
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)



2 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပုိင္း(၁)

အပုိဒ္ ၁

၁။ ျပည္္သူအားလုံးတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရိွၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ နုိင္ငံ 
ေရးစနစ္ကုိ  မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာျပဌာန္းခြင့္ရွိၾကျပီး၊ မိမိတုိ႔စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ား တုိးတက္ဖံြံ႔ျဖဳိး 
ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၾကသည္။

၂။ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရရိွေရးကုိ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရလည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ 
ရာ စီးပြားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအား ထိခုိက္ျခင္းမရွိပါက ျပည္သူအားလုံးတြင္ မိမိတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ 
ပုိင္ဆုိင္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။

၃။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေသးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားနွင့္ ကုလသမဂၢအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ နယ္ပယ္မ်ားတုိ႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တာ၀န္ 
ယူထားၾကေသာ အစုိးရမ်ားအပါအ၀င္ ဤစာအုပ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအစုိးရအားလုံးက ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တုိး
ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ေလးစားၾကရမည္။

အပုိင္း(၂)

အပုိဒ္ ၂

၁။ ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအစုိးရအသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမနွင့္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾက 
ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိင္းအတြက္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ 
ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္ စီးပြားေရး 
အဆင့္အတန္း၊ ေမြးဖြားရာ ဇာတိဇစ္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ား အလုိက္ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ   ေလးစားလုိက္နာရမည္ဟု အာမခံ 
သည္။

၂။ အကယ္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္လုိက္ 
နာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးပါက ဤစာခ်ဳပ္ 
အဖြဲ႔၀င္ နုိင္ငံအစုိးရတုိင္းက မိမိတုိ႔ နုိင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနည္းက်လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ဤလုိအပ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းအတည္ျပဳေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အာမခံသည္။

၃။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရတုိင္းက

(က) ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရပါက ခ်ဳိးေဖာက္ 
သူသည္ အစိုးရရာထူးကုိ ကုိင္စြဲ၍ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ဤခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈကို ကုစားရန္အတြက္ ထုိခ်ဳိးေဖာက္သူအား 
ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

(ခ) ဤကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေတာင္းဆုိေသာပုဂၢဳိလ္၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရားရုံး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနနွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔ 
ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းတခုခုက ေသာ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျပီး 
တရားဥပေဒေရးအရ အေရးယူေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊

(ဂ) စီရင္ခ်မွတ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ၾကမည္ဟု တာ၀န္ယူေၾကာင္းကုိလည္း အာမခံပါသည္။

အပုိဒ္(၃)

ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံ အစုိးရတုိင္းက ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ျပည့္သူ႔ေရးရာနွင့္ နုိင္ငံေရးရာအခြင့္အေရးအားလုံးအား 
ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ၊ မခြဲျခားပဲ တန္းတူခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အာမခံသည္။



3လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပုိဒ္ (၄)

၁။ နုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ရွိမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထိုအေရးေပၚအေျခအေနကုိ တရား၀င္ေၾကညာ 
ျပီးပါက ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံ အစုိးရတရပ္အေနျဖင့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကတိက၀တ္မ်ားနွင့္ 
ေသြဖည္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဤအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ 
လုိက္နာရမည့္ အျခားကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳပါက လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးအသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကုိး 
ကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္တုိ႔ကုိလုိက္၍ ခြဲျခားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းမရွိဘဲ အေျခအေနအရ လတ္တေလာ အေရး 
တၾကီးလုိအပ္လာလွ်င္ မလြဲမေရွာင္သာသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။

၂။ ပုဒ္မ ၆၊ ရ၊ ၈၊ (အပုိင္း ၁ ႏွင့္ ၂)၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၆ ႏွင့္ ၁၈ တုိ႔၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ဤျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ ေသြဖည္ျခင္း မရွိေစရ။

၃။ ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားအနက္ ဤကဲ့သုိ႔ ေသြဖည္ခြင့္ကုိ ခံယူက်င့္သုံးေသာ မည္သည့္နုိင္ငံအစုိးရကိုမဆုိ ကုလ 
သမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွတဆင့္ အျခားေသာပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံအစုိးရမ်ားအား၎က မည္သည့္အပိုဒ္အား  
ေသြဖည္၍ ေဆာင္ရြက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသြဖည္ရသည္ဆုိသည့္အခ်က္တုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။ မည္သည့္ 
ေန႔ရက္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသြဖည္ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းမည္ဆုိသည္ကုိလည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ
တဆင့္  အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အပိုဒ္(၅) 

၁။ မည္သည့္ႏိုင္ငံအစိုးရမဆို၊ မည္သည့္အုပ္စုမဆို ၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို အသိအမွတ္ျပဳထားဆဲျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ 
ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက ျပ႒ာန္းထားသည္ထက္မ်ားစြာ ပိုမိုခံစားေနၾကေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား အဓိပၸါယ္မဖြင့္ဆိုရ။ 

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အလာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
အရ လည္းေကာင္း၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအားျဖင့္လည္းေကာင္း တည္ဆဲျဖစ္ေသာ မည္သည့္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိုမွ် ဤပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိဟု အေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက ျပ႒ာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားသည္ တည္ဆဲလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေအာက္ ယုတ္ေလ်ာ့သည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍လည္းေကာင္း  ထိုတည္ဆဲျဖစ္ေသာ အေျခခံလူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳရ။ 

အပိုင္း(၃)

အပိုဒ္(၆)

၁။ အသက္ရွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္သည္ လူသားတိုင္း၏ မျငင္းဆန္ႏိုင္ေသာ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးကို 
ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ မည္သူမွ် ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္ဆံုးရွဴံးေအာင္ တရားမဲ့စြာလုပ္ေဆာင္ပိုင္ 
ခြင့္မရွိ။

၂။ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးေသာစနစ္ကို အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ျပစ္မူမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား 
ကိုသာ ျပစ္မူက်ဴးလြန္စဥ္က တည္ဆဲတရားဥပေဒအရ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရာ၌ 
ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မူတားဆီးေရးႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ကြဲလြဲျခင္းမရွိေစရ။ ထိုအျပစ္ဒဏ္ကို အျမင့္ဆံုးတရားရံုးက ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ 
အတည္ျပဳျပီးမွသာလွ်င္ စီရင္ႏိုင္ပါသည္။

၃။ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ျခင္းသည္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္သည့္ ရာဇ၀တ္မူတြင္ အက်ဴံး၀င္သည္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႔၀င္အစိုးရတစ္ဖြဲ႔က     မ်ိဳး 
ျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈတားဆီးေရးႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ကတိက၀တ္တခုခုအား တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိဳး 
ေဖာက္ရန္ ဤအပိုဒ္ကခြင့္မျပဳေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

၄။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသဒဏ္အစား အျခားအျပစ္ဒဏ္      ေျပာင္း 
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

လဲခံစားခြင့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေသဒဏ္အစား အျခားအျပစ္ဒဏ္ ေျပာင္းလဲခံစားခြင့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္မွန္သမွ်ကို လိုက္ေလ်ာႏိုင္ပါ 
သည္။

၅။ အသက္ ၁၈ နွစ္ေအာက္ငယ္ေသာ လူငယ္မ်ားက်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ရ။ ကုိယ္၀န္ 
ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေသဒဏ္မစီရင္ရ။

၆။ ေသဒဏ္ေပးသည့္ စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးအား ေရႊ႔ဆုိင္းရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တားဆီးရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္ 
သည့္အဖြဲ႔၀င္အစုိးရကုိမွ် ဤအပိုဒ္က အားမေပးပါ။

အပုိဒ္ (၇)

မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ကုိမွ် မႏွိပ္စက္ရ။ ရက္စက္စြာ မျပဳက်င့္ရ။  လူမဆန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ညဳိးႏြမ္းေစေသာ ဆက္ 
ဆံမႈမ်ဳိးကုိေသာလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ေပးမႈေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။ အထူးသျဖင့္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးအား ၎၏ပင္ကုိယ္ 
သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေဆးပညာႏွင့္ သိပၸံပညာသုေတသနစမ္းသပ္မႈအတြက္ အသုံးမခ်ရ။

အပုိဒ္ (၈)

၁။ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ကုိမွ် ေက်းကၽြန္မျပဳရ။ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေဆာင္ေသာ ကၽြန္စနစ္နွင့္ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္ေရးကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း 
ျပဳရမည္။

၂။ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ကုိမွ် ေက်းကၽြန္သဖြယ္မျပဳရ။

(က) မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ကုိမွွ် အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ လုပ္ရမည္ဟု ေစခုိင္းေသာအလုပ္မ်ဳိးကုိ လုပ္ရန္မလုိ။

(ခ) ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ပက္သက္ျပီး ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးေသာစနစ္ရွိျပီး ဤသို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တရား 
ရုံးက စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္နုိင္ေသာ နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အပုိဒ္ ၂ (က)ပါ ျပဌာန္းခ်က္အား လုိက္နာေရးကုိ ေရွ့ရႈရမည္။

(ဂ) ဤအပုိဒ္ပါ “ အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ လုပ္ရမည္ဟု ေစခိုင္းေသာအလုပ္” ဆုိရာတြင္ ေအာက္ပါ အလုပ္ 
မ်ားကုိ မဆုိလုိပါ။

(၁) အပုိဒ္ (ခ)တြင္ ေဖာ္ျပေသာ အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊  တရားရံုးက တရားဥပေဒအရ 
အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံေနရသူတစ္ဦးအဖုိ႔ သာမန္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေသာ 
အလုပ္မ်ဳိး။

(၂) စစ္ေရးလကၡဏာေဆာင္ေသာ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ ခံယူခ်က္အရ ျငင္းဆန္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ 
နုိင္ငံမ်ားတြင္ ခံယူခ်က္အရျငင္းဆန္သူပင္ ဥပေဒအရထမ္းေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာအမ်ဳ ိးသားေရး တာ၀န္အမ်ဳိး 
မ်ဳိး။

(၃) လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တည္ျမဲမႈႏွင့္ အက်ဴိးစီးပြားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ ေဘး 
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိ္င္ေနရေသာ အေျခအေနတြင္ ထမ္းေဆာင္ရန္လုိအပ္ေသာ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိး။

(၄) ျပည္သူတဦးအေနျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ ၀တၱရားရွိသည္နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး။

အပုိဒ္ ၉

၁။ လူသားတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၿပီး မိမိ၏လုံျခဳံေရးကုိလည္း ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ်  တစ္ဖက္သတ္ အာဏာသုံး၍ 
ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ မတရားထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ။ တည္ဆဲဥပေဒအရ ခ်မွတ္ 
ထားေသာ နည္းဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနမွတပါး ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မဆုံးရႈံးေစရ။

၂။ ပုဂၢဳိလ္္တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရာ၌ ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ ယင္းပုဂၢဳိလ္အား ဖမ္းဆီရသည့္အေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး စြဲဆို 
ခ်က္တစံုတရာရွိပါက ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္။
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

၃။ တစ္စုံတစ္ဦးအား ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြဲဆုိခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္း 
ေကာင္းျပဳလုပ္ပါက ၎အား တရားသူၾကီးတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တရားစီမံပုိင္ခြင့္ အာဏာအပ္နွင္းျခင္းခံရေသာ အရာရွိတစ္ဦး၏ 
ေရွ႔ေမွာက္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤပုဂၢဳိလ္တြင္ သင့္ေတာ္ေသာကာလအပုိင္းအျခားတခုအတြင္း ၾကားနာ 
စစ္ေဆးမႈကုိ စတင္ခံယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား 
မျပဳနုိင္ပါက ၎အားလြတ္ေပးရမည္။  တရားၾကားနာမႈအားေစာင့္စားေနၾကေသာ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုိက္နာရသည့္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တရားခံက တရားခြင္သုိ႔ လာေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ လုိအပ္ 
သည့္အခါတုိင္း လာေရာက္စစ္ေဆးခံမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အခါတြင္လည္းတရားခြင္သုိ႔ လာေရာက္မည္ 
ဟုလည္း အာမခံလွ်င္ ၎အားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးရမည္။

၄။  ဖမ္းဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆုံးရႈံးေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎အား ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါက ၎အားလြတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တရားရုံးက အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ 
ဆုံးျဖတ္ေပးနုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ တရားရုံးထံေလွ်ာက္ထားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၅။ တရားဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းခံရေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတြင္ အမိန္႔အရ ေပးကုိ 
ေပးရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အပုိဒ္ ၁၀

၁။ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုံးရႈံးေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား လူသားခ်င္းစာနာေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔ပင္ကုိယ္ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလး 
စားေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံရမည္။

၂။ (က) ျခြင္းခ်က္ထားရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွတပါး တရားစြဲဆုိျခင္းခံေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားနွင့္ 
အတူေရာမထားပဲ သီးျခားခြဲထားရမည္။ ၎တုိ႔အား ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားမဟုတ္ဟူေသာ အဆင့္အတန္းနွင့္အညီ တသီးတျခား 
ဆက္ဆံရမည္။

(ခ) အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ားအား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူနွင့္ ေရာေႏွာမထားဘဲ သီးျခားထားရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔အား 
ေစာႏိုင္သမွ် ေစာလ်င္စြာ ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္။

၃။ ေထာင္က်တရားခံမ်ားအား ၎တုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တဖန္ျပန္လည္ ရပ္တည္ႏိုင္ျပီး လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္လာ 
ၾကေစရန္ ရြယ္ရည္ခ်က္ျဖင့္ အျပစ္ေပးဆုံးမျခင္းသည္ ၎တုိ႔က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္ ေနာင္တရေအာင္ ပဲ့ျပင္ေသာျဖစ္စဥ္၏ 
အဂၤါရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ တရားခံမ်ားအား အရြယ္ေရာက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားခြဲထားရမည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔ 
အား အသက္အရြယ္ အဆင့္အတန္းနွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။

အပိုဒ္(၁၁)

သေဘာတူညီခ်က္အရ ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ကတိက၀တ္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် 
မခ်ဳပ္ေႏွာင္ရ။

အပိုဒ္(၁၂)

၁။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္း၌ တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္္တုိုင္း အဆိုပါႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရွိၿပီး မိမိ 
ႏွစ္သက္ရာအရပ္၌ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္လည္းရွိသည္။

၂။ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း မိမိႏိုင္ငံအပါအ၀င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ထြက္ခြာပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၃။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျခား 
ပုဂၢဳိလ္္မ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒအရလိုအပ္၍ ခ်မွတ္ရေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးမွလြဲ၍ 
မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ် အထက္ေဖာ္ျပပါ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မထိပါးေစရ။ အထက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ 
အျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၾကသည္။

၄။ ပုဂၢဳိလ္တဦး၏ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ကိုလဲ မရုပ္သိမ္းရ။



6 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပိုဒ္(၁၃)

ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတဦးအား ဥပေဒႏွင့္ 
အညီ ခ်မွတ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရသာလွ်င္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးႏိုင္ပါသည္။အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသျဖင့္ 
မလြဲမေရွာင္သာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ အျခားေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး 
ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အဆိုပါႏိုင္ငံျခားသားအား အယူခံ၀င္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး အယူခံအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းကျဖစ္ေစ၊ 
၎ကခန္႔အပ္ေသာပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားကျဖစ္ေစ လက္ခံစဥ္းစားရပါမည္။

အပိုဒ္(၁၄)

၁။ လူတိုင္းတရားရံုး သို႔မဟုတ္ ျပစ္မူခံုရံုးမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္္ တန္းတူညီမွ်မူရွိသည္။ ပုဂိၢဳလ္တဦးအား မူခင္းတရပ္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုရာ၌လည္းေကာင္း၊ တရားမမႈတရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိ 
သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ထမ္းေထာင္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဤပုဂၢဳိလ္္တြင္ 
ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုကာ လြတ္လပ္ျပီး ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိသည့္ တရားရံုးက 
လူအမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ 
က်င့္သိကၡာ လံုျခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရးကို ငဲ့ကြက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အမႈရင္ဆုိင္ေနၾကေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ပုဂၢဳိလ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားေသာ 
အေျခအေနမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးထြက္ဆိုမူမ်ား လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သြားလွ်င္ တရားဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ တရားစီရင္ေရး 
ကိုထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု တရားရံုးက သေဘာထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား တရားခြင္ 
တေလွ်ာက္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားခြင္၏ၾကားနာစစ္ေဆးမူျဖစ္စဥ္၏ တစိတ္တေဒသကိုေသာ္ လည္းေကာင္း တက္ 
ေရာက္ၾကည့္ရႈသတင္းယူျခင္းအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္တရားခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ငဲ့ကြက္၍ ကေလး 
သူငယ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအျငင္းပြားမူ၊ သားသမီး 
အုပ္ထိန္းခြင့္ ရလိုမႈမ်ားတြင္ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကေလးငယ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ စီရင္ခ်က္ကို 
လူသိရွင္ၾကားမထုတ္ျပန္ရ။ ဤကဲ့သို႔အမႈမ်ားမွအပ ရာဇ၀တ္မူ အားလံုးတြင္ခ်မွတ္ေသာ စီရင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ျပန္ရမည္။

၂။ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအရ တရားစဲြဆိုျခင္းခံရသူ မွန္သမွ်သည္ တရားဥပေဒအရ ၎ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္သမွ် ကာလ 
ပတ္လံုး ၎အား အျပစ္ကင္းသူအျဖစ္ သေဘာထားျခင္းကိုခံယူပိုင္ခြင့္ရိွသည္။

၃။ ရာဇ၀တ္ျပစ္မူအရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စြဲဆိုခံရသူတိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ေအာက္ပါအာမခံခ်က္မ်ား တန္းတူခံစားပိုင္ခြင့္ အျပည့္ 
အ၀ရွိသည္။

(က) ၎အားစြဲဆိုခ်က္၏ သဘာ၀ႏွင့္ စြဲဆိုရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတို႔၏ အေသးစိတ္ကို ၎နားလည္သည့္ ဘာသာ 
စကားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္။

(ခ) ၎အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေထာက္အကူ လံုေလာက္စြာေပးရမည္။

(ဂ) ၾကန္႔ၾကာမူမရွိေစပဲ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ရမည္။

(ဃ) ၎၏ေရွ႔ေမွာက္၌ပင္ ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္။ ၎တြင္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေခ်ပပိုင္ 
ခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ႏွစ္သက္ရာ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္၏ အကူအညီရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ ၎ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္၏ 
အကူအညီမရယူေသးပါက ၎အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း အသိေပးရမည္။ တရားမွ်တစြာ ၾကားနာ စစ္ေဆးေရး ကို ေရွ႔ရႈလ်က္ 
လိုအပ္ပါက ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ငွားရမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိေသာတရားခံအတြက္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ခန္႔ထားေပးရမည္။ ဤသို႔ 
ခန္႔ထားျခင္းတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ခကို တရားခံထံမွ ရယူျခင္းမျပဳရ။

(င) ၎ဘက္မွထြက္ဆိုသည့္ တရားခံျပသက္ေသမ်ားအား ဆင့္ေခၚစစ္ေဆးသည့္အခါ ၎အားဆန္႔က်င္ထြက္ဆိုၾက 
သည့္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္ စစ္ေဆးရမည္။

(စ) ၎သည္ တရားရံုးကသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားကို နားမလည္ပါက ၎အတြက္ ဘာသာျပန္ပုဂိၢဳလ္ ခန္႔ထားေပးရမည္။



7လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

(ဆ) အျပစ္ကို အတင္းအၾကပ္၀န္ခံေစျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တုိင္ဆန္႔က်င္ထြက္ဆိုခ်က္မ်ိဳး အတင္းအၾကပ္ေပးေစျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ။

၄။ လူမမယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အမႈမ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ၎ကေလးငယ္၏ အသက္အရြယ္ကိုေထာက္ထား၍ 
လည္းေကာင္း၊ ၎အား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးကို ေရွးရႈေရးကိုလည္းေကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ ၾကားနာ 
စစ္ေဆးရမည္။

၅။ ရာဇ၀တ္မႈတခုျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူတိုင္း ဥပေဒအရ အထက္တရားရံုးတြင္ - အျပစ္ခ်မွတ္ခ်က္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
အတြက္ အယူခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၆။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္အား ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျပီးသည့္ေနာက္၊ ေနာက္ထပ္ရွိေသာအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုၾကည့္ရႈ၍ ၎အားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ မွားယြင္းေၾကာင္းေပၚလြင္လာခ့ဲသျဖင့္ ၎အေပၚ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်က္အား 
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည္ျဖစ္ေစ ၎အားလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဤအေထာက္အထား အခ်က္အလက္သစ္မ်ားအား 
အခ်ိန္မီွမေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ၎ပုဂၢဳိလ္ကိုယ္၌က ထိန္ခ်န္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သက္ေသမျပႏိုင္ပါက ဤပုဂၢဳိလ္္အား  ၎အျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္။

အပုိဒ္ ၁၅

၁။  က်ဴးလြန္ခ်ိန္၌ တုိင္းျပည္၏ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ရာဇ၀တ္မႈမေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 
ခဲ့ေသာပုဂၢဳိလ္တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္သင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈကုိ ထုိဥပေဒျပဌာန္းခ်ိန္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သူတုိင္းအား (တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္) ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု (ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍) ရာဇ၀တ္မႈက်ဳးလြန္သည္ဟု 
မသတ္မွတ္ရ။ ထုိနည္းတူ ရာဇ၀တ္မႈကုိ ထုိအခ်ိန္၌ က်ဴးလြန္သူခဲ့အား တည္ဆဲဥပေဒအရ ေပးရမည့္ဥပေဒထက္ ပုိ၍ၾကီးေလးေသာ 
အျပစ္ဒဏ္မေပးရ။ အကယ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေလ်ာ့ေပါ့ေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အသစ္ေပၚေပါက္လာ 
ပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္ အသစ္၏အက်ဳိးကုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၂။ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာအေထြအေထြ ဥပေဒမ်ားအရ တစုံတရာလုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားအရ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သူတုိင္းအား ၾကားနာ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းမ်ားကုိ ထိပါးေစရန္ ဤပုဒ္မက မရည္ရြယ္ပါ။

အပုိဒ္ ၁၆

လူသားတုိင္း ေနရာေဒသမေရြး ဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အပုိဒ္ ၁၇ 

၁။ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္္မွ် ၎၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ား၊ ၎၏မိသားစုအိမ္ေထာင္ေရး၊ ၎၏ေပးစာျပန္စာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ 
တဖက္သတ္ အာဏာသုံး၍လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း စြက္ဖက္ခံရျခင္း မရွိေစရ။

၂။ လူသားတုိင္းတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွ လုံျခဳံမႈရွိေစရန္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ခံယူပိုိင္ခြင့္ 
ရွိသည္။

အပုိဒ္ ၁၈

၁။ လူသားတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပုိင္ခြင့္၊ ခံယူပုိင္ခြင့္နွင့္ ဘာသာေရးကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ရွိၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ 
မိမိနွစ္သက္ရာဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒကုိ မိမိတစ္ဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပုဂၢဳိလ္္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စု 
ေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားတစ္ကုိယ္ေရျဖစ္ေစ၊ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ရွိၿပီး မိမိ၏ ဘာသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ အယူ၀ါဒကုိလြတ္လပ္စြာ ေဆာက္တည္က်င့္သုံး ပုိ႔ခ်ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၂။ မည္သူ႔ကုိမွ် ၎ႏွစ္သက္ရာဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒအား လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခံယူခြင့္ကုိ ထိခုိက္ေစသည့္အနုိင္ထက္ျပဳ 
က်င့္ျခင္း မရွိေစရ။

၃။ လူထုလုံျခဳံေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုစာရိတၱနွင့္ အျခားပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ လြတ္လပ္ 
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အတုိင္းအတာထက္ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္ 
ပုဂၢဳိလ္၏ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ အယူ၀ါဒလြတ္လပ္ခြင့္ကုိမွ် မကန္႔သတ္ရ။

၄။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ နုိင္ငံတုိင္းက မိဘ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ 
ခ်က္ႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔၏ သားသမီးအား ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ပညာတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားပုိ႔ခ် ပုိင္ 
ခြင့္ရွိသည္ကုိ ေလးစားပါမည္ဟု အာမခံသည္။

အပုိဒ္ ၁၉

၁။ လူသားတုိင္းသည္ မည္သည့္စြက္ဖက္မႈမပါဘဲ မိမိတုိ႔၏အေတြးအေခၚအယူဆမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ စြဲကုိင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၂။ လူတုိင္းလြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသား ေဖာ္ျပပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤအခြင့္အေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိပုိင္ခြင့္၊ နယ္နမိတ္ပုိင္း 
ျခားေက်ာ္လြန္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေရးသား၍ျဖစ္ေစ၊ ပုံနွိပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အႏုပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဴိးမ်ဳိးေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာျဖန္႔ခ်ိပိုင္ခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာလက္ခံပုိင္ခြင့္တို႔ရွိသည္။

၃။ ဤအပုိဒ္ပါ အပုိဒ္(၂) ပါ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာ၀န္နွင့္ ၀တၱရားမ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဤအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ရွိနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ 
ျဖစ္ျပီး -

(က) အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ဤအခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ေလးစားရမည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး၊ လူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လူထုစာရိတၱတုိ႔ကို ကာကြယ္ေရး။

အပုိဒ္ ၂၀

၁။ စက္မက္တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမွန္သမွ်ကုိ ဥပေဒကတားျမစ္ရမည္။

၂။ လူလူခ်င္းခြဲျခားမႈ၊ ရန္လုိမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွန္သမွ်တုိ႔ကုိ ေသြးထုိးလႈ႔ံေဆာ္သည့္ အမ်ဴိးသားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး   သုိ႔မဟုတ္ 
ဘာသာေရးအမုန္းပြားရန္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမွန္သမွ်ကုိ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ရမည္။

အပုိဒ္ ၂၁

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရုံးပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္း နုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး သုိ႔မဟုတ္ လူထု 
လုံျခဳံအႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ လူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး ၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူထုအက်င့္စာရိတၱထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျခား 
ပုဂၢဳိလ္ေရးတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္သည္ႏွင့္အညီ ဥပေဒအရခ်မွတ္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိးမွလြဲ၍ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ် ဤအခြင့္အေရးေပၚမခ်မွတ္ရ။

