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မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

CONVENTION ON THE ROGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ ၂၀၀၆ 

မာတိကာ 

1. မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

2. နိဒါန္း 

3. အပိုဒ္ (၁)   ရည္ရြယ္ခ်က္ 

4. အပိုဒ္ (၂)   အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

5. အပိုဒ္ (၃)   ေယဘုယ်အေျခခံမႈမ်ား 

6. အပိုဒ္ (၄)   အေထြေထြတာဝန္ရွမိႈမ်ား 

7. အပိုဒ္ (၅)   တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း 

8. အပိုဒ္ (၆)   မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳ းသမီးမ်ား 

9. အပိုဒ္ (၇)   မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား 

10. အပိုဒ္ (၈)   အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္း 

11. အပိုဒ္ (၉)   အလြယ္တကူခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ ရယူသုံးစြဲႏုိင္ေရး 

12. အပိုဒ္ (၁၀) အသက္ရွင္သန္ခြင့္ 

13. အပိုဒ္ (၁၁) ေဘးဒုကၡေတြ႕ၾကံဳႏုိင္မႈမ်ား ႏွင့္ အေရးေပၚလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရး 

အေျခအေနမ်ား 

14. အပိုဒ္ (၁၂) ဥေပေဒအရတန္းတူညီမွ် အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

15. အပိုဒ္ (၁၃) တရားမွ်တမႈရရွိပိငု္ခြင့္ 

16. အပိုဒ္ (၁၄) လူပုဂၢဳိလ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

17. အပိုဒ္ (၁၅) ညဥွ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သုိ႔) ရက္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္ျခင္း(သုိ႔) လူ႔သိကၡာညွိးႏြမ္းေအာင္ျပဳမႈျခင္း (သုိ႔) 

အျပစ္ေပးျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း 

18. အပိုဒ္ (၁၆) ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏငွ့္ အလြဲသုံးျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း 

19. အပိုဒ္ (၁၇) လူပုဂၢိဳလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

20. အပိုဒ္ (၁၈) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးႏွင့္ ႏုိငင္သံားျဖစ္မႈ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ 

21. အပိုဒ္ (၁၉) လြတ္လပ္စြာေနထုိငခ္ြင့္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေပါင္းစည္းပိုင္ခြင့္ 

22. အပိုဒ္ (၂၀) တစ္ကုိယ္ရည္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ 

23. အပိုဒ္ (၂၁) ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပိုငခ္ြင့္ 

24. အပိုဒ္ (၂၂) ပဂုၢိဳ လ္ေရးလံုၿခဳံမႈကုိ ရုိေသေလးစားျခင္း 

25. အပိုဒ္ (၂၃) ေနအိမ္ႏငွ့္ မိသားစုကုိ အေလးထားျခင္း 

26. အပိုဒ္ (၂၄) ပညာေရး 

27. အပိုဒ္ (၂၅) က်န္းမာေရး 



28. အပိုဒ္ (၂၆) ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

29. အပိုဒ္ (၂၇) လုပ္ငန္းႏွင့္အလုပ္အကုိင္ 

30. အပိုဒ္ (၂၈) ျပည့္စုံေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးျခင္း 

31. အပိုဒ္ (၂၉) ႏိငုင္ံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔နယ္ပယ္မ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

32. အပိုဒ္ (၃၀) ယဥ္ေက်းမႈ၊ အပနး္ေျဖမႈ၊ အားလပ္ခြင့္ႏွင့္ အားကစားနယ္ပယ္မ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

33. အပိုဒ္ (၃၁) စာရင္းအင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း 

34. အပိုဒ္ (၃၂) ႏိငုင္ံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

35. အပိုဒ္ (၃၃) အမ်ဳိးသားအဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 

36. အပိုဒ္ (၃၄) မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 

37. အပိုဒ္ (၃၅) ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္ံမ်ားက အစီရင္ခံျခင္း 

38. အပိုဒ္ (၃၆) အစီရင္ခစံာမ်ားကုိ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္း 

39. အပိုဒ္ (၃၇) ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္ံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားအၾကား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

40. အပိုဒ္ (၃၈) ေကာ္မတီႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္ဆံေရး 

41. အပိုဒ္ (၃၉) ေကာ္မတီ၏ အစီရငခ္ံစာ 

42. အပိုဒ္ (၄၀) ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္ံမ်ား၏ ညီလာခံ 

43. အပိုဒ္ (၄၁) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းသူ 

44. အပိုဒ္ (၄၂) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း 

45. အပိုဒ္ (၄၃) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ သေဘာတူညီခ်က္ 

46. အပိုဒ္ (၄၄) ေဒသဆိုင္ရာ ေပါငး္စည္းေရး အဖြဲ႔မ်ား 

47. အပိုဒ္ (၄၅) သေဘာတူစာခ်ဳပ္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း 

48. အပိုဒ္ (၄၆) ၿခြင္းခ်က္ 

49. အပိုဒ္ (၄၇) ျပင္ဆင္ျခင္း 

50. အပိုဒ္ (၄၈) ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းေၾကၿငာျခင္း 

51. အပိုဒ္ (၄၉) အလြယ္တကူဖတ္ရႈႏုိငေ္သာ ပုံစံ 

52. အပိုဒ္ (၅၀) သေဘာအဓိပၸါယ္ဝငမ္ွန္ျခင္း 

53. မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိငရ္ာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 

 

မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 

နိဒါန္း 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ 

 (က) ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ လူ႔မိသားစုအဖြဲ႔ဝငအ္ားလံုး၏အေမြခံ၊ 

ဂုဏ္သိကၡာ၊ တန္ဘုိးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ၿပီး ၿငင္းပယ္၍ မရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစေ္ၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟူေသာ အေျခခံမူကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရ၍ 

လည္းေကာင္း။ 

 



(ခ) မည္သူမဆုိ ကမၻာ့လံုးဆုိင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသေဘာတူထားျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍လည္းေကာင္း။ 

 

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအားလံုး၏ တစ္လံုးတစ္စည္းတည္းျဖစ္မႈ၊ တသားတည္း 

ျဖစ္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အျပနအ္လွန္ဆက္စပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ 

အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ ရရွေိအာင္ အာမခရံန္ လုိအပ္မႈတုိ႔ကုိ ထပ္မံအခိငု္အမာ ျပဳရန္လည္းေကာင္း။ 

 

(ဃ) ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္၊ ႏိုငင္ံတကာ 

ျပည္သူ႔အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငေံရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ လူမ်ဳိးစု ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏိုငင္တံကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆန္႔က်င္မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပစ္က္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္မႈမ်ား၊ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) 

လူ႔သိကၡာကုိ ညိွဳးႏြမ္းေစေသာ အျပဳအမႈမ်ား (သုိ႔) ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဆန္႔က်င္ေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ကေလး 

သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏငွ့္ ႏိုင္ငကူံးေျပာင္းေရး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု 

မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ႏိုငင္ံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ 

သတိ ေဖာ္၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(င) မသန္စြမ္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာေသာ သေဘာထားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤမသန္စြမ္းမႈျဖစ္ျခင္း ဟူ 

သည့္ ရလဒ္သည္ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အျခားသူမ်ား နည္းတူ 

အျပည့္အဝႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကုိ ဟန္႔တားခံေနရသည့္ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အတားအဆီးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ 

လည္း ေကာင္း၊ 

 

(စ) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီမွ် ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ ႏိုငင္ံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 

တကာ အဆင့္တုိ႔၌ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏငွ့္ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေရး၊ ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သံုး 

သပ္ေရးတုိ႔တြင္ “မသနစ္ြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကမၻာ့ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္” ႏွင့္ “မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 

အခြင့္အေရးညီမွ်ေစျခင္းဆုိင္ရာ စံျပဳအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား” တုိ႔တြင္ ပါဝငေ္သာ အေျခခံမမူ်ားႏွင့္ မူဝါဒ လမ္းညႊန္မႈ 

မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ အသိအမတ္ွျပဳ၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(ဆ) ေရရွည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥကုိ အဓိကက်ေသာ အစိတ္ 

အပိုင္းတစ္ရပအ္ျဖစ္ ထည့္သြင္းထားရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ အထူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပသည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း။ 

 

(ဇ) မသန္စြမ္းမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ လူတစ္ေယာက္အား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း လူသား၏ အေမြခံဂုဏ္ 

သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(စ်) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ုဳိးခြဲျပားျခားနားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း။ 

 



(ည) အနီးကပ္ကူညီပ့ံပိုးေပးရန္ လိုအပ္သူမ်ားအပါအဝင္ မသနစ္ြမး္သူမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ား တုိးျမွင့္ေပး 

ရနႏ္ွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန ္လုိအပ္ခ်က္ကုိ သတိမူ၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(ဋ) ယင္းသုိ႔ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္  အျခားလူ႔မႈအဖြဲ႔ဝငမ္်ားကဲ့သုိ႔ ၎တို႔၏ တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ေဆာင္ 

ရြက္ေရး၌ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့အႏွံ႔အျပား၌ ၎တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကုိ စိုးရိမ္ပူပနမ္ိ၍လည္းေကာင္း။ 

 

(ဌ) ႏုိင္ငံတိုင္း၌ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငမံ်ား၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမွင့္မားေရး 

အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေရးပါေသာ က႑ကုိ အေလးထား၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(ဍ) အမ်ားအတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၌ တန္ဖိုး 

ထားအပ္ေသာ တည္ရွိဆ ဲ စြမ္းအားျပည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရရွိခစံားမႈ တုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ ျပည့္ဝစြာ 

ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ ေရးတုိ႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔တြင္ ဆက္ခံထုိက္ေသာ ပိုင္ဆုိင္လိုစိတ္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ တုိးတက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းကုိ အေလးထား၍ လည္း ေကာင္း။ 

 

(ဎ) လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ား၏ ပုဂၢလိက 

စီမခံန္႔ခြဲပိငု္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔၏ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍လည္းေကာင္း။ 

 

(ဏ) ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥမ္်ား 

အပါအဝင ္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္မ်ားအားလံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသင့္ ေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(တ) လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငေံရး (သုိ႔ ) 

အျခားထင္ျမငယူ္ဆခ်က္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ဳိးစု တိုင္းရင္းသား (သုိ႔)  လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ 

ပိုင္ဆုိငပ္စၥည္းမ်ား ေမြးဖြားျခင္း၊ အသက္ (သုိ႔) အျခားအဆင့္ အတန္းမ်ားစသည္တုိ႔အေပၚ 

အေျချပဳ၍ န ည္းလမ္းစုံ (သို႔) ပိုမိုဆုိးရြားေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 

ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္၍ လည္းေကာငး္။ 

 

(ထ)  မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းခေလးမ်ားသည္ ေနအိမ္တြင ္ျဖစ္ေစ ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေစ၊ 

အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရ မႈ ( သုိ႔) အ လြဲသံုးခံရမႈ၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း (သုိ႔) လ်စ္လ်ဴရႈခံရသည့္ 

အျပဳအမႈ၊ မေလ်ာ္မကန္ ျပဳခံရမႈ (သုိ႔) ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈ 

စသည့္ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ က်ေရာက္ေလ့ရွိျခင္းကုိ သတိျပဳ၍ လည္းေကာင္း။ 

 



(ဒ) မသန္စြမ္းကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားနည္းတူ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ 

ျပည့္ဝစြာ ခံစားခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ယင္းခံစားခြင့္ကုိ 

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိမ

ႈကုိ သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း။ 

 

(ဓ)

 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည့္ဝစြာ ရရွခိံစားခြင့္ ျမ

င့္မားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအားလံုးတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး အျမင္တစ္ရပပ္ါဝငရ္န္လုိအပ္ေၾကာင္း 

အေလးေပး၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(န) မသန္စြမး္သူအမ်ားစုသည္ ဆ င္းရဲမြဲေတသည္  ့ အေျခအေနတြင္ အသ က္ရငွ္  ေနထုိင္ၾကရေၾကာင္းႏွင့္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ မသန္စြမး္သူမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား မျဖစမ္ေန ေျဖရွင္းေဆာင္

ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကုိ မီးေမာင္းထုိး၍လည္းေကာင္း။ 

 

(ပ) ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခစံည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

အျပည့္အဝ ေလးစားမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ 

ႏိုငင္ံျခားသိမ္းပိုက္မႈကာလမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 

လုိက္နာမႈတုိ႔သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ 

လုိအပ္မႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(ဖ)

 မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခလံြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအားလံုးကုိ ျပည့္ဝစြာ ခံစားႏို

င္စြမ္းရွိ ေရးတုိ႔တြင္ ရုပပ္ိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဝန္းက်င္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ပညာေရးလုပ္ င န္းမ်ား၊ သတ င္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ 

ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ၏ အေရးပါမႈကုိ သတိမူ၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(ဗ) လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ အျခားလူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ 

၎ပိုင္ဆုိငေ္သာ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအတြက္ 

တာဝန္ရွိေသာ ေၾကာင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခြင့္အေရးမ်ား 

တုိးတက္ေရးႏွင့္ လိုက္ နာေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ တာဝန္ရွေိၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း။ 

 

(ဘ) မိသားစုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သ ဘာဝက်ေသာ အေျခခံယူနစ ္တစခ္ုျဖစ္သည့္အျပင္ ၎ကုိ လူ႔အ ဖြဲ႔ 

အစည္းႏွင့္ ႏိုငင္ံေတာ္က ကာကြယ္ေပးမႈကုိ ခံယူခြင့္ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္၍ 

လည္းေကာင္း၊ မသန္ စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏  မိသားစုဝင္မ်ားသည္ လုိအပ္ေသာ 

အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ  ရ ရွိသင့္ၿပီး မသ န္စြမ္းသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တ န္းတူညီမွ် ျပည့္ဝစြာခံစားေရးကုိ ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာေစရန္ 

မိသားစုမ်ားကုိ လည္း အကူအညီေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္၍လည္းေကာင္း 



 

(မ) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမင့္မားေစေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ ျပည့္စုံ ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ 

ႏိုငင္ံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႔ၿ ဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငမံ်ားတြင္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ န က္နဲေသာ လူမႈေရးနစန္ာမႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ 

ရႏုိင္သည့္အျပင္ ျပည္သူေရးရာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

တန္းတူညီမွ် ပါဝငေ္ဆာင္ရြကခ္ြင့္ ျမင့္မားေရးတြင္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္သည္ကုိ 

နားလည္သေဘာေပါက္၍ လည္းေကာင္း 

 

ေအာက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူႀကပါသည္။ 

 

အပိုဒ္ (၁) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးႏွင့္ 

အေျခခံလြတ္လပ္ပိုငခ္ြင့္အားလံုးကုိ မသ န္စြမ္းသူမ်ားလည္း သာတူညီမွ် ျပည့္ဝစြာခံစားႏုိင္ေရး၌ 

အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ေသခ်ာစြာခံစားခြင့္ရရွိေစေရး တုိးတက္ေစရန္တုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔၏ ေမြးရာပါ 

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ အေလးအျမတ္ျပဳေရး ျမင့္မားလာေစရနတုိ္႔ျဖစ္သည္။ 

 ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ (သုိ႔) မွတ္ဥာဏ္ဆုိင္ရာ ေရရွည ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား 

ရွိေနသူမ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ မသ န္စြမ္းသူမ်ားသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အတားအ ဆီးမ်ားႏွင့္ ယင္းခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား၏ 

တံု႔ျပန္ဆက္ သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ၎တုိ႔၏ ျပည့္ဝထိေရာက္စြာ 

ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ခြင့္ကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ 

 

အပိုဒ္ (၂) 

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား။ 

 ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

 “ဆက္သြယ္ျခင္း” ဆုိသည္မွာ ဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း စာအုပ္စာတမ္း စသည့္တုိ႔ျဖင့္ ခင္းက်င္း 

ဆက္သြယ္မႈ၊ မ်က္မျမင္စာ၊ အထိအေတြ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အႀကီးစား စာလံုးမ်ားျဖင့္ ျမင္သာေအာင္ ေရးသား 

ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ အၾကားအာရံုျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 

ဘာသာစကားမဲ့ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အကူစာဖတ္သူျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ သမားရုိးက်မဟုတ္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားအလြယ္တကူ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈ အပါ 

အဝင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားအားလံုး အက်ဳံးဝင္သည္။ 

 “ဘာသာစကား” ဆုိသည္မွာ ႏႈတ္ထြက္ေျပာဆုိျခင္း၊ လက္ဟန္ျပ ဘာသာစကား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 

အျခား ေသာ ႏႈတ္ထြက္ဘာသာစကား မဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားပံုစံမ်ား အားလံုး အက်ဳံးဝင္သည္။ 

 

“မသန္စြမ္းမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း” ဆုိသည္မွာ မသန္စြမ္းကုိ အေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 

ဝိုင္းပယ္ျခင္း (သုိ႔) တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။/ ယင္းသုိ႔ ျပဳမႈရာတြင္ ႏိုင္ငေံရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူက်င့္ဝတ္ (သုိ႔) အျခားနယ္ပယ္မ်ားအားလံုးရွိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 



အားလံုးကုိ အျခားသူမ်ားနည္းတူ အသိအမတ္ွျပဳမႈ ရရွခိံစားမႈ (သုိ႔) ေလ့က်င့္မႈတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင ္(သုိ႔) ေဆာင္ရြက္၍ 

အရာမေရာက္ႏိုင္ျဖစေ္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (သုိ႔) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

သင့္တင္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္မႈ အပါအဝင္ ပုံစအံမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 

အားလံုး ပါဝင္သည္။/ 

 “သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္း” ဆုိသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ 

အမ်ားနည္းတူ ရရွခိံစားႏိုင္ေစရန္ (သုိ႔) ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္ သီးျခားလိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မသန္စြမ္း 

သူမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးအစားမက်ေသာ (သုိ႔) မေလ်ာ္မကနေ္သာ ဝန္ထုပဝ္နပ္ိုး (သုိ႔) အခက္အခဲကိ ုမျဖစ္ေပၚေစရန္ 

အတြက္ လိုအပ္သည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ ျပဳျပင္ညွိႏိႈင္း ဖန္တီးထားသည့္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

 “ကမၻာ့သံုးပံုစံ” ဆုိသည္မွာ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ရန္ မလုိအပ္ဘဲ (သုိ႔) သီးျခားပုံစံမဟုတ္ဘဲ လူတုိင္း 

တတ္ႏိုင္သမွ် အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန ္ပုံစံျပဳထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားမ်ား၊ 

အစီအစဥမ္်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။ ကမၻာ့သံုးပုံစံ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သီးျခားမသန္စြမ္းအုပ္စမု်ား 

လိုအပ္သည့္အခါ အသံုးျပဳသည့္ အကူအားျပဳ ကိရိယာမ်ားကုိလည္း ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမျပဳရ။ 

 

အပိုဒ္ (၃) 

ေယဘုယ် အေျခခံမူမ်ား။ 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေယဘုယ်အေျခခံမမူ်ားမွာ 

 (က) ေမြးရာပါလူဂုဏ္သိကၡာ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ 

ရြက္ႏုိငမ္ႈ အပါအဝင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကုိယ္ပိုင္စမီံ ခန္႔ခြပဲိုငခ္ြင့္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ကုိ 

အေလးအျမတ္ ျပဳေရး။ 

 (ခ) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရး၊ 

(ဂ) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အျပည့္အဝထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္သား 

တည္းေပါင္းစည္းေရး၊ 

(ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူ႔သဘာဝအရ အသြင္႑န္ ကြဲျပားျခားနားမႈ အျဖစ္မွတ္ယူၿပီး ၎တုိ႔၏ 

အသြင္မတူမႈမ်ားကုိ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ လက္ခံေရး၊ 

 (င) အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ် ရရွေိရး၊ 

 (စ) အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရး၊ 

 (ဆ) အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူညီမွ်ေရး၊ 

(ဇ) မသန္စြမ္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ 

သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ငုပ္လ်ဳိးေနေသာ စြမ္းရည္မ်ားကုိ အေလးအျမတ္ျပဳေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

  

အပိုဒ္(၄) 

အေထြေထြတာဝန္ရိွမႈမ်ား 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏုိငင္ံမ်ားသည္ မည္သည့္ မသန္စြမး္မႈအမ်ဳိးအစားကုိမဆုိ အေျချပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ မသန္ 

စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳမူ ခိုငမ္ာတုိးတက္ 

ေစရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ 



(က) ဤစာခ်ဳပ္တြင ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီမခံန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကုိ ခ်မွတ္ ရန္၊ 

(ခ) ဥပေဒျပဳေရးအပါအဝင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္း 

ဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ျပဳျပငေ္ရးဆြဲျခင္း (သုိ႔) ဖ်က္သိမ္းျခင္း စ 

သည့္ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္းမွနသ္မွ်ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(ဂ) မူဝါဒမွန္သမွ်ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥအ္ားလံုးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 

အကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ 

(ဃ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီဆီေလွ်ာ္မႈ မရွိသည့္ မည့္သည့္ အျပဳအမႈ (သုိ႔) အေလ့အက်င့္ 

မ်ဳိးကုိမဆုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရနႏ္ွင့္ ျပည္သူေရးရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရုံးဌာနမ်ားက ဤသေဘာတူ စာ 

ခ်ဳပ္ႏငွ့္ အညီျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ခိုငမ္ာေစရန္၊ 

(င) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက ျဖစ္ေစ 

မသန္စြမ္းမႈကုိ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္း 

စဥမ္်ားအားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(စ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုဒ္(၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအတြက္ အထူး 

လုိအပ္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ကာ ကမၻာ့သံုးပုံစံ ျပဳထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာ 

မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းအသက္သာဆံုးႏွင့္ အနည္းဆံုးျဖင့္ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ား 

အတြက္ သုေတတနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရနႏ္ွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္တုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႔ကုိ အလြယ္ 

တကူရရွိမႈႏွင့္ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ ျမင့္မားေစရန္၊ ကမၻာ့သံုးပုံစံျပဳမႈစံမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 

တက္ေစရန္၊ 

(ဆ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီးသံုးစြဲရန္ တတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ အလြယ္တကူရရိွႏိုင္ေသာ 

နည္းပညာသစ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ လႈပ္ရွားသြားလာေရး 

အကူပစၥည္းမ်ား၊ အကူအားျပဳပစၥည္းကိရိယာနည္းပညာ အပါအဝင္ နည္းပညာသုေတသန လုပ္ 

ငန္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ 

(ဇ) နည္းပညာသစ္မ်ားအပါအဝင္ လႈပ္ရွားသြားလာေရးအကူပစၥည္းႏွင့္ အားျပဳကိရိယာမ်ားႏွင့္ 

အေထာက္အကူျပဳနည္းပညာမ်ား၊ အျခားပုံစံျဖင့္ ကူညီေပးမႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလြယ္ 

တကူ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးရန္၊ 

(စ်) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ဤစာခ်ဳပ္အရ 

ကတိျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အကူအညီမ်ား၊ ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစရန္တုိ႔ကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၂။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံတုိင္းသည္ လိုအပ္သည့္ 

ေနရာ၌ ႏိုငင္တံကာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥအ္တြင္း၌ ၎၏ အျမင့္ဆံုးရႏိုင္သမွ်ေသာ အရင္း 

အျမစ္မ်ားကုိ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသုိ႔ ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ 



အသိအမွတ္ျပဳမႈ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန ္ ရည္ရြယ္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လတ္တေလာ 

အသံုးျပဳရန္ျဖစေ္သာ ဤစာခ်ဳပ္ပါ တာဝန္မ်ားကုိ ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

 

၃။ လက္ရွိသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးကုိ 

တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ား 

အားလံုး၊ ၎တုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ 

လာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၄။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ဖက္ 

ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါ ႏိုငင္ံအေပၚ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ ႏိုငင္ံတကာ ဥပေဒတုိ႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ 

ပါဝင္ၿပီးျဖစေ္သာ မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိးကုိ မဆုိ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက 

ၾသဇာသက္ ေရာက္ျခင္းမရွေိစရ။ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိျဖစေ္စ၊ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္က အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေသာ (သုိ႔) 

အနည္းအက်ဥ္းမ်ားသာ လက္ခံၿပီး ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားတြင္ တည္ရွိေနေသာဥပေဒ၊ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ နည္းဥပေဒမ်ား ပါဝင္ၿပီးေသာ အခြင့္အေရးမ်ား (သုိ႔) လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိျဖစ္ေစ 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း မျပဳရ။ 

 

၅။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ဖယ္ဒရယ္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသအသီးသီးသုိ႔ ကန္႔သတ္မႈ တစ္စုံ 

တရာ မရွိဘဲျဖစေ္စ၊ ခၽြင္းခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲျဖစ္ေစ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေစရမည္။ 

 

အပုိဒ္ (၅) 

တန္းတူညီမွ်ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း 

၁။ လူတုိင္းသည္ ဥပေဒအရျဖစေ္စ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ 

အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကုိခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘ ဲ တန္းတူညီမွ် ရရွိခံစား 

ထုိက္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္တုိံင္းက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္တုိံင္းသည္ မသန္စြမ္းမႈကုိ အေျချပဳသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလံုးကုိ တားျမစ္ရမည္။ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားအား နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစေရးအတြက္ တန္းတူညီမွ် ထိေရာက္ေသာ 

ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈ ေပးရန္ အာမခံရမည္။ 

၃။ တန္းတူညီမွ်မႈရွေိရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငံတုိင္းက 

သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမမံ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 

ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ေသခ်ာစြာ စီစဥေ္ပးရမည္။ 

၄။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပကတိတန္းတူညီမွ်မႈကုိ အရွနိ္ျမွင့္တင္ရနႏ္ွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွရိန္အတြက္ 

လိုအပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အဓိပါၸယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ 

ခြဲျခား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။ 

 

အပိုဒ္ (၆) 



မသန္စြမ္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံ 

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ အားလံုး ျပည့္ဝစြာရရွိခစံားေစႏုိင္ေသာ အစီအမံမ်ားကုိ ခိုင္မာစြာ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

၂။  ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ မသန္စြမ္း 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ရရွိ ႏုိင္ခြင့္ကုိ အာမခံရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခြဲျခားအပ္ႏွင္းမႈကုိ ခိုင္မာေစေသာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 

ကုိ စီမံေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

 

 

 

 

အပိုဒ္ (၇)  

မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား 

၁။ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အျခားေသာ ကေလး 

ငယ္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ တန္းတူညီမွ် ျပည့္ဝစြာ ရရွိခံစားႏိုင္မႈ ေသခ်ာေစသည့္ လိုအပ္ေသာအစီအမံမ်ား အားလံုး 

ကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၂။ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးတြင္ ကေလးသူငယ္၏ အေကာင္း ဆံုး 

အက်ဳိးစီးပြားသည္ အဓိက အေျခခံထား စဥ္စားေပးရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

၃။  ပါဝင္ဖက္ႏုိငင္ံမ်ားသည္ အျခားေသာကေလးငယ္မ်ားနည္းတူ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားတြင္လည္း 

၎တုိ႔အား သက္ေရာက္ေစမည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ ၎တုိ႔၏ အျမင္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ 

ရိွသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ အျမင္သည္ ၎တုိ႔၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈအရ ေပးျခင္းျဖစ္ 

ေၾကာင္းကုိ အေလးထား၍လည္းေကာင္း၊ ဤအခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ မသန္စြမး္အမ်ဳိး 

အစားႏွင့္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ကုိက္ညီေသာ အကူအညီကုိ တန္းတူညီမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးေရးကုိ ေသခ်ာ 

စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အပိုဒ္ (၈) 

အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ထိေရာက္သင့္ေတာ္ေသာ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းရပမ္်ားျဖစ္သည့္ 

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစုအဆင့္ အပါအဝင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး အသိ 

ပညာျမင့္မားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏငွ့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ 

အေလးထားတက္မႈ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္၊ 

(ခ) လိင္ႏွင့္အသက္အရြယ္ေပၚ အေျချပဳမႈအပါအဝင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘဝနယ္ 

ပယ္အသီးသီးရွိ ေရွးရုိးအယူအဆမ်ား၊ အေျခအျမစ္မရွိေသာ အစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱယ္ရယ္ 

ျဖစ္ေစေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္၊ 



(ဂ) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုငမ္ႈတုိ႔ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာသိျမင္ 

သေဘာေပါက္ နားလည္လာမႈျမင့္မားေစရန္တုိ႔ကုိ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၂။ ရည္မနွ္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစေရးတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

(က) ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူလူထုၾကား အသိပညာျမင့္မားေရးလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံမ်ား အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ 

  (၁) မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ လက္ခံေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေရး၊ 

(၂) မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူမႈေရးအသိအျမင္ ထားရွိမႈ 

မ်ား တုိးတက္လာေစေရး၊ 

(၃) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအား 

အသိအမွတ္ ျပဳမႈ တုိးတက္လာေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္ လုပ္အားေစ်းကြက္တုိ႔၌ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါဝင္ထမ္းေဆာင္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျမင့္မားေရး၊ 

 

(ခ) မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးစနစ္၏ အဆင့္တုိင္း၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္ 

အေရးကုိ ေလးစားသည့္ သေဘာထားကုိ ေမြးျမဴပ်ဳိးေထာင္ေပးေရး။ 

(ဂ) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးသားေဖာ္ 

ျပထုတ္လႊင့္ေရးအတြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရးက႑အားလံုးကုိ တြန္းအားေပးေရး၊ 

(ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးသင္တန္း 

အစီအစဥမ္်ား တုိးတက္ေစေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

 

အပိုဒ္ (၉) 

အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေရး 

၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဘဝကုိ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ထူေထာင္ႏိုင္ေစရန္ႏငွ့္ ဘဝေပါင္းစုံ ဘဝေထာင့္ေပါင္းစုံတြင္ 

ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိငု္စြမ္းရွိေစရနအ္တြက္ ရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားအပါအဝင္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ႏွစ္ရပစ္လံုးတြင္ 

အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ (သုိ႔) ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ အျခားကူညီပံ့ပိုးေရးႏွင့္ ဝနေ္ဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားနည္းသူ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ရယူသံုးစြဲႏိုငမ္ႈကုိ အဟန္႔ 

အတားျဖစ္ေစေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔ 

ပါဝင္သည့္အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔တြင္လည္း အသံုးျပဳရမည္။ 

(က) ေက်ာင္းမ်ား၊ ေနအိမမ္်ား၊ ေဆးရုံေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငနး္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ အေဆာက္အအံု 

မ်ား၊ လမ္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ ျဖည့္ဆည္းေရး လုပ္ငန္း 

မ်ား။ 

(ခ)  အီလက္ထေရာနစ္ ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား 

ဝနေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အေရးေပၚ ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပင္န္းမ်ား။ 

 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 



(က) အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေသာ (သုိ႔) ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ကူညီပ့ံပိုးေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ အနမိ့္ဆံုးစံမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳစုေရး၊ ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး။ 

(ခ) ပုဂၢဳလိကမ်ားက အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ (သုိ႔) ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ လုပ္ငန္း 

မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေရးကုိ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မႈ ခုိင္မာေစေရး။ 

(ဂ) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပေ္သာ လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႀကဳံေတြ႔ေန 

ရသည့္ အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ ရယူသံုးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္း 

မ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးေရး။ 

(ဃ) အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

လက္စမ္းစာျဖင့္ျဖစ္ေစ။ အလြယ္တကူဖတ္ရႈ နားလည္ႏုိငသ္ည့္ ပုံစံျဖင့္ျဖစေ္စ အမွတ္အသား 

စာတမ္းမ်ား ေရးဆြဲထားေရး။ 

(င) အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရုံးအေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အလြယ္ 

တကူခ်ဥ္းကပ္ ဝင္ေရာက္ ရယူသံုးစြဲမႈ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ လမ္းျပမ်ား၊ စာဖတ္ျပသူမ်ားႏွင့္ 

လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူ စကားျပန္မ်ား အပါအဝင ္ သက္ရွိကူညီသူမ်ားႏွင့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား ထားရွိေပးေရး။ 

(စ) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ 

ခိုငမ္ာေစသည္ သင့္ေတာ္ေသာ အျခားအကူအညီမ်ားႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားေစေရး။ 

(ဆ) အင္တာနက္အပါအဝင္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ စနစ္အသစ္မ်ားကုိ သင္တန္းမ်ား 

ကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈ တုိးတက္ေရး။ 

(ဇ) အလြယ္တကူသံုးစြဲႏိုင္ေသာ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာစနစ္မ်ား ပုံစံျပဳျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေစျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေစာစီးစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိ 

ပါ နည္းစနစမ္်ားကုိ အသက္သာဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲလာႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္  သင့္ေတာ္ေသာ 

အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  

အပိုဒ္ (၁၀) 

အသက္ရွင္သန္ခြင့္ 

 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ လူသားတုိင္းတြင္ ေမြးရာပါ အသက္ရွင္သနခ္ြင့္ရွိသည္ကုိ ထပ္မံ အခိငုအ္မာ 

အတည္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္လည္း အျခားသူမ်ားနည္းတူ 

ထိထိေရာက္ ေရာက္ ရရွခိံစားႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အပိုဒ္ (၁၁) 

ေဘးဒုကၡႀကဳံေတြ႔ႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူေပးေရး အေျခအေနမ်ား 

 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ႏိုင္ငတံကာလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးဥပေဒႏွင္ ့ ႏိငုင္ံ 

တကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒတုိ႔အပါအဝင္ ႏိုငင္တံကာဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ ႏိုငင္ံတကာဥပေဒမ်ား 

သတ္မွတ္ထား ေသာ ၎တုိ႔၏ တာဝန္ရွိမႈႏွင့္အညီ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား (စစ္ပြမဲ်ား)၊ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈ အေရးေပၚ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ 



မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးတုိ႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အပိုဒ္ (၁၂) 

ဥပေဒအရ တန္းတူညီမွ် အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ေနရာတုိင္း၌ ဥပေဒအရ တန္းတူညီမွ် 

အသိအမွတ္ျပဳခြင္ရ့ွိျခင္းကုိ ထပ္မခံိုငမ္ာစြာ အတည္ျပဳသည္။ 

၂။ ထုိ႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ စြမ္းပကားကုိ ဘဝ၏ ရႈေထာင့္စုမံွ အျခားသူမ်ားနည္းတူရယူ 

ခံစားခြင့္ရွေိၾကာင္းကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

၃။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ဥပေဒ စြမ္းပကားကုိ ရယူခံစား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 

လြယ္ကူစြာ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ ရယူသံုးစြဲခြင့္ကုိ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ားကုိ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၄။ ဥပေဒစြမ္းရညႏ္ွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီအမံအားလံုးသည္ အလြဲသံုးခံရမႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ႏိငု္ငံ 

တကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေတာ္၍ ထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက အာမခံရမည္။ ယင္းသုိ႔ ဥပေဒ စြမ္းရည္ကုိ လိုက္နာက်င့္သံုး ခံစားေရး ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားသည္ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးဆႏၵႏွင့္ ဦးစားေပးမႈ တုိ႔ကုိ 

အေလးထားရမည့္အျပင္ အာဃာတကင္း၍ မေလ်ာ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကင္းလြတ္ေစရမည္။ မသန္စြမ္း ပုဂၢိဳလ္၏ 

အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ညီညြတ္မႈ ရွိၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္တုိအတြင္း အသံုးျပဳခြင့္ ရွိရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ အာဏာပိုင္ (သုိ႔) တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔က 

ပံုမွန္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိကာကြယ္မႈ အစီအမမံ်ားသည္ မသန္စြမ္း 

ပုဂၢိဳလ္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရမည။္ 

 

၅။ ဤအပိုဒ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 

ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (သုိ႔) အေမြပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္ေငြေၾကးကိစၥရပမ္်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

ဘဏ္ ေခ်းေငြမ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္၊ အေပါင္တင္ထားျခင္း (သုိ႔) အျခားနည္းျဖင့္ ေငြေၾကး၊ 

ေၾကြးၿမီးရယူျခင္းတုိ႔တြင္ တန္းတူညီမွ် ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ေသခ်ာေစရန္ သင့္ေတာ္ထိေရာက္ေသာ 

အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေၾကာင္းမဲ့ 

လက္လြတ္ဆံုးရႈံးမႈ မရွိေရးကုိလည္း ေသခ်ာ ေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

 

၁၈/၁/၂၀၁၇ 
 

အပိုဒ္ (၁၃) 

 တရားမွ်တမႈ ရရိွပုိင္ခြင့္ 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အမ်ားနည္းတူ တရားမွ်တမႈ ရပိငုခ္ြင့္ 

ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ အျခားေသာ ေရွ႕ဦးစုံးစမ္းမႈအဆင့္ႏွင့္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆး မႈအဆင့္တုိ႔ အပါအဝင္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥမ္်ား၌ သက္ေသအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ (သုိ႔) 



သြယ္ဝိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ 

အသက္အရြယ္ အလိုက္သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥေ္ပးျခင္းကုိလည္း ပါဝင္သည္။ 

၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ခုိငမ္ာစြာ ရရွေိရးကုိ အကူအညီေပးရန္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားသည္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝနထ္မ္းမ်ား အပါအဝင ္တရားမွ်တမႈ စမီံခန္႔ခြဲေရးနယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက 

သူမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၁၄) 

လူပုဂၢိဳ လ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳေံရး 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္လည္း အျခားသူမ်ားနည္းတူ- 

 (က) လူပုဂၢိဳလ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးကုိ ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွျခင္း 

(ခ) ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ (သုိ႔) အေၾကာင္းမဲ့ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးမႈ 

မရွိ ေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ဆံုးရႈံးမႈ တစ္ရပ္ရပ္ရွပိါကလည္း တရားဥပေဒရသာလွ်င္ လက္လြတ္ဆံုးရႈံး 

ျခင္းျဖစေ္စ၊ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္မႈ မျပဳရျခင္း 

စသည့္တုိ႔ကုိ ခိုင္မာေအာင္ တာဝန္ယူ ရမည္။ 

၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးျခင္းခံရလွ်င္ ၎တုိ႔အား 

အျခားသူမ်ားနည္းတူ ႏုိင္ငတံကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအရ အာမခံရမည့္အျပင္ ဆီေလ်ာ္သည့္ေနရာထုိင္ခင္း 

စီစဥ္ ေပးမႈ အပါအဝင္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမမူ်ားအရ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ 

ပါဝင္ဖက္ ႏိုငင္မံ်ားက ေသခ်ာေအာင္ စမီံရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၁၅) 

ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း (သုိ႔) ရက္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္ျခင္း (သုိ႔) လူ႔သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳမူျခင္း (သုိ႔) အျပစ္ေပးျခင္းတုိ႔မွ 

ကင္းလြတ္ေစျခင္း 

၁။ မည့္သူကုိမွ် ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သုိ႔) ရက္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္ျခင္း (သုိ႔) လူ႔သိကၡာ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳျပင္ 

ျခင္း (သုိ႔) အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ အထူးသျဖင့္ မည္သူကုိမွ်သူ / သူမ၏ လြတ္လပ္ေသာ 

သေဘာတူညီမႈမပါဘ ဲေဆးပညာဆိုင္ရာ (သုိ႔) သိပၸံပညာဆုိင္ရာ စမ္းသူမႈ မျပဳလုပ္ရ။ 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အျခားသူမ်ားနည္းတူ ညွဥ္းပမ္းႏွိပစ္က္ျခင္း (သုိ႔) ရက္စက္ 

ျခင္း၊ လူမဆန္ျခင္း (သုိ႔) လူ႔သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳမူျခင္း (သုိ႔) အျပစ္ေပးျခင္းတုိ႔မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပး ရန္ 

ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီမခံန္႔ခြဲေရးႏွင့္ တရားစီရငေ္ရး (သုိ႔) အျခားအစီအမမံ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၁၆) 

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း 

၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေနအိမ္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္ မဆုိ က်ားမကုိ 

အေျချပဳ၍ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (သုိ႔) အလြဲသံုးျခင္းတုိ႔မွ အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ 

ႏိုငင္ံမ်ားက သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ စမီံခန္႔ခြဲေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားေသာ အစီအမံ အားလံုးကုိ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမး္သူမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ 

အလြဲသံုးျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးရနအ္တြက္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 



၎တုိ႔အား ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္သူမ်ားကုိ လိင္ အသက္အရြယ္ ခြဲျခားမႈ မရွေိသာ အကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပးေရးကုိ 

သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ ယင္းအစီအမံမ်ားတြင္ ေခါင္းပုျံဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 

အလႊဲသံုးမႈတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ ေရွာင္ရွား ရမည္၊ မည္သုိ႔ မွတ္သား သိရွိႏုိင္သည္၊ အျဖစအ္ပ်က္မ်ားကုိ မည့္သုိ႔ 

အစီရင္ခရံမည္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ 

ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အကာအကြယ္ ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ လိင္ႏွင့္ 

မသန္စြမ္းမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳ ခြဲျခားမႈမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာ ေအာင္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃။ နညး္မ်ဳိးစုံျဖင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 

အတြက္ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားအား အကူအညီေပးရန ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

အစီအစဥမ္်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားက ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္မႈ ရွေိစရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၄။ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 

ရုပပ္ိုင္းဆုိင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနာလန္ထူမႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ 

တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိငုင္ံမ်ားက သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ယင္းအစီအမံမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ နာလန္ထူမႈႏွင့္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္မႈတုိ႔သည္ ပုဂၢိဳလ္၏ က်န္းမာေရး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အေလးျမတ္ျပဳမႈ၊ 

ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပခ္်ဳပ္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဖန္တီးထားေသာ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

လိင္အလုိက္ အသက္အရြယ္အလုိက္ သီးျခားလုိအင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။ 

၅။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မႈ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ဗဟုိျပဳေသာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးတုိ႔ ပါဝင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ 

ဥပေဒျပဳမႈ၊ မူဝါဒခ်မွတ္မႈတုိ႔ကုိ စီမေံဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၁၇) 

လူပုဂၢိဳ လ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း 

 မသန္စြမ္းသူတုိင္းသည္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ သူ/သူမ၏ ရုပပ္ိုင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားမႈ ခံယူပိုငခ္ြင့္ရွိသည္။ 

 

အပိုဒ ္(၁၈) 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ လြတ္လပ္ပုိင္ခြင့္ 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက အျခားသူမ်ားနည္းတူ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္၊ 

ေနထုိငမ္ည့္ေဒသကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုငင္သံားျဖစခ္ြင့္တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ယင္းသုိ႔ အသိ 

အမွတ္ျပဳရာ၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားတြင-္ 

(က) ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူပိုငခ္ြင့္ႏွင့္ ႏိုငင္ံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစပ္ိုင္ခြင့္ကုိ 

အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေစ၊ မသနစ္ြမ္းမႈကုိ အေျချပဳ၍ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးျခင္း မရွိေစရ။ 

(ခ) မသန္စြမ္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငသံားျဖစမ္ႈ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ရယူပိုင္ဆုိင္သံုးစြဲ ႏိုင္စြမ္းကုိ 

လက္လြတ္ဆံုးရႈံးျခင္းမရွေိစရ။ (သုိ႔မဟုတ္) လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ အဆင္ 

ေျပရန္လုိအပေ္သာ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ ဆင့္ကုိ 

အသံုးျပဳ ျခင္းမွ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးခြင့္ မရွိေစရ။ 



(ဂ) ၎၏ မိခင္ႏိငုင္ံအပါအဝင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကုိ မဆုိလြတ္လပ္စြာ ထြက္ခြာခြင့္ရွိသည္။ 

(ဃ)  မိခင္ႏိုင္ငေံတာ္ကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိ အေၾကာင္းမဲ့ (သုိ႔) မသန္စြမ္းမႈကုိ အေျချပဳ၍ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးျခင္း မရွိ 

