ််နေ�သည့််�
နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််များ��း၏ လက််ရှိိ� အနေ�ေအထားး�၊ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် ခေ�တ််သစ်် စာာချုု�ပ််တစ််စော�ာင််၊ အခြား��း

အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့််� အစီီအစဉ်် တစ််ရပ််သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းကြား�း�မှှ ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�နိုု�င််စရာာ ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� ပိုု�၍ သိိရှိိ�လာာစေ�ရန်် ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင်် သိိမြ�င််နား�းလည််မှုုတိုးး��ပွား��း

အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒေ�တာာကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ သုုတေ�သနနှှင့််� အရေး�း�ဆိုု�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လိုု�အပ််ကော�ာင်းး�
လိုု�အပ််ပါါလိိမ့််�မည််။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၃၆ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၃၆

နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�

၂၀၀၇

၃၇(၁)

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာ

သော�ာ စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့််�

နယ််စပ််များ��းဖြ�င့််� ပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

အချျင်းး�ချျင်းး�အပြ�င်် နယ််စပ််တစ််ဘက််ခြား��းရှိိ� အခြား��းလူူမျိုး�း��များ��း

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းတွွင််

နှှင့််�ပါါ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

နှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ

များ��း အပါါအဝင်် ဆက််သွွယ််မှုုများ��း၊ ဆက််ဆံံရေး�းများ��းနှှင့််�

ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းအဖြ�စ်် ပါါဝင််

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ဖန််တီးး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�

ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အပိုု�ဒ်် ၃၇

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း

များ��းအတွွက်် ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� ချုု�ပ််ဆိုု�

သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဆက််ခံံသူူများ��းနှှင့််� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််�

ပြီး�း� စာာချုု�ပ််များ��းကိုု�

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��း

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�

အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် စီီမံံ ထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ပေး�းသည််

ခြ�င်းး�၊ လိုု�က််နာာခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ
စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��း
အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာ
စေ�ရန််လည်းး� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၀၄ (၁၊

၁။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၇)

ဖန််တီးး�ခွွင့််� စနစ််များ��းသည်် အော�ာက််ပါါ အာာဏာာများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��

များ��း၏ အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

သီးး�သန့််� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည်် -

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သဘော�ာ�တူူညီီ

၂၀၀၉
၁၇။ အခြား��းမြို့�့��များ��း၊ အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�

ချျက််များ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�

တင််၍ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��

တင််၍ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး�� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သည််။

ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မည့််�

မူူလတွွင်် အပိုု�ဒ်် ၄ အရ အမေ�ေ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ဥပဒေ�ေများ��း၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အခွွင့််�အာာဏာာ

ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အတိုု�င်းး� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ရန််ရှိသော����ာ စာာချုု�ပ််

သည်် ယခင််က အင််ဒီးး�ယန်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��း အားး�လုံးး��သည်် ဤနိုု�င််ငံံ၏ အမြ�င့််�ဆုံးး�� တရား�းဥပဒေ�ေ

တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််

၁၇၈၉

ဖြ�စ််သည််။

များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််ဟုု

အမေ�ေရိိကန််

အပိုု�ဒ်် ၆

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ
တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၏ သဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက်် ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု�
သွွယ််ဝိုု�က််စွာာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင််
၁၈၇၁ ခုုနှှစ်် အင််ဒီးး�ယန်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ တွွင််
အပိုု�ဒ်် ၄ အတွွက်် အနက််ဖွွင့််�
ဆိုု�ချျက်် အသစ််တစ််ရပ််ကိုု�
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ထည့််�သွွင်းး�ကာာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််
များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု
များ��း၏ ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင််
မှုု အဆင့််�အတန်းး�ကိုု�
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�
ကာာ ၎င်းး�တို့့��အားး�
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ
‘သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ’
လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�
ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည််။ တရား�း
လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က ဤ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ထော�ာက််ခံံခဲ့့�
ပြီး�း� ဤအချျက််မှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�
အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�၏ အရေး�း�
ပါါပုံံ�နှှင့််� အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွွင်် တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့််�
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း မဏ္ဍိုု�င််၏
အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့��ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�
ထိုးး�� ဖော်�်�ပြ�နေ�ကာာ
အထူးး�သဖြ�င့််� ဖြ�တ််ထုံးး��ဥပဒေ�ေ
စီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််များ��းတွွင််
ဖြ�စ််သည််
ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�င်းး� ၂

(၁) ကနေ�ေဒါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� မူူလ

ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ကနေ�ေဒါါ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အားး�လုံးး��ကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ဌာာနေ�

အပိုု�ဒ််ဖြ�င့််� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ထပ််လော�ာင်းး�အတည််ပြု�ုသည််။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ထို့့��အပြ�င််

ဆိုု�င််ရာာ 

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

(၂) ဤအက််ဥပဒေ�ေမှှ ‘ကနေ�ေဒါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဒေ�သ

အက််ဥပဒေ�ေ

လူူမျိုး�း��များ��း၏

များ��း’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််တွွင်် ကနေ�ေဒါါရှိိ� အင််ဒီးး�ယန်းး�၊ အီီနွွတ််

များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရအကြား�း�

၁၉၈၂

အခွွင့််�အရေး�း�

နှှင့််� မယ််တိိစ််လူူမျိုး�း��များ��း ပါါဝင််သည််။

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူရန််

များ��း)

(၃) ပိုု�မိုု�သေ�ချာ�ာစေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) မှှ‘စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ

ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

အပိုု�ဒ်် ၃၅

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််တွွင်် မြေ�ေယာာ တော�ာင်းး�ခံံမှုု

ခွွင့််�အဖြ�စ်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းဖြ�င့််� ယခုုအချိိ�န််၌ ရရှိိ�ထားး�သော�ာ

က အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့� ရယူူနိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
(၄) ဤအက််ဥပဒေ�ေပါါ အခြား��း မည််သည့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မဆိုု�၌
မည််သို့့��ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ� အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််� မူူလအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှ
ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� အာာမခံံချျက််ပေး�းသည််။

99

နယူူဇီီလန််

ခေါ�ါင်းး�စဉ််၊

ခေါ�ါင်းး�စဉ််

၁၈၄၀ ခုုနှှစ်် စာာချုု�ပ််တွွင််

ဝေ�တန််ဂီီ

နိိဒါါန်းး�နှှင့််�

ဝေ�တန််ဂီီစာာချုု�ပ််အားး� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��

သဘော�ာ�တူူညီီခဲ့့�သည့််�

စာာချုု�ပ််

အပိုု�ဒ်် ၃

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

ဝတ္တတရား�းများ��းအားး� လိုု�က််နာာ

အက််ဥပဒေ�ေ

များ��းအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းပေး�းရန််နှှင့််� စာာချုု�ပ််ပါါ အခြေ�ေ�ခံံမူူ

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င််

၁၉၇၅

များ��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီသည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��း ရှိိ�ပါါက အဆုံးး��အဖြ�တ််

ကိုု� စည်းး�နှော�ာ�င််ထားး�သည််

ပေး�းနိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� ခုံံ�ရုံးး��တစ််ရပ်် တည််ထော�ာင််၍ စာာချုု�ပ််ပါါ
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး�နှှင့််� အတည််ပြု�ု

ဝေ�တန််ဂီီစာာချုု�ပ််ကိုု� နယူူဇီီ

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေရန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မည့််� အက််ဥပဒေ�ေ။

လန််၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

နိိဒါါန်းး�

ဥပဒေ�ေ ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််

၁၈၄၀ ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ ၆ ရက််နေ့�့တွွင်် ဝေ�တန််ဂီီ၌ လွွန််လေ�

အတွွင်းး� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�သည််

ပြီး�း�သော�ာ ကြီး�း�မြ�တ််သည့််� အရှှင််ဘုုရင််မ ဝိိတိုု�ရိိယနှှင့််� နယူူဇီီလန််
မှှ မာာအိုု�ရီီလူူမျိုး�း��တို့့�� အကြား�း� စာာချုု�ပ််တစ််ရပ််ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််၊
စာာချုု�ပ််အားး� အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််� ရေး�းသားး�ချျက််သည်် မာာအိုု�ရီီ

အနာာဂတ််တွွင််လည်းး� အစိုးး��ရ

ဘာာသာာဖြ�င့််� ရေး�းသားး�ချျက််နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�သည််၊

သည်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအားး�

စာာချုု�ပ််ပါါ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအားး� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််�

လိုု�က််နာာဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််

စပ််လျျဉ်းး�သည့််� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအတွွက်် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း

စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိကြော�����ာင်းး�

ပေး�းရန််နှှင့််� အဆိုု�ပါါရည််ရွွယ််ချျက််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၏

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�

အနက််နှှင့််� အကျိုးး���ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ဖွွင့််�ဆိုု�ကာာ အချို့့���သော�ာကိိစ္စစရပ််

ထားး�သည်် (ဆက််လက််၍

များ��းသည်် ၎င်းး�အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််

ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီ

ရန််အလို့့��ငှာာ� ခုံံ�ရုံးး��တစ််ရပ််ကိုု� တည််ထော�ာင််လိုု�သည့််� ဆန္ဒဒရှိိ�၍

ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ခွွင့််�

ဖြ�စ််သည််။

ပြု�ုထားး�သည််)

အပိုု�ဒ်် ၃
ဤအက််ဥပဒေ�ေကိုု� နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င််သည်် လိုု�က််နာာရမည််။
ဂရင်းး�လန်းး�၊

နိိဒါါန်းး�နှှင့််�

နိိဒါါန်းး�

ဒိိန်းး�မတ််နှှင့််� ဂရင်းး�လန်းး�တို့့��

ဂရင်းး�လန်းး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂

ဂရင်းး�လန်းး� ပြ�ည််သူူများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

အကြား�း� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု�

အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ဒိိန်းး�မတ််နှှင့််� ဂရင်းး�လန်းး�တို့့��အကြား�း� မိိတ််ဖက််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု�

ဆိုု�င််ရာာ 

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုတွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အပြ�န််အလှှန်် လေး�းစား�းမှုု

ချိိ�တ််ဆက််ပြီး�း� တန်းး�တူူ

အက််ဥပဒေ�ေ

တို့့�� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ရည််ရွွယ််ဆန္ဒဒဖြ�င့််� ဤအက််ဥပဒေ�ေကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�

ညီီမျှသော���ာ မိိတ််ဖက််အဖြ�စ််

၂၀၀၉

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤအက််ဥပဒေ�ေကိုု� နာာလက််ကာာစူူအီီ

အပြ�န််အလှှန်် လေး�းစား�းမှုု ရှိိ�

စွွတ်် [ဂရင်းး�လန်းး� အစိုးး��ရ] နှှင့််� ဒိိန်းး�မတ််အစိုးး��ရတို့့��က

ကြော��ာင်းး� ထည့််�သွွင်းး� ဖော်�်�ပြ�

တန်းး�တူူရည််တူူသော�ာ မိိတ််ဖက််များ��းအဖြ�စ်် သဘော�ာ�တူူညီီ ချုု�ပ််

ကာာ ဂရင်းး�လန်းး�၏

ဆိုု�သည််။

အချုု�ပ််အခြာ�ာ အာာဏာာကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အပိုု�ဒ်် ၁၂
(၁) နာာလက််ကာာစူူအီီစွွတ််သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ကိုု�ယ််စား�း ပြ�င််ပ
နိုု�င််ငံံများ��း၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ညှိိ�နှိုုင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��းကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�တွွင််
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�တာာဝန််ယူူ ထားး�သော�ာ နယ််ပယ််များ��းနှှင့််� အပြ�ည့််�အဝ
ဆက််စပ််နေ�ကာာ ဂရင်းး�လန်းး�နှှင့််�သာာ သီးး�သန့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း အပါါအဝင််
ဖြ�စ််သည််။
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(၂) ဂရင်းး�လန်းး�နှှင့််� ဖာာရိုးး��ကျွွန်းး�စုုနှှင့််�သာာ လုံးး��ဝသက််ဆိုု�င််ပြီး�း�

ဂရင်းး�လန်းး�အစိုးး��ရသည််

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�လက််ခံံထားး�သည့််� ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� အပြ�ည့််�အဝ

ဂရင်းး�လန်းး�နှှင့််�သာာ သီးး�သန့််�

သက််ဆိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေအရ ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ

သက််ဆိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ

သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းသည်် နာာလက််ကာာစူူအီီစွွတ််နှှင့််� ဖာာရိုးး��

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု�

ကျွွန်းး�စုု လန္စစတိုု�င််ယာာ [ဖာာရိုးး��ကျွွန်းး�စုု အစိုးး��ရ]တို့့��၏

ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် အတိုု�င်းး�သာာဖြ�စ််ပြီး�း� နာာလက််ကာာစူူအီီစွွတ််နှှင့််� ဖာာ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ရိုးး��ကျွွန်းး�စုု လန္စစတိုု�င််ယာာတို့့��၏ နယ််ပယ််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၍ ပူးး�တွဲဲ�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ အပြီး�း�သတ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ရမည််။
(၃) အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) သို့့��မဟုုတ်် အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၂) နှှင့််�အညီီ
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
များ��းကိုု� အဆိုု�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� အညီီ ဖျျက််သိိမ်းး�နိုု�င််သည််။
(၄) ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�
သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� ဒိိန်းး�မတ််နိုု�င််ငံံအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�
သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဒိိန်းး�မတ််နိုု�င််ငံံတော်�်�က
အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် ပါါဝင််သည့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
တစ််ခုုအတွွင်းး� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ
ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းအတွွက်် အပိုု�ဒ်် ၁၃
တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
ကာာ အပြီး�း�သတ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ရမည််။
(၅) နာာလက််ကာာစူူအီီစွွတ််သည်် ဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� စတင််ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရအားး�
အသိပေး��း�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� အပြီး�း�သတ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရအားး� အသိပေး��း�ရမည််။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််နှှင့််�
အညီီ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် ပိုု�မိုု�အသေး�း�စိိတ်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််� မူူဘော�ာင််ကိုု� နာာလက််ကာာစူူအီီစွွတ််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�
အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအပြီး�း�တွွင်် သတ််မှှတ််
ဆုံးး��ဖြ�တ််မည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ကိုုယ့်
� ်�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာတူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုုင််အုုပ််ချုု
�
�ပ််ခွွင့််�

၁၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� နှှင့််� 
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ နယ််မြေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အခြား��း အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�ပါါ
သလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တို့့�သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််နယ််မြေ�ေများ��း
အတွွင်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွင်းး�၌ ရိုးး��ရာာစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန််နှှင့််� အနာာဂတ််တွွင်် ဤ

အလေ့�့�အထများ��းကိုု� မည််သို့့��ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််မည််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကိုု� မည််သို့့��ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�မည််တို့့��ကိုု�

ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာနှှင့််� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�
ထော�ာက််ကူူပေး�းအပ််သင့််�သည််။ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တို့့�သည်် နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ုဖြ�စ််စေ� အခြား��းဖြ�စ််

စေ� ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း� တစ််ခါါတရံံတွွင်် နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ပါါဝင််နေ�နိုု�င််သည််။

နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ုမဟုုတ််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�
နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ုမဟုုတ််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဟူူသည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

က ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�

သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဩဇာာရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််များ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�နယ််ပယ််များ��းကိုု� ‘ဩဇာာလွှှမ်းး�

နယ််ပယ််များ��း’ ဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�သည််။ ဤဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�ပါါ မေး�းခွွန်းး�များ��းစွာာ�ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အတွွက်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ပေး�းထားး�သည့််� သတ််မှှတ််နယ််ပယ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေနှှင့််�

မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ဩဇာာလွှှမ်းး�နယ််ပယ််များ��း (ဥပမာာ မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း အသုံးး��ချျခြ�င်းး�၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ပညာာရေး�း၊
ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု) အကြော��ာ�င်းး� အသေး�း�စိိတ်် လေ့�့လာာစုံံ�စမ်းး�ရန်် ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော်�်�လည်းး� အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ့််�

ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူနှှင့််� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြေ�ေတို့့�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ပေး�း
ခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသော�ာ စမှှတ််တစ််ခုုဖြ�စ််ကာာ အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ ကိုု�ယ့််�

ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည််များ��းကိုု� အတိိအကျျ ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် နော�ာင််တွွင်် ထော�ာက််ကူူပေး�း

နိုု�င််သည််။ နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ုမဟုုတ််သည့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�သည်် နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�
ယှှဉ််တွဲဲ�တည််ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ဂရင်းး�လန်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ဂရင်းး�လန်းး�ကိုု�

နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ထားး�သော်�်�လည်းး� အက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ဂရင်းး�လန်းး�က ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ နယ််ပယ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ‘ဩဇာာလွှှမ်းး�နယ််ပယ််များ��း’ ကိုု� အတိိအကျျ ပြ�န််လည််ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််။

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�

ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�အတူူ အရေး�း�ပါါသော�ာ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းသင့််�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၏ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေဖြ�စ််စေ�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘတ််ဂျျက််ဝေ�စုုဖြ�စ််စေ�၊ အခွွန််အခကော��ာက််ခံံခွွင့််�အာာဏာာ

ကိုု� မွွမ်းး�မံံလျှော့�့��ချပေး��း�အပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ အခြား��း အရင်းး�အမြ�စ်် စုုစည်းး�အသုံးး��ချျခြ�င်းး� တစ််ရပ််ရပ််ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ပေး�း
ရန်် အာာမခံံချျက််ပေး�းသင့််�သည််။ ဥပမာာဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��း
သို့့��မဟုုတ်် တရား�းရုံးး��များ��းကိုု� ဖွွင့််�လှှစ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� ပေး�းအပ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��သည်် ဤသို့့��

ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေနှှင့််� ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအတွွက်် ဝန််ထမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ��း ခန့််�အပ််
ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာတို့့��ကိုု�လည်းး� လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�

၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�အတွွက််

မည််သည့််�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း

ပေး�းအပ််မည််ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက ဥပဒေ�ေပြု�ု၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ပြီး�း� ဂရင်းး�လန်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�
ဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ အတည််ပြု�ုသတ််မှှတ််၍ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သင့််�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍
လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� (FPIC) လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
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နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�
နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�နှှင့််�

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု�

ပထဝီီအနေ�ေအထားး�အရ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််သည့််� ဒေ�သများ��းတွွင်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��း တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျျင့််�သုံးး��

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��း

ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကိုု�

စိိတ််ဖြာ�ာပိုု�င်းး�ခြား��းရာာတွွင််

ထိုု�ဒေ�သများ��း၏

အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��ထားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ရှိိ� အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုုအဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း အထူးး�
သဏ္ဍာာန််ပုံံ�စံံတစ််ရပ််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ပေး�းမည့််� အဆင့််�အတန်းး�အမျိုး�း��အစား�းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အဆိုု�ပါါ

ဒေ�သများ��း၏ အာာဏာာပိုု�င််များ��း၊ နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ နယ််မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရများ��း၏ မဏ္ဍိုု�င််များ��းနှှင့််� အဆင့််�အသီးး�သီးး�တို့့��အကြား�း� အစိုးး��ရအချျင်းး�ချျင်းး� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းအတွွက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ချျက််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျစွာာ� ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ပြီး�း�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��း သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အနာာဂတ််တွွင်် ကိုု�ယ့််�

ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��းအဖြ�စ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််

စံံသတ််မှှတ််ချျက််နှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံတို့့�ကိုု�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ ၎င်းး�တို့့�� ကိုု�ယ််တိုု�င််ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက်် ပါါဝင််စေ�ရန်် လိုု�အပ််ကာာ ဤလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာ၌ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းအားး� ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� လိုု�က််နာာပြီး�း� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေယာာ၊ နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း (ဤအခန်းး�၏ အပိုု�င်းး� ၆ ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ) နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု� လေး�းစား�းမှုုရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််စုုတွွင်းး�နှှင့််� ဒေ�သ

သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််

တွွင်းး� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််

ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််၍ ဤသည််တို့့��

ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�

ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၏

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း အတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ကြံ�ံဆ

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည််

၁။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဖန််တီးး�ခွွင့််�စနစ််များ��းသည်် အော�ာက််ပါါအာာဏာာများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သီးး�သန့််� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည်် -

၎င်းး�တို့့��သီးး�သန့််� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််

၂၀၀၉

၁။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဥပဒေ�ေတို့့��နှှင့််� အညီီ ၎င်းး�တို့့��၏

ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အာာဏာာနယ််ပယ််

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏

များ��း (ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� ဥပဒေ�ေကိုု� အသေး�း�စိိတ်် ပြ�င််ဆင််နိုု�င််သည််။

ဖန််တီးး�ခွွင့််�) နှှင့််� အပြို�ု�င််ပူးး�တွဲဲ�

…

ကျျင့််�သုံးး��ရမည့််� အာာဏာာ

၁၂။ ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င််နက််ဖြ�စ််သော�ာ ဒေ�သနယ််မြေ�ေ

နယ််ပယ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ု

အတွွင်းး� အခကြေး���းများ��း၊ အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််မှှတ််များ��းနှှင့််�

ဖော်�်�ပြ�ကာာ နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု

အထူးး� အခကြေး���းတော�ာင်းး�ခံံမှုုများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ရေး�းဆွဲဲ�

မဟုုတ််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဖန််တီးး�၍ ကော�ာက််ခံံနိုု�င််သည််။

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ဥပမာာ

၁၃။ ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င််နက််ဖြ�စ််သော�ာ ဒေ�သနယ််မြေ�ေ

များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၄

၂၀၀၇

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၀၄

အတွွင်းး� ၎င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အတွွင်းး� ရှိသော����ာ အခွွန််အခများ��းကိုု�
ကော�ာက််ခံံနိုု�င််သည််။
၁၄။ ၎င်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််�
ဘတ််ဂျျက််တို့့��ကိုု� အသေး�း�စိိတ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ အတည််ပြု�ု
ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၁၅။ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အတွွက်် စီီမံံကိိန်းး�ချျမှှတ််၍ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
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၁၆။ ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င််နက်် ဖြ�စ််သော�ာ ဒေ�သနယ််မြေ�ေ
အတွွင်းး� အိိမ််ရာာတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ မြို့�့��အားး� စီီမံံနေ�ရာာချျခြ�င်းး�
နှှင့််� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သူူများ��းအားး� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�တို့့��
ကိုု� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။
၁၇။ အခြား��းမြို့�့��များ��း၊ အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�
တင််၍ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး�� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သည််။
၁၈။ ၎င်းး�၏ အသေး�း�စား�း ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု စနစ််များ��းကိုု� မွွမ်းး�မံံ
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၁၉။ အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုုရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�
စေ့�့ဆော်�်�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။
၂၀။ ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င််နက််အတွွင်းး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�ကိုု�
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ မွွမ်းး�မံံ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။…
၂။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ကျေး�း�ရွာာ�များ��းသည််
အော�ာက််ပါါ ဝေ�မျှှကျျင့််�သုံးး��သော�ာ အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�သည်် ၁။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းမူူဝါါဒ မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�
နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ အလဲဲအလှှယ််ပြု�ုခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၂။ သီးး�နှံံ�စေ့�့ဆံံများ��း အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ထိိန်းး�ကွွပ််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
…
၃။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််
ဖန််တီးး�ခွွင့််�စနစ််များ��းသည်် အော�ာက််ပါါ အာာဏာာများ��းကိုု� အပြို�ု�င််
ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည်် ၁။ ၎င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င််နက််အတွွင်းး� ကျျန်းး�မာာရေး�းမူူဝါါဒကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အစီီအစဉ်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၂။ ပညာာရေး�း၊ သိိပ္ပံံ�၊ နည်းး�ပညာာနှှင့််� သုုတေ�သနတို့့��နှှင့််�
ဆက််နွှှယ််နေ�သော�ာ အစီီအစဉ််များ��း၊ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� စီီမံံချျက််
များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််အတွွင်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊
အစီီအစဉ်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၃။ သစ််တော�ာသယံံဇာာတများ��း၊ ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ�နှှင့််� သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တို့့��ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။
၄။ ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု စနစ််များ��း၊
ရေ�စီးး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ ရေ�နှှင့််� စွွမ်းး�အင်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�မူူဝါါဒ မူူဘော�ာင််အတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ု စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၅။ အသေး�း�စား�း ရေ�ပေး�းဝေ�မှုုစနစ််များ��း တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။

105

၆။ ဒေ�သတွွင်းး� ဘုံံ�အသုံးး��ပြု�ုမည့််� လမ်းး�များ��း ဖော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၇။ အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုုရှိစေ���ေမည့််� အခြေ�ေ�ခံံ အဆော�ာ�က််အအုံံ�
တည််ဆော�ာက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။
၈။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� တိိရစ္ဆာာ�န််မွေး�း�မြူ�ူရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််
ခြ�င်းး�နှှင့််� စေ့�့ဆော်�်�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၉။ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င််နက််အတွွင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ
ဟိုု�က််ဒြို�ု�ကာာဘွွန်် ထွွက််ရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််�
တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�တူးး�ဖော်�်�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�
ထိိန်းး�ကွွပ််၍ လူူမှုု-သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
လေ့�့လာာခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၁၀။ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ထိိန်းး�ကွွပ််မှုုစနစ််များ��း၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�
များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။
ကိုု�လံံဘီီယာာ

အပိုု�ဒ်် ၂၈၇

အပိုု�ဒ်် ၂၈၇

နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၃၃၀

နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ‘အဖွဲ့့��အစည်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း’ ကိုု� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�

၁၉၉၁

ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််

ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည််။ ဤသတ််မှှတ််ချျက််အားး�ဖြ�င့််�

စေ�ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််�ပေး�းပြီး�း�

၎င်းး�တို့့��သည်် အော�ာက််ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�အတွွက််

-

သီးး�ခြား��းအခွွင့််�အရေး�း� ပေး�းအပ််

၁။ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဩဇာာအာာဏာာဖြ�င့််� ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ််

ထားး�သည််

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််သည််။

မြေ�ေယာာနှှင့််� သဘာာဝ
အပိုု�ဒ်် ၃၃၀

သယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််�အညီီ ဌာာနေ�

နယ််ပယ််များ��း အပါါအဝင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�� အသိုု�က််အဝန်းး�

သီးး�ခြား��းတာာဝန််များ��းနှှင့််�

များ��းရှိိ� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ အသုံးး��ချျမှုုများ��းနှှင့််�အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း ရှိိ�

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြ�ပ််မတ််ရေး�း ကော�ာင််စီီများ��းဖြ�င့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပြီး�း�

သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အော�ာက််ပါါ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည်် -

ကော�ာင််စီီများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

၁။ ၎င်းး�တို့့��နယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� မြေ�ေယာာကိုု� အသုံးး��ချျမှုု၊ အခြေ�ေ�ချျ

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

နေ�ထိုု�င််မှုုတို့့�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� တရား�းဝင်် စည်းး�ကမ်းး�သတ််
မှှတ််ချျက််များ��း ကျျင့််�သုံးး��ပုံံ�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််� ကွွပ််ကဲဲနိုု�င််သည််။
၂။ ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် မူူဝါါဒများ��း၊ အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��း
ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း အစီီအစဉ််နှှင့််�အညီီ ဒီီဇိုု�င်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််သည််။
၃။ ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� အစိုးး��ရရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��းကိုု�
အားး�ပေး�း မြှ�ှင့််�တင််၍ သင့််�လျော်�်��ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� ကွွပ််ကဲဲနိုု�င််သည််။
၄။ ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းကိုု� ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�၊ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၅။ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�ကိုု�
ကွွပ််ကဲဲနိုု�င််သည််။
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၆။ ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�ရှိိ� မတူူညီီသော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��းက အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််လျျက််ရှိိ�သည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��း၊ စီီမံံချျက််
များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
၇။ ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�မှုု ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ရာာ၌ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရ၏
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��း၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််သည််။
၈။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရနှှင့််� ၎င်းး�ပါါဝင််သော�ာ အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�
ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် အဆိုု�ပါါနယ််မြေ�ေများ��းကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
၉။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� ဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။
မြူ�ူနီီစီီပါါယ််အဆင့််�ထက်် ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အတွွက်် ၎င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နယ််မြေ�ေဒေ�သများ��း၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

တို့့��၏ ဌာာနေ�ဒေ�သများ��းတွွင််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းကိုု� အက််ဥပဒေ�ေတစ််ခုုဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဖော်�်�ပြ�သည််။ ထိုု�သို့့�

ဘာာသာာစကားး�နှှင့််�

၁၉၉၉

အက််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဆာာမိိလူူမျိုး�း��သည်် ၎င်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

တို့့��၏ ဌာာနေ�ဒေ�သ၌ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ပေး�းအပ််သည််၊

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

သို့့��သော်�်� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍ ဤ

ဖင််လန််

အပိုု�ဒ်် ၁၂၁

အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� အသေး�း�စိိတ််
ကြ�ပ််မတ််မည်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် အတ္တတလန္တိိ�တ််ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း

များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အတွွက်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� စနစ််သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက််

၂၀၁၄

ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�၍ ချျမှှတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ အဆိုု�ပါါဥပဒေ�ေတွွင်် ၎င်းး�

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�

တို့့��၏ အစိုးး��ရအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း၏ တာာဝန််များ��း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််�

စနစ််တစ််ရပ်် ချျမှှတ််

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆက််နွှှယ််မှုု၊ မြူ�ူနီီစီီပါါ

ထူူထော�ာင််ပေး�းရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

ယ််ဒေ�သများ��းနှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�း၊ နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

အားး� တာာဝန်် ပေး�းအပ််ထားး�

အားး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� နှှင့််� အခြား��းစည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�

ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ စနစ််သည််

ပါါဝင််စေ�ရမည််။ ဤဥပဒေ�ေအားး� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ပြု�ုပြ�င််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု�

ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

လေး�းစား�းလိုု�က််နာာကာာ

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ရန်် သတ််မှှတ််လိုု�အပ််ချျက််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း

ဖြ�စ််သည့််� အများ��းစုု၏ သဘော�ာ�တူူထော�ာက််ခံံမှုုကိုု� လိုု�အပ််သည််။

အာာဏာာများ��း ထည့််�သွွင်းး�

…

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််

ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့််�

ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�သည််

နိုု�င််ကာာရာာဂွာာ�

အပိုု�ဒ်် ၁၈၁

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ အတ္တတလန္တိိ�တ််ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ရှိိ�
ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� ကော�ာင််စီီဝင််များ��း၏

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�

အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််မှုုကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�နိုု�င််သည််။

ကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််
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ပနား�းမား�း

အပိုု�ဒ်် ၅

ပနား�းမား�းနိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းပိုု�င််နက််

အထူးး�သတ််မှှတ််သည့််�

နိုု�င််ငံံရေး�းပိုု�င််နက်် ပိုု�င်းး�ခြား��းမှုု

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အရ ပြ�ည််နယ််များ��းအဖြ�စ်် ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ခရိုု�င််များ��း၊

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ခရိုု�င််များ��းကိုု� မြို့�့��နယ််များ��းအဖြ�စ်် ထပ််မံံ ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�သည််။

များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

အထူးး�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းဖြ�င့််� ထိိန်းး�ကွွပ််ရန််ဖြ�စ််စေ�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

ယေ�ဘုုယျျ ခွွင့််�ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ထားး�

၁၉၀၄* နှှင့််� 
၁၉၇၂

လွွယ််ကူူစေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််ရန််ဖြ�စ််
စေ� အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပိုု�င််နက််အဖြ�စ်် ပိုု�င်းး�ခြား��းချျက််များ��းကိုု�
ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။

သတ််မှှတ်် ဖန််တီးး�နိုု�င််ရန််

ပြီး�း� ဂူူနာာယာာလာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ပိုု�င််နက််ကိုု�

ဥပဒေ�ေအမှှတ်် ၁၆ (၁၉၅၃)

ဖြ�င့််� ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််ရန််

ဤခွွင့််�ပြု�ုချျက််ကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�
သည််။ ၎င်းး�ဥပဒေ�ေတွွင်် ဂူူနာာ

ယာာလာာ၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််
ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�
များ��း၏ နယ််ပယ််

အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ဖွွင့််�ဆိုု�
သတ််မှှတ််ထားး�သည််။

*မှှတ််ချျက်် - အပိုု�ဒ်် ၅ သည််
ဂူူနာာယာာလာာကိုု� ပထမဆုံးး��

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ၁၉၀၄

ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ကဲ့့�သို့့�� ယခင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဟော�ာင်းး�များ��းမှှ
ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�

သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သည််။
နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း နှှင့််� ကိုု�ယ့််�
ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�

ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��း

တွွင်် ပနား�းမား�းနိုု�င််ငံံ၌ ကိုု�ယ့််�
ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ

ဒေ�သများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ရေး�း ဤ ကတိိကဝတ််ကိုု�
ဆက််လက်် ကာာကွွယ််

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဖိိလစ််ပိုု�င််

အပိုု�ဒ်် ၁၀၊

ပြ�ည််နယ််များ��း၊ မြို့�့��ကြီး�း�များ��း၊ မြူ�ူနီီစီီပါါယ််ဒေ�သများ��းနှှင့််� တစ််မူူကွဲဲ�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၁၅

သော�ာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််�ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေ�ေ�အနှှစ််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

များ��း အများ��းစုုရှိိ�သည့််� ကော်�်�ဒီီ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး� တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းနှှင့််� အခြား��း

လီီရက််ဒေ�သ၌ အပါါအဝင််

၁၉၈၇

သက််ဆိုု�င််ရာာ လက္ခခဏာာရပ််များ��း ဘုံံ�တူူညီီကြ�သော�ာ ပထဝီီဒေ�သ

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာ

များ��း ပါါဝင််သည့််� မွွတ််ဆလင််မင််ဒါါနာာအိုု�နှှင့််� ကော်�်�ဒီီလီီရက််

အာာဏာာ မူူဘော�ာင််ကိုု�

ဒေ�သများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��းကိုု� ဖန််တီးး�

လိုု�က််နာာလျျက်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�

တည််ထော�ာင််ကာာ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ ပိုု�င််နက််

ဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ မူူဘော�ာင််ကိုု�

နယ််မြေ�ေ ဒေ�သများ��း

လိုု�က််နာာ၍ ဖိိလစ််ပိုု�င်် ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ ပိုု�င််နယ််နယ််မြေ�ေ

တည််ထော�ာင််ဖန််တီးး�သည််

ကိုု� မထိိခိုု�က််စေ�ဘဲဲ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
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ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�၊

ဥပဒေ�ေ

ကော�ာင််စီီ၏ တာာဝန််များ��း - က) တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သကော�ာ�င််စီီ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

စစ််တကော�ာ�င်းး�

တစ််ခုုလုံးး��၊

များ��း၏ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််အရ ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊

တော�ာင််တန်းး�

အထူးး�သဖြ�င့််�

ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�� တာာဝန််

အထူးး�သဖြ�င့််� စစ််တကော�ာ�င်းး�

ဒေ�သ 

အပိုု�ဒ်် ၂၂

ယူူထားး�သည့််� အခြား��း ကိိစ္စစရပ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အထွေထွေ��ေ���

တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သရှိိ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ကော�ာင််စီီ

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််၊ ထိုု�သို့့� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

နယ််ပယ််များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််

အက််ဥပဒေ�ေ

ကော�ာင််စီီသည်် ဤအပိုု�ဒ််ခွဲဲ�အရ ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကိုု� လေး�းစား�း

၁၉၉၈

နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ၌

လိုု�က််နာာရန်် စစ််တကော�ာ�င်းး�

တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ ကော�ာင််စီီတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််

တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ ဒေ�သ

ပိုု�သော�ာ ကော�ာင််စီီများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့�ပါါက ဤ

ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

အက််ဥပဒေ�ေအရ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ကော�ာင််စီီ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည််

တည််ထော�ာင််သည််

အတည််ဖြ�စ််သည််။ ခ) မြူ�ူနီီစီီပါါယ်် ဒေ�သများ��းအပါါအဝင််
ဒေ�သန္တတရ ကော�ာင််စီီများ��းအားး� ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ဂ) ၁၉၇၆ ခုုနှှစ််၊ စစ််
တကော�ာ�င်းး� တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ဘုုတ််အဖွဲ့့��
အမိိန့််�ကြေ��ညာာချျက််အရ ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််� စစ််တကော�ာ�င်းး�
တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ဘုုတ််အဖွဲ့့��အားး�
အထွေထွေ��ေ��� ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ဃ) တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သခရိုု�င််များ��း၊ တရား�း
ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််
ရေး�းအတွွက်် အထွေထွေ��ေ���စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းကိုု� ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ င) ရိုးး��ရာာ
မျိုး�း��နွွယ််စုု အစဉ််အလာာများ��း၊ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ
တရား�းမျှှတမှုုကိုု� ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ စ) တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သခရိုု�င််များ��းတွွင််
အကြီး�း�စား�းစက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း နေ�ရာာချျတည််ဆော�ာက််ရာာတွွင််
နိုု�င််ငံံတော်�်� စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိစေ���ေရန််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ��း ထုုတ််ပေး�းရမည််။ ဆ)
သဘာာဝ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကယ််ဆယ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� NGO များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုများ��းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၁၃ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၁၃။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး� - နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ICCs/

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� နှှင့််�

ဌာာနေ�

၁၄

IPs [ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း/

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�ကိုု�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

လူူမျိုး�း��များ��း၏

နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� မူူလအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

များ��း၏ မူူလ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

အခွွင့််�အရေး�း�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ အလေ့�့�အထများ��း

အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ

များ��းဆိုု�င််ရာာ 

နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကိုု� လေး�းစား�းမှုု

အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

အက််ဥပဒေ�ေ

ပြု�ုသည််။ ဆက််လက််၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ICCs/IPs များ��း

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��း

၁၉၉၇

အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုကိုု�

ဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် လွွတ််လပ််စွာာ� ကြံ�ံဆ

လိုု�အပ််သလိုု�ပေး�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံချျက်် ပေး�းသည််။

ထားး�သည််

အပိုု�ဒ်် ၁၄။ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��းအတွွက််
ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုု - နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အရ တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��း
အားး� အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး� ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန်် ထော�ာက််ပံ့့� ကူူညီီ
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ခြ�င်းး�ကိုု� လိုု�အပ််သလိုု� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််မည််။ အလားး�တူူ
ပင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် မွွတ််ဆလင််မင််ဒါါနာာအိုု�နှှင့််� ကော်�်�ဒီီလီီရက််
ဒေ�သများ��းတွွင်် မပါါဝင််သည့််� ICCs/IPs များ��းကိုု� ဖိိလစ််ပိုု�င်် ပြ�ည််
သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�
အခြေ�ေ�ခံံ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အခြား��း နိုု�င််ငံံတကာာ
အသိိအမှှတ််ပြု�ု လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီလျော�ာ�က််ပတ််
စွာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု နည်းး�ဟန််များ��းအတိုု�င်းး� ကျျင့််�သုံးး��
နေ�ထိုု�င််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး� အားး�ပေး�းသည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ကိုုယ့်
� ်�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာတူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုုင််အုုပ််ချုု
�
�ပ််ခွွင့််�

၁၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေများ��းတွွင််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� 
ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြီး�း� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
မေး�းခွွန်းး� ၁၁ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် မတူူညီီသော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ နယ််ပယ််များ��း သို့့��မဟုုတ််

ဩဇာာလွှှမ်းး�နယ််ပယ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုနိုု�င််သည််။ အရေး�း�ပါါသော�ာ ဩဇာာလွှှမ်းး�နယ််ပယ််များ��းအနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် အများ��း

ဆုံးး�� ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�လေ့�့ရှိိ�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာ
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�စ််သည််။ ဤ

အချျက််သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� ဗဟုု ဥပဒေ�ေစနစ်် (အဓိိက စကားး�ရပ််များ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အခန်းး� ၃
ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ ဥပဒေ�ေရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� ဟူူသည့််� အခြေ�ေ�ခံံမေး�းခွွန်းး�နှှင့််� နည်းး�

ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ဖြ�င့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။ များ��းစွာာ�သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေ

ရှှင်းး�ခြ�င်းး�အလေ့�့�အထများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က ချျမှှတ််ထားး�သည့််� ‘သို့့��မဟုုတ််’ ၎င်းး�တို့့��တည််ရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ‘တရား�းဝင််’ တရား�း

မျှှတမှုုနှှင့််� များ��းစွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သော�ာ၊ ဥပမာာ ပြ�င််ဆင််ဖာာထေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တုံ့့��ပြ�န််ခြ�င်းး�၊ တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအလိုု�က််နှှင့််� အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််
သို့့��မဟုုတ်် ဩဇာာအာာဏာာခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဟူူ၍ တရား�းမျှှတမှုုအသွွင််များ��း ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သည့််� ရိုးး��ရာာ

အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� စံံနှုုန်းး�များ��းမှှ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� မိိမိိ၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ရိုးး��ရာာ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ရိုးး��ရာာ
မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််များ��းကိုု� ဆက််လက််အားး�ထားး�ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� စသည့််� အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန််အတွွက်် အဓိိက
ကျျသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််။

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေသည်် အသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မဟုုတ််သူူ မည််သူူမဆိုု�အပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််မှုု မရှိစေ���ေ

သင့််�ဘဲဲ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည််ပင်် ဤဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�စနစ််များ��းကိုု� ခံံယူူ ကျျင့််�သုံးး��မည််၊ မကျျင့််�သုံးး��မည််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််

ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သင့််�သည််။ ဤသည််မှာာ� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ အခြား��းလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရန််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေသည်် တရား�းစီီရင််ရာာ၌ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�စံံနှုုန်းး�များ��း (အထူးး�သဖြ�င့််� ရာာဇဝတ််မှုုကိုု� စစ််ဆေး�းစီီရင််ရာာ၌ သတ််မှှတ််လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�
နှှင့််� ကိုု�ယ််ထိိလက််ရော�ာက်် ရိုု�က််နှှက််အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး� မခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�) ကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသင့််�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် လက််တွေ့�့�တွွင်် ဘာာသာာစကားး�

အခက််အခဲဲဖြ�င့််� ကန့််�သတ််ခံံရသည််ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�ပြီး�း� ဤအတွွက်် သီးး�ခြား��းစစ််ဆေး�းလေ့�့လာာမှုုကိုု� မေး�းခွွန်းး� ၉ တွွင်် ကြ�ည့််�
နိုု�င််သည််။

ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာ၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းမျှှတရေး�း� စနစ််များ��းသည်် ပိုု�မိုု�

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�က ချျမှှတ််ထားး�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ‘တရား�းဝင််’ တရား�းမျှှတရေး�း� စနစ််နှှင့််� မည််သို့့��အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််
သည််ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ သို့့��မဟုုတ်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းအတွွက််ဖြ�စ််စေ� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�

နိုု�င််သည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�ပါါက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းစွာာ�သည်် ရိုးး��ရာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေတို့့��ကိုု� မိိသားး�စုု/ပုုဂ္ဂဂလိိက အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊ တရား�းမမှုုများ��း

နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အငယ််စား�း ရာာဇဝတ််မှုုများ��းအတွွက််သာာ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန်် ကန့််�သတ််ထားး�သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�း

မျှှတရေး�း�စနစ််နှှင့််� ရိုးး��ရာာစနစ််တို့့��အကြား�း� အပြ�န််အလှှန််သက််ရော�ာက််မှုုကြော��ာင့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရှုုပ််ထွေး�း�ဝေ�ဝါးး�မှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််ပြီး�း�

ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ခံံစား�းကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ရိုးး��ရာာစနစ််များ��း၏

တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််များ��း တူူညီီထပ််နေ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာစနစ််များ��းသည်် အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိိ�ဘဲဲ ရိုးး��ရာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု� ကော�ာင်းး�

စွာာ�သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် ဤဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည််။

‘ရိုးး��ရာာတရား�းမျှှတမှုု’၊ ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းမျှှတမှုု’ နှှင့််� ‘ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််များ��း

ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး� ဤစနစ််များ��းနှှင့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ၎င်းး�တို့့�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပုံံ�တွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
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ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းချျက််များ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ရိုးး��ရာာတရား�းမျှှတမှုုဟူူသည််မှာာ� ကျျယ််ပြ�န့််�ပြီး�း� ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��နှုုန်းး�သော�ာ စကားး�ရပ််ဖြ�စ််သည််။ စနစ််တစ််

ခုုကိုု� ‘ရိုးး��ရာာ’ အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အဆိုု�ပါါ စနစ််ကိုု� ယခင််ကတည်းး�က ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�ရန်် လိုု�အပ််ပြီး�း�

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််မတိုု�င််မီီ ကာာလမှှစတင််၍ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ကာာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အတူူတကွွ ဆင့််�ကဲဲ

ပြော��ာင်းး�လဲဲ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ပြ�င််ပမှှရရှိိ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််၍မရပေ�ေ (ကိုု�လိုု�နီီအစိုးး��ရများ��းက ချျမှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််)။

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တရား�းမျှှတမှုုသည််

အလားး�တူူပင််

ကာာလရှှည််လျားး��ပြီး�း�

ဆင့််�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ‘ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ’ ကိုု� ကိုု�လိုု�နီီအုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းက စီီမံံ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နည်းး�

လမ်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ််

သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ကာာ

အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�

ထို့့��ကြော��ာင့််�

အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ�

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ၏

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းသည်် ကိုု�လိုု�နီီဆိုု�င််ရာာ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ဖြ�ည့််�သွွင်းး�မှုုများ��း မြ�င့််�မား�းစွာာ� ပါါဝင််နေ�တတ််သည််။ ၎င်းး�သည်် လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��

သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သတစ််ခုုထံံမှှသာာ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာခြ�င်းး�မျိုး�း�� မဟုုတ််ပေ�။ နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းမျှှတမှုုသည်် ‘ရိုးး��ရာာ’

တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််� အနက််တူူလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ပင်် လူူမျိုး�း�� တစ််မျိုး�း�� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သတစ််ခုု၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််�
ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းမှှ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာကာာ ဥရော�ာပ၏ ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး�ထက်် ကာာလအားး�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�စော�ာစီးး�စွာာ� ရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
‘ရိုးး��ရာာ’ နှှင့််� ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�’ တရား�းမျှှတမှုုကိုု� ဖလှှယ််၍ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော်�်�လည်းး� အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ဗဟိုု�နှှင့််�

လက််တင်် အမေ�ေရိိက၌ ‘ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းမျှှတမှုု’ ဟူူသည်် ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီက ဒေ�သတစ််ခုုတွွင်် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�

သည့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကာာ ‘ရိုးး��ရာာ’ သို့့��မဟုုတ်် ‘ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�
ဆိုု�င််ရာာ’ တရား�းမျှှတမှုု ဟူူသည််မှာာ�မူူ တည််ရှိိ�မှုုသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ကာာလ ပိုု�မိုု�တိုု�တော�ာင်းး�သည့််� အခြား��းတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာ

မျိုး�း��နွွယ််စုုအုုပ််စုုများ��းအတွွက်် သုံးး��နှုုန်းး�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�ပါါက စကားး�ရပ််ရွေး�း�ချျယ််အသုံးး��ပြု�ု

ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� လူူမျိုး�း��အမျိုး�း��မျိုး�း��၏ သီးး�ခြား��း သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၌ ကိုု�လိုု�နီီစနစ််နှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�သည့််�
အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းရှိိ�လျှှင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ပါါ အခြေ�ေ�ပြု�ု စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််။ ဖြ�စ််ရပ််အားး�လုံးး��တွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု�

အများ��းအားး�ဖြ�င့််� စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ နှုုတ််ဖြ�င့််�သာာ လက််ဆင့််�ကမ်းး�လာာကြ�ကာာ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းသည််သာာ ရိုးး��ရာာ/ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး�/ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဥပဒေ�ေကိုု� စာာဖြ�င့််�ရေး�းသားး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ကြ�ဖူးး�သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO

အပိုု�ဒ်် ၈(၁)၊

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

၈(၂) နှှင့််� ၉

၁၆၉
၁၉၈၉

အပိုု�ဒ်် ၈

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေ

များ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းအားး� ချျမှှတ်် ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင််

၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��ထမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ
များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရမည််။

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�တရား�းဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ

အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် လက််ခံံထားး�သော�ာ
လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဓလေ့�့�

ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအားး� ဆက််လက််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ဤအခြေ�ေ�ခံံမူူအားး� ကျျင့််�သုံးး��
ရာာတွွင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််မည့််� ပဋိိပက္ခခများ��းအားး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််

အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� လိုု�အပ််ပါါက ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၉

(၁) နိုု�င််ငံံတော်�်�တရား�းဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ

အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် လက််ခံံထားး�သော�ာ

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�သရွေ့�့�� ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််
သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််စုုဝင််များ��း အပေါ်�်� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််သည့််�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� နည်းး�
လမ်းး�များ��းကိုု� လေး�းစား�း လိုု�က််နာာရမည််။

(၂) ဤကဲ့့�သို့့��အမှုုတွဲဲ�များ��းအားး� ကိုု�င််တွွယ််သည့််� အာာဏာာပိုု�င််များ��း
နှှင့််� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။
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ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််၊
အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�
ဆက််နွှှယ််သည့််� ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအားး�
ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

၁။ အစိုးး��ရအာာဏာာရှိိ�သူူ သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ထမ်းး�တိုု�င်းး�သည််

ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းစီီရင််ရေး�း

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းစီီရင််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပိုု�င််နက််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� နာာခံံလိုု�က််နာာရမည််။

ရေး�းပိုု�င််နက််ကိုု� သတ််မှှတ််ပေး�း

၂၀၀၉

၂။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းစီီရင််ရေး�း

ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

ပိုု�င််နက််၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအားး� မပျျက််မကွွက်် နာာခံံလိုု�က််နာာ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�း

မှုုရှိစေ���ေရန်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

များ��း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�း ပိုု�င််နက််

အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုကိုု�

များ��းနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး� ချိိ�တ််ဆက််မှုု

တော�ာင်းး�ခံံနိုု�င််သည််။

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ထားး�သည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၉၂

တရား�းမျှှတရေး�း� စနစ််ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််၍ ခိုု�င််မာာ ကော�ာင်းး�မွွန််
လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််နှှင့််� သာာမန်် တရား�းစီီရင််
ရေး�းပိုု�င််နက််၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း-သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််နှှင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််များ��း အားး�လုံးး��
အကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််မှုုနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�
အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� တရား�းစီီရင််ရေး�း
ပိုု�င််နက်် ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
သတ််မှှတ််ရမည််။
[အင််ဒီးး�ယန်းး�] ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အာာဏာာပိုု�င််

နိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�၌ တရား�းစီီရင််ရေး�း

ဥပဒေ�ေနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဥပဒေ�ေများ��း၊

နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�သရွေ့�့��

၁၉၉၁

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ပြီး�း� ဤသို့့��ကျျင့််�သုံးး��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။ ဤ အထူးး�

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�၌

တရား�းစီီရင််ရေး�းပိုု�င််နက််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််

တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်းး� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အသွွင််သဏ္ဍာာန််

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��

များ��းကိုု� အက််ဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည််။

ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းသည််

ကိုု�လံံဘီီယာာ

အပိုု�ဒ်် ၂၄၆

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းစီီရင််ရေး�း
စနစ််နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််
ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�း
ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ရန််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တရား�းစီီရင််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�

ခြ�င်းး�နှှင့််� စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သရွေ့�့�� အုုပ််စုုတွွင်းး� ပဋိိပက္ခခများ��းအားး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အလို့့��ငှာာ�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း

၂၀၀၈

တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��၍ ၎င်းး�တို့့��၏

ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ဌာာနေ�

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့််� ကိုု�က််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဓလေ့�့�

ညီီသည့််� စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ချျပိုု�င််

ထုံးး��တမ်းး�အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာ

ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ဤလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� တရား�းစီီရင််ရေး�း

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဌာာနေ�

စနစ််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ကိုု�က််ညီီဆီီလျော်�်��မှုုရှိစေ���ေရန်် ဥပဒေ�ေ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အာာဏာာပိုု�င််

ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရမည််။

များ��းကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အီီကွေဒေါ�ါ���

အပိုု�ဒ်် ၁၇၁
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ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၁၅ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၁၅။ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််၊ ပဋိိပက္ခခ ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေနှှင့််�

ဌာာနေ�

၆၅

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�

နိုု�င််ငံံတကာာ အသိိအမှှတ်် ပြု�ု

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း - ICCs/IPs [ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

လူူမျိုး�း��များ��း၏

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း/ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] သည််

များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�

အခွွင့််�အရေး�း�

၎င်းး�တို့့��ဘုံံ�လက််ခံံသဘော�ာ�တူူညီီထားး�သည့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််

သရွေ့�့�� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��းဆိုု�င််ရာာ 

များ��း၊ ပဋိိပက္ခခ ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူ

အက််ဥပဒေ�ေ

နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း

ညီီ လက််ခံံထားး�သည့််�

၁၉၉၇

သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� အခြား��း ဓလေ့�့�

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် တရား�းစီီရင််ရေး�း

ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏

စနစ််များ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွင်းး�၌ ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း�

ဥပဒေ�ေများ��း ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ဤသို့့��ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေစနစ််နှှင့််�

ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

နိုု�င််ငံံတကာာ အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
ကိုု�က််ညီီလျော�ာ�က််ပတ််စွာာ� ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၆၅။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး�
ဦးးစား�းပေး�း အသုံးး��ချျခြ�င်းး� - အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းတွွင်် ICCs/IPs
ပါါဝင််လာာပါါက အဆိုု�ပါါ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရမည််။
တော�ာင််ဆူူဒန််၊

အပိုု�ဒ်် ၉၅၊ ၉၆၊

အပိုု�ဒ်် ၉၅။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ ကော�ာင််စီီ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ

ဒေ�သန္တတရ

၉၇ နှှင့််� ၉၈

နှှင့််� တာာဝန််များ��း

ကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�၍

အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာ

(၁) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ ကော�ာင််စီီသည်် အသိုု�က််အဝန်းး�

ဒေ�သန္တတရအဆင့််�၌ ဓလေ့�့�

အက််ဥပဒေ�ေ

များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊

ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေအားး�

၂၀၀၉

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကာာ အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််၍ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရမည််။

အညီီ စနစ််တကျျ စီီရင််

(၂) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ ကော�ာင််စီီသည်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ

ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�

ကိုု� စနစ််တကျျ စီီရင်် ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန်် ကြ�ပ််မတ််၊

ရန််နှှင့််� ထော�ာက််ကူူပေး�းရန််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ကွွပ််ကဲဲရမည််။

တာာဝန််ပေး�းသည််

အပိုု�ဒ်် ၉၆။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ ကော�ာင််စီီ၏ ဩဇာာအာာဏာာ

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ

(၁) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီ၏ ဩဇာာအာာဏာာသည််

တရား�းရုံးး��များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�

ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ

တည််ထော�ာင််၍ ၎င်းး�တို့့��တွွင််

အစဉ််အလာာများ��းမှှ ဆင်းး�သက််သည််။

မည််သို့့��သော�ာအမှုုများ��းအားး�

(၂) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီသည်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ

ကြား�း�နာာနိုု�င််သည််ကိုု�

တရား�းရုံးး�� ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ရွေး�း�ချျယ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�၊ ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�

ကြ�ပ််မတ််သည်် (ရာာဇဝတ််မှုု

နှှင့််� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� ပညာာရှှင််

များ��းကိုု� ကြား�း�နာာပိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�)၊

အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာ

ထို့့��အပြ�င်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုရှိစေ���ေရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။

ဥပဒေ�ေအတိုု�င်းး� စီီရင်် ကျျင့််�သုံးး��

(၃) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��ဝင််

ရာာတွွင်် အခြား��း လူ့့�

ဦးးရေ� အနည်းး�ဆုံးး�� နှှစ််ဆယ့််�ငါးး�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပါါရှိစေ���ေရန််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

ဆော�ာင််ရွွက််၍ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖော်�်�

ဟန််ချျက််ညီီစေ�ကာာ ၎င်းး�တို့့��

ဆော�ာင််ရမည််။

အားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�

(၄) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေကော�ာင််စီီသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

ရန်် မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််

ဥပဒေ�ေ၌ ထည့််�သွွင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�သည့််�

ကိုု� သီးး�ခြား��းလမ်းး�ညွှှန််မှုု

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

ပေး�းသည််

ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��များ��း၌ လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််
ရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၉၇။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
(၁) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််
ခြ�င်းး� ရှိိ�ရမည်် …
…
(၂) ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရအာာဏာာပိုု�င််သည်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ
တရား�းရုံးး��များ��း၌ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၉၈။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��များ��း၏ ဩဇာာလွှှမ်းး�
နယ််ပယ််များ��း
(၁) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��များ��းသည်် အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ စံံနှုုန်းး�များ��း၊
ကျျင့််�ဝတ််များ��းနှှင့််�အညီီ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း
ကိုု� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််နှှင့််� စီီရင််ချျက််ချျရန်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဩဇာာ ရှိိ�သည််။
(၂) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ တရား�းရုံးး��သည်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့််�
ဆက််နွှှယ််မှုုရှိနေ���ေသည့််� ရာာဇဝတ််မှုုများ��းမှှအပ ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု�
စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဩဇာာ မရှိစေ���ေရ။
(၃) အမှုုကိိစ္စစများ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေ
တရား�းရုံးး��များ��းသည်် အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမည်် (က) မည််သည့့်� လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း
အဆင့််�အတန်းး�ရှိိ�သူူဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့့်� လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံသားး�၊
ကျားး��-မ၊ အသက််အရွွယ််ဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့့်� ဘာာသာာတရား�း၊
ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုရှိိ�သူူဖြ�စ််စေ� တရား�းမျှှတမှုု ရရှိစေ���ေရမည််။
(ခ) တရား�းမျှှတမှုုကိုု� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ခြ�င်းး�၊ ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�မပြု�ုရ။
(ဂ) မတရား�းမှုု ကျူးး��လွွန််ခံံရသူူများ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ
နစ််နာာကြေး��း ပေး�းအပ််ရမည််။
(ဃ) တရား�းရင််ဆိုု�င််သူူများ��းအကြား�း� ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ဖျျန််ဖြေ�ေ
ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
(င) လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအားး� ပဓာာနမထားး�ဘဲဲ ခိုု�င််မာာသော�ာ
တရား�းမျှှတမှုုကိုု� စီီရင််ရမည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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၅။ ဆွေး�း�နွေး�း�တို�င််ပင််ခြ�
ု
င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�း
အရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� 
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
မေး�းခွွန်းး� ၁၃ - ၁၇
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ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� တရား�းဝင််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ တစ််ဆင့့်� 
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� အထူးး� အတိုု�င််ပင််ခံံ 
ယန္တတရား�း တစ််ရပ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�ကိုု� 
အကာာအကွွယ်် ပေး�းပါါသလားး�။

၁၃
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည့့်�အားး�လျော်�်��စွာာ� (မေး�းခွွန်းး� ၇ ကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ) ၎င်းး�တို့့��
ကိုု�ယ််တိုု�င််ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� အဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။ ယခင််က ဆွေး�း�နွေး�း�

တိုု�င််ပင််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရနှှင့့်� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှ ၎င်းး�
တို့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�လိုု�သူူများ��းကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�လေ့�့ ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့�ရွေး�း�ချျယ််ခံံကြ�ရသူူများ��းမှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��း၏ရပ််ဝန်းး�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််မည့့်� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း မဟုုတ််ကြ�သလိုု� ထိုု�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းကိုု�ယ််စား�း သဘော�ာ�တူူခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ပေး�းရန်် အခွွင့့်�အာာဏာာလည်းး� မရှိိ�ကြ�ပေ�။ ဤသို့့��သော�ာ လုုပ််ရပ််မျိုး�း��ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််အလို့့��ငှာာ�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း

နှှင့့်� လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းမှှတစ််ဆင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််မြော��ာက််စေ�ရန်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�
မှာာ� အချိိ�န််ကာာလအားး�လျော်�်��စွာာ� တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲ လာာခဲ့့�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�ဖြ�င့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။
•

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�အားး� အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အတွွင်းး� ထည့့်�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက UNDRIP တွွင်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ထားး�သည့့်�အတိုု�င်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းမှှ ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� (FPIC) ကိုု� ရယူူလိုု�သည့့်�
ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့့်�အညီီ ဖြ�စ််စေ�ရမည််။ ဤအတွွက်် ဥပမာာကိုု� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး� ၂၀ တွွင်် တွေ့�့�

•

နိုု�င််သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တည််ဆဲဲဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (IPOs) သို့့��မဟုုတ််

အခြား��း ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ပေး�းအပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��

သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ပိုု�င််နက််များ��းအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်� ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရမှှ

ထိုု�အဖွဲ့့��ဝင််များ��း/ အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းနှှင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရန်် သတ််မှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််မည််။ ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းမှှ ဖွဲ့့��စည်းး�သင့့်�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� အလေး�း�ထားး�ကာာ ၎င်းး�

•

တို့့��၏ လူူမျိုး�း��စုု သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��စုုများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခွွင့့်�ရှိိ�သင့့်�သည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက မိိမိိတို့့��အတွွင်းး�မှှ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း

ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ကာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစေ�သည့့်� ဗနွား��းတူူသမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ မယ််ဗာာတူူမော်�်�ရီီ သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�ကော�ာင််စီီ
အကြီး�း�အကဲဲကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� အသစ််ဖြ�စ််စေ�၊ စုုပေါ�ါင်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််သည််။

•	ဖင််လန််နှှင့့်� နော်�်�ဝေ�ကဲ့့�သို့့�� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီ�ီဖြ�စ််သည့့်� ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�များ��းမှာာ� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံ�စံံများ��း
ကိုု� ကျျင့့်�သုံးး��ရုံံ�သာာမက ဆာာမိိတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာတို့့��ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်�၌ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််နှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�

လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််အတွွက်် တရား�းဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအဖြ�စ််ပါါ အသက််ဝင််

သည််။ Tromsø တက္ကကသိုု�လ််မှှ တွဲဲ�ဖက််ပါါမော�ာက္ခခဖြ�စ််သည့့်� Eva Josefsen ၏ နော်�်�ဝေ�ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်� အပေါ်�်� ‘ဒီီ

လွှှတ််တော်�်�ဟာာ အကြံ�ံပေး�းရုံံ�သက််သက်် မဟုုတ််ဘူးး�။ အဲဲဒီီမှာာ� အချေ�ေ�အတင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�တယ််။ ပြော��ာသင့့်�ပြော��ာထိုု�က််
တာာတွေပြော���ာ��ပြီး�း� နော်�်�ဝေ�အစိုးး��ရဆီီကနေ�ေ တုံ့့��ပြ�န််ချျက််တွေ�ေကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�တယ််’ (Watson and Quince 2018) ဟုု
လေ့�့လာာမှှတ််ချျက််ပြု�ုမှုုအရ ဤလွှှတ််တော်�်�များ��း လွွန််စွာာ�ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ပုံံ�ကိုု� သိိနိုု�င််သည််။

ဤမေး�းခွွန်းး�နှှင့့်� မေး�းခွွန်းး� ၂၇ မှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းနှှင့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ကော်�်�မရှှင််များ��းကဏ္ဍတွွင်် စဉ်းး�စား�းချျင့့်�တွွက််ခဲ့့�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။
မေး�းခွွန်းး� ၂၇ တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှာာ� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာများ��းကိုု� ကြ�ည့့်�ရှုု
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ကွွပ််ကဲဲကာာ

လိုု�အပ််သလိုု�

ကိုု�င််တွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

တာာဝန််ရှိိ�သည့့်�

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

၎င်းး�တို့့��မှာာ�

အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းဖြ�စ််ကာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််မှှ သက််ဆင်းး�လာာသူူဖြ�စ််နိုု�င််သလိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��

နွွယ််မှှ သက််ဆင်းး�လာာသူူ မဟုုတ််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ခန့့်�အပ််ထားး�သော�ာ ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၊ ဝန််ကြီး�း�များ��းနှှင့့်� ဗျူူ�ရိုု�ကရက််များ��း
ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းဖြ�စ််၍ ၎င်းး�တို့့��အားး� ရာာထူးး�ခန့့်�အပ််ထားး�မှုုကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းမှှ

မဟုုတ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ မေး�းခွွန်းး� ၂၇ တွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းထားး�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု�
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအဖြ�စ်် မည််သို့့��ပြု�ုလုုပ််မည််ဆိုု�သည့့်� ခေ�တ််သစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေခွဲဲ� ဥပမာာကိုု�

ဒိိန်းး�မတ််လွှှတ််တော်�်� Folketinget တွွင်် ဂရင်းး�လန်းး�ကော်�်�မတီီမှှ တင််ပြ�ထားး�သည််။ ကော်�်�မတီီတွွင်် ဂရင်းး�လန်းး�မှှ တိုု�က််ရိုု�က််

တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့့်� (မေး�းခွွန်းး� ၁၄ ကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ) Folketinget မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှစ််ဦးးနှှင့့်� လွှှတ််တော်�်�တွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းပါါတီီများ��း
အားး�လုံးး��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််သည််။ ကော်�်�မတီီမှနေ��ေ၍ ဂရင်းး�လန်းး�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� အများ��းသတိိမူူမိိလာာစေ�ရန်် ဂရင်းး�

လန်းး� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခန်းး� သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�ပြီး�း� ဂရင်းး�လန်းး�နှှင့့်�သက််ဆိုု�င််သည့့်� သို့့��မဟုုတ််

ဂရင်းး�လန်းး�အတွွက်် အရေး�း�ပါါသည့့်� ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�များ��းနှှင့့်� အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�စည်းး�ဝေး�းခန်းး�မသို့့�� မတင််သွွင်းး�မီီ အခြား��း

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည်် (အချျက််အလက််များ��း ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�ရန်် ဒိိန်းး�မတ််လွှှတ််တော်�်� n.d.ကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ။)

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO

အပိုု�ဒ်် ၆(၁က)

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျရာာတွွင်် -

(က) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က်် အကျိုးး���

၁၆၉

သက််ရော�ာက််နိုု�င််မည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််

၁၉၈၉

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းအားး� စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် သင့််�လျော်�်��ရာာ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း
နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််။

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််
များ��းက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�သည့့်�
အခါါတိုု�င်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှ တစ််
ဆင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�
တည််ဆော�ာက််သည််

UNDRIP
၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၁၉

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ််

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ရေး�း အစီီအမံံများ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်�

ခြ�င်းး� မဆော��ာင််ရွွက််မီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့့်�

များ��းအားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််

များ��းကိုု�ယ််ပိုု�င်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှ

တိုု�င််ပင််ကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� သဘော�ာ�ရိုးး��ဖြ�င့််�

တစ််ဆင့့်� သဘော�ာ�ရိုးး��နှှင့့်�

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရန်် လိုု�အပ််
စေ�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုက အခရာာ
(FPIC) ဖြ�စ််စေ�ကာာ ဆွေး�း�နွေး�း�
တိုု�င််ပင််မှုုကိုု� အဆင့့်�မြှ�ှင့့်�
နိုု�င််သည််
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ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ လူူမျိုး�း��စုု

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံများ��းသည်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််

များ��းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ အဖွဲ့့��

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

များ��း၊ ညီီလာာခံံများ��း၊ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာ

အစည်းး�များ��းကိုု� တရား�းဝင််

၂၀၀၈

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ အော�ာက််ပါါ စုုပေါ�ါင်းး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၅၇

အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီညွွတ််စွာာ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရ
မှုုနှှင့့်� အာာမခံံချျက််ရှိိ�သည်် ....
(၁၅) ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�ယှှဉ််တွဲဲ�နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းမှုုတို့့�နှှင့့်�
စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�
တည််ထော�ာင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့့်� ထုုတ််ဖော်�်�
ပြ�သမှုုပုံံ�သဏ္ဌာ�န််အားး
ာ
�လုံးး��၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ပုံံ�စံံအားး�လုံးး��ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််။

ပီီရူးး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၈၉

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ကျေး�း�လက််နှှင့့်� ဇာာတိိရပ််ရွာာ� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

တရား�းဝင််တည််ရှိိ�ပြီး�း� စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။

များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး� တရား�းဝင််
တည််ရှိိ�မှုုကိုု� (စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�

၁၉၉၃

နိုု�င််သော�ာ စသည််ဖြ�င့့်�)
စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််
ဗနွား��းတူူ 

အခန်းး� ၅၊

အပိုု�ဒ်် ၂၉

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၂၉-၃၂

၁။ မယ််ဗာာတူူမော်�်�ရီီ အကြီး�း�အကဲဲများ��းကော�ာင််စီီသည်် ခရိုု�င််

များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အကြီး�း�အကဲဲများ��းထိုု�င််သည့့်� ခရိုု�င််ကော�ာင််စီီများ��းအတွွင်းး� ၎င်းး�

အထူးး�ကော�ာင််စီီ ဖွဲ့့��စည်းး�သည််

၁၉၈၀

တို့့��၏ သက််တူူရွွယ််တူူများ��းမှှ ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ
စိိတ််ကြို�ု�က််အကြီး�း�အကဲဲများ��းနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရမည််။
၂။ ကော�ာင််စီီသည်် ၎င်းး�တို့့�� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�
ကိုု�ယ််တိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မည််။
၃။ ကော�ာင််စီီသည်် အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� တစ််နှှစ််လျှှင်် အနည်းး�ဆုံးး��
တစ််ကြိ�ိမ်် ကျျင်းး�ပမည််။ ကော�ာင််စီီ၊ လွှှတ််တော်�်� သို့့��မဟုုတ််
အစိုးး��ရမှှ တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါက နော�ာက််ထပ််အစည်းး�အဝေး�း�များ��း
ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
၄။ ကော�ာင််စီီသဘာာပတိိကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အပြီး�း� ပထမဆုံးး��
အစည်းး�အဝေး�း�တွွင်် ရွေး�း�ချျယ််မည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၀
၁။ မယ််ဗာာတူူမော်�်�ရီီ အကြီး�း�အကဲဲများ��းကော�ာင််စီီသည်် နယ််မြေ�ေ၊
ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာ၊ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�နှှင့့်� ပတ််သက််သည့့်� အရေး�း�ကိိစ္စစ
အားး�လုံးး��ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� နီီဗနွား��းတူူလူူမျိုး�း��တို့့��၏
ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ထိိန်းး�သိိမ်းး�
မြှ�ှင့့်�တင််ရန်် အကြံ�ံပြု�ုညွှှန်းး�ဆိုု�နိုု�င််သည််။
၂။ လွှှတ််တော်�်�သို့့� ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး� မတင််သွွင်းး�မီီ မည််သည့့်�ကိိစ္စစမ
ဆိုု�၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� နယ််မြေ�ေ၊ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာ၊ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�တို့့��နှှင့့်�
ဆက််စပ််နေ�သည့့်� မည််သည့့်�ကိိစ္စစကိုု�မဆိုု� ကော�ာင််စီီနှှင့့်�
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၃၁
လွှှတ််တော်�်�သည်် မယ််ဗာာတူူမော်�်�ရီီ အကြီး�း�အကဲဲများ��းကော�ာင််စီီ၏
အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် အထူးး�သဖြ�င့့်� ရွာာ�၊ ကျွွန်းး�နှှင့့်� ခရိုု�င််အဆင့့်�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအတွွက်် ဥပဒေ�ေအရ စီီစဉ််
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၂
၁။ မယ််ဗာာတူူမော်�်�ရီီ အကြီး�း�အကဲဲများ��းကော�ာင််စီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
အနေ�ေဖြ�င့့်� ကော�ာင််စီီအတွွင်းး� တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�စဉ်် ၎င်းး�
တို့့��၏ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ထည့့်�ဝင််မဲဲများ��း
ကြော��ာင့့်� ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခံံရခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင််ခံံရ
ခြ�င်းး�၊ တရား�းစွဲဲ�ခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
၂။ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် ကော�ာင််စီီအစည်းး�အဝေး�း� ကျျင်းး�ပနေ�ေစဉ််
သို့့��မဟုုတ်် ကော်�်�မတီီများ��းအတွွင်းး� ရှိနေ���ေစဉ်် မည််သည့့်�ပြ�စ််မှုုနှှင့့်�
မျှှ ဖမ်းး�ဆီးး�ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တရား�းစီီရင််ခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
ထူးး�ခြား��းသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင််သာာ ကော�ာင််စီီ၏ အခွွင့့်�
အာာဏာာဖြ�င့့်� အရေး�း�ယူူရမည််။

ကနေ�ေဒါါ၊

ကြေ��ညာာ

အီီနွွတ််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအော�ာက််ရှိိ�

ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ၊ အီီနွွတ််

အီီနွွတ််  

စာာတမ်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� ခံံစား�းခွွင့့်�ရှိိ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊  

တစ််ခုုလုံးး��

သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ဤအထူးး�ဆက််ဆံံရေး�းကြော��ာင့့်� အီီနွွတ််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအကြား�း�

အီီနွွတ််

များ��းသည်် ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရနှှင့့်� အပြ�န််အလှှန််မိိတ််ဖက််ဖွဲ့့��ကာာ ၎င်းး�

တိုု�က််ရိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််

နူူနာာဗတ််

တို့့�� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််စလုံးး��၏ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�

နိုု�င််ရန််အတွွက်် အီီနွွတ််- က

ကြေ��ငြာ�ာချျက််

ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။

နေ�ဒါါအစိုးး��ရကော်��်�မတီီ
ဖွဲ့့��စည်းး�သည််

အီီနွွတ််ကနေ�ေဒါါ

ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရသည်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရနှှင့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အစိုးး��ရ 

လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� ပြ�န််လည််သင့့်�မြ�တ််ရေး�းရရှိိ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််

* မှှတ််ချျက်် - အပိုု�ဒ်် ၃၅ ရှိိ�

မိိတ််ဖက််

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့့်� ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း၊ အလေး�း�ဂရုုထားး�မှုု၊

သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ပါါ အခွွင့့်�

ဆက််ဆံံရေး�း*

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� တွဲဲ�ဖက််လုုပ််ဆော�ာင််မှုုတို့့�အားး�

အရေး�း�များ��းနှှင့့်� ဌာာနေ�

၂၀၁၇

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� အီီနွွတ််-ကနေ�ေဒါါ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�

အစိုးး��ရ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� ပြ�န််လည််စတင််ရန်် သန္နိိ�ဋ္ဌာာန််ချျ

တရား�းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း

ထားး�သည််။ အီီနွွတ််-ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ တွဲဲ�ဖက််ကော်�်�မတီီနှှင့့်�အတူူ

ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��း

ပူးး�တွဲဲ�သတ််မှှတ််တာာဝန််နှှင့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�တို့့�ကိုု� ဖန််တီးး�လိုု�က််ခြ�င်းး�

(မေး�းခွွန်းး� ၁၀ ကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ)

သည်် ထိုု�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�ခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််ရပ််

တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််

ဖြ�စ််ပေ�သည််။

စွွမ်းး�ရှိိ�သည့့်�
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််
နိုု�င််ငံံများ��းအဖြ�စ််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�
ဖွဲ့့��စည်းး�သည််
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ဖင််လန််၊

ဥပဒေ�ေတစ််ခုု

အပိုု�ဒ်် ၁ - ဥပဒေ�ေ၏ ရည််ရွွယ််ချျက်် (၁၂၇၉/၂၀၀၂)

ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�ကိုု� ဖင််လန််

ဆာာမိိ

လုံးး�� သို့့��သော်�်�

နိုု�င််ငံံ တရား�းရေး�း

လွှှတ််တော်�်� 

အထူးး�သဖြ�င့့်�

(၁) ဆာာမိိတို့့��သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဖြ�စ််ကြ�

အက််ဥပဒေ�ေ

အပိုု�ဒ်် ၁၊ ၅

၁၉၉၅

နှှင့့်� ၉

သည့့်�အလျော��ာ�က်် ဤဥပဒေ�ေနှှင့့်� အခြား��းဥပဒေ�ေတို့့��တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ထားး�သည့့်�အတိုု�င်းး� ဆာာမိိဇာာတိမြေ��ေ�တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�ခွွင့့်�နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုပြု�ုခွွင့့်�ရှိိ�
သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုပြု�ုခွွင့့်�နှှင့့်� ဆက််နွွယ််သည့့်� ကိိစ္စစရပ််
များ��းအတွွက်် ဆာာမိိတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��မှှ ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�တွွင််
၎င်းး�တို့့�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းကြား�း�မှှ ပြ�န််လည််ရွေး�း�ချျယ််မည််။
(၂) ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�သည်် တရား�းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�
တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၁၉၇၃ ခုုနှှစ််
တွွင်် စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�စဉ််က
ထိုု�ကဲ့့�သို့့�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုမှာာ� ပထမဦးးဆုံးး��
ဖြ�စ််သည််

အာာဏာာစက််အတွွင်းး� တည််ရှိိ�သည််။
အခန်းး� ၂ - ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�၏ တာာဝန််များ��း
အပိုု�ဒ်် ၅ - အထွေထွေ��ေ���လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
(၁) ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�၏ တာာဝန််မှာာ� ဆာာမိိဘာာသာာစကားး�နှှင့့်�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရန်် ဖြ�စ််သလိုု� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အနေ�ေဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်�
ဆက််နွှှယ််နေ�သည့့်� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု�လည်းး� တာာဝန််ယူူရန််ဖြ�စ််
သည််။
(၂) ၎င်းး�တာာဝန််များ��းနှှင့့်� ဆက််စပ််နေ�သည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််
ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�မှှ ဦးးစီးး�ဦးးဆော�ာင််မှုုပြု�ုကာာ အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု�
တင််ပြ�ခြ�င်းး�၊ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််များ��း ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််
နိုု�င််သည််။ ထိုု�ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�စဉ််
အတော��ာအတွွင်းး� ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�သည်် ဤဥပဒေ�ေ သို့့��မဟုုတ််
ဥပဒေ�ေ၏ အခြား��းတစ််နေ�ရာာတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါရှိိ�သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၉ - ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�မှုု
(၁) အာာဏာာပိုု�င််များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းဖြ�စ််
သည့့်� ဆာာမိိလူူမျိုး�း��များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့့်� အရေး�း�ကြီး�း�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်�
အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဆာာမိိ
လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� တိုု�င််ပင််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရမည်် - (၁) အသိုု�က််အဝန်းး�
ဆိုု�င််ရာာ စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ (၂) နိုု�င််ငံံပိုု�င််မြေ�ေများ��း၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�
စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့့်� တော�ာတော�ာင််များ��းအားး� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�
ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�၊ (၃)
သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�းအတွွက်် လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရန်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�၊ (၄) ဆာာမိိ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည့့်� သက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပြု�ုမှုုများ��း အပေါ်�်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ (၅)
ကျော�ာ�င်းး�များ��းတွွင်် ဆာာမိိတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�
သင််ကြား�း�မှုုအပြ�င်် လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုုများ��း
တိုးး��မြှ�ှင့့်�ခြ�င်းး�၊ (၆) ဆာာမိိတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�နှှင့့်�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ သို့့��မဟုုတ်် ဆာာမိိတို့့��သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််ခြ�င်းး�အားး� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်�
မည််သည့့်� အရေး�း�ကိိစ္စစမဆိုု� အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး�။
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သက််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင််
အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့့်� ဆာာမိိ
လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်းး�
တိုု�င််ပင််ရန်် အပြု�ုသဘော�ာ�
တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း� ဆာာမိိ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းမှှ ပြော��ာ
ရေး�းဆိုု�ခွွင့့်�ရရှိိ�သည််

(၂) အစိုးး��ရမှှ ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည့့်�အလျော��ာ�က််
သက််ဆိုု�င််ရာာအာာဏာာပိုု�င််မှှ ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�ကိုု� ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့့်�
နှှင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�များ��း ပေး�းအပ််ရမည််။ ထိုု�သို့့� မ
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါက သက််ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််နှှင့့်�ပတ််သက််ပြီး�း�
အာာဏာာပိုု�င််မှှ ရှေ့�့�ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မည််မဟုုတ််ပေ�။
အခန်းး� ၃ - လွှှတ််တော်�်�၊ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� တာာဝန််ကာာလ
အပိုု�ဒ်် ၁၀ - လွှှတ််တော်�်�ကာာလနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
(၁) ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�တွွင်် လေး�းနှှစ််တစ််ကြိ�ိမ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌
ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၂၁ ဦးးနှှင့့်�
လက််ထော�ာက််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၄ ဦးး ပါါဝင််သည််။ ဆာာမိိဇာာတိိ
မြေ�ေရှိိ� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနယ််မြေ�ေ တစ််ခုုချျင်းး�စီီတိုု�င်းး�အတွွက််
အနည်းး�ဆုံးး�� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််သုံးး��ဦးးနှှင့့်� လက််ထော�ာက််
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးး ပါါဝင််ရမည််။
နော်�်�ဝေ�၊

အပိုု�ဒ်် ၂.၁၊ ၂.၃

အပိုု�ဒ်် ၂.၁။ ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�၏ တာာဝန််ဝတ္တတရား�းနှှင့့်� အခွွင့့်�

ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�ကိုု�

ဆာာမိိ

နှှင့့်� ၂.၄

အာာဏာာ။ ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�သည်် လွှှတ််တော်�်�ရှုုထော�ာင့့်�အရ ဆာာ

အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�အားး�

အက််ဥပဒေ�ေ 

မိိတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်�

အကြံ�ံပြု�ုရန်် ဘက််ပြို�ု�င််

၁၉၈၇

မည််သည့့်�အရေး�း�ကိိစ္စစအတွွက််မဆိုု� တာာဝန််ရှိိ�သည််။

ဥပဒေ�ေပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�

အပိုု�ဒ်် ၂.၃။ ရွေး�း�ကော�ာက််မှုု နည်းး�လမ်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အချိိ�န််နှှင့့်�

ယန္တတရား�း ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�သက််တမ်းး�။ ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�ရွေး�း�ကော�ာက််

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်� ကျျင့့်�သုံးး��ပိုု�င််

မှုုသည်် တိုု�က််ရိုု�က််မဲဲစနစ််နှှင့့်� ဖြ�စ််သည််။

ခွွင့််�ပေး�းသည်် - အခြား��းဆာာမိိ

အပိုု�ဒ်် ၂.၄။ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းနှှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း နေ�ရာာ

လွှှတ််တော်�်�များ��းနှှင့့်� နှိုုင်းး�စာာ

ချျထားး�ခြ�င်းး�။ ဆာာမိိလွှှတ််တော်�်�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း

ပါါက သာာလွွန််အားး�ကော�ာင်းး�

ရွေး�း�ကော�ာက််ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါမဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ

သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သည််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််သုံးး��ဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််မည််
ဖြ�စ််သည််။ [မဲဲဆန္ဒဒနယ်် ၁၃ ခုု စာာရင်းး�]

အမေ�ေရိိကန််

စည်းး�မျျဉ်းး�

သက််ဆိုု�င််ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရန်် ခန့််�အပ််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ဤ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊

အမှှတ်် ၅၂၅၊

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ ပီီနော့�့�စကော့��့�

သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�

မိိန်းး�ပြ�ည််နယ််၊

ပီီနော့�့�စကော့��့�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၊ မာာလီီဆိိအင််ဒီးး�

များ��းက တိုု�က််ရိုု�က်် ခန့််�အပ််

အော�ာက််

တိုု�င်းး�ပြ�ည််နှှင့််�

ယန်းး�မျိုး�း��နွွယ််မှှ ဟူူလ််တန််ဘန်းး�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််

လွှှတ််တော်�်�၊

ပက််စာာ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှင့််� ပက််စာာမကော်��်�ဒီီ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုအတွွက််

ခြ�င်းး� ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�

လွှှတ််တော်�်� 

မကော်��်�ဒီီ ရိုးး��ရာာ

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တို့့�ကိုု� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တွွင််

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တွွင််

စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း

မျိုး�း��နွွယ််စုု

နေ�ရာာပေး�း၍ ပါါဝင််စေ�ရမည််၊ ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််မည့််�

နေ�ရာာပေး�း ပါါဝင််စေ�ရမည််*

၂၀၁၈

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု�
လွှှတ််တော်�်�ဥက္ကကဌ၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ပေး�းရမည််၊
ပူးး�တွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း ကော်�်�မတီီများ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ဖလှှယ််

*မှှတ််ချျက်် - မိိန်းး�ပြ�ည််နယ််

ခြ�င်းး�ပြု�ုနေ�စဉ်် ဆန္ဒဒမဲဲပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�မရှိသော����ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအဖြ�စ်် ဝင််

သည်် အမေ�ေရိိကန််

ရော�ာက််ပါါဝင််ခွွင့််� ပေး�းရမည််၊ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲခွဲဲ�၍

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� ပြ�ည််နယ််

ဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််�အတိုု�င်းး� အခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

၅၀ အနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� ပေး�းအပ််ပါါဝင််စေ�ရမည််။

၎င်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုဝင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးက အဖွဲ့့��

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းရှိိ�ပြီး�း�

ဝင််အနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ထမ်းး�ရွွက််သည့််� ကော်�်�မတီီများ��း၏

ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သည််

အစီီရင််ခံံစာာများ��းတွွင်် ၎င်းး�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၏
ရပ််တည််မှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရမည််။
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နှှစ််နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပသော��ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�း

၎င်းး�ပြ�ည််နယ််၏

တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�၌ သက််ဆိုု�င််ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အပေါ်�်�

ရန်် ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ ပီီနော့�့�စ

သက််ရော�ာက်် အကျုံးး���ဝင််သည််

ကော့�့�တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၊ မာာလီီဆိိ

(အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အင််ဒီးး�ယန်းး�မျိုး�း��နွွယ််မှှ ဟူူလ််တန််ဘန်းး�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�

တစ််ခုုလုံးး��၏ အမျိုး�း��သားး�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှင့််� ပက််စာာမကော်��်�ဒီီ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုအတွွက််

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� အပေါ်�်�

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တို့့�၏ တက််ရော�ာက််ပါါဝင််မှုုအားး� အီီ

သက််ရော�ာက်် အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး�

လက််ထရော�ာ�နစ််နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� သီးး�သန့််�မှှတ််တမ်းး�တင််ရန််အလို့့��

မဟုုတ််ပါါ)

ငှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ အမည််များ��းကိုု� တက််ရော�ာက််ပါါဝင််မှုုစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
စာာရင်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရမည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

၁၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� (အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� ဥပဒေ�ေပြု�ု လွှှတ််တော်�်�တွွင််)
မပျျက််မကွွက်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� တစ််ရပ််ကိုု� 
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
နိုု�င််ငံံရေး�းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာပဋိိညာာဉ်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၆က) အရ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါဝင််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခွွင့််�
သည််

လူူသားး�အားး�လုံးး��၏

အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�ပင််ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

ပတ််သက််လာာလျှှင််

ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည််။ ပြ�ည််တွွင်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင််

လူူမျိုး�း��ရေး�း ခွဲဲ�ခြား��းမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�း ကော်�်�မတီီက ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည်် အုုပ််စုုတွွင်းး�ကဏ္ဍတစ််ခုုဖြ�စ််

သည့််� အလျော��ာ�က်် လူူအားး�လုံးး��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ရှိိ�သည့််�အတိုု�င်းး� ၎င်းး�တို့့��၏စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််
ရေး�း ပြ�င််ပစွွက််ဖက််မှုု ကင်းး�ရှှင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ရယူူခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤအချျက််သည်် လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ အပိုု�ဒ်် ၅ (ဂ) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�၏ ပြ�ည််သူ့့� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�
နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရများ��းသည်် လူူမျိုး�း��၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ မျိုး�း��နွွယ််စုု သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သို့့��မဟုုတ််
လူူမျိုး�း��ဇာာတိိကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရမည််’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၆ က: ၁၂၅၊ စာာပိုု�ဒ်် ၉)။ နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင််

ပါါဝင််ခွွင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သွွယ််ဝိုု�က််ပါါဝင််မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဖြ�င့််� ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ မိိမိိ

ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဖြ�င့််� ခန့််�အပ််သည််။ မေး�းခွွန်းး� ၁၃ တွွင်် ထည့့်�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခဲ့့�သည့့်�

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပမာာများ��းသည်် ပင််မအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��မှုုရှိိ�သည့််�

အပြို�ု�င််ဌာာနေ�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အသံံကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့့်�

သဘော�ာ� သက််ရော�ာက််သော်�်�လည်းး� ဤမေး�းခွွန်းး�ရှိိ� ဥပမာာများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�

ဆိုု�င််ရာာ အာာမခံံချျက််နှှင့််� ပင််မအစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှိိ� ၎င်းး�တို့့�� ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအကြော��ာ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု၏ အရေး�း�ပါါမှုုကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််အားး�လုံးး�� (ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းအပြ�င်် သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ

ကော်�်�မရှှင််များ��း) သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာတန််ဖိုးး��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံ၏ အဓိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုု၊

ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းအတွွက်် တရား�းဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းသည််။ တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�အတွွက်် အထူးး�

ယန္တတရား�းများ��းမှာာ� (မေး�းခွွန်းး� ၁၃ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ) ပါါဝင််မှုုနည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသော်�်�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းသည်် ပင််မအစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�ကဲ့့�သို့့� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ခြ�င်းး�မှှ တစ််ဆင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုအတွွက်် အာာမခံံမှုု ရရှိိ�သင့့်�သည််။ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�လာာမည့််�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�

များ��း၊ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့�� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� အဆိုု�ပါါ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််
စေ�ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််ရေး�း ကဏ္ဍအားး�လုံးး��တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းလူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ပါါဝင််

စေ�သင့််�သည််။ ဖယ််ဒရယ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��ထားး�သော�ာ စနစ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် အစီီအမံံများ��းအားး� အစိုးး��ရအဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

အထူးး�ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ သာာတူူညီီမျှှပါါဝင််မှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ရန််အတွွက်် အသုံးး��များ��းသည့့်� နည်းး�လမ်းး�တစ််

ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည််။ အထူးး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််�

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ သီးး�ခြား��းမဲဲဆန္ဒဒနယ််တစ််ခုုတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံနိုု�င််သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ကိုု�ယ််စား�း

လှှယ််များ��း အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် သီးး�သန့််�နေ�ရာာများ��း ရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ယခင််က ဖယ််ကြ�ဉ််မှုုကိုု�
ခံံစား�းခဲ့့�ရသည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အနိုု�င််ရရှိိ�ထားး�သော�ာ နေ�ရာာခွဲဲ�တမ်းး�ကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ််

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အားး� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ပါါတီီစာာရင်းး�များ��းတွွင်် (များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ု မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း

မှှတစ််ဆင့််�) ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းအားး� ထည့့်�သွွင်းး�ပါါဝင််ရန်် လိုု�အပ််စေ�သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််အားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းနှှင့််�
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အထူးး�ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း ထူူထော�ာင််ရေး�းကဲ့့�သို့့��သော�ာ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�နည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�

သားး�များ��း၏ တရား�းဝင််ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့�� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပါါဝင််ခွွင့််�ကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုနိုု�င််သည််။12

ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ရှိိ�ရုံံ�မျှှဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝစွာာ�

ပါါဝင််မှုုအတွွက်် အာာမခံံချျက််မရှိပေ���ေ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၏ ဘော�ာင််အပြ�င််ဘက််တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ
ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််များ��းကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော��ာ အုုပ််ထိိန်းး�သူူများ��းအဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၎င်းး�
တို့့�� မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအတွွက်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အကျိုးး���ပြု�ုသူူများ��းအဖြ�စ်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းထားး�သည့််� နယ််ပယ််နှှင့််�

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� အမှှန််တကယ်် နား�းလည််ရန််အတွွက်် လက််ထော�ာက််ပါါတီီဝင််များ��း၊ ကော်�်�မတီီ သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််စီီမံံခွွင့့်�ရှိိ�

သည့့်� ကော်�်�မတီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဗီီတိုု�အာာဏာာသုံးး��သည့့်� လူူနည်းး�စုုများ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ပေး�းသည့့်�
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်�၊ တရား�းဝင််နှှင့််� အလွွတ််သဘော�ာ� နည်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�လည်းး� ကြ�ည့့်�ရှုုရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အထူးး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််

များ��းနှှင့််� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုု မူူဝါါဒများ��းသည်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက်် ပြ�ည့််�ဝသော��ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပြ�ဿနာာကိုု�

ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�အတွွက်် မကြာ�ာခဏ ဝေ�ဖန််ခံံရလေ့�့�ရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ယင်းး�အစီီအမံံများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ပြု�ုမူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�သည့််� အခြား��းသော�ာဥပဒေ�ေများ��း၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� မည််သို့့�� အပြ�န််အလှှန်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုရန်် အရေး�း�
ကြီး�း�သည််။
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အချိုး�း��ကျျပါါဝင််မှုု အပါါအဝင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာ
နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််၏ အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ဆက််လက််ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ ယင်းး�
တို့့��ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််�အညီီ မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အလွွန််အသေး�း�စိိတ််ကျသော��ာ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�သည်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သော�ာကိိစ္စစ မဟုုတ််ပါါ။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO

အပိုု�ဒ်် ၆(၁ခ)

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျရာာတွွင်် ...

၁၆၉

(ခ) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

၁၉၈၉

ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� မူူဝါါဒများ��းနှှင့််�

စီီမံံကိိန်းး�များ��းအတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှိိ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အလွှာာ�အသီးး�သီးး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး�� အခြား��း နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််�

တန်းး�တူူ လွွတ််လပ််စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��း
ချျမှှတ််ပေး�းရမည််။

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သည့််�
အဆင့််�တိုု�င်းး�တွွင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
လွွတ််လပ််၍ သာာတူူညီီမျှှ
ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�းအတွွက််
နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ လက််မှှတ််
ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းထံံ အပြု�ုသဘော�ာ�
ဆော�ာင််သော�ာ တာာဝန််တစ််ရပ််
ကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းသည််

UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၅ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၅

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

၂၀၀၇

၁၈

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ�သော�ာ

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�

နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဥပဒေ�ေ၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ပိုု�င််ခွွင့့်�

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ ပိုု�မိုု�

သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�

ခိုု�င််မာာကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အကယ််၍

ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏

ဆန္ဒဒရှိိ�လျှှင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််�

ပါါဝင််ခွွင့််�ကိုု� မဟန့််�တားး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ လည််ပတ််မှုုအဝန်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းတွွင််

ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�သည််

အပြ�ည့််�အဝ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ရှိိ�သည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၈

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�

တို့့��၏ ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းအပေါ်�်�

များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ ကိိစ္စစ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

ရပ််များ��းအတွွက််

များ��းနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင်် ၎င်းး�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း�

တို့့��၏ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း

၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

နှှင့််�အညီီ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ

ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု�လည်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ

ဖန််တီးး� တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

တစ််ဆင့့်� ပါါဝင််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၄၇(၂)

အပိုု�ဒ်် ၁၄၇

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့့်� (၃)၊

၂။ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင််

များ��းအတွွက်် အထူးး�ခရိုု�င််များ��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

၂၁၀(၃) နှှင့့်�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်�

၂၀၀၉

၂၁၁

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အချိုး�း��ကျျပါါဝင််မှုုကိုု� အာာမခံံချျက််

အခြေ�ေ�ခံံ၍ အမျိုး�း��သားး�

ရှိစေ���ေရမည််။

လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဌာာနေ�

၃။ ကျေး�း�လက််ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက်် အထူးး�ခရိုု�င််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

များ��း ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�ခရိုု�င််များ��းတွွင််

အချိုး�း��ကျျပါါဝင််ရန်် တော�ာင်းး�

လူူဦးးရေ� သိိပ််သည်းး�ဆနှှင့််� ပထဝီီ နယ််မြေ�ေဒေ�သ တစ််ဆက််စပ််

ဆိုု�သည််၊ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ

တည်းး�ရှိိ�မှုုတို့့�ကိုု� အခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က်် ယာာယီီ သတ််မှှတ််ချျက််

ကိုု�ယ််စား�း လှှယ််များ��းအတွွက််

ဟူူ၍ ယူူဆခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းသည််

အပိုု�ဒ်် ၂၁၀

ရိုးး��ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၃။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ

များ��းကိုု� လိုု�က််နာာရမည််

နည်းး�ကျျ အစုုအဖွဲ့့�� စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��၏

ဖြ�စ််သည််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည််။
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အပိုု�ဒ်် ၂၁၁
၁။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဇာာတိဒေ��ေသခံံ
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
ပုံံ�စံံများ��းနှှင့််�အညီီ လိုု�အပ််သည့််� အချိိ�န််တိုု�င်းး�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏
နိုု�င််ငံံရေး�း ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည််။
၂။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စံံနှုုန်းး�
များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အာာဏာာပိုု�င််များ��း၊
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် တင်းး�ကြ�ပ််
စွာာ� လိုု�က််နာာရမည််ဟုု အာာမခံံရမည််။

အချိုး�း��ကျျ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််ဖြ�င့််� တင််သွွင်းး�ထားး�သော�ာ

အစုုအဖွဲ့့��စာာရင်းး�များ��းသုံးး��ကာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး� မဲဲပြား�း�အတိုု�င်းး� အမျိုး�း��သားး�

အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ရ

ဤစာာရင်းး�များ��းသည်် ‘လူူမျိုး�း��

၂၀၀၅

မည််။ ဤစာာရင်းး�များ��းတွွင်် လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ထည့့်�သွွင်းး�ပြီး�း�

ပေါ�ါင်းး�စုံံ�’ ဖြ�စ််စေ�ရန်် တော�ာင်းး�

အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ကြား�း� ချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�ညီီမျှှမှုုကိုု�

ဆိုု�သည််

ဘူူရွွန််ဒီီ

အပိုု�ဒ်် ၁၆၈

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။ စာာရင်းး�တစ််ခုုတွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�
သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး� သုံးး��ဦးးအတွွက်် တူူညီီသော�ာ
လူူမျိုး�း��စုုမှှ နှှစ််ဦးးသာာ ပါါဝင််နိုု�င််ပြီး�း� အနည်းး�ဆုံးး�� သုံးး��ဦးးတွွင်် တစ််
ဦးးသည်် အမျိုး�း��သမီးး�ဖြ�စ််ရမည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတ ဆီးး�နိိတ််လွှှတ််တော်�်�သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��

၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ်် (၁၀၀)တွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််

များ��းမှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ု

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တင််မြှော��ာ�က််ခံံရသော��ာ အဖွဲ့့��ဝင်် (၁၀၀)ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�မည််

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဖြ�စ််သော�ာ

၁၉၉၁

ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း

ကိုု�လံံဘီီယာာ 

အပိုု�ဒ်် ၁၇၁

အတွွက်် အမျိုး�း��သားး�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် အထူးး�

လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ

အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� မဲဲဆန္ဒဒနယ််တွွင်် လွှှတ််တော်�်�အမတ်် (၂)

ရရှိိ�ရန်် အာာမခံံသည််

ဦးး ထပ််မံံရွေး�း�ချျယ််ခံံရမည််ဖြ�စ််သည််။
...
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှ အထက််လွှှတ််တော်�်�
အမတ််များ��း ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ ခွဲဲ�တမ်းး�စနစ််အားး� ကျျင့််�သုံးး��မည််ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတ ဆီးး�နိိတ််အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််လိုု�သော�ာ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး� အစဉ််အလာာ အခွွင့််�အာာဏာာရာာထူးး�
ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ဖူးး�ခြ�င်းး�ရှိိ�ရမည်် သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း�� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း ဖြ�စ််ဖူးး�ရမည််
ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့့်�မီီမှုုကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�
မှှ ထော�ာက််ခံံလက််မှှတ််ဖြ�င့့်� အတည််ပြု�ုရမည််ဖြ�စ််ကာာ ၎င်းး�ကိုု�
အစိုးး��ရ၀န််ကြီး�း�မှှ အတည််ပြု�ုထော�ာက််ခံံရမည််။

130

ဖိုု�ကက််တင်းး�တွွင်် အဖွဲ့့��ဝင်် တစ််ရာ့့�ခုုနစ််ဆယ့််�ကိုးး��ဦးးထက််

ဂရင်းး�လန်းး�နှှင့််� ဖာာရိုးး��ကျွွန်းး�စုု

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

မပိုု�သော�ာ စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�တစ််ခုု ပါါဝင််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖာာရိုးး��ကျွွန်းး�စုုတွွင််

များ��းမှှ ဒိိန်းး�မတ််ပါါလီီမန််တွွင််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အဖွဲ့့��ဝင််နှှစ််ဦးးနှှင့််� ဂရင်းး�လန်းး�ရှိိ� အဖွဲ့့��ဝင််နှှစ််ဦးးတို့့�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရ

အဖွဲ့့��ဝင််နှှစ််ဦးးစီီကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏

၁၉၅၃

မည််ဖြ�စ််သည််။

မဲဲဆန္ဒဒနယ််များ��းမှှ ရွေး�း�ကော�ာက််

ဒိိန်းး�မတ််

အပိုု�ဒ်် ၂၈

တင််မြှော��ာ�က််ရန်် အာာမခံံသည််
နီီပေါ�ါ

အပိုု�ဒ်် ၈၄(၂)

အပိုု�ဒ်် ၈၄

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၁၇၆(၆)၊

(၂) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေသည်် အချိုး�း��ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�စနစ််

များ��းအပါါအဝင်် အုုပ််စုု

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အရ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�သို့့� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းမှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�

အားး�လုံးး��အတွွက်် အချိုး�း��ကျျ

၂၀၁၅

အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� အာာမခံံ

ရာာတွွင်် လူူဦးးရေ�အားး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ဒါါလစ််၊ ဌာာနေ�

သည််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ ခက််စ််အာာယာာ၊ မာာဒီီဆီီ၊ သာာရူူ၊ မွွတ််
စ််လင််မ််များ��းနှှင့့်� ခေ�တ််နော�ာက််ပြ�န််သည့့်� ဒေ�သများ��းမှှ ပိိတ််ထားး�
သော�ာစာာရင်းး�ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� အာာမခံံရမည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ကွွင်းး�ဆင်းး�အရွေး�း��ခံံရာာတွွင်် ပထဝီီဝင််နှှင့််� နယ််မြေ�ေ
ဟန််ချျက််ညီီရန််လည်းး� လိုု�အပ််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၇၆
(၆) ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဥပဒေ�ေသည်် အချိုး�း��ကျျ ၁၁၆ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
စနစ််အရ ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်�သို့့� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းမှှ
ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ်် ဝင််
ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရာာတွွင်် လူူဦးးရေ�အားး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ဒါါ
လစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၊ ခက််စ််အာာယာာ၊ မာာဒီီဆီီ၊
သာာရူူ၊ မွွတ််စ််လင််မ််များ��းနှှင့့်� ခေ�တ််နော�ာက််ပြ�န််သည့့်� ဒေ�သများ��း၊
လူူနည်းး�စုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ ပိိတ််ထားး�သော�ာစာာရင်းး�ကိုု�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� အာာမခံံရမည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ကွွင်းး�
ဆင်းး�အရွေး�း��ခံံရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််နယ််၏ ပထဝီီဝင််
ချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််ဖြ�စ််သည််။
ယူူဂန််ဒါါ

ပဉ္စစမ

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အားး� လွှှတ််တော်�်�

ဒေ�သန္တတရလွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််

အက််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပါါဝင််ရမည််တို့့��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

- ဒေ�သန္တတရ

မှာာ� -

အသိုု�က််အဝန်းး�မှှ

၁၉၉၅

အစိုးး��ရများ��း၊

...

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း

အပိုု�ဒ်် ၂(၂)

(ဃ။) ရိုးး��ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှှ
အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�သည့့်� ရိုးး��ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရှိိ�ရာာ နယ််ပယ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ယဉ််ကျေး�း�မှုု အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှာာ� ဒေ�သန္တတရလွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ဝင််
များ��း၏ ဆယ့့်�ငါးး�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထက်် မပိုု�ရ။
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(၁၅%ထက်် မပိုု�ဘဲဲ) ပါါဝင််စေ�
ရန်် သတ််မှှတ််သည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�၌ ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��

များ��း၏နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင််ပါါဝင််ခွွင့့်�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� နိုု�င််ငံံ

၁၉၉၉

ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီ

အဆင့့်�၊ ဖက််ဒရယ််အဆင့့်�နှှင့််�

အာာမခံံရမည််။

အချို့့���သော�ာ ဒေ�သန္တတရအဆင့့်�

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂၅

များ��းရှိိ� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��များ��း
တွွင််ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု
ကိုု� အာာမခံံသည််
အကြီး�း�အကဲဲများ��းအတွွက််

ဇင််ဘာာဘွေ�ေ 

အပိုု�ဒ််

၁။ အထက််လွှှတ််တော်�်�တွွင်် အထက််လွှှတ််တော်�်� အမတ်် ရှှစ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၂၀(က) နှှင့််�

ဆယ််ပါါဝင််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�--

အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

(၁ခ)

က။ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၂) နှှင့််� ကိုု�က််ညီီသော�ာ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုစနစ််

(ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�) တွွင််

ဖြ�င့််� ဇင််ဘာာဘွေ�ေကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�သော�ာ စီီရင််စုုတစ််ခုုစီီမှှ

နေ�ရာာရရှိိ�ရန်် အာာမခံံသည််

၂၀၁၃

ခြော��ာက််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််သည််။
ခ။ ဆယ့့်�ခြော��ာက််ဦးးမှာာ� အကြီး�း�အကဲဲများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှှ နှှစ််ဦးး
ကိုု� ဇင််ဘာာဘွေ�ေကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�သော�ာ မြို့�့��ပြ�စီီရင််စုုများ��းမှှလွဲဲ�၍
အခြား��းစီီရင််စုုတစ််ခုုစီီမှှ စီီရင််စုုလွှှတ််တော်�်�မှှ ရွေး�း�ကော�ာက််ထားး�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၃

နယူူဇီီလန််ပါါလီီမန််တွွင််

မာာအိုု�ရီီ

၃. . . . မာာအိုု�ရီီမျိုး�း��နွွယ််၏ ကိုု�လိုု�နီီမြို့�့��သူူမြို့�့��သားး�များ��းကိုု�

အနည်းး�ဆုံးး�� မော်�်�ရီီ

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု 

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််အတွွက်် အဆိုု�ပါါ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် လေး�းဦးးရှိိ�မည််

အက််ဥပဒေ�ေ 

[အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�] မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လေး�းဦးး ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

ဟုု ဆိုု�သည််

၁၈၆၇

ဤအက််ဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအရ ရွေး�း�ကော�ာက််မည််

နယူးး�ဇီီလန််၊

အပိုု�ဒ်် ၃ နှှင့််� ၆

ဖြ�စ််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၆
၆။ အဆိုု�ပါါ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအားး� အဆိုု�ပါါ ခရိုု�င််တစ််ခုုစီီတွွင််
နေ�ထိုု�င််သည့််� မော်�်�ရီီလူူမျိုး�း��များ��းမှှလည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ဆန္ဒဒ
မဲဲဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� အသီးး�သီးး�ရွေး�း�ကော�ာက််မည််ဖြ�စ််သည််။
ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၇၊

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၈။ မိုု�ရိုု�လူူမျိုး�း��မဟုုတ််သည့့်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း

ဘန််ဆာာမိုု�ရိုု�လွှှတ််တော်�်�တွွင််

ဘန််ဆာာမိုု�ရိုု� 

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၈

အတွွက်် သီးး�သန့့်�ထားး�ရှိိ�သည့့်� နေ�ရာာများ��းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််

ခွဲဲ�တမ်းး�နေ�ရာာများ��းဖြ�ည့််�မည့််�

ဥပဒေ�ေ

ခြ�င်းး�။ မိုု�ရိုု�လူူမျိုး�း��မဟုုတ််သည့့်� တီီဒွါါ�ရီီ၊ လမ််ဘန််ဂျီီ�ယန််၊ ဒူူလမ််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု�

၂၀၁၈

ဂန််မာာနိုု�ဘိုု�၊ ဘီီလားး�န်် နှှင့််� ဟီီဂါါအိုု�နွွမ်် ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဌာာနေ�

ရွေး�း�ချျယ််ရန််အတွွက်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�သန့့်�ထားး�ရှိိ�သည့့်� နေ�ရာာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�/ရွေး�း�ချျယ််ရေး�း

လိုု�က််နာာရမည်် -

ကျျင့််�ထုံးး��များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့််�

(က) ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ကျျင့့်�သုံးး��မှုုများ��းကိုု�

ပြု�ုမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ထားး�သည််

ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�၊
(ခ) အများ��းဆန္ဒဒအရ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�၊
(ဂ) ရပ််ရွာာ�လူူထုုလက််ခံံနိုု�င််မှုု၊
(ဃ) အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုနှှင့််� အပြ�ည့််�အဝပါါဝင််မှုု၊
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(င) မိုု�ရိုု�မဟုုတ််သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
စုုပေါ�ါင်းး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းနှှင့််� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းအားး�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�၊
(စ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��း
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ရေး�းနှှင့််� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�ရေး�း၊
(ဆ) မှှတ််တမ်းး�နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊ နှှင့််�
(ဇ) ကျားး��မတန်းး�တူူရေး�း။
အမေ�ေရိိကန််

စည်းး�မျျဉ်းး�

နှှစ််နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပသော��ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�း

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊

အမှှတ်် ၅၂၅၊

တွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�၌ သက််ဆိုု�င််ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််

များ��း၏ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း/ရိုးး��ရာာ

မိိန်းး�ပြ�ည််နယ််၊

ပီီနော့�့�စကော့��့�

ရန်် ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ ပီီနော့�့�စ

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏

အော�ာက််

တိုု�င်းး�ပြ�ည််နှှင့််�

ကော့�့�တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၊ မာာလီီဆိိ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� ဤ

လွှှတ််တော်�်�၊

ပက််စာာမကော်��်�

အင််ဒီးး�ယန်းး�မျိုး�း��နွွယ််မှှ ဟူူလ််တန််ဘန်းး�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�

သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�

လွှှတ််တော်�်� 

ဒီီ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှင့််� ပက််စာာမကော်��်�ဒီီ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုအတွွက််

များ��းက တိုု�က််ရိုု�က်် ခန့််�အပ််

စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း

နွွယ််စုု

လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တို့့�ကိုု� အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တွွင််

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််

နေ�ရာာပေး�း၍ ပါါဝင််စေ�ရမည််၊ ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််မည့််�

ခြ�င်းး� ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပါါဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ကိုု�

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တွွင််

လွှှတ််တော်�်�ဥက္ကကဌ၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�ပေး�းရမည််၊

နေ�ရာာပေး�း ပါါဝင််စေ�ရမည််*

၂၀၁၈

ပူးး�တွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း ကော်�်�မတီီများ��း ဆွေး�း�နွေး�း�ဖလှှယ််
ခြ�င်းး�ပြု�ုနေ�စဉ်် ဆန္ဒဒမဲဲပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�မရှိသော����ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအဖြ�စ်် ဝင််

*မှှတ််ချျက်် - မိိန်းး�ပြ�ည််နယ််

ရော�ာက််ပါါဝင််ခွွင့််� ပေး�းရမည််၊ အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ဆန္ဒဒမဲဲခွဲဲ�၍

သည်် အမေ�ေရိိကန််

ဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််�အတိုု�င်းး� အခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� ပြ�ည််နယ််

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� ပေး�းအပ််ပါါဝင််စေ�ရမည််။

၅၀ အနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုဝင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးက အဖွဲ့့��

၎င်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဝင််အနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ထမ်းး�ရွွက််သည့််� ကော်�်�မတီီများ��း၏

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းရှိိ�ပြီး�း�

အစီီရင််ခံံစာာများ��းတွွင်် ၎င်းး�လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၏

ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သည်် ၎င်းး�

ရပ််တည််မှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရမည််။ နှှစ််နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပ

ပြ�ည််နယ််၏

သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�၌ သက််ဆိုု�င််ရာာ

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အပေါ်�်�

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ရန်် ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�

သက််ရော�ာက်် အကျုံးး���ဝင််သည််

သို့့��မဟုုတ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ ပီီနော့�့�စကော့��့�တိုု�င်းး�ပြ�ည််

(အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၊ မာာလီီဆိိအင််ဒီးး�ယန်းး�မျိုး�း��

တစ််ခုုလုံးး��၏ အမျိုး�း��သားး�

နွွယ််မှှ ဟူူလ််တန််ဘန်းး�အတွွက်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််နှှင့််�

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်�အပေါ်�်�

ပက််စာာမကော်��်�ဒီီ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုအတွွက်် လွှှတ််တော်�်�

သက််ရော�ာက်် အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တို့့�၏ တက််ရော�ာက််ပါါဝင််မှုုအားး� အီီလက််ထရော�ာ�

မဟုုတ််ပါါ)

နစ််နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� သီးး�သန့််�မှှတ််တမ်းး�တင််ရန််အလို့့��ငှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏
အမည််များ��းကိုု� တက််ရော�ာက််ပါါဝင််မှုုစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�စာာရင်းး�တွွင််
ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရမည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

၁၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း 
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
အပြ�ည့််�အဝ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုဆိုု�သည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် (အမှှန််တကယ််တမ်းး�၌) နိုု�င််ငံ့့�အကြီး�း�အကဲဲများ��း၊

အစိုးး��ရအကြီး�း�အကဲဲများ��းနှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််များ��းအဖြ�စ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆင့််�အထိိ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
ပါါလီီမန််နှှင့််� သမ္မမတတစ််ပိုု�င်းး�စနစ််များ��းတွွင်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ��းကြား�း�မှှ ခန့််�အပ််ထားး�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ

ဝါါစဉ််နှှင့််� အခြား��းလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� ပါါတီီထိိပ််တန်းး�ပိုု�င်းး�တို့့��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််မှုုသည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�း ရာာထူးး�

အဆင့််�ဆင့််� တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် စမှှတ််တစ််ခုုသဖွွယ်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အမှုုဆော�ာင်် အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််ဝန််ကြီး�း�များ��း

ကိုု� ခန့််�အပ််ရာာတွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူနှှင့််� စံံတန််ဖိုးး��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� အထွေထွေ��ေ���ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သည်် ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််

တွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုနှှင့််� ဘက််လိုု�က််မှုုတို့့�ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရန်် အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��နယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� (အနည်းး�ဆုံးး�� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနယ််ပယ််

အချို့့���တွွင်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး� ၁၁ ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ) ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�နိုု�င််မှုု မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု� ပါါဝင််သည််ဖြ�စ််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း

ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး�� ဒေ�သန္တတရအဆင့််�၌ အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းရန််မှာာ� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််မှုုဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤမေး�းခွွန်းး�သည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန်် သာာတူူညီီမျှှအခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ရရှိစေ���ေရေး�းအပေါ်�်� ပိုု�မိုု�အလေး�း�ထားး�သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၇၂ နှှင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၂၀၉

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 
၂၀၀၉

အပိုု�ဒ်် ၁၇၂

(၂၂) ဝန််ကြီး�း�အဖွဲ့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုတွွင်် နိုု�င််ငံံ၏ ဗဟုုအမျိုး�း��သားး�
စရိုု�က််လက္ခခဏာာနှှင့််� ကျားး��၊မ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�တို့့��ကိုု�

အလေး�း�ထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး�း�များ��းကိုု� ခန့််�အပ််တာာဝန််ပေး�း
ခြ�င်းး�။

အပိုု�ဒ်် ၂၀၉

တရား�းရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ဗဟုု အမျိုး�း��သားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံ

ဥပဒေ�ေခုံံ�ရုံးး�� (Tribunal Constitucional Plurinacional) မှှအပ
အများ��းသူူငှာာ� ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ ရာာထူးး�များ��း

အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံနှှင့််�ကျေး�း�လက််
ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ နိုု�င််ငံံသားး�အသင်းး�အဖွဲ့့��များ��း
နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းမှှ ဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ�
အဆိုု�ပြု�ုခံံရသူူများ��းဖြ�စ််ရမည််။
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ဝန််ကြီး�း�များ��းအဖွဲ့့��ကိုု�
တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ အများ��းဆန္ဒဒအရ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန်် တော�ာင်းး�
ဆိုု�သည််
ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခံံရ
သော�ာ ရာာထူးး�များ��းအားး�လုံးး��
သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းမှှ အဆိုု�ပြု�ုသော�ာ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ��း
နှှင့့်� ပြ�ည့့်�စေ�ရမည််ဟုုဆိုု�သည််

အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၆၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် အများ��းသူူငှာာ� ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််

ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရုံးး��၊ ၎င်းး�၏ အမှုုဆော�ာင််နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သားး�များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု

၂၀၀၈

ဆိုု�င််ရာာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရမည််။ လူူပေါ�ါင်းး�စုံံ�

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�အဖြ�စ််ပါါဝင််

ရာာတွွင််လည်းး� အာာဏာာရရှိိ�မှုု တစ််ပတ််လည််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းခြ�င်းး�၊ အလှှည့််�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဝင််ရော�ာက််

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုကိုု� လေး�းစား�းတန််ဖိုးး��ထားး�ရမည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရသော��ာ လူူအုုပ််စုုများ��း၏ ပါါဝင််မှုုကိုု� အာာမခံံချျက််
ပေး�းရန််အတွွက်် ခွဲဲ�ခြား��းမှုု ပပျော��ာ�က််ရေး�း အရေး�း�ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။

‘ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရသော��ာ
ကဏ္ဍများ��း’ နှှင့််� အာာဏာာ
အလှှည့််�ကျျ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��း
အတွွက်် အခိုု�င််အမာာ
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုအစီီအမံံများ��း
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမှုုဆော�ာင််
နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အပါါအဝင််
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရုံးး��များ��းအားး�လုံးး��
အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတွွင််
သိိသိိသာာသာာ (ကျားး��မ
တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု) မြှ�ှင့််�တင််ရန််
နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ တာာဝန််
ပေး�းသည််

ယူူဂန််ဒါါ

ပဉ္စစမ

၂။ ပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးသည်် အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဥက္ကကဋ္ဌ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််၊

ပါါက တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဥက္ကကဋ္ဌအဖြ�စ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရန််

(အမှုုဆော�ာင််)၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အပိုု�ဒ်် ၄(၂က)

အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့့်�မီီမည်် မဟုုတ််ပါါ -

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာရုံးး��တွွင််
ပါါဝင််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် တိုု�င်းး�ဒေ�သ

၁၉၉၅
က။ ဤပုုဂ္ဂိုု��လ််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၁၀ တွွင််

ကြီး�း�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် မွေး�း�ဖွား��းခဲ့့�သည့့်�

လူူမျိုး�း��များ��း အသိုု�က််အဝန်းး�မှှ

ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ကာာ ၎င်းး�၏ မိိဘများ��း သို့့��မဟုုတ်် ဘိုးး��ဘွားး��

လူူမျိုး�း��တစ််ဦးးဖြ�စ််ရန်် လိုု�အပ််

များ��းမှာာ� ၁၉၂၆ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ တစ််ရက််နေ့�့တွွင်် နိုု�င််ငံံ

သည််

နယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး� တည််ရှိနေ���ေထိုု�င််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့့်� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��တစ််ဦးးဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�ဒေ�သတွွင်် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သည့့်� သို့့��မဟုုတ််
နေ�ထိုု�င််နေ�ဆဲဲသူူများ��း ဖြ�စ််ရမည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

၁၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း 
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံခြ�င်းး�၊ (အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ်် သို့့��မဟုုတ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��များ��းတွွင််) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပါါဝင််မှုု ရှိစေ���ေဖို့့��
ရာာအတွွက်် တရား�းသူူကြီး�း� ခန့််�အပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါ
သလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရရှိိ�ရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် အဆင့််�တိုု�င်းး�နှှင့််�
တရား�းရုံးး��အမျိုး�း��အစား�းအသီးး�သီးး�တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တရား�းသူူကြီး�း�အားး�လုံးး��သည်် ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဘဝအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�

များ��း ကိုု�ယ််စီီရှိိ�ကြ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းက ၎င်းး�တို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ပုံံ�ဖော်�်�လမ်းး�ညွှှန််

ပေး�းသည််။ ဥပဒေ�ေ၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�မှုုကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုု အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအတွွက််သာာ ကန့််�သတ််ထားး�ခြ�င်းး� မပြု�ုရပါါ၊ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� အခြား��း ဘေး�းဖယ််ထားး�ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့််� မတူူညီီသော�ာရှုုထော�ာင့််�ကိုု� တရား�းရုံးး��သို့့�� ဆော�ာင််ယူူပေး�းသည််။ ဤအချျက််

မှာာ� ပဋိိပက္ခခလွွန်် လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် သို့့��မဟုုတ်် တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ
ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုအပြီး�း�တွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််� မှှန််ကန််သည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််မှုု ရရှိစေ���ေရန််နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကဏ္ဍ
အစိိတ််အပိုု�င်းး� အားး�လုံးး��တွွင်် အခြား��းသူူများ��းနှှင့့်� တန်းး�တူူပါါဝင််ခွွင့််�ရရှိရေး���း�တို့့��ကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူ

ပြု�ုသည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍ ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် အမည််စာာရင်းး� တင််သွွင်းး�ခံံရသူူနှှင့််� ခန့််�အပ််ခံံရ

သူူတို့့�၏ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််နိုု�င််စရာာရှိိ�ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အမည််စာာရင်းး�သွွင်းး�ရန်် အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�မီီသော�ာ
ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ၍ မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုတည်းး�မှှ ရှာာ�ဖွေ�ေလျှှင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြာ�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ၎င်းး�
တို့့�� နှှစ််သက််သလိုု� တစ််ဖက််သတ်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််စရာာရှိိ�၍ မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုထက််ပိုု�၍ ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ပါါက ပိုု�၍ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

တရား�းသူူကြီး�း�များ��း အမည််စာာရင်းး� တင််သွွင်းး�ပေး�းနိုု�င််သော�ာ ဘက််မလိုု�က််သည့့်� တရား�းရေး�း ကော်�်�မရှှင်် သို့့��မဟုုတ်် ကော်�်�မတီီတစ််ရပ််ရှိိ�
ပါါက တရား�းစီီရင််ရေး�းဘက််မှှ ရာာထူးး�များ��းအတွွက်် စဉ်းး�စား�းပေး�းစရာာ လူူအမျိုး�း��အစား�း ပိုု�များ��းပါါလိိမ့််�မည််။ ဤကော်�်�မရှှင််သည်် နိုု�င််ငံံ

တစ််နိုု�င််ငံံ၏ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း� တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု (တရား�းစီီရင််ရေး�း၊ တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ရှေ့�့�နေ�များ��း၊ ပညာာရှှင််များ��း၊ ပြ�ည််သူ့့�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��ဝင််များ��း၊ စသည််တို့့��အပြ�င််) တို့့��

ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အမြ�င့််�ဆုံးး��တရား�းရုံးး��တွွင်် ခန့််�အပ််ရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

အော�ာက််တရား�းရုံးး��များ��းတွွင်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအဖြ�စ်် အမှုုထမ်းး�ရန််နှှင့််� အမှုုထမ်းး�မှှတ််တမ်းး�တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�
များ��း ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပဒေ�ေအသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်် လုုပ််သက််ဝါါရင့့်�မှုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ခုံံ�ရုံးး��သို့့�� ခေါ်�်ယူူ
ခြ�င်းး�သည်် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ဤအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ခွွင့််�မရခဲ့့�သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ထိိခိုု�က််စေ�

နိုု�င််သည််။ ဤအကြော��ာ�င်းး�နှှင့့်�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�ရန်် မေး�းခွွန်းး� ၄ မှှ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု တိုု�က််ဖျျက််ပိုု�င််ခွွင့့်� (အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််�

ရည််ရွွယ််ချျက််ဆိုု�င််ရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု) နှှင့််� အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့့်� သာာမန််တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု� အသေး�း�စိိတ််သိိရှိိ�ရန်် အခန်းး� ၃ မှှ

အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� ကြ�ည့့်�ပါါ။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၈၂(၆)၊

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

၁၉၇(၁) နှှင့််�

၂၀၀၉

၂၀၆(၅)

အပိုု�ဒ်် ၁၈၂

၆။ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််၏ တရား�းသူူကြီး�း�ဖြ�စ််လာာရန််အတွွက််
အော�ာက််ပါါလိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီရမည်် -

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အထွေထွေ��ေ���
လိုု�အပ််ချျက််များ��း ပြ�ည့််�မီီခြ�င်းး�၊ အသက််သုံးး��ဆယ််ပြ�ည့့်�ခြ�င်းး�၊
ဥပဒေ�ေဘွဲ့့�� ရရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�

ရိုးး��သားး�စွာာ�နှှင့့်� ကျျင့််�ဝတ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�ရှိိ� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ရှေ့�့�နေ�

အဖြ�စ်် အမှုုလိုု�က််ဖူးး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တက္ကကသိုု�လ််ပါါမော�ာက္ခခအဖြ�စ််
ရှှစ််နှှစ််ကြာ�ာ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ဖူးး�ခြ�င်းး�၊ တရား�းသူူကြီး�း�
ကော�ာင််စီီမှှ ထုုတ််ပယ််ပိိတ််ပင််မှုု မခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး� စသည််တို့့��

ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််အော�ာက််တွွင်် ဌာာနေ�

တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််မှှ တရား�းသူူကြီး�း�
တစ််ဦးးအတွွက််
အရည််အချျင်းး�များ��းကိုု�
အကဲဲဖြ�တ််ရာာတွွင်် ‘ဌာာနေ�
တိုု�င််ရင်းး� အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��’
(ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��း တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််) မှှ
အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�တွွက််ချျက််ရန််
လိုု�အပ််သည််

အာာဏာာပိုု�င််တစ််ဦးးအနေ�ေဖြ�င့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� သမာာသမတ််
ကျျမှုု အဆုံးး��အဖြ�တ််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမည််။

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့််� သာာမန််

အပိုု�ဒ်် ၁၉၇

၁။ ဗဟိုု�အမျိုး�း��သားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��
တော်�်�တွွင်် သာာမန််စနစ််နှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� စနစ််မှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ပါါဝင််သည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�း စနစ််နှှစ််ခုု
လုံးး��မှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုဖြ�င့််�
‘သာာတူူညီီမျှှမှုု’ ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍
တရား�းရုံးး��၏ ပေါ�ါင်းး�စပ််ဖွဲ့့��စည်းး�
မှုုကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�သည််

အပိုု�ဒ်် ၂၀၆

၅။ ဌာာနဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေပြု�ုစည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနဆိုု�င််ရာာ
ကော�ာင််စီီများ��းသည်် ဌာာနဆိုု�င််ရာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� တရား�းရုံးး��များ��း၏
မဲဲပေး�းအဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးးစီီအတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�စာာရင်းး�
ကိုု� ၎င်းး�တို့့��အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�မဲဲဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််ရမည််။

အော�ာက််လွှှတ််တော်�်� (Camara de Diputados) သည်် ဌာာန

ဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� တရား�းရုံးး��များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းစာာရင်းး�မှှ

ဌာာနေ�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ
တရား�းရုံးး��များ��းတွွင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရေး�းကိုု� တော�ာင်းး�
ဆိုု�သည််

ပါါ၀င််သည့််� အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�မဲဲဖြ�င့််� ရွေး�း�ကော�ာက််

တင််မြှော��ာ�က််ခံံရပြီး�း� ယင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််များ��းထဲဲမှှ အနည်းး�ဆုံးး��တစ််ဦးး

သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ကျေး�း�လက််ဇာာတိိ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အာာမခံံပေး�းရမည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာသည်် ပြ�ည််သူူတစ််ရပ််လုံးး��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တွွင်် ထင််ဟပ််စေ�ရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ထားး�သည််။

နိုု�င််ငံံတော်�်�လူူဦးးရေ�၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

တရား�းရေး�းအဖွဲ့့��များ��းတွွင်် လူူသစ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ရာာထူးး�ခန့််�အပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� ထင််ဟပ််သင့််�ပြီး�း�

၂၀၀၅

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ၊

လူူမျိုး�း��စုုမျှှတမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််

လူူမျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� ကျားး��မရေး�း�ရာာ မျှှတမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၏

(အချိုး�း��အစား�းအတိိအကျျ

အလေး�း�ထားး�မှုုကိုု� လိုု�က််နာာရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း�) လူူသစ််ခေါ်�်ယူူ

ဥပဒေ�ေအရာာရှိိ�များ��းတွွင်် ဟူူတူူလူူမျိုး�း�� ၆၀% အများ��းဆုံးး��နှှင့််� တွွတ််

ခြ�င်းး�နှှင့််� ရာာထူးး�ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�

စီီလူူမျိုး�း�� ၄၀% အများ��းဆုံးး�� ပါါဝင််သည််။ အမျိုး�း��သမီးး� အနည်းး�ဆုံးး��

များ��း ပြု�ုလုုပ််ရမည််ဟုု

၃၀% အတွွက်် အာာမခံံမှုုရှိိ�သည််။

သတ််မှှတ််သည််

ဘူူရွွန််ဒီီ

အပိုု�ဒ်် ၂၁၃
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တော�ာင််အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၁၇၄(၂)

ရိိက ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၂။ တော�ာင််အာာဖရိိက တရား�းရေး�းအရာာရှိိ�များ��းကိုု� ခန့််�အပ််သည့််�
အခါါတွွင်် လူူမျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� ကျားး��၊ မ အသွွင််အပြ�င််ကိုု� ကျျယ််

ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ထင််ဟပ််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� တရား�းစီီရင််ရေး�း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒ 

ဌာာနက ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။

၁၉၉၆

တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ခန့််�အပ််
ရာာတွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််

၁။ တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််တွွင်် တရား�းရေး�းဝန််ကြီး�း�မှှ

တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ခန့််�အပ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သဘာာပတိိအဖြ�စ်် တရား�းသူူကြီး�း�ချုု�ပ််၊ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ခြ�င်းး�နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ကော်�်�မရှှင်် ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််� ကော�ာင််စီီက ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ မယ််ဗာာ

အတွွက်် တရား�းစီီရင််ရေး�း

၁၉၈၀

တူူမော်�်�ရီီကော�ာင််စီီ အကြီး�း�အကဲဲများ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးတို့့��

ဝန််ဆော�ာင််မှုုကော်�်�မရှှင််တွွင််

ပါါဝင််ရမည််။

ဌာာနေ� မယ််ဗာာတူူမော်�်�ရီီ

ဗနွား��းတူူ 

အပိုု�ဒ်် ၄၈(၁)

ကော�ာင််စီီမှှ အာာမခံံထားး�သော�ာ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််ပါါ၀င််သည််
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုုင််ငံ
� ံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

၁၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�ရာာထူးး�များ��း၊ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� တပ််မတော်��်�တို့့��တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ပါါဝင််လာာအော�ာင်် စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊
ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အာာမခံံချျက််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဆင််ပြေ�ေ ချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�း
ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု� ထင််ဟပ််သင့််�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�သည််။ တစ််ခါါတရံံ

လွှှတ််တော်�်�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် ထိုု�အချျက််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော်�်�လည်းး� (မေး�းခွွန်းး�

၁၄ တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််) အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မှာာ� အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတွွင်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််သော�ာ၊ အရပ််ဘက််ဝန််ထမ်းး�

ရာာထူးး�များ��းတွွင်် ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�ခံံရသည့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရတာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ

သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��များ��း (ဥပမာာ - စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််များ��း) ကိုု�ပါါ ပါါဝင််စေ�သင့့်�

သည််။ ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကျော�ာ�ရိုးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� အပြ�န််အလှှန််ဆက််ဆံံကာာ အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာတွွင််လည်းး� တာာဝန််ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အနည်းး�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့့်� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� တန််ဖိုးး��ထားး�

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ရာာထူးး�ခန့််�အပ််မှုုများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမည််ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ဖော်�်�ပြ�မှုုပုံံ�စံံသည်် ရာာထူးး�ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လူူသစ််ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ

စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််အကဲဲဖြ�တ််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အရည််အချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု�သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််သည့််� စံံနှုုန်းး�

များ��းသည်် ဘက််မလိုု�က််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သော်�်�လည်းး� သမိုု�င်းး�ဝင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘေး�းဖယ််ထားး�ခြ�င်းး� ခံံရမှုုများ��းကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�

ခဲ့့�ရသည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််။ (မေး�းခွွန်းး� ၅ နှှင့််� အခန်းး� ၃ - အဓိိကစကားး�ရပ််များ��းနှှင့််�

သဘော�ာ�တရား�းများ��း အခန်းး�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည့့်�) အလုံးး��စုံံ�တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��း အခြေ�ေ�ခံံမူူသည််လည်းး� ဤ
နေ�ရာာတွွင်် အကျုံးး���ဝင််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO
ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�
၁၆၉
၁၉၈၉

အပိုု�ဒ်် ၆(၁ခ)

၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျရာာတွွင်် ...

(ခ) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� မူူဝါါဒများ��းနှှင့််�

စီီမံံကိိန်းး�များ��းအတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှိိ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အလွှာာ�အသီးး�သီးး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ
လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး�� အခြား��း နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််�

တန်းး�တူူ လွွတ််လပ််စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် နည်းး�လမ်းး�များ��း
ချျမှှတ််ပေး�းရမည််။
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လွွတ််လပ််၍ မျှှမျှှတတ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခွွင့််�သည််
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
နှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံမဟုုတ််
သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထံံ
ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� သက််ရော�ာက််
စေ�သည််ဟုုဆိုု�သည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��း၊ ရပ််ရွာာ�များ��း၊ ဌာာနေ�

ဥပဒေ�ေအရ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့််� ဒေ�သများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

တရား�းဝင်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��း၊

အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

၂၀၀၈

ကြေ��ညာာချျက််များ��း နှှင့််� အခြား��း နိုု�င််ငံံတကာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�

ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဌာာနေ�

များ��း၊ အော�ာက််ပါါ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�အညီီ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� အာာမခံံသည််။

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုကိုု� အာာမခံံ

...

