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 အမွာ
ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (International Covenant on the Civ-
il and Political Rights- ICCPR) သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ 
ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို တရား၀င္ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္သည့္ အဓိကစာခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္သည့္ 
ယခုစာခ်ဳပ္ကို  ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကေန၍ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ 
အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္အသက္၀င္လာသည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လအထိ ဤစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံစုစုေပါင္း (၁၆၉) ႏိုင္ငံရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ 
တရုတ္၊ ကိုမိုရိုစ့္၊ က်ဴဘား၊ နာရူး၊ ပါေလာႏွင့္ စိန္႔လူးစ္ကပ္ႏိုင္ငံ (၆) ႏိုင္ငံက ပမာဏလက္မွတ္ထိုးထားသည္။ 
ကုလ သမဂၢအဖဲြ႔၀င္ ႏိုင္ငံ(၂၂) ႏိုင္ငံမွာ လက္မွတ္လံုး၀မထိုးေသးေခ်၊ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဂ်င္တီးနား၊ ဘာဘူဒါ၊ 
ဘူတန္၊ ဘရူႏိုင္း၊ ကြတ္ခ္အိုင္းလန္၊ ဖိဂ်ီ၊ ဟိုလီဆီး၊ ကာရီဘာတီ၊ မေလးရွား၊ မာရွယ္အိုင္းစ္လန္၊ မိုင္ခရိုနီးရွား၊ 
ျမန္မာ၊ နီယူး၊ အိုမန္၊ ကြာတာ၊ စိန္႔ကစ္တ္ႏွင့္ ေနဗစ္၊ ေဆာဒီအာေရးဘီးယား၊ စင္ကာ၇ူ၊ ေဆာ္လမြန္အိုင္းစ္လန္၊ 
ေတာင္ဆူဒန္၊ တန္ဂါ၊ တူ၀ါလူ၊ ယူေအအီးႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစင္တာသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားအား
လံုး၀ လက္မွတ္ထိုးလာေစရန္အျပင္ တျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္လဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္၊ ျမွင့္တင္လာေစရန္အတြက္ ေရွ႔သို႔တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာေစရန္ အားေပးကူညီပ့ံ
ပိုးေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ယခုလမ္းညြန္စာအုပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးလာျခင္းဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တို႔ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ 
ကူညီပ့့ံပိုးေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီး  ျပင္ဆင္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ရန္အတြက္ UK Foreign & Com-
monwealth Office က ကူညီေပးပါသည္။
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည့္အခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတဆင့္ ယခုစာအုပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒေရးႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာစိမ္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယခုလမ္းညြန္စာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား 
အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးလာေစရန္အတြက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားလကို 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏီုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစိမ္ေခၚမႈမ်ားအားလံုး
ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု 
ယူဆပါသည္။ တခုမွာၾကားလိုသည္မွာ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးသည့္ႏိုင္ငံတြင္ 
စာခ်ဳပ္ပါအပိုဒ္မ်ားအား ရရွိက်င့္သံုးရမည္ဟု မဆုိႏိုင္ေသာ္လဲ စာခ်ဴပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ 
ခရီးလမ္းရွည္တခုကို စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အျပည့္
အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ (အခန္း ၃) 
အပါအ၀င္ တျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကလဲ ၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Patrick Mutzenberg

Director, Centre for Civil and Political Rights
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 မိတ္ဆက   
ယခုလမ္းညြန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ရန္ 
အာသီသရိွေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္  
မ်ားအား တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တာ၀န္ရွိေသာဌာနမ်ားႏွင့္ 
ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္းအဆင့္ဆင့္
ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အထူးအသံုး၀င္မည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိက 
မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားၿပီးသားျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း 
မျဖစ္ရေလေအာင္ ေရွာင္ရွားထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္
အေၾကာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေစာင့္ၾကပ္မႈဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ကို အေသးစိတ္ 
ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိရွိလိုပါက စင္တာက ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ- 
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔မ်ားအတြက္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုရာ လမ္းညြန္ခ်က္စာအုပ္တြင္ 
ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။1 

ထို႔ျပင္ ယခုလမ္းညြန္ကို ယခင္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာလမ္းညြန္စာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူအသံုးျပဳ၍ 
အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား 
ေလ့က်င့္ပညာေပးရာတြင္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

1 http://ccprcentre.org/ccpr-ngo-guidelines

“စာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးၿပီးလို႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပဲြၿပီးသြားၿပီးလို႔ 
မယူဆေစခ်င္ပါဘူး။ စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အခြင့္အေရးေတြကို 

အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္ အခုမွ စလုပ္ရမွာလို႔ 
သေဘာေပါက္ေစလိုပါတယ္။”

Judge Krister Thelin 
Former Member of the UN HR Committee

ii

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

http://ccprcentre.org/ccpr-ngo-guidelines


၁

ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးၿပီး စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ကိုအတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း (Ratification) 
သို႔မဟုတ္ အဆင့္လိုက္မဟုတ္ဘဲ တခါထဲ လက္မွတ္ထိုးျခင္း (Accession) ကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထိုစကားလံုးႏွစ္လံုးအၾကားတြင္ အဓိပၸာယ္ကဲြျပားမႈအနည္းငယ္ရွိသည္။ 
မည္သည့္စကားလံုးသံုးသံုး အဓိပၸာယ္မွာ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကိုေလးစား
လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုႏိုင္ငံက သေဘာတူညီလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ 
တျခားေသာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္းသာျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (Ratification)  (ICCPR အပိုဒ္ ၄၈၊ ၁-၂)

အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
(ႏုိင္ငံေတာ္၏ကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္က) စာခ်ဳပ္ကုိ ပဏာမလက္မွတ္ထုိးလုိက္ၿပီး ေနာက္တဆင့္တြင္ လက္မွတ္
ထိုးထားသည့္စာရြက္စာတမ္းကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႔ရွိ  ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးထံ 
တြင္ အပ္ႏွံသိမ္းဆည္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ပဏာမလက္မွတ္ကိုသာထုိးထားသည့္ ႏိုင္ငံ 
သည္ စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္အျပည့္မ၀မရွိေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ 
ပဏာမလက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းသည္ စာခ်ဳပ၏္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မကိုက္ညီသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ဟု ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအား  အသိေပးအခ်က္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ကို 
အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးမွသာ ထိုႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တရားေရးအရ လိုက္နာရန္ 
တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္လိုက္လက္မွတ္မထိုးဘဲ တႀကိမ္ထဲ လက္မွတ္ထိုးျခင္း (Accession- ICCPR 48, 3-4)

ယခုလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဆင့္တဆင့္သာရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္စာရြက္စာတမ္းကို ပဏာမလက္မွတ္ထိုး 
မေနေတာ့ဘဲ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမရွိေတာ့ဘဲ တႀကိမ္တခါထဲ 
လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

1

စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း (Ratification) လား 
အဆင့္လိုက္မဟုတ္ဘဲ တခါထဲ  
လက္မွတ္ထိုးျခင္း (Accession) လား

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္



အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္လိုက္မထိုးဘဲ 
တခါထဲလက္မွတ္ထိုးလိုက ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုစာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္တြင္
ပါ၀င္သည့္အပိုဒ္မ်ားကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ေလးစားလိုက္နာရန္ 
တာ၀န္ရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကုိ 
အတည္ျပဳလက္မွတ္မထိုးခင္ကထဲက အျပည့္အ၀ေလးစားလိုက္နာရန္လိုအပ္သည္ဟု 
အထင္အျမင္မွားတတ္ေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ကုိအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသး
ခင္းမရွိသည့္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးခင္ စာခ်ဳပ္ပါအပိုဒ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မလိုေသးေၾကာင္း 
သေဘာေပါက္သင့္သည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္ စာခ်ဳပ္ကုိအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ စာခ်ဳပ္ပါ
အပိုဒ္မ်ားကိုအမွန္တကယ္ရရွိခံစားလာေအာင္ အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
ေရရွည္ခရီးလမ္း၏ အစေျခလွမ္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုခရီးလမ္းရွည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာရွည္တတ္သည္။ ယခုလမ္းညြန္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ 
ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္တို႔အၾကား ကြာဟမႈမ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
လက္မွတ္မထိုးမွီ ေဖာ္ထုတ္အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္၏။

စာခ်ဳပ္အသက္၀င္ျခင္း (Enter into Force- ICCPR အပိုဒ္ ၄၉-၁) ထိုအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိၿပီဆိုပါက 
စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္တြင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ (ICCPR အပုိဒ္ ၂- ၂) အကယ္၍ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက 
ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက တရားဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အျခားေသာက႑မ်ားအရ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကို အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
စာခ်ဳပ္ကိုေစာင့္ၾကပ္သည့္ ေကာ္မတီျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ (Human Rights 
Committee) က ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ လြတ္လပ္ကၽြမ္းက်င္သည့္သူ (၁၈) ဦးျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ထိုသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ားက အဆိုျပဳကာ ေရြးေကာက္တာ၀န္ေပးၾကပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ အဓိကတာ၀န္၀တၱရားတခုမွာ 
စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွတဆင့္ 