ေစရ။ 

၂။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ေမြးၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း မွတ္ပံုတင္ရမည့္အျပင ္ေမြးစမစွ၍ အမည္ရပိငု္ခြင့္ ရွိရမည္။ 

ႏိုငင္ံသားတစ္ဦးျဖစ္ပိုင္ခြင့္၊ ၎၏ မိဘမ်ားကုိ မည့္သည့္အခ်ိန္တြငမ္ဆုိ သိရွိပိုငခ္ြင့္ႏွင့္ မိဘမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 

မႈကုိ ခံယူပိုငခ္ြင့္လည္း ရွိရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၁၉) 

လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္ ေပါင္းစည္းပုိင္ခြင့္ 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ား 

နည္းတူ တန္းတူညီမွ် ေရြးခ်ယ္ေနထုိင္ခြင့္ ရွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤအခြင့္အေရးကုိ မသန္စြမ္း သူမ်ား 

အျပည့္အဝရရိွခံစားႏုိင္မႈအဆင္ေျပေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ၎တို႔ျပည့္ဝစြာ ေပါငး္စည္းေရးႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ 

ရြက္မႈ လြယ္ကူေစေရးတုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ယင္းသုိ႔ ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္- 

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ၎တုိ႔ ေနထုိင္မည့္ ေနရပ္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေနထုိင္မည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရိွသည္။ 

သီးျခားေနရာထုိင္ခင္းတစ္ခအုတြင္းတြင္သာ ေနထုိင္ရန္ တာဝန္မရွေိပ။ 

(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ေနအိမ္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထု 

အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ ရယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ ရွိ 

သည္။ ယင္းတြင္ ေနထုိငေ္ရးႏွင့္ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေပါင္းစည္းေရးတုိ႔အတြက္ အေထာက္ 

အကူအျပင္ လိုအပ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္အကူအညီတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အထီး 

က်န္ျဖစ္မႈ (သုိ႔) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကင္းကြာမႈတုိ႔မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရမည္။ 

(ဂ) အမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္း 

မ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္း အမ်ားနည္းတူ ရပိငု္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ထုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မသန္ 

စြမ္းသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၂၀) 

တစ္ကုိယ္ရည္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ 

 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး အမွခီိုကင္းစြာ တစ္ကုိယ္ရည္ လႈပ္ရာွး 

သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းအစီအမံမ်ားတြင္ 

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ တစ္ကုိယ္ရည္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ၎တုိ႔ ႏွစ္သက္ရာ သြားလာေရးနည္း 

လမ္း၊ ႏွစ္သက္ရာအခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တုိ႔ က်ခံႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သြားလာေရး 

အဆင္ ေျပေအာင္စစီဥေ္ပးျခင္း၊ 

 

(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အရည္အေသြးမီ လႈပ္ရွားသြားလာေရးအကူပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 

အကူအားျပဳ ကိရိယာနည္းပညာ၊ သက္ရွိအကူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေပးသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔ 

က်ခံႏိုင္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ အလြယ္တကူ ရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေအာင ္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ 



(ဂ) မသန္စြမ္းသူမ်ား ၎တုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကၽြမ္းက်င္ဝနထ္မ္းမ်ားအား လႈပ္ရွားသြား 

လာေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ျခင္း 

(ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ လႈပ္ရွား 

သြားလာေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အကူအားျပဳကိရိယာနည္းပညာမ်ား 

ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

 

အပုိဒ ္(၂၁) 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပုိင္ခြင့္ 

 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၂) တြင ္ျပ႒ာန္းထားေသာ 

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားအနက္ ၎တုိ႔ ႏွစ္သက္ရာ စနစ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ရယူ ျဖန္႔ျဖဴးေရးတုိ႔၌ အျခားသူမ်ား 

နည္းတူ ေဆာင္ရြက္ပိငု္ခြင့္ ရရွိေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ 

(က) အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္ျဖန္ျဖဴးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသန္စြမ္းမႈ အမ်ဳိး 

အစားအလုိက္ သင့္ေတာ္ေသာ သတင္းရယူမႈပုံစႏွံင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 

သီးျခားထပ္ေဆာင္းအခေၾကးေငြ မေပးရဘဲ အခ်ိန္မီရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

(ခ) လက္ဟန္ျပ ဘာသာစကား၊ လက္စမ္းစာ (မ်က္မျမင္စာ) ၊ ျဖည့္စြက္ေရြးခ်ယ္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ 

အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္း၊ ဟန္ပန္အမူအယာႏွင့္ ပံုစံမ်ားအနက္ 

၎တုိ႔ ႏွစ္သက္ရာ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳျခင္းအား တရားဝင္ လက္ခံေရးႏွင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳ 

ႏိုငေ္အာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ 

(ဂ) အင္တာနက္မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးေနေသာ 

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ အလြယ္တကူ 

ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ ေသာ ပုံစံျဖင့္ သတင္းႏွင့္ ဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

အားေပးတုိက္ တြန္းျခင္း 

(ဃ) အင္တာနက္မွ သတင္းထုတ္လႊင့္သူမ်ားအပါအဝင္ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၎ 

တုိ႔ ထုတ္လႊင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအလြယ္တကူ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ 

အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္အားေပးျခင္း၊ 

(င) လက္ဟန္ျပ ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ 

တုိးတက္ျမင့္မားလာ ေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

 

အပုိဒ ္(၂၂) 

ပုဂၢိဳ လ္ေရးလံုၿခဳမံႈကုိ ရိုေသေလးစားျခင္း 

၁။ မည္သည့္ မသန္စြမ္းသူကုိ မဆုိ ၎ေနထုိငရ္ာ ေနအိမ္ (သုိ႔) ေနရာထုိင္ခင္းကုိ အေလးမထားပ ဲမထားဘဲ 

၎၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုၿခဳံမႈ၊ ၎၏ မိသားစု၊ ေနအိမ္(သုိ႔) စာေပးစာယူ ဆက္သြယ္မႈ (သုိ႔) အျခားဆက္သြယ္မ်ားကို အဓမၼ 

(သုိ႔) ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳေစရ။ (သုိ႔) ၎၏ ျမင့္ျမတ္မူႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 

တရားမဲ့ေစာ္ကားရန္ အဓမၼ (သုိ႔) ဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ ေဝဖန္ ထုိးေႏွာက္ျခင္း မျပဳရ။ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားသည္ 

ယင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ထုိးႏွက္ျခင္းမခံရေစရန္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 



၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခဳံမႈကုိ အျခားသူမ်ားနည္းတူ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၂၃) 

ေနအိိမ္ႏွင့္ မိသားစုကုိ အေလးထားျခင္း 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ မိသားစု၊ 

မိဘဘဝျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ အမ်ားနည္းတူ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ သင့္ေတာ္ထိေရာက္ေသာ အစီအမမံ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 

(က) လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အရြယ္ေရာက္ေသာ မသနစ္ြမ္းသူတုိင္းတြင္ ရည္ရြယ္သူႏွစ္ဦးစလံုး၏ 

လြတ္လပ္ျပည့္ဝေသာ သေဘာတူညီမႈကုိ အေျချပဳ၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မိသားစုဘဝ 

ထူေထာင္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳခြင့္၊ 

(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ ရယူမည့္ သားသမီးအေရအတြက္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား 

သားဆက္ျခားမည့္ကာလတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္၊ မ်ဳိးပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္း ပညာေရးတုိ႔ကုိ ရယူခြင့္တုိ႔ကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အျပင ္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုိအပ္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား ရရွပိိုငခ္ြင့္၊ 

(ဂ) မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မ်ဳိးဆက္ပြားမႈကုိ အျခားသူ 

မ်ားနည္းတူ စြဲၿမဲပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အုပ္ထိန္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူျခင္း၊ ဘ႑ာ ေငြထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

ကေလး ေမြးစားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္င၏ံ ဥပေဒပါ အလားတူ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ရပိငု္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားက စီမေံဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ယင္းကိစၥရပ္အားလံုးသည္ ကေလးသူငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပဓာနထား ေဆာင္ရြက္မႈ 

ျဖစ္ေစရမည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေန ျဖင့္ သူတုိ႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးပတ္သက္ေသာ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက သင့္ေတာ္ေသာ 

အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း မိသားစုဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ တန္းတူညီမွ် ခြင့္ရွမိႈကုိ 

ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤအခြင့္အေရးကုိ အမွတ္ရေစရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအား 

ကြယ္ဝက္ွထားျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းႏွင့္ ခြဲခြာထားျခင္းတုိ႔မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ လက္ဦးမႈ ရယူေစၿပီး ျပည့္စုံလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

ဝနေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ အျပင္ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ မိသားစုမ်ားအား 

ကူညီပံ့ပိုးမႈ ေပးရမည္။ 



၄။ တရားစီရငေ္ရးအျမင္အရ ကၽြမ္းက်င္သူအာဏာပိုင္မ်ားက ကေလးသူငယ္၏ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိး စီးပြား 

အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ လုပထံု္းလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ  ခြဲခြာထားျခင္းမ်ဳိးမွ တစ္ပါး ကေလးတစ္ဦးအား ၎၏ ဆႏၵ 

မပါဘဲ ၎၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာထားျခင္းမျပဳေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက ေသခ်ာေအာင္ စီမံေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

ထုိ႔ျပင္ မသနစ္ြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ ၎၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိဘတစ္ဦး (သုိ႔) ႏွစ္ဦးစလံုးက မသနစ္ြမ္းမႈ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္းမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာထားျခင္းမရွိေစေရးကုိလည္း စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၅။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦးအား ၎၏ အနီးကပ္ဆံုးမိသားစုက ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ မျပဳႏုိင္ေသာ 

အခါ ၎၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက အလွည့္က် ေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ရပရ္ြာအတြင္းရွိ မိသားစုတစ္စု 

က တာဝန္ယူေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစေ္စ၊ ပါဝင္သည့္ႏိုငင္ံမ်ားက လုိအပ္သမွ်ကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 

 

အပုိဒ ္(၂၄) 

ပညာေရး 

၁။ မသန္စြမ္းသူတုိင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိေၾကာင္း ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤအခြင့္ 

အေရးကုိ ခြဲျခားမႈ မရွိေစဘဲ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ကုိ အေျခခံ၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ အလုိ႔ဌာ ပါဝင္ဖက္ 

ႏိုငင္ံတုိင္းက အဆင့္တုိင္း လူတုိင္း အက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ အစဥေ္လ့လာသင္ႏိငု္ေရးတုိ႔ကုိ 

ေသခ်ာေအာင္ စီမေံဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေရွ႕ရႈေနေစရမည္။ 

(က) လူစြမ္းအား၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ တန္ဖိုးထားသည့္စိတ္ အျပည့္အဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခားနားမႈ  တုိ႔တြင္ 

အေလးအျမတ္ ျပဳေရးကုိ ပိုမိုခိငု္ၿမဲေစေရး အသိအျမင္ ပိုမိုတုိးတက္လာေစေရး၊ 

(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းအားအျပည့္အဝဆံုး ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း၊ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ္၊ စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး 

တက္ေအာင္ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေရး၊ 

(ဂ) လြတ္လပ္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

စြမ္း ရွိလာေစေရးတုိ႔ကုိ ေရွ႕ရႈေနေစရမည္။ 

၂။ ဤအခြင့္အေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

ေသခ်ာေအာင္ စီမရံမည္။ 

(က) မသန္စြမ္းမႈကုိ အေျချပဳ၍ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအား အေထြေထြပညာေရး စနစ္မွ ပစပ္ယ္ 

မထားရ။ ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအား မသန္စြမး္မႈကုိ အေျချပဳ၍ အခမဲ့ မသင္မေနရ 

မူလတန္း၊ ပညာေရး (သုိ႔) အလယ္တန္း ပညာေရးကုိ သင္ယူခြင့္မေပးဘ ဲပစ္ပယ္ထားျခင္း မျပဳရ။ 



(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ေနထုိငရ္ာ ရပရ္ြာ၌ပင္ 
အျခားသူမ်ားနည္းတူ မူလတန္းပညာႏွင့္ အလယ္တန္းပညာကုိ အခမဲ့သငယူ္ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

 (ဂ) တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ သင့္ေတာ္ ေလ်ာ္ကန္ေသာေနရာထုိင္ခင္းကုိ စီစဥေ္ပးရမည္။ 
(ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ ပညာသင္ၾကားေရးကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမည္ 

အေထြေထြ ပညာေရး စနစ္ေဘာင္အတြင္းမွ လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကုိ ရရွိေစရမည္။ 
(င)  ျပည့္ဝစြာေပါင္းစည္းေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 

အညီပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အျမင့္မားဆံုး စီစဥ္ထားေသာ ဝန္းက်င္၌ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ 

၃။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္တစဥ္ီးအေနျဖင့္ 
ပညာေရးက႑တြင္ 
တန္းတူညီမွ် ျပည့္ဝစြာ ပါဝ င္ ေဆာင္ရြက္ႏိငု္ေရး အဆင္ေျပေစရ န္အတြက္ ၎တုိ႔အား 
ဘဝႏွင့္ 
လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေလ့လာသင္ယူႏုိုငစ္ြမ္း လာေစရန္ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

(က) မ်က္မျမင္ လက္စမ္းစာ၊ ပုံမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ၊ မ်ားျပားလွစြာေသာ သမားရုိးက် မဟုတ္သည့္ 
နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းႏွင့္ ပုံစံမ်ား၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ့္ အသားက်ေအာင္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္း 
စြမ္းရည္တုိ႔ ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ 
ရြယ္တူဘဝ တူခ်င္း ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေပးမႈတုိ႔ကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။ 

(ခ) လက္သေကၤတျပဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ 
အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ နားမၾကားသူမ်ား၏ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ထပ္တူညီမႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္း၊ 

(ဂ) လူမ်ား၏ ပညာေရး၊ အ ထူးသျဖင့္ မ်က္မျမငမ္်ား၊ နားမၾကားသူမ်ား (သုိ႔) မ်က္မျမင္၊ နားမၾကား 
သူမ်ား၏ ပညာေရးကုိ တ စ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ဘာသာစကား၊ ဆက္သြယ္ေရး ဟန္ပန္အမူအရာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အျမင့္ဆံုး စီစဥ္ထား ေသာ ဝန္းက်င္၌ ျဖည့္ဆ
ည္းေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေစမည။္ 