သည််

အီီကွေဒေါ�ါ��� 

အပိုု�ဒ်် ၅၇

(၁၆) ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်� စပ််ဆိုု�င််သည့့်� အများ��းဆိုု�င််မူူဝါါဒများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ရန််
သာာမက နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လျာာ�ထားး�ချျက််များ��းနှှင့့်� စီီမံံကိိန်းး�များ��း
တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ရေး�းဆွဲဲ�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် ဥပဒေ�ေအရ တည််ထော�ာင််ထားး�သည့့်� တရား�းဝင််အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းမှှ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််။

၁။ နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�အတွွက်် အလုုပ််အကိုု�င်် သို့့��မဟုုတ််

နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�ဘဲဲ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နိုု�င််ငံံတော်�်� လက််အော�ာက််ရှိိ� ရုံးး��တစ််ခုုခုုသို့့�� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး� တန်းး�တူူညီီမျှှအခွွင့််�အရေး�း� ရှိိ�

အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိစေ���ေရေး�းကိုု�

၁၉၄၉

စေ�ရမည််။

အာာမခံံသော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရ

၂။ မည််သည့့်�နိုု�င််ငံံသားး�မဆိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�လက််အော�ာက််ရှိိ� မည််သ

ခန့််�အပ််မှုုတွွင်် ခိုု�င််မာာသော�ာ

ည့့်� အလုုပ််အကိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့့်�ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�တွွင််မဆိုု�

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုရှိစေ���ေရန််

ဘာာသာာရေး�း၊ လူူမျိုး�း��၊ ဇာာတ််၊ လိိင််၊ မျိုး�း��ရိုးး��ဇာာတိိ၊ မွေး�း�ရပ််မြေ�ေ၊

အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ု

နေ�ထိုု�င််ရာာအရပ်် သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့့်�အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ကြော��ာင့့်�မ

ပေး�းသည််

အိိန္ဒိိ�ယ 

အပိုု�ဒ်် ၁၆

ဆိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေအတွွင်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရ၏ လက််အော�ာက််ခံံရုံးး��သို့့�� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ရာာထူးး�ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ရပ််ကိုု�
လွှှတ််တော်�်�မှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�အားး� ဤအပိုု�ဒ််ရှိိ� မည််သည့့်�အရာာက
မျှှ တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။ မည််သည့််�ဥပဒေ�ေမှှ တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််
ခြ�င်းး�မပြု�ုရ။
...
၄က။ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ နိုု�င််ငံံတော်�်�လက််အော�ာက််ရှိိ� မည််သည့့်�ရာာထူးး�
နေ�ရာာများ��းအတွွက််မဆိုု� တာာဝန််ခန့့်�ထားး�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််၌ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�
လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ ဇာာတ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် လျာာ�ထားး�ချျက််ပါါ မျိုး�း��
နွွယ််စုုများ��းကိုု� ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် အထူးး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ရပ််
ရပ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဤအပိုု�ဒ််ရှိိ� မည််သည့့်�အရာာကမျှှ
တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
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နီီပေါ�ါ

အပိုု�ဒ်် ၂၆၇(၃)

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၂၈၅(၂)

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

အပိုု�ဒ်် ၂၆၇

၃။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ဒါါလစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၊ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ ကက််စ််အာာယာာ၊ မာာဒီီစီီ၊ သာာရူးး�၊ ပီီခါါ
ဒါါ လူူတန်းး�စား�းနှှင့််� နော�ာက််ကျသော��ာ�ဒေ�သမှှ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း နီီ

၂၀၁၅

ပေါ�ါစစ််တပ််တွွင်းး�သို့့�� ဝင််ခွွင့််�ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ပါါဝင််မှုု

ဆိုု�င််ရာာမူူများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အာာမခံံရ
မည််။

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� ပါါဝင််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�
စစ််တပ််တွွင်် ကျျင့််�သုံးး��ပြီး�း�
အရပ််ဘက််ဝန််ထမ်းး�
ခေါ်�်ယူူခန့့်�ထားး�ခြ�င်းး�တွွင််
အချိုး�း��ကျျပါါဝင််မှုုရှိိ�သည််

အပိုု�ဒ်် ၂၈၅

၂။ ဖက််ဒရယ်် အရပ််ဘက််လုုပ််ငန်းး� တာာဝန််များ��းရှိိ� ရာာထူးး�များ��း

နှှင့််� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ တာာဝန််များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� ခန့််�အပ််ရာာတွွင််
အကျိိ�တ််အနယ်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််ဖြေ�ေဆိုု�သော�ာ စာာမေး�းပွဲဲ�စနစ််ကိုု�

ကျျင့််�သုံးး��ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�ပြီး�း� အချိုး�း��ကျျပါါဝင််မှုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ
စေ�ရမည််။
ကနေ�ေဒါါ၊

အပိုု�ဒ်် ၃(၁)

အပိုု�ဒ်် ၃

နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ်် ခန့််�အပ််

ကနေ�ေဒါါ

နှှင့််� ၇

၁။ ဤအက််ဥပဒေ�ေပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််အားး�လုံးး��အတွွက်် ခွဲဲ�ခြား��း

ခြ�င်းး�တွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�

လူ့့�အခွွင့််� 

ဆက််ဆံံမှုု မပြု�ုလုုပ််ရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံများ��းမှာာ�

ကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�သည််။

အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ 

လူူမျိုး�း��၊ သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အက််ဥပဒေ�ေ 

ဇာာတိိ၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ ဘာာသာာရေး�း၊ အသက််၊ လိိင််၊ လိိင််စိိတ််

၁၉၇၇

တိိမ်းး�ညွွတ််မှုု၊ အိိမ််ထော�ာင််ရေး�း၊ မိိသားး�စုုအခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ မသန််စွွမ်းး�
မှုုနှှင့််� ပြ�စ််မှုုတစ််ခုုအတွွက်် ပြ�စ််မှုုထင််ရှား��းစီီရင််ခြ�င်းး�ခံံရပြီး�း�
ပြ�စ််ဒဏ််မှှ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ပြီး�း�ဖြ�စ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၇
၇။ ဤသည််မှာာ� တိုု�က််ရိုု�က််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
သွွယ််ဝိုု�က််၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််၊
(က) မည််သူ့့�ကိုု�မျှှ အလုုပ််ခန့််�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဆက််လက််
ခန့််�ထားး�ရန်် ငြ�င်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
(ခ) အလုုပ််ခန့််�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� အလုုပ််သမား�း
တစ််ဦးးဦးးကိုု� တားး�မြ�စ််ချျက််ပါါ အခြေ�ေ�ခံံ တစ််ချျက််ချျက််ဖြ�င့််� တစ််
မျိုး�း�� တစ််ဘာာသာာ ချိုး�း��နှိိ�မ််ဆက််ဆံံခြ�င်းး�
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။

145

၆။  မြေ�ေယာာ၊
ပိုု�င််နက်် နယ််မြေ�ေနှှင့််� 
သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ 
အခွွင့််�အရေး�းများ�း�
မေး�းခွွန်းး� ၁၈ - ၂၀
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မြေ�ေယာာ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုုင််ရာ
� ာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�

၁၈
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် မြေ�ေယာာများ��းနှှင့််� နယ််မြေ�ေများ��းအားး� စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� 
အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းထံံမှှ မြေ�ေကိုု� အတင်းး� အဓမ္မမ သိိမ်းး�ယူူ
ခြ�င်းး� အတွွက်် ကြီး�း�လေး�းသော�ာ ပြ�စ််ဒဏ််များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေအကြား�း�မှှ အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါ
သလားး�။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေနှှင့််� အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံအများ��းအပြား�း�၏ ဥပဒေ�ေ စနစ််များ��း၌

ပါါဝင််သည့််� ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််� ဆင််တူူသော်�်�လည်းး� ထိုု�ထက််များ��းစွာာ� ကျျယ််ပြ�န့််�လေး�းနက််သည််။ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��မြေ�ေအကြား�း�မှှ အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ နှှင့််� UNDRIP တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ကာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းထားး�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေများ��းအားး� ကာာကွွယ််ခွွင့််�၊ ထိုု�

မြေ�ေများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��း သတ််မှှတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အခြား��း မြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�သည်် အားး�လုံးး��အပြ�န််အလှှန််ဆက််နွှှယ််နေ�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

အမေ�ေရိိကတိုု�က််လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တရား�းရုံးး��က ဤသို့့�� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည်် - ‘ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေနှှင့််� ဆက််နွှှယ််မှုုများ��းသည်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး� တို့့��နှှင့််�သာာ ဆက််နွှှယ််နေ�

ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေ�အတိုု�င်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ နော�ာင််မျိုး�း��ဆက််များ��း အတွွက်် လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းရန််ဖြ�စ််လျှှင််ပင််

၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ ခံံစား�းရယူူပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ အင်္ဂါါ��ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််’ (အမေ�ေရိိကတိုု�က််

လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တရား�းရုံးး�� ၂၀၀၁၊ အပိုု�ဒ်် ၁၄၉)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဝိသေ��ေသ နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တို့့�နှှင့််� နက််ရှိုုင်းး�စွာာ� ဆက််နွှှယ််နေ�သည်် (မေး�းခွွန်းး� ၇ နှှင့််� ၂၁ ကိုု�

ကြ�ည့််�ပါါ)။ မြေ�ေဟူူသည််မှာာ� အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ၏ သင်္ကေ�ေ�တတစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််မူူ ထိုု�ထက််

များ��းစွာာ�ပိုု�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� အကြီး�း�မား�းဆုံးး�� အခက််အခဲဲများ��းအနက်် အချို့့���မှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေ
များ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းကြော��ာင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ ဖိိအားး�များ��းပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််

ပိုု�င်် မြေ�ေများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ တည််တံ့့�နိုု�င််စွွမ်းး�အပြ�င်် တစ််မူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအဖြ�စ်် ဆက််လက််တည််ရှိိ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� နက််နဲဲရှုုပ််ထွေး�း�
စွာာ� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။

အခြား��းဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုတွွင်် အမေ�ေရိိကတိုု�က််လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တရား�းရုံးး��က ဤသို့့�� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�သည်် -‘ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�ဝင််များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုသည်် တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု နည်းး�ဟန််၊ လော�ာကအားး� ရှုုမြ�င််ခြ�င်းး�

နှှင့််� ဝင််ရော�ာက််ပါါဝင််ခြ�င်းး�နည်းး�ဟန််တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ကာာ ဤယဉ််ကျေး�း�မှုု အတွွက်် စမှှတ််အနေ�ေဖြ�င့််� သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််မှာာ� ၎င်းး�
တို့့��၏ ရိုးး��ရာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့််� နီးး�စပ််စွာာ� ဆက််နွှှယ််မှုုဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�သို့့�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�မှာာ� အဆိုု�ပါါတို့့��သည််

၎င်းး�တို့့��အသက််ရှှင််နေ�ထိုု�င််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အဓိိကနည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး� သက််သက််ကြော��ာင့််�သာာ မဟုုတ််ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ လော�ာကရှုုမြ�င််
ပုံံ�၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသတို့့��၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ပါါဝင််နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််’ (၂၀၀၆၊

အပိုု�ဒ်် ၁၁၈)။ ဆက််လက််၍ တရား�းရုံးး��က ဤယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အရှိိ�တရား�း၏ လက််တွေ့�့�သက််ရော�ာက််မှုုအကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် -

၁၂၀။ အလားး�တူူပင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုတို့့�နှှင့််� ပတ််သက််လာာပါါက ဘုံံ�

နား�းလည််မှုု ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသည်် ‘လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််အပေါ်�်� အမှီီ�ပြု�ုခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ အုုပ််စုုနှှင့််� ၎င်းး�၏

အသိုု�က််အဝန်းး�ပေါ်�် တည််မှီီ�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််’ ဟူူသော�ာ ဘုံံ�သဘော�ာ�ပေါ�ါက်် နား�းလည််မှုု ရှိိ�ကြ�သည််ဟုု ဤတရား�းရုံးး��က ယူူဆ

သည််။ ဤပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၊ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အယူူအဆသည်် ပုံံ�မှှန်် အများ��းလက််ခံံထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တရား�းနှှင့််�

အမြဲ�ဲတစေ�ေ ကိုု�က််ညီီခြ�င်းး� ရှိိ�မည််မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အမေ�ေရိိကန််ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ အပိုု�ဒ်် ၂၁ အရ ၎င်းး�ကိုု�လည်းး� တန်းး�တူူ
ညီီမျှှ ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သည််…

၁၂၈။ အော�ာက််ပါါသုံးး��သပ််ချျက််များ��းကိုု� အရှေ့�့��တွွင််ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည်် - ၁) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေများ��းအားး� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ကပေး�း�အပ််သည့််� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�

အပြ�ည့််�အဝပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစာာချုု�ပ််နှှင့််� ထပ််တူူညီီသည််၊ ၂) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််

မှုုအတွွက်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစာာချုု�ပ််နှှင့််� တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ ၃) မိိမိိတို့့��၏ ရိုးး��ရာာ
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အစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ မြေ�ေများ��းပေါ်�်မှှ ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််မဟုုတ််ဘဲဲ စွွန့််�ခွာာ�ခဲ့့�ရသည့််� သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရ

သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုုဝင််များ��းသည်် တရား�းဝင်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစာာချုု�ပ််မရှိိ�လျှှင််ပင်် ၎င်းး�မြေ�ေများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််
သည့််� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဤသည််မှာာ� အဆိုု�ပါါမြေ�ေများ��းကိုု� တတိိယပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းထံံသို့့�
သဘော�ာ�ရိုးး��ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ပြီး�း�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက ဖြ�စ််သည််၊ ၄) မိိမိိတို့့��၏မြေ�ေများ��းကိုု� ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််

မဟုုတ််ဘဲဲ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုုဝင််များ��းသည်် အဆိုု�ပါါမြေ�ေများ��းကိုု� အပြ�စ််ကင်းး�စင််
သော�ာ တတိိယပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းထံံသို့့� ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါက အဆိုု�ပါါမြေ�ေများ��းအတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ
ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် အကျျယ််အဝန်းး�နှှင့််� အရည််အသွေး�း��တူူညီီသော�ာ အခြား��းမြေ�ေများ��းကိုု� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရသော်��်� မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ မြေ�ေယာာနစ််နာာကြေး��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��း ရရှိရေး���း�အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ်် မဟုုတ််ပေ�။ (အမေ�ေရိိကတိုု�က််လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တရား�းရုံးး��
၂၀၀၆)။

ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာ

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က ပေး�းအပ််သည့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့််� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� ကျော်�်��
လွွန််ရှုုမြ�င််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််�အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ဆိုု�င််ရာာ စံံ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��းအကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေယာာ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီသော�ာ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု�
အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရာာတွွင််

အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ဤမြေ�ေများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၌ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� (စာာချုု�ပ််ဖြ�င့််�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�) ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�သင့််�သည််။ မြေ�ေယာာ၊

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း ဆိုု�င််ရာာ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််မှုုမရှိိ�

သည့််� နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ထပ််တူူညီီသည််။ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််
မှုု၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းကိုု� တတ််နိုု�င််သမျှှ အတိုု�င်းး�အတာာ
အထိိ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းသင့််�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� နည်းး�တူူစွာာ�ပင်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဘိုးး��စဉ်် ဘော�ာင််

ဆက်် ပိုု�င််မြေ�ေများ��းနှှင့််� ဆက််စပ််၍ စဉ်းး�စား�းသင့််�သည်် (မေး�းခွွန်းး� ၈ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ မြေ�ေစုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် အလွွန််အရေး�း�ပါါပြီး�း� ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််ပိုု�င််မြေ�ေများ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက်် နယ််မြေ�ေများ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�

လည်းး� ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။ စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ� တည််ဆော�ာက််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတ အသုံးး��ချရေး��း� စီီမံံချျက််များ��းအတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ််ဝေ�မျှှခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� အပါါအဝင်် အခြား��းအခွွင့််�

အရေး�း�များ��းအားး� အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�နိုု�င််ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံတစ််ရပ််ကိုု�လည်းး� ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််သည်် (မေး�းခွွန်းး� ၁၉ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။
ထို့့��အပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေနှှင့််� အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုရှိိ�သည့််�အလျော��ာ�က်် အတင်းး�အဓမ္မမ

နှှင််ထုုတ််ခြ�င်းး�ခံံရပါါက သာာမန််ထက််များ��းစွာာ�ပိုု�၍ ခံံစား�းရတတ််သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�

တို့့��၏မြေ�ေများ��းမှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ပြု�ုပါါက ထိုု�အတွွက်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ပြ�ရှှင်းး�လင်းး�ရန်် အလေး�း�အနက််တာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး� သတ််မှှတ််ရန််

ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သင့််�သည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််အရ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�သင့််�လျော်�်��မှုုရှိိ�စွာာ�
ဖြ�င့််� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက ဖယ််ရှား��းခံံရသည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် မျှှတစွာာ� နစ််နာာကြေး��းပေး�းသင့််�သည််။

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� UNDRIP တွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� သမိုု�င်းး�အရ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ တပ််ဖွဲ့့��များ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၏ သဘော�ာ�တူူခွွင့််�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲဲ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�၊
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ ရှိိ�သည််။ ဤသည််ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မြေ�ေ
များ��း၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� နား�းလည််ခြ�င်းး�ဟူူသည့််� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ကိုု� ထင််ဟပ််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေ�

ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ UNDRIP တွွင်် ‘၁။ သင့််�လျော်�်��သည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုအကျိုးး���ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််တစ််စုံံ�တစ််ရာာမရှိိ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ််

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လွွတ််လပ််စွာာ� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� စစ််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� စစ််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု� အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�
တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� သင့််�လျော်�်��သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််’ ဟုု

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇၊ အပိုု�ဒ်် ၃၀)။ ဤအချျက််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််
မှုု အများ��းအပြား�း�မရှိသော်����်�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
စီးး�ပွား��းရေး�း၊

အပိုု�င်းး� ၂ င၊

လူူမှုုရေး�းနှှင့််� 

အပိုု�ဒ်် ၇၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၃၆

အခွွင့််�အရေး�း�

ထို့့��ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဘုံံ�မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််�
သယံံဇာာတများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�း

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ထိိန်းး�ကွွပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် အစီီအမံံများ��း

များ��းဆိုု�င််ရာာ

မပျျက််မကွွက်် ချျမှှတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အကြော��ာ�င်းး�ချျင်းး�

ကော်�်�မတီီ၊

ရာာကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�သိိရှိိ�နား�းလည််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ လွွတ််လပ််သော�ာ

အထွေထွေ��ေ��� 

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�
နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအကြား�း�
ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

စိိတ််ဆန္ဒဒဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� မတော��ာင်းး�ခံံဘဲဲ အခြား��းတစ််

မှှတ််ချျက််

နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ရယူူနေ�ထိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�

အမှှတ်် ၂၁

သည့််� မြေ�ေများ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း ရှိိ�ပါါက ၎င်းး�တို့့��ကိုု�

ဒီီဇင််ဘာာ ၂၁၊

ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ရန််အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််သည််။

၂၀၀၉

ILO

အပိုု�ဒ်် ၁၃ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၁၃

မြေ�ေနှှင့််� နယ််မြေ�ေ ပိုု�င််နက််

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

၁၄

၁။ ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ ယခုုအပိုု�င်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

များ��းသည်် ဌာာနေ�

၁၆၉

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း

၁၉၈၉

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသည့််� သို့့��မဟုုတ််

အတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ပါါခြ�င်းး�

အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ််

ကိုု� အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် သင့််�လျော်�်��သလိုု� ၎င်းး�နှှစ််မျိုး�း��

လေး�းစား�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ မြေ�ေ

စလုံးး��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� တည််ရှိိ�သည့််� အထူးး�

များ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရရှိိ�ရန််

ဆက််နွှှယ််မှုုသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ

လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�

စံံတန််ဖိုးး��များ��းအတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရ

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�အတွွက််

မည််။

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�

၂။ အပိုု�ဒ်် ၁၅ နှှင့််� ၁၆ တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ‘မြေ�ေ’ ဟူူသည့််�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�

စကားး�ရပ််တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း နေ�ထိုု�င််အသုံးး��ချျသည့််�

သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�သည််

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ဒေ�သနေ�ေရာာများ��း
အားး�လုံးး�� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ပါါဝင််သော�ာ နယ််နိိမိိတ််များ��းဟူူသည့််�
သဘော�ာ�တရား�းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပါါဝင််စေ�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၄
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ
နေ�ထိုု�င််သော�ာ မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� ပိုု�င််ရှှင််ဖြ�စ််ခွွင့််� နှှင့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�တို့့�
အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းရမည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း သီးး�သန့််�အခြေ�ေ�ချျ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး�
ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရအသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု သို့့��မဟုုတ််
ရိုးး��ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရန််
ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် အသုံးး��ပြု�ုလာာသော�ာ မြေ�ေများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ု
ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် အစီီအမံံများ��း ထားး�ရှိိ�ရမည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� ခြေ�ေသလုံးး��အိိမ််တိုု�င်် လှှည့််�လည််နေ�ထိုု�င််သူူများ��းနှှင့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�တော�ာင််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��သူူများ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််
ကိုု� ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းရမည််။
၂။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ရိုးး��ရာာ
အစဉ််အလာာအရ အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ မြေ�ေများ��းအားး�
အတည််ပြု�ုသတ််မှှတ််ပေး�းရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ထိုု�မြေ�ေများ��းအပေါ်�်�
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ပိုု�င််ရှှင််ဖြ�စ််ခွွင့််�နှှင့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အားး� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကာာကွွယ််
ပေး�းရန််အတွွက်် အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည််များ��းကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�တရား�းဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��း
ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သည့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ထားး�ရမည််။
UNDRIP
၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၂၅ - ၂၉

အပိုု�ဒ်် ၂၅ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာ

အစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဟန််
ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ချျရယူူကာာ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််

နယ််မြေ�ေများ��း၊ ရေ�ပြ�င််များ��းနှှင့််� ကမ်းး�ရိုးး��တမ်းး� ပင််လယ််ပြ�င််များ��းနှှင့််�
အခြား��း သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အကြား�း�ရှိိ� တစ််မူူကွဲဲ�သော�ာ
ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ပိုု�မိုု�
ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဤအချျက််နှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ အနာာဂတ်် မျိုး�း��ဆက််များ��းအတွွက်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရ
မည့််� တာာဝန််များ��းကိုု�လည်းး� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��း၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ
ပိုု�င််ဆိုု�င််ပြီး�း� အခြေ�ေ�ချျ အသုံးး��ပြု�ု
ခဲ့့�သည့််� မြေ�ေများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��
အကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာ
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အပိုု�ဒ်် ၂၆

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာ

အစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ု

သော�ာ၊ အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အသုံးး��ချျခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ရယူူခဲ့့�
သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း၊ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာ

အစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ု
သော�ာ၊ အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� ရယူူခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််

နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ အသုံးး��ချျခွွင့််�၊
ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤမြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််�

သယံံဇာာတများ��းအားး� ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။ ဤသို့့��အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာတွွင််

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�
များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု စနစ််များ��းကိုု�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာစွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

အပိုု�ဒ်် ၂၇

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဥပဒေ�ေ
များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ၎င်းး�တို့့��

ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�
ဟန််ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ

များ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််နှှင့််� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််အတွွက်် မျှှတပြီး�း�
သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််ကာာ ဘက််လိုု�က််မှုုကင်းး�သော�ာ အားး�လုံးး��
လက််လှှမ်းး�မီီ၍ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််၍ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းသည်် ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�
သည််။
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များ��းအားး� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး� အတွွက်် ကျိုးး���
ကြော��ာင်းး�ပြ�ဆိုု�ရန်် သတ််မှှတ််
ချျက််ကိုု� မြှ�ှင့််�ထားး�ပြီး�း�
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းရန််လည်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၈

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ
ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ချျ

အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတ
များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��ထံံ ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််
သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� မဆော��ာင််ရွွက််ဘဲဲ

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ယူူဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းခဲ့့�ရပါါက အဆိုု�ပါါ

တို့့��ကိုု� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ရန််
မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက မျှှတလျော��ာ�က််ပတ််ပြီး�း� သာာတူူညီီမျှသော���ာ

နစ််နာာကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�
သည််။

၂။ သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းက လွွတ််လပ််သော�ာစိိတ််ဆန္ဒဒဖြ�င့််�

သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�မှှအပ နစ််နာာကြေး��း ပေး�းရာာတွွင််

အရည််အသွေး�း��၊ အရွွယ််အစား�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေသတ််မှှတ််ချျက််

အဆင့််�အတန်းး�တူူညီီသော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက်် နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််�

သယံံဇာာတများ��း ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နစ််နာာကြေး��းပေး�းအပ််
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသင့််�လျော်�်��သော�ာ ပြ�န််လည််ကုုစား�းပေး�း
ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၉

ထိိခိုု�က််အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုု�င််သော�ာ

နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ဌာာနေ�

သယံံဇာာတများ��း၏ ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ပိုု�င််နက်် နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး�

များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဆိုု�ပါါ

တားး�မြ�စ််သည််

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အတွွက််

အထော��ာက််အကူူပေး�းရေး�း အစီီအစဉ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကာာ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ�
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံ

ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််

နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� ထိိခိုု�က််အန္တတရာာယ်် ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော�ာ အရာာ

ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� သိုု�လှော�ာ�င််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရန််
အလို့့��ငှာာ� ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရ
မည််။

၃။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းအားး� စော�ာင့််�
ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ကုုသပေး�း�
ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ထိုု�သို့့�သော�ာအရာာပစ္စစည်းး�များ��းကြော��ာင့််�
ထိိခိုု�က််နစ််နာာခဲ့့�ရသည့််� လူူမျိုး�း��များ��းက ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကာာ

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� အစီီအစဉ််များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝ

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရေး�း အထော��ာက််အကူူပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် လိုု�အပ််ပါါက ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း
ကိုု� ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
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စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�အားး�

ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ

နား�း

ခွွင့််� ရှိိ�သည်် -

ပိုု�င််ဆိုု�င််အခြေ�ေ�ချျခြ�င်းး�အပေါ်�်�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

…

အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ အသိုု�က််အဝန်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၁၇…

ပိုု�င်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�

၁၉၉၄

… ၎င်းး�တို့့��အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ဥပဒေ�ေအရ တည််ရှိိ�မှုု၊ နှှင့််� ၎င်းး�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

အာာဂျျင််တီးး�

အပိုု�ဒ်် ၇၅(၁၇)

တို့့�� ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််အခြေ�ေ�ချျခဲ့့�သည့််� မြေ�ေများ��းကိုု�
ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�ပိုု�င်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််၊ နှှင့််� လူူသားး�များ��း အခြေ�ေ�ချျဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရန််
သင့််�လျော်�်��ပြီး�း� လုံံ�လော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� မြေ�ေများ��း လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််
ခြ�င်းး�ကိုု� ကြ�ပ််မတ််ရန််။
ဘရာာဇီးး�

အပိုု�ဒ်် ၂၃၁(၁)၊

အပိုု�ဒ်် ၂၃၁

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(၂) နှှင့််� (၅)

အင််ဒီးး�ယန်းး�များ��း၏ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း

အစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််

၁၉၈၈

အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ အခြေ�ေ�ချျပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�

သည့််�မြေ�ေများ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�

မြေ�ေများ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� မူူလ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

ဆိုု�ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ ‘အမြဲ�ဲတမ်းး�

လည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသည်် ဤမြေ�ေများ��း

ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု’ ကိုု� ကာာကွွယ််

ကိုု� နယ််နိိမိိတ််ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�

ပေး�းသည််၊ ဌာာနေ�

များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််နှှင့််� လေး�းစား�းမှုုရှိစေ���ေ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း

ရန််အလို့့��ငှာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။

အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��းမှှ

(၁) အင််ဒီးး�ယန်းး�များ��း ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာအရ အခြေ�ေ�ချျပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�

ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� အတွွက််

သည့််� မြေ�ေများ��းဟူူသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အသုံးး��ချျမှုုများ��း၊ ဓလေ့�့�

ကြီး�း�လေး�းသော�ာ

ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�တာာဝန််ကိုု�

အမြဲ�ဲတမ်းး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သည့််� မြေ�ေများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကုုန််

သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ထုုတ််လုုပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ု
သည့််� မြေ�ေများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကာာယစိိတ္တတသုုခ အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််
လိုု�အပ််သော�ာ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း
အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� အတွွက်် မဖြ�စ််မနေ�ေ လိုု�အပ််
သည့််� မြေ�ေများ��း၊ နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ မျိုး�း��ဆက််ပြ�န့််�ပွား��းခြ�င်းး� အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သည့််�
မြေ�ေများ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
(၂) အင််ဒီးး�ယန်းး�များ��း ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာအရ အခြေ�ေ�ချျ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�
သည့််� မြေ�ေများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� အမြဲ�ဲတမ်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ရန်် သတ််မှှတ််
ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််ကာာ အဆိုု�ပါါမြေ�ေနှှင့််� ၎င်းး�အပေါ်�်�၌ တည််ရှိနေ���ေသည့််�
မြ�စ််ချော�ာ�င်းး�၊ ကန််များ��းမှှ သယံံဇာာတများ��းကိုု� သီးး�သန့််� ခံံစား�းပိုု�င််
ခွွင့််� ရှိစေ���ေရမည််။
…
(၅) ၎င်းး�တို့့��အားး� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့််� ကပ််ဘေး�းကြီး�း� သို့့��မဟုုတ််
ကပ််ရော�ာဂါါ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာအတွွက်် လိုု�အပ််သဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�၌ ဆန္ဒဒခံံယူူပွဲဲ�
ကျျင်းး�ပ၍ လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှှအပ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုု
များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေများ��းမှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�ပြီး�း�
ထိုု�သို့့�လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ၌ နိုု�င််ငံံတော်�်� ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�တွွင််
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ပြီး�း�နော�ာက်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��
ပြီး�း�သည််နှှင့််� တစ််ပြို�ု�င််နက်် မည််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််ဖြ�စ််စေ�
ချျက််ချျင်းး� နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းရမည််။
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[အင််ဒီးး�ယန်းး�] ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု�

စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ စီီမံံတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�

ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�များ��းအားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�း ဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

ရော�ာင်းး�ချျမှုုကိုု�

၁၉၉၁

လိုု�က််နာာ၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ

ဘေး�းဆီးး�ရန််ကာာသော�ာ

များ��းအားး� နယ််နိိမိိတ်် ပိုု�င်းး�ခြား��းသတ််မှှတ််ရာာ၌ နိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရ

အစီီအမံံများ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကိုု�လံံဘီီယာာ

အပိုု�ဒ်် ၃၂၉

က ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
များ��း၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�တကွွ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ စီီမံံတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််၏
အစီီအစဉ််အတိုု�င်းး� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
ဤတွွင််အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဘေး�းဆီးး�ရန််ကာာ အစီီအမံံများ��းသည််
ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး� မပြု�ုပိုု�င််သော�ာ စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�
များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည််။
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု

မြေ�ေစုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နည်းး�ဟန််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန်် လုံံ�လော�ာက််

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကာာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သော�ာ အကျျယ််အဝန်းး�နှှင့််� အရည််အသွေး�း��ရှိိ�သည့််� မြေ�ေကိုု� အစုု

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််

၁၉၉၂

အဖွဲ့့��လိုု�က်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဤ

နယ််မြေ�ေများ��းအတွွက်် မြေ�ေခွွန််

မြေ�ေများ��း အခမဲ့့�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဤမြေ�ေများ��းကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�

ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�များ��း သတ််မှှတ််

ခြ�င်းး�၊ ပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််သိိမ်းး�ယူူရန််

သည််

ပါါရာာဂွေး�း�

အပိုု�ဒ်် ၆၄

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ စာာချုု�ပ််ဖြ�င့််� ဝတ္တတရား�းများ��းသတ််မှှတ််
ကာာ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန်် အာာမခံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အငှား��းချျခြ�င်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််

တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််၍မရဘဲဲ အလားး�တူူပင်် အခွွန််အခများ��း

နယ််မြေ�ေများ��းပေါ်�်တွွင်် အစိုးး��ရ

ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််�ရရှိိ�မည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

က စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�၍ လုုပ််ငန်းး�

အတိိအလင်းး� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��အားး� ၎င်းး�တို့့��

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််

နေ�ထိုု�င််ကျျက််စား�းရာာ ဒေ�သမှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ပြီး�း� ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််သည််။

လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏
မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််
နယ််မြေ�ေများ��းမှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�မ
ပြု�ုမီီ ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီ
မှုုကိုု� လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သည််

ကျေး�း�လက််နှှင့််� ဒေ�သခံံ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မြေ�ေ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�၊ အသိုု�က််အဝန်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�

ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�က

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�

ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ကြို�ု�တင််

၁၉၉၃

လွွတ််လပ််စွာာ� စီီမံံခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မူူ

တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််သည််

ပီီရူးး�

အပိုု�ဒ်် ၈၉

ဘော�ာင််အတွွင်းး�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
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ယူူဂန််ဒါါ

အပိုု�ဒ်် ၂၃၇(၃)

၃။ ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� မြေ�ေကိုု� အော�ာက််ပါါ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� (၄)

များ��းနှှင့််� အညီီ ပိုု�င််ဆိုု�င််နိုု�င််သည်် -

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

က။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�စနစ််၊

၁၉၉၅

ခ။ အမြဲ�ဲတမ်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််၊
ဂ။ မာာအီီလိုု�စနစ််၊
ဃ။ ငှား��းရမ်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််။
၄။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� အတည််ပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း�ပါါက က။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�စနစ််အရ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�သော�ာ ယူူဂန််ဒါါ
နိုု�င််ငံံသားး�များ��း အားး�လုံးး��သည်် ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�က ချျမှှတ််
ပေး�းသည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုလွှာာ�များ��းကိုု�
ရယူူနိုု�င််သည််၊
ခ။ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�စနစ််အရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ မြေ�ေများ��းကိုု� စာာရင်းး�
သွွင်းး�တင််ပြ�၍ အမြဲ�ဲတမ်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််အရ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည််။

အပိုု�ဒ်် ၇။ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််နယ််မြေ�ေများ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝ

ဌာာနေ�

- ICCs/IPs [ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသိုု�က််အဝန်းး�

သယံံဇာာတများ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��း/ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] ၏ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််နယ််မြေ�ေ

ဖော်�်�ထုုတ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��

လူူမျိုး�း��များ��း၏

များ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ််

ထံံမှှ အကျိုးး���အမြ�တ်် ခံံစား�းပိုု�င််

အခွွင့််�အရေး�း�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။ အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါ

ခွွင့််�၊ နှှင့််� နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

များ��းဆိုု�င််ရာာ 

တို့့�� ပါါဝင််သည်် -

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��

အက််ဥပဒေ�ေ

က) ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� - ICCs/IPs [ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က

၁၉၉၇

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း/ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] က ရိုးး��ရာာ

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� ပိုု�မိုု�

အစဉ််အလာာအရနှှင့််� အမှှန််တကယ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ

ကြီး�း�လေး�းသော�ာ

မြေ�ေများ��းနှှင့််� ရေ�ပြ�င််ထုုများ��း၊ အထွွတ််အမြ�တ်် နေ�ရာာများ��း၊ ရိုးး��ရာာ

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�တာာဝန််များ��း

အစဉ််အလာာအရ အမဲဲလိုု�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�

ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၇ နှှင့််� ၈

သည့််�နေ�ရာာများ��းနှှင့််� ဤနယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� မည််သည့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း

အချိိ�န််၌ဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််

အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေပေါ်�်

အော�ာင်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊

တွွင်် နေ�ထိုု�င််ခွွင့််�တို့့�

ခ) မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဖော်�်�ထုုတ််ပိုု�င််ခွွင့််�

အပါါအဝင်် ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််

- ဤအက််ဥပဒေ�ေပါါ အပိုု�ဒ်် ၅၆ နှှင့််�အညီီ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ

နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�

အခြေ�ေ�ချျသည့််�၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�၊ သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� မြေ�ေ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

များ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

မြေ�ေများ��းအားး� ကာာကွွယ််

ထိိန်းး�ကွွပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း အတွွင်းး�

ပေး�းသည််

ရှိိ� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�
နှှင့််� အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းအပေါ်�်� ရှိိ�သည့််�တာာဝန််များ��းကိုု�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ အဆိုု�ပါါနယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး�မှှ ရှာာ�ဖွေ�ေ တွေ့�့�
ရှိသော����ာ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
တို့့��မှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းအားး� ခံံစား�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဝေ�မျှှ
ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�
ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််�အညီီ ဂေ�ဟစနစ််နှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ဆိုု�င််ရာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ချျမှှတ််
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� သဘာာ
ဝသယံံဇာာတများ��း ရှာာ�ဖွေ�ေရာာ၌ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�သတ််
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မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် နယ််မြေ�ေ
များ��းအပေါ်�်� ရိုု�က််ခတ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� မည််
သည့််� အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိက စီီမံံချျက််မဆိုု�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တွွင်် အကြော��ာ�င်းး�
ချျင်းး�ရာာကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ကာာ အကြံ�ံပြု�ုချျက်် ဝင််ရော�ာက််ပေး�းနိုု�င််
သော�ာ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� စီီမံံ
ချျက််၏ အကျိုးး���ရလဒ််အဖြ�စ်် နယ််မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််မှုုရှိိ�
ပါါက မျှှတစွာာ� နစ််နာာကြေး��း ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နှှင့််� ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အားး� ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််ခြ�င်းး�၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ထိိပါးး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကြို�ု�တင််တားး�ဆီးး� ကာာကွွယ််ရန််အတွွက််
အစိုးး��ရက ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�း
ခြ�င်းး�အားး� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊
ဂ) ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� နေ�ထိုု�င််ခွွင့််� - ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ
အတွွင်းး� နေ�ထိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�မခံံရပိုု�င််ခွွင့််�။ လျော်�်��ကြေး��း
ပေး�းသိိမ်းး�ယူူကာာ အများ��းပိုု�င််နေ�ရာာအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မှှအပ
အခြား��း မည််သည့််�အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််နှှင့််�မျှှ ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််
အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး� တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�ကိုု� မ
ဆော�ာင််ရွွက််ဘဲဲ မည််သည့််� ICCs/IPs ကိုု�မျှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။ ခြွ�င်းး�ချျက််ပြု�ုရမည့််� ကိိစ္စစရပ််အဖြ�စ််
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဆိုု�ပါါက
ထိုု�သို့့� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ICCs/IPs များ��းကိုု�
ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင််
မပျျက််မကွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ရာာ
ချျထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� မရှိိ�
တော့�့�သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််နယ််မြေ�ေများ��း
ထံံ နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းရမည််။ ထိုု�သို့့� နေ�ရပ််ပြ�န််ရန်် မ
ဖြ�စ််နိုု�င််ဟုု သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် သို့့��မဟုုတ်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါက ဖြ�စ််နိုု�င််
သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေအားး�လုံးး��တွွင်် ICCs/IPs ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��
အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ယခင််နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သည့််� မြေ�ေနှှင့််� အရည််အသွေး�း��
နှှင့််� ဥပဒေ�ေအရ သတ််မှှတ််ချျက်် တန်းး�တူူညီီပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏
ပစ္စုု�ပ္ပပန််လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� အနာာဂတ်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ မြေ�ေများ��းကိုု� ပေး�းအပ််ရ
မည််။ ထိုု�သို့့� နေ�ရာာ ပြ�န််လည််ချျထားး�ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ��းသည်် ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုု တစ််စုံံ�တစ််ရာာရှိိ�
ပါါက အလားး�တူူပင်် အပြ�ည့််�အဝ နစ််နာာကြေး��း ပေး�းလျော်�်��ရမည််။
ဃ) နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ရခြ�င်းး� ကြုံ�ံ�ရပါါက ရရှိိ�ပိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�
- သဘာာဝ ကပ််ဘေး�းဒုုက္ခခ၏ အကျိုးး���ဆက်် ရလဒ််အဖြ�စ်် နေ�ရပ််
စွွန့််�ခွာာ�ရပါါက နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ရသော��ာ ICCs/IPs များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏
အသက််ရှှင််နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက်် ယာာယီီ အထော��ာက််အပံ့့�စနစ််များ��း
ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ နေ�ရာာဒေ�သများ��းတွွင်် နေ�ရာာ
ပြ�န််လည််ချျထားး�ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ၎င်းး�တို့့��
စွွန့််�ခွာာ�ခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��းသည်် ပုံံ�မှှန််အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု ပြ�န််လည်် ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််သည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
မပြု�ုမီီအချိိ�န််ထိိ နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ရသော��ာ ICCs/IPs များ��းသည််
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၎င်းး�တို့့��စွွန့််�ခွာာ�ခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��းထံံသို့့� နေ�ရပ််ပြ�န််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�
တို့့��၏ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််နယ််မြေ�ေများ��းသည်် ဆက််လက်် မတည််ရှိိ�
တော့�့�ဘဲဲ ယခင််အခြေ�ေ�ချျ နေ�ထိုု�င််ရာာဒေ�သသည်် ပုံံ�မှှန််
အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုကိုု� မပေး�း�စွွမ်းး�နိုု�င််တော့�့�ပါါက
နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ�ရသော��ာ ICCs/IPs သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
နေ�ရာာ ချျထားး�ပေး�းသည့််� မြေ�ေများ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�
တို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက်် လုံံ�လော�ာက််စွာာ�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန်် အခြေ�ေ�ခံံဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််�
အသက််မွေး�း� ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုကိုု� စီီစဉ််ပေး�းအပ််ရမည််။
…
အပိုု�ဒ်် ၈။ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််မြေ�ေများ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း - ICCs/
IPs များ��း၏ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််မြေ�ေများ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။
က) မြေ�ေ/ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� - ဤအခွွင့််�အရေး�း�တွွင််
သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��း၊
ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� အညီီ မြေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ကိုု�
တူူညီီသည့််� ICCs/IPs မှှ အုုပ််စုုဝင််များ��းထံံ/အကြား�း� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပိုု�င််ခွွင့််� ပါါဝင််စေ�ရမည််။
ခ) ပြ�န််လည််ရယူူပိုု�င််ခွွင့််� - သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် သို့့��မဟုုတ််
သေ�တမ်းး�စာာပါါ ဖော်�်�ပြ�ချျက််အပိုု�ဒ််အားး�ဖြ�င့််� မြေ�ေ/ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�
ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ICCs/IPs အုုပ််စုုဝင််
မဟုုတ််သူူထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းမှုုသည်် ICCs/IPs များ��း၏ ဥပဒေ�ေ
တရား�းဝင််မှုု မခိုု�င််မာာသော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြ�သနိုု�င််သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��း၊
သို့့��မဟုုတ်် သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သည့််� ဈေး�းနှုုန်းး�ဖြ�င့််�မဟုုတ််ဘဲဲ
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြ�သနိုု�င််သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင််
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းသူူ ICC/IP သည်် လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သည့််�ရက််စွဲဲ�မှှ တစ််
ဆယ့််�ငါးး� (၁၅) နှှစ််အတွွင်းး� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည့််� တူူညီီသော�ာ
မြေ�ေ/ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ကိုု� ပြ�န််လည််ရယူူပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
နယူူဇီီလန််၊

အပိုု�ဒ်် ၂

ကြီး�း�မြ�တ််သည့််� အင်္ဂဂ�လန်် အရှှင််ဘုုရင််မက နယူူဇီီလန််၏

နယူူဇီီလန််ရှိိ� ဌာာနေ�

ဝေ�တန််ဂီီ

အကြီး�း�အကဲဲများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ မိိသားး�စုု

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း

စာာချုု�ပ််

များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအားး� အတည််ပြု�ု အာာမခံံချျက််ပေး�းသည််

အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေယာာ

၁၈၄၀

မှာာ� စုုပေါ�ါင်းး�၍ဖြ�စ််စေ� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလစီီဖြ�စ််စေ� ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ ၎င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

တို့့��ပိုု�င််မြေ�ေများ��းနှှင့််� နယ််မြေ�ေများ��း၊ သစ််တော�ာများ��း၊ ငါးး�ဖမ်းး�ရေ�ပြ�င််

အာာမခံံပေး�းပြီး�း�၊ အစိုးး��ရက မြေ�ေ

များ��းနှှင့််� အခြား��း ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�� ဆက််လက််

တော�ာင်းး�ခံံခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�

ပိုု�င််ဆိုု�င််လိုု�သည့််� ဆန္ဒဒရှိိ�သရွေ့�့�� အပြ�ည့််�အဝ သီးး�သန့််�အကျိုးး���

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ကာာ ထိုု�သို့့�

ခံံစား�းခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး� မခံံရပိုု�င််ဘဲဲ

တော�ာင်းး�ခံံရာာ၌ ဌာာနေ�

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း မဟာာမိိတ််၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုုများ��းနှှင့််�

အကြီး�း�အကဲဲများ��းနှှင့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ အကြီး�း�အကဲဲများ��းသည်် ကြီး�း�

အစိုးး��ရအကြား�း� ဈေး�းနှုုန်းး�

မြ�တ််သည့််� အရှှင််ဘုုရင််မထံံ အဆိုု�ပါါ မြေ�ေများ��းအားး� ဝယ််ယူူပိုု�င််

ညှိိ�နှိုုင်းး� သတ််မှှတ််ပြီး�း�မှှသာာ

ခွွင့််�ကိုု� သီးး�သန့််�နှှင်းး�အပ််၍ ကြီး�း�မြ�တ််သည့််� အရှှင််ဘုုရင််မက

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််

သက််ဆိုု�င််ရာာ ပိုု�င််ရှှင််များ��းနှှင့််� ဈေး�းနှုုန်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး� သတ််မှှတ််ရန််

ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�သည််။

တာာဝန််ပေး�းခန့််�အပ််သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပိုု�င််ရှှင််
များ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�ပြု�ုကာာ သဘော�ာ�တူူညီီ သတ််မှှတ််
သည့််� ဈေး�းနှုုန်းး�များ��းဖြ�င့််� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းနိုု�င််သည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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မြေ�ေယာာ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုုင််ရာ
� ာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�

၁၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� မြေ�ေများ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက််
များ��း အတွွင်းး�/အပေါ်�်�/အော�ာက်် ရှိိ� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အထူးး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေပေါ်�်မှှ သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� 
အကျိုးး���အမြ�တ်် မျှဝေ��ေခံံစား�းခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
မြေ�ေကဲ့့�သို့့��ပင်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းသည််လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ အလေ့�့�အထများ��း၊ ရိုးး��ရာာ

အစဉ််အလာာများ��းအပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဆက််လက််တည််ရှိိ�မှုုနှှင့််� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုနှှင့််�ပါါ အထူးး�ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။ ဤ

ဆက််နွှှယ််မှုုနှှင့််� မျျက််မှော�ာ�က််ခေ�တ်် စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််တွွင်် အဖိုးး��တန််သော�ာ သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��း ထွွက််ရှိိ�သည့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ
များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ယခင််ကတည်းး�က တည််ရှိိ�ခဲ့့�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏
သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအားး� ရိုးး��ရာာအရ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဟန််ချျက််ညီီ

စေ�ရန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််စေ�နိုု�င််ရန်် ထော�ာက််ကူူနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ (ပြ�ည််တွွင်းး�၌) ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းအားး� ဆုံးး��ဖြ�တ်် သတ််မှှတ််

ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�နှှင့််�

နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�ဆက််နွှှယ််နေ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

အခြေ�ေ�ခံံအားး�ဖြ�င့််�

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာနှှင့််� မည််သို့့��မည််ပုံံ� ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည််အားး� ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သင့််�ပြီး�း� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း

စီီမံံချျက််များ��း၏ အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းနှှင့််� ထိိခိုု�က််မှုုအကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� ချိိ�န််ဆနိုု�င််စေ�ရန်် ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသင့််�ကာာ ဤစီီမံံချျက််
များ��းအားး� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုပေး�းရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဩဇာာအာာဏာာသည်် အတည််ဖြ�စ််သင့််�သည််။

ဤအရေး�း�ကိိစ္စစနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းအတွွက်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း၏ အရေး�း�ပါါမှုုအားး� အခြေ�ေ�ခံံအသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မှှသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေနှှင့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ

များ��းရှိိ� သယံံဇာာတများ��းအတွွက်် ရှေး�း�ဦးးအသုံးး��ပြု�ုသူူ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မြေ�ေများ��းမှှ
သယံံဇာာတထုုတ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�ကိုု� လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး��ဖြ�စ််စေ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ သဘော�ာ�

တူူညီီမှုုမပါါရှိိ�ဘဲဲဖြ�စ််စေ� မချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််စေ�ရန်် အစိုးး��ရများ��းကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််ခြ�င်းး�အထိိ အမျိုး�း��မျိုး�း��ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေ

မှှ ဆင်းး�သက််လာာသည့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဆိုု�င််ရာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� မေး�းခွွန်းး� ၂၀ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သည််။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ချျက််များ��းရှိိ� စကားး�လုံးး��အသုံးး��အနှုုန်းး�ကိုု� အထူးး�ဂရုုပြု�ုလေ့�့လာာရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သဘာာ

ဝသယံံဇာာတများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပေး�းအပ််ထားး�သည််ဆိုု�ပါါက အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��
သီးး�သန့််�သာာ

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််ပါါသလားး�။

၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််�

အသုံးး��ပြု�ုမည့််�နည်းး�ဟန််ကိုု�

ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််သည့််�

လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသလားး�။ အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� သယံံဇာာတများ��းကိုု� (မြေ�ေပေါ်�်/မြေ�ေအော�ာက််) သီးး�ခြား��း

သတ််မှှတ်် ကန့််�သတ််ထားး�ပါါသလားး�။ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�နှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််ရယူူခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် မည််သည့််�အချျက််များ��းကိုု�
လိုု�အပ််ပါါသနည်းး�။ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�လံံဘီီယာာနိုု�င််ငံံကဲ့့�သို့့� ဆော�ာင််ရွွက််

သင့််�သည််ဟုု အကြံ�ံပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�သာာ ဖြ�စ််ပါါသလားး�။ အစိုးး��ရသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း သဘာာဝ သယံံဇာာတအမှီီ�ပြု�ု စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဆိုု�ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နေ့�့စဉ််ဘဝများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည််လည်းး� ၎င်းး�

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၏ အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� သာာတူူညီီမျှှရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ်် ဝေ�မျှှခံံစား�းခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််

ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၌ တိုု�က််တွွန်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အခြား��း ဆက််စပ််အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းတွွင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ပြ�င််ပတတိိယအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သည့််� ဥပဒေ�ေ

သတ််မှှတ််ချျက်် ပေး�းအပ််ရန််၊ မပေး�း�အပ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််သည််။

158

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� မြေ�ေမှှ ထွွက််

၎င်းး�တို့့��မြေ�ေများ��းပေါ်�်ရှိိ� သဘာာ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

ရှိသော����ာ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ဝ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််�

၁၆၉

ကိုု� အထူးး�ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရမည််။ ၎င်းး�အခွွင့််�အရေး�း�

သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�

၁၉၈၉

များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ သယံံဇာာတများ��း

များ��းနှှင့််� ဤ သယံံဇာာတများ��း

အားး� အသုံးး��ချျခွွင့််�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခွွင့််�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခွွင့််�

အားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ စီီမံံ ခန့််�ခွဲဲ�

တို့့�� ပါါဝင််သည််။

ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��

၂။ တွွင်းး�ထွွက်် သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေအော�ာက််သယံံဇာာတများ��း

တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေမှှထွွက််သော�ာ အခြား��း သယံံဇာာတများ��းအားး�

ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း

အထူးး� ကာာကွွယ််

တွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေ

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�ရှာာ�ဖွေ�ေ

ထားး�သည််

ILO

အပိုု�ဒ်် ၁၅

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် မည််သည့််�
စီီမံံကိိန်းး�ကိုု�မဆိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�

ပေး�းခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�

မြေ�ေများ��းပေါ်�်ရှိိ� သဘာာဝ

နှှင့််� မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ထိိခိုု�က််စေ�မည််ကိုု� စုံံ�စမ်းး�

သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�

ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ရှေး�း�ရှုု၍ ၎င်းး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရန််

ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�

အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပါါက ၎င်းး�

ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�

တို့့��နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း� တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊

အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းသည်် ထိုု�သို့့�

အကျိုးး���အမြ�တ်် ဝေ�မျှှခံံစား�း

လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု�

ခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် မျှှတ

ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�သို့့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််

လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ

မှုုများ��း၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� မည််သည့််� ထိိခိုု�က််

နစ််နာာကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�တို့့��

ပျျက််စီးး�မှုုများ��းအတွွက််မဆိုု� မျှှတလျော��ာ�က််ပတ််သော�ာ

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သည််

နစ််နာာကြေး��း ရရှိစေ���ေရမည််။

UNDRIP
၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၃၂

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� အခြား��း သယံံဇာာတများ��းကိုု�

များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ချျရန််

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

အတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းနှှင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း ဆုံးး��ဖြ�တ််

သယံံဇာာတများ��းအားး�

သတ််မှှတ််ကာာ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် ၎င်းး�

…

တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဦးးစား�းပေး�း

၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ထိုု�သို့့�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

ချျက််များ��းနှှင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာ

အတွွက်် မျှှတလျော��ာ�က််ပတ််သည့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�

များ��း သတ််မှှတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ထိရော��ာ�က််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��း

ခွွင့််� ပေး�းအပ််သည််

ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ဆိုု�င််ရာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ဆော�ာင််ဖြ�စ််သည့််� မည််

သို့့��မဟုုတ်် ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန််

သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရ

များ��းအတွွက်် မဆိုု� မျှှတ

မည််။

လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ ပြ�န််လည််
ကုုစား�းပေး�းခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
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အာာဂျျင််တီးး�

အပိုု�ဒ်် ၇၅(၁၇)

နား�း

ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််
ခွွင့််�ရှိိ�သည်် -

‘စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််’ ရာာတွွင်် ဌာာနေ�

…

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

၁၇ ….

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

… ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သဘာာ

၁၉၉၄

သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��းအားး�

ဝ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််�
အခြား��းသော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းအားး� စီီမံံ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရန်် လုုပ််ဆော�ာင််

မပျျက််မကွွက်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ရှိစေ���ေရန်် အစိုးး��ရ
က လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းရမည််ဟုု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၀၊

အပိုု�ဒ်် ၃၀

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၃၅၂၊ ၃၅၃ နှှင့််�

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု မူူဘော�ာင််ကိုု� မကျော်��်��လွွန််

များ��း၏ ၎င်းး�တို့့��မြေ�ေပေါ်�်ရှိိ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၄၀၃

စေ�ဘဲဲ၊ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� မဆန့််�ကျျင််စေ�ဘဲဲ

သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��းအားး�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၎င်းး�တို့့��သီးး�သန့််� သုံးး��စွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့််�

လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အော�ာက််ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� တူးး�

ရှိိ�သည်် -

ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

…

အခြား��း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

၁၅။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံ

များ��း မလုုပ််ဆော�ာင််မီီ ၎င်းး�

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�မည််ဟုု ကြို�ု�တင််

တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�

မှှန်းး�ဆသိိမြ�င််သည့််�အချိိ�န််တိုု�င်းး� သင့််�လျော်�်��လျော�ာ�က််ပတ််သည့််�

ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�

တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််

ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�

ကြော��ာင်းး� သတ််မှှတ််သည််

၂၀၀၉

သည််။ ဤမူူဘော�ာင််အရ ၎င်းး�တို့့�� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သည့််� ပိုု�င််နက််
နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�ရှိိ� ထုုတ််ယူူလျှှင်် ကုုန််ခန်းး�သွားး��သော�ာ သဘာာဝ
သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍
နိုု�င််ငံံတော်�်�က ၎င်းး�တို့့��အားး� ကြို�ု�တင်် အသိပေး��း�ကာာ ဆွေး�း�နွေး�း�
တိုု�င််ပင််ရမည့််� ဝတ္တတရား�းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာ၍ အာာမခံံ
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ရှိိ�ကာာ သဘော�ာ�ရိုးး��ဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ရယူူ
နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
၁၆။ ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ အတွွင်းး�ရှိိ� သဘာာဝ သယံံဇာာတ
များ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း
အားး� ရယူူ ခံံစား�းခြ�င်းး�၌ ပါါဝင််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
၁၇။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�
ခြ�င်းး� ပြု�ုနိုု�င််သည့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််� တတိိယပြ�င််
ပအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ရရှိိ�ထားး�သော�ာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််
နယ််မြေ�ေ အတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�န််လည်် ဖြ�ည့််�တင်းး�နိုု�င််သော�ာ သဘာာဝ
သယံံဇာာတများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��သီးး�သန့််� သုံးး��စွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� တူးး�ဖော်�်�
ထုုတ််ယူူပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�ရှိိ� လူူမျိုး�း��များ��း

အပိုု�ဒ်် ၃၅၂

အားး�လုံးး��နှှင့််� ဌာာနေ�

ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း

သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��း တူးး�ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််

သီးး�သန့််�အတွွက််

ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမှုုအစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�

အကျိုးး���အမြ�တ်် ဝေ�မျှှခံံစား�းခွွင့််�

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� လိုု�က််နာာလုုပ််ဆော�ာင််

ကိုု� ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််
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ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�က အစပျိုး�း��ကာာ လွွတ််လပ််ပြီး�း�
ကာာလအားး�ဖြ�င့််� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ကာာ အကြော��ာ�င်းး�ချျင်းး�ရာာကိုု�
ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� အသိပေး��း�ရှှင်းး�ပြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ရမည််။ သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��း
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ဂေ�ဟစနစ််များ��းအားး�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�း မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� လေး�းစား�း
လိုု�က််နာာကာာ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၅၃
ဘိုု�လီီဗီးး�ယန်းး� ပြ�ည််သူူများ��းသည်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း
အားး�လုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�မှှ ရရှိသော����ာ အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းအားး�
သာာတူူညီီမျှှ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ဤ သယံံဇာာတများ��း ရှာာ�ဖွေ�ေ
တွေ့�့�ရှိိ�သည့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊
ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�
ဦးးစား�းပေး�းပါါဝင််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၀၃
ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ဩဇာာအာာဏာာကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ဤတွွင်် မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ ပြ�န််လည််ဖြ�ည့််�တင်းး�နိုု�င််သော�ာ သဘာာဝ သယံံဇာာတ
များ��းအားး� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ သုံးး��စွဲဲ�ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��သီးး�သန့််� တူးး�
ဖော်�်�ထုုတ််ယူူပိုု�င််ခွွင့််�၊ ကြို�ု�တင်် အသိပေး��း�ပြီး�း� ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� ရှှင်းး�လင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း� တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏
ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� တွေ့�့�ရှိသော����ာ ထုုတ််ယူူလျှှင်် ကုုန််ခန်းး�
သွားး��သည့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�
မှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� ရယူူ ခံံစား�းခြ�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််
ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းမှှ
တစ််ဆင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စံံနှုုန်းး�များ��းအားး� လက််တွေ့�့�
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� သဘာာဝနှှင့််� သဟဇာာတဖြ�စ််စွာာ�
ယှှဉ််တွဲဲ�နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��၏
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�
ပါါဝင််သည််။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််
နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�နိုု�င််သည််။
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(၃) စွွမ်းး�အင််ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မြေ�ေ

နိုု�င််ငံံတော်�်�ကွွန််ဂရက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းပေါ်�်ရှိိ� ရေ�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊

လွှှတ််တော်�်� အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�များ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�နှှင့််� တူးး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

၁၉၈၈

ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

မြေ�ေများ��းပေါ်�်ရှိိ� ရေ�အရင်းး�

ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�က သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏

အမြ�စ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု� သိိရှိိ�ပြီး�း� ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းမှှသာာလျှှင််

တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�

လုုပ််ဆော�ာင််ခွွင့််�ရှိိ�ကာာ တူးး�ဖော်�်�ခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���ရလဒ််

အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက်် ခွွင့််�ပြု�ု

များ��းအားး� ရယူူခံံစား�းရာာတွွင်် ဥပဒေ�ေ၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််နှှင့််�အညီီ

ချျက််များ��း ပေး�းအပ််ရာာတွွင််

အဆိုု�ပါါ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းက ပါါဝင််ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရမည််။

၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််

ဘရာာဇီးး�

အပိုု�ဒ်် ၂၃၁

ခြ�င်းး� ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
သတ််မှှတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
ကိုု�လံံဘီီယာာ

အပိုု�ဒ်် ၃၃၀

အပိုု�ဒ်် ၃၃၀

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၃၃၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဌာာနေ�

များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�� အသိုု�က််အဝန်းး�

နယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� သဘာာဝ

၁၉၉၁

များ��း၏ အသုံးး��ချျမှုုများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ဖွဲ့့��စည်းး�ကာာ

သယံံဇာာတများ��းအားး�

ကြ�ပ််မတ််သော�ာ ကော�ာင််စီီများ��းဖြ�င့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��သည််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရမည်် -

ကိုု� ကွွပ််ကဲဲပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းသည််

…
၅။ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုကိုု� ကွွပ််ကဲဲရမည််။

မည််သည့််� တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက်် နယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� သဘာာဝ

ခြ�င်းး� မဆိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််

သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််

ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုု

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ‘ဖြ�စ််

နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််တည််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေဘဲဲ

တည််မှုု’ ကိုု� မထိိခိုု�က််စေ�ဘဲဲ

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ထိုု�သို့့� တူးး�ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဟုု

သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း အတည််ပြု�ုရာာတွွင်် အစိုးး��ရသည််

ညွှှန််ကြား�း�သည််၊ ပါါဝင််ဆော�ာင််

သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််

ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ‘တိုု�က််တွွန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန်် တိုု�က််တွွန်းး�ကူူညီီရမည််။

ကူူညီီ’ ရန်် ဖော်�်�ပြ�သော်�်�လည်းး�

အပိုု�ဒ်် ၃၃၄

မဖြ�စ််မနေ�ေ လိုု�အပ််သည််ဟုု

… နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့� နိုု�င််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�မရှိပေ���ေ

ရေး�း မူူဘော�ာင််ကိုု�လိုု�က််နာာ၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််�၌ အခြေ�ေ�ချျပြ�ည််သူူများ��း၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု အရည််အသွေး�း��
ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၊ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့််�

သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း တူးး�

ဖွံ့့��ဖြိုး�း�� တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး��� ခံံစား�းခွွင့််�များ��းအားး�

ဖော်�်� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တွွင််

သာာတူူညီီမျှှ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိခိုု�က််မှုုမရှိသော����ာ သဘာာဝ

နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� ကြား�း�

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� အထမြော�ာ��က််အော�ာင််

ဝင််စွွက််ဖက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းသည််

ရည််ရွွယ််၍ စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန််အလို့့��ငှာာ�
အက််ဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း တူးး�
ဖော်�်� ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�၊ မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��း
ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ဖြ�န့််�ချိိ�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ချျခြ�င်းး�နှှင့််� သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့််�
အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းတွွင်် ကြား�း�ဝင််စွွက််ဖက််
ခွွင့််� ရှိစေ���ေရမည််။
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ကင််ညာာ

အပိုု�ဒ်် ၆၉

၁) နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် -

အကျိုးး���အမြ�တ်် ခွဲဲ�ဝေ�ခံံစား�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(၁က)

(က) သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�၊

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အထွေထွေ��ေ���

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ရေ�ရှှည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် ဖြ�စ််သည််

၂၀၁၀

တည််တံ့့�နိုု�င််စေ�ရန်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေရန််၊ ရရှိိ�
လာာသည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းအားး� သာာတူူညီီမျှှ ခွဲဲ�ဝေ�ခံံစား�းခြ�င်းး�
ရှိစေ���ေရန်် ကြ�ပ််မတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�

များ��း၏ သဘာာဝသယံံဇာာတ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ကာာကွွယ််

များ��းအားး� ဦးးစား�းပေး�းအသုံးး��ပြု�ု

၁၉၁၇

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု�

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းပြီး�း�

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည်် -

ဤ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

…

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

၆။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည့််�

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တို့့�နှှင့််�

မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက်် သယံံဇာာတများ��းမှှအပ ဌာာနေ�

အတိိအလင်းး� ချိိ�တ််ဆက််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််သည့််� ဒေ�သ

ထားး�သည််

မက််ဆီီကိုု�

အပိုု�ဒ်် ၂(က)

များ��းရှိိ� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင််
ဦးးစား�းပေး�း အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််� ရယူူနိုု�င််သည််။ ရှေ့�့�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံ

သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း

ဥပဒေ�ေနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�

အသုံးး��ပြု�ုမှုုအတွွက်် မိိတ််ဖက််

ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့််� မြေ�ေယာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ အသွွင််များ��း

ဆက််ဆံံရေး�းများ��း

နှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�င််ပတတိိယအဖွဲ့့��အစည်းး�

တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် ဌာာနေ�

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�လည်းး� လေး�းစား�း လိုု�က််နာာရမည််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

ဖြ�စ််သည််။ ဤ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််

အနေ�ေဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေအရ

အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ဥပဒေ�ေ

တည််ရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ မိိတ််

ပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ဖက််ဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ထော�ာင််နိုု�င််သည််။

ခွွင့့်� ပေး�းသည််

နီီပေါ�ါ

အပိုု�ဒ်် ၅၉ (၄)

၄။ ဗဟိုု�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အဖွဲ့့��များ��းသည်် သဘာာ

သဘာာဝသယံံဇာာတထုုတ််ယူူ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� (၅)

ဝသယံံဇာာတများ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုမှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််

သုံးး��စွဲဲ�မှုုနှှင့််�၊ ရရှိိ�လာာသော�ာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းကိုု� အညီီအမျှှခွဲဲ�ဝေ�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အစီီအမံံများ��း ပြု�ုလုုပ််ရ

ဝင််ငွေ�ေအကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု�

၂၀၁၅

မည််။ ထိုု�အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းမှှ ရရှိိ�သည့််� အချို့့���သော�ာ ဝေ�စုု

ဒေ�သတွွင်းး�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

အပိုု�င်းး�များ��း၊ မြေ�ေအကျိုးး���ဆော�ာင််ခများ��း၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််� ရုုပ််ဝ

များ��း ရရှိိ�ခံံစား�းနိုု�င််စေ�ရန််

တ္တုု�ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� စီီမံံကိိန်းး�များ��းကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််မှုုများ��း

သေ�ချာ�ာစေ�ခြ�င်းး�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� နေ�ရာာဒေ�သများ��းနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး�
အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းထံံ ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�
ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းရမည််။
၅။ ဗဟိုု�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အဖွဲ့့��များ��းသည်် သဘာာ
ဝသယံံဇာာတများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ဒေ�သတွွင်းး�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုရှုုထော�ာင့််�
အရ ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါက ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုု၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပမာာဏတစ််ခုု
အထိိ ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရမည််။
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နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဤ [ကာာရစ််ဘီီယန်် ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�မှှ]

နိုု�င််ကာာရာာဂွာာ�ရှိိ� ဌာာနေ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ သဘာာဝ သယံံဇာာတ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�/ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းမှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ အသိုု�က််

၂၀၁၄

ဘုံံ�ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အသွွင််သဏ္ဍာာန််များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�

အဝန်းး�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််�

သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းမှှ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေ

အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� ခံံစား�း

ရန်် အာာမခံံသည််။

ခွွင့််�ရရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံသည််

နိုု�င််ကာာရာာဂွာာ�

အပိုု�ဒ်် ၁၈၀

ဖိိလစ််ပိုု�င််

အပိုု�ဒ်် ၁၀၊

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၀

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�၌ ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

ဒေ�သများ��းကိုု� ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

(ကိုု�ယ််ပိုု�င််

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လိုု�က််နာာ၍

နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝ

၁၉၈၇

အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ

အော�ာက််ပါါနယ််ပယ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

သယံံဇာာတများ��းအားး�

ဒေ�သများ��း)

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည်် -

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�်�

…

ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�ယ််လှှယ််ပိုု�င််ခွွင့််�

၃။ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း။

ပေး�းသည််
မှှတ််ချျက်် - ကော်�်�ဒီီလီီရက််
ဒေ�သ (ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အများ��းစုုရှိိ�သည့််� ဒေ�သ) သည််
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တွွင်် အမည််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း�
ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တွွင််
အကျုံးး���ဝင််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��း
အနက်် တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််
သော်�်�လည်းး� ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််သည်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
အတွွက်် သီးး�သန့််�မဟုုတ််ပေ�
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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မြေ�ေယာာ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုုင််ရာ
� ာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�

၂၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပိုု�င်် မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််များ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� 
သယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��း 
မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� စေ�တနာာမှှန််
ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��အားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််
သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး� (FPIC) လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််
ထားး�ပါါသလားး�။

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအရ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� (မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််

နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��း အပါါအဝင််) ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝနေ�ေထိုု�င််

မှုုပုံံ�စံံနှှင့််� တစ််မူူကွဲဲ� ယဉ််ကျေး�း�မှုုရှိသော����ာ လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် ရှှင််သန််ရပ််တည််နိုု�င််မှုုနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�်� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��း၊ စီီမံံချျက််များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�မ
ပြု�ုမီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ကြို�ု�တင်် အသိပေး��း�ကာာ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� (FPIC) ကိုု�

မပျျက််မကွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ ထို့့��အပြ�င်် ပိုု�မိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

မပျျက််မကွွက်် ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းနိုု�င််ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� FPIC ကတိိကဝတ််ရှိိ�ခြ�င်းး�

သည်် အရေး�း�အပါါဆုံးး��အချျက််များ��းအနက်် တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� သီးး�သန့််�ထက်် ပိုု�မိုု�

ကျော်�်��လွွန််သော�ာ အလေ့�့�အထများ��းအားး� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ရန််အတွွက်် တိုု�က််တွွန်းး�လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုများ��း ပိုု�မိုု� များ��းပြား�း�လာာသည််။ ဥပမာာ

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လူူမျိုး�း��များ��းအခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အာာဖရိိကန််ကော်�်�မရှှင််သည်် ကင််ညာာ နိုု�င််ငံံရှိိ� အန််ဒိုု�ရွိုု��က််စ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ‘အန််ဒိုု�ရွိုု��က််စ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး� သက််ရော�ာက််မှုုကြီး�း�မား�းနိုု�င််သည့််� မည််သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််
ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု စီီမံံချျက််မဆိုု�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််သာာ

မက ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ
အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လည်းး� ဝတ္တတရား�းရှိိ�သည််’ (လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လူူမျိုး�း��များ��းအခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အာာဖရိိကန််

ကော်�်�မရှှင်် ၂၀၀၃၊ အပိုု�ဒ်် ၂၉၁)။

ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ ‘လွွတ််လပ််သော�ာ’ ဟူူသည့််� အချျက််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုပေး�းအပ််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ကိုု� အမှှန််တကယ်် ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ညွှှန်းး�

ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််။ ဤတွွင်် မျှှတလျော��ာ�က််ပတ််သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�းများ��း၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�စွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအရဖြ�စ််စေ� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာအရဖြ�စ််စေ� အဓမ္မမ အင််အားး�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ‘ကြို�ု�တင််’ ဟူူ

သည့််�အချျက််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�ကိုု�

ကြံ�ံဆပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�၏ အစော�ာ�ဆုံးး�� ကနဦးးအဆင့််�များ��းတွွင််ပင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ရယူူရမည််ဟုု
ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််။ မည််သည့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�မဆိုု� မလုုပ််ဆော�ာင််မီီ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူခြ�င်းး�အားး�
မပျျက််မကွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��မှာာ� စီီမံံချျက််အားး� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�မတိုု�င််မီီကတည်းး�က သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရယူူ

ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ‘အသိပေး��း�၍’ ဟူူသည့််� အချျက််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ပေး�း

ရာာတွွင်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းအပြ�င်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� မကော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆက််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�

ရယူူသိိရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ််ရန််

လိုု�အပ််သည််ဟုု

ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််။

ဤလိုု�အပ််ချျက််သည််

ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�� အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွက်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��

သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ချျမှှတ််နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�အားး� မပျျက််မကွွက်် ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��း ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် လိုု�အပ််သည့််�
အချိိ�န််အတိိအကျျနှှင့််�

ပေး�းအပ််မည့််�

သတင်းး�အချျက််အလက််တို့့��သည််

နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က််

ကွဲဲ�ပြား�း�မည််ဖြ�စ််သည််။

နော�ာက််ဆုံးး��အချျက််ဖြ�စ််သည့််� ‘သဘော�ာ�တူူညီီမှုု’ ဟူူသည့််� အချျက််သည်် မြေ�ေ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် အစိုးး��ရသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ဤသယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� စီီမံံချျက််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ နော�ာက််ဆုံးး��အတည််ပြု�ုဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�

တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�သီးး�သန့််�ထက်် ကျော်�်��လွွန််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဟုု ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််။ ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�
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နှှင့််� FPIC ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရအစီီအစဉ််များ��း၊ မူူဝါါဒများ��း၊ ဥပဒေ�ေ

များ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�များ��းအပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််သင့််�ပြီး�း� မြေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််

များ��းတွွင်် FPIC ကိုု� လိုု�က််နာာရန်် စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိိ�သည််။

FPIC သည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�မကြာ�ာသေး�းသည့််� သဘော�ာ�တရား�း ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�ကိုု� အပြ�ည့််�အ

ဝ ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း မရှိိ�သလော�ာ�က််ပင်် ဖြ�စ််နေ�သေး�းသည််။ အခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
များ��းသည်် FPIC အကြော��ာ�င်းး� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သော်�်�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ပေး�းအပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာ

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််ဘဲဲ ထိုု�အစား�း ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််

လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��း ပါါဝင််စေ�ကာာ ၎င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ သီးး�ခြား��းတည််ရှိသော����ာ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�
တည််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည်် (ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ နိုု�င််ငံံတကာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက်် အချို့့���တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း
အားး�လုံးး��အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ပြီး�း� ဤသက််ရော�ာက််မှုုများ��းသည်် မြေ�ေ၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝ

သယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက FPIC ကိုု� လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သည်် (ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််
လျျဉ်းး�၍ မေး�းခွွန်းး� ၁၃ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင််မူူ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဆိုု�င််ရာာ တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းက FPIC အားး�
ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အနက််ဖွွင့််�နား�းလည််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ပြီး�း� ၎င်းး�သည်် မြေ�ေနှှင့််�သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

များ��းအတွွက််သာာ မဟုုတ််ဘဲဲ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�
ယန္တတရား�းများ��း အားး�လုံးး��အတွွက်် အကျုံးး���ဝင််သင့််�သည််ဟုု စွဲဲ�ကိုု�င််သတ််မှှတ််ကြ�သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
၂။ တွွင်းး�ထွွက်် သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေအော�ာက််သယံံဇာာတများ��း