အပုိဒ္ ၂၂

၁။ လူသားတုိင္းတြင္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား တည္ေထာင္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းခြင့္တုိ႔ 
အပါအ၀င္ အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၂။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတြင္ နုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး သုိ႔မဟုတ္ လူထုလုံျခဳံအႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ လူထုအတြင္း သဟဇာတရွိေရး၊ လူ 
ထုက်န္းမာေရး၊ လူထုအက်င့္စာရိတၱ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျခားပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔အား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္သည္ႏွင့္အညီ ဥပေဒအရ ခ်မွတ္ရန္လုိအပ္ေသာ မည္သည့္အကန္႔အသတ္မွ ဤအခြင့္အေရးအားက်င့္ 
သုံးျခင္းအေပၚမခ်မွတ္ရ။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ဤအခြင့္အေရးခံစားက်င့္သုံးျခင္းအေပၚ တရားဥပေဒအရ ကန္႔ 
သတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဤပုဒ္မက မတားျမစ္ပါ။

၃။ ဤပုဒ္မသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ထူေထာင္ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ထူေထာင္ခြင့္တုိ႔အား ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ နုိင္ငံမ်ားက ဤသေဘာတူညီ 
ခ်က္ကေပးေသာ အာမခံခ်က္၏ အာနိသင္ကုိ ထိခုိက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေပါ့ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဥပေဒအရ ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းျခင္းတုိ႔အား ခြင့္မျပဳပါ။
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပုိဒ္ ၂၃

၁။ မိသားစုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဘာ၀က်ေသာ အေျခခံကလပ္စည္းျဖစ္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရတုိ႔၏ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခံယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၂။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္သည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားပုိင္ခြင့္နွင့္    မိသားစု 
ထူေထာင္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၃။ ထိမ္းျမားေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျပည့္အ၀သေဘာတူညီမႈမရရွိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း ထိမ္းျမားေပးျခင္းမျပဳရ။

၄။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ ႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ လက္ထပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး 
ဘ၀တြင္လည္းေကာင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လင္မယားအၾကားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္တန္းတူညီမွ် 
မႈရွိေစေရးကုိ ေရွ့ရႈေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရမည္။ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲရာ၌ ကေလးမ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္အတြက္ စီမံမႈမ်ားရွိရမည္။

အပုိဒ္ ၂၄

၁။ ကေလးသူငယ္တုိင္း ငယ္ရြယ္မႈေၾကာင့္လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ မိသားစုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ နုိင္ငံပုိင္ 
အစုိးရတုိ႔ထံမွ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အမ်ဳိးသားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ 
ဥစၥာဓနပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေန၊ လူတန္းစားစသည္တုိ႔ကုိ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူခံယူပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

၂။ ကေလးသူငယ္တုိင္းအား ေမြးဖြားၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း ေမြးစားရင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ ကေလးသူငယ္တုိင္းအား နာမည္ေပးရမည္။

၃။ ကေလးသူငယ္တုိင္း ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ရယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အပုိ္ဒ္  ၂၅

နုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ အပုိဒ္ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြဲျခားမႈႏွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိဘဲ 
ေအာက္ပါအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

(က) ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မွ 
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥမ်ား၏ဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား အာမခံလ်က္ အရြယ္ေရာက္သူတုိင္း လူတစ္ကုိယ္ မဲတစ္ျပား 
စနစ္ျဖင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိျပီး အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပေသာ စစ္မွန္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္းတူဆက္သြယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အပုိဒ္ ၂၆

ဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ လူသားတုိင္းတန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ဥပေဒ၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ တန္းတူခံယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ခြဲျခားမႈ 
မွန္သမွ် ဥပေဒအရ တားျမစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး လူတုိင္းကုိ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ နုိင္ငံ 
ေရးခံယူခ်က္၊ အျခားေသာအယူအဆ၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဇစ္ျမစ္၊ ဥစၥာဓနပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေန၊ လူတန္းစားဇစ္ျမစ္ႏွင့္ 
အျခားေသာအဆင့္အတန္းတုိ႔အေပၚ လုိက္၍ခြဲျခားျခင္းမွ ထိေရာက္စြာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒအရ 
အာမခံရမည္။

အပုိဒ္ ၂၇

လူမ်ဳိးေရး လူနည္းစု၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုႏွင့္ ဘာသာစကားလူနည္းစုတုိ႔ ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ဤလူနည္းစုမ်ား၏ 
မိမိတုိ႔လူနည္းစုအလုိက္ႏွင့္ မိမိိတုိ႔၏ဘာသာအယူ၀ါဒကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ပုိင္ခြင့္၊ သာသနာျပဳပုိင္ခြင့္နွင့္ မိမိတုိ႔၏  ဘာသာစကား 
သုံးစြဲပုိင္ခြင့္တုိ႔အားမျငင္းပယ္ရ။
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပိုင္း(၄)

အပိုဒ္ ၂၈

၁။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းမည္။ (ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ “ ေကာ္မတီ”ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္) ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ 
ရွစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၂။ ေကာ္မတီကို ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေကာ္မတီ 
၀င္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ရမည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၾကသူ 
မ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ ဥပေဒပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႔ ေကာ္မတီအျဖစ္ပါ၀င္ေရး၏ အက်ိဳးရွိမႈကိုလည္း 
စဥ္းစားရမည္။

၃။ ေကာ္မတီ၀င္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မိမိ 
ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အပိုဒ္ ၂၉

၁။ အပိုဒ္ (၂၈) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ စာရင္းမွ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းမ်ားကို 
လွ်ဳိ႔၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရန္အဆိုတင္သြင္းထားေသာ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္း 
အမည္ျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းစာရင္း ဦးစြာေရးဆြဲရမည္။

၂။ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံက ႏွစ္ဦးထက္ပို္၍ အမည္စာရင္းမသြင္းရ။ အမည္စာရင္းပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ မိမိ၏အမည္စာရင္း တင္သြင္း 
ေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရမည္။

၃။ ပုဂၢဳိလ္တဦးအား ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းအျဖစ္ ထပ္မံအမည္တင္သြင္းႏိုင္သည္။

အပိုဒ္ ၃၀

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းစတင္ အတည္ျပဳသည့္ရက္မွစ၍ ၆ လအတြင္း ပထမဦးဆံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရမည္။

၂။ လစ္လပ္ေသာေကာ္မတီ၀င္ေနရာအတြက္ ပုဒ္မ(၃၄) ပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ က်င္းပေသာေရြးေကာက္ပြဲမွလြဲ၍ ေကာ္မတီ၏ 
ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနည္းဆံုး ၄ လ ၾကိဳတင္၍ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္ 
မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ အားလံုးအား ၃ လအတြင္း ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းအမည္တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ၾကားရမည္။

၃။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းအမည္စာရင္းအား ၎အသီး 
သီး၏ အမည္ကိုတင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပလ်က္ အကၡရာအစဥ္အတုိင္း ေကာ္မတီေလာင္းအမည္ စာရင္း 
ေရးသြင္းရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဤကဲ့သို႔ ေရးဆြဲထားေသာ အမည္စာရင္းအား ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔ 
၀င္ႏိုင္ငံ အားလံုးထံသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲရက္မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ၁ လ ၾကိဳတင္၍ ေပးပုိ႔ရမည္။

၄။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ကုလသမဂၢ႒ာနခ်ဳပ္တြင္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ ႏိုင္ငံ 
အစိုးရမ်ား၏ အစည္းအေ၀းတရပ္ ေခၚယူက်င္းပအျပီး ဤအစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးရမည္။ ဤ 
ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ နိုင္ငံအစိုးရမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး သံုးပံုႏွစ္ပံုတက္ေရာက္မွသာလွ်င္ အစည္း 
အေ၀းအထေျမာက္သည္။ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ၿပီး ဆႏၵမဲထည့္ၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲအမ်ား 
ဆံုးရွိသည့္ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းမ်ားသာလွ်င္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ ၃၁

၁။ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားတဦးထက္ပို၍ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေစရ။

၂။ ေကာ္မတီကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ ကမၻာ့ပထ၀ီဆိုင္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား အညီအမွ်ခြဲေ၀ကိုယ္စားျပဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဓိကဥပေဒစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား အညီအမွ်ကိုယ္စားျပဳေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပိုဒ္ ၃၂

၁။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရမည္။ အကယ္၍ ဆက္လက္အမည္တင္သြင္း 
ျခင္းခံရပါက ဆက္လက္ေရြးခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ ေကာ္ 
မတီ၀င္ကိုးဦး၏ သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးက်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ သက္ 
တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ေကာ္မတီ၀င္ကိုးဦးအား ပုဒ္မ(၃၀) အပိုဒ္(၄) ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ က်င္းပေသာအစည္းအေ၀း၏ သဘာပတိက 
ေရြးခ်ယ္ရမည္။

၂။ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ဤအပိုင္းမွ အထက္ပါပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာေရြးေကာက္ပြဲအား က်င္းပရမည္။

(က) အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ေလးစားေရးႏွင့္

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခဳံေရး၊ လူထုုအတြင္းသဟဇာတရွိေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လူထုအက်င့္စာရိတၱတို႔က ကာကြယ္ေရး 
တို႔အတြက္ လိုအပ္မွသာ ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ထားရွိရမည္။

အပိုဒ္ ၃၃

၁။ အၾကင္ေကာ္မတီ၀င္တဦးသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ယာယီပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ိဳးမွတပါး ၎ေကာ္မတီ၀င္သည္ တာ၀န္ 
၀တၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေတာ့ဟု အျခားေကာ္မတီ၀င္အားလံုးမွ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူညီခ်က္ရပါက ေကာ္မတီ 
၏ ဥကၠ႒သည္ ဤအခ်က္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအား အသိေပးရမည္။ ထိုအခါ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴးက ယင္းေကာ္မတီ၏ ေနရာလစ္လပ္ေၾကာင္းေၾကျငာရမည္။

၂။ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းတဦးကြယ္လြန္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုတ္ထြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒က ကုလ 
သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိုအခါ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က 
ယင္းေကာ္မတီ၀င္ ကြယ္လြန္သည့္ေန႔ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏုတ္ထြက္မႈအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၌ ယင္းေကာ္မတီ၏ ေနရာလစ္ 
လပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာရမည္။

အပိုဒ္ ၃၄

၁။ ေကာ္မတီ၀င္ေနရာလစ္လပ္ေၾကာင္း အပိုဒ္(၃၃)ႏွင့္ အညီေၾကျငာရာတြင္ အကယ္၍ ယင္းေကာ္မတီ၀င္၏ သက္တမ္းသည္ 
ေကာ္မတီ၀င္ေနရာလစ္လပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ၆ လအတြင္းကုန္ဆံုးျခင္းမရိွပါက (သက္တမ္း ၆လ ထက္ပို၍ 
က်န္ေနပါက) ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ 
တိုင္းအား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဤႏိုင္ငံအသီးသီးက လစ္လပ္သည့္ေကာ္မတီ၀င္ေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ အပို္ဒ္(၂၉) ႏွင့္ 
အညီ ေကာ္မတီ၀င္ေလာင္းအမည္ကို ၂ လအတြင္း တင္သြင္းၾကရမည္။

၂။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ရရွိေသာအမည္စာရင္းအား အကၡရာအတိုင္း ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး ပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္။ ေကာ္မတီ၀င္အသစ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းပါ ဤအပိုင္း၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရမည္။

၃။ အပိုဒ္(၃၃)အရ လစ္လပ္ေၾကာင္းေၾကျငာသည့္ ေကာ္မတီ၀င္ေနရာမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားရန္အလို႔ငွာ ေရြးေကာက္ခံ 
ရေသာ ေကာ္မတီ၀င္အသစ္သည္ ယင္းေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္း၏ က်န္ရွိေနေသးသည့္ 
သက္တမ္းအတြက္ ေကာ္မတီ၀င္ရာထူးကို တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ရပါမည္။

အပုိဒ္ ၃၅

ေကာ္မတီက ထမ္းေဆာင္ရေသာ တာ၀န္၏အေရးၾကီးပုံကုိ ေထာက္ရႈလ်က္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံကထားရွိသည့္ ၾကဳိ 
တင္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေထြအေထြညီလာခံ၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိရယူျပီး ကုလသမဂၢရန္ပုံေငြမွ ေကာ္မီတီ၀င္မ်ားအား လစာ 
ေပးရမည္။

အပုိဒ္ ၃၆

 ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ အညီ ေကာ္မတီက၎၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ကုလသမဂၢ 
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ေကာ္မတီအားလိုအပ္ေသာ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားနွင့္ ရုံးအေဆာက္အဦး၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

အပုိဒ္ ၃၇

၁။ ကုလသမဂၢ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က  ေကာ္မတီ၏ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ ေခၚယူ 
က်င္းပရမည္။

၂။ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀း ျပီးဆုံးျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေကာ္မတီ၏စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ 
အတုိင္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားထုိင္ရမည္။

၃။ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ သာမန္အားျဖင့္ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ီနီဗာျမဳိ႔ရွိ ကုလသမဂၢရုံး၌ေသာ္လည္း 
ေကာင္း က်င္းပရမည္။

အပုိဒ္ ၃၈ 

ေကာ္မတီ၀င္တုိင္းသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ စတင္မထမ္းေဆာင္မီ ေကာ္မတီေရွ႔ေမွာက္တြင္ မိမိ၏တာ၀န္မ်ားကုိ ဘက္ 
လုိက္မႈမရွိဘဲ အသိစိတ္ဓါတ္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ေလးနက္စြာေၾကညာရမည္။

အပုိဒ္ ၃၉

ေကာ္မတီသည္ ၎၏အမႈေဆာင္အား ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျပီး တာ၀န္အပ္ႏွင္းရမည္။ ေကာ္မတီ 
အမႈေဆာင္မ်ားအား ထပ္မံေရြးေကာက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အပုိဒ္ ၄၀ 

၁။ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတုိင္းက 

(က) အၾကင္ႏိုင္ငံအစုိးရက အတည္ျပဳျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း

(ခ) ဤကဲ့သုိ႔ အတည္ျပဳျပီးေနာက္ ေကာ္မတီက ေမတၱာရပ္ခံသည့္အခါတုိင္း ပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိလက္မွတ္ေရးထုိး 
ၾကေသာ ႏိုင္ငံအစုိးရတုိင္းက ပဋိညာဥ္စာတမ္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားခံစားၾကေရးကုိ ေရွ႔ရႈ၍ ေဆာင္ 
ရြက္ၾကေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားခံစားၾကသည့္ အေျခအေနတုိးတက္မႈတုိ႔အေပၚ အစီရင္ခံစာတင္ 
သြင္းၾကရသည္။

၂။ အစီရင္ခံစာအားလုံးကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ တင္သြင္းၾကရမည္။ ၎က ဤအစီရင္ခံစာမ်ားကုိေလ့
လာသုံးသပ္ရန္ ေကာ္မတီထံ စာေပးပုိ႔ရမည္။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ အေၾကာင္း 
အရာတစ္စုံတစ္ရာ ရွိလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာ ရွိလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိအခ်က္မ်ားကုိ အစီ 
ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပရမည္။

၃။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ေကာ္မတီနွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာမွ ယင္းအခ်က္အလက္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ေသာအပုိင္းမိတၱဴကုိ ယင္းကဲသုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ 
အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။

၄။ ေကာ္မတီက ပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိလက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ေလ့လာရမည္။ ေကာ္ 
မတီက အစီရင္ခံစာအသီးသီးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆရေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားထံ လက္ခံရရွိ 
ေသာ မိတၱဴမ်ားနွင့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မတီထံ ေပးပုိ႔နုိင္ပါသည္။

အပုိ္ဒ္ ၄၁

၁။ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ ႏိုင္ငံအစုိးရတရပ္မွ အျခားအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံ အစုိးရတရပ္က ပဋိညာဥ္စာတမ္း 
က ခ်မွတ္ေသာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဟု အေၾကာင္းၾကားလ်င္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ 
လက္ခံစဥ္းစားရန္ ေကာ္မတီတြင္အခြင့္အာဏာရွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဤပုဒ္မအရ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံတုိင္းက တစ္ခ်ိန္ 
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ေၾကညာရမည္။ ဤပုဒ္မအရ  ဤကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ တစ္နုိင္ငံကေပးပုိ႔သည့္ အေၾကာင္း 
ၾကားခ်က္ကုိသာလွ်င္ ေကာ္မတီကလက္ခံစဥ္းစားရမည္။ ဤုပုဒ္မႏွင့္အညီ လက္ခံရရွိေသာ ေအာက္ပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ကုိင္ 
တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

(က) အကယ္၍ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ အၾကင္နုိင္ငံအစုိးရတရပ္က အျခားအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ 
အစုိးရတရပ္သည္  ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဟု ယူဆရသည္ရွိေသာ္ မိမိ၏ 
ယူဆခ်က္ကုိ ယင္းအစုိးရထံ စာေရးအသိေပးရမည္။ လက္ခံရရွိျပီး ၃ လအျပီးအတြင္းတြင္ မိမိဖက္မွ အေရးယူျပဳျပင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ မိမိျပည္တြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအား အတတ္နုိင္ဆုံးရည္ရြယ္ ေဖာ္ျပ 
လ်က္ စာေရးအသိေပးသည္ ႏိုင္ငံထံသို႔ ရွင္းလင္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေၾကညာခ်က္ အမ်ဴိးမ်ဴိးေရးသားေပးပုိ႔ရမည္။

(ခ) အသိေပးစာလက္ခံရရွိသည့္ ႏိုင္ငံအစုိးရက ဤအသိေပးစာ လက္ခံရရွိသည္မွ ၆ လအတြင္း အစုိးရ ႏွစ္ရပ္ၾကား 
ေက်နပ္ဖြယ္ ေျဖရွင္းမႈမရရွိပါက ဤအစုိးရနွစ္ရပ္လုံးတြင္ ေကာ္မတီႏွင့္ တဖက္အစုိးရထံ အသိေပးစာေပးပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္ 
ေကာ္မတီထံျပႆနာကုိ တင္ျပပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) ေကာ္မတီသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရက 
မိမိျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းရွိ မရိွတုိ႔ကုိေသခ်ာစြာဆန္းစစ္ၿပီးမွ သာလွ်င္ 
၎ထံတင္သြင္းလာေသာ ျပႆနာကုိကုိင္တြယ္ရမည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေစျခင္း မရွိေစရ။

(ဃ) ဤအပုိဒ္အရ လက္ခံရရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မတီတံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းမ်ားထုိင္၍ ေလ့လာသုံး 
သပ္ရမည္။

(င) အပုိဒ္ခြဲ (ဂ) အရ ေကာ္မတီက နွစ္ဖက္အစုိးရတုိ႔အၾကား ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ေလးစားမႈအေပၚအေျခခံ၍ ဤျပႆနာအား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ေျဖရွင္းေရး 
ကုိ ဦးတည္လ်က္ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးရမည္။

(စ) အပုိဒ္(ခ)အရ ေကာ္မတီထံတင္သြင္းေသာ ျပႆနာတုိင္းအတြက္ေကာ္မတီက သက္ဆုိ္င္ရာ အစုိးရအားလုုံးထံမွ 
ျပႆနာနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္က္ုိမဆုိ တင္ျပရန္ေတာင္းဆုိနုိင္ပါသည္။ 

(ဆ) ေကာ္မတီတြင္ ျပႆနာကုိ လက္ခံေဆြးေႏြးရာ၌ အပုိဒ္ခြဲ (ခ)တြင္ ရည္ညြန္းေသာ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားက မိမိတုိ႔၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ထားရွိၿပီး မိမိတုိ႔အျမင္မ်ားကုိ ႏႈတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္ျပပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဇ) အပိုဒ္(ခ)တြင္ ရည္ညြန္းေသာ အသိေပးစာလက္ခံရရွိသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ၂ လအတြင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။

(i) အကယ္၍အပုိဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပသည့္နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ရရွိခ့ဲပါသည္ဆုိလွ်င္ ေကာ္မတီ 
သည္ ျပႆနာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္တုိ႔ကုိသာ က်ဥ္းခ်ဳံး၍ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရမည္။

(ii)  အကယ္၍ အပုိဒ္ခြဲ (င) တြင္  ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မရရိွခဲ့ပါလွ်င္ ေကာ္မတီ 
သည္ ျပႆနာ၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႔ 
ႏွစ္ရပ္လုံး၏ စာေရးသားတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္တင္ျပေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားႏွင့္ တြဲေပးရမည္။ အေျခအေနနွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ အစီရင္ခံစာကုိ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားထံ ေပးပုိ႔ရမည္။

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ နိင္ငံအစုိးရ ၁၀ ဖြဲ႕က ဤအပုိဒ္၏ အပုိင္း (၁) နွင့္အညီ ေၾကညာပါက 
ဤအပုိဒ္၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား စတင္အာဏာတည္သည္။ ဤေၾကညာလႊာမ်ားကုိ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံအစုိးရမ်ားက ကုလသမဂၢအေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွင္းရမည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ဆက္ျပီးေၾကညာလႊာအသီးသီး၏ မိတၱဴမ်ားကုိ 
အျခားအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားထံ ေပးပုိ႔ရမည္။ အဆုိပါေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းမည္ဆုိပါက ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံအစုိးရမ်ားက ေၾကညာခ်က္အသစ္မထုတ္ျပန္မခ်င္း မည္သည့္ 
အစုိးရထံမွျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ေပးပုိ႔လာသည့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုမွ လက္မခံရ။

အပုိဒ္ ၄၂   

၁။ (က) အပုိဒ္ ၄၁ နွင့္အညီ ေကာ္မတီထံအပ္ႏွံေသာ ျပႆနာအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားက ေက်နပ္ေသာ ေျဖရွင္း 
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခ်က ္မ်ဳိး မရရွိလွ်င္ ေကာ ္မတ ီသည္ သက ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၾကဳိတင္ရယူျပီးေနာက္ ယာယီေစ့စပ္ 
ေျဖရွင္းေရးတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။ (ဆက္လက္၍ ေကာ္မရွင္ဟု ေဖာ္ျပသြားမည္။) ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ ေလးစားမႈ အေပၚ 
အေျခခံလွ်က္ ျပႆနာကုိ ခ်စ္ၾကည္စြာေျဖရွင္းေရးကုိ ေရွ႔ရႈသည့္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအစုိးရတုိ႔အၾကား ေကာ္မရွင္က ၾကား 
၀င္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေပးရမည္။

(ခ) ေကာ္မရွင္ကုိ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံအစုိးရတုိ႔  လက္ခံေသာပုဂၢဳိလ္ငါးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္။ အကယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံတုိ႔အၾကား ေကာ္မရွင္၏ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းပုံတစ္ရပ္လုံးအေပၚျဖစ္ေစ၊ တစိတ္တေဒသအေပၚျဖစ္ေစသုံးလအတြင္း သေဘာ 
တူညီမႈမရပါက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံအျဖစ္  သေဘာတူျခင္းမခံရေသာ ပုဂၢဳိလ္အားလုံးအား  ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ အားလုံးအား လွ်ဳိ႔ 
၀ွက္ဆႏၵမဲ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

၂။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးသည္ 
သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ား၏ နုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းမရွိေသာ နုိင္ငံမ်ားမွ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အပုိဒ္ (၄၁) နွင့္အညီ ေၾကညာရမည္။ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ နုိင္ငံ 
သားေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။

၃။ ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ဥကၠဌကုိ ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေရးဆြဲရမည္။

၄။ ေကာ္မရွင္၏အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌လည္းေကာင္း ၊ ဂ်နီဗာျမဳိ႔ရွိ ကုလသမဂၢရုံး၌လည္းေကာင္း 
က်င္းပရမည္။ ေကာ္မရွင္က သင့္ေတာ္မည္ဟုယူဆေသာ ေနရာမ်ား၌လည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎ 
သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တုိင္ပင္က်င္းပႏိုင္သည္။

၅။ အပုိဒ္ ၃၆ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းေသာ  ရံုးအဖြဲ႔သည္ ဤအဖြဲ႔နွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းေသာ ေကာ္မရွင္အတြက္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၆။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီက လက္ခံရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ေပါင္းစပ္ျပဳစုထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း ရယူနုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္က သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား 
ျပႆနာနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႔ရန္ ေမတၱာရပ္ခံႏိုင္သည္။

၇။ ျပႆနာကို စတင္ကုိင္တြယ္သည့္ေန႔မွစ၍ ၁၂ လအတြင္း ျပႆနာအေပၚ  အျပည့္အ၀ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ 
နုိင္ငံအစုိးရတို႔အား ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္ ေကာ္မတီဥကၠဌထံ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။

(က) အကယ္၍ ေကာ္မရွင္က ျပႆနာအား ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ ၁၂ လ အတြင္းမၿပီးေျမာက္ပါက ၎အေနျဖင့္ ဆန္းစစ္သုံး 
သပ္ၿပီးသမွ်ကုိသာလွ်င္ အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ အစီရင္ခံရမည္။

(ခ) ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက အသိအမွတ္ျပဳေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္းအေပၚအေျခခံ၍ ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းနုိင္ခဲ့လွ်င္ 
အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ အစီရင္ခံရမည္။

(ဂ) အပုိဒ္ခြဲနွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မရွိနုိင္ခဲ့လွ်င္ ေကာ္မရွင္က ၎၏အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံတုိ႔အၾကားျဖစ္ပြား 
ေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးအေပၚ  ၎၏စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျပ 
လည္စြာေျဖရွင္းနုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအေပၚ ၎၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံအစုိးရမ်ားက ေရးသားတင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္တင္သြင္းေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား၏ မွတ္တမ္း 
မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

(ဃ) အကယ္၍ ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာကုိ အပုိဒ္ ခြဲ (ဂ) နွင့္အညီ တင္သြင္းလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရမ်ားက အစီ 
ရင္ခံစာရရွိသည့္မွ ၃ လအတြင္း အစီရင္ခံစာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၎တုိ႔လက္ခံသည္။ လက္မခံသည္ဆုိသည္ကုိ ေကာ္မတီ 
ဥကၠဌထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

၈။ ဤအပုိဒ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အပုိဒ္ (၄၁)က ေကာ္မတီက အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွိ 
ေစရ။

၉။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ 
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ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံအစုိးရက အညီအမွ်ကုန္က်ခံရမည္။

၁၀။ ပုဒ္မခြဲ (၉) ႏွင့္အညီ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားက စရိတ္ေပးေခ်ျခင္း မျပဳေသးမီကာလအတြင္း လုိအပ္ပါက ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား 
ကုန္က်ခံရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အား လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ႏွင္းရမည္။ 

အပုိဒ္ (၄၃)

ကုလသမဂၢရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွ သက္ဆုိင္ရာ က႑မ်ား၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ကၽြမ္း 
က်င္သူ ပညာရွင္မ်ားအား အပ္ႏွင္းထားေသာ အေထာက္အကူမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအားလုံး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ 
မ်ားႏွင့္ အပုိ္ဒ္ (၄၂) နွင့္ အညီခန္႔အပ္ေသာ ယာယီေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားခံစားခြင့္ရွိသည္။