2

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

၂ အတည္ျပဳလက္မွတ္မထိုးခင္ႏွင့္ ထိုးၿပီးေနာက္



စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
သံုးသပ္ဆန္းစစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီကေန၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကို 
ပညာရွင္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္ပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္ရွိခ်က္အရ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကို 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းရပါသည္။ စာခ်ဳုပ္အသက္၀င္လာၿပီး 
(၁)ႏွစ္အၾကာ (အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးၿပီး (၁၅) လအၾကာ) တြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက 
ေကာ္မတီထံ ပထမဦးဆံုး ကနဦးအစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းရပါသည္။ (ICCPR အပိုဒ္ ၄၀)2 
ထို႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေကာ္မတီသို႔ သံုးႏွစ္မွ 
ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကားအတြင္းတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္တင္သြင္းရေလ့ရွိသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာထဲတြင္ 
စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
အေသးစိတ္တင္ျပအစီရင္ခံရသည္။  အစိုးရႏွင့္ တျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကတင္သြင္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အရာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေကာ္မတီသည္  စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
မည္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ပါသည္။ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားထဲမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားရရိွေလ့ရွိၾကၿပီး အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားထံမွလဲ 
မတူညီေသာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ရရွိတတ္ၾကပါသည္။

လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ႀကံဳရတတ္ေသာအခက္အခဲမ်ားအၾကား ကြာဟမႈမ်ားစြာမရွိတတ္ၾကေပ။ 
သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ိဳးစံုတို႔မွတဆင့္ 
ထိုကြာဟမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအပါအ၀င္ တျခားေသာပါ၀င္ 
ပတ္သက္သည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

တျခားတဖက္မွၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအပါအ၀င္ 
ကုလသမဂၢဌာနမ်ားသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရျခင္းသည္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္လာတတ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳးႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတို႔တြင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာအခက္အခဲမ်ိဳးကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္နည္းတနည္းမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆက္
တဲြလုပ္ေဆာင္ျခင္း ယႏၱယား (National Mechanism for Reporting and Follow-up - 
NMRF) ကဲ့သုိ႔ေသာ အထူးယႏၱယားတခုကို ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္္ထားျခင္းျဖင့္ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္

2 ကနဦးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသို႔ တစာခ်ဴပ္အဖဲြႊ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကတင္သြင္းရသည့္ 
အဓိကစာရြက္စာတမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက “Guidelines for the treaty-specific document to be 
submitted by States parties under article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights” 
(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=C-
CPR/C/2009/1) and “HRI/GEN/2/Rev.6_” (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/2/Rev.6_&Lang=en) တြင္ေလ့လာပါ။ 

3

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CCPR/C/2009/1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CCPR/C/2009/1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/2/Rev.6_&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/2/Rev.6_&Lang=en


ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။3 စာခ်ဳပ္္အဖဲြ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ 
OHCHR ႏွင့္ UNDP4 တို႔ကဲ့သို႔ေသာဌာနမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာလက္တဲြေဖာ္အဖဲြ႔မ်ားထံမွ 
အကူအညီမ်ား ရယူလိုေကာင္းလိုမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင ့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစင္တာသည္ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ကူညီပ့ံပိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေတြအႀကံဳမ်ားမွ်ေ၀ခဲ့
သည့္အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားရိွခ့ဲပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္းျဖစ္ ေစရန္၊ 
စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီထံ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ ပ့ံပိုးေပးပါသည္။

3 NMRF ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုးက ထုတ္ေ၀ထားသည့ ္ http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf ကိုေလ့လာပါ။ 
⁴ Ref. UN General Assembly resolution 68/268 adopted on 9 April 2014(A/RES/68/268)

4

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf


5

အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားနည္းတူပင္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသည္ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဴပ္ပါအပိုဒ္တခ်ိဳ႔ကို သေဘာမတူညီပါက ထိုအပိုဒ္ကို 
ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မိမိ၏ယူဆခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္္ေျပာၾကားျခင္းကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။5 ထိုကဲ့သို႔ ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ေရးထိုးမည္ သုိ႔မဟုတ္ အယူအဆကို 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမည္ဆိုပါက ထိုသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအေပၚ ထိုအပိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တရားေရးအရေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မသက္ေရာက္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ 
ထိုးသည့္အခါတြင္ တျခားေသာႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားနည္းတူ ျခြင္းခ်က္ထားမႈသည္ 
တိက်ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သလို စာခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ မကဲြလဲြရန္လိုသည္။6 

စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တၾကိမ္ထည္း 
လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေသာ အခ်ိန္မ်ိုးတြင္သာ ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ မိမိအျမင္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမ်ားအားလုံးကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမည္။ ထုိအပုိဒ္တြင္ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ား 
ကုိ ဘယ္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ သို႔မဟုတ္ ထိုအပိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမည္ကို 
ေသခ်ာစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရသည္။

ဲျခြင္းခ်က္ထား လက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုပါက သို႔မဟုတ္  မိမိတို႔၏  ရပ္တည္ခ်က္အျမင္မ်ားကို  
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းျပမည္ဆိုပါက ထိုစာခ်ဴပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံသည္ အျခားအဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားထံသို႔ 
မိမိတို႔ မည္သည့္အပိုဒ္ကို လက္မခံေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ 
စာျဖင့္ရွင္းလင္းေရးသားေပးပို႔ရသည္။ ထို႔ျပင္မိမိတို႔ ရပ္တည္ခ်က္အျမင္္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ 
ယခုကဲ့သို႔သေဘာထားရေၾကာင္းကို ရွင္းျပရသည္။ အကယ္၍ျခြင္းခ်က္ထားေသာ 
သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္ခ်က္အျမင္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာအခ်က္သည္ ႏို္င္ငံသားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရ။စာခ်ဳပ္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ကို မေသြဖီသည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္
တျခားႏိုင္ငံမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမရွိလွ်င္ ထိုအခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရသည္။

အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္ထဲလက္မွတ္ထိုးသည့္အခ်ိန္တို႔
တြင္ ျခြင္းခ်က္ထား လက္မွတ္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္ခ်က္အေၾကာင္းကို 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လဲ စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီက ထိုႏုိင္ငံကို 
ထိုသို႔ျခြင္းခ်က္ထားမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္အတြက္ ဆက္လက္အားေပးသြားႏိုင္သည္။
⁵ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ထိုးထားေသာႏွင့့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို အပိုဒ္လိုက္ 
ႏိုင္ငံအလိုက္ သိရွိလိုပါက ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစင္တာက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ http://ccprcentre.org/files/media/
List_of_ICCPR_reservations.pdf တြင္ ေလ့လာပါ။
⁶ Also ref. Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), Arts. 19 – 23

၃ ျခြင္းခ်က္ထား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း 

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္

http://ccprcentre.org/files/media/List_of_ICCPR_reservations.pdf
http://ccprcentre.org/files/media/List_of_ICCPR_reservations.pdf
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံတြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ 
၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၃) ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္အသက္၀င္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအထိ 
စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၆၉ ) ႏိုင္ငံရွိသည္။7 

ICCPR တြင္ အပိုဒ္ေပါင္း (၅၃) ပိုဒ္ပါ၀င္ၿပီး အခန္း(၆) ခန္းခဲြထားသည္။8 

အခန္း (၁) ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

အပိုဒ္ (၁) ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေပးရမည္။

အခန္း (၂) စာခ်ဳပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္္ နယ္ေျမ

အပိုဒ္ (၂) တြင္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္  မိမိတိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာစိုးမိုး
မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္လူတဦးခ်င္းကိုမဆို စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားၿပီး 
ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ မည္သူ႔အေပၚမွ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရဘဲ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအားလံုးကုိ ထိေရာက္ေသာ 
ကုစားမႈမ်ား ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၃) တြင္ စာခ်ဴပ္တြင္ပါ၀င္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ားမတန္းတူရရွိခံစားႏိုင္ရန္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

အပိုဒ္ (၄) တြင္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အခ်ိဳ႔ေသာျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးတခ်ိဳ႔ကို ကန္႔သတ္ေကာင္း ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အပိုဒ္ ၆၊ ၇၊ ၈၊(၁-
၂)၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၆ ႏွင့္ ၁၈တို႔ကို ျခြင္းခ်က္ထားကန္႔သတ္၍ မရေခ်။

အပိုဒ္ (၅) စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္မည္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ 
မည္သူတဦးတေယာက္ကျဖစ္ေစ တျခားသူတဦး၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ကန္႔သတ္ရန္ 
ဤစာခ်ဳပ္ကို တလဲြသံုးစားမျပဳရ၊

⁷ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို ေနာက္ဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္စာရင္းကို သိရွိလိုပါက စာခ်ဳပ္မ်ားလ
က္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္နိုင္ငံမ်ားစာရင္း https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-4&chapter=4&clang=_en တြင္ၾကည့္ပါ။
⁸ စာခ်ဴပ္အျပည့္အစံုႏွင့္ အပိုဒ္အလိုက္ ေသးစိတ္ရွႈင္းလင္းမႈမ်ားကို သိရွိလိုပါက စင္တာကထုတ္ေ၀သည့္ http://ccprcentre.org/ccpr-
ngo-guidelines လမ္းညြန္ခ်က္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

၄
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ - 
သံုးသပ္ခ်က္

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
http://ccprcentre.org/ccpr-ngo-guidelines
http://ccprcentre.org/ccpr-ngo-guidelines
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အခန္း (၃) လူတဦးတေယာက္ခ်င္း၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈ

အပိုဒ္ (၆) တြင္ ေသဒဏ္ေပးခံရေသာသူမ်ားအပါအ၀င္ လူသားတိုင္း၏ အသက္ရွင္ခြင့္ကို 
ကာကြယ္ေပးရမည္။ ေသဒဏ္ေပးမႈကို အဆိုး၀ါးဆံုးက်ဴးလြန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ 
တရားဥပေဒအရ က်င့္သံုးရမည္။

အပိုဒ္ (၇) ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းျခင္း၊ လူသားမဆန္စြာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာနိမ့္က်ေစေ
သာအျပစ္ေပးမႈမ်ား အားလံုးကို တားျမစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ 
ေဆး၀ါးစမ္းသပ္မႈမ်ားကိုလဲ တားျမစ္သည္။

အပိုဒ္ (၈) ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ 
အဓမၼေစခိုင္းျခင္းမ်ားအားလံုးကို တားျမစ္သည္။

အပိုဒ္ (၉) ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ တရားလက္လြတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။

အပိုဒ္ (၁၀) လြတ္လပ္မႈရုတ္သိမ္းခံရေသာသူမ်ားအား 
သင့္ေလ်ာ္သည္ ့ထိမ္းသိမ္းေရးစခန္းအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရမည္။
အပုိဒ္ (၁၁)  စာခ်ဴပ္စာတမ္းပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ခ်အေရးယူျခင္းကို တားျမစ္သည္။

အပိုဒ္  (၁၂) ႏိုင္ငံအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံအတြင္းလြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္တို႔ကို ကာကြယ္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၁၃) ႏိုင္ငံအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားကို  
အေျခအေနအတိုင္းအတာတခုအထိ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရမည္။

အပုိဒ္ (၁၄) ရာဇ၀တ္မႈုုုုျဖစ္ေစ တရားမမႈျဖစ္ေစ အမႈရင္ဆိုင္ေနေသာလူတိုင္းအား မွ်တေ
သာတရားခံုရံုးရရွိခြင့္ရရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ 
တရားရံုးေရွ႔တြင္ မွန္ကန္စြာၾကားနာမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားဆိုင္ရာအမႈမ်ားအတြက္ 
သက္ဆိုင္သည့္ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ခံစားႏိုင္မႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၁၅) ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဥပေဒထုတ္ျပန္၍ တရားစဲြဆိုျခင္းကို တားျမစ္သည္။

အပုိဒ္ (၁၆) လူတိုင္းတရားဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ လူသားကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳဆက္ဆံခံပုိင္ခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၇) လူတိုင္း၏ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ေပးခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၈) လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚစဥ္းစားခြင့္၊ ယံုၾကည္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္၊

အပိုဒ္ (၁၉) လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊သတင္းမ်ား 
ရရွွိပိုင္ခြင့္

အပုိဒ္ (၂၀) စစ္ပဲြမ်ားအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအမုန္းတရား
လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာမႈကို တားျမစ္ျခင္း၊

အပိုဒ္ (၂၁) လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

အပိုဒ္ (၂၂)  အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ပါ၀င္ခြင့္အပါအ၀င္ လူတိုင္း၏ အသင္းအဖဲြ႔ 
ဖဲြစည္းခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊

အပိုဒ္ (၂၃) မိသားစုကို လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏အေျခခံက်ေသာအစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္သ
တ္မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔ လက္ထပ္ခြင့္၊ အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေပးျခင္းကို 
တားျမစ္ခြင့္၊ လက္ထပ္ခ်ိန္၊ ေပါင္းသင္းခ်ိန္ႏွင့္ ကြာရွင္းခ်ိန္တြင္ လင္မယားအၾကား 
တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေအာင္ အာမခံေပးျခင္း၊

အပုိဒ္ (၂၄) ကေလးတိုင္းကို ေမြးစာရင္းရရွိခြင့္အပါအ၀င္ တန္းတူဆက္ဆံခြင့္၊

အပုိဒ္ (၂၅) ႏိုင္ငံသားတိုင္းမဲေပးခြင့္၊ အခ်ိန္မွန္မွန္က်င္းပၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ 
ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လွိဳ႔၀ွက္မဲဆႏၵစနစ္ျဖင့္ လူတိုင္းမဲေပးႏိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အမ်ားဆိုင္ရာရံုးမ်ားအား အမ်ားႏွင့္တန္းတူ လက္လွမ္းမီီွႏိုင္ေစျခင္း။

အပိုဒ္ (၂၆) လူတိုင္း တရားဥပေဒေရွ႔ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ရမည္၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမွန္သမွ်ကို 
ထိေရာက္ေသာ တန္းတူ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား အာမခံေပးျခင္း၊

အပိုဒ္ (၂၇) တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားအလုိက္ လူနည္းစုမ်ား၏ 
ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အျခားအုပ္စု၀င္မ်ားရွိေနေသာရပ္ရြာအတြင္း 
မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးွႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔ကို က်င့္သံုးခြင့္ရရွိေစျခင္း၊

အခန္း (၄) လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကို ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း၊

အပုိဒ္ (၂၈) မွ (၄၅) တို႔တြင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီထူေထာင္မႈကို 
ေဖာ္ျပထားၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခန္း (၅) အေထြေထြဆိုင္ရာ အပိုဒ္မ်ား

အပိုဒ္ (၄၆) ႏွင့္ (၄၇)တို႔တြင္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ကိုေလးစားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား၊ လူတိုင္း 
သဘာ၀၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရရွိခံစားခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ 
ေမြးရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခန္း (၆) စာခ်ဴပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာအဆင့္မ်ား 

အပိုဒ္ (၄၈) မွ (၅၃)တို႔တြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ စာခ်ဴပ္အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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၅

အေၾကာင္းအရာႏွင့္    အေျခအေနတို႔    ကဲြျပားေကာင္းကဲြျပားႏိုင္ေသာ္လဲ    ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ္ႏိုင္
ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်ိဳ႔ေသာအပိုဒ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ရွင္းလင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို့ရွင္းျပခ်က္သည္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္စိတ္၀င္စား 
သည့္ႏုိင္ငံမ်ိဳ းအတြက္ စိတ္၀င္စားေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ထုိစာခ်ဳပ္အပုိဒ္မ်ားႏွွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစင္တာက ပါ၀င္သတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတို႔၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အပိုဒ္(၁) : လူထု၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္
(၁) လူတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခြင့္အေရး၏အယူအဆအရ လူသားတို႔သည္ 
၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာရရွိခြင့္ရွိသည္။

(၂) လူတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ သဘာ၀ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အစဲြကင္းကင္။ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ေစမႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မည္သူတဦးတေယာက္၏ကိုယ္ပိုင္
ဘ၀ကိုမွ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းမရွိေစရ။

(၃) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရရွိေသးေသာနယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ လက္ရွိစာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ရရွိက်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ အားေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ႏွင့္အညီ 
ထိုအခြင့္အေရးကို ေလးစားရမည္။

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္တြင္ အပိုဒ္ (၁) တပိုဒ္ထဲတြင္သာ
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအခြင့္အေရးပါ၀င္သည္။ ျပည္သူ (people) အခြင့္အေရးဟု အပိုဒ္ (၁) 
တြင္သာေဖာ္ျပထားၿပီး က်န္အပိုဒ္မ်ားတြင္ လူတဦးခ်င္းအခြင့္အေရး (Individual rights) ဟု 
ညြန္းဆုိထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အပုိဒ္ (၁) တြင္ ညြန္းဆုိထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ
ကိုလိုနီအျဖစ္သိမ္းဆည္းခံရေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို အဓိကဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 
မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အႀကံဳး၀င္တတ္ေလ့ရွိသည္။ 

ယခုအပိုဒ္ (၁) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက အထူးစိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိၾကေသာ္လဲ 
ထိုအပိုဒ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေကာ္မတီအဆင့္တြင္ 
တင္ျပေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး မရွိသေလာက္ရွားပါးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးစုေရးရာကိစၥအျဖစ္သတ္မွတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေတာ့မွသာ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ  ထပ္မံေဆြးေႏြးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အပိုဒ္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

အပိုဒ္ (၁)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ထိုအပိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တင္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက ေကာ္မတီ၏ တဦးခ်င္းဆက္သြယ္တိုင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္၍မရပါ။ တဦးခ်င္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ိဳးအျဖစ္သာ 
ကိုင္တြယ္ေလ့ရွိပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနႏွင့္ အပိုဒ္ (၁) ေအာက္တြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည့္ 
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ခဲြထြက္ျခင္း၊ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ မူရင္းဌာေနျပည္သူမ်ား၏ 
လြတ္လပ္၍၊ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပါအ၀င္ ၎တုိ႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
မူရင္းဌာေနျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ပါ၀င္မႈ၊

အပိုဒ္ (၂) ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေ
အာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံေပးျခင္းႏွင့္ ကုစားေပးမႈမ်ားကို 
လက္လွမ္းမွီမႈ
(၁) စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ယခုစာခ်ဳပ္တြင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာအခြင့္အေရးအားလံုးကို မိမိ 
တိုင္းျပည္နယ္နမိတ္ႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ဧရိယာအတြင္းရွိ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမဆို 
ေလးစားေပးရန္ႏွင့္ လူတိုင္းရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ လူမ်ိဳးစု၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ 
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားအယူအဆ၊ လူမ်ိဳးျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈဇစ္ျမစ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ 
အျခားအဆင့္အတန္းမေရြး မခဲြဲျခားရ။

