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အာဏာပိ1ငမ်ျား၊ လwတေ်တာ်ကိ1ယစ်ားလ.ယမ်ျား၊ အရပ်ဘကလ်'မ@အဖဲွXအစညး်များ၊ -.င့ ် လ'အ့ခငွ့အ် 

ေရးကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကသ်'များ၏ အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အဓိကြပဌာနး်ချကအ်ပိ1ဒမ်ျားအ ေပ� ြခ<ံငံ1သ ိ

K.ိမ@ -.င့ ်အေြခခနံားလညသ်ေဘာေပါကမ်@တိ1 ့ ကိ1 အေထာကအ်က'ြပ<-ိ1ငရ်န ်အထ'းရညရွ်ယပ်ါသည။်  

ဤထ1တေ်ဝမ@တငွ ်အိ1ငစ်စီပီီအာစာချ<ပ်၏ အဓိကကျေသာ အပိ1ဒ ်၁ မ. ၂၇ အထ ိတိ1၏့ Qိ1 းK.ငး်ေသာ 

K.ငး်လငး်ချကမ်ျားကိ1 ေဖာ်ြပထားWပီး အိ1ငစ်စီပီီအာအေBကာငး်ေလလ့ာလိ1သ'များအတကွ ် မိတဆ်က ်

အေထာကအ်က'ြပ<ပစ�ညး်အြဖစအ်သံ1းဝငပ်ါလမိ့်မည။် ထ1တေ်ဝမ@ကိ1 -ိ1ငင်တံကာလ'အ့ခငွ့အ်ေရး ဥပ 

ေဒများ သိ1မ့ဟ1တ ်တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာအသံ1းအ-@နး်များ-.င့ ်အကgမ်းတဝငမ်K.ိသ'များ ဖတQ်@ရလယွ ်

ေအာင ်ေရးသားြပ<စ1ထားသည။်  

အိ1ငစ်စီပီီအာအား ဘာသာအမျိ<းမျိ<း ြဖင့ ် တကိျစာွ အဓိပ�ာယြ်ပနဆ်ိ1ထ1တလ်1ပ်ရာတငွ ် ခကခ်မဲ@-.င့ ်

Q@ပ်ေထးွမ@များK.ိသညြ်ဖစ၍် ဤထ1တေ်ဝမ@အေနြဖင့ ် ဖတQ်@သေဘာေပါက ် ရနလ်ယွက်'ေစQံ1သာ 

မကပဲ အထ'းသြဖင့ ်အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ တရားဝငဘ်ာသာြပနဆ်ိ1ထားမ@မK.ိေသးေသာ -ိ1ငင်မံျားအတကွ ်

မ.ီြငမ်း ဘာသာြပန ်ဆိ1-ိ1ငရ်နလ်ညး် ရညရွ်ယပ်ါသည။် ဤထ1တေ်ဝမ@သည ်စကားြပန-်.င့ ်ဘာသာြပန ်

များအေနြဖင့ ် အိ1ငစ်စီပီီအာကိ1 အေြခခသံေဘာေပါကမ်@K.ိေစရနလ်ညး် အေထာကအ်က'ြပ<မည ်

ြဖစသ်ည။်  

သိ1 ့ြဖစသ်ညြ်ဖစ၍် ဤထ1တေ်ဝမ@သည ် အိ1ငစ်စီပီီအာ -.င့ ် ြပညသ်'ေ့ရးရာ-.င့ ် -ိ1ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရး 

ဆိ1ငရ်ာ ေထြွပားေသာ လိ1ကန်ာကျင့သ်ံ1းမ@များအေBကာငး် အလံ1းစံ1ေဖာ်ြပမေပး-ိ1ငသ်ညက်ိ1 သတြိပ<ရ 

မညြ်ဖစသ်ည။် တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာ ပိ1မိ1ေလးနကစ်ာွ ေလလ့ာ -.င့/်သိ1 ့ သေဘာေပါကန်ားလညလ်ိ1သ' 

များအတကွလ်ညး် ဤထ1တေ်ဝမ@က ပိ1မိ1အဆင့ြ်မင့ေ်သာ အိ1ငစ်စီပီီအာ လကေ်တွXအသံ1းချမ@များ၊ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ@များအတကွ ်နညး်ကရိိယာများအြဖစအ်သံ1းြပ<-ိ1ငမ်ည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား -.င့ ်

အေထာကအ်က'ြပ<ပစ�ညး်များကိ1လညး် ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

 

 



အပိ1ဒ ်၁ - လ'များ ကိ1ယ့B်ကမ�ာကိ1ယ်ဆံ1းြဖတ်ဖနတီ်းပိ1ငခ်ငွ့ ် 
(၁) လ'တိ1ငး်သည ်မိမိBကမ�ာမိမိကိ1ယပိ်1ငဖ်နတ်းီ-ိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါသည။် ထိ1သိ1အ့ခငွ့အ်ေရးK.ိသည့အ် ေလျာက ်

၎ငး်တိ1မ့. မိမိတိ1၏့-ိ1ငင်ေံရးရပ်တညခ်ျကအ်ား လတွလ်ပ်စာွဆံ1းြဖတခ်ငွ့K်.ိသည့အ်ြပင ် မိမိ တိ1၏့ 

စးီပာွးေရး၊ လ'မ@ေရး-.င့ ်ယဥ်ေကျးမ@ဖံွX Wဖိ<းတိ1းတကေ်ရးကိ1 လတွလ်ပ်စာွေဆာငရွ်က-်ိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါ သည။်   

(၂) လ'တိ1ငး်သည ်-.စဦ်း-.စဖ်က ်အြပနအ်လ.န ်အကျိ<းြဖစထ်နွး်ေစသည့ ်မ'သေဘာတရားကိ1 အေြခခ ံ၍ 

အြပညြ်ပညဆ်ိ1ငရ်ာ စးီပာွးေရးပ'းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်@-.င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ိ1ငရ်ာ ဥပေဒတိ1အ့ရေပ� 

ေပါကလ်ာသည့ ်တာဝနဝ်တb ရားတစရ်ပ်ရပ်ကိ1 ထခိိ1ကေ်စြခငး်မK.ိေစဘ ဲမိမိတိ1၏့ သဘာဝသယဇံာ တ 

အရငး်အြမစမ်ျား-.င့ ် �ကယဝ်မ@တိ1က့ိ1 မိမိတိ1၏့ရညမ်.နး်ချကအ်တကွ ် လတွလ်ပ်စာွစမံီခန ့ခ်ွပိဲ1ငခ်ငွ့ ်

K.ိပါသည။် လ'တိ1ငး်၏ အသကK်.ငရ်ပ်တည-်ိ1ငမ်@အခငွ့အ်လမ်းများအား ပိတပ်ငတ်ားဆးီြခငး်မK.ိေစရ 

ပါ။ 

(၃) ကိ1ယပိ်1ငအ်1ပ်ချ<ပ်ခငွ့မ်ရေသးေသာေဒသများ-.င့ ် ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်K.ာကခ်နံယေ်ြမများအတကွ ်

တာဝနK်.ိေသာ -ိ1ငင်မံျားအပါအဝင ် ဤသေဘာတ'စာချ<ပ်၏ စာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် ကမ�ာ့က1 

လသမဂ�၏ ပဋညိာဥ်စာချ<ပ်ပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျား-.င့အ်ည ီ ကိ1ယ့B်ကမ�ာကိ1ယဖ်နတ်းီပိ1ငခ်ငွ့K်.ိေစေရး 

ြမ Nင့တ်ငေ်ဆာငရွ်က၍် ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ1လညး် ေလးစားရသည။်  

 

အိ1ငစ်စီအီအီာ အပိ1ဒ ်၁ သည ်အစ)အေပါငး်အခွင့အ်ေရး ြဖစသ်ည် ့လ.ပ)ဂeိ<လမ်ျား၏အခွင့အ်ေရး ကိ1 

ရည�်wနး်သည့ ် တစခ်1တညး်ေသာအပိ1ဒြ်ဖစသ်ည ် (အြခား အပိ1ဒမ်ျားသည ် တစသ်းီပ1ဂ�လများ၏အ 

ခငွ့အ်ေရးကိ1 ရည�်wနး်သည)်။ ဤအပိ1ဒသ်ည ် ကိ1လိ1နခီျဲXထငွြ်ခငး်-.င့စ်ပ်လျဥ်းသည့ ် လ'အ့ခငွ့အ်ေရး 

ကစိ�များကိ1 အဓိကရည�်ွနး်သည့ ် လ'အများ၏ ကိ1ယ့B်ကမ�ာကိ1ယဆ်ံ1းြဖတဖ်နတ်းီပိ1ငခ်ငွ့ ် ကိ1ဆိ1Wပီး 

ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားများ၏အခငွ့အ်ေရးကိ1စဥ်းစားလ1ပ်ေဆာငသ်ည့အ်ပိ1ငး်-.င့ ်စေီလျာ်မ@K.ိသည။်  

 

သကဆ်ိ1ငရ်ာ ပါဝငပ်တသ်ကသ်'များမ. ဤအပိ1ဒအ်ားအထ'းစတိဝ်ငစ်ားမ@K.ိေသာ်လညး် ဤအပိ1ဒ ်-.င့ ်

ကိ1ယ့B်ကမ�ာကိ1ယဖ်နတ်းီဆံ1းြဖတြ်ခငး် ကစိ�ရပ်များအား သကဆ်ိ1ငရ်ာ-ိ1ငင်မံျားမ.တငြ်ပသည ် သိ1မ့ 

ဟ1တ ် -ိ1ငင်ေံတာ်အဆင့တ်ငွေ်ဆးွေ-းွေနWပီးြဖစသ်ည၊် ဥပမာ - ဌာေနတိ)ငး်ရငး်သားများ၏ အခငွ့ ်

အေရး၊ တိ1မ့.တစပ်ါး လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. ထ1တေ်ဖာ် သိ1မ့ဟ1တ ်တငြ်ပေဆးွေ-းွေလမ့K.ိေပ။  

 

အပိ1ဒ ်၁ သည ်လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား၏ အစ1အေပါငး်အခငွ့အ်ေရး-.င့စ်ပ်လျဥ်းWပီး တစသ်းီပ1ဂ�လအခငွ့အ်ေရး 

ကိ1ရည�်wနး်သညမ်ဟ1တသ်ြဖင့ ် ၎ငး်အား ေကာ်မတ၏ီ တစသ်းီပ1ဂ�လ ဆကသ်ယွတ်ိ1ငB်ကားြခငး် 

လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်အတငွး် မလ1ပ်ေဆာင-်ိ1ငေ်ချ။  

ယငး်အပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ် -  



• ကိ1ယပိ်1ငအ်1ပ်ချ<ပ်ြခငး်မဟ1တေ်သာ နယေ်ြမေဒသများ၏ ကိ1ယပိ်1ငအ်1ပ်ချ<ပ်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

ြပညေ်ထာငစ်1မ.ခွထဲကွြ်ခငး်  

• ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ ကိ1ယပိ်1ငအ်1ပ်ချ<ပ်ြခငး် 

• ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ ေြမယာများ အသံ1းြပ<ြခငး်အေပ� ၎ငး်တိ1အ့ား လတွလ်ပ် 

Wပီး }က<ိတငအ်သေိပးသေဘာတ'ညမီ@ရယ'ြခငး်အပါအဝင ် ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ 

ေြမယာအခငွ့အ်ေရးများ  

• ဆံ1းြဖတခ်ျကခ်ျမ.တရ်ာတငွ ်ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ ကိ1ယစ်ားြပ<မ@/ပါဝငမ်@  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ် ၂ - ခွြဲခားမဆက်ဆြံခငး်၊ ပဋညိာဥ်အား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာငသ်ည့ ် ဖဲွXစညး်ပံ1ဆိ1ငရ်ာ -.င့ ် ဥပေဒေရးရာမ'ေဘာင၊် -.င့ ် ြပနလ်ညက်1 

စားမ@တိ1အ့ားလက်လ.မ်းမ.ီရယ'-ိ1ငေ်ရး  
(၁) ဤစာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်အံသးီသးီသည ် လ'မျိ<း၊ အသားအေရာင၊် လငိ၊် ဘာသာစကား၊ ကိ1းကယွ ် ရာ 

ဘာသာ၊ -ိ1ငင်ေံရး (သိ1မ့ဟ1တ)် အြခားအယ'အဆ၊ -ိ1ငင်သံား (သိ1မ့ဟ1တ)် လ'အ့လwာဇစြ်မစ၊် ပစ�ညး်ဥစ�ာ၊ 

မျိ<းQိ1 းဇာတဂိ1ဏ ် (သိ1)့ အြခားအဆင့အ်တနး်တိ1က့ဲသ့ိ1 ့ ခွြဲခားမ@မK.ိေစဘ ဲ မိမိတိ1၏့နယေ်ြမ-.င့ ် စရီငပိ်1င ်

ခငွ့အ်တငွး်K.ိ လ'တိ1ငး်ဤစာချ<ပ်တငွ ် အသအိမ.တြ်ပ<ေဖာ်ြပထားသည့ ် အခငွ့အ်ေရးများအား ရK.ိေစေရး 

ေလးစားလိ1ကန်ာရန ်တာဝနK်.ိပါသည။်  

(၂) စာချ�ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်အံသးီသးီသည ် တညဆ်ဥဲပေဒ (သိ1)့ အြခားစမံီေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား သတ ်

မ.တြ်ပဌာနး်ထားြခငး်မK.ိေသးပါက မိမိတိ1၏့ ဖဲွXစညး်ပံ1အေြခခဥံပေဒ-.င့ ် ဤစာချ<ပ်ပါြပဌာနး်ချက ်

များ-.င့အ်ည ီ ဤစာချ<ပ်တငွ ် အသအိမ.တြ်ပ<ေဖာ်ြပထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများအား ရK.ိခစံား-ိ1ငေ်ရး 

အတကွ ်လိ1အပ်ေသာဥပေဒများ (သိ1)့ အြခားစမံီေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ1 သတမ်.တြ်ပဌာနး်ေဆာင ်ရွကရ်န ်

တာဝနK်.ိပါသည။်  

(၃) ဤစာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်အံသးီသးီသည ်−  

 (က) တစဦ်းတစေ်ယာကမ်. မိမိတာဝနအ်ရ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ေBကာင့ခ်ျိ<းေဖာကမ်@ြဖစေ်စကာမ' 

ဤစာချ<ပ်တငွအ်သအိမ.တြ်ပ<ေဖာ်ြပထားသည့ ် အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် လတွလ်ပ်မ@ကိ1 ချိ<းေဖာကခ်ရံ ေသာ 

မညသ်'မဆိ1 ထေိရာကေ်သာ က1စားမ@K.ိေစေရးအတကွ ်တာဝနK်.ိပါသည။်  

 (ခ) ယငး်ကဲသ့ိ1 ့ က1စားမ@တစရ်ပ်ကိ1 ေတာငး်ဆိ1ေသာ မညသ်'မဆိ1 စရီငပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိေသာ တရား Qံ1း၊ 

အ1ပ်ချ<ပ်ေရး (သိ1)့ ဥပေဒြပ<အာဏာပိ1ငအ်ဖဲွXအစညး်များ (သိ1)့ -ိ1ငင်ေံဝာာ်မ. ဥပေဒစနစအ်ရ သတ ်

မ.တထ်ားသည့ ် အခငွ့အ်ာဏာK.ိေသာ အြခားအာဏာပိ1ငတ်စခ်1ခ1က ဆံ1းြဖတခ်ျကခ်ျမ.တထ်ားေသာအ 

ခငွ့အ်ေရး-.င့အ်တ' က1စားမ@ရK.ိေစရန ် တာဝနK်.ိသည့အ်ြပင ် တရားစရီငေ်ရးဆိ1ငရ်ာက1စားမ@ြဖစ-်ိ1င ်

ေြခအခငွ့အ်လမ်းများကိ1လညး် ဖံွX Wဖိ<းတိ1းတကမ်@K.ိေစေရးေဆာငရွ်ကရ်နလ်ညး် တာဝနK်.ိပါသည၊်။  

 (ဂ) ထိ1သိ1က့1စားခငွ့ြ်ပ<သည့အ်ခါတငွ ် အာဏာပိ1ငမ်ျားမ. ယငး်က1စားခငွ့အ်ား အာဏာသက ်

ေရာကမ်@K.ိေစေရးေဆာငရွ်ကေ်ပးရနတ်ာဝနK်.ိပါသည။်  

 

အပိ1ဒ ်၂၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ သည ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားမ. ခဲွြခားဆကဆ်မံWပေပျာကေ်အာင ်အြပ<သေဘာေဆာင ်

ရွကခ်ျကမ်ျား လ1ပ်ေဆာငရ်န ် လိ1ကန်ာရမည့တ်ာဝနအ်ပါအဝင ် အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် အာမခခံျက ်

ေပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများအား အကာအကယွေ်ပးရာတငွ ် ခဲွြခားမဆကဆ်ြံခငး် စညး်မျဥး်ဥပ 

ေဒသ ကိ1ြပဌာနး်ေပးထားသည။်  



လ'ဦးေရ အ1ပ်စ1အဖဲွXတစခ်1ခ1 (သိ1မ့ဟ1တ ်အမျိ<းအစားတစစ်1စ1) တိ1၏့အခငွ့အ်ေရး စေီလျာ်ကျင့သ်ံ1း-ိ1င ်

မ@ကိ1 အတအိလငး်ကန ့သ်တေ်သာ အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အထ'းြပ<ြပဌာနး်ချကမ်ျား (ဥပမာ - အပိ1ဒ ် ၂၅ 

သည ်-ိ1ငင်သံားများအတကွ ်ကန ့သ်တထ်ားသည)် မ.လွ၍ဲ အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်တံိ1ငး်သည ်ယငး်-ိ1ငင်၏ံနယ ်န ိ

မိတအ်တငွး်K.ိေနေသာ သိ1မ့ဟ1တ ် သကဆ်ိ1ငရ်ာအဖဲွXဝင-်ိ1ငင်၏ံ တရားစရီငပိ်1ငခ်ငွ့ေ်အာကတ်ငွK်.ိေန 

ေသာ  -ိ1ငင်ပိံ1ငအ်ေြခမဲပ့1ဂ�ိ<လမ်ျား၊ အြခား-ိ1ငင်တံငွခ်ိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ'များ၊ ဒ1က�သညမ်ျား-.င့ ် ေQwX 

ေြပာငး်ေနထိ1ငသ်'များ အပါအဝင ်တစသ်းီပ1ဂ�လများအားလံ1းကိ1 ၎ငး်တိ1၏့ -ိ1ငင်သံားြဖစမ်@အေပ�အ 

ေြခမခပဲံ အိ1ငစ်စီပီီအာတငွ ် အာမခခံျကေ်ပးထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများအား ေလးစားရန-်.င့ ် ရK.ိ 

ေBကာငး်ေသချာေစရန ်တာဝနK်.ိသညြ်ဖစသ်ည။်  

ေကာ်မတမီ. အသံ1းြပ<ေသာ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၏ အဓိပ�ါယမ်.ာ - “လ'မျိ<း၊ လငိ၊် ဘာသာစကား၊ ကိ1း 

ကယွရ်ာဘာသာ၊ -ိ1ငင်ေံရး သိ1မ့ဟ1တ ် အြခားအယ'အဆများ၊ -ိ1ငင်သံား သိ1မ့ဟ1တ ် လ'မ@ေရးရာဇစ ်

ြမစ၊် ဓနဥစ�ာ၊ ေမးွဖွားရာ သိ1မ့ဟ1တ ်အြခားအေြခအေနရပ် စသညတ်ိ1အ့ေပ�မ'တည၍် လ'ပ1ဂ�ိ<လအ်ား 

လံ1းတိ1၏့ အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ်လတွလ်ပ်ခငွ့အ်ားလံ1းတိ1အ့ား တနး်တ'ညမီfစာွ သKိ.ိ-ိ1ငြ်ခငး်၊ ခစံား-ိ1င ်

ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ကျင့သ်ံ1း-ိ1ငြ်ခငး် တိ1အ့ား ယ1တေ်လျာ့ေစြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ထခိိ1ကေ်စြခငး် စသည့ ်ရည ်

ရွယခ်ျက ် သိ1မ့ဟ1တ ် အကျိ<းသကေ်ရာကမ်@K.ိေသာ မညသ်ည့ ် သးီြခားြဖစေ်စမ@၊ ဖယက်ျဥ်မ@၊ ကန ့ ်

သတမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ် ဦးစားေပးမ@”၁ ဟ'၍ြဖစသ်ည။် အခငွ့အ်ေရးများ-.င့လ်တွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားအား တနး် 

တ'ညမီfစာွ ခစံား-ိ1ငြ်ခငး်ဟ1ဆိ1ရာတငွ ် အေြခအေနရပ်တိ1ငး်တငွ ် ထပ်တ'ကျ ဆကဆ်ြံခငး်ကိ1မဆိ1လိ1 

ပါ။  

အပိ1ဒ ် ၂၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၂ အရ အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်တံိ1ငး်သည ် အိ1ငစ်စီပီီအာ အားထေိရာကစ်ာွ၊ အြပည့အ်ဝ အ 

ေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်န ် -ိ1ငင်ေံတာ်အဆင့၌် လိ1အပ်ေသာလ1ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား လ1ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ1 

အပ်သည။် ယငး်သိ1 ့ြဖစရ်ာ ေကာ်မတသီည ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအား  ထနိခ်ျန၍် ချ<ပ်ဆိ1ထားေသာအပိ1ဒ ်

များ သိ1မ့ဟ1တ ် မိမိ-ိ1ငင်အံေနအထားအလိ1ကြ်ပနဆ်ိ1ထားေသာေBကညာချကမ်ျားအား ပယဖ်ျကေ်ရး 

ကိ1 ြပနလ်ညသ်ံ1းသပ်ရန ်-.င့ ်စဥ်းစားရန ်ေတာငး်ဆိ1သညြ်ဖစသ်ည။်  

အပိ1ဒ ်၂၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ အရ အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် အသအိမ.တြ်ပ<ထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ်လတွ ်

လပ်ခငွ့မ်ျား ချိ<းေဖာကခ်ရံပါက လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား၏ ထေိရာကေ်သာြပန်လညက်)စားမWများရပိ)ငခွ်င့ ်ကိ1 

အာမခခံျကေ်ပးထားသည။် ၎ငး်သည ် ထေိရာကေ်သာ ြပနလ်ညက်1စားမ@များေပးအပ်ေရးအတကွ ်

လိ1အပ်ေသာအာမခခံျကမ်ျား-.င့ ် လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များကိ1 ေဖာ်ြပထားသည့ ် အပိ1ဒ ် ၁၄ -.င့ ် အထ'း 

ဆကစ်ပ်ေနသည။် ပထမ ေနာကဆ်ကတ်ွစဲာချ<ပ် ကိ1အတညြ်ပ<ချ<ပ်ဆိ1ထားသည့အ်ဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား 

အတကွမ်' ဤအပိ1ဒသ်ည ်ေကာ်မတမီ. တစသ်းီပ1ဂ�လအေBကာငး်Bကားတိ1ငတ်နး်ချကမ်ျားကိ1 လကခ် ံ

လ1ပ်ေဆာငရ်န ် ေနရာတစခ်1အြဖစဖ်နတ်းီေပးသည။် ဤအပိ1ဒအ်တငွး်ေဖာ်ြပထားေသာ ထေိရာက ်

ေသာြပနလ်ညက်1စားမ@ရပိ1ငခ်ငွ့သ်ည ် လကေ်တွXတငွမ်' -ိ1ငင်ေံတာ်၏အေရးေပ�အေြခအေနများ၌ပင ် 

ကန ့သ်တထ်နိခ်ျနမ်ရ-ိ1ငေ်ချ။  



ဤအပိ1ဒ ်၂ ေအာက ်(ရံဖနရံ်ခါ အြခားအပိ1ဒမ်ျား-.င့အ်တ')  ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေသာ ြပဿနာရပ် များ 

တငွ ်ေအာကပ်ါတိ1ပ့ါဝငသ်ည ်-  

• ခွြဲခားဆကဆ်မံ@ကိ1 တားြမစေ်သာ ဥပေဒြပ<ြခငး် 

• အမျိ<းသမီးများ၊ လငိတ်'ချစသ်'အမျိ<းသမီးများ၊ လငိတ်'ချစသ်'အမျိ<းသားများ၊ ဆန ့က်ျငဘ်က ်

လငိက်ဲသ့ိ1ေ့ြပာငး်လခဲယံ'ေနထိ1ငသ်'များ၊ အငတ်ာဆကစ်မ်ျား-.င့ ် လငိဝိ်ေသသေခါငး်စဥ်တပ် 

မခယံ'လိ1သ' (ကွးီယား) ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား ြဖစသ်ည့ ် (လငိစ်တိဝိ်ေသသလက�ဏာ ခယံ'ေဖာ်ြပမ@ကွ ဲ

ြပားသ' LGBTIQ များ)၊ တိ1ငး်ရငး်သား သိ1မ့ဟ1တ ် -ိ1ငင်သံားလ'နညး်စ1များ၊ ဌာေနတိ1ငး်ရငး် 

သားလ'မျိ<းများ၊ တရားမဝင-်.င့ ်မ.တတ်မ်းမK.ိေသာ ေQwXေြပာငး်ေနထိ1ငသ်'များ၊ ဒ1က�သညမ်ျား 

-.င့ ်အြခားတိ1ငး်ြပညတ်ငွခ်ိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ'များ၊ -ိ1ငင်သံား/-ိ1ငင်သံားအြဖစခ်ယံ'သ' မဟ1တ ်

သ'များ၊ မသနစ်မ်ွးသ'များ၊ လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားမထားေသာ မိဘအရငး်-.စဦ်းမ. ေမးွဖွားသည့ ်

ကေလးသ'ငယမ်ျား စသ'တိ1အ့ား ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်  

• တ'ညေီသာအလ1ပ်အကိ1ငအ်တကွ ်တ'ညေီသာလ1ပ်အားခ 

• ပဋပိက� သိ1မ့ဟ1တ ် မတညမ်Wငမ်ိကာလအတငွး် အစိ1းရမဟ1တေ်သာ လ1ပ်ေဆာငသ်'များမ. 

ကျ�းလနွမ်@များအပါအဝင ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးချိ<းေဖာကမ်@များ-.င့၊် ထခိိ1ကန်စန်ာသ'များ -.င့ ်မျက ်

ြမငသ်ကေ်သများအား လ'အ့ခငွ့အ်ေရးချိ<းေဖာကခ်ရံမ@များမ. ကာကယွြ်ခငး်  

• အိ1ငစ်စီပီီအာ အား ြပညတ်ငွး်ဥပေဒြပ<ေရးများတငွ ် ေပါငး်စပ်ထည့သ်ငွး်ကျင့သ်ံ1းြခငး်-.င့၊် 

ဓေလထ့ံ1းတမ်းဥပေဒအပါအဝင ် ြပညတ်ငွး်ဥပေဒများ၏ ပဋညိာဥ်-.င့ ် စေီလျာ်အပ်စပ်မ@K.ိ 

ြခငး်  

• အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အပိ1ဒမ်ျားထနိခ်ျနစ်ာချ<ပ်ေရးထိ1းချ<ပ်ဆိ1ြခငး်-.င့ ် -ိ1ငင်အံေနအထားအလိ1က ်

ြပနဆ်ိ1ထားေသာေBကညာချကမ်ျား  

• အBကမ်းဖကမ်@တိ1ကဖ်ျကေ်ရး ဥပေဒများ-.င့ ် ဓေလထ့ံ1းတမ်းဥပေဒများအပါအဝင ် အမျိ<း 

သားဥပေဒများ၏ အိ1ငစ်ပီီပီအာ-.င့ ်စေီလျာ်အပ်စပ်မ@K.ိြခငး် 

• -ိ1ငင်တံငွး် ဥပေဒြပ<ြခငး်တငွ ်အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အေြခအေန - ဖဲွXစညး်ပံ1အပါအဝင ်-ိ1ငင်တံငွး် 

ဥပေဒများအေပ� အာဏာလwမ်းမိ1းသကေ်ရာကမ်@K.ိြခငး်အြပင ်-ိ1ငင်တံငွး်တရားQံ1းများ၌ အိ1င ်

စစီပီီအာကိ1 အသံ1းြပ<ြခငး်  

• ပဲရစ ် အေြခခစံညး်မျဥ်းများအရ အမျိ<းသားလ'အ့ခငွ့အ်ေရးအသငး်အဖဲွXတစရ်ပ်ကိ1 တည ်

ေထာငြ်ခငး်-.င့ ်လညပ်တေ်စြခငး်  
၁ လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၁၈ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.1)), 

6: http://ccprecentre.org/ccpr-general-comments  

 

 



အပိ1ဒ ်၃ - အမျိ<းသား-.င့အ်မျိ<းသမီး တနး်တ'အခငွ့အ်ေရးများ  
ဤစာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် ဤစာချ<ပ်၌ေဖာ်ြပထားေသာ ြပညသ်'ေ့ရးရာ-.င့ ် -ိ1ငင်ေံရး 

အခငွ့အ်ေရးများအားလံ1းကိ1 အမျိ<းသား-.င့ ် အမျိ<းသမီးတနး်တ'ညမီfရK.ိခစံားပိ1ငခ်ငွ့K်.ိေစေရးအတကွ ်

တာဝနယ်'ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

အိ1ငစ်စီပီီအာ တငွ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံ@-.င့ ်စပ်လျဥ်း၍လ1ပ်ေဆာငေ်သာ အပိ1ဒ ်၃ ပိ1ဒ ်ပါဝငW်ပီး -  

- အပိ1ဒ ်၂ သည ်အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် အာမခခံျကေ်ပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများ ခစံား-ိ1ငေ်ရး 

တငွခ်ွြဲခားဆကဆ်မံ@ကိ1 ကိ1ငတ်ယွလ်1ပ်ေဆာငသ်ည ်

- အပိ1ဒ ် ၃ သည ် ဂျဲန်ဒါေပfအေြခခံ၍ ခဲွြခားဆကဆ်ြံခငး် ကိ1 အထ'းကိ1ငတ်ယွလ်1ပ်ေဆာင ်

သည ်

- အပိ1ဒ ် ၂၆ သည ် ဥပေဒ၏ေK.Xေမ.ာကတ်ငွ ် လ'တိ1ငး်ကိ1 မညသ်ည့ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံ@မျိ<းမဆိ1 

ထမံ.အကာအကယွေ်ပးသည၂် 

ဤအပိ1ဒတ်ငွ ်ထေိရာကေ်သာ23င့ ်တန်းတ.ညမီcေသာ အမျိ<းသမီးအခန်းကlတိ)းတကအ်ားေကာငး် 

မW ကိ1ရK.ိရန ်နယပ်ယအ်ားလံ1းတိ1တ့ငွ ်လ1ပ်ေဆာငရ်န ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအတကွ ်အြပ<သေဘာေဆာင ်

ေသာ လိ)ကန်ာရန်တာဝန်H3ိမW -.င့၊် လငိက်ွြဲပားမ@အBကား တနး်တ'ညမီfမ@ရK.ိေရးကိ1 အဟန ့အ်တားြဖစ ်

ေစ-ိ1ငသ်ည့ ်မိQိ1 းဖလာထံ1းတမ်းဓေလ၊့ သမိ1ငး်ေBကာငး်ဆိ1ငရ်ာ၊ ဘာသာေရး -.င့ ်ယဥ်ေကျးမ@ စတိေ်န 

သေဘာထားများ ၃ အား စဥ်းစားဆငြ်ခငရ်န ်လိ1အပ်ချကတ်ိ1က့ိ1 ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပထားေBကာငး် ေကာ် 

မတကီ အတအိလငး်ဆိ1သည။် ဤလိ1ကန်ာရနတ်ာဝနရ်ပ်သည ်ပ1ဂ�လကိက¨တငွသ်ာမက ပ1ဂ�လကိ 

ေဆာငရွ်ကသ်'များမ. အလ1ပ်အကိ1င၊် ပညာေရး၊ -ိ1ငင်ေံရးလ1ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ ေနရာထိ1ငခ်ငး်-.င့ ်က1န ်

ပစ�ညး်-.င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်@များေပးအပ်ြခငး် စသညတ်ိ1တ့ငွ ်ခွြဲခားဆကဆ်သံည့အ်ြပ<အမ'များစသညတ်ိ1 ့ 

အေပ� သကေ်ရာကမ်@K.ိသည။်  

အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ်-ိ1ငင်သံားခယံ'မ@ သိ1မ့ဟ1တ ်ဆံ1းK.ံ�းမ@-.င့ ် မိသားစ1အမညန်ာမ ေရွးချယြ်ခငး်တိ1 ့ 

အပါအဝင ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး် အဆင့ဆ်င့တ်ိ1၌့ Pကငေ်ဖာ်Pကငဖ်က2်3စဥ်းီတိ)၏့ တန်းတ.ညမီcမW 

ရK.ိေစရန ်တာဝနK်.ိသညလ်ညး်ြဖစသ်ည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်(ရံဖနရံ်ခါ အြခားအပိ1ဒမ်ျား-.င့အ်တ') ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်

ေအာကပ်ါတိ1ပ့ါဝငသ်ည ်- 

- ဥပေဒြပ<ြခငး်တငွ ် အမျိ<းသား-.င့ ် အမျိ<းသမီးအBကား၊ ဓေလထ့ံ1းတမ်း သိ1မ့ဟ1တ ် လ'မျိ<းစ1 

ဥပေဒေအာက ်အမျိ<းသမီးြဖစြ်ခငး် ကိ1ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်  

- အမျိ<းသမီးများအား သမားQိ1းကျပံ1စခံကွသ်တွသ်ငွး်၍ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်  

- တ'ညေီသာအလ1ပ်အတကွ ်တ'ညေီသာလ1ပ်အားခ 

- လငိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ ထပိါးေ-.ာင့ယ်.ကမ်@၊ မ1ဒနိး်မ@ (ဆိ1ငရ်ာ ဥပေဒြပ<ြခငး်)  



- အမ်ိတငွး်အBကမ်းဖကမ်@၊ အမျိ<းသမီးအဂ© ါြမံ<ေအာငြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်၊ အမ်ိေထာငသ်ည ်

အမျိ<းသမီးများအားအသကဆ်ံ1းQ@ ံးေစြခငး် 

- လငိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာအBကမ်းဖကမ်@ Bက<ံေတွXခစံားရသ'များအတကွ ်အကာအကယွ-်.င့ ်အက'အည ီ

များေပးအပ်ြခငး်  

- အမျိ<းသမီးများ၏ မျိ<းပာွးြခငး်ဆိ1ငရ်ာအခငွ့အ်ေရးများ၊ အဓမ�ကိ1ယဝ်နဖ်ျကခ်ျေစြခငး်-.င့ ်

ကိ1ယဝ်နမ်ရေအာငြ်ပ<လ1ပ်ြခငး်  

- အမျိ<းသမီးများ၏ ပစ�ညး်ဥစ�ာပိ1ငဆ်ိ1ငပိ်1ငခ်ငွ့-် .င့ ်စာချ<ပ်ချ<ပ်ဆိ1ပိ1ငခ်ငွ့ ် 

- အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပနမ်@အတကွ ်အမျိ<းသမီးများအား (ပိ1မိ1}ကးီေလးေသာ ြပစဒ်ဏမ်ျား) 

- လ'က1နက်'းြခငး်၊ အမျိ<းသမီးများအတကွ ်တရားမfတမ@လကလ်.မ်းမ.ီေရး 

- အမျိ<းသား-.င့ ် အမျိ<းသမီးအBကား လကထ်ပ်ထမ်ိးြမား-ိ1ငသ်ည့ ် အနညး်ဆံ1းအသကသ်တ ်

မ.တခ်ျက။် အမျိ<းသမီးများအေနြဖင့ ်အမျိ<းသားများ၏ အမည ်-.င့/်သိ1မ့ဟ1တ ်-ိ1ငင်သံား အား 

လိ1ကလ်ခံယံ'ရနတ်ာဝနK်.ိေစြခငး်။ လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားသည့ ် ပစ�ညး်ဥစ�ာများ၊ အေမဆွကခ် ံ

ခငွ့၊် အခနွေ်ပးေဆာငရ်ြခငး်၊ ပငစ်ငခ်စံားြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပနြ်ခငး် တိ1 ့ 

-.င့စ်ပ်လျဥ်း၍ အမ်ိေထာငေ်ရးအတငွး် အခငွ့အ်ေရးများတနး်တ'ညမီfမ@မK.ိြခငး်။ အမ်ိေထာင ်

ကွြဲခငး်ဆိ1ငရ်ာ စစီဥ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား၊ ကေလးပိ1ငဆ်ိ1ငခ်ငွ့၊် အမ်ိေထာငက်ွေဲထာကပံ် ့

ေBကးေပးြခငး်၊ သာွးေရာကေ်တွXဆံ1-ိ1ငခ်ငွ့အ်ခငွ့အ်ေရး သိ1မ့ဟ1တ ် မိဘအ1ပ်ထနိး်သ'ဆိ1ငရ်ာ 

အခငွ့အ်ာဏာ -.င့ ် လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ဆိ1ငရ်ာ ပစ�ညး်ဥစ�ာပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@ ဆံ1းK.ံ�းြခငး် သိ1မ့ 

ဟ1တ ်ြပနလ်ညရ်ယ'ြခငး်  

- -ိ1ငင်သံားခယံ'မ@ကိ1 ကေလးငယမ်ျားထ ံက'းေြပာငး်ြခငး်  

- အမျိ<းသမီးငယေ်လးများ၏ ေကျာငး်တကေ်ရာကြ်ခငး် -.င့ ်တာဝနK်.ိသည့ ်ရာထ'းေနရာများ 

၌ အမျိ<းသမီးများ၏ ပါဝငမ်@အချိ<း  

 
၂လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၁၈ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.1)) -.င့ ်

အမ.တ ်၂၈ (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10): http://ccprcentre.org/ ccpr-general-comments 
       ၃လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၂၈    
      (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10), §5.  