အပုိဒ္ (၄၄)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းက ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႔လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ထိခုိက္ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းမရွိရ။ ထုိ႔အျပင္ ပဋိ 
ညာဥ္စာတမ္းအား လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ နုိင္ငံအစုိးရမ်ားက ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား အာဏာတည္ေသာ သာမန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အထူးနုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္ ၾကဳိးစားျခင္းကုိ မတားဆီးရ။

အပုိဒ္ (၄၅)

ေကာ္မတီက မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကုိ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ေကာင္ 
စီမွတဆင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းရမည္။

အပိုင္း(၅)

အပိုဒ္(၄၆)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုမွ် ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း ကုလသမဂၢ 
လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည့္ ကုလသမဂၢအထူး 
ေအဂ်င္စီ(အဖြဲ႔အစည္း) မ်ားတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစသည့္သေဘာမ်ိဳး အဓိပၸါယ္မဖြင့္ 
ဆိုရ။

အပိုဒ္(၄၇)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ျပည္သူအားလံုး၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မိမိတို႔၏သယံဇာတမ်ားကို အျပည့္ 
အ၀လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲခံစားပိုင္ခြင့္အား ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစသည္ဟု အဓိပၸါယ္မဖြင့္ဆိုရ။

အပိုင္း(၆)

အပိုဒ္(၄၈)

၁။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး၏ မည္သည့္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢအထူးေအဂ်င္စီ (အဖြဲ႔အစည္း) မ်ား၏ မည္သည့္အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမဆို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအား ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ မည္သည့္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံက ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ဤပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေစရမည္။

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား အတည္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္မ်ားအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ 
တင္သြင္းရသည္။

၃။ ဤပုဒ္မ၏ အပိုဒ္ခြြဲ(၁)တြင္ ရည္ညြန္းေသာႏုိင္ငံမ်ားအနက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား လိုက္နာသည့္ ႏိုင္ငံ 
အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းႏိုင္ေစရမည္။

၄။ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ 



16 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အထေျမာက္ေစရမည္။

၅။ ဤကဲ့သို႔အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ တင္သြင္းတိုင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
က ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ႏိုင္ငံအစိုးရတိုင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းသည့္ နိုင္ငံအစိုးရတိုင္းအား အေၾကာင္း 
ၾကားရမည္။

အပိုဒ္(၄၉)

၁။ ၃၅ ခုေျမာက္ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လက္ခံရရွိ 
သည့္ေနမွစ၍ ၃လေျမာက္သည့္ေန႔မွစတင္၍ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို အာဏာတည္ရမည္။

၂။ ၃၅ ခုေျမာက္ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ကို တင္သြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းက်မွ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ 
သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ကို တင္သြင္းေသာႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအဖို႔ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းသည္ တင္သြင္းသည့္ေနမွစ၍ ၃ 
လေျမာက္ေသာေန႔တြင္ စတင္အာဏာတည္ေစရမည္။

 အပိုဒ္(၅၀)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေဒသအားလံုးတို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ ျခြင္းခ်က္မရွိ 
အာဏာတည္ေစရမည္။

အပိုဒ္(၅၁)

၁။ မည္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမဆို ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုျပဳႏိုင္သည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုျပဳလြာကို ကုလ 
သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းရမည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဤျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုျပဳ 
လႊာကို ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္  လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားထံေပးပို႔ၿပီး ၎တို႔က  ဤျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုျပဳ 
လႊာကို လက္ခံစဥ္းစားၾကကာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာအတြက္ ညီလာခံတရပ္ က်င္းပရန္လိုလားျခင္းရွိမရွိ ျပန္ၾကားၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ 
ရမည္။ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အနည္းဆံုးသံုးပံုႏွစ္ပံုက ဤကဲ့သို႔ ညီလာခံေခၚယူေရးကို လိုလားၾကသည္ဆိုလွ်င္ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး၏ ကမကထျဖင့္ ညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပေပးရမည္။ ညီလာခံသို႔ တက္ 
ေရာက္လာၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ဆႏၵျဖင့္ ျပ႒ာန္းေသာမည္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုမဆို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္အတြက္ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ ဆက္လက္တင္သြင္းရမည္။ 

၂။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အနည္း 
ဆံုး သံုးပံုႏွစ္ပံုက ၎တို႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ခံျပီးေသာအခါ ျပင္ 
ဆင္ခ်က္မ်ား စတင္အာဏာတည္ပါသည္။

၃။ ျပင္ဆင္ခ်က္အာဏာတည္ေသာအခါ ဤျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံၾကေသာအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
အျခားအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကလက္ခံၿပီးျဖစ္ေသာ ယခင္ျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုးကို လိုက္နာရန္တာ၀န္ရွိသည္။

အပိုဒ္(၅၂)

ပုဒ္မ (၄၈) အပိုဒ္(၅) ႏွင့္အညီ ေပးပို႔ေသာအသိေပးခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲကုလမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါအပိုဒ္(၁)တြင္ ရည္ညြန္းေသာ ႏိုင္ငံအားလံုးအား ေအာက္ပါအေသးစိတ္အခ်က္အလက္တို႔ကို အသိေပးေဖာ္ျပ 
ရမည္။

အပိုဒ္(၅၃)

၁။ တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ရုရွားဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္စစ္မွန္စြာ ဘာသာျပန္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ 
ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ကုလသမဂၢေမာ္ကြန္းတိုက္တြင္ အပ္ႏွံထားရမည္။

၂။ အပိုဒ္(၄၈)တြင္ ရည္ညြန္းေသာ ႏိုင္ငံအားလံုးထံသို႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ မိတၱဴ 
မွန္မ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။



ဘာသာျပန္ - ဦးဘီေကဆင္းနွင့္ ဦး၀င္းေမာင္

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 

ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)



2 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

နိဒါန္း

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားက လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာနွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ျငင္း 
ဆန္၍မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားခံစားပုိင္ခြင့္တုိ႔အား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ကမၻာတစ္၀န္းလုံး၌ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမ်ွတမႈနွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတုိ႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏မူမ်ားက ျပ႒ာန္းသည္ကုိ စဥ္းစားလွ်က္လည္းေကာင္း 
အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ေမြးရာပါလူ႔ဂုဏ္သိကၡာမွ ဆင္းသက္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ -

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေၾကညာစာတမ္းနွင့္အညီ၊ လူတုိင္းသည္ ၎၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား၊ ထုိ႔အတူ 
နုိင္ငံသားနွင့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ခံစားရရွိေစသည့္ အေျခအေနဖန္တီးမွသာလွ်င္ စုိးရြံ႔ျခင္းမွ ကင္းေ၀း 
သည့္ လြတ္လပ္ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နွင့္ လူ႔လုိအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစနုိင္မည္ျဖစ္္သည္ကုိ အသိ 
အမွတ္ျပဳလွ်က္ -

လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ မိမိပါ၀င္ေနေသာ လူ့အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ တာ၀န္အသီးသီးရွိၾက၍ ဤပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္နွင့္ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ၾကဳိးပမ္းဖုိ႔၀တၱရားရွိသည္ဟု နားလည္သေဘာ 
ေပါက္လွ်က္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။



3လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပိုင္း (၁)

အပိုဒ္ (၁)

၁။ လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ နုိင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္ 
တုိင္ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဖြ႔ံျဖဳိးမႈမ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
နုိင္သည္။

၂။ လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာမႈအတြက္ ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ 
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကုိ နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးတူမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ 
ေပၚေပါက္လာေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားနွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ပုိင္ခြင့္ 
ရွိသည္။

၃။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္မရွိေသာ အေစာင့္အေေရွာက္ခံေဒသမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိနုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္  ေအာင္ျမင္ရန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္တြင္ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ထုိအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရမည္။

အပုိဒ္ (၂) 

၁။ လက္ရွိပဋိညာဥ္စာတမ္းအဖြဲ႔၀င္ တစ္နုိင္ငံခ်င္းစီသည္ လက္ရွိစာခ်ဳပ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အဆင့္ဆင့္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံးလွ်က္ 
စီးပြားေရးနွင့္ နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ား အမ်ားဆုံးရရွိေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈ အေနႏွင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူရမည္။

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူမ်ဳိး၊ အသား 
အေရာင္၊ လိင္၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ဘာသာစကား၊ နုိင္ငံေရး (သုိ႔) အျခားသေဘာတရားအယူအဆ နုိင္ငံသား (သုိ႔) လူမ်ဳိး 
ဇစ္ျမစ္၊ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈ၊ အျခားအဆင့္အတန္းအစရွိသည့္ မည္သည့္အဆင့္အတန္းကုိမဆုိ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစဘဲ လုိက္နာက်င့္သုံး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၃။ ဖြံ႔ျဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံျခားသားအား မည္ 
သည့္အတုိင္းတာထိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးကုိ အေလးထားလ်က္ 
ဆုံးျဖတ္နုိင္သည္။

အပုိဒ္ (၃)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ လက္ရွိစာခ်ဴပ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးအားလုံးကုိ က်ား/မ တန္းတူအခြင့္အေရး ခံစားနုိင္မႈအမွန္တကယ္ရွိရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

အပုိဒ္ (၄)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းနွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ထားေသာ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားရာတြင္ နုိင္ငံေတာ္သည္  ထုိအခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္နုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာမႈ ျမင့္မားေစရန္ အဆုိပါအခြင့္အေရး 
မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ကုိက္ညီမွသာလွ်င္ ဥပေဒျပဌာန္း၍ ကန္႔သတ္နိင္ေၾကာင္းစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 
ၾကသည္။

အပုိဒ္ (၅)

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာခ်ဴပ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ားနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ထက္ ပုိမုိကန္႔သတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္း 
ေကာင္း၊ မည္သည့္နုိင္ငံ၊ မည္သည့္အုပ္စု၊ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ကမ်ွ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေၾကာင္း မယူဆရ။

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္း၍ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ 
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဟ ူေသာ ဆင္ေျချဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ၊ စာခ်ုပ္စာတမ္းအရ (သုိ႔မဟ ုတ္) ဓေလ ့ထုံးတမ္း 
စဥ္လာ အရ တည္ရွိေနေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရေသာ မည္သည့္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကုိမဆုိ ပ်က္စီးေစ 
ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

အပုိင္း (၃)

အပုိဒ္ (၆)

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သူ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေသာ (သုိ႔) သေဘာတူ လက္ခံ 
ေသာအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမႈကုိ ေျပလည္တုိးတက္ေစေသာ အခြင့္အေရးမ်ားပါ၀င္သည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္အခြင့္ 
အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားအာမခံခ်က္ရွိေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာအဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္ရမည္။

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ စက္မႈပညာနွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ လမ္းညႊန္မႈနွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ေစရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပုံမွန္ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ မူ၀ါဒနည္းလမ္းသစ္မ်ားအျပင္ လူတစ္ဦး၏ အေျခခံ 
နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အကာကြယ္ေပးသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ားပါ၀င္ေစရမည္။

အပုိဒ္ (၇)

လက္ရွိစာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္အဆင္ေျပေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနကုိ လူတုိင္း ခံစားေစ 
နုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ယင္းအခြင့္အေရးတုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္

(က) အလုပ္သမားအားလုံးအား အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ေပးသည့္အလုပ္လစာသည္ 

၁။ တစ္စုံတစ္ရာခြဲျခားမႈမရွိေစဘဲ တူညီတန္ဖုိးရွိေသာ အလုပ္အကုိင္အတြက္ မွ်တေသာေန႔စားလုပ္ခႏွင့္ လုပ္ခလစာ၊ 
အထူးသျဖင့္ ေယာက်ၤားမ်ားခံစားရသည္ထက္ မနိမ့္က်ေသာ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ တူညီ 
ေသာ လစာကုိ အမ်ဴိးသမီးမ်ားသည္လည္းခံစားေစျခင္း။

၂။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ာႏွင့္ ၎တုိ႔၏  မိသားစု၀င္မ်ားအ 
တြက္ သင့္တင့္ေသာ ေနထုိင္မႈရရွိေစျခင္း။

(ခ) လုံျခဳံမႈရွိျပီး က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညႊတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရွိျခင္း။

(ဂ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္သက္အနည္းအမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္နုိင္မႈအေပၚ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတပါး အျခားစဥ္းစားခ်က္ မပါဘဲ 
သင့္တင့္သည့္အဆင့္သုိ႔ တုိးျမင့္ခံစားႏိုင္ေစရန္ လူတုိင္းအတြက္ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေစျခင္း။

(ဃ) အမ်ားျပည္သူအားလပ္ရက္အတြက္ လုပ္ခလစာရရွိသကဲ့သုိ႔ လစာအျပည့္နွင့္ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ က်ေရာက္ေသာ အား 
လပ္ရက္မ်ားအတြက္ ရရွိျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ား၊ နားရက္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖမႈရရွိေစျခင္း။

အပုိဒ္ (၈)

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါအဖြဲ႔၀င္မ်ားေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ

(က) လူတုိင္း အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ၎တုိ႔စိတ္ၾကဳိက္ အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ၎အခြင့္ 
အေရးသည္ ထုိသူ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအက်ဳိးစီးပြားကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစျပီး 
အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါ၀င္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းအရသာျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးကုိ သုံးရာတြင္ 
ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လုိအပ္ေသာ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးအက်ဳိး (သုိ႔) အမ်ားဆုိင္ရာစည္းကမ္း (သုိ႔) အျခားသူမ်ား၏ 
လြတ္လပ္မႈနွင့္ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းမႈမွလြဲ၍ မည္ 
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

သည့္ ကန္႔သတ္မႈမွ် မထားျခင္း။

(ခ) အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔စည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထူေထာင္ခြင့္ အခြင့္အေရးနွင့္ နုိင္ငံတကာ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ၎အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ခြင့္ အခြင့္အေရး။

(ဂ) သမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ျပည္သူ႔ 
လုံျခဳံေရးအက်ဳိး (သုိ႔) အမ်ားဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ား (သို႔) အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာ 
အကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မွတပါး လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း။

(ဃ) သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္။

၂။ ဤအခြင့္အေရးက်င့္သုံးမႈအေပၚ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား (သုိ႔) ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား (သုိ႔) နုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရားဥပေဒ 
နွင့္ အညီ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ဤစည္းမ်ဥ္းက အတားအဆီးမျဖစ္ေစရ။

၃။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားအား (၁၉၄၈) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔စာခ်ဳပ္တြင္ 
ျပဌာန္း အာမခံထားသည္။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ စုရုံးခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔အား ထိခုိက္ေစသည့္ 
အခြင့္အာဏာေပးျခင္း မျဖစ္ေစရ။

အပုိဒ္ (၉)

လက္ရွိစာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ လူတုိင္းလူတုိင္း၏ လူမႈဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈေရးရာ လုံျခဳံမႈရွိေစသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။

အပုိဒ္ (၁၀)

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၁။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဘာ၀လည္းက်ျပီး အေျခခံလည္းက်သည့္ မိသားစုအဖြဲ႔၀င္အား အထူးသျဖင့္ မိသားစုထူေထာင္မႈႏွင့္ 
မိသားစုအား မွီခုိေနရေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းတာ၀န္ရွိသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်     က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ အကူအညီေပးရမည္။ ဇနီးေမာင္နွံအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားသူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအရ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားမႈကုိ ျပဳေစရမည္။

၂။ မိခင္မ်ားအား မီးမဖြားမီနွင့္ မီးဖြားျပီး သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အထူးကာကြယ္မႈေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ထုိကာလ 
တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာမိခင္မ်ား လစာျပည့္ ခြင့္ေပးရမည္။ (သုိ႔) လုံေလာက္ေသာ လုံျခဳံမႈခံစားမႈေပးရမည္။ အခြင့္အေရးေပးရမည္။

၃။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား မ်ဳိးရုိးနွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ အထူးအကာအကြယ္ 
ေပးျခင္း၊ အကူအညီတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးေခါင္းပုံျဖတ္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 
လူငယ္မ်ား၏ ကုိယ္က်င့္တရား (သုိ႔) က်န္းမာေရး (သုိ႔) ၎တုိ႔၏ ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈတုိ႔အား အႏၱရာယ္ရွိေစနုိင္ေသာ အလုပ္အကုိင္ 
အတြက္ အလုပ္ခြင္တြင္ လုပ္ကုိင္ေစပါက ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္ေပးရမည္။ နုိင္ငံေတာ္သည္ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္မႈကုိထားရွိ 
ရမည္။ ထုိအသက္အရြယ္မျပည့္ဘဲ လစာေပးခုိင္းေစေသာ္ ကေလးအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒျဖင့္တားဆီး၍ အျပစ္ 
ဒဏ္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၁၁)

၁။ လက္ရွိကတိစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ လူတုိင္းလူတုိင္းမိမိအတြက္နွင့္ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ စား၀တ္ 
ေနေရးအပါအ၀င္ လုံေလာက္ေသာ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းရပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရသည္။ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ တိက်ေသာ 
အစီစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ တစ္နိုင္ငံခ်င္းစီအေနနွင့္လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္လည္းေကာင္း လုိအပ္ 
သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(က) သိပၸံနွင့္ စက္မႈဆုိင္ရာ အသိပညာကုိ အျပည့္အ၀သုံး၍လည္းေကာင္း၊ အာဟာရဆုိင္ရာ အေျခခံဗဟုသုတမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဳး 
ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ဖြံ႔ျဖဳိးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ (သုိ႔) လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ျပဳျပင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ 



6 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏ ိုင္ငံ)

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏ ွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏ ိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အထက္ပါနည္းအားျဖင့္ အထိေရာက္ဆုံးဖြံ႔ျဖဳ ိးေစျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း။

(ခ) စားနပ္ရိကၡာပုိ႔ေသာ နုိင္ငံမ်ားနွင့္ တင္သြင္းေသာနုိင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ 
မွ်တေသာ ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာ ျဖန္႔ျဖဴးေရးနွင့္ စားနပ္ရိကၡာရရွိေစရန္။

အပုိဒ္ ၁၂

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူတုိင္းလူတုိင္း ကာယ၊ ဥာဏ၊ က်န္းမာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္း အျမင့္မားဆုံးရရွိႏိုင္မႈအခြင့္
အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

၂။ ဤအခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ ေဆာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္ဆင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါလုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားပါ၀င္ရမည္။

(က) ကေလးအေသေမြးႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ကေလးေသေပ်ာက္မႈနႈန္း ေလ်ာ့က်ေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ကေလး 
သူငယ္က်န္းမာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္။

(ခ) ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေန တုိးတက္ေစျခင္း။

(ဂ) ကူးစက္ေရာဂါ၊ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေရာဂါ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ 
ကုသျခင္းနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

(ဃ) နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း ၊ ေဆး၀ါးကုသျခင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ဂရုျပဳမႈအားလုံးကုိ ရေစနုိင္သည့္အေျခအေနမ်ား ဖန္ 
တီးျခင္း။

အပိုဒ္ ၁၃

၁။ စာခ်ဴပ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူတုိင္းလူတုိင္း၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ပညာေရးသည္ 
လူသားမ်ား၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး အျပည့္အ၀ဖြံ႔ျဖဳိးမႈႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအသိကုိ လမ္းညႊန္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွွင့္ 
အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားအားေလးစားမႈကုိ အားျဖစ္ေစသည္ဟု အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ၎တုိ႔က 
ပညာေရးသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လူသားမ်ားအားလုံးကုိ ထိေရာက္စြာပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား၊ 
လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား၊ လူမ်ဳိးစုနွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား၊ နားလည္မႈတုိးပြားေစနုိင္ေၾကာင္း စိတ္ရွည္သီးခံမႈနွင့္ ရင္းနွီးမႈမ်ားရရွိေစ 
နုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ကုလသမဂၢ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္လည္း ပညာေရးကျဖစ္ 
ေစနုိင္ေၾကာင္းသေဘာတူၾကသည္။ 

၂။ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ ဤအခြင္အေရးအားအျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 
သည္။

(က) မူလတန္းပညာေရးသည္ မသင္မေနရျဖစ္ရျပီး လူတုိင္းအတြက္ အခမဲ့သင္ၾကားေစနုိင္ရမည္။

(ခ) စက္မႈဆုိင္ရာ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အလယ္တန္းပညာေရးအပါအ၀င္ အသြင္သ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာအလယ္တ
န္း ပညာေရးကုိလည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလြယ္တကူသင္ယူ 
နုိင္ေစရမည္။ ထုိ႔အျပင္ အထူးသျဖင့္ အခမဲ့ပညာေရးအဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

(ဃ) မူလတန္းပညာသင္ၾကားမႈကာလ အျပည့္အ၀မျပီးဆုံးခဲ့သူမ်ား(သုိ႔) မရရွိခဲ့သူမ်ားအတြက္ျဖစ္နိင္္သမွ် အေျခခံပညာ 
ေရးကုိ အားေပးရမည္ (သုိ႔) အျပင္းအထန္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

(င) အဆင့္အားလုံးရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈစနစ္ကုိ တက္ၾကြစြာ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီွေသာ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေသာစနစ္ကုိ ထူေထာင္ရမည္။ ျပီးေနာက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ရုပ္ပုိင္းအေျခအေနမ်ားကုိ အဆက္ 
မျပတ္တုိးျမႇင့္ရမည္။

၃။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ၊ မိဘမ်ားမရိွပါက တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ 
လြတ္လပ္စြာ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈကုိ ေလးစားရန္တာ၀န္ယူသည္။ ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း အစုိးရေက်ာင္းမ်ား မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က 



7လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏ ွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ျပဌာန္းထားေသာ (သုိ႔) အတည္ျပဳထားေသာ အနိမ့္ဆုံးပညာေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္မ်ားႏွင့္  ကုိက္ညီ ေစရမည္။ ၎ကေလးမ်ားအတြက္ 
၎တ ုိ႔ ယံုၾကည္မႈနွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ပညာေရးကုိ အာမခံမႈရွိေစရန္ တာ၀န္ယူရမည္။

၄။ ဤအပုိဒ္ပါ မည္သည့္အပုိင္းကုိမွ် ပညာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ လမ္းညႊန္ရန္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း (သုိ႔) 
အသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္ဟု အဓိပၸါယ္မေကာက္ယူရ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤပုဒ္မအပုိင္း (၁) 
ျပဌာန္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာရမည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ ပညာေရးအဖြဲ႔အအစည္းမ်ားတြင္ ေပးထားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပဌာန္းထားေသာ အနိမ့္ဆုံးစံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိရမည္။

အပုိဒ္ ၁၄

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံခ်င္းစီသည္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ကာစတြင္ ၎တုိ႔၏ ျမဳိ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခား 
နယ္ေျမမ်ား၌ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္ကုိ အာမခံရန္ တတ္နုိင္စြမ္းမရွိေသးေပ။ ထုိနယ္ေျမမ်ားတြင္ လူအားလုံး 
အတြက္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ (၂)နွစ္အတြင္း ေရးဆြဲရန္တာ၀န္ယူျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွစ္ပမာဏကုိ 
အစီအစဥ္တြင္ထဲ့သြင္းကာ လူတုိင္းအတြက္ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးမူမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အေသး 
စိတ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လက္ခံရန္ တာ၀န္ယူသည္။

အပုိဒ္ ၁၅

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ နုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လူတုိင္း 
လူတုိင္း

(က) ယဥ္ေက်းမႈဘ၀တြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊

(ခ) သိပၸံဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအက်ဳိးတရားမ်ား ခံစားပုိင္ခြင့္နွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အသုံးခ်မႈမွရေသာ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ခံစား 
နုိင္ခြင့္၊

(ဂ) မည္သည့္သိပၸံဆုိင္ရာ စာေပအနုပညာ(သုိ႔) သုခုမ အႏုပညာဆုိင္ရာ ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈမွ ျဖစ္ထြန္းရရွိလာေသာ 
ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၂။ ဤအခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဤပဋိညာဥ္ စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားက ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ သိပၸံပညာနွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေစျခင္းနွင့္ ပ်ံ႔နွံ႔ေစျခင္းတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
အဆင့္မ်ားထည့္သြင္းရမည္။

၃။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သိပၸံဆုိင္ရာ သုေတသနနွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈကုိ 
ေလးစားရန္တာ၀န္ယူသည္။

၄။ သိပၸံနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ နုိင္ငံတကာ အဆက္အသြယ္မ်ား ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အားေပး 
မႈတုိ႔မွ ရရွိလာေသာ အက်ဳးိတရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

အပုိင္း ၄

အပုိဒ္ ၁၆

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ ဤတြင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိးတက္မႈအား စာခ်ဳပ္ပါ ဤအပုိင္းနွင့္အညီ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ တာ၀န္ယူသည္။

၂။(က) အစီရင္ခံစာကုိ စာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသုိ႕ မိတၱဴမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ 
ရမည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းရမည္။

(ခ) ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ အထူူးေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၀င္ 
နုိင္ငံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ(သုိ႔) အစီရင္ခံစာ အစိတ္အပုိင္း၏  မိတၳဴမ်ားကုိ အထူးေအဂ်င္စီမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏ ွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဤအစီရင္ခံစာ (သို႔) အစီရင္ခံစာ အစိတ္အပုိင္းသည္ အထ ူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ အဆုိပါ ေအဂ်င္ 
စီတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားရွိမႈ၊ ေဘာင္အတြင္း က်ေရာက္ေသာ မည္သည့္ကိစၥရပ္နွင့္မဆုိ သက္ဆုိင္မႈရွိေစရမည္။

အပုိဒ္  ၁၇

၁။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္အတည္ျဖစ္ျပီး တစ္နွစ္အတြင္း စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီမွ ျပဌာန္း 
သည့္ အစီအစဥ္နွင့္ အစီရင္ခံစာကုိ အဆင့္ဆင့္ တင္သြင္းရမည္။ အစီအစဥ္ကုိ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၀င္ နုိင္ငံမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
အထူးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျပီးမွ ျပဳလုပ္ရမည္။

၂။ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္အရ တာ၀န္၀တၱရားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားနွင့္ 
အခက္အခဲမ်ားကုိ ညႊန္ျပနုိင္ရမည္။

၃။ လက္ရွိ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမဆုိ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကမၻာ့ 
ကုလသမဂၢထံသုိ႔ (သုိ႔) အထူးျပဳအဖြဲ႔အစည္းထံသုိ႔ ယခင္က ေပးပုိ႔ျပီးလွ်င္ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တဖန္ ျပန္၍ေပးပုိ႔ရန္ 
လုိအပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ႔သုိ႔ေပးျပီးေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ တိက်ေသာ အညႊန္းတစ္ခုေပးလွ်င္ လုံ 
ေလာက္သည္။