(၂) အကယ္၍ လက္ရွိတည္ရွိဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အျခားေသာလုပ္နည္းလမ္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးထားျခင္း 
မရွိေသးပါက စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ၏ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိစာခ်ဴပ္ပါ 
အပိုဒ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ထိုဥပေဒမ်ား သို႔မဟုုတ္ တျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးကာ စာခ်ဳ
ပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကိုသက္ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

(၃) လက္ရွိစာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 

(က) စာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာသူမ်ားကို 
ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားရရွိေအာင္ ေသခ်ာေစရမည္။ ထိုသို႔က်ဳးလြန္သူသည္ တာ၀န္၀တၱရားတခုကို 
ထမ္းေဆာင္စဥ္က်ဴးလြန္ပါက က်ဴးလြန္မႈပိုေျမာက္သည္။

(ခ) ကုစားမႈလိုအပ္ေသာသူတေယာက္က ေတာင္းခံလာသည့္အခါ ထိုေတာင္းခံမႈကို အရည္အခ်
င္းျပည့္၀ၿပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မ်ားက သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစနစ္ကထူေထာင္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအာဏာပုိင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးၿပီး 
တရားေရးဆိုင္ရာကုစားေပးမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာ္ေပးရမည္။

(င) တာ၀န္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကလဲ ထိုကုစားေပးမႈမ်ားကို တာ၀န္အရ ထမ္းေဆာင္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၂) အပိုဒ္ခဲြ (၁) တြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရဟုေဖာ္ျပထားရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ား
ကိုကာကြယ္ေပးရမည္ဆိုသည့္အျပင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကိုပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္အစိုးရႏိုင္္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု 
ဆိုထားသည္။ အပုိဒ္ (၂၅)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္
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ထားသည့္ လူတစု သို႔မဟုတ္ လူဦးေရတစံုတရာအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ိဳးမွ
လဲြ၍ က်န္ေသာစာခ်ဳပ္ပါအပိုိဒ္မ်ားကုိ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏို္င္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္နယ္ေျမႏွင့္အာဏာ 
သက္ေရာက္ရာနယ္ေျမအတြင္း လူမ်ိဳးျဖစ္မႈ၊ ႏိုင္ငံမဲ့မႈ၊ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ ဒုကၡသည္၊ 
ေရြ႔ေျပာင္းလုပ္သားမေရြး လူတဦးခ်င္းတိုင္း ေလးစားရရွိခံစားခြင့္ရွိေအာင္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္၏။

ေကာ္မတီက လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ “ခဲြဲျခားဆက္ဆံမႈ”ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္တြင္ 
“လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
အျခားေသာအယူအဆမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူမႈဇစ္ျမစ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေမြးဖြားမႈႏွင့္အျခားအ
ဆင့္အတန္းတို႔အေပၚအေျခခံၿပီး ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ သီးသန္႔ခဲြျခားျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဦးစားေပးျခင္းတို႔အျပင္  အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈမ်ားအားလံုးကုိ တန္းတူရရွိ၊ အသိအမွတ္ျပဳ၊ 
ခံစား၊ က်င့္သံုးျခင္းတို႔အေပၚ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ား ရွိေစျခင္း” ဟု 
အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။9

အပုိဒ္(၂) အပိုဒ္ ခဲြ(၂) တြင္ စာခ်ဳပ္အဖြဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးသည္  စာခ်ဳပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္္ႏွင့္ 
ျပည့္ျပည့္၀၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ လိုအပ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီသည္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ထိုးထားခ်က္မ်ား 
သို႔မဟုတ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားရွိပါက ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္တို႕ကို 
အၿမဲတိုက္တြန္းႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ စာခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစေရး၊ 
ထံုးထမ္းစဥ္လာဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစေရး၊ 
ပဲရစ္မူ၀ါဒႏွင့္ညီေသာ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ထူေထာင္လည္ပတ္ေစျခင္းႏွင့္ 
တရားစီရင္မႈလြတ္လပ္ေစျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

အပိုဒ္ (၂) ႏွင့္ (၃) တို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက ထိေရာက္ေသာကုစားမႈကို လူတိုင္းရရွိခံစားႏိိုင္ေရးကုိ အာမခံထားသည္။ 
ထိုအပိုဒ္သည္ အပိုဒ္ (၁၄) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဆိုသည့္ အာမခံေပးခ်က္ႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္ေနသည္။ စာခ်ဳပ္၏ 
ပထမ ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံသည္  
ယခုစာပုိဒ္ပါ တဦးခ်င္းတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မတီက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည္ဆုိေသာအခ်က္ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည္။ ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကုစားမႈမ်ားရရိွခံစားခြင့္ရိွေသာအခြင့္အေရးမ်ဳိးသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ပင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ 
မရေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။ 

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အပိုဒ္ (၂) ေအာက္တြင္ 
(တခါတရံ အျခားေသာအပိုဒ္မ်ားေအာက္တြင္လည္း) လာေရာက္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ- 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းခ်စ္သူမ်ား၊  လိင္တူလိင္ကဲြခ်စ္သူမ်ား၊ 
လိင္စိတ္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးပါသူမ်ားအေပၚ ခဲြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ 
⁹ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္အမွတ္ (၁၈) (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.1)), § 6: http://ccprcen-
tre.org/ccpr-general-comments အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္

http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လူနည္းစုမ်ား၊ မူရင္းဌာေန လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမရွိေသာ 
ေရႊႊေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မိဘမေပၚဘဲ ေမြးသည့္ကေလးမ်ား၊  မတည္မၿငိမ္ 
ဖစ္ပြားေနသည့္ကာလအတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္လာတတ္သည္။

အပိုဒ္ (၄)  ျခြင္းခ်က္ထားခြင့္ျပဳျခင္း
(၁) တိုင္းျပည္အတြင္းအေရးေပၚအေျခအေနတခုႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရၿပီဆိုလွ်င္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယခုစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္တာ၀န္၀တၱရားတခ်ိဳ႔
ကို လက္ရွိိအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါက ကန္႔သတ္ေကာင္း 
ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ကန္႔သတ္မႈသည္ တျခားေသာႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ရွိေသာ 
တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ကဲြလဲြမႈမရွိေစရန္လိုအပ္ၿ႔ပီး  ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ 
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လူမႈဇစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခဲြျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရ။

(၂) အပိုဒ္ (၆)၊ (၇)၊ (၈ အပိုဒ္ခဲြ ၁-၂)၊ (၁၁)၊ (၁၅)၊ (၁၆)၊(၁၈) တို႔ကို ျခြင္းခ်က္ထားပိတ္ပင္တားဆီး၍မရ။

(၃) ထိုသို႔အပိုဒ္မ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္ထားကန္႔သတ္မည့္  စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံသည္ ထိုိသို႔ျခြင္းခ်က္ထား 
ကန္႔သတ္မည့္အပိုဒ္ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွတဆင့္ အျခားစာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအား အျမန္ဆံုးအသိေပးမည္။  ထိုသို႔အသိေပးရာတြင္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို 
ျခြင္းခ်က္ထားပိတ္ပင္သည္၊ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ပိတ္ပင္သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ရမည္။ 
ေနာက္ပိုင္းဆက္သြယ္မႈတြင္ ထိုသို႔ျခြင္းခ်က္ထားပိတ္ပင္မႈကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္ဆို
သည့္အခ်က္မ်ားလဲ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။

အပုိဒ္ (၄) တြင္မည္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားက မည္သည့္အပုိဒ္မ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္ထားကန္႔သတ္၍ရေၾကာင္းကုိ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။10 စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ျခြင္းခ်က္ထားကန္႔သတ္မည္ဆိုပါက ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မလဲြမေရွာင္သာလုပ္ေဆာင္ရျ 
ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယာယီအေနျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ဖို႔        အေျခအေနအရမျဖစ္မေနလုပ္ကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း
က်ိဴးေၾကာင္းခိုင္လံုဖို႔ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပိုဒ္ (၄) အပိုဒ္ခဲြ (၂) တြင္ေဖာ္ျပထား
သည့္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ျခြင္းခ်က္ထားပိတ္ပင္၍မရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။11

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္ျပဌာန္းလုိက္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသည္ အပိုဒ္ (၄) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆက္တဲြေမးခြန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ထပ္မံေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။ 
အကယ္၍  အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတခုကိုုျပဌာန္းၿပီး ထိုဥပေဒသည္ ျခြင္း
ခ်က္ထားကန္႔သတ္၍မရေသာအပိုဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါက သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 

10 အပိုဒ္ (၄) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ (၂၉ ကိုေလ့လာပါ။ 
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
11 ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကို ထုတ္ျပန္ၿပီး မည္သည့္အေျခအေနထုတ္ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္းနားလည္မႈွရီွေစေၾကာင္းကို သိရွိလိုပါကလူ႔အ
ခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ေျပာဆိုခ်က္ (၂၉) တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။
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အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သံုးမႈတြင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိလာပါက ထိုအၾကမ္းးဖက္ဥပေဒႏွင့္ အပိုဒ္(၄) တို႔သည္ 
မၾကာခဏဆိုသလိုဆက္စပ္လာတတ္သည္။ 