UNDRIP ကိုု� မပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မီီက စံံ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေမှှထွွက််သော�ာ အခြား��း သယံံဇာာတများ��းအားး�

သတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� ILO

၁၆၉

နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉ တွွင််

၁၉၈၉

တွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေ

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ‘ဆွေး�း�နွေး�း�

များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�ရှာာ�ဖွေ�ေ

တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�’ ဖြ�စ််သည််။

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် မည််သည့််�

UNDRIP သည်် မြေ�ေနှှင့််�

စီီမံံကိိန်းး�ကိုု�မဆိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််

သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��း

ပေး�းခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ

အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

နှှင့််� မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ထိိခိုု�က််စေ�မည််ကိုု� စုံံ�စမ်းး�

အတွွက်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုု

ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ရှေး�း�ရှုု၍ ၎င်းး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရန််

တော�ာင်းး�ခံံရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု

အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

သတ််မှှတ််ကာာ ဤ

ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�

သဘော�ာ�တရား�းကိုု� ရှေ့�့�တိုးး��

အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းသည်် ထိုု�သို့့�

ချဲ့့��ထွွင််ခဲ့့�သည််

ILO

အပိုု�ဒ်် ၁၅

လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု�
ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�သို့့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုများ��း၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� မည််သည့််� ထိိခိုု�က််
ပျျက််စီးး�မှုုများ��းအတွွက််မဆိုု� မျှှတလျော��ာ�က််ပတ််သော�ာ
နစ််နာာကြေး��း ရရှိစေ���ေရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၃၂(၂)

၂၀၀၇

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေ

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း

များ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ကော�ာင်းး�

သည့််�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�၊ ရေ� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍

သယံံဇာာတများ��းအားး� ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

လွွတ််လပ််သော�ာ

တူးး�ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� မည််သည့််�စီီမံံချျက််ကိုု�မဆိုု�

သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံသည့််�

အတည််မပြု�ုမီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

‘ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�’

ထံံမှှ အကြော��ာ�င်းး�ချျင်းး�ရာာကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််၍ လွွတ််လပ််သော�ာ

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�

သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� တော�ာင်းး�ခံံရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန််

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ဌာာနေ�

လိုု�အပ််သည််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု
များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ ၎င်းး�
တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသင့််�
ကြော��ာင်းး� ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််
အပိုု�ဒ်် ၃၅၂

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ကော�ာင်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��း တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််

စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍

၂၀၀၉

ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမှုုအစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််

လွွတ််လပ််သော�ာ

သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� လိုု�က််နာာလုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု�

သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံသည့််�

နိုု�င််ငံံတော်�်�က အစပျိုး�း��ကာာ လွွတ််လပ််ပြီး�း� ကာာလအားး�ဖြ�င့််�

‘ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�’

ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ကာာ အကြော��ာ�င်းး�ချျင်းး�ရာာကိုု� ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�

အသိပေး��း�ရှှင်းး�ပြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ရမည််။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် စီီမံံ

ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန််

ခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��း ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

လိုု�အပ််သည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၅၂

ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ဂေ�ဟစနစ််များ��း ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�အားး�
အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််�

များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုု

ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ ၎င်းး�

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စံံနှုုန်းး�များ��း

တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််�

နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� လေး�းစား�း လိုု�က််နာာကာာ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသင့််�
ကြော��ာင်းး� ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််

168

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဒေ�သခံံ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း အခြေ�ေ�ချျ နေ�ထိုု�င််
သည့့်� နေ�ရာာများ��းရှိိ� သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�
ထုုတ််ယူူခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အဆိုု�ပါါနေ�ရာာများ��း၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််

၁၉၉၉

တည််မှုုတို့့�ကိုု� မထိိခိုု�က််စေ�ဘဲဲ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

အလားး�တူူပင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�သခံံ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကိုု�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း ကြို�ု�တင်် အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအားး�
ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််
အသိပေး��း�၍ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််
ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််
ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ဒေ�သခံံ

လူူမျိုး�း��များ��း ထိုု�သို့့� တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူ၍ ရရှိသော����ာ အကျိုးး���အမြ�တ််
များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဥပဒေ�ေတို့့��ပါါ သတ််မှှတ််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ စီီမံံရမည််။
ကနေ�ေဒါါ၊ နူူနာာ

နိိဒါါန်းး�

ကနေ�ေဒါါအားး� အုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််သော�ာ ကြီး�း�မြ�တ််သည့််� အရှှင််ဘုုရင််မ

ဗတ်် မြေ�ေယာာ 

နှှင့််� နူူနာာဗတ်် အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််မှုုဒေ�သမှှ အီီနွွတ််တို့့�သည််

တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုု

အော�ာက််ပါါရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ပြု�ု ထင််ဟပ််လျျက််

သဘော�ာ�

သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် တစ််ရပ််ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျမှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည်် -

တူူညီီချျက််

မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

အက််ဥပဒေ�ေ

ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နှှင့််� ကမ်းး�လွွန််ဒေ�သ အပါါအဝင်် မြေ�ေ၊

၁၉၉၃

ရေ�ပြ�င််နှှင့််� သယံံဇာာတ များ��းအားး� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၌
အီီနွွတ််တို့့�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက််
ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရေး�းနှှင့််� တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�မှုု ရှိစေ���ေရေး�း၊
အီီနွွတ််တို့့�ကိုု� တော�ာရိုု�င်းး�တိိရစ္ဆာာ�န်် ပန်းး�မန််များ��း အမဲဲလိုု�က််
ရိိတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပေး�းအပ််ရေး�း နှှင့််� ထိုု�သို့့�
အမဲဲလိုု�က်် ရိိတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၌ အီီနွွတ််တို့့�၏ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းတွွင််
ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန်် အီီနွွတ််တို့့�ကိုု� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
နစ််နာာကြေး��းနှှင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး� ပေး�းအပ််
ရေး�း၊ အီီနွွတ််တို့့�၏ ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် အားး�ကိုးး��ရှှင််သန််ခြ�င်းး� နှှင့််�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ သုုခချျမ်းး�သာာရှိစေ���ေရန််
အတွွက်် တိုု�က််တွွန်းး�ကူူညီီရေး�း။

အီီနွွတ််တို့့� မူူလပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�

ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေရှိိ� သယံံဇာာတ

များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့�� ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အာာမခံံပေး�းသည််။

အထူးး�သဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါ

အချျက််များ��း ဖြ�စ််သည်် y တော�ာရိုု�င်းး�တိိရစ္ဆာာ�န််

ပန်းး�မန်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊
သယံံဇာာတ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�
ခြ�င်းး�နှှင့််� သဘာာဝ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ
ဘုုတ််အဖွဲ့့��များ��းတွွင််
အစိုးး��ရနှှင့််� တန်းး�တူူ
ညီီမျှှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

ပါါဝင််ပိုု�င််ခွွင့််�၊
y ၃၅၀,၀၀၀ km2 ခန့််�

အကျျယ််အဝန်းး�ရှိမြေ���ေ�

ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�
မြေ�ေ၏ ၃၅,၂၅၇ km2

အတွွက််

တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�

ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�
များ��း၊

y နူူနာာဗတ််ဒေ�သအနှံ့့��ရှိိ�

မြေ�ေများ��းနှှင့််� ရေ�ပြ�င််များ��း
တွွင်် တော�ာရိုု�င်းး�

တိိရစ္ဆာာ�န်် ပန်းး�မန််များ��း
အမဲဲလိုု�က်် ရိိတ််သိိမ်းး�
ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�၊

y နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င်် ပိုု�င််ဆိုု�င််

သည့််� မြေ�ေများ��း၌ ဆီီ၊
ဓာာတ််ငွေ့�့�နှှင့််�
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	တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း မှှ
တစ််ဆင့််� ရရှိသော����ာ

ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရထံံ
ပေး�းဆော�ာင််ရငွေ�ေ�ကိုု�
ဝေ�စုုရယူူပိုု�င််ခွွင့််�၊

y အီီနွွတ််တို့့�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�

မြေ�ေများ��းရှိိ� ထုုတ််ယူူ

လျှှင်် ကုုန််ခန်းး�သွားး��

သော�ာ သယံံဇာာတများ��း

အားး� တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူ
ခြ�င်းး�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�
လူူမှုုရေး�း ဆိုု�င််ရာာ

အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း
ရရှိရေး���း�အတွွက််

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သူူ
နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
ပိုု�င််ခွွင့််�၊

y ဖက််ဒရယ််စနစ််ဖြ�င့််�

ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�
သည့််� အမျိုး�း��သားး�

ဥယျာာ�ဉ်် သုံးး��ခုု ဖန််တီးး�
သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊

y ကနေ�ေဒါါဒေါ်�်လာာ ၁.၉

ဘီီလျံံ� အရင်းး�အနှီးး��

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််မှုုကိုု�
၁၅ နှှစ််ကာာလအတွွင်းး�
အလီီလီီခွဲဲ�၍ ရယူူပိုု�င််
ခွွင့််� နှှင့််� နူူနာာဗတ််

အစိုးး��ရ တည််ထော�ာင််

ခြ�င်းး�အတွွက်် လေ့�့ကျျင့််�
ရေး�းရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖြ�စ်် က
နေ�ဒါါဒေါ်�်လာာ ၁၃

သန်းး� ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�။

170

ဤအက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါဝင််သည့််� ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််

ဥပဒေ�ေ၏ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််

ဌာာနေ�

အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး� ဟူူသည်် ICCs/IPs

အပိုု�င်းး�တွွင်် FPIC ကိုု�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

[ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း/ဌာာနေ�

အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�ကာာ ၎င်းး�ကိုု�

လူူမျိုး�း��များ��း၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း] မှှ အုုပ််စုုဝင််များ��း အားး�လုံးး��သည်် ပြ�င််

အကျုံးး���ဝင်် ကျျင့််�သုံးး��ရမည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�

ပမှှ ခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး�၊ ကြား�း�ဝင််စွွက််ဖက််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဖိိအားး�ပေး�း

အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််� အပိုု�ဒ််

များ��းဆိုု�င််ရာာ 

ခြ�င်းး�တို့့�� မခံံရဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေ

များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း�

အက််ဥပဒေ�ေ

များ��း၊ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််�အညီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပြီး�း�

အထူးး�သဖြ�င့််� မြေ�ေနှှင့််� ဉာာဏ

၁၉၉၇

အသိုု�က််အဝန်းး�က နား�းလည််နိုု�င််သည့််� ဘာာသာာစကားး�နှှင့််�

ပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ တစ််ဆင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ ရည််ရွွယ််ချျက််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

နှှင့််� နယ််ပယ်် အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသိပေး��း�ရှှင်းး�ပြ�ပြီး�း�

သက််ဆိုု�င််သည််များ��းတွွင််

နော�ာက်် လက််ခံံရရှိသော����ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရ

ဖြ�စ််သည််

ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၃(ဆ)

မည််။

171

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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၇။ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� 
လူူမှုုစီးး�ပွား��း 
ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ 
အခွွင့််�အရေး�းများ�း�
မေး�းခွွန်းး� ၂၁ - ၂၆
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ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�အ
် ရေး�းများ�း�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး� ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��အော�ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�တို့့��ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််� အပြ�င်် ယင်းး�တို့့��အားး� အခြား��းသူူများ��းကပါါ လေး�းစား�းကြ�စေ�
ရန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါသလားး�။

၂၁
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ‘ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း’ အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ကာာ ထိုု�သို့့� ရည််ညွှှန်းး�သုံးး��နှုုန်းး�လေ့�့ပင်် ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ဤအချျက််သည််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၌

အရေး�း�ပါါကြော��ာင်းး�ကိုု�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််�

သက််သေ�ထူူနေ�ခြ�င်းး�ပင််

ဖြ�စ််သည််။

ထုုတ််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ��းသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည််

မည််မျှှ
ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၏ တည််ရှိိ�မှုုကိုု� အတိိအလင်းး� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုကာာ လေး�းစား�းမှုုဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� ဤယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း
(သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အမွေ�ေ�အနှှစ််များ��း) ကိုု� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ� ရှိသော����ာ နည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� အားး�ပေး�း

မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သည််။ စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည််မှာာ� ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�သည်် ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� ကျော်�်��ဖြ�တ််နိုု�င််ပြီး�း� ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သမိုု�င်းး�ဝင်် အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� အသိိပညာာ

ဗဟုုသုုတများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ လေး�းစား�းခံံရပိုု�င််ခွွင့််�သာာမက အဆိုု�ပါါ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းအတိုု�င်းး� ပစ္စုု�ပ္ပပန််၌

ကျျင့််�သုံးး��နေ�ထိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အနာာဂတ််တွွင််ပါါ ထိုု�သို့့�ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့််� ပါါဝင််ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင်် ဤယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� အနာာဂတ််

မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၊ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််

နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း၊

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုများ��း၊ အနုုပညာာ၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�

များ��းအတွွက်် အကျုံးး���ဝင််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေပိုု�င််နက််တွွင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု၏ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းကိုု� မိိသားး�စုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��း၊
ဘာာသာာစကားး�၊

အကျုံးး���ဝင််စေ�ရန််

ရိုးး��ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််�

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��း

အပါါအဝင််

အခွွင့််�အရေး�း�အမျိုး�း��အစား�းများ��းစွာာ�အပေါ်�်�

ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််။ ဤသို့့��ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် ဤဆန်းး�စစ််

လေ့�့လာာရေး�းနည်းး�လမ်းး�၌ ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းစွာာ�နှှင့််� လွှာာ�ထပ််ဆက််စပ််နေ�ကာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၏
အခိုု�င််အမာာ ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံမှုုကိုု�လည်းး� ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် အထူးး�အရေး�း�ပါါပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေ၌ ၎င်းး�ကိုု�

အထူးး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�သည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သည််မှာာ� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�

တစ််လျှော�ာ�က်် မြေ�ေသိိမ်းး�ဆည်းး�မှုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�တွွင််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းအားး� ယုုတ််လျော့�့��စေ�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ပျျက််စီးး�စေ�

သည့််� အခြား��း အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းမှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည်် (အော�ာက််ပါါဇယားး�မှှ UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၈ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းနှှင့််� ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ အမှုုကိိစ္စစများ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ စဉ်းး�စား�းစီီရင််ရာာ၌ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုပြု�ုရန််

တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂကော်�်�မတီီသည််
ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ၏ (Hopu and Bessert v. France အမှုုမှှ) ‘မိိသားး�စုုဘဝရပိုု�င််ခွွင့််�’ ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာ၌ ‘မိိသားး�စုု’ ဟူူသည့််� စကားး�

ရပ််ကိုု� ‘အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၌ မိိသားး�စုုဟူူသည််ကိုု� နား�းလည််သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� မိိသားး�စုု

တွွင်် ပါါဝင််သည့််�အရာာ အားး�လုံးး��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရန်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�သင့််�သည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေတစ််ရပ််တွွင််
‘မိိသားး�စုု’ ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််အားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာ၌ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းပါါက
သင့််�လျော်�်��သည််’ ဟုု ထင််မြ�င််ချျက််ပေး�းခဲ့့�သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၉၇ခ၊ အပိုု�ဒ်် ၁၀.၃)။

174

နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�

ကိုု� လေး�းစား�းခြ�င်းး� အပါါအဝင််

၁၆၉

တို့့��၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�အားး� လေး�းစား�းသမှုုရရှိိ�ရန််အတွွက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၁၉၈၉

သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�

များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း

ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သည့််� စနစ််တကျျဖြ�စ််သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ကိုု�

နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဆိုု�င််ရာာ

ချျမှှတ််ရမည််။

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

၂။ ၎င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တွွင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အစီီအမံံများ��း

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�

ပါါဝင််ရမည်် -

မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််အတွွက််

...

အထူးး�အစီီအမံံများ��း ရေး�းဆွဲဲ�

(ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

ချျမှှတ််ရန်် အစိုးး��ရတွွင််

ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုရေး�းနှှင့််�

တာာဝန််ရှိိ�သည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဝိသေ��ေသများ��းအတိုု�င်းး� အပြ�ည့််�အဝ လက််တွေ့�့�

သည််

ILO

အပိုု�ဒ်် ၂

ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရန်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�။

UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၈၊ ၁၁၊

အပိုု�ဒ်် ၈

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၂၀၀၇

၁၂ နှှင့််� ၁၃

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ၎င်းး�

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး� အတင်းး�အဓမ္မမ ဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး� ဖျျက််ဆီးး�ခံံရ

ဖျျက််ဆီးး�ခြ�င်းး�တို့့��မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ခြ�င်းး�နှှင့််� အတင်းး�အဓမ္မမ ဝါးး�မြို�ု�

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အားး� ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််

ခံံရခြ�င်းး�တို့့��မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််

တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ထိရော��ာ�က််

ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�ရမည်် -

သည််

(က) ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ�လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် ရပ််တည််မှုု
ဂုုဏ််သိိက္ခာာ� သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��း
သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဝိသေ��ေသများ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းဖျျက််ဆီးး�လိုု�
သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့� အကျိုးး���ရလဒ််
ပေါ်�်ထွွက််စေ�နိုု�င််သော�ာ မည််သည့််�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မဆိုု�၊
…
(ဃ) မည််သည့််� အတင်းး�အဓမ္မမ ဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ယုုတ််လျော့�့��စေ�သည့််� ဝါါဒဖြ�န့််�

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�မဆိုု�၊

မှုုအားး� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််သည််

(င) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ဦးးတည််ဆန့််�ကျျင််
သည့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းအခြေ�ေ�ပြု�ု သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု
အခြေ�ေ�ပြု�ု ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�အားး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန််
သို့့��မဟုုတ်် လှုံ့့��ဆော်�်�ရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မည််
သည့််� ဝါါဒဖြ�န့််�ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�မဆိုု�။
အပိုု�ဒ်် ၁၁

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာ

ဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု�

များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�န််လည််အသက််သွွင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤ

အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ

တွွင်် အတိိတ််၊ ပစ္စုု�ပ္ပပန််နှှင့််� အနာာဂတ်် ကာာလသုံးး��ပါးး�၌ ဖန််တီးး�

လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််(ခဲ့့�)သည့််� ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

ကာာကွွယ််သည််

သမိုု�င်းး�ဝင််နေ�ရာာများ��း၊ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ပစ္စစည်းး�များ��း၊ ဒီီဇိုု�င်းး�များ��း၊
အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�များ��း၊ နည်းး�ပညာာများ��းနှှင့််� မျျက််မြ�င််ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုနှှင့််�
ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျဖျော်��်���ဖြေ�ေမှုုဆိုု�င််ရာာ အနုုပညာာလက််ရာာများ��း
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နှှင့််� စာာပေ�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခွွင့််�၊ ကာာ
ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခွွင့််�နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ပါါဝင််
သည််။
၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�
ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� မဆော��ာင််ရွွက််ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေ
များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််
လျျက်် ယူူဆော�ာင််သွားး��ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ၊ ဉာာဏဆိုု�င််ရာာ၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဝိိညာာဉ််
ရေး�းရာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�များ��းအတွွက်် ကုုစား�းမှုုကိုု� ပြ�န််လည််
ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
ယန္တတရား�းများ��း ချျမှှတ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၂
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဝိိညာာဉ််
ရေး�းရာာနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊
ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပြ�သခြ�င်းး�၊
ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� သင််ကြား�း�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််
ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ နေ�ရာာများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� သီးး�သန့််�ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််
ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အထွွတ််အမြ�တ််ပစ္စစည်းး�များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သေ�လွွန််
ပြီး�း� ရုုပ််အလော��ာင်းး�များ��းအားး� နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််လည််သယ််ယူူခွွင့််� ရှိိ�
သည််။
၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ
မျှှတပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာကာာ ထိရော��ာ�က််သည့််�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ
အထွွတ််အမြ�တ််ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််� သေ�လွွန််ပြီး�း�ရုုပ််အလော��ာင်းး�များ��း
အားး� ရယူူခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််လည််သယ််ယူူခြ�င်းး�
တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ပေး�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၃
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ လက််ဆင့််�ကမ်းး�
နှုုတ််မြွ�က််ချျက််များ��း၊ အတွေး�း��အခေါ်�်�များ��း၊ စာာရေး�းသားး�ခြ�င်းး�စနစ််
များ��းနှှင့််� စာာပေ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည်် အသက််သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ချျ
ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ
လက််ဆင့််�ကမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အသိုု�က််အဝန်းး�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

များ��း၊ နေ�ရာာများ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််�

အမည််နာာမများ��း သတ််မှှတ််ကာာ ဤအမည််နာာမများ��းအတိုု�င်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းအားး�

ခေါ်�်ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ကာာ

မပျျက််မကွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဥပဒေ�ေနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

ပေး�းရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ� ကြား�း�နာာမှုုများ��းမှှ ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�

ကိုု� တာာဝန််ပေး�းသည််
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ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းက နား�းလည််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏
တင််ပြ�ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� အပြ�န််အလှှန်် နား�းလည််နိုု�င််
ရန်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ
လိုု�အပ််ပါါက စကားး�ပြ�န််ဝန််ဆော�ာင််မှုု စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အခြား��း သင့််�လျော်�်��သည့််� နည်းး�လမ်းး�စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
(၁) ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု�

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ အခြေ�ေ�ခံံ အုုတ််မြ�စ််အဖြ�စ််၊ ကင််ညာာပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််�

အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ စုုပေါ�ါင်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု

အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�

၂၀၁၀

သည််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

(၂) နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် -

အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််�

(က) စာာပေ�၊ အနုုပညာာ၊ ရိုးး��ရာာ အထိိမ်းး�အမှှတ််ပွဲဲ�များ��း၊ သိိပ္ပံံ�နည်းး�

နည်းး�ပညာာများ��းအတွွက်် ၎င်းး�

ပညာာ၊ ဆက််သွွယ််ပြ�န််ကြား�း�ရေး�း၊ သတင်းး�အချျက််အလက်် ဖြ�န့််�

တို့့��၏ ဉာာဏပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

ဝေ�ရေး�း၊ လူူထုုမီီဒီီယာာ၊ စာာစော�ာင််ထုုတ််ဝေ�မှုုများ��း၊ စာာကြ�ည့််�တိုု�က််

ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

များ��းနှှင့််� အခြား��း ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အမွေ�ေ�အနှှစ််မှှတစ််ဆင့််�

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််

လူူမျိုး�း��ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

အလို့့��ငှာာ� ဥပဒေ�ေများ��း ရေး�းဆွဲဲ�

အသွွင််ပုံံ�စံံအားး�လုံးး��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််၊

အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန််

(ခ) တိုု�င်းး�ပြ�ည်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းတွွင်် သိိပ္ပံံ�နည်းး�ပညာာနှှင့််�

ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�အားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နည်းး�ပညာာများ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�

တာာဝန််ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�

(ဂ) ကင််ညာာပြ�ည််သူူများ��း၏ ဉာာဏပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ

ဖော်�်�ပြ�ချျက််နှှင့််� ဌာာနေ�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိိပညာာ

(၃) ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�သည်် ဥပဒေ�ေပြု�ု၍ -

ဗဟုုသုုတကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််�

(က) အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််

ဆိုု�င််ရာာ အမွေ�ေ�အနှှစ််အားး� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ထိုု�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကင််ညာာ

အပိုု�ဒ်် ၁၁

အနေ�ေဖြ�င့််� အခကြေး���းငွေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မူူပိုု�င််ခများ��း မပျျက််မကွွက််
ရရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊
(ခ) ဌာာနေ�ဒေ�သ မျိုး�း��စေ့�့များ��းနှှင့််� အပင််မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏
မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လက္ခခဏာာရပ််များ��းနှှင့််� ကင််
ညာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းက ၎င်းး�တို့့��အားး� အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�များ��း
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။

နီီပေါ�ါ

အပိုု�ဒ်် ၅၁

(၈) အဒီီဗာာစီီဂျာ�ာနာာဂျာ�ာတစ်် (ဌာာနေ�ဒေ�သခံံ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ည)(၈)

အုုပ််စုုများ��း) ၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသများ��းအလိုု�က်် ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဝိသေ��ေသ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရှိိ�စွာာ� ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််� ရရှိိ�နိုု�င််ရန််၊ ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််

များ��းအပေါ်�်� အခြား��းသူူများ��းက

၂၀၁၅

သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

လေး�းစား�းမှုုရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� ရှှင််သန််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််၊ နှှင့််� အဒီီဗာာစီီဂျာ�ာနာာ

နေ�ထိုု�င််နိုု�င််စေ�ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

ဂျာ�ာတစ််နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ

က အထူးး� စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��း

ဗဟုုသုုတ၊ စွွမ်းး�ရည််၊ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လူူမှုု

ရေး�းဆွဲဲ� လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းရန််

အလေ့�့�အထများ��းအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

နိုု�င််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက််
ပေး�းအပ််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အထူးး� စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�။
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နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ဆာာမိိလူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ဆာာမိိယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၎င်းး�တို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံကိုု�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�အတွွက််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််�

လိုု�အပ််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း

၁၈၁၄

အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းရမည််။

ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�က ဖန််တီးး�ပေး�း

နော်�်�ဝေ�

အပိုု�ဒ်် ၁၀၈

ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
ပီီရူးး�

အပိုု�ဒ်် ၂(၁၉)

အပိုု�ဒ်် ၂

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၈၉

လူူအားး�လုံးး��သည်် အော�ာက််ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�

များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဝိသေ��ေသ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရှိိ�သည်် -

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

၁၉၉၃

…

အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ

၁၉။ မိိမိိ၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏

ဝိသေ��ေသကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််ရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

စုံံ�လင််မှုုအားး�

ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ကာာကွွယ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ််

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သည််။

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

အပိုု�ဒ်် ၈၉

သည််

ကျေး�း�လက််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ တည််ရှိိ�မှုု
ကိုု� ဥပဒေ�ေအရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� အစုုအဖွဲ့့��ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း
အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််သည််။
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ကျေး�း�လက််နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသကိုု� လေး�းစား�းသမှုုပြု�ုသည််။
ဆာာမိိလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဆိုု�င််ရာာ၊ ဘာာသာာစကားး�

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��များ��း၏ ၎င်းး�တို့့��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာ လူူနည်းး�စုုများ��း

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ

လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ တည််ရှိနေ���ေထိုု�င််မှုု

၁၉၇၄

တည််ရှိနေ���ေထိုု�င််မှုုဘဝကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�

ဘဝကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ဖန််တီးး�

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််။

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ဆွီီ�ဒင််

အပိုု�ဒ်် ၂

ခွွင့််�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််သည််
အေး�းချျမ်းး�တည််ငြိ�ိမ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ကိုု�ယ််ကျျင့််�

မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ သို့့��မဟုုတ်် ကျျန်းး�မာာရေး�းကဏ္ဍကိုု� အန္တတရာာယ််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််

၂၀၁၇

ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု

ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�

များ��း အနေ�ေဖြ�င့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�၌ နေ�ထိုု�င််ရာာတွွင်် ၎င်းး�

တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

တို့့��၏ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့််� ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံ

နိုု�င််ငံံတော်�်�၌ တာာဝန််ရှိိ�

တို့့�� အတိုု�င်းး� ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ပြ�င််ပ စွွက််ဖက််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ထိုု�င်းး�လန်းး�

အပိုု�ဒ်် ၇၀

စွာာ� ကျျင့််�သုံးး��နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�က မြှ�ှင့််�တင််၍ ကာာ
ကွွယ််ရမည််။
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ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုနှှင့််�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််တည််မှုု၊ လော�ာကအမြ�င််၊ စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊

နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််� အထွွတ််အမြ�တ််နေ�ရာာများ��းကိုု�

လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာ

၁၉၉၉

ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််

ကွွယ််ပေး�းသည််

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂၁

ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး� ဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ��းအားး� အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး� နှှင့််� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

တင််ပေး�းရမည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး�
အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််
ပေး�းရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� တာာဝန််
ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဒေ�သခံံ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��တို့့��က

အပင််များ��းကဲ့့�သို့့�� သဘာာဝ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သိိရှိိ� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� တိိရစ္ဆာာ�န််နှှင့််�အပင််များ��း၏ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ

သယံံဇာာတများ��း၏ ဆေး�းဘက််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နှှင့််� အခြား��း ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ

ဆိုု�င််ရာာ ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��း

၂၀၁၃

အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိိပညာာစနစ််များ��းကိုု�

အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိိပညာာ

တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

ဗဟုုသုုတကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊

ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

အပိုု�ဒ်် ၃၃

ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�
နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တို့့��
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက််
အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု�
တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�အ
် ရေး�းများ�း�

၂၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ 
ဆက််စပ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။  

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းနှှင့််�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၏

အခြေ�ေ�ခံံမှာာ�

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သည််။ ဘာာသာာစကားး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဝိသေ��ေသတွွင်် တစ််ပေါ�ါင်းး�တည်းး�ပါါဝင််နေ�ပြီး�း� ထို့့��အပြ�င်် နှုုတ််

ဆင့််�ကမ်းး�သော�ာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း၊ သီီချျင်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��း စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းမှှ

တစ််ဆင့််� ၎င်းး�ဝိသေ��ေသအားး� ခိုု�င််မာာစေ�ခြ�င်းး�အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဘာာသာာစကားး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းအတွွက်် အဓိိကအရေး�း�ပါါဆုံးး��အချျက်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ပြော��ာဆိုု�အသုံးး��ပြု�ု
သည့််� လူူဦးးရေ�မှာာ� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� ဘာာသာာစကားး�များ��းစွာာ�မှာာ� ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��တော့�့�မည့််� အန္တတရာာယ််ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရ
ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�း�မရရှိိ�ဘဲဲ ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းရယူူရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

အသုံးး��မပြု�ုပါါက အခက််အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််၌ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််လည်းး� အလားး�တူူပင်် ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအရ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အားး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စကားး�ပြ�န််ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူနိုု�င််

ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� ဆက််စပ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။
ဤအစီီအမံံများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� ပါါဝင််

သင့််�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဘာာသာာစကားး�စုံံ�တည််ရှိသော����ာ သဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ တည််ရှိိ�မှုုကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ေဖြ�င့််� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြော��ာင်းး� သင်္ကေ�ေ�တပြု�ုရာာ၌ များ��းစွာာ�ခရီးး�ပေါ�ါက််
စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဘာာသာာစကားး�များ��းသည်် တန်းး�တူူညီီမျှှ တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကိုု� လေး�းစား�းမှုုဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နည်းး�ဟန််တစ််ရပ််

ဟုု သတ််မှှတ််နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ နော်�်�ဝေ�နိုု�င််ငံံ၏ ဆာာမိိအက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ‘ဆာာမိိဘာာသာာစကားး�နှှင့််� နော်�်�ဝေ�ဘာာသာာစကားး�သည််
တန်းး�တူူညီီမျှှ တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ အလေး�း�ထားး�သတ််မှှတ််ရမည််’ ဟုု အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (နော်�်�ဝေ�
အစိုးး��ရ ၁၉၈၇ - အပိုု�ဒ်် ၁(၅))။ နိုု�င််ငံံများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�

တင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််နိုု�င််သည်် (ဤသို့့�� ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ရာာတွွင််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကိုု�ယ််တိုု�င်် ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် ချိိ�တ််ဆက််သင့််�ပြီး�း� ဤအသိုု�က််အဝန်းး�များ��း အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််တို့့�အားး� စီီမံံ ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� လေး�းစား�း

လိုု�က််နာာရမည််)။ နယူူဇီီလန််နိုု�င််ငံံတွွင်် မာာအိုု�ရီီဘာာသာာစကားး� အက််ဥပဒေ�ေသည်် မာာအိုု�ရီီဘာာသာာစကားး� ကော်�်�မရှှင််တစ််ရပ််ကိုု�
ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ပညာာရေး�း၊ တရား�းမျှှတမှုု လက််လှှမ်းး�မီီရရှိရေး���း�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း

ကဲ့့�သို့့�� အခြား��းအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

နိုု�င််ငံံတော်�်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�ပေး�းသည့််� သို့့��မဟုုတ်် ဥပမာာ
ဆိုု�ရသော်��်� တရား�းရုံးး��တော်�်�နှှင့််� အခြား��းသော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် ဘာာသာာပြ�န််ခြ�င်းး�/စကားး�ပြ�န််ခြ�င်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ကိုု� ရယူူအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းသည့််�

ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် အလွွန််အရေး�း�ပါါသည််။

ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�သာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််မဟုုတ််ဘဲဲ ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� သွွယ််ဝိုု�က််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သွွယ််ဝိုု�က််နည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရန််

ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�သည််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
ILO

အပိုု�ဒ်် ၁၂၊

အပိုု�ဒ်် ၁၂

တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း၌

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

၂၈(၃) နှှင့််� ၃၀

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

စကားး�ပြ�န််ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူ

၁၆၉

အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခံံရခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသေး�း�စိိတ််

၁၉၈၉

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန််အတွွက်် တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလဖြ�စ််

ဖော်�်�ပြ�သည််

စေ� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း မှှတစ််ဆင့််�ဖြ�စ််
စေ� လိုု�အပ််ပါါက တရား�းစီီရင််ကြား�း�နာာခွွင့််� ရရှိစေ���ေရမည််။ ၎င်းး�
တရား�းခွွင််များ��းတွွင််လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ကြား�း�နာာမှုုကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ တင််ပြ�
ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� နား�းလည််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််ပါါက
စကားး�ပြ�န််ဝန််ဆော�ာင််မှုု စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း ထိိ
ရော�ာက််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��း စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစီီအမံံများ��း
ထားး�ရှိပေး���း�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၈(၃)

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၃။ သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဘာာသာာစကားး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု�

ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ရန််

ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��း

အတွွက်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််

ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

အပိုု�ဒ်် ၃၀

များ��းတွွင်် တာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး�

၁။ အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််�
လုုပ််သားး�ရေး�းရာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း၊

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နား�းလည််

ပညာာရေး�းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��း၊ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း

ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန််နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
များ
� ��းက

နှှင့််� ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အရ ၎င်းး�တို့့�� ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိသော����ာ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််စေ�ရန်် အလို့့��ငှာာ� သက််ဆိုု�င််ရာာ

ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််�

‘လူူထုုထံံ ပြ�န််ကြား�း� အသိပေး��း�

လျော�ာ�က််ပတ််ကိုု�က််ညီီသော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််

ခြ�င်းး�’ ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရ

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

မည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

၂။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် လိုု�အပ််ပါါက ဤလူူမျိုး�း��များ��း
အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ဘာာသာာပြ�န်် ရေး�းသားး�မှုု
များ��းနှှင့််� လူူထုုမီီဒီီယာာမှှတစ််ဆင့််� ထုုတ််ပြ�န််အသိပေး��း�မှုုများ��းကိုု�
အသုံးး��ချဆော���ာင််ရွွက််ရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၁၃

၂၀၀၇

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

နေ�ရာာများ��းအတွွက််

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ လက််ဆင့််�ကမ်းး�

ရိုးး��ရာာအမည််နာာမများ��း

နှုုတ််မြွ�က််ချျက််များ��း၊ အတွေး�း��အခေါ်�်�များ��း၊ စာာရေး�းသားး�ခြ�င်းး�စနစ််

အပါါအဝင်် ဘာာသာာစကားး�

များ��းနှှင့််� စာာပေ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည်် အသက််သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ချျ

များ��းကိုု� ပြ�န််လည်် အသက််

ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ

သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊

လက််ဆင့််�ကမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အသိုု�က််အဝန်းး�

ဖန််တီးး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

များ��း၊ နေ�ရာာများ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းခြ�င်းး�

အမည််နာာမများ��း သတ််မှှတ််ကာာ ဤအမည််နာာမများ��းအတိုု�င်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ခေါ်�်ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

သည််

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ကာာ
ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဥပဒေ�ေနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််

ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ကြား�း�နာာမှုုများ��းမှှ ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�

များ��း အားး�လုံးး��တွွင်် ဌာာနေ�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းက နား�းလည််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းက

တင််ပြ�ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� အပြ�န််အလှှန်် နား�းလည််နိုု�င််

နား�းလည််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�

ရန်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ

လည်းး� အခြား��းသူူများ��းက

လိုု�အပ််ပါါက စကားး�ပြ�န််ဝန််ဆော�ာင််မှုု စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

နား�းလည််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက််

အခြား��းသင့််�လျော်�်��သည့််� နည်းး�လမ်းး� စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

စကားး�ပြ�န််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အခြား��းလိုု�အပ််သော�ာ နည်းး�
လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း
က ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန််
တာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
သည််

၁။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး�� ဘာာသာာစကားး�များ��းမှာာ� စပိိန််

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းဝင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဘာာသာာစကားး� နှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�သည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�

တစ််ခုုထက််ပိုု�ကြော��ာင်းး�

၂၀၀၉

ဘာာသာာစကားး�များ��းမှာာ� အိုု�င််မာာရာာ၊ အာာရိုု�နာာ၊ ဘာာအူူရေ�၊ ဘေ�စီီ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၅

ရိုု�၊ ကာာနီီချာ�ာနာာ၊ ကာာဗီီနေ�နိုု�၊ ကာာရုုဘာာဘာာ၊ ချာ�ာကိုု�ဗိုု�၊ ချီီ�မန််၊
အက််စီီအက််ဂျာ�ာ၊ ဂွာာ�ရာာနီီ၊ ဂွာာ�ရာာစူူဝီီ၊ ဂွာာ�ရာာယူူ၊ အီီတိုု�နာာမာာ၊ လီီ
ကိုု�၊ မာာချာ�ာဂျူူ�ရာာအီီ-ကယ််လာာဝါါရာာ၊ မာာချီီ�နီီရီီ၊ မာာရိုု�ပါါ၊ မိုု�ဟေ�နိုု�
ထြီ�ီနီီတာာရီီရိုု�၊ မိုု�ဟေ�နိုု�အဂ််နာာစီီယာာနိုု�၊ မိုု�ရေး�း၊ မိုု�စေ�တန်းး�၊ မိုု�ဗီီမာာ၊
ပါါကာာဝါါရာာ၊ ပူူခယူူရီီနာာ၊ ကွေ�ေခွာာ�၊ စီီရီီယိုု�နိုု�၊ တာာကာာနာာ၊ တာာပီီ
ရေ�ထေ�၊ တိုု�ရိုု�မိုု�နာာ၊ အူူရူူချီီ�ပါါရာာ၊ ဝီးး�န််ဟာာရက််ခ််၊ ယာာမီီနာာဝါါ၊ ယူူ
ကီီ၊ ယူူရာာကာာရီီနှှင့််� ဇာာမူူကိုု� ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖြ�စ််သည််။
၂။ ဗဟိုု�အမျိုး�း��သားး�အစိုးး��ရနှှင့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရများ��းသည််

ဒေ�သန္တတရပြ�ည််သူူများ��း၏

အနည်းး�ဆုံးး�� တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� နှှစ််မျိုး�း��ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုမှုုအပေါ်�်� မူူတည််၍

အသုံးး��ပြု�ုရမည််။ တစ််ခုုမှာာ� စပိိန်် ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျျန််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� မွွမ်းး�မံံကာာ

တစ််ခုုကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ပြ�ည််သူူများ��း အားး�လုံးး��၏

ဒေ�သန္တတရ ဘာာသာာစကားး�များ��း

သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��း၏

ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််

အသုံးး��ပြု�ုမှုု၊ လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�မှုု၊ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််

ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

များ��းနှှင့််� နှှစ််ခြို�ု�က််မှုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းကာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််
သတ််မှှတ််ရမည််။ အခြား��းသော�ာ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ
အစိုးး��ရများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေ၏ လက္ခခဏာာရပ််ဖြ�စ််
သည့််� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� မပျျက််မကွွက်် အသုံးး��ပြု�ုရန််လိုု�အပ််
ပြီး�း� တစ််ခုုမှာာ� စပိိန််ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််ရမည််။
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စပိိန််ဘာာသာာစကားး�သည်် ကိုု�လံံဘီီယာာ၏ တရား�းဝင််

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းဝင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၏

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ဒေ�သန္တတရ ဘာာသာာစကားး�များ��းသည်် ၎င်းး�

တစ််ခုုကိုု�သာာ အသိိအမှှတ်် ပြု�ု

၁၉၉၁

တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ

သော်�်�လည်းး� မတူူညီီသည့််�

စကားး�ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ပိုု�င််နက််

ကိုု�လံံဘီီယာာ

အပိုု�ဒ်် ၁၀

နယ််မြေ�ေများ��း၌ အခြား��း
ဒေ�သန္တတရ တရား�းဝင််
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််
စပိိန််ဘာာသာာစကားး�သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ တရား�းဝင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�သည််

ဘာာသာာစကားး�များ��းအားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းအားး�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�

၂၀၁၁

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� မွွမ်းး�မံံခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� စီီမံံဆော�ာင််ရွွက််မည််။

တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဟုု

ကိုု�စတာာရီီကာာ

အပိုု�ဒ်် ၇၆

ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််
ဖင််လန််နိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး�� ဘာာသာာစကားး�များ��းမှာာ� ဖင််

တရား�းဝင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လန်် ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ဆွီီ�ဒင်် ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။

ဘာာသာာစကားး� တစ််ခုုသာာ ရှိိ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အပြ�င်် ရိုးး��မား�းနှှင့််� အခြား��း အုုပ််စုုများ��းသည််လည်းး�

သော်�်�လည်းး� ဘာာသာာ စကားး�

၁၉၉၉

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

များ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းကိုု�

ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုတို့့�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�

ဒေ�သန္တတရ နေ�ရာာများ��းတွွင််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််�

အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းသည််၊

အာာဏာာပိုု�င််များ��း ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ဆာာမိိ ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််�

အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�

နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာဏာာပိုု�င််များ��း

အက််ဥပဒေ�ေတစ််ရပ်် ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည််။

ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏

ဖင််လန််

အပိုု�ဒ်် ၁၇

ဘာာသာာစကားး�အားး� အသုံးး��ပြု�ု
ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းသည််။
ကင််ညာာ

၇။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၊ တရား�းဝင််ရုံးး��သုံးး�� နှှင့််� အခြား��း ဘာာသာာစကားး�များ��း

မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၇

(၁) ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဘာာသာာစကားး�မှာာ� ကီီစွာာ�

ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဟီီလီီ ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။

တင််ရန််နှှင့််� ကာာကွွယ််

၂၀၁၀

(၂) ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

မှာာ� ကီီစွာာ�ဟီီလီီ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� အင်္ဂဂ�လိိပ်် ဘာာသာာစကားး�

များ��းကိုု� တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ဖြ�စ််သည််။

သည််

(၃) နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် (က) ကင််ညာာပြ�ည််သူူများ��း၏ ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�
စုံံ�လင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််၊
(ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ ကင််ညာာ လက််
ဟန််ပြ� ဘာာသာာစကားး�၊ မျျက််မမြ�င််စာာနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အခြား��းသော�ာ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ရေး�း အသွွင််
ပုံံ�စံံများ��းနှှင့််� နည်းး�ပညာာတို့့��ကိုု� ဖန််တီးး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရမည််။

ပီီရူးး�

ပီီရူးး�နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�သည်် မည််သည့််� အာာဏာာပိုု�င််ရှေ့�့�မှော�ာ�က််

စကားး�ပြ�န်် အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််� အပါါ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၁၉

တွွင််မဆိုု� စကားး�ပြ�န််အသုံးး��ပြု�ု၍ ၎င်းး�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

အဝင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ဆက််ဆံံ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ရာာတွွင်် ကိုုယ််ပို
� င််ဘာ
� ု ာသာာစကားး�

၁၉၉၃

ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းသည််
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တော�ာင််အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၆(၁)

၆။ ဘာာသာာစကားး�များ��း

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဘာာသာာစကားး�

ရိိက

နှှင့််� ၆(၂)

၁။ ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း

စုံံ� တည််ရှိိ�သည့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

မှာာ� စေ�ပီီဒီီ၊ စေ�စိုု�သိုု�၊ စေ�စွာာ�နာာ၊ စေ�စွာာ�တီီ၊ ရှီီ�ဗန််ဒါါ၊ ဇစ််ဆွွန််ဂါါ၊

သဘော�ာ�သဘာာဝကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အာာဖရိိကန်းး�စ််၊ အင်္ဂဂ�လိိပ််၊ အီီစီီဒေ�ဘလီီ၊ အီီစီီရှိုုစာာနှှင့််� အီီစီီဇူးး�လူးး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

၁၉၉၆

ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖြ�စ််သည််။
၂။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��းသည်် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ အသုံးး��ပြု�ုမှုု လျော့�့��နည်းး�လာာကာာ

ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�

အဆင့််�အတန်းး� ယုုတ််လျော့�့��လာာသည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍

တင််ပေး�းရန််အတွွက်် ထိိခိုု�က််

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဤဘာာသာာစကားး�များ��း၏ အဆင့််�အတန်းး�ကိုု�

စေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� အစီီအမံံ

မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် လက််တွေ့�့�ကျျပြီး�း�

များ��း ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

ထိိခိုု�က််စေ�မှုုမရှိသော����ာ အစီီအမံံများ��း မပျျက််မကွွက်် ချျမှှတ််

နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� တာာဝန််ပေး�း

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အပိုု�ဒ်် ၁

ဥပဒေ�ေတစ််ခုုလုံးး��ကိုု�

ဆာာမိိ ဘာာသာာ 

ဤအက််ဥပဒေ�ေ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် ဆာာမိိလူူမျိုး�း��၏ ၎င်းး�တို့့��

ဆာာမိိဘာာသာာစကားး�အားး�

စကားး�  

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�

အက််ဥပဒေ�ေ

ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံ

နှှင့််� အစိုးး��ရ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း

၂၀၀၃

ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�

တွွင်် ဆာာမိိဘာာသာာစကားး�

ရန်် ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး� ကာာကွွယ််

ဤအက််ဥပဒေ�ေတွွင်် ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� အတွွက််

နှှင့််� အခြား��း အစိုးး��ရ အာာဏာာပိုု�င််များ��း ရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ ၎င်းး�တို့့��၏

သီးး�သန့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််� နှှင့််� ဆာာမိိလူူမျိုး�း��၏

ဖြ�စ််သည််။

ဖင််လန််၊

အပိုု�ဒ်် ၁ နှှင့််� ၄

ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လက််တွေ့�့� ကျျင့််�သုံးး��
ကာာ မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏
တာာဝန််ဝတ္တတရား�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ဖော်�်�ပြ�
ပါါဝင််သည််။
ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််� တရား�းမျှှတသော�ာ�
ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု�
ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ အခက််အခဲဲမရှိိ�ဘဲဲ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�
အမှှန််တကယ််ရှိစေ���ေရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ဤအခွွင့််�အရေး�း�
များ��းအားး� သီးး�ခြား��းညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် မလိုု�အပ််ဘဲဲ ဆာာမိိ
လူူမျိုး�း��၏ ဘာာသာာစကားး� ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
အခိုု�င််အမာာ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�အ
် ရေး�းများ�း�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အတွွက်် မိိခင််ဘာာသာာ စကားး�
အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�� ဓလေ့�့�နှှင့််� လျော်�်��ညီီသော�ာ ပညာာရေး�း ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါ
သလားး�။

၂၃
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံများ��းအတွွင်းး�ရှိိ� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အခြား��းသော�ာ

အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ နော�ာက််တွွင်် ကျျန််ရစ််ခဲ့့�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��းတွွင်် ဖြ�စ််သည််။ ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�အချျက််အလက််များ��းအရ နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းလူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ပါါက

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းတွွင်် စာာတတ််မြော��ာက််မှုု နှုုန်းး�ထားး�သည်် အလွွန််နည်းး�ပါးး�နေ�ပြီး�း� ပညာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ရရှိိ�ခြ�င်းး�တွွင််လည်းး� အကန့််�အသတ််ရှိိ�သည်် (Hanemann 2005: 5)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

ပညာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အခက််အခဲဲတွေ့�့�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� သင််ကြား�း�ညွှှန််ပြ�ပေး�းရာာတွွင််

၎င်းး�တို့့��နား�းလည််ခြ�င်းး�ငှာာ� မစွွမ်းး�သာာသည့််� နည်းး�ဟန်် (သင််ကြား�း�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�) သို့့��မဟုုတ်် ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ သင််ကြား�း�

သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�ပြီး�း� အစိုးး��ရက ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သည့််� သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ သင််ယူူမှုုဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််�
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ပျျက််ကွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� UNDRIP နှှင့််�

အညီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပညာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� နှှင့််�/

သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ သင််ယူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��နား�းလည််သည့််� ဘာာသာာစကားး�

ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ညွှှန််ပြ�သော�ာ ပညာာရေး�းကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

ပညာာရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအားး�လုံးး�� ရရှိိ�သင့််�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�လာာပါါက ပညာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းအပ််ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လက််တွေ့�့�ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုနှှင့််�

အလေ့�့�အထများ��းမှှ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��း၊ အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��အချျက််အနေ�ေဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ စီီစဉ််

ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ လူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� သင််ယူူရပါါက သင််ယူူနိုု�င််စွွမ်းး�ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းကြော��ာင်းး�
အထော��ာက််အထားး�များ��းရှိိ�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မူူလတန်းး�အဆင့််�၌ မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�သင််ကြား�း�သော�ာ

ပညာာရေး�းကိုု� ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ကာာ အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေ၌ ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�သည်် (Benson 2004)။

သို့့��ရာာတွွင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််�

သင််ကြား�း�ပေး�းသော�ာ

ပညာာရေး�းကိုု�

နိုု�င််ငံံတော်�်�/တရား�းဝင််ရုံးး��သုံးး��

ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ပေး�းသည့််� ပညာာရေး�းနေ�ရာာ၌ လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�ကိုု� မဆော��ာင််ရွွက််သင့််�ဘဲဲ

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ထိုု�သို့့�အစား�းထိုးး��ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နော�ာင််အနာာဂတ််၌ ပညာာရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းအားး� ရယူူအသုံးး��ချျရာာတွွင်် အခက််အခဲဲကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�

နိုု�င််ငံံတော်�်� ဘာာသာာစကားး�များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် (အင်္ဂဂ�လိိပ််ကဲ့့�သို့့��) နိုု�င််ငံံတကာာ ဘာာသာာစကားး�များ��းအားး� လေ့�့လာာသင််ယူူနိုု�င််သည့််�

အခွွင့််�အလမ်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဆင့််�မြ�င့််�ပညာာရေး�းတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� အချိိ�န််နှှင့််�အမျှှ ပိုု�မိုု�၍ ဂလိုု�ဘယ််လိုု�က််ဇ််ဖြ�စ််လာာသည့််�

လုုပ််သားး�ဈေး�းကွွက််တွွင်် အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုုရရှိိ�နိုု�င််သည့််� စွွမ်းး�ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
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နိုု�င််ငံံတကာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ံအလိုု�က်် သာာဓကများ�း�
UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၁၄

၂၀၀၇

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပညာာသင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ကြား�း�သင််ယူူမှုု ဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုု နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပညာာရေး�း

အညီီ ပညာာရေး�းစနစ််များ��းနှှင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

စနစ််များ��း ချျမှှတ််

ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ပညာာသင််ကြား�း�ပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�

တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�

ယန္တတရား�းများ��းကိုု� တည််ထော�ာင််ကာာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််�

အစဉ််အလာာများ��းနှှင့််�

ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က စီီစဉ််ပေး�းအပ််သည့််�

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််

ပညာာရေး�းအဆင့််�များ��းနှှင့််� အသွွင််သဏ္ဍာာန််များ��း အားး�လုံးး��ကိုု�

ယူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

ပေး�းသည််

၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��း၏ ပြ�င််ပတွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သူူများ��း အပါါအဝင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��း
အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လျော�ာ�က််ပတ််ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�သော�ာ ပညာာရေး�းကိုု� ရရှိိ�
နိုု�င််စေ�ရန်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ်် ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းရမည််။

ILO

အပိုု�ဒ်် ၂၆၊ ၂၇၊

အပိုု�ဒ်် ၂၆

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

၂၈ နှှင့််� ၂၉

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��း

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပညာာရေး�းကိုု�

၁၆၉

သော�ာ ပြ�ည််သူူအစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူရည််တူူ ပညာာသင််ခွွင့််�

တန်းး�တူူညီီမျှှ အခွွင့််�အလမ်းး�

၁၉၈၉

ရရှိိ�နိုု�င််ရေး�းကိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််မည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််

များ��းဖြ�င့််�

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

လက််လှှမ်းး�မီီ ရယူူနိုု�င််ရေး�း

အပိုု�ဒ်် ၂၇

အစိုးး��ရများ��းက တာာဝန််ယူူ

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� ပညာာရေး�း အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််�

သည််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််
မှုုဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကာာ ဤသို့့��ရေး�းဆွဲဲ�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််�

များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ၎င်းး�တို့့��၏

နည်းး�ပညာာ၊ စံံတန််ဖိုးး��စနစ််များ��းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အနာာဂတ်် မျှော်�်��မှှန်းး�ဆန္ဒဒများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� သင််ယူူမှုု

ပေါ�ါင်းး�စည်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရမည််။

ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�

၂။ ဩဇာာရှိိ�အာာဏာာပိုု�င််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုု

သင့််�လျော်�်��လျော�ာ�က််ပတ််သည့််�

ဝင််များ��းအားး� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းရန််နှှင့််� ပညာာရေး�းအစီီအစဉ််

ပညာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�

များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််

ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကာာ

၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံရမည််ဖြ�စ််

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

ကာာ ၎င်းး�အစီီအစဉ််များ��းတွွင််ပါါဝင််သည့််� တာာဝန််များ��းကိုု� ဌာာနေ�

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံ သင့််�လျော်�်��သလိုု� အဆင့််�ဆင့််�

များ��းကိုု� တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရန်် ရှေး�း�ရှုုဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

သည််

၃။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပညာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း နှှင့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပညာာရေး�း

ကာာ အဆိုု�ပါါ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းသည်် ဩဇာာရှိိ�

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််�
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အာာဏာာပိုု�င််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ

ပံ့့�ပိုးး��ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ချျမှှတ််

ဖော်�်�ထုုတ််ချျမှှတ််ထားး�သည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး�� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််�

တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

ကိုု�က််ညီီရမည််။ လိုု�အပ််သည့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု�လည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ပေး�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၈

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် ၎င်းး�

ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၏ မိိခင််

တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး� သို့့��မဟုုတ််

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််

၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််ကျျင််လည််ရာာ အုုပ််စုုတွွင်် အများ��းဆုံးး��အသုံးး��ပြု�ု

ယူူပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�’

သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အရေး�း�အဖတ်် သင််ယူူနိုု�င််ရန််

ဘာာသာာစကားး� လေ့�့လာာ

အခြေ�ေ�အနေ�ေအရဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။ ဤသို့့��

သင််ယူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

သင််ယူူရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက တာာဝန််ရှိသော����ာ အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည််

အကာာအကွွယ််ပေး�းသည််

၎င်းး�ရည််မှှန်းး�ချျက်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် အစီီအမံံ
များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဤလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််။
၂။ ဤလူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာစကားး� သို့့��မဟုုတ််
နိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��းအနက်် တစ််ခုုကိုု�
ချော�ာ�မွေ့�့�ကျျင််လည််စွာာ� တတ််မြော��ာက််ကျွွမ်းး�ကျျင််နိုု�င််ရန််အတွွက််
လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
၃။ သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�
ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��း
ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၉
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဝင်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူ
အသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်် တန်းး�တူူရည််တူူ လှုုပ််ရှား��းပါါဝင််နိုု�င််စေ�မည့််�
အထွေထွေ��ေ��� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� အတတ််ပညာာများ��း ဖြ�န့််�
ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််
ချျမှှတ််ထားး�ရှိသော����ာ ပညာာရေး�း၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ရ
မည််။
ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း��

နား�း

ခွွင့််� ရှိစေ���ေရမည်် -

အသုံးး��ချျပြီး�း� ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ထိိ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

…

တွေ့�့�ရသော��ာ ပညာာရေး�း ရရှိိ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၁၇။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အာာဂျျင််တီးး�န်် လူူမျိုး�း��များ��း၏

ပိုု�င််ခွွင့််�အတွွက်် အာာမခံံသည််

အာာဂျျင််တီးး�

၁၉၉၄

အပိုု�ဒ်် ၇၅(၁၇)

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အဖြ�စ်် သီးး�ခြား��းယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ယခင််ကတည်းး�က
တည််ရှိိ�ခဲ့့�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
၎င်းး�တို့့��၏ ဝိသေ��ေသကိုု� လေး�းစား�းမှုု ရှိစေ���ေရန်် နှှင့််� ဘာာသာာစကားး�
နှှစ််မျိုး�း�� အသုံးး��ချျပြီး�း� ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ထိတွေ့��့��ရသော��ာ ပညာာရေး�း ရရှိိ�
ပိုု�င််ခွွင့််�အတွွက်် အာာမခံံပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
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ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၇၈(၂)၊

အပိုု�ဒ်် ၇၈

ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ထိတွေ့��့��ရပြီး�း�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၈၀(၂)၊ ၉၁(၂)၊

၂။ ပညာာရေး�းစနစ််တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုတစ််ရပ််ဖြ�င့််� ထိိ

ဘာာသာာစကားး�စုံံ� အသုံးး��ချျ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

၉၅(၂)

တွေ့�့�ရသော��ာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ထိတွေ့��့��ရသော��ာ၊ ဘာာသာာစကားး�စုံံ�

သော�ာ ပညာာရေး�းကိုု�

အသုံးး��ချသော���ာ ပညာာရေး�းဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ရမည််။

ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််

၂၀၀၉

အပိုု�ဒ်် ၈၀
၂။ ပညာာရေး�းသည်် ဗဟိုု�အမျိုး�း��သားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�ရှိိ� တစ််စိိတ််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာ ပြ�ည််သူူတိုု�င်းး�၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််�

ဘာာသာာစကားး�များ��းအားး� မြှ�ှင့််�

ဝိသေ��ေသတို့့�� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန််၊

တင််ပေး�းရန််

ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��တိုု�င်းး�၊

တက္ကကသိုု�လ််ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််တိုု�င်းး�၏ ဝိသေ��ေသ နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

တိုးး��တက််မှုု ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန််၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွင်းး�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ�အကြား�း� နား�းလည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ�ကြွ�ယ််ဝခြ�င်းး�တို့့��
အတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၉၁
၂။ အဆင့််�မြ�င့််�ပညာာရေး�းသည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုတစ််ရပ််ဖြ�င့််� ထိတွေ့��့��ရ
သော�ာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ထိတွေ့��့��ရသော��ာ၊ ဘာာသာာစကားး�စုံံ� အသုံးး��ချျ
သော�ာ ပညာာရေး�းဖြ�စ််ပြီး�း� ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� အရည််အချျင်းး�မြ�င့််�မား�း
ပြီး�း� ပညာာရှှင််အဆင့််� ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််တတ််မြော��ာက််
မှုုရှိသော����ာ လူ့့�စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ဘက််စုံံ�
တည််ဆော�ာက််ရန််ဖြ�စ််သည်် …
အပိုု�ဒ်် ၉၅
၂။ တက္ကကသိုု�လ််ကျော�ာ�င်းး�များ��းသည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််
ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�၊ သင််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�တို့့��
အတွွက်် အစီီအစဉ််များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
(၂) ပုံံ�မှှန််မူူလတန်းး�ပညာာရေး�းကိုု� ပေါ်�်တူူဂီီ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သင််ကြား�း�ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ပေါ်�်

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််�

တူူဂီီဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

၁၉၈၈

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် သင််ယူူရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�

သင််ကြား�း�သော�ာ ပုံံ�မှှန််

ကြော��ာင်းး� အာာမခံံသည််။

ပညာာရေး�းကိုု� ရယူူခြ�င်းး�အပြ�င််

ဘရာာဇီးး�

အပိုု�ဒ်် ၂၁၀(၂)

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဘာာသာာစကားး�များ��း
နှှင့််� သင််ယူူရေး�းနည်းး�
လမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�ရှိိ�
ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
သည််
ကိုု�လံံဘီီယာာ

အပိုု�ဒ်် ၁၀

… ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ အစဉ််အလာာများ��းရှိသော����ာ

ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း�� အသုံးး��ချျ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၌ ပညာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််ရာာတွွင််

သော�ာ ပညာာရေး�း ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း�� အသုံးး��ပြု�ုရမည််။

အာာမခံံသည််

၁၉၉၁
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… နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပညာာရေး�း ရရှိိ�ပိုု�င််သော�ာ၊

ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ� ထိတွေ့��့��ရပြီး�း� ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း�� အသုံးး��ချျ

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သော�ာ ပညာာရေး�းစနစ်် ရရှိိ�ပိုု�င််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

လက္ခခဏာာရပ််များ��းကိုု�

၁၉၉၉

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အထူးး� လူူမှုုနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ လက္ခခဏာာရပ််

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍

များ��း၊ စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

စဉ်းး�စား�း၍ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး� ဆော�ာင််ရွွက််

များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပညာာရေး�း

ချျက််များ��းအားး� အလေး�း�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််

စနစ်် ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံ

ပေး�းရမည််။

သည််

အပိုု�ဒ်် ၃၂ - စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းတွွင််

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��၏ မူူလတန်းး�နှှင့််�

ဆာာမိိ ဘာာသာာ 

ဆာာမိိ ဘာာသာာစကားး�၏ အဆင့််�အတန်းး� -

အလယ််တန်းး� ပညာာရေး�းအားး�

စကားး�

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��၏ မူူလတန်းး�နှှင့််� အလယ််တန်းး� ပညာာရေး�း၌ ၎င်းး�

မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ရရှိိ�

အက််ဥပဒေ�ေ

တို့့��၏ မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့့်� ပညာာသင််ယူူပိုု�င််ခွွင့််�၊ ဆာာမိိ

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းပြီး�း�

၂၀၀၃

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ညွှှန််ပြ�ခြ�င်းး� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ဆာာမိိ

၎င်းး�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ု

ဘာာသာာစကားး�၏ သင််ကြား�း�နိုု�င််သည့််�၊ လေ့�့လာာသင််ယူူကာာ

ခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� နေ့�့

ဒီီဂရီီဘွဲ့့��ရယူူနိုု�င််သည့််� ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ချျက််

ကလေး�း�သူူငယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

အဆင့််�အတန်းး�အတွွက်် သီးး�ခြား��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း အကျုံးး���ဝင််

မှုုအထိိ ချဲ့့��ထွွင်် အကျုံးး���ဝင််

သည််။

စေ�သည််

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

ဖင််လန််၊

အပိုု�ဒ်် ၁၂၁

အပိုု�ဒ်် ၃၂

နေ့�့ကလေး�း�သူူငယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း အက််ဥပဒေ�ေ (၃၆/၁၉၇၃)
တွွင်် ဆာာမိိလူူမျိုး�း��အနေ�ေဖြ�င့််� နေ့�့ကလေး�း�သူူငယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ဖော်�်�ပြ�ပါါဝင််သည််။
မည််သူူမဆိုု� ဆာာမိိဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ယူူပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�

မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

ဆာာမိိ

သည််။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အားး� အကော��ာင််အထည်် ဖော်ြ��ြ�ခင်းး�နှှင့််�

ပညာာသင််ယူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

အက််ဥပဒေ�ေ

စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ချဲ့့��ထွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ဘုုရင််မင်းး�မြ�တ််က

ကတိိကဝတ််ပြု�ုသည််

၁၉၈၇

ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သည််။

နော်�်�ဝေ�၊

အပိုု�ဒ်် ၃(၈)

၂၅။ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းဌာာနသည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအားး�

ပညာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု

ရိိက၊

အထူးး�သဖြ�င့််� တက္ကကသိုု�လ််ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့််� သက််မွေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

ပေး�းအပ််ရာာတွွင်် ဌာာနေ�

လူူမှုု ဖူူလုံံ�ရေး�း 

နည်းး�ပညာာကျော�ာ�င်းး�များ��းမှှ လက််ရှိိ� လူူမှုု ဖူူလုံံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လိုု�အပ််ချျက််

ဆိုု�င််ရာာ 

ပညာာရေး�းနှှင့််� လေ့�့ကျျင့််� သင််ကြား�း�ရေး�း အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််�

များ��းနှှင့််�အလိုု�က်် မွွမ်းး�မံံသင့််�

စက္ကူူ�ဖြူ�ူ 

သင််ရိုးး�� ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��းအားး� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�

ကာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဆိုု�င််ရာာ

စာာတမ်းး�

နှိုးး�ဆော်�်�မည််။

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုု ရှိိ�သင့််�

၁၉၉၇

(က) ပင််မသင််ရိုးး��များ��းကိုု� သင််ကြား�း�မည့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််�အလိုု�က််

သည််

တော�ာင််အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၂၅

မွွမ်းး�မံံနိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ဖြ�စ််ရန််နှှင့််�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုရှိိ�ရန်် ပြ�န််လည်် ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�သည််။
သင််ရိုးး�� ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��းနှှင့််� သင််ကြား�း�ရေး�း အထော��ာက််အကူူပြု�ု
ပစ္စစည်းး�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့�� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုု ရှိသော����ာ အရာာများ��း ဖြ�စ််
သင့််�ပြီး�း� ယင်းး�တို့့��အားး� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ်် ဖန််တီးး�ရာာတွွင််
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက်် သင့််�လျော်�်��ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ��း အကြား�း� ဟန််ချျက််ညီီညီီ
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာ၌ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းအပ််သူူများ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�
တိုု�င််ပင််ကာာ လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�အ
် ရေး�းများ�း�

၂၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံ လုုပ််ငန်းး�များ��း (ရိုးး��ရာာ 
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��း) အားး� ဆက််လက်် ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ်် ပေး�း
ပါါသလားး�။  

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဝိသေ��ေသများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေနှှင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းအသွွင််ပုံံ�စံံများ��း၊ လက််မှုုပစ္စစည်းး� ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်းး�၊
ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သစ််တော�ာစိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�တို့့�� အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရပ််တည််ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� အနီးး�ကပ််

ဆက််နွှှယ််နေ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် လူူမှုုရေး�းအရ ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေမှှ
စွွန့််�ခွာာ�ရခြ�င်းး�ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါက ၎င်းး�တို့့��၏ ရပ််တည်် ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအားး� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််လေ့�့မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�

တို့့��၏ အသိုု�က််အဝန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသ နှှင့််� လူူမှုု-စီးး�ပွား��းရေး�း ကော�ာင်းး�မွွန််ဖူူလုံံ�မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� မြေ�ေအပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့�� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််

အလွွန််အမင်းး�အရေး�း�ပါါပြီး�း�

အစိုးး��ရများ��းသည််

ထိုု�သို့့�သော�ာမူူဝါါဒများ��းကိုု�

ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာ၌

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� တစိုု�က််မတ််မတ်် လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ဤမူူဝါါဒများ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

‘ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း’ ဆိုု�င််ရာာ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််နေ�တတ််ပြီး�း� ဥပမာာဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အမျိုး�း��သားး�

ဥယျာာ�ဉ််အတွွင်းး�ရှိိ� အပင််တစ််မျိုး�း��အားး� ရိိတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်� မှီီ�ခိုု� အားး�ထားး�ရခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််

ရသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင််ဖြ�စ််သည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ဤအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနော�ာက််ဆက််တွဲဲ�

ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�
နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ်် ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််သတ််မှှတ််

မှုုသည်် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းအတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဦးးတည််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
တစ််ရပ််ကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းနိုု�င််သည််။

ဥပမာာ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၈၂ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ၌ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း

ဆိုု�င််ရာာ ကနေ�ေဒါါပဋိိညာာဉ််နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���ကိုု� ကနေ�ေဒါါဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခဲ့့�သည််။ ဤ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင်် အပိုု�ဒ်် ၃၅ ပါါဝင််ပြီး�း� ၎င်းး�မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သမိုု�င်းး�ဝင််စာာချုု�ပ််ဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းသော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ဤဥပဒေ�ေအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါတရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ရပ််တည််ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း အလေ့�့�အထများ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တွွင်် သစ််ခုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အမဲဲ

လိုု�က််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�ပါါ ချဲ့့��ထွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ကာာကွွယ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််က ‘မူူလအခွွင့််�အရေး�း�အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတစ််ရပ််သည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကျျင့််�သုံးး��သည့််� မူူလအစုုအဖွဲ့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ�ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အတွွက်် အဓိိကအရေး�း�ပါါသော�ာ အလေ့�့�အထ၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစဉ််အလာာနှှင့််� သက််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
မှုု ဖြ�စ််ရမည််’ ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခဲ့့�သည်် (ကနေ�ေဒါါ တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ်် ၁၉၉၅)။

ဤမေး�းခွွန်းး�တွွင်် မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ရပ််တည််ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသာာမက ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််�

၎င်းး�တို့့��အားး� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ််ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည်် ဖြ�စ််သည်် (မေး�းခွွန်းး� ၂၆ ကိုု�

ကြ�ည့််�ပါါ)။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လက််မှုုပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််� အနုုပညာာသည်် ၎င်းး�တို့့��အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွက်် ဂုုဏ််ယူူဖွွယ််၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၏သင်္ကေ�ေ�တ ဖြ�စ််သည့််�အပြ�င်် ဝင််ငွေ�ေရင်းး�မြ�စ််များ��းလည်းး� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

၎င်းး�တို့့��၏ ရပ််တည််ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအားး� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် အာာမခံံကာာကွွယ််ပေး�း
ရာာတွွင်် ရိုးး��ရာာအနုုပညာာနှှင့််� လက််မှုုပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