အပုိဒ္ ၁၈

စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ လူအခြင့္အေရးနွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ ျပဌာန္းခ်က္အရ 
တာ၀န္၀တၱရားရွိသည္နွင့္အညီ ၎၏အထူးေအဂ်င္စီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္အတြင္း က်ေရာက္ေသာ 
ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုိးတက္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းနွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီက အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္နုိင္သည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ၎အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက လက္ခံထားေသာ 
အဆုိပါအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တိက်ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းနုိင္သည္။

အပုိဒ္ ၁၉

အပုိဒ္ (၁၆) နွင့္ အပုိဒ္ (၁၇) အရ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တင္သြင္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ အပုိဒ္ 
(၁၈) အရ အထူးေအဂ်င္စီမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ေကာင္စီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ အေထြေထြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ (သုိ႔) အလ်ဥ္းသင့္သလုိ 
သိသာရန္အတြက္ ေပးပို႔နုိင္ရမည္။

အပုိဒ္ ၂၀

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအဖြဲ႔၀င္နုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အထူးျပဳေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ားက အပုိဒ္(၁၉)အရ အဆုိပါ အၾကံျပဳခ်က္ကုိလည္း 
ေကာင္း၊ (သုိိ႔) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတစုံတရာ ရည္မွန္းခ်က္ေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) ထုိကိစၥကုိ 
ရည္ညႊန္းသည့္ အေထာက္အထားတစုံတရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသုိ႔ ပုိ႔ရမည္။

အပုိဒ္ ၂၁

စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသည္ လက္ရွိသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားထံမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အက်ဥ္းႏွင့္ ေယဘုယ် ေထာက္ခံခ်က္ပါေသာ အထူးေအဂ်င္စီမ်ား၏ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေလးစားလုိက္နာမႈအေပၚ တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အေထြေထြ 
ညီလာခံသုိ့႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္သြင္းရမည္။

အပုိဒ္ ၂၂

စီးပြားေရးနွင့္လူမႈေရးေကာင္စီသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိးျမွင့္အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား စာခ်ဳပ္၏ ဤအပုိင္းကုိ ညႊန္းဆုိေသာ 
အစီရင္ခံစာ၌ပါ၀င္သည့္ ေပၚေပါက္လာေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အတတ္ 
ပညာဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ အၾကံျပဳထားသကဲ့သုိ႔ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ အဆုိပါအဖြဲ႔မ်ားကုိ အသိေပး 
မႈျပဳနုိင္သည္။
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏ ွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပိုဒ္ ၂၃

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားသည္ အစည္းအေ၀း၏ နုိဂုံးခ်ဳပ္မ်ား၊ အစည္းအေ၀း၏ ေထာက္ခံခ်က္ကုိလက္ခံမႈ၊ အ 
တတ္ပညာဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ား၊ ေလ့လာေရးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ား ပါ၀င္စုစည္း 
၍ အတတ္ပညာဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ ေဒသဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမ်ားစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ဤပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းပါ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၏ ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကုိ သေဘာတူသည္။

အပုိ္ဒ္ ၂၄ 

အဆုိပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနွင့္ 
အထူးျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္အသီးသီးကုိ သတ္မွတ္ေပးသည္။ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းသည္ စာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ထိခုိက္ေစသည္ဟု အဓိပၸါယ္မျပန္ဆိုရ။

အပုိဒ္ ၂၅

လက္ရွိသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ သဘာ၀ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အဓိပၸါယ္မျပန္ဆုိရ။

အပုိဒ္ ၁၆

၁။ လက္ရွိသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံကုိမဆုိ (သုိ႔) အထူးေအဂ်င္စီတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္ 
သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိမဆုိ၊ နုိင္ငံတကာတရားရုံးျပဌာန္းပါ ဥပေဒအရအဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိမဆုိ လက္ရွိသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ 
တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံမဆုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖြင့္လွစ္ 
ထားသည္။

၂။ လက္ရွိသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳရန္လုိအပ္သည္။ စာခ်ဳပ္အတည္ျပဳရန္လုိအပ္သည္။ စာခ်ဳပ္အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရး 
ထိုးျခင္းကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံရမည္။

၃။ ဤအပုိဒ္၏အပုိဒ္ခြဲ (၁)တြင္ ရည္ညႊန္းေသာ နုိင္ငံမ်ားအနက္ မည္သည့္နုိင္ငံမဆုိ ဤလက္ရိွစာခ်ဳပ္အား လုိက္နာသည့္ နုိင္ငံအျဖစ္ 
၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရမည္။

၄။ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္းစာခ်ဳပ္ကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္နွင္းျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။

၅။ ဤကဲ့သုိ႔ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္တင္သြင္းတုိင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ 
က ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ နုိင္ငံအစုိးရတုိင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းသည့္ နုိင္ငံအစုိးရတုိင္းအား အေၾကာင္း 
ၾကားရမည္။

အပုိဒ္ ၂၇

၁။ ၃၅ ခုေျမာက္ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္အား ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ 
လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအာဏာတည္ရမည္။

၂။ ၃၅ ခုေျမာက္ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ကုိ တင္သြင္းျပီးေနာက္ပုိင္းက်မွ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ 
(သု႔ိမဟုတ္) ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းစာခ်ဳပ္ကုိ တင္သြင္းေသာႏိုင္ငံတစ္နုိင္ငံအဖုိ႔ ဤလက္ရိွစာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ စတင္သြင္းသည့္ေန႔ 
ရက္မွစ၍ သုံးလေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္စတင္အာဏာတည္ရမည္။

အပုိဒ္ ၂၈

ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေဒသအားလုံး အကန္႔အသတ္မရွိ အာဏာတည္ရွိေစ 
ရမည္။
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပုိဒ္ ၂၉

၁။ မည္သည့္ အဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံမဆုိ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိျပဳနုိင္သည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိျပဳလႊာကုိ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းရမည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးက ဤျပင္ဆင္ခ်က္ 
အဆုိျပဳလႊာကုိ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားထံ ေပးပုိ့႔ျပီး ၎တုိ႔က ဤျပင္ဆင္ခ်က္ 
အဆုိျပဳလႊာကုိ လက္ခံစဥ္းစားၾကကာ မဲခြဲရန္အတြက္ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပၾကရန္ လုိလားျခင္းရွိမရွိ ျပန္ၾကားၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ 
သည္။ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားအနက္ အနည္းဆုံး သုံးပုံတစ္ပုံက ဤကဲ့သုိ႔ ညီလာခံေခၚယူေရးကုိ လုိလားၾကသည္ဆုိလွ်င္ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး၏ ကမကထျဖင့္ ညီလာခံေခၚယူက်င္းပရမည္။ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ 
ၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ မဲဆႏၵျဖင့္ျပဌာန္းေသာ မည္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိမဆုိ အတည္ျပဳရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြ 
ေထြညီလာခံသုိ႔ ဆက္လက္တင္သြင္းရမည္။

၂။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံက အတည္ျပဳျပီးေနာက္ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ နုိင္ငံမ်ားအနက္ 
အနည္းဆုံးသုံးပုံႏွစ္ပုံက ၎တုိ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ခံျပီး 
ေသာအခါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားစတင္ အာဏာတည္ရပါမည္။

၃။ ျပင္ဆင္ခ်က္စတင္အာဏာတည္ေသာအခါ ဤျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံၾကေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကလုိက္နာရန္တာ၀န္ရွိ 
သည္။ အျခားအဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္မူ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ၎တုိ႔က လက္ခံၿပီးျဖစ္ေသာ ယခင္ျပင္ဆင္
ခ်က္အားလုံးကုိလုိက္နာရန္တာ၀န္ရွိသည္။

အပုိဒ္ ၃၀

အပုိဒ္ ၂၆ အပုိဒ္ ၅ ႏွင့္အညီ ေပးပုိ႔ေသာအသိေပးခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမႈးသည္ အဆုိပါ အပုိဒ္ ၊ အပုိဒ္ခြဲ ၁ တြင္ရည္ညႊန္းေသာ နုိင္ငံအားလုံးအား ေအာက္ပါအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ 
ရမည္။

(က) အပုိဒ္ ၂၆ နွင့္အညီ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမ်ား ၊ အတည္ျပဳမႈမ်ားနွင့္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းမႈမ်ား။

(ခ) အပုိဒ္ ၂၇ နွင့္အညီ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းအား စတင္တည္သည့္ေန႔စြဲႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၉ နွင့္အညီ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ 
စတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔စြဲ။

အပုိဒ္ ၃၁ 

၁။ တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ရုရွားဘာသာႏွင့္ စပိန္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ စစ္မွန္စြာ ဘာသာျပန္ဆုိထားျပီးျဖစ္ 
ေသာ ဤပဋိညာဥ္စာတမ္းကုိ ကုလသမဂၢေမာ္ကြန္းတုိက္တြင္ အပ္ႏွံထားရမည္။

၂။ အပုိဒ္ ၂၆ တြင္ ရည္ညႊန္းေသာ နုိင္ငံအားလုံးထံသုိ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ဤပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ မိတၱဴမွန္ 
မ်ား ျဖန္႔ေပးရမည္။



အမ်ိဳးသမ ီးမ်ား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)



2 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ဤစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လူပုဂၢဳိလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ တန္းတူျခင္းအခြင့္အေရးအေပၚ ယုံၾကည္မူအား ထပ္မံအခုိင္အမာ အတည္ျပဳေျပာဆုိျခင္းကုိ 
သတိမူ၍ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းသည္ ခြဲျခားမႈကုိ လက္ခံ၍မရေသာ အေျခခံမူအျဖစ္ 
အခုိင္အမာ အတည္ျပဳေျပာဆုိျခင္း၊ လူတုိင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအရ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ေမြးဖြားလာသည္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ၎အတြင္းခ်မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာမူအားလုံးတုိ႔အေပၚ 
လိင္အရ ခြဲျခားမႈအပါအ၀င္ မည္သုိ႔ေသာ ခြဲျခားျခင္းမွမရွိေစဘဲအခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္ရွိျခင္းတုိ႔အား သတိမူ၍လည္းေကာင္း၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား စာခ်ဳပ္စာတမ္း၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမူေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမတုိ႔သည္ တူညီေသာခံစားေစျခင္းကုိ ဌာနအသီးသီး ရွိေသာ္ျငားလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈ 
ျပဳျခင္းသည္ အခြင့္အေရးတန္းတူျခင္း အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားမူအား ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း၊ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားသည္ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမူေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဴဘ၀ေပၚ အမ်ဳိးသားတန္းတူရည္တူပါ၀င္မူျဖစ္
ျခင္းႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံတုိ႔၏ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လူသားတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ အလားအလာမ်ားအား အျပည္႔ 
အ၀တုိးတက္ေစျခင္းအတြက္ ပုိမုိခက္ခဲမႈရွိေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ အသိမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သင္တန္းအလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအခြင့္အေရး
မ်ားႏွင့္ အျခား လုိအပ္မႈမ်ားရရွိခြင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္၍လည္းေကာင္း၊ မွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒအေပၚ 
အေျခခံေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး၏ စနစ္တက်ရွိေသာ အေျခအေနတရပ္အား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးတန္းတူညီမွ်အား သိသာထင္ရွားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ကုိ လက္ခံယုံၾကည္၍ လည္းေကာင္း၊ အသားေရာင္ 
ခြဲျခားမႈ၊ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးေရးခဲြဲျခားမႈ၊ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ျပဳမႈ၊ ေခတ္ေပၚလက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံျပဳမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ 
ျပင္ပသိမ္းပုိက္မႈႏွင့္ လြမ္းမုိးမႈ၊ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းကိစၥမ်ား ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈပေပ်ာက္ေစေရးသည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည္႔အ၀ခံစားပုိင္ခြင့္ အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိျခင္းအား အေလးအနက္ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကုိ အားျဖည့္တင္းျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတင္းမာမႈအား ေလ်ာ့ေပါ့ေစျခင္း၊ 
၎တုိ႔၏ လူမွဴေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား ကြာဟေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
အေထြေထြႏွင့္ အျပည္႔အ၀ လက္နက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ အထူးသျဖင့္ အႏုျမဴလက္နက္ေလ်ာ့ေပါ့ေရးအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၏ 
တင္းၾကပ္ေသာ ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံမႈတြင္ တရားမွ်တမႈတုိ႔၏ အေျခခံမ်ားအား 
အခုိင္အမာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တျခားႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံျပဳမႈ၊ ျပည္ပသိမ္းပိုက္မႈ ေအာက္ရွိသူမ်ား၏ 
ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ လြတ္လပ္ေရးအားအေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈႏွင့္ နယ္ေျမျပည့္စုံ 
ကုံလုံ ေလးစားမႈျပဳျခင္း တုိ႔သည္ လူမႈေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတုိ႔ကုိ  ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈအျပည္႔အ၀ရရွိေရးအား အေထာက္အကူျပဳမည္ကုိ အခုိင္အမာအတည္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ၏ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအား အေထာက္အကူျပဳမည္ကုိ အခုိင္အမာအတည္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ 
အျပည့္အ၀ႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဖြ႔ံျဖဳိးမႈ၊ ကမၻာေျမ၏ လူမႈဘ၀ ဖူလုံေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းတရားတုိ႔တြင္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီတူ နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ အျမင့္အမားဆုံးပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ လုိအပ္ေၾကာင္းအား 
လက္ခံယုံၾကည္၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိသားစု၏ ဘ၀ဖူလုံေရးႏွင့္ လူ႔ေဘာင္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္ ၾကီးျမတ္ေသာ 
ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းမႈျပဳျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ အျပည္႔အ၀အသိအမွတ္ျပဳခံျခင္း မရိွေသးေသာ မိခင္၏လူမွဴေရးအရ အေရးၾကီးေသာ 
အခန္းက႑ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း ကေလးမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈတြင္ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးအခန္းအ႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
သဘာ၀ သားဖြားေပးမႈအား ခြဲျခားျခင္းကုိ အေျခခံတရပ္မျဖစ္ေစပဲ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးစပ္ၾကား လူ႔ေဘာင္တရပ္လုံးမွ တာ၀န္မ်ားခြဲယူရျခင္းအား သိနားလည္ျခင္းတုိ႔အား စိတ္တြင္းထား၍လည္းေကာင္း၊ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူညီမွ်မႈ အျပည့္ အ၀ရရွိေရးအတြက္ လူ႔ေဘာင္အတြင္းႏွင့္ မိသားစုအတြင္း အစဥ္အလာအရ 
အမ်ဳိးသားအခန္းက႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခန္းက႑သတ္ မွတ္ျခင္းအား ေျပာင္းလဲမႈတရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ 
စိတ္၀ယ္သိရွိေန၍ လည္းေကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
အေျခခံမူမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ၎ခြဲျခားမႈ အမ်ဳိးအစားႏွင့္  သာဓကအလုံးစုံတုိ႔အား 
ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္၍လည္းေကာင္း ေအာက္ပါတုိ႔အေပၚ 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။



3လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပုိင္း (၁)

ပ ုဒ္မ (၁)

၁။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအတြက္ အမ်ဳိးသမီးခြဲျခားမွဴ စကားရပ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈအေျခအေန မည္သုိ႔ပင္ရွိပါ 
ေစ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူရည္တူမူႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ 
အျခားနယ္ပယ္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈခြဲျခားျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္း (သုိ႔) ကန္႔သတ္ျခင္းတရပ္ရပ္ကုိ လိင္အေပၚ အေျခခံၿပီး ျပဳမူျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္ (သုိ႔) က်င့္သုံးခြင့္အား ထိခုိက္ေစျခင္း (သုိ႔) ပ်က္စီးေစေသာ (သုိ႔) ပ်က္ 
ျပယ္ေစျခင္းမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၂)

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးခြဲျခားမႈ ပုံသ႑ာန္အားလုံးတုိ႔အား ျပစ္တင္ရႈံခ်ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခြဲျခားမူပေပ်ာက္ေရး 
အတြက္ မူတရပ္အား နည္းမ်ဳိးစုံကုိအသုံးခ်ကာ ေႏွာင္ေႏွးမူမရွိေစဘဲ လုပ္ေဆာင္ရန္သေဘာတူကာ ယင္းလုပ္ေဆာင္မူအတြက္

(က) အမ်ဳိးသား ဖြဲ႔စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ (သုိ႔) အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာဥပေဒျပဳမူတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္းမရွိေသးပါက 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူရည္တူ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား ပါ၀င္ပုံေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခား 
သင့္ေလ်ာ္မူရွိေသာ နည္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမူကုိ အာမခံျပဳျခင္း။

(ခ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမူအလုံးစုံတုိ႔အား ပိတ္ပင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား ထည့္၀င္က်င့္သုံးမႈျပဳျခင္း။

(ဂ) အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ဳိးသားႏွင့္ တန္းတူရည္တူျဖစ္ျခင္း၊ အေျခခံေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဥပေဒအား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အမ်ဳိးသားခုံရုံးႏွင့္ အျခားအမ်ားျပည္သူ အေဆာက္အအုံမွတဆင့္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအားခြဲျခားမႈ တစုံတရာခြဲျခားျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးျခင္း။

(ဃ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားျပဳမူခ်က္ (သုိ႔) က်င့္သုံးခ်က္တစုံတရာမွ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ဤလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိ 
အေပၚ အမ်ားျပည္သူ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အေဆာက္အအုံတုိ႔မွ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ အာမခံျခင္း။

(င) လူပုဂၢဳိလ္တစုံတဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတစုံတခု (သုိ႔) လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစုံတရပ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခား 
ျပဳျခင္းရွိေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈမ်ားအား တရားဥပေဒအေၾကာင္းလမ္း 
အပါအ၀င္ မြမ္းမံျခင္း (သုိ႔) ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

(စ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမွႈျပဳေသာ အမ်ဳိးသားျပစ္မႈ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အားလုံးတုိ႔အား ရုတ္သိမ္းျခင္းျပဳျခင္း တုိ႔အား 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

ပုဒ္မ (၃)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အျပည္႔အ၀ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ တုိးတက္ျခင္းတုိ႔အား ေသခ်ာမႈျဖစ္ေစျခင္းအလုိ႔ငွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ 
တန္းတူရည္တူရွိျခင္းအေပၚ အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈတုိ႔အား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးခံစားပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ အာမခံေသာ လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔အား နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ အထူး 
သျဖင့္ လူမူေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၄)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူရည္တူမႈ ျဖစ္ရွိေနခ်က္အား ပုိမုိလ်င္ျမန္ေစေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 
ျဖင့္ လက္ခံက်င့္သုံးေသာ ယာယီလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ေဖာ္ညြန္းခ်က္အရ ခြဲျခားျခင္းဟု မခံယူေစရ၊ 
သုိ႔ေသာ္ မညီမွ်မႈ (သုိ႔) ခြဲျခားထားေသာ အဆင့္မ်ားအား ဆက္လက္တည္ၿမဲေစေရးအား ေနာက္ဆက္တြဲေပၚေပါက္မႈအတြက္ 
လုိအပ္ျခင္းအျဖစ္ ျဖစ္ေစျခင္း လုံး၀မျဖစ္ေစရ။ တူညီေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္္မ်ား ရရွိခ်ိန္တြင္ ယင္းလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းျခင္းျပဳေစရမည္။

၂။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္မ်ားအပါအ၀င္ မိခင္ဘ၀အား အကာကြယ္ေပးျခင္းကုိ ရည္ရြယ္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အထူး 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ခြဲျခားျခင္းဟ ုမ ွတ ္ယူျခင္း မျဖစ္ေစရ။

ပုဒ္မ (၅)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အားလုပ္ေဆာင္ေစရမည္။

၁။ ေယာက်ၤား(သုိ႔) မိန္းမအဆင့္နိမ့္ျခင္း(သုိ႔) အဆင္ျမင့္ျခင္း (သုိ႔) ေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမတုိ႔အား တင္ၾကိဳသတ္မွတ္ ထားေသာ အဆင့္ 
အတန္းထားျခင္း အေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံသည့္ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ အျခားက်င့္သုံးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး 
အား ရရွိေစေရးအျမင္ျဖင့္  ေယာက်ၤား၊ မိန္းမက်င့္သုံးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈပုံစံအား ျပဳျပင္မြမး္မံျခင္း။

၂။ မိခင္ဘ၀၏ လူမူေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအား လူလားေျမာက္ 
ေရးတြင္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမတုိ႔၏ တူညီေသာတာ၀န္ ၀တၱရာမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥအားလုံးတုိ႔တြင္ ကေလးမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူး 
အား ေရွးက်ဆုံးထည့္၀င္ စဥ္းစားမႈအျဖစ္ နားလည္ထားျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ေသာ မိသားစုပညာေရးအား အာမခံေပးျခင္း။

ပုဒ္မ (၆)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းတုိ႔ 
ကုိ ႏွိမ္နင္းျခင္းအား ဥပေဒျပဳျခင္းအပါအ၀င္ လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုံး၀လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အပုိင္း (၂)

ပုဒ္မ (၇)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူထုဘ၀တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားမႈျပဳျခင္းအား ပေပ်ာက္ေစေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအားလုံး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအားလုံးတုိ႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ လူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း အားလုံးတုိ႔တြင္  
ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိျခင္း။

၂။ အစုိးရမႈ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစုိးရယႏၱရားအဆင့္ 
အားလုံးတုိ႔တြင္ အလုပ္ရာထူးရရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

၃။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏လူမႈဘ၀တုိ႔အား ထမ္းေဆာင္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အာမခံခ်က္အတြက္ လုိအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၉)

၁။ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားအားရယူျခင္း၊ ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း (သုိ႔) ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း အားေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံျခားသားတဦးႏွင့္လက္ထက္ထိန္းျမႇားမႈ 
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခင္ပြန္းသည္မွ အိမ္ေထာင္ကာလအတြင္း ၎၏လူမ်ဳိးအား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ဇနီးသည္မွ 
အလုိအေလ်ာက္ ၎၏ႏုိင္ငံသားေျပာင္းသြားျခင္း၊ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ေစျခင္း(သုိ႔) ၎၏ခင္ပြန္းသည္၏ ႏုိင္ငံသားအတင္း အဓမၼျဖစ္ျခင္းတုိ႔မွ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းအား အာမခံမႈျပဳရမည္။

၂။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔၏သားသမီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားအေရးကိစၥတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီတူ 
အခြင့္အေရး အားေပးရမည္။
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အမ်ိဳးသမ ီးမ်ားအား ခြဲျခားမ ႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

အပုိင္း (၃)

ပ ုဒ္မ (၁၀)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံျပဳမႈ 
အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရး လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူညီတူအေပၚ အေျခခံေသာ

(က) အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလမ္းညြန္မႈတြင္ တူညီေသာအေျခအေနမ်ား ေက်းလက္ေတာရြာႏွင့္ 
တကြ ၿမိဳၾကီး ျပၾကီးမ်ားတြင္တည္ရွိေသာ ပညာေရးအေဆာက္အအုံ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔တြင္ ပညာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ဒီပလုိမာ 
ရရွိႏုိင္ေရးအား လက္လွမ္း မွီေစျခင္း။

(ခ) တမ်ဳိးတည္းေသာ သင္ရုိးညြန္တန္းမ်ား၊ တမ်ဳိးတည္းေသာစာေမးပဲြမ်ား၊ တူညီေသာအရည္အခ်င္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်သူ 
အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမွီေသာ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္လွမး္မွီေစျခင္း။

(ဂ) အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္အတန္းသတ္ေစျခင္းအား ပညာသင္ၾကားမႈ 
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔တြင္ ပူးတြဲပညာေပးျခင္းကုိ အားေပးမႈျပဳျခင္းႏွင့္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္အား ရရွိေစ 
သည့္ အျခားပညာေရး အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအစီအစဥ္ 
မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္  သင္ၾကားပို႔ခ်မႈနည္းတို႔အား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစျခင္း။

(ဃ) ပညာသင္ဆုႏွင့္ အျခားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးတုိ႔အေပၚ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား။

(င) သက္ၾကီးႏွင့္လက္ေတြ႔အသုံး၀င္မႈ စာေပအစီအစဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပညာေရး ကြာဟမႈအား အျမန္ဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြင္း ကြာျခားမႈအတုိင္းအတာ အားနည္းသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ 
ပညာေရးဆက္လက္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လက္လွမ္းမွီသမွ်တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား။

(စ) ပညာတပုိင္းတစႏွင့္ ေက်ာင္းမွထြက္ခြာေသာ အမ်ဳိးသမီးႏႈန္းအား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းမွအခ်ိန္မတုိင္မွီ 
ထြက္ခြာသြားေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(ဇ) မိသားစုစီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပညာေပးအပါ၀င္ မိသားစုက်န္းမာေရးႏွင့္ သုခအတြက္ အာမခံမႈေပးျခင္းအား 
အေထာက္အကူျပဳ အထူးပညာေရးအား လက္လွမ္းမွီမႈရွိေစျခင္းမ်ားအား အာမခံမႈျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁၁)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းနယ္ပယ္တြင္ ခြဲျခားမႈျပဳျခင္း ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူရည္တူမႈ အေပၚ 
အေျခခံေသာ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္

(က) အလုပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အား ရုတ္သိမ္းခြင့္မရွိေသာ လူသားတုိင္း၏အခြင့္အေရး။

(ခ) အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း အေရးကိစၥတြင္ တူညီေသာ စံညြန္းမ်ားအပါအ၀င္ တူညီေသာလုပ္ခန္႔ထားျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား။

(ဂ) အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္၊ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ အလုပ္ 
အာမခံႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ၀န္ထမ္းမႈအေျခအေနမ်ား၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သင္အပါအ၀င္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
မြမ္းမံသင္တန္းရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား။

(ဃ) အက်ဳိးအျမတ္အပါ၀င္ တူညီေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ တူညီေသာလုပ္ငန္းတန္ဖုိး ေလးစားမႈအတြက္ တူညီေသာ ဆက္ 
ဆံမႈ။

(င) လူမႈဖူလုံေရးအခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ အျငိမ္းစားယူျခင္း၊ အလုက္လက္မဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဒုကၡိတ 
ျဖစ္ျခင္း၊ အသက္အုိမင္းျခင္းႏွင့္ အျခားအလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတကြ လစာျဖင့္ ခြင့္ရရွိျခင္း 
အခြင့္အေရးမ်ား။



6 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏ ိုင္ငံ)

အမ်ိဳးသမ ီးမ်ားအား ခြဲျခားမ ႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏ ိုင္င ံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