အပိုဒ္ (၄) တြင္ အတိအက်မေဖာ္ျပထားေသာ္လဲ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
ျခြင္းခ်က္ထားကန္႔သတ္၍မရဟု သတ္မွတ္ထားေသာအျခားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားလဲ 
ရွိပါေသးသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားမွာ အပိုဒ္ (၂ ခဲြ ၃) ပါ တရားစီရင္မႈမ်ားႏွင့္အျခားေသာ 
ကုစားမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီျခင္း၊ အပိုဒ္ (၉) ပါ ဓားစာခံအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ 
ျပန္ေပးဆဲြျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ထိမ္းသိမ္းထားျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊  အပိုဒ္ 
(၁၀) ပါ လူသားဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီဆက္ဆံျခင္း၊ အပိုဒ္ (၁၂)ပါ 
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူအင္အားကို အတင္းအၾကပ္ျပန္လဲြႊေျပာင္းေပးျခင္း၊ အပုိဒ္ (၁၄)ႏွင့္ 
(၁၅)ပါ တရားေရးဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အာမခံေပးမႈ၊ အပုိဒ္ (၂၀) ပါ စစ္ပဲြလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ 
လူမ်ိဳးေရး၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာေအာင္  ၀ါဒျဖန္႔ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ အပိုဒ ္
(၂၇) ပါ လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားအားကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္လုပ္ငန္း
စဥ္ေအာက္တြင္ ထားရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၀ါဒႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿခင္း၊ 
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအား အေရးေပၚ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ အေရးေပၚ 
အေျခအေနေၾကညာျခင္း၊ ျခြင္းခ်က္ထားကန္႔သတ္ က်င့္သံုးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ (၁၄) တရားဥပေဒေရွ႔၊ တရားရံုးမ်ားေရွ႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာ 
တရားစီရင္မႈ
(၁) လူတိုင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ တရားရံုးမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ရမည္။ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ 
စြပ္္စဲြခံထားရသည့့္တိုင္ေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ လြတ္လပ္ၿပီး ခဲြျခားမ်က္ႏွာလိုက္မႈမရွိသည့္ 
ဥပေဒအရထူေထာင္ထားေသာ တရားစီရင္မႈ၏ေရွ႔တြင္ လူတိုင္းသည္  မွ်တစြာႏွင့္ လူအမ်ားၾကားနာႏိုင္ေသာ 
စီရင္ခ်က္ထြက္ဆုိပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူၾကားနာမႈသည္  ျပည္သူလူထုစာရိတၱ၊ 
လံုၿခံဳေရး၊ တညိၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဒီမိုကေ၇ေစီလူ႔ေဘာင္အတြင္းရွိ အမ်ိဳသားလံုၿခံဳေရးတို႔ကို 
ထိပါးႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ိဳးရွိပါက ၎တုိ႔ကုိ လုံး၀ျဖစ္ေစ အစိတ္အပိုင္းလုိက္ျဖစ္ေစ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ 
ပုဂၢလိကဘ၀မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ၏စိတ္၀င္စားမႈက 
တရားဥပေဒအေပၚအက်ိဳးစီးပြားခ်င္း သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး အစဲြမ်ားရွိလာေစႏိုင္သည့္အတြက္ 
အထူးကန္႔သတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အသက္မျပည့္ေသး
သည့္ကေလးငယ္မ်ားပါ၀င္ေနသည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အသက္မျပည့္သူမ်ားအက်ိုးစီးပြားအတြက္ 
လုိအပ္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

(၂) ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္စြပ္စဲြခံရေသာသူတိုင္းသည္ တရားဥပေဒအရအျပစ္ရွိသည္ဟု ခိုင္လံုစြာမစီရင္မခ်င္း အျပစ္
မရွိေၾကာင္းခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

(၃) ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္စီရင္သည့္အခါတြင္ပင္ ထိုသူသည္ အနိမ့္ဆံုးအေျခအထားမ်ိဳးျဖင့္ (က) 
သူ႔အေပၚခ်မွတ္သည့္အျပစ္ဒဏ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ခ်မွတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည့္ကဲ့သို႔ခ်မွတ္ေၾကာင္းကို 
သူနားလည္သေဘာေပါက္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ အျမန္ဆံုး အေသးစိတ္ သိရွိခြင့္ရွိသည္။

(ခ) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ရန္ အယူခံ၀င္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိမိကုိယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေရွ႔ေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏို္င္သည္။

(ဂ) ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိဘဲ တရားရင္ဆိုင္ျခင္း

(ဃ) ထိုသူ၏ မ်က္ေမွာက္ေရွ႔တြင္သာ တရားစစ္ေဆးစီရင္ျခင္း၊ သူကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
တရားေရးဆိုင္ရာအကူအညီႏွင့္ လူပုဂၢိုလ္ထံမွတဆင့္ အကာအကြယ္ရယူျခင္း၊ သူ႔ကိုေပးအပ္ထားသည့္ 
တရားဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေစျခင္း၊ ထိုသူတြင္လံုေလာက္ေသာေငြေၾကးမရိွပါက တရားေရးစနစ္က 
က်ခံေပးျခင္း၊

(င) ထိုသူဖက္ကထြက္ဆိုမည့္္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အလားတူပင္ထိုသူအားဆန္႔
က်င္ေျပာဆိုမည့္မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို ထိုအေျခအေနအတိုင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

(စ) အကယ္၍ တရားခြင္တြင္သံုးေသာ ဘာသာစကားကို ထိုသူနားမလည္ပါက သို႔မဟုတ္ မေျပာဆိုႏိုင္ပါက 
ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့၀န္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

(ဆ) အတင္းအၾကပ္ ၀န္ခံထြက္ဆုိခိုင္းမႈ မလုပ္ျခင္း၊

(၄) အသက္မျပည့္ေသာကေလးသူငယ္မ်ားအမႈမ်ိဳးုျဖစ္ပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ၎တို႔၏အသက္ႏွင့္ 
၎တို႔ျပန္လည္နာလံထႏို္င္ေစမည္ျဖစ္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရမည္။

(၅) အျပစ္စီရင္ၿပီးေသာသူတုိင္းသည္ စီရင္ခ်က္ကို အယူခံ၀င္ခြင့္ရွိၿပီး 
ထိုတရားရံုးထက ္တဆင့္ျမင့္ေသာတရားရံုးက စီရင္ခ်က္ကို တရားဥပေဒအရ ျပန္လည္သံုးသပ္ခြင့္ရွိသည္။

(၆) အကယ္၍လူတဦးဦးကို ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းထပ္ေတြ႔ေသာအခ်က္မ်ားက ထိုအမႈကို ထိုသူက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
တရားဥပေဒ၏ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့လွ်င္ 
ထိုသို႔ခံစားရေသာသူတေယာက္သည္ ထိုသို႔လဲြမွားစြာအျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္အတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ 
နစ္နာေၾကးမႈမ်ားကို ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္က အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို့ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္
ကို အမ်ားသိေအာင္သက္ေသျပႏိုင္ရမည္။

(၇) ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ ထိုသူ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အမႈမွ 
ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ထင္ရွားသည့္အမႈတခုထည္းအတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ ဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေနာက္တႀကိမ္ တရားစဲြဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးျခင္းမလုပ္ႏိုင္၊ 

အပိုဒ္ (၁၄ ခဲြ ၁) တြင္ တရားရံုးႏွင့္တရားခြင္တို႔ေရွ႔တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေၾကာင္း 
ေယဘူယ်ဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္လူတုိင္းသည္  လုပ္ပိုင္စြမ္းရွိၿပီး၊ လြတ္လပ္သည့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ 
တရားဥပေဒႏွင့္အညီဖဲြ႔စည္းထားသည့္ မွ်တၿပီး လူအမ်ားၾကားနာႏိုင္ေသာတရားရံုးမ်ားကို 
ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အာမခံထားသည္။ မိမိိတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို 
ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္စြပ္စဲြခံပါက ျပန္လည္အမႈစဲြဆိုႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထို႔ျပင္ အမ်ားၾကားနာႏိုင္ေသာတရားရံုးမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက သတင္းမီဒီယာႏွင့္ လူထုကို 
ပိတ္ပင္ႏိုင္ေၾကာင္း အထူးကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုဒ္ (၁၄-ခဲြ ၂-၅)တြင္ ရာဇ၀
တ္မႈအျဖစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စဲြခံရပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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အပိုဒ္ခဲြ (၆)တြင္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဥေဒေၾကာင္းအရ ကေမာက္ကမျဖစ္မႈေၾကာ
င့္မွားယြင္းမႈမ်ားရွိပါက နစ္နာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရရွိပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလဲ ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုဒ္ခဲြ 
(၇)တြင္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ၿပီးျဖစ္ေသာအမႈမ်ိဳးျဖင့္ 
ေနာက္တႀကိမ္စဲြဆိုခံ၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။12