၄။ ဤအခြင့္အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူရေစေရးအတြက္ မသ န္စြမ္းသူဆရာမ်ား 
ပါဝင္ေသာ လ က္ဟန္ျပဘာသာစကားႏွင့္ လက္ကမ္းစာကုိ 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည့္ ဆရာမ်ားခန္႔ထားေရးႏွင့္ အျပင္ပညာ ေရး အဆင့္တုိင္းတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး စ နစမ္်ား ေလ့က်င့္ေပးေရးတုိ႔အတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက 
သင့္ေတာ္ေသာ အစအီ မံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆုိပါ သင္တန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ 
အသိျမင္ျမင့္မားေရး ပါဝင္ရမည့္အျပင္ မ်ားျပားလွေသာ သမားရုိးက် မဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
အသံုးျပဳမႈ ဆ က္သြယ္ေရးနည္းလမ္းႏွင့္ ပုံစမံ်ား ပညာေရးစန စမ္်ားႏွင့္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ား အား 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းသံုးစြဲေရးတုိ႔လည္း ပါဝငေ္စရမည္။ 
၅။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ေယဘုယ် 
အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ၊ သက္ႀကီးပညာေရးႏွင့္ 
ဘဝတစ္သက္တာ 
အစဥေ္လ့လာသင္ယူေရးကို အျခားသူမ်ားနည္းတူ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ၊ ရယူလက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိမႈ ေသခ်ာ ေအာ
င္ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက လိုအပ္ေသာ အစီအမမံ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 



မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သ င့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္း 
စီစဥ္ေပးမႈကုိလည္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ရမည္။ 
 
အပိုဒ္ (၂၅) 
က်န္းမာေရး 
 မသန္စြမ္းသူမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးရရွႏုိိင္ေသာ က်န္းမာေရး စံႏႈန္းကုိ မသန္စြမ္းကုိ အေျချပဳ၍ 
ခြဲျခားမရွိဘဲ ရ ယူခစံားခြင့္ ရွိေၾကာင္း ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္မံ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ားမ ခြဲျခားေသာ 
က်န္းမာေရး ျပန္လည္ထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရး ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကုိ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ရယူ သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမအံားလံုးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ 
အထူးသျဖင့္ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံ မ်ားသည္- 

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လိင္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားေရး က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူဦးေရအေျချပဳ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအပါအဝင္ တူညီေသာ အဆင့္အတ န္း၊ အရည္အေသြး၊ 
စံခ်ိန္အတုိင္း အ ခမဲ့ ( သုိ႔) ၎ တုိ႔ က်ခံႏိုင္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အျခားသူမ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးသက့ဲသုိ႔ပင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ 

(ခ) အထူးသျဖင့္ ၎ တုိ႔၏ မ သန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ 
အဆုိပါ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈကုိ ေစာစီးစြာ 
ရွာေဖြသတ္မတ္ွျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျခင္းအျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအၾကား 
မသန္စြမ္းမႈမ်ား ထ ပ္မံျဖစ္ပြားမႈ 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတုိ႔အတြက္ စီမံထားေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပါဝင္ေအာ
င္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(ဂ) အဆုိပါ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေက်းလ က္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ရပရ္ြာ 
လူထု၏ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အနီးစပဆံု္း ရပ္ရြာေဒသတြင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(ဃ) အျခားသူမ်ားနည္းတူ မ သန္စြမ္းသူမ်ားအား တူညီေသာ အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရး 
ဝနေ္ဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ က်န္းမာေရးစြမ္းက်င္သူပညာရွ
င္မ်ား လုိအပ္မည္ ျဖစ္ သ ည္။ အ ဆုိပါ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အခမဲစ့နစ္အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စံက်င့္ဝတ္မ်ား 
ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း တို႔ျဖင့္ မ သန္စြမ္းသူမ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကုိယ္ပိုင္စီမခံန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

 
(င) ႏိုငင္ံ၏ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ 

က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ထုိ႔သုိ႔ အာမခံ
မ်ဳိးမထားရန္ ခြဲျခားျခင္းကုိ 
တားျမစ္ရမည့္အျပင္ တရားသျဖင့္ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 
(စ) မသန္စြမ္းမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (သုိ႔) က်န္းမာေရး၊ 

ဝနေ္ဆာင္မႈ (သုိ႔) အစာေရစာ စသည့္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားျငင္းဆုိျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရမည္။ 
 
အပိုဒ္ (၂၆) 



ထူေထာင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ 
၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ မွီခုိမႈ အ နည္းဆံုးျဖင့္ ရပတ္ည္ကာ ယင္းအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး၊ 
ရုပပ္ိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပမ္်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး 
ရပ္တည္ကာ ယင္းအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုငေ္ရးႏွင့္ လူ႔ဘဝက႑ေပါငး္စုံတြင္ အျပည့္အဝဆံုး 
ဝင္ဆ့ံ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး တုိ႔အ တြက္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ရြယ္တူ၊ ဘဝတူျခင္း ကူညီပ့ံပိုးေပးမႈတုိ႔ ပါဝင္သည့္ ထိေရာက္သင့္ေတာ္ေသာ 
အစီအမံမ်ားကုိ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားက ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသုိ႔ 
စီမေံဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝငဖ္က္ႏိုင္ငမံ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ 
ဝနေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားကုိ ဖြဲ႔စ ည္း၊ အားျဖည့္တုိးခ ဲ်႕ရမည္။ အထူးသျဖင့္ 
က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေလးေပးေဆာင္
ရြက္ရမည္။ အဆုိပါ ဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား သည္- 

(က) ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုးအဆင့္တြင္ စတင္ရမည့္အျပင္ တစ္ဥးီခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္မႈ ကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စည္းကမ္းတက် အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈအေပၚ အေျချပဳရမည္။ 

(ခ)
 ရပ္ရြာႏွင့္ အလွဴအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၌ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ ေပါင္းစည္းပါဝငေ္ဆာင္
ရြက္ႏိုငေ္ရးကုိ ကူညီပံ့ပိုး ေပးရမ ည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
အပါအဝင ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေနထိုငရ္ာရပ္ရြာႏွင့္ အနီးစပဆံု္းေဒသတြင္ အလြယ္တကူ 
ရရွႏုိိင္ရမည္။ 

၂။
 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပနလ္ည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝ
န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾ ကေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အစပ်ဳိးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္မႈ သင္တန္းမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၃။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ အကူအားျပဳကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ ပုံစမံ်ား အလြယ္တကူရရိွေရး၊ 
အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ အသံုးျပဳေရး တုိးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပါဝငဖ္က္ႏုိငင္ံမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
 
အပိုဒ္ (၂၇) 
လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ 
၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္လည္း အျခားသူမ်ားနည္းတူ 
တန္းတူညီမွ် အ လုပ္လုပ္ပိုငခ္ြင့္ရွေိၾကာင္း ပါဝင္ဖက္ ႏိုငင္ံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
ဤအခြင့္အေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုငခ္ြင့္ရွိေသာ (သုိ႔) မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ ပါဝငေ္ပါင္းစည္းႏိုင္၍ အလြယ္တကူရရွိႏုိင္သည့္ တံခါးဖြင့္လုပ္အားေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ 
အလုပ္ခြငဝ္နး္ က်င္တြင္ ျဖစ္ေစ 
အလုပ္လုပ္၍ အသက္ေမြးမႈျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းလည္းပါဝင္သည္။ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင့္အတြင္း မသန္စြမ္းျဖစ္လာသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးအျပင္ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ ရြက္ျခင္း အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပိုငခ္ြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏငွ့္ တုိးတက္လာေစရန္ 
ေဆာင္ ရြက္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္
 

(က) အလုပ္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥတြင္မဆုိ မသန္စြမ္းမႈကုိ အေျချပဳ၍ 
ခြဲျခားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားျမစ္ရမည။္ ယင္းတုိ႔တြင္ လူသစ္ စေုဆာင္းထားျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္၊ 



လုပ္ငန္းအဆက္မျပတ္ လုပကုိ္င္ျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာတုိးတက္မႈႏွင့္ ေဘ
းအႏၱရယ္ကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင့္အေျခအေနမ်ားပါဝင္သည္။ 

(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အျခားသူမ်ားနည္းတူမွ်တ၍ 
အေထာက္အကူျပဳေသာ အလုပ္အေျခအေန ရရွိပုိင္ခြင့္ကုိ 
ရရွေိစရမည္။ ယ င္းတုိ႔တြင္ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အလုပ္အတြက္ 
ဥာဏ္ပူ ေဇာ္ခ တန္းတူညီမွ် ရရွခိြင့္၊ ေဘးအႏၱရယ္ကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ အေျခ အေန ရရွိပိငု္ခြင့္ တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ 
နစန္ာေၾကးရပိင္ုခြင့္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

(ဂ) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္အားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားမႈ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြ
က္ေပးရမည္။                                                   

(ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အေထြေထြနည္းပညာႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ 
အစီအစဥမ္်ား၊ အလုပအ္ကုိင္ေနရာခ်ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အသ က္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ 
စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ 
ရရွႏုိိင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရ မည္။ 

(င) လုပ္အားေစ်းကြက္တြင္ မ သန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိငအ္ခြင့္အလမ္းႏွင့္ အသက္ေမြး 
ေက်ာင္းပညာရပ္ တုိးတက္ေစမႈ၊ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္ ဝင္ 
ေရာက္မႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(စ) ကုိယ္ပိုင္အလုပအ္ကုိင္၊ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္ျဖစေ္စမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တုိးတက္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား စတင္တည္ေထာင္မႈစသည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ျမင့္မား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 (ဆ) အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိလည္း အလုပ္ခန္႔ထားရမည္။ 
(ဇ) ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၌ မ သန္စြမ္းသူမ်ားအလုပ္အကုိင္ ရရွခိန္႔ထားႏိုင္မႈ 

တုိးတက္ခိုင္မာရန ္ အတြက္ ေသခ်ာေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥမ္်ား၊ အပိုဆု 
အပါအဝင ္ အျခားရပုိင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္ႏိငု္သည့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ 

(စ်) လုပ္ငန္းခြင္တြင ္မ သန္စြမ္းသူမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာလုပ္ကုိင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ ကန္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္း စီစဥေ္ပးရမည္။ 

(ည) လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ လုပ္အားေစ်းကြက္၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားလုပ္ငန္း 
အေတြ႔ႀကဳံရရွိေရး ျမင့္မား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(ဋ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အ သက္ေမြးေက်ာင္းႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အ တတ္ပညာဆုိင္ရာ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင ္စြဲၿမဲေရးႏွင့္ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး အစီအစဥမ္်ား 
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 
၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား က ၽြန္အျဖစ္ ( သုိ႔) အ ခိုင္းအေစအျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ပါဝင္ဖက္ႏိုင္ငမံ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသ ည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
၎တုိ႔အား အဓမၼခိုင္းေစျခင္း (သုိ႔) 
မလုပ္မေနရခိငုး္ေစျခင္း မျပဳရန္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ အကာအကြယ္ေပးခံရမႈ ရရွေိစရမည္။ 
 



 
 
အပိုဒ္ (၂၈) 
ျပည့္စုံေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ 
၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ျပည့္စုံေသာ လူေနမႈ အ ဆင့္အတန္း 
ရပိငု္ခြင့္ ရွိသည္ကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ျပည့္စုံေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဟုဆုိရာတြင္ လံုေလာက္ ေသာ 
စားနပ္ရိကၡာ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အုိးအိမ္တုိ႔အျပင္  လူေနမႈအေျခအေန အၿမဲမျပတ္ တုိးတ က္ျမင့္မားမႈတုိ႔ 
ပါဝင္ သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤမ သနစ္ြမ္းမႈကုိ အေျချပဳ၍ အခြင့္အေရးခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုငရ္န္ႏွင့္ 
အကာ အကြယ္ေပးႏုိငရ္န္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၂။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူမႈေရး အကာအကြယ္ေပးခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ မသန္စြမ္းမႈအေပၚ 
အေျချပဳခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျပည့္ဝစြာရယူ ခံစားခြင့္ ရွေိၾကာင္းကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ယင္းအခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ တုိးတက္ျမွင့္မားလာေစရန္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေသာ 
သင့္ေတာ္သည့္ အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ- 

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သ န္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ တန္းတူညီမွ် 
ရရွေိရး၊ သ င့္ေတာ္ၿပီး စရိတ္က် ခံႏိုင္ေသာ ဝနေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အကူအားျပဳ ကိရိယာမ်ားနွင့္ 
မသန္စြမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုိအပ္ ေသာ အျခားအကူအညီမ်ားကုိ ေသခ်ာေစရန္၊ 

(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအထူးသျဖင့္ 
မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
မသန္စြမ္းမနိ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား 
လူမႈေရး အ ကာအကြယ္ေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ် ေရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ား 
ရရွခိံစားမႈ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

(ဂ) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ျပည့္စုံေသာ 
ေလ့က်င့္ သင္ ၾကားမႈမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈ၊ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင
့္ ယာယီေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ အပါအဝ င္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရက ကူညီ ပ့ံပိုးမႈေသခ်ာစြာေပးရန္၊ 

 (ဃ) ျပည္သူ႔အုိးအိမ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ား ေနအိမရ္ရွမိႈ ေသခ်ာေစရန္၊ 
(င) အၿငမိ္းစားအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားတန္းတူ ရရွိခံစားမႈ ေသခ်ာ 

ေစရန္တုိ႔ ပါဝငသ္ည္။ 
 
၂၀/၁/၂၀၁၇ 
 
အပုိဒ ္(၂၉) 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူဘဝနယ္ပယ္မ်ား၌ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း 
 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အျခားသူမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေရး ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ခြင
့္ရရွမိႈကုိ အာမခံရမည္။ ပါဝငဖ္က္ႏိုင္ငံမ်ားသည္- 

(က)
 မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ႏိုငင္ံေရးႏွင့္ ျပည္သူဘဝန ယ္ပယ္
မ်ား၌ ကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္၍ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ရရွမိႈေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ တန္းတူမဲေပ
းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရြး ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိမႈေသခ်ာေစေရးအတြက္- 



(၁) မဲေပးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အကူအညီေပးမႈမ်ားႏွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူ မ်ား 
အတြက္ 
သင့္ေတာ္မႈ၊ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ရန ္လြယ္ကူမႈ၊ အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ ရွရိ မည္။ 
(၂) `ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္သူဆႏၵခံယူပြဲတုိ႔၌ မသန္စြမ္းသူတုိ႔အား 
လွ်ဳိဝွက္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္ အေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။  
ထို႔အျပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံ၍ ရုံးဖြင့္ လွစ္ေရး၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ 
အဆင့္တုိင္း၌ ျပည္သူေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔တြင္ အကူအားျပဳ ကိရိယာ 
မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား အသံုးျပဳေရးတုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္စစီဥ္ေပးရမည္။ 
(၃) မသနစ္ြမ္းသူမ်ားသည္ မဲဆႏၵေပးပိုငခ္ြင့္ရွိသူမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔၏ဆႏၵကုိ လြတ္လပစ္ြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ႏငွ့္ ၎ တုိ႔၏ဆႏၵအတုိင္းမဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ 
ေတာင္းဆုိခ်က္အရ လုိအပပ္ါက မဲထည့္ရာ၌ ၎တုိ႔၏ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေသာသူ၏ အကူအညီျဖင့္ မထဲည့္ျခင္းကုိ 
ခြင့္ျပဳရမည္။ 
(ခ) ျပည္သူ႔ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အျခားသူမ်ားနည္းတူ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိလည္း 
ခြဲျခားမႈ မ ရိွဘ ဲတ န္းတူထိေရာက္ျပည့္ဝစြာ 
ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ေစႏုိင္သည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခကုို တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝငေ္သာျပည္သူ႔ေရးရာ ကိစၥရပမ္်ား၌ ၎တုိ႔ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ျခင
္းကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရမည္။ ၎တြင္ 
(၁) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အ ဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုငင္ံ၏လူထုေရးရာ ႏိုင္ငံေရးရာတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ အ ဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငေံရးပါတီမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ 
(၂) ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ၊ ႏိုငင္ံဆုိငရ္ာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ နယ္ေျမဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မသန္စြမ္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမး္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ျခင္း ပါဝငေ္စရမည္။ 
 