(စ) သားေမြးမႈလုပ္ငန္းအား အကာအကြယ္ေပးမႈအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးအကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး 
ကင္းမႈအေျခအေနမ်ား အခြင့္အေရးတုိ႔အား အာမခံျပဳေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၂။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ (သုိ႔) မိခင္ဘ၀ေၾကာင့္ ခြဲျခားမႈအားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အလုပ္လုပ္ပုိင္ ခြင့္အား 
အာမခံမႈအတြက္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈျပဳရမည္။

(က) ကုိယ္၀န္ရွိျခင္း (သုိ႔) ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခြင့္ေၾကာင့္ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းႏွင္ ့လက္ထက္မႈ အေနထားအေၾကာင့္ ခြဲျခားမႈ အေျခခံေသာ 
အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းအား ျဖတ္ေတာက္မႈစည္းၾကပ္ျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ တားျမစ္မႈျပဳျခင္း။

(ခ) ယခင္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း၊ လုပ္သက္ၾကီးမႈ (သုိ႔) လူမႈအေထာက္အကူမ်ားအား ဆုံးရုံးမႈမရွိေစပဲ လစာျဖင့္ (သုိ႔) ညီမွ်မႈရွိေသာ 
လူမႈေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္ျဖင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခြင့္အား စတင္အသုံးျပဳျခင္း။

(ဂ) မိဘမ်ားမွ မိသားစုအေပၚထားရွိရသည့္ မလြဲမေသြကတိႏွင့္ အလုပ္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ေပါင္းစပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
အေထာက္အကူျပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္မႈျပဳျခင္းအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ႔ဘ၀တြင္ ပါ၀င္လုပ္ 
ေဆာင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးထိန္း အသုံးအေဆာင္မ်ား ကြန္ယက္တရပ္အား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း။

(ဃ) ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ 
အမ်ဳိးသမီးတုိ႔အား အထူးကာကြယ္ေပးမႈအား စီစဥ္ေပးျခင္း။

၃။ ဤပုဒ္မတြင္ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ အကာကြယ္ေပးျခင္း ဥပေဒျပဳမႈအား သိပၸံပညာႏွင့္ စက္မႈအတတ္ပညာတုိ႔အရ ပုံ
မွန္သုံးသပ္ျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္း (သုိ႔) တုိးခ်ဲ႔ျခင္းျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁၂) 

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္တြင္ ခြဲျခားျခင္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ 
ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူ ရည္တူမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာက္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမွီျခင္းအား အာမခံမႈျပဳရမည္။

၂။ ဤပုဒ္မ၏ အပုိဒ္ (၁) တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္ျငားလည္း အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလ၊ 
သားေမြးကာလႏွင့္ သားေမြးၿပီးကာလတုိ႔တြင္ ၎တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ပါက အခမဲ့သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ကုိယ္ 
၀န္ေဆာင္ကာလႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းကာလတြင္ လုံေလာက္ေသာအဟာရအတြက္ပါ အာမခံျပဳရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဘ၀ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားျခင္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုိ
အပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူညီမွ်မႈ အေပၚ 
အေျခခံၿပီး အထူးသျဖင့္

(က) မိသားစုအက်ိဳးအျမတ္အခြင့္အေရး။

(ခ) ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား၊ အေပါင္ထားျခင္းႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးအေၾကြးယူမႈမ်ားအခြင့္အေရး။

(ဂ) အပန္းေျဖအစီအစဥ္မ်ား၊ အားကစားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဘ၀ ဘက္ေပါင္းစုံတုိ႔တြင္ပါ၀င္ျခင္း အခြင့္အေရးမ်ား တုိ႔အား 
အာမခံျပဳမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ (၁၄)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အထူးျပႆနာမ်ားႏွင့္ မိသားစုစီးပြားေရးတြင္ 
၎တုိ႔မွ ၀င္ေငြမရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ၎တုိ႔အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္း အပါအ၀င္ ၎တုိ႔မိသားစုစီးပြားေရး ရွင္သန္ေရး 
အတြက္ ေက်းလက္ေတာရြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါ၀င္ေနမႈအား ထည့္၀င္တြက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤစာခ်ဳပ္ စာတမ္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
အား ေက်းလက္ေတာရြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစေရးအား လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ အ၀၀တုိ႔ျဖင့္ အာမခံမႈလုပ္ေပးရမည္။

၂။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားျခင္း ပေပ်ာက္ေရးအား လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအား 



7လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

တ ုိ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစရမည ္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ဳ ိးသားႏ ွင့္ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူညီတူမႈအား အေျခခံေသာေက်း 
လက္ေတာရြာ ဖြံ႔ျဖ ိဳးေရးတြင္ ၎တ ုိ႔မ ွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မ ႈႏ ွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္အား အာမခံျပဳမႈေပးျခင္း အထူးသျဖင့္ ယင္းအမ်ဳိးသမ ီး 
မ်ားအတြက္ 

(က) ဖြံ႔ျဖ ိဳးေရးအစီစဥ ္ အေသးစိပ္ျပဳမ ႈႏ ွင့္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္တုိင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအခြင့္အေရး။

(ခ) သတင္းအေၾကာင္းအခ်က္၊ အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း  လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား အပါအ၀င္ 
လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အသုံးအေဆာင္တုိ႔ အားရရွိျခင္း အခြင့္အေရး။

(ဂ) လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးခံစားခြင့္ အခြင့္အေရး။

(ဃ) ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအတက္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားလာေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈ စာေပႏွင့္ တကြ အျခားအရာ 
မ်ားအတြင္း လူထုတရပ္လုံး အက်ဳိးျပဳႏွင့္ တုိးခ်ဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ မတရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းႏွင့္ 
ပညာေပး အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔အားရယူျခင္း အခြင့္အေရး။ 

(င) အလုပ္ခန္႔ထားခံရျခင္း (သုိ႔) မိမိကုိယ္ကုိ အလုပ္ခန္႔ျခင္းမွတဆင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းရရွိေရး တူညီမႈအတြက္ 
ကုိယ့္ အားကုိယ္ကုိးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္  သမ၀ါယမမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း အခြင့္အေရး။

(စ) လူထုလုပ္ငန္းအားလုံးတုိ႔တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအခြင့္အေရး။

(ဆ) စုိက္ပ်ဳိးေရး အေၾကြးယူမႈႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈျပဳျပင္ 
ေရးႏွင့္ တကြ ေျမယာျပန္လည္ခ်ထားေရး စီမံကိိန္းတုိ႔တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စက္မႈအတက္ပညာႏွင့္ တူညီေသာ ျပဳမူ 
ဆက္ဆံမႈအခြင့္အေရး။

(ဇ) လုံေလာက္ေသာေနထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ေနအိမ္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေသာက္ေရသုံးေရ 
ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ခံစားနုိင္ျခင္းအခြင့္အေရးမ်ား အာမခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အပုိင္း (၄)

ပုဒ္မ (၁၅)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ ဥပေဒေရွ့ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးေစရမည္။

၂။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္  တရားမႈကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ တူညီေသာဥပေဒေရးရာ စြမ္းရည္အား 
ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အားက်င့္သုံးမႈတြင္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရွိေစရမည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈ၊ ၿပီး 
ျပည္႔စုံေစမႈႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားနည္းတူ တူညီေသာအခြင့္အေရးကုိ ေပးေစရမည္ႏွင့္ တရားရုံးမ်ားႏွင့္ ခရုိင္ 
မ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္ ၎တုိ႔အေပၚ တူညီေသာျပဳမႈျပဳေစရမည္။

၃။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဥပေဒေရးရာလုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ကန္႔သတ္မႈျပဳေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအားလုံးႏွင့္ အျခား 
တရား၀င္ ကုိယ္ပုိင္အေထာက္အထားမ်ားအား ဥပေဒအရ အတည္မျဖစ္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျပယ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ခံယူေစရ 
မည္အား သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။

၄။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသြားလာခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ေနအိမ္ႏွင့္ ေနထုိင္ရန္အရပ္အား လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒကိစၥတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားျခင္းႏွင့္ မိသားစုဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ခြဲျခား 
မႈျပဳျခင္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ 

(က) လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားျပဳျခင္းသုိ႔ တူညီေသာ အခြင့္အေရးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း။
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အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

(ခ) ၾကင္ယာဘက္အား လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားျခင္းသုိ႔ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ၿပီး ဆႏၵအျပည့္အ၀ 
ျဖင့္သာ ၀င္ေရာက္မႈ၏ တူညီေသာအခြင့္အေရး။

(ဂ) လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားကာလအတြင္းႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းမႈတြင္လည္း ဖ်က္သိမ္းမႈတြင္လည္း တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား။

(ဃ) လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားမႈအေျခအေန မည္သို႔ပင္ရွိပါေစ သားသမီးမ်ားအေရးကိစၥတြင္ မိဘမ်ားအျဖစ္ တူညီေသာအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိျခင္း၊ ကိစၥရပ္အားလုံးတြင္ သားသမီးမ်ား၏ အေရးသည္ အဓိကျဖစ္ေစရမည္။

(င) သားသမီးအေရအတြက္ႏွင့္ ကေလးတဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္မႈတြင္ လြတ္လပ္စြာႏွင့္ တာ၀န္ရွိရွိ 
ဆုံးျဖတ္မႈတြင္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ယင္းကိစၥမ်ားအား လက္လွမ္းမွီျခင္းရွိရမည္။

(စ) အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳမႈတြင္ တည္ရွိမႈရွိပါက ကေလးမ်ားကုိ အုပ္ထိန္းမႈ၊ ေစာင္မမႈ၊ ယုံမွတ္အပ္ႏွံျခင္း၊ ခံရမႈႏွင့္ ေမြးစားမႈ 
(သုိ႔) အျခားအလားတူ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ တူညီေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိျခင္း၊ ကိစၥရပ္အားလုံးတြင္ 
သားသမီးမ်ား၏ အေရးသည္ အဓိကျဖစ္ေစရမည္။

(ဆ) မိသားစုအမည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔တြင္ လင္ 
ေယာက်ၤားႏွင့္ ဇနီးမယားတုို႔သည္ တူညီေသာပုဂၢိဳလ္ေရး အခြင့္အေရးမ်ား။

(ဇ) ႏွစ္ဖက္လင္မယားတုိ႔၏ ဥစၥာပစၥည္း ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သာယာမႈခံစားျခင္း (သုိ႔) 
ဖယ္ရွားျခင္းအေရးမ်ားတြင္ အခမဲ့ျဖစ္ေစ (သုိ႔) တန္ဖုိးသတ္မွတ္မႈရွိျခင္း ျဖစ္ပါေစ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား။

၂။ ကေလးသူငယ္အား ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားျခင္းအား တရားဥပေဒအရ သက္ေရာက္ေစျခင္း မရွိေစရ။ 
လက္ထပ္ႏုိင္ခြင့္အနည္းဆုံးအသက္ သတ္မွတ္ျခင္းအား၊ ဥပေဒျပဳျခင္း အပါအ၀င္ လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈအလုံးစုံတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ 
ေဆာင္မႈအလုံးစုံတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိမ္းျမႇားလက္ထပ္မႈျပဳျခင္း အားလုံးတုိ႔အား အာဏာပုိင္မွတ္တမ္းတြင္ မွတ္ 
တမ္းတင္ျခင္းအား မလုပ္မေနရ ျပဳလုပ္ေစရမည္။

အပုိင္း (၅)

ပုဒ္မ (၁၇)

၁။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တုိးတက္မႈအေျခအေနအား သုံးသပ္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  
“အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ” တရပ္ (ဤမွ သည္ေရွ့တြင္ ေကာ္မတီဟု ရည္ညြန္းသည္။) အား ဤစာခ်ဳပ္စာ 
တမ္း အတည္ျဖစ္ေသာကာလတြင္ သိကၡာသမာဓိျမင့္သူႏွင့္ ဤစာခ်ဳပ္ စာတမ္းလႊမ္းျခံဳမႈနယ္ပယ္အတြင္း ကၽြမ္းက်င္သူပါရဂူ 
တစ္ဆယ့္ ရွစ္ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား သုံးဆယ့္ငါးႏုိင္ငံေျမာက္အတည္ျပဳျခင္း (သုိ႔) တက္လွမ္းျခင္းျပဳခ်ိန္ 
တြင္ ႏွစ္ဆယ့္သုံးဦးျဖင့္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းေစရမည္။ ပါရဂူမ်ားအား အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၎ႏုိင္ငံတုိ႔ႏုိင္ငံသားအတြင္းမွ 
ေရြးေကာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔မွ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေနႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္မႈျပဳရာတြင္ ပထ၀ီေျမျပင္ 
ပုိင္းျခားထားမႈအေပၚ ညီမွ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးအသီးသီး၏ ကုိယ္စားျပဳမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္တကြ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအပါအ၀င္ 
တက္ဆမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။

၂။ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ အမည္စာရင္း အတြင္းမွ လွ်ိ႔၀ွက္မဲေပး စနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ 
ရမည္။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံသည္ မိမိႏုိင္ငံသားထဲမွ လူတဦးအား အဆုိျပဳအမည္တင္သြင္းႏုိင္သည္။

၃။ အစပထမ ေရြးေကာက္မႈအား ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအတည္ျဖစ္ျခင္း ေန႔ရက္မွ ေျခာက္လေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေရြး 
ေကာက္ ပြဲတခုခုမက်င္းပမွီ အနည္းဆုံးသုံးလအခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အဆုိျပဳအမည္ 
တင္သြင္းမႈအား ႏွစ္လအတြင္းျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာစာတေစာင္အား ေပးပုိ႔ရမည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ အဆုိျပဳဳ 
တင္သြင္းလာေသာ အမည္စာရင္းမ်ားအား အကၡရာအစည္လုိက္စီၿပီး ၎တုိ႔အား အဆုိျပဳအမည္တင္သြင္းသူ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေဖာ္ျပ 
ကာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ စာရင္းတင္သြင္းရမည္။

၄။ ေကာ္မတီ၏အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ ေခၚယူ၍ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ 
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အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

က်င္းပေသာ အဖြ႔ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသုံးပုံႏွစ္ပုံ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အစည္းအေ၀း 
အထေျမာက္ေသာ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ မဲအမ်ားဆုံးႏွင့္ တက္ေရာက္မဲေပးေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအားလုံး၏ အမ်ားစုမဲရရွိသူမ်ား 
သည္ ေကာ္မတီသုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။

၅။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား သက္တမ္းေလးႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အစပထမ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြး 
ေကာက္ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႔၀င္ကုိးဦးသည္ ႏွစ္ႏွစ္အကုန္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေစရမည္။ အစပထမေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ 
ယင္းအဖြဲ႔၀င္ကုိးဦး၏ အမည္ကား ကံမဲစနစ္ျဖင့္ ေကာ္မတီဥကၠဌ မွေရြးခ်ယ္ရမည္။

၆။ ထပ္တုိးအဖြဲ႔၀င္ငါးဦးအား သုံးဆယ့္ငါးႏုိင္ငံေျမာက္အတည္ျပဳျခင္း (သုိ႔) တက္လွမ္းျခင္းျပဳၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဤပုဒ္မ၏ အပုိဒ္ 
(၂)၊ (၃)၊ (၄) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈျပဳရမည္။ ဤထပ္တုိးအဖြဲ႔၀င္ႏွစ္ဦး၏ အမည္အား ေကာ္မတီဥကၠဌ ကံမဲ 
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳေစၿပီး ၎တုိ႔ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္အကုန္တြင္ ကုန္ဆုံးေစရမည္။

၇။ အေၾကာင္းတစုံတရာေၾကာင့္ လစ္ဟင္းမႈျဖစ္သြားေသာေနရာအား ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေရးကိစၥတြင္ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔၀င္၏ 
အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆုံးသြားေသာ ပါရဂူ၏ႏုိင္ငံသည္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူလက္ခံမႈျဖင့္ ၎၏ႏုိင္ငံသားအတြင္းမွ ပါရဂူ 
ေနာက္တဦးအား ခန္႔အပ္မႈျပဳေစရမည္။

၈။ ေကာ္မတီတာ၀န္မ်ား၏ အေရးၾကီးျခင္းအား အေလးထားလွ်က္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ ရံပုံေငြမွ အေထြေထြ 
ညီလာခံဆုံးျဖတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အခေၾကးေငြမ်ားအား လက္ခံရရွိေစရမည္။

၉။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ေကာ္မတီမွ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ 
ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအားေပးရမည္။ 

ပုဒ္မ (၁၈)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ေကာ္မတီမွသုံးသပ္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔မွဥပေဒျပဳျခင္းအရ 
လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးအရလည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရလည္းေကာင္း (သုိ႔) အျခားနည္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ဤ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ျဖစ္ရိွတုိးတက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ရွိတိုးတက္မႈအဆင့္ အစီရင္ခံစာ 
တေစာင္အား

(က) သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း၊

(ခ) ေနာကပ္ုင္ိးတြင္ အနည္းဆုံးေလးႏွစတ္ၾကမိႏွ္င့္ ေကာမ္တ၏ီ ေမတၱာရပခံ္မႈျပဳတုင္ိး တင္ပုိ႔ရန ္တာ၀နယ္ူေဆာင္ရြကသ္ည္။

အခန္း (၆)

ပုဒ္မ (၂၃)

ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ မည္သည္ကမွ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစပ္ၾကား တန္းတူညီတူရရွိေရးအား ပုိမုိထိေရာက္ေစသည့္ ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားအား ထိခုိက္ျခင္းမရွိေစရ။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား

(က) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမွ ဥပေဒျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္

(ခ) ယင္းႏုိင္ငံအတြက္ သက္၀င္မႈရွိေသာ အျခားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တရပ္ရပ္၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား 
စာခ်ဳပ္တရပ္ရပ္ (သုိ႔) သေဘာတူညီမႈတရပ္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၂၄)

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ အျပည့္အ၀ရရွိေရး 
ရည္ရြယ္၍ လုိအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတုိ႔အား အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္ လက္ခံက်င့္သံုးလာရန္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သည္။
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ပုဒ္မ (၂၅)

၁။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား ႏုိင္ငံအားလုံးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္  ဖြင့္ထားရမည္။

၂။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အား ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္း သုိေလွာင္ရာအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။

၃။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ အတည္ျပဳျခင္းအတြက္ အလားအလာျပဳထားသည္။ အတည္ျပဳမႈ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းအား ကုလ 
သမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံထားရမည္။

၄။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား ႏုိင္ငံအားလုံးမွ တက္လွမ္းျခင္းအတြက္ ဖြင့္ထားရမည္။ တက္လွမ္းျခင္းအား တက္လွမ္းျခင္း တရား၀င္ 
စာရြက္စာတမ္းအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံထားျခင္းျဖင့္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၆)

၁။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံမႈအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈး 
ခ်ဳပ္ထံ စာေရးတင္သြင္း အသိေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

၂။ ယင္းေမတၱာရပ္ခံလႊာအေပၚ လုိအပ္ပါက ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ားအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အဆုံး 
အျဖတ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၂၇)

၁။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ ႏွစ္ဆယ္ေျမာက္အတည္ျပဳျခင္း တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း (သုိ႔) တက္ 
လွမ္းျခင္း တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း အပ္ႏွံေသာေန႔မွ သံုးဆယ္ေျမာက္ေန႔တြင္  အတည္ျဖစ္ေစသည္။

၂။ ႏွစ္ဆယ္ေျမာက္အတည္ျပဳျခင္း တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း (သုိ႔) တက္လွမ္းျခင္း တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းအပ္ႏွံမႈ ေနာက္ပုိင္း 
အတည္ျပဳျခင္း (သုိ႔) တက္လွမ္းျခင္းႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းအပ္ႏွံေသာေန႔မွ သုံးဆယ္ေျမာက္ 
ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေစရမည္။ 

ပုဒ္မ (၂၈)

၁။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ အတည္ျပဳျခင္း (သုိ႔) တက္လွမ္းျခင္းကာလတြင္ ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ျပဳလုပ္ေသာ ခၽြင္းခ်က္စာအား 
လက္ခံျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအားလုံးသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျပဳလုပ္ေစရမည္။

၂။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေသာ ခၽြင္းခ်က္တရပ္အား ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေစရ။ 

၃။ ခၽြင္းခ်က္မ်ားရုပ္သိမ္းမႈအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ယင္းအေၾကာင္းအား အသိေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိိန္မေရြး 
လုပ္ႏုိင္ၿပီး အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ ႏုိင္ငံအားလုံးသုိ႔ အသိေပးေၾကာင္း မျပဳလုပ္ေစရမည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အသိေပးေရး အေၾကာင္း 
ၾကားျခင္းမ်ားသည္ လက္ခံရရွိေသာ ေန႔စြဲတြင္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

ပုဒ္ (၂၉)

၁။ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း (သုိ႔) ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံစပ္ၾကား (သုိ႔) 
ထုိ႔ထက္မ်ားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈတရပ္အား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိႏုိင္ပါက  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ေမတၱာ 
ရပ္ခံမႈျဖင့္ ခုံရံုးဖြဲ႔စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအတြက္ တင္သြင္းမႈျပဳေစရမည္။ သေဘာတူညီမႈမရႏုိင္ပါက ၎တုိ႔ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ တရားခုံရုံးသုိ႔ ခုံရုံး၏ ျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈအား တင္ျပမႈျပဳႏုိင္သည္။

၂။ အဖြဲ႔၀င္တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းသည္ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား လက္မွတ္ထုိးျခင္း (သုိ႔) အတည္ျပဳျခင္းျပဳေသာအခ်ိန္တြင္ (သုိ႔) ၎ေနာက္ 
ပုိင္းတက္လွမ္းျခင္းတြင္ ၎မွ ဤပုဒ္မ အပုိဒ္ (၁) ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းရွိသည္ဟု မခံယူေၾကာင္း ထုတ္ျပန္မႈျပဳႏုိင္သည္။

၃။ ဤပုဒ္မ၏ အပုိဒ္ (၂) အရခၽြင္းခ်က္ျပဳေသာ အဖြဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျခင္းသည္ ၎ခၽြင္းခ်က္အေပၚ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ 
ထံ ခၽြင္းခ်က္ျပဳမႈအား ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈအား အခ်ိန္မေရြးလုပ္ႏုိင္သည္။
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အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ပ ုဒ္မ (၃၀)

အာရပ္၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ရုရွားႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားတုိ႔ျဖင့္ တသမတ္တည္းရွိေသာ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား ကုလသမဂၢ 
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံထားရမည္။

သက္ေသေရွ့ေမွာက္တြင္ ေအာက္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ အာဏာကုန္လႊဲအပ္ခံရလွ်င္ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းအား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ 
သည္။
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‘ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသေဘာတူညီခ်က္’
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ--

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြညီလာခံၾကီးမွ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကမၻာကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ 
စာတမ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါ လူသားမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကုိ 
ခြဲျခားမႈမရွိပဲ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဆုိသည့္ အေျခခံမ်ားအေပၚ အတည္ျပဳျခင္းကုိ ေထာက္ရႈလွ်က္

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ၾကီးအေနႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဤဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကုိ ေလးနက္စြာ 
ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္္သုံးႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေထာက္ 
ရႈလွ်က္

ဒုကၡသည္မ်ား အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ရန္ျပင္ ပုိမုိက်စ္လစ္သိပ္သည္းေစရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္မ်ားျဖင့္အစားထုိးရန္လုိအပ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ 
ေထာက္ရႈလွ်က္

(၎သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွေပးသည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႔ႏုိင္ေရးအတြက္)

ခုိလႈံခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔အေပၚတြင္ သေဘာေဆာင္သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္၏ ေနက်ပ္ဖြယ္ရာအေျဖကုိ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမရွိပဲ မရႏုိင္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေထာက္ရႈလွ်က္

လူမႈေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ သေဘာေဆာင္သည့္ ဒုကၡသည္ျပႆနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယင္းျပႆနာေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း တင္းမာမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေရးအတြက္ မိမိတုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သမွ်တားဆီးရန္ဆုိသည့္ ဆႏၵသေဘာကုိ ေဖၚျပလွ်က္

ဒုကၡသည္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ၾကပ္မတ္ရန္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ 
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးအား ေပးအပ္ထားျခင္းကုိ သတိမူလွ်က္ ယင္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္၍ ဆက္ 
စပ္ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ မႈတည္ 
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္

ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာတူညီၾကပါသည္။



3လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

အပိုဒ္ (၁) 

ဒုကၡသည္ေ၀ါဟာရ၏ အဓ ိပ ၸါယ ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

(က) လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္ရြယ ္ခ်က္မ်ားအတြက္ “ဒုကၡသည္” ေ၀ါဟာရသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ ္ျပပါ အခ်က္မ်ား အရ 
အက်ဳ ံး၀င္ေစရမည္။

၁။ ၁၉၂၆ ခုႏ ွစ ္၊ ေမလ (၁၂) ရက္ႏွင့္ ၁၉၂၈ ခုႏ ွစ ္၊ ဇန္န၀ါရ ီ (၃၀) ရက္ (သုိ႔) ၁၉၃၃ ခုႏ ွစ ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂ဂ) ရက္ႏွင့္ 
၁၉၃၉ ခုႏ ွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ (သုိ႔) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒုကၡသည္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း တုိ႔အရာ 
ဒုကၡသည္ဟ ု သတ္မွတ္ခံရသူ၊

၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒုကၡသည္အဖြဲ႔အစည္းမွ ၎၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကာလအတြင္း အရည္အခ်င္းမျပည့္မီွဟု သတ္ 
မွတ္ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဤအခန္းစာပုိဒ္ (၂) ပါ အေျခအေနႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဒုကၡသည္အဆင့္ 
သတ္မွတ္ေပးမႈကုိ အတားအဆီးမျဖစ္ေစရ။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မတုိင္မွီ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အျဖစ္ပ်က္မ်ား၏ရလဒ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား၊ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းတခုခု၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ စသည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚ မတရားညွင္းပမ္းႏွိက္စက္မႈခံရမည္ကုိ ခုိင္လုံ 
ေသာစုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံသားဘ၀မွ ျပင္ပသုိ႔ေရာက္ေနသျဖင့္ ၎ႏုိင္ငံ၏ အကာအကြယ္ကုိ မရ 
ယူႏုိင္ျခင္း၊ (သုိ႔) အထက္ပါေၾကာက္ရႊံ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအကာအကြယ္ကုိ ရယူရန္ဆႏၵမရွိျခင္း၊ (သုိ႔) မိမိႏုိင္ငံတြင္းေနရင္း 
အထက္ ပါေၾကာက္ရြံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းအကာအကြယ္ကုိ ရယူရန္ဆႏၵမရွိျခင္း (သုိ႔) မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသတြင္းရွိေနသည့္ 
အလားတူ ေၾကာက္ ရႊံ႔မႈခံစားရမည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ မျပန္လုိဘဲ တုိင္းျပည္ျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ေနျပီး မိမိႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ 
ခံယူထားမႈမရွိသူ၊