တရားရံုးမ်ားေရွ႔တြင္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရိွမႈသည္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား
သက္သက္အတြက္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာနယ္နမိတ္အတြင္းတြင္ရွိေသာသူအားလံုးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ၿပီး ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ တန္းတူလက္လွမ္းမွီမႈရရွိျခင္းႏွင့္  ဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔လဲ 
ပါ၀င္သည္။ အပိုဒ္ (၁၄) တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ တရားေရးဆိုင္ရာယႏၱယား 
အထူးသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ယႏၱယားရွိရမည္ဆိုထားသည္။ ေကာ္မတီ၏ 
ေယဘူယ်သံုးသပ္ခ်က္အမွတ္ (၃၂)၏ အပိုဒ္ခဲြ (၂၂-၂၄) တြင္  စစ္ခံုရံုးမ်ားႏွင့္ အထူးခံုရံုးမ်ား၊ 
ထံုးထမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာေရးတရားရံုးမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။ တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေပးေဆာင္ရန္အခေၾကးေငြမတတ္ႏိုင္သူကို အခမဲ့ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားေထာက္
ပ့ံေပးရန္ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကုိ အားေပးတိုက္တြန္းသည္။ အလားတူအျဖစ္မ်ားကို 
အလားတူလုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသင့္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အေျခခံက်သည့္အတြက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသည္ အပိုဒ္ (၁၄)တြင္ အာမခံေပးသည့္အခ်က္မ်ားကို 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကပါ လိုက္နာေလးစားရန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ အပိုဒ္ (၁၄) 
တြင္ပါ၀င္သည့္ ျခြင္းခ်က္ထားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ က်င့္သံုးရာတြင္ အမွန္တကယ္
လိုအပ္မွသာလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း အထူးၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ယခုအပိုဒ္တြင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းေစာင့္ၾကပ္လုပ္ေဆာ
င္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ၊ တရား
စီရင္ေရးဆိုင္ရာအဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
လူထုႏွင့္ဆိုင္သည့္ဌာနမ်ား၏ ပြင့္လင္းပြင့္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တရားစီရင္ေရးယႏၱယားတြင္  
အကတိလိုက္စားမႈ၊ တရားစီရင္ေရးယႏၱယားေရးအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားရရွိေစျခင္း၊ 
တရားရံုးမ်ားတြင္ ဘာသာျပန္မ်ား ရရွိေစျခင္း၊ ေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္ အသံဖမ္းစက္ကိရိယာမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ၊ 
၀န္ခံမႈအေပၚအေျခခံၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မႈ၊ ထိမ္းသိမ္းထားရွိမႈၾကာခ်ိန္ႏွင့္ တရားရံုးေရွ႔မေရာက္္မွီၾကာ

ျမင့္ခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

အပိုဒ္ (၁၈) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ၊ ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္
(၁) လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ 
ထိုသူ၏ ေရြးခ်ယ္ခ်က္အရ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈတခုကို လြတ္လပ္စြာ ရရွိေရး သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးတို႔ပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုယံုၾကည္မႈကို လူတဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အမ်ားလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ 
လက္တဲြပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကေနရာတြင္ျဖစ္ေစ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊ စီရင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်င့္သံုးႏွင့္ ပို႔ခ်ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ 
12 အပိုဒ္ (၁၄) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္ (၃၂) ကိုေလ့လာပါ။ 
(CCPR/C/GC/32): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္

http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

(၂) မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ သူလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ 
ယံုၾကည္မႈတခုမွ တျခားတခုစီသို႔ ကူးေျပာင္းေအာင္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္အၾကပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ 

(၃) ဘာသာတခု သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈတခုကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္္းသည္ ဥပေဒက 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရး၊ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
အက်င့္သီလႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကိုိကာကြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ရမည္။

(၄) စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိဘအုပ္ထိမ္းသူမ်ား၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ 
ဘာသာေရးႏွင့္အက်င့္သီလပိုင္းပညာေရးတို႔တြင္ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေလးစားသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးႏွင့္
အက်င့္သီလပိုင္းပညာေရးတုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္တုိ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာေစရမည္။

အပိုဒ္ (၁၈)တြင္  လူတဦးတေယာက္တိုင္းသည္ ေတြးေခၚခြင့္၊ ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ခြင့္မ်ားကို 
က်င့္သံုးခြင့္၊ မက်င့္သံုးခြင့္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေပးထားသည္။13 ထို႔ေၾကာင့္ 
အပိုဒ္ (၁၈) ေအာက္တြင္ကာကြယ္ေပးထားသည့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ ဘာသာကိုးကြယ္ခြင့္၊ 
ဘာသာမဲ့ျဖစ္ခြင့္၊ မကိုးကြယ္ခြင့္္ႏွင့္ မည္သည့္ဘာသာကိုကိုးကြယ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္မေျပာပိုင္
ခြင့္လဲရွိသည္။ မိမိ၏ ဘာသာတရားႏွင့္ယံုၾကည္မႈကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ထိုသူကို 
ဖယ္ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။

အပိုဒ္ (၁၈) တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခြင့္တိုအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္လံုး၀မရွိပါ။ 
ထို႔အတူ လူတေယာက္က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ 
ယုံၾကည္မႈသက္၀င္ယုံၾကည္မႈအေပၚတြင္လဲ ကန္႔သတ္ခ်က္လုံး၀မရွိပါ။ အပိုဒ္ (၁၈) တြင္ေဖာ္ျပထားသလုိ 
မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာတရား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈတရပ္ကို အေျခအေနတခုခုအရ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္  ကန္႔သတ္ေကာင္းကန္႔သတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနမ်ိဳးသည္ အပိုဒ္ 
(၁၈ ခဲြ ၃) ႏွင့္ အပိုဒ္ (၂၀) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းသာျဖစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ ဘာသာေရး
ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားသည္ အပိုဒ္ (၁၈ ခဲြ ၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အေျခအေန 
အတိုင္းမဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ ယခုအပိုဒ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္မျဖစ္ရပါ။ 

ေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူအမ်ားစုကိုးကြယ္
သည့္ဘာသာအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔သည္ အျခားေသာလူနည္းစုဘာသာေရးမ်ားအေပၚ 
သို႔မဟုတ္ ထုိဘာသာအေပၚ မကိုးကြယ္သူမ်ားအေပၚ ခဲြျခားျခင္းမျဖစ္ေစေအာင္ 
သတိထားလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဘာသာေရးလူနည္းစု၀င္မ်ား၏အခြင့္အေရးကို 
အပိုဒ္ (၂၇) ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေပးထားသည္ကို သတိျပဳပါ။

တခ်ိန္ထဲမွာပင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ၊ ယံုၾကည္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္သည္ စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ 
တျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ေစာ္ကားရန္အေၾကာင္းျပလုပ္ေဆာင္၍မရေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ထိရွ
လြယ္ေသာလူအုပ္စု၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားကို 
ေစာ္ကားမရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။

13 အပိုဒ္ (၁၈) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ (၂၂) ကိုေလ့လာပါ။ 
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.4): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
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စာခ်ဳပ္ေကာ္မတီဖက္ကလဲ စစ္မႈမထမ္းမေနရအမိန္႔ကို သီလအားျဖင့္ျငင္းဆိုျခင္းအား အပိုဒ္ 
(၁၈) ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးအယူအဆ၊ 
ယံုၾကည္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ လူအမ်ားေသေက်ေစသည့္လက္နက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏို္င္သည္ဟု ဆိုထားသည္။   

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လုပ္ေ
ဆာင္ေနရသည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ဘာသာေရးကို တျခားဘာသာမ်ားကို 
မွတ္ပံုတင္ခြင့္မျပဳဘဲ ဘာသာတခုကိုသာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္သတ္မွတ္
ခင္း၊ ဘာသာေရးဆုေတာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဘာသာေရးကူးေျပာင္းမႈကို 
အာမခံခ်က္ေပးျခင္း၊ ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ဘာသာေရးစာမ်ားသင္ယူရန္အပါအ၀င္အမ်ားျပည္သူအတြက္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ (၁၉) လြတ္လပ္စြာ ေတြးးေခၚယူဆပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္
(၁) လူတိုင္း မည္သည့္စြတ္ဖက္မႈမ်ားမရွိလဲ ေတြးေခၚယူဆပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(၂) လူတုိင္းလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိသည္။ သတင္းမ်ား၊ အယူအဆမ်ိဳးစံုကို ႏူတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ 
စာျဖင့္ေရးသား၍ ျဖစ္ေစ၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀၍ျဖစ္ေစ ၊ အႏုပညာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတို႔မွတဆင့္ နယ္စည္းမျခား 
ရွာေဖြပိုင္ခြင့္၊ လက္ခံပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္လႊင့္ပိုင္ခြင္ရွိသည္။ 

(၃) စာပိုဒ္ (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးရာတြင္ အထူးတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားျဖင့္ 
က်င့္သံုးရမည္။ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိတတ္ေသာ္လည္္း ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈွႏွင့္ 
လိုအပ္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရမည္။

(က) တျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရန္အလို႔ငွာ၊

(ခ) ႏို္င္ငံေတာ္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လူထုစာရိတၱ၊စည္းကမ္းကုိထိမ္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ လူထုက်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ 
စာရိတၱကို ကာကြယ္ရန္၊

အပိုဒ္ (၁၉ ခဲြ ၁)သည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယူဆပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးထားသည္။ 
မည့္သည့္ျခြင္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မွမရွိဟုဆိုထားသည္။14 လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚယူဆပိုင္ခြ
င့္တြင္ အေတြးအေခၚမ်ားေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အယူအဆကို တဦးတေယာက္၏ အယူအဆကို 
မထုတ္ေဖာ္၊ မတင္ျပခြင့္လဲပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ အယူအဆမ်ားကိုဆုတ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္၊ မဆုတ္ကိုင္ 
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကပ္ကိုင္ျခင္းတစံုတရာမွမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ 
ယခုစာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးတခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္တင္ျပျခင္း၊ 
အားေပးေထာက္ခံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူတဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေအာင္မျပဳရဟုဆုိထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အပိုဒ္ 
(၁၉ ခဲြ ၁)အပိုဒ္ကို ျခြင္းခ်က္ထား လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဆိုပါက စာခ်ဳပ္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ မထိခိုက္ေစရေအာင္ သတိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ပင္ ျခြင္းခ်က္ထားက်င့္သံုးခြင့္မရွိေစရပါ။