ဤ လက််မှုု ပစ္စစည်းး�များ��း၊ သီီချျင်းး�များ��း၊ အကများ��းနှှင့််� အခြား��း ယဉ််ကျေး�း�မှုုအင်္ဂါါ��ရပ််များ��းအားး� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�

တွဲဲ�ဖက််အာာမခံံပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဈေး�းကွွက််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ထုုတ််ကုုန််များ��းအတွွက်် မျှှတ

လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ဤယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းတွွင်် မည််သည််တို့့��ပါါဝင််ကြော��ာင်းး� သင့််�လျော်�်��လျော�ာ�က််ပတ််

သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�က သတ််မှှတ််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််ပြီး�း� ဤသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း� တိုု�င််ပင််သင့််�သည််။
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နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
၁။ လက််မှုုပညာာများ��း၊ ကျေး�း�လက််နှှင့််� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေ�ခံံ စက််မှုု

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ နိိစ္စစဓူူဝ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� နှှင့််� အမဲဲလိုု�က််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

၁၆၉

ခြ�င်းး�၊ ငါးး�မြှား�း��ခြ�င်းး�၊ ထော�ာက််ချော�ာ�က််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရိိတ််သိိမ်းး�

ရပ််တည်် ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�းနှှင့််�

၁၉၈၉

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာ လုုပ််ငန်းး�

ရိုးး��ရာာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အမှီီ�သဟဲဲကင်းး�

ပေး�းပြီး�း� ဤ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

စွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််အဖြ�စ််

အတွွက်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�

ILO

အပိုု�ဒ်် ၂၃

သတ််မှှတ််ရမည််။ အစိုးး��ရသည်် သင့််�လျော်�်��သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

တိုု�င်းး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ

များ��းက တော�ာင်းး�ခံံလာာပါါက

ထိုု�လုုပ််ငန်းး�များ��း တော�ာင့််�တင်းး�ခိုု�င််မာာလာာပြီး�း� အဆင့််�မြ�င့််�

ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�

တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။

အပါါအဝင်် ဆက််လက််

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာပါါက ဖြ�စ််နိုု�င််

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�ရန်် အလို့့��

သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�၌ သင့််�လျော်�်��သော�ာ နည်းး�ပညာာနှှင့််�

ငှာာ� ထော�ာက််ကူူပေး�းရန််

ဘဏ္ဍာာရေး�း အကူူအညီီများ��း ပေး�းအပ််ကူူညီီကာာ ဤသို့့��

လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

အထော��ာက််အကူူပေး�းရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာ

ထားး�သည််

နည်းး�ပညာာများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာများ��းနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
နိုု�င််ပြီး�း� သာာတူူညီီမျှှသည့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု၏ အရေး�း�ကြီး�း�ပုံံ�တို့့��
ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။
UNDRIP
၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၂၀

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ စနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း စနစ််များ��း

ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�

အားး� ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�

တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရပ််တည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ခြ�င်းး�

ရပ််တည််ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း

ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး�

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့််�

အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

အခြား��း စီးး�ပွား��းရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
၂။ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� ရပ််တည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းခံံရသည့််� ဌာာနေ�

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မျှှတလျော��ာ�က််ပတ််သော�ာ ကုုစား�း

ရပ််တည်် ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း

ခြ�င်းး�ကိုု� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း
အားး� မလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�ရန််
ပိိတ််ပင််ခံံရပါါက ပြ�န််လည််
ကုုစား�းခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းသည််
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ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၉၇(၁)

၁။ စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� ရယူူ၍ ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� (၂)

ရန်် အခြေ�ေ�ခံံ လိုု�အပ််ချျက််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

မြေ�ေအားး� ရိုးး��ရာာအရ အသုံးး��ပြု�ု

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန်် အလို့့��

မှုုသည်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�

၂၀၀၉

ငှာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�များ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝ အပေါ်�်� မူူတည််၍

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� တော�ာင်းး�ခံံရန််နှှင့််�

၎င်းး�တို့့��ကိုု� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုု-စီးး�ပွား��း

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက််

ဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုရမည််။

လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံ

၂။ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််၏ အနက််မှာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��း၏

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု

ရပ််တည််ရှှင််သန််နိုု�င််ရေး�း၊ ဖူူလုံံ�ရေး�းနှှင့််� လူူမှုု-ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် ရင်းး�မြ�စ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််သော�ာ မြေ�ေတွွင််
ဖြ�စ််စေ�၊ အရွွယ််အစား�းအရ သေး�းငယ််သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းတွွင််
ဖြ�စ််စေ� လူူများ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းက ရေ�ရှှည်် တည််တံ့့�နိုု�င််သည့််� နည်းး�ဟန််ဖြ�င့််�
အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု မှှတ််ယူူရမည််။ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ
ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရာာတွွင်် အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏
စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။
ကုုန််သွွယ််ပိုု�င််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် သက််မွေး�း�ပညာာ ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��၏ ရိုးး��ရာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပေါ်�်� ကန့််�သတ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းအတွွက််

(တန််ဒြာ�ာဒေ�သ သမင်် မွေး�း�မြူ�ူ

၁၉၇၄

သီးး�သန့််�သာာ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပြီး�း� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးး သို့့��မဟုုတ််

ခြ�င်းး�) ကိုု� ကာာကွွယ််

အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� ချဲ့့��ထွွင််

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပြီး�း� အသေး�း�စိိတ််

ရန််အတွွက်် မည််သည့််�အခါါမျှှ လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� မရှိစေ���ေရ။

အချျက််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�

ဆာာမိိလူူမျိုး�း��များ��း၏ တန််ဒြာ�ာဒေ�သ သမင်် မွေး�း�မြူ�ူခြ�င်းး�

ဖြ�င့််� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ကြ�ပ််မတ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�သည််။

ရန်် သတ််မှှတ််သည််

ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��းသည်် အပြ�န််အလှှန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုနှှင့််� ပစ္စစည်းး�ဖလှှယ််ခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ

များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း အလေ့�့�အထများ��း၊ ရိုးး��ရာာ

စီးး�ပွား��းရေး�း အလေ့�့�အထများ��း

၁၉၉၉

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ဆက််လက််

နှှင့််� ရိုးး��ရာာ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ မြှ�ှင့််�တင််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နိုု�င််ငံံတော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််တွွင််

လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းကိုု�

ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ

သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရေ�ရှှည််

မြှ�ှင့််�တင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််

တည််တံ့့�နိုု�င််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း မူူဘော�ာင််နှှင့််�

ပေး�းပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အညီီ ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပိုု�မိုု�

လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပင််မ

ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� သက််မွေး�း�ပညာာ လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််တွွင်် ဝင််

ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�၊ လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရေး�း

ရော�ာက််ပါါဝင််လိုု�ပါါက

အစီီအစဉ််များ��းအားး� ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊

ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ လေ့�့ကျျင့််�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��

သင််ကြား�း�ပေး�းမှုု ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�

တွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

ကိုု� အာာမခံံပေး�းသည််

ဆွီီ�ဒင််

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၇

အပိုု�ဒ်် ၁၂၃

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အပံ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� ရယူူ
ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ လုုပ််သားး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေအရ ပေး�းအပ််ထားး�
သည့််� လုုပ််သားး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��း အုုပ််စုု
ဝင်် လုုပ််သားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရယူူခံံစား�းနိုု�င််စေ�ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က
အာာမခံံ ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�အ
် ရေး�းများ�း�

၂၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� အကာာအကွွယ််
ပေး�းပါါသလားး�။    

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ကျျန်းး�မာာစွာာ�နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�ဟူူသည််မှာာ� ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးအနေ�ေဖြ�င့််� လက််လှှမ်းး�မီီ ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု�

သာာ ဆိုု�လိုု�ရင်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ နိုု�င််ငံံတော်�်�က ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��အတွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ပေး�းအပ််ရန်် (သို့့��မဟုုတ်် လက််လှှမ်းး�မီီ
ရယူူရာာတွွင်် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန််) ဝတ္တတရား�းရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ ကျျန်းး�မာာစွာာ�နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းသည််လည်းး� ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းသင့််�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ကျျန်းး�မာာစွာာ�နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� မွွမ်းး�မံံမြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ရိုးး��ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��း

နှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး� ကျျန်းး�မာာစွာာ�နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််လျှှင််ပင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ကြော��ာင်းး� သီးး�ခြား��း ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� ပြု�ု၍ ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ ဤအလေ့�့�အထများ��းနှှင့််�

ဆေး�းဝါးး�များ��းကိုု� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းစွာာ�က ယုံံ�ကြ�ည််အားး�ထားး�ကြ�ပြီး�း� ထို့့��အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��သည်် အဆိုု�ပါါအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

အများ��းဆုံးး�� လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ရပ််သည်် ဤအလေ့�့�အထများ��းအားး� ကာာ

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််ပြီး�း� ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
အစီီအစဉ််တွွင်် ဤအလေ့�့�အထများ��း နှှင့််� ဆေး�းဝါးး�များ��းအားး� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််အော�ာင်် ထည့််�သွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုရှိစေ���ေရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

နိုု�င််သည််။ ဤ အလေ့�့�အထများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််သည့််�အလျော��ာ�က်် မေး�းခွွန်းး�

၂၁ ကိုု�လည်းး� ကြ�ည့််�စေ�လိုု�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အများ��းပြ�ည််သူူအတွွက််
ဆော�ာင််ယူူကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ပြု�ုပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤသည််တို့့��အတွွက်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� တန််ရာာ

တန််ကြေး��းတို့့�� ရရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည်် (အသေး�း�စိိတ််အချျက််များ��းအတွွက်် မေး�းခွွန်းး� ၂၆ ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါ)။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤအလေ့�့�အထများ��းကိုု�သာာ အားး�ကိုးး��အားး�ထားး�ပြု�ုရန်် အတင်းး�အဓမ္မမ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

မပြု�ုသင့််�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�လည်းး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရယူူခံံစား�း

နိုု�င််စေ�ရန်် အာာမခံံပေး�းသင့််�သည််။ တစ််ခါါတရံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဆင့််�အော�ာက်် ဆန်းး�သစ််ဖြေ�ေရှှင်းး�နည်းး�များ��းဖြ�င့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန််

ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဥပမာာဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ဂူူယူူနာာရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနက လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းနှှင့််�

ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဦးးစီးး�ဌာာန တစ််ရပ််ကိုု� သီးး�ခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�ဌာာနသည်် ဂူူယူူနာာရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအားး� တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�စေ�

ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း

အားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�အာာမခံံအစီီအစဉ်် (NIS) နှှင့််� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�ပင််စင််ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းအစီီအစဉ််အရ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�သည့််� အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ��းကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�ရာာတွွင်် အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် လုုပ််သားး�နှှင့််� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�

ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဦးးတည််ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ ဦးးစီးး�ဌာာန အရာာရှိိ�များ��းသည်် အိိမ််တွွင်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၊ လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု၊

လုုပ််သားး�ဆိုု�င််ရာာ

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း၊

လူူကုုန််ကူးး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ဂူူယူူနာာရှိိ�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� အခြား��းအရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဖြ�စ််စဉ််များ��းအားး� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစီီရင််ခံံ

တင််ပြ�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက််လည်းး� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း အရာာရှိိ�များ��း၊ လူူမှုုကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

အရာာရှိိ�များ��းနှှင့််� အခြား��း သက််ဆိုု�င််ရာာ ပတ််သက််ပါါဝင််သူူများ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ ဤထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုများ��းကိုု� ဂျော့�့��
တော�ာင်းး�ပြ�ည််သူ့့�ဆေး�းရုံံ�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပဲ့့�ပြ�င််ရေး�းဌာာနများ��း (အကျျဉ်းး�ထော�ာင််နှှင့််� လူူငယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပဲ့့�ပြ�င််ရေး�းကျော�ာ�င်းး�များ��း) ရှိိ� လူူ
ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အတွွက််ပါါ ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။ ဦးးစီးး�ဌာာနသည်် ကာာလဆိုု�င်းး�၍ မွေး�း�စာာရင်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန််

ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည်် (ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ ဂူူယူူနာာ n.d.)။
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နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အမြ�င့််�

ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

ဆုံးး��သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း

အထိိ အသိုု�က််အဝန်းး�

၁၆၉

အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� အစိုးး��ရသည်် ဌာာနေ�

အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ ဒေ�သန္တတရ

၁၉၈၉

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ

အလေ့�့�အထများ��းကိုု�

ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံပေး�းရမည််၊

ထည့််�သွွင်းး�ကာာ ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�

သို့့��မဟုုတ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််တာာဝန််ယူူမှုုနှှင့််�

ထားး�သော�ာ ပြ�ည့််�စုံံ�လုံံ�လော�ာက််

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုဖြ�င့််� ထိုု�ကဲ့့�သို့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ

သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း

ပေး�းအပ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းအပ််ရန််

ထော�ာက််ပံ့့�ရမည််။

အစိုးး��ရများ��းကိုု� တာာဝန််ပေး�း

၂။ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် အတတ််နိုု�င််ဆုံးး�� ရပ််ရွာာ�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ILO

အပိုု�ဒ်် ၂၅

အခြေ�ေ�ပြု�ုဖြ�စ််ရမည််။ ၎င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုဖြ�င့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရမည််
ဖြ�စ််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ပထဝီီ
အနေ�ေအထားး�၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�များ��း၊ ကုု
သမှုုအလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းတို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းရမည််။
၃။ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုစနစ််အတွွက်် သင််တန်းး�ပေး�း
ခြ�င်းး�နှှင့််� အလုုပ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် ဒေ�သခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�း
ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ဦးးစား�းပေး�းရမည််။ အခြေ�ေ�ခံံကျျန်းး�မာာရေး�း
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� အဓိိကထားး�ရမည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အခြား��း
ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အဆင့််�များ��းနှှင့််�လည်းး� ခိုု�င််မာာသော�ာ
ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းရှိိ�ရမည််။
၄။ ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အခြား��း
သော�ာ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း
နှှင့််� အတူူတကွွ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
UNDRIP
၂၀၀၇

အပိုု�ဒ်် ၂၄

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အရေး�း�ကြီး�း�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဆေး�းဘက််ဝင််ပင််များ��း၊ တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းနှှင့််� တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�များ��း

များ��း၏ ရိုးး��ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�း

အားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာ

များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏

နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ဆက််လက််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��း

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််

ဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရယူူခံံစား�း

များ��းသည်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဆိုု�င််ရာာ

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ကင်းး�စွာာ� ရယူူ
ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ရှိိ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ရနိုု�င််စွွမ်းး�သည့််�

များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�

အားး� တိုးး��တက််မှုုအဆင့််�ဆင့််�

ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး� တိုးး��တက််မှုု

ဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

အဆင့််�ဆင့််�ဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််

ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းကိုု�

ရေး�းကိုု� ရှေး�း�ရှုု၍ လိုု�အပ််သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း ချျမှှတ််

တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
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၂။ ရိုးး��ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တွွင်် သဘာာဝဆေး��း

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဆေး�းဝါးး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပင််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆေး�းဘက််ဝင်် ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းအားး�

များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သိိရှိိ�ပြီး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

စာာရင်းး�ပြု�ုစုု မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််� ဤ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ

ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းအားး�

၂၀၀၉

များ��းကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�

အချျက််အလက််စုုစည်းး�ခြ�င်းး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် လက််ဆင့််�

အပါါအဝင်် ရိုးး��ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�

ကမ်းး�လာာသော�ာ သမိုု�င်းး�ဝင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဉာာဏပစ္စစည်းး�

ဆေး�းများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�

ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အဖြ�စ်် ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကျျန်းး�မာာရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က အာာမခံံ ကာာကွွယ််ပေး�းရမည့််�

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��အတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုု ဖြ�စ််ပြီး�း� ရေ�ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ အစား�းအစာာ ရရှိိ�ပိုု�င််

ယေ�ဘုုယျျ ကျျန်းး�မာာရေး�း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ခွွင့််�၊ ပညာာရေး�း ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ အားး�ကစား�း ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

၂၀၀၈

အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း� ဤအခွွင့််�အရေး�း�

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ညီီညွွတ််သော�ာ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ရရှိိ�ပိုု�င််

ကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန််

ခွွင့််�နှှင့််� ကော�ာင်းး�စွာာ� အသက််ရှှင််နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက််

နိုု�င််ငံံတော်�်�က မူူဝါါဒများ��း

အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သော�ာ အခြား��း အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ချျမှှတ််ပေး�းရမည့််� တာာဝန််ရှိိ�

အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�

ကြော��ာင်းး� သတ််မှှတ််သည််

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အီီကွေဒေါ�ါ���

အပိုု�ဒ်် ၄၂(၂)

အပိုု�ဒ်် ၃၂

သည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််
နေ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊
ပညာာရေး�းနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််
ခြ�င်းး�၊ အဓိိက အရေး�း�ပါါသော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု၊ လိိင််
ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� မျိုး�း��ဆက််ပွား��းကျျန်းး�မာာရေး�း တို့့��ကိုု�
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းအပ််သည့််� အစီီအစဉ််များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့််�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� မည််သူူမဆိုု� အမြဲ�ဲတမ်းး� အချိိ�န််မီီရယူူနိုု�င််
စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည့််� နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�
အာာမခံံပေး�းရမည််။
ကင််ညာာ

အပိုု�ဒ််

(၁) လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တိုု�င်းး�သည်် အော�ာက််ပါါအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ရရှိိ�

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��အတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၄၃(၁က)

ခံံစား�းနိုု�င််သည်် -

ယေ�ဘုုယျျ ကျျန်းး�မာာရေး�း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

(က) ရစွွမ်းး�နိုု�င််သည့််� အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

၂၀၁၀

အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဤတွွင်် မျိုး�း��ဆက််ပွား��း

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အပါါအဝင်် ကျျန်းး�မာာရေး�း
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� ရယူူပိုု�င််ခွွင့််� ပါါဝင််သည််။
၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းစနစ်် ခြုံ�ံ�ငုံံ�မှုုအတိုု�င်းး�အတာာကိုု�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�နှှင့််�

အလေ့�့�အထများ��းအားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အစား�းအစာာဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� အထူးး�သဖြ�င့််�

ကော�ာင်းး�စွာာ� အသုံးး��ချျခြ�င်းး�

၁၉၁၇

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကလေး�း�သူူငယ််

အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�

များ��းအတွွက်် အာာဟာာရပြ�ည့််�ရေး�း အထော��ာက််အပံ့့�များ��း ပေး�းအပ််

အနေ�ေဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဆိုု�င််ရာာ

အားး� ထိရော��ာ�က််စွာာ� လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�း

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းအပ််ရန််

ရမည််။

နှှင့််� ဤ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပိုု�မိုု�

မက််ဆီီကိုု�

အပိုု�ဒ်် ၂(ခ)(၃)

ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အကျုံးး���ဝင််
အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
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ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််�

အပြ�ည့််�အဝ ကျျန်းး�မာာရေး�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုုရှိသော����ာ အပြ�ည့််�အဝ

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု စနစ််များ��းအားး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု စနစ််ကိုု� ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််သည့််� ဌာာနေ�

၁၉၉၉

နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

တွဲဲ�ဖက််သုံးး�� ကုုသရေး�း� အသွွင််နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဇီီဝကျျင့််�ဝတ််

အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�

ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််�အညီီ အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ဤစနစ််

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂၂

သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ဆေး�းဝါးး�များ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််သုံးး��
ကုုသရေး�း� အသွွင််နည်းး�
လမ်းး�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။

201

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့်�အ
် ရေး�းများ�း�

၂၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာနှှင့််� ရိုးး��ရာာ ဓလေ့�့�
ဆိုု�င််ရာာ ဖော်�်�ထုုတ််ဖန််တီးး�မှုုများ��းအပေါ်�်� ဉာာဏပစ္စစည်းး�မူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။    

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ယဉ််ကျေး�း�မှုုကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� (မေး�းခွွန်းး� ၂၁) ကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းအားး� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ််

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ဖြ�င့််� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံပေး�းနိုု�င််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပုံံ�ရိိပ််နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး� မည််သို့့��
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဖော်�်�ပြ�သည််၊ အချို့့���သော�ာဖြ�စ််စဉ််များ��းတွွင်် ပုံံ�တူူပွား��းသည််တို့့�အပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရန်် ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တန််ဖိုးး��ရှိိ�ပြီး�း� ဈေး�းကွွက််ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� အလားး�အလာာရှိသော����ာ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ

ဗဟုုသုုတနှှင့််� ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအရ ဖန််တီးး�ဖော်�်�ပြ�မှုုများ��းကိုု� များ��းပြား�း�ကြွ�ယ််ဝစွာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�သည််။ ဤ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတတွွင််

ဆေး�းဘက််ဝင််အပင််များ��းကိုု� နား�းလည််မှုုနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း နည်းး�စနစ််များ��း၊ သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း၏
တည််နေ�ရာာနှှင့််� စနစ််တကျျ အသုံးး��ချျမှုုနည်းး�လမ်းး�များ��း ပါါဝင််သည််။ နိုု�င််ငံံ အများ��းအပြား�း�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊ လက််မှုုပစ္စစည်းး�များ��း၊ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုများ��းနှှင့််�

အခြား��း ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းကိုု� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ကြ�သည််။ ဤအခွွင့််�အရေး�း�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ယင်းး�မှှတစ််ဆင့််� ဝင််ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
ရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအရ ဖန််တီးး�ဖော်�်�ပြ�မှုုများ��းအားး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး�

ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ပြ�ည််တွွင်းး�၌လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အကာာအကွွယ််ပေး�း

နိုု�င််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အတိိတ််ကာာလ၌ ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုု မကြာ�ာခဏ ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အားး�ဖြ�ည့််�ထော�ာက််ကူူမှုုများ��းအတွွက်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တန််ရာာတန််ကြေး��း တစ််စုံံ�တစ််ရာာမ

ရရှိိ�ဘဲဲ အခြား��းသူူများ��းက ဤအသိိပညာာဗဟုုသုုတများ��းကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မော�ာင််ပိုု�င််စီးး�ခြ�င်းး� ခံံရသည့််� ဖြ�စ််ရပ််သာာဓကများ��း

ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအရ ဖန််တီးး�ဖော်�်�ပြ�မှုုများ��းအားး� ၎င်းး�

တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ််ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံခဲ့့�ရသည့််� ဤသို့့��သော�ာ သမိုု�င်းး�ဝင််ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက်် ပြ�န််လည််
ကုုစား�းခြ�င်းး� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပါါဝင််စေ�ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေကိုု� ချဲ့့��ထွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။

နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
(ည) ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� နှှင့််� ရေ�ရှှည််

ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ� နယ််ပယ််မှှ

မျိုး�း��ကွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ 

တည််တံ့့�နိုု�င််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် ဆီီလျော်�်��အရေး�း�ပါါသည့််�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�

ရိုးး��ရာာ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုု ပုံံ�စံံများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��သည့််� ဌာာနေ�

အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ ဆန်းး�

၁၉၉၂

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ဒေ�သခံံ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ အသိိပညာာ

သစ််တီီထွွင််မှုုများ��းနှှင့််�

ဗဟုုသုုတ၊ ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််မှုုများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး�

အလေ့�့�အထများ��းအားး�

လေး�းစား�းလိုု�က််နာာကာာ ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဤ

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�

အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််မှုုများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထ

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း အသုံးး��ချျမှုု

များ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုနှှင့််� ပါါဝင််

များ��းမှှ ရရှိိ�လာာသည့််�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့�ဖြ�င့််� ဤသည််တို့့��အားး� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�

အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဤသို့့��သော�ာ

ခံံစား�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�

အပိုု�ဒ်် ၈(ည)

အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််မှုုများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထ
များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရရှိိ�လာာသော�ာ အကျိုးး���အမြ�တ််များ��း
ကိုု� သာာတူူညီီမျှှ ခွဲဲ�ဝေ�ခံံစား�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
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ဌာာနေ� 

အပိုု�ဒ်် ၂.၁၊ ၂.၂

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

နှှင့််� ၂.၄

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း ရေး�းဆွဲဲ�

များ��းသည်် ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ

လူူမျိုး�း��များ��း၏

ချျမှှတ််ရာာတွွင်် -

ဗဟုုသုုတကိုု� ကာာကွွယ််

ယဉ််ကျေး�း�မှုု

၂.၁ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

နှှင့််� ဉာာဏ

ထုံးး��တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတများ��းကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ဉာာဏ

ပစ္စစည်းး� အခွွင့််� 

ကာာကွွယ််သူူ ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အဆိုု�ပါါ အသိိပညာာ

ပစ္စစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�

အရေး�း�များ��း

ဗဟုုသုုတကိုု� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�မှုုအားး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�

များ��းအရ ဤ အသိိပညာာ

ဆိုု�င််ရာာ 

တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််။

ဗဟုုသုုတကိုု� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�မှုုအားး�

မာာတာာတွာာ�

၂.၂ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််

ကြေ��ညာာ 

ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ အသစ််သော�ာ

ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး�

စာာတမ်းး�

အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတကိုု� ဖန််တီးး�ပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ရှိကြော�����ာင်းး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

၁၉၉၃

အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််။
…
၂.၄ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ဉာာဏ
ပစ္စစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��အားး� ဖန််တီးး�ခဲ့့�သူူများ��း
က ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� လက််ခံံရမည််။

UNDRIP

အပိုု�ဒ်် ၁၁ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၁၁

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

၂၀၀၇

၃၁

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

များ��း၏ ‘ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဉာာဏ

ဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု�

ဆိုု�င််ရာာ၊ ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�န််လည််အသက််သွွင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤ

ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ

တွွင်် အတိိတ််၊ ပစ္စုု�ပ္ပပန််နှှင့််� အနာာဂတ်် ကာာလသုံးး��ပါးး�၌ ဖန််တီးး�

ပစ္စစည်းး�များ��း’ နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

ဆော�ာင််ရွွက််(ခဲ့့�)သည့််� ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

ကြို�ု�တင်် အသိပေး��း�၍

သမိုု�င်းး�ဝင်် နေ�ရာာများ��း၊ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ပစ္စစည်းး�များ��း၊ ဒီီဇိုု�င်းး�များ��း၊

လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�

အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�များ��း၊ နည်းး�ပညာာများ��းနှှင့််� မျျက််မြ�င််ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုနှှင့််�

ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� (FPIC)

ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျဖျော်��်���ဖြေ�ေမှုုဆိုု�င််ရာာ အနုုပညာာလက််ရာာများ��း

ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုု

နှှင့််� စာာပေ�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�

များ��းအတွွက်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခွွင့််�၊ ကာာ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�း

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခွွင့််�နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ပါါဝင််

များ��းမှှတစ််ဆင့််� ပြ�န််လည််

သည််။

ကုုစား�းပေး�းရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး�

ကိုု� တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� မဆော��ာင််ရွွက််ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််

များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

လျျက်် ယူူဆော�ာင််သွားး��ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အမွေ�ေ�အနှှစ််နှှင့််� အသိိပညာာ

ဆိုု�င််ရာာ၊ ဉာာဏဆိုု�င််ရာာ၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဝိိညာာဉ််

ဗဟုုသုုတကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊

ရေး�းရာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုပစ္စစည်းး�များ��းအတွွက်် ကုုစား�းမှုုကိုု� ပြ�န််လည််

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�

နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�

ယန္တတရား�းများ��း ချျမှှတ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အားး� ဉာာဏပစ္စစည်းး� အဖြ�စ််

အပိုု�ဒ်် ၃၁

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် လူ့့�စွွမ်းး�အားး�နှှင့််� မျိုး�း��ဗီီဇ

သည််

ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ မျိုး�း��စေ့�့များ��း၊ ဆေး�းဝါးး�များ��း၊ သစ််ပင််
ပန်းး�မန်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း၏ ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ
ဗဟုုသုုတများ��း၊ လက််ဆင့််�ကမ်းး� နှုုတ််မြွ�က််ချျက််များ��း၊ စာာပေ�များ��း၊
ဒီီဇိုု�င်းး�များ��း၊ အားး�ကစား�းနည်းး�များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ ကစား�းနည်းး�များ��း၊
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မျျက််မြ�င််ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျျ ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုဆိုု�င််ရာာ
အနုုပညာာလက််ရာာများ��း အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အမွေ�ေ�အနှှစ််၊ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဝိသေ��ေသ ဖော်�်�ကျူးး��မှုုများ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သိိပ္ပံံ�ဆိုု�င််ရာာ၊ နည်းး�ပညာာ
ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
အဆိုု�ပါါ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေ�အနှှစ််၊ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ
နှှင့််� ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသ ဖော်�်�ကျူးး��မှုုများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏
ဉာာဏပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ကာာ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�
အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရ
မည််။
ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၀(၂၊

အပိုု�ဒ်် ၃၀

ဉာာဏပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၁)၊ ၄၂၊ ၃၀၄

၂။ နိုု�င််ငံံတော်�်�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု မူူဘော�ာင််ကိုု� မကျော်��်��လွွန််စေ�

ဆိုု�င််ရာာ စုုပေါ�ါင်းး� အခွွင့််�အရေး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

(၂၊၃)

ဘဲဲ၊ ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� မဆန့််�ကျျင််ဘဲဲ၊ တိုု�င်းး�ပြ�ည််

များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

၂၀၀၉

များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��းသည်် အော�ာက််ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�
သည်် …
၁၁။ ၎င်းး�တို့့��၏ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ သိိပ္ပံံ�နည်းး�စနစ််များ��းနှှင့််�
သင််ယူူမှုုများ��း အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��အားး� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ု
ခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဉာာဏ
ပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၂

ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊

၁။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််�

လူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��၏ တွေး�း�ခေါ်�်ရှုုမြ�င််မှုုများ��းနှှင့််� စံံတန််ဖိုးး��များ��းမှှ

အလေ့�့�အထများ��းအားး�

ဖန််တီးး� ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာသော�ာ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် အသိိပညာာ

သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��

ဗဟုုသုုတနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း

ရိုးး��ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းဖြ�င့််� ကုုသခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ လေး�းစား�း

ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု� တာာဝန််ပေး�း

မှုုရှိစေ���ေရန််၊ အသုံးး��ချျရန််နှှင့််� သုုတေ�သနပြု�ုရန််မှာာ� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

တာာဝန််ဖြ�စ််သည််။
၂။ ရိုးး��ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တွွင်် သဘာာဝဆေး��း
ပင််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆေး�းဘက််ဝင်် ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းအားး�
စာာရင်းး�ပြု�ုစုု မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််� ဤ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ
များ��းကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််
လက််ဆင့််�ကမ်းး�လာာသော�ာ သမိုု�င်းး�ဝင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဉာာဏ
ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အဖြ�စ်် ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််
သည််။
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အပိုု�ဒ်် ၃၀၄
၂။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သခံံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကျေး�း�ရွာာ�များ��းသည််
အော�ာက််ပါါ ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ အခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��
ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည်် …
၃။ မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းတို့့��
နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတများ��းကိုု� စုုပေါ�ါင်းး� ဉာာဏ
ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအဖြ�စ်် ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကိုု�
ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၊ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ လူူမျိုး�း��

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� လူ့့�

များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး� အခွွင့််�အရေး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��း၊

များ��း စာာရင်းး�တွွင်် ဉာာဏ

၂၀၀၈

ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��း နှှင့််� အခြား��း အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ

ပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ အော�ာက််ပါါ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�

ထည့််�သွွင်းး�သည််

အီီကွေဒေါ�ါ���

အပိုု�ဒ်် ၅၇(၁၂)

များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ အာာမခံံ
သည်် …
(၁၂) ၎င်းး�တို့့��၏ သိိပ္ပံံ�၊ နည်းး�ပညာာနှှင့််� ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််
အမြော်�်���အမြ�င််များ��း၊ ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ�မှုုနှှင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
မျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ�မှုုတို့့� ပါါဝင််သည့််� မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊
၎င်းး�တို့့��၏ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး�ရှိိ�
အထွွတ််အမြ�တ််နေ�ရာာများ��း၊ အပင််များ��း၊ တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း၊
တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််� ဂေ�ဟစနစ််များ��းအားး� ပြ�န််လည််
ပြ�င််ဆင်် ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�တို့့��
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏
တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ ကုုသမှုု အလေ့�့�အထများ��း၊ သစ််ပင််
ပန်းး�မန်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း တည််ရှိပေါ���ါ�က််ဖွား��းရာာနှှင့််� ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��း
ဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�သည််။

205

ကင််ညာာ

အပိုု�ဒ်် ၁၁ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၁၁

ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် စုုပေါ�ါင်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၆၉

(၂) နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် -

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံသည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

…

၂၀၁၀

(ဂ) ကင််ညာာပြ�ည််သူူများ��း၏ ဉာာဏပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််။
(၃) ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�သည်် ဥပဒေ�ေပြု�ု၍ (က) အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ အမွေ�ေ�အနှှစ််အားး� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ထိုု�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��
အနေ�ေဖြ�င့််� အခကြေး���းငွေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် မူူပိုု�င််ခများ��း မပျျက််မကွွက််
ရရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊
(ခ) ဌာာနေ�ဒေ�သ မျိုး�း��စေ့�့များ��းနှှင့််� အပင််မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏
မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာနှှင့််� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လက္ခခဏာာရပ််များ��းနှှင့််� ကင််
ညာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းက ၎င်းး�တို့့��အားး� အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�များ��း
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၆၉
၆၉။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�
ဝတ္တတရား�းများ��း
(၁) နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် …
(ဂ) ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ�မှုုနှှင့််� မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််သည့််� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပြီး�း� ဥာ�ဏ
ပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််။
ဒေ�သခံံလူူမျိုး�း��များ��း၏ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ နည်းး�ပညာာများ��းနှှင့််�

ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် စုုပေါ�ါင်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဆန်းး�သစ်် တီီထွွင််မှုုများ��းအားး� ဉာာဏပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် စုုပေါ�ါင်းး�

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံသည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံကာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သည််။ မျိုး�း��

၁၉၉၉

ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�နှှင့််�ဆက််နွှှယ််သည့််�

ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�

အပိုု�ဒ်် ၁၂၄

အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ မည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက််မဆိုု� စုုပေါ�ါင်းး�အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််� ရရှိစေ���ေရ
မည််။ ဤ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� ဤ
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး� မူူပိုု�င််ခွွင့််�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကိုု�
တားး�မြ�စ််သည််။
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ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၃၂၊ ၃၄

အပိုုဒ််
� ၃၂။ အသိုုက််
� အဝန်းး�၏ ဉာာဏပစ္စစည်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း

ဉာာဏဆိုု�င််ရာာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ဌာာနေ� 

နှှင့််� ၃၅

ICCs/IPs [ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသိုု�က််အဝန်းး�

ဆိုု�င််ရာာ၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ��း/ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း] သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််

ဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ဝိိညာာဉ််

လူူမျိုး�း�� များ��း၏

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

ရေး�းရာာ ပစ္စစည်းး�များ��းအားး�

အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�န််လည်် အသက််သွွင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍

များ��းဆိုု�င််ရာာ 

သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အတိိတ််၊ ပစ္စုု�ပ္ပပန််နှှင့််�

ကော�ာင်းး�စွာာ� ကြို�ု�တင််

အက််ဥပဒေ�ေ

အနာာဂတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု�

အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ

၁၉၉၇

သာာမက ၎င်းး�တို့့��၏ ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�ပြီး�း� လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�

သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�

တူူညီီမှုု မရှိိ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေများ��း၊ ရိုးး��ရာာ အစဉ််

(FPIC) ကိုု� မပျျက််မကွွက််

အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််၍ ယူူဆော�ာင််

ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ခြ�င်းး�

သွားး��ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ ဉာာဏဆိုု�င််ရာာ၊

အပါါအဝင််

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ပစ္စစည်းး�များ��းအားး�

‘အသိုု�က််အဝန်းး�၏ ဉာာဏ

ပြ�န််လည််ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�ပါါ ထိိန်းး�သိိမ်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််၍

ပစ္စစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�

ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရမည််။

များ��း’ ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

အပိုု�ဒ်် ၃၄။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ စနစ််
များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း ဖန််တီးး�ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
သိိပ္ပံံ�နှှင့််�နည်းး�ပညာာများ��း ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�
ICCs/IPs သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဉာာဏဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�
နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် လူ့့�စွွမ်းး�အားး�
အရင်းး�အမြ�စ််နှှင့််� အခြား��းသော�ာ မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊
မျိုး�း��စေ့�့များ��း၊ ဤအရင်းး�အမြ�စ််များ��းမှှ ဆင်းး�သက််လာာမှုုများ��း၊ ရိုးး��ရာာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း အလေ့�့�အထများ��း၊ အရေး�း�ပါါ
သော�ာ ဆေး�းဘက််ဝင််အပင််များ��း၊ တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းနှှင့််� တွွင်းး�ထွွက််
ပစ္စစည်းး�များ��း၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ စနစ််
များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��း၊ သစ််ပင််ပန်းး�မန်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း၏
ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ လက််ဆင့််�ကမ်းး�
နှုုတ််မြွ�က််ချျက််များ��း၊ စာာပေ�၊ ဒီီဇိုု�င်းး�ဖန််တီးး�မှုုများ��း၊ မျျက််မြ�င််
ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျဖျော်��်���ဖြေ�ေမှုု အနုုပညာာများ��း
အပါါအဝင်် မိိမိိတို့့��၏ သိိပ္ပံံ�၊ နည်းး�ပညာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဖန််တီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အလို့့��
ငှာာ� အထူးး� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၅။ ဇီီဝဆိုု�င််ရာာနှှင့််� မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး�
ရယူူခြ�င်းး�
ဇီီဝဆိုု�င််ရာာနှှင့််� မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ ဤ
အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� မွွမ်းး�မံံ
မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတကိုု� ရယူူခြ�င်းး�အားး� ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် မြေ�ေများ��း
နှှင့််� ICCs/IPs ၏ နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး�၌ ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�ပါါက
အဆိုု�ပါါ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းထံံမှှ ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�ပြီး�း� လွွတ််လပ််
သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ အသိုု�က််အဝန်းး�၏
ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််�အညီီ ရယူူပြီး�း�မှှသာာလျှှင််
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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၈။ ဌာာနေေတို�င်း
ု း�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� 
မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�
မေး�းခွွန်းး� ၂၇ - ၃၄
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၂၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း
ရန််နှှင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကော်�်�မရှှင််၊ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန 
သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ အထူးး� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။    

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ ခုံံ�ရုံးး��များ��းနှှင့််� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း အရာာရှိိ�များ��းသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�း ကဏ္ဍများ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််များ��းတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲမှုု နှှင့််� လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��စေ�မှုုဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ အများ��းပြ�ည််သူူအနေ�ေဖြ�င့််� ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ထက််

ပိုု�မိုု�လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့့်� တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� တက််ရော�ာက််ရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�နိုု�င််သည့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ချို့့���တဲ့့�သူူများ��းနှှင့့်�

ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခံံရသူူများ��းအတွွက်် ဖြ�စ််သည််။ အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ အဆိုု�ပါါ ‘စတုုတ္ထထမဏ္ဍိုု�င််’ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�း
များ��းသည်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု တိုးး��မြ�င့််�လာာခြ�င်းး�နှှင့််� အစဉ််အလာာအရ ချျမှှတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ စတုုတ္ထထမဏ္ဍိုု�င််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့့်�အတူူ

တွဲဲ�ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ အထူးး�ကော်�်�မရှှင််များ��းပင််

အပါါအဝင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် တဟုုန််ထိုးး�� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည််။ ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�သည်် ဥပဒေ�ေပြု�ု၍ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��များ��းထက်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းသော�ာ အဆင့််�အတန်းး�နှှင့််� ကြံ့�့�ကြံ့�့�ခံံ

ရပ််တည််နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��အလေ့�့�အထ ဖြ�စ််သည််၊ သို့့��ရာာတွွင်် ဥပဒေ�ေပြု�ု
ရေး�းမှှတစ််ဆင့့်� ထိုု�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�သည််ပင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�

တင််ပေး�းရာာတွွင်် များ��းစွာာ� အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းသည်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� မပျျက််မကွွက်် လိုု�က််နာာစေ�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�

သော်�်�လည်းး� သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းမှာာ�မူူ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကော်�်�မရှှင််၏ သီးး�ခြား��းလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�တွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�
ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာကော်�်�မရှှင််သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ

အကြံ�ံဉာာဏ််များ��းနှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ရန််၊ အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အဆိုု�ပါါကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ကာာ ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ အချျက််အလက််များ��း ပြ�င််ဆင််ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််သည််။ ကော်�်�မရှှင််များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််၏ အမြဲ�ဲတမ်းး� အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းအဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သီးး�ခြား��း တိုု�င််ကြား�း�

ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် မတရား�းမှုုများ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန်် လိုု�အပ််သလိုု�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�နိုု�င််သည််၊
ဥပမာာဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ၏ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��၊ သတ််ဖြ�တ််ခံံရသော��ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ငယ််
များ��းအတွွက်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု� ယာာယီီဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� (၂၀၁၆-၂၀၁၈) ၎င်းး�၏တာာဝန််မှာာ� ‘စနစ််နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ဿနာာများ��း

အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�း�ငယ််များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၏ ဇာာစ််မြ�စ််အားး�လုံးး��ကိုု�

စစ််ဆေး�းရှာာ�ဖွေ�ေရန််၊ လက််ခံံနိုု�င််သည့့်� အတိုု�င်းး�အတာာထက်် ကျော်�်��လွွန်် မြ�င့််�မား�းနေ�သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း အဆုံးး��သတ််ရေး�းအတွွက််

ခိုု�င််မာာပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပေး�းအပ််ရန််၊ ရဲဲလုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကလေး�း�သူူငယ်် သက််သာာချော�ာ�င််ချိရေး���း�

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး� စစ််ဆေး�းရန််’ ဖြ�စ််သည်် (ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ၊ ၂၀၁၉)။

တစ််ခါါတရံံတွွင်် ဤကော်�်�မရှှင််များ��းသည်် အခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရအဖြ�စ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��း၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အတွွက််

စည်းး�နှော�ာ�င််ခြ�င်းး�ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�နှော�ာ�င််ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပေး�းအပ််နိုု�င််သည််၊ ရံံဖန််ရံံခါါတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််စား�း

ပြု�ုသည့့်� လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�ယ််စား�း ဥပဒေ�ေရေး�းရာာအမှုုအခင်းး�များ��းကိုု� တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လျှော�ာ�က််ထားး�တင််ပြ�ခြ�င်းး� (တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�
အတွွက်် မေး�းခွွန်းး� ၂၉ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) သို့့��မဟုုတ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သက််သေ�
အထော��ာက််အထားး� ရှာာ�ဖွေပေး���း�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််သည််။

ကော်�်�မရှှင််များ��းအပြ�င်် အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ရေး�းရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း သို့့��မဟုုတ်် အတွွင်းး�ဝန််ရုံးး��များ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ကာာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့််� ၎င်းး�၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းနှှင့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအပေါ်�်� မပျျက််မကွွက်် တုံ့့��ပြ�န််အရေး�း�ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ရှိစေ���ေရန််အလို့့��ငှာာ� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန််အတွွက််

ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� အဓိိကထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််
ပါါလီီမန််များ��းအတွွင်းး�၌ အထူးး�ကော်�်�မတီီ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီများ��းနှှင့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ထားး�သည််၊
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ဥပမာာ အင််ဒီးး�ယန်းး�လူူမျိုး�း��ရေး�းရာာ အမေ�ေရိိကန်် အထက််လွှှတ််တော်�်� ကော်�်�မတီီ ဖြ�စ််သည််။ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ရသော်��်� အဆိုု�ပါါအဖွဲ့့��

များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�ယ််တိုု�င်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး� မပါါဝင််သည့့်�အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��း သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��၌ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပါါဝင််မှုု ယန္တတရား�းများ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ရန်် အရည််အချျင်းး�မပြ�ည့််�မီီပေ� (မေး�းခွွန်းး� ၁၃ နှှင့််� ၁၄ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)၊ သို့့��ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��သည််
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�၌ တာာဝန််ယူူရန်် အစိုးး��ရ၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အမှှတ််

သင်္ကေ�ေ�တဖြ�စ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ ဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ပါါရှိသော����ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းအားး� လက််တွေ့�့� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�အတွွက်် အစိုးး��ရ၏ ကတိိကဝတ််တစ််ရပ််လည်းး� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရသည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� ကာာကွွယ််ရန်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�သစ််

တီီထွွင််မှုုသည်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ဆဲဲ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အတွွက်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဥပမာာမှာာ� နယူူဇီီလန််

ဖြ�စ််သည််။ မာာအိုု�ရီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ စာာချုု�ပ််အရေး�း�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�
စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန်် တိုးး��တက််သော�ာ ဝေ�တန််ဂီီခုံံ�ရုံးး�� (၁၉၇၅) ကိုု� တည််ထော�ာင််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နယူူဇီီလန််နိုု�င််ငံံသည်် အစိုးး��ရ

အနေ�ေဖြ�င့််� ‘မျှှတသော�ာ� စာာချုု�ပ််ဝင််’ အဖြ�စ်် ပြု�ုမူူဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ဝေ�တန််ဂီီစာာချုု�ပ််အရ ၎င်းး�က မာာအိုု�ရီီတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအတွွက််
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည့််� ကတိိကဝတ််များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန််အတွွက်် မာာအိုု�ရီီ-နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င်် ဆက််ဆံံရေး�း

ရုံးး�� - တီီအာာရာာဝှီီ�တီီ ကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဤသည််မှာာ� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအတွွက်် ရည််ရွွယ််ထူူထော�ာင််ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုုထက််ပိုု�၍ရှိိ�နိုု�င််ကာာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�တစ််ခုုစီီသည်် အနည်းး�ငယ််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််ကိုု� ပြ�သသည််။

ဤမေး�းခွွန်းး�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း စသည််ဖြ�င့််�) ကဲ့့�သို့့�� အဖွဲ့့��

အစည်းး�အမျိုး�း��အစား�းတွွင််ပင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ကာာ တစ််ချိိ�န််တည်းး�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ မိိတ််ဖက််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�များ��းပြု�ုမည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအဖြ�စ်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််

လာာစေ�နိုု�င််သည့််� အလေ့�့�အထကော�ာ�င်းး� တစ််ရပ််ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖိုု�ရမ််က

တင််ပြ�ထားး�သည််။ အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖိုု�ရမ််ကိုု� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ပညာာရှှင်် ၁၆ ဦးးနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပြီး�း� အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် သုံးး��နှှစ််တာာ

ထမ်းး�ဆော�ာင််ပြီး�း�နော�ာက်် နော�ာက််သက််တမ်းး�တစ််ခုုအတွွက်် ပြ�န််လည််ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််ခန့််�အပ််

ခြ�င်းး� ပြု�ုနိုု�င််သည်် (ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖိုု�ရမ််၂၀၀၇၊ ၇-၈)။ အဖွဲ့့��ဝင်် ရှှစ််ဦးးကိုု�

အစိုးး��ရများ��းက အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ကြ�ပြီး�း� အခြား��းရှှစ််ဦးးကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သများ��းရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

က တိုု�က််ရိုု�က်် အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အမည််စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ထားး�သော�ာ

အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ကုုလသမဂ္ဂဂ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းကော�ာင််စီီ (ECOSOC) ဥက္ကကဋ္ဌက ခန့််�အပ််ပြီး�း� ကမ္ဘာ့့��ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��းကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် လူူမှုု-ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဒေ�သကြီး�း� ခုုနစ််ခုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််စေ�သည််။ ထိုု�ဒေ�သများ��း

မှာာ� အာာဖရိိကဒေ�ေသ၊ အာာရှဒေ��ေသ၊ ဗဟိုု�နှှင့််� တော�ာင််အမေ�ေရိိကဒေ�ေသနှှင့််� ကာာရစ််ဘီီယန််ဒေ�သ၊ အာာတိိတ််ဒေ�သ၊ အရှေ့�့��ဥရော�ာပဒေ�ေသ၊

ရုုရှား��းဖက််ဒရေး�း�ရှှင်းး� ဒေ�သ၊ ဗဟိုု�အာာရှှနှှင့််� ကော်�်�ကေး�းရှား��းနယ််စပ််ဒေ�သ၊ မြော��ာက််အမေ�ေရိိကဒေ�ေသနှှင့််� ပစိိဖိိတ််ဒေ�သတို့့�� ဖြ�စ််သည််။

ဤသည််ကိုု�ကြ�ည့််�၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� တည််ထော�ာင််ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််

ခြ�င်းး�နှှင့််� အဆိုု�ပါါ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�ဖြ�စ််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််�

လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေရှိစေ���ေရန်် ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််သော�ာ ခန့််�အပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� စတင််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။
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နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
(၁) စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််သူ့့�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသည််

သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််၍

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််� ဥပဒေ�ေနှှင့််�ညီီညွွတ််မှုု ရှိစေ���ေရန်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််သော�ာ စုံံ�စမ်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

ကြ�ပ််မတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊

စစ််ဆေး�းရေး�း အဖွဲ့့��ကိုု�

၂၀၁၀ အရ

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််များ��းကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�း

တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�

ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� သီးး�ခြား��း

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��၏

ထားး�သော�ာ

လွွတ််လပ််သော�ာ ပြ�ည််သူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး� ဖြ�စ််စေ�ရမည််။

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အတွွက််

အင််ဂိုု�လာာ၊

အပိုု�ဒ်် ၁၉၂(၁)

စုံံ�စမ်းး�

ယေ�ဘုုယျျ အကာာအကွွယ််

စစ််ဆေး�းရေး�း

ပေး�းသည််

အဖွဲ့့��
၂၁၂န။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကော်�်�မရှှင််၏ လုုပ််ငန်းး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တာာဝန််များ��း

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသာာ

အခြေ�ေ�ခံံ 

အပိုု�ဒ်် ၂၁၂ ည (၂) တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာ

မက အခြား��းသတ််မှှတ််ထားး�

ဥပဒေ�ေ 

များ��းအပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကော်�်�မရှှင််၏

သော�ာ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု�

၂၀၁၆ ဖြ�င့််�

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းမှာာ� -

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့််�

က။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�

သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာဖြ�င့််�

ဂူူယာာနာာ၊

ဌာာနေ� 
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း
ကော်�်�မရှှင််

အပိုု�ဒ်် ၂၁၂န

တင််ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊
ခ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပံ့့�ပိုးး��ပါါဝင််မှုုနှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
နေ�ရသော��ာ ပြ�ဿနာာများ��းအကြော��ာ�င်းး� အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�၊
ဂ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််
ပေး�းခြ�င်းး�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရစနစ််မှှ ကျေး�း�ရွာာ�
ကော�ာင််စီီနှင့်
ှ �် တိုုရှာာ�အို
�
စ််ကော�
�ု
ာင််စီီ၏ နယ််ပယ််နှှင့်လုုပ််ပို
�်
င််ခွွ
�ု င့််များ
� ��း၊
ဃ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းတိုးး��တက််
စေ�ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� အကြံ�ံပြု�ုတင််ပြ�ခြ�င်းး�၊
င။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေ�အနှှစ််
များ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊
စ။ အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� အခြား��း
သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း
နှှင့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််
ခြ�င်းး�၊
ဆ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကနဦးး ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် ကနဦးး ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအားး� ပံ့့�ပိုးး��
ကူူညီီရန်် လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� နည်းး�ပညာာ
အကူူအညီီများ��း အကြံ�ံပြု�ု မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊
ဇ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�
အလုုပ််အကိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့�အထများ��း တိုးး��တက််စေ�ရန််
အတွွက်် အလုုပ််ရှှင််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူများ��းအားး� အသိိပညာာနှှင့််�
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပေး�းခြ�င်းး�၊
စျျ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းသည့််� ယန္တတရား�းများ��း လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� စော�ာင့််�
ကြ�ည့််�ပြီး�း� တွေ့�့�ရှိိ�ပါါက သင့််�လျော်�်��သလိုု� တည််ထော�ာင််ရန််
အကြံ�ံပြု�ုခြ�င်းး�။
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ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းကော်�်�မရှှင််ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�သည််

(၁) နီီပေါ�ါ၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကော်�်�မရှှင််တွွင််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဥက္ကကဋ္ဌတစ််ဦးးနှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��ဝင်် အများ��းဆုံးး�� လေး�းဦးး ပါါဝင််စေ�ရ

များ��း ကော်�်�မရှှင််ကိုု� နီီပေါ�ါတွွင််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

မည််။

စတုုတ္ထထမဏ္ဍိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

၂၀၁၅ ဖြ�င့််�

(၂) နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ယန္တတရား�းအဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်�

ကော�ာင််စီီ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််နှှင့််�အညီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

တည််ထော�ာင််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ဌာာနေ� 

များ��း ကော်�်�မရှှင်် ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််� အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအားး� ခန့််�အပ််တာာဝန််

သည််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ပေး�းရမည််။

လူူမျိုး�း��များ��း

(၃) ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကော်�်�မရှှင််အဖွဲ့့��

ကော်�်�မရှှင််

ဝင််များ��း၏ ရာာထူးး�သက််တမ်းး�သည်် ခန့််�အပ််သည့််�နေ့�့မှှစ၍

နီီပေါ�ါ၊

အပိုု�ဒ်် ၂၆၁

ခြော��ာက််နှှစ််ဖြ�စ််သည််။
(၄) ဥက္ကကဋ္ဌနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကော်�်�မရှှင်် အဖွဲ့့��
ဝင််များ��း၏ အရည််အချျင်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အခြား��းကိိစ္စစရပ််
များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ရာာထူးး�လစ််လပ််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ ၎င်းး�
တို့့��၏ လစာာနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််� ဤ
ကော်�်�မရှှင််၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း၊ တာာဝန််နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း
နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းမှာာ� ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေ
တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့့်�အတိုု�င်းး� ဖြ�စ််ရမည််။
၁။ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ နိုု�င််ငံံတော်�်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းသည််

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာရေး�းနှှင့််�

ရိိက၊

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသမ္မမတနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစေ�သည်် -

အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��း၏

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ 

...

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း

၁၉၉၆ ဖြ�င့််�

ဂ။ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာရေး�းနှှင့််� ဘာာသာာဗေ�ဒ အသိုု�က််အဝန်းး�

နှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�းအတွွက််

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့

များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းနှှင့််� ကာာကွွယ််ရေး�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊

ကော်�်�မရှှင််။

ဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မရှှင််တစ််ရပ််

တော�ာင််အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၁၈၁(၁)

ဖွဲ့့��စည်းး�သည််

ဘာာသာာရေး�းနှှင့်� ်
ဘာာသာာဗေ�ဒ 
အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
များ��း၏ အခွွင့််� 
အရေး�း�များ��းမြှ�ှင့််�
တင််ရေး�းနှှင့််� 
ကာာကွွယ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််
ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့

အပိုု�င်းး� ဃ၊

စစ််တကော�ာ�င်းး�တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သရေး�း�ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနကိုု� ရိုးး��ရာာ

အစိုးး��ရအတွွင်းး� စစ််တကော�ာ�င်းး�

ရှ််�၊ စစ််

အပိုု�ဒ်် ၁၈

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းထဲဲမှှ ဝန််ကြီး�း�တစ််ဦးးကိုု� ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

တော�ာင််တန်းး�ဒေ�သ (ရိုးး��ရာာမျိုး�း��

တည််ထော�ာင််ရမည််။

နွွယ််စုု) အရေး�း�ကိုု� ချော�ာ�မွေ့�့�

တကော�ာ�င်းး�
တော�ာင််တန်းး�

စေ�ရန််အတွွက်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဒေ�သ 

တစ််ခုု ထူူထော�ာင််ရန်် အစိုးး��ရ

သဘော�ာ�

က ကတိိပြု�ုပြီး�း� ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

တူူညီီချျက််

ကိုု� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််

၁၉၉၇ ဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်�
စစ််တကော�ာ�င်းး�
တော�ာင််တန်းး�
ဒေ�သရေး�း�ရာာ 
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

213

အမျိုး�း��သားး� အင််ဒီးး�ယန်းး�

ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ၊

ခေါ�ါင်းး�စဉ််ဖြ�င့််�

အမျိုး�း��သားး� အင််ဒီးး�ယန်းး� ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�း

ဥပဒေ�ေအမှှတ််

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

အားး� အခွွင့််�အာာဏာာပေး�းပြီး�း� အခြား��းသော�ာ စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��း

၅,၃၇၁၊

ထားး�သည့််�

ချျမှှတ််သည််။

ဒီီဇင််ဘာာ ၅၊

ဥပဒေ�ေ

ကိုု� တရား�းရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၉၆၇ ဖြ�င့့်�

တစ််ခုုလုံးး��

လက််အော�ာက််ခံံဖြ�စ််သည့့်�

ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (Fundação

Nacional do Indio, FUNAI)

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်�

နိုု�င််ငံံ၏တရား�းဝင်် ဌာာနေ�

အမျိုး�း��သားး�  

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အဖွဲ့့��အစည်းး�

အင််ဒီးး�ယန်းး�

အဖြ�စ်် တည််ထော�ာင််သည််

ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�

FUNAI သည်် ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံံ၏

(FUNAI)

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ကာာကွွယ််မြှ�ှင့််�တင််ရန််
ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််
အစိုးး�� ရ၏ ဌာာနေ�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းမူူဝါါဒ၏ ညှိိ�နှိုုင်းး�
ရေး�းမှူး��းနှှင့််� အဓိိက
ဆော�ာင််ရွွက််သူူအဖြ�စ်် တာာဝန််
ပေး�းအပ််သည််
ကနေ�ေဒါါ၊ နိုု�င််ငံ့့� 

စာာတစ််စော�ာင််

သင််သည်် နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င််-ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဆက််ဆံံရေး�း၏

အခြား��းသော�ာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဥသျှော�ာ�င််-

လုံးး��

ဝန််ကြီး�း�အဖြ�စ်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

များ��း၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�

ဌာာနေ�

များ��းအကြား�း� အမျိုး�း��သားး� နိုု�င််ငံံ အချျင်းး�ချျင်းး�၊ အီီနွွတ််-နိုု�င််ငံ့့�

ယန္တတရား�းများ��းနှှင့့်� နှိုုင်းး�စာာလျှှင််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဥသျှော�ာ�င််နှှင့််� အစိုးး��ရ-အစိုးး��ရ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�

ဤဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ တာာဝန််

ဆက််ဆံံရေး�း 

ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရန်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရမည််။ ဤ

ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု� အသေး�း�စိိတ််

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊

လုုပ််ဆော�ာင််မှုုတွွင်် မူူလပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ အီီနွွတ်် နှှင့််� မယ််

ဖော်�်�ပြ�သည််

လက််ရှိိ�

တိိစ်် လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

ဝန််ကြီး�း�

ဆိုု�င််ရာာ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပံ့့�ပိုးး��

အတွွက််

နိုု�င််မည့််� စွွမ်းး�ရည််များ��း တည််ဆော�ာက််နိုု�င််စေ�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏

ခန့််�အပ််လွှာာ�

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု�

ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ခေ�တ််မီီအော�ာင်် ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ပါါဝင််သည််။

သည့််� တာာဝန််၊

…

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

အထူးး�သဖြ�င့််� သင််သည််-

ဒီီဇင််ဘာာ ၁၃

y ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ပြ�ည််-တိုု�င်းး�ပြ�ည််၊

ရက််စွဲဲ�ဖြ�င့့်�

အီီနွွတ််-နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င််နှှင့့်� အစိုးး��ရ-အစိုးး��ရ ဆက််ဆံံရေး�းတို့့�

ပေး�းပို့့��သည််

ကိုု� ဆက််လက််၍ အသစ််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းတွွင််
အစိုးး��ရတစ််ရပ််လုံးး��၏ ချျဉ်းး�ကပ််မှုုကိုု� ဦးးဆော�ာင််ကာာ ကွဲဲ�ပြား�း�
ခြား��းနား�းချျက််များ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ မူူဝါါဒကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပြီး�း�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ လက််တွေ့�့�
လူူနေ�မှုု အသွွင််သဏ္ဌာာ�န််များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းတုံ့့��ပြ�န််
ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ အစိုးး��ရတစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််
ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရမည််။
y ၂၀၂၀ နှှစ််ကုုန််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�
အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ ဥပဒေ�ေ
များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ တရား�းရေး�း
ဝန််ကြီး�း�နှှင့််� ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််အားး� အထော��ာက််အကူူပေး�းရမည််။
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y အမှှန််တရား�းနှှင့််� ပြ�န််လည််သင့််�မြ�တ််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််၏
အရေး�း�ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဆက််လက််
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် ဝန််ကြီး�း�များ��းအားး�လုံးး��၏
လိုုအ
� ပ််သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ဦးးဆော�ာင််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရမည််။
y မူူလပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ အီီနွွတ််နှှင့််� မယ််တိိစ််လူူမျိုး�း��များ��း
နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ပျော�ာ�က််ဆုံးး�� သတ််ဖြ�တ််ခံံရသော��ာ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�ငယ််များ��း
တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�င််ရာာ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းအတွွက်် အမျိုး�း��သားး�
စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း စီီမံံချျက််တစ််ရပ်် ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ဝန််ကြီး�း�
များ��း အားး�လုံးး��၏ လိုု�အပ််သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု�
ဦးးဆော�ာင််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရမည််။
y ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအကြား�း� ကနေ�ေဒါါ၏ စာာချုု�ပ််ပါါဝတ္တတရား�း
များ��းကိုု� ဆက််လက််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�
လိုု�က််နာာခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းအခြေ�ေ�ခံံသည့််�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အသစ််ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဖန််တီးး�ရမည််။ ဤလုုပ််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��းနှှင့််� ပုံံ�ဖော်�်�
ရေး�းဆွဲဲ�မည့််� အမျိုး�း��သားး�စာာချုု�ပ်် ကော်�်�မရှှင််နာာရုံးး��အသစ််က
ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။
y ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ သမိုု�င်းး�ဝင််တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း
ကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�
အတွွက်် ၎င်းး�တို့့�� ဦးးဆော�ာင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
ဆက််လက််ပံ့့�ပိုးး��ရန််၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််
ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� မူူလပထမ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အင််ဒီးး�
ယန်းး�အက််ဥပဒေ�ေမှှ ဖယ််ခွာာ�ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန်် ဆက််လက််
ပံ့့�ပိုးး��ရမည််။
y အရန််ငွေ�ေများ��း ထပ််တိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� သီးး�ခြား��းတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��း
ဆိုု�င််ရာာ ဖက််ဒရယ််မူူဝါါဒများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် မူူလ
ပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
y အသေး�း�စိိတ််တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းနှှင့််� မွေး�း�ရာာပါါအခွွင့််�အရေး�း�မူူ
ဝါါဒများ��းကိုု� ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် မူူလပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊
အီီနွွတ််လူူမျိုး�း��များ��း၊ မယ််တိိစ််လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆက််လက််
လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
y • ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��နယ််မြေ�ေရှိိ� အဓိိကသယံံဇာာတ
စီီမံံကိိန်းး�များ��းအတွွက်် အမျိုး�း��သားး�အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�ခွဲဲ�ဝေ�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််သစ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််
ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�၊ သဘာာဝသယံံဇာာတ ဝန််ကြီး�း�တို့့��နှှင့််�
လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
y ဌာာနေ�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�
ရပ််ရွာာ�လူူထုုအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ၊ ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််သော�ာ၊
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�မည့််�
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆက််ဆံံရေး�းအသစ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ရန််နှှင့််�
နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဝင််ငွေ�ေထုုတ််လုုပ််ရေး�းနှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
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စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််စေ�ရန််၊
၎င်းး�တို့့�� တာာဝန််ယူူထားး�သူူများ��းကိုု� အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းဆော�ာင််ရမည််။
y လွှှတ််တော်�်�နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
များ��းအတွွက်် အစိုးး��ရ၏ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုကိုု� နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ရန်် ပြ�ည််သူ့့�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ဝယ််ယူူရေး�းဝန််ကြီး�း�၏ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုဖြ�င့််� မူူလ
ပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ အီီနွွတ််နှှင့့်� မယ််တိိစ််လူူမျိုး�း��
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့််� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
y မြော��ာက််ပိုု�င်းး�ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�၏ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုဖြ�င့််� အီီနွွတ်် နူူနမ််
ဂတ်် မူူဝါါဒကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပြီး�း� အီီနွွတ််မြေ�ေယာာတော�ာင်းး�
ဆိုု�မှုု သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည််။
y ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဦးးစား�းပေး�းအစီီအစဉ််များ��း
ဆိုု�င််ရာာ ပုံံ�မှှန်် အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ဦးးစား�းပေး�းချျက််
များ��း ဆိုု�င််ရာာ မူူလပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ညီီလာာခံံ-ကနေ�ေဒါါ
နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ�၊ အီီနွွတ််-နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း ကော်�်�မတီီနှှင့့်� ကနေ�ေဒါါ-မယ််တိိစ််တိုု�င်းး�ပြ�ည််
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတို့့�မှှတစ််ဆင့််� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရ
မည််။
y ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပထမအကြိ�ိမ်် ဝန််ကြီး�း�များ��းအစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��
ကူူညီီရန််နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�
နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းတို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့့်�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� အစိုးး��ရအကြား�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် မူူလပထမတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ အီီနွွတ််နှှင့့်�
မယ််တိိစ််လူူမျိုး�း�� မိိတ််ဖက််များ��း အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ�
ပါါဝင််မှုု ဆက််လက််တိုးး��တက််စေ�ရန််အတွွက်် ဒုုတိိယ
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၊ အစိုးး��ရအချျင်းး�ချျင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�နှှင့််� ကျွွန်ုု�ပ််နှှင့််� အတူူလက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ရ
မည််။
ချီီ�လီီ၊ ဥပဒေ�ေ

အခန်းး� ၃၊

အပိုု�ဒ်် ၂၃။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�

လူူမှုုဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််�

အမှှတ််

အပိုု�ဒ်် ၁

များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် ရည််ရွွယ််သည့််� အထူးး�

မိိသားး�စုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

၁၉.၂၅၉ ဖြ�င့််�

အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််�

လက််အော�ာက််ရှိိ� CONADI ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု� ဖန််တီးး�ပြီး�း�

ထူူထော�ာင််သည််

ဌာာနေ�

ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး�က စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရမည််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််ရေး�း 
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ 
(CONADI)
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နယူူဇီီလန််၊

ဥပဒေ�ေတစ််ခုု

၅။ ခုံံ�ရုံးး��၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��းမှာာ� -

အစိုးး��ရနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�

ဝေ�တန််ဂီီ

လုံးး��၊

(က) ဤအက််ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ အပိုု�ဒ်် ၆ အရ ခုံံ�ရုံးး��သို့့��တင််သွွင်းး�

မာာအိုု�ရီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

စာာချုု�ပ််

အထူးး�သဖြ�င့််�

သည့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််မှှန််သမျှှကိုု� စစ််ဆေး�းမေး�းမြ�န်းး�ပြီး�း�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််

အက််ဥပဒေ�ေ 

အပိုု�ဒ်် ၄-၈၊

အကြံ�ံပြု�ုချျက််ရယူူရန််၊

များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ စာာချုု�ပ််ပါါ

၁၉၇၅ ဖြ�င့််�

အပိုု�င်းး� ၅ ကိုု�

(ကက) အပိုု�ဒ်် ၈ဃ အရ လယ််ယာာမြေ�ေ သို့့��မဟုုတ််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ချိုး�း��

ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�သည့့်�

ဤနေ�ရာာတွွင််

အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

ဖော�ာက််မှုုများ��းအပေါ်�်� အကြံ�ံပြု�ု

ဝေ�တန််ဂီီခုံံ�ရုံးး��

နမူူနာာအဖြ�စ််

များ��း အက််ဥပဒေ�ေ ၁၉၈၆ သို့့��မဟုုတ်် ၁၉၈၉ ခုုနှှစ်် ပညာာရေး�း

ချျက််များ��းပေး�းနိုု�င််သည့််� ဝေ�

ကိုးး��ကားး�

ဥပဒေ�ေ အပိုု�ဒ်် ၂၁၂ ၏ အပိုု�ဒ်် ၂၇ခ အရ ပြ�န််လည််စတင််ခြ�င်းး�မ

တန််ဂီီခုံံ�ရုံးး��ကိုု� အထူးး�စုံံ�စမ်းး�

ထားး�သည််

ပြု�ုတော့�့�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းပေး�းရန််၊

စစ််ဆေး�းရေး�းကော်�်�မရှှင််အဖြ�စ််

(ကခ) ခုံံ�ရုံးး��သည်် အစိုးး��ရသစ််တော�ာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဥပဒေ�ေ ၁၉၈၉ ၏

တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််

လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ၁ အော�ာက််တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
အကြံ�ံပြု�ုရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််၊
(ကဂ) အပိုု�ဒ်် ၈ဈင အရ အစိုးး��ရသစ််တော�ာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုဥပဒေ�ေ
၁၉၈၉ အော�ာက််ရှိိ� အစိုးး��ရသစ််တော�ာလိုု�င််စင််ရ အဆိုု�ပါါမြေ�ေ
သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့််�မြေ�ေ၏ မည််သည့့်�အစိိတ််အပိုု�င်းး�မျှှ ထိုု�
ဥပဒေ�ေ၏ အပိုု�ဒ်် ၃၆ အရ မာာအိုု�ရီီပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသို့့� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််
ရန်် တာာဝန််မရှိတော့����့�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း ပေး�းရန််၊
(ကဃ) နယူူဇီီလန််မီးး�ရထားး� ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�
ရေး�း ဥပဒေ�ေ ၁၉၉၀ အပိုု�ဒ်် ၆ အရ နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သည့့်�
မြေ�ေ ဖြ�စ််ပါါက နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င််ထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််မည့််� ကုုမ္ပပဏီီ
သို့့�� အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ အပိုု�ဒ်် ၈ဃ (အပိုု�ဒ်် ၈ဈည အရ အကျုံးး���
ဝင််သည့််�အတိုု�င်းး�) အဆိုု�ပါါမြေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�မြေ�ေအားး� မည််သည့့်�
အကျိုးး���အမြ�တ််ကိုု�မဆိုု� အဆိုု�ပါါ ဥပဒေ�ေအပိုု�ဒ်် ၃၉ အရ ပြ�န််လည််
စတင််ခြ�င်းး�မပြု�ုတော့�့�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းပေး�းရန််။
(ခ) အပိုု�ဒ်် ၈ နှှင့််�အညီီ ခုံံ�ရုံးး��နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� မည််သည့််�
အဆိုု�ပြု�ုဥပဒေ�ေကိုု�မဆိုု� ၎င်းး�အပိုု�ဒ််အရ စိိစစ််တင််ပြ�ရန််။
ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

ခေါ�ါင်းး�စဉ််၊

ဌာာနေ�ယဉ််ကျေး�း�မှုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��း/ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

၁၉၉၇ ခုုနှှစ််

အခန်းး� ၇၊

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််၊ ကာာ

များ��းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�

ဌာာနေ�

အထူးး�သဖြ�င့််�

ကွွယ််မြှ�ှင့််�တင််ရန်် အက််ဥပဒေ�ေ၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

ကော်�်�မရှှင််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အပိုု�ဒ်် ၃၈၊ ၃၉

ဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�ကော်�်�မရှှင််တစ််ရပ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊

၎င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အဓိိက

များ��း

နှှင့််� ၄၄

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� ယန္တတရား�းများ��း ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�၊

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�

အခွွင့််�အရေး�း�

ယင်းး�အတွွက််နှှင့််� အခြား��းသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက််

သတ််မှှတ််သည််

အက််ဥပဒေ�ေ 

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေလျာာ�ထားး�ခြ�င်းး�

ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�

အခန်းး� ၇ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�

သည့့်� ဌာာနေ�

ကော်�်�မရှှင်် (NCIP)

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
များ��းဆိုု�င််ရာာ 
အမျိုး�း��သားး�
ကော်�်�မရှှင််

အပိုု�ဒ်် ၃၈။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသိုု�က််အဝန်းး�
များ��း/ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး�း��သားး�
ကော်�်�မရှှင်် (NCIP) - ဤတွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�မူူဝါါဒများ��းကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ကာာ
ကွွယ််ရန်် မူူဝါါဒများ��း၊ အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ခြ�င်းး�၊ အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ICCs/IP များ��း၏
ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ချျမ်းး�သာာနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် ပိုု�င််နက််များ��းကိုု�
သာာမက ရရှိိ�အပ််သည့့်� အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််
အဓိိက အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီဖြ�စ််သည့််� ICCs/ IPs ဆိုု�င််ရာာ
အမျိုး�း��သားး�ကော်�်�မရှှင်် (NCIP) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၃၉။ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� - NCIP သည်် ICCs/IP များ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််
ချျက််၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�၊ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာများ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့�� အစည်းး�
ယန္တတရား�းများ��းကိုု� အလေး�း�ထားး�လိုုက််နာ
�
ာကာာ ၎င်းး�တို့့�၏
� အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းနှှင့်�် သုုခချျမ်းး�သာာကိုု� ကာာကွွယ်် စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ပေး�းရမည််
�
။
အပိုု�ဒ်် ၄၄။ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း။
- NCIP သည်် ၎င်းး�၏တာာဝန််များ��းကိုု� ပြီး�း�မြော��ာက််စေ�ရန်် အော�ာက််
ပါါ အခွွင့််�အာာဏာာ၊ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း ရှိိ�ရမည််။
က) ICCs/IPs အနေ�ေဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏အကူူအညီီကိုု� တော�ာင်းး�ခံံရန််
အတွွက်် အဓိိကအစိုးး��ရဌာာနအဖြ�စ်် ထမ်းး�ဆော�ာင််၍ ယင်းး�
အကူူအညီီကိုု� တိုးး��ချဲ့့��နိုု�င််သည့််� ကြား�း�ခံံအဖြ�စ်် ဆက််လက််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််၊
ခ) တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း အပါါအဝင်် ICCs/IPs ၏
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််ရေး�းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း တင််သွွင်းး�ရန််၊
ဂ) ICCs/IPs ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် မူူဝါါဒများ��း၊ အစီီအစဉ််များ��း၊ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််�
စီီမံံချျက််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််နှှင့််� ယင်းး�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန််၊
ဃ) အစိုးး��ရ၏ အခြား��းအေ�ဂျျင််စီီများ��းမှှ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��း၏
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုများ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ရန််နှှင့််�
ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��း
ကိုု� လိုု�က််စား�းရာာတွွင်် လိုု�အပ််သည့််�အတိုု�င်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိကကျွွမ်းး�ကျျင််
သူူများ��းနှှင့််� အတိုု�င််ပင််ခံံများ��းကိုု� ခန့််�အပ််ရန််၊
င) ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််မြေ�ေ/ ပိုု�င််နက််အမည်် လက််မှှတ််ထုုတ််ပေး�းရန််၊
စ) တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ််
ပုုဂ္ဂဂလိိက အေ�ဂျျင််စီီများ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�
စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း ချုု�ပ််ဆိုု�ရန််၊ နိုု�င််ငံံတော်�်� သမ္မမတ၏
ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ၎င်းး�၏ အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ဘဏ္ဍာာငွေထော���ာ�က််ပံ့့�
ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရငွေချေး��း����ဌာာနများ��းမှှ ချေး�း�ငွေ�ေများ��းရယူူရန််၊
ဆ) ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအတွွက်် ညှိိ�နှိုုင်းး�ရန််နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေများ��း၊ လှူူ�ဒါါန်းး�
မှုုများ��း၊ လက််ဆော�ာင််များ��းနှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� မည််
သည့််�ပုံံ�စံံနှှင့််� မည််သည့််�အရင်းး�အမြ�စ််မှှမဆိုု�၊ ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပမှှ
လက််ခံံရန််၊ ဖိိလစ််ပိုု�င််သမ္မမတ၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ICCs/IPs ၏
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် စီီမံံကွွပ််ကဲဲရန််၊ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််�
အညီီ အလားး�တူူ၊ သို့့��မဟုုတ်် သတ််မှှတ််ချျက််တစ််စုံံ�တစ််ရာာမရှိိ�
လျှှင်် ICCs/IPs ၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအပြ�င်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််�
ကိုု�က််ညီီစွာာ� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရန််၊
ဇ) ICCs/IPs ၏ တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� စီီမံံချျက််များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
နှှင့််� ယင်းး�တို့့��အားး� သင့််�လျော်�်��စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု�
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန််၊
ဈ) မူူဝါါဒများ��း သို့့��မဟုုတ်် အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််
ရန််၊ အကဲဲဖြ�တ််ရန််အတွွက်် IPs ၏ အချိိ�န််အပိုု�င်းး�အခြား��းအလိုု�က််
စုုဝေး�းပွဲဲ�များ��း သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပရန််၊
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ည) ICCs/IPs နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််အားး�လုံးး��အတွွက်် ဖိိ
လစ််ပိုု�င််သမ္မမတအားး� အကြံ�ံပေး�းရန််နှှင့််� ပြ�က္ခခဒိိန််နှှစ််တစ််ခုုစီီပိိတ််
ပြီး�း� ရက််ပေါ�ါင်းး� (၆၀) အတွွင်းး� ၎င်းး�၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
များ��းနှှင့််� အော�ာင််မြ�င််မှုုများ��းဆိုု�င််ရာာ အစီီရင််ခံံစာာကိုု� တင််ပြ�ရန််၊
ဋ) ဤအက််ဥပဒေ�ေပါါ မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််
ရည််ရွွယ််ထားး�သည့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း အဆိုု�ပြု�ု
ချျက််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့� တင််ပြ�ရန််၊
ဌ) သင့််�လျော်�်��သော�ာ ဘတ််ဂျျက််ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်� သမ္မမတရုံးး��သို့့��
တင််သွွင်းး�ရန််၊
ဍ) ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င််နယ််မြေ�ေ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�း
ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ချျခြ�င်းး�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� လျာာ�ထားး�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��
အတွွက်် ခွွင့််�ပြု�ုမိိန့််�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အခြား��းသော�ာ အလားး�တူူအခွွင့််�အာာဏာာကိုု� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးး၊
ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရအေ�ေဂျျင််စီီ၊
ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနခွဲဲ�တစ််ခုုခုုက ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�
အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုချျက်် ထုုတ််ပေး�းရန််နှှင့််�
ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ICCs/IPs ၏
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန််၊
ၒ) ကော်�်�မရှှင််အတွွင်းး� ရုံးး��အသီးး�သီးး�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််�
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းမှှ အယူူခံံဝင််မှုုအားး�လုံးး��ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််၊
ဏ) ဤအက််ဥပဒေ�ေကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာ နည်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�
ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာရန််၊
တ) ဖိိလစ််ပိုု�င််ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ သမ္မမတက ညွှှန််ကြား�း�သည့််�
အတိုု�င်းး� အခြား��းသော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��း
ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််ရန််။
အမေ�ေရိိကန််

အထက််

ခ) . . .