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံထက္ပုိ၍ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးအတြက္ “ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာႏုိင္ငံ” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ 
၎ႏုိင္ငံသားခံထားသည့္ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းစီကုိဆုိလုိၿပီး ၎ပုဂၢိဳလ္ေနထုိင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွ ၎ကုိယ္တုိင္ခံစားရသည့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ 
ၾကမႈမ်ားအေပၚ ခုိင္လုံသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အကာအကြယ္မဲ့ေနသည္ဟု ယူဆ၍မရႏုိင္သည္။

(ခ) (၁) ဤသေဘာတူညီခ်က္အလုိငွာ အခန္း (က)၊ အပုိဒ္ (၁) ပါ “၁၉၅၁ ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ ေန႔မတုိင္မီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အျဖစ္အပ်က္” ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ (က) အရ ၁၉၅၁၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မတုိင္မီက ဥေရာပတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ အျဖစ္ 
အပ်က္မ်ား (သုိ႔) (ခ) အရ ၁၉၅၁၊ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မတုိင္မီ ဥေရာပ (သုိ႔) အျခားေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားဟု 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး။

(ဂ) အခန္း (က) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသူ မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္၏ အၾကိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ရပ္တန္႔သြားေစရမည္။

၁။ သူသည္ ၎ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အကာအကြယ္ကုိ ၎၏ဆႏၵအရ ျပန္လည္ရယူသြားျခင္း။ 
(သုိ႔မဟုတ္)

၂။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဆုံးရႈံးသြားျပီးေနာက္ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ရယူျခင္း။ (သုိ႔မဟုတ္)

၃။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားသစ္အျဖစ္ ခံယူရရိွျပီး ယင္းႏိုင္ငံ၏ အကာအကြယ္ကုိ ခံစားေနသူျဖစ္ျခင္း။ (သုိ႔မဟုတ္)

၄။ မိမိစြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသုိ႔ မိမိဆႏၵအရ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္သူ (သုိ႔) ညႇင္းပမ္းႏွိက္စက္ခံရမည္ စုိးရိမ္သျဖင့္ ျပည္ပ 
တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ၏ႏုိင္ငံသားအျဖစ္သာ ျပန္လည္ခံယူထားသူ။ (သုိ႔မဟုတ္)

၅။ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆက္စပ္သည့္အေျခအေနမ်ား ကုန္ဆုံးသြားသျဖင့္ ၎မွ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ 
ခံယူထားသည့္ႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိသူ။

စာပုိဒ္ (က) (ခ) တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္

ယခင္ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ခုိင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျငင္းဆန္သည့္ 
ဒုကၡသည္တစ္ဦးအတြက္ အပုိဒ္ (က)(၁) တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ္လည္း ဤစာပုိဒ္အရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့လွ်င္ -
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

(၆) ၎အား ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ကုန္ဆုံးရပ္တန္႔သြားၿပ ီးေနာက္ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားမွ မဟုတ္ 
ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ေနထ ုိင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားႏုိင္သူ။ ယခင္ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ဒုကၡသည္အတြက္ ပုဒ္မ (က) (၁) တြင္သာ အက်ဳံး၀င္ၿပီး ဤအပုိဒ္အရ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့လွ်င္

(ဃ) ဤသေဘာတူညီမႈသည္ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီး၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ (သုိ႔) ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကုိ ခံယူေန 
သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလႊဲ၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အကာအကြယ္ (သုိ႔) အကူအညီကုိ လတ္တေလာ 
ရယူေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ။

အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ (သုိ႔) ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေသာ္လည္း ၎၏ အေျခအေန 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံၾကီးမွ လက္ခံအတည္ျပဳထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
တိက်စြာေျဖရွင္းသတ္မွတ္မႈ မလုပ္ႏုိင္ေသးပါက ယင္းကဲ့သုိ႔ တိက်စြာသတ္မွတ္ေပးႏုိင္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဤသေဘာတူညီမႈ၏ 
အက်ဳိးကုိ ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

(င) ဤသေဘာတူညီမႈသည္ မိမိေနထုိင္ခဲ့သည့္ႏုိင္ငံ၏ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ၎အားႏုိင္ငံသားတေယာက္၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ခြင့္မရွိေစရ။

(စ) ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤသေဘာ 
တူညီခ်က္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ။

၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆန္႔က်င္ေသာျပစ္မႈ၊ စစ္ရာဇာ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ၊ လူသားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာျပစ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ ျပစ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာသူ။

၂။ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံရန္သေဘာတူညီထားေသာႏုိင္ငံ (သုိ႔) မခုိလႈံေသးမီကာလက ယင္းႏုိင္ငံျပင္ပတြင္  
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ၾကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ။

၃။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းခ်က္အေျခခံမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိခဲ့ 
ဖူးသူ။

အပုိဒ္ (၂) အေထြေထြ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ဒုကၡသည္တုိင္းသည္ ၎တုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျပင္ public order ရိွေရးအတြက္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လုိက္နာရမည္။

အပုိဒ္ (၃) ခြဲျခားမႈမရွိေရး

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ မူလႏုိင္ငံ စသည္ျဖင့္ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားအရ ဒုကၡသည္အားလုံးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလည္း လုိက္နာရမည္။

အပုိဒ္ (၄) ဘာသာေရး

၎တုိ႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္၍ လက္ေတြ႔က်င့္ေဆာင္ခြင့္၊ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ေလ့က်င့္ပညာေပးခြင့္မ်ား ရွိေစရမည္။

အပုိဒ္ (၅) သေဘာတူညီခ်က္အျပင္ အခ်ဳိ႔အခြင့္အေရးမ်ား 

ဤသေဘာတူညီခ်က္မွလြဲ၍ စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေပးထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ 
ဤ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္တစ္ခ်က္က ပ်က္ျပယ္ေစႏုိင္သည္ဟု မမွတ္ယူေစရ။

အပုိဒ္ (၆) “အလားတူအေျခအေနမ်ား”ဟူသည့္ စကားရပ္

ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အလုိ႔ငွာ “အလားတူအေျခအေနမ်ား” စကားရပ္သည္ ေခတၱေနထုိင္မႈ၊ ေနရပ္ ျပဳမႈကာလ၏ 
ၾကာရည္မႈႏွင့္ အေျခအေနဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ယင္းပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ 
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆီးရန္မျဖစ္ႏုိင္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ ွတပါး ဒုကၡသည္မျဖစ ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေစာဒကတက္ႏုိင္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျဖည ့္ဆီးရမည ္ဟု ဆုိလုိသည္။

အပိုဒ္ (၇) အျပန္အလွန္သေဘာတူညီခ်က္ (Reciprocity)

(၁) ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါ၀င ္သည့္ ပိုမ ုိ၍ဦးစားေပး ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားအပ စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ 
မ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်ျပဳမူဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံေပးရမည္။

(၂) သုံးႏွစ္ၾကာေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္အားလုံးသည္ စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏နယ္ေျမေဒသအတြင္း ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ (တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရား၊ ကတိ၀တၱရား) ရွိမႈမ်ား၌  ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ  ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

(၃) အျပနအ္လွန ္ကတကိ၀တမ္ရိွသည့္ ႏုင္ိငံတစခု္အတြက ္ဤသေဘာတညီူခ်က ္အက်ဳိးသက္ေရာကသ္ည့္ေနမွစ၍ စာခ်ဳပ ္
၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ခံစားၿပီးျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ခံစားခြင့္ေပးရမည္။

(၄) အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ကတိက၀တ္မရွိပါက စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားမွ 
စာပုိဒ္  (၂) ႏွင့္ (၃) ပါထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္သည့္အလားအလာကုိ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္အေနျဖင့္ စဥ္းစားေပးရမည္။ စာပုိဒ္(၂) ႏွင့္ (၃)ပါ အေျခအေနမ်ားအတုိင္း မျပည့္စုံသည့္ ဒုကၡ 
သည္မ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ ကတိက၀တ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ အလားအလာျဖစ္ႏိုင္မႈကုိလည္း စဥ္းစားေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၈) သာမန္အေျခအေနႏွင့္ မဆုိင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္

တုိင္းတပါးႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္း (သုိ႔) အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ သာမန္အေျခ 
အေနႏွင့္ မဆုိင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္ေဖာ္ျပသည့္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရံုမွ်ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္၀င္ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုိသုိ႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဒုကၡသည္တစ္ဦးဦးအေပၚ အသုံးျပဳခြင့္မရွိေစရ။ မိမိႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ 
ဤအပုိဒ္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ အေထြေထြအေျခအေနမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳရန္ အတားဆီးျဖစ္ေနပါက စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
ဆီေလ်ာ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားဘက္မွ သက္ညႇာေထာက္ထားၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၉) အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလ (သုိ႔) အေရးၾကီးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေန ထူးျခားေသာ အေျခအေနတုိ႔ေအာက္တြင္  ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
အတြင္းရွိ မည္သည့္အခ်က္ကမွ် စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ပုဂၢိဳလ္သုိ႔ ယင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ အတားအဆီးမျဖစ္ေစရ။ ထုိ႔အျပင္ ၎ပုဂၢိဳလ္အား ထုိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား 
လုံျခဳံေရးအလုိ႔ငွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဆက္လက္တည္ရွိမႈကုိလည္း အတားအဆီး မျဖစ္ေစရ။

အပုိဒ္ (၁၀) ဆက္လက္ေနရပ္ျပဳမႈ (ေနထုိင္မႈ)

၁) ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း (စစ္ေၾကာင့္) ၎၏ဆႏၵကုိဆန္႔က်င္၍ မိိမိႏိုင္ငံကုိစြန္႔ခြာၿပီး စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ နယ္ေျမေဒသ 
အတြင္းေရာက္ရွိကာ ထုိႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္သူ ဒုကၡသည္အတြက္ ၎၏ဆႏၵမရွိဘဲ ကာလတစ္ခု ယာယီေနထုိင္မႈျပဳျခင္းကုိ ထုိနယ္ေျမ 
ေဒသအတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္မႈ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားရမည္။

၂) ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ နယ္ေျမေဒသမွ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ စြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီး ဤသေဘာတူညီခ်က္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိမိ ထုိစာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသတုိ႔ အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာလွ်င္ 
ဆက္စပ္ျပတ္လပ္မႈမရွိေသာ ေနထုိင္မႈသည္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါက မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ထုိနယ္ေျမေဒကုိ မစြန္႔ခြာမီႏွင့္ 
စြန္႔ခြာၿပီးကာလ တစ္ေလ်ာက္လုံးကုိ ဆက္စပ္မႈမျပတ္လပ္သည့္ ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။

အပုိဒ္ (၁၁) ဒုကၡသည္သေဘာၤသားမ်ား

စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အလံကုိလြင့္ထားသည့္ သေဘာၤေပၚတြင္ သေဘာၤသားမ်ားအျဖစ္ ပုံမွန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔မွ စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံနယ္ေျမေပၚတြင္ အေျခခ်မႈအတြက္ စာနာေထာက္ထားၿပီး အေထာက္အကူျပဳေသာ 
စဥ္းစားမႈေပၚရမည့္အျပင္ ၎တုိ႔အတြက္ ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ယာယီျပည္၀င္ခြင့္မ်ားကုိ အျခားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္အေျခခ် 
ေနႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ထုတ္ေပးရမည္။ 



6 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏ ွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

အခန္း (၂)

ဥပေဒဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္း

အပုိဒ္ (၁၂) ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္း

၁) ဒုကၡသည္တစ္ဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းသည္ ၎အျမဲတမ္းေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစုိးမုိးမႈ ေအာက္တြင္ရွိရ 
မည္။ ၎တြင္ အျမဲတမ္းေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမရွိပါက ၎ေနထုိုင္ဆဲျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစိုးမုိးမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။

အပုိဒ္ (၁၃) မေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ႏုိင္ေသာပစၥည္း

စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးဦး၏ မေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားရယူပုိင္ခြင့္၊ ယင္းပစၥည္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ငွားရမ္းခြင့္ အျခားစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တူညီေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ မည္သုိ႔ပင္ 
ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံျခားမ်ားသုိ႔ေပးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားထက္ေလ်ာ့ေသာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သမွ်ျပဳသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၁၄) အႏုပညာဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္း

တီထြင္မႈမ်ား၊ ေရးဆြဲသည့္ပုံစံမ်ား (သုိ႔) ထုတ္လုပ္သည့္ပုံစံမ်ား၊ ကုန္သြယ္ဆုိင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အမည္နာမ 
မ်ား၊ စာပုိင္းဆုိင္ရာပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အႏုပညာခြင့္ သိပၸံဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါ၀င္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ 
ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ ၎ေနေလ့ရွိသည့္ႏုိင္ငံက ယင္းႏုိင္ငံသားမ်ားအား ေပးထားသည့္ ကာကြယ္မႈမ်ား နည္း တူ ၎အားေပးရမည္။ 
အျခားမည္သည့္စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသတြင္မဆုိ ၎ေနေလ့ရွိသည့္ႏုိင္ငံမွ ယင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထုိနယ္ေျမေဒသတြင္ 
ေပးထားသည့္ အကာအကြယ္အတုိင္း ၎အားေပးေစရမည္။

အပုိဒ္ (၁၅) အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းပုိင္ခြင့္

ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ေသာ၊ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္း၀င္ေရာက္ 
ခြင့္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္  မိမိေဒသအတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိတူညီေသာအေျခအေန 
ေအာက္တြင္ တုိင္းတစ္ပါး ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ေပးထားသည့္ အေထာက္အကူျပဳမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ား 
ေပးေစရမည္။

အပုိဒ္ (၁၆) တရားရုံးမ်ားအကာအကြယ္ရယူျခင္း

၁) ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား နယ္ေျမေဒအတြင္းရွိ တရားရုံးမ်ားတြင္လြတ္လပ္စြာ ထိေတြ႔ခြင့္ရွိေစရမည္။

၂) ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူႏွင့္ caution judicatum solvi မွ ကင္းလြတ္ခြင့္အပါအ၀င္ တရားရုံး၏ 
အကာအကြယ္ရယူထိေတြ႔ခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎ေနရပ္ျပဳေနအိမ္ရွိ စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုိင္ငံတြင္း ထုိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသား
တစ္ဦးခံစားခြင့္ရွိသည့္ တူညီေသာဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကုိ ခံစားေစရမည္။

၃) စာပုိဒ္ (၂)ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဒုကၡသည္တစ္ဦးဦးအား ဆက္ဆံမႈျပဳရာတြင္ ၎ဒုကၡသည္ ေနထုိင္သည့္ ေနထုိင္မႈျပဳသည့္ 
ႏုိင္ငံတြင္းသာမက အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ၎ေနအိမ္ရွိ ေနထုိင္မႈျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအားေပးသည့္ ဆက္ 
ဆံမႈမ်ဳိးကုိေပးရမည္။

အခန္း (၃)

အခေၾကးေငြရ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

အပုိဒ္ (၁၇) Wag Eaming Employment အခေၾကးေငြရေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

၁) အခေၾကးေငြလုပ္အကုိင္မ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ဆက္စပ္ၿပီး တူညီသည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအား 
ေပးသည့္ အေထာက္အကူျပဳမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကုိ မိမိတုိ႔နယ္ေျမေဒသအတြင္း တရား၀င္ေနထုိင္ၾကသည့္ ဒုကၡ 
သည္မ်ားအား ေပးရမည္။
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

၂) မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ မိမိတုိ႔အမ်ဳ ိးသား အလုပ္ေစ်းကြက္ကုိ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ငွားရမ္းအသုံးျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ျခာေသာ အေရးယူေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ဤသေဘာတူညီမႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ 
ထုိကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိျပီးျဖစ္ပါက (သုိ႔) ေအာက္ပါအခ်က္ တခ်က္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါက ထုိဒုကၡသည္အေပၚ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေစရ။

(က) ထုိႏိုင္ငံအတြင္း (၃) ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ေနထုိင္မႈျပဳၿပီးျဖစ္ျခင္း။

(ခ) မိမိေနထုိင္မႈျပဳသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ရရွိထားသူ ခင္ပြန္း (သုိ႔) ဇနီးရွိေနျခင္း၊ အကယ္၍ ၎ခင္ပြန္း (သုိ႔) 
ဇနီးအျဖစ္မွ စြန္႔လြတ္ျပီးေသာ ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ ဤျပဌာန္းခ်က္၏ အက်ဳိးကုိခံစားခြင့္မရွိ။

(ဂ) မိမိေနထုိင္ျပဳမႈႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိရရွိထားသူ သားသမီးတစ္ဦး (သုိ႔) ထုိထက္ပုိ၍ မိမိတုိ႔ရွိေနျခင္း။

၃) စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ျဖစ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ အထူး 
သျဖင့္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရး အစီအစဥ္အရ (သုိ႔) လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး စီမံခ်က္အရ တရား၀င္မိမိႏိုင္ငံအတြင္းေရာက္ေနသူ 
ဒုကၡသည္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မိမိႏုိင္ငံသား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တူညီေရးအတြက္ စာနာေထာက္ထားမႈမ်ားျဖင့္ စဥ္းစား 
မႈမ်ား ျပဳေပးေစရမည္။

အပုိဒ္ (၁၈) ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း Self – employment

စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္  မိမိႏုိင္ငံနယ္ေျမအတြင္း တရား၀င္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအား အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မွ်ေသာ ဆက္ဆံ 
မႈမ်ဳိး ေပးရမည္။ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆုိင္ရာ၊ စက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္း 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခြင့္အေရး၌ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တူညီေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားသုိ႔ ေယဘု 
ယ်ေပးသည့္ ဆက္ဆံမႈထက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ဳိး မရွိေစရ။

အပုိဒ္ (၁၉) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳျခင္း Liberal Professions

၁) စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခုစီသည္ မိမိႏုိင္ငံရွိ အရည္အေသြးျပည့္ အာဏာပုိင္၏ အသိအမွတ္အျပဳ ဒီပလုိမာလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထား 
ၿပီး တရား၀င္မိမိႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္လွ်က္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ရန္ဆႏၵရွိသူ ဒုကၡသည္အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သမွ် 
ျပဳသည့္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တူညီေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေယဘုယ်ေပးသည့္ ဆက္ဆံ 
မႈထက္ မေလ်ာ့ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၂၃) အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ခံစားခြင့္

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္မ်ားသည္ မိမိနယ္နမိတ္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား မိမိႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား ရပုိင္ 
ခြင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈတုိ႔နည္းတူ ရရွိခံစားေစရမည္။

အပုိဒ္ (၂၄) အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားတြင္ မိမိႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ရပုိင္ခြင့္နည္းတူ မိမိနယ္နမိတ္ 
အတြင္း ဥပေဒအရေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအားလည္း ရပုိင္ခြင့္ (ခံစားပုိင္ခြင့္) ရွိေစရမည္။

(က) ဥပေဒအရ (သုုိ႔) ခ်မွတ္ထားခ်က္နည္းဥပေဒအရ (သုိ႔) အာဏာပုိင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာကိစၥမ်ား လုပ္အားအတြက္ ေပး 
ေဆာင္ရေသာဆုေငြ၊ မိသားစုအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြသည္ လုပ္အားအတြက္ ေပးေဆာင္ေသာ ဆုေငြတြင္ပါရွိပါက ၎အပါအ၀င္ 
လုပ္ငန္းခြင္သတ္မွတ္နာရီ၊ အခ်ိန္ပုိအစီစဥ္အမ်ား လစဥ္အရ အလုပ္အားရက္၊ အိမ္လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ထားခ်က္၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ခြင့္ 
သတ္မွတ္ႏွစ္၊ အလုပ္သင္ သင္တန္း၊ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ႏွင့္ စုေပါင္းအေပး အယူျပဳမႈမွ ရရွိ 
ေသာ အျမတ္အစြန္း။

(ခ) ေအာက္ပါသတ္မွတ္ေဘာင္းအတြင္း က်ေရာက္ေသာ လူမႈဖူလုံေရး (တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာရမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါဘယ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ မသန္မစြမ္း၊ အသက္အရြယ္အုိမင္းျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ အလုပ္ 
လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ မိသားစု တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥပေဒ (သုိ႔) ခ်မွတ္ထားေသာနည္းဥပေဒအရ လူမႈဖူလုံေရး အတြက္ 
အၾကံဳး၀င္ေသာ အျခားၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား။
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

၁။ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ရွိေနေကာင္း 
ရွိေနမည္။

၂။ ေနထုိင္ရေသာ ႏုိင္ငံသည္ ဥပေဒအရ (သုိ႔) ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဥပေဒအရ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ရံပုံ 
ေငြမွ လုံး၀ေပးႏုိင္ေသာ ခံစားပုိင္ခြင့္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ သာမာန္ပင္စင္  ခံစားပုိင္ခြင့္အတြက္ လုိအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပည့္စုံသူမ်ား 
အတြက္ အထူးအစီစဥ္မ်ားအား သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

၂။ ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင့္အတြင္း  ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါရရိွမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ ရပုိင္ခြင့္ေလ်ာ္ 
ေၾကးေငြသည္ ၎ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူမွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး၊ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမရွိေစရ။

၃။ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာလွ်င္ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိေသာ၊ ရယူထားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ညိွႏႈိင္းသေဘာတူညီ မႈျဖင့္ 
ရရွိေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏြယ္ေသာလူမႈဖူလံုေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ 
ဒုကၡသည္စပ္ၾကား သေဘာတူညီမႈအရ (သုိ႔) အနာဂါတ္တြင္ ရရွိလာမည္ သေဘာတူညီမႈအရ ပါတ္သက္ေနေသာ သေဘာတူညီမႈ 
မ်ားအေပၚ အက်ိဳးအျမတ္အား ေပးေဆာင္ရမည္။

၄။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလားတူသေဘာတူမႈ အက်ဳိးအျမတ္အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးမႈ မျပဳေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသုိ႔ စာနာေထာက္ထား စဥ္းစားၿပီး တတ္အားသေရြ႔ေပးမည္။

အခန္း (၅)

အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈလုပ္ငန္း

ပုဒ္မ (၂၅) အုပ္ခ်ဳပ္ကြက္ကဲမႈ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈ

၁။ မိမိ၏ အခြင့္ေရးတခုအား ဒုကၡသည္တစ္ဦးမွ က်င့္သုံးရာတြင္ သာမာန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားတစ္ႏုိင္ငံ၏ အာဏာပုိင္အကူအညီကုိ 
လုိအပ္ၿပီး ယင္းအကူအညီအား ၎ဒုကၡသည္မွ မရႏုိင္ပါက ၎ေနထုိင္ေသာ သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံသည္ ၎အကူ 
အညီရရွိေရးအတြက္ မိမိတုိ႔အာဏာပုိင္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ (သုိ႔) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္တစ္ဦးမွလည္းေကာင္း စီစဥ္ေပးရ 
မည္။

၂။ အပုိဒ္ခြဲ (၁) တြင္ေဖာ္ျပေသာ အာဏာပုိင္တစ္ဦး (သုိ႔) အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စီမံကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေခတၱလာေရာက္သူ 
ဧည့္သည္တုိ႔အား ေပးေနၾကစာရြက္စာတမ္း (သုိ႔) လက္မွတ္မ်ားအား ဒုကၡသည္ (သုိ႔) ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားအာဏာပုိင္မ်ားမွ (သုိ႔ 
မဟုတ္) မွတဆင့္ ေပးပုိ႔ရမည္။ (သုိ႔မဟုတ္) ေပးေဆာင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၃။ ယင္းကဲ့သုိ႔ထုတ္ေပးေသာ စာရြက္စာတမ္း (သုိ႕) လက္မွတ္မ်ားသည္ ေခတၱလာေရာက္ေနထုိင္သူ ဧည့္သည္မ်ားအား ၎ 
တုိ႔အာဏာမ်ားမွ (သုိ႔) မွတဆင့္ တရား၀င္ထုတ္ေပးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတုိင္း တည္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသက္ေသ 
အေထာက္အထားမျပႏုိင္ပါက ယုံၾကည္လက္ခံမႈ ေပးရမည္။

၄။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူပုဂၢိဳလ္အား အထူးေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမွတပါး အထက္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခေၾကး 
ေငြယူႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအခေၾကးေငြသည္ ေတာ္ယုံသင့္ယုံ ျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္တူညီေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေပးရေသာ ႏုိင္ငံ 
သားတစ္ဦးအတြက္ ယူေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ တူညီရမည္။

၅။ ဤအပုိဒ္မပါ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အပုိဒ္ (၂ရ) ႏွင့္ (၂၈) တုိ႔အား ထိပါးျခင္းမရွိေစရ။

အပုိဒ္ (၂၆) လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထုိင္ခြင့္

သေဘာတူလက္မွတ္ထုိး ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းသည္ အျခားေခတၱလာေရာက္ေနထုိင္သူ ဧည့္သည္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားေသာ 
နည္းဥပေဒကဲ့သုိ႔ပင္ ၎နယ္နမိတ္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနထုိင္လုိေသာ အရပ္ေရြးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးရမည္။
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

အပိုဒ္ (၂၇) သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ သက္တမ္းရွိခရီးသြားလာခြင့္ စာရြက္စာတမ္း မကုိင္ေဆာင္သူ ဒုကၡသည္မည္သူမဆုိ 
သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၂၈) ခရီးသြားလာခြင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအား ထိပါးေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ား 
ျပည္သူအတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မႈမွတပါး မိမိနယ္ေျမအတြင္း ဥပေဒအရေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္ 
မ်ားအား ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္း ျပင္ပသုိ႔ထြက္ခြာရန္ ခရီးသြားစာရြက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးရမည္။ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ရရွိေသာ္လည္း ဤေကာင္ဗဲရွင္ပါ အခြင့္အေရး စကယ္ၾတဴးမ်ား တည္ျမဲျဖစ္သည္။ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
ယင္း နယ္နမိတ္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ အျခားဒုကၡသည္တုိင္းအား ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ခရီးသြား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္သည္၊ 
အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထုိင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းအား ရယူႏုိင္ခြင့္မရွိေသာ မိမိနယ္နမိတ္အတြင္း 
ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဦးစားေပးစာနာေထာက္ထား စဥ္းစားေပးရမည္။

၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အရ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားအား သေဘာတူ 
လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္။ ဤပုဒ္မပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအရ ထုတ္ေပးေသာ ခရီးသြားစာရြက္စာတမ္းမ်ားနည္းတူ အသိ 
အမွတ္ျပဳ လက္ခံရမည္။

အပုိဒ္ (၂၉) အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာအခေၾကးေငြ

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ တူညီေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မိမိႏိုင္ငံသားတုိ႔ထံမွ ေကာက္ခံသည့္ (သုိ႔) ေကာက္ခံႏုိင္ 
သည္ထက္ပုိ၍ ဒုကၡသည္မ်ားထံ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အခေၾကးေငြယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ေတာ္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရ။

အပုိဒ္ (၃၀) ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းေျပာင္းေရြ႔ျခင္း

၁။ ဥပေဒႏွင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္တုိ႔ႏွင့္ အညီ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တုိ႔ႏုိင္ငံ 
နယ္နမိတ္ အတြင္း ယူေဆာင္လာေသာ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ၎တုိ႔ အေျခအခ်ေနထိုင္ရန္လက္ခံေသာ ႏိုင္ငံသုိ႔ေရႊ႔ေျပာင္းခြင့္ 
ေပးရမည္။

၂။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ၎တုိ႔ အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ လက္ခံေသာ 
ႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳရန္လုိအပ္သည့္အေပၚ ၎တုိ႔အား ရွိရာအရပ္မွ ေရႊ႔ေျပာင္းပုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအား စာနာေထာက္ထားမႈ စဥ္းစား 
ေပးမႈျပဳရမည္။

အပုိဒ္ (၃၁) ဥပေဒအရမ မဟုတ္ေသာ ခုိလုံရာႏိုင္ငံအတြင္းေရာက္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား

၁။ ပုဒ္မ (၁) အရ ၎တုိ႔အသက္အႏၱရယ္ (သုိ႔) လြတ္လပ္မႈတုိ႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ အရပ္မွ တုိက္ရုိက္ထြက္လာၿပီး မိမိ၏ 
နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ  ၀င္ေရာက္လာေသာ (သုိ႔) ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အခ်ိန္ေႏွာင္ေႏွးျခင္းမရိွပဲ 
အာဏာပုိင္မ်ားထံ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ၿပီး ခုိလႈံေသာ ဥပေဒမဲ့ခုိး၀င္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ အေၾကာင္းအား 
တင္ျပႏုိင္ပါက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔အေပၚ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။ 

၂။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအား လုိအပ္မႈမွအပ ၎တို႔၏ ကူသန္းသြားလာမႈ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 
ျခင္းမျပဳရ။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတုိ႔သည္ ဒုကၡသည္သတ္မွတ္ခ်က္ သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အထိသာ (သုိ႔) ၎တုိ႔အျခားႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိေသာ 
အခါတြင္သာ သုံးႏိုင္သည္။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ား အျခားႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ် 
ေနထုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာတရပ္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ အကူအညီအားလုံးတုိ႔အား 
ခြင့္ျပဳရမည္။

အပုိဒ္ (၃၂) ေမာင္းထုတ္ျခင္း

၁။ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဥပေဒစုိးမုိးေရးမွတပါး ဒုကၡသည္တစ္ဦးအား 
ေမာင္းထုတ္ျခင္းမျပဳရ။
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

၂။ ယင္းဒုကၡသည္တစ္ဦးအား ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ဆုံးျဖတ္မႈျဖင့္သာ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
လုံျခံဳမႈမျငိမ္သက္ျဖစ္ေနျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားမွတပါး ဒုကၡသည္အား မိမိအျပစ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္သူ  အာဏာပုိင္ 
ေရွ႔ေမွာက္ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္သူအာဏာပုိင္မွ အထူးတာ၀န္ေပးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႔) လူ႔အခ်ဳိ႔ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ 
ထုေခ်ပိုင္ခြင့္၊ အယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရွ႔ေနေခၚပုိင္ခြင့္မ်ား ျပဳရမည္။

၃။ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္းဒုကၡသည္တစ္ဦးအား အျခားတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ေရာက္ခြင့္ ရွာႏုိင္ရန္ ေလ်ာ္ 
ကန္ေသာ အခ်ိန္ကာလအား ခြင့္ျပဳရမည္။ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ငံသည္ ယင္းကာလအတြင္း လုိအပ္ေသာ မိမိျပည္တြင္း 
အေျခအေနအေပၚ လုိအပ္သလုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အပုိဒ္ (၃၃) ေမာင္းထုတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ပုိ႔မႈအေပၚတားျမစ္ျခင္း

၁။ မည္သည့္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမဆုိ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအား ၎၏လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား၊ 
သီးျခား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႔၀င္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားေၾကာင့္ ၎၏ အသက္ (သုိ႔မဟုတ္) လြတ္လပ္မႈအား 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈရိွိေသာ နယ္ျခား (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္ေဒသုိ႔ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆုိ ေမာင္းထုတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျပန္ပုိ႔ျခင္း 
မျပဳရ။

၂။ ဤအခြင့္အေရး အက်ဳိးအျမတ္အား ၎ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ လုံျခံဳေရးအား အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ခုိင္လုံေသာ အေထာက္ 
အထားရွိသူဒုကၡသည္ (သုိ႔) တရားဥပေဒေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္တစ္ရပ္မွ ၎အား ဆုိး၀ါးေသာအမႈတစ္ခုအား က်ဴးလြန္ၿပီး ၎ႏုိင္ငံ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရယ္ရိွသူ ဒုကၡသည္မွ ခံစားပုိင္ခြင့္မရွိ။

အပုိဒ္ (၃၄) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း။

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ တတ္အားသေရြ႔ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေရာေႏွာ သိမ္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း အား 
အက်ဳိးေဆာင္ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံသား အျမန္ျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈအ၀၀ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ 
အခေၾကးေငြ ကုန္က်မႈစရိတ္ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အခန္း (၆)

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

အပုိဒ္ (၃၅) အမ်ဳိးသားအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း

၁။ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဟာမင္းၾကီးရုံးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၎အား အစားထုိးႏိုင္ 
သည့္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီတရပ္ရပ္ႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ဤကြန္မဲရွင္းပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ငန္းတြင္ ၎၏ၾကီးၾကပ္မႈတာ၀န္အား ေခ်ာေမာစြာရွိေရးအား လုပ္ေဆာင္သည္။

၂။ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎အားအစားထုိးႏိုင္သည့္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီတစ္ခုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႔သုိ႔ အစီရင္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ ေတာင္းဆုိလာမႈအေပၚ သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာပုံစံျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေပးရန္ သေဘာတူညီရမည္။

(က) ဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေန၊

(ခ) ညီလာခံအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈ၊

(ဂ) ဒုကၡသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တည္ဆဲ (သုိ႔မဟုတ္) ေရွ႔တြင္ က်င့္သုံးမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကျငာ 
ခ်က္မ်ား။

အပုိဒ္ (၃၆) အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳမႈ သတင္းအခ်က္အလက္

သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ညီလာခံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာဥပေဒမ်ားအား 
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးထံ အသိေပးရမည္။
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

အပုိဒ္ (၃၇) ညီလာခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ ္မ ႈ

အပိုဒ္ (၂၈)၊ ပုဒ္မခြဲ (၂) အား ထိခုိက္မ ႈမရွိေစဘဲ ညီလာခံသည္ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္၊ ၁၉၉၂ ေမလ (၃၁) ရက္၊ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ ေမလ 
(၁၂) ရက္၊ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ  (၃၀) ရက္၊ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္  ႏွင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လုိင္လ (၃၀) အရိန္းမက္မ်ား လည္းေကာင္း၊ 
၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၈) ရက္ႏွင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ ညီလာခံကုိလည္း ေကာင္း၊ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာ (၁၄) ပရုိတုိေကာ္အားလည္းေကာင္း ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ အကရီးမက္အား 
လည္းေကာင္း အစားထုိးသည္။

အခန္း (၇)

ေနာက္ဆုံးသေဘာတူမႈမ်ား

အပုိဒ္ (၃၈) အျငင္းပြားျပႆနာေျဖရွင္းမႈ

ညီလာခံအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႔၀င္အတြင္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာၿပီး အျခားနည္း 
လမ္းမ်ားျဖင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမျပဳႏုိင္ပါက အျငင္းပြားတြင္ ပတ္သက္ေနသူ တဘက္ဘက္မွ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ခုံရုံးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္သြားရမည္။

အပုိဒ္ (၃၉) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

၁။ ညီလာခံအား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ၁၉၅၂ ၊ဇူလုိင္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္  ဂ်ီနီဗာတြင္ ဖြင့္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိေန႔ရက္ေနာက္ 
ပုိင္းတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံထားရမည္။ ၎အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ၁၉၅၁၊ ၾသဂုတ္လ (၂၈) မွ (၃၀) 
ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢဥေရာပရုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ကုလသမဂၢခ်ဳပ္တြင္ ၁၉၅၂ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔မွ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားရမည္။

၂။ ညီလာခံအား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကုိယ္စားအတြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေရး 
အာဏာပုိင္မ်ား ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ အျခားႏုိင္ငံ အဆိုကုိယ္စားအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြ 
ညီလာခံမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ ႏုိင္ငံမွလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုးိရန္ ဖြင့္ထားရမည္။ ၎အား အသိ 
အမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳတရား၀င္စာရြက္ စာတမ္းအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္လက္၀ယ္ အပ္ႏွံထားရမည္။

၃။ အပုိဒ္ (၂) တြင္ေဖာ္ျပေသာႏုိင္ငံမ်ား Accession ျပဳႏုိင္ရန္ ညီလာခံအား ၁၉၅၁၊ ဇူလုိင္လ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ထားရမည္။ Ac-
cession အား ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈခ်ဳပ္ထံ တရား၀င္လက္မွတ္ထုိး စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အပုိဒ္ (၄၀) နယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အပုိဒ္

၁။ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း Accession အခိ်န္သည့္ႏိုင္ငံမဆုိ ၎ပုိင္ဆုိင္ နယ္နမိတ္အားလုံး အတြက္ 
(သုိ႔မဟုတ္) အခ်ဳိ႔အ၀က္အတြက္ျဖစ္ျခင္းအား ေၾကညာႏိုင္သည္။ ယင္းေၾကညာသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအတြက္ ညီလာခံတြင္ 
အၾကံဳး၀င္ေသာေန႔၌ အတည္ျဖစ္သည္။

၂။ ၎ကာလေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိးခ်ဲ႔မႈတစုံတရာအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သုိ႔ လိပ္မူေသာ အသိေပးစာျဖင့္ ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး 
၎စာအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ လက္ခံရရွိေသာ ဆယ့္ကုိးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ (သုိ႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ ညီလာ 
ခံသုိ႔ ၀င္ေရာက္မႈအတည္ျဖစ္ေသာရက္ေန႔ ၎တုိ႔အနက္ ေအာက္က်ေသာေန႔သည္ အတည္ျဖစ္သည္။

၃။ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကာလတြင္ ညီလာခံ၌အၾကံဳးမ၀င္ေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းသည္ ၎နယ္ေျမေဒသမ်ား တုိးခ်ဲ႔ပါ၀င္လာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ၾကံဆစီရင္ရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမမ်ား၏ အစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူမႈကုိ ရယူရမည္။

အပုိဒ္ (၄၁) ဖယ္ဒရယ္ဆုိင္ရာအပုိဒ္

ဖယ္ဒရယ္ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ျပည္ေထာင္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား သက္၀င္ေစရမည္။



12 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

(က) ဖယ ္ဒရယ္ ဥပေဒအာဏာပိုင ္၏ ဥပေဒျပဳနယ ္နမိတ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ညီလာပုဒ္မ်ားအေရးတြင္ ဖယ ္ဒရယ္အစုိးရ 
သည္ အျခားဖယ ္ဒရယ ္မဟ ုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ လုိက္နာရန္တာ၀န္ရိွသည္။

(ခ) ျပည္နယ ္ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တုိင္းဥပေဒျပဳအာဏာ (သုိ႔မဟ ုတ္) ကန္တု ဥပေဒျပဳအာဏာ ပတ္သက္ေသာညီလာခံ 
ပုဒ္မမ်ား အေရးတြင္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရ ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္မရွိျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳ 
အေရးယူရန္ လုိအပ္လာပါက ဖယ္ဒရယ္အစုိးရသည္ ၎ပုဒ္မမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားသုိ႔ ကန္တုန္ 
အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေထာက္ခံအၾကံျပဳမႈျဖင့္ အေစာဆုံးအခ်ိန္ကာလအတြင္း အသိေပးရမည္။

(ဂ) ညီလာခံအဖြဲ႔၀င္ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အျခားသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ငံတခုခုမ ကုလသမဂၢ အေထြ 
ေထြအတြင္းေရးမႈးမွတဆင့္ ညီလာခံတြင္ မည္သည့္အပုိင္းကုိမဆုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ (သုိ႔) အျခား 
လုပ္ေဆာင္မႈ အရ ထိေရာက္မႈ အတုိင္းအတာအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေတာင္းခံလာပါက ယင္းဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံသည္ 
၎ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ျပည္နယ္မ်ားက်င့္သုံးေသာ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ထုတ္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၄၂) ခြ်င္းခ်က္

၁။ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း Accession ျပဳေသာေန႔တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ညီလာခံပုဒ္မ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၁၆ 
မွတပါး ခြ်င္းခ်က္မ်ားထားႏိုင္သည္။

၂။ ဤပုဒ္မ၏ စာပုိဒ္ (၁) ပါအရ ခြ်င္းခ်က္တခုခုအား မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ ၎ခၽြင္းခ်က္အေပၚ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းအား အခ်ိန္မေရြး 
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူအေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

အပုိဒ္ (၄၃) တရား၀င္အတည္ျဖစ္ျခင္း

၁။ ညီလာခံ ပထမအသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္း သုိ႔ Accession ျပဳေသာေန႔မွ (၁၉) ရက္ေျမာက္တြင္  တရား၀င္အတည္ျဖစ္ေစရ 
မည္။

၂။ ညီလာခံ ပထမ အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္း (သုိ႔) Accession ျပဳရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံအား တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (သုိ႔) 
Accession လုပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ၎ႏုိင္ငံမွ အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ Accession ျပဳမႈတြင္ တင္သြင္း 
ေသာေန႔ရက္မွ (၁၉) ရက္ေျမာက္တြင္ တရား၀င္အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

အပုိဒ္ (၄၄) ရုပ္သိမ္းျခင္း

၁။ မည္သည့္သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးႏိုင္ငံမဆုိ ညီလာခံမရုပ္သိမ္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရး မႈးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မႈစာေရးသားျခင္း 
အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ျပဳႏိုင္သည္။

၂။ ယင္းရုပ္သိမ္းျခင္းအား ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ လက္ခံရရွိေသာေန႔မွ တစ္ႏွစ္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ငံအတြက္ အတည္ျဖစ္သည္။

၃။ အပုိဒ္ (၄၀) အေပၚ ထုတ္ျပနေၾကညာမႈ (သုိ႔မဟုတ္) အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆုိ၊ ေနာင္မည္သည့္ကာလ 
တြင္မဆုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈျဖင့္ နယ္ေျမတနယ္ေျမအေပၚ ညီလာခံသက္ 
ေရာက္မႈကာလကုန္ဆုံးေၾကာင္း အတြင္းေရးမႈးမွ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈရရွိေသာေန႔မွ တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း တရား၀င္အတည္ 
ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ (၄၅) ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

၁။ မည္သည့္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ငံမဆုိ ညီလာခံအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
မဆုိ အသိေပးႏုိင္သည္။

၂။ ယင္းေတာင္းခံလာမႈအား လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ားရိွပါက ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ အၾကံျပဳမႈျပဳရမည္။

အပုိဒ္ (၄၆) ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ ေၾကျငာမႈမ်ားျပဳျခင္း

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ အပိုဒ္ (၃၉) အရ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား 
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ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းႏ ွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္

(က) အပုိဒ္ (၁) (ခ) ထ ုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား၊

(ခ) အပိုဒ္ (၃၉) အရ လက္မွတ္ေရးထ ုိးျခင္း၊ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း Accession လုပ္ျခင္း။

(ဂ) အပိုဒ္ (၄၀) အရ ထ ုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား၊

(ဃ) အပုိဒ္ (၄၂) အရ ခြ်င္းခ်က္ႏွင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္း၊

(င) အပိုဒ္ (၄၃) အရ ညီလာခံတရား၀င ္တက္ေရာက္သည့္ေန႔ရက ္၊

(စ) အပုိဒ္(၄၄) အရ ရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား၊

(ဆ) အပုိဒ္(၄၅) အရ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ေတာင္းခံျခင္းတုိ႔အား အသိေပးရမည္။

ယုံၾကည္မႈတရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းခံရေသာ ေအာက္ပါလက္မွတ္ေရးထုိးသူတို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ၎တုိ႔၏ အစုိးရကုိယ္ 
စား ညီလာခံအား လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးကာ စာတမ္းတစ္စုံကုိသာ ထားရိွၿပီး အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ 
ႏွစ္ဘာသာစလုံး တရား၀င္ျဖစ္ကာ ကုလသမဂၢ စာရြက္စာတမ္းလက္ခံရုံးတြင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္မိတၱဴအား ကုလ 
သမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံႏွင့္ အပုိဒ္ (၃၉) အရ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
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ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္၌ အတည္ျပဳခဲ့၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အထိ (၁၇၆) ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအနက္ “ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္” ကုိ န၀တ မွပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ကေလးအခြင့္အေရးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာ 
ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္၎ န၀တမွာ ကေလးအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့လာစုေဆာင္းကာ ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ရည္ရြယ္ကာ ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအဓိက 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႔ေနမ်ား ေကာင္စီမွ ဘာသာျပန္ဆုိအပ္ပါသည္။
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ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္

“န ိဒါန္း”

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ကုလသမဂၢ အတိအလင္းေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ‘ကေလးမ်ားသည္ အထူးဂရုစိုက္ 
မႈႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ရယူခံပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။” ဟူသည္ကုိ ႏွလုံးသြင္း၍ လည္းေကာင္း

အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားပါ၀င္ေသာ မိသားစုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ မိသားစုသည္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား 
ႏွင့္ တုိးတကဖ္ြ႔ျံဖဳိးမႈမ်ားအတြက ္သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ျဖစသ္ည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တာ၀နမ္်ားကု ိျပည့္၀စြာထမ္းေဆာင္ႏုင္ိရနအ္တြက္ 
မိသားစုကုိ လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ရမည္ ဟူသည္တုိ႔ကုိ ယုံၾကည္စြာျဖင့္ လည္းေကာင္း 

ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္ရည္ကုိေသြး တုိးတက္မႈအတြက္ ကေလးမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနားလည္မႈတုိ႔လႊမ္းျခံဳေသာ 
မိသားစုတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၾကီးျပင္းေလ့လာသင့္ေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားရွိကေလးမ်ား လူေနမႈဘ၀ တုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္ 
တုိ႔ကုိ လုိက္နာရန္ သေဘာတူအပ္ပါသည္။
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ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္

ပ ုဒ္မ (၁)

ကေလးဆိုသည္မွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ရွိေသာ လူသားတုိင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

ပုဒ္မ (၂)

ကေလးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏မိဘ (သုိ႔) တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူ၏ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး 
သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ ပစၥည္း၊ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းတုိ႔ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစပဲ ေလးစားရမည္။ 
၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၇)

ကေလးမ်ားကုိ ေမြးဖြားၿပီးလွ်င္ျပီးျခင္း မွတ္ပုံတင္ရမည္။ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အမည္တခုႏွင့္ အမ်ိဳးသားတရပ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ 
ျပဳခံပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၉) 

မိဘမ်ားမွ ကေလးမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း (သုိ႔) ကေလးအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကေလး၏ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြဲခြာေနထုိင္ေစျခင္းမွလႊဲ၍ ကေလးမ်ားဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ၎တုိ႔၏မိဘမ်ားႏွင့္ 
ခြဲခြာေစျခင္းကို မျပဳေစရ။

ပုဒ္မ (၁၀)

ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္သုိ႔ ကေလးမ်ားကုိ ျပန္လမ္းမရွိပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ တုိက္ဖ်က္ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၃)

ကေလးမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကုိ နယ္ပယ္ပိုင္းျခားကန္႔သတ္မႈမရွိေစဘဲ ရွာေဖြခြင့္၊ 
လက္ခံခြင့္၊ ႏႈတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္းပုံသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးမ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာ အျခားေသာ ရုပ္၊ သံ စာနယ္ဇင္း တခု 
ခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔၏ ေတြးေခၚစဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄)

ကေလးမ်ား၏ အရည္အေသြး တေျဖးေျဖးတုိးတက္မႈရွိေစရန္ မိဘမ်ားမွ ကေလးမ်ားသုိ႔ ဆုံးမသြန္သင္ရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာ၀န္မ်ားကုိ ေလးစားရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆)

ကေလး၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေကာင္းေသာဂုဏ္သတင္းကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ေသာနည္းႏွင့္ မထိပါးေစရ၊ ၎၏ စာေပးစာယူ၊ ေန 
အိမ္၊ မိသားစုဘ၀၊ လြတ္လပ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထုိင္မႈတုိ႔ကုိ  ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ေသာနည္းႏွင့္ မေႏွာက္ယွက္ေစရ။

ပုဒ္မ(၁၈)

၁။ မိဘႏွစ္ဦးစလုံးသည္ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူသည္ ၎ကေလး၏ တုိးတက္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ၾကီးျပင္းလာမႈအတြက္ 
အေျခခံအားျဖင့္ တာ၀န္ရိွၾကသည္။ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေစေရးသည္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ 
စုိးရိမ္မႈျဖစ္ေစရမည္။

၂။ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံရန္ႏွင့္ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ မိဘမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ထိန္းသူမ်ားက ကေလးမ်ား ေမြးျမဴ 
ေစာင့္ေရွာက္ကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ရမည္။ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ 
ငန္းမ်ား အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ တုိးတက္မႈကုိ အာမခံရမည္။

၃။ အလုပ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ကေလးမိဘမ်ားသည္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ရယူ 
ခံစားပုိင္ခြင့္ကုိ အာမခံရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။
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ပ ုဒ္မ(၁၉)

မ ိဘ (သုိ႔မဟုတ္) တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားစဥ္အတြင္း ကေလးမ်ား လိင္အရ
မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္းအပါအ၀င္ လုပ္အားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္း၊ မေလ်ာ္စြာဆက္ဆံခံျခင္း၊ ဥပကၡာျပဳလ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္း၊ ရုပ္ပုိင္း 
(သုိ႔) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းတုိ႔ ကာကြယ္ရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈ 
ေရးႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၂၁) 

ကေလးမ်ားေမြးစားျခင္းစနစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ခြင့္ျပဳေသာတုိင္းျပည္မ်ားသည္ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အက်ဳိးစီးပြားကုိ 
အဓိကထားစဥ္းစားကာ အာမခံရမည္။

ပုဒ္မ (၂၂)

ကေလး၏မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အတူတကြပါရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡသည္ အဆင့္အတန္းကုိ 
ေတာင္းခံလွ်က္ရွိေသာ ကေလးတစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား 
ရရွိခံစားေစရမည္။

ပုဒ္မ (၂၃)

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ (သုိ႔မဟုတ္) ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ခ်ဳိ႔တဲ့ေသာကေလးမ်ား၏ ဘ၀သာယာခ်မ္းေျမ့မႈရွိေစေရးကုိ တုိင္းျပည္မ်ားက အသိ 
အမွတ္ျပဳရမည္။ ယင္းမွာ ၎တုိ႔၏ တက္ၾကြေသာပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ပုဒ္မ (၂၄)

ဖ်ားနာေရာဂါကုသမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္က်န္းမာလာေစရန္ ျပဳစုေပးျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ကေလးမ်ား 
က်န္းမာေရးအရ အျမင့္မားဆုံးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူပုိင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မည္သည့္ကေလးမွ် ၎အခြင့္အေရးထိပါးခံရ 
ျခင္း မခံရေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရမည္။

အထူးသျဖင့္---

က) ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးေသႏႈန္းကုိ အနိမ့္ဆုံးသုိ႔ေလွ်ာ့က်ေစရန္၊

ခ) အေျခခံက်န္းမာေရး ဂရုစုိက္မႈႏွင့္ လုိအပ္ေသာ ေဆး၀ါးအကူအညီျဖည့္ေပးမႈကို အာမခံရန္၊

ဂ) အာဟာရဓါတ္ခ်ဳိ႔တဲ့မႈႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္၊

ဃ) ကေလးမိခင္မ်ားအတြက္ မေမြးဖြားမီႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီး၌ သင့္ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊

င) ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရဓါတ္ျပည့္ၿဖိဳးေရး၊ မိခင္ႏုိ္႔တုိက္ေကြ်းျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ 
၀န္း က်င္သန္႔ရွင္းမႈ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းအပါအ၀င္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 
အေျခခံဗဟုသုတမ်ားျဖည့္ေပးရန္ စသည္တုိ႔ကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၂၇)

၁။ ကေလး၏ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ညီမွ်ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ခံစားပုိင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၂။ မိဘမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကေလးအတြက္တာ၀န္ရွိေသာ အျခားသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကး ရွာေဖြႏုိင္မႈအေပၚတြင္ 
အေျချပဳလွ်က္ ကေလး၏ တုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ လူေနမႈဘ၀အေျခအေနကုိ အာမခံရန္ အေျခခံအားျဖင့္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃။ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏အေျခအေန၊ ရုပ္၀တၳဳအကန္႔အသတ္တုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာစြာ အထူးသျဖင့္ အာဟာရဓါတ္ျပည့္၀ေရး၊ 
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ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္

အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ေနအိမ္တ ုိ႔အတြက္ ကေလး၏မိဘမ်ားႏ ွင့္ ကေလးအတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ကူညီႏုိင္ရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ 
ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပုဒ္မ (၂၈)

တူညီေသာအခြင့္အေရးအေျခခံအေပၚတြင္ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရမည္။အထူးသျဖင့္

က) ကေလးအားလုံးအတြက္ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

ခ) အေထြေထြႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာေရးအပါအ၀င္ ဒုတိယအဆင့္ ပညာေရးပုံ သ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး တုိးတက္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ အားေပးရမည္။ ကေလးတုိင္း တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ရေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုိအပ္လွ်င္ ေငြ 
ေၾကးအရ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈႏွင့္ အခမဲ့ပညာေရး အစပ်ဳိးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ဂ) အရည္အခ်င္းေပၚမႈ၍ အထက္တန္းပညာသင္ၾကားခြင့္ရေစရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဃ) ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ႏွင့္ လမ္းညြန္းမႈမ်ားကုိ ကေလးမ်ားအားလုံး ရယူႏုိင္ရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

င) ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပုံမွတ္တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပုဒ္မ (၃၀) 

လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ မူရင္းဌာနဇစ္ျမစ္အရ၊ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား တည္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယင္း 
လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု၀င္ကေလးအေနျဖင့္ ၎၏လူမ်ိဳးစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနထုိင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ က်င့္သုံးခြင့္၊ ဘာသာစာေပကုိ အသုံးျပဳခြင့္ရွိေစရမည္။

ပုဒ္မ (၃၁)

ကေလး၏ပညာေရး (သုိ႔မဟုတ္) က်န္းမာေရး (သုိ႔မဟုတ္) ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ စာရိတၱပုိင္း (သုိ႔) လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ၊ ထိခုိက္ေစေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ကုိင္ေစျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စီးပြားေရးအရ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းတုိ႔မွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ယင္းကုိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

က) ကေလးမ်ားလုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္အရြယ္ကုိ ျပဌာန္းေပးရမည္။

ခ) ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ အလုပ္ခ်ိန္နာရီတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ (၃၃)

ကေလးမ်ားမူယစ္ေဆး၀ါးကုိ တရားမ၀င္သုံးစြဲျခင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လူမူေရးႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ (၃၄)

ကေလးမ်ားကုိ လိင္ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မဖြယ္မရာျပဳက်င့္ျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရမည္။ ၎တုိ႔မွာ 

က) တရားမ၀င္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရန္ ကေလးကုိေသြးေဆာင္ျဖားေယာက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ခ) ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ သြတ္သြင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဥပေဒႏွင့္ ဆန္က်င့္ေသာ အျခားေသာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳက်င့္မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ေစ၍ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း။
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ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္

ပ ုဒ္မ (၃၇)

မည ္သည့္ကေလးမ်ားကုိမွ် ရက္စက္၍ လူဂုဏ္သိကၡာၿငိဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးမေပးရ။ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ရ။ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကေလးမ်ား က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တသက္တကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစျခင္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေငြဒဏ္က်ခံေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ (၃၈)

တုိင္းျပည္မ်ားသည္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာကေလးမ်ားကုိ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမျပဳရ။ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ စစ္သားစု 
ေဆာင္းရာတြင္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မျပည့္ေသးလွ်င္ အသက္ၾကီးဆုံးသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေခၚယူရမည္။

ပုဒ္မ (၄၀)

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရေသာ ကေလးငယ္တုိင္းသည္။

က) ဥပေဒႏွင့္ အညီျပစ္ဒဏ္ခ်မွျခင္း မခံရေသးမွ်ကာလပတ္လုံး အျပစ္မရွိေၾကာင္းမွတ္ယူရမည္။

ခ) ကေလးအေပၚစြဲဆုိေသာ ျပစ္မႈကုိ ၄င္းကုိယ္တုိင္သုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ၎၏မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) တရား၀င္ အုပ္ထိန္းသူရွိမွ တဆင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ႏွင့္ အျမန္ဆုံးအေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမည္။

ဂ) ၎၏အျပဳအမႈကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၾကားနာသည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ဘက္လုိက္မႈ 
ကင္းေသာ အာဏာပုိင္ (သုိ႔) တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔တခုမွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း မရွိေစဘဲ၊ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေစရမည္။

ဃ) အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေျဖာင့္ဆုိခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ သက္ေသခံခ်က္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေပးအပ္ရန္အတင္းၾကပ္ျပဳျခင္းမရွိေစရ။

င) ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္းခံရလွ်င္ အထက္အဆင့္ျမင့္ေသာ တရားရုံး 
က ဥပေဒႏွင့္အညီ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းရွိေစရမည္။

စ) ကေလးသည္ တရားရုံးတြင္အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကားျပန္၏ အကူအညီကုိ အခမဲ့ရယူခြင့္ရွိေစရမည္။ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

၁၉၈၅ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မီလန္ျမိဳ႔၌က်င္းပေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီး 
ျခင္းဆုိင္ရာ ခုႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံမွ ၁၉၈၅၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၄၀/၁၄၆ ျဖင့္၎၊ 
၁၉၈၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၄၀/၃၂ ျဖင့္ ၎ေအာက္ပါ အေျခခံမူမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ 
ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိျပည္သူမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာမိတ္ေဆြမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႔ေနမ်ား 
ေကာင္စီမွ ဘာသာျပန္ဆုိျဖန္႔ခ်ီပါသည္။

တရားစီရင္ေရး၏လြတ္လပ္မႈ

၁။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကအာမခံ၍ ဥပေဒ(သို႔) အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းရမည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရား 
စီရင္ေရးကိုလိုက္နာရန္မွာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။

၂။ မည္သို႔အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွျဖစ္ေစ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းဖိအားေပးျခင္း၊ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း၊ 
ကန္႔သတ္ျခင္းစသည့္ တစံုတရာမရွိေစဘဲ အမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္အေပၚတြင္အေျခခံ၍ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းစြာ ဥပေဒႏွင့္ 
အညီစစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

၃။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ တရားစီရင္ေရးအရ စီရင္ 
ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိေစရမည္။ မႈခင္းတခုသည္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ပိုင္ခြင့္အားက်ေရာက္လွ်င္ ယင္းမႈခင္း 
ကိုဆံုးျဖတ္ရန္ သီးသန္႔အာဏာရွိေစရမည္။



8 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္

၄။ တရားရုံးမွစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမရွိေစရ။ တရားစီရင္မႈကို သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ျခင္းမရွိေသာ (သို႕ 
မဟုတ္) အခြင့္အာဏာရွိေသာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေစရ။ သို႔ရာတြင္ဤအေျခခံမူသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ 
အာဏာပိုင္မ်ားက ျပစ္ဒဏ္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရ။

၅။ လူတိုင္းသည္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒေရးရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္ ခံုရံုးမ်ား (သို႔မဟုတ္) သာမန္ 
တရားရုံးမ်ားတြင္ အမႈစစ္ေဆးခံပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာရုံးမ်ား (သို႔မဟုတ္) သာမန္တရားရုံးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
စီရင္ ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုဖယ္ရွားရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒ ေရးရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း မျပဳသည့္ခံုရံုးမ်ား 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳရ။

၆။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားကို မွ်တစြာကိုင္သြယ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမႈသည္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္မွာ  
လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး၏အေျခခံမူျဖစ္သည္။

၇။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အဆင္ေျပစြာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု 
ခ်င္းစီ၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။



Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Adopted by the First UN Congress on the Prevention of Crime and the treatment of 
offenders, held at Geneva in 1995, and approved by economic and social council 

resolutions 663 (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 of 13 May 1977.

လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံရန္ အနိမ့္ဆံုး 
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္



2 လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အက်ဥ ္းသားမ်ားက ိုျပဳမူဆက ္ဆ ံရန္ အနိမ ့္ဆ ံုးစည္းမ်ဥ ္းသတ ္မ ွတ္ခ်က္

အပိုင္း(၁)

အေျခခံမူ

အပုိဒ္ (၆)

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေစဘဲ (impartially) က်င့္သံုးရမည္။ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာ 
စကား၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး (သို႔) လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းတို႔ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။

အပိုဒ္ (၇)

(၁) လူမ်ားကိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာေနရာတြင္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ထားရမည္။

(က) အက်ဥ္းသား၏ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ (သို႔) သီးျခားျဖစ္မႈ (identy) ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။

(ခ) ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေထာင္ခ်သည့္အေၾကာင္း။

(ဂ) စတင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္၊ ျပန္လႊတ္သည့္ေန႔ရက္၊ နာရီ။

ခဲြျခားျခင္း

အပိုဒ္ (၈)

(က) ေယာက်ၤားႏွင့္မိန္းမမ်ားကို သီးျခားျဖစ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ထားရွိရမည္။

(ခ)  အမႈစစ္ေဆးေနဆဲ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီးေသာ ေထာင္က်မ်ားကို ခြဲျခားထားရမည္။

(ဂ) အေၾကြးေငြႏွင့္ အျခားတရားေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေထာင္က်သူမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ ေထာင္က်သူမ်ားကို ခြဲျခားထားရမည္။

(ဃ) ငယ္ရြယ္ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားကို လူႀကီးမ်ားႏွင့္ခြဲျခားထားရမည္။

ေနရာထိုင္ခင္း

အပိုဒ္ (၉)

(၁) အိပ္ယာေနရာသည္ တေယာက္ခ်င္းစီအတြက္အခန္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ အက်ဥ္းသားတဦးခ်င္းစီသည္ ၎အခန္းတြင္ အိပ္ေစရမည္။ 
အိပ္ခန္းတခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦး အိပ္ျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳရမည္။

(၂) အေဆာင္မ်ားအသုံးျပဳလွ်င္ တဦးႏွင့္တစ္ဦးေပါင္းသင္းေနထုိင္ရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ 
ေရြးခ်ယ္ရမည္။

(၃) အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာေနရာထုိင္ခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အိပ္ယာေနရာသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီမွ်ရမည္။ ရာသီ 
ဥတုႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရမည္၊ ေလ၀င္ေလထြက္၊ အလင္းေရာင္၊ ၾကမ္းျပင္ အက်ယ္အ၀န္းတုိ႔သည္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ကန္မႈ ရွိရမည္။

အပုိဒ္ (၁၀)

အက်ဥ္းသားမ်ားေနထိုိင္ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာအားလုံးတြင္

က) ျပဴတင္းေပါက္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား သဘာ၀အလင္းေရာင္ျဖင့္ စာဖတ္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ရန္၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ 
ထြက္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အက်ယ္အ၀န္းရိွရမည္။



3လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုျပဳမူဆက္ဆံရန္ အနိမ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္

အပိုဒ္ (၁၁)

က) သဘာ၀မဟုတ္ေသာ အလင္းေရာင္သည္ မ်က္စိကုိမထိခုိက္ေစဘဲ စာဖတ္ႏိုင္၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေစရ 
မည္။

အပုိဒ္ (၁၂)

လုံေလာက္စြာေရခ်ဳိးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ရာသီဥတု၊ ပထ၀ီအေနအထားတုိ႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာစြာ က်န္းမာေရးအတြက္ လုိအပ္သလုိ 
ရံဖန္ရံခါ ေရခ်ဳိးႏုိင္ရမည္။ မပူလြန္မေအးလြန္ေသာ ရာသီတြင္ အနည္းဆုံး တပါတ္တၾကိမ္ ေရခ်ဳိးခြင့္ရွိေစရမည္။

တကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး

အပုိဒ္ (၁၅)

က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေရႏွင့္ အိမ္သာသုံးပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၁၆)

ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ၾကည့္ေကာင္းေစရန္ ဆံပင္ႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ားျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရ 
မည္။ ေယာက်ၤားမ်ား ပုံမွန္မုတ္ဆိတ္ရိတ္ခြင့္ျပဳရမည္။

အ၀တ္အစားႏွင့္ အိပ္ရာခင္း

အပုိဒ္ (၁၇)

၁။ ကုိယ္ပုိင္အ၀တ္အစား၀တ္ခြင့္မျပဳေသာ အက်ဥ္းသားတုိင္းအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ရာသီဥတုတုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရ 
မည့္ အ၀တ္အစားမ်ား ေပးအပ္ရမည္။ ၎တုိ႔သည္ အရွက္ရေစေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစေသာ အ၀တ္အစားမ်ဳိးမျဖစ္ရ။

၂။ အ၀တ္အစားအားလုံးသည္ သန္႔ရွင္းရမည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

၃။ အက်ဥ္းသားကုိ အက်ဥ္းေထာင္အျပင္သုိ႔ ထုတ္သည့္အခါတုိင္း ၎၏ကုိယ္ပုိင္အ၀တ္အစားကုိ ၀တ္ခြင့္ေပးရမည္။ (သုိ႔) အျခား 
ရုိးရုိအ၀တ္အစားကုိ ၀တ္ခြင့္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၁၉)

ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ႏွင့္အညီ အက်ဥ္းသားတုိင္းကုိ သီးျခားကုတင္၊ သန္႔ရွင္း၍ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အိပ္ယာခင္းမ်ား 
ေပးအပ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းေစရန္ မၾကာခဏလဲေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၂၀)

၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ခြန္အားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အာဟာရဓါတ္ရွိသည့္  အစားအေသာက္ကုိ ပုံမွန္အခ်ိန္တြင္ ေကၽြးေမြးရမည္။

၂။ လုိအပ္ေသာအခါတုိင္းတြင္ ေသာက္ေရေသာက္ခြင့္ရွိေစရမည္။

ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အားကစား

အပုိဒ္ (၂၁)

အျပင္တြင္ အလုပ္မလုပ္ရေသာ အက်ဥ္းသားတုိင္းသည္ ရာသီဥတုခြင့္ျပဳလွ်င္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ တစ္ေန႔ 
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အက်ဥ္းသားမ်ားကုိျပဳမူဆက္ဆံရန္ အနိမ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္

လ ွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္နာရီ လုပ္ခြင့္ျပဳရန္။

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကုသမႈ

အပိုဒ္ (၂၂)

၁။ အက်ဥ္းစခန္းတုိင္းတြင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာေဆးဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိ အနည္းဆုံး တစ္ဦးရွိရမည္။

၂။ အထူးကုသမႈလုိေသာ ဖ်ားနာသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာေဆးရုံမ်ားသုိ႔ Specialized Institution သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ 
ရမည္။

အပုိဒ္ (၂၃)

၁။ အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းစခန္းတြင္ မေမြးဖြားမီႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ေနရာရွိရမည္။ ကေလးကုိ 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့လွ်င္ ယင္းအခ်က္ကုိ ၎၏ေမြးစာရင္း (Birth Certifi cate) တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။

အပိုဒ္ (၂၄)

အက်ဥ္းသားကုိ လက္ခံျပီးလွ်င္ျပီးျခင္း တတ္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆုံး ေဆးဖက္ဆုိင္ရာအရာရွိသည္ ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ရမည္။ ၎ေနာက္ 
ပုိင္းလုိအပ္ေသာအခါတြင္လည္း ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ရမည္။

အပုိဒ္ (၂၅)

၁။ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာအရာရွိသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ဖ်ားနာ 
သူအားလုံး  ၾကည့္ရႈရမည္။

၂။ အက်ဥ္းသား၏ ရုပ္ပုိင္း (သုိ႔) စိတ္္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ အက်ဥ္းေထာင္၏ အေျခအေန တရပ္ရပ္ေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ အေျခအေနဆိုးရြားလာမည္ဟု ေတြ႔ရွိလွ်င္ေသာ္ လည္း 
ေကာင္း ေဆးဖက္ဆုိင္ရာအရာရွိသည္ အက်ဥ္းေထာင္ညြန္႔ၾကားေရးမႈးထံ တင္ျပရမည္။

စည္းကမ္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္း

အပုိဒ္ (၃၀) 

၁။ ဥပေဒ (သုိ႔) စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ (Regulation) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အက်ဥ္းသားကုိအျပစ္မေပးရ။ တူညိီေသာျပစ္မႈ 
အတြက္  ႏွစ္ၾကိမ္အျပစ္မေပးရ။

၂။ အက်ဥ္းသားကုိ ၎အေပၚစြဲဆုိေသာအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိမေပးပဲ ခုခံေခ်ပခြင့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာမေပးဘဲ အျပစ္ 
မေပးရ။ အခြင့္ရအာဏာပိုင္သည္ မႈခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အပုိဒ္ (၃၁)

စည္းကမ္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာျပစ္မႈမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာတြင္ ရုိက္ႏွိက္ျခင္း၊ အေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ထားျခင္းႏွင့္ ရက္စက္ေသာ၊ လူ 
မဆန္ေသာ၊ လူဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးမေပးရန္ လုံး၀တားျမစ္သည္။

အပုိဒ္ (၃၂)

၁။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအရွိက အက်ဥ္းသားကုိစစ္ေဆးျပီးေနာက္ စာျဖင့္ေရးသား၍ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳလုပ္လွ်င္ အစားအေသာက္ 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သုိ႔) အခန္းက်ဥ္းတြင္ သပိတ္ေမွာက္ထားျခင္းမ်ဳိး ျပစ္ဒဏ္မ်ား မေပးရ။

၂။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိသည္ အထက္ပါအျပစ္မ်ဳိးခံစားေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထံ ေန႔စဥ္လည္ပတ္ရမည္။ အက်ဥ္းသား၏ 
စိတ္ပုိင္း (သုိ႔) ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေျခအေနအရ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ (သုိ႔) အဆံုးသတ္ရန္လုိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ညြန္ၾကား 
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အက်ဥ္းသားမ်ားကုိျပဳမ ူဆက္ဆံရန္ အနိမ ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းသတ္မ ွတ္ခ်က္

ေရးမႈးထံ အၾကံေပးရမည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

အပုိဒ္ (၃၃)

၁။ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ (သုိ႔) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိ္င္၏ေရွ႔သုိ႔ အက်ဥ္းသားကုိ တင္ပုိ႔ရန္ရွိလွ်င္ လႊဲေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္ေနစဥ္ 
ကာလအတြင္း ထြက္ေျပးျခင္းမွကာကြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း။

၂။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အရာရွိ၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊

၃။ အက်ဥ္းသားကုိယ္တုိင္ မိမိကုိယ္မိမိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ အျခားသူကုိထိခုိက္ ဒဏ္ရာရေစျခင္း (သုိ႔) ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီး 
ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အျခားနည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ မေအာင္ျမင္လွ်င္ ညြန္ၾကားေရးမႈး၏ အမိန္႔အရေသာ္ 
လည္းေကာင္း အျခားအခ်ဳပ္အေႏွာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိသုံးစြဲႏုိင္သည္။

အက်ဥ္းသားကုိ အသိေပးျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမွ တုိင္တန္းျခင္း

အပုိဒ္ (၃၅)

၁။ အက်ဥ္းေထာင္၏ဘ၀ကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနတတ္ေစရန္ႏွင့္ ၎၏အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ေစရန္ အက်ဥ္းေထာင္၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သတင္းရယူႏုိင္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ တုိင္တန္းပုံနည္းလမ္းမ်ားအား အက်ဥ္း 
သား တုိင္းကုိ အက်ဥ္းသားေထာင္မွ လက္ခံေသာအခါတြင္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား ေပးအပ္ရမည္။

အပုိဒ္ (၃၆)

၁။ အက်ဥ္းသားတုိင္းသည္ ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (သုိ႔) တရားစီရင္ေရးအာဏာပုိင္ (သုိ႔) အျခားအာဏာပိုင္မ်ားထံ 
သုိ႔ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ တုိင္တန္းရန္ (သုိ႔) ေမတၱာရပ္ခံရန္ ခြင့္ျပဳရမည္။

ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း

အပုိဒ္ (၃၇)

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လုိအပ္ေသာၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ၎တုိ႔၏မိသားစုမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ပုံမွန္လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း၊ 
စာေပးစာယူျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳရမည္။

အပုိဒ္ (၃၈)

၁။ ႏိုင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ သံတမန္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ စီရင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၂။ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႔၏သံတမန္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား မရွိေသာအက်ဥ္းသားမ်ား(သုိ႔) ဒုကၡသည္မ်ား (သုိ႔) ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ားအား 
၎တုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တာ၀န္ယူေသာႏုိင္ငံ၏ သံတမန္ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ (To Commuicate With The 
Diplomatic Representative of The State Which Take Charge of Their interest).

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ အမ်ဳိးသား (အစုိးရ) အာဏာပုိင္ (သုိ႔) ႏုိင္ငံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ရန္ (To Communicate with and national or international author task is to protect such person) ခြင့္ျပဳ၍ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အပုိဒ္ (၃၉)  

အက်ဥ္းသားမ်ားအား သတင္းစာမ်ားဖတ္ျခင္းျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ (သို႔) အထူးထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္မ်ား ဖတ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေဆြး 
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အက်ဥ္းသားမ်ားကုိျပဳမ ူဆက္ဆံရန္ အနိမ ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းသတ္မ ွတ္ခ်က္

ေႏြးေဟာေျပာျခင္းမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၾကိဳးမဲ့အသံလႊင့္ျခင္းမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္းျဖစ္ေစ အေရးၾကီးေသာ သတင္း 
မ်ားကို ပုံမွန္ၾကားသိေစရမည္။

စာအုပ္မ်ား

အပုိဒ္ (၄၀)

အက်ဥ္းေထာင္တုိင္းတြင္ အက်ဥ္းသားအမ်ဳိးအစားအားလုံး အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ စာၾကည့္တုိက္တခုထားရွိရမည္။ စာအုပ္မ်ား လုံ 
ေလာက္စြာထားရွိရမည္။ ၎တုိ႔ကုိအျပည့္အ၀အသုံးခ်ရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အားေပးရမည္။

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပစၥည္းကိုထိန္းသိမ္းထားျခင္း

အပုိဒ္ (၄၃)

၁။ အက်ဥ္းေထာင္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လယ္၀ယ္ထားရွိရန္ ခြင့္မျပဳေသာေငြေၾကး၊ အ၀တ္အစား၊ အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ လုံျခံဳစြာထိန္းသိမ္းရွိရမည္။

၂။ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းပစၥည္းအားလုံးကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ (ျခြင္းခ်က္ -)

ေသဆုံးျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အပုိဒ္ (၄၄)

၁။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဆး၀ါးကုသမႈခံရန္အတြက္ အျခားအက်ဥ္းေထာင္တခုသုိ႔ ေရြ႔ေျပာင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျပင္းအထန္ဖ်ားနာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေသဆုံးလွ်င္ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းေထာင္ညြန္ၾကားေရးမႈးသည္ အက်ဥ္းသား၏ဇနီး (သုိ႔)  
ခင္ပြန္းအနီးစပ္ဆုံးေဆြမ်ဳိး၊ မေသခင္က အက်ဥ္းသားမွ ေရြးခ်ယ္အဆုိျပဳထားေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။

၂။ မိမိေထာင္ခ်ခံရျခင္း(သို႔) အျခားေထာင္တခုသုိ႔ေရြ႔ေျပာင္းခံရျခင္းတုိ႔အတြက္ အက်ဥ္းသားတုိင္းသည္ မိမိ၏မိသားစုထံ အေၾကာင္း 
ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေရြ႔ေျပာင္းျခင္း

အပုိဒ္ (၄၅)

၁။ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ (သုိ႔) အက်ဥ္းေထာင္မွေရြ႔ေျပာင္းေသာအခါ ျပည္သူလူထု ျမင္ကြင္းမွ တတ္ႏိုင္သမွ် 
အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္သူလူထု၏ ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။

၂။ မလုံေလာက္ေသာေလ၀င္ေလထြက္၊ အလင္းေရာင္ (သုိ႔) မလုိလားအပ္ေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲျဖစ္ေစမည့္ သယ္ယူပုိ႔ 
ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။

တရားခြင့္ေစာင့္ဆုိင္းလွ်က္ရွိေသာ (သုိ႔) ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား

အပုိဒ္(၈၄)

၁။ ရဲမွ (သုိ႔) ေထာင္မွ ျပစ္မႈဆုိင္ရာစြပ္စြဲခ်က္တခုခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူမ်ား (သုိ႔) ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားကုိ တရား 
ရုံးမွမစစ္ေဆးရေသးလွ်င္၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမခံရေသးလွ်င္ ၎တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား (Un-
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အက်ဥ္းသားမ်ားကုိျပဳမ ူဆက္ဆံရန္ အနိမ ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းသတ္မ ွတ္ခ်က္

tried Prisoner) ဟုေခၚသည္။

၂။ ျပစ ္မ ႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္းမခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္မရိွေၾကာင္း ယူဆ၍ ျပဳမႈဆက္ဆံရမည္။

အပုိဒ္ (၈၅)

၁။ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္က်မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားရမည္။

၂။ ငယ္ရြယ္၍ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရမည္။

အပုိဒ္ (၈၆)

တရားစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သီးျခားျဖစ္ေသာအခန္းမ်ားထဲတြင္ တဦးတည္း အိပ္ေစရမည္။

အပုိဒ္ (၈၇)

အက်ဥ္းေထာင္တည္ျငိမ္မႈအတြက္ လိုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္းတြင္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာ 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ မိသားစုသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔၏ စားစရိတ္ျဖင့္ ျပင္ပ 
မွ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ရယူခြင့္ရွိေစရမည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက ၎တုိ႔၏ အစားအေသာက္ျဖင့္ ေကြ်းေမြး 
ရမည္။

အပုိဒ္ (၈၈)

၁။ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္း၍ သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ အ၀တ္အစား 
မ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ခြင့္ျပဳရမည္။

၂။ အကယ္၍ ၎သည္အက်ဥ္းေထာင္အ၀တ္အစားမ်ားကုိ၀တ္ဆင္လွ်င္ ေထာင္က်မ်ား၀တ္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ ျခားနား 
ေစရမည္။

အပုိဒ္ (၈၉)

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ခြင့္အတြက္ ကမ္းလွမ္းရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ 
မျဖစ္ေစရ။ အကယ္၍ ၎ကအလုပ္လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ လုပ္ခေငြေပးအပ္ရမည္။

အပုိဒ္ (၉၀) 

အက်ဥ္းေထာင္၏ တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးတို႔ကုိ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစပဲ အက်ဥ္းသားသည္ မိမိ 
စားစရိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏  စားစရိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္း 
မ်ားကုိ ရယူခြင့္ရွိေစရမည္။

အပုိဒ္ (၉၁)

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားလာ၍ ကုန္က်စရိတ္ကုိ 
လည္း ေပးေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ဆရာ၀န္ (သုိ႔) သြားစုိက္ဆရာ၀န္ လာေရာက္ကုသမႈကုိ ခံယူခြင့္ရွိေစရမည္။

အပုိဒ္ (၉၂)

စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မခံရေသးေသာအက်ဥ္းသားမွ ၎ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျခင္း ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏မိသားစုထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားခြင့္ ျပဳရမည္။ အက်ဥ္းေထာင္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈရွိေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ၾကီး 
ၾကပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ အက်ဥ္းသား၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဆက္သြယ္ျခင္း လက္ခံေတြ႔ဆုံျခင္း ျပဳႏုိင္ေစရန္ လုိအပ္သည္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။
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အပိုဒ္ (၉၃)

ခုခံေခ်ပႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မခံရေသးေသာ အက်ဥ္းသားကုိ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနရွိလွ်င္ ဥပေဒ ေရးရာ 
အကူအညီကုိ အခမဲ့ယူႏုိင္ေစရန္ ေလ်ာက္ထားခြင့္ျပဳရမည္။ အတြင္းေရးကိစၥ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးကာ မႈခင္းတြင္ ခုခံႏိုင္ေရး အ 
တြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ၎၏ေရွ႔ေနကုိ လက္ခံေတြ႔ဆုံခြင့္ေပးရမည္။ ၎တုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎က ဆႏၵရွိလွ်င္ စာေရး 
ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ရမည္။ အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေရွ႔ေနေတြ႔ဆုံျခင္းသည္၊ ရဲ (သုိ႔) ေထာင္အရာရွိ ျမင္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ျဖစ္ရ 
မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၾကားႏုိင္ေသာေနရာမျဖစ္ေစရ။