14 အပိုဒ္ ၁၉) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ (၃၄) ကိုေလ့လာပါ။ 
(CCPR/C/GC/34): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments 

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္

http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

အပိုဒ္ (၁၉ ခဲြ ၂) တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈကို ရွင္းျပထားရာတြင္ 
သတင္းမ်ားရရွိခြင့္ကိုပါ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုသတင္းမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးအရ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ အျမင္အယူအဆတခုခုႏွင့္ လူထုေရးရာတခုခုအေပၚ ထင္ဟပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ 
လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သတင္းတင္ျပမႈမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာဆုိင္ရာတင္ဆက္မႈမ်ား၊ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေဟာေျပာမႈမ်ား
ပါ၀င္ပါသည္။ တခ်ိဳ႔ေသာအပိုဒ္တြင္ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ကို အေျခအေနတခုခုတြင္ 
ကန္႔သတ္ေကာင္းကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း အပိုဒ္ (၁၉ ခဲြ ၃) ႏွင့္ (၂၀) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အပုိဒ္ (၁၉ ခဲြ၂)တြင္ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကို ျခြင္းခ်က္ထားျခင္းကို လက္ခံေကာင္း 
လက္ခံႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အပိုဒ္တပိုဒ္လုံးကုိ ျခြင္းခ်က္ထားလက္မွတ္ထုိးျခင္းမ်ိဳးမွာ စာခ်ဳပ္၏ 
ဦးတည္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ မကိုက္ညီလွေပ။ 

အပိုဒ္ (၁၉ ခဲြ ၃) သည္ အပိုဒ္ (၁၉) တြင္အာမခံေပးထားသည့္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို 
မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကန္႔သတ္ႏို္င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထိသုို႔ကန္႔သတ္ႏုငိသ္ည့အ္ေၾကာင္း အခ်က္္မ်ားကိ ုဥပေဒထဲတြင ္တိတတိကိ်က်ေဖာ္ျပထားရမည။္  
အပိုဒ္ခဲြ (၃) ေနာက္ထပ္အပိုဒ္ခဲြ (က)ႏွင့္(ခ)တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္မွသာ 
က်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း တင္းၾကပ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္သေလာက္သာ
က်င့္သံုးမႈမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ အပိုဒ္ (၁၉ ခဲြ ၃) တြင္မေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို 
ကန္႔သတ္ခြင့္လံုး၀ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူပင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ႀကိဳတင္ေရးသားထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
သည္ဟုေရးသားထားသည့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လဲ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈရွိေနရမည္။ 
ရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ တျခားထံုးထမ္းစဥ္လာဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ 
ယခုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။

အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈက်င့္ထုံးမ်ားအား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္း၊ တားျမစ္ထားသည့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ေျပာဆိုျခင္းတို႔အေပၚ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိေနျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ အြန္လိုင္းႏွင့္ 
ေအာ့ဖ္လိုင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔မွာလဲ အပိုဒ္ (၁၉) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေခ်၊

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္သံုးသပ္ေနရေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္္ျခင္း၊ ဆင္ဆာထားရွိျခင္းႏွင့္ 
ကိုယ္တိုင္ဆင္ဆာထားရွိျခင္း၊ အစိုးရအေပၚထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ 
အပိုဒ္ (၁၉)တြင္အာမခံေပးထားသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ 
လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးအေျခခံသည့္အမုန္းတရားမ်ားလႈံ႔ေဆာ္ေသာဥပေဒမ်ားအား အသံုးခ်ျခင္း၊ 
အင္တာနက္ကို လက္လွမ္းမွီေစျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ျခင္း၊ အစိုးရက ထိမ္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
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အပိုဒ္ (၂၁) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ဒီမိုကေရစီလူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး စာရိတၱႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ကာကြယ္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီျပဌာန္းလုပ္ေဆာင္သည္မွလဲြ၍ 
မည္သည္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ မလုပ္ေဆာင္ရ။

အပိုဒ္ (၂၁) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးထားသည္။ ထိုကာကြယ္ေပးမႈတြင္  
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ က်င္းပျခင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ကာကြယ္ထားေပးၿပီး ပါ၀င္ခြင့္ကို 
ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယခုအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အပိုဒ္၏ 
ဒုတိယပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္၍ ရသည္။  
စုေ၀းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခားေသာအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေနေသာ္လဲ အစိုးရက အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္
အာမခံေပးသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ထိမ္း
သိမ္းက်င့္သံုးခြင့္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ အစိုးရ၏တာ၀န္မ်ားထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈကို
အၾကမ္းဖက္သည့္ပံုံစံအျဖစ္မကူးေျပာင္းသြားေအာင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢလိကပိုင္တပ္မ်ားက အင္အားသုံးတိုက္ခိုက္ၿပီး လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ေပးရမည္။ 
ႏို္င္ငံ၏ နယ္နမိတ္အတြင္းတရား၀င္ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကိုလဲ ကာကြယ္ေပးရမည္။

အပိုဒ္ (၂၁) တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စုေ၀းမႈ”ကိုသာ ကာကြယ္ေပးမည္ဟုဆိုထားသည္။ 
စုေ၀းမႈကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေသာအေျခ
အေနမ်ိဳးကို ညြန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ စုေ၀းရာတြင္လက္နက္မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကပါက 
ထိုလက္နက္မ်ားကို မသံုးစဲြသည့္တိုင္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈဟုဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ 
က်င္းပသူမ်ား၏ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာသတင္းစကားမ်ား ဥပမာ- အမုန္းတရားလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက 
အပိုဒ္(၂၁)၊ (၁၉) (၂)) တို႔အရ စီစဥ္သူမ်ားပါ ကန္႔သတ္ခံရတတ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္အိမ္မ်ားတြင္က်င္းပသည့္ ပုဂၢလိကအစည္းအေ၀းမ်ားကို ယခုအပိုဒ္တြင္ 
ကာကြယ္မထားေပးပါ။ ယခုအပိုဒ္တြင္ကာကြယ္ထားေပးသည့္ “စုေ၀းမႈ”ဆိုသည္မွာ 
အေၾကာင္းတရားေနာက္ခံႏွင့္ အေျခအေနအေပၚအေျခခံၿပီး အမႈတခုခ်င္းစီကို 
ဆံုးျဖတ္ရေသာအမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက
ဆက္လက္သံုးသပ္ေနရေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စုေ၀းမႈကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္းမခံရေသာစုေ၀းမႈမ်ားႏွင့္ ခြင့္မျပဳသင့္သည့္အေၾကာင္းမ်ားအေပၚ 
ေက်နပ္ခ်က္၊ အစည္းအေ၀းသည္တရား၀င္ျဖစ္မျဖစ္ အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးကို 
ထိခိုက္မႈရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရသည့္ စံခ်ိန္စံညြန္း၊ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ 
ႏိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ လူတိုင္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကိုအာမခံေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ 
စုေ၀းမႈမ်ားကို လူစုခဲြရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အင္အားကိုလုိအပ္သည္ထက္ပိုမိုသံုးစဲြျခင္း၊ 
ခြင့္မျပဳဘဲ စုေ၀းမႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပး ဖမ္းဆီးမႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

အပိုဒ္ (၂၂) အသင္းအဖဲြ႔ လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းခြင့္
(၁) လူတိုင္းအျခားသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ျုပင္ အက်ိဳးစီးပြားေရးကို 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။

(၂) ဒီမိုကေရစီလူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းေရး၊ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး စာရိတၱႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို 
ကာကြယ္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီျပဌာန္းလုပ္ေဆာင္သည္မွလဲြ၍ မည္သည္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ 
မလုပ္ေဆာင္ရ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူရဲတပ္ဖဲြ႔တို႔၏ယခုအခြင့္အေရး က်င့္သံုးမႈကို တရား၀င္ကန္႔သတ္ျခင္း
အျဖစ္တားဆီးျခင္းမျပဳရေပ။

(၃) ယခုအပိုဒ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ၁၉၄၈ အသင္းအဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္
ခြင့္ကိုကာကြယ္ေပးသည့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ မ်က္ႏွာလိုက္၍ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔မ်က္ႏွာလိုက္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ိဳးကို ဥပေဒအရ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။

အပိုဒ္ (၂၂)  တြင္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ကိုကာကြယ္ေပးၿပီး သမဂၢမ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ႏွင့္
ပါ၀င္ခြင့္ကိုလဲ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ အပိုဒ္ (၂၂ ခဲြ ၂) တြင္ မည္သည့္အေျခအေနႏွင့္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားထားေၾကာင္းကုိ ေလ့လာႏို္င္သည္။ အသင္းအဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
စစ္တပ္သို႔မဟုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႔၏ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ကိုပိုမိုတင္းၾကပ္ထားပါသည္။ 
လူတဦးခ်င္းစီ၏ အသင္းအဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းခြင့္တြင္ အသင္းအဖဲြ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
မ၀င္ေရာက္ခြင့္တို႔လဲ ပါ၀င္ပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္မျဖစ္မေန၀င္ေရာက္ရမႈသည္ အပုိဒ္ (၂၂ ခဲြ ၁) 
ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ အမုန္းတရားမ်ားလႈံ႔ေဆာ္ေသာ၊ခဲြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ၊ 
အၾကမ္းဖက္ေသာ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားကုိ ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ တားျမစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
အျခားအပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ အပိုဒ္ (၁၉) (၂၀)ႏွင့္ (၂၁) တို႔ႏွင့္ပါ ဆက္စပ္ေနသည္။