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊

လွှှတ််တော်�်�

(၂) အင််ဒီးး�ယန်းး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခက််အခဲဲပြ�ဿနာာများ��း၊

များ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ကိိစ္စစ

အထက််

နည်းး�ဥပဒေ�ေ

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�

ရပ််များ��းကိုု�

လွှှတ််တော်�်� 

၂၅၊ အပိုု�ဒ်် (ခ)

ကန့််�သတ််မထားး�သော�ာ အင််ဒီီယန်းး�မြေ�ေယာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနှှင့််�

အထက််လွှှတ််တော်�်�သို့့� စိိစစ််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

(၂) နှှင့််� (၃)

ယုံံ�ကြ�ည််အပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််များ��း၊ အင််ဒီးး�ယန်းး�လူူမျိုး�း��

အစီီရင််ခံံရန်် အမေ�ေရိိကန််

၄၊ အပိုု�ဒ််

နှှင့််� (ဂ) (၁)

ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အထူးး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၊ ချေး�း�ငွေ�ေ

အထက််လွှှတ််တော်�်�နှှင့််� အင််

၁၀၅၊၁၀၉၊

(က)

အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�

ဒီးး�ယန်းး�လူူမျိုး�း��ရေး�းရာာ

၉၅ ကြိ�ိမ််

လေ့�့လာာရန််မှာာ� ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းကော်�်�မတီီ၏ တာာဝန််ဖြ�စ််သည််။

ကော်�်�မတီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�သည််

မြော��ာက််

(၃) ရွေး�း�ချျယ််ရေး�းကော်�်�မတီီသည်် ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊

ဥပဒေ�ေပြု�ု

အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� ရွေး�း�ချျယ််သည့််�ကော်�်�မတီီအားး�

ကော်�်�မတီီအားး� စုံံ�စမ်းး�

လွှှတ််တော်�်�၊

ရည််ညွှှန်းး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�၏ တရား�းစီီရင််ပိုု�င််

စစ််ဆေး�းရေး�းအာာဏာာ

ပထမအစည်းး�

ခွွင့််�အတွွင်းး�မှှ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း

ပေး�းအပ််သည််

အဝေး�း�၊ ၁၉၇၇

ကိုု� အထက််လွှှတ််တော်�်�သို့့� အခါါအားး�လျော်�်��စွာာ� တင််ပြ�ရမည််။

တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�သော�ာ
အင််ဒီးး�ယန်းး�
လူူမျိုး�း�� ရေး�းရာာ 
အထက််

(ဂ)(၁) ဤအပိုု�ဒ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််ရေး�း
ကော်�်�မတီီသည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊
(က) ၎င်းး�၏ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�အတွွင်းး� မည််သည့််�ကိိစ္စစရပ််ကိုု�မဆိုု�
စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရန်် . . .

လွှှတ််တော်�်�
ကော်�်�မတီီ
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၂၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အလွှာာ�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််
ပုံံ�၌ မည််သည့််� အစိုးး��ရအဆင့််�(များ��း)သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
အဓိိကတာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�။     

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�နှှင့််�

ဆက််စပ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဖြ�စ််သော�ာ

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းရှုုထော�ာင့််�မှှ အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စရာာရှိိ�
သည််မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာအာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွင်းး�ရှိိ� တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ တွဲဲ�ဖက််

အစိုးး��ရမဏ္ဍိုု�င််တစ််ရပ်် သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် ဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းတွွင််
နယ််မြေ�ေအခြေ�ေ�ပြု�ု ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ� ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� ရှိိ�ပါါက ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းများ��းသည်် အခြား��း

သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ��းနှှင့််� အဆင့််�အတန်းး� တူူစွာာ�ပင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််မည််

ဖြ�စ််သည််။ ဤအကော��ာင်းး�ဆုံးး��အလေ့�့�အထရှိသော်����်�လည်းး� အလွှာာ�ဆင့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� ဆက််ဆံံ

ရေး�းများ��း ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ခြ�င်းး�ကိုု�ပင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် အဓိိကတာာဝန််ရှိသော����ာ အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုုကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�တို့့��တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�ပါါက ယင်းး�သို့့��သော�ာ ဖယ််ဒရယ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု
များ��းစွာာ� ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�းထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဤအချျက််သည်် အထူးး�ပင်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ထိုု�သို့့�သော�ာ တာာဝန််များ��း/ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� အစိုးး��ရအဆင့််�တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အဆင့််�များ��းထံံ ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�
ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� ပေး�းအပ််ထားး�ပါါက မည််သည့််� အစိုးး��ရအဆင့််� သို့့��မဟုုတ်် အဆင့််�များ��းထံံ ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ကိုု� နား�းလည််ရန််
အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဤပေး�းအပ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ဩဇာာအတိုု�င်းး�အတာာသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း-နိုု�င််ငံံတော်�်� ဆက််ဆံံရေး�း

များ��း၌ အဓိိကပတ််သက််ပါါဝင််သူူများ��းကိုု� အတည််ပြု�ုဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာ

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ လေး�းစား�းခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ရန်် မူူဘော�ာင််သတ််မှှတ််ပေး�းသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�

ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််�

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။

အမေ�ေရိိကန််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်် ဖက််ဒရယ်် (ဗဟိုု�) အစိုးး��ရသည်် အင််ဒီးး�ယန်းး�တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�

ရန်် အဓိိကတာာဝန််ရှိသော်����်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းကလည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် ဆက််ဆံံရေး�းများ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််ချျမှှတ််
ထားး�ကာာ ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� တာာဝန််အချို့့���ကိုု� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရက နိုု�င််ငံံတော်�်�
ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းထံံ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းအပ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ကိုု� ဖက််ဒရယ််

အစိုးး��ရနှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မက််ဆီီကိုု�တွွင်် ဤသို့့��ခွဲဲ�ဝေ�တာာဝန််ယူူမှုုသည်် ပိုု�မိုု�အတိိအလင်းး�

ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််အာာဏာာပိုု�င််များ��း၊ ပြ�ည််နယ််အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� ဒေ�သန္တတရ အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ သီးး�ခြား��းတာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဖက််ဒရယ််စနစ််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််ပင်် ဤအချျက််သည်် အရေး�း�တကြီး�း� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အရေး�း�

ပြ�ဿနာာတစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံတွွင်် ဘန််စာာမိုု�ရိုု�မှှ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရ အစိုးး��ရကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�

အော�ာက််၌ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းနှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန်် တာာဝန််ပေး�းထားး�သည််။
ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရက ဤတာာဝန််ကိုု� နိုု�င််ငံံတဝန်းး�၌ တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််သော်�်�လည်းး� ဘန််စာာမိုု�ရိုု�ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အထူးး�

ခြွ�င်းး�ချျက််ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�လာာပါါက ဘန််စာာမိုု�ရိုု�အစိုးး��ရသည်် ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင့််�သုံးး��

ပိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည််။ ဤအချျက််မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာသတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျ

မှုုမရှိိ�ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းနှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုများ��းကိုု� မရရှိိ�ခြ�င်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််
လာာနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််။
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နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
… နိုု�င််ငံံတော်�်�စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဌာာနေ�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�သည််

အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာရမည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏

၁၉၁၇

ဖက််ဒရယ််ခရိုု�င််များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာ

များ��းသည်် အရှေ့�့��အပိုု�ဒ််များ��း၌ ချျမှှတ််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူ

ကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် နှှင့််�

များ��းအပြ�င်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�-ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� မြေ�ေယာာအခြေ�ေ�ချျ

မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ဖက််

မှုု စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ ဌာာနေ�

ဒရယ််၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းကိုု�

ကော�ာင််စီီ အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််။

တာာဝန််ပေး�း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

မက််ဆီီကိုု�

အပိုု�ဒ်် ၂

က …. ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� ဖက််ဒရယ််ခရိုု�င််များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေများ��းသည်် ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုစီီရှိိ�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ မျှော်�်��မှှန်းး�

ဤရလဒ််ကိုု�

ချျက််များ��းနှှင့််� အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� ကိုု�က််ညီီသည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််

နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�က ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရ

ချျမှှတ််ပြီး�း� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု�လည်းး� ချျမှှတ််ရမည််ဖြ�စ််ကာာ ဌာာနေ�

မည့််� ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအားး� ပြ�ည််သူူလူူထုုဆိုု�င််ရာာ

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�သည််

အစုုအဖွဲ့့��ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် ဤသည််
တို့့��နှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
ခ။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် တန်းး�တူူညီီမျှှ
အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းအားး� မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
အလေ့�့�အထများ��းအားး� အပြီး�း�သတ််တိုု�က််ဖျျက််ရန််အတွွက်် ဖက််ဒ
ရေး�းရှှင်းး�၊ ဖက််ဒရယ််ခရိုု�င််၊ ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့််� ဒေ�သန္တတရကော��ာင််စီီ
များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၏ ဘက််စုံံ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုကိုု� အာာမခံံပေး�းရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရမည််။
ထိုု�သို့့�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��းအားး� ဒီီဇိုု�င်းး�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အတူူတကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရ
မည််။
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အမေ�ေရိိကန််

အပိုု�ဒ်် ၁၊

ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၈

ခွွင့််�ရှိိ�သည်် -

(နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ) ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပြ�ည််ပတိုု�င်းး�ပြ�ည််များ��း၊ ပြ�ည််နယ််များ��းအကြား�း�နှှင့််� အင််ဒီးး�ယန်းး�

ကုုန််သွွယ််မှုု ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းနှှင့််� ကုုန််သွွယ််ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

နှှင့််� သီီအိုု�ရီီအရကြ�ည့််�ပါါက

၁၇၈၉

ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��းနှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု�
ကြ�ပ််မတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းသည််
မှှတ််ချျက်် - အင််ဒီးး�ယန်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအားး�
တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ရန််
ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�
ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ တာာဝန််
ပေး�းထားး�သော်�်�လည်းး� ဖက််
ဒရယ််ဥပဒေ�ေ အများ��းအပြား�း�
တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ��းအားး�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��
များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစ
ရပ််များ��းအပေါ်�်� အတိုု�င်းး�အတာာ
တစ််ခုုထိိ စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််
ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ပူးး�တွဲဲ� စီီရင််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းထားး�
သည််။ ဤဥပဒေ�ေများ��းတွွင််
အော�ာက််ပါါတို့့�� ပါါဝင််သည်် y ပြ�ည််သူူလူူထုုဆိုု�င််ရာာ

အက််ဥပဒေ�ေ (၁၉၅၃) တွွင််
(နိုု�င််ငံံတော်�်� အဆင့််�
အော�ာက််) ပြ�ည််နယ််ငါးး�ခုု
ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွင်းး�
ရှိိ� အင််ဒီးး�ယန်းး�မြေ�ေများ��း
(ရိုးး��ရာာပိုု�င််မြေ�ေများ��း) ၌ ရာာဇ
ဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းစီီရင််
ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အချို့့���သော�ာ
တရား�းမမှုုများ��းကိုု� တရား�း
စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််သည််
y အင််ဒီးး�ယန်းး� ကလေး�း�

သူူငယ်် လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ အက််ဥပဒေ�ေ
(၁၉၇၈) တွွင်် လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��း ချျမှှတ််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ ပြ�ည််နယ််များ��း
နှှင့််� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအကြား�း�
ပူးး�တွဲဲ� တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�
ပေး�းထားး�ပြီး�း� မျိုး�း��နွွယ််စုု
အစိုးး��ရများ��းဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််စေ�သည််
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ဖိိလစ််ပိုု�င််၊

အပိုု�ဒ်် ၅၊

အပိုု�ဒ်် ၂

ဘန််စာာမိုု�ရိုု� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််

ဘန််စာာမိုု�ရိုု� 

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂

ဘန််စာာမိုု�ရိုု�အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�များ��း …

ဖန််တီးး�ခွွင့််�ရဒေ�ေသ၏ အစိုးး��ရ

ဥပဒေ�ေ

ဘန််စာာမိုု�ရိုု�အစိုးး��ရသည်် အော�ာက််ပါါ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

၂၀၁၈

၎င်းး�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��းကိုု� အသုံးး��ချျပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််…

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�

…

များ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ

(စစ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊

အားး� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန်် တာာဝန််/
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းသည််
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၂၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့�� လျှော�ာ�က််လှဲဲ�ပိုု�င််
ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကျျယ််ပြ�န့််�မှုုနှှင့််� လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုုရှိိ�သည့််� 
“တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�” စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း ထည့််�သွွင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။     

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော်�်�လည်းး� ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��း အဓိိပ္ပါါ�ယ်် လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝမှုု
ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််နေ�သော�ာ အစိုးး��ရ၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း

နှှင့််� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� စိိန််ခေါ်�်စော�ာဒကတက််ရန်် အမှုုဖွွင့််�နိုု�င််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ အမှုုဖွွင့််�နိုု�င််သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� အများ��း

အားး�ဖြ�င့််� ‘တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�’ ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� ဟူူသည််မှာာ� အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့�� (လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််၊ အဖွဲ့့��
အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း ဥပဒေ�ေအရတည််ရှိသော����ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််) သည်် တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ အမှုုဖွွင့််�တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�၊ မရှိိ�ပင်် ဖြ�စ််သည််။

တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် အဖွဲ့့��နှှင့််� စိိန််ခေါ်�် စော�ာဒကတက််သည့််� အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေတို့့��အကြား�း� ဆက််နွှှယ််

မှုုဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််သည့််� ဥပဒေ�ေအရ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််တစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််သည််။ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကဲ့့�သို့့�� သီးး�ခြား��း

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�ဆက််နွှှယ််၍ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အပြ�င်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််� အနက််ဖွွင့််�သတ််မှှတ််

နိုု�င််သည််။

အတိိတ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�ဟူူ၍ ငြ�င်းး�ပယ််ခံံခဲ့့�ရသည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ��းရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဤ

သည််တို့့��မှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ ပိုု�င််စိုးး��မှုုနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအဖြ�စ်် ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�

ရှိိ�မှုုတို့့�ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ရန်် သမိုု�င်းး�ဝင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ��း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ ၁၉၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှအင််ပါါ

ယာာ၏ အမြ�င့််�ဆုံးး�� တရား�းရုံးး��တော်�်�ဖြ�စ််သည့််� ပရီီဗီီကော�ာင််စီီသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဥပဒေ�ေအရတည််ရှိသော����ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််

ဖြ�စ််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�ပြီး�း� အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�မှာာ� ၎င်းး�တို့့��သည်် ‘လူူမှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တွွင်် အလွွန််နိိမ့််�ကျသော��ာ�ကဏ္ဍမှှ

ဖြ�စ််သည််နှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��းကိုု� အသုံးး��ချျမှုုများ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��းသည်် ယဉ််ကျေး�း�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ပြီး�း�
လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အယူူအဆများ��းနှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုု�င််’ သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည်် (Goodhart 2016)။ ၁၉၂၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အနုုညာာတစီီရင််ရေး�း အမြဲ�ဲတမ်းး�တရား�းရုံးး��က ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�ဟုု သတ််မှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ‘အရိုု�င်းး�အစိုု�င်းး�များ��း’ ဟုု ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည်် (ibid.)။
ဤသို့့��သော�ာ

ရှုုမြ�င််ချျက််များ��းကြော��ာင့််�

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည့််�

အမှား��းများ��းနှှင့််�

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့််�

ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ခံံစား�းခဲ့့�ရသည့််� တရား�းမျှှတမှုုရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုုများ��းအတွွက်် ပြ�န််လည််

ကုုစား�းမှုုရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အားး� ငြ�င်းး�ပယ််ခံံရခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�န််လည််ဖာာထေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန်် အလွွန််ပင််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််�

အုုပ််စုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တရား�းဝင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ကိုု� ပိုု�မိုု�ပွွင့််�လင်းး�စွာာ�နှှင့််� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််ရန််

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းစွာာ�တွွင်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှုုထော�ာင့််�အရ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�သည့််�အဖွဲ့့��သည်် စွဲဲ�ဆိုု�မည့််�

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေနှှင့််� တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ဆက််နွှှယ််မှုုရှိိ�ပြီး�း� ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုု တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းခဲ့့�ရရန််

လိုု�အပ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ‘ဆက််နွှှယ််မှုု’ နှှင့််� ‘ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုု’ တို့့��၏ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည််။ တိုု�က််ရိုု�က််
(ကိုု�ယ််တိုု�င််) ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုကိုု� မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုအားး� အခြား��းသူူများ��းကိုု�ယ််စား�း အမှုုဖွွင့််�တရား�းစွဲဲ�ရန််

ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�စွာာ�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အရင်းး�အမြ�စ််ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�သူူများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေနှှင့််�

အညီီ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�ပေး�းခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် (အမှှန််တကယ်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရ

ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�အစား�း) ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�နိုု�င််မှုုကိုု� ကြို�ု�တင််မှှန်းး�ဆ၍ အမှုုဖွွင့််�ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််

သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေအားး� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုလိုု�က််ပါါက ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သည််။ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအားး� အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� ဥပဒေ�ေအရ
တည််ရှိသော����ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ (မေး�းခွွန်းး� ၈ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) နှှင့််�လည်းး� ဆက််နွှှယ််နေ�ပြီး�း�

အကြော��ာ�င်းး�အရင်းး�မှာာ� ထိုု�အချျက််သည်် စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၌ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�၊ မရှိိ�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အီီကွေဒေါ�ါ���နိုု�င််ငံံ၌ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��အဖြ�စ်် ဥပဒေ�ေအရတည််ရှိသော����ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််ဖြ�စ််မှုုနှှင့််�၊ သဘာာဝတရား�းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အသစ််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ အုုန်းး�ဆီီကုုမ္ပပဏီီများ��းကိုု� အမှုုဖွွင့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�ကာာ ဤအမှုုသည်် လာာချီီ�ကွီီ�
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တာာမှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� ဂွာာ�ဒွါါ�လီီတိုု�မှှ ဧဝါါအသိုု�က််အဝန်းး�တို့့��နှှင့််� အတူူတကွွ ‘သဘာာဝတရား�း’ ကိုု� ဥပဒေ�ေ
အရ အမှုုဖွွင့််�တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရန်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိကြော�����ာင်းး� သတ််မှှတ််ပေး�းသည့််� ပထမဆုံးး��အမှုုလည်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဥပဒေ�ေတစ််ခုု

သို့့��မဟုုတ််

အစိုးး��ရဆော��ာင််ရွွက််ချျက််တစ််ခုုသည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�ဟုု

စိိန််ခေါ်�်

စော�ာဒကတက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�အစိုးး��ရကော်��်�မရှှင်် (မေး�းခွွန်းး� ၂၇ ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ) တစ််ရပ််ထံံ

လည်းး� ပေး�းအပ််နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််ရှိိ�ပါါက စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် ကော်�်�မရှှင််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာ ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ပြီး�း� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��း၏ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� စွွမ်းး�ရည််များ��းအပေါ်�်� အားး�ထားး�မှီီ�ခိုု�ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�အလျော��ာ�က်် ၎င်းး�သည်် အရင်းး�အမြ�စ််ပိုု�မိုု�
နည်းး�ပါးး�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တရား�းမျှှတမှုု ပိုု�မိုု�ရယူူနိုု�င််ရန်် ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််မရှိိ�ပါါက အကူူအညီီမပါါ

ဘဲဲ တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းထံံ လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေအကူူအညီီများ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန်် မပျျက််မကွွက််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန််အမင်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာကိိစ္စစတစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာသည််။

နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�တစ််ရပ််

အခြား��းသော�ာ ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

တီးး�နား�း

ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�

ကုုစား�းမှုုများ��း အားး�လုံးး��သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််

လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိိ�ပါါက

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

များ��းကိုု� လက််ရှိိ�တွွင််ဖြ�စ််စေ� မကြာ�ာမီီအနာာဂတ််တွွင််ဖြ�စ််စေ�

သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့� ကုုစား�းမှုုများ��း

၁၉၉၄

ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည့််�၊ ကန့််�သတ််သည့််�၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််�

မရှိိ�ပါါက သက််ရော�ာက််ခံံ လူူ

သို့့��မဟုုတ်် တည််ရှိိ�မှုုကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််သည့််� အစိုးး��ရအာာဏာာပိုု�င််

ပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�

များ��း သို့့��မဟုုတ်် တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆန္ဒဒ

ကိုု�ယ််စား�း ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသူူ

အလျော��ာ�က်် သို့့��မဟုုတ်် တရား�းမဝင်် လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ

သည်် တရား�းရုံးး��၌ အမှုုဖွွင့််�

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ဖြ�စ််စေ�၊ ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပျျက််ကွွက််မှုုဖြ�စ််စေ�ကိုု�

တိုု�င််ကြား�း�ပေး�းနိုု�င််ကြော��ာင်းး�

စိိန််ခေါ်�် စော�ာဒကတက််ရန််အလို့့��ငှာာ� အခြား��း မည််သည့််�

သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

အာာဂျျင််

အပိုု�ဒ်် ၄၃

သင့််�လျော်�်��လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာနည်းး�
လမ်းး�ကိုု�မျှှ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိတော့����့�ပါါက မည််သူူမဆိုု�သည််

စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း အရာာရှိိ�ကိုု�

‘အမ််ပါါရိုု�’ အမှုုဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ စုံံ�စမ်းး�

ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� ကာာကွွယ််

စစ််ဆေး�းပြီး�း�နော�ာက်် တရား�းသူူကြီး�း�က ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�သည့််�

ပေး�းသူူအဖြ�စ်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းပြီး�း�

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပျျက််ကွွက််မှုုသည််

မည််သည့််�အမှုုကိုု�မဆိုု�၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� စီီရင််

အထူးး�သဖြ�င့််� စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ကြေ��ညာာချျမှှတ််နိုု�င််သည််။ ဤသို့့�� စိိန််ခေါ်�်

သဘော�ာ�သဘာာဝရှိသော����ာ အမှုု

စော�ာဒကတက််ခြ�င်းး�သည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� အသွွင််ပုံံ�စံံ

များ��း၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််�

တစ််ရပ််ရပ််ကိုု� တိုု�င််ကြား�း�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သဘာာဝ

ဆက််နွှှယ််နေ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််၊ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုု၊ အသုံးး��ပြု�ုသူူ၊ သုံးး��စွဲဲ�သူူကိုု� ကာာကွွယ််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု�

ပေး�းသည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ သို့့��မဟုုတ်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

ထိိခိုု�က််စေ�သော�ာ အမှုုများ��းကိုု�

စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� သဘော�ာ�သဘာာဝရှိသော����ာ အစုုအဖွဲ့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�

အမှုုဖွွင့််�တိုု�င််ကြား�း�

များ��းနှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�ပါါက အမှုုဖွွင့််�တိုု�င််ကြား�း�ခြ�င်းး�ကိုု�

ခွွင့််�ပေး�းသည််

သက််ရော�ာက််ခံံရသည့််� အဖွဲ့့��၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� ကာာကွွယ််ပေး�း
သူူ [စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�]၊ နှှင့််� ဤ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�
ထော�ာက််ပံ့့� အားး�ပေး�းပြီး�း� အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� အသွွင််
ပုံံ�စံံများ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််သည့််� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လိုု�အပ််
သည့််�အတိုု�င်းး� မှှတ််ပုံံ�တင််စာာရင်းး�သွွင်းး�ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းက ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
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အီီကွေဒေါ�ါ���

အပိုု�ဒ်် ၁၀၊

ခေါ�ါင်းး�စဉ်် ၂။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

သဘာာဝတရား�းတို့့��ကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၁(၁) နှှင့််� ၇၁

အခန်းး� ၁။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လက််တွေ့�့�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည််။

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း

ဤသည််မှာာ� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

၂၀၀၈

အပိုု�ဒ်် ၁၀

အားး� လက််တွေ့�့�

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�

များ��းသည်် အခွွင့််�အရေး�း�ပိုု�င််ဆိုု�င််သူူများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

အခန်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�

ဥပဒေ�ေနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၌ ၎င်းး�တို့့��ရရှိိ�

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သတိိချျပ််ပါါ

ပိုု�င််သည််ဟုု အာာမခံံထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�သည််။
သဘာာဝတရား�းသည််လည်းး� ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခံံစား�းပိုု�င််
ခွွင့််� ရှိကြော�����ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက အသိိအမှှတ််ပြု�ု
သည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၁
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါ အခြေ�ေ�ခံံမူူ
များ��းကိုု� လိုု�က််နာာရမည်် ၁။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဩဇာာရှိိ�
အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလဖြ�စ််စေ�
စုုပေါ�ါင်းး�၍ဖြ�စ််စေ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််၊ ဤအာာဏာာပိုု�င််များ��းက
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� ရှိိ�
စေ�ရန်် အာာမခံံပေး�းရမည််။
အခန်းး� ၇။ သဘာာဝတရား�း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
အပိုု�ဒ်် ၇၁

သဘာာဝတရား�းအတွွက််

အသက််ဇီီဝပြ�န့််�ပွား��းခြ�င်းး�နှှင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်

သီးး�ခြား��း အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

စေ�သော�ာ သဘာာဝတရား�း သို့့��မဟုုတ်် ပါါချာ�ာမာာမာာသည််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��းအားး�

၎င်းး�၏တည််ရှိိ�မှုုနှှင့််� ၎င်းး�၏ ဇီီဝစက််ဝန်းး�များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�

သဘာာဝတရား�းကိုု�ယ််စား�း အမှုု

တည််ဆော�ာက််ပုံံ�၊ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့််� ဆင့််�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲ

ဖွွင့််�နိုု�င််ရန်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖြ�စ််စဉ််များ��းအားး� လေး�းစား�းခံံရပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

ဖြ�င့််� သဘာာဝတရား�းကိုု�

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််

တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�

များ��း အားး�လုံးး��သည်် သဘာာဝတရား�း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််သည််

လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရ
အာာဏာာပိုု�င််များ��းကိုု� နှိုးး�ဆော်�်�နိုု�င််သည််။ ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�
လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််နှှင့််� အနက််ဖွွင့််�ရန််
အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� သင့််�လျော်�်��သလိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
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ဤအပိုု�ဒ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မည််သူူမဆိုု�သည်် ဩဇာာရှိိ�

စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း အရာာရှိိ�၊

ရိိက

တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လာာရော�ာက််၍ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ

သက််ရော�ာက််ခံံ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�တွွင်် ပါါဝင််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ရပ််ကိုု� ချိုး�း��

နှှင့််� ထို့့��အပြ�င်် သက််ရော�ာက််မ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဖော�ာက််ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ချိုး�း��ဖော�ာက််ရန်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခြ�င်းး� ခံံရ

ခံံရသော��ာ အခြား��းသူူများ��း (လူူ

၁၉၉၆

သည််ဟုု လျှော�ာ�က််ထားး�စွဲဲ�ဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း� တရား�းရုံးး��တော်�်�က

ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုု

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကြေ��ညာာခြ�င်းး�အပါါအဝင်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ

များ��း) သည်် အတိိတ််မှှ

ကုုစား�းပေး�းမှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။ တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့�

သို့့��မဟုုတ်် ကြို�ု�တင််မှှန်းး�ဆ

တော�ာင်် အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၃၈

လျှော�ာ�က််ထားး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သူူများ��းမှာာ� -

သိိမြ�င််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း� ချိုး�း��

က။ မိိမိိအတွွက််မိိမိိ လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက််

ခ။ မိိမိိအတွွက််မိိမိိ မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််သူူ အခြား��းတစ််ဦးးကိုု�ယ််စား�း

တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လာာရော�ာက််

လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

လျှော�ာ�က််ထားး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေ

ဂ။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အုုပ််စုု သို့့��မဟုုတ်် အစုုအဖွဲ့့��တစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အလွွန််

အဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�ကိုု�ယ််စား�း လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

ဃ။ အများ��းပြ�ည််သူူကိုု�ယ််စား�း လာာရော�ာက််လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

အဆင့််�အတန်းး�သတ််မှှတ််

င။ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု�ယ််စား�း လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သော�ာ

ချျက််ကိုု� ပေး�းအပ််သည််

အသင်းး�အဖွဲ့့��။

၁။ အော�ာက််ပါါတို့့��အနက်် မည််သူူမဆိုု�သည်် ဤအခန်းး� [အခန်းး� ၄

သက််ရော�ာက််ခံံ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

- အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�] တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာကွွယ််

သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုများ��း၊

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံ အခွွင့််�အရေး�း� သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််ခွွင့််�အားး�

သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််စား�း

၂၀၁၃

ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရနိုု�င််သည့််�

သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူလူူထုု

အခြေ�ေ�အနေ�ေရှိကြော�����ာင်းး� တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ လာာရော�ာက််

ကိုု�ယ််စား�း ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ

လျှော�ာ�က််ထားး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� တရား�းရုံးး��တော်�်�က အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

သူူများ��းကိုု� အတိိတ််မှှ

အားး� ကြေ��ညာာခြ�င်းး�နှှင့််� တန််ရာာတန််ကြေး��း ဆုုချီးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ကြို�ု�တင််မှှန်းး�ဆ

အပါါအဝင်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ ကုုစား�းပေး�းမှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််

သိိမြ�င််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း� ချိုး�း��

နိုု�င််သည်် -

ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက််

ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

အပိုု�ဒ်် ၈၅

က။ မိိမိိအတွွက််မိိမိိ လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လာာရော�ာက််

ခ။ မိိမိိအတွွက််မိိမိိ မဆော��ာင််ရွွက််နိုု�င််သူူ အခြား��းတစ််ဦးးကိုု�ယ််စား�း

လျှော�ာ�က််ထားး�ပိုု�င််ခွွင့််�

လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

ပေး�းသည််

ဂ။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အုုပ််စုု သို့့��မဟုုတ်် အစုုအဖွဲ့့��တစ််ခုု၏ အဖွဲ့့��ဝင််
အဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�ကိုု�ယ််စား�း လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

တရား�းရုံးး��တော်�်�ဆိုု�င််ရာာ

ဃ။ အများ��းပြ�ည််သူူကိုု�ယ််စား�း လာာရော�ာက််လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ၊

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းသည််

င။ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု�ယ််စား�း လာာရော�ာက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သော�ာ

လူူအားး�လုံးး��၏ တရား�းမျှှတမှုု

အသင်းး�အဖွဲ့့��။

ရယူူပိုု�င််ခွွင့််�အတွွက်် ထော�ာက််

၂။ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးသည်် ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််အားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�

ကူူပေး�းခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ကြော��ာင့််� အပိုု�ဒ််ခွဲဲ�(၁) ပါါ ကုုစား�းပေး�းမှုုကိုု� တော�ာင်းး�ခံံရန်် တရား�းရုံးး��

သည််

တော်�်�သို့့� လာာရော�ာက််လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� မ
ရှိစေ���ေရ။
၃။ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) အရ ကုုစား�းပေး�းမှုု လျှော�ာ�က််ထားး�တော�ာင်းး�ခံံသည့််�
အမှုုများ��းတွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ကိုု� ချျမှှတ််ရန််
မည််သည့််�တရား�းရုံးး��တွွင််မဆိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ� သတ််မှှတ််
ထားး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် က။ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) အရ တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လာာရော�ာက််
လျှော�ာ�က််ထားး�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ ထော�ာက််ကူူပေး�းရမည််၊
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ခ။ ကြား�း�နာာမှုုစတင််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် စစ််ဆေး�းကြား�း�နာာမှုုဆိုု�င််ရာာ
တရား�းဝင်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အနည်းး�ဆုံးး�� ဖြ�စ််စေ�ရန််
လျှော့�့��ချပေး��း�ရမည််၊
ဂ။ တရား�းရုံးး��တော်�်�သည်် သဘာာဝအရ တရား�းမျှှတမှုုဆိုု�င််ရာာ
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာရန််လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာများ��းဖြ�င့််� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�မဆီီလျော်�်��စွာာ�
ကန့််�သတ််ခံံရခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရန်် ထော�ာက််ကူူပေး�းရမည််၊
ဃ။ အထူးး�တတ််မြော��ာက််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််
တစ််ဦးးသည်် တရား�းရုံးး��တော်�်�၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ဖြ�င့််� ရုံးး��
တော်�်�၏မိိတ််ဆွေ�ေအနေ�ေဖြ�င့််� တက််ရော�ာက််နိုု�င််စေ�ရန်် ထော�ာက််ကူူ
ပေး�းရမည််။
နယူူဇီီလန််၊

အပိုု�ဒ်် ၂.၄၊ ၂.၆

၂.၄ အခြေ�ေ�ချျမှုုတွွင်် ဝှှမ််ဂါါနွီီ�မြ�စ််ကိုု� တီီအာာဝါါတူူပွာာ�အဖြ�စ်် ဥပဒေ�ေ

တစ််စုံံ�တစ််ခုုအားး� ဥပဒေ�ေ

တူူတိုု�ဟူူ

နှှင့််� ၂.၇

အရ အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။ တီီအာာဝါါတူူပွာာ�ကိုု� ဥပဒေ�ေအရ

ကြော��ာင်းး�အရ ‘တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််

ဝါါကာာတူူပွာာ�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�းသားး�ပုံံ�မှာာ� အော�ာက််ပါါ

ခွွင့််�’ကိုု� ပေး�းအပ််သည့််�

သဘော�ာ�

အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် -

သာာဓကကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�သည််။

တူူညီီချျက််

တော�ာင််တန်းး�များ��းမှှစ၍ ပင််လယ််အထိိဖြ�စ််သော�ာ ပိုု�င်းး�ခြား��းမရနိုု�င််

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

၂၀၁၂

ဘဲဲ အသက််ရှှင််စီးး�ဆင်းး�သည့််� ဝှှမ််ဂါါနွီီ�မြ�စ််ကိုု� ၎င်းး�၏

ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�မည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််

မြ�စ််လက််တက််များ��းအပါါအဝင်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ရုုပ််လွွန််

ကြ�သည့််� အတွွက်် ဌာာနေ�

နယ််ပယ်် အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လျျက််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုုတစ််စုုမှှ

တီီအာာဝါါတူူပွာာ�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််သည််။

မြ�စ််တစ််စင်းး�အားး� ၎င်းး�

၂.၆ အခြေ�ေ�ချျမှုုတွွင်် တီီအာာဝါါတူူပွာာ�ကိုု� ဥပဒေ�ေအရတည််ရှိသော����ာ

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဥပဒေ�ေကြော��ာင်းး�အရ

ပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။

‘တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�’ကိုု�

၂.၇ မြ�စ််အားး� ဥပဒေ�ေအရတည််ရှိသော����ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖြ�စ်် ဖန််တီးး�

အပ််နှှင်းး�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာခဲ့့�

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�မှာာ� အော�ာက််ပါါရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက််

ရာာ ရုံးး��တော်�်�မှှလည်းး� မြ�စ််၏

ဖြ�စ််သည်် -

အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

၂.၇.၁ မြ�စ််သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�ပြီး�း� အသက််ရှှင််စီးး�ဆင်းး�

သည့််�အလျော��ာ�က်် ၎င်းး�အားး�

သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးဖြ�စ််ကာာ လုံးး��လုံးး��လျားး��လျားး�� ‘ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�’

ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ

ငှာာ� မစွွမ်းး�သာာသည််ဟုု ရှုုမြ�င််သည့််� ဝှှမ််ဂါါနွီီ�အီီဝီီတို့့�၏ အမြ�င််ကိုု�

တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလဖြ�စ််မှုုကိုု�

ထင််ဟပ််ရန််၊

အပ််နှှင်းး�လိုု�က််သည််။

၂.၇.၂ မြ�စ််အားး� ၎င်းး�ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အခွွင့််�အရေး�း� အတိုု�င်းး� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�
ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရန််၊
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၃၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ငှား��းရမ်းး�ရန်် မတတ််စွွမ်းး�နိုု�င််
သည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေ အကျိုးး���ဆော�ာင််ခ စိုု�က််ထုုတ််ပေး�းရန်် အာာမခံံချျက််
ရှိိ�ပါါသလားး�။    

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
မေး�းခွွန်းး� ၂၉ တွွင်် အဆင့််�အတန်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သကဲ့့�သို့့�ပင်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဟူူသည်် လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
နိုု�င််မှှသာာလျှှင်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝမှုုရှိိ�သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ အရေး�း�ပါါသော�ာ

ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််မှာာ� အဆင့််�အတန်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအတွွက််
အစိုးး��ရကိုု� အမှုုဖွွင့််�တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုများ��းသည်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိနေ���ေလျှှင််
ပင်် တရား�းစီီရင််ရေး�း ရုံးး��တော်�်�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ လူူမှုုအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းအတွွက်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား��း အမှုု
ကိိစ္စစကြီး�း�များ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရခြ�င်းး�သည်် အကုုန််အကျျများ��းကာာ ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ဗျူူ�ရိုု�ကရက််တစ််အဆင့််�များ��းစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� အချိိ�န််ကုုန််ဆုံးး��မှုု

လည်းး� မြ�င့််�မား�းသည််။ များ��းစွာာ�သော�ာ ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံလူူမျိုး�း��များ��းသည်် အမှုုဖွွင့််�ရင််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�ေစနစ််အားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��၌
၎င်းး�တို့့��အားး� အထော��ာက််အကူူပေး�းရန်် ရှေ့�့�နေ�များ��းငှား��းရမ်းး�ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲရှိိ�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� တရား�းမျှှတမှုုကိုု� သာာတူူညီီမျှှ

လက််လှှမ်းး�မီီရယူူနိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုသည်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုအတွွက်် ကုုန််ကျျမခံံ

နိုု�င််ပါါက သို့့��မဟုုတ်် မရယူူနိုု�င််ပါါက လူူထုုဘဏ္ဍာာဖြ�င့််�ထော�ာက််ပံ့့�သော�ာ ရှေ့�့�နေ� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�ဥပဒေ�ေအရ ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုမှုုရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် ထည့််�သွွင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံ လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းခက််ခဲဲသော�ာ လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ

လက််လှှမ်းး�မီီအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််� (ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့််� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းမှုု

အတွွက်် ပေး�းချေ�ေရန်် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က ပေး�းအပ််သော�ာ အခမဲ့့� ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနှှင့််�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းမှုု) သည်် အလွွန််အမင်းး� အရေး�း�ကြီး�း�နိုု�င််သည််။ ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး�

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရာာတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက််တစ််ခုုမှာာ� ဤအာာမခံံချျက််သည်် တရား�းမမှုုများ��းနှှင့််� စီီမံံ

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အမှုုများ��းအပြ�င်် ရာာဇဝတ််ဥပဒေ�ေ အမှုုများ��းအတွွက််ပါါ အကျုံးး���ဝင််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဤသည််မှာာ� မြေ�ေယာာ

နှှင့််� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအပြ�င်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု�ပါါ ခြုံ�ံ�ငုံံ�သည့််�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းရှိသော����ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ အမှုုအားး�လုံးး��အတွွက်် ဥပဒေ�ေအထော��ာက််

အကူူကိုု� အာာမခံံပေး�းခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံများ��းစွာာ�တွွင််မူူ ရာာဇဝတ််မှုုစွဲဲ�ချျက််များ��း ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််�
တရား�းခံံများ��းအတွွက််သာာ ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူကိုု� အကန့််�အသတ််ထားး�၍ ပေး�းအပ််သည််။ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အခြား��း

အချျက််တစ််ခုုမှာာ� ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူကိုု� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််�သာာ ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် တရား�းရုံးး��တော်�်�တွွင်် အမှုု
ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� နိုု�င််ငံံတွွင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��များ��း အားး�လုံးး��အထိိ ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။
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နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
ရာာဇဝတ််မှုု

အပိုု�ဒ်် ၂၆၊ ၃၂

၂၆။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် အသက််အရွွယ််၊ လူူမျိုး�း��၊ အသားး�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��

ဆိုု�င််ရာာ 

နှှင့််� ၃၃

အရော�ာ�င််၊ လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုု၊ ဘာာသာာစကားး�၊ ကိုးး��ကွွယ််မှုု

များ��းနှှင့််� ဝေး�းလံံခေါ�ါင််ပါးး�သော�ာ

တရား�းစီီရင််

သို့့��မဟုုတ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

ဒေ�သများ��း၌ နေ�ထိုု�င််သူူများ��း

ရေး�း စနစ််များ��း

ထင််မြ�င််ချျက််၊ မူူလမွေး�း��ဖွား��းရာာ သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ

အပါါအဝင်် ဖယ််ကြ�ဉ််ခွဲဲ�ခြား��းခံံ

တွွင်် ဥပဒေ�ေ 

သို့့��မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�၊ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျမှုု၊

အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက််

အထော��ာက််

မွေး�း�ဖွား��းမှုု၊ ပညာာရေး�း သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုရေး�း အဆင့််�အတန်းး�

ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ၏

အကူူ ရယူူ

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း အဆင့််�အတန်းး�အပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�ဘဲဲ လူူအားး�

အထူးး�အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု�

ခြ�င်းး� အတွွက််

လုံးး��အတွွက်် ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ကိုု�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််

ကုုလသမဂ္ဂဂ

အာာမခံံပေး�းသင့််�သည််။

အခြေ�ေ�ခံံ မူူများ��း

၃၂။ သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း၊ လူူနည်းး�စုုများ��း၊ မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၊

နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််

စိိတ််ကျျန်းး�မာာရေး�း ချို့့���ယွွင်းး�နေ�သူူများ��း၊ HIV နှှင့််� အခြား��း ပြ�င်းး�ထန််

ချျက််များ��း

ပြီး�း� ကူးး�စက််တတ််သော�ာ ရော�ာဂါါများ��း ခံံစား�းနေ�ရသူူများ��း၊ မူးး�ယစ််

၂၀၁၃

ဆေး�းသုံးး��စွဲဲ�သူူများ��း၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� မူူလ လူူမျိုး�း��များ��း၊
နိုု�င််ငံံမဲ့့�ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ ခိုု�လှုံံ�ခွွင့််�တော�ာင်းး�ခံံသူူများ��း၊ ပြ�ည််ပ နိုု�င််ငံံသားး�
များ��း၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� နေ�ထိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��း၊
ဒုုက္ခခသည််များ��းနှှင့််� နေ�ရပ််စွွန့််�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��းနှှင့််� အခြား��း
သော�ာ အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််ရှိိ�သူူ အုုပ််စုုများ��း အပါါအဝင်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူကိုု�
အဓိိပ္ပါါ�ယ်် လေး�းနက််ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ရယူူနိုု�င််စေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� အထူးး�
အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််၍ ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုု
ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသော�ာ အစီီအမံံများ��းနှှင့််� အသက််အရွွယ််
နှှင့််� သင့််�လျော်�်��ကိုု�က််ညီီသည့််� အစီီအမံံများ��း အပါါအဝင်် ထိုု�သို့့�
သော�ာ အစီီအမံံများ��းသည်် ၎င်းး�အုုပ််စုုများ��း၏ အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််
များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းမှုုရှိိ�သင့််�သည််။
၃၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ကျေး�း�လက််ဒေ�သ နှှင့််� ဝေး�းလံံခေါ�ါင််ပါးး�
ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း အားး�နည်းး�သော�ာ ဒေ�သများ��းတွွင််
နေ�ထိုု�င််သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အားး�နည်းး�သော�ာ အုုပ််စုုများ��းမှှ အုုပ််စုုဝင်် ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအတွွက််
ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ မပျျက််မကွွက်် ပေး�းအပ််နိုု�င််ရန််အတွွက််
ပါါ ဂရုုထားး�ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။
နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ဥပဒေ�ေစနစ််ကိုု� လည််ပတ််ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင််

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

တန်းး�တူူညီီမျှှ အခွွင့််�အလမ်းး�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ တရား�းမျှှတမှုု

တန်းး�တူူညီီမျှှ အခွွင့််�အလမ်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အားး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန်် ဂရုုပြု�ု ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

အခြေ�ေ�ခံံမူူအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ

၁၉၄၉

အထူးး�သဖြ�င့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ကြော��ာင်းး�နှှင့််� မည််သည့််�

အစီီအစဉ််ချျမှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း မည််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�

နိုု�င််ငံံသားး�မဆိုု�သည််

မဆိုု� ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ အခမဲ့့� ပေး�းအပ််ကာာ မည််သည့််�

စီးး�ပွား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

နိုု�င််ငံံသားး�မဆိုု�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း ချို့့���ယွွင်းး�

အားး�နည်းး�ချျက််များ��းကြော��ာင့််�

ချျက််များ��းကြော��ာင့််� တရား�းမျှှတမှုုအားး� လက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��ရခြ�င်းး�

တရား�းမျှှတမှုုအားး�

မရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

လက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��ရခြ�င်းး� မရှိိ�

အိိန္ဒိိ�ယ

အပိုု�ဒ်် ၃၉ က

စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�သည််
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၃။ လူူတိုု�င်းး�သည်် အရည််အသွေး�း�� ပြ�ည့််�မီီသော�ာ ဥပဒေ�ေ

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��အတွွက််

စတန််

အထော��ာက််အကူူကိုု� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဥပဒေ�ေအရ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ ရရှိိ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အမှုုများ��းတွွင်် ဥပဒေ�ေ အထော��ာက််အကူူကိုု�

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အခမဲ့့� ရယူူနိုု�င််သည််။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ကာာဇက််

အပိုု�ဒ်် ၁၃(၃)

၁၉၉၅
မာာရှှယ််

အပိုု�ဒ်် ၂၊ အပိုု�ဒ််

ရာာဇဝတ််ဆိုု�င််ရာာ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�များ��း အားး�လုံးး��တွွင်် တရား�းခံံ

ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူကိုု�

ကျွွန်းး�စုုများ��း

ခွဲဲ� ၄(၄)

သည်် ၎င်းး�အားး� စွဲဲ�ဆိုု�ထားး�သည့််� စွဲဲ�ချျက််၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််�

အာာမခံံပေး�းသည််၊ သို့့��ရာာတွွင််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ကိုု� အသေး�း�စိိတ်် အသိပေး��း�ရှှင်းး�ပြ�မှုု ရပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�

ရာာဇဝတ််မှုု စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�များ��း

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

သည််၊ ၎င်းး�အားး� ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းခြ�င်းး� ပြု�ုရန််အတွွက််

အတွွက််သာာ ဖြ�စ််သည််

၁၉၇၉

ခိုု�င််လုံံ�သော�ာအကြော��ာ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ� ကိုု� တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ခံံယူူပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ ဘက််မလိုု�က််သော�ာ ခုံံ�ရုံးး��
ရှေ့�့�မှော�ာ�က််၌ ကာာလမရှှည််ကြာ�ာသည့််� လူူပုံံ�လယ်် စစ််ဆေး�း
ကြား�း�နာာခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ ခုုခံံချေ�ေပခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန််
အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အချိိ�န််နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိိ�ပိုု�င််
ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ ကိုု�ယ််တိုု�င်် ခုုခံံချေ�ေပခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််တိုု�င််
ရွေး�း�ချျယ််သည့််� ဥပဒေ�ေ အထော��ာက််အကူူမှှတစ််ဆင့််� ခုုခံံချေ�ေပ
ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�သို့့�သော�ာ အထော��ာက််အကူူကိုု�
ရယူူရန်် ငွေကြေး���း�� အခက််အခဲဲရှိိ�ပါါက တရား�းမျှှတမှုုအတွွက််
လိုု�အပ််ပါါလျှှင်် အခမဲ့့�အထော��ာက််အကူူ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ ၎င်းး�
အားး� ဆန့််�ကျျင််ထွွက််ဆိုု�သော�ာ သက််သေ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ငြ�င်းး�
ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််၊ ၎င်းး�အတွွက်် ထွွက််ဆိုု�ပေး�းမည့််� သက််သေ�များ��း
ရှာာ�ဖွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််
ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ဖိိလစ််ပိုု�င််

အပိုု�ဒ်် ၃၊

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၁၁

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နှှင့််� အပိုု�ဒ်် ၈၊

၁၉၈၇

အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၅

အပိုု�ဒ်် ၃၊ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၁၁

တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�
ရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ဥပဒေ�ေ

အထော��ာက််အကူူအားး� အခမဲ့့� ရယူူအသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�
တေ�မှုု အကြော��ာ�င်းး�ပြ�၍ ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။
အပိုု�ဒ်် ၈၊ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၅

တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််သည်် အော�ာက််ပါါ အာာဏာာများ��းကိုု�
ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည်် -

အမှုုအမျိုး�း��အစား�း အားး�လုံးး��
အတွွက်် ဥပဒေ�ေ
အထော��ာက််အကူူ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�
ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််၊ သို့့��ရာာတွွင််
အထူးး�သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ချိုး�း��
ဖော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််

…

၅။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး�၊ တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း အားး�လုံးး��၌ ဦးးတိုု�က််လျှော�ာ�က််ထားး�

ခြ�င်းး�၊ ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၊ ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွွက်် ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ ရှေ့�့�နေ�အဖြ�စ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�ချို့့���တဲ့့�သူူများ��းအတွွက််

ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းကိုု� ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါ စည်းး�မျျဉ်းး�
များ��းသည်် အမှုုများ��းအားး� ကာာလမရှှည််ကြာ�ာဘဲဲ အပြီး�း�သတ််

စစ််ဆေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် ရိုးး��ရှှင်းး�ပြီး�း� အကုုန််အကျျမများ��းသော�ာ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ကိုု� ချျမှှတ််ပေး�းကာာ အဆင့််�တူူတရား�းရုံးး��များ��း

အားး�လုံးး��အတွွက်် တစ််သမတ််တည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အခိုု�င််အမာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ယုုတ််လျော့�့��စေ�ခြ�င်းး�၊
ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

234

သည့််� အမှုုများ��းကိုု� အထူးး�
ဖော်�်�ပြ� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််

တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခုုခံံချေ�ေပပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံသည််။ ဥပဒေ�ေ

မည််သည့််�အမှုုအမျိုး�း��အစား�း

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သည်် တရား�းမျှှတမှုု ရရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းကာာ ငွေကြေး���း��

ဖြ�စ််စေ� ဥပဒေ�ေ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အခက််အခဲဲရှိိ�သူူများ��း အတွွက်် ဥပဒေ�ေ အထော��ာက််အကူူ

အထော��ာက််အကူူ လိုု�အပ််

၂၀၁၄

ပေး�းအပ််သည််။

သူူများ��းအတွွက််

တူူနီးး�ရှား��း

အပိုု�ဒ်် ၁၀၈

အထော��ာက််အကူူ
ပေး�းအပ််သည််
၁) ဖင််လန််နိုု�င််ငံံတွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ��း၊ ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ အဖွဲ့့��ဝင််

ဖင််လန််နိုု�င််ငံံသားး� မဟုုတ််

ဥပဒေ�ေ 

နိုု�င််ငံံတစ််ရပ််ရပ််မှှ နိုု�င််ငံံသားး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အသိုု�က််အဝန်းး�

လျှှင််ပင်် ဖင််လန််နိုု�င််ငံံသို့့�

အထော��ာက််

တွွင်းး� လုုပ််သားး�များ��း လွွတ််လပ််စွာာ� ကူးး�သန်းး�သွားး��လာာရေး�း

အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််ရန်် ရော�ာက််

အကူူ ဆိုု�င််ရာာ 

စည်းး�မျျဉ်းး� (EEC) အမှှတ်် ၁၆၁၂/၆၈ နှှင့််� ဥရော�ာပ စီးး�ပွား��းရေး�း

ရှိနေ���ေသည့််� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ

အက််ဥပဒေ�ေ

နယ််မြေ�ေ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တို့့�အရ ဥရော�ာပ စီးး�ပွား��းရေး�းနယ််မြေ�ေ

နိုု�င််ငံံသားး�များ��းအတွွက််ပါါ

၂၀၀၂

ဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖင််လန််နိုု�င််ငံံတွွင်် အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််နေ�သူူများ��း

ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူကိုု�

သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််အကိုု�င်် ရှာာ�ဖွေနေ�ေ��သူူများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေ

ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းအပ််သည််

ဖင််လန််၊

အပိုု�ဒ်် ၂

အထော��ာက််အကူူကိုု� လိုု�အပ််သည့််�အတိုု�င်းး� ပေး�းအပ််ရမည််။
၂) ထို့့��အပြ�င်် အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁)တွွင်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း မည််သို့့��ပင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ� သက််ဆိုု�င််ရာာပုုဂ္ဂိုု��လ််ထံံတွွင်် ဖင််လန််
တရား�းရုံးး��တော်�်�က ကြား�း�နာာရမည့််� ကိိစ္စစရပ်် တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ရှိိ�
ပါါက သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူ ပေး�းရမည့််� အခြား��း
အထူးး�အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး� တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ရှိိ�ပါါက ဥပဒေ�ေ
အထော��ာက််အကူူ ပေး�းအပ််ရမည််။ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁)တွွင်် စံံသတ််မှှတ််
ချျက််များ��း မည််သို့့��ပင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ဖြ�စ််စေ� အပြ�ည််ပြ�ည််
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု လက််လှှမ်းး�မီီရရှိရေး���း� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� (TrS
၄၇/၁၉၈၈) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း
နှှင့််�အညီီ ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု�လည်းး� ဥပဒေ�ေ
အထော��ာက််အကူူ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ပေး�းအပ််ရမည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၃၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််
ပေး�းနိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ကာာ 
အဆိုု�ပါါ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းအားး� တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။     

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အချို့့���သော�ာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််နိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�အနေ�ေ

များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� ဥပမာာဆိုု�ရသော်��်� အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် သို့့��မဟုုတ်် အဆိုု�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် အခြား��း
သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထိိပါးး�သည့််�အခါါတွွင်် ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ‘ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�’ ဟုု

ခေါ်�်ဝေါ်�်သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�ကဲ့့�သို့့� အချို့့���သော�ာအခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�၍ မရနိုု�င််ပေ�။ ဤအချျက််ကိုု� ICCPR အပေါ်�်�တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံထားး�ပြီး�း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းသားး�ချျက််မှာာ� - ‘လူူသားး�တိုု�င်းး�သည်် မွေး�း�ရာာပါါ ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။ ဤ

အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းရမည််။ မည််သူူကိုု�မဆိုု� တစ််ကိုု�ယ််ရေ�ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် အသက််သေ�ဆုံးး��စေ�ခြ�င်းး� မပြု�ု

ရ’ (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၁၉၆၆က - အပိုု�ဒ်် ၆(၁))။ သို့့��ရာာတွွင်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၏

ဘုံံ�အင်္ဂါါ��ရပ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� လွွတ််လပ််စွာာ� ဖွွင့််�ဟဖော်�်��ပြ�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� လွွတ််လပ််စွာာ� သင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�ကိုု�
ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါက မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် အဆိုု�ပါါကန့််�သတ််ချျက််များ��း
အကျုံးး���ဝင််သည််နှှင့််� မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ အကျုံးး���ဝင််သည််ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ထားး�သင့််�သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�

ကန့််�သတ််မှုုများ��း၏ အချိုး�း��ကျျသင့််�လျော်�်��မှုု၊ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ခိုု�င််လုံံ�မှုုနှှင့််� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုုတို့့�ကိုု� စစ််ဆေး�းရန််အတွွက်် တရား�းစီီရင််
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ရပ််ကိုု� အာာဏာာပေး�း

လွှဲဲ�အပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။

ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�သော�ာ အပြု�ုအမူူများ��းကိုု� အခြား��းသူူများ��းက ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�မပြု�ု
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် အခြား��းသူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နေ�ပါါက ဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကန့််�သတ််နိုု�င််သည််။

အမုုန်းး�တရား�း၊ ရန််လိုု�မှုု၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု၊ သည်းး�ညည်းး�မခံံမှုု နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�သော�ာ အပြော�ာ��အဆိုု�

များ��းသည်် အခြား��းသူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာရော�ာက််သည့််�အပြ�င်် ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု�
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုု ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�၊ တန်းး�တူူ ညီီမျှှမှုုနှှင့််� လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�တို့့��ကဲ့့�သို့့� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လမ်းး�ညွှှန််

ချျက််ပေး�း အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု�ပါါ ချိုး�း��ဖော�ာက််နိုု�င််သည့််�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ်် ကန့််�သတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�သည့််� အပြော�ာ��အဆိုု�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေ�ခံံ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ထိိခိုု�က််စေ�ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းသေ�ယူူဆသတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� အဓွွန့််�ရှှည််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုကိုု�လည်းး� ထိိခိုု�က််စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�နေ�ပါါက ၎င်းး�၏ လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကန့််�သတ််လိုု�က််ခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် အကျိုးး���ရှိစေ���ေနိုု�င််သည််။ ဤသို့့�� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု�

UNDRIP က အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ‘ဦးးတည််ဆန့််�ကျျင််သည့််� လူူမျိုး�း��ရေး�း အခြေ�ေ�ပြု�ု သို့့��မဟုုတ််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုအခြေ�ေ�ပြု�ု ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�အားး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် လှုံ့့��ဆော်�်�ရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ထားး�

သည့််� မည််သည့််� ဝါါဒဖြ�န့််�ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�မဆိုု�’ ကိုု� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််သည်် (ကုုလသမဂ္ဂဂ ၂၀၀၇ - အပိုု�ဒ်် ၈)။ ဤတားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််

မှုုသည်် တစ််စုံံ�တစ််ဦးး၏ လွွတ််လပ််စွာာ� ပြော��ာဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပြီး�း� ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန်် ပြ�န််လည််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််သည််။

ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် သင့််�လျော်�်��သည််
အခွွင့််�အရေး�း�ကန့််�သတ််ချျက််များ��းသည်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုု မရှိိ�ပါါက သို့့��မဟုုတ်် ကော�ာင်းး�စွာာ� အနက််ဖွွင့််�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါက ၎င်းး�

တို့့��ကိုု� လွွယ််လင့််�တကူူ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ သဟဇာာတဖြ�စ််မှုုကိုု�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ပြု�ုနိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပါါက နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ သဟဇာာတဖြ�စ််မှုုကိုု� မည််သူူက အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�၍ မည််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််
ကြော��ာင်းး� မည််သူူက သတ််မှှတ််မည််နည်းး�။ အတိိတ််ကာာလတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််စား�း

ပြု�ုအရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ အမျိုး�း��ဇာာတ််၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု၊ လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုု သို့့��မဟုုတ်် နေ�ထိုု�င််ရာာ

ဒေ�သပေါ်�်� မူူတည််၍ ပါါတီီများ��းဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််ရန်် အစိုးး��ရများ��းက ဤအကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု�ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျစွာာ� သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််လေ� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုနိုု�င််
သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာ နည်းး�ပါးး�လေ�ပင်် ဖြ�စ််သည််။
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နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
ICCPR

အပိုု�ဒ်် ၂၀(၂)

၁၉၆၆

၂။ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု၊ ရန််လိုု�မှုု သို့့��မဟုုတ်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု�

ICCPR ၌ပင်် အခွွင့််�အရေး�း�

လှုံ့့��ဆော်�်�သည့််� မည််သည့််� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမျိုး�း��ရေး�း သို့့��မဟုုတ််

ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�အားး� ခွွင့််�ပြု�ု

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာ အမုုန်းး�တရား�း ဖြ�န့််�ဝေ�စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�

ထားး�သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််၊

ကိုု�မဆိုု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််ရမည််။

ဤတွွင်် သတ််မှှတ််
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၌ လွွတ််လပ််
စွာာ� ဖွွင့််�ဟထုုတ််ဖော်�်�ခွွင့််�ကိုု�
ကန့််�သတ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််

ဖီီဂျီီ�

အပိုု�ဒ်် ၁၇(၃)

(၃) အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းအတွွက်် အပိုု�ဒ််ခွဲဲ�(၁)

သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ခ) နှှင့််� (၄)

တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး�

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

လိုု�အပ််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ဥပဒေ�ေတစ််ရပ််ဖြ�င့််�

အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအပေါ်�်�

၂၀၁၃

ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကန့််�သတ််ရန််ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံ၍ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည်် -

အားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�

…

ပြု�ုသည််

(ခ) အခြား��းလူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ ဂုုဏ််သတင်းး�၊ ကိုု�ယ််ရေး�းလျှို့့���ဝှှက််
ချျက််၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််ခွွင့််�
များ��းအားး� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ဤတွွင််
အော�ာက််ပါါတို့့��လည်းး� ပါါဝင််သည်် (၁) လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ� အုုပ််စုုများ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ� ဦးးတည််
ဆန့််�ကျျင််သော�ာ အမုုန်းး�စကားး�များ��းမှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊
…
(၄) ဤအပိုု�ဒ််တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာ ‘အမုုန်းး�စကားး�’ ဟူူသည့််�
စကားး�ရပ််သည်် အပိုု�ဒ်် ၂၆ တွွင်် စာာရင်းး�ပြု�ုစုုထားး�သည့််�
သို့့��မဟုုတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််ရပ််ကိုု�
အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�အားး� အားး�ပေး�းတိုု�က််တွွန်းး�သည့််�
သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�းတိုု�က််တွွန်းး�ရာာ ရော�ာက််သည့််� မည််သည့််�ဖွွင့််�ဟ
ဖော်�်�ပြ�ချျက််ကိုု�မဆိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ကြေ��ညာာချျက််များ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််များ��းအားး�

ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� မပြု�ုသင့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ကျျင့််�သုံးး��မှုုအပေါ်�်� ကြ�ပ််မတ််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အစိုးး��ရဆိုု�င််ရာာ

ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�

၁၉၈၂

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း မည််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း

ကြေ��ညာာသည််

ဟွွန််ဒူူရာာစ််

အပိုု�ဒ်် ၆၄

မဆိုု�သည်် ၎င်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အာာမခံံချျက််များ��းအားး�
ယုုတ််လျော့�့��စေ�ခြ�င်းး�၊ ပိိတ််ပင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�ခြ�င်းး�ပြု�ု
ပါါက ၎င်းး�တို့့��ကိုု� လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။
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တော�ာင်် အာာဖ

အပိုု�ဒ်် ၃၆ နှှင့််�

အပိုု�ဒ်် ၃၆

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ကန့််�သတ််

ရိိက

၃၇(၅)

၁။ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

ခြ�င်းး�ကိုု� အနည်းး�အကျျဉ်းး� ခွွင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�လုံးး��အပေါ်�်�

ပြု�ုသည််၊ ထိုု�သို့့� ကန့််�သတ််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�၊ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု

ရာာတွွင်် ဖွွင့််�ဆိုု� သတ််မှှတ််

၁၉၉၆

နှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုတို့့�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ပွွင့််�လင်းး�သော�ာ ဒီီမိုု�

ထားး�သော�ာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််

ကရက််တစ်် လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��

များ��းနှှင့််� အညီီ မပျျက််မကွွက််

ကာာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ခိုု�င််လုံံ�စွာာ� ရှှင်းး�လင်းး�နိုု�င််သည့််�

လိုု�အပ််မှုုရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

အတိုု�င်းး�အတာာအထိိသာာလျှှင်် ကန့််�သတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါ

ဖော်�်�ပြ�သည််

တို့့�� အပါါအဝင်် သက််ဆိုု�င််သည့််� အချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းရမည်် က။ အခွွင့််�အရေး�း�၏ သဘော�ာ�သဘာာဝ၊
ခ။ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရသော��ာ ရည််ရွွယ််ချျက််၏ အရေး�း�
ပါါမှုု၊
ဂ။ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�၏ သဘော�ာ�သဘာာဝ နှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာ၊
ဃ။ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကန့််�သတ််ရသည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််
အကြား�း� ဆက််နွှှယ််မှုု၊
င။ အဆိုု�ပါါရည််ရွွယ််ချျက်် အထမြော�ာ��က််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််�
ပိိတ််ပင််မှုုပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�။
၂။ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ချျက်် သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ အခြား��း မည််သည့််�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တွွင််မဆိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ချျက််မှှအပ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�
တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� မည််သည့််�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�မဆိုု� မည််
သည့််�ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�မျှှ ကန့််�သတ််ပိုု�င််ခွွင့််� မရှိစေ���ေရ။
အပိုု�ဒ်် ၃၇(၅)
၅။ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေ ကြေ��ညာာခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုသည့််�
ပါါလီီမန်် လွှှတ််တော်�်�၏ မည််သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မဆိုု�၊ ဤသို့့��
ကြေ��ညာာခြ�င်းး�၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အဖြ�စ်် ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််
သည့််� မည််သည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််မဆိုု�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ …
ဂ။ ရုုပ််သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိသော����ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ဇယားး�၏ ဇယားး�

ရုုပ််သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိသော����ာ

တိုု�င်် ၁ တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အပိုု�ဒ််မှှသည်် အဆိုု�ပါါ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

အပိုု�ဒ််၏ ဆန့််�ကျျင််ဘက််၊ ဇယားး�၏ ဇယားး�တိုု�င်် ၃ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�

ဖော်�်�ပြ�သည််

ထားး�သည််အထိိ အပိုု�ဒ််များ��းကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�။
…
အပိုု�ဒ််အမှှတ်် - ၉။
အပိုု�ဒ််ခေါ�ါင်းး�စဉ်် - တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု။
အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာ
- လူူမျိုး�း��၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုု
ဆိုု�င််ရာာ မူူလဖြ�စ််တည််မှုု၊ လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုု၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု
သို့့��မဟုုတ်် ဘာာသာာစကားး� သီးး�သန့််�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ မျှှတမှုု
မရှိိ�သည့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�။
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ဇင််ဘာာဘွေ�ေ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
၂၀၁၃

အပိုု�ဒ်် ၈၆

၁။ ဤအခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း
နှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�
ဆီီလျော်�်��စွာာ�နှှင့််� အခြား��းသူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍
ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။
၂။ ဤအခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း
နှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�လုံးး��အပေါ်�်�
အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�၊ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု
နှှင့််� လွွတ််လပ််မှုုတို့့�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ပွွင့််�လင်းး�သော�ာ ဒီီမိုု�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ကန့််�သတ််
ခြ�င်းး�ကိုု� အနည်းး�အကျျဉ်းး� ခွွင့််�
ပြု�ုသည််၊ ထိုု�သို့့� ကန့််�သတ််
ရာာတွွင်် ဖွွင့််�ဆိုု� သတ််မှှတ််
ထားး�သော�ာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််
များ��းနှှင့််� အညီီ မပျျက််မကွွက််
လိုု�အပ််မှုုရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်�ပြ�သည််

ကရက််တစ်် လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�တွွင်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��
ကာာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�ခိုု�င််လုံံ�စွာာ� ရှှင်းး�လင်းး�နိုု�င််သည့််�
အတိုု�င်းး�အတာာအထိိသာာလျှှင်် ကန့််�သတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါ
တို့့�� အပါါအဝင်် သက််ဆိုု�င််သည့််� အချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းရမည်် က။ ကန့််�သတ််မည့််� အခွွင့််�အရေး�း� သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််ခွွင့််�၏
သဘော�ာ�သဘာာဝ၊
ခ။ ကန့််�သတ််ရခြ�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််၊ အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ရ
သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ပြ�ည််သူူလူူထုု ဘေး�းကင်းး�ရေး�း၊ အေး�းချျမ်းး�
တည််ငြိ�ိမ််မှုု၊ လူူထုု၏ ကိုု�ယ််ကျျင့််�တရား�း၊ လူူထုုကျျန်းး�မာာရေး�း၊
ဒေ�သတွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့�� စီီမံံကိိန်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ယေ�ဘုုယျျ လူူထုုကော�ာင်းး�ကျိုးး���အတွွက်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊
ဂ။ ကန့််�သတ််ချျက််၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာ၊
ဃ။ မည််သူူမဆိုု� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး�
ခံံစား�းကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အခြား��းသူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�
လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး� မထိိခိုု�က််စေ�ရေး�း ဂရုုပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််ရန််
လိုု�အပ််ချျက််၊
င။ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကန့််�သတ််ရသည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််အကြား�း�
ဆက််နွှှယ််မှုု၊ အတိိအကျဖော်��်��ပြ�ရသော်��်� ကန့််�သတ််ချျက််သည််
အခွွင့််�အရေး�း� သို့့��မဟုုတ်် လွွတ််လပ််ခွွင့််�အပေါ်�်� ရည််ရွွယ််ချျက််
အထမြော�ာ��က််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သည််ထက်် ပိုု�၍တင်းး�ကျျပ််
သော�ာ ပိိတ််ပင််မှုုများ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�၊
စ။ အဆိုု�ပါါရည််ရွွယ််ချျက်် အထမြော�ာ��က််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််�
ပိိတ််ပင််မှုုပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�။
၃။ ဤအခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အော�ာက််ပါါအခွွင့််�အရေး�း�
များ��းအားး� မည််သည့််�ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�မျှှ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ၊ မည််
သည့််�ပုုဂ္ဂိုု��လ််ကမျှှ ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ က။ ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ခြွ�င်းး�ချျက််အနေ�ေဖြ�င့််� အပိုု�ဒ်် ၄၈ တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာထိိမှှအပ၊
ခ။ လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊
ဂ။ ညှှဉ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရက််စက််ပြီး�း� လူူမဆန််
သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ညှိုးး���နွွမ်းး�စေ�သော�ာ ဆက််ဆံံခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊
ဃ။ ကျေး�း�ကျွွန််အဖြ�စ်် သို့့��မဟုုတ်် အစေ�ေခံံအဖြ�စ်် သွွတ််သွွင်းး�ခံံရ
ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�၊
င။ တရား�းမျှှတသော�ာ� စစ််ဆေး�းကြား�း�နာာခြ�င်းး� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊
စ။ အပိုု�ဒ်် ၅၀(၇)(က) တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ရှေ့�့�
တော်�်�သွွင်းး�စာာချွွန််တော်�်�အမိိန့််� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�။
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ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�
မရှိသော����ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�
ဖော်�်�ပြ�သည််

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၃၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�စာာချုု�ပ််များ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�က 
သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက်် အလိုု�အလျော��ာ�က်် အသက််ဝင််သည််ဟုု 
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ သီးး�ခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
လိုု�အပ််ပါါသလားး�။     

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအားး� ပြ�ည််တွွင်းး�တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း၌ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံများ��းကိုု� ‘တစ််ဥပဒေ�ေသုံးး��’ နိုု�င််ငံံများ��းဟုု သတ််မှှတ််ကာာ

နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအားး� ပြ�ည််တွွင်းး�တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း၌ ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� စာာချုု�ပ််တစ််ခုုစီီအလိုု�က်် တရား�းဝင်် အတည််ပြု�ု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရသည့််� နိုု�င််ငံံများ��းကိုု� ‘နှှစ််ဥပဒေ�ေသုံးး��’ နိုု�င််ငံံများ��းဟုု ခေါ်�်သည််။

လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သဘော�ာ�တူူထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််များ��းအားး� ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် အလိုု�အလျော��ာ�က်် တိုု�က််ရိုု�က််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််

ပါါက ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအားး� ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး� သွွတ််သွွင်းး�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအကြော��ာ�င်းး�

ကြော��ာင့််� ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒမရှိိ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် အင််အားး�တော�ာင့််�သော�ာ အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��၏ ဆန့််�ကျျင််မှုုအပါါအဝင်် အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�

အမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့််� အချိိ�န််အကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�သွွတ််သွွင်းး�မှုုပင်် မရှိိ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��းအားး� တိုု�က််ရိုု�က််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါက ၎င်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းတွွင််

ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိသော����ာ ဝတ္တတရား�းများ��းအားး� လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််အလို့့��ငှာာ� ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� လုုပ််

ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ တိုု�က််ရိုု�က််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��း စသည််တို့့��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�

ပါါရှိသော����ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းက ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန််စွာာ� လက််လှှမ်းး�မီီ ရယူူကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။
အခြား��းတစ််ဘက််တွွင််မူူ နိုု�င််ငံံတကာာက လက််ခံံသတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဝတ္တတရား�းများ��းအားး� ပါါလီီမန််လွှှတ််တော်�်�က ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေ

အဖြ�စ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ အားး�သာာချျက််လည်းး� ရှိနေ���ေပြ�န််သည််။

အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေအားး� တိုု�က််ရိုု�က်် ညွှှန်းး�ဆိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�

နိုု�င််သည််။

နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
(၃) အမျိုး�း��သားး�ကွွန််ဂရက််လွှှတ််တော်�်� နှှစ််ရပ််လုံးး��က ဆန္ဒဒမဲဲခံံယူူ

သဘော�ာ�တူူ လက််မှှတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ခြ�င်းး� နှှစ််ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပကာာ လွှှတ််တော်�်�တစ််ရပ််စီီရှိိ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ရေး�းထိုးး��သော�ာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ��း၏ သုံးး��ပုံံ�ငါးး�ပုံံ�က အတည််ပြု�ုထော�ာက််ခံံ

များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

၁၉၈၈

သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း

ဥပဒေ�ေနှှင့််� တူူညီီသော�ာ

နှှင့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ

အဆင့််�အတန်းး� သတ််မှှတ််

မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််မှုုများ��းနှှင့််� သက််ရော�ာက််မှုု ညီီမျှစေ��ေရမည််။

သည််

၃။ နိုု�င််ငံံတော်�်�သည်် ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��အားး�လုံးး��

နိုု�င််ငံံသားး�များ��း အားး�လုံးး��သည််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သည်် ဤ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� လူ့့�

နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင််

များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�

၂၀၀၉

ဖော်�်�ပြ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု

ကြော��ာင်းး� အာာမခံံသည််

ဘရာာဇီးး�

ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�

အပိုု�ဒ်် ၅(၃)

အပိုု�ဒ်် ၁၄(၃)

ကင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� လွွတ််လပ်် ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ကြော��ာင်းး�
အာာမခံံသည််။
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၃။ ဒိုု�မီီနီီကန််နိုု�င််ငံံတော်�်�က သဘော�ာ�တူူ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ကာာ

လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််သူ့့�

အတည််ပြု�ုသည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု�

သမ္မမတ နိုု�င််ငံံ

သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့််� အဆင့််�အတန်းး�တူူညီီပြီး�း� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း

တူူညီီသော�ာ အဆင့််�အတန်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အခြား��းအင်္ဂါါ��ရပ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အချိိ�န််မ

သတ််မှှတ််ကာာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏

၂၀၁၅

ဆိုု�င်းး�ဘဲဲ တိုု�က််ရိုု�က်် လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��

အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ဥပဒေ�ေများ��း

ရမည််။

အဖြ�စ်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််�

ဒိုု�မီီနီီကန််

အပိုု�ဒ်် ၇၄(၃)

အခြား��း နိုု�င််ငံံတော်�်� အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းတွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််
ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
ကင််ညာာ

အပိုု�ဒ်် ၂(၅)

(၅) နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေမှှ အထွေထွေ��ေ��� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းသည်် ကင််

နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေကိုု�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

နှှင့််� ၂(၆)

ညာာနိုု�င််ငံံ ဥပဒေ�ေ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် သက််ရော�ာက််စေ�ရ

ကင််ညာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

မည််။

ဥပဒေ�ေအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ရန််

၂၀၁၀

(၆) ကင််ညာာနိုု�င််ငံံတော်�်�က သဘော�ာ�တူူ လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��သည့််�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

မည််သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� မဆိုု�သည််
ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ကင််ညာာနိုု�င််ငံံဥပဒေ�ေ၏ တစ််
စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် သက််ရော�ာက််စေ�ရမည််။

(၃) ကိုု�င််ယာာဂျျစ်် ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံက သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််

နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

ဂျျစ််စတန််

ရေး�းထိုးး��ထားး�ပြီး�း� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ

များ��းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းအရ အတည််ပြု�ု အသက််ဝင််ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ

ပြီး�း� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းအားး�

၂၀၁၀

အသိိအမှှတ််ပြု�ု လက််ခံံထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့််� စံံနှုုန်းး�

အထူးး� ဦးးစား�းပေး�းရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

များ��းသည်် ကိုု�င််ယာာဂျျစ်် ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ဥပဒေ�ေစနစ််၏

သည််

ကိုု�င််ယာာ 

အပိုု�ဒ်် ၆(၃)

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ဖြ�စ််စေ�ရမည််။ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိသော����ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််များ��းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ပြီး�း� အခြား��းသော�ာ
နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းထက််
ဦးးစား�းပေး�း လိုု�က််နာာရမည််။
(၃) တော�ာင််ဆူူဒန်် ပြ�ည််သူ့့�သမ္မမတနိုု�င််ငံံက သဘော�ာ�တူူ

သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူလက််ခံံ

ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

၂၀၁၁

များ��း၊ ပဋိိညာာဉ််များ��းနှှင့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

များ��း အားး�လုံးး��သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ပါါရှိသော����ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း အားး�လုံးး��သည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေစနစ််၏ တစ််

ဤဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ဖြ�စ််စေ�ရမည််။

စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ််

တော�ာင််ဆူူဒန််

အပိုု�ဒ်် ၉(၃)

သတ််မှှတ််သည့််� တစ််ဥပဒေ�ေ
သုံးး��စနစ််ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

243

တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�
(သို့့��) အားး�ပေး�းခြ�င်းး� (သို့့��) လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။     

၃၃
ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အသစ််ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါက

သို့့��မဟုုတ်် အသေး�း�စိိတ််နက််နဲဲစွာာ� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စမ်းး�သပ််ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ရသေး��းပါါက တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််
အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံမှုု ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််� (FPIC) စသည့််� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုကိုု� ကြံ�ံဆဖော်�်��ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ပြ�ည််ပဖြ�တ််ထုံးး��ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုလေ့�့လာာ
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အထော��ာက််အကူူရရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််

ရာာတွွင်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းမှှ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် ခွွင့််�ပြု�ုကာာ တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််
ရန်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ အလားး�သဏ္ဍာာန််တူူသော�ာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအားး� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းက မည််သို့့�� ရှုုမြ�င််
နား�းလည််၍

ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�သည််ကိုု�

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�သည််

နိုု�င််ငံံတကာာ

စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း၊

အကော��ာင်းး�ဆုံးး��

အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�သည့််� တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပြီး�း� ထို့့��အပြ�င်် အခြား��းတစ််နိုု�င််ငံံ

သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံအနည်းး�အကျျဉ်းး�က ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နည်းး�လမ်းး�အမြ�င််သစ််များ��းဖြ�င့််� နား�းလည််

သည့််� သို့့��မဟုုတ်် လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� ဆန်းး�သစ််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု�ပင််

အစပျိုး�း��ပေး�းကော�ာင်းး� ပျိုး�း��ပေး�းနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
မာာလာာဝီီ

အပိုု�ဒ်် ၁၁(၂)

၂။ ဤဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး�

တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(ဂ)

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု�

အကျုံးး���ဝင််သည့််� အမှုုဖြ�စ််စဉ််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

လိုု�က််နာာရမည်် -

များ��း၌ ပြ�ည််ပဖြ�တ််ထုံးး�� ဥပဒေ�ေ

၁၉၉၄

…

များ��းကိုု� ‘ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း’

(ဂ) အကျုံးး���ဝင််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု

ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေမှှ စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့််� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာနိုု�င််
သော�ာ ပြ�ည််ပဖြ�တ််ထုံးး��ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။
တော�ာင််

အပိုု�ဒ်် ၃၉(၁)

၁။ အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင််

တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

အာာဖရိိက

(ဂ)

တရား�းရုံးး��၊ ခုံံ�ရုံးး�� သို့့��မဟုုတ်် ဖိုု�ရမ််သည်် -

အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

…

ဥပဒေ�ေကြ�မ်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ဂ။ ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းနိုု�င််သည််။

သည့််� အမှုုများ��းတွွင်် ပြ�ည််ပ
ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�

၁၉၉၆

စဉ်းး�စား�းရန်် ခွွင့််�ပြု�ုသည််
ဇင််ဘာာဘွေ�ေ

အပိုု�ဒ်် ၄၆(၁)

၁။ ဤအခန်းး�ကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် တရား�းရုံးး��၊ ခုံံ�ရုံးး��

တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

(င)

သို့့��မဟုုတ်် ဖိုု�ရမ််သည်် -

ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

…

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် ခွွင့််�

၂၀၁၃

(င) သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း

ပြု�ုသည််

နိုု�င််သည််။
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�

၃၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေကိုု� 
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး� (သို့့��) လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။     

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််
တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အခြား��း လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

များ��း/ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�များ��းနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း (‘ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေ’) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါဝင််သည့််�

နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေ၏ အတိိမ််အနက််နှှင့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််� ပညာာရှှင််များ��း၏ စီီရင််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့််� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည့််� ၎င်းး�တို့့��အားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�မှုု လမ်းး�ညွှှန််ချျက််နှှင့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းအားး� အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ကွွပ််ကဲဲရန်် တာာဝန််ပေး�းဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််� ကော်�်�မရှှင််များ��း/ကော်�်�မတီီများ��း၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းသည််

တန််ဖိုးး��ရှိသော����ာ ကိုးး��ကားး�ချျက််များ��း ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေနှှင့််� ‘ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေ’ တွွင်် ပါါဝင််သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စံံသတ််မှှတ််ချျက််သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�မှှ စံံသတ််မှှတ််ချျက််
ထက်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းနိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််တွွင်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ၎င်းး�အရေး�း�ပြ�ဿနာာနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�မှုု သို့့��မဟုုတ််

ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�မှုု မရှိိ�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေနှှင့််� ကျျင့််�ဝတ််ဥပဒေ�ေသည်် အထူးး�ပင်် အသုံးး��ဝင််နိုု�င််သည််။ ဤ

အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�
နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ကူူညီီလမ်းး�ညွှှန််ပေး�းနိုု�င််သည််။ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အမှုုဖြ�စ််စဉ််များ��းကိုု� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််

ရာာတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ရှေ့�့�နေ�များ��း၏ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းပညာာရှှင််

များ��း၏ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််များ��း အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုးး��ကားး�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� သတ််မှှတ််

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အနည်းး�ဆုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့�အထတစ််ရပ််
ဖြ�စ််သည််။ ဤ ‘ခွွင့််�ပြု�ုချျက််’ ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။

နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံအလိုက် သာဓကများ
ဤအခန်းး� [အခန်းး� ၂၊ အခြေ�ေ�ခံံ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��း/ ခုံံ�ရုံးး��

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း] ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း

တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

၂၀၀၈

ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်� သို့့��မဟုုတ်် ခုံံ�ရုံးး��တော်�်�သည််

လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး�

လူ့့�ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�၊ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုနှှင့််� လွွတ််လပ််ခြ�င်းး�တို့့��အပေါ်�်�

လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင််

အခြေ�ေ�ခံံသည့််� ပွွင့််�လင်းး�လွွတ််လပ််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရက််တစ််

မယ််လ််ဒိုု�က််နိုု�င််ငံံတော်�်�က

လူ့့�ဘော�ာင််အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််ဖြ�စ််သည့််� စံံတန််ဖိုးး��

ပါါဝင််လက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��ထားး�

များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း၍ မယ််လ််ဒိုု�က််နိုု�င််ငံံတော်�်�က ပါါဝင််

သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််

လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း

စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�

ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။

စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�

မယ််လ််ဒိုု�က််

အပိုု�ဒ်် ၆၈

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�ခံံ

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�

လက််စ််တီီ

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််� ချျမှှတ််ပေး�းထားး�

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

သည့််� အခြား��း မည််သည့််�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�မဆိုု� ပျျက််ပြ�ယ််ခြ�င်းး�

အခွွင့််�အရေး�း� ကြေ��ညာာ

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

မရှိစေ���ေဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��အားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် အပြ�ည််ပြ�ည််

စာာတမ်းး�နှှင့််�အညီီ အနက််ဖွွင့််�

၂၀၀၂

ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�နှှင့််�အညီီ ဖွွင့််�ဆိုု�ရ

ဆိုု�ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�

မည််။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည််

တီီမော�ာ-

အပိုု�ဒ်် ၂၃
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တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
မေး�းခွွန်းး�၏အဖြေ�ေ� (ရှိိ�သည််/မရှိိ�ပါါ) နှှင့််� မေး�းခွွန်းး�တွွင််ပါါဝင််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာ(များ��း) အားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် မည််
မျှကော���ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ချျက််များ��း၊ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ��းနှှင့််�တကွွ ဖြေ�ေဆိုု�ပါါ။ သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း (အပိုု�ဒ််အမှှတ််(များ��း) နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််စာာသားး�(များ��း)) ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းသားး�ပါါ။ တစ််သမတ််တည်းး�
မဖြ�စ််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီသည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မှှတ််ချျက််ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် မပါါရှိိ�ပါါကလည်းး� မှှတ််ချျက််ပြု�ုဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက်ရမ
် ည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုလိုု�သည့့်� အရေး�း�ဆိုု�စည်းး�ရုံးး��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််အတွွက််
အခြား��း ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ။
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အဖွဲ့့�အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ ဝက််ဘ််ဆိုုက််
� များ�း�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ပညာာရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�

<https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/emrip/pages/emripindex.aspx>
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) [အမျိုး�း��သားး�အင််ဒီးး�ယန်းး�ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�]၊ ဘရာာဇီးး�

<http://www.funai.gov.br/>

ကနေ�ေဒါါအစိုးး��ရ၊ နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င််-ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းနှှင့််� မြော��ာက််ပိုု�င်းး�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း
<https://www.canada.ca/en/crown-indigenous-relations-northern-affairs.html>

မှှတ််တမ်းး�ပြု�ုစုုခြ�င်းး�၊ သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း စင််တာာ
<http://www.docip.org>

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့��
<https://www.iwgia.org/en/>

တီီအာာရာာဝှီီ�တီီ - မာာအိုု�ရီီ-နိုု�င််ငံ့့�ဥသျှော�ာ�င်် ဆက််ဆံံရေး�းရုံးး��၊ နယူူဇီီလန််
<http://www.tearawhiti.govt.nz/about-us/>

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖိုု�ရမ််

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/permanent-forum-on- indigenous-issues.html>

အင််ဒီးး�ယန်းး�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းဆိုု�င််ရာာ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဆီးး�နိိတ််ကော်�်�မတီီ
<https://www.indian.senate.gov/about-us>
ဝေ�တန််ဂီီခုံံ�ရုံးး��၊ နယူူဇီီလန််

<https://waitangitribunal.govt.nz/>
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၁။ ILO ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ၁၆၉
- ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု
လူူမျိုး�း��များ�း�ဆိုုင််ရာ
� ာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၊ ၁၉၈၉
နိိဒါါန်းး�
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့�� အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံသည််၊
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��က ဂျီီ�နီီဗာာမြို့�့��၌ စီီစဉ််ခေါ်�်ယူူကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ၇၆ ကြိ�ိမ််
မြော��ာက်် အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန််လ ၇ ရက််နေ့�့တွွင်် ကျျင်းး�ပလျျက််၊

၁၉၅၇ ခုုနှှစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� နှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ

စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�များ��းအားး� မှှတ််သားး�လျျက််၊

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််
ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၊ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််တို့့��နှှင့််�တကွွ ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုု ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းအားး� ပြ�န််လည််

အော�ာက််မေ့�့လျျက််၊

၁၉၅၇ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေတွွင်် တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုုများ��း၊ ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုဝင််များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််တွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုုများ��းကြော��ာင့််� ယခင််ချျမှှတ််ခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�

အဟော��ာင်းး�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ရှုုထော�ာင့််�များ��းအားး� ပယ််ဖျျက််ရန််အလို့့��ငှာာ� စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�အသစ််များ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကျျင့််�သုံးး��ရန်် စဉ်းး�စား�းလျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံများ��းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုများ��းအားး� ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ရန််၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ဝိသေ��ေသများ��း၊ ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းအားး� ဆက််လက််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�ဆန္ဒဒများ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

ကမ္ဘာ့့��ဒေ�သအရပ်် အသီးး�သီးး�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံ

အတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းပြ�ည််သူူများ��းကဲ့့�သို့့�� ခံံစား�းခွွင့််�မရရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေများ��း၊ စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အတွေး�း��
အမြ�င််များ��းသည််လည်းး� အချိိ�န််နှှင့််�အမျှှ တိုု�က််စား�းခံံလာာရခြ�င်းး�ကိုု� သတိိချျပ််လျျက််၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� လူူသားး�မျိုး�း��နွွယ််၏ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ဂေ�ဟစနစ််ဆိုု�င််ရာာ သဟဇာာတရှိိ�မှုု၊ နိုု�င််ငံံတကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုဝင််များ��း၏ တစ််မူူကွဲဲ�စွာာ�
အားး�ဖြ�ည့််�ပါါဝင််မှုုများ��းကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််လာာကြ�စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််၊

အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�နှှင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ

ပညာာရေး�း၊ သိိပ္ပံံ�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ ကမ္ဘာ့့��ကျျန်းး�မာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� နှှင့််� အမေ�ေရိိကတိုု�က််လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ အင််ဒီးး�ယန်းး�

အင််စတီီကျုု�တို့့�၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ အဆင့််�အလိုု�က်် နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�တွွင်် မူူဘော�ာင််ချျထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�
၎င်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််လည်းး� ဤကဲ့့�သို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

မျိုး�း��ကိုု� ဆက််လက်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�လျျက််၊

အစည်းး�အဝေး�း� အစီီအစဉ််ပါါ စတုုတ္ထထကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််သော�ာ ၁၉၅၇ ခုုနှှစ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�

ရှှင်းး� (အမှှတ်် ၁၀၇) အားး� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အဆိုု�ပြု�ုချျက််အချို့့���ကိုု� အတည််ပြု�ုကျျင့််�သုံးး��ရန််

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျလျျက််၊

၎င်းး�အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု� ၁၉၅၇ ခုုနှှစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််သည့််�
နိုု�င််ငံံတကာာကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တစ််ခုုအနေ�ေဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််လျျက််၊

261

သက္ကကရာာဇ်် တစ််ထော�ာင့််�ကိုးး��ရာာရှှစ််ဆယ့််�ကိုးး��ခုုနှှစ်် ဇွွန််လ၏ နှှစ််ဆယ့််�ခုုနစ််ရက််နေ့�့တွွင်် အော�ာက််ပါါကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ကိုု� အတည််ပြု�ုပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ကာာ ၎င်းး�ကိုု� ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� ဟုု ခေါ်�်တွွင််စေ�ရမည််။

အပိုု�င်းး� ၁ - ယေ�ဘုုယျျ မူူဝါါဒ
အပိုု�ဒ်် ၁
၁။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေရမည်် -

(က) အခြား��းသော�ာ လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး�များ��းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း မတူူကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ကာာ ၎င်းး�

တို့့��၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််အားး� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�ဥပဒေ�ေ

များ��း သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းဖြ�င့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ� အလုံးး��စုံံ�ဖြ�စ််စေ� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းရှိိ�
ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��း၊

(ခ)	နိုု�င််ငံံအားး� သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ� နိုု�င််ငံံနယ််နိိမိိတ််ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််သည့််�အချိိ�န််၌ နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခဲ့့�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတည််ရှိနေ���ေသည့််� ပထဝီီဒေ�သအတွွင်းး�

အခြေ�ေ�ချနေ��ေထိုု�င််ခဲ့့�သူူများ��းမှှ ဆင်းး�သက််လာာကာာ ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင််အဆင့််�အတန်းး� မည််သို့့��ရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့��၏
ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အလုံးး��စုံံ�
ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�သည့််� လွွတ််လပ််သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းမှှ လူူမျိုး�း��များ��း။

၂။	မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုအဖြ�စ်် ဝိသေ��ေသသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအားး�
ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအကျျဆုံးး�� စံံသတ််မှှတ််ချျက်် ဖြ�စ််စေ�ရမည််။
၃။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တွွင််ပါါဝင််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��း ဟူူသည့််� အသုံးး��အနှုုန်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေတွွင််ပါါဝင််သော�ာ လူူမျိုး�း�� ဟူူသည့််�

အသုံးး��အနှုုန်းး�နှှင့််� ဆက််စပ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အဓိိပ္ပါါ�ယ််သက််ရော�ာက််မှုု တစ််စုံံ�တစ််ရာာရှိိ�သည််ဟုု ဖွွင့််�ဆိုု�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
မရှိစေ���ေရ။
အပိုု�ဒ်် ၂
၁။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုဝင််များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�

တို့့��၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�အားး� လေး�းစား�းသမှုုရရှိိ�ရန််အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ထားး�

သည့််� စနစ််တကျျဖြ�စ််သော�ာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််ကိုု� ချျမှှတ််ရမည််။
၂။

၎င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တွွင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အစီီအမံံများ��း ပါါဝင််ရမည်် (က) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံ၏ ဥပဒေ�ေနှှင့််�စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းမှှ ခံံစား�းခွွင့််�ပေး�းထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အခြား��းနိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူခံံစား�းခွွင့််�ရရှိစေ���ေခြ�င်းး�၊

(ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုရေး�းနှှင့််�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဝိသေ��ေသများ��းအတိုု�င်းး� အပြ�ည့််�အဝ လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရန်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊

(ဂ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းသော�ာ ပြ�ည််သူူများ��းအကြား�း�တွွင်် ရှိနေ���ေနိုု�င််သော�ာ လူူမှုု-စီးး�ပွား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််များ��းကိုု� ၎င်းး�မျိုး�း��နွွယ််စုုဝင််များ��း၏ ဆန္ဒဒ၊ ဘဝနေ�ေထိုု�င််မှုုတို့့�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုကာာ

ဖယ််ရှား��းရန််အတွွက်် အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�။
အပိုု�ဒ်် ၃
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုလူူမျိုး�း��များ��းသည်် မည််သို့့��သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းမှုု၊ နှော�ာ�င့််�ယှှက််မှုုကိုု�မဆိုု� မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရဘဲဲ လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝခံံစား�းခွွင့််� ရရှိစေ���ေရမည််။ ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််စုုဝင်် အမျိုး�း��သားး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အပေါ်�်� တန်းး�တူူညီီမျှှစွာာ� သက််ရော�ာက််စေ�ရမည််။

၂။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရန််အတွွက်် မည််သို့့��သော�ာ အင််အားး�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖိိအားး�ပေး�းအကျျပ််ကိုု�င််
ခြ�င်းး�ကိုု�မျှှ ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။
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အပိုု�ဒ်် ၄
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��း၊ လုုပ််အားး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� သဘာာဝ

၂။

၎င်းး�အထူးး�အစီီအမံံများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လွွတ််လပ််စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�တင််ပြ�ထားး�သည့််� ဆန္ဒဒများ��းနှှင့််�

၃။

၎င်းး�အထူးး�အစီီအမံံများ��းကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံသားး�တစ််ယော�ာက််အနေ�ေဖြ�င့််� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််� အထွေထွေ��ေ��� နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တို့့��ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက်် အထူးး�အစီီအမံံများ��းအားး� လိုု�အပ််သလိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။
ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။

အားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�ရှှင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ရယူူကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မည််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�မျှှ ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
အပိုု�ဒ်် ၅
ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျရာာတွွင်် -

(က) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမှုုရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာရေး�း၊ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထတို့့��

အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ကာာကွွယ််ပေး�းကာာ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� အစုုအဖွဲ့့��လိုု�က််ဖြ�စ််စေ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီဖြ�စ််စေ� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော��ာ

ပြ�ဿနာာများ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� အသေ�ေအချာ�ာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််၊

(ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��း၊ အလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၏ တည််ရှိိ�မှုုဂုုဏ််သိိက္ခာာ�

ကိုု� လေး�းစား�းရမည််။

(ဂ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘဝနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအသစ််များ��းမှှ ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာ အခက််အခဲဲ

များ��းကိုု� အတတ််နိုု�င််ဆုံးး�� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််အတွွက်် မူူဝါါဒအသစ််များ��းကိုု� အခက််အခဲဲကြုံ�ံ�တွေ့�့�သူူများ��း၏ ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျျ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၆
၁။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျရာာတွွင်် (က) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က််အကျိုးး���သက််ရော�ာက််နိုု�င််မည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းအားး� စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် သင့််�လျော်�်��ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််၊

(ခ) ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််
မှုုရှိိ�သည့််� မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��းအတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််သည့််� အလွှာာ�
အဆင့််�ဆင့််�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အနည်းး�ဆုံးး�� အခြား��း နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််�တန်းး�တူူ လွွတ််လပ််စွာာ� ပါါဝင််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ဖို့့�ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��း ချျမှှတ််ပေး�းရမည််၊

(ဂ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း ပြ�ည့််�ဝစွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

တိုးး��တက််စေ�ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ��းချျမှှတ််ပေး�းကာာ သင့််�တော်�်�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် လိုု�အပ််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��းပါါ
ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရမည််။

၂။ ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရန််အတွွက်် တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အဆိုု�ပြု�ုထားး�သော�ာ အစီီအမံံများ��း

အပေါ်�်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက်် ရရှိစေ���ေရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု

များ��းသည််လည်းး� ပွွင့််�လင်းး�ရိုးး��သားး�ပြီး�း� အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ရှိစေ���ေရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၇

၁။	ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ လူူနေ�မှုုဘဝ၊ ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််များ��း၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊ ဝိိညာာဉ််

ရေး�းရာာ သုုခချျမ်းး�သာာနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််အသုံးး��ပြု�ုသည့််� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ချျသည့််� မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု

ရှိသော����ာကြော��ာင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဦးးစား�းပေး�းချျက််များ��းကိုု�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအပေါ်�်� ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ
အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရမည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��အပေါ်�်� တိုု�က််ရိုု�က်် အကျိုးး���

သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််နှှင့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��းအားး� ရေး�းဆွဲဲ�
ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရမည််။
၂။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူနေ�မှုုဘဝ၊ လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�း အဆင့််�အတန်းး�
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များ��းအားး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းကိုု�ယ််တိုု�င််၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�င့််� မြ�င့််�မား�းတိုးး��တက််လာာစေ�ရေး�းသည်် ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််ရာာ
ဒေ�သများ��း၏ အလုံးး��စုံံ� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု အစီီအစဉ််များ��းတွွင်် ဦးးစား�းပေး�းရမည့််� အချျက််တစ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာ

ဒေ�သ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် အထူးး�စီီမံံချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ဤကဲ့့�သို့့�� တိုးး��တက််မှုုမျိုး�း��အားး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််
ထည့််�သွွင်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရမည််။
၃။

စီီစဉ််ထားး�သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအပေါ်�်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ၊

ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ထိိခိုု�က််မှုုများ��း ရှိိ�၊ မရှိိ� ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရန်် အစိုးး��ရက အာာမခံံပေး�းရမည််။ ထိုု�လေ့�့လာာမှုုများ��း၏ ရလဒ််များ��းကိုု� ၎င်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််

ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအားး� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံ စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအဖြ�စ်် မှှတ််ယူူရမည််။
၄။

အစိုးး��ရများ��းသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််ရာာ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၈
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းအားး� ချျမှှတ်် ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင််

၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��ထမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရမည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�တရား�းဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် လက််ခံံထားး�သော�ာ လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��

အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤအခြေ�ေ�ခံံမူူအားး� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််မည့််�
ပဋိိပက္ခခများ��းအားး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� လိုု�အပ််ပါါက ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရမည််။
၃။

ဤအပိုု�ဒ်် ၈ ပါါ အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၁ နှှင့််� ၂ အားး� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�ကိုု�

ပေး�းအပ််ထားး�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခွွင့််�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာတာာဝန််များ��း ထမ်းး�ဆော�ာင််ခွွင့််�အပေါ်�်� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။
အပိုု�ဒ်် ၉

၁။	နိုု�င််ငံံတော်�်�တရား�းဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် လက််ခံံထားး�သော�ာ လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိိ�သရွေ့�့�� ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််စုုဝင််များ��း အပေါ်�်� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််သည့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� လေး�းစား�း လိုု�က််နာာရမည််။
၂။

ဤကဲ့့�သို့့��အမှုုတွဲဲ�များ��းအားး� ကိုု�င််တွွယ််သည့််� အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၀

၁။	နိုု�င််ငံံ၏ အထွေထွေ��ေ���ဥပဒေ�ေများ��းအတိုု�င်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊

လူူမှုုရေး�း နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာများ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။
၂။	ထော�ာင််ဒဏ််အစား�း အခြား��းပြ�စ််ဒဏ််များ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၁

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး��အတွွက်် ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းမှှအပ မဖြ�စ််မနေ�ေ တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ရသည့််� မည််သည့််� ကိိစ္စစ

ရပ််မျိုး�း��တွွင််မဆိုု� ငွေကြေး���း��ပေး�းသည််ဖြ�စ််စေ�၊ မပေး�း�သည််ဖြ�စ််စေ� မတရား�းစေ�ခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�အားး� ဥပဒေ�ေအရ တားး�မြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြ�စ််ပေး�း
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၂
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခံံရခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း
ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််အတွွက်် တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း မှှတစ််ဆင့််�ဖြ�စ််စေ� လိုု�အပ််ပါါက

တရား�းစီီရင််ကြား�း�နာာခွွင့််� ရရှိစေ���ေရမည််။ ၎င်းး�တရား�းခွွင််များ��းတွွင််လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကြား�း�နာာမှုုကိုု�
နား�းလည််နိုု�င််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ တင််ပြ�ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� နား�းလည််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််ပါါက စကားး�ပြ�န်် စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
အခြား��း ထိရော��ာ�က််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��း စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။
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အပိုု�င်းး� ၂ - မြေ�ေ
အပိုု�ဒ်် ၁၃
၁။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ ယခုုအပိုု�င်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း နေ�ထိုု�င််သည့််� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�နှှစ််မျိုး�း��

စလုံးး��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� တည််ရှိိ�သည့််� အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ စံံ

တန််ဖိုးး��များ��းအတွွက်် အထူးး�အရေး�း�ပါါသည််ဟူူသော�ာအချျက််နှှင့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ယင်းး�ဆက််နွွယ််မှုု၏ စုုပေါ�ါင်းး�သဘော�ာ�တရား�းကိုု� လေး�းစား�း
သမှုုရှိိ�ရမည််။
၂။

အပိုု�ဒ်် ၁၅ နှှင့််� ၁၆ တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� 'မြေ�ေ' ဟူူသည့််� စကားး�ရပ််တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း နေ�ထိုု�င််အသုံးး��ချျသည့််�

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ဒေ�သနေ�ေရာာများ��းအားး�လုံးး�� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ပါါဝင််သော�ာ နယ််နိိမိိတ််များ��းဟူူသည့််� သဘော�ာ�တရား�း ပါါဝင််
စေ�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၄
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ နေ�ထိုု�င််သော�ာ မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� ပိုု�င််ရှှင််ဖြ�စ််ခွွင့််� နှှင့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အားး�

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းရမည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း သီးး�သန့််�အခြေ�ေ�ချျ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး� ရိုးး��ရာာ
အစဉ််အလာာအရ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရန်် ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက်် အသုံးး��ပြု�ု

လာာသော�ာ မြေ�ေများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််� အစီီအမံံများ��း ထားး�ရှိိ�ရမည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ခြေ�ေသလုံးး��အိိမ််တိုု�င််
လှှည့််�လည််နေ�ထိုု�င််သူူများ��းနှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�တော�ာင််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��သူူများ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး� စဉ်းး�စား�းရမည််။
၂။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ မြေ�ေများ��းအားး� အတည််ပြု�ု

သတ််မှှတ််ပေး�းရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ထိုု�မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� ပိုု�င််ရှှင််ဖြ�စ််ခွွင့််�နှှင့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အားး� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကာာကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက််
အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

၃။	နိုု�င််ငံံတော်�်�တရား�းဥပဒေ�ေစနစ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေတော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု�

ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ထားး�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၅
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� မြေ�ေမှှ ထွွက််ရှိသော����ာ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

အထူးး�ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရမည််။

၎င်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းတွွင််

အသုံးး��ချျခွွင့််�၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခွွင့််�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခွွင့််�တို့့� ပါါဝင််သည််။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

သယံံဇာာတများ��းအားး�

၂။	တွွင်းး�ထွွက်် သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေအော�ာက််သယံံဇာာတများ��း သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေမှှထွွက််သော�ာ အခြား��း သယံံဇာာတများ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�ပိုု�င််

အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််�
သယံံဇာာတများ��းအားး� တူးး�ဖော်�်�ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တူးး�ဖော်�်�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် မည််သည့််�စီီမံံကိိန်းး�ကိုု�မဆိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ထိုု�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်�
ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး� ရှိိ�၊ မရှိိ�နှှင့််� မည််မျှှအတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ထိိခိုု�က််စေ�မည််ကိုု� စုံံ�စမ်းး�ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ရှေး�း�ရှုု၍ ၎င်းး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�

တိုု�င််ပင််ရန််အတွွက်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ချျမှှတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�

အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းသည်် ထိုု�သို့့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းမှှ ရရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််များ��းကိုု� ရယူူခံံစား�း

ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�သို့့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၏ ရလဒ််အဖြ�စ်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့််� မည််သည့််� ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�မှုုများ��း
အတွွက််မဆိုု� မျှှတသော�ာ� နစ််နာာကြေး��း ရရှိစေ���ေရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၆
၁။

ဤအပိုု�ဒ််တွွင်် ပါါရှိသော����ာ အော�ာက််ပါါအပိုု�ဒ််ခွဲဲ�များ��းကိုု� လိုု�က််နာာကာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့�� နေ�ထိုု�င််သော�ာ

၂။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� အထူးး�အစီီအမံံအနေ�ေဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ရာာချျထားး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��အားး� ကော�ာင်းး�

မြေ�ေများ��းမှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�မပြု�ုရ။

စွာာ�အသိပေး��း�၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� မရယူူနိုု�င််ပါါက

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ချျမှှတ််ထားး�သည့််� သင့််�လျော်�်��သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာ
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ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ရာာချျထားး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အဆိုု�ပါါလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းတွွင်် ပြ�ည််သူူများ��းနှှင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�

ကိုု� ပေး�းအပ််ရမည််။

၃။ 	ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ရာာချျထားး�စရာာ အကြော��ာ�င်းး�ကိိစ္စစမရှိတော့����့�လျှှင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

ရိုးး��ရာာမြေ�ေများ��းတွွင်် ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

၄။ 	သဘော�ာ�တူူညီီမှုုအရသော်��်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�လျှှင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မူူရင်းး�နေ�ရပ််တွွင်် ဤသို့့�� ပြ�န််လည််
နေ�ထိုု�င််ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််တော့�့�ပါါက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��မူူရင်းး�နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��းနှှင့််�

အရည််အသွေး�း��၊

ဥပဒေ�ေအဆင့််�အတန်းး� တူူညီီသည့််� မြေ�ေမျိုး�း��ကိုု� အစား�းထိုးး��ပေး�းအပ််ရမည််။ ၎င်းး�မြေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ ပစ္စုု�ပ္ပပန််

လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� အနာာဂတ််တိုးး��တက််မှုုများ��းအတွွက်် သင့််�လျော်�်��သည့််� မြေ�ေမျိုး�း�� ဖြ�စ််ရမည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းသည်် လျော်�်��ကြေး��း
အနေ�ေဖြ�င့််� ငွေကြေး���း�� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအရာာများ��းအားး� ဦးးစား�းပေး�းတော�ာင်းး�ဆိုု�လာာပါါကလည်းး� သင့််�လျော်�်��သော�ာ အာာမခံံချျက််မျိုး�း��ဖြ�င့််�

ပေး�းလျော်�်��ရမည််။

၅။	ထိုု�သို့့�ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ရာာချျခံံထားး�ရသူူများ��း၏ ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််မှုုတိုု�င်းး�အတွွက်် လျော်�်��ကြေး��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ ပေး�းရ

မည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၇
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ၎င်းး�တို့့��အုုပ််စုုဝင််များ��းအကြား�း� မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း

၂။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��းအားး� အသိုု�က််အဝန်းး�ပြ�င််ပသို့့�� လက််လွှဲဲ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း

ကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရမည််။

တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လွှဲဲ�အပ််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��း
တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််။
၃။

ဤဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုုဝင််မဟုုတ််သော�ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းက ၎င်းး�ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း

သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေနား�းမလည််မှုုအားး� အခွွင့််�ကော�ာင်းး�ယူူကာာ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု၊ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််� ရရှိစေ���ေရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�

ခြ�င်းး�အားး� တားး�မြ�စ််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၈

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ မြေ�ေများ��းအပေါ်�်� ခွွင့််�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲဲ ကျူးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ချျခြ�င်းး� အတွွက််

လုံံ�လော�ာက််သည့််� ပြ�စ််ဒဏ််များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ပြီး�း� ထိုု�ကဲ့့�သို့့� ကျူးး��လွွန််မှုုများ��း မဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက််လည်းး� အစိုးး��ရက
အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ထားး�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၁၉
နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းစီီမံံကိိန်းး�များ��း၌ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအချျက််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ဆက််ဆံံခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�မှှ အခြား��းပြ�ည််သူူများ��းအားး� ဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှရှိစေ���ေရန်် အလေး�း�ထားး�

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် -

(က) သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ပုံံ�မှှန််အသက််ရှှင််နေ�ထိုု�င််မှုုအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သည့််� အရာာများ��း ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ဖို့့�ရာာ
လိုု�အပ််သော�ာ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏လူူဦးးရေ� တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� တိုးး��တက််ပြ�န့််�ပွား��းလာာစေ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ နေ�ရာာကိုု�
မပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�ပါါက ဤလူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် မြေ�ေနေ�ရာာပိုု�မိုု�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊

(ခ) ဤလူူမျိုး�း��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� မြေ�ေယာာများ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ခြ�င်းး�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သည့််�
အထော��ာက််အကူူများ��း ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�။
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အပိုု�င်းး� ၃ - အလုုပ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဆိုင််ရာ
ု� ာ
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�
အပိုု�ဒ်် ၂၀
၁။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��းအားး� အလုုပ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဆိုု�င််ရာာ

စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် အထူးး�အစီီအမံံများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု�

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေများ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��းဖြ�င့််� ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မူူဘော�ာင််အတွွင်းး� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍
လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ ထိုု�သို့့�သော�ာ အစီီအမံံများ��းသည်် အထွေထွေ��ေ��� လုုပ််သားး�များ��းအပေါ်�်� အကျုံးး���ဝင််သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ပေး�း
ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� နယ််ပယ််များ��းအထိိပါါ ခြုံ�ံ�ငုံံ�ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရမည််။
၂။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��းနှှင့််� အခြား��းလုုပ််သားး�များ��းအကြား�း� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�

မရှိစေ���ေရန််အတွွက်် တတ််စွွမ်းး�သမျှှ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ဂရုုပြု�ုရမည်် -

(က) ကျွွမ်းး�ကျျင််လုုပ််သားး�ခန့််�အပ််မှုု အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုုများ��း၊ ရာာထူးး�တိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၊

(ခ)	တူူညီီသော�ာ လုုပ််အားး�တန််ဖိုးး��အတွွက်် တူူညီီသော�ာ လုုပ််ခ၊
(ဂ)	ဆေး�းဝါးး�နှှင့််� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း အကူူအညီီများ��း၊ လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ လူူမှုုလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ခံံစား�းခွွင့််�များ��း၊ အခြား��း လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဆိုု�င််ရာာ ခံံစား�းခွွင့််�များ��းနှှင့််� အိိမ််ရာာ၊

(ဃ) လွွတ််လပ််စွာာ� သင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဥပဒေ�ေနှှင့််�ညီီညွွတ််သော�ာ အလုုပ််သမား�းသမဂ္ဂဂဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းအားး�

လွွတ််လပ််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ အလုုပ််ရှှင််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အလုုပ််ရှှင််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ချုု�ပ််ဆိုု�သော�ာ စုုပေါ�ါင်းး�သဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက််များ��းအားး� အပြီး�း�သတ််လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ချုု�ပ််ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�။

၃။

ချျမှှတ််သော�ာအစီီအမံံများ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းအားး� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််သည့််� အစီီအမံံများ��း ပါါဝင််ရမည်် (က) စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့််� အခြား��းအလုုပ််များ��းရှိိ� ရာာသီီအလိုု�က််၊ ကျျပန်းး�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�းများ��း အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��းအပြ�င်် လုုပ််သားး�ကန််ထရိုု�က််များ��းက ခန့််�အပ််ထားး�သူူများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဥပဒေ�ေ
ဖြ�င့််� ချျမှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� တူူညီီသော�ာ

၎င်းး�ကဏ္ဍများ��းရှိိ� အခြား��းလုုပ််သားး�များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််အကျုံးး���ဝင််သည့််�

အကာာအကွွယ််များ��းအားး� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရမည််၊ ၎င်းး�လုုပ််သားး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လုုပ််သားး�ဥပဒေ�ေအရ ၎င်းး�တို့့��ရပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝ သိိရှိိ�နား�းလည််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊

(ခ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််မည့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ပိုးး��သတ််ဆေး�းနှှင့််� အခြား��း အဆိိပ််အတော��ာက််ဖြ�စ််စေ�သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��နိုု�င််သည့််�
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် အလုုပ််ခိုု�င်းး�စေ�ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊

(ဂ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��းသည်် လုုပ််အားး�ဖြ�င့််� ကြွေး��းမြီ�ီဆပ််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် အခြား��းသော�ာ

အတင်းး�အဓမ္မမလုုပ််သားး�စုုဆော�ာင်းး�ရေး�းစနစ််များ��းနှှင့််� မကြုံ�ံ�တွေ့�့�စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််၊

(ဃ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��းအားး� အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး� မခွဲဲ�ခြား��းဘဲဲ တန်းး�တူူညီီမျှသော���ာ
အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံမှုုများ��း ရရှိစေ���ေကာာ လိိင််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထိိပါးး�နှော�ာ�င့််�ယှှက််မှုုမှှ အကာာအကွွယ််ပေး�းရမည််။

၄။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�မှှ ယခုုအပိုု�င်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါဝင််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� လိုု�က််နာာမှုုရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် လုုပ််သားး�များ��း လုုပ််အားး�ခယူူကာာ လုုပ််ကိုု�င််သော�ာ ကဏ္ဍများ��းတွွင်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အလုုပ််သမား�းဆိုု�င််ရာာ စစ််ဆေး�း

ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ထားး�ရှိိ�ရန်် အထူးး�အာာရုံံ�စိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
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အပိုု�င်းး� ၄ - အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�သင််တန်းး�၊ လက််မှုုပညာာ
နှှင့််� ကျေး�း�လက််စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�
အပိုု�ဒ်် ၂၁
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�သင််တန်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင််များ��းသည်် အနည်းး�ဆုံးး�� အခြား��း

နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့််� တူူညီီသည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ရရှိစေ���ေရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၂

၁။	အထွေထွေ��ေ��� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�သင််တန်းး� အစီီအစဉ််များ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိဆန္ဒဒ
အလျော��ာ�က်် ပါါဝင််လာာမှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

၂။	ရှိိ�နှှင့််�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ အထွေထွေ��ေ��� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�သင််တန်းး�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ အထူးး�

လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� မကိုု�က််ညီီပါါက အစိုးး��ရသည်် ၎င်းး�သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� အထူးး�သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််�
အထော��ာက််အကူူပစ္စစည်းး�များ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရမည််။

၃။	မည််သည့််� အထူးး�သင််တန်းး�အစီီအစဉ််ကိုု�မဆိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််� လက််တွေ့�့�လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ထိုု�သို့့�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ

လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ လေ့�့လာာရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��းအားး� ရေး�းဆွဲဲ�စီီစဉ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််လည်းး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််။ ၎င်းး�သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��းအားး� ရေး�းဆွဲဲ�စီီစဉ််ခြ�င်းး�
နှှင့််� လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါက ခြေ�ေနိုု�င််လက််နိုု�င််ရှိိ�သည့််� အနေ�ေအထားး�တွွင််
၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် အဆင့််�ဆင့််�တာာဝန််ယူူကာာ လုုပ််ဆော�ာင််စေ�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၃
၁။	လက််မှုုပညာာများ��း၊ ကျေး�း�လက််နှှင့််� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေ�ခံံ စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ နိိစ္စစဓူူဝ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� နှှင့််� အမဲဲလိုု�က််ခြ�င်းး�၊

ငါးး�မြှား�း��ခြ�င်းး�၊ ထော�ာက််ချော�ာ�က််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရိိတ််သိိမ်းး�စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အမှီီ�သဟဲဲကင်းး�စွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက််
အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ရမည််။ အစိုးး��ရသည်် သင့််�လျော်�်��သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ ထိုု�လုုပ််ငန်းး�များ��း တော�ာင့််�တင်းး�ခိုု�င််မာာလာာပြီး�း� အဆင့််�မြ�င့််�တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။
၂။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာပါါက ဖြ�စ််နိုု�င််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတိုု�င်းး�၌ သင့််�လျော်�်��သော�ာ နည်းး�ပညာာနှှင့််�

ဘဏ္ဍာာရေး�း အကူူအညီီများ��း ပေး�းအပ််ကူူညီီကာာ ဤသို့့�� အထော��ာက််အကူူပေး�းရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာနည်းး�ပညာာ

များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာများ��းနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ပြီး�း� သာာတူူညီီမျှှရှိိ�သည့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု၏ အရေး�း�ကြီး�း�ပုံံ�တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းရမည််။

အပိုု�င်းး� ၅ - လူူမှုုလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း
အပိုု�ဒ်် ၂၄
လူူမှုုလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််ပါါ ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိစေ��ေရန်် အဆင့််�ဆင့််� တိုးး��ချဲ့့�� ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��ရ
မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ကျျင့််�သုံးး��ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၅
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့််� အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း

အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� အစိုးး��ရသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံပေး�းရမည််၊ သို့့��မဟုုတ််ပါါက ၎င်းး�တို့့��အနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််တာာဝန််ယူူမှုုနှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုဖြ�င့််� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ ပေး�းအပ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ထော�ာက််ပံ့့�ရမည််။

၂။	ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် အတတ််နိုုင််ဆုံးး�
�
� ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေ�ပြု�ုဖြ�စ််ရမည််။ ၎င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
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လူူမျိုး�း��များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုဖြ�င့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ပထဝီီအနေ�ေအထားး�၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�များ��း၊ ကုုသမှုုအလေ့�့�အထများ��းနှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�
ဆေး�းတို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။

၃။	ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုစနစ််အတွွက်် သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အလုုပ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�များ��းတွွင်် ဒေ�သခံံ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�

များ��းအားး� ဦးးစား�းပေး�းရမည််။ အခြေ�ေ�ခံံကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� အဓိိကထားး�ရမည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အခြား��းကျျန်းး�မာာရေး�း
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုအဆင့််�များ��းနှှင့််�လည်းး� ခိုု�င််မာာသော�ာချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းရှိိ�ရမည််။
၄။

ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အခြား��းသော�ာ လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��းနှှင့််�

အတူူတကွွ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�င်းး� ၆ - ပညာာရေး�းနှှင့််� ဆက််သွွယ််ပြ�န််ကြား�း�ရေး�းနည်းး�
လမ်းး�များ�း�
အပိုု�ဒ်် ၂၆
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� အခြား��းသော�ာ ပြ�ည််သူူအစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� တန်းး�တူူရည််တူူ ပညာာသင််ခွွင့််�ရရှိိ�နိုု�င််
ရေး�းကိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််မည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၇
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� ပညာာရေး�း အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််၍ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကာာ ဤသို့့��ရေး�းဆွဲဲ�
ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� နည်းး�ပညာာ၊ စံံတန််ဖိုးး��စနစ််များ��းနှှင့််� လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ဆိုု�င််ရာာ အနာာဂတ်် မျှော်�်��မှှန်းး�ဆန္ဒဒများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ပြီး�း� ရေး�းဆွဲဲ�ရမည််။

၂။	စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ရှိသော����ာ အာာဏာာပိုု�င််အနေ�ေဖြ�င့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုုဝင််များ��းအားး� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းရေး�း၊
ပညာာရေး�းအစီီအစဉ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရေး�းနှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းတို့့�တွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ရှိိ�လာာ

အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ ၎င်းး�အစီီအစဉ််များ��းတွွင််ပါါဝင််သည့််� တာာဝန််များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံ
သင့််�လျော်�်��သလိုု� အဆင့််�ဆင့််� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းရေး�းကိုု� ရှေး�း�ရှုုဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

၃။	ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပညာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

များ��း ချျမှှတ််တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ အဆိုု�ပါါ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းသည်် စွွမ်းး�ရည််ရှိိ�အာာဏာာပိုု�င််နှှင့််�

သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ကာာ ဖော်�်�ဆော�ာင််ချျမှှတ််ထားး�သည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး�� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီရမည််။
လိုု�အပ််သည့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု�လည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၈
၁။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�

တို့့��နေ�ထိုု�င််ကျျင််လည််ရာာအုုပ််စုုတွွင်် အများ��းဆုံးး��အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အရေး�း�အဖတ်် သင််ယူူနိုု�င််ရန်် အခြေ�ေ�အနေ�ေအရဖြ�စ််

နိုု�င််ပါါက ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။ ဤသို့့��သင််ယူူရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက တာာဝန််ရှိသော����ာ အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ၎င်းး�ရည််မှှန်းး�ချျက််

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဤလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ရမည််။
၂။

ဤလူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာစကားး� သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံ၏ တရား�းဝင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��းအနက်် တစ််ခုုကိုု�

ချော�ာ�မွေ့�့�ကျျင််လည််စွာာ� တတ််မြော��ာက််ကျွွမ်းး�ကျျင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

၃။	သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��း၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ဆက််လက််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၂၉
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အုုပ််စုုဝင်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူအသိုု�က််
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အဝန်းး�တွွင်် တန်းး�တူူရည််တူူ လှုုပ််ရှား��းပါါဝင််နိုု�င််စေ�မည့််� အထွေထွေ��ေ��� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� အတတ််ပညာာများ��း ဖြ�န့််�ဝေ�ပေး�းခြ�င်းး�

သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် ချျမှှတ််ထားး�ရှိသော����ာ ပညာာရေး�း၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််တစ််ရပ်် ဖြ�စ််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၀
၁။

အစိုးး��ရများ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််�

လုုပ််သားး�ရေး�းရာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း၊ ပညာာရေး�းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��း၊ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းနှှင့််� ဤ

ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အရ ၎င်းး�တို့့�� ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိသော����ာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််စေ�ရန်် အလို့့��ငှာာ� သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး�း��များ��း၏
ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� လျော်�်��ကန််ကိုု�က််ညီီသော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
၂။

ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် လိုု�အပ််ပါါက ဤလူူမျိုး�း��များ��းအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ဘာာသာာပြ�န်် ရေး�းသားး�မှုုများ��းနှှင့််�

လူူထုုမီီဒီီယာာမှှတစ််ဆင့််� ထုုတ််ပြ�န််အသိပေး��း�မှုုများ��းကိုု� အသုံးး��ချဆော���ာင််ရွွက််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၁

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� ရှိနေ���ေနိုု�င််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�မဲ့့� မလိုု�မုုန်းး�ထားး�မှုုများ��းအားး� အပြီး�း�သတ််တိုု�က််ဖျျက််ရန်် ရည််ရွွယ််
လျျက်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူများ��းအားး�လုံးး��၊ အထူးး�သဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� အများ��းဆုံးး�� တိုု�က််ရိုု�က််ထိိ

တွေ့�့�ဆက််ဆံံရသည့််� ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် အသိိပညာာပေး�းရေး�းအစီီအမံံများ��းကိုု� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ

တွွင်် သမိုု�င်းး�ဖတ််စာာအုုပ််များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ ပညာာရေး�း အထော��ာက််အကူူများ��းတွွင်် ဤလူူမျိုး�း��များ��း၏ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ယဉ််
ကျေး�း�မှုုများ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� မျှှတ၊ တိိကျျစွာာ� အချျက််အလက််များ��းဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ရမည််။

အပိုု�င်းး� ၇ - နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်�� ထိိတွေ့�့ဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
အပိုု�ဒ်် ၃၂
အစိုးး��ရများ��းသည်် နယ််စပ််ခြား��း၍ တည််ရှိနေ���ေသော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုု လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ နယ််ပယ််များ��း၌ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအပါါအဝင်် ထိတွေ့��့��

ဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� ချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန်် အကူူအညီီပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�င်းး� ၈ - စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�
အပိုု�ဒ်် ၃၃
၁။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရအာာဏာာပိုု�င််သည််

သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အစိုးး��ရဌာာနများ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသင့််�လျော်�်��

သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ချျမှှတ််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ထံံတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�တာာဝန််ရှိသော����ာ လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််တာာများ��းအားး� စနစ််တကျျ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��း ရရှိစေ���ေရန််တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
၂။

ဤစီီမံံကိိန်းး�များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််သည်် (က) ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အစီီအမံံများ��းအားး� ရေး�းဆွဲဲ�စီီစဉ််ခြ�င်းး�၊ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�၊ အကော��ာင််အထည််

ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊

(ခ) ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အစီီအမံံများ��းအားး� သက််ဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�ရည််ရှိိ�အာာဏာာပိုု�င််များ��းထံံ အဆိုု�ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိသော����ာ အစီီအမံံများ��း လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး� ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�။
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အပိုု�င်းး� ၉ - အထွေ�ေထွေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�
အပိုု�ဒ်် ၃၄
ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� အစီီအမံံများ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့််� နယ််ပယ်် အတိုု�င်းး�အတာာတို့့��

ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုစီီ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၅

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အခြား��း ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�များ��းနှှင့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က်် ဥပဒေ�ေများ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� သို့့��မဟုုတ်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း

တွွင်် ပါါရှိိ�သည့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ��းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။

အပိုု�င်းး� ၁၀ - နိိဂုံးး��ချုု�ပ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�
အပိုု�ဒ်် ၃၆
၁၉၅၇ ခုုနှှစ််၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့််� ရိုးး��ရာာမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ကိုု� ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�ဖြ�င့််� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၇
ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� တရား�းဝင်် သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��မှုုများ��းကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််အလို့့��ငှာာ� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�း
ရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််ထံံ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၃၈
၁။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��မှုုများ��းကိုု� ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််ထံံ အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း� အသိပေး��း�၍ မှှတ််ပုံံ�

၂။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံ နှှစ််နိုု�င််ငံံမှှ သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ကြော��ာင်းး� ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််ထံံသို့့� မှှတ််ပုံံ�တင််

တင််ထားး�သည့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းအပေါ်�်�သာာ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုုရှိစေ���ေရမည််။
ရန်် အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�သည့််� ရက််စွဲဲ�မှှစ၍ တစ််ဆယ့််�နှှစ််လအကြာ�ာ၌ အသက််ဝင််စေ�ရမည််။
၃။	ထိုု�မှှစ၍

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး�

မည််သည့််�အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံမဆိုု�က

သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ကြော��ာင်းး�

အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�သည့််� ရက််စွဲဲ�မှှစ၍ တစ််ဆယ့််�နှှစ််လအကြာ�ာ၌ ၎င်းး�နိုု�င််ငံံအတွွက်် အသက််ဝင််စေ�ရမည််။

မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််

အပိုု�ဒ်် ၃၉
၁။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့််� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံသည်် သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�လိုု�ပါါက ကွွန််

ဗင်းး�ရှှင်းး� ပထမဆုံးး��စတင််အသက််ဝင််သည့််� ရက််စွဲဲ�မှှစ၍ ဆယ််နှှစ််ကာာလ ကျော်�်��လွွန််ချိိ�န််တွွင်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�း

ရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််ထံံ အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ကာာ မှှတ််ပုံံ�တင််၍ ရုုပ််သိိမ်းး�နိုု�င််သည််။ မှှတ််ပုံံ�တင််သည့််� ရက််စွဲဲ�မှှစ၍ တစ််

နှှစ််ကာာလ မတိုု�င််မီီ ၎င်းး�ရုုပ််သိိမ်းး�မှုု အသက််ဝင််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။
၂။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��ထားး�ပြီး�း� အရှေ့�့��အပိုု�ဒ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� ဆယ််နှှစ််ကာာလ ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း�

နော�ာက်် တစ််နှှစ််ကာာလအတွွင်းး� ဤအပိုု�ဒ််တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရုုပ််သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� မကျျင့််�သုံးး��သည့််� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံ

တိုု�င်းး�သည်် နော�ာက််ဆယ််နှှစ််ကာာလကြာ�ာ လိုု�က််နာာရန်် ထပ််မံံစည်းး�နှော�ာ�င််ပြီး�း�ဖြ�စ််ကာာ ထိုု�မှှစ၍ ဆယ််နှှစ််ကာာလ ကျော်�်��လွွန််တိုု�င်းး�တွွင််
ဤအပိုု�ဒ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ရုုပ််သိိမ်းး�နိုု�င််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၀
၁။

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််သည်် အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းက ၎င်းး�ထံံ မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််

အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�လာာသည့််� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��မှုုများ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ရုုပ််သိိမ်းး�မှုုများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� အဖွဲ့့��

ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းအားး�လုံးး��ထံံ အသိပေး��း�ရမည််။
၂။

ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််သည်် သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ကြော��ာင်းး� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ၎င်းး�ထံံ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံ
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များ��းထံံ အသိပေး��း�ရာာတွွင်် ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အသက််ဝင််မည့််� ရက််စွဲဲ�ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��း သိိရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၁
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််သည်် အရှေ့�့��အပိုု�ဒ််များ��းပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�ထံံ

မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��မှုုများ��းနှှင့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ရုုပ််သိိမ်းး�မှုုများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််ရန််အလို့့��

ငှာာ� ကုုလသမဂ္ဂဂ အထွေထွေ��ေ���အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းချုု�ပ််ထံံ အချျက််အလက်် အပြ�ည့််�အစုံံ�ဖြ�င့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ်် အပိုု�ဒ်် ၁၀၂ နှှင့််�
အညီီ အသိပေး��း�အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၂
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့��၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��အနေ�ေဖြ�င့််� လိုု�အပ််သည််ဟုု ယူူဆပါါက ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ အစီီရင််ခံံစာာတစ််စော�ာင််ကိုု� အထွေထွေ��ေ���အစည်းး�အဝေး�း�၌ တင််ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� အလုံးး��စုံံ�ဖြ�စ််
စေ� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�အားး� အစည်းး�အဝေး�း�၏ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််စာာရင်းး�၌ ထည့််�သွွင်းး�လိုု�သည့််�ဆန္ဒဒ ရှိိ�၊ မရှိိ�

စုံံ�စမ်းး�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၃
၁။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� အလုံးး��စုံံ�ဖြ�စ််စေ� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး� အသစ််တစ််ရပ််ကိုု�

အစည်းး�အဝေး�း�က သဘော�ာ�တူူအတည််ပြု�ုလိုု�က််ပါါက ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အသစ််တွွင်် သီးး�ခြား��း ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��း ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ခြ�င်းး� မရှိိ�လျှှင်် အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််စေ�ရမည်် -

(က) မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အသစ််ကိုု� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံက သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��လိုု�က််ပါါက
မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အသစ်် အသက််ဝင််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� အထက််
မှှ အပိုု�ဒ်် ၃၉ ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေဘဲဲ လက််ငင်းး�ရုုပ််သိိမ်းး�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််ဟုု မှှတ််ယူူရမည််၊

(ခ)	မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ထားး�သည့််� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အသစ်် အသက််ဝင််လာာသည့််� ရက််စွဲဲ�မှှစ၍ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��း ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး�

သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�သည််။
၂။

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အားး� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် ရေး�းထိုးး��ထားး�ပြီး�း� ကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�အသစ််အားး� သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ်် မရေး�း�ထိုးး��ရသေး��း

သည့််� အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းအပေါ်�်� ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�သည်် မည််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််ဖြ�စ််စေ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အပြ�ည့််�အစုံံ�

အတိုု�င်းး� ဆက််လက််၍ အသက််ဝင််စည်းး�နှော�ာ�င််စေ�ရမည််။
အပိုု�ဒ်် ၄၄

ဤကွွန််ဗင်းး�ရှှင်းး�၏ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာမူူနှှင့််� ပြ�င််သစ််ဘာာသာာမူူသည်် တန်းး�တူူဩဇာာရှိိ�သည််။
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၂။ ဌာာနေေတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ�း�၏ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ဆိုု�င််ရာာ
ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�
၂၀၀၇ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာ ၁၃ ရက််နေ့�့တွွင်် အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံက အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့််� 
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
[အဓိိကကော်�်��မတီီတစ််ရပ််ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး�မရှိိ� (A/61/L.67 နှှင့််� Add.1)]
၆၁/၂၉၅။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�

အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံသည်် 	လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာကော�ာင််စီီက ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�
ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ကိုု� အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့််� ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််၊ ဇွွန်် ၂၉ ရက််နေ့�့ ရက််စွဲဲ�ဖြ�င့််� ထုုတ််ပြ�န််သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် အမှှတ်် ၁/၂ ၌
ပါါဝင််သည့််� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းအားး� မှှတ််သားး�လျျက််၊

	ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ထပ််မံံဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််မှုုများ��း ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အချိိ�န််ယူူသည့််�အနေ�ေဖြ�င့််� ထုုတ််

ပြ�န််ရန်် စဉ်းး�စား�းချျက််အားး� ခေ�တ္တတဆိုု�င်းး�ငံ့့�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည့််�၊ ထို့့��အပြ�င်် ထိုု�စဉ်းး�စား�းချျက််အားး� ခြော��ာက််ဆယ့််�တစ််ကြိ�ိမ််မြော��ာက််

အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံ အဆုံးး��မတိုု�င််မီီ အပြီး�း�သတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လည်းး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည့််� ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််၊ ဒီီဇင််ဘာာ ၂၀ ရက််စွဲဲ�ဖြ�င့််�ထုုတ််

ပြ�န််သည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် အမှှတ်် ၆၁/၁၇၈ ကိုု� အော�ာက််မေ့�့လျျက််၊ 1

	ယခုုဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိသော����ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ
ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး� ကိုု� အတည််ပြု�ုသည််။

၁၀၇ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် မျျက််နှာာ�စုံံ�ညီီစည်းး�ဝေး�းပွဲဲ�
စက််တင််ဘာာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�

အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံသည််၊
	ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းနှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း၊ နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းက ပဋိိညာာဉ်် စာာချုု�ပ််နှှင့််�အညီီ
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရမည့််� ဝတ္တတရား�းများ��းအားး� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�မည််ဟူူသော�ာ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတို့့�ကိုု� စွဲဲ�ကိုု�င််လျျက််၊

	လူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည််ဟုု ခံံယူူပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ထိုု�သို့့� ကွဲဲ�ပြား�း�ခံံယူူချျက််များ��းကိုု�
လေး�းစား�းခံံရပိုု�င််ခွွင့််�တို့့�အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အခြား��းလူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��နှှင့််� တန်းး�တူူညီီမျှှ
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ုလျျက််၊

	လူူသားး�မျိုး�း��နွွယ်် ဘုံံ�ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� အမွေ�ေ�အနှှစ််ဖြ�စ််သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုများ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၏ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု

နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ကြွ�ယ််ဝမှုုတို့့�အတွွက်် လူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��၏ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပါါဝင််မှုုကိုု�လည်းး� အတည််ပြု�ုလျျက််၊

	မွေး�း�ဖွား��းရာာ နိုု�င််ငံံ သို့့��မဟုုတ်် လူူမျိုး�း��၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ခြား��းနား�းချျက််
များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ လူူမျိုး�း��များ��း သို့့��မဟုုတ်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် အခြား��းသူူတို့့�ထက်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မြ�တ််သည််ဟူူသော�ာ အယူူအဆကိုု�

အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််သော�ာ အယူူဝါါဒများ��း၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထ များ��းသည်် လူူမျိုး�း��ရေး�းအရ ခွဲဲ�ခြား��း

ခြ�င်းး�၊ သိိပ္ပံံ�နည်းး�အရ မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ ဥပဒေ�ေအရ မခိုု�င််မာာခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််ကျျင့််�တရား�းအရ ချို့့���ယွွင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူမှုုရေး�းအရ မျှှတမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

ကိုု� ထပ််လော�ာင်းး�အတည််ပြု�ုလျျက််၊
1

၆၁ ကြိ�ိမ််မြော��ာက်် အထွေထွေ��ေ���ညီီလာာခံံ၏ တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ မှှတ််တမ်းး�၊ အမှှတ်် ၅၃ (က၊၆၁၊၅၃)၊ အပိုု�င်းး� ၁၊ အခန်းး� ၂ ကိုု�ကြ�ည့််�ရန််
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ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ မည််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�မဆိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ

ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််သင့််�သည််ကိုု� ထပ််မံံအတည််ပြု�ုလျျက််၊
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခံံရခြ�င်းး�၊

၎င်းး�တို့့��၏

မြေ�ေများ��း၊

ပိုု�င််နယ််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််�

သယံံဇာာတ

အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအားး� သိိမ်းး�ဆည်းး�ခံံရခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် အခြား��းအချျက််များ��း၏ အကျိုးး���ဆက််ရလဒ််အဖြ�စ်် သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ထိိခိုု�က််

နစ််နာာမှုုများ��းကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းခဲ့့�ရပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ထို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လိုု�အပ််ချျက််များ��း၊ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းနှှင့််�အညီီ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း ဖော်�်�ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�အားး� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရန်် ပိိတ််ပင််ခံံထားး�ရခြ�င်းး�အားး� စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််လျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ

ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းနှှင့််� အတွေး�း��အခေါ်�်�များ��းမှှ ပေါ�ါက််ဖွား��းဆင်းး�သက််လာာသည့််� မူူလအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊
အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််နှှင့််�
အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် အရေး�း�တကြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းနှှင့််� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််

စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းတွွင်် အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််နှှင့််�
အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် အရေး�း�တကြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� အလားး�တူူ အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််လာာရေး�း နှှင့််� နည်းး�ပေါ�ါင်းး�

စုံံ�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််� ဖိိနှိိ�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု� နေ�ရာာစုံံ�၌ အဆုံးး��သတ််တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် ကိုု�ယ််တိုု�င်် စည်းး�ရုံးး��လာာခြ�င်းး�ကိုု� ကြို�ု�ဆိုု�

လျျက််၊

အပေါ်�်�

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��း
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််�

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအားး�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�ပါါက

၎င်းး�တို့့��၏

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၊

ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းကိုု� တည််တံ့့�အော�ာင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ တိုးး��၍ ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််
များ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�အညီီ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််လျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာအလေ့�့�အထများ��းအားး� လေး�းစား�းခြ�င်းး�သည်် သာာတူူညီီမျှှ

ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အားး� စနစ််တကျျ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

အားး�ဖြ�ည့််�ထော�ာက််ကူူပေး�းနိုု�င််သည််ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး�မှှ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာတပ််ဖွဲ့့��များ��းအားး� ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု၊ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့််� လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� နား�းလည််မှုု

နှှင့််� မိိတ််ဆွေ�ေဆက််ဆံံရေး�းများ��း တည််ဆော�ာက််မှုုတို့့�အတွွက်် အထော��ာက််အကူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� အလေး�း�အနက််ဖော်�်�ပြ�လျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မိိသားး�စုုများ��းနှှင့််� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအားး� ကလေး�း�သူူငယ််

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�အညီီ ပျိုး�း��ထော�ာင််ခြ�င်းး�၊ လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ပညာာသင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာယစိိတ္တတသုုခတို့့��အတွွက််

စုုပေါ�ါင်းး�၍ တာာဝန််ယူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အထူးး�အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း
နှှင့််� အခြား��းသော�ာ အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းတွွင်် အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် အချို့့���အခြေ�ေ�အနေ�ေ
များ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� ဝင််ရော�ာက််တာာဝန််ယူူရန်် ဝတ္တတရား�းရှိကြော�����ာင်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလျျက််၊

	စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��က
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဖော်�်�ပြ�သည့််� ဆက််ဆံံရေး�းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအကြား�း� ခိုု�င််မာာသော�ာ မိိတ််ဖက််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံဖြ�စ််သည််ကိုု� ထပ််လော�ာင်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလျျက််၊

	ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််
စာာချုု�ပ််2 နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၂ အပြ�င်် ဗီီယင််နာာ

ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း အစီီအစဉ််

3

တို့့��သည်် လူူမျိုး�း��များ��းအားး�လုံးး��အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းရပ််တည််မှုု

ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက််
လွွတ််လပ််စွာာ� ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ခွွင့််�ပေး�းသည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�၏ အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အရေး�း�ပါါမှုုကိုု� အတည််

ပြု�ုခြ�င်းး�အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

2 	ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ၂၂၀၀ က (၂၁)၊ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ကိုု� ကြ�ည့််�ရန််
3

A/CONFC. ၁၅၇/၂၄ (အပိုု�င်းး� ၁)၊ အခန်းး� ၃။

274

	နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေနှှင့််�အညီီ ကျျင့််�သုံးး��သော�ာ မည််သည့််�လူူမျိုး�း��မဆိုု�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�အားး� ငြ�င်းး�ဆိုု�ရန်် ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�

ပါါ မည််သည့််�အချျက််ကိုု�မျှှ အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�မရှိကြော�����ာင်းး� မှှတ််သားး�လျျက််၊

ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် တရား�းမျှှတမှုု၊ ဒီီမိုု�က

ရေ�စီီ၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� ကင်းး�စင််မှုုနှှင့််� သဘော�ာ�ရိုးး��ဆန္ဒဒဖြ�င့််� ဆက််ဆံံမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူ

များ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� သဟဇာာတဖြ�စ််၍ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိသော����ာ

ဆက််ဆံံရေး�းများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�နိုု�င််မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််လျျက််၊
	နိုု�င််ငံံတကာာ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းအရ

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက််

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရမည့််�

ဝတ္တတရား�းများ��း၊

အထူးး�သဖြ�င့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� ဝတ္တတရား�းများ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာကာာ သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�

တိုု�င််ပင််ပြီး�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ထိရော��ာ�က််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအားး� တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းလျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််

ရာာတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ပြီး�း� ဆက််လက်် လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရမည််ကိုု� အလေး�း�အနက််ဖော်�်�ပြ�

လျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��းအားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ အားး�ပေး�း မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၊

ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဤနယ််ပယ််ရှိိ� ကုုလသမဂ္ဂဂစနစ််၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�
တို့့��တွွင်် ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ရှေ့�့�ခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််လျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေတွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အားး�လုံးး��ကိုု�

ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တည််ရှိိ�မှုု၊ ကာာယစိိတ္တတသုုခနှှင့််�

လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် အပြ�ည့််�အဝဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််နိုု�င််မှုုတို့့�အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သော�ာ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့��
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ထပ််လော�ာင်းး�အတည််ပြု�ုလျျက််၊

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် ဒေ�သတစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု၊ နိုု�င််ငံံတစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး�း�

သက််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံနှှင့််� ဒေ�သ၏ သီးး�ခြား��းကြ�န််အင််လက္ခခဏာာများ��းနှှင့််� အထွေထွေသော����ာ���� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ
နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုလျျက််၊

	မိိတ််ဖက််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အပြ�န််အလှှန််လေး�းစား�းမှုုတို့့�ဖြ�င့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည့််� အော�ာင််မြ�င်် အထမြော�ာ��က််မှုု စံံတစ််ရပ််

အဖြ�စ်် အော�ာက််ပါါ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု� အလေး�း�အနက််

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကြေ��ညာာသည်် -

အပိုု�ဒ်် ၁
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််၊ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�

နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေတို့့��တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း4 နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််ခွွင့််�

များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�၍ဖြ�စ််စေ� တစ််ဦးးချျင်းး�ဖြ�စ််စေ� အပြ�ည့််�အဝ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၂
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် လွွတ််လပ််ပြီး�း� အခြား��း လူူမျိုး�း��များ��း၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း အားး�လုံးး��နှှင့််� တန်းး�တူူ

ညီီမျှှဖြ�စ််ကာာ ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဖြ�စ််တည််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ဝိသေ��ေသအပေါ်�်�

အခြေ�ေ�ခံံသည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ မည််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�မဆိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၃
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါအခွွင့််�အရေး�း�အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း

ရပ််တည််မှုုကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် လွွတ််လပ််စွာာ� ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််နိုု�င််သည််။

အပိုု�ဒ်် ၄
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာ၌ ၎င်းး�တို့့��၏ အုုပ််စုုတွွင်းး�နှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� အရေး�း�
ကိိစ္စစများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ့််�
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ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ကြံ�ံဆဆော�ာ�င််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၅
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဥပဒေ�ေ၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဆန္ဒဒရှိိ� ရွေး�း�ချျယ််

ပါါက နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ လည််ပတ််မှုုအဝန်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းတွွင်် အပြ�ည့််�အဝ ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး� ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၆
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၇
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် လူူသားး�တစ််ဦးးအနေ�ေဖြ�င့််� အသက််ရှှင််နေ�ထိုု�င််ခွွင့််�၊ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာကော�ာင်းး�မွွန််ခွွင့််�၊ လွွတ််လပ််ခွွင့််�နှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် လွွတ််လပ််စွာာ� နေ�ထိုု�င််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ တစ််မူူကွဲဲ�လူူမျိုး�း��များ��း

အဖြ�စ်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အုုပ််စုုတွွင်းး�မှှ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအားး� အခြား��းအုုပ််စုုတစ််ခုု

တွွင်းး�သို့့�� အတင်းး�အဓမ္ဓဓရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် မည််သည့််� လူူမျိုး�း��သုုဉ်းး� သတ််ဖြ�တ််မှုုဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းမှှမဆိုု� ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၈
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ယဉ််ကျေး�း�မှုုအားး� အတင်းး�အဓမ္မမ ဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ဖျျက််ဆီးး�ခြ�င်းး�တို့့��မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် အော�ာက််ပါါတို့့��အားး� ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး� တို့့��အတွွက်် ထိရော��ာ�က််

သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ချျမှှတ််ထားး�ရမည်် -

(က) ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််မူူကွဲဲ�လူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ်် ရပ််တည််မှုုဂုုဏ််သိိက္ခာာ� သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��း သို့့��မဟုုတ််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဝိသေ��ေသများ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းဖျျက််ဆီးး�လိုု�သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိသော����ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့� အကျိုးး���ရလဒ််ပေါ်�်ထွွက််စေ�နိုု�င််
သော�ာ မည််သည့််�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မဆိုု�၊

(ခ) ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် သယံံဇာာတများ��းအားး� ရယူူသိိမ်းး�ဆည်းး�လိုု�သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိသော����ာ

သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့� အကျိုးး���ရလဒ််ပေါ်�်ထွွက််စေ�နိုု�င််သော�ာ မည််သည့််�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မဆိုု�၊

(ဂ) ၎င်းး�တို့့��၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအနက်် မည််သည််ကိုု�မဆိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိသော����ာ

သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သို့့� အကျိုးး���ရလဒ််ပေါ်�်ထွွက််စေ�နိုု�င််သော�ာ မည််သည့််� အတင်းး�အဓမ္မမ နေ�ရာာရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််နည်းး�
လမ်းး�မဆိုု�၊

(ဃ) မည််သည့််� အတင်းး�အဓမ္မမ ဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�မဆိုု�၊
(င) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ဦးးတည််ဆန့််�ကျျင််သည့််� လူူမျိုး�း��ရေး�းအခြေ�ေ�ပြု�ု သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု

အခြေ�ေ�ပြု�ု ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�အားး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် လှုံ့့��ဆော်�်�ရန်် ရည််ရွွယ််ရေး�းဆွဲဲ� ချျမှှတ််ထားး�သည့််� မည််သည့််�

ဝါါဒဖြ�န့််�ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�မဆိုု�။

အပိုု�ဒ်် ၉
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ််

တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ အဆိုု�ပါါ အသိုု�က််အဝန်းး� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ တစ််စိိတ််

တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် သက််ဆိုု�င််ပါါဝင််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�မျှှ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံ
ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

အပိုု�ဒ်် ၁၀
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းမှှ အတင်းး�အဓမ္မမ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�မပြု�ုရ။

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ
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ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�မပြု�ုရ၊ ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် မျှှတသော�ာ� နစ််နာာကြေး��းကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီသတ််မှှတ််ကာာ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက
နေ�ရပ််ပြ�န််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခွွင့််�ပေး�းရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၁
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု�

ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ပြ�န််လည််အသက််သွွင်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤတွွင်် အတိိတ််၊ ပစ္စုု�ပ္ပပန််နှှင့််� အနာာဂတ်် ကာာလသုံးး��ပါးး�၌ ဖန််တီးး�

ဆော�ာင််ရွွက််(ခဲ့့�)သည့််� ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာနှှင့််� သမိုု�င်းး�ဝင်် နေ�ရာာများ��း၊ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ပစ္စစည်းး�များ��း၊ ဒီီဇိုု�င်းး�များ��း၊ အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�

များ��း၊ နည်းး�ပညာာများ��းနှှင့််� မျျက််မြ�င််ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျဖျော်��်���ဖြေ�ေမှုုဆိုု�င််ရာာ အနုုပညာာလက််ရာာများ��းနှှင့််� စာာပေ�တို့့��ကဲ့့�သို့့�

သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းအားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခွွင့််�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခွွင့််�နှှင့််�
ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခွွင့််�လည်းး� ပါါဝင််သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�

အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး� မပြု�ုဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဥပဒေ�ေများ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််လျျက််

ယူူဆော�ာင််သွားး��ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ ဉာာဏဆိုု�င််ရာာ၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််

မှုုပစ္စစည်းး�များ��းအားး�အတွွက်် ကုုစား�းမှုုကိုု� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��း ချျမှှတ််၍
ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၂
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာ အစဉ််အလာာများ��း၊

ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� အခမ်းး�အနား�းပွဲဲ�များ��းကိုု� ပြ�သခြ�င်းး�၊ ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� သင််ကြား�း�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�

တို့့��၏ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ နေ�ရာာများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�
နှှင့််� သီးး�သန့််�ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အထွွတ််အမြ�တ််ပစ္စစည်းး�များ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သေ�လွွန််ပြီး�း� ရုုပ််အလော��ာင်းး�များ��းအားး� နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််လည််သယ််ယူူခွွင့််� ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ၊

မျှှတပြီး�း� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာကာာ ထိရော��ာ�က််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ အထွွတ််အမြ�တ််

ပစ္စစည်းး�များ��းနှှင့််� သေ�လွွန််ပြီး�း�ရုုပ််အလော��ာင်းး�များ��းအားး� ရယူူခြ�င်းး� နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််လည််သယ််ယူူခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ပေး�းရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၃
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ နှုုတ််ပြော��ာရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာ

များ��း၊ အတွေး�း��အခေါ်�်�များ��း၊ စာာရေး�းသားး�ခြ�င်းး�စနစ််များ��းနှှင့််� စာာပေ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည်် အသက််သွွင်းး�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ချျခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းထံံ လက််ဆင့််�ကမ်းး�ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း၊ နေ�ရာာများ��းနှှင့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအတွွက််

၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အမည််နာာမများ��း သတ််မှှတ််ကာာ ဤအမည််နာာမများ��းအတိုု�င်းး� ခေါ်�်ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� မပျျက််မကွွက်် ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ ဥပဒေ�ေနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််

မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ဝေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ကြား�း�နာာမှုုများ��းမှှ ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းက နား�းလည််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏

တင််ပြ�ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� အပြ�န််အလှှန်် နား�းလည််နိုု�င််ရန်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ လိုု�အပ််

ပါါက စကားး�ပြ�န််ဝန််ဆော�ာင််မှုု စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသင့််�လျော်�်��သည့််�နည်းး�လမ်းး� စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၄
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပညာာသင််ကြား�း�သင််ယူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုနည်းး�လမ်းး�များ��း

နှှင့််�အညီီ ပညာာရေး�းစနစ််များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ပညာာသင််ကြား�း�ပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု�

တည််ထော�ာင််ကာာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က စီီစဉ််ပေး�းအပ််သည့််� ပညာာရေး�း

အဆင့််�များ��းနှှင့််� အသွွင််သဏ္ဍာာန််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
၃။

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�

များ��း၏ ပြ�င််ပတွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သူူများ��း အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််

တတ််စွွမ်းး�နိုု�င််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လျော်�်��ကန််ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�
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ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�သော�ာ ပညာာရေး�းကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၅
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း၊ မျှော်�်��မှှန်းး�

ချျက််များ��းကိုု� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�စွာာ�နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််စွာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဤသည််ကိုု� ပညာာရေး�းသင််ကြား�း�မှုုနှှင့််� လူူထုုဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ��းတွွင်် သင့််�လျော်�်��စွာာ� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ရမည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် အကြော��ာ�င်းး�မဲ့့�မလိုု�မုုန်းး�ထားး�မှုုကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ရန််၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� အပြီး�း�သတ်် တိုု�က််ဖျျက််ရန််

နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ဝင်် အခြား��းအုုပ််စုုများ��းအကြား�း� သည်းး�ခံံနေ�ထိုု�င််မှုု၊ နား�းလည််မှုုနှှင့််� ဆက််ဆံံ

ရေး�းကော�ာင်းး�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််၍ ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၆
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််မီီဒီီယာာ တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�

နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မဟုုတ််သော�ာ မီီဒီီယာာအားး�လုံးး��နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုကိုု� နိုု�င််ငံံပိုု�င်် မီီဒီီယာာများ��းတွွင်် သင့််�လျော်�်��

လျော�ာ�က််ပတ််စွာာ� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ အပြ�ည့််�အဝ

လွွတ််လပ််စွာာ� ထုုတ််ဖော်�်�ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေဘဲဲ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ပုုဂ္ဂဂလိိကပိုု�င်် မီီဒီီယာာများ��းတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုကိုု� သင့််�လျော်�်��လျော�ာ�က််ပတ််စွာာ� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေရန်် တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�းသင့််�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၇
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််�

လူူမျိုး�း��များ��းသည််

အကျုံးး���ဝင််လိုု�က််နာာရမည့််�

နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််�

အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ ဥပဒေ�ေအရ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ ရယူူ ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

ပြ�ည််တွွင်းး�

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ကလေး�း�သူူငယ််များ��း၏ အထူးး�တလည်် ထိိခိုု�က််လွွယ််မှုုနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စွွမ်းး�ရည်် မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းအတွွက််

ပညာာရေး�း၏ အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအားး� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််

အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ အန္တတရာာယ််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ကလေး�း�သူူငယ််၏ ပညာာသင််ကြား�း�ရေး�းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သော�ာ၊

သို့့��မဟုုတ်် ကလေး�း�သူူငယ််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ၊ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ၊ ကိုု�ယ််ကျျင့််�ဆိုု�င််ရာာ
သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအားး� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သော�ာ မည််သည့််�အလုုပ််ကိုု�မဆိုု� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မှှ အကာာအကွွယ််ပေး�း
ရန််အလို့့��ငှာာ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ သီးး�ခြား��းအစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််
လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

၃။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် အလုုပ််လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�၊ အလုုပ််ခန့််�အပ််ခံံရခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ခလစာာရရှိိ�ခြ�င်းး�

တို့့��အပြ�င်် အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် မည််သည့််�နည်းး�ဖြ�င့််�မဆိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၈
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

များ��းမှှတစ််ဆင့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�

ယန္တတရား�းများ��းကိုု�လည်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး� တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၁၉
	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သည့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််

ရေး�း အစီီအမံံများ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မဆော��ာင််ရွွက််မီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� သဘော�ာ�ရိုးး��ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၀
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ စနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အသက််မွေး�း�
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ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရပ််တည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ခွွင့််�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�နှှင့််� အခြား��း စီးး�ပွား��းရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။
၂။ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရပ််တည််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းခံံရသည့််� ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မျှှတသော�ာ� ကုုစား�းခြ�င်းး�ကိုု� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၁
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ပညာာရေး�း၊ အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိရေး���း�၊ သက််မွေး�း�ပညာာ သင််ကြား�း�ရေး�းနှှင့််� မွွမ်းး�မံံရေး�း၊

အိိမ််ရာာတည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ သော�ာက််သုံးး��ရေ�နှှင့််� မိိလ္လာာ�စနစ််၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�း နယ််ပယ််များ��းအပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မြှ�ှင့််�တင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
ကင်းး�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအရပ််ရပ််ကိုု� ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မြှ�ှင့််�တင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� စဉ််ဆက််မပြ�တ်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း၊ လိုု�အပ််ပါါက

သီးး�ခြား��း အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ လူူငယ််များ��း၊

ကလေး�း�သူူငယ််များ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� အထူးး�ဂရုုပြု�ု လိုု�က််နာာဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၂
၁။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��း၊ အမျိုး�း��သမီးး�

များ��း၊ လူူငယ််များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� အထူးး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� အထူးး�ဂရုုပြု�ု

လိုု�က််နာာဖြေ�ေရှှင်းး�ရမည််။

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� ကလေး�း�သူူငယ််များ��းသည်် နည်းး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု ခံံ

ရခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််စေ�ရေး�းအတွွက်် အပြ�ည့််�အဝ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််နှှင့််� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၃
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဖော်�်�ဆော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရန်် ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစများ��းနှှင့််�

မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ကာာ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဌာာနေ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��

အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အိိမ််ရာာတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား��း စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််များ��းကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် တက််ကြွ�စွာာ� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအစီီ

အစဉ််များ��းကိုု� သတ််မှှတ််အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၄
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အရေး�း�ကြီး�း� ဆေး�းဘက််ဝင််ပင််များ��း၊ တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းနှှင့််� တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�

များ��းအားး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာတိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏

ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အလေ့�့�အထများ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည််

လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး�
ရှိိ�သည််။

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည်် ရနိုု�င််စွွမ်းး�သည့််� အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာ

ရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး� တိုးး��တက််မှုုအဆင့််�ဆင့််�
ဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရေး�းကိုု� ရှေး�း�ရှုု၍ လိုု�အပ််သော�ာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၅
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ချျ

ရယူူကာာ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း၊ ရေ�ပြ�င််များ��းနှှင့််� ကမ်းး�ရိုးး��တမ်းး� ပင််လယ််ပြ�င််များ��းနှှင့််� အခြား��းသယံံဇာာတများ��း

နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��အကြား�း�ရှိိ� တစ််မူူကွဲဲ�သော�ာ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််

ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဤအချျက််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ��းအတွွက်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရမည့််� တာာဝန််များ��းကိုု�လည်းး� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�
ရှိိ�သည််။
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အပိုု�ဒ်် ၂၆
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ၊

အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အသုံးး��ချျခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ရယူူခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း၊ သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ၊

အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််� ရယူူခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�၊ အသုံးး��ချျခွွင့််�၊ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခွွင့််�နှှင့််�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။

၃။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤမြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းအားး� ဥပဒေ�ေအရ တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ကာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရမည််။ ဤသို့့��အသိိအမှှတ််ပြု�ုရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�

များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုုရှိိ�စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၇
	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဥပဒေ�ေများ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့််� မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစနစ််များ��းကိုု� အပြ�ည့််�အဝ အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ၎င်းး�တို့့�� ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဖြ�င့််�

အခြေ�ေ�ချျအသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ရန််နှှင့််� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််အတွွက်် မျှှတပြီး�း� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််ကာာ ဘက််လိုု�က််မှုုကင်းး�သော�ာ အားး�လုံးး��လက််လှှမ်းး�မီီ၍ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာ

သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််

အထည််ဖော်�်� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၈
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာအရ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းနည်းး�ဟန််ဖြ�င့််� အခြေ�ေ�ချျ

အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��ထံံ ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််သော�ာ

သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး� မပြု�ုဘဲဲ သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊ ယူူဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�
ခြ�င်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခံံစား�းခဲ့့�ရပါါက အဆိုု�ပါါတို့့��ကိုု� ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််ပေး�းအပ််ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက သင့််�တင့််�
လျော�ာ�က််ပတ််ပြီး�း� သာာတူူညီီမျှှရှိသော����ာ နစ််နာာကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။	သက််ဆိုု�င််ရာာလူူမျိုး�း��များ��းက လွွတ််လပ််သော�ာစိိတ််ဆန္ဒဒဖြ�င့််� သဘော�ာ�တူူညီီခြ�င်းး�မှှအပ နစ််နာာကြေး��းပေး�းရာာတွွင်် အရည််

အသွေး�း��၊ အရွွယ််အစား�းနှှင့််� ဥပဒေ�ေသတ််မှှတ််ချျက်် အဆင့််�အတန်းး�တူူညီီသော�ာ မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� သယံံဇာာတများ��း

ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နစ််နာာကြေး��းပေး�းအပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသင့််�လျော်�်��သော�ာ ပြ�န််လည််ကုုစား�းပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရ

မည််။

အပိုု�ဒ်် ၂၉
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််�

သယံံဇာာတများ��း၏ ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည််

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဆိုု�ပါါ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပေး�းရေး�း အစီီ
အစဉ််များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ကာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုကင်းး�စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံ ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င််

ရယူူခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� ထိိခိုု�က််အန္တတရာာယ်် ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော�ာ အရာာပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�
သိုု�လှော�ာ�င််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရန််အလို့့��ငှာာ� ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

၃။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ထိုု�သို့့�သော�ာအရာာများ��းကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာခဲ့့�ရသည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကျျန်းး�မာာ

ရေး�းအတွွက်် ကြ�ည့််�ရှုုပေး�းခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််ကျျန်းး�မာာလာာအော�ာင်် ကုုသပေး�း�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း

ကိုု� ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုကိုု� ခံံစား�းခဲ့့�ရသည့််� လူူမျိုး�း��များ��း ရေး�းဆွဲဲ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််�အတိုု�င်းး� ထိရော��ာ�က််သေ�ချာ�ာစွာာ� ရရှိစေ���ေရန််

လိုု�အပ််သလိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၀
၁။	သင့််�လျော်�်��သည့််� ပြ�ည််သူူလူူထုုအကျိုးး���ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််တစ််စုံံ�တစ််ရာာမရှိိ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
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လူူမျိုး�း��များ��း၏ လွွတ််လပ််စွာာ� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�ဘဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းအတွွင်းး� စစ််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� မပြု�ုရ။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း အတွွင်းး� စစ််ရေး�း

လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မပြု�ုမီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ကိုု�

အထူးး�သဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� သင့််�လျော်�်��သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့််� ဆော�ာင််
ရွွက််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၁
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် လူ့့�စွွမ်းး�အားး�နှှင့််� မျိုး�း��ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ မျိုး�း��စေ့�့များ��း၊ ဆေး�းဝါးး�များ��း၊ သစ််ပင််

ပန်းး�မန်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း၏ ဂုုဏ််သတ္တိိ�များ��းဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတများ��း၊ နှုုတ််ပြော��ာ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ စာာပေ�များ��း၊ ဒီီဇိုု�င်းး�
များ��း၊ အားး�ကစား�းနည်းး�များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာ ကစား�းနည်းး�များ��း၊ မျျက််မြ�င််ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုနှှင့််� ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျျ ဖျော်�်��ဖြေ�ေမှုုဆိုု�င််ရာာ အနုုပညာာ

လက််ရာာများ��း အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေ�အနှှစ််၊ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ၊ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသ ဖော်�်�ကျူးး��မှုု

များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သိိပ္ပံံ�ဆိုု�င််ရာာ၊ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖန််တီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊

ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အဆိုု�ပါါ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အမွေ�ေ�အနှှစ််၊ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုဝိသေ��ေသ ဖော်�်�ကျူးး��မှုုများ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ ဉာာဏပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု
အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ကာာ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�

ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

အတွွက်် ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ကာာ ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၂
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��းနှှင့််� အခြား��း သယံံဇာာတများ��းကိုု�

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် အသုံးး��ချျရန််အတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််
ကာာ ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေများ��း သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််နက််နယ််မြေ�ေများ��း အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုု

ရှိိ�သည့််�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� တွွင်းး�ထွွက််ပစ္စစည်းး�၊ ရေ� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��း သယံံဇာာတများ��းအားး� ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တူးး�

ဖော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆက််နွှှယ််နေ�သည့််� မည််သည့််�စီီမံံချျက််ကိုု�မဆိုု� အတည််မပြု�ုမီီ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းထံံမှှ
အကြော��ာ�င်းး�ချျင်းး�ရာာကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််၍ လွွတ််လပ််သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� တော�ာင်းး�ခံံရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းမှှတစ််ဆင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

၃။	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ထိုု�သို့့�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက်် သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သည့််� ပြ�န််လည််ကုုစား�းခြ�င်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ထိရော��ာ�က််သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ပေး�းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ၊
စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ထိိခိုု�က််နစ််နာာမှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန််အတွွက်် သင့််�လျော်�်��
သော�ာ အစီီအမံံများ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၃
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််စုုဝင််ဖြ�စ််မှုုကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ဓလေ့�့�

ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��းနှှင့််�အညီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဤသို့့�� ဆုံးး��ဖြ�တ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအတွွင်းး�၌ နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�အပေါ်�်� ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိစေ���ေရ။

၂။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��ဝင်် ဖြ�စ််မှုုတို့့�ကိုု� ၎င်းး�

တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််�အညီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၄
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းနှှင့််� တစ််မူူကွဲဲ�သော�ာ ဓလေ့�့�

ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ယန္တတရား�းများ��း၊ အလေ့�့�အထများ��း၊ ထို့့��အပြ�င််

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််များ��း သို့့��မဟုုတ်် ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း တည််ရှိိ�ပါါက ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ပါါ နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း� စံံသတ််မှှတ််ချျက််
များ��းနှှင့််�အညီီ မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�၊ ဖန််တီးး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။
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အပိုု�ဒ်် ၃၅
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွင်းး�ရှိိ� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ အသိုု�က််အဝန်းး�အပေါ်�်�

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရမည့််� တာာဝန််များ��းကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််သတ််မှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၆
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာနယ််စပ််များ��းဖြ�င့််� ပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�

တို့့��အချျင်းး�ချျင်းး�အပြ�င်် နယ််စပ််တစ််ဘက််ခြား��းရှိိ� အခြား��းလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််�ပါါ ဝိိညာာဉ််ရေး�းရာာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းအတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း အပါါအဝင်် ဆက််သွွယ််မှုုများ��း၊ ဆက််ဆံံရေး�းများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�၍ ဖန််တီးး� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။ ဤအခွွင့််�အရေး�း�အားး� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန််နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေရန််အလို့့��ငှာာ�

နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််၍ ထိရော��ာ�က််သည့််� အစီီအမံံ
များ��း ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၇
၁။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဆက််ခံံသူူများ��းနှှင့််� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� စာာချုု�ပ််

စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��း အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ လိုု�က််နာာခြ�င်းး�

နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��း အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာစေ�ရန််လည်းး� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

၂။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ မည််သည့််�အချျက််ကိုု�မျှှ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��း၊ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့််� အခြား��း အပြု�ုသဘော�ာ�

ဆော�ာင်် စီီမံံထားး�ရှိိ�ချျက််များ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ယုုတ််လျော့�့��စေ�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

အပိုု�ဒ်် ၃၈
	နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည််

ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ကိုု�

လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရေး�းအတွွက််

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အစီီအမံံများ��းအပါါအဝင်် သင့််�လျော်�်��လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ အစီီအမံံများ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ကာာ

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််၍ ချျမှှတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၃၉
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�အတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း

ထံံမှှ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အကူူများ��းကိုု� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှှ

တစ််ဆင့််�လည်းး� ရယူူခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််။

အပိုု�ဒ်် ၄၀
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပဋိိပက္ခခများ��း၊ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��း

ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာပါါက ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် သင့််�တင့််�လျော�ာ�က််ပတ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ချျပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ထို့့��အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ တစ််ဦးးနှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ထိိပါးး�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး�လုံးး��အတွွက်် ထိရော��ာ�က််

သော�ာ ပြ�န််လည််ကုုစား�းမှုုများ��းကိုု� ရရှိိ� ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�လည်းး�ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း၊ စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း၊ ဥပဒေ�ေစနစ််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု�

အပြ�ည့််�အဝ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၄၁
	ကုုလသမဂ္ဂဂတွွင််ပါါဝင််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အထူးး�ဌာာနများ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရများ��းအပြ�န််အလှှန်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရေး�းအတွွက််
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ကူူညီီရန််အလို့့��ငှာာ� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အကူူပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိသော����ာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း၌ ၎င်းး�တို့့�� မပျျက််မကွွက်် ပါါဝင််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရမည််။
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အပိုု�ဒ်် ၄၂
	ကုုလသမဂ္ဂဂ၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းဆိုု�င််ရာာ အမြဲ�ဲတမ်းး�ဖိုု�ရမ်် အပါါအဝင်် ၎င်းး�၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံ

အဆင့််�အဖွဲ့့��အစည်းး�အပါါအဝင်် ၎င်းး�၏ အထူးး�ဌာာနများ��း၊ နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��းသည်် ဤ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာခြ�င်းး�၊ အပြ�ည့််�အဝ လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မှုုကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�၏ ထိရော��ာ�က််မှုုအားး� နော�ာက််
ဆက််တွဲဲ� လေ့�့လာာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၄၃
ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််မှုု၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််� ကာာယစိိတ္တတသုုခတို့့��အတွွက်် အနိိမ့််�ဆုံးး�� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��း ဖြ�စ််စေ�ရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၄၄
ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�များ��း အားး�လုံးး��ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း တန်းး�တူူညီီမျှှခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ရှိစေ���ေရမည််။

အပိုု�ဒ်် ၄၅
ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ မည််သည့််�အချျက််ကိုု�မျှှ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ယခုုပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် အနာာ

ဂတ််၌ ပိုု�င််ဆိုု�င််နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ယုုတ််လျော့�့��စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

အပိုု�ဒ်် ၄၆
၁။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ မည််သည့််�အချျက််ကိုု�မျှှ မည််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၊ လူူမျိုး�း��၊ အစုုအဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််မဆိုု�

ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိညာာဉ််စာာချုု�ပ််နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု တစ််ရပ််ရပ််တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� သွွယ််ဝိုု�က််ပေး�းအပ််သည််ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာပိုု�င််ပြီး�း� သီးး�ခြား��း

လွွတ််လပ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း၏ နယ််မြေ�ေဆိုု�င််ရာာ စုုစည်းး� တည််ရှိိ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုကိုု� အလုံးး��စုံံ�

ဖြ�စ််စေ� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််စေ� ဖျျက််ဆီးး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည့််� မည််သည့််�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု�မဆိုု� ခွွင့််�
ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အားး�ပေး�း တိုု�က််တွွန်းး�ခြ�င်းး�ဟုု အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။

၂။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် လူူအားး�လုံးး��၏ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း နှှင့််� အခြေ�ေ�ခံံလွွတ််လပ််

ခွွင့််�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရမည််။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�ပါါ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�
ဆိုု�င််ရာာ ဝတ္တတရား�းများ��းနှှင့််�အညီီ ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု�သာာ လိုု�က််နာာစေ�ရမည််။ ထိုု�သို့့�
ကန့််�သတ််ချျက််များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� မပါါရှိစေ���ေရဘဲဲ အခြား��းသူူများ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််� လွွတ််လပ််

ခွွင့််�များ��းအားး� အပြ�ည့််�အဝ အသိိအမှှတ််ပြု�ု လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် တရား�းမျှှတပြီး�း�
ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုု အရှိိ�ဆုံးး��သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ပြ�ည့််�မီီနိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက်် သီးး�သန့််�အတွွက််သာာ ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ပြု�ုရ

မည််။

၃။ ဤကြေ��ညာာစာာတမ်းး�တွွင်် ပါါရှိိ�သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရာာတွွင်် တရား�းမျှှတမှုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

များ��းအားး� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု၊ တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး� ကင်းး�စင််မှုု၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� သဘော�ာ�ရိုးး��ဆန္ဒဒ
ဖြ�င့််� ဆက််ဆံံမှုု အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ရမည််။
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ၃။ မေး�းခွွန်းး�စာာရင်းး�
၁။

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံသားး�အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဝိသေ��ေသ သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�အားး� ကာာကွွယ််

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��း ဝိသေ��ေသပြု�ု
ခြ�င်းး� (သို့့��) အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� (သို့့��) သတ််မှှတ််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အားး� ယဉ််ကျေး�း�မှုုစုံံ�၊ လူူမျိုး�း��စုံံ�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စုံံ� စုုပေါ�ါင်းး�

နေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဟုု အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုနှှင့််� အားး�လုံးး��ပါါဝင််
မှုုဆိုု�င််ရာာ စံံတန််ဖိုးး��များ��းကိုု� အခြား��းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််� ရှိကြော�����ာင်းး�

အသေ�ေအချာ�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အဖြ�စ်် ခံံယူူခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််ခွွင့််�
အပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိကြော�����ာင်းး� အာာမခံံချျက်် ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။

၂။

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ခံံစား�းရပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု တိုု�က််ဖျျက််ပိုု�င််ခွွင့််�

၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှဖြ�စ််မှုုကိုု� အာာမခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��း

ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ကိုု� တားး�မြ�စ််ပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါလျှှင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

သို့့��မဟုုတ်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသသည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�မပြု�ုပိုု�င််သည့််� အချျက််များ��းတွွင််
ပါါဝင််ကြော��ာင်းး�ကိုု�ပါါ အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။
၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် စစ််မှှန််သော�ာ တန်းး�တူူညီီမျှှ
မှုုရရှိိ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� အထူးး�အစီီအမံံများ��းကိုု� ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါ
သလားး�။

၃။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််များ��း

၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံသားး�

အားး�လုံးး��အတွွက်် အာာမခံံထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��းနေ�ရာာ၌ အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ
ထပ််ဆော�ာင်းး�ပေး�းအပ််သည့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။

၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ကိုု� အခြား��း
သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုတ််မြ�စ််အဖြ�စ််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။

၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုပါါသလားး�။ သို့့��ဆိုု�ပါါ
လျှှင်် ယင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုသည်် ယေ�ဘုုယျျ ဖြ�စ််ပါါသလားး� သို့့��မဟုုတ်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် သီးး�သန့််� ဖြ�စ််ပါါသလားး�။

၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အခြား��း အဘက််ဘက််မှှ ထိိခိုု�က််လွွယ်် အုုပ််စုု
များ��းအတွွက်် အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုများ��းနှှင့််�တကွွ ဥပဒေ�ေရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွွင်် တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု

အပါါအဝင်် အခြေ�ေ�ခံံ နိုု�င််ငံံသားး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��

များ��း၏ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းနှှင့့်� မည််ကဲ့့�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကျျင့််�သုံးး��သင့့်�ကြော��ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။
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ရှိိ�/မရှိိ�

၄။

ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််� - သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�

၁၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�တို့့�အကြား�း�

သမိုု�င်းး�ဝင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််နှှင့််� အနာာဂတ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�မည့််� သဘော�ာ�တူူညီီ
ချျက််များ��း (သို့့��) စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ဘိုးး��စဉ််ဘော�ာင််ဆက််
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာ (ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�) ၏ အသိိသက််သေ�များ��းအဖြ�စ်် လေး�းစား�း
လိုု�က််နာာခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

၁၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့််�နှှင့််�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ နယ််မြေ�ေဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အခြား��း အခွွင့််�အရေး�း�တို့့��ကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုထားး�ပါါ
သလားး�။

၁၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ နယ််မြေ�ေများ��းတွွင််

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�
ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြီး�း� ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််� ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။

၅။

ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�

၁၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� တရား�းဝင််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�းပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့့်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ တစ််ဆင့့်�

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� အထူးး� အတိုု�င််ပင််ခံံ
ယန္တတရား�းတစ််ရပ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခွွင့့်�ကိုု�
အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသလားး�။
၁၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� (အထူးး�သဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတော်�်� ဥပဒေ�ေပြု�ု လွှှတ််တော်�်�တွွင််)

မပျျက််မကွွက်် ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�တစ််ရပ််ကိုု�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။
၁၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

၁၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသလားး�။

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််မှုုရှိစေ���ေရန်် အာာမခံံခြ�င်းး�၊ (အထူးး�သဖြ�င့််� တရား�းလွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ်် သို့့��မဟုုတ််

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��များ��းတွွင််) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပါါဝင််မှုု ရှိစေ���ေ
ဖို့့��ရာာအတွွက်် တရား�းသူူကြီး�း� ခန့််�အပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
ရှိိ�ပါါသလားး�။
၁၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�ရာာထူးး�များ��း၊ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းနှှင့််� တပ််မတော်��်�တို့့�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ပါါဝင််လာာအော�ာင်် စည်းး�ရုံးး��ခြ�င်းး�၊

ခန့််�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အာာမခံံချျက််ပေး�းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�း
ခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�ပါါသလားး�။
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၆။

မြေ�ေယာာ၊ နယ််မြေ�ေနှှင့််� သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

၁၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဘိုးး��ဘွားး��ပိုု�င်် မြေ�ေယာာများ��းနှှင့််� နယ််မြေ�ေများ��းအားး� စုုပေါ�ါင်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�
ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းထံံမှှ မြေ�ေကိုု� အတင်းး� အဓမ္မမ

သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် ကြီး�း�လေး�းသော�ာ ပြ�စ််ဒဏ််များ��း သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေအကြား�း�မှှ အထူးး�ဆက််နွှှယ််မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါ
သလားး�။
၁၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� မြေ�ေများ��းနှှင့််� ပိုု�င််နက််
များ��း အတွွင်းး�/အပေါ်�်�/အော�ာက်် ရှိိ� သဘာာဝသယံံဇာာတများ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အထူးး�
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ မြေ�ေပေါ်�်မှှ သဘာာဝသယံံဇာာတဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��နှှင့််�
အကျိုးး���အမြ�တ်် မျှဝေ��ေခံံစား�းခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသလားး�။

၂၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပိုု�င်် မြေ�ေများ��း၊ ပိုု�င််နက််များ��း၊ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့််�

သယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��း

မူူဝါါဒများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မပြု�ုမီီ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအားး� စေ�တနာာ

မှှန််ဖြ�င့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�ပြု�ုရန်် သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��အားး� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့််� လွွတ််လပ််
သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�အမြ�င်် ရယူူခြ�င်းး� (FPIC) လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််
ထားး�ပါါသလားး�။
၇။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� လူူမှုုစီးး�ပွား��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

၂၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ဆိုု�င််ရာာ ဝိသေ��ေသများ��းနှှင့််� အလေ့�့�အထများ��းအားး� ဆက််လက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��အော�ာင််

ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�တို့့�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််�အပြ�င်် ယင်းး�တို့့��အားး� အခြား��းသူူများ��းကပါါ လေး�းစား�းကြ�
စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းပါါသလားး�။
၂၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့််� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ

၂၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းအတွွက်် မိိခင််ဘာာသာာစကားး�

ဆက််စပ််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။

အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�� ဓလေ့�့�နှှင့််� လျော်�်��ညီီသော�ာ ပညာာရေး�း ရရှိိ�ခံံစား�းပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါ
သလားး�။

၂၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အစုုအဖွဲ့့��များ��း၏ အခြေ�ေ�ခံံ လုုပ််ငန်းး�များ��း (ရိုးး��ရာာ
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ��း) အားး� ဆက််လက်် ကျျင့််�သုံးး��ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အကာာအကွွယ််
ပေး�းပါါသလားး�။

၂၅

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းများ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအားး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
အပါါအဝင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�
အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသလားး�။

၂၆

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ အသိိပညာာနှှင့််� ရိုးး��ရာာ ဓလေ့�့�
ဆိုု�င််ရာာ ဖော်�်�ထုုတ််ဖန််တီးး�မှုုများ��းအပေါ်�်� ဉာာဏပစ္စစည်းး�မူူပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသလားး�။
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၈။

ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််

၂၇

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�း

ပေး�းခြ�င်းး�

ရန််နှှင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကော်�်�မရှှင််၊ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းသော�ာ အထူးး� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
၂၈

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အလွှာာ�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�

တည််ဆော�ာက််ပုံံ�၌ မည််သည့််� အစိုးး��ရအဆင့််�(များ��း)သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏

အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�
ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အဓိိကတာာဝန််ရှိကြော�����ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�။
၂၉

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��း၏ တရား�းရုံးး��တော်�်�သို့့� လျှော�ာ�က််လှဲဲ�

ပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ကျျယ််ပြ�န့််�မှုုနှှင့််� လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုုရှိိ�သည့််�
“တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ပိုု�င််ခွွင့််�” စည်းး�မျျဉ်းး�များ��း ထည့််�သွွင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ပါါသလားး�။

၃၀

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ငှား��းရမ်းး�ရန်် မတတ််စွွမ်းး�နိုု�င််
သည့််� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းနှှင့််� အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် ဥပဒေ�ေအကျိုးး���ဆော�ာင််ခ စိုု�က််ထုုတ််ပေး�းရန်် အာာမခံံ
ချျက်် ရှိိ�ပါါသလားး�။

၃၁

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအားး� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

ခွွင့််�ပြု�ုချျက််ပေး�းနိုု�င််သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�

ထားး�ကာာ အဆိုု�ပါါကန့််�သတ််ချျက််များ��းအားး� တရား�းရုံးး��တော်�်�၌ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိစေ���ေရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါ
သလားး�။
၃၂

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�စာာချုု�ပ််များ��းအားး� နိုု�င််ငံံတော်�်�က

သဘော�ာ�တူူလက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက်် အလိုု�အလျော��ာ�က်် အသက််ဝင််သည််ဟုု

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသလားး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််တွွင်းး�၌ သီးး�ခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
ရန်် လိုု�အပ််ပါါသလားး�။
၃၃

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် ပြ�ည််ပဥပဒေ�ေများ��းအားး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် ခွွင့််�ပြု�ုခြ�င်းး�
(သို့့��) အားး�ပေး�းခြ�င်းး� (သို့့��) လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။

၃၄

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် တရား�းရုံးး��တော်�်�များ��းနှှင့််� အခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� လူ့့�

အခွွင့််�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းအားး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု� ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�ေကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရန်် အားး�ပေး�းခြ�င်းး� (သို့့��) လိုု�အပ််သည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ရှိိ�ပါါသလားး�။
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ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုသူူအကြော��ာင်းး�
Amanda Cats-Baril သည်် International IDEA ၏ အာာရှှနှှင့််� ပဖိိစိိတ််ဒေ�သ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�အတွွက်် အကြီး�း�တန်းး�စီီမံံကိိန်းး�အရာာရှိိ� ဖြ�စ််သည််။ ဤတာာဝန််ဖြ�င့််� Cats-Baril သည်် နီီပေါ�ါ၊ မြ�န််မာာနှှင့််� ဖိိလစ််ပိုု�င််
နိုု�င််ငံံတို့့�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအပြ�င်် အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းအတွွက်် အစိုးး��ရများ��း၊

အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� International IDEA စီီမံံချျက််များ��းအတွွက်် နည်းး�ပညာာအထော��ာက််အကူူ ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အထော��ာက််အကူူပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။

Cats-Baril သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�၊ ပဋိိပက္ခခလွွန်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ စနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�
ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာထားး�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာရှေ့�့�နေ�ဖြ�စ််သည််။ သူူသည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း

နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအားး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကာာကွွယ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� အထူးး�အလေး�း�ထားး�ကာာ အကြီး�း�စား�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��

တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််� အစိုးး��ရ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ဤအချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လျျက််ရှိိ�သည််။
Cats-Baril သည်် NYU ဥပဒေ�ေကျော�ာ�င်းး�မှှ ဘွဲ့့��ရအော��ာင််မြ�င််ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��း၏ အရေး�း�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပါါဝင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ကူူသော�ာ Arthur

Helton Fellow အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�စဉ််မှှစ၍ သူူသည်် UNDP၊ ICJ၊ ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််နှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအတွွက်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းအဖွဲ့့��တို့့�� အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အတွွက်် အာာရှှတခွွင််၌ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ သုံးး��သပ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� စီီမံံကိိန်းး�ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။

International IDEA နှှင့််� လက််မတွဲဲ�မီီ Cats-Baril သည်် USAID/နီီပေါ�ါ အတွွက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အထူးး�

ပညာာရှှင််အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေလျှော့�့��ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု စီီမံံချျက််များ��း

ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််စီီမံံခဲ့့�ကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��း၊ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတမှုုနှှင့််�
ပဋိိပက္ခခအားး� ထည့််�သွွင်းး�တွွက််ချျက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် အမေ�ေရိိကန််အစိုးး��ရ အကြံ�ံပေး�းအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူခဲ့့�သည််။
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သရုုပ််ဖော်�်�ပုံံ�ရေး�းဆွဲဲ�သူူအကြော��ာင်းး�
Sarrita King သည်် တော�ာင််ဩစတေး��းလျျ၊ အာာဒီီလိိတ််တွွင်် မွေး�း�ဖွား��းပြီး�း� အရှိိ�န််အဝါါ ကြီး�း�မား�းလှှစွာာ�သော�ာ ကွွယ််လွွန််သူူ ဌာာန

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အနုုပညာာရှှင်် William King Jungala ၏ သမီးး�ဖြ�စ််သည််။ အနုုပညာာပုံံ�စံံများ��း၊ အတွေး�း��အခေါ်�်�များ��းနှှင့််� ပုံံ�ဖြ�င့််�ဇာာတ််

ကြော��ာင်းး�ပြော��ာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ရော�ာနှော�ာ�ပေါ�ါင်းး�စပ်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် သူူဖန််တီးး�သော�ာ အနုုပညာာလက််ရာာများ��း၏ ထူးး�ခြား��းလက္ခခဏာာရပ််

ဖြ�စ််လာာပြီး�း� ချီးး��မွွမ်းး�မှုုများ��းနှှင့််� ကမ္ဘာာ�တဝန်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ကျွွန််မရဲ့့� အနုုပညာာလက််ရာာတွေ�ေမှာာ� လူူတိုု�င်းး�က ကိုု�ယ််နဲ့့�သက််ဆိုု�င််တယ််လို့့�� ခံံစား�းနိုု�င််တဲ့့� အတွေး�း��တွေ�ေ၊ ဘဝရဲ့့� အစိိတ််

အပိုု�င်းး�တွေ�ေကိုု� ဖမ်းး�ဆုုပ််ခြ�ယ််သဖို့့�� ကြိုး�း��စား�းတာာပါါ။ ဒီီတော့�့� ကြ�ည့််�တဲ့့�သူူအနေ�ေနဲ့့� ကြ�ည့််�နေ�တဲ့့� လက််ရာာကိုု� စိိမ့််�ဝင််ခံံစား�းနိုု�င််
ပြီး�း� ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��တို့့��ရဲ့့� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ဖို့့� ကူူညီီပေး�းနိုု�င််တာာပေါ့�့�။

(Sarrita King)

ခက််ခဲဲကြ�မ်းး�တမ်းး�သော�ာ မြော��ာက််ပိုု�င်းး�နယ််မြေ�ေတွွင်် အရွွယ််ရော�ာက််ကြီး�း�ပြ�င်းး�လာာခဲ့့�သည့််� Sarrita သည်် သူူ၏ လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််သော�ာ ဂူူရင််ဂျီီ�

မျိုး�း��နွွယ််စုု၏ ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င််မှုုခံံယူူချျက််အပေါ်�်� နီးး�စပ််ခဲ့့�ပြီး�း� အစဉ််မပြ�တ်် ရုုန်းး�ရင်းး�ဆန််ခတ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည့််� နိုု�င််ငံံကြီး�း�၏ ဆင်းး�ရဲဲ
ဒုုက္ခခများ��း၊ မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��းနှှင့််� အလှှတရား�းကိုု� နေ့�့စဉ််ကြုံ�ံ�တွေ့�့� ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ အသက်် ၁၆ နှှစ််တွွင်် စတင််၍ ပန်းး�ချီီ�ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�

သည််။ သဲဲတော�ာင််ကုုန်းး�များ��း၊ လျှှပ််ပန်းး�နွွယ််များ��း၊ အာာကာာသ၊ ဦးးတည််ရာာ၊ ဒြ�ပ််ထုု၊ မိုးး��သည်းး�၊ မီးး�လျှံံ�၊ မြ�စ််ခြေ�ေသဲဲ စသည််ဖြ�င့််� အနုုပညာာ

အာာရုံံ� သက််ဝင််ခံံစား�းနိုု�င််သည့််� အရာာရာာတိုု�င်းး�ကိုု� ပန်းး�ချီီ�ခြ�ယ််မှုုန်းး�ခဲ့့�သည််။ မျျက််မြ�င််အာာရုံံ�ကိုု� ဖမ်းး�စား�းချုု�ပ််ကိုု�င််နိုု�င််သော�ာ ဩစတေး��း

လျျ၏ ဤ အမှှတ််အသားး�များ��းအားး� ပန်းး�ချီီ�ကင်းး�ဗတ််စပေါ်�်�သို့့�� ဆွဲဲ�ယူူဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�သည်် Sarrita ရင််ဆိုု�င််ကာာ အပြ�တ််အသတ်် အနိုု�င််ယူူ

နိုု�င််ခဲ့့�သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််သည််။

ကျော်�်��ကြား�း�သော�ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အနုုပညာာရှှင်် William King ၏ သမီးး�များ��းဖြ�စ််ကြ�သည့််� Sarrita နှှင့််� သူူ၏ ညီီမတို့့�သည််

သာာမန််အဖြ�စ််ဆုံးး��သော�ာ အရာာများ��းကိုု�ပင်် လျျစ််လျူူ�ရှုုခြ�င်းး�ငှာာ� မစွွမ်းး�သာာသည့််� စိုု�လွွင််တော�ာက််ကြွ�သော�ာ အရှိိ�တရား�းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းနိုု�င််သည့််� အနုုပညာာအမြ�င််ကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�သည််။ Sarrita အားး� သူူ၏ ဖခင််အကြော��ာ�င်းး� မေး�းမြ�န်းး�သော�ာအခါါ ‘သူ့့�ရဲ့့� ပွွင့််�လင်းး�

မှုု၊ ဘဝအတွေး�း��အမြ�င််နဲ့့� ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�ပြော��ာပုံံ�တွေကြော���ာ��င့််� ကျွွန််မတို့့�� နှှစ််ယော�ာက််စလုံးး��က သူ့့�ခြေ�ေရာာနင်းး�ပြီး�း� သူ့့�ရဲ့့�ခံံယူူချျက််အမွေ�ေ�ကိုု�
အနုုပညာာနဲ့့� ဆက််ပြီး�း�သယ််ဆော�ာင််သွားး��ဖို့့�� ဖြ�စ််လာာခဲ့့�တာာပါါ’ ဟုု မှှတ််ချျက််ပေး�းဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�သည််။

Sarrita သည်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� အနုုပညာာရှှင််အဖြ�စ်် ခံံယူူနေ�ထိုု�င််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� အတိိတ််တွွင််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ��း နှှင့််� နည်းး�စနစ််

များ��းကိုု� လက််ရှိခေ���ေတ််၌ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�စနစ််များ��းနှှင့််� ရော�ာနှော�ာ�ပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ ခေ�တ််ကာာလ မျိုး�း��ဆက််အားး�လုံးး�� ခံံစား�းမွေ့�့�လျော်�်��

နိုု�င််မည့််� အနာာဂတ််ဟန််တစ််ရပ််ကိုု� ဖန််တီးး�လျျက််ရှိိ�သည််။ ‘အစက််ချရေး��း�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�’ သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အနုုပညာာရှှင််များ��း ရှေး�း�
ယခင််ကတည်းး�က အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည့််� အစဉ််အလာာတစ််ရပ်် မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ဝန််ခံံခဲ့့�ပြီး�း� အခြား��းနည်းး�စနစ််များ��းနှှင့််� တွဲဲ�ဖက််အသုံးး��ပြု�ု

ကာာ ထိုု�သို့့�ပေါ�ါင်းး�စပ််လိုု�က််သည့််�အခါါတွွင်် သူူ၏ ခေ�တ််ပြို�ု�င််လက််ရာာသည်် ကြ�ည့််�ရှုုသူူအားး� ဆွဲဲ�ခေါ်�်သွားး��နိုု�င််သည့််� ခံံစား�းချျက််တစ််ရပ််
ကိုု� ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�သည််။

သူူ၏ အနုုပညာာဟန််သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဟန််ဖြ�စ််ကာာ ဩစတေး��းလျျတွွင််သာာမက ကမ္ဘာာ�တဝန်းး� ဥရော�ာပ၊ ကနေ�ေဒါါနှှင့််� အခြား��းနေ�ရာာများ��း
တွွင််ပါါ ချီးး��မွွမ်းး�လက််ခုုပ််သံံများ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သည််။

ကြွ�ယ််ဝများ��းပြား�း�သော�ာ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အနုုပညာာရှှင််များ��း၏ နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ခေ�တ််ပြို�ု�င်် အမြ�င််ခံံယူူ
ချျက််များ��း၊ နည်းး�စနစ််သစ််များ��းဖြ�င့််� ရော�ာနှော�ာ�ပေါ�ါင်းး�စပ််ပြီး�း�နော�ာက်် Sarrita သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အနုုပညာာဟန််သစ််တစ််ရပ််ကိုု�
ဖန််တီးး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သူူသည်် အသစ််သော�ာအရာာများ��းအားး� ကမ်းး�လင့််�ကြို�ု�ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� ယခင််တည််ရှိိ�မှုုများ��းအပေါ်�်� သစ္စာာ�စော�ာင့််�ခြ�င်းး�ကိုု�

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန််ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အနုုပညာာသည်် အတိိတ််နှှင့််�သာာ သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ လက််ရှိိ�အခိုု�က််အတန့််�
နှှင့််� အနာာဂတ််တို့့��ကိုု�ပါါ ခြ�ယ််သဖော်�်��ပြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� လက််တွေ့�့�ပြ�သလျျက််ရှိိ�သည််။

မျိုး�း��ဆက််သစ််ဆိုု�တာာ ရှေ့�့�မျိုး�း��ဆက််တွေ�ေက ကိုု�ယ့််�ရှေ့�့�မှာာ�ချပေး��း�သွားး��တဲ့့�လမ်းး�ကိုု� ခံံယူူဆုုပ််ကိုု�င််ပြီး�း� ဆက််လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ဖို့့��

တာာဝန််ရှိိ�တယ််။ ကျွွန််မအနေ�ေနဲ့့� အနုုပညာာလက််ရာာတွေ�ေကိုု� ဖန််တီးး�ပြီး�း� ဝေ�မျှှဖို့့�� တွွန်းး�အားး�ပေး�းတဲ့့�အရာာကတော့�့�� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�

ကိုု� ကျွွန််မတို့့��ရဲ့့� ကြွ�ယ််ဝလှှတဲ့့� ဩစတေး��းလျျ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အမွေ�ေ�အနှှစ််တွေ�ေအကြော��ာ�င်းး� တွေ့�့�မြ�င််သိစေ��ေချျင််လို့့��ပါါပဲဲ။
(Sarrita King)
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International IDEA အကြော��ာင်းး�
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းရေး�း နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�� (International IDEA) သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကိုု� လူူသားး�

တို့့��၏ ဘုံံ�ရည််မှှန်းး�ချျက််နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�တွွင်် မြှ�ှင့််�တင််ရန််

ရည််မှှန်းး�ချျက််ချျကာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ အစိုးး��ရများ��း အပြ�န််အလှှန်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဤသို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ နိုု�င််ငံံရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��းနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အဆင့််�အသီးး�သီးး�၌
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ခိုု�င််မာာလာာစေ�ရန်် အားး�ဖြ�ည့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘေး�းဆီးး�ရန််ကာာခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််

ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ရူူပါါရုံံ�မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းနှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�

ယန္တတရား�းများ��းတွွင်် အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုုနှှင့််� တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ကာာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု� လူူသားး�အားး�လုံးး��

အတွွက်် ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည့််� ကမ္ဘာာ�လော�ာကတစ််ရပ််ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�၏ လုုပ််ငန်းး�များ�း�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�သည်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အဓိိကနယ််ပယ််သုံးး��ခုုကိုု� အလေး�း�ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� နယ််ပယ််များ��းအားး�လုံးး��တွွင်် ကျားး��-မ ရေး�းရာာနှှင့််�

အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််ပါါဝင််မှုု၊ ပဋိိပက္ခခအားး� ထည့််�သွွင်းး�တွွက််ချျက်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�နိုု�င််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု

ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� တစိုု�က််မတ််မတ်် ထည့််�သွွင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။

International IDEA သည်် ကမ္ဘာာ�တဝန်းး�နှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဆိုု�င််ရာာ ဦးးတည််လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းအားး� စိိတ််ဖြာ�ာ ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�မှုုများ��း

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျျ အလေ့�့�အထများ��းအပေါ်�်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာချျက်် အသိိပညာာများ��း ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နည်းး�ကျျ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် ချိိ�တ််ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့််� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သူူများ��းအားး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�
ပညာာအထော��ာက််အပံ့့� ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ နှှင့််� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လူူထုု

အကြား�း�ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ဆက််နွှှယ််သည့််� အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။

ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ နေေရာာများ�း�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ရုံးး��ချုု�ပ််မှာာ� စတော့��့�ဟုုမ်းး�မြို့�့��တွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� အာာဖရိိက၊ အာာရှှနှှင့််� ပစိိဖိိတ််၊ ဥရော�ာပ၊ လက််တင််အမေ�ေရိိက နှှင့််� ကာာရစ််ဘီီ

ယန််ဒေ�သတို့့��တွွင််လည်းး� ဒေ�သတွွင်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံတွွင်းး�ရုံးး��များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�လည််ပတ််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ International IDEA သည််
ကုုလသမဂ္ဂဂအတွွက်် အမြဲ�ဲတမ်းး�စော�ာင့််ကြ�ည့်
�
ပါ
�် ါဝင််သူူဖြ�စ််ပြီး�း� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့�� အစည်းး�ယန္တတရား�းများ��း၌လည်းး� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််သည််။
<https://www.idea.int>
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အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ဌာာနေ�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ရပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနည်းး�

သည်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ မွွမ်းး�မံံပြ�င်် ဆင််ချျက််
ကိုု� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�မြ�င််ဆင််ခြ�င််
ကာာ ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာနိုု�င််စေ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပေး�းပါါသည််။ မေး�းခွွန်းး�စဉ််များ��း၊ ရှှင်းး�ပြ�ချျက််တိုု�
များ��းနှှင့််� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ရှိိ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းမှှ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သာာဓကများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရေး�း နည်းး�လမ်းး�သည်် အသုံးး��ပြု�ုသူူများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�ကိုု�
ဖတ််ရှုုရာာ၌ လမ်းး�ညွှှန််ကူူညီီကာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�၏ အသုံးး��အနှုုန်းး�နှှင့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းကိုု� စနစ််တကျျ ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ၍ အဆိုု�ပါါပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာသားး�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� မည််မျှှခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနိုု�င််ရန််
လမ်းး�ခင်းး�ပေး�းသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ စံံတန််ဖိုးး��များ��းနှှင့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�တို့့��အပြ�င်် အနာာဂတ််အတွွက််
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