အပိုဒ္ (၃၀) 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အပန္းေျဖမႈ၊ အားလပ္ခြင့္ႏွင့္ အားကစားနယ္ပယ္မ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
၁။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ယဥ္ေက်းမႈဘဝ၌ တန္းတူညီမွ် ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္ကုိ 
ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုငေ္ရးအတြက္- 

(က) ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဝ တၱဳပစၥညး္မ်ားသည္ မသ န္စြမ္းသူမ်ားက အလြယ္တကူ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေသာ 
ပုံစံျဖစ္ရမည္။ 

(ခ) ရုပ္ျမင္သံၾကား အ စီအစဥမ္်ား၊ ရုပ္ရွငမ္်ား၊ က ဇာတ္ရုံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားက အလြယ္တကူ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေသာ ပုံစံျဖစရ္မည္။ 

(ဂ) ကဇာတ္ရုံမ်ား၊ ျပတုိက္မ်ား၊ ရုပ္ရွငရ္ုမံ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ (သုိ႔ ) ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားကုိ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားက အ လြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ခံစားႏိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပ င္ 
အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အ ထိမ္း အမွတ္ရုပ္ထုမ်ား 
အေရးပါ ေနရာမ်ားသုိ႔လည္း အလြယ္တကူခ်ဥ္းကပ္ ဝင္ေရာက္သြားလာႏုိင္ေစ ရမည္။ 

 
၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ တီထြင္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ၊ 
အႏုပညာေျမာက္ေသာ၊ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးႀကြယ္ဝေသာ စြမ္းအင္မ်ားကုိ ၎တို႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္ အ က်ဳိးစီးပြားအတြက္သာမက 



အမ်ားျပည္သူ အ က်ဳိး စီးပြားအတြက္ပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ 
အသံုးခ်ခြင့္ရွိလာေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
၃။ အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာဝတၱဳပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူရယူသံုးစြဲခြင့္ကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ 
(သုိ႔) ခြဲျခားမႈ ျပဳလုပ္ လ်က္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သည့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ဳိး 
မပါဝင္ေစေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိုင္ငမံ်ားက ႏိုငင္ံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုအပ္ေသာ 
အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၄။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎ တုိ႔၏ လ က္သေကၤတဘာသာစကားႏွင့္နားမၾကားသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ 
ထံုးစံမ်ားအပါအဝင္ သီးျခားယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ဘာသာစကားဆုိငရ္ာ အထင္အရွားရွိမႈကုိ အျခားသူမ်ားက့ဲ 
သုိ႔ပင္ အသိအမွတ္ျပဳခံယူခြင့္၊ အကူအညီခံယူခြင့္ရွိသည္။ 
၅။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အ ပန္းေျဖမႈ၊ အားလ ပ္မႈ၊ 
အားကစား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝ ငေ္ဆာင္ရြက္ခြင့္ရေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားက သင့္ေတာ္ေသာ ေအာက္ပါ အစီအမံမ်ား ျဖစ္သည့္ 

(က) အဓိက အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ မသ န္စြမ္းသူမ်ား၏ အျမ င့္မားဆံုးအတိုင္း 
အတာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျမွင့္တင္အားေပးရန္၊ 

(ခ) သီးျခား မ သန္စြမ္းအားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ 
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိမႈ 
ေသခ်ာေစရန္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစမ္်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ 

(ဂ)
 မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အားကစားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ား၊ အပန္းေျဖျခင္း
ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ 
သြားလာခြင့္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ 

(ဃ)
 မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားသာမန္ ကေလးငယ္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ေက်ာင္းတြင္
 လႈပ္ရွားမႈ မ်ား အပါအဝင္ ကစားျခင္း အပ န္းေျဖျခင္း၊ အားလပ္ျခင္းနွင့္ 
အားကစားေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္၊ 

(င) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အ ပန္းေျဖျခင္း ခရးီသြားျခင္း၊ 
အားလပ္ျခင္း အာကစားေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အမႈထ မ္းမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူေတြ႔ဆံု ဆက္ဆံႏိုင္ ခြင့္ 
ေသခ်ာေစရန္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 
အပိုဒ္ (၃၁) 
စာရင္းအင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း 
၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ 
စာရင္းအင္းႏွင့္ သူေတသန လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလ က္မ်ားအပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ႏငွ့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ထိေရာက္ေစရန္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ော္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔၌ ယင္းတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔သည္- 

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလွ်ဳိ႕ဝွက္လံုၿခဳံမႈႏွင့္ အေလးထားမႈခိုင္မာေစေရးအတြက္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒျပဳမႈ အပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ျပဳထားရမည္။ 



(ခ) စာရင္းအင္းမ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ အသံုးျပဳေရးတုိ႔၌ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ က်င့္ ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ 
ႏိုငင္ံတကာအသိအမွတ္ျပဳစံမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ ရမည္။ 

၂။ ဤအပိုဒ္အရ ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သင့္ေတာ္သလုိ စစု ည္း ထားရ မည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ျပ႒ာန္းထားေသာ တာဝန္မ်ားအား 
ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႔ ႀကဳံေနရေသာ 
အတားအဆီးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး တုိ႔တြငလ္ည္းေကာင္း 
အေထာက္အကူအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ ရွိရမည္။ 
၃ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ အဆိုပါ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အျခားသူမ်ား 
ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုး အလြယ္တကူ ရယူသံုးစြဲခြင့္ရွိေရးတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ 
 
အပိုဒ္ (၃၂) 
ႏိုငင္ံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ရည္မနွ္းခ်က္ႏွင့္ ဦးတ ည္ခ်က္မ်ားကုိ 
ႏိုငင္ံအဆင့္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ 
ႏိုငင္ံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ 
ယင္းကုိ တုိးတက္ျမင့္မားေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း 
ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤကိစ ၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငအံတြင္းႏွင့္ 
ႏိုငင္ံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ျမင့္မားေစမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အစ ီ အမံမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္
 ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အ ထူးသျဖင့္ မသ န္စြမ္းသူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းျဖစ္ေစ၊ အၾကားျဖစ္ေစ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ သင့္ေတာ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 

(က) ႏိုငင္ံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္ပါဝငေ္သာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မသန္ 
စြမ္းသူမ်ား ေပါင္းစည္းပါဝင္ေရးႏွင့္ အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ဝငေ္ရာက္ေပါင္းစည္းႏိ
ုင္မႈ ခိငုမ္ာေစ ေရး၊ 

(ခ) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား၊ သင္တန္း အစီအစဥမ္်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အေလ့ 
အက်င့္မ်ားကုိ အျပန္အလွနဖ္လွယ္ျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္မႈကုိ 
ကူညီပံ့ပိုး ေပးေရး၊ 

(ဂ) သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးတက္လာေအာင္ 
ကူညီပံ့ပိုးေပးေရး၊ 

(ဃ) နည္းပညာလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာမ်ား 
အလြယ္တကူရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလြယ္တကူရယူသံုးစြဲႏို္င္ေအာင္ 
မွ် ေဝျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ န ည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား 
သင့္ေတာ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ 

 
၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ား၏ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
တာဝန္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစေရးအတြက္ 
ဤအပိုဒ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ တာဝန္မ်ားကုိ ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရ။ 
 
အပိုဒ္ (၃၃) 



အမ်ဳိးသားအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ 
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဗဟိုဌာန တစခ္ ု(သုိ႔) 
ဗဟုိဌာနမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား 
ဖြဲ႔စည္းမႈ စ နစႏ္ငွ့္အညီ ဖြဲ႔ စည္းထားရွိရမည္။ ထို႔ျပ င္ က႑အသီးသီးရွိ အဆင့္အသီးသီး၌ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ 
ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ 
အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ေပါင္းစပညွိ္ႏိႈင္းေရး ယႏၱရားတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးကုိ လည္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး 
တုိးတက္ေစရန၊္ အ ကာအကြယ္ ေပးရနႏ္ငွ့္ ႀကီး ႀကပ္ရန္တုိ႔အတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္ေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ  
၃။ အရပဖ္က္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားသည္ ႀကီးႀကပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနရမည့္အျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ 

အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အပိုဒ ္(၃၄) 

မသန္စြမ္းသူ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 

၁။ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ရမည္။ (ဤေနရာမွစ၍ ေနာင္တြင္ 

“ေကာ္မတီ” ဟု ရည္ညႊန္းမည္) ထုိေကာ္မတီသည္ ဤေနရာမွစ၍ ေဖာ္ျပမည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဤေကာ္မတီတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ (၁၂) ဦးျဖင့္ 

ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ေနာက္ထပ္ႏိုငင္ံေပါင္း (၆၀) က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (သုိ႔) 

သေဘာတူ လက္ခံျခင္းျပဳၿပီးပါက ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၆) ဦး ထပ္မံ တုိးျမွင့္လ်က္ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားဆံုး (၁၈) ဦး ပါဝင္ေစ 

ရမည္။ 

၃။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရည္အေသြးအလုိက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ၎တုိ႔ 

သည္ စာရိတၱျမင့္မားရမည့္အျပင္  သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ လႊမ္းၿခဳံေသာ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံရွိရမည္။ ေကာ္မတီဝငမ္်ားအမည္စာရင္းကုိ တင္သြင္းေသာအခါ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 

အပိုဒ္ ၄- အပိုဒ္ငယ္ (၃) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားအား ဖိတ္ေခၚ ရမည္။ 

၄။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ပါဝင္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 

၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔စသည့္ ပထဝီအေနအထား စုံျဖန္႔ က်က္ ပါဝင္မႈ၊ လူတန္းစားအလႊာစုံလင္မႈ၊ 

က်ား-မ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိးအစား ညီမွ်စြာပါဝင္မႈႏွင့္ မသန္စြမ္းေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္မႈ စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္ 

သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

၅။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ား၏ ညီလာခံအစည္းအေဝးမ်ားမ ွ ေရြးခ်ယ္၍ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းလာသူမ်ားထဲမွ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝငမ္်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရမည္။ 

အဆုိပါ အစည္းအေဝးမ်ား ပါဝင္ဖက္ ႏိုငင္ံမ်ား စုစေုပါင္းအေရအတြက္ ၃ ပု ံ ၂ ပုံ 



တက္ေရာက္မွသာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈ အထေျမာက္သည္။ ေကာ္မတီတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ 

၎အား ေထာက္ခံမဲေပးသူအဖြဲ႔ဝငဥ္ီးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ရမည့္အျပင္ တက္ေရာက္လာေသာ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ကုိံယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမဲေပးမႈကုိ ရရွိရမည္။ 

 

၂၄/၁/၂၀၁၇ 

၆။ စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အာဏာ သက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ (၆) 

လထက္ ေနာက္မက်ဘ ဲက်င္းပရမည္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲတုိင္း၏ က်င္းပသည့္ေနမတုိင္မီ (၄) လ အလုိတြင္ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ (၂) လအတြင္း တင္သြင္းရန္ ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလံုး၏ အကၡရာစဥအ္လုိက္ အမည္စာရင္း 

ကုိ တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံအမည္ႏငွ့္ ရည္ညႊန္းကုိးကားလ်က္ျပဳစု၍ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားသုိ႔ 

တင္ျပရမည္။ 

၇။ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ (၄) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ ္ ေရြးခ်ယ္တငေ္ျမာက္ရမည္။ ၎တုိ႔သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 

ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခံပိငု္ခြင့္ ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ေကာ္မတီဝင္ (၆) 

ဦး၏ သက္တမ္းသည္ (၂) ႏွစကု္န္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ (၆) ဦး၏ အမည္စာရင္းကုိ အဆိုပါ အစည္းအေဝး၏ သဘာပတိက 

ဤျပ႒ာန္းခ်က္ ေအာက္ရိွ စာပိုဒ္ (၅) ကုိ ရည္ညြန္းလ်က္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

၈။ တြဲဖက္ေကာ္မတီဝင္ (၆) ဦး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ဤအပိုဒ္၏ သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ 

ပုံမနွ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၉။ ေကာ္မတီဝငတ္စ္ဦးဦးသည္ ေသဆံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ထြက္လွ်င္ျဖစေ္စ၊ သူ/သူမသည္ တာဝန္ဝတၱရား 

မ်ားကုိ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ဆက္လက္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကၿငာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 

သူ/သူမအား အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံက အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံ၍ ဤအပိုဒ္၏ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ အျခားကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကုိ ခန္႔ထားရမည္။ 

၁၀။ ေကာ္မတီသည္ ၎၏ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းရမည္။ 

၁၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ျပ႒ာန္းထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိငု္ေရးအတြက္ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေကာ္မတီအား လုိအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ား ျဖည့္ 

ဆည္းေပးရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ကနဦးအစည္းအေဝးကုိ စတင္က်င္းပရမည္။ 

၁၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီ၏တာဝနဝ္တၱရားမ်ား အေရးႀကီးမွဴးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ကာလႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအတုိင္း လုပခ္လစာမ်ားကုိ ကုလသမဂၢရနပ္ုံေငြမွ ရရွခိံစားရမည္။ 



၁၃။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ဆုိင္ရာ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္၏ သက္ဆုိင္ရာအခနး္ပါ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အကူအညီ 

မ်ား အထူးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ ခံစားပိုငခ္ြင့္ရိွသည္။ 

အပုိဒ ္(၃၅) 

ပါဝင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက အစီရင္ခံျခင္း 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ၎တုိ႔၏ တာဝနဝ္တၱရားမ်ားကုိ 

ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည့္စုံေသာအစအီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ တစ္ဆင့္ ေကာ္မတီသုိ႔တင္သြင္းရမည္။ အစီရင္ခံစာကုိ သက္ဆုိင္ရာ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံ၌ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အာဏာသက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ (၂) ႏစွအ္တြင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ 

၂။ ထုိသုိ႔ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္ံမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီရင္ခစံာကုိ အနည္းဆံုး (၄) ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ တင္ျပရမည္ျဖစၿ္ပီး ေကာ္မတီက တင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ အခါတြင္လည္း ထပ္မံေရးသားတင္သြင္း 

ရမည္။ 

၃။ ေကာ္မတီသည္ အစရီငခ္ံစာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ ခ်မွတ္ 

ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။ 

၄။ ျပည့္စုံေသာ ကနဦးအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းၿပီးေသာ ပါဝင္ဖက္ႏို္ငင္ံတစ္ႏိငု္ငသံည္ ေနာက္ဆက္ 

တြဲ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခစံာ၌ ယခငေ္ဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပရန္ 

မလုိအပ္ပါ။ ေကာ္မတီသုိ႔ အစီရင္ခစံာတင္ျပရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၌ ပါဝင္ဖက္ႏိငုင္ံမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ 

ရိုးသားပြင့္လင္း ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စဥး္စားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၄- အပိုဒ္ငယ္ (၃) ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေပၚ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေပသည္။ 

၅။ အစီရင္ခစံာမ်ားတြင္ ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေအာင္ျမငေ္အာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ 

အေနကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ အေၾကာင္းျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

အပုိဒ ္(၃၆) 

အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္း 

၁။ အစီရင္ခစံာမ်ားကုိ ေကာ္မတီက စဥ္းစားေဆြးေႏြးၿပီး သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆရေသာ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိခ်မွတ္ကာ ယင္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္သည့္ ႏိုငင္ံမ်ားသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္။ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာ္မတီသုိ႔ ျပန္လည္ေျဖဆုိရမည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သာ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာ္မတီက 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားအား ထပ္မံေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္တံစ္ခုသည္ အစီရင္ခစံာ တင္သြင္းရန္ အလြန္အမင္းေနာက္က်ေနပါက (သုိ႔) ထူးျခားစြာ 

အခ်ိန္လြန္ေနပါက ထုိႏိုင္ငံရွ ိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ 



လုိအပ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အဆုိပါ ႏိုငင္ံမ်ားသုိ႔ ေကာ္မတီက 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အေၾကာင္းၾကားၿပီး (၃) လ အတြင္း သက္ဆုိင္ရာအစရီငခ္ံစာ 

တင္ျပျခင္းမျပဳေသးပါက ေကာ္မတီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဆန္းစစေ္ရးတြင္ ပါဝင္ေရးအတြက္ 

အဆုိပါ ႏိုင္ငကုိံ ဖိတ္ေခၚ ရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခစံာတင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အပိုဒ္ (၁) ပါ 

အတုိင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

၃။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသုိ႔ အစီရင္ခစံာမ်ားရရိွေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

၄။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားက ၎တုိ႔၏ အစီရငခ္စံာကုိ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံအတြငး္ရွိ အမ်ားျပည္သူက်ယ္ျပန္႔စြာ 

ရရွႏုိိင္ ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္အဆုိပါ အစရီင္ခံစာအေပၚ သံုးသပ္အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိလည္း 

အလြယ္ တကူ ရရွႏုိိင္ေအာင္ စစီဥေ္ပးရမည္။ 

၅။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ား၏ အစီရင္ခစံာမ်ားအရ နည္းပညာဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ (သုိ႔) 

အကူအညီလုိအပ္မႈအတြက္ ေတာငး္ဆုိခ်က္ (သုိ႔) ရည္ညႊန္းခ်က္ကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္ ေကာ္မတီသည္ သင့္ေတာ္သည္ ဟု ယူဆသည့္အတိုင္း အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

ကုလသမဂၢရနပ္ုံေငြႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္မႈ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ (သုိ႔) 

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မတီ၏ စုံစမ္းေလ့လာမႈ၊ အႀကံေပး ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ 

အပုိဒ ္(၃၇)  

ပါဝင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္တုိံင္းသည္ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက 

၎တုိ႔အား ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အာဏာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရး၌ အကူအညီေပးရမည္။ 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားစြမ္းအားစုကုိ ျမွင့္တငရ္ာ၌ ႏိုငင္ံတကာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအပါအဝင္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေကာ္မတီက အျပန္အလွန္စဥ္းစားေပးရမည္။ 

 

အပုိဒ ္(၃၈) 

ေကာ္မတီႏွင့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆက္ဆံေရး 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ 

လႊမ္းၿခဳံထားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အားေပးေရးတုိ႔အတြက္- 

 (က) အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာ၌ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အာဏာအတြင္း 



က်ေရာက္ဘိသကဲ့သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစပ္ါဝငေ္ဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၌ ေကာ္မတီသည္အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

အျခားကၽြမ္းက်င္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအခြင့္အာဏာအတြင္း က်ေရာက္ေသာ 

နယ္ပယ္မ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍ ဖိတ္ၾကားရမည္။ ေကာ္မတီသည္ 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လုပ္ငနး္ ရပ္မ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေသာ 

နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈအစရီငခ္ံစာမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚ ႏိငု္သည္။ 

 (ခ) ေကာ္မတီသည္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၎၏ သက္ဆုိင္ရာ 

အစီရင္ခစံာေရးသားမႈလမ္းညႊန္မ်ား၊ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ေယဘုယ်ေထာက္ခံခ်က္မ်ား တသမတ္တည္း 

ရွိေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပုံတူကူးခ်ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေရးတုိ႔အတြက္ 

ႏိုငင္ံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

တုိင္ပငႏ္ွီးေႏွာ အႀကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ျပဳရမည္။ 

အပုိဒ ္(၃၉) 

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ 

ေကာ္မတီသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခစံာကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီတုိ႔သုိ႔ (၂) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ ္ တင္သြင္းရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားမွ အစီရင္ 

ခံစာမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစခ္်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ အႀကံျပဳခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္တင္သြင္းႏုိင္သည္။ အဆုိပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေယဘုယ် ေထာက္ခံ 

ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္ံမ်ားက ေဝဖနသံု္းသပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ယင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခစံာတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

အပုိဒ ္(၄၀) 

ပါဝင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ညီလာခံ 

၁။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္  ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

မည္သည့္ကိစၥရပ္ကုိ မဆုိ စဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ညီလာခံတြင္ ပံုမွနေ္တြ႔ဆံု 

ရမည္။ 

၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အာဏာသက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ (၆) လထက္ ေနာက္မက်ေစဘ ဲပါဝင္ဖက္ႏုိငင္ံမ်ား၏ 

ညီလာခံကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က က်င္းပေပးရမည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအစည္းအေဝးမ်ားကုိ 

ႏွစႏ္ွစ္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္ံမ်ား၏ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေစ၊ ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္က က်င္းပေပးရမည္။ 

အပုိဒ ္(၄၁) 

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းသူ 



ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္ခံ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။ 

အပုိဒ ္(၄၂) 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ 

အတြက္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ 

ရမည္။ 

အပုိဒ ္(၄၃) 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ သေဘာတူခ်က္ 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏိုငင္ံမ်ား၏ သေဘာတူခ်က္အရ အတည္ျဖစေ္စရ 

မည့္အျပင္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔ မ်ား၏ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးမႈျဖင့္ တရားဝင္ခိုင္မာေစရမည္။ 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳရေသးေသာ ႏိငု္ငမံ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရး အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားရမည္။ 

အပုိဒ ္(၄၄) 

ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ား 

၁။ “ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔” ဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္ေပးထားေသာေဒသ တစ္ခုအတြင္းရွိ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာပိုင္ႏိုငင္ံမ်ားက ထူေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္း 

ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ အဖြဲ႔ဝငႏ္ိုငင္ံမ်ားက ယင္းအဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပး 

ၾကရသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တရားဝင္ အတည္ျပဳေရး (သုိ႔) သေဘာတူညီေရးဆုိင္ရာ 

စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းထားေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈပမာဏႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာေသာ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကုိ မဆုိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရာွက္သူထံသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၂။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ရည္ညႊန္းထားေသာ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကန္႔အသတ္ 

အတြင္းမွ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမ်ားသုိ႔ ပါဝင္ရႏ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

၃။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၄၅ စာပိုဒ္ ၁ ႏငွ့္ အပိုဒ္ ၄၇၊ စာပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက တင္သြင္းေသာ မည္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိမဆုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

မျပဳရ။ 

၄။ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

သည္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ား၏ ညီလာခံ၌ ၎တုိ႔၏ မဲဆႏၵေပးပိုငခ္ြင့္ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ 

ဆႏၵမဲအေရအတြက္သည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပါဝင္ဖက္လည္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႔ဝငလ္ည္းျဖစ္ေသာ 



ႏိုငင္ံအေရအတြက္ႏွင့္ တူညီရမည္။ အကယ္၍ ယင္းအဖြဲ႔ဝငႏ္ိုင္ငံတစ္ႏိငုင္ံက ဤမဲဆႏၵေပးပိုင္ခါင့္ကုိ အသံုးျပဳလွ်င္ 

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းသည္ ယင္းမဲဆႏၵေပးပိုငခ္ြင့္ကုိ အသံုးမျပဳရ။ 

အပုိဒ ္(၄၅) 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း 

၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အတည္ျပဳခ်က္ (သုိ႔) သေဘာတူအေထာက္အထား စာခ်ဳပ္ ၂၀- ခေုျမာက္ (ႏိုငင္ ံ

၂၀ ေျမာက္) တင္သြင္းၿပီးေနာက္ (၃၀) ရက္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္သည္။ 

၂။ အဆုိပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ၂၀-ခု ေျမာက္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ 

တရားဝင္ခိငု္မာေစျခင္း (သုိ႔) တရားဝင္ လက္ခံျခင္းျပဳေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခစုီ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြ႔ဲ 

တစ္ခုစီအတြက္ ၎က ယင္းသုိ႔ အတည္ျပဳ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း အေထာက္အထားစာခ်ဳပ္တင္သြင္းၿပီးေနာက္ 

၃၀- ရက္ ျပည့္ေျမာက္သည္ေန႔တြင္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္သည္။ 

အပုိဒ ္(၄၆) 

ျခြင္းခ်က္ 

၁။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ ၿခြင္းခ်က္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။ 

၂။ ၿခြင္းခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ 

 

အပုိဒ ္(၄၇) 

ျပင္ဆင္ျခင္း 

၁။ မည့္သည္ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမဆုိ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ အဆုိျပဳႏိုင္သည္။ 

ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းမည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 

ခ်ဳပ္က မည္သည့္ အဆိုျပဳ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မဆုိ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ား၏ ညီလာခံတြင္ 

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္မသင့္ကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ားအား ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထုိသို႔ အေၾကာင္းၾကား 

သည့္ေန႔မွစ၍ (၄) လအတြင္း ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ား၏ အနည္းဆံုး ၃ ပုံ တစ္ပုံက ညီလာခံ ေခၚယူရန္ သေဘာတူလွ်င္ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ကမထျပဳမႈျဖင့္ အဆုိပါ ပါဝငဖ္က္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ညီလာခံကုိ 

က်င္းပေပးရမည္။ တက္ေရာက္လာေသာ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားစု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံက ဆႏၵမဲေပး၍ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ 

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ဳိးကုိမဆုိ အတည္ျပဳခ်က္ရယူေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ လက္ခံေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ႏုိငင္ံမ်ားသုိ႔ 

တင္ျပရမည္။ 

၂။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္၏ စာပိုဒ္ (၁) ႏွင့္အညီ ခ်မတ္ွအတည္ျပဳခဲ့ေသာ မည္သည့္ ျပင္ဆငခ္်က္မ်ဳိးမဆုိ ျပင္ဆငခ္် 

မွတ္သည့္ေန႔၌ လက္ခံေၾကာင္းတင္သြင္းသည့္ အေထာက္အထား အေရအတြက္သည္ ပါဝင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ 

အေရအတြက၏္ ၃ ပံု ၂ ပု ံျပည့္မွီၿပီးသည့္ေန႔၏ ေနာက္ ၃၀ ရက္ ေျမာက္သည့္ေန႔၌ စတင္ အာဏာသက္ေရာက္သည္ 



ထုိ႔ေနာက္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္သည္ မည္သည့္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငံတြငမ္ဆုိ လက္ခံေၾကာင္း ယင္းႏိုင္ငံက တင္သြင္းသည့္ 

ေန႔မွစၿပီး ေနာက္ရက္ေပါင္း ၃၀-ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္သည္။ ယင္းျပင္ဆငခ္်က္တစ္ရပ္သည္ 

ယင္းကုိ သေဘာတူ လက္ခံေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ သာလွ်င္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

၃။ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ား၏ညီလာခံက အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဤျပ႒ာန္းခ်က္၏ 

စာပိုဒ္ (၁) အရ ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္သည္ အပိုဒ္ ၃၄၊ ၃၈၊ ၃၉ ႏွင့္ ၄၀ တုိ႔ႏွင့္ လံုးဝ သက္ဆုိင္မႈ 

မရွခိဲ့လွ်င္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔၌ လက္ခံေၾကာင္းတင္သြင္းသည့္ အေထာက္အထားအေရအတြက္သည္ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားအေရအတြက္၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ျပည့္မီၿပီးသည့္ ေန႔မွစၿပီး ေနာက္ ၃၀- ေျမာက္သည့္ေန႔မွ စ၍ ပါဝင္ဖက္ 

ႏိုငင္ံအားလံုးတြင္ အာဏာသက္ေရာက္သည္။ 

အပုိဒ ္(၄၈) 

ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း 

 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္တံစ္ႏိုငင္ံသည္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုငင္ံအျဖစမ္ွ ရပစ္ဲလုိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ ရပ္စဲျခင္းသည္ အေထြေထြအတြင္းေရး 

မွဴခ်ဳပ္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ၁ ႏွစအ္ၾကာတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

အပုိဒ ္(၄၉) 

အလြယ္တကူဖတ္ရႈ ေလ့လာႏုိင္ေသာ ပံုစံ 

 ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ေရးသားထား 

ရပါမည္။ 

အပုိဒ ္(၅၀) 

သေဘာအဓိပၸါယ္ဝင္မွန္ျခင္း 

 အာရပ္၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရရုွားႏွင့္ စပနိ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း တူညီစစ္မနွ္ေသာ သေဘာအဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္ရမည္။ 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏငွ့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ အာဏာကုန္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားက သေဘာတူ 

ေၾကာင္းသက္ေသအျဖစ္ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။ 

 

 

 

မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 



 ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သေဘာတူညီခ့ဲၾကပါ 

သည္။ 

အပုိဒ ္(၁) 

၁။ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံတစ္ႏိငု္ငံသည္ မသနစ္ြမ္းသူ 

အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏ စီရငပ္ိုင္ခြင့္အတြင္းရွိ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ႔) ပုဂၢိဳလ္စမု်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ 

၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔သည္ ယင္းႏိုင္ငံက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းမ်ား လုိက္နာပ်က္ကြက္မႈကုိ 

ခံစားေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္ကုိ ေကာ္မတီက ဆက္သြယ္လက္ခံရယူစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ 

စြမ္းရည္ အျပည့္အဝရွိသည္ဟု အသိ အမွတ္ျပဳသည္။ 

၂။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငံတစႏ္ိုငင္ံျဖစ္ၿပီး ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

၏ ပါဝင္ဖက္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုငိ္ငမံွ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ေကာ္မတီက လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 

အပုိဒ ္(၂) 

ေအာက္ပါ 

(က) အမည္မေဖာ္လုိေသာ ဆက္သြယ္မႈ။ 

(ခ) ဆက္သြယ္မႈတြင္ အခြင့္အေရးအလႊဲသံုးစားခံရမႈကုိ တင္ျပသည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း (သုိ႔) သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပရ္ပ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွေိသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း။ 

(ဂ) ေကာ္မတီက အလားတူကိစၥမ်ဳိးကုိ စစ္ေဆးၿပီးျပင္ျခင္း (သုိ႔) ႏိုငင္ံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ (သုိ႔) ေျဖရွင္းမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအရ ေဆာငရ္ြက္ၿပီး (သုိ႔) ေဆာင္ရြက္ဆ ဲကိစၥျဖစ္ျခင္း။ 

(ဃ) ရႏိုင္သမွ်ေသာ ျပည္တြင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကုန္ဆံုးမႈမရိွေသးျခင္း၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳရာ 

တြင္ မလုိလားအပ္ပ ဲအခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနပါက (သုိ႔) ေက်နပေ္လာက္ေသာ ေျဖရငွ္းမႈမ်ဳိးမဟုတ္ပါက အဆုိပါ ဆက္သြယ္ 

မ်ဳိးကုိ ခြင့္ျပဳရန္ မလုိလားျခင္း။  

(င) ဆက္သြယ္ခ်က္သည္ တမင္ လုပ္ႀကံထားေၾကာင္း ထင္ရွားျခင္းႏွင့္ အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 

(စ) အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံတြင္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

အတည္ ျပဳၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ယင္းေန႔မတိုင္မီက ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေကာ္မတီက ဆက္သြယ္လာျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳရန္ 

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

 

 

အပုိဒ ္(၃) 



 ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အပိဒ္ု (၂) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေကာ္မတီသည္ ပါဝငဖ္က္ 

ႏိုငင္ံတစ္ႏိငု္ငကံ အေလးထားရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္တင္ျပလာေသာ မည္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးမဆုိ 

လက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေကာ္မတီ၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရွေိသာ ႏိုင္ငံသည္ 

ျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေျဖရငွ္းေဆာင္ ရြက္ေပးမႈရိွပါက ယင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိပါ 

အက်ဳိးအေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ ေကာ္မတီသုိ႔ (၆) လအတြင္း စာျဖင့္ ေရးသား၍ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ေစ၊ တငျ္ပခ်က္ျဖစ္ေစ 

တင္ျပရမည္။ 

အပုိဒ ္(၄) 

၁။ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ရရွိၿပီး အက်ဳိးအျပစ္ တစ္ရပ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ ေကာ္မတီက 

သက္ဆုိင္ရာ ႏိုငင္ံသုိ႔ အေရးေပၚ ေမတၱာရပခ္စံာ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ရမည္။ ယင္းတြင္ ပါဝင္ဖက္ႏိငုင္ံအေနျဖင့္ 

ၾကားကာလအတြင္း၌ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ခံရသူ (သုိ႔) က်ဴးလြန္ခရံသူမ်ားအေပၚ ျပဳျပင္၍ 

မရေသာ နစ္နာမႈမ်ဳိးျဖစ္ပြားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေဖာ္ျပပါရွရိမည္။ 

၂။ ေကာ္မတီသည္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္စာပိုဒ္ (၁) အရ ခ်င့္ခ်ိနေ္ဆာင္ရြက္မႈသည္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

လက္ခံဆံုးျဖတ္သည္ (သုိ႔) အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ဆံုးျဖတ္သည္ ဟူေသာ သေဘာမသက္ေရာက္ေစရ။ 

အပုိဒ ္(၅) 

 ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ 

စစေ္မးေသာအခါ ေကာ္မတီက တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ က်င္းပရမည္။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ 

စစေ္မးၿပီးေသာအခါ ၎၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္သည့္ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံႏွင့္ 

အေၾကာင္းၾကားခ်က္ေပးပို႔သူတုိ႔ထံသုိ႔ ေပးပို႔ရ မည္။ 

အပုိဒ ္(၆) 

၁။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံတစ္ခုက ႀကီးေလးစြာ (သုိ႔) 

စနစ္တက်  ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းသည့္ ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိပါက ေကာ္မတီသည္ 

အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းရာ၌ ပူးေပါင္းပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငံသုိ႔ 

ဖိတ္ၾကားရမည့္အျပင္ အဆုိပါ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရမည္။ 

၂။ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ကံ စုံစမ္းေလ့လာတင္ျပသည့္ မည္သည့္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ဳိးကုိျဖစ္ေစ၊ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

အျခားရႏုိင္သမွ်ေသာ ခိုငလံု္သည့္ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးကုိျဖစ္ေစ၊ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ေကာ္မတီက ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး (သုိ႔) အဖြ႔ဲဝငမ္်ားကို စုံစမး္စစ္ေဆးရန္ 

တာဝန္ေပးအပရ္မည့္အျပင္ စုံစမ္းေတြ႔ ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မတီသုိ႔ အျမန္ဆံုး အစီရင္ခရံန္ တာဝန္ေပးရမည္။ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္၏ံ အာမခံခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူ ခ်က္ရရွပိါက အဆုိပါ ႏိုင္ငံ၏ ပိုငန္က္အတြင္း သြားေရာက္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည္။         

၃။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈမ်ားကုိ စစေ္ဆးၿပီးေနာက္ ဤေကာ္မတီက အဆုိပါ စုံစမ္းေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ၎၏ 

အႀကံျပဳခ်က္၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ 



၄။ ေကာ္မတီက လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေသာ စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိၿပီးေသာ 

အခါ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံသည္ ၎၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မတီသုိ႔ (၆) လအတြင္း တင္ျပရမည္။ 

၅။ အဆုိပါ ထုိသုိ႔ေသာ စုံစမ္းမႈမ်ဳိးကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္လံုၿခဳံစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စုံစမး္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္တုိင္း၌ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္၏ံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူရမည္။ 

အပုိဒ ္(၇) 

၁။ ေကာ္မတီသည္ ပါဝင္ဖကႏ္ိုငင္မံ်ားက သေဘာတူစာခ်ဳပ္အပုိဒ္ (၃၅) အရ တင္သြင္းေသာ အစီအရငခ္ံစာ၌ 

ဤသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခ်က္ (၆) အရ ျပဳလုပ္ေသာ စုံစမး္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သို႔ တု႔ံျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ 

မွန္သမွ် အေသးစိတ္ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၂။ (၆) လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီသည္ လုိအပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအား အပိုဒ္ ၆.၄ ကုိ ရည္ညႊန္း 

လ်က္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ၎၏ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေကာ္မတီသုိ႔ သတင္းေပးပို႔ရန္ အေၾကာင္းၾကား 

ႏိုင္သည္။ 

အပုိဒ ္(၈) 

ပါဝင္ဖက္ ႏိငု္ငံတစခ္ုတည္း ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္၌ျဖစေ္စ (သုိ႔) 

ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ (၆) ႏွင့္ (၇) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၏ စြမ္းရည္ကုိ အသိ 

အမွတ္မျပဳေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာႏိုင္သည္။ 

အပုိဒ ္(၉) 

 ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ တာယန္ယူ 

ထိန္းသိမ္းသူျဖစ္သည္။ 

အပုိဒ ္(၁၀) 

 ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုငရ္ာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ 

လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ ၂၀၀၇- ခႏွုစ္အတြက္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။ 

အပုိဒ ္(၁၁) 

 ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာတူခ်က္အရ 

အတည္ျဖစ္ေစရမည့္ အျပင္ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးမႈျဖင့္ တရားဝင္ 

ခိုငမ္ာေစရမည။္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳရေသးေသာ ႏိုင္ငမံ်ားႏွင့္ 

ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားရမည္။ 

 

၂၆/၁/၂၀၁၇ 



အပုိဒ ္(၁၂) 

၁။ “ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔” ဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္ေပးထားေသာေဒသ တစ္ခုအတြင္းရွိ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏိုင္ငမံ်ားက ထူေထာင္ထားေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက 

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းထားေသာကိစၥရပမ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ယင္းအဖြဲ႔စည္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးၾကရသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တရားဝင္ 

အတည္ျပဳေရး (သုိ႔) သေဘာတူညီေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းထားေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၏ ပမာဏတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာေသာ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲမႈမ်ဳိးကုိမဆုိ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၂။ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ရည္ညႊန္ထားေသာ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အကန္႔အသတ္အတြင္းမွ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးမ်ားသုိ႔ ပါဝင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၃။ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၁၃) စာပိုဒ္ ၁-၂ ႏငွ့္ အပိုဒ္ (၁၅) စာပိုဒ္ ၂ တုိ႔၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက တင္သြင္းေသာ မည္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ 

မဆုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳရ။ 

၄။ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ 

ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမ်ား၏ ညီလာခံ၌ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵမဲေပးပိုငခ္ြင့္ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းသုိ႔ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ဆႏၵမဲ 

အေရအတြကသ္ည္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပါဝင္ဖက္လည္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ 

အဖြဲ႔အဝင္လညး္ျဖစ္ ေသာ ႏုိင္ငံအေရအတြက္ႏွင့္တူညီရမည္။ အကယ္၍ ယင္း၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိငု္ငံတစႏ္ိုင္ငံက 

ဤဆႏၵမဲေပးပိင္ုခြင့္ကုိ အသံုးျပဳ လွ်င္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ယင္းမဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ကုိ 

အသံုးမျပဳရ။ 

အပုိဒ ္(၁၃) 

၁။ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အတည္ျပဳခ်က္ (သုိ႔) သေဘာတူခ်က္အေထာက္အထား ၁၀-

ခု ေျမာက္ (ႏိုင္ငံ ၁၀ ေျမာက္) တြင္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၃၀ ရက္ ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာ သက္ေရာက္သည္။ 

၂။ အဆုိပါ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၀- ခု ေျမာက္တြင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ တရားဝင္ ခိုငမ္ာေစျခင္း (သုိ႔) တရားဝင္ လက္ခံျခင္းျပဳေသာ ႏိငု္ငံတစခ္ုစီ 

အတြက္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံက ယင္းသုိ႔ အတည္ျပဳ သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း အေထာက္အထားစာခ်ဳပ္ 

တင္သြင္းၿပီး ေနာက္ ၃၀ ရက္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ စတင္ 

အာဏာသက္ေရာက္သည္။ 

အပုိဒ ္(၁၄) 

၁။ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွေိသာ ၿခြင္းခ်က္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳ 

လိမ့္မည္မဟုတ္။ 



၂။ ျခြင္းခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ 

အပုိဒ ္(၁၅) 

၁။ မည္သည့္ ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္ံမဆုိ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 

အဆုိျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းရမည္။ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က မည္သည့္ အဆုိ ျပဳျပင္ခ်က္ႏငွ့္ ပတ္သက္၍မဆုိ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ ပါဝင္ဖက္ 

ႏိုငင္ံ၏ ညီလာခံတြင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ သင့္ မသင့္ကုိ ပါဝငဖ္က္ႏိုငင္ံမ်ားအး ဆက္သြယ္အေၾကာင္း ၾကားရမည္။ ထုိသုိ႔ 

အေၾကာင္းၿပိးသည့္ေနမစွ၍ (၄) လအတြင္း ပါဝင္ဖက္ႏုိငင္ံမ်ား၏ အနည္းဆံုး (၃) ပုံ (၁) ပံုက ညီလာခံေခၚယူႏုိင္ရန္ 

သေဘာတူလွ်င္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ အဆုိပါ ပါဝင္ဖက္ 

ႏိုငင္ံမ်ား၏ ညီလာခံကုိ က်င္းပေပးရမည္။ တက္ေရာက္လာေသာ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ား၏ ညီလာခံကုိ က်င္းပေပးရမည္။ 

တက္ေရာက္လာေသာ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငံအမ်ားစု၏ (၃) ပုံ (၂) ပုံက ဆႏၵမဲေပး၍ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ 

မ်ဳိးကုိ မဆုိ အတည္ျပဳခ်က္ရယူေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ 

တင္သြင္းရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ လက္ခံေရးအတြက္ ပါဝင္ဖက္ ႏိငု္ငမံ်ားသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၂။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္စာပိုဒ္ (၁) ႏွင့္ အညီ ခ်မွတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ မည္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ဳိးကုိမဆုိ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေန႔၌ လက္ခံေၾကာင္းတင္သြင္းသည့္ အေထာက္အထား အေရအတြကသ္ည္ ပါဝင္ဖက္ႏိငု္ငမံ်ား၏ 

အေရအတြက္ (၃) ပုံ (၂) ပုထိံ ျပည့္မီၿပီးသည့္ေန႔မွစၿပီး ေနာက္ (၃၀) ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ စတင္ အာဏာ 

သက္ေရာက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္သည္ မည္သည့္ ပါဝင္ဖက္ႏုိငင္ံတြင္ မဆုိ လက္ခံေၾကာင္း 

ယင္းႏုိင္ငံက တင္သြင္းသည့္ေန႔မွစၿပီး ေနာက္ရက္ေပါင္း (၃၀) ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္သည္။ 

ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ရပ္သည္ ယင္းကုိ သေဘာတူလက္ခံေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌သလွ်င္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

အပုိဒ ္(၁၆) 

 ပါဝင္ဖက္ႏိုငင္တံစ္ႏိုငင္ံသည္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ အဖြဲ႔ဝငႏ္ိုငင္ံအျဖစမ္ ွ ရပစ္ဲလုိေၾကာင္း 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္သည္။ ဤသုိ႔ ရပစ္ဲျခင္းသည္ အေထြေထြ 

အတြင္းမွဴးခ်ဳပ္ထံမွ အေၾကာင္းၾကားစာရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍ (၁) ႏွစ္အၾကာတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

အပုိဒ ္(၁၇) 

 ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ေသာ 

ပုံစံျဖင့္ ေရးသားထားရပါမည္။ 

အပုိဒ ္(၁၈) 

 အာရပ္၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ရွရွားႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဤေနာက္ဆက္တြဲ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း တူညီ စစ္မနွ္ေသာ သေဘာအဓိပါၸယ္ကုိ ေဆာင္ရမည္။ 

` ဤေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ဖက္ႏိငုင္ံမ်ား၏ အာဏာ 

ကုန္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားက သေဘာတူေၾကာင္း သက္ေသအျဖစ ္ ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။ 

 



 