အပိုဒ္ (၂၂) တြင္အသင္းအဖဲြ႔မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိသျဖင့္အသင္းအဖဲြ႔ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အားကစားအသင္းလဲျဖစ္ႏိ္ုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တရားေရးသက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အႀကံဳးမ၀င္ေပ။ အသင္းအပင္းမ်ားဖဲြ႔စည္းခြင့္ဆုိသည္မွာ လူတဦးတေယာက္ခ်င္းက အဖဲြ႔ကို 
ထူေထာင္၍ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းအတြင္းတြင္ 
အမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္အရ အမ်ားထုဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ၿပီး 
အမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာလဲ ေျမာက္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ပါ၀င္သည့္ အစိုးရတာ၀န္မ်ားထဲတြင္ တရားေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား
အေနျဖင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ကူမႈမ်ားေပးအပ္သည့္တာ၀န္မ်ားပါ၀င္သလို အသင္းအဖဲြ႔ကို  
ပုဂၢလိကအဖဲြ႔မ်ား က ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈကိုတားဆီးေပးရန္လိုသည္။

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္
ဆက္လက္သံုးသပ္သြားရမည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ 
အသင္းအဖဲြ႔မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္
အေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္း မ်ားပါအ၀င္ အဖဲြ႔မ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 
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အသ္ငးအဖဲြ႔မ်ား၏လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ၊ 
ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၏ အေရအတြက္၊ ျငင္းပယ္မႈႏွင့္ ျငင္းပယ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍အာမခံေပးမႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ာႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ား၊ 
အလုပ္သမားတခ်ိဳ႔ကုိ ဦးတည္၍ သမဂၢတြင္မပါ၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚေငြေရးေၾကးေရး သို႔မဟုတ္ တျခားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ (၂၅) ေရြးေကာက္ပဲြဆို္င္ရာအခြင့္အေရး
(က) လူထုေရးရာမ်ားတြင္ပါ၀င္ခြင့္၊  တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ မိမိေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္မွတ
ဆင့္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

(ခ) စစ္မွန္၍ အခ်ိန္မွန္က်င္းပသည့္ လူတိုင္းတန္းစီမဲေပးခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လိႈ႔၀ွက္စနစ္ျဖင့္ 
မဲေပး၍ျဖစ္ေစ ကိုယ္တုိင္အေရြးခံ၍ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ ဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသ အာမခံေပးႏိုင္သည္။

(င) တန္းတူညီစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လူထုဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမွီခြင့္ရွိသည္။

ႏို္္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ပါအျခားအပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ယခုအပိုဒ္တြင္ပါ၀င္ေသာအပိုဒ္
မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မွာ အပိုဒ္ (၂၅) တြင္ပါ၀င္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ “ႏိုင္ငံသား”မ်ားအတြက္သာ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။15 ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒထဲတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္စံခ်ိန္စံ
ညြန္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မွ်မွ်တတေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားမွသာ 
ယခုအပိုဒ္ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္ရွိသူႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကူးေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ရွိသူတို႔
အၾကား  ကန္႔သတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားေသာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကုိအၾကိမ္ၾကိမ္ေဖာ္ထုတ္ 
ပာဆိုခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို
ေကာင္းမြန္သည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သင့္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
တိက်ရွင္းလင္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထားရွိေသာ 
ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားသည္ ဘာသာတရားတခုကို ကိုးကြယ္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးက်င့္သံုးမႈအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္းတူညီတူမရွိမႈကို ေျပာဆိုတိုင္း အပိုဒ္ (၂၅) 
ကို အျခားအပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ အပိုဒ္ (၂)၊ (၃)၊ (၂၆) ႏွင့္ (၂၇) တို႔ႏွင့္ ပူးတဲြေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

ယခုအပိုဒ္ေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ 
လုိေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ၊ 
လူနည္းစုမ်ား၊ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးစုမ်ားဈ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ 
တရားစီရင္ခံထားရေသာသူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္၊ လြတ္လပ္၊ သန္႔ရွင္းမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ 
အာမခံခ်က္၊ အစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားအသံုးျပဳေရး 
စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။

15 အပိုဒ္(၂၅) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ (၂၅) ကိုေလ့လာပါ။ 
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.7): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္
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လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

အပိုဒ္ (၂၇) လူနည္းစု၀င္လူသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး
တိုိင္းရင္းသား၊ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားလူနည္းစုမ်ားရွိေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ထိုသို႔ေသာ 
လူနည္းစု၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ရန္မသင့္ပါ။ အမ်ားသူငွာတို႔ႏွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္သည့္ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကို က်င့္သံုးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ဘာသာတရား ေဖာ္ျပ က်င့္ၾကံျခင္း၊ 
မိမိတို႔ဘာသာစကားက္ု ေျပာဆိုုျခင္္းမ်ား က်င့္သံုးႏိုင္ရမည္။

အပိုဒ္ (၂၇) သည္ လူနည္းစုတြင္ပါ၀င္ေသာ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည္။16 
ထို႔ေၾကာင့္ အပိုဒ္(၁)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူတိုင္းအခြင့္အေရးႏွင့္ ကဲြျပားသည္။ 
သို႔ေသာ ္ထိုအပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္စလံုးကို အုပ္စုတစု၏အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ဥပမာ 
- မူရင္းဌာေနျပည္သူမ်ား) ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အပိုဒ္ (၂၇)ကို ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ တဦးခ်င္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
အပိုဒ္(၂၇)သည္ လူနည္းစုအဖဲြ႔၀င္လူမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုလဲ အထူးကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ထိုအပိုဒ္သည္ မၾကာခဏဆိုသလို အျခားအပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည့္အပိုဒ္ (၂)၊ (၂၅) (၂၆) တို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး 
လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ မူရင္းဌာေနလူမ်ိဳးစုအေပၚ ခဲြျခားဖိႏွိပ္သည့္ကိစၥႏွင့္လဲ ဆက္စပ္ေနတတ္ပါသည္။ 

အပိုဒ္ (၂ရ) ေအာက္တြင္ကာကြယ္ေပးထားသည့္ လူနည္းစုအုပ္္စု၀င္တဦး၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ 
အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအေပၚ မမူတည္ေပ၊ သူတို႔တည္ရွိေနမႈအေပၚ အျမဲတမ္းျပဳျခင္းႏွင့္လဲ မဆိုင္ပါ။ 
လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ ထာ၀ရဧည့္ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္းရရွိေစရန္ မလိုဘဲ 
ဥပမာ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ယာယီဧည့္သည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းမ်ိဳးလဲ ရွိပါသည္။

စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အပိုဒ္ (၂၇) တြင္အာမခံေပးထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ 
အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသာကာကြယ္ေပးရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအတြင္းအျခားသူမ်ားက 
က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလဲ ကာကြယ္ေပးရပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ အပုိဒ္ (၂၇)တြင္ကာကြယ္ထားေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ခဲြျခားႏိုင္ေၾကာင္းဆိုရာတြင္ အထူးသျဖင့္ မူရင္းဌာေနျပည္သူမ်ား 
အတြက္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာေျမရင္းျမစ္ကို အသံုးခ်မႈ၊ ရိုးရာမုဆိုးလိုက္ႏွင့္ 
တံငါလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ 
ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္သလို လူနည္းစုအုပ္စု၀င္မ်ားႏွင့္ မူရက္းဌာေနလူမ်ိးမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔အေပၚသက္ေရာက္ေစမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ရာတြင္ ပါ၀ငိဖို႔လဲ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ုျပင္ေကာ္မတီသည္ အပိုဒ္(၂၇) တြင္ကာကြယ္ေပးထားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို စာခ်ဳပ္ပါ 
အျခားအပိုဒ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိဘဲ အသံုးမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းဆိုထားသည္။ ဥပမာ အပိုဒ္(၂၇)
တြင္ပါ၀င္ေသာ  လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ မူရင္းဌာေနလူထုတို႔၏ ရိုးရာထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ားသည္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
ခဲြျခားဖိႏွိပ္၍အႏၱရာယ္ျပဳေနပါက ၎တို႔ကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 

16 အပိုဒ္ (၂၇ ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ေယဘူယ်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ (၂၃) ကိုေလ့လာပါ။ 
(CCPR/C/21/Rev.1/Ad.5): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments
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CCPR စင္တာ

CCPR စင္တာသည္ ဆြ္ီဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမဳ႔ိတြင္ အေျခခ်ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏုိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖဲြ႔ရံုးမ်ားကိုလဲ အေနာက္အာဖရိကရွိ 
လုမုန္းၿမိဳ႔ တြင္၎၊ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႔တြင္လဲ၎ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

CCPR စင္တာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ 
၎၏ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို လူတုိင္းျပည့္ျပည့္
၀၀ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မွီေစရန္အတြက္ CCPR စင္တာသည္ စာခ်ဳပ္ကို 
ႏိုင္ငံမ်ားက လက္္မွတ္ထိုးလာေစရန္အတြက္ ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးယံုသာမက 
စာခ်ဳပ္ကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဴးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္စာခ်ဳပ္ကို 
ေစာင့္ၾကပ္သည့္  လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမွန္တ
ကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ရပ္ရြာအဆင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔မ်ား၊ ကုလသမဂၢေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ 
အက်ိဳးျပဳေသာ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။  

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.ccprcentre.org တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
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ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညြန