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၄ - ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်  
၁။ -ိ1ငင်ေံတာ်၏လံ1ြခ<ံေရးကိ1 Wခမ်ိးေြခာကမ်ည့ ် အေရးေပ�အေြခအေနေပ�ေပါကေ်နသည့ ် အချိန-်.င့ ်

ယငး်ကဲသ့ိ1ေ့သာအေြခအေနေပ�ေပါကေ်နေBကာငး် တရားဝငေ်Bကညာထားသည့အ်ချိနတ်ငွ ် ဤ 

စာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် ဤစာချ<ပ်အရ မိမိတိ1၏့တာဝနမ်ျားကိ1 အေရးေပ�အေြခအေနအရ 

လိ1အပ်ေသာ အတိ1ငး်အတာအေလျာကသ်ာ ေလျာ့ေပါေ့ဆာငရွ်က-်ိ1ငခ်ငွ့K်.ိမညြ်ဖစေ်သာ်လညး် ယငး် 

ကဲသ့ိ1 ့ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်သည ် လ'မျိ<း၊ အသားအေရာင၊် လငိ၊် ဘာသာစကား၊ ကိ1းကယွရ်ာ ဘာသာ (သိ1)့ 

လ'အ့လwာဇစြ်မစတ်ိ1အ့ေပ�အေြခခ၍ံ ခွြဲခားမ@မK.ိေစရဘ ဲ အြပညြ်ပညဆ်ိ1ငရ်ာဥပေဒအရ မိမိတိ1 ့ 

ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အြခားတာဝနမ်ျား-.င့ ်ည�ီွတမ်@K.ိေစရမည။်  

 ၂။ ဤြပဌာနး်ချကအ်ရ အပိ1ဒ ်၆၊ အပိ1ဒ ်၇၊ အပိ1ဒ ်၈ (အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ -.င့ ်၂)၊ အပိ1ဒ ်၁၁၊ အပိ1ဒ ်၁၅၊ အပိ1ဒ ်

၁၆ -.င့ ်အပိ1ဒ ်၁၈ တိ1သ့ည ်ေလျာ့ေပါေ့ဆာငရွ်ကခ်ငွ့မ်K.ိေစရပါ။  

 ၃။ ေလျာ့ေပါေ့ဆာငရွ်ကခ်ငွ့က်ိ1ကျင့သ်ံ1းေသာ မညသ်ည့-်ိ1ငင်မံဆိ1 ေလျာ့ေပါသ့ည့ဤ်စာချ<ပ် ပါ 

ြပဌာနး်ချက-်.င့ ် ယငး်ြပဌာနး်ချကမ်ျားအား ေလျာ့ေပါေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အေBကာငး်ြပချကတ်ိ1က့ိ1 

ကမ�ာ့က1လသမဂ�အေထေွထအွတငွး်ေရးမOးချ<ပ်၏ Bကားဝငြ်ဖနေ်ြဖေပးသ'မ.တစဆ်င့ ် အြခားစာချ<ပ် 

အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအား ချကခ်ျငး်အေBကာငး်Bကားရမည။် ယငး်ေလျာ့ေပါေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အား ရပ်စ ဲ

သည့ေ်န ့တငွလ်ညး် အဆိ1ပါBကားဝငြ်ဖနေ်ြဖေပးသ'မ.တစဆ်င့ ်ထပ်မံအေBကာငး်Bကားရမည။်  

 

အပိ1ဒ ်၄ တငွ ်မ' အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြပ<-ိ1ငမ်-ိ1ငဆ်ိ1သည့ ်အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ်

စာပိ1ဒမ်ျားကိ1 အထ'းြပ<ေဖာ်ြပထားသည၄်။ အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ ြပဌာနး်ချကမ်ျားကိ1 ေလျာေ့ပfေဆာင ်

ရွကသ်ည့ ် မညသ်ည့အ်ရာမဆိ) မလOသဲာမေH3ာငသ်ာကစိmရပ်များအတကွ2်3င့ ် ေခတn တမcသာြဖစရ် 

မညြ်ဖစW်ပီး အေြခအေနရပ်အလိ1ကတ်ငး်Bကပ်စာွ လိ1အပ်ချကအ်ေလျာကသ်ာ အေBကာငး်ြပလ1ပ် 

ေဆာငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် -ိ1ငင်ေံတာ်၏ အေရးေပ�အေြခအေနြဖစေ်စကာမ' အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အပိ)ဒ ်

၆၊၇၊၈ (အပိ)ဒခဲွ် ၁ 23င့ ်၂)၊ ၁၁၊ ၁၅၊၁၆ 23င့ ်၁၈ တိ1က့ိ1 ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ<ရပါ၅။  

-ိ1ငင်ေံတာ်၏အေရးေပ�အေြခအေန ကိ1ေBကညာထားWပီး(ေBကညာထား-ိ1င)်သညြ်ဖစေ်သာ အဖဲွXဝင ်

-ိ1ငင်မံျားကိ1မ' လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတသီည ်အပိ1ဒ ်၄ -.င့စ်ပ်လျဥ်းသည့ ်အခငွ့အ်ေရးများအား ကာ 

ကယွေ်ပးြခငး်အေBကာငး် အထ'းြပ<သည့ေ်မးခနွး်များထ1တေ်လK့.ိသည။် ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်က၍် 

မရေသာ အခငွ့အ်ေရးများကိ1ထခိိ1ကသ်ည့အ်ခါ သိ1မ့ဟ1တ ်အBကမ်းဖကမ်@ကိ1 အေရးေပ� အေြခအေန 

အြဖစက်ိ1ငတ်ယွW်ပီး အခငွ့အ်ေရးများကျင့သ်ံ1းမ@ကိ1 အကန ့အ်သတြ်ဖစေ်စသည့အ်ခါ အပိ1ဒ ် ၄ 

ေအာကတ်ငွ ်အPကမ်းဖကမ်Wဆန ့်ကျငတ်ိ)ကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒကိ1 ရည�်wနး်ေြပာဆိ1ေလK့.ိBကသည။်  

အပိ1ဒ ်၄ တငွ ်၎ငး်တိ1က့ိ1 အတအိလငး်ေဖာ်ြပမထားေသာ်လညး် - ခွြဲခားမဆကဆ်ြံခငး်၊ တရားစရီင ်

ေရးဆိ1ငရ်ာ သိ1မ့ဟ1တ ်အြခားေသာ က1စားမ@များအားလကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငေ်ရး (အပိ1ဒ ် ၂ အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၃)၊ ဓါး 



စားခအံြဖစေ်ခ�ေဆာငြ်ခငး်၊ ေသးွေဆာငေ်ခ�ယ'ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အသမိေပးပဲဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးြခငး် 

တိ1မ့.တားြမစြ်ခငး် (အပိ1ဒ ်၉)၊ လတွလ်ပ်ခငွ့ဖ်ယK်.ားခရံေသာပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအား လ'သားဆနစ်ာွ-.င့ ်ဂ1ဏ ်

သကိ�ာK.ိK.ိဆကဆ်ေံရး (အပိ1ဒ ် ၁၀)၊ လ'ဦးေရအ1ပ်စ1အား အငအ်ားသံ1း၍ နယ-်.ငြ်ခငး် (အပိ1ဒ ် ၁၂)၊ 

လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်-.င့ ်တရားစရီငေ်ရးဆိ1ငရ်ာ အာမခခံျကမ်ျား (အပိ1ဒ ်၁၄ -.င့ ်၁၅)၊ အမျိ<းသားေရး၊ 

လ'မျိ<းေရး သိ1မ့ဟ1တ ်ဘာသာေရးဆိ1ငရ်ာအမ1နး်ပာွးမ@ ဝါဒြဖန ့ခ်ျိြခငး်-.င့ ်စညး်Qံ1းလOံXေဆာ်ေရး (အပိ1ဒ ်

၂၀) -.င့ ်လ'နညး်စ1အခငွ့အ်ေရးများကာကယွေ်ပးြခငး် (အပိ1ဒ ် ၂၇) စသြဖင့ ် ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်က၍် 

မရ-ိ1ငေ်သာ အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများ အြဖစေ်ကာ်မတမီ. မ.တယ်'သည့ ်အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ြ်ပဿနာ 

ရပ်များK.ိေပသည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေသာ ြပဿနာရပ်များ၌ ေအာကပ်ါတိ1ပ့ါဝငသ်ည ်-  

• အBကမ်းဖကမ်@-.င့ ် အBကမ်းဖကသ်'အြပ<အမ'များ၏ အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိ1ချကအ်ပါအဝင ်

အBကမ်းဖကမ်@တိ1ကဖ်ျက ်ေရး  ဥပေဒမ. အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး်အကာအကယွေ်ပးထားေသာ 

အခငွ့အ်ေရးများအေပ� သကေ်ရာကမ်@  

• -ိ1ငင်ေံတာ်၏ အေရးေပ�အေြခအေနထ1တြ်ပနရ်န ်အေြခအေနရပ်များ-.င့ ်လ1ပ်ငနး်စဥ်များ 

• -ိ1ငင်ေံတာ်၏အေရးေပ�အေြခအေနတငွ ် ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်က-်ိ1ငေ်သာ အတိ1ငး်အဆ-.င့ ်

အိ1ငစ်စီပီီအာေအာကတ်ငွ ် အကာအကယွေ်ပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများအား ထနိး်သမ်ိး 

ေစာင့ေ်K.ာကြ်ခငး်  
၄အပိ1ဒ ်၄ အေBကာငး်ပိ1မိ1အေသးစတိေ်သာK.ငး်လငး်ချကက်ိ1ေလလ့ာရန ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ 

အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျကအ်မ.တ ်၂၉ (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11): http://ccprcentre.org/ccpr-general-

comments ကိ1ေလလ့ာပါ 
၅အထကေ်ဖာ်ြပပါ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျကအ်မ.တ ်၂၉ တငွ ်-ိ1ငင်ေံတာ်၏အေရးေပ�အေြခအေနဟ1 

ထ1တြ်ပန-်ိ1ငသ်ည့အ်ေြခအေနရပ်များအေပ� ေကာ်မတ၏ီနားလညသ်ေဘာေပါကလ်ကခ်ထံားမ@တိ1က့ိ1လညး် 

K.ငး်လငး်ေဖာ်ြပထားသည ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ် ၅ - အလဲွသံ1းစားြပ<မ@ကိ1တားြမစြ်ခငး် -.င့ ် ထနိခ်ျနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 

အပိ1ဒ ်

၁။ ဤစာချ<ပ်ပါ မညသ်ည့ ်ြပဌာနး်ချကက်မf ဤစာချ<ပ်၌ အသအိမ.တြ်ပ<ေဖာ်ြပထားေသာ အခငွ့အ်ေရး-.င့ ်

လတွလ်ပ်ခငွ့တ်ိ1အ့ား ဖျကဆ်းီရနလ်ညး်ေကာငး် (သိ1)့ ဤစာချ<ပ်တငွ ် ြပဌာနး်ထား သည ် ထကပိ်1မိ1ေသာ 

အတိ1ငး်အတာအထ ိ ကန ့သ်တ-်ိ1ငခ်ငွ့K်.ိရနလ်ညး်ေကာငး် ရညရွ်ယေ်သာ လ@ပ် K.ားမ@ (သိ1)့ ေဆာငရွ်ကမ်@ 

တစစ်ံ1တစရ်ာအား ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကခ်ငွ့K်.ိေBကာငး်ကိ1 -ိ1ငင်အံသးီသးီ၊ အဖဲွX အစညး် တစခ်1ခ1 (သိ1)့ 

လ'တစဦ်းဦးအတကွ ်သယွဝိ်1က၍် ခငွ့ြ်ပ<ထားသညဟ်1 အဓိပ�ာယမ်ဖွင့ဆ်ိ1ရပါ။ 

၂။ ဥပေဒ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိ1ငရ်ာစာချ<ပ်များ၊ စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများ (သိ1)့ ဓေလထ့ံ1းတမ်းတိ1 ့ -.င့ ် အည ီ

ဤစာချ<ပ်၏ စာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်တံစခ်1ခ1တငွ ် အသအိမ.တြ်ပ<ထားသည့ ် (သိ1)့ ြပဌာနး်ထား သည့ ်

အေြခခလံ'အ့ခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ်ရပ်ကိ1 ဤစာချ<ပ်မ. ယင့အ်ခငွ့အ်ေရးများကိ1 အသအိမ.တမ်ြပ< ေBကာငး် 

(သိ1)့ ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ1 ပိ1မိ1ေလျာ့နညး်ေသာ အတိ1ငး်အတာအထသိာ ခငွ့ြ်ပ<ထား ေBကာငး် တိ1 ့ြဖင့ ်

မ'မမ.နသ်ည့ ်အေBကာငး်ြပချကြ်ပ<၍ ကန ့သ်တြ်ခငး် (သိ1)့ ယ1တေ်လျာ့ေစြခငး် မK.ိေစ ရပါ။ 

 
အပိ1ဒ ်၅ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ ၏ရညရွ်ယခ်ျကမ်.ာ လ.ပ)ဂeိ<လမ်ျား၊ အ)ပ်စ)များ သိ)မ့ဟ)တ ်2ိ)ငင်မံျားမ3 အိ)ငစ်စီပီီ 

အာ အား အထ'းသြဖင့ ်အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အပိ1ဒ ်၁၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅ -.င့ ် ၂၇ တိ1-့ .င့ ် စပ်လျဥ်းWပီး 

အြခားသ'များ၏ အခငွ့အ်ေရးကိ1 ကန ့သ်တရ်န ်တလွအဲသံ)းြပ<ြခငး်မ3ကာကယွရ်န် ြဖစပ်ါသည။် အ 

ေရးေပ� အေြခအေနများတငွြ်ဖစေ်စ ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များသည ် အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် ြပ 

ဌာနး်ထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများအား ထပိါးဖျကဆ်းီေစရနအ်တကွ ်မရညရွ်ယရ်ပါ။  

အပိ1ဒ ် ၂ မ.ာမ' အိ)ငစ်စီပီီအာသည ် အနညး်ဆံ)းစခံျိန်စ2ံWန်းမcသာြဖစW်ပီး -ိ1ငင်တံငွး်ြပဌာနး်ထားေသာ 

ဥပေဒများကသာ သိ1မ့ဟ1တ ် ယငး်တိ1က့ပိ1မိ1ေကာငး်မနွစ်ာွ အကာအကယွေ်ပးထားေသာ တစသ်းီပ1 

ဂ�လများ၏ လ'အ့ခငွ့အ်ေရးကိ1 ကန ့သ်တတ်ားြမစရ်န ်အသံ1းြပ<ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အဓိပ�ါယြ်ပနဆ်ိ1ြခငး် 

မြပ<ရ။ 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၆ - အသက်K.ငသ်နပိ်1ငခ်ငွ့ ် 
၁။ လ'သားတိ1ငး်သည ် ေမးွရာပါအသကK်.ငသ်နခ်ငွ့အ်ား ခစံားပိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါသည။် ဤအခငွ့အ်ေရးကိ1 

ဥပေဒအရ အကာအကယွေ်ပးရမည။် မညသ်'ကမf မိမိတိ1၏့ အသကK်.ငသ်နခ်ငွ့က်ိ1 မတရား 

တားဆးီပိတပ်ငခ်ရံြခငး် မK.ိေစရ။ 

၂။ ေသဒဏမ်ပယဖ်ျကရ်ေသးေသာ-ိ1ငင်မံျားတငွ ် ေသဒဏအ်ား စာချ<ပ်ပါြပဌာနး်ချကမ်ျား-.င့ ် လ'မျိ<းကိ1 

အစ1လိ1ကအ်ြပံ<လိ1က ် သတြ်ဖတြ်ခငး်ြပစမ်@များအား }က<ိတငတ်ားဆးီကာကယွြ်ခငး်-.င့ ် 

ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်ဆိ1ငရ်ာစာချ<ပ်၏ ြပဌာနး်ချကမ်ျား-.င့ ် မဆန ့က်ျငေ်စဘ ဲ ြပစမ်@ကျ�းလနွေ်သာအချိန ် ၌ 

အာဏာသကေ်ရာကမ်@K.ိေသာ ဥပေဒ-.င့အ်ည ီ ပိ1မိ1}ကးီေလးေသာ ြပစမ်@များအတကွသ်ာချမ.တ-်ိ1ငပ်ါသည။် 

ဤြပစဒ်ဏက်ိ1 စရီငပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိေသာတရားQံ1း၏ အWပီးသတစ်ရီငခ်ျက-်.င့အ်ညသီာေဆာင ်ရွကခ်ငွ့K်.ိပါသည။်  

၃။ အသကK်.ငသ်နခ်ငွ့မ်K.ိြခငး်သည ် လ'မျိ<းကိ1 အစ1လိ1ကအ်ြပံ<လိ1က ် သတြ်ဖတြ်ခငး်ြပစမ်@ 

ေြမာကေ်စေသာအခါတငွ ် ဤအပိ1ဒပ်ါ မညသ်ည့ြ်ပဌာနး်ချကက်မ. လ'မျိ<းကိ1 အစ1လိ1ကအ်ြပံ<လိ1က ်

သတြ်ပတြ်ခငး်ြပစမ်@များအား }က<ိတငတ်ားဆးီကာကယွြ်ခငး်-.င့ ် ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်ဆိ1ငရ်ာ ြပဌာနး် 

ချကမ်ျားအရ ေဆာငရွ်ကရ်မည့တ်ာဝနမ်ျားမ. နညး်လမ်းတစရ်ပ်ရပ်အား ယ1တေ်လျာ့ေစရန ် ဤစာ 

ချ<ပ်ဝငြ်ဖစေ်သာ မညသ်ည့-်ိ1ငင်ကံိ1မ. အခငွ့အ်ာဏာအပ်-.ငး်ထားြခငး် မK.ိေBကာငး် နားလညသ်ေဘာ 

ေပါကW်ပီး ြဖစေ်စရမည။် 

၄။ ေသဒဏခ်ျမ.တြ်ခငး်ခရံသ' မညသ်'မဆိ1 ြပစဒ်ဏသ်ကသ်ာလတွW်ငမ်ိးခငွ့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် ြပစ ်

ဒဏေ်လျာ့ေပါခ့ငွ့တ်ိ1က့ိ1 ရပိ1ငခ်ငွ့K်.ိေစရမည။် လတွW်ငမ်ိးချမ်းသာခငွ့၊် ြပစဒ်ဏသ်ကသ်ာလတွW်ငမ်ိး ခငွ့ ်

(သိ1မ့ဟ1တ)် ေသဒဏမ်.ေလျာ့ေပါခ့ငွ့တ်ိ1က့ိ1အမ@အားလံ1းတငွ ်ခငွ့ြ်ပ<-ိ1ငသ်ည။်  

၅။ ေသဒဏက်ိ1 အသက ် (၁၈) -.စေ်အာက ် ြပစမ်@ကျ�းလနွသ်'အေပ�ချမ.တြ်ခငး် မြပ<ေစရ မည့ ် အြပင ်

ကိ1ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိ<းသမီးများကိ1လညး် ေသဒဏခ်ျမ.တြ်ခငး်မြပ<ေစရပါ။ 

၆။ ဤအပိ1ဒပ်ါ မညသ်ည့ ်ြပဌာနး်ချကက်ိ1မf ဤစာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်၏ံ ေသဒဏ ်ပယဖ်ျကြ်ခငး်အား 

ေ-.ာင့ေ်-.းေစရန ်(သိ1)့ တားဆးီရနအ်လိ1င့ .ာ ကိ1းကားမ.ီြငမ်းြခငး် မြဖစေ်စရပါ။ 

  

အသကK်.ငသ်နခ်ငွ့က်ိ1 အဓိကကျေသာ လ.အ့ခွင့အ်ေရးအြဖစ ် သတမ်.တခ်ျကြ်ပ<ထားWပီး ၎ငး်သည ်

ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်က၍်မရေသာ လ'အ့ခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ်ြဖစပ်ါသည၆်။ ယငး်အခငွ့အ်ေရးသည ် - 

-ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်အြပ<သေဘာေဆာငေ်သာ-.င့ ်အြပ<သေဘာမေဆာငေ်သာလိ1ကန်ာရနတ်ာဝနK်.ိမ@ 

-.စရ်ပ်လံ1းကိ1 ထည့သ်ငွး်ြပဌာနး်သည၊် အြပ<သေဘာမေဆာငေ်သာ တာဝနK်.ိမ@မ.ာ အသကK်.ငပိ်1ငခ်ငွ့ ်

အား မေ-.ာင့ယ်.ကြ်ခငး်အားြဖင့ ် ေလးစားလိ1ကန်ာြခငး်ြဖစW်ပီး အြပ<သေဘာေဆာငေ်သာတာဝနK်.ိမ@ 

မ.ာ ဥပေဒြဖင့အ်ကာအကယွေ်ပးြခငး်အပါအဝင ် အသကK်.ငပိ်1ငခ်ငွ့ရ်K.ိေBကာငး်ေသချာေစြခငး်တိ1 ့ 

ြဖစပ်ါသည။် အသကH်3ငပိ်)ငခွ်င့က်ိ)မတရားပိတပ်ငဆ်ံ)းH3ံpးေစြခငး်အား တားြမစြ်ခငး် တငွ ် -ိ1ငင် ံ



ေတာ်ဌာနဆိ1ငရ်ာများမ.သတြ်ဖတြ်ခငး်-.င့ ်အဓမ�ေြခရာေဖျာကြ်ခငး် တိ1ပ့ါဝငသ်ည။် အဓမQေြခရာအစ 

အန ေဖျာကြ်ခငး် ဟ'သည ်“လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအား ဖမ်းဆးီြခငး်-.င့ ်ထနိး်သမ်ိးြခငး် အWပီးေနာကတ်ငွ ်၎ငး် 

တိ1၏့ Bကမ�ာ-.င့ ်မညသ်ည့ေ်နရာသိ1ေ့ရာကK်.ိေနသည ်ကိ1ထ1တြ်ပနရ်နြ်ငငး်ဆိ1ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်၎ငး်တိ1 ့ 

အား လတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ1ဆံ1းK.ံ�းေအာငတ်ားဆးီပိတပ်ငသ်ည့အ်ေBကာငး်ကိ1ပင ်အသမိေပးြခငး်” ဟ1အဓိ 

ပ�ါယရ်သည၇်။ အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် မတရားသတြ်ဖတြ်ခငး်၊ လကန်ကက်ိ1ငပ်ဋပိက� သိ1မ့ဟ1တ ်

အစာေရစာအာဟာရြပတလ်တေ်စြခငး် တိ1မ့.အကာအကယွထ်ားK.ိေပးရနတ်ာဝနK်.ိပါသည။် ၎ငး် 

တငွ ်လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား ေသဆံ1းြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အစအနေပျာကက်ယွသ်ာွးြခငး်တိ1က့ိ1 ဂဃနဏစံ1စမ်းစစ ်

ေဆးရန ် -.င့ ် စစမ်က၊် လ'မျိ<းတံ1းသတြ်ဖတြ်ခငး်-.င့ ် အြခားအစ1လိ1ကအ်အံ1လိ1ကအ်Bကမ်းဖကြ်ခငး် 

ပံ1စတံိ1မ့. ကာကယွရ်န ်တာဝနK်.ိြခငး်တိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

အသကH်3ငပိ်)ငခွ်င့သ်ည ် ဖမ်းဆးီခံရေသာလ.ပ)ဂeိ<လမ်ျားအတကွ ် အထ.းတာဝန်တစရ်ပ်အေနြဖင့ ်

လညး် အကျံ<းဝငသ်ည။် အစာေရစာ-.င့ ်ေဆးဘကဆ်ိ1ငရ်ာက1သမ@ တိ1 ့ မရK.ိြခငး် -.င့ ် မိမိကိ1ယက်ိ1အ 

ဆံ1းစရီငြ်ခငး်တိ1မ့.မကာကယွေ်ပး-ိ1ငြ်ခငး် တိ1သ့ည ် အပိ1ဒ ် ၆ အားချိ<းေဖာကြ်ခငး်ေြမာကမ်ညြ်ဖစ ်

သည။်  

ေကာ်မတ၏ီအဆိ1အရ ေသဒဏ် ကိ1ေနာကဆ်ံ1းတငွတ်ားြမစသ်င့သ်ညြ်ဖစW်ပီး လကK်.ိတငွမ်@ အချိ<X 

ေသာ အေြခအေနရပ်များ အတကွ ် ခgငး်ချကK်.ိသညဟ်1ဆိ1သည။် ၎ငး်သည ် အထ'းြပငး်ထနဆ်ိ1းရွား 

ေသာရာဇဝတမ်@များအတကွသ်ာြဖစသ်င့W်ပီး ေသဒဏစ်ရီငသ်ည့အ်ခါတငွ ် ညNဥ်းပနး်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

-.ပ်ိစကြ်ခငး်တိ1မ့K.ိေစရပဲ မfတေသာတရားရငဆ်ိ1ငြ်ခငး်ေအာကတ်ငွ ် စမံီရမညြ်ဖစက်ာ ကေလးသ' 

ငယမ်ျား-.င့ ် ကိ1ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိ<းသမီးများကိ1 ယငး်ြပစဒ်ဏမ်ချမ.တသ်င့ပ်ါ။ ထိ1အ့ြပင ် -ိ1ငင်မံျား 

အား ေသဒဏေ်ပးြခငး်ကိ1ြပနလ်ညြ်ပဌာနး်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ဆွဆဲန ့ြ်ပဌာနး်ြခငး်မ. တားြမစထ်ားသည။် 

ေနာကဆ်ံ1းအေနြဖင့ ်ေသဒဏက်ိ1ပယဖ်ျကေ်စေသာ အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ ပထမေနာကဆ်ကတ်ွစဲာချ<ပ်ကိ1 

အတညြ်ပ<ချ<ပ်ဆိ1ထားသည့ ်-ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်အိ1ငစ်စီပီီအာ (ဒ)ကrသညမ်ျားအား တရားစွအဲေရးယ. 

ခံရ2ိ)ငေ်သာ ေနရပ်2ိ)ငင်မံျားထသံိ)အ့တငး်အဓမQြပန်လညမ်ေပးပိ) ့ြခငး် စညး်မျဥး်ဥပေဒသ) အားချိ<း 

ေဖာကW်ပီး လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအား ၎ငး်တိ1က့ိ1 အသကဆ်ံ1းK.ံ�း-ိ1ငမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်အသတြ်ဖတခ်ရံ-ိ1ငမ်@ အ-b 

ရာယအ်မ.နတ်ကယက်ျေရာက-်ိ1ငသ်ည့ ်-ိ1ငင်မံျားထသံိ1 ့ လwေဲပးြခငး်မျိ<း မြပ<လ1ပ်ရပါ။ 

-ိ1ငင်မံျားသည ် ကိ)ယဝ်န်ေဆာငြ်ခငး်အား မိမိကိ)ယပိ်)ငဆ်ံ)းြဖတခ်ျကြ်ဖင့ ် ဖျကခ်ျြခငး် ကိ1 ကိ1ယဝ်န ်

ေဆာငအ်မျိ<းသမီး-.င့အ်မျိ<းသမီးငယမ်ျားတိ1၏့ အိ1ငစ်စီပီီအာအခငွ့အ်ေရးများအား မထပိါးသ၍ 

လတွလ်ပ်စာွ ြပဌာနး်-ိ1ငပ်ါသည။် ဆိ1လိ1သညမ်.ာ ကိ1ယဝ်နဖ်ျကခ်ျြခငး်အေပ� တားြမစက်န ့သ်တခ်ျက ်

များသည ် ေဖာ်ြပပါအမျိ<းသမီးများ၏ ဘဝများကိ1 အBကပ်အတညး်များ၊ Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာ စတိပိ်1ငး် 

ဆိ1ငရ်ာ ဒဏရ်ာများ သိ1မ့ဟ1တ ်အနာတရများ၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်၎ငး်တိ1၏့ ပ1ဂ�ိ<လေ်ရးရာ 

အား မတရားစကွဖ်ကြ်ခငး် စသညတ်ိ1 ့ မK.ိရပါ။ -ိ1ငင်မံျားသည ် ကိ1ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိ<းသမီးများ သိ1 ့ 

မဟ1တ ် အမျိ<းသမီးငယမ်ျား၏ အသက-်.င့ ် ကျနး်မာေရး အ-bရာယK်.ိေနသည ် သိ1မ့ဟ1တ ် ကိ1ယဝ်န ်



ေဆာငလ်ယွြ်ခငး်သည ်၎ငး်တိ1အ့ား နာကျငေ်စမ@ သိ1မ့ဟ1တ ်အနာတရြဖစေ်စသည၊် ပိ1မိ1သသိာသည ်

မ.ာ မ1ဒနိး်မ@ကျ<းလနွခ်ရံြခငး်၊ ေသးွသားေတာ်စပ်သ'များမ.ကျ�းလနွခ်ရံြခငး် စသညတ်ိ1ေ့Bကာင့ ် ကိ1ယ ်

ဝနေ်ဆာငလ်ယွရ်သည ် သိ1မ့ဟ1တ ် ပဋသိေ-အသကမ်K.ငသ်န-်ိ1ငသ်ည ် စသည်အ့ေြခအေနများအ 

တကွ ်ကိ)ယဝ်န်ဖျကခ်ျရန် လံ)ြခံ<စတိခ်ျရေသာ၊ တရားဝငြ်ဖစေ်သာ23င့ ်ထေိရာကေ်သာ လကလ်3မ်းမ3ီ 

2ိ)ငမ်W ရK.ိ-ိ1ငေ်အာငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရမညြ်ဖစသ်ည။် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ် လငိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ-.င့ ်

မျိ<းဆကပ်ာွးကျနး်မာေရး၊ သေ-သားဆကြ်ခားနညး် စသည့သ်တငး်အချကအ်လကမ်ျား ရယ'လက ်

လ.မ်းမ.ီ-ိ1ငေ်အာင ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရနလ်ညး် တိ1ကတ်နွး်ထားသည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ် (ရံဖနရံ်ခါ အြခားအပိ1ဒမ်ျား-.င့အ်တ') တငွ ် ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေသာ ြပဿနာရပ် 

များ၌ ေအာကပ်ါတိ1ပ့ါဝငသ်ည ်- 

• ေသဒဏ ်ချမ.တအ်သံ1းြပ<ြခငး် 

• စရီငခ်ရံေသာပ1ဂ�ိ<လသ်ည ်ေသဒဏခ်ျမ.တခ်ရံ-ိ1ငသ်ည့ ်နယ-်.ငဒ်ဏမ်ျားေပးြခငး်  

• တရားစရီငမ်@ြပငပ် သတြ်ဖတစ်ရီငေ်စြခငး်များ 

• ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးစဥ် သိ1မ့ဟ1တ ်ရဲလကထ်တဲငွ ်အသကေ်သဆံ1းြခငး် 

• တရားဥပေဒစိ1းမိ1းေရး တာဝနK်.ိသ'များ သိ1မ့ဟ1တ ် လကန်ကက်ိ1ငအ်ငအ်ားစ1များမ. အငအ်ား 

အလနွအ်ကgံအသံ1းြပ<ြခငး် 

• အြငငး်ပာွး/ရနW်င<ိးရနစ်ဆိ1ငရ်ာ အBကမ်းဖကမ်@  

• မိခငအ်သကK်.ငသ်န-်ိ1ငမ်@-.င့ ် ထKိ.လယွအ်1ပ်စ1များ၏ အသကK်.ငသ်နေ်နထိ1ငမ်@အေြခအေန 

ရပ်များ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၇ - ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစက်မ@မ. တားြမစြ်ခငး်  
မညသ်'မf ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကခ်ရံြခငး် (သိ1)့ လ'မဆနစ်ာွ (သိ1)့ ဂ1ဏသ်ကိ�ာေသးသမ်ိစာွ ြပ<မ@ 

ဆကဆ်ခံရံြခငး် (သိ1)့ ြပစဒ်ဏေ်ပးခရံြခငး်မK.ိေစရပါ။ အထ'းသြဖင့ ် မညသ်'မf မိမိတိ1၏့လတွလ်ပ် 

ေသာ ဆ-®မပါဘ ဲေဆးပညာ (သိ1)့ သပိ�ံပညာရပ်ဆိ1ငရ်ာ စမ်းသပ်ခရံြခငး်မK.ိေစရပါ။ 

 

ဤအပိ1ဒ၏် ရညရွ်ယခ်ျကမ်.ာ စတိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ နာBကညး်မ@-.င့ ် Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာနာကျငမ်@များ အပါအ 

ဝင ် “လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း၏ ဂ1ဏသ်ကိ�ာေရာ၊ ၎ငး်၏ Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာ-.င် ့ စတိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ ေြဖာင့မ်တ ်

တညB်ကညမ်@ -.စရ်ပ်လံ1းကိ1 ကာကယွရ်န”် ြဖစသ်ည၈်။ ဤအပိ1ဒသ်ည ် ြပည့ဝ်ေသာ၊ ေလျာေ့ပါမ့ 

ေဆာငရွ်က2်ိ)ငေ်သာ အပိ1ဒြ်ဖစW်ပီး အထကအ်ရာK.ိမ. အမိန ့အ်ပါအဝင ် မညသ်ည့ခ်gငး်ချကက်ိ1မf 

ခငွ့မ်ြပ<ပါ။ ဓေလထ့ံ1းတမ်းဥပေဒ၏ အစတိအ်ပိ1ငး်တစခ်1ြဖစW်ပီး အေြခခံစညး်မျဥး်တစရ်ပ်၉ 

အြဖစပ်င ်မ.တယ်'ထားသည။်  

ဤအပိ1ဒတ်ငွ ်-ိ1ငင်မံျားလိ1ကန်ာရန ်တာဝနမ်ျား အေြမာကအ်များကိ1 ေဖာ်ကျ�းထားသည ်-  

- ညNဥ်းပနး်ြခငး် -.င့ ်-.ပ်ိစကြ်ခငး်ဟ1စပ်ွစွခဲရံေသာ အမ@တိ1ငး်ကိ1 စံ)စမ်းစစေ်ဆးရန၊် ထခိိ1ကန်စန်ာ 

သ'များအတကွ ် ထေိရာကေ်သာက)စားမWမျိ<းေဆာငရွ်ကေ်ပးရန-်.င့ ် ထနိး်သမ်ိးေစာင့B်ကပ်-ိ1င ်

မည့ ် ယ-bရားတစရ်ပ်ထားK.ိေပးရန။် ၎ငး်တငွ ် ညNဥ်းပနး်ြခငး်ကိ1 - အဆကအ်သယွြ်ဖတ ်

ေတာက ် မတရားဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးြခငး်အားတားြမစြ်ခငး်၊ ဆရာဝနမ်ျား၊ ေK. Xေနများ -.င့ ်

မိသားစ1ဝငမ်ျား ပံ1မ.နလ်ာေရာက ်Bကည့Q်@ ြခငး်ကိ1 ခငွ့ေ်ပးြခငး် -.င့ ်တရားဥပေဒစိ1းမိ1းေရး အ 

ရာK.ိများအား သငတ်နး်များပိ1ခ့ျြခငး် - စသညအ်ားြဖင့ ်အကာအကယွေ်ပးရန် တာဝနလ်ညး် 

ပါဝငသ်ည။် ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကရ်ာမ.ရK.ိေသာထကွဆ်ိ1ချကမ်ျားကိ1 တရားစရီငေ်ရးအဆင့မ်ျား 

တငွ ်အသံ1းမြပ<-ိ1ငပဲ် ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်အတကွအ်ေရးယ'ခရံသ'များအား လတွW်ငမ်ိးချမ်း 

သာခငွ့သ်ည ်-ိ1ငင်မံျား၏ စံ1စမ်းစစေ်ဆးရနတ်ာဝနက်ိ1 လိ1ကန်ာမ@မK.ိြခငး်ြဖစသ်ည။်  

- လ'တိ1ငး်ကိ1 ညNဥ်းပနး်ြခငး်-.င့ ် -.ပ်ိစကခ်ရံြခငး်မ. ဥပေဒြပ<ြခငး်အားြဖင့ ် အကာအကယွေ်ပး 

ရန။် -ိ1ငင်မံျားသည ် ၎ငး်တိ1၏့ ြပညတ်ငွး်ဥပေဒများတငွ ် ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်ကိ1 ရာဇ 

ဝတမ်@တစရ်ပ်အြဖစ ်ြပဌာနး်-ိ1ငသ်ည။်  

- အြခား-ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်မံ. ညNဥ်းပနး်ခရံြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် -.ပ်ိစကခ်ရံြခငး် အ-bရာယရ်ငဆ်ိ1ငေ်နရ 

သည့ ်တစစ်ံ1တစေ်ယာကအ်ား အဓမ�ပိ1ေ့ဆာငြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ေပးပိ1အ့ပ်-.ြံခငး် မ. ေH3ာငP်ကဥ ်

ရန် -.င့ ်ဒ)ကrသညမ်ျားအား တရားစွအဲေရးယ. ခံရ2ိ)ငေ်သာ ေနရပ်2ိ)ငင်မံျားထသံိ)အ့တငး်အဓ 

မQြပန်လညမ်ေပးပိ) ့ြခငး် စညး်မျဥ်းဥပေဒသအား ေလးစားရန ်

ဤအပိ1ဒတ်ငွ ် ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်၏ အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိ1ချကမ်ပါဝငေ်သာ်လညး် ေယဘ1ယျအားြဖင့ ်

လကခ်ထံားေသာ အဓိပါွယဖွ်င့ဆ်ိ1ချကမ်.ာ ည]ဥး်ပန်း23ပ်ိစကြ်ခငး်ဆန ့်ကျငေ်ရးပဋညိာဥစ်ာချ<ပ် 



(CAT) ၏ အပိ1ဒ ်၁ ပါအတိ1ငး် - “ လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်းအား ၎ငး်ထမံ. သတငး်အချကအ်လက ်ရယ'ြခငး် 

သိ1မ့ဟ1တ ် ဝနခ်ခံိ1ငး်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်၊ ဖိ-.ပ်ိချယလ်.ယြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ခွြဲခားဆက ်

ဆြံခငး် စသည့ ် အေBကာငး်ရငး်တစရ်ပ်ရပ်အလိ1င့.ာ ြပငး်ထနေ်သာ Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာ သိ1မ့ဟ1တ ်

စတိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ နာကျငေ်စမ@ကိ1 ရညရွ်ယခ်ျကK်.ိK.ိ ြဖစေ်ပ�ေစသည့ ်အများြပညသ်' အာဏာပိ1ငမ်ျားမ. 

လ1ပ်ေဆာင ် ချကx်များ” ဟ'၍ ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ် ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်၏အဓိပ�ါယေ်အာကမ်ကျ 

ေရာကေ်သာ Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာQိ1က-်.ကအ်ြပစေ်ပးြခငး် စသည့ ် မတရားဆကဆ်ြံခငး် အြပ<အမ' 

များလညး် အကျံ<းဝငသ်ည။်  

ဤအပိ1ဒအ်ား ချိ<းေဖာကမ်@ အေြမာကအ်များတိ1က့ိ1 အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ အပိ1ဒ ် ၁၀ (ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိး 

ြခငး်ဆိ1ငရ်ာ အေြခအေနရပ်များ) အားချိ<းေဖာကမ်@-.င့အ်တ' ဖမ်းဆးီထန်ိးသမ်ိးြခငး် အပိ1ငး်တငွ ်

ေတွXရသည။် အပိ1ဒ ်၇ သည ်တ'ညေီသာအေြခအေနရပ်များေအာကတ်ငွ ်ကျနအ်ပိ1ဒြ်ပဌာနး်ချကမ်ျား 

အားလံ1းတိ1က့ိ1 ချိ<းေဖာကြ်ခငး်ေြမာကေ်စ-ိ1ငသ်ည့ ်အပိ1ဒ ်၆ (အသကK်.ငပိ်1ငခ်ငွ့)် -.င့ ်အပိ1ဒ ်၉ (မတရား 

ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးြခငး်အား တားြမစြ်ခငး်) တိ1-့ .င် ့အထ'းဆကစ်ပ်ေနသည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များမ.ာ ေအာကပ်ါတိ1ပ့ါဝငသ်ည ်- 

• ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်အား အထ'းတားြမစသ်ည့ ်ဥပေဒြပ<ြခငး် 

• ထခိိ1ကန်စန်ာသ'များ ြပနလ်ညြ်ပ<စ1မျိ<းေထာငေ်ရး-.င့ ်အစားထိ1းေပးေလျာ်ြခငး်  

• တရားစရီငေ်ရး လ1ပ်ငနး်စဥ်များတငွ ် ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် မတရားဆကဆ် ံ

ြခငး်မ.ရK.ိလာေသာ ထကွဆ်ိ1ချကမ်ျားအားအသံ1းြပ<ြခငး်မ. တားြမစြ်ခငး်  

• ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးခထံားရသ'များအား ကာလBကာK.ညစ်ာွ သးီြခားပိတေ်လ.ာငထ်ားြခငး်-.င့ ်

အဆကအ်သယွြ်ဖတေ်တာကထ်နိး်သမ်ိးထားြခငး် အပါအဝင ်ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်-.င့ ်မတ 

ရားဆကဆ်ြံခငး်  

• ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်-.င့ ်မတရားဆကဆ်ြံခငး် စပ်ွစွခဲျကအ်ားလံ1းကိ1 စံ1စမ်းစစေ်ဆးြခငး် 

• စစေ်ဆးေမးြမနး်ြခငး်၏ လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်၊ ခငွ့ြ်ပ<-ိ1ငေ်သာ BကာK.ညခ်ျိန-်.င့ ်အသသံငွး်မ.တ ်

တမ်းယ'ြခငး် 

• တစစ်ံ1တစဦ်းအားညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် မတရားဆကဆ်ြံခငး် ခရံ-ိ1ငသ်ည် ့ -ိ1ငင် ံ

များသိ1 ့ ြပနလ်ညအ်ပ်-.ငး်ေပးပိ1 ့ြခငး်အားမြပ<လ1ပ်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် နယ-်.ငြ်ခငး်မြပ<လ1ပ် 

ေBကာငး်အာမခခံျကေ်ပးြခငး်  

• တရားဥပေဒစိ1းမိ1းေရးအရာK.ိများ-.င့ ် လကန်ကက်ိ1ငအ်ငအ်ားစ1များမ. အငအ်ားအလနွအ်ကgံ 

အသံ1းြပ<ြခငး် 

• အမ်ိတငွး်အBကမ်းဖကမ်@၊ အမျိ<းသမီးအဂ© ါြမံ<ေအာငြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး် 

• အဓမ� သေ-မေအာငေ်အာင ်ြပ<လ1ပ်ြခငး် 

• Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာQိ1က-်.ကအ်ြပစေ်ပးြခငး် 



၈အပိ1ဒ ်၇ အေBကာငး်ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထ ွ

သေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ် ၂၀ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) p.200): http://ccprcentre.org/ccpr-general-

comments ကိ1 မ.ီြငမ်းပါ။  
၉ -ိ1ငင်တံကာလ'မ@အသိ1ငး်အဝိ1ငး် အတကွ ်အေြခခကံျသညဟ်1 ခယံ'ထားေသာ တနဖိ်1းထားမ@များအေပ�အ 

ေြခခWံပီး (စာချ<ပ်အြဖစ)် ထနိခ်ျနမ်ထား-ိ1ငေ်သာ -ိ1ငင်တံကာဥပေဒအား အစားထိ1းြဖည့ေ်လာငး်သည့ ်

စညး်မျဥ်းဥပေဒသ၊ အဓိပ�ါယက်ိ1  https://www.merriam-webster.com/legal/jus%20cogens -.င့ ် 

https://www.law.cornell.edu/wex/jus_cogens. တငွဖ်တQ်@-ိ1ငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၈ - ေကျးကgနြ်ပ<ြခငး်မ. တားြမစြ်ခငး်  
၁။ မညသ်'မf ေကျးကgနြ်ပ<ြခငး်မခေံစရ။ ေကျးကgနြ်ပ<ြခငး်-.င့ ် ကgနက်1နက်'းြခငး်ပံ1စမံျား အားလံ1းကိ1 

တားြမစေ်စရမည။်  

၂။ မညသ်'က့ိ1မf အေစအပါးအြဖစ ်မြပ<ရပါ။ 

၃။ (က) မညသ်'က့ိ1မf အတငး်အဓမ� (သိ1)့ အတငး်အBကပ် အလ1ပ်ခိ1ငး်ေစြခငး်မြပ<ေစရပါ။ 

 (ခ) ြပစမ်@တစခ်1အတကွ ် ြပစဒ်ဏတ်စရ်ပ်အေနြဖင့ ် အလ1ပ်Bကမ်း-.င့ ် ေထာငဒ်ဏခ်ျမ.တ-်ိ1င ် ေသာ 

-ိ1ငင်မံျား၌ စရီငပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိေသာ တရားQံ1းက ချမ.တေ်သာ ြပစဒ်ဏ-်.င့အ်ည ီ အလ1ပ်Bကမ်းြပစ ်

ဒဏခ်ျမ.တေ်ဆာငရွ်ကေ်စြခငး်ကိ1 အပိ1ဒ ်၃ (က) က ပိတပ်ငြ်ခငး်မK.ိေစရ။ 

 (ဂ) ဤအပိ1ဒ၏် ရညရွ်ယခ်ျကအ်လိ1င့ .ာ အတငး်အကျပ် (သိ1)့ မလ1ပ်မေနရ အလ1ပ်ေစခိ1ငး် ြခငး်ဟ'ေသာ 

စာကားရပ်တငွ ်ေအာကပ်ါတိ1မ့ပါဝငေ်စရ။ 

(၁) သာမနအ်ားြဖင့ ် တရားQံ1းတစQံ်1း၏ တရားဝငအ်မိန ့အ်ရ ချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်ခရံသ' (သိ1)့ 

ယငး်ကဲသ့ိ1ခ့ျ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်မ. စညး်ကမ်းချကြ်ဖင့ ် လwတထ်ားြခငး်ခရံေသာသ'က 

လ1ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ1အပ်ေသာ၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ(ခ) တငွ ်ရည�်wနး်ထားြခငး်မK.ိေသာ အလ1ပ်တစခ်1ခ1 (သိ1)့ 

ဝနေ်ဆာငမ်@ တစရ်ပ်ရပ်၊ 

  (၂) စစမ်@ထမ်းရန ်ြငငး်ဆိ1မ@ကိ1 အသအိမ.တြ်ပ<လကခ်သံည့-်ိ1ငင်မံျားတငွ ်စစမ်@ထမ်း 

  ရန ်ြငငး်ဆိ1သ'များဆိ1ငရ်ာ ဥပေဒ၏လိ1အပ်ချကအ်ရ စစဘ်ကအ်သငွေ်ဆာငေ်သာ  

            စစမ်@ထမ်းြခငး်-.င့ ်ြပညသ်'စ့စမ်@ထမ်းြခငး်တစရ်ပ်ရပ်၊  

  (၃) လ'အ့ဖဲွXအစညး်၏ အသကK်.ငသ်နမ်@ (သိ1)့ လ'မ@အကျိ<းစးီပာွးကိ1Wခမ်ိးေြခာကေ်သာ  

            အေရးေပ�အေြခအေန (သိ1)့ ေဘးဒ1က�ကျေရာကသ်ည့ ်ကစိ�ရပ်များတငွ ်ေဆာငရွ်က ် 

            ေပးရသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်@တစရ်ပ်ရပ်၊ 

  (၄) သာမနြ်ပညသ်'တ့ာဝနဝ်တb ရား၏ တစစ်တိတ်စေ်ဒသပံ1စမံျားြဖစေ်သာ အလ1ပ်  

            (သိ1)့ ဝနေ်ဆာငမ်@တစခ်1ခ1 
 

ဤအပိ1ဒသ်ည ် -ိ1ငင်မံျားအား ေကျးက_န်ြပ<ြခငး် (အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၁)၊ က_န်က)န်က.းြခငး် (အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၁)၊ 

အေစအပါးြပ< ြခငး် (အပိ1ဒခ်ွ ဲ၂) -.င့ ်အဓမQ သိ)မ့ဟ)တ ်အတငး်အPကပ်အလ)ပ်ခိ)ငး်ေစြခငး် (အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃) 

တိ1မ့. တားြမစရ်န် လိ1ကန်ာေစသည။် ေကျးကgနြ်ပ<ြခငး်၊ ကgနက်1နက်'းြခငး်-.င့ ် အေစအပါးြပ<ြခငး် 

တိ1က့ိ1 အေြခခစံညး်မျဥ်းတစ ် ရပ် (jus cogens)၁၀ အြဖစသ်တမ်.တထ်ားWပီး မညသ်ည့ခ်_ငး်ချကမ်3 

ခွင့မ်ြပ<ေချ (အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၁ -.င့ ် ၂)။ အေစအ ပါးြပ<ြခငး် တငွ ်တစသ်းီပ1ဂ�လများအား အြခားသ'များအ 

ေပ�အြပည့အ်ဝမ.ီခိ1အားထားေစWပီး စးီပာွးေရးဆိ1င ် ရာအရ ေခါငး်ပံ1ြဖတအ်ြမတထ်1တခ်ရံေစေသာ 

လ'က1နက်'းြခငး် -.င့ ်ေ�ကးWမီြဖင့ ်ချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး် စသည့ ်ေကျး ကgနက်ဲသ့ိ1 ့ြပ<မ'ြခငး်များပါဝငသ်ည။်  



မြဖစမ်ေန သိ1မ့ဟ1တ ် အတငး်အBကပ်အလ1ပ်ခိ1ငး်ေစြခငး် များတငွ ် “ တစဦ်းတစေ်ယာကေ်ယာက ်

အား ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး် -.င့ ်၎ငး်တိ1က့ိ1ယတ်ိ1င ်စတိဆ်-®မပါဘ ဲလ1ပ်ေဆာငေ်စြခငး် တိ1မ့.တဆင့ ်ရယ' 

ေသာ လ1ပ်အား သိ1မ့ဟ1တ ်ဝနေ်ဆာငမ်@အားလံ1း” တိ1ပ့ါဝငသ်ည၁်၁။  

ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များ၌ ေအာကပ်ါတိ1ပ့ါဝငသ်ည ်-  

• ေကျးကgနြ်ပ<ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အဓမ�ခိ1ငး်ေစမ@ အားတားြမစသ်ည့ ်ဥပေဒြပ<ြခငး် 

• လ'က1နက်'းြခငး် 

• ြပညတ်ငွး်အလ1ပ်သမားများ၏ လ1ပ်ငနး်ခငွအ်ေြခအေနရပ်များ 

• လငိမ်'စးီပာွးလ1ပ်ငနး်များတငွ ် ေစစ့ပ်လ1ပ်ေဆာငေ်နေသာအမျိ<းသမီးများအား ေ�ကးWမီြဖင့ ်

ချ<ပ်ေ-.ာင ် ြခငး်အပါအဝင ် ေခတေ်ပ� ေကျးကgနြ်ပ<သည့ ် ပံ1စမံျား မခရံေအာင ် လ1ပ်ေဆာင ်

ချကမ်ျား  

• ပိ1းထညက်¨တငွ ်အဂတလိိ1ကစ်ားြခငး်-.င့ ်Wခမ်ိးေြခာကရ်ယ'ြခငး် -.င့ ်အ-bရာယK်.ိေသာ လ1ပ် 

ငနး်ခငွ ်အေြခအေနရပ်များ  

• လငိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ-.င့ ်လ1ပ်အား အြမတထ်1တေ်ခါငး်ပံ1ြဖတမ်@ ပံ1စမံျားအားလံ1း 

• ကေလးသ'ငယလ်1ပ်အားခိ1ငး်ေစမ@  

• ကေလးသ'ငယမ်ျားအား လကန်ကက်ိ1ငအ်ငအ်ားအတငွး်-.င့ ် ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးခရံသ'များမ. 

လ1ပ်ေဆာငရ်သည့ ်အလ1ပ်တစမ်ျိ<းမျိ<းအတကွ ်စ1ေဆာငး်ရယ'ြခငး်  

 
၁၀Ibid 
၁၁အပိ1ဒ ်၂ (၁) ILO ကနွဗ်နး်K.ငး် အမ.တ ်၂၉ (ဇွန ်၂၈၊ ၁၉၃၀ ခ1-.စ)်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၉ - မတရား ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးြခငး်မ. တားြမစြ်ခငး်  
၁။ လ'တိ1ငး်တငွ ် လတွလ်ပ်မ@-.င့ ် လ'ပ1ဂ�ိ<လဆ်ိ1ငရ်ာ လံ1ြခ<ံမ@တိ1အ့ား ရပိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါသည။် မညသ်' မf 

မတရားဖမ်းဆးီြခငး် (သိ1)့ မတရားချ<ပ်ေ-.ာငခ်ရံြခငး် မK.ိေစရ။ ဥပေဒအရ ေဆာငရွ်ကသ်ည့လ်1ပ် 

ထံ1းလ1ပ်နညး်-.င့အ်ညမီ.တစပ်ါး မညသ်'မfမိမိတိ1၏့ လတွလ်ပ်မ@ကိ1 တားဆးီပိတပ်ငခ်ရံြခငး်မK.ိေစရ။ 

၂။ ဖမ်းဆးီခရံသ' မညသ်'က့ိ1မဆိ1 ဖမ်းဆးီခရံချိနတ်ငွ ် ဖမ်းဆးီရသည့အ်ေBကာငး်ကိ1 အသေိပး ရမည့အ်ြပင ်

၎ငး်အေပ�စပ်ွစွခဲျကက်ိ1လညး် အလျငအ်ြမနအ်သေိပးရမည။် 

၃။ ရာဇဝတမ်@စွခဲျကြ်ဖင့ ်ဖမ်းဆးီခရံသ' သိ1မ့ဟ1တ ်ချ<ပ်ေ-.ာငခ်ရံသ'မညသ်'က့ိ1မဆိ1 တရားသ' }ကးီ သိ1မ့ဟ1တ ်

ဥပေဒအရ တရားစရီငေ်ရး အာဏာကျင့သ်ံ1းရန ် အပ်-.ငး်ြခငး်ခရံေသာ အြခားအရာK.ိ ၏ ေK. Xေမ.ာကသ်ိ1 ့ 

ေစာစးီလျငြ်မနစ်ာွ တငပိ်1ရ့မည့အ်ြပင ်သင့ေ်လျာ်သည့အ်ချိနက်ာလအတငွး် အမ@စစေ်ဆးစရီငြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

အမ@မ.လတွြ်ခငး်ကိ1 ခယံ'ေစပိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါသည။် တရားစရီငခ်ရံန ် ေစာင့ဆ်ိ1ငး်ေနေသာ ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအား 

အချ<ပ်တငွဖ်မ်းဆးီချ<ပ်ေ-.ာငရ်မညဟ်'သည့ ် ေယဘ1ယျလ1ပ်ထံ1း လ1ပ်နညး်အြဖစ ် မမ.တယ်'ရေသာ်လညး် 

တရားစရီငေ်ရး၏ မညသ်ည့အ်ဆင့တ်ငွမ်ဆိ1 အမ@ရငဆ်ိ1င ် ရန ် တရားခငွေ်K. Xေမ.ာကသ်ိ1ထ့ကွရ်နြ်ဖစေ်စ၊ 

စရီငခ်ျကက်ိ1 အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငေ်ရးအတကွ ် အေBကာငး်ကစိ�ေပ�ေပါကလ်ာြခငး်ေBကာင့ြ်ဖစေ်စ 

အာမခြံဖင့ ်လwတထ်ား-ိ1ငသ်ည။်  

၄။ ဖမ်းဆးီြခငး် (သိ1)့ ချ<ပ်ေ-.ာငခ်ရံသည့အ်တကွ ် မိမိ၏ လတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ံ1းK.ံ�းခရံေသာ မညသ်'မဆိ1 

၎ငး်အေပ�ဖမ်းဆးီြခငး်သည ် တရားဝငဖ်မ်းဆးီြခငး်ြဖစပ်ါက တရားQံ1းမ. ေ-.ာင့ေ်-.းBကန ့ ် Bကာမ@မK.ိေစဘ ဲ

ဆံ1းြဖတ-်ိ1ငရ်န-်.င့ ် အကယ၍် ယငး်ကဲသ့ိ1 ့ ဖမ်းဆးီြခငး်သည ် ဥပေဒအရ ဖမ်းဆးီြခငး် မဟ1တပ်ါက 

၎ငး်အားလတွမိ်န ့ေ်ပး-ိ1ငရ်န ်အလိ1င့ .ာ တရားQံ1းတငွ ်တရားစွဆဲိ1ခငွ့K်.ိပါသည။်  

၅။ မတရားဖမ်းဆးီြခငး် (သိ1မ့ဟ1တ)် ချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်ခရံေသာ မညသ်'မဆိ1 ေလျာ်ေBကးရပိ1င ်ခငွ့K်.ိပါသည။်  

 

ဤအပိ1ဒတ်ငွ ်ကျဥ်းေြမာငး်ေသာ ေလ.ာငပိ်တသ်ည့ေ်နရာတစရ်ပ်ရပ်၊ ဥပမာ - အကျဥ်းေထာင ်သိ1မ့ 

ဟ1တ ်ထနိး်သမ်ိးေဆာင၊် စတိက်ျနး်မာေရးအေဆာင၊် ြပနလ်ညအ်သပိညာေပးေရး၊ စတိအ်ာQံ1စ1စညး် 

ေရး သိ1မ့ဟ1တ ် လ1ပ်ငနး်ခငွ ် စခနး်များ၊ ေဆးအဆပ်ိြဖတေ်တာကရ်ာQံ1များ သိ1မ့ဟ1တ ် အကျယ ်

ချ<ပ်၁၂များစသညတ်ိ1၌့ အဓမ�ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးခရံြခငး်မ. လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း၏ လတွလ်ပ်ခွင့က်ိ1 ကာ 

ကယွေ်ပးထားသည။် ၎ငး်သည ် လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်းအား ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးထားသညြ်ဖစေ်စ၊ မထနိး် 

သမ်ိးထားသညြ်ဖစေ်စ ၎ငး်၏ “ခ-ာကိ1ယ-်.င့ ် စတိပိ်1ငး်တိ1ထ့ခိိ1ကအ်နာတရြဖစြ်ခငး်၊ သိ1မ့ဟ1တ ် Q1ပ် 

ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာ-.င့ ်စတိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာေြဖာင့မ်တတ်ညB်ကညမ်@ကိ1 ထခိိ1ကေ်စြခငး်” တိ1မ့. ၎ငး်၏ လံ)ြခံ<ေရး 

ကိ1 လညး် အကာအကယွေ်ပးသည၁်၃။ အသကW်ခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်၊ သတြ်ဖတရ်နB်ကစံည}်က<ိးပမ်း 

ြခငး်၊ ေ-.ာင့ယ်.ကေ်စာ်ကားမ@-.င့ ်Wခမ်ိးေြခာကခ်ျယလ်.ယမ်@ တိ1က့ိ1လ1ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင့လ်ညး် လံ1ြခ<ံ 

ခငွ့ ်အခငွ့အ်ေရးအားချိ<းေဖာကမ်@ကိ1ြဖစေ်ပ�ေစသည။်  



လ.ပ)ဂeိ<လတ်စဥ်းီအား ဖမ်းဆးီြခငး် သိ)မ့ဟ)တ ်ထန်ိးသမ်ိးချ<ပ်ေ23ာငြ်ခငး် ကိ1 မတရားမြပ<ရပဲ တရား 

ဥပေဒ23င့အ်ည ီ ေဆာငရွ်ကရ်မညြ်ဖစသ်ည။် လ'ပ1ဂ�ိ<လ၏်လတွလ်ပ်ခငွ့ ် မညသ်ည့က်စိ�များတငွ ်

ဖယK်.ားQ1ပ်သမ်ိးခငွ့ြ်ပ<သညက်ိ1 တတိကိျကျအဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိ1ရနမ်.ာ -ိ1ငင်မံျား၏တာဝနပ်ငြ်ဖစသ်ည။် 

ဖမ်းဆးီြခငး် ဟ'သည ် လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း၏ လတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ1 ဖယK်.ားQ1ပ်သမ်ိးကာ သကဆ်ိ1ငရ်ာလ1ပ် 

ပိ1ငခ်ငွ့K်.ိအာဏာပိ1ငေ်K. Xေမ.ာကသ်ိ1 ့ ေပးပိ1သ့ည့က်ာလြဖတအ်ပိ1ငး်အြခားကိ1 ေယဘ1ယျြခ<ံငံ1၍ ဆိ1ြခငး် 

ြဖစသ်ည။် ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး် ဟ'သည ်ဖမ်းဆးီြခငး်အားြဖင့ ်လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း၏ လတွလ်ပ်ခငွ့ ်

ကိ1 ဖယK်.ားQ1ပ်သမ်ိးြခငး် (ယငး်သိ1ဆ့ိ1လfင ် အဆိ1ပါပ1ဂ�ိ<လသ်ည ် “အချ<ပ်တငွ”် ထနိး်သမ်ိးခထံားရ 

သည ်သိ1မ့ဟ1တ ်“တရားစရီငခ်ရံန ်အ}က<ိထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ထံားရသည”်) သိ1မ့ဟ1တ ်ြပနေ်ပးဆွ ဲ

သည့မ်ညသ်ည့အ်ြပ<အမ'မျိ<းကိ1မဆိ1၁၄ ဆိ1လိ1သည။်  

မညသ်ည့ ်ဖမ်းဆးီြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်ကိ1မဆိ1 ခိ1ငလ်ံ1ေသာအေBကာငး်အရာများ 

အေပ�အေြခခWံပီး တရားဥပေဒအရေဖာ်ေဆာငထ်ားေသာ လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များအတိ1ငး် လ1ပ် 

ေဆာငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ဖမ်းဆးီရနခ်ိ1ငလ်ံ1ေသာ အေBကာငး်အချငး်ရပ်များကိ1 ဥပေဒတငွ ် K.ငး်လငး် 

စာွေဖာ်ေဆာငမ်ထားလfင ်သိ1မ့ဟ1တ ်အပိ1ဒ ်၉ -.င့ဆ်န ့က်ျငေ်နလfင ်အပိ1ဒ ်၉ အားချိ<းေဖာကြ်ခငး်ပင ်

ြဖစသ်ည။်  

မတရားြပ<ြခငး် အေြခအေနရပ်သည ်ဥပေဒ၌ ေရာ တရားဥပေဒစိ1းမိ1းေရးေဆာငရွ်ကခ်ျက ်တငွပ်ါ 

အကျံ<းဝငသ်ည။် တစန်ညး်အားြဖင့ ်ဥပေဒသည ်မတရားြပ<ထားြခငး်ြဖစ ်Wပီး/သိ1မ့ဟ1တ ်တရားဥပ 

ေဒစိ1းမိ1းေရးေဆာငရွ်ကသ်ည့အ်ပိ1ငး်တငွလ်ညး် မတရားြပ<ြခငး်ကိ1 လ1ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ-်ိ1ငသ်ည။် 

မညသ်ည့ ်ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ဖမ်းဆးီြခငး်ကမf အချိ<းအစားမကျြခငး်၊ မမfတြခငး်၊ 

ခန ့မ်.နး်မရ-ိ1ငြ်ခငး် -.င့ ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်တိ1 ့ မK.ိေစရ။  

အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် ြပဌာနး်ထားေသာ အြခားအခငွ့အ်ေရးများချိ<းေဖာကြ်ခငး်မ. ကာကယွရ်န ် အ 

ပိ1ဒ ်၉ သည ်ဖမ်းဆးီခ ံသိ1မ့ဟ1တ ်ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ထံားရသည့ ်လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား၏ေဖာ်ြပပါအခငွ့ ်

အေရးများကိ1 အကာအကယွေ်ပးသည။်  

- vက<ိတငအ်သေိပးခံပိ)ငခွ်င့ ် - ဖမ်းဆးီခရံသ'မညသ်'မဆိ1 ဖမ်းဆးီရြခငး်၏အေBကာငး်အရငး်၊ 

သေဘာသဘာဝ-.င့ ်စပ်ွစွKဲ.ိချက ်အေBကာငး်စံ1အေသးစတိက်ိ1 ၎ငး်တိ1န့ားလည ်ေသာဘာသာ 

စကားြဖင့ ် }က<ိတငအ်သေိပးခပိံ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။် ‘}က<ိတင’် ဟ1ဆိ1ရာတငွ ်ပထမ စံ1စမ်းစစေ်ဆး 

ြခငး်တငွ ် ေနာကဆ်ံ1းထား၍အသေိပးြခငး်ြဖစသ်ည။် စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ ဖမ်းဆးီရန ်

ဝရမ်းမပါပဲ ဖမ်းဆးီြခငး်သည ်မတရားဖမ်းဆးီြခငး်ကိ1ြပြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။်  

- ေH3 Vေတာ်သငွး်စာခ_န်ေတာ်အမိန ့်ြဖင့ ်ေခfယ.ခံပိ)ငခွ်င့ ်- လ'တိ1ငး် ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ရံြခငး် 

၏ တရားဝငမ်@K.ိမK.ိ ကိ1 တရားQံ1းေတာ်တငွ ်အချိနမ်ေ-.ာငး်ပဲ စစိစခ်ပိံ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။် Qံ1းေတာ် 

သည ်လတွလ်ပ်ခငွ့အ်ား ဖယK်.ားQ1ပ်သမ်ိးြခငး်မ.ာ စေီလျာ်ကိ1ကည်မီ@K.ိမK.ိ ြပညတ်ငွး်-.င့ ်-ိ1ငင် ံ

တကာ ဥပေဒများ-.င့ ်စစိစသ်ည။် ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်သည ်တရားမဝငပ်ါက Qံ1းေတာ် 



အေနြဖင့ ် ချကခ်ျငး်လwတေ်စေBကာငး်အမိန ့ခ်ျမ.တရ်နတ်ာဝနK်.ိသည။် မြဖစမ်ေန ထနိး်သမ်ိး 

ချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားသည့ ်စနစမ်ျားသည ်အိ1ငစ်စီပီီအာ -.င့ ်မကိ1ကည်ပီါ။  

- အစားထိ)းေပးေလျာ်မWခံစားပိ)ငခွ်င့ ်- မတရား ဖမ်းဆးီခရံသ' သိ1မ့ဟ1တ ်ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာင ်

ခရံသ' မညသ်'မဆိ1 ြပညတ်ငွး်ဥပေဒြဖင့ ်တတိကိျကျ ြပနလ်ညက်1စားေပးမ@အား လကလ်.မ်း 

မ.ီေအာင ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

- တရားသ.vကးီေH3 Vေမ3ာကသ်ိ) ့ ေစာစးီလျငြ်မန်စာွ တငပိ်)ခံ့ပိ)ငခွ်င့ ်- ရာဇဝတမ်@ြဖင့ ်တရားစရီငခ် ံ

ရန ်အ}က<ိထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ထံားရသည့ ်မညသ်'မဆိ1 တရားသ'}ကးီေK. Xေမ.ာကသ်ိ1 ့ ေစာစးီ 

လျငြ်မနစ်ာွ တငပိ်1ရ့မည ်- ၄၈ နာရီထကB်ကာK.ညေ်သာအချိနက်ိ1 အြပည့အ်ဝခgငး်ချကထ်ား 

ရမည။် တရားစရီငခ်ရံနအ်}က<ိထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်ကိ1 သကေ်သခပံစ�ညး်ေဖျာကဖ်ျက ်

-ိ1ငမ်@၊ တစဖ်နြ်ပနလ်ညအ်မ@ကျ�းလနွ-်ိ1ငမ်@ -.င့ ် တမ်ိးေK.ာငထ်ကွေ်ြပးမ@ စသည့ ် အ-bရာယ ်

အေBကာငး်ရငး်များေBကာင့သ်ာလfင ် အသံ1းြပ<သင့သ်ည။် အမ@တစခ်1ချငး်စ၏ီ အေြခအေန 

ရပ်များေပ�မ'တည၍် ကျိ<းေBကာငး်စေီလျာ်ေသာ အချိနက်ာလအပိ1ငး်အြခားတစခ်1အထသိာ 

ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားရမညြ်ဖစသ်ည။်  

လတွလ်ပ်ပိ1ငခ်ငွ့ ် ကိ1 -ိ1ငင်ေံတာ်၏အေရးေပ�အေြခအေနများတငွ ် ကန ့သ်တ-်ိ1ငသ်ည ် (အပိ1ဒ ် ၄) 

ြဖစေ်သာ်လညး် ေK. Xေတာ်သငွး်စာခgနေ်တာ်အမိန ့ြ်ဖင့ေ်ခ�ယ'ခပိံ1ငခ်ငွ့ ်ကိ1မ'ကန ့သ်တ၍်မရပါ။  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• မတရားထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်အား တားြမစသ်ည့ဥ်ပေဒြပ<ြခငး်-.င့ ် မတရားထနိး်သမ်ိး 

ချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်အား ဆန ့က်ျငက်ာကယွြ်ခငး်  

• အBကမ်းဖကမ်@တိ1ကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒများေအာကတ်ငွ ်သသံယK.ိသ'များအား အာမခခံျကေ်ပး 

ြခငး် 

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်၏ တရားဝငK်.ိြခငး်မK.ိြခငး်ကိ1 တရားစရီငေ်ရးအရ စစိစမ်@အား 

လကလ်.မ်းမ.ီရယ'-ိ1ငြ်ခငး်  

• မတရားထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ရံြခငး်အတကွ ်ြပနလ်ညေ်ပးေလျာ်မ@  

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငသ်ည့ ်စငတ်ာ ေနရာများ -.င့ ်တိ1ငB်ကားချကမ်ျားအား စံ1စမ်းစစေ်ဆးြခငး် 

• ဖမ်းဆးီ သိ1မ့ဟ1တ ်ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာင ်ခရံသ'များ၏ ေK. Xေန၊ ဆရာဝနမ်ျား -.င့ ်မိသားစ1များ 

-.င့ ်ဆကသ်ယွေ်တွXဆံ1-ိ1ငြ်ခငး်  

• အဆကအ်သယွြ်ဖတေ်တာကW်ပီး ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်  

• ေြခရာအစအနေဖျာကြ်ခငး်  

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားခရံသ'များ၏ အမျိ<းသားမ.တပံ်1တငြ်ခငး်  

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငရ်န ်လျိ<X ဝ.ကေ်နရာများ 

• တရားစရီငခ်ရံန ်အ}က<ိ ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငသ်ည့ ်BကာK.ညခ်ျိနက်ာလ  



• တရားစရီငခ်ျကခ်ျမ.တW်ပီးေနာကပိ်1ငး် ဆကလ်ကထ်နိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားြခငး်  

• တစပ်ါး-ိ1ငင်သံိ1ခ့ိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ'-.င့ ် ေQwXေြပာငး်ေနထိ1ငသ်'များအား ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာင ်

ြခငး်  

• အမ်ိရာအေြခမဲပ့1ဂ�ိ<လမ်ျား၊ သ'ဖ1နး်စားများ၊ မ'းယစေ်ဆးသံ1းစွသဲ'များ၊ လမ်းေဘးကေလးသ' 

ငယမ်ျား-.င့ ်လငိလ်1ပ်သားများအား မတရားဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးြခငး်  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  
၁၂ M. Nowak၊ UN ြပည့သ်'ေ့ရးရာ-.င့ ်-ိ1ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးများ၊ စစီပီီအာ သေဘာထားမ.တခ်ျကမ်ျား (ဒ1တ ိ

ယအ}ကမ်ိ) .). Kehl am Rhein: Engel, 2005, စာမျက်-.ာ. 212.  
၁၃ အပိ1ဒ ်၉ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတ်ိK.ငး်လငး်ချက်အတွက် လ'အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မတီ၏ အေထေွထသွေဘာထားမ.တ်ချက် 

အမ.တ် ၃၅ (CCPR/C/GC/35): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments တွငဖ်တ်Q@ပါ 
၁၄M. Nowak၊ UN ြပည့သ်'ေ့ရးရာ-.င့ ် -ိ1ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးများ၊ စစီပီီအာ သေဘာထားမ.တခ်ျကမ်ျား (ဒ1တ ိ

ယအ}ကမ်ိ) .). Kehl am Rhein: Engel, 2005, စာမျက်-.ာ. 221.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၁၀ - ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငသ်ည့ ်အေြခအေနရပ်များ  
၁။ လတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ံ1းK.ံ�းသ'အားလံ1းကိ1 လ'သားချငး်စာနာေထာကထ်ားြခငး်ြဖင့လ်ညး် ေကာငး်၊ 

လ'သားတိ1၏့ ေမးွဖွားရာဂ1ဏသ်ကိ�ာေလးစားြခငး်အားြဖင့လ်ညး်ေကာငး် ြပ<မ'ဆကဆ်ရံပါ မည။် 

၂။       (က) ¶ခငး်ချကြ်ပ<ရမည့ ်အေြခအေနများမ.အပ စပ်ွစွခဲရံသ'များကိ1 ြပစဒ်ဏက်ျခရံသ' များ-.င့ ်

သးီြခားစခီွ၍ဲ ထားရမည့အ်ြပင ် ြပစမ်@ထငK်.ားစရီငြ်ခငး် မခရံေသးသ'များအြဖစ ် ၎ငး်တိ1၏့ 

အေြခအေန-.င့ ်ေလျာ်ညစီာွ သးီြခားစ ီြပ<မ'ဆကဆ်ရံမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 (ခ) ြပစမ်@ကျ�းလနွေ်Bကာငး် စပ်ွစွခဲရံေသာ ကေလးသ'ငယမ်ျားအား 

အရွယေ်ရာကW်ပီးသ'များ -.င့ ်ခွထဲားရမည့အ်ြပင ်စစေ်ဆးစရီငဆ်ံ1းြဖတ-်ိ1ငရ်နအ်တကွ ်ြဖစ-်ိ1ငသ်မf 

ြမနဆ်နစ်ာွတရားစွဆဲိ1တင ်ပိ1ရ့မည။် 

၃။ အကျဥ်းေထာငစ်နစတ်ငွ ် အကျဥ်းသားများအား ြပ<ြပငေ်ရး-.င့ ် လ'မ@ဘဝြပနလ်ညထ်' 

ေထာငေ်ရးတိ1က့ိ1 အဓိကရညရွ်ယေ်သာြပ<မ'ဆကဆ်ပံါK.ိေစရမည။် ြပစမ်@ကျ�းလနွေ်သာ 

ကေလးသ' ငယမ်ျားအား အရွယေ်ရာကW်ပီးသ'များ-.င့ ် ခွထဲားရမညြ်ဖစW်ပီး 

၎ငး်တိ1၏့အသကအ်ရွယ-်.င့ ်ဥပေဒအ ရ သတမ်.တခ်ျကတ်ိ1-့ .င့အ်ည ီြပ<မ'ဆကဆ်ရံမည။်  

 

ဤအပိ1ဒသ်ည ်လတွလ်ပ်ခွင့ဆ်ံ)းH3ံpးသ.အားလံ)းတိ)အ့ား ဆကဆ်မံW အနမိ့်ဆံ1းအဆင့အ်တနး်ကိ1 အာမ 

ခခံျကေ်ပးသည။် ဤအပိ1ဒပ်ါ ကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကခ်ျကမ်ျားသည ်အပိ1ဒ ်၇ (ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး် 

အားတားြမစြ်ခငး်) -.င့ ် ၉ (လတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ1 မတရားဖယK်.ားQ1ပ်သမ်ိးြခငး်မ. တားြမစြ်ခငး်) တိ1အ့ား 

ချိ<းေဖာကြ်ခငး်ကိ1 ဟန ့တ်ား-ိ1ငသ်ြဖင့ ်ယငး်အပိ1ဒမ်ျား-.င့ ်အထ'းဆကစ်ပ်ေနသည။် အပိ1ဒ ်၁၀  ကိ1မ' 

အေြခခစံညး်မျဥ်းတစ ်ရပ် (jus cogens)၁၅အြဖစ ်မ.တယ်'ထားသညြ်ဖစသ်ြဖင့ ် ေလျာေ့ပါမ့ေဆာင ်

ရွက-်ိ1ငပ်ါ။  

အပိ1ဒ ်၁၀ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ သည ်ဥပေဒ -.င့ ်-ိ1ငင်ေံတာ်၏အာဏာေအာကတ်ငွ ်အကျဥ်းေထာငမ်ျား၊ စတိ ်

ကျနး်မာေရးေဆးQံ1များ၊ ထနိး်သမ်ိးေရးစခနး်များ သိ1မ့ဟ1တ ် ြပနလ်ညြ်ပ<ြပငေ်ရး ဌာနများ  

သိ1မ့ဟ1တ ် အြခားအေနရာများအပါအဝင ် ေဆးQံ1 များ စသညတ်ိ1၌့ ထနိး်သမ်ိးခထံားရသည့ ် လတွ ်

လပ်ခွင့ဆ်ံ)းH3ံpးသ.အားလံ)း တိ1အ့ေပ� သကေ်ရာကမ်@K.ိပါသည။် ဤအပိ1ဒပ်ါ ကာကယွေ်ပးထားချက ်

များသည ် 2ိ)ငင်သံားမဟ)တသ်.များအား နယ-်.ငေ်ရးလ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်၏ တစစ်တိတ်စပိ်1ငး်အြဖစ ်

လညး် အကျံ<းဝငပ်ါသည။်  

အပိ1ဒ ်၁၀ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၂ သည ်တရားစရီငခံ်ရန်vက<ိတငထ်န်ိးသမ်ိးခံထားရသ. -.င့ ်အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ သည ်ြပစမ်W 

ကျpးလန်ွေPကာငး်ထငH်3ားသ. များအတကွ ်အကျံ<းဝငပ်ါသည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  



• တရားစရီငခ်ရံနအ်}က<ိထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားြခငး်-.င့ ် ေQwXေြပာငး်ေနထိ1ငသ်'များအား 

ထနိး်သမ်ိးသည့စ်ငတ်ာများအပါအဝင ် ထနိး်သမ်ိးထားရာတငွ ် K.ငသ်နေ်နထိ1ငရ်သည့အ် 

ေြခအေနရပ်များ  

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်ဆိ1ငရ်ာ }ကးီBကပ်သည့ ်လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များ  

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငသ်ည့ ် ေနရာများ လ'ထ'ထပ်သပ်ိသညး်ြခငး်-.င့ ် အေဆာကအ်ဦပံ1စ၊ံ 

သန ့K်.ငး်မ@ အေြခအေနရပ်များ၊ အစာအာဟာရK.ိမ@ -.င့ ်အကျဥ်းသားများ၏အBကမ်းဖက ်

မ@  

• စပ်ွစွခဲရံသ'-.င့ ် ြပစမ်@ကျ�းလနွသ်' ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား၊ ကေလးသ'ငယမ်ျား-.င့ ် အရွယေ်ရာကW်ပီး 

သည့ ် အထနိး်သမ်ိးခမံျား၊ တစပ်ါး-ိ1ငင်ခံိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ'-.င့ ် အြခားအထနိး်သမ်ိးခသံ' 

များ စသညတ်ိ1အ့ား သးီြခားစခီွထဲားြခငး်  

• ကေလးသ'ငယမ်ျား ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငသ်ည့စ်နစပံ်1စ ံ

• ပညာေရး-.င့ ်ြပနလ်ညြ်ပ<စ1ပျိ<းေထာငေ်ရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား  

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ထံားရသ'များအား တစဦ်းထညး်သးီြခား ပိတေ်လ.ာငထ်ားK.ိြခငး် 

များအပါအဝင ်ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး်-.င့ ်မတရားဆကဆ်ြံခငး်များ  

• လတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ံ1းK.ံ�းသ'များအား တိ1ငB်ကားရန ်ယ-bရားများ 

• ချ<ပ်ေ-.ာငခ်ထံားစဥ် အသကေ်သဆံ1းသာွးြခငး် 

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားသည့စ်ငတ်ာ၊ေနရာများအား အစိ1းရမဟ1တေ်သာအဖဲွXအစညး် 

များ-.င့ ်အမျိ<းသားလ'အ့ခငွ့အ်ေရးအသငး်အဖဲွXများမ. သာွးေရာက-်ိ1ငခ်ငွ့ ် 

• တရားစရီငခ်ရံန ်အ}က<ိထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငထ်ားသည့ ်Bကာချိန ်

• ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငခ်ရံသ'များ၏ မ.တပံ်1တငြ်ခငး်၊ ေဆးဝါးဆိ1ငရ်ာ-.င့ ်တရားဥပေဒဆိ1င ်

ရာအက'အညရီယ'-ိ1ငမ်@ 

• မိသားစ1များ-.င့ ်ဆကသ်ယွ-်ိ1ငြ်ခငး်  

• အေစာင့မ်ျား၏ စံ1စမ်းစစေ်ဆးြခငး်-.င့ ်သငတ်နး် Bကာြမင့ခ်ျိန ်

 
၁၅အပိ1ဒ ်၁၀ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာ 

ထားမ.တခ်ျက ် အမ.တ ် ၂၁ ကိ1မ.ီြငမ်းပါ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) p.202): http://ccprcentre.org/ccpr-general-

comments. 
Jus Cogens ၏ အဓိပ�ါယက်ိ1သKိ.ိလိ1ပါက မ.တစ်1တိ1အမ.တ ်၈ ကိ1Bကည့ပ်ါ 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ် ၁၁ - စာချ<ပ်ပါတာဝနK်.ိချက်များကိ1လိ1က်နာေဆာငရွ်က်ရနပ်ျက် 

ကွက်မ@ေBကာင့ ်အကျဥ်းချြခငး်  
မညသ်'ကိ1မf ပဋညိာဥ်ပါတာဝနမ်ျားကိ1 ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ<-ိ1ငQံ်1မfြဖင့ ် အကျဥ်း ချထား 

ြခငး်မြပ<ေစရပါ။  

  

ဤအပိ1ဒတ်ငွ ် ေ�ကးWမီများေBကာင့ ် ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး်ကိ1 တားြမစထ်ားသည။် ၎ငး်သည ် လ' 

များအေနြဖင့ ် -ိ1ငင်ေံတာ်၏အစတိအ်ပိ1ငး်တစခ်1ခ1-.င့ ် လကမ်.တေ်ရးထိ1းချ<ပ်ဆိ1ထားသညြ်ဖစလ်င့က် 

စား၊ တရားမ ဥပေဒ ပဋညိာဥ်စာချ<ပ်များအားလံ1း အတကွအ်ကျံ<းဝငW်ပီး ေလျာေ့ပါေ့ဆာငရွ်က၍်မရ 

ေသာ အခငွ့အ်ေရးြဖစသ်ည။် ေ�ကးWမီယ'ထားသ'သည ်ယငး်ေ�ကးWမီကိ1 မေပးဆပ်-ိ1ငေ်သာအခါတငွ ်

သာလfင ် အကျံ<းဝငW်ပီး ယငး်သိ1ေ့ပးဆပ်ရန ် သ'/သ'မ မ.ြငငး်ဆိ1သည့အ်ခါ အကျံ<းမဝငပ်ါ။ ဤတား 

ြမစခ်ျကသ်ည ်အကျင့ပ်ျကခ်ျစားြခငး် စသည့ ်တရားမ-ဥပေဒ ေ�ကးWမီများ-.င့ ်သကဆ်ိ1ငသ်ည့ ်ရာဇ 

ဝတမ်@များ သိ1မ့ဟ1တ ်စာချ<ပ်မဟ1တပဲ် တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာ တာဝနK်.ိမ@များအတကွအ်ကျံ<းမဝငပ်ါ။  

ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များမ.ာ -  

• ပဋညိာဥ်ပါတာဝနမ်ျားကိ1 ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ<-ိ1ငသ်ြဖင့ ်အကျဥ်းချြခငး်ကိ1 တား 

ြမစသ်ည့ ်ဥပေဒြပ<ြခငး် 

• ပဋညိာဥ်ပါတာဝနမ်ျားကိ1 ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မြပ<-ိ1ငသ်ြဖင့ ်မတရားဖမ်းဆးီြခငး်-.င့ ်

အကျဥ်းချထားြခငး်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၁၂ - လွတ်လပ်စာွ ေQwXေြပာငး်သာွးလာပိ1ငခ်ငွ့ ် 
၁။ -ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်၏ံ နယေ်ြမအတငွး် ဥပေဒ-.င့အ်ည ီေနထိ1ငေ်သာ လ'တိ1ငး်သည ်ယငး်နယ ်ေြမအတငွး် 

လတွလ်ပ်စာွေQwXေြပာငး်သာွးလာခငွ့-် .င့ ်၎ငး်ေနထိ1ငရ်ာေနရာကိ1 လတွလ်ပ်စာွေရွးချယ ်ပိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါသည။်  

၂။ လ'တိ1ငး်သည ်မိမိ-ိ1ငင်အံပါအဝင ်မညသ်ည့-်ိ1ငင်ကံိ1မဆိ1 လတွလ်ပ်စာွထကွခ်ာွပိ1ငခ်ငွ့K်.ိ သည။်  

၃။ -ိ1ငင်ေံတာ်လံ1ြခ<ံေရး၊ အများြပညသ်'ေအးချမ်းသာယာေရး၊ ြပညသ်'က့ျနး်မာေရး သိ1မ့ ဟ1တ ်

ကိ1ယက်ျင့တ်ရား သိ1မ့ဟ1တ ် အြခားသ'တိ1၏့ အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် လတွလ်ပ်မ@များကိ1 ကာကယွ ် ေပးရန ်

လိ1အပ်၍ ဥပေဒအရ ြပဌာနး်သတမ်.တထ်ားေသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား-.င့ ် ဤစာချ<ပ်တငွေ်ဖာ ်

ြပထားသည့ ် အြခားအခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် ကိ1ကည်ေီသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားမ.လွ၍ဲ အထကေ်ဖာ်ြပ 

ပါအခငွ့အ်ေရးများကိ1 ကန ့သ်တထ်ားြခငး် တစစ်ံ1တစရ်ာမK.ိေစရပါ။  

၄။ မညသ်'မfမိမိ-ိ1ငင်သံိ1 ့ ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာကခ်ငွ့က်ိ1 မတရားဆံ1းK.ံ�းေစြခငး်မK.ိေစရ။  

 

ဤအပိ1ဒသ်ည ်-ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.လာသ'များသည ်-ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်၏ံနယန်မိိတအ်တငွး် တရားဝငေ်ရာကK်.ိ 

ေနသညြ်ဖစသ်၍ ၎ငး်တိ1အ့ပါအဝင ်လ'တိ1ငး် အဆိ1ပါ-ိ1ငင်အံတငွး်-.င့ ်ထိ1-ိ1ငင်ကံိ1ြဖတေ်ကျာ်Wပီး လတွ ်

လပ်စာွ ေGO Vေြပာငး်သာွလာခွင့ ်-.င့ ်အေြခချေနထိ)ငရ်ာ ေနရာကိ)ေရွးချယပိ်)ငခွ်င့ ်တိ1က့ိ1 အာမခခံျက ်

ေပးထားသည။် ၎ငး်သည ်2ိ)ငင်တံစ2်ိ)ငင်အံတငွး် တရားဝငေ်ရာကH်3ိေနေသာ 2ိ)ငင်ရံပ်ြခားမ3တစပ်ါး 

သ.များအား မတရား23ငထ်)တြ်ခငး်ကိ1လညး် တားြမစထ်ားသည။် လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်းသည ် ြပညတ်ငွး် 

ဥပေဒ-.င့အ်ည ီ အေြခချေနထိ1ငေ်နြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် တရားဝငအ်ေြခချေနထိ1ငသ်ည့ခ်ငွ့ြ်ပ<ချက ် ပိ1င ်

ဆိ1ငြ်ခငး် ြဖစသ်၍ ၎ငး်သည ်-ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်အံတငွး် တရားဝငအ်ေြခချေနထိ1ငြ်ခငး်မညသ်ည။်  

-ိ1ငင်အံေနြဖင့ ် လတွလ်ပ်စာွေQwXေြပာငး်သာွးလာခငွ့က်ိ1 အများြပညသ်'-.င့ ် ပ1ဂ�လကိ တိ1မ့.ေ-.ာင့ယ်.က ်

ြခငး်မ. ကာကယွေ်ပးရန် အြပ<သေဘာလ)ပ်ေဆာငရ်န် တာဝန်H3ိသည။်  

အပိ1ဒ ်၁၂ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၂ သည ်လ'တိ1ငး် 2ိ)ငင်ရံပ်ြခားသိ) ့ လတွလ်ပ်စာွ ခရီးသာွးလာခွင့-် .င့ ်ေGOVေြပာငး်အ 

ေြခချပိ)ငခွ်င့အ်ား အကာအကယွေ်ပးသည။် စာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် ၎ငး်-ိ1ငင်သံားများ -ိ1ငင် ံ

ပိ1ငန်ယန်မိိတအ်တငွး်မ. ထကွခ်ာွရန ်ထမိိေသာလ1ပ်ေဆာင-်ိ1ငခ်ငွ့၊် ဥပမာ - လိ1အပ်ေသာ ခရီးသာွးလာ 

ေရး စာရွကစ်ာတမ်းများ ထ1တေ်ပးြခငး်၊ ကိ1 ဖနတ်းီေပးရမည။်  

အထကေ်ဖာ်ြပပါ လတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ1 ေအာကပ်ါအေြခအေနရပ်များအတကွ ်ကန ့သ်တ-်ိ1ငသ်ည ်(အပိ1ဒ ်

ခွ ဲ၃) –  

- တရားဥပေဒဆိ)ငရ်ာ အေြခမ. K.ိသည ် - ဥပေဒသကဝ်ငသ်ည့ ် သ'များလကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငသ်ည် ့

လwတေ်တာ်ဆိ1ငရ်ာေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအေပ� အ 

ေြခတည၍်ြဖစသ်ည။် စမံီအ1ပ်ချ<ပ်ေရးဆိ1ငရ်ာ ြပဌာနး်ချကမ်ျားြဖင့ ် ကန ့သ်တရ်နမ်လံ1 

ေလာက။်  



- အိ1ငစ်စီပီီအာ အတငွး်ြပဌာနး်ထားေသာ အြခားအခွင့အ်ေရးများအား အကာအကယွေ်ပး 

ြခငး်23င့ ်စေီလျာ်ကိ)ကည်မီW K.ိသည။် 

- လိ)အပ်wပီး အချိ<းကျကျြဖစသ်ည ် - လတွလ်ပ်ခငွ့က်ိ1 ကန ့သ်တေ်သာမညသ်ည့ေ်ဆာငရွ်က ်

ချကမ်ဆိ1 အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ ကစိ�ရပ်များအားအကာအကယွေ်ပးရန ်အမ.နတ် 

ကယလ်ိ1အပ်Wပီး အချိ<းကျကျြဖစက်ာ စကွဖ်ကမ်@နညး်-ိ1ငသ်မfအနညး်ဆံ1းြဖစရ်မည၁်၆။  

o 2ိ)ငင်ေံတာ်လံ)ြခံ<ေရး - -ိ1ငင်တံစရ်ပ်လံ1းကိ1 -ိ1ငင်ေံရး သိ1မ့ဟ1တ ် စစဘ်ကဆ်ိ1ငရ်ာ 

Wခမ်ိးေြခာကမ်@များအား ကိ1ငတ်ယွရ်န။် ဥပမာ - တရားဝငအ်ခငွ့မ်K.ိသ'များအား စစ ်

ဘကဆ်ိ1ငရ်ာလံ1ြခ<ံေရးနယေ်ြမဇ1နမ်ျားအတငွး်သိ1 ့ က'းလ'းသာွးလာခငွ့အ်ား -ိ1ငင်ေံတာ် 

မ. ကန ့သ်တပိ်တပ်င-်ိ1ငသ်ည။်  

o အများြပညသ်.ေအးချမ်းသာယာေရး - အများြပညသ်'ေအးချမ်းသာယာေရး၊ အများ 

ြပညသ်' ေဘးကငး်ေရး -.င့ ်ရာဇဝတမ်@ တားဆးီကာကယွေ်ရး ကိ1ေအာငြ်မငေ်အာင ်

ေဆာငရွ်ကရ်န-်.င့ ် ထနိး်သမ်ိးရန။် ဥပမာ - ေကျးင.ကမ်ျားနားခိ1ရာ သိ1မ့ဟ1တ ် သစ ်

ေတာများထ'ေထာငေ်ရး ဧရိယာများအား ကာကယွရ်န ် လတွလ်ပ်စာွသာွးလာခငွ့က်ိ1 

ကန ့သ်တြ်ခငး်။  

o ြပညသ်.က့ျန်းမာေရး - ဥပမာ - သးီြခားစစေ်ဆးထားK.ိသည့ေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကအ်ပါအ 

ဝင ်က'းစကပ်ျံX -.ံလ့ယွေ်သာေရာဂါဘယများ ြပန ့ပ်ာွးြခငး်မ.ကာကယွရ်န။်  

o အများြပညသ်.ကိ)ယက်ျင့တ်ရား - ဥပမာ - အထ'းပံ1ေဖာ်ထားK.ိသည့ ် ကမ်းေြခများ 

တငွ ်ကိ1ယဗ်လာကျငး်၍ေရချိ<းြခငး်အား -ိ1ငင်ေံတာ်မ. ကန ့သ်တြ်ခငး်။  

o အြခားသ.များ၏အခွင့အ်ေရးများ23င့ ် လတွလ်ပ်ခွင့ ် - ဖဲွXစညး်ပံ1အေြခခဥံပေဒပါအ 

ခငွ့အ်ေရးများသာမကပဲ အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် အာမခခံျကေ်ပးထားေသာအခငွ့အ် 

ေရးများ အားလံ1းကိ1အကာအကယွေ်ပးရန။် ဥပမာ - သ'/သ'မ သည ်ကေလးသ'ငယ ်

ေထာကပံ်ေ့Bကးေပးရြခငး်မ.ေK.ာငက်ျဥ်ရန ်-ိ1ငင်တံငွး်မ.ထကွေ်ြပးရနB်ကရွံယေ်နပါက 

ကေလးသ'ငယအ်ခငွ့အ်ေရးကိ1 အကာအကယွေ်ပးရနအ်တကွ ်ထိ1သ'၏လတွလ်ပ်စာွ 

ေQwXေြပာငး်သာွးလာခငွ့က်ိ1 ကန ့သ်တ-်ိ1ငသ်ည။်  

အပိ1ဒ ်၁၂ သည ်လ.တိ)ငး် မိမိ၏2ိ)ငင်အံတငွး်သိ) ့ ဝငေ်ရာကပိ်)ငခွ်င့ ်ကိ1လညး်အကာအကယွေ်ပးထား 

သည။် -ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်သံည ်၎ငး်၏-ိ1ငင်သံားများအား ြပညတ်ငွး်နယန်မိိတအ်တငွး်သိ1ဝ့ငြ်ခငး်ကိ1 မတ 

ရားြငငး်ဆိ1ြခငး်သည ်အိ1ငစ်စီပီီအာ (အပိ1ဒခ်ွ ဲ၄) ကိ1 ချိ<းေဖာကြ်ခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။် ထိ1အ့ြပင ်“မိမိကိ1ယ ်

ပိ1င-်ိ1ငင်”ံ ဟ1ဆိ1ရာတငွ ်အဆိ1ပါ-ိ1ငင်-ံ .င့ ်အခိ1ငအ်မာဆကစ်ပ်ေနသည့ ်-ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တပါးသ'များ -.င့ ်

-ိ1ငင်အံေြခမဲသ့'များလညး် ပါဝင-်ိ1ငသ်ည။် သိ1ေ့သာ်လညး် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တပါးသ'များအေနြဖင့ ်၎ငး် 

တိ1၏့ -ိ1ငင်သံားြဖစတ်ညမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်-ိ1ငင်-ံ .င့ ်နးီကပ်စာွဆကစ်ပ်မ@တိ1က့ိ1 သကေ်သြပရနအ်ေထာက ်

အထားများ လိ1အပ်ေကာငး်လိ1အပ်ပါလမိ့်မည။်  



ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေသာ ြပဿနာရပ်များ၌ -  

• အေြခချေနထိ1ငသ်ည့ ်ေနရာအား မြဖစမ်ေနမ.တပံ်1တငြ်ခငး်  

• ြပညထ်ကွ ်ဗီဆာများ  

• ြပညတ်ငွး်၌ အိ1းအမ်ိေနရာစနွ ့ခ်ါွကာ ေြပာငး်ေQwXခBံကရသ'များ (IDP) 

• (အဓမ�) ေနထိ1ငရ်ာေနရာများမ.-.ငထ်1တြ်ခငး်၊ အတငး်အဓမ�ေြပာငး်ေQwXေစြခငး်  

• ခရီးထကွရ်န ်အမျိ<းသားများ၏ခငွ့ြ်ပ<ချကလ်ိ1အပ်သည့ ်အမျိ<းသမီးများ  

• ဒ1က�သညမ်ျား၏ လတွလ်ပ်စာွေQwXေြပာငး်သာွးလာခငွ့-် .င့ ်ေရာေ-.ာေနထိ1ငြ်ခငး်  

 
၁၆ M. Nowak၊ UN ြပည့သ်'ေ့ရးရာ-.င့ ်-ိ1ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးများ၊ စစီပီီအာ သေဘာထားမ.တခ်ျကမ်ျား (ဒ1တ ိ

ယအ}ကမ်ိ) .). Kehl am Rhein: Engel, 2005, စာမျက်-.ာ. 275.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



အပိ1ဒ ်၁၃ - -ိ1ငင်တွံငး် ကျနK်.ိေနထိ1ငပိ်1ငခ်ငွ့ ် 
အြခားအားြဖင့ ် -ိ1ငင်ေံတာ်လံ1ြခ<ံေရးအတကွ ် မြဖစမ်ေန လိ1အပ်ချကအ်ရမ.လွ၍ဲ ဤစာချ<ပ် 

အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်၏ံ နယေ်ြမအတငွး် တရားဝငေ်နထိ1ငလ်ျကK်.ိေနေသာ -ိ1ငင်ြံခားသားတစဦ်းကိ1 

ဥပေဒ-.င့အ်ည ီ ဆံ1းြဖတထ်ားေသာ ဆံ1းြဖတခ်ျက-်.င့အ်ညသီာလfင ် -.ငထ်1တ-်ိ1ငW်ပီး ၎ငး်၏-.ငထ်1တခ် ံ

ရြခငး် အေBကာငး်အေပ�ခ1ခေံချပခငွ့ေ်ပးရမည့အ်ြပငစ်ရီငပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိေသာ အာဏာပိ1ငအ်ဖဲွXအစညး်က 

သတမ်.တေ်ပးေသာ အာဏာပိ1ငအ်ဖဲွX (သိ1မ့ဟ1တ)် ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း (သိ1မ့ဟ1တ)် ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားေK. Xေမ.ာက ်တငွ ်

ကိ1ယစ်ားြပ<ခငွ့ေ်ပး၍ အဆိ1ပါအမ@ကိ1 ြပနလ်ညသ်ံ1းသပ်ေစရမည။် 

 
အပိ1ဒ ်၁၃ သည ်-ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်အံတငွး် တရားဝငေ်နထိ1ငေ်နေသာ 2ိ)ငင်ရံပ်ြခားမ3တစပ်ါးသ.များ 

(-ိ1ငင်သံားမဟ1တသ်'များ) အဓမ� သိ1မ့ဟ1တ ်မတရား 23ငထ်)တခံ်ရြခငး်မ. ၎ငး်တိ1၏့ အခငွ့အ်ေရး 

အား အထ'းအကာအကယွေ်ပးသည။် ဤအပိ1ဒ-်.င့ ်ကိ1ကည်ရီနမ်.ာ -ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်၏ံ နယန်မိိတအ် 

တငွး် တရားဝငေ်နထိ1ငေ်နေသာ -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'များအား -.ငထ်1တရ်နဆ်ံ1းြဖတခ်ျကမ်ျား 

ကိ1 တရားQံ1း သိ1မ့ဟ1တ ် အ1ပ်ချ<ပ်ေရးဆိ1ငရ်ာအာဏာပိ1ငမ်ျားမ. မတရား-.ငထ်1တြ်ခငး်မ.အကာအ 

ကယွက်ိ1 လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်ဆိ1ငရ်ာအာမခခံျကမ်ျားေဖာ ်ေဆာငထ်ားK.ိမ@များမ.တဆင့ ်ထားK.ိေပး 

ထားေသာ ဥပေဒအေပ�အေြခခWံပီး ချမ.တရ်မညြ်ဖစသ်ည။် -ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ. 

သ'များအား အစ1လိ1ကအ်ြပံ<လိ1က ်-.ငထ်1တြ်ခငး်ကိ1 ဥပေဒြဖင့ခ်ငွ့ြ်ပ< လင့က်စာ ဤအပိ1ဒမ်. အကာ 

အကယွေ်ပးထားသည၁်၇။  

ဤအပိ1ဒသ်ည ်ဥပေဒစနစ ်-.င့/်သိ1မ့ဟ1တ ်တရားဝငအ်ေြခချေနထိ1ငခ်ငွ့ ်တိ1-့ .င့အ်ည ီအေြခချေန 

ထိ1ငသ်ညြ်ဖစသ်၍ 2ိ)ငင်အံေြခမ့ဲသ.များ -.င့ ်ဒ)ကrသညမ်ျား အပါအဝင ်2ိ)ငင်ြံခားသားများ အား 

လံ1းအေပ� အကျံ<းဝငပ်ါသည။် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားတစခ်1တငွ ် ၎ငး်တိ1 ့ အWမဲတမ်းေနထိ1ငရ်ာအမ်ိပိ1ငK်.ိ 

သည့ ် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'များအား အပိ1ဒ ် ၁၂ -.င့ ် ၁၃ တိ1 ့ြဖင့ ် အကာအကယွေ်ပးထားWပီး 

၎ငး်တိ1 ့ အWမဲတမ်းေနထိ1ငရ်ာအမ်ိK.ိသည့ ်-ိ1ငင်အံတငွး်မ. ၎ငး်တိ1အ့ား -.ငထ်1တ၍်မရပါ။  

အWမဲတမ်းေနထိ1ငရ်ာအမ်ိမK.ိေသာ်လညး် -ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်၏ံနယန်မိိတအ်တငွး် တရားဝငအ်ေြခချ 

ေနထိ1ငြ်ခငး်ြဖစသ်ည့ ် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.အြခားသ'များအားလံ1းအတကွမ်' -.ငထ်1တြ်ခငး်ကိ1ကာကယွ ်

ေပးထားြခငး်မK.ိေသာ်လညး် -ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ် လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်အာမခခံျကမ်ျား-.င့အ်ည ီ 

ေလးစားလိ1ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်သညြ်ဖစသ်ည၁်၈။  

- -.ငထ်1တခ်ရံေသာ -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'များကိ1 ၎ငး်တိ)အ့ားလကခံ်လိ)သည့ ် မညသ်ည့ ်

-ိ1ငင်သံိ1မ့ဆိ1 ထကွခ်ာွခငွ့ြ်ပ<ရမည။် -ိ1ငင်သံည ်အဆိ1ပါသ'အား မညသ်ည့-်ိ1ငင်သံိ1 ့ -.ငထ်1တမ်ည ်

ကိ1 ဆံ1းြဖတပိ်1ငခ်ငွ့မ်K.ိပဲ၊ ဒ1က�သညမ်ျားအား ညဥ်းပမ်း-.ပ်ိစကခ်ရံ-ိ1ငေ်ချ အ-bရာယK်.ိ ေသာ 

ေနရာများသိ1မ့-.ငပိ်1 ့ြခငး်ဟ'သည့ ်လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအား ၎ငး်တိ1အ့-bရာယပိ်1မိ1ခစံားရ-ိ1ငေ်သာ ေန 



ရပ်-ိ1ငင်မံျားထသံိ1အ့တငး်အဓမ�ြပနလ်ညမ်ေပးပိ1 ့ြခငး် စညး်မျဥ်းဥပေဒသကိ1 ေလးစားလိ1က ်

နာသင့သ်ည။်  

- လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ1-့ .ငထ်1တခ်ရံသည့ ်အေBကာငး်ရငး်ကိ1 တငြ်ပ-ိ1ငသ်ည့ ်2Wတ ်ြဖင့ ်

ေြပာဆိ)Pကားနာြခငး် ကိ1ခငွ့ြ်ပ<သင့သ်ည။် သိ1ေ့သာ်လညး် လ'ကိ1ယတ်ိ1ငခ်စားေြပာဆိ1-ိ1ငခ်ငွ့ ်

မK.ိ။  

- -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'များသည ်အယ.ခံပိ)ငခွ်င့ ်K.ိသည။် ယငး်တငွ ်ရယ'-ိ1ငေ်သာ ြပနလ်ည ်

က1စားမ@များအေBကာငး် အသေိပးခပိံ1ငခ်ငွ့လ်ညး် ပါဝငသ်ည။် အယ'ခသံည့လ်1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး် 

ကိ1 တရားQံ1းတငွလ်1ပ်ေဆာငရ်န ်မလိ1အပ်ပါ။  

- -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'များသည ် တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာ တိ1ငပ်ငေ်ဆးွေ-းွမ@ခယံ'ြခငး် သိ1မ့ 

ဟ1တ ် ေK. Xေန-.င့ ် ချိနး်ဆိ1ြခငး် တိ1က့ိ1မလ1ပ်ေဆာင-်ိ1ငေ်သာ်လညး် ၎ငး်တိ)အ့ားကိ)ယစ်ားြပ< 

မည့ ်ကိ)ယစ်ားလ3ယက်ိ) ကိ)ယတ်ိ)ငေ်နရာချထားပိ)ငခွ်င့ ်K.ိသည။်  

- -ိ1ငင်မံျားသည ် -ိ1ငင်ေံတာ်တစရ်ပ်လံ1းအား -ိ1ငင်ေံရးရာ သိ1မ့ဟ1တ ် စစဘ်ကဆ်ိ1ငရ်ာ Wခမ်ိး 

ေြခာကမ်@K.ိေသာ ြပငး်ထနသ်ည့က်စိ�ရပ်များတငွမ်' 2ိ)ငင်ေံတာ်လံ)ြခံ<ေရး ကိ1အေBကာငး်ြပ၍ 

-ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'များအား -.ငထ်1တ-်ိ1ငဆ်ြဲဖစသ်ည။် ယငး်ခgငး်ချကက်ိ1 အသံ1းြပ<သည့ ်

အတိ1ငး်အဆသတမ်.တခ်ျကမ်.ာအလနွန်ညး်ပါးသည။်  

-ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'၏ -ိ1ငင်တံငွး်သိ1 ့ ဝငေ်ရာကမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်ေနထိ1ငမ်@ တရားဝငမ်ဝငသ်ည ်

အြငငး်ပာွးဖွယရ်ာြဖစပ်ါက အဆိ1ပါ-ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.တစပ်ါးသ'အား ြပညတ်ငွး်မ.-.ငထ်1တြ်ခငး် သိ1 ့ 

မဟ1တ ်အြခားြပညသ်ိ1-့ .ငပိ်1 ့ြခငး်ကိ1 အပိ1ဒ ်၁၃ -.င့အ်ညသီာလfင ်လ1ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ1အပ်ပါသည။် 

-.ငထ်1တသ်ည့ ်လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များသည ်ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငြ်ခငး် များပါဝငေ်နပါက အိ1ငစ်စီပီီ 

အာမ. အကာအကယွေ်ပးထားေသာ လတွလ်ပ်ခငွ့-် .င့ဆ်ံ1းK.ံ�းြခငး်-.င့သ်ကဆ်ိ1ငသ်ည့ ်အပိ1ဒ ်၉ -.င့ ်

ထနိး်သမ်ိးချ<ပ်ေ-.ာငသ်ည့ေ်နရာအေြခအေနရပ်များ (အပိ1ဒ ် ၁၀) တိ1က့ိ1 အသံ1းြပ<ကာကယွ-်ိ1င ်

သည။် 

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များ၌ -  

• လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်းအားမညသ်ည့ ် အေြခအေနစ-ံ@နး်သတမ်.တခ်ျကေ်အာကတ်ငွ ် -.ငထ်1တ/်-.င ်

ပိ1-့ ိ1ငသ်ည ်

• -ိ1ငင်သံားမဟ1တေ်သာ မိဘများအား -.ငထ်1တြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်-.ငပိ်1 ့ြခငး်တိ1 ့ြခငး်ေBကာင့ ်-ိ1ငင် ံ

သားြဖစW်ပီးေသာ ကေလးငယမ်. မိသားစ1-.င့ ်ခွခဲာွရြခငး်  

• -.ငထ်1တြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်-.ငပိ်1 ့ြခငး်အမိန ့မ်ျားအား ထေိရာကစ်ာွ-.င့ ်လတွလ်ပ်စာွ စစိစမ်@အား 

လကလ်.မ်း မ.ီ-ိ1ငေ်ရး၊ အယ'ခဝံငေ်နစဥ်အတငွး်ယငး်အမိန ့မ်ျားအား Q1ပ်သမ်ိးထားြခငး်၊ အယ' 

ခဝံငြ်ခငး်အတကွ ် အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် တာဝနဝ်တb ရားများအေBကာငး် သတငး်အချကအ် 

လကမ်ျား၊ တရားဥပေဒအေထာကအ်က'လကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငေ်ရး၊ အစ1လိ1ကအ်ြပံ<လိ1က ်



-.ငထ်1တ/်-.ငပိ်1 ့ြခငး်၊ -.ငထ်1တ/်-.ငပိ်1 ့ ခရံန ်ေစာင့ဆ်ိ1ငး်ေနသ'များ၏ ေနထိ1ငထ်ားK.ိရာ အေြခအ 

ေနရပ်များ၊ တစပ်ါး-ိ1ငင်သံိ1ခ့ိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံည့ ်လ1ပ်ထံ1းတစေ်လfာက ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ 

အိ1ငစ်စီပီီအာ မ.အကာအကယွေ်ပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများအား ချိ<းေဖာကခ်ရံ-ိ1ငသ်ည့ ်

-ိ1ငင်မံျားသိ1 ့ -.ငထ်1တ ်သိ1မ့ဟ1တ ်-.ငမ်ပိ1ေ့Bကာငး် အာမခခံျကေ်ပးြခငး် - စသညတ်ိ1အ့ပါအဝင ်

တစပ်ါး-ိ1ငင်သံိ1ခ့ိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံ'များ-.င့ ် ဒ1က�သညမ်ျား၏ အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် ဆကစ်ပ် 

သည့ ်ြပဿနာအမျိ<းမျိ<း  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  
၁၇အပိ1ဒ ် ၁၃ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ 

အေထေွထသွေဘာ ထားမ.တခ်ျက ် အမ.တ ် ၁၅ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) p.189): 

http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments ကိ1မ.ီြငမ်းပါ 
၁၈အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၁၅ အပိ1ဒ ်၁၀ ကိ1Bကည့ပ်ါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၁၄ - တရားQံ1း-.င့ ်ခံ1Qံ1 းများေK. Xေမ.ာက်တွင ်တနး်တ'ညမီfခငွ့ ်-.င့ ်မfတ 

စာွတရားစရီငခ်ပိံ1ငခ်ငွ့ ် 
၁။ လ'တိ1ငး်သည ် တရားQံ1းများ သိ1မ့ဟ1တ ် ခံ1Qံ1 းများေK. Xေမ.ာကတ်ငွ ် တနး်တ'ညမီfမ@K.ိရမည။် လ'တိ1ငး်သည ်

၎ငး်တိ1အ့ေပ� ရာဇဝတေ်Bကာငး်အရ စွဆဲိ1မ@တစခ်1ခ1တငွြ်ဖစေ်စ သိ1မ့ဟ1တ ် တရားမ ေကာငး်အရ 

အခငွ့အ်ေရး-.င့ ် တာဝနမ်ျားအေပ� စွဆဲိ1ြခငး်တငွြ်ဖစေ်စ စစေ်ဆးစရီငဆ်ံ1းြဖတရ်ာ၌ ဥပေဒအရ 

ဖဲွXစညး်တညေ်ထာငထ်ားWပီး လတွလ်ပ်၍ ဘကမ်လိ1ကဘ် ဲ တရားမfတမ@K.ိေသာ ခံ1Qံ1 းြဖင့ ် အ 

များြပညသ်'ေK. Xေမ.ာကတ်ငွ ် တရားမfတစာွ စစေ်ဆးBကားနာပိ1ငခ်ငွ့K်.ိပါသည။် ဒမိီ1ကေရစလီ'အ့ဖဲွXအ 

စညး်တစခ်1တငွ ် ကိ1ယက်ျင့တ်ရား၊ အများြပညသ်'ေအးချမ်းသာယာေရး သိ1မ့ဟ1တ ် -ိ1ငင်ေံတာ်လံ1ြခ<ံ 

ေရးအတကွေ်Bကာင့ ် ေသာ်လညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ် အမ@ရငဆ်ိ1ငေ်နရသ'များ၏ ပ1ဂ�လကိအကျိ<းစးီ 

ပာွးအတကွေ်Bကာင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ် အများြပညသ်'ေK. Xေမ.ာက၌် တရားစရီငြ်ခငး်သည ်

တရားမfတမ@ကိ1 ထခိိ1ကေ်စ-ိ1ငသ်ည် ့ အထ'းအေြခအေနများK.ိေBကာငး် တရားQံ1း၏ ထငြ်မငခ်ျကအ်ရ 

တငး်Bကပ်စာွ ေဆာငရွ်ကရ်န ် လိ1အပ်ေသာအတိ1ငး်အတာေBကာင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ သတငး်မီဒ ီ ယာ-.င့ ်

အများြပညသ်'တိ1က့ိ1 အမ@စစေ်ဆးစရီငြ်ခငး်တစရ်ပ်လံ1းြဖစေ်စ သိ1မ့ဟ1တ ် တစစ်တိတ်စေ်ဒ သမ.ြဖစေ်စ 

ဖယထ်1တတ်ားြမစေ်စခငွ့K်.ိပါသည။် သိ1ေ့သာ် အြခားနညး်အားြဖင့ ်ကေလးသ'ငယမ်ျား ၏ အကျိ<းအတကွ ်

လိ1အပ်ေသာအခါတငွလ်ညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ် အမ်ိေထာငေ်ရးအြငငး်ပာွးမ@ သိ1 ့ မဟ1တ ်

ကေလးအ1ပ်ထနိး်ခငွ့-် .င့ ် စပ်လျဥ်း၍တရားစွဆဲိ1သည့အ်ခါမ.အပ ရာဇဝတမ်@-.င့တ်ရားမမ@ဆိ1ငရ်ာ စရီင ်

ချကက်ိ1 အများြပညသ်'ေK. Xေမ.ာက၌်ချမ.တရ်မည။်  

၂။ ရာဇဝတေ်Bကာငး်ြဖင့ ် တရားစွဆဲိ1ခရံသ'တိ1ငး်သည ် ဥပေဒအရအြပစK်.ိေBကာငး် သကေ်သ 

မတငြ်ပ-ိ1ငသ်ေရွXအြပစမ်K.ိဟ1 မ.တယ်'ခပိံ1ငခ်ငွ့K်.ိေစရမည။်  

၃။ လ'တိ1ငး်သည ် မိမိအေပ� စွဆဲိ1ေသာြပစမ်@တစရ်ပ်အား စစေ်ဆးစရီငဆ်ံ1းြဖတရ်ာတငွ ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

အနမ့်ိဆံ1းေသာ အာမခခံျကမ်ျားကိ1 အြပည့အ်ဝ ညတီ'ညမီfရပိ1ငခ်ငွ့K်.ိေစရမည။်  

(က) မိမိအေပ� စွဆဲိ1ေသာအေBကာငး်အရာအေသးစပ်ိကိ1 မိမိနားလညေ်သာ ဘာသာစကား ြဖင့ ်

အေသးစပ်ိအသေိပးခရံပိ1ငခ်ငွ့၊် 

(ခ) မိမိေရွးချယေ်သာေK. Xေန-.င့ ်ဆကသ်ယွပိ်1ငခ်ငွ့-် .င့ ် မိမိအမ@ခ1ခေံချပေရးအတကွ ် ြပငဆ်င ်-ိ1ငရ်န ်

လံ1ေလာကေ်သာအချိန-်.င့ ်အေထာကအ်က'များရပိ1ငခ်ငွ့၊် 

(ဂ) ေ-.ာင့ေ်-.းBကန ့B်ကာမ@တစစ်ံ1တစရ်ာမK.ိေစဘ ဲအမ@စစေ်ဆးစရီငပိ်1ငခ်ငွ့၊် 

(ဃ) မိမိေK. Xေမ.ာက၌် အမ@စစေ်ဆးစရီငပိ်1ငခ်ငွ့၊် မိမိကိ1ယတ်ိ1ငေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ သိ1မ့ဟ1တ ်

မိမိေရွးချယေ်သာ ဥပေဒအေထာကအ်က'ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ခ1ခေံချပပိ1ငခ်ငွ့၊် ဥပေဒအ 

ေထာကအ်က'မရK.ိပါက အဆိ1ပါအခငွ့အ်ေရးများK.ိေBကာငး်ကိ1 အသေိပးခရံပိ1ငခ်ငွ့၊် ဥပေဒ 



အေထာကအ်က'ရK.ိ-ိ1ငရ်န ် လံ1ေလာကေ်သာ ေငေွBကးမတက-်ိ1ငေ်သာမညသ်ည့အ်မ@တငွမ် ဆိ1 

တရားမfတမ@အကျိ<းအတကွလ်ိ1အပ်ပါက ဥပေဒအေထာကအ်က'ရK.ိပိ1ငခ်ငွ့၊် 

(င) ဆန ့က်ျငဘ်ကသ်ကေ်သအေပ� မိမိကစစေ်မးပိ1ငခ်ငွ့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် ဆန ့က်ျငဘ်ကသ်ကေ်သ  

ကမိမိအား စစေ်မးပိ1ငခ်ငွ့၊် ဆန ့က်ျငဘ်ကသ်ကေ်သများအား ေပးအပ်သည့အ်ေြခအေနများ အတိ1ငး် 

မိမိ၏ သကေ်သများအား Qံ1းသိ1ေ့ခ� ပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ်စစေ်မးပိ1ငခ်ငွ့၊် 

(စ) တရားQံ1းတငွအ်သံ1းြပ<ေသာ ဘာသာစကားကိ1 နားမလညပ်ါကလညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

ေြပာဆိ1ြခငး်မြပ<-ိ1ငပ်ါကလညး်ေကာငး် စကားြပနတ်စဦ်း၏အက'အညအီား အခမ့ဲရK.ိပိ1ငခ်ငွ့ ်

(ဆ) မိမိ၏ဆ-®-.င့ဆ်န ့က်ျင၍် အတငး်အကျပ်ထကွဆ်ိ1ချကေ်ပးရနလ်ညး်ေကာငး်၊ သိ1မ့ဟ1တ ်

ဝနခ်ခံျကေ်ပးရနလ်ညး်ေကာငး် မြပ<လ1ပ်ခရံခငွ့၊် 

၄။ ကေလးသ'ငယ ် မ@ခငး်များ၏လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များတငွ ် ကေလးသ'ငယ၏် အသကအ် ရွယသ်ာမက 

ြပနလ်ညထ်'ေထာငေ်ရးလ1ပ်ငနး်စဥ်များကိ1 ြမ Nင့တ်ငရ်ာတငွ ် ကေလးသ'ငယ၏် လိ1လားချကမ်ျားတိ1က့ိ1ပါ 

ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားေစရမည။်  

၅။ ြပစဒ်ဏက်ျခရံသ'တိ1ငး်သည ် မိမိအေပ� ြပစမ်@ထငK်.ားစရီငြ်ခငး်-.င့ ် ချမ.တေ်သာြပစဒ်ဏ ် အေပ� 

ဥပေဒ-.င့အ်ည ီအဆင့ြ်မင့ခ်ံ1Qံ1 း၏ ြပနလ်ညသ်ံ1းသပ်ြခငး်ကိ1 ရပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

၆။ လ'တစဦ်းသည ် မသKိ.ိ-ိ1ငေ်သာအေBကာငး်အရာကိ1 တစစ်တိတ်စပိ်1ငး်ေသာ်လညး်ေကာငး် ၊ 

အြပည့အ်ဝေသာ်လညး်ေကာငး် ေဖာ်ထ1တမ်ေြပာဆိ1-ိ1ငေ်Bကာငး် သကေ်သမြပ-ိ1ငသ်ေရွX ြပစမ်@တငွ ်

အWပီးသတဆ်ံ1းြဖတခ်ျကခ်ျမ.တခ်ရံWပီးေနာကတ်ငွ ် တရားစရီငေ်ရးတမ်ိးေစာငး်မ@ ြဖစေ်ပ�ေစခဲ့ေBကာငး် 

ေတွX K.ိရသည့ ် Wပီးြပည့စ်ံ1သညအ်ေBကာငး်အရာအသစမ်ျားအရ ချမ.တ ် ထားေသာ 

ြပစဒ်ဏေ်ြပာငး်လသဲာွးလfငေ်သာ်လညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ြပစဒ်ဏမ်.လတွW်ငမ်ိး 

ချမ်းသာခငွ့ရ်K.ိလfငေ်သာ်လညး်ေကာငး် ဥပေဒ-.င့အ်ည ီေလျာ်ေBကးခစံားခငွ့K်.ိသည။်  

၇။ မညသ်'မf မိမိတိ1-့ ိ1ငင်အံသးီသးီ၏ ဥပေဒ-.င့ ် ြပစမ်@ဆိ1ငရ်ာလ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များ-.င့အ်ည ီ အWပီးသတ ်

စရီငြ်ပစဒ်ဏခ်ျမ.တခ်ဲ့ေသာ ြပစမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ် တရားေသလwတခ်ဲ့ေသာအမ@အ တကွ ် ထပ်မံ၍ 

စစေ်ဆးစရီငြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ြပစဒ်ဏခ်ျမ.တြ်ခငး်မခေံစရ။  

 

အပိ1ဒ ်၁၄ သည ်ရာဇဝတမ်@ စရီငြ်ခငး်တငွ ်လ'တိ1ငး်၏အခငွ့အ်ေရးကိ1 အကာအကယွေ်ပးသည။် 

အပိ1ဒ ်၁၄ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ သည ်တရားGံ) းများ23င့ ်ခံ)Gံ) းများ၏ေH3 Vေမ3ာကတ်ငွ ်တန်းတ.ညမီcခွင့က်ိ) ေယ 

ဘ)ယျအာမခံချကေ်ပးWပီး၊ လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအေနြဖင့ ် ရာဇဝတမ်@ြဖင့အ်ေရးယ'ခရံြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

ဥပေဒအရ ၎ငး်တိ1၏့အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် လိ1ကန်ာရနတ်ာဝနK်.ိမ@များကိ1 စစိစသ်တမ်.တခ်ရံြခငး် 

ြဖစ ် လfင ် ၎ငး်တိ1အ့ား ဥပေဒမ3ေဖာ်ေဆာငထ်ားသည့ ် လ)ပ်ပိ)ငခွ်င့H်3ိေသာ၊ လတွလ်ပ်ေသာ23င့ ်

ဘကမ်လိ)ကေ်သာခံ)Gံ) းြဖင့ ် မcတေသာ 23င့ ် အများြပညသ်.ေH3 Vေမ3ာက ် Pကားနာေစြခငး်ကိ1 ဆိ1 



သည။် ၎ငး်တငွ ် မီဒယီာများ-.င့ ် အများြပညသ်'များအား ယငး်Bကားနာြခငး်များမ. ထနိခ်ျနထ်ား 

-ိ1ငသ်ည့ ်ခgငး်ချကက်စိ�ရပ်များကိ1လညး် အထ'းြပ<ေဖာ်ြပထားသည။်  

အပိ1ဒ ်၁၄၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၂ - ၅ တငွ ်ရာဇဝတမ်@ြဖင့ ်အေရးယ'ခရံသည့ပ်1ဂ�ိ<လမ်ျားအတကွ ်လ)ပ်ထံ)းလ)ပ် 

နညး်ဆိ)ငရ်ာအာမခံချကမ်ျား ကိ1ေဖာ်ြပထားသည။် အပိ1ဒခ်ွ ဲ၆ တငွမ်' ရာဇဝတမ်@များအား လွမဲ.ား 

စရီင၍် တရားမfတမ@နစန်ာြခငး်အတကွ ် ခိ1ငလ်ံ1ေသာ အစားထိ)းေပးေလျာ်ခံပိ)ငခွ်င့ ် ကိ1 ြပဌာနး် 

ထားသည။် အပိ1ဒ ် ၇ တငွမ်' သကဆ်ိ1ငရ်ာပ1ဂ�ိ<လမ်. ကျ�းလနွသ်ညဟ်1သကေ်သထ'ထားWပီးေသာ 

အြပစမ်K.ိ၍လwတထ်ားေပးWပီးေသာ အမ@အတကွ ်ြပနလ်ညစ်စေ်ဆးြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ြပနလ်ညအ် 

ြပစေ်ပးြခငး် စသည့ ်ထပ်ဆင့စ်ရီငြ်ခငး် ကိ1တားြမစထ်ားသည၁်၉။  

တရားQံ1း-.င့ ် ခံ1Qံ1 းများေK. Xေမ.ာကတ်ငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံ@မK.ိပဲ တနး်တ'ညမီfစာွဆကဆ်ြံခငး်ကိ1 

လကလ်.မ်းမ.ီခငွ့ ်အပါအဝင ်တနး်တ'ညမီfခငွ့ ်သည ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်၏ံ -ိ1ငင်သံားများသာမကပဲ ယငး်2ိ)ငင် ံ

၏နယနိ်မိတအ်တငွး်တငွတ်ညH်3ိေသာ သိ)မ့ဟ)တယ်ငး်2ိ)ငင်၏ံတရားစရီငေ်ရးခွင့ေ်အာကတ်ငွH်3ိ 

ေသာတစသ်းီပ)ဂeလအားလံ)း အတကွ ် အကျံ<းဝငပ်ါသည။် အပိ1ဒ ် ၁၄ အရ အထ'းသြဖင့ ် ရာဇဝတ ်

မ@များတငွ ် လတွလ်ပ်ေသာ -.င့ ် ထေိရာကေ်သာ တရားစရီငေ်ရးဆိ1ငရ်ာလ1ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်@K.ိရန ်

လိ1အပ်ေBကာငး်ဆိ1သည။် ၎ငး်သည ် စစဘ်ကဆ်ိ1ငရ်ာ-.င့ ် အထ'းတရားQံ1းများအြပင၊် ဓေလထ့ံ1းတမ်း 

ဆိ1ငရ်ာ -.င့ ် ဘာသာေရး တရားQံ1းများ၂၀အတကွလ်ညး် အကျံ<းဝငသ်ည။် ေငေွBကးမတတ-်ိ1ငသ်' 

များအတကွလ်ညး် အခမဲဥ့ပေဒအေထာကအ်က'များ ေပးအပ်သာွးရန ် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားကိ1 တိ1က ်

တနွး်ထားသည။် ဆငတ်'ေသာအမ@ကစိ�များအတကွ ် ဆငတ်'ေသာစရီငေ်ရးများြဖင့ ် ကိ1ငတ်ယွသ်င့ ်

ေBကာငး်ဆိ1သည။်  

တရားဥပေဒစိ1းမိ1းေရး ကိ1ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်K.ာကသ်ည့ ် အေြခခမံ'အရ လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ ီ

သည ်အပိ1ဒ ်၁၄ ပါ အာမခခံျကမ်ျားကိ1 တရားဥပေဒမ'ထံ1းများ သိ1မ့ဟ1တ ်ြပညတ်ငွး်ဥပေဒများဟ'၍ 

မဆိ1ငပဲ် ေလးစားလိ1ကန်ာရန ်မီးေမာငး်ထိ1းြပထားသည။် အပိ1ဒ ်၁၄ အား မညသ်ည့ေ်လျာေ့ပါေ့ဆာင ်

ရွကြ်ခငး်ကိ1မဆိ1 လံ1းလံ1းလျားလျားလိ1အပ်ချကြ်ဖစသ်ည့အ်တိ1ငး်အတာအတကွသ်ာလfကခ်ငွ့ြ်ပ< 

သည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွ ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များ၌ -  

• တရားစရီငေ်ရးအဖဲွXဝငမ်ျား၏ သကတ်မ်း၊ တာဝနခ်ျထားြခငး်၊ ထ1တပ်ယြ်ခငး်-.င့ ်စညး်ကမ်း 

ထနိး်သမ်ိးြခငး် တိ1အ့ားစမံီအ1ပ်ချ<ပ်ြခငး်  

• အများြပညသ်' အသငး်အဖဲွX ဌာနများ၏ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမ@-.င့ ်တာဝနယ်'မ@၊တာဝနခ်မံ@ 

• တရားစရီငေ်ရးတငွ ်အကျင့ပ်ျကခ်ျစားြခငး် 

• တရားစရီငေ်ရးအတကွ ်အရငး်အြမစမ်ျားရယ'လကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငေ်အာငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

• တရားQံ1း ဘာသာြပနမ်ျား-.င့ ်စကားြပနမ်ျား ရယ'-ိ1ငြ်ခငး်  

• ေK. XေနK.ိြခငး်-.င့ ်စံ1စမ်းစစေ်ဆးြခငး်အား Q1ပ်သဖံမ်းယ'ြခငး်  



• တရားQံ1းများအတငွး် ကာကယွေ်ရး-.င့ ်တရားထနိး်အBကား “ညမီfေသာ လကခ်ေမာငး်များ” 

K.ိြခငး်  

• ဝငခ်ထံကွဆ်ိ1ချကမ်ျားအေပ�အေြခခသံည့ ်ကျ�းလနွေ်Bကာငး်ထငK်.ားမ@များ၊ ချ<ပ်ေ-.ာငထ်ား 

သည့ ် Bကာချိန ် -.င့/်သိ1မ့ဟ1တ ် တရားသ'}ကးီေK. Xေမ.ာက ် မတငသ်ငွး်မ.ီ ထနိး်သမ်ိးချ<ပ် 

ေ-.ာငထ်ားြခငး်  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။် 

 
၁၉အပိ1ဒ ်၁၄ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာ 

ထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၃၂ ((CCPR/C/GC/32): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments ကိ1မ.ီြငမ်းပါ 

၂၀လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ ီ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၃၂ HR Committee (CCPR/C/GC/32), §s 

22-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၁၅ - ဥပေဒများအား အတိတ်ြပနေ်ြပာငး်ဆွမဲစရီငြ်ခငး်  
၁။ မညသ်'မf ြပစမ်@ကျ�းလနွသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ် တညဆ်ြဲဖစေ်သာ ြပညတ်ငွး်ဥပေဒ သိ1မ့ဟ1တ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ1ငရ်ာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတမ်@ မေြမာကေ်သာြပ<လ1ပ်မ@ သိ1မ့ဟ1တ ် ပျကက်ကွမ်@ြဖင့ ်

အြပစK်.ိသညဟ်1 အေရးယ'ြခငး် မခေံစရ။ မညသ်'ကိ1မf ြပစမ်@ကျ�းလနွခ်ျိနက် အာဏာသကေ်ရာက ်

ေသာ ြပစမ်@၏ ြပစဒ်ဏထ်ကပိ်1မိ1၍ချမ.တြ်ခငး်မK.ိေစရ။ အကယ၍် ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျ�းလနွေ်သာ 

ြပစမ်@များအတကွ ် ေလျာ့နညး်ေသာြပစဒ်ဏက်ိ1 ချမ.တ-်ိ1ငေ်Bကာငး် ဥပေဒြပဌာနး်ထားပါက ြပစမ်@ 

ကျ�းလနွသ်'က ထိ1ေလျာ့နညး်ေသာ ြပစဒ်ဏက်ိ1 ခစံားပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

၂။ ဤအပိ1ဒပ်ါ မညသ်ည့ ် ြပဌာနး်ချကက်မf -ိ1ငင်တံကာအသိ1ကအ်ဝနး်က အသအိမ.တြ်ပ< ထားသည့ ်

ေယဘ1ယျဥပေဒမ'များ-.င့အ်ည ီ ြပစမ်@ကျ�းလနွခ်ျိနက် ကျ�းလနွခ်ဲ့ေသာြပ<လ1ပ်မ@ သိ1မ့ ဟ1တ ်

ပျကက်ကွမ်@အတကွ ် အမ@စစေ်ဆးစရီငြ်ခငး်-.င့ ် ြပစဒ်ဏေ်ပးြခငး်ခရံေသာ မညသ်'က့ိ1မဆိ1 ထ ိ

ခိ1ကန်စန်ာေစြခငး်မK.ိေစရ။  

 

ဤအပိ1ဒသ်ည ်ရာဇဝတမ်Wဥပေဒများအား အတတိြ်ပန်ေြပာငး်ဆွစဲရီငရ်န်အသံ)းြပ<ြခငး်ကိ1 တားြမစ ်

ထားWပီး ေလျာေ့ပါမ့ေဆာငရွ်က2်ိ)ငပ်ါ။ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ တငွ ်အပိ1ငး် ၂ ပိ1ငး်ပါဝငသ်ည ်-  

- Nullum crimen sine lege (ရာဇဝတမ်@မေြမာကေ်သာြပ<လ1ပ်မ@ သိ1မ့ဟ1တ ်ပျကက်ကွမ်@ 

ြဖင့ ် အြပစK်.ိသညစ်1 အေရးယ'ြခငး်မခေံစရ၊ “ဥပေဒမK.ိပဲ ရာဇဝတမ်@မေြမာကရ်”) - -ိ1ငင် ံ

များကိ1 ရာဇဝတမ်@ဆိ1ငရ်ာဥပေဒများအား အတတိက်ာလအမ@အတကွြ်ပနေ်ြပာငး်ဆွစဲရီငရ်န ်

အသံ1းြပ<ြခငး်မ. တားြမစထ်ားသည။် ယငး်သည ် ရာဇဝတမ်@များအားလံ1း၊ ရာဇဝတမ်@အြပ< 

အမ'များ-.င့ ်ပျကက်ကွြ်ခငး် (လ1ပ်ေဆာငရ်နပ်ျကက်ကွြ်ခငး်) -.စမ်ျိ<းစံ1း၊ အတကွ ်အကျံ<းဝင ်

သည။် ဥပေဒတငွ ်အတအိလငး်ြပဌာနး်ထားမ.သာ ရာဇဝတမ်@ေြမာကသ်ည့အ်ြပ<အမ'အြဖစ ်

မ.တယ်'-ိ1ငသ်ြဖင့ ်ဆငတ်'Qိ1 းမ.ားမ@ြဖင့ ်ရာဇဝတမ်@ဥပေဒများအား အသံ1းြပ<ြခငး်ကိ1လညး် တား 

ြမစထ်ားသည။်  

- Nulla poena sine lege ( မညသ်ည့ ်တစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ1မf ဥပေဒမ.ေန၍ ေK. Xတငွ}်က<ိ 

တငေ်ဖာ်ြပထားြခငး်မK.ိပဲ အြပစမ်ေပးရ၊ “ဥပေဒမK.ိပဲ အြပစမ်ေပးရ”) - -ိ1ငင်မံျားသည ်

ြပစမ်@ကျ�းလနွသ်ည့အ်ချိန၌် ြပညတ်ငွး်-.င့ ် -ိ1ငင်တံကာဥပေဒများတငွ ် ြပဌာနး်မထားေသာ 

ြပစဒ်ဏမ်ျားအား ချမ.တြ်ခငး်ကိ1 တားြမစထ်ားသည။် ၎ငး်တငွ ် ြပစမ်@ကျ�းလနွခ်ျိနတ်ငွ ်

ကျခရံမည့ြ်ပစဒ်ဏ ် ထကပိ်1မိ1}ကးီေလးေသာ ြပစဒ်ဏက်ိ1ချမ.တြ်ခငး်လညး်ပါဝငသ်ည၂်၁။ 

“ြပစဒ်ဏ”် ဟ1ဆိ1ရာတငွ ် ရာဇဝတမ်@ဆိ1ငရ်ာ ြပစဒ်ဏမ်ျားကိ1သာ ရည�်wနး်ြခငး်ြဖစW်ပီး 

တရားမ -.င့ ်စမံီအ1ပ်ချ<ပ်ေရး ဆိ1ငရ်ာ ြပစဒ်ဏမ်ျားမပါဝငေ်သာ်လညး်၊ ြပငး်ထနမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်

တရားဥပေဒအရ တရားဝင ် ြပစဒ်ဏေ်ြမာကမ်@ တိ1မ့ညသ်ိ1ပ့ငK်.ိပါေစ ကာကယွထ်ားေသာ၊ 



ရညရွ်ယခ်ျကK်.ိK.ိြဖစေ်သာ -.င့ ် /သိ1မ့ဟ1တ ် အဟန ့အ်တားြဖစေ်စသည့ ် ဂ1ဏသ်တb Kိ.ိေသာ 

ပိတဆ်ိ1ထ့ားမ@တိ1ငး် ြပစဒ်ဏထ် ဲ တငွ ် အကျံ<းဝငသ်ည။် သိ1ေ့သာ်လညး် -ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်

ပိ1မိ1ေလျာေ့ပါေ့သာ ြပစဒ်ဏက်ိ1 ချမ.တ-်ိ1ငသ်ည။် ထိ1အ့ြပင ် -ိ1ငင်မံျားသည ်

စစေ်ဆးေနဆအဲမ@ကစိ�ရပ်များအားလံ1းအတကွ ် ပိ1မိ1ေလျာေ့ပါေ့သာြပစဒ်ဏက်ိ1 

အတတိက်ာလြပနေ်ြပာငး်ဆွWဲပီးစရီငရ်န ်တာဝနK်.ိပါသည။် သိ1ေ့သာ်လညး် ဤ တာဝနသ်ည ်

ြပနလ်ညေ်ြပာငး်လ၍ဲမရ-ိ1ငေ်တာေ့သာ ေနာကဆ်ံ1းြပစမ်@ ထငK်.ားWပီးကစိ�များမ.လွ၍ဲ 

ေနာကဆ်ံ1းြပစမ်@ထငK်.ားWပီးသည့အ်မ@များအတကွ ် အကျံ<းမဝင ် ပါ။ ဥပမာ - 

လ'သတမ်@အတကွ ် စရီငခ်ျကက်ိ1 ေသဒဏမ်. ေထာငဒ်ဏတ်စသ်ကတ်စက်gနး် 

အြဖစေ်ြပာငး်လြဲပဌာနး်လိ1ကပ်ါက -ိ1ငင်အံေနြဖင့ ် လ'သတမ်@ြဖင့ ် ြပစမ်@ထငK်.ားခဲသ့'အား 

လံ1းအား  ယငး်ြပဌာနး်ချကအ်တိ1ငး်ေလျာေ့ပါစ့ရီငရ်မညြ်ဖစသ်ည။်  

အပိ1ဒ ်၁၅ အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၂ တငွမ်' ခgငး်ချကတ်စခ်1ကိ1 ြပဌာနး်ထားသည ်- လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်းအား ၎ငး်ြပစမ်@ 

ကျ�းလနွခ်ျိနတ်ငွ ်-ိ1ငင်တံကာဓေလထ့ံ1းတမ်းဥပေဒေအာက၌် ရာဇဝတမ်@ေြမာကေ်သာြပစမ်@များြဖစ ်

သည့ ်စစရ်ာဇဝတမ်@၊ လ'သားမျိ<း-ယွအ်ားဆန ့က်ျငသ်ည့ရ်ာဇဝတမ်@-.င့ ်ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကမ်@-.င့ ်ေကျး 

ကgနြ်ပ<မ@အပါအဝင ် အလားတ' -ိ1ငင်တံကာဥပေဒချိ<းေဖာကမ်@များ စသညတ်ိ1 ့ ကျ�းလနွြ်ခငး် သိ1မ့ 

ဟ1တ ် မကျ�းလနွရ်နပ်ျကက်ကွခ်ျကမ်ျားအတကွ ် ြပနလ်ညစ်စိစW်ပီး အတတိက်ာလြပနေ်ြပာငး်ဆွစဲ ီ

ရငြ်ခငး်ကိ1 ေဆာငရွ်က-်ိ1ငပ်ါသည။်  

 
၂၁မညသ်ည့ြ်ပစဒ်ဏမ်ျားသည ် ပိ1မိ1}ကးီေလးေBကာငး် သတမ်.တခ်ျကက်ိ1 အမ@ြဖစစ်ဥ်အလိ1က ် စေီလျာ် ေသာ 

အေြခအေနရပ်များအားလံ1းထည့သ်ငွး်စဥ်းစားWပီးမ.သာ ချ-ိ1ငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ် ၁၆ - ဥပေဒေK. Xေမ.ာက်တွင ် လ'သားတစဦ်းအြဖစ ် အသအိမ.တ်ြပ< 

ြခငး်  
လ'တိ1ငး်သည ်ဥပေဒေK. Xေမ.ာက၌် လ'တစဦ်းအြဖစ ် ေနရာတိ1ငး်တငွ ်အသအိမ.တြ်ပ<ခရံပိ1င ်ခငွ့K်.ိသည။် 

 

ဤအပိ1ဒအ်ရ ေနရာတိ1ငး်တငွ ် လ'တိ1ငး်ကိ1 ဥပေဒေK. Xေမ.ာက၌် အခွင့အ်ေရးများပိ)ငဆ်ိ)ငထ်ားေသာ 

လ'သားတစဦ်းအြဖစ ် အသအိမ.တြ်ပ<ရန ် ြပဌာနး်ထားသည။် ၎ငး်အေနြဖင့ ် လ'တစဦ်းတစေ်ယာက ်

ချငး်စတီိ1၏့ လ'အ့ခငွ့အ်ေရးများမK.ိဆံ1းK.ံ�းြခငး်မ. အကာအကယွေ်ပးထားသည။် ၎ငး်ကိ1 ေလcာေ့ပါ ့

မေဆာငရွ်က-်ိ1ငပ်ါ။ ဥပမာ -  တစစ်ံ1တစဦ်းအား -ိ1ငင်သံားအခငွ့အ်ေရးများအားလံ1း သိ1မ့ဟ1တ ်အား 

လံ1းနးီပါး ဆံ1းK.ံ�းေစသည့ ် “တရားမမ@ေသဒဏ”် ြပစဒ်ဏက်ိ1 ချမ.တြ်ခငး်သည ် ဤြပဌာနး်ချကအ်ား 

ချိ<းေဖာကရ်ာေရာကမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

အကာအကယွေ်ပးထားမ@သည ် ေမးွဖွားစဥ်ကတညး်ကစတငW်ပီး ေသဆံ1းသည့အ်ချိနအ်ထြိဖစ ် သ 

ြဖင့ ် ကေလးသ'ငယမ်ျားအား ေမးွဖွားWပီးသည-်.င့ ် မ.တပံ်1တငရ်နတ်ာဝနK်.ိသညြ်ဖစသ်ည။် ၎ငး်သည ်

ဝမ်းထKဲ.ိကေလးအေပ�ကိ1လညး် သကေ်ရာကမ်@K.ိေသာ်လညး် ယငး်ကေလးသညေ်မးွဖွားWပီးအသက ်

K.ငလ်'လားေြမာကသ်ည့က်ေလးြဖစမ်.သာြဖစသ်ည။် ယငး်သိ1ဆ့ိ1ေသာ်လညး် အိ1ငစ်စီပီီအာ အခငွ့အ် 

ေရးများမ.ာ ပဋသိေ-တညမ်.သာ အကျံ<းဝငသ်ညဟ်1 ဆိ1လိ1ြခငး်မဟ1တပ်ါ။ ဥပမာ - အသကK်.ငပိ်1င ်

ခငွ့သ်ည ်ပဋသိေ-တညြ်ခငး်မ. အကျံ<းမဝငပ်ါ။  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• ေမးွဖွားမ.တပံ်1တငြ်ခငး် 

• လ'တိ1ငး် ဥစ�ာပစ�ညး်ပိ1ငဆ်ိ1ငပိ်1ငခ်ငွ့၊် စာချ<ပ်ချ<ပ်ဆိ1ပိ1ငခ်ငွ့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် ၎ငး်တိ1၏့ -ိ1ငင်သံားအ 

ခငွ့အ်ေရးများ ကျင့သ်ံ1းပိ1ငခ်ငွ့ ်

• ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ -ိ1ငင်သံားမ.တပံ်1တငရ်ာတငွ ်အကျံ<းဝငပ်ါဝင-်ိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ်ပ1ဂ�ိ<လ ်

ေရးရာ သကေ်သစာရွကစ်ာတမ်းအေထာကအ်ထားများ ရယ'လကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငခ်ငွ့ ် 

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၁၇ - ပ1ဂ�ိ<လ်ေရးရာ လံ1ြခ<ံခငွ့ ် 
၁။ မညသ်'မf ပ1ဂ�ိ<လေ်ရး၊ မိသားစ1၊ ေနအမ်ိ သိ1မ့ဟ1တ ် စာေပးစာယ'ကစိ�ရပ်များတငွ ် မိမိဆ-® သိ1မ့ဟ1တ ်

ဥပေဒ-.င့ ် ဆန ့က်ျင၍် ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး် မြပ<ေစရမည့အ်ြပင ် မိမိ၏ ဂ1ဏသ်ကိ�ာ-.င့ ်

ထငေ်ပ�ေကျာ်Bကားမ@ကိ1 မတရားထခိိ1ကေ်စြခငး်မK.ိေစရ။  

၂။ လ'တိ1ငး်သည ် ထိ1သိ1ဝ့ငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ထခိိ1ကြ်ခငး်တိ1မ့. ဥပေဒ အကာအ 

ကယွရ်ပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

 

အပိ1ဒ ်၁၇ သည ်လ'တိ1ငး်၏ ပ1ဂ�ိ<လေ်ရးရာ လံ1ြခ<ံခငွ့က်ိ1 အကာအကယွေ်ပးထားသည။် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင် ံ

များသည ် လတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ံ1းK.ံ�းသ'များအပါအဝင ် လ'တိ1ငး်၏ ပ1ဂ�ိ<လေ်ရးရာ၊ မိသားစ1၊ ေနအမ်ိ သိ1မ့ 

ဟ1တ ် စာေပးစာယ'ကစိ�ရပ်များအား တရားမဝင၊် မတရား ေ-.ာင့ယ်.ကြ်ခငး်များမ. ကာကယွသ်ည့ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား လ1ပ်ေဆာငရ်နတ်ာဝနK်.ိပါသည။် တရားဝငေ်-.ာင့ယ်.ကြ်ခငး်ြဖစသ်ည့တ်ိ1င ်

ေအာင ်မတရားအဓမ�ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မျိ<းြဖစေ်န-ိ1ငပ်ါသည။် ဥပမာ - ယငး်သိ1စ့ကွဖ်ကြ်ခငး်အတကွ ်

ခိ1ငမ်ာေသာ အေBကာငး်ရငး်မK.ိ၊ သိ1မ့ဟ1တ ်၎ငး်၏ရညရွ်ယခ်ျကြ်ပည့မ်.ီေအာငယ်ငး်သိ1စ့ကွဖ်ကြ်ခငး် 

သည ်ကျိ<းေBကာငး်စေီလျာ်မ@/အချိ<းကျကျြဖစမ်@ မK.ိေနြခငး်။ ဤအပိ1ဒသ်ည ်သ' သိ1မ့ဟ1တ ်သ'မ၏ 

ဂ1ဏသ်ကိ�ာ-.င့ ် ထငေ်ပ�ေကျာ်Bကားမ@တိ1အ့ေပ� မတရားပ1တခ်တထ်ခိိ1ကမ်@များမ.လညး် အကာအ 

ကယွေ်ပးထားသည။်  

ပ)ဂeိ<လေ်ရးရာ ဟ'သည ် အြခားသ'များ၏ လတွလ်ပ်ခငွ့ ် -.င့ ် ပ1ဂ�ိ<လေ်ရးရာစကဝ်နး်ကိ1 ထခိိ1ကမ်ေန 

ေသာ လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်းတညK်.ိသည့-်.င့ ် ကိ1ယပိ်1ငထ်နိး်ေကျာငး်ရာြဖစေ်သာ ေနရာနယပ်ယတ်စခ်1ခ1၊ 

ဥပမာ- လ'တစဦ်း၏ ဝိေသသ၊ လငိစ်တိတ်မ်ိး�ွတမ်@ -.င့ ်အြခားပ1ဂ�ိ<လေ်ရးရာ ဂ1ဏသ်တb မိျား၊ လ1ပ် 

ေဆာငခ်ျကမ်ျား သိ1မ့ဟ1တ ် ေဒတာအချကအ်လကမ်ျား - ကိ1ရည�်wနး်သည။် မတရားအဓမ� ခ-ာ 

ကိ1ယစ်စေ်ဆးြခငး်၊ ကာယကKံ.ငစ်တိဆ်-®မပါပဲ ေဆးက1သြခငး်၊ အေBကာငး်ြပချက ် သိ1မ့ဟ1တ ်

တရားဥပေဒအရ မခိ1ငလ်ံ1ပဲ ေသးွဥပမာေဖာကထ်1တြ်ခငး် - စသညတ်ိ1သ့ည ်ဤအပိ1ဒအ်ားချိ<းေဖာက ်

ြခငး်ေြမာကေ်သာ်လညး် ဖခငအ်ရငး်ဟ1တမ်ဟ1တသ်Kိ.ိရန ်ေသးွစစေ်ဆးြခငး်မပါဝငပ်ါ။  

မိသားစ) ဟ1ဆိ1ရာတငွ ် ေမးွရငး်မိဘ-.င့ ် သားသမီး မိသားစ1များသာမကပဲ နးီစပ်သည် ့ ေဆမွျိ<းသား 

ချငး်များ၊ အဘိ1းအဘာွးများ၊ ေြမးြမစမ်ျား၊ လကထ်ပ်မထားေသာ လငိက်ွ-ဲ .င့ ်လငိတ်' ချစသ်'စံ1တွမဲျား၊ 

တရားမဝငေ်သာ-.င့ ်ေမးွစားထားေသာ ကေလးသ'ငယမ်ျားလညး် ပါဝငပ်ါသည။်  

အမ်ိ ဟ'သည ် တရားဝင ် (ပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@၊ င.ားရမ်းထားမ@၊ စာရွကစ်ာတမ်းြဖင့ ် ထ1တေ်ပးထားမ@ စသည)် 

ြခငး်၊ မဝငြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အသံ1းြပ<သည့သ်ေဘာသဘာဝ (အားလပ်ရကေ်နအမ်ိ၊ ြခအံမ်ိ၊ စသည)် 

တိ1-့ .င့မ်ဆိ1ငပဲ် အမျိ<းမျိ<းေသာအမ်ိအားလံ1းကိ1 ဆိ1လိ1သည။် ေ-.ာင့ယ်.ကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး်ဟ1ဆိ1ရာတငွ ်



အဓမ� သိ1မ့ဟ1တ ်လfိ<X ဝ.ကစ်ာွ ကျ�းေကျာ်ြခငး်၊ လfပ်စစအ်ေြခြပ<ပံ1စြံဖင့ ် ေထာကလ်.မ်းြခငး်၊ အသ ံ

နားေထာငသ်ည့ ်ကရိိယာများ -.င့ ်ဖွကထ်ားေသာကငမ်ရာများ စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

စာေပးစာယ. ဟ'သည ်တယလ်ဖီ1နး်၊ တယလ်ဂီရမ်၊ အးီေမးလ ်-.င့ ်အြခား စကက်ရိိယာ သိ1မ့ဟ1တ ်

လfပ်စစေ်Bကးနနး်အေြခြပ<ဆိ1ငရ်ာ ေြပာဆိ1ဆကသ်ယွြ်ခငး်အပါအဝင ် ေြပာဆိ1ဆကသ်ယွသ်ည့ ် ပံ1စ ံ

အမျိ<းမျိ<းအားလံ1းတိ1က့ိ1 ဆိ1လိ1သည။် -ိ1ငင်အံေနြဖင့ ် ေပးစာများကိ1 လကခ်ရံK.ိသ'လကထ်သဲိ1 ့ တတ ိ

ယ ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကသ်'မ. ဖတQ်@ြခငး်မK.ိပဲေရာကK်.ိေBကာငး်ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်တာဝန ်

K.ိပါသည။် တစက်ိ1ယရ်ည ်စာေပးစာယ'ြခငး်၊ ေရးသားြခငး်များအား ထနိခ်ျနထ်ားြခငး်၊ ဆငဆ်ာြဖတ ်

ေတာကြ်ခငး်၊ စ'းစမ်းြခငး် သိ1မ့စ1တ ်နားေထာငြ်ခငး် တိ1သ့ည ်ေ-.ာင့ယ်.ကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး်အြဖစမ်.တယ်' 

-ိ1ငသ်ည။် အကျဥ်းသားများ၏ စာေပးစာယ'များအား ေ-.ာင့ယ်.ကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး်သညလ်ညး် အကျံ<း 

ဝငသ်ည။်  

ဂ)ဏ်သကိrာ23င့ ်ထငေ်ပfေကျာ်PကားမW ကိ1မ' မမ.နက်နေ်သာစပ်ွစွခဲျကမ်ျားအေပ�အေြခခWံပီး ြပငး်ထန ်

မ@တစခ်1အထ ိ တရားမဝငေ်သာ-.င့ ် ရညရွ်ယခ်ျကK်.ိK.ိြပ<လ1ပ်ေသာ ေ-.ာင့ယ်.ကစ်ကွဖ်ကမ်@များထမံ. 

သာ အကာအကယွေ်ပးထားသည။် ဂ1ဏသ်ကိ�ာ ဟ'သည ်လ'တစဦ်းအေနြဖင့၎်ငး်ကိ1ယတ်ိ1ငခ်ယံ'ထား 

ေသာ သကိ�ာကိ1ရည�်wနး်Wပီး ထငေ်ပ�ေကျာ်Bကားမ@ဟ'သည ် အြခားသ'များမ. ယငး်ပ1ဂ�ိ<လအ်ေပ� ချီး 

ေြမNာကအ်ားထားမ@ ကိ1ဆိ1လိ1သည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• ေြပာဆိ1ဆကသ်ယွြ်ခငး်များအား ေစာင့B်ကည့အ်ကြဲဖတြ်ခငး် 

• (တရားမဝင)် ေထာကလ်.မ်းြခငး် 

• ေစာင့B်ကည့အ်ကြဲဖတြ်ခငး်အား တလွသဲံ1းစားြပ<မ@အတကွ ် ြပနလ်ညက်1စားေပးမ@ 

များ 

• ဝရမ်းမပါပဲ အမ်ိတငွး်သိ1K့.ာေဖွြခငး် 

• ပ1ဂ�ိ<လေ်ရးရာ ေဒတာအချကအ်လကမ်ျားကိ1ငတ်ယွြ်ခငး်၊ မတရားအဓမ� ခ-ာကိ1ယ ်

ကိ1 K.ာေဖွြခငး် 

• ဆ-®မပါK.ိပဲ ေဆးဘကဆ်ိ1ငရ်ာက1သမ@၊ ဆ-®မပါK.ိပဲ ဓါတပံ်1များ ြဖန ့ေ်ဝထ1တြ်ပနြ်ခငး် 

• အကျဥ်းသားများ၏ စာေပးစာယ'များ 

• အBကမ်းဖကမ်@ဆန ့က်ျငတ်ိ1ကဖ်ျကေ်ရး ဥပေဒများ-.င့၊် မိသားစ1များြပနလ်ညေ်ပါငး် 

စညး်ေရးကိ1 ထနိး်ချ<ပ်ရန-်.င့ ် တားြမစက်န ့သ်တရ်န ် ဒအီနေ်အ စစေ်ဆးြခငး် - 

စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည ်

 

• ၂၂အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်၁၆/၃၂ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၅ - အိ1ငစ်စီပီီအာ တငွ ်စာချ<ပ်အဖဲွXဝင ်

-ိ1ငင်မံျား၏ သကဆ်ိ1ငရ်ာယဥ်ေကျးမ@အလိ1က ် မိသားစ1ဟ'သည့ ် ေဝါဟာရအေပ�နားလည ်



သေဘာေပါကမ်@အတိ1ငး် ယငး်စကားလံ1းကိ1 ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်အဓိပ�ါယြ်ပနဆ်ိ1ရနလိ်1အပ် 

သည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၁၈ - ေတွးေခ�မ@၊ ေကာငး်ကျိ<းဆိ1းြပစခ်ွြဲခားသြိမငမ်@-.င့ ်ဘာသာေရး 

ကိ1းကွယ်မ@ လွတ်လပ်ခငွ့ ်
၁။ လ'တိ1ငး်တငွ ် လတွလ်ပ်စာွ ေတးွေခ� ပိ1ငခ်ငွ့၊် ေကာငး်ဆိ1းကျိ<းြပစခ်ွြဲခားသြိမငပိ်1ငခ်ငွ့-် .င့ ်

ကိ1းကယွခ်ငွ့ရ်K.ိေစရမည။် ဤအခငွ့အ်ေရးများတငွ ် မိမိေရွးချယသ်ည့ ် ဘာသာ သိ1မ့ဟ1တ ် သကဝ်င ်

ယံ1Bကညမ်@ကိ1 လတွလ်ပ်စာွရK.ိခစံားပိ1ငခ်ငွ့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် ေရွးချယပိ်1ငခ်ငွ့၊် တစဦ်းချငး်ေသာ်လညး် ေကာငး် 

သိ1မ့ဟ1တ ် အများ-.င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် မိမိေရွးချယသ်ည့ဘ်ာသာ သိ1မ့ဟ1တ ် သကဝ်ငယ်ံ1 Bကညမ်@ကိ1 

အများြပညသ်'ေK. Xေမ.ာက၌်ြဖစေ်စ သိ1မ့ဟ1တ ် သးီြခားြဖစေ်စ ြပသ-ိ1ငသ်ည့ ် လတွလ်ပ်စာွ ကိ1းကယွခ်ငွ့၊် 

လိ1ကန်ာခငွ့၊် ကျင့သ်ံ1းခငွ့-် .င့ ်သငB်ကားပိ1ငခ်ငွ့တ်ိ1ပ့ါဝငေ်စရမည။်  

၂။ မညသ်'ကိ1မf မိမိေရွးချယသ်ည့ ်ဘာသာ သိ1မ့ဟ1တ ်သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@ကိ1 လတွလ်ပ်စာွ ရK.ိခစံားပိ1ငခ်ငွ့အ်ား 

ထခိိ1ကေ်စ-ိ1ငေ်သာ အ-ိ1ငအ်ထကြ်ပ<ြခငး်မျိ<း မြပ<ေစရ။  

၃။ လ'တစဦ်း၏ ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ် သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@ကိ1 လတွလ်ပ်စာွေဖာ်ထ1တပိ်1ငခ်ငွ့ ် အား 

အများြပညသ်'လံ1ြခ<ံေရး၊ ေအးချမ်းသာယာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ ကိ1ယက်ျင့တ်ရား သိ1မ့ဟ1တ ် အ ြခားေသာ 

သ'များ၏ အေြခခရံပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ် လတွလ်ပ်ပိ1ငခ်ငွ့တ်ိ1က့ိ1 ကာကယွရ်နလ်ိ1အပ်သည့အ်ခါတငွ ် သာ ဥပေဒြဖင့ ်

ြပဌာနး်သတမ်.တထ်ားသည့အ်တိ1ငး် ကန ့သ်တပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

၄။ ဤစာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် မိဘများ-.င့ ် အ1ပ်ထနိး်ခငွ့K်.ိသ'များ၏ ဘာသာေရး-.င့ ်

ကိ1ယက်ျင့တ်ရားဆိ1ငရ်ာ ပညာသငB်ကားမ@များကိ1 ၎ငး်တိ1၏့ကေလးများက သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@K.ိ 

သည့အ်တိ1ငး် လတွလ်ပ်စာွလ1ပ်ေဆာင-်ိ1ငေ်စမ@K.ိေစေရးေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

 

ဤအပိ1ဒ ် ၁၈ သည ် တစဥ်းီတစေ်ယာကခ်ျငး်စ၏ီ ကိ)ယပိ်)ငအ်ေတးွအေခf၊ ေကာငး်ကျိ<းဆိ)းြပစခဲွ် 

ြခားသြိမငမ်W၊ ဘာသာေရး သိ)မ့ဟ)တ ်သကဝ်ငယ်ံ)Pကညမ်W H3ိပိ)ငခွ်င့၊် မH3ိပိ)ငခွ်င့ ်သိ)မ့ဟ)တ ်ေြပာငး်လ ဲ

ပိ)ငခွ်င့ ် ကိ1 အကာအကယွေ်ပးထားသည၂်၃။ အပိ1ဒ ် ၁၈ ေအာက ် အကာအကယွေ်ပးထားေသာ 

လတွလ်ပ်ခငွ့တ်ငွ ်ဘ1ရားအယံ1အBကညK်.ိြခငး်၊ ဘ1ရားမဟ1တေ်သာအြခားအယံ1အBကညK်.ိြခငး်၊ အယံ1 

အBကညမ်K.ိြခငး်၊ အြပင ်မညသ်ည့ ်ဘသာ သိ1မ့ဟ1တ ်သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@ကိ1မf မလိ1ကစ်ားပိ1ငခ်ငွ့ ်စ 

သည့က်စိ�အားလံ1းပါဝငသ်ည။် မညသ်'က့ိ1မf ၎ငး်၏ ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ် သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@အ 

ေပ� အေတးွအြမင ်သိ1မ့ဟ1တ ်လိ1ကန်ာလိ1ကစ်ားမ@တိ1အ့ား အတငး်အဓမ�မလ1ပ်ယ'ရ။  

အပိ1ဒ ်၁၈ သည ်ေတးွေခf ပိ)ငခွ်င့2် 3င့ ်ေကာငး်ဆိ)းကျိ<းြပစခဲွ်ြခားသြိမငပိ်)ငခွ်င့-် .င့ ်လ.တစဥ်းီ၏ကိ)ယ ်

ပိ)င ်ဘာသာေရး သိ)မ့ဟ)တ ်သကဝ်ငယ်ံ)Pကညမ်WH3ိခွင့ ်သိ)မ့ဟ)တ ်ခံယ.ပိ)ငခွ်င့ ်တိ1အ့ေပ� ကန ့်သတခ်ျက ်

များကိ) ခွင့မ်ြပ<ပဲ အချိ<Xေသာအေြခအေနရပ်များတငွမ်' ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ်သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@ 

အား လတွလ်ပ်စာွေဖာ်ထ1တပိ်1ငခ်ငွ့အ်ား အပိ1ဒ ်၁၈ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ -.င့ ်အပိ1ဒ ်၂၀ တိ1တ့ငွေ်ဖာ်ြပပါအတိ1ငး် 

အကန ့အ်သတြ်ပ<-ိ1ငသ်ည။် ဘာသာေရးဆိ1ငရ်ာ က'းေြပာငး်ေစသည့ ် ဥပေဒများ သိ1မ့ဟ1တ ် အမ'အ 



ကျင့မ်ျားသည ် အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၃ ပါအေြခအေနရပ်များ-.င့ ် မကိ1ကည်ပီါက ဤအပိ1ဒအ်ား ချိ<းေဖာကရ်ာ 

ေြမာကမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

-ိ1ငင်မံျား၏ ဘာသာေရး(များ) အသအိမ.တြ်ပ<မ@ သိ1မ့ဟ1တ ်လ'များစ1၏ ကိ1းကယွရ်ာဘာသာ တညK်.ိ 

ြခငး်သည ် အြခားလ'နညး်စ1ဘာသာေရးလိ1ကန်ာလိ1ကစ်ားသ'များ သိ1မ့ဟ1တ ် ယံ1Bကညမ်@မK.ိသ'များ 

အား မညသ်ည့ခ်ွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်မျိ<းကိ1မf မြဖစေ်ပ�ေစရေBကာငး် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. 

ေထာကြ်ပခဲသ့ည။် လ'နညး်စ1ကိ1းကယွရ်ာဘာသာဝငမ်ျားကိ1 အပိ1ဒ ်၂၇ ေအာကတ်ငွလ်ညး် အကာအ 

ကယွေ်ပးထားသညက်ိ1 သတြိပ<ရမညြ်ဖစသ်ည။်  

တစခ်ျိနတ်ညး်မ.ာပင ်အေတးွအေခ�၊ ေကာငး်ကျိ<းဆိ1းြပစခ်ွြဲခားသြိမငမ်@ -.င့ ်ဘာသာေရး လတွလ်ပ် 

ခငွ့တ်ိ1က့ိ1 အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် အာမခခံျကေ်ပးထားေသာအြခားအခငွ့အ်ေရးများ - အထ'းသြဖင့ ်

ထKိ.လယွသ်ည့အ်1ပ်စ1များြဖစသ်ည့ ် အမျိ<းသမီးများ၊ -ိ1ငင်သံားမဟ1တသ်'များ သိ1မ့ဟ1တ ် လ'နညး်စ1 

များ၏ အခငွ့အ်ေရးများအား ထခိိ1ကေ်စြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်တလွကဲျင့သ်ံ1းြခငး်တိ1အ့တကွ ်အသံ1းမချရ 

ပါ။ အသကေ်သဆံ1းေစ-ိ1ငေ်သာ လကန်ကမ်ျားအသံ1းြပ<ြခငး်သည ်လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း၏ ေကာငး်ကျိ<း 

ဆိ1းြပစခ်ွြဲခားသြိမငမ်@၊ ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ်သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@ တိ1-့ .င့ ်ဆန ့က်ျငေ်နသည့အ်ခါမျိ<း 

တငွ ်စစမ်@ထမ်းြခငး်အား ၎ငး်၏ေကာငး်ကျိ<းဆိ1းြပစခ်ွြဲခားသြိမငစ်တိြ်ဖင့ ်ကန ့က်ကွပိ်1ငခ်ငွ့က်ိ1လညး် 

အပိ1ဒ ်၁၈ ေအာကတ်ငွ ်အကာအကယွေ်ပး-ိ1ငေ်Bကာငး် ေကာ်မတမီ. မ.တခ်ျကြ်ပ<ခဲသ့ည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• မ.တပံ်1တငြ်ခငး်တစခ်1ခ1အေပ� မညသ်ည့က်န ့သ်တခ်ျကမ်ျိ<းမဆိ1အပါအဝင ်ဘာသာေရး မ.တ ်

ပံ1တငြ်ခငး် 

• -ိ1ငင်ေံတာ်၏ကိ1းကယွရ်ာဘာသာ(များ) အားေထာကပံ်ြ့ခငး်  

• ဝတြ်ပ<ဆ1ေတာငး်ရာေနရာများအား အကာအကယွေ်ပးြခငး် 

• ကိ1းကယွရ်ာဘာသာက'းေြပာငး်ပိ1ငခ်ငွ့အ်ား အာမခခံျကေ်ပးြခငး်/ ဘာသာက'းေြပာငး်ေစြခငး် 

ဆိ1ငရ်ာ စညး်မျဥ်းဥပေဒများ 

• တရားစရီငေ်ရးအပိ1ငး်တငွအ်ပါအဝင ်အများြပညသ်'ေနရာဝငဆ်ံရ့န ်-ိ1ငင်ေံတာ်၏ တရားဝင ်

ကိ1းကယွရ်ာဘာသာြဖစရ်န ်သယွဝိ်1ကေ်သာ သိ1မ့ဟ1တ ်အတအိလငး်ြဖစေ်သာ လိ1အပ်ချက ်

များ  

• စစမ်@ထမ်းြခငး်-.င့ ်ေကျာငး်များတငွ ်ဘာသာေရးကိ1ငး်Q@ ိငး်မ@အတနး်ချိနမ်ျား တကေ်ရာကရ်န ်

ေကာငး်ကျိ<းဆိ1းြပစခ်ွြဲခားသြိမငစ်တိြ်ဖင့ ်ကန ့က်ကွြ်ခငး် - စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 
၂၃အပိ1ဒ ် ၁၈ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ 

အေထေွထသွေဘာ ထားမ.တခ်ျက ် အမ.တ ် ၂၂ (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4): http://ccprcentre.org/ccpr-

general-comments ကိ1မ.ီြငမ်းပါ 



အပိ1ဒ ်၁၉ - လွတ်လပ်စာွ ထ1တ်ေဖာ်ေြပာဆိ1ခငွ့ ်
၁။ လ'တိ1ငး်သည ်စကွဖ်ကမ်@ကငး်စာွြဖင့ ်ထငြ်မငယ်'ဆပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

၂။ လ'တိ1ငး်တငွ ် လတွလ်ပ်စာွထ1တေ်ဖာ်ေြပာဆိ1ခငွ့K်.ိသည။် ဤအခငွ့အ်ေရးတငွ ် နယန်မိိတ ်

သတမ်.တခ်ျကမ်K.ိေစဘ ဲအ-1ပညာပံ1စြံဖင့ြ်ဖစေ်စ သိ1မ့ဟ1တ ်မိမိေရွးချယသ်ည့ ်အြခားေသာ သတငး် 

မီဒယီာမ. တစဆ်င့ြ်ဖစေ်စ -@တြ်ဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ စာြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ပံ1-.ပ်ိ 

ြခငး်ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား-.င့ ် အေတးွအေခ�များအားလံ1းကိ1 လတွ ်

လပ်စာွ K.ာေဖွခငွ့၊် လကခ်ခံငွ့-် .င့ ်ြဖန ့ခ်ျိခငွ့တ်ိ1 ့ ပါဝငေ်စရမည။်  

၃။ ဤအပိ1ဒ၏် အပိ1ဒခ်ွ ဲ (၂) တငွ ် သတမ်.တထ်ားသည့ ် အခငွ့အ်ေရးများကိ1 ကျင့သ်ံ1းရာတငွ ်

ယငး်အခငွ့အ်ေရးများ၏ အထ'းတာဝနမ်ျား ဝတb ရားများ-.င့အ်ည ီေဆာငရွ်ကရ်မည။် ထိ1ေ့Bကာင့ ်ယငး် 

တိ1က့ိ1 သးီြခားကန ့သ်တခ်ျကတ်စစ်ံ1တစရ်ာြပ<လ1ပ်-ိ1ငသ်ည။် သိ1ရ့ာတငွ ် ယငး်တိ1သ့ည ် ဥပေဒက 

ြပဌာနး်သတမ်.တထ်ားသည့အ်တိ1ငး် -.င့ ်ေဖာ်ြပပါလိ1အပ်ချကမ်ျားအရသာ ြဖစရ်မည။်  

 (က) အြခားသ'များ၏ အခငွ့အ်ေရးများ သိ1မ့ဟ1တ ်ဂ1ဏသ်တငး်တိ1က့ိ1ေလးစားရနအ်တကွ ်    

           လညး်ေကာငး်၊ 

 (ခ) -ိ1ငင်ေံတာ်လံ1ြခ<ံေရး၊ အများြပညသ်'ေအးချမ်းသာယာေရး သိ1မ့ဟ1တ ်ြပညသ်'က့ျနး်မာ ေရး  

           သိ1မ့ဟ1တ ်လ'က့ျင့ဝ်တတ်ိ1က့ိ1 ကာကယွေ်ပးရနအ်တကွလ်ညး်ေကာငး်။ 

 

အပိ1ဒ ်၁၉၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ သည ်မညသ်ည့ခ်_ငး်ချက ်သိ)မ့ဟ)တ ်ကန ့်သတခ်ျကက်ိ)မcခွင့မ်ြပ<ေသာ၂၄ 

လတွလ်ပ်စာွ ထငြ်မငယ်.ဆပိ)ငခွ်င့က်ိ1 အကာအကယွေ်ပးထားသည။် လတွလ်ပ်စာွထငြ်မငယ်'ဆ 

ပိ1ငခ်ငွ့တ်ငွ ် လ'တစဦ်း၏ ထငြ်မငယ်'ဆချကက်ိ1ေြပာငး်လပိဲ1ငခ်ငွ့ ် အြပင ် ၎ငး်၏ ထငြ်မငယ်'ဆ 

ချကက်ိ1 ထ1တေ်ဖာ်မြပသပိ1ငခ်ငွ့ ် လညး်ပါဝငသ်ည။် မညသ်ည့ ် ထငြ်မငယ်'ဆချကက်ိ1မဆိ1 ခယံ' 

(မ)ထားြခငး်အား အတငး်အဓမ�ြပ<လ1ပ်သည့ ်မညသ်ည့ပံ်1စမံျိ<းကိ1မဆိ1 တားြမစထ်ားWပီး မညသ်' 

မf သ' သိ1မ့ဟ1တ ် သ'မ၏ လကေ်တွXအမ.နတ်ကယြ်ဖစေ်သာ၊ သKိ.ိထားေသာ  သိ1မ့ဟ1တ ် ယ'ဆ 

ထားေသာ ထငြ်မငယ်'ဆချကမ်ျားအေပ�အေြခခWံပီး အိ1ငစ်စီပီီအာပါ မညသ်ည့အ်ခငွ့အ်ေရးများ 

ကိ1မf မထခိိ1ကေ်စရပါ။ အပိ)ဒခဲွ် ၁ အား ထန်ိချန်ချ<ပ်ဆိ)ြခငး်သည ်အိ1ငစ်စီပီီအာ -.င့မ်ကိ)ကည်ပဲီ 

ယငး်ကိ1 ေလcာေ့ပါမ့ေဆာငရွ်က2်ိ)ငပ်ါ။  

အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၂ သည ် သတငး်အချကအ်လကရ်ယ.ပိ)ငခွ်င့အ်ပါအဝင ် လတွလ်ပ်စာွထ)တေ်ဖာ်ေြပာ 

ဆိ)ခွင့က်ိ1လညး် ြပဌာနး်ထားသည။် ၎ငး်သည ် -ိ1ငင်ေံရးဆိ1ငရ်ာအေBကာငး်အရာ၊ လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စ ်

ဦး-.င့ ်အများြပညသ်'ေရးရာအေပ� သေဘာထားမ.တခ်ျကေ်ပးြခငး်၊ စညး်Qံ1းေရးများ၊ လ'အ့ခငွ့အ် 

ေရးအေBကာငး်ေဆးွေ-းွြခငး်၊ သတငး်ဂျာနယလ်1ပ်ငနး်၊ ယဥ်ေကျးမ@-.င့ ် အ-1ပညာဆိ1ငရ်ာထ1တ ်

ေဖာ်ေြပာဆိ1ြခငး်၊ သငB်ကားြခငး်-.င့ ် ဘာသာေရးဆိ1ငရ်ာအေBကာငး်အရာများ စသညတ်ိ1ပ့ါဝင ်



သည။် ဤအပိ1ဒပ်ါ အချိ<Xေသာအစတိအ်ပိ1ငး်များကိ1 အချိ<Xအေြခအေနရပ်များ-.င့ ် အပိ1ဒ ် ၁၉၊ 

အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ -.င့ ်အပိ1ဒ ်၂၀ ပါအေြခအေနရပ်များေအာကတ်ငွ ်ကန ့သ်တ-်ိ1ငသ်ည။်  

အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ သည ်အပိ1ဒ ်၁၉ တငွအ်ာမခခံျကေ်ပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများကျင့သ်ံ1းရာတငွ ်ကန ့ ်

သတ-်ိ1ငသ်ည့ ်အေြခအေနရပ်များကိ1 ကိ1ငတ်ယွေ်ြဖK.ငး်သည။် ယငး် ကန ့်သတခ်ျကမ်ျား ကိ1 ဥပ 

ေဒတငွ ်အတအိလငး်ေဖာ်ြပ၊ ြပဌာနး်ထားရမညြ်ဖစW်ပီး၊ အပိ1ဒခ်ွ ဲ(က) -.င့ ်(ခ) တိ1တ့ငွ ်ေဖာ်ြပထား 

သည့ ်ေနာကခ်အံေBကာငး်ရငး်များအရ လိ1အပ်ချက-်.င့ ်အချိ<းကျကျြဖစရ်မညြ်ဖစသ်ည။် အပိ1ဒ ်

ခွ ဲ၃ တငွေ်ဖာ်ြပမထားသည့ ်အြခားေနာကခ်အံေBကာငး်ရငး်များအေပ�အေြခခ၍ံ ကန ့သ်တြ်ခငး် 

အားခငွ့မ်ြပ<။ ထိ1အ့တ'ပင ် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားသည ် ၎ငး်တိ1၏့ရညရွ်ယခ်ျကအ်တိ1ငး်သာကန ့ ်

သတရ်မညြ်ဖစW်ပီး ၎ငး်တိ1 ့ြဖည့ဆ်ညး်ရမည့လ်ိ1အပ်ချက-်.င့တ်ိ1ကQိ်1ကဆ်က-် wယရ်မညြ်ဖစသ်ည။်  

မိQိ1းဖလာဓေလထ့ံ1းတမ်း၊ ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ်အြခား ဓေလထ့ံ1းတမ်းဥပေဒများမ.တဆင့ ်ကန ့ ်

သတြ်ခငး်သည ်အိ1ငစ်စီပီီအာ -.င့မ်ကိ1ကည်ပီါ။ အာဏာပိ1ငမ်ျား၊ တားြမစထ်ားေသာ ထ1တေ်ဖာ် 

ေြပာဆိ1မ@များအေပ� K.ငး်လငး်တကိျမ@မK.ိပဲ ကျယြ်ပန ့သ်ည့အ်ဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိ1ချကမ်ျားK.ိသည့ ် ရာ 

ဇသတ}်ကးီပ1ဒမ်များ၊ သိ1မ့ဟ1တ ် ေအာနလ်ိ1ငး်-.င့ ် ေအာနလ်ိ1ငး်မဟ1တေ်သာ လတွလ်ပ်ေသာ သ 

တငး်-.င့စ်ာနယဇ်ငး်က¨အား  ကန ့သ်တြ်ခငး်စသညတ်ိ1အ့ေပ� ေဝဖနြ်ခငး်ကိ1တားြမစသ်ည့ ်ဥပ 

ေဒ-.င့ ်ကျင့သ်ံ1းမ@များသည ်အပိ1ဒ ်၁၉ -.င့ ်မကိ1ကည်ပီါ။  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• သတငး်ေထာကသ်မားများတိ1ကခ်ိ1ကြ်ခငး် 

• ဆငဆ်ာတညး်ြဖတြ်ဖတေ်တာကြ်ခငး်-.င့ ်ကိ1ယတ်ိ1ငတ်ညး်ြဖတြ်ခငး် 

• အစိ1းရအတကွ ်အေရး}ကးီေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား ပိတဆ်ိ1 ့ြခငး် 

• အပိ1ဒ ် ၁၉ ေအာကတ်ငွ ် အာမခထံားေသာ လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားအေပ� ကန ့သ်တတ်ားြမစ ်

ြခငး်များ 

• အမျိ<းသား၊ လ'မျိ<းေရး သိ1မ့ဟ1တ ် ဘာသာေရးအမ1နး်ပာွးမ@ေသးွထိ1းလOံXေဆာ်ြခငး်အေပ� 

ဥပေဒများအသံ1းြပ<ြခငး်၊ အငတ်ာနကရ်ယ'အသံ1းြပ<-ိ1ငမ်@  

• အသေရဖျကမ်@၊ အQိ1အေသပျကေ်စမ@ ဆိ1ငရ်ာဥပေဒ-.င့ ်အစိ1းရမဟ1တေ်သာလ1ပ်ေဆာင ်

သ'မ. ထနိး်ချ<ပ်ထားေသာ သိ1မ့ဟ1တ ် လတွလ်ပ်ေသာ သတငး်မီဒယီာ ရပ်တညမ်@ - 

စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည ်

 
၂၄အပိ1ဒ ်၁၉ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာ 

ထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၃၄  (CCPR/C/GC/34): http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments ကိ1မ.ီြငမ်းပါ  

 

 



အပိ1ဒ ် ၂၀ - စစမ်က် ဝါဒြဖန ့ခ်ျိမ@ -.င့ ် အမျိ<းသား၊ လ'မျိ<းေရး သိ1မ့ဟ1တ် 

ဘာသာေရးမ1နး်တီးြခငး် ကိ1စညး်Qံ1းလOံXေဆာ်ြခငး်များအား တားြမစြ်ခငး်  
၁။ စစပ်ွဲအတကွ ်မညသ်ည့ဝ်ါဒ ြဖန ့ခ်ျိမ@ကိ1မဆိ1 ဥပေဒအရ တားြမစရ်မည။်  

၂။ ခွြဲခားမ@၊ ရနလ်ိ1မ@ သိ1မ့ဟ1တ ် အBကမ်းဖကမ်@ကိ1 လOံXေဆာ်သည့ ် အမျိ<းသားေရး၊ လ'မျိ<းေရး သိ1မ့ဟ1တ ်

ဘာသာေရးမ1နး်တးီမ@များအေပ� ေထာကခ်သံည့ ် မညသ်ည့စ်ညး်Qံ1းည N-ိ @ငိး်လOံXေဆာ်မ@ကိ1မဆိ1 ဥပေဒအ ရ 

တားြမစရ်မည။်  

 

အပိ1ဒ ်၂၀ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ သည ်စစမ်ကအ်တကွ ်ဝါဒြဖန ့်ချိမWကိ) တားြမစထ်ားသည။် “စစမ်ကအ်တကွ ်ဝါ 

ဒြဖန ့ခ်ျိမ@” ကိ1 “ကမ�ာက့1လသမ�ဂဖဲွXစညး်ပံ1ချာတာ-.င့ ်ဆန ့က်ျငW်ပီး၊ အBကမ်းဖကသ်ည့ ်သိ1မ့ဟ1တ ်Wငမ်ိး 

ချမ်းေရးကိ1 ချိ<းေဖာကသ်ည့အ်ြပ<အမ'ကိ1ြဖစေ်ပ�ေစေသာ သိ1မ့ဟ1တ ် Wခမ်ိးေြခာကေ်သာ မညသ်ည့ ်

ဝါဒြဖန ့ခ်ျိမ@မျိ<းကိ1မဆိ1”၂၅ ဟ1 နားလညရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ် တစသ်းီပ1ဂ�လများအား စစမ်က ်

တိ1ကရ်န ် စတိဆ်-®ကိ1ဖနတ်းီသည့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် တနွး်အားေပးသည့ ် ရညရွ်ယခ်ျကK်.ိK.ိ သိ1မ့ဟ1တ ် ပစ ်

မ.တထ်ားဦးတညW်ပီး ေသးွေဆာငလ်wမ်းမိ1းြခငး်၊ ဥပမာ - အချကအ်လကတ်စခ်1ကိ1 မမ.နမ်ကန ် သိ1မ့ 

ဟ1တ ်ပံ1}ကးီချဲX၍ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊ တိ1ပ့ါဝငသ်ည။် စစမ်ကြ်ဖစပ်ာွးေစဟ1 ခိ1ငလ်ံ1ေသာWခမ်ိးေြခာကမ်@ သိ1မ့ 

ဟ1တ ်စစမ်ကြ်ဖစပ်ာွးမ@တစစ်ံ1တစရ်ာမK.ိလင့က်စား ယငး်သိ1 ့ စစမ်ကြ်ဖစပ်ာွးရနစ်တိဆ်-®ကိ1 ဖနတ်းီ 

ေစြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် တနွး်အားေပးြခငး်သညပ်င ် ဤအပိ1ဒအ်ားချိ<းေဖာကရ်ာေရာကမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

ေြပာဆိ1ဆကသ်ယွမ်@ပံ1စအံမျိ<းမျိ<း - ေရဒယီိ1၊ တဗီွီ၊ Q1ပ်K.င ်-.င့ ်အငတ်ာနကအ်ပါအဝင ်အထ'းသြဖင့ ်

}က<ိး/ေBကးနနး်ဆကသ်ယွမ်@ြဖင့ ်လ'အေတာ်များများထေံရာကK်.ိ-ိ1ငသ်ည့ ်အရာများကိ1  စစမ်ကဝ်ါဒ 

ြဖန ့ခ်ျိေရးအတကွအ်သံ1းြပ<-ိ1ငသ်ည။် ဤအပိ1ဒပ်ါ “စစမ်က”် ဟ'သည့စ်ကားလံ1းသည ် အBကမ်းဖက ်

သည့ ် စစပ်ွဲများကိ1ရည�်wနး်ြခငး်ြဖစW်ပီး ခ1ခကံာကယွသ်ည့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် လတွလ်ပ်ေရးအတကွတ်ိ1က ်

သည့ ်စစပ်ွဲများမပါဝငေ်ချ၂၆။ အပိ1ဒ ်၂၀ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၂ တငွ ်အမျိ<းသားေရး၊ လ.မျိ<းေရး သိ)မ့ဟ)တ ်ဘာ 

သာေရးမ)န်းတးီမWများ -.င့ ် ခဲွြခားဆကဆ်မံW၊ ရန်လိ)မW သိ)မ့ဟ)တ ်အPကမ်းဖကမ်Wတိ)အ့ား ေသးွထိ)းလhံV 

ေဆာ်ြခငး် တိ1က့ိ1 တားြမစထ်ားသည။် ၎ငး်တငွ ်လ.နညး်စ)များကိ) အBကမ်းဖကမ်@-.င့ ်-.ပ်ိစကည်Nဥ်းပနး် 

ြခငး်တိ1မ့.လညး် ကာကယွထ်ားသည။်  

အပိ1ဒ ်၂၀ အရ -ိ1ငင်မ့ျားသည ်အထကပ်ါြပဿနာရပ်များကိ1 တားြမစပိ်တပ်ငရ်န ်ဥပေဒြပ<ေရးဆိ1င ်

ရာ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားလ1ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ1အပ်သည။် ပ1ဂ�လကိ ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားအပါအဝင ် စစမ်ကအ် 

တကွ ် ဝါဒြဖန ့ခ်ျိြခငး်၊ မ1နး်တးီေရးကိ1 စညး်Qံ1းြခငး် -.င့ ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ ရနလ်ိ1ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

အBကမ်းဖကြ်ခငး်တိ1က့ိ1 ေသးွထိ1းလOံX ေဆာ်ြခငး်တိ1က့ိ1 ဥပေဒြဖင့ ် တားြမစပိ်တပ်ငရ်နလ်ိ1အပ်သည။် 

ယငး်တားြမစခ်ျကသ်ည ် ရာဇဝတမ်@ေြမာကြ်ခငး်မေြမာကြ်ခငး်မ.ာမ' သကဆ်ိ1ငရ်ာ-ိ1ငင်မံျား၏လက ်

ထတဲငွK်.ိသည။် မညသ်ိ1ပ့ငြ်ဖစေ်စ ၎ငး်သည ် အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် ြပဌာနး်ထားေသာလတွလ်ပ်ခငွ့ ်



များ၊ အထ'းသြဖင့ ် အပိ1ဒ ် ၁၉ ပါ လတွလ်ပ်စာွထ)တေ်ဖာ်ေြပာဆိ)ခွင့က်ိ1 ကန ့သ်တသ်ညြ်ဖစသ်ြဖင့ ်

အပိ1ဒ ် ၂၀ ေအာကလ်1ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားသညလ်ညး် အပိ)ဒ ် ၁၉၊ အပိ)ဒခဲွ် ၃ 23င့အ်ညြီဖစရ်မညြ်ဖစ ်

သည။် ထိ1န့ညး်တ'ပင ်အိ1ငစ်စီပီီအာ အပိ1ဒ ်၁၈ မ.အာမခခံျကေ်ပးထားေသာ ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ်

သကဝ်ငယ်ံ1Bကညမ်@ကိ1 ေဖာ်ထ1တခ်ငွ့သ်ညလ်ညး် အထ'းသြဖင့ ် ဘာသာေရးလ'နညး်စ1တိ1အ့ား အ 

ကာအကယွေ်ပးရာ၌ အပိ1ဒ ်၂၀ ေအာကတ်ငွ ်ကန ့သ်တခ်ရံ-ိ1ငသ်ည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• အမျိ<းသား၊ လ'မျိ<းေရး သိ1မ့ဟ1တ ်ဘာသာေရးမ1နး်တးီမ@များအား ေသးွထိ1းလOံXေဆာ်ြခငး်အား 

ရာဇဝတမ်@အြဖစ ်ဥပေဒြပဌာနး်ြခငး် 

• လ'မျိ<းမ1နး်တးီေရးသမား လOံXေဆာ်ြခငး်အား ြပစမ်@တငွ ်ဆိ1းရွားမ@ြဖစေ်ပ�ေစေသာ အေBကာငး် 

ရငး်အြဖစ ်သတမ်.တြ်ခငး် 

• အမ1နး်ပာွးရာဇဝတမ်@များ-.င့ ်အမ1နး်စကားဆိ1ြခငး်  

• အငတ်ာနက-်.င့ ်အားကစားက¨များတငွ ်လ'မျိ<းခွြဲခားမ@-.င့ ်-ိ1ငင်ြံခားသားမ1နး်တးီမ@  

• ဝတြ်ပ<ဆ1ေတာငး်ရာေနရာများတငွ ် ဘာသာေရး သိ1မ့ဟ1တ ် လ'မျိ<းေရး ဆိ1ငရ်ာ ေသးွ�က 

တိ1ကခ်ိ1ကမ်@များ  

• လ'နညး်စ1များ-.င့ ်ဆိ1ငေ်သာ ဝတြ်ပ<ဆ1ေတာငး်ရာေနရာများအား ကာကယွေ်ပးြခငး်-.င့ ်ယငး် 

ေနရာများအား ေဘးကငး်လံ1ြခ<ံစာွ လကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငမ်@  

- စသညတ်ိ1 ့ ပါဝငသ်ည။်  

 
၂၅အပိ1ဒ ် ၂၀ ၏ ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာ 

ထားမ.တခ်ျက ် အမ.တ ် ၁၁ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) p.182), in particular §2: http://ccprcentre.org/ccpr-

general-comments  ကိ1 မ.ီြငမ်းပါ 
၂၆ြပညသ်'ေ့ရးရာ-.င့-်ိ1ငင်သံားအခငွ့ေ်ရးဆိ1ငရ်ာ က1လသမဂ�ပဋညိာဥ်၊ စစီပီီအာ သေဘာထားမ.တခ်ျကမ်ျား M. 

Nowak (2nd rev.ed) .). Kehl am Rhein: Engel, 2005,  စာမျက်-.ာ 473.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



အပိ1ဒ ်၂၁ - လွတ်လပ်စာွစ1ေဝးပိ1ငခ်ငွ့ ် 
Wငမ်ိးချမ်းစာွ စ1ေဝးပိ1ငခ်ငွ့က်ိ1 အသအိမ.တြ်ပ<ေစရမည။် အမျိ<းသားလံ1ြခ<ံေရး သိ1မ့ဟ1တ ် အများြပည ် သ' 

ေဘးကငး်လံ1ြခ<ံေရး၊ အများြပညသ်'ေအးချမ်းသာယာေရး၊ ြပညသ်'က့ျနး်မာေရး သိ1မ့ဟ1တ ် လ' ့ 

ကျင့ဝ်တက်ာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကေ်ရး သိ1မ့ဟ1တ ် အြခား သ'များ၏အခငွ့အ်ေရး-.င့လ်တွလ်ပ်ခငွ့မ်ျား 

အားကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကေ်ရးတိ1အ့တကွ ် ဒမိီ1ကေရစ ီ လ'ေ့ဘာငအ်ဖဲွXအစညး်တငွ ်  လိ1အပ်ချကအ်ရ 

ဥပေဒ-.င့အ်ည ီ ြပ<လ1ပ်ေသာကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားမ.အပ ယငး်အခငွ့အ်ေရးများအား ကျင့သ်ံ1းေဆာင ်

ရွကမ်@အေပ� မညသ်ည့က်န ့သ်တမ်@မf မြပ<လ1ပ်ရ။  

 

ဤအပိ1ဒ ်၂၁ သည ်စ1ေဝးပွဲကိ1 ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ကျငး်ပလ1ပ်ေဆာငြ်ခငး်-.င့ ်ယငး်တငွပ်ါဝင-်ိ1ငခ်ငွ့ ်တိ1က့ိ1 

ြခ<ံငံ1သည် ့ wငမ်ိးချမ်းစာွစ)ေဝးပိ)ငခွ်င့ ် ကိ1အကာအကယွေ်ပးထားသည။် ယငး်အခငွ့အ်ေရးအေပ� 

ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားကိ1 အချိ<Xအေြခအေနရပ်များ-.င့ ် ြပဌာနး်ချက၏်ဒ1တယိဝါကျပါ အေြခအေနရပ် 

များေအာကတ်ငွသ်ာ ခငွ့ြ်ပ<ထားသည။် သကဆ်ိ1ငရ်ာစ1ေဝးြခငး်သည ်-ိ1ငင်ေံတာ်၏ (-ိ1ငင်ေံရး၊ စးီပာွး 

ေရး သိ1မ့ဟ1တ ် အြခား) အကျိ<းစးီပာွးတိ1က့ိ1 ဆန ့က်ျငသ်ည့စ်1ေဝးြခငး်ြဖစလ်င့က်စား ယငး်ကိ1 အဖဲွX  

ဝင-်ိ1ငင်မံျားမ. လံ1ေလာကစ်ာွအကာအကယွေ်ပးရနလ်ိ1အပ်ေသာ်လညး် ဒမိီ1ကေရစအီားကျင့သ်ံ1း-ိ1င ်

ရန၊် ထနိး်သမ်ိး-ိ1ငရ်န၊် အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး်အာမခခံျကေ်ပးထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများအား ထ ိ

ေရာကစ်ာွအကာအကယွေ်ပးရန ်လိ1အပ်သည။် ယငး်တငွ ်အဖဲွVဝင2်ိ)ငင်မံျားအေနြဖင့ ်wငမ်ိးချမ်းေသာ 

စ)ေဝးြခငး်မ3သည ်လံ)ြခံ<ေရးတပ်ဖဲွVများ သိ)မ့ဟ)တ ်ပ)ဂeလကိလ)ပ်ေဆာငသ်.များ၏ ဖိအား ေပးြခငး် 

သိ)မ့ဟ)တ ် ဖိအားအသံ)းြပ<ြခငး်ေPကာင့ ် အPကမ်းဖကသ်ည့အ်ေနအထားသိ)ေ့ရာကမ်လာေအာငဟ်န ့် 

တားရန် တာဝန်H3ိလညး်ပါဝငသ်ည၂်၇။ အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား၏နယန်မိိတအ်တငွး် ဥပေဒ-.င့အ်ညKီ.ိေန 

ေသာ 2ိ)ငင်ရံပ်ြခားမ3တစပ်ါးသ.များ၏ Wငမ်ိးချမ်းစာွ စ1ေဝးခငွ့က်ိ1လညး် အကာအကယွေ်ပးသင့သ်ည။်  

အပိ1ဒ ် ၂၁ တငွ ် “Wငမ်ိးချမ်းေသာ” စ1ေဝးြခငး်များကိ1သာလfင ် အကာအကယွေ်ပးထားWပီး “Wငမ်ိးချမ်း 

ေသာ” ဟ'သည့အ်ေြခအေနရပ်သည ် အဓိကအားြဖင့ ် စ1ေဝးြခငး်ကိ1မညသ်ိ1မ့ညပံ်1ြဖင့ ် - အBကမ်းမ 

ဖကပဲ် - လ1ပ်ေဆာငသ်ညက်ိ1 ဆိ1လိ1သည။် လကန်ကမ်ျားကိ1ငစ်ွထဲားသ'များြဖင့စ်1ေဝးြခငး်သည ် ထိ1 

လကန်ကမ်ျားကိ1အသံ1းမြပ<သည့တ်ိ1ငေ်အာင ် Wငမ်ိးချမ်းေသာစ1ေဝးြခငး်မဟ1တေ်ချ။ တစခ်ျိနတ်ညး် 

မ.ာပင ်မWငမ်ိးချမ်းေသာ သတငး်စကားများ (ဥပမာ - အမ1နး်တရားများ၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

အBကမ်းဖကြ်ခငး်ကိ1 လOံXေဆာ်ြခငး်) တစစ်ံ1တစရ်ာကိ1 အပိ1ဒ ်၂၁ (-.င့ ်အပိ1ဒ ်၁၉ -.င့/်သိ1မ့ဟ1တ ်အပိ1ဒ ်

၂၀) ပါကန ့ ်သတခ်ျကမ်ျား-.င့အ်ည ီစ1ေဝးပွဲတငွ ် ြဖန ့ေ်ဝေနလfင ်ယငး်စ1ေဝးပွဲကျငး်ပြခငး်ကိ1 အကန ့ ်

အသတြ်ပ<-ိ1ငသ်ည။်   

မညသ်ည့အ်ရာက အကာအကယွေ်ပးသည့ ် “စ1ေဝးြခငး်” ေြမာကသ်ညက်ိ1 ေနာကခ်အံေBကာငး်အ 

ရာ-.င့ ် အေြခအေနရပ်အေပ�အေြခခWံပီး အမ@ကစိ�အလိ1က ် အသးီသးီသတမ်.တရ်မညြ်ဖစေ်သာ် 



လညး် ပ1ဂ�လကိအစညး်အေဝးများလံ1လံ1လျားလျားြဖစသ်ည့ ် ဥပမာ - ပ1ဂ�လကိေနအမ်ိအတငွး် ြပ< 

လ1ပ်ြခငး် စသညတ်ိ1က့ိ1မ' ဤအပိ1ဒမ်. အကာအကယွေ်ပးမထားပါ။  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• ခငွ့ြ်ပ<ေသာ စ1ေဝးခငွ့အ်တကွ ်ဥပေဒြပဌာနး်ြခငး်-.င့ ်လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်  

• ြငငး်ပယေ်သာ စ1ေဝးခငွ့မ်ျား-.င့ ်ြငငး်ပယရ်သည့အ်ေBကာငး်ရငး် ကနိး်ဂဏနး်အချကအ်လက ်

များ 

• အစညး်အေဝးတစခ်1ကိ1 တရားဝငမ်ဝင ် -.င့ ် အများြပညသ်'လံ1ြခ<ံေရးအား Wခမ်ိးေြခာက ်

မေြခာက ်ပိ1ငး်ြခားသတမ်.တသ်ည့ ်စ-ံ@နး်  

• ေQwXေြပာငး်အလ1ပ်သမားများအပါအဝင ်သကဆ်ိ1ငရ်ာအဖဲွXဝင-်ိ1ငင်၏ံ နယန်မိိတအ်တငွး် သိ1မ့ 

ဟ1တ ် တရားစရီငပိ်1ငခ်ငွ့ေ်အာကK်.ိသည် ့ တစသ်းီပ1ဂ�လများအားလံ1းတိ1၏့ Wငမ်ိးချမ်းစာွစ1 

ေဝးခငွ့က်ိ1 အာမခခံျကေ်ပးမည့ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား  

• တရားဥပေဒစိ1းမိ1းေရးပ1ဂ�ိ<လမ်ျားမ. စ1ေဝးပွဲများကိ1 လ'စ1ခွရဲာတငွ ် အငအ်ား (အလနွအ်ကgံ) 

အသံ1းြပ<ြခငး် 

• ခငွ့ြ်ပ<ချကမ်ရပဲကျငး်ပေသာ အစညး်အေဝးများအတကွ ် ြပစဒ်ဏမ်ျား-.င့ ်အေရးယ'ဖမ်းဆးီ 

ခရံသည့ ်အေရအတကွ ်ကနိး်ဂဏနး်အချကအ်လကမ်ျား  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 
၂၇လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတသီည ်ဤအပိ1ဒ၏် အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၃၇ ကိ1လကခ်ကံျင့ ် 

သံ1းမည။် ပထမမ'Bကမ်းကိ1 http://ccprcentre.org/ccpr-general-comments တငွ ်မBကာမ.ီရယ'ဖတQ်@-ိ1ငမ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၂၂ - လွတ်လပ်စာွ အသငး်အဖဲွX ဖဲွXစညး်ခငွ့ ်
၁။ လ'တိ1ငး်တငွ ် အြခားသ'များ-.င့ ် အသငး်အဖဲွXတညေ်ထာငဖဲွ်Xစညး်-ိ1ငခ်ငွ့ ် အပါအဝင ် မိမိတိ1 ့ ၏ 

အကျိ<းစးီပာွးကိ1ကာကယွရ်နအ်တကွ ် အလ1ပ်သမားသမဂ�တညေ်ထာငဖဲွ်Xစညး်ပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ် ၎ငး်တငွ ်

ပါဝငပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိေစရမည။်  

၂။ အမျိ<းသားလံ1ြခ<ံေရး သိ1မ့ဟ1တ ် အများြပညသ်'ေဘးကငး်လံ1ြခ<ံေရး၊ အများြပညသ်'ေအး 

ချမ်းသာယာေရး၊ ြပညသ်'က့ျနး်မာေရး သိ1မ့ဟ1တ ် လ'က့ျင့ဝ်တက်ာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကေ်ရး သိ1မ့ဟ1တ ်

အြခားသ'များ၏အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားကိ1 ကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကေ်ရးတိ1အ့တကွ ် ဒမိီ1 

ကေရစ ီ လ'ေ့ဘာငအ်ဖဲွXအစညး်တငွ ် လိ1အပ်ချကအ်ရ ဥပေဒ-.င့အ်ည ီ ြပ<လ1ပ်ေသာကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား 

မ.အပ ယငး်အခငွ့အ်ေရးအား ကျင့သ်ံ1းေဆာငရွ်ကမ်@အေပ� မညသ်ည့က်န ့သ်တမ်@မfမြပ<လ1ပ်ရ။ ဤ 

အပိ1ဒသ်ည ် ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ1 ကျင့သ်ံ1းရာတငွ ် လကန်ကက်ိ1ငအ်ဖဲွXအစညး်များ-.င့ ် ရဲတပ်ဖဲွXဝင ်

များက ဥပေဒ-.င့ ်အညြီပ<လ1ပ်ေသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအေပ� တားဆးီပိတပ်ငြ်ခငး်မK.ိေစရ။ 

၃။ ဤအပိ1ဒ၏် မညသ်ည့ြ်ပဌာနး်ချကက်မf လတွလ်ပ်စာွအသငး်ဖဲွXစညး်ခငွ့-် .င့ ် စညး်Qံ1းပိ1ငခ်ငွ့ ် တိ1အ့ား 

ကာကယွြ်ခငး်တိ1-့ .င့ ် စပ်လျဥ်း၍ ၁၉၄၈ ခ1-.စ၊် အြပညြ်ပညဆ်ိ1ငရ်ာ အလ1ပ်သမားေရးရာအဖဲွX ၏ 

စာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားက ဤသေဘာတ'ညခီျကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာအာမခခံျကမ်ျားကိ1 ထ ိခိ1ကေ်စရန ်

သိ1မ့ဟ1တ ်ေလျာ့ေပါေ့စရနရ်ညရွ်ယေ်သာ ဥပေဒများချမ.တေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ1အ့ား ခငွ့မ်ြပ<ေစရ။  

 

အပိ1ဒ ်၂၂ သည ်သမဂ�များ ထ'ေထာငြ်ခငး်-.င့ ်အဖဲွXဝငခ်ငွ့အ်ပါအဝင ်အသငး်အဖဲွV ဖဲွVစညး်ခွင့ ်ကိ1အကာ 

အကယွေ်ပးထားသည။် ယငး်လတွလ်ပ်ခငွ့အ်ေပ� ကန ့သ်တြ်ခငး်ကိ1 အချိ<Xအေြခအေနရပ်များ-.င့ ်အ 

ပိ1ဒခ်ွ ဲ ၂ တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်ေြခအေနရပ်များေအာကတ်ငွသ်ာ ြပ<လ1ပ်-ိ1ငသ်ည။် လကန်ကက်ိ1င ်

တပ်ဖဲွXများ-.င့ ် ရဲတပ်ဖဲွXဝငမ်ျား စ1ေပါငး်ဖဲွXစညး်ြခငး်အေပ� ပိ1မိ1ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားြပ<-ိ1ငသ်ည။် ဤ 

လတွလ်ပ်ခငွ့တ်ငွ ်တစသ်းီပ1ဂ�လများ၏ အသငး်အဖဲွXများအား ေရွးချယပိ်1ငခ်ငွ့၊် ေြပာငး်လခဲငွ့-် .င့ ်အ 

သငး်မဝငခ်ငွ့တ်ိ1က့ိ1ပါ အကာအကယွေ်ပးထားWပီး အသငး်အဖဲွXတစခ်1ခ1အတငွး်သိ1 ့ မြဖစမ်ေနအသငး် 

ဝငေ်ရာကေ်စြခငး် သည ်အပိ1ဒ ်၂၂ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၁ အားချိ<းေဖာကြ်ခငး်ြဖစမ်ညြ်ဖစသ်ည။် မ1နး်တးီေရး၊ ခွ ဲ

ြခားဆကဆ်မံ@ သိ1မ့ဟ1တ ်အBကမ်းဖကမ်@များကိ1 ေသးွထိ1းလOံXေဆာ်ေသာအသငး်အဖဲွXများကိ1 ဤအပိ1ဒ ်

ေအာကတ်ငွ ်(-.င့ ်အြခားအပိ1ဒ ်၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ တိ1-့ .င့အ်တ'ယ.ဥ်တွ၍ဲ) တားြမစပိ်တပ်င-်ိ1ငသ်ည။် 

အပိ1ဒ ်၂၂ တငွ ်အသငး်အဖဲွX ဖဲွXစညး်ရြခငး်၏ “ရညရွ်ယခ်ျက”် ကိ1အတအိလငး်သတမ်.တမ်ထားသည ်

ြဖစသ်ြဖင့ ်၎ငး်သည ်-ိ1ငင်ေံရး၊ စးီပာွးေရး၊ လ'မ@ေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ်ေကျးမ@ သိ1မ့ဟ1တ ်အားကစား 

ဆိ1ငရ်ာ အသငး်အဖဲွXများြဖစ-်ိ1ငသ်ည။် သိ1ေ့သာ်လညး် အများြပညသ်'ဥပေဒေအာက ်တရားစရီငေ်ရး 

လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျားမပါဝငပ်ါ။ လတွလ်ပ်စာွအသငး်အဖဲွX ဖဲွXစညး်ခငွ့သ်ည ်လ'ပ1ဂ�ိ<လတ်စဦ်း၏ အသငး်အဖဲွX 

ထ'ေထာငပိ်1ငခ်ငွ့ ်-.င့ ်အသငး်ဝငေ်ရာကပိ်1ငခ်ငွ့ ်တိ1က့ိ1ဆိ1Wပီး တညK်.ိေနေသာအသငး်အဖဲွXများမ. ၎ငး်တိ1 ့ 



၏ အသငး်ဝငမ်ျားအကျိ<းစးီပာွး-.င့လ်ိ1အပ်ချကမ်ျားအေလျာက ်လ1ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားဆကလ်ကလ်1ပ် 

ေဆာင-်ိ1ငခ်ငွ့ဟ်'သည့ ်အစ1အေပါငး်အခငွ့အ်ေရးလညး်ပါဝငသ်ည။်  

အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား ဤအပိ1ဒေ်အာကတ်ငွလ်ိ1ကန်ာရမည့အ်ြပ<သေဘာေဆာငေ်သာတာဝနမ်ျားတငွ ် - 

တရားစရီငေ်ရးဆိ1ငရ်ာလ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား၏ အသငး်အဖဲွXထ'ေထာငြ်ခငး်အတကွ ် တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာ မ' 

ေဘာငတ်စခ်1ထားK.ိေပးေရးအြပင ်အသငး်အဖဲွXအစညး်များ၏ တညေ်ထာငမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်လ1ပ်ေဆာင ်

ချကမ်ျားအား ပ1ဂ�လကိ အသငး်အဖဲွXပါတမီျားမ. ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကေ်-.ာင့ယ်.ကြ်ခငး်တိ1မ့. အကာအ 

ကယွေ်ပးေရးတိ1လ့ညး် ပါဝငသ်ည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• -ိ1ငင်ေံရးအသငး်အဖဲွXများအပါအဝင ်အသငး်အဖဲွXများအား အသအိမ.တြ်ပ<ေရးအေပ� လိ1အပ် 

ချကမ်ျားထားK.ိထားြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ကန ့သ်တထ်ားြခငး်  

• လ'အ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွXအစညး်-.င့ ် အစိ1းရမဟ1တေ်သာအဖဲွXအစညး်များအပါအဝင ် အသငး်အဖဲွX 

များမ.တပံ်1တငြ်ခငး်  

• တငသ်ငွး်ေလfာကထ်ားြခငး်များဆိ1ငရ်ာ ကနိး်ဂဏနး်အချကအ်လကမ်ျား၊ တငသ်ငွး်ေလfာက ်

ထားြခငး်များအားြငငး်ပယြ်ခငး်-.င့ ်ြငငး်ပယရ်သည့အ်ေBကာငး်ရငး်များ 

• -@တထ်ကွခ်ငွ့အ်ား တရားဥပေဒအရ အာမခေံပးချကမ်ျား 

• သမဂ�အသငး်ဝငမ်ျားအား တိ1ကခ်ိ1ကြ်ခငး်-.င့ ်Wခမ်ိးေြခာကြ်ခငး် 

• သမဂ�ထ'ေထာငြ်ခငး်-.င့ ် အသငး်ဝငြ်ခငး်အား အချိ<Xအလ1ပ်သမားအမျိ<းအစားအေပ� ကန ့ ်

သတြ်ခငး် 

• အစိ1းရမဟ1တေ်သာအဖဲွXအစညး်များ၏လ1ပ်ငနး်များအေပ� ဘ¨ာေရး၊ သိ1မ့ဟ1တ ်အြခားပံ1စ ံ

သိ1မ့ဟ1တ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား ထားK.ိြခငး်  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၂၃ - မိသားစ1ထ'ေထာငပိ်1ငခ်ငွ့ ်
၁။ မိသားစ1သည ် လ'အ့ဖဲွXအစညး်၏ သဘာဝကျေသာ အေြခခအံ1တြ်မစစ်နစ ် ြဖစရ်ာ လ'အ့ ဖဲွXအစညး်-.င့ ်

-ိ1ငင်ေံတာ်၏ ကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကြ်ခငး်ကိ1 ခစံားပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

၂။ လကထ်ပ်ထမ်ိးြမား-ိ1ငသ်ည့ ် အရွယေ်ရာကေ်သာ အမျိ<းသား-.င့ ် အမျိ<းသမီးတိ1၏့ လက ်

ထပ်ထမ်ိးြမားပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ်မိသားစ1ထ'ေထာငပိ်1ငခ်ငွ့K်.ိြခငး်ကိ1 အသအိမ.တြ်ပ<ေပးရမည။်  

၃။ လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားရနရ်ညရွ်ယေ်သာ Bကငေ်ဖာ်Bကငဖ်က-်.စဦ်းတိ1၏့ လတွလ်ပ်ေသာ 

သေဘာဆ-®အြပည့အ်ဝမပါK.ိဘ ဲလကထ်ပ်ထမ်ိးြမားေပးြခငး်မြပ<ေစရ။  

၄။ ဤစာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ် လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်အတညြ်ဖစေ်နစဥ်ကာလအ 

တငွး်တငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အဆိ1ပါလကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး် ရပ်စရဲာကာလတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ဇနးီ-.င့ ်

ခငပ်နွး်တိ1အ့BကားတညK်.ိေနေသာအခငွ့အ်ေရး-.င့ ် တာဝနမ်ျားအားတနး်တ'ညမီfမ@ရK.ိေစေရးအတကွ ်

သင့ေ်လျာ်သည့ ် အစအီမံများချမ.တေ်ဆာငရွ်ကေ်စရမည။် အမ်ိေထာငေ်ရးကာွK.ငး်ြပတစ်ရဲာတငွ ်

ကေလးများအားလိ1အပ်ေသာ ကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကမ်@ေပး-ိ1ငရ်နအ်တကွ ် အစအီစဥ်များသတ ်

မ.တြ်ပဌာနး်ေပးရမည။်  

 

အပိ1ဒ ်၂၃ တငွ ်မိသားစ) သည ်လ'မ@အသိ1ငး်အဝိ1ငး်-.င့ ်-ိ1ငင်ေံတာ်မ.အကာအကယွခ်ယံ'ပိ1ငခ်ငွ့က်ိ1 အသ ိ

အမ.တြ်ပ<ထားWပီး လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်-.င့သ်ကဆ်ိ1ငေ်သာ တကိျသည့စ်ခံျိနစ်-ံ @နး်များကိ1 သတ ်

မ.တထ်ားသည၂်၈။ “မိသားစ1” ဟ'သည့သ်ေဘာတရားမ.ာ -ိ1ငင်တံစ-်ိ1ငင်-ံ .င့တ်စ-်ိ1ငင် ံသိ1မ့ဟ1တ ်ေဒသ 

တစခ်1-.င့တ်စခ်1အလိ1က ်မတ'ကွြဲပား-ိ1ငေ်သာ်လညး် အများကလကခ်ေံသာ စ ံသိ1မ့ဟ1တ ်ဘံ1အဓိပါွယ ်

ဟ'၍မK.ိပဲ၊ လ'တစစ်1သည ်ဥပေဒ-.င့ ်ကျင့ထ်ံ1းေအာကတ်ငွ ်မိသားစ1အြဖစသ်တမ်.တခ်ရံပါက ၎ငး်တိ1 ့ 

အား အပိ1ဒ ် ၂၃ -.င့အ်ညအီကာအကယွေ်ပးရမညြ်ဖစသ်ည။် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတသီိ1အ့စရီငခ် ံ

ရာတငွ ် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ် အမျိ<းမျိ<းေသာမိသားစ1-.င့ ် မိသားစ1ဝငမ်ျားကိ1 ြပညတ်ငွး်ဥပေဒ 

-.င့ ် ကျင့ထ်ံ1းများအရ မညသ်ိ1အ့သအိမ.တြ်ပ<ထားသည-်.င့ ် အကာအကယွေ်ပးသညက်ိ1ေဖာ်ြပရန ်

ေတာငး်ဆိ1ခရံသည။် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည၊် လိ1အပ်လfငအ်ြခား-ိ1ငင်မံျား-.င့ပ်'းေပါငး်Wပီး၊ အထ'းသ 

ြဖင့ ်မိသားစ1ဝငမ်ျားသည ်-ိ1ငင်ေံရး၊ စးီပာွးေရး သိ1မ့ဟ1တ ်အလားတ'အေBကာငး်ရငး်များေBကာင့ ်ကွ ဲ

ကာွသာွးရသညြ်ဖစလ်fင ် ၎ငး်မိသားစ1များအား ေပါငး်စညး်ရန်23င့ ် ြပန်လညေ်ပါငး်စညး်ရန်ေဆာင ်

ရွကရ်မညြ်ဖစသ်ည။်  

အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ်Pကငေ်ဖာ်Pကငဖ်က2်3စဥ်းီ အား -ိ1ငင်သံားခယံ'ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်စနွ ့လ်wတြ်ခငး် -.င့ ်

မိသားစ1အမညေ်ရွးချယြ်ခငး် စသညတ်ိ1အ့ပါအဝင ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်အဆင့ဆ်င့တ်ိ1၌့ တန်းတ. 

ညမီcမWK.ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်နတ်ာဝနK်.ိသည။် မိသားစ1ြဖစေ်ြမာကြ်ခငး်ပျကြ်ပယသ်ာွးပါက ကေလး 

သ.ငယမ်ျား၏အထ.းအကျိ<းစးီပွား ကိ1 ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားရမညလ်ညး်ြဖစသ်ည။်  



ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်- 

• အေြခချေနထိ1ငရ်န ်ေနရာေရွးချယပိ်1ငခ်ငွ့၊် ခငပ်နွး်မ. ဇနးီမယားအား အ1ပ်ထနိး်ြခငး်၊ ကေလး 

သ'ငယအ်ကျိ<းခစံားခငွ့မ်ျားအား မိဘများမ. တနး်တ'ညမီfစာွေတာငး်ခ-ံိ1ငခ်ငွ့ ် စသည့ ် လက ်

ထပ်ထမ်ိးြမားမ@အဆင့တ်ိ1ငး်တငွ ် Bကငေ်ဖာ်Bကငဖ်က-်.စဦ်းအBကား ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်ကိ1ဖန ်

တးီေပးသည့ ်ဥပေဒများ 

• -ိ1ငင်သံားအား ကေလးထသံိ1က့'းေြပာငး်ေပးြခငး် 

• -ိ1ငင်ြံခားသားများအပါအဝင ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမား-ိ1ငေ်သာ အငယဆ်ံ1းအသကသ်တမ်.တခ်ျက ်

• လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ကိ1 ထနိး်ေကျာငး်ေနသည့ ်ဘာသာေရး-.င့ ်ဓေလထ့ံ1းတမ်း မ'များ  

• ဇနးီသညမ်. ခငပ်နွး်၏ အမည ်-.င့/်သိ1မ့ဟ1တ ်-ိ1ငင်သံားအား ခယံ'ရနတ်ာဝနK်.ိေစမ@  

• ဇနးီသညမ်. ခငပ်နွး်အား နာခရံန ်တာဝနK်.ိေစမ@  

• လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ဆိ1ငရ်ာ ပစ�ညး်ဥစ�ာပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@များ၊ အေမဆွကခ်မံ@၊ အခနွေ်ဆာငြ်ခငး်၊ 

ပငစ်ငခ်စံားြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်လကထ်ပ်မထားေသာ Bကငေ်ဖာ်Bကငဖ်က-်.စဦ်းအBကား ေမတb ာ 

မfြခငး် စသညတ်ိ1-့ .င့စ်ပ်လျဥ်းသည့ ်စညး်မျဥ်းအမျိ<းမျိ<း 

• ေQwXေြပာငး်ေနထိ1ငသ်'များအပါအဝင ် မိသားစ1ဝငမ်ျားြပနလ်ညေ်ပါငး်စညး်ြခငး်ဆိ1ငရ်ာ စညး် 

မျဥ်းစညး်ကမ်းများ  

• တစဦ်းထကပိ်1ေသာ Bကငေ်ဖာ်Bကငဖ်ကK်.ိြခငး် 

• အမ်ိတငွး်အBကမ်းဖကမ်@  

• မိသားစ1အြဖစမ်.ပျကြ်ပယြ်ခငး်ဆိ1ငရ်ာ ဥပေဒများ-.င့ ် မိသားစ1ဥပေဒကိ1 အထ'းကိ1ငတ်ယွ ်

သည့ ်တရားQံ1းများ၏ အေနအထား-.င့ ်စရီငပိ်1ငခ်ငွ့စ်မ်ွးရည ်

• ကေလးသ'ငယပိ်1ငဆ်ိ1ငခ်ငွ့၊် ကာလစဥ်ေထာကပံ်ေ့Bကး သိ1မ့ဟ1တ ် ကာွK.ငး်ေထာကပံ်ေ့Bကး 

သာွးေရာကလ်ညပ်တေ်တွXဆံ1ပိ1ငခ်ငွ့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် မိဘအ1ပ်ထနိး်သ'လ1ပ်ပိ1ငခ်ငွ့ ် (သိ1မ့ဟ1တ)် 

လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ဆိ1ငရ်ာ ပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@များ ဆံ1းQ@ ံးြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ြပနလ်ညရ်K.ိြခငး် 

စသညတ်ိ1-့ .င့ ်စပ်လျဥ်းေသာ စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများ  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၂၄ - ကေလးသ'ငယ်အခငွ့အ်ေရး 
၁။ ကေလးသ'ငယတ်ိ1ငး်သည ် လ'မျိ<း၊ အသားအေရာင၊် လငိ၊် ဘာသာစကား၊ ကိ1းကယွသ်ည့ ် ဘာသာ၊ 

-ိ1ငင်သံားြဖစတ်ညမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ် လ'မ@ေရးအဆင့အ်တနး်ဆိ1ငရ်ာ ဇစြ်မစ၊် ဥစ�ာဓနပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@ အေြခအေန၊ 

လ'တနး်စားစသညတ်ိ1က့ိ1 ခွြဲခားမ@မK.ိေစဘ ဲ အရွယမ်ေရာကေ်သးသ'တစဦ်းအေနြဖင့ ် လိ1 အပ်ေသာ 

ကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကမ်@အခငွ့အ်ေရးကိ1 ၎ငး်၏မိသားစ1၊ လ'အ့ဖဲွXအစညး်-.င့ ် -ိ1ငင်ေံတာ်ထ ံ မ. 

ရK.ိပိ1ငခ်ငွ့K်.ိေစရမည။်  

၂။ ကေလးသ'ငယတ်ိ1ငး်သည ် ေမးွဖွားWပီးသည-်.င့ ် တစW်ပိ<ငန်က ် မ.တပံ်1တငခ်ငွ့-် .င့ ် အမညေ်ပး 

ခငွ့ရ်K.ိေစရမည။်  

၃။ ကေလးသ'ငယတ်ိ1ငး်သည ်-ိ1ငင်သံားတစဦ်းအြဖစ ်ခယံ'ပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  

 

အပိ1ဒ ် ၂၄ သည ် ကေလးသ.ငယတ်ိ)ငး်၏ အခွင့အ်ေရးများအား ထပ်ေလာငး်ြဖည့စ်ကွက်ာ အတအိ 

လငး်ေဖာ်ြပထားသည၂်၉။ အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ်ကေလးသ'ငယမ်ျားအားကာကယွရ်န ်အထ'းေဆာင ်

ရွကခ်ျကမ်ျားလ1ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ1အပ်သည။် အိ1ငစ်စီပီီအာတငွ ် အများစ1၏အသက ် ကိ1အတအိလငး် 

ေဖာ်ြပမထားေသာ်လညး် မလနွအ်မငး်မငယသ်င့ပဲ်၊ အများစ1၏ ပိ1မိ1ငယရွ်ယေ်သာ အသကသ်တ ်

မ.တခ်ျကေ်Bကာင့ ် အိ1ငစ်စီပီီအာမ. လိ1အပ်သည့ ် အသက ် ၁၈ -.စေ်အာကK်.ိသ'များအတကွ ် အထ'း 

ြပဌာနး်ချကမ်ျားအား အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား၏လိ1ကန်ာရနတ်ာဝနK်.ိမ@ကိ1 မေြပေလျာေ့စရပါ။  

အပိ1ဒ ် ၂၄ အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၁ တငွ ် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားမ.လာသ'များ၏ကေလးသ'ငယမ်ျား-.င့ ် လကထ်ပ်ထမ်ိးြမား 

မထားေသာ မိဘအရငး်-.စဦ်းမ. ေမးွဖွားသည့ ် ကေလးသ'ငယမ်ျား အပါအဝင ် ကေလးသ.ငယ ်

များအား မညသ်ည့အ်ေBကာငး်အရာအေပ�အေြခခ၍ံမf ခဲွြခားမဆကဆ်ရံန် အထ.းတားြမစထ်ား 

သည။် ကေလးသ'ငယမ်ျား အကာအကယွလ်ိ1အပ်သည့အ်ေြခအေနအချိနအ်ခါသည ် အမျိ<းမျိ<းK.ိ 

-ိ1ငW်ပီး လိ1အပ်ေသာအကာအ ကယွမ်ျားေပးရနမ်.ာ မိသားစ1၊ လ'မ@အသိ1ငး်အဝိ1ငး် -.င့ ်-ိ1ငင်ေံတာ်တိ1တ့ငွ ်

တာဝနK်.ိသည။် အိ1ငစ်စီပီီ အာ တငွ ် ယငး်တာဝနအ်ား မညသ်ိ1 ့ြဖည့ဆ်ညး်ေဆာငရွ်ကရ်မညက်ိ1 

ေဖာ်ြပမထားပါ။ မညသ်ိ1ပ့ငြ်ဖစ ် ေစ မိဘများ -.င့ ် မိသားစ1များမ. ယငး်ကာကယွရ်နတ်ာဝနမ်ျားကိ1 

ဆိ1းရွားစာွပျကက်ကွေ်နသည့အ်ခါ၊ မတရားဆကဆ်သံည့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် လျစလ်ျ�Q@ထားသည့အ်ခါ 

-ိ1ငင်ေံတာ်မ.ဝငေ်ရာကက်ိ1ငတ်ယွေ်ြဖ K.ငး်သင့ပ်ါသည။်  ထိ1အ့ြပင ် အသကင်ယသ်'များသည ်

လငိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာေစာ်ကားမ@၊ မတရားဆက ် ဆခံရံမ@၊ ေခါငး်ပံ1ြဖတအ်ြမတထ်1တခ်ရံမ@ သိ1မ့ဟ1တ ်

စစမ်@ထမ်းရနစ်1ေဆာငး်ြခငး် စသည့က်စိ�ရပ် များမ. အထ'းဥပေဒတစရ်ပ်ြဖင့ ် အကာအကယွရ်K.ိရန ်

လိ1အပ်ပါသည။် အသက ်၁၈ -.စေ်အာကင်ယ ်ရွယသ်'မ. ရာဇဝတမ်@ကျ�းလနွြ်ခငး်အတကွ ်၎ငး်အား 

ေသဒဏခ်ျမ.တြ်ခငး်ကိ1မြပ<ရပဲ၊ ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကမ်@မ.တားဆးီကာကယွြ်ခငး်သည ် ကေလးသ'ငယ ်

များအား Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာQိ1က-်.ကအ်ြပစေ်ပးြခငး် တိ1အ့တကွပ်ါအကျံ<းဝငသ်ည ်ြဖစသ်ည။်  



အပိ1ဒ ် ၂၄ အပိ1ဒခ်ွ ဲ ၂ တငွမ်' ကေလးသ.ငယတ်ိ)ငး် ေမးွလျငေ်မးွWပီးချငး် မ3တပံ်)တင2်ိ)ငခွ်င့ ်-.င့ ်အမည ်

ကငပွ်န်းတပ်ေခf ပိ)ငခွ်င့ ်တိ1က့ိ1 အကာအကယွေ်ပးထားသည။် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်မိမိတိ1န့ယ ်

နမိိတအ်တငွး်ေမးွဖွားေသာ ကေလးသ'ငယအ်ားလံ1း မ.တပံ်1တငထ်ားWပီး၊ အမညမ်ျားK.ိကာ တရားဝင ်

အသအိမ.တြ်ပ<ခရံေBကာငး်အာမခခံျကေ်ပး-ိ1ငေ်အာင ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ဥပေဒမ'ေဘာငမ်ျားချမ.တW်ပီး 

လိ1အပ်သညမ်ျားကိ1 ေဆာငရွ်ကရ်န ်တာဝနK်.ိသည။် ကေလးသ'ငယမ်ျားကိ1 မ.တပံ်1တငေ်ပးြခငး်အား 

ြဖင့ ်ေသးွေဆာငေ်ခ�ယ'ြခငး်၊ ေရာငး်ချြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်လ'က1နက်'းြခငး်၊ -.င့ ်အိ1ငစ်စီပီီအာ အတငွး်ြပ 

ဌာနး်ထားေသာ၎ငး်တိ1၏့အခငွ့အ်ေရးများအား အြခားချိ<းေဖာကြ်ခငး်များမ. အကာအကယွေ်ပး-ိ1င ်

မညြ်ဖစသ်ည။် လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားမထားေသာ မိဘအရငး်-.စဦ်းမ. ေမးွဖွားသည့ ်ကေလးသ'ငယမ်ျား 

အတကွ ်အမညန်ာမ K.ိပိ1ငခ်ငွ့မ်.ာ အထ'းအေရး}ကးီပါသည။်  

အပိ1ဒ ်၂၄ အပိ1ဒခ်ွ ဲ၃ သည ်ကေလးတိ)ငး် 2ိ)ငင်သံားခံယ.ပိ)ငခွ်င့ ်ကိ1 အကာအကယွေ်ပးထားသည။် ၎ငး် 

သည ်ကေလးသ'ငယမ်ျားအား -ိ1ငင်ပိံ1ငမဲ်ေ့သာေBကာင့ ်လ'မ@အသိ1ငး်အဝိ1ငး်-.င့ ်-ိ1ငင်ေံတာ်မ. အကာအ 

ကယွေ်ပးမခရံြခငး်မ. ဟန ့တ်ားေပးသည၊် သိ1ေ့သာ်လညး် -ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်မိမိတိ1-့ ိ1ငင်နံယန်မိိတအ် 

တငွး်ေမးွဖွားလာေသာ ကေလးသ'ငယတ်ိ1ငး်ကိ1 မိမိ-ိ1ငင်သံားအြဖစခ်ယံ'ခငွ့ေ်ပးရန ်မြဖစမ်ေနတာဝန ်

မK.ိပါ။ သိ1ေ့သာ် -ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်လိ1အပ်လfငအ်ြခား-ိ1ငင်မံျား-.င့ ်ပ'းေပါငး်Wပီး ကေလးတိ1ငး် သ'/သ' 

မ ေမးွဖွားစဥ် -ိ1ငင်သံားြဖစမ်@K.ိေBကာငး်ေသချာေအာင ်သင့ေ်လျာ်သည့လ်1ပ်ေဆာငခ်ျကတ်ိ1ငး်ကိ1 လ1ပ် 

ေဆာငရ်နလ်ိ1အပ် သညြ်ဖစသ်ည။် တရားဝငက်ေလးသ'ငယမ်ျား-.င့ ် လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားမထားသ' 

မိဘအရငး်-.စဦ်း သိ1မ့ဟ1တ ် -ိ1ငင်ပိံ1ငမဲ်ေ့သာမိဘ-.စပ်ါးမ.ေမးွဖွားလာေသာကေလးသ'ငယမ်ျားအ 

Bကား (သိ1မ့ဟ1တ)် မိဘတစဦ်းသိ1မ့ဟ1တ ် -.စဦ်းစလံ1း၏ -ိ1ငင်သံားြဖစမ်@အေြခအေနရပ်တိ1အ့ေပ�အ 

ေြခခWံပီး ခွြဲခားဆက ်ဆြံခငး်ကိ1 တားြမစထ်ားသည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• လမ်းေပ�ေနကေလးသ'ငယမ်ျားအား အကာအကယွေ်ပးြခငး် 

• ကေလးသ'ငယမ်ျားအား ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်K.ာကသ်ည့ ် ေနရာဌာနများတငွ ် လငိပိ်1ငး်ဆိ1ငရ်ာ 

ေစာ်ကားမ@၊ လ1ပ်အားေခါငး်ပံ1ြဖတအ်ြမတထ်1တြ်ခငး်၊ Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာQိ1က-်.က ် အြပစေ်ပး 

မ@-.င့ ်မတရားဆကဆ်ြံခငး် စသညတ်ိ1အ့ပါအဝင ်အBကမ်းဖကမ်@-.င့ ်အလွသဲံ1းစားြပ<မ@များ  

• ကာမပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာေမတb ာမfရန ် K.ိရမည့အ်နညး်ဆံ1းအသက၊် တရားဝငအ်လ1ပ်လ1ပ်ကိ1င-်ိ1င ်

သည့ ်အသက ်

• ရာဇဝတမ်@အတကွ ်တာဝနK်.ိတာဝနယ်'ရန ်အသကသ်တမ်.တခ်ျက ်

• ကေလးသ'ငယမ်ျားထနိး်ြမားလကထ်ပ်ြခငး်၊ -ိ1ငင်သံားခယံ'ြခငး် 

• ေမးွစာရငး်မ.တပံ်1တငြ်ခငး်၊ -ိ1ငင်ပိံ1ငမဲ်ြ့ခငး်  

• လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားမထားေသာ မိဘအရငး်-.စဦ်းမ. ေမးွဖွားသည့ ် ကေလးသ'ငယမ်ျား အား 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် 



• ကေလးသ'ငယအ်သကK်.ငလ်ယွမ်@ -@နး် 

• ကေလးသ'ငယေ်စခိ1ငး်မ@ 

• ကေလးသ'ငယစ်စမ်@ထမ်းစ1ေဆာငး်မ@ 

• လ'က1နက်'းြခငး် 

• လ'ဝငမ်@}ကးီBကပ်ေရး ထနိး်သမ်ိးရာေနရာများK.ိ ကေလးများ 

• ေQwXေြပာငး်ေနထိ1ငသ်'ကေလးငယမ်ျားအား ေစာင့B်ကည့အ်1ပ်ထနိး်သ'မပါပဲ ဆကဆ်မံ@  

• တစပ်ါး-ိ1ငင်သံိ1ခ့ိ1လ@ခံငွ့ေ်တာငး်ခသံည့ ်-.င့ ်ဒ1က�သည ်ကေလးသ'ငယမ်ျား၏အခငွ့အ်ေရး 

• ကေလးသ'ငယတ်ရားစရီငေ်ရးစနစတ်ညK်.ိမ@ -.င့ ်အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား 

• အကျဥ်းေထာငအ်တငွး် ေမးွမိခင-်.င့အ်တ'အေဖာ်ြပ<ေနထိ1ငသ်ည့ ်ကေလးသ'ငယမ်ျား 

• လ'နညး်စ1-.င့ ်ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ ကေလးသ'ငယမ်ျားအခငွ့အ်ေရး 

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 
၂၉အပိ1<◌ ် ၂၄ အေBကာငး် ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ 

အေထေွထသွေဘာ ထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၁၇ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) p.193): http://ccprcentre.org/ccpr-

general-comments ကိ1မ.ီြငမ်းပါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၂၅ - ေရွးေကာက်ပွဲဆိ1ငရ်ာ အခငွ့အ်ေရးများ 
 

 -ိ1ငင်သံားတိ1ငး်တငွ ် အပိ1ဒ ် (၂) တငွ ် ေဖာ်ြပထားေသာခွြဲခားမ@-.င့ ် အကျိ<းအေBကာငး်ည�ီွတမ်@ 

မK.ိေသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားမK.ိေစဘ ဲ ေအာကပ်ါအခငွ့အ်ေရး-.င့ ် အခငွ့အ်လမ်းများအားခစံားပိ1ငခ်ငွ့ ်

K.ိေစရမည။်  

(က) တိ1ကQိ်1ကေ်သာ်လညး်ေကာငး် သိ1မ့ဟ1တ ် လတွလ်ပ်စာွေရွးချယထ်ားေသာကိ1ယစ်ား 

လ.ယမ်ျားမ.တဆင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ြပညသ်'ေရးရာကစိ�များေဆာငရွ်ကရ်ာတငွပ်ါဝငေ်ဆာငရွ်က ်ခငွ့၊် 

(ခ) ေရွးေကာကတ်ငေ်ြမ Nာကသ်'များ၏ဆ-®ကိ1 လတွလ်ပ်စာွထ1တေ်ဖာ်ခငွ့အ်ား အာမခခံျက ် ေပး-ိ1ငW်ပီး 

လ'တိ1ငး်ပါဝင၍် တနး်တ'ညမီfစာွဆ-®မဲေပးပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည့အ်ြပင ် လfိ<X ဝ.ကစ်နစြ်ဖင့မဲ်ေပး ပိ1ငခ်ငွ့K်.ိေသာ 

စစမ်.နW်ပီးအချိနအ်ခါအလိ1က ် ကျငး်ပသည့ေ်ရွးေကာကပ်ွဲများတငွ ် ဆ-®မဲေပးပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ် ေရွးေကာကတ်င ်

ေြမ Nာကခ်ပိံ1ငခ်ငွ့၊်  

(ဂ) မိမိ-ိ1ငင်တံငွ ်ြပညသ်'ေ့ရးရာဝနေ်ဆာငမ်@များကိ1 ေယဘ1ယျအားြဖင့ ်တနး်တ'ညမီfစာွ ရK.ိပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။်  
 
အိ1ငစ်စီပီီအာအတငွး် အထငက်ရြပဌာနး်ထားေသာ အပိ1ဒမ်ျားအားလံ1း-.င့၊် ယငး်အပိ1ဒမ်ျားပါ အာမခ ံ

ချကေ်ပးထားေသာ အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ်ကွလဲွသဲည့ ်ဤအပိ1ဒ ်၂၅ သည ်2ိ)ငင်သံားများ အတကွသ်ာ 

အထ'းကန ့သ်တထ်ားသည၃်၀။ ယငး်သေဘာK.ိရာ ဤအပိ1ဒက်ိ1အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တကွ ်

ြပညတ်ငွး်ဥပေဒထတဲငွ ်-ိ1ငင်သံားြဖစခ်ငွ့ရ်ယ'ရန ် K.ငး်လငး်ေသာ၊ မfမfတတြဖစေ်သာ စ-ံ@နး်များ -.င့ ်

လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်များK.ိထားရန ်လိ1အပ်သည။် ယငး်အခငွ့အ်ေရးများအားခစံားရာတငွ ်-ိ1ငင်သံားများ 

အBကား လ'မျိ<း၊ အသားအေရာင၊် လငိ၊် ဘာသာစကား၊ ကိ1းကယွရ်ာဘာသာ၊ -ိ1ငင်ေံရး သိ1မ့ဟ1တ ်

အြခားအေတအွေခ�အယ'အဆများ၊ -ိ1ငင်သံား သိ1မ့ဟ1တ ် လ'မ@ေရးဇစြ်မစ၊် ပစ�ညး်ဥစ�ာပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@၊ 

ေမးွဖွားြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အြခားအေြခအေနရပ်များအေပ�မ'တည၍် မညသ်ည့ခဲွ်ြခားဆကခံ်ြခငး်ကိ)မc 

ခွင့မ်ြပ<ေBကာငး် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. အတနတ်နသ်တေိပး ထားသညြ်ဖစသ်ည။် -ိ1ငင်သံား 

များ၏ ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ1 သးီြခားသတမ်.တြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်ကန ့်သတြ်ခငး်ကိ1 အချိ<Xေသာကစိ� 

များတငွ ် အသကက်န ့သ်တခ်ျကစ်သည့ ် ရညရွ်ယခ်ျက-်.င့ ် ကျိ<းေBကာငး်စေီလျာ်မ@K.ိေသာ အေြခအ 

ေနရပ်များတငွသ်ာ ခငွ့ြ်ပ<-ိ1ငသ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

အပိ1ဒ ် (က) သည ် -ိ1ငင်သံားများ၏ ြပညသ်.ေ့ရးရာများတငွ ် ပါဝင2်ိ)ငခွ်င့၊် ဥပမာ - ဥပေဒြပ<ေရး 

ကိ1ယထ်ညမ်ျားတငွ ် ၎ငး်တိ1၏့ကိ1ယစ်ားလ.ယမ်ျားအြဖစ ် အလ1ပ်အမ@ေဆာငQံ်1းထိ1ငေ်စြခငး်၊ သိ1မ့ 

ဟ1တ ်ဆ-®ခယံ'ပွဲတိ1မ့.တဆင့ ်ေရွးချယြ်ခငး် - ကိ1အကာအကယွေ်ပးထားသည။် အပိ1ဒ ်(ခ) သည ်စစ ်

မ3န်ေသာ23င့ ် ကာလသကတ်မ်းအလိ)ကက်ျငး်ပေသာ ေရွးေကာကပဲွ်များတငွ ် ပါဝငပိ်1ငခ်ငွ့အ်ား အာ 



မခခံျကေ်ပးထားသည။် အပိ1ဒ ် (ဂ) တငွ ် -ိ1ငင်သံားများအား ၎ငး်တိ1-့ ိ1ငင်အံတငွး်K.ိ အများြပညသ်. 

ဝန်ေဆာငမ်Wများ အား တနး်တ'ညမီfစာွ လကလ်3မ်းမ3ီ2ိ)ငေ်ရးကိ1 အာမခခံျကေ်ပးထားသည။်  

ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ1အာမခခံျကေ်ပးရနမ်.ာ -ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့ ်ေရွးေကာကပဲွ်များကိ) မH3ညP်ကာ 

ေသာကာလအပိ)ငး်အြခားအလိ)ကက်ျငး်ပWပီး၊ ၎ငး်တိ1-့ ိ1ငင်သံားများမ.ယငး်အခငွ့အ်ေရးများကိ1 ထ ိ

ေရာကစ်ာွခစံား-ိ1ငေ်ရးအား အဟန ့အ်တားြဖစေ်စသည့ ် လတွလ်ပ်စာွေQwXလျားသာွးလာပိ1ငခ်ငွ့အ်ား 

ကန ့သ်တြ်ခငး်၊ Q1ပ်ပိ1ငး်ဆိ1ငရ်ာမသနစ်မ်ွးမ@၊ စာေပမတတေ်ြမာကမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်ဘာသာစကားခကခ်မဲ@ 

များ စသည့အ်ရာများအား ေြဖK.ငး်ရန ် အြပ<သေဘာေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားလ1ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် 

ယငး်အခငွ့အ်ေရးခစံားပိ1ငခ်ငွ့အ်ေBကာငး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ1လညး် လ.နညး်စ)ဘာသာ 

များြဖင့ပ်ါ -ိ1ငင်သံားများအားလံ1းလကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငေ်အာင ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမညြ်ဖစသ်ည။် ေရွး 

ေကာကပ်ွဲများတငွ ် လ'တစဦ်းလfင ် မဲတစြ်ပားဟ'သည့ ် စညး်မျဥ်းကိ1အသံ1းြပ<ရမညြ်ဖစသ်ည။် -ိ1ငင် ံ

သားများအေနြဖင် ့ အBကမ်းဖကမ်@-.င့ ် Wခမ်ိးေြခာကမ်@၊  မြဖစမ်ေနလ1ပ်ရနေ်စေ့ဆာငမ်@၊ ေသးွေဆာင ်

သည့ ်သိ1မ့ဟ1တ ်လ.ည့ြ်ဖားသည့ ်အေ-.ာင့အ်ယ.ကတ်စစ်ံ1တစရ်ာြပ<ခရံြခငး်ကငး်စာွ ၎ငး်တိ1က့ိ1ယပိ်1ငခ် ံ

ယ'ချကမ်ျားြဖင့ ်ေရွးချယ-်ိ1ငရ်မည။်  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• ြပညသ်'ေ့ရးရာဘဝများတငွ ်အမျိ<းသမီးများ ပါဝင-်ိ1ငခ်ငွ့ ် 

• ြပည့သ်'ေ့ရးရာဘဝများတငွ ်လ'နညး်စ1များ၊ ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၊ မသနစ်မ်ွးသ'များ 

၏ ကိ1ယစ်ားြပ<မ@များ 

• ြပစမ်@ထငK်.ားစရီငခ်ရံသ'များ၊ အမ်ိရာအေြခမဲသ့'များ -.င့ ်အမ်ိေြခများစနွ ့ခ်ါွေြပာငး်ေQwXခBံကရ 

သ'များ၏ ေရွးေကာကပ်ွဲအခငွ့အ်ေရးများ 

• လတွလ်ပ်ေသာ-.င့ ်မfတေသာေရွးေကာကပ်ွဲ အာမခခံျက ်

• အစိ1းရဌာန -.င့ ်အ1ပ်ချ<ပ်ေရးပိ1ငး်တိ1တ့ငွ ်လ'နညး်စ1ဘာသာစကားများအသံ1းြပ<ြခငး်  

• အထ'းသြဖင့ ် အများြပညသ်'ေရးရာကစိ�ရပ်များ-.င့ ် ေရွးေကာကပ်ွဲကျငး်ပေနစဥ်အတငွး် 

သတငး်မီဒယီာလတွလ်ပ်ခငွ့ ်

• -ိ1ငင်ေံရးအသငး်အဖဲွXတစခ်1ခ1၏အဖဲွXဝငြ်ဖစြ်ခငး်အေပ�အေြခခ၍ံ အခငွ့အ်ေရးများကျင့သ်ံ1းခ ံ

စား-ိ1ငေ်ရးကိ1 ကန ့သ်တြ်ခငး် 

• လတွလ်ပ်ေသာ ေရွးေကာကပ်ွဲဆိ1ငရ်ာ အာဏာပိ1ငတ်စရ်ပ်ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်-.င့ ်လ1ပ်ငနး်လည ်

ပတြ်ခငး် 

• ဆ-®မဲ၏ လfိ<X ဝ.ကမ်@၊ }က<ိတငမဲ်ေပးြခငး်၊  မဲပံ1းများ၏ လံ1ြခ<ံေရး၊ ဆ-®မဲေပးြခငး်-.င့ ် မဲေရ 

တကွြ်ခငး်အား လတွလ်ပ်စာွ စစေ်ဆးြခငး်လ1ပ်ငနး်စဥ်၊ တရားစရီငေ်ရးစစိစသ်ံ1းသပ်မ@အား 

လကလ်.မ်းမ.ီ-ိ1ငေ်ရး   

• မသနစ်မ်ွးသ'များအတကွ ်လတွလ်ပ်ေသာ-.င့ ်ရယ'လယွေ်သာ အေထာကအ်က'  



- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  
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အပိ1ဒ ်၂၆ - ဥပေဒေK. Xေမ.ာက်တွင ်တနး်တ'ညမီfခငွ့ ်
လ'သားတိ1ငး် ဥပေဒေK. Xေမ.ာကတ်ငွ ် မညသ်ည့ခ်ွြဲခားမ@မfမK.ိေစဘ ဲ ဥပေဒ၏ ကာကယွေ်စာင့ ် ေK.ာကမ်@ကိ1 

တနး်တ'ညမီfခယံ'ပိ1ငခ်ငွ့K်.ိသည။် ဤကစိ�-.င့စ်ပ်လျဥ်း၍ ဥပေဒအရ မညသ်ည့ခ်ွြဲခားမ@မ.န ် သမfကိ1မဆိ1 

တားြမစရ်မညြ်ဖစသ်ည့အ်ြပင ် လ'တိ1ငး်ကိ1 လ'မျိ<း၊ အသားအေရာင၊် လငိ၊် ဘာသာစ ကား၊ 

ကိ1းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ၊ -ိ1ငင်ေံရးခယံ'ချက၊် အြခားေသာအယ'အဆ၊ -ိ1ငင်သံားြဖစမ်@-.င့ ် လ'မ@ 

အဆင့အ်တနး်ဇစြ်မစ၊် ဥစ�ာဓနပိ1ငဆ်ိ1ငမ်@အေြခအေန၊ ေမးွဖွားြခငး်-.င့ ် အြခားေသာအဆင့အ်တနး်တိ1 ့ 

အေပ�အေြခခ၍ံ ခွြဲခားမ@ကိ1 ထေိရာကစ်ာွ ကာကယွေ်စာင့ေ်K.ာကမ်@ရK.ိပိ1ငခ်ငွ့အ်ား တနး်တ'ညမီfစာွ ရ 

K.ိေစေရးအတကွ ်ဥပေဒအရ အာမခခံျကK်.ိေစရမည။် 

 

အပိ1ဒ ်၂၆ သည ်ဥပေဒေK. Xေမ.ာကတ်ငွ ်လ'အားလံ1း၏ တနး်တ'ညမီfခငွ့ ်ကိ1အကာအကယွေ်ပးထားWပီး 

၎ငး်အား ေလfာေ့ပါမ့ေဆာငရွ်က-်ိ1ငပ်ါ။ ၎ငး်သည ်လ'တိ1ငး် ဥပေဒေK. Xေမ.ာကတ်ငွ ်ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံ 

ြခငး်မ. အကာအကယွေ်ပးထားသည။် “ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်” ကိ1 “......စသညတ်ိ1အ့ေပ�မ'တည၍် 

လ'ပ1ဂ�ိ<လအ်ား လံ1းတိ1၏့ အခငွ့အ်ေရးများ-.င့ ် လတွလ်ပ်ခငွ့အ်ားလံ1းတိ1အ့ား တနး်တ'ညမီfစာွ 

သKိ.ိ-ိ1ငြ်ခငး်၊ ခစံား-ိ1င ် ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် ကျင့သ်ံ1း-ိ1ငြ်ခငး် တိ1အ့ား ယ1တေ်လျာေ့စြခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

ထခိိ1ကေ်စြခငး် စသည့ ် ရည ် ရွယခ်ျက ် သိ1မ့ဟ1တ ် အကျိ<းသကေ်ရာကမ်@K.ိေသာ မညသ်ည့ ်

သးီြခားြဖစေ်စမ@၊ ဖယက်ျဥ်မ@၊ ကန ့ ်သတမ်@ သိ1မ့ဟ1တ ်ဦးစားေပးမ@”၃၁ ဟ1နားလညရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

သိ1ေ့သာ်လညး် “တနး်တ'ညမီfေသာအေြခြဖင့”်အခငွ့အ်ေရး-.င့ ် လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျားခစံား-ိ1ငေ်ရး ဟ1ဆိ1 

ရာတငွ ် “အေြခအေနရပ်တိ1ငး်အတကွ ် တစပံ်1စတံညး်ထပ်တ'ကျေသာဆကဆ်မံ@”၃၂ ကိ1 မဆိ1လိ1 

ေBကာငး် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. မီးေမာငး်ထိ1းြပထားသည။် အချိ<Xေသာကစိ�ရပ်များတငွ၊် အထ'း 

သြဖင့ ် မတ'ကွြဲပားေစြခငး်၏စ-ံ@နး်သတမ်.တခ်ျကသ်ည ် ကျိ<းေBကာငး်စေီလျာ်Wပီး ဓမ�ဓိ¾ာနက်ျကျ 

ြဖစW်ပီး အိ1ငစ်စီပီီအာေအာကပ်ါ ခိ1ငမ်ာေသာရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားအားြပည့မ်.ီေအာငေ်မfာ်မ.နး်ေဆာင ်

ရွကြ်ခငး်ြဖစလ်fင၊် မတ'ကွြဲပားစာွဆကဆ်မံ@တိ1ငး်သည ် ခွြဲခားဆကဆ်ရံာမေြမာကသ်ြဖင့ ် ဥပေဒေK. X 

ေမ.ာက၌် တနး်တ'ညမီfခငွ့ရ်K.ိရန ်မတ'ကွြဲပားစာွဆကဆ်မံ@များလိ1အပ်သညြ်ဖစသ်ည။်  

တညဆ် ဲ ဥပေဒများအား သကဆ်ိ)ငရ်ာစရီငခံ်ပိ)ငခွ်င့H်3ိသ.များအားလံ)းအတကွ ် တန်းတ.ညမီcစာွ အာ 

ဏာသကဝ်ငေ်စရမည။် လ'တိ1ငး်ကိ1 ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်အခငွ့ထ်'းခြံခငး် တစစ်ံ1တစရ်ာမK.ိ 

ေစပဲ တန်းတ.ညမီcစာွ အကာအကယွေ်ပးရမည။် မညသ်ည့ခ်ွြဲခားဆကဆ်မံ@မျိ<းကိ1မဆိ1 ဥပေဒြဖင့ ်

အကာအကယွေ်ပးရမညြ်ဖစW်ပီး၊ လ'တိ1ငး်ကိ1 ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံြခငး်မ. ဥပေဒြဖင့ ်တနး်တ'ညမီfစာွ-.င့ ်

ထေိရာကစ်ာွ အကာအကယွေ်ပးရမည။် အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအေနြဖင့လ်ညး် အလ1ပ်အကိ1င၊် ေကျာငး် 

များ၊ ပိ1ေ့ဆာငဆ်ကသ်ယွေ်ရး၊ ဟိ1တယမ်ျား၊ စားေသာကဆ်ိ1ငမ်ျား၊ Q1ပ်K.ငQံ်1များ၊ ပနး်ြခမံျား၊ ကမ်း 

ေြခများ၊ အမ်ိရာများ၊ ပ1ဂ�လကိပညာသငB်ကားေရးဌာန အေဆာကအ်ဦများ၊ ကျနး်မာေရး က¨၊ -.င့ ်



အများြပညသ်'သံ1းစွရဲနရ်ညရွ်ယေ်သာ က1နပ်စ�ညး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်@များ-.င့ ်ေနရာများ စသညတ်ိ1အ့ပါအ 

ဝင ်အစိ1းရေကျာေထာကေ်နာကခ်Kံ.ိ အများြပညသ်'ဆိ1ငရ်ာက¨များတငွ ်ပ1ဂ�လကိအသငး်အဖဲွXများမ. 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်ကိ1 လ'တိ1ငး်အတကွ ်အကာအကယွေ်ပးရန ်တာဝနK်.ိသည။်  

အိ1ငစ်စီပီီအာတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံ@-.င့စ်ပ်လျဥ်းWပီးကိ1ငတ်ယွေ်သာ အပိ1ဒ ် ၃ ပိ1ဒK်.ိWပီး ၎ငး်တိ1၏့ နယ ်

ပယအ်တိ1ငး်အဆ-.င့ ်အသံ1းြပ<ပံ1တိ1မ့.ာ အနညး်ငယက်ာွြခားသည ်- အပိ1ဒ ်၂ သည ်အိ1ငစ်စီပီီအာ အ 

တငွး် အာမခခံျကေ်ပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများအတကွအ်ကျံ<းဝငW်ပီး ယငး်အခငွ့အ်ေရးများအား 

အာမခခံျကေ်ပးရန-်.င့ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံ@ကငး်စာွ ေလးစားရန ် အြပ<သေဘာေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား လိ1 

အပ်ေစWပီး၊ အပိ1ဒ ်၃ မ.ာမ' ဂျဲနဒ်ါအေပ�အေြခခသံည့ခ်ွြဲခားဆကဆ်မံ@များကိ1အထ'းကြပ<Wပီး၊ အပိ1ဒ ်၂၆ 

သည ်မညသ်ည့ခ်ွြဲခားဆကဆ်မံ@မျိ<း (အိ1ငစ်စီပီီအာပါအခငွ့အ်ေရးများဟ1 ကန ့သ်တမ်ထား) မဆိ1တိ1 ့ မ. 

အကာအကယွေ်ပးေရးကိ1ဆိ1ထားကာ အြခားအပိ1ဒ ် ၂ ပိ1ဒတ်ိ1တ့ငွပ်ါဝငေ်သာ အြပ<သေဘာေဆာင ်

သည့Q်@ေထာင့မ်.လ1ပ်ေဆာငမ်@များမပါဝငပ်ါ၃၃။  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်- 

• ခွြဲခားဆကဆ်မံ@ ြဖစေ်ပ�တညK်.ိြခငး်-.င့ ် လက�ဏာရပ် တိ1က့ိ1တားြမစပိ်တပ်ငြ်ခငး်-.င့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်ဥပေဒြပ<ြခငး် 

• အေလအ့ထအြပ<အမ'များတငွ ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ ဓေလထ့ံ1းတမ်းဥပေဒေအာက ် ခွြဲခား 

ဆကဆ်ြံခငး် 

• ပဋညိာဥ်ထေိရာကစ်ာွအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရးကိ1 အဟန ့အ်တားြဖစေ်စသည့ ် မိQိ1 းဖလာဓ 

ေလထ့ံ1းတမ်းဆိ1ငရ်ာ၊ သမိ1ငး်ေBကာငး်၊ ယဥ်ေကျးမ@ -.င့ ်ဘာသာေရးဆိ1ငရ်ာအေလအ့ထများ  

• ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံြခငး်အတကွ ်ြပနလ်ညက်1စားမ@များ 

• ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၏အေြခအေနရပ်များအား အတအိလငး်ေဖာ်ထ1တြ်ခငး်-.င့ ် တရားဥပေဒ 

စိ1းမိ1းေရးအပိ1ငး်မ. ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် 

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။် 

 
၃၁လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်အမ.တ ်၁၈ (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.1)), § 6: 

http://ccprcentre.org/ ccpr-general-comments  
၃၂lbid 
၃၃အပိ1ဒ ် ၂, ၃ -.င့ ် ၂၆ တိ1၏့အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားကိ1 ဖတQ်@ရန ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထ ွ

ေထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် အမ.တ ် ၁၈ (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7): http://ccprcentre.org/ccpr-general-

comments ကိ1 မ.ီြငမ်းပါ 

 

 

 



အပိ1ဒ ်၂၇ - လ'နညး်စ1ဝငမ်ျား၏အခငွ့အ်ေရး 
လ'မျိ<း၊ ကိ1းကယွသ်ည့ဘ်ာသာ -.င့ ် ဘာသာစကားဆိ1ငရ်ာလ'နညး်စ1များK.ိေသာ -ိ1ငင်မံျားတငွ ်

ယငး်လ'နညး်စ1များသည ် မိမိတိ1 ့ အ1ပ်စ1ဝငအ်ြခားသ'များ-.င့အ်တ' အသိ1ကအ်ဝနး်၌ မိမိတိ1၏့ ကိ1ယပိ်1င ်

ယဥ်ေကျးမ@ရK.ိခစံားပိ1ငခ်ငွ့၊် မိမိတိ1၏့ ကိ1ယပိ်1ငဘ်ာသာအယ'ဝါဒကိ1 ယံ1Bကညက်ိ1းကယွ၍် ကျင့B်က ံ

အားထ1တပိ်1ငခ်ငွ့ ် သိ1မ့ဟ1တ ် မိမိတိ1၏့ ကိ1ယပိ်1ငဘ်ာသာစကားကိ1 သံ1းစွပိဲ1ငခ်ငွ့တ်ိ1အ့ား ြငငး်ပယြ်ခငး်မ 

K.ိေစရ။  

 

အပိ1ဒ ်၂၇ သည ်လ.နညး်စ)အ)ပ်စ)ဝင ်တစသ်းီပ)ဂeလမျာ၏ အခွင့အ်ေရးကိ1 �wနး်ဆိ1သည၃်၄။ ၎ငး်အပိ1ဒ ်

-.င့ ်“လ'အများ” ၏အခငွ့အ်ေရးကိ1ဆိ1ေသာ အပိ1ဒ ်၁ -.စခ်1လံ1းသည ်လ'အ1ပ်စ1တစစ်1စ1၏အခငွ့အ်ေရး 

များ၊ ဥပမာ - ဌာေနတိ)ငး်ရငး်သားလ.မျိ<းများ ၏အခငွ့အ်ေရးကိ1ကာကယွရ်နအ်သံ1းြပ<-ိ1ငေ်သာ် 

လညး် အပိ1ဒ ်၂၇ မ.ာ ကွလဲွမဲ@K.ိသည။် အပိ1ဒ ်၂၇ သည ်အိ1ငစ်စီပီီအာ၏ ပထမေနာကဆ်ကတ်ွစဲာချ<ပ် 

ေအာကတ်ငွ ်တစသ်းီပ1ဂ�လ ဆကသ်ယွတ်ိ1ငB်ကားမ@ လ1ပ်ထံ1းလ1ပ်နညး်အား လ1ပ်ေဆာငေ်စ-ိ1ငသ်ည။် 

အပိ1ဒ ် ၂၇ သည ် လ'နညး်စ1အ1ပ်စ1ဝငမ်ျား၏ သတသ်တမ်တမ်တြ်ဖစေ်သာအခငွ့အ်ေရးများကိ1 

ကာကယွေ်ပးWပီး၊ လ'နညး်စ1များ-.င့ ် ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများအား ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်ကိ1 

ကိ1ငတ်ယွေ်ြဖK.ငး်ရန ်၎ငး်ကိ1 အပိ1ဒ ်၂၊ အပိ1ဒ ်၂၅ -.င့ ်၂၆ တိ1-့ .င့ ်ဆကစ်ပ်အသံ1းြပ<သည။်  

လ'တစေ်ယာကအ်ေနြဖင့ ် အပိ1ဒ ် ၂၇ ေအာကတ်ငွ ် အကာအကယွေ်ပးထားသည့အ်တိ1ငး် 

လ'နညး်စ1အ1ပ်စ1ဝငြ်ဖစမ်ြဖစက်ိ1 ေဖာ်ထ1တပိ်1ငး်ြခားြခငး်သည ် သကဆ်ိ1ငရ်ာ-ိ1ငင်မံ. အသအိမ.တြ်ပ<  

ြခငး်မြပ<ြခငး်၊ ၎ငး်တိ1၏့ ေရK.ညတ်ညW်မဲစာွရပ်တညမ်@ စသညတ်ိ1-့ .င့မ်သကဆ်ိ1ငပ်ါ။ လ'နညး်စ1အ1ပ်စ1 

ဝငမ်ျားသည ် -ိ1ငင်သံားများ သိ1မ့ဟ1တ ် သကဆ်ိ1ငရ်ာ-ိ1ငင်အံတငွး် အWမဲတမ်းအေြခချေနထိ1ငသ်'များ 

ြဖစရ်နမ်လိ1ပဲ ဥပမာ - ေGOVေြပာငး်အလ)ပ်သမားများ သိ1မ့ဟ1တ ် ယာယဧီည့သ်ညမ်ျား စသညတ်ိ1 ့ 

လညး်ြဖစ-်ိ1ငသ်ည ်ဟ1ဆိ1လိ1ြခငး်ြဖစသ်ည။်  

ထိ1အ့ြပင ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားသည ်အပိ1ဒ ်၂၇ ေအာက ်အာမခခံျကေ်ပးထားေသာအခငွ့အ်ေရးများအား 

2ိ)ငင်ေံတာ်၏လ)ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားမ3 သာမကပဲ 2ိ)ငင်အံတငွး်H3ိအြခားပ)ဂeိ<လမ်ျား၏ လ)ပ်ေဆာငခ်ျက ်

များမ.ပါ အကာအကယွေ်ပးရန ်တာဝနK်.ိသည။်  

အပိ)ဒ ် ၂၇ မ3အကာအကယွေ်ပးထားေသာ ယဥေ်ကျးမWဆိ)ငရ်ာအခွင့အ်ေရးများ မ.ာ ေနထိ1ငမ်@နညး် 

လမ်းပံ1စ၊ံ ေြမယာအရငး်အြမစမ်ျားအား သံ1းစွြဲခငး်၊ မိQိ1 းဖလာနညး်ြဖင့ ် သားငါးဖမ်းြခငး်-.င့အ်မဲ 

လိ1ကြ်ခငး် စသညတ်ိ1အ့ပါအဝင ်အထ'းသြဖင့ ်ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများတငွ ်ပံ1စအံမျိ<းမျိ<းကွ-ဲိ1င ်

ေBကာငး် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. မ.တခ်ျကြ်ပ<ထားသည။် ယငး်အခငွ့အ်ေရးများအား ခစံား-ိ1ငရ်န ်

မ.ာ လ'နညး်စ1အ1ပ်စ1ဝငမ်ျား-.င့ ်ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းစ1ဝငမ်ျားအား အကာအကယွေ်ပးရန ်အြပ< 

သေဘာေဆာငေ်သာ တရားဥပေဒဆိ1ငရ်ာ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား၊ ၎ငး်တိ1အ့ေပ�သကေ်ရာကမ်@K.ိမည့ ်



ဆံ1းြဖတခ်ျကမ်ျားချမ.တသ်ည့လ်1ပ်ငနး်စဥ်တငွ ် ၎ငး်တိ1အ့ေနြဖင့ ် ပါဝင-်ိ1ငေ်Bကာငး်ေသချာေစရန ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား စသညတ်ိ1က့ိ1လ1ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ1အပ်မညြ်ဖစသ်ည။်  

သိ1ေ့သာ်လညး် အပိ)ဒ ် ၂၇ ေအာကအ်ကာအကယွေ်ပးထားေသာ မညသ်ည့အ်ခွင့အ်ေရးများကိ)မc 

အိ1ငစ်စီပီီအာတငွ ် ြပဌာနး်ထားေသာ အြခားအခွင့အ်ေရးများ23င့ ်စေီလျာ်ကိ)ကည်မီWမH3ိေစသည့ ်ပံ)စ ံ

မျိ<းြဖင့အ်သံ)းမြပ<ရန် ေကာ်မတမီ. အထ'းေဖာ်ြပထားသည။် ဥပမာ - အပိ1ဒ ်၂၇ အား လ'နညး်စ1 သိ1မ့ 

ဟ1တ ် ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းအ1ပ်စ1မျာ၏ အမျိ<းသမီးများအေပ�အ-bရာယြ်ဖစေ်စေသာ သိ1မ့ 

ဟ1တ ် ခွြဲခားဆကဆ်ေံသာ  မိQိ1းဖလာဓေလထ့ံ1းတမ်းဆိ1ငရ်ာ အေလအ့ထများ ဆကလ်ကအ်သံ1း 

ြပ<ြခငး်အတကွ ်ကျိ<းေBကာငး်ချိနည်Nြိခငး်။  

ဤအပိ1ဒေ်အာက ်ရည�်wနး်ေြဖK.ငး်ေလK့.ိေသာ ြပဿနာရပ်များတငွ ်-  

• -ိ1ငင်တံငွး်K.ိ လ'နညး်စ1များ-.င့ ် ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများအား အသအိမ.တြ်ပ<ြခငး် -.င့ ်

၎ငး်တိ1၏့အေြခအေနအဆင့အ်တနး် 

• လ'နညး်စ1များ-.င့ ် ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ အခငွ့အ်ေရးများအား ကာကယွေ်ပး 

သည့ ်ဥပေဒများ  

• ဥပေဒ-.င့ ်အေလအ့ထမ'များတငွ ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် 

• လတွလ်ပ်ေသာ၊ }က<ိတငစ်ာွအသေိပးေသာ သေဘာတ'ညမီ@ရယ'ြခငး်-.င့ ် အစားထိ1းေပး 

ေလျာ်ြခငး်များအပါအဝင ် ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ ေြမယာအခငွ့အ်ေရးများ၊ 

လ'နညး်စ1များ-.င့ ်ဌာေနတိ1ငး်ရငး်သားလ'မျိ<းများ၏ ကိ1ယစ်ားြပ<ြခငး်-.င့ ်ပါဝငြ်ခငး်  

- စသညတ်ိ1ပ့ါဝငသ်ည။်  

 
၃၄အပိ1ဒ ်၂၇ အေBကာငး် ပိ1မိ1အေသးစတိK်.ငး်လငး်ချကမ်ျားအတကွ ်လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီ အေထ ွ

ေထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် အမ.တ ် ၂၃ CCPR/C/21/Rev.1/Ad.5): http://ccprcentre.org/ccpr-general-

comments ကိ1မ.ီြငမ်းပါ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ထပ်မံ ဖတG်Wရန်များ  

- Manfred Nowak, ြပညသ်'ေ့ရးရာ-.င့ ် -ိ1ငင်သံားအခငွ့အ်ေရးများဆိ1ငရ်ာ က1လသမဂ� ပဋ ိ

ညာဥ်၊ စစီပီီအာ သေဘာထားမ.တခ်ျက ်(ဒ1 ပံ1-.ပ်ိထ1တေ်ဝမ@) Kehi am Rhein : Engel, 2005, 

Pp, xxxix + 1277. ISBN: 3-88357-134-2 

- စစီပီီအာ စငတ်ာ၊ က1လသမဂ�လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၊ီ အစရီငခ်သံည့လ်1ပ်ငနး်စဥ်များတငွပ်ါဝင ်

ြခငး်၊ အစိ1းရမဟ1တေ်သာအဖဲွXအစညး်များအတကွ ်လမ်း�wန ်(၂၀၁၅ ခ1-.စ)် - ဤတငွရ်ယ'-ိ1ငသ်ည ်

- http://ccprcentre.org/files/media/NGO_Guidelines_English1.pdf. ၎ငး်ကိ1 Q1K.ား၊ အာရဗစ၊် 

ြပငသ်စ-်.င့ ်စပိနဘ်ာသာများြဖင် ့ဝကဘ်ဆ်ိ1ကေ်ပ�တငွ ်ရယ'ဖတQ်@-ိ1ငသ်ည။်  

- စစီပီီအာ စငတ်ာသည ် လွနခ်ဲေ့သာ-.စမ်ျားအတငွး် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၏ီလ1ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားအေBကာငး် ရီးယားဘ1တ ်စာအ1ပ်ကိ1လညး်ထ1တြ်ပနထ်ားWပီး ၎ငး်တငွ ်ေကာ်မတမီ. -ိ1ငင်မံျား 

အား သံ1းသပ်မ@၊ တစသ်းီပ1ဂ�လ ဆကသ်ယွတ်ိ1ငB်ကားြခငး်များကိ1 ြပဿနာရပ်အလိ1က ် စသညြ်ဖင့ ်

ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာေဖာ်ြပထားသည။်  

o စစီပီီအာစငတ်ာ၊ ကမ�ာက့1လသမဂ� လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၊ီ တစ-်.စတ်ာအတငွး်သံ1းသပ် 

ချက ်(၂၀၁၇ ခ1-.စ)် ကိ1 ဤတငွရ်ယ'ဖတQ်@-ိ1ငသ်ည ်: 

http://ccprcentre.org/ccprpages/the-un-human-rights-committee-a-year-in-

review-2017 

o စစီပီီအာစငတ်ာ၊ ကမ�ာက့1လသမဂ� လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၊ီ တစ-်.စတ်ာအတငွး်သံ1းသပ် 

ချက ်(၂၀၁၆ ခ1-.စ)် ကိ1 ဤတငွရ်ယ'ဖတQ်@-ိ1ငသ်ည ်:  

http://ccprcentre.org/ccprpages/a-year-in-review-2016 

o စစီပီီအာစငတ်ာ၊ ကမ�ာက့1လသမဂ� လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတ၊ီ တစ-်.စတ်ာအတငွး်သံ1းသပ် 

ချက ်(၂၀၁၄ ခ1-.စ)် ကိ1 ဤတငွရ်ယ'ဖတQ်@-ိ1ငသ်ည ်: 

http://ccprcentre.org/page/human-rights-committee-2014-a-year-in-review 

- စစီပီီအာ စငတ်ာ၊ အတညြ်ပ<ချ<ပ်ဆိ1ြခငး်-.င့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် လမ်း�wန ်(၂၀၁၇ ခ1-.စ)် ကိ1 

ဤတငွရ်ယ'-ိ1ငသ်ည။် 

http://ccprcentre.org/files/media/ICCPR_ratification_guide_FINAL.pdf 

- လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. လကခ်အံတညြ်ပ<လိ1ကေ်သာ အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျကမ်ျား  

ေအာကပ်ါတိ1သ့ည ် လ'အ့ခငွ့အ်ေရးေကာ်မတမီ. လကခ်အံတညြ်ပ<လိ1ကေ်သာ အေထေွထသွ 

ေဘာထားမ.တခ်ျကမ်ျား စာရငး်ြဖစပ်ါသည၃်၅။ လာမည့ ်အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျကသ်ည ်

Wငမ်ိးချမ်းစာွစ1ေဝးမ@ဆိ1ငရ်ာလတွလ်ပ်ခငွ့ ် (အိ1ငစ်စီပီီအာ အပိ1ဒ ် ၂၁) အေပ�အသားေပးေဆးွေ-းွ 

သာွးမညြ်ဖစသ်ည။် မ'Bကမ်းကိ1 မBကာမီ ရယ'ဖတQ်@-ိ1ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  

 

 



စဥ ် ေခါငး်စဥ ် အပိ)ဒမ်ျား ခ)23စ ် မ3ီြငမ်း 

၃၆ အသကK်.ငသ်နပိ်1ငခ်ငွ့ ် 

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်

၆ -.င့ ်၁၄ ကိ1 အစားထိ1းသည)်  

အပိ1ဒ ်၆  ၂၀၁၈  CCPR/C/GC/36 

၃၅ လ'ပ1ဂ�ိ<လမ်ျား၏ လတွလ်ပ်ခငွ့-် .င့ ်

လံ1ြခ<ံပိ1ငခ်ငွ့ ်

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၈ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)်  

အပိ1ဒ ်၉  ၂၀၁၄ CCPR/C/GC/35 

၃၄ လတွလ်ပ်စာွေတးွေခ� ပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ်

ထ1တေ်ဖာ်ေြပာဆိ1ခငွ့ ် 

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၁၀ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)်  

အပိ1ဒ ်၁၉ ၂၀၁၁ CCPR/C/GC/34 

၃၃ ေနာ်ကဆကတ်ွစဲာချ<ပ်ေအာက ်

စာချ<ပ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား၏ တာဝနK်.ိမ@ 

များ  

 

- ၂၀၀၈ CCPR/C/GC/33 

၃၂ တရားQံ1းများ-.င့ ် ခံ1Qံ1 းများေK. Xေမ.ာက ်

တငွ ်တနး်တ'ညမီfပိ1ငခ်ငွ့-် .င့ ်မfတ ေသာ 

တရားစရီငခ်ပိံ1ငခ်ငွ့ ်

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၁၃ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)် 

အပိ1ဒ ်၁၄ ၂၀၀၇ CCPR/C/GC/32 

၃၁ အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျားအေပ� အေထေွထ ွ

ဥပေဒေရးရာ တာဝနK်.ိမ@အား သက ်

ေရာကေ်စမ@  

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၃ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)်  

- ၂၀၀၄ CCPR/C/21/Rev.1/Add13 

၃၀ အပိ1ဒ ်၄၀ ေအာက ်အဖဲွXဝင-်ိ1ငင်မံျား ၏ 

အစရီငခ်ရံနတ်ာဝနK်.ိမ@များ 

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ်၂ ကိ1 

အစားထိ1းသည)်  

အပိ1ဒ ်၄၀  ၂၀၀၂ CCPR/C/21/Rev.2/Add.12 



၂၉ -ိ1ငင်ေံတာ်၏အေရးေပ�အေြခအေန 

တငွ ်ေလfာေ့ပါေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်  

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၅ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)် 

အပိ1ဒ ်၄ ၂၀၀၁  CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 

၂၈ အမျိ<းသား-.င့ ် အမျိ<းသမီးBကား 

အခငွ့အ်ေရးများ တနး်တ'ညမီfမ@  

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၄ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)် 

အပိ1ဒ ်၃ ၂၀၀၀ CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 

၂၇ လတွလ်ပ်စာွေQwXေြပာငး်သာွးလာခငွ့ ် အပိ1ဒ ်၁၂ ၁၉၉၉ CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 

၂၆ လိ1ကန်ာရနတ်ာဝနK်.ိမ@များအားဆက ်

လကလ်ိ1ကန်ာြခငး် 

- ၁၉၉၇ CCPR/C/21/Rev.1/Add.8 

၂၅ ြပညသ်'ေ့ရးရာများတငွ ် ပါဝငခ်ငွ့-် .င့ ်

ေရွးေကာကပ်ွဲဆိ1ငရ်ာအခငွ့အ်ေရးများ 

အပိ1ဒ ်၂၅  ၁၉၉၆ CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 

၂၄ ပဋညိာဥ် သိ1မ့ဟ1တ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

စာချ<ပ်များ သိ1မ့ဟ1တ ် ပဋညိာဥ်၏ 

အပိ1ဒ ် ၄၁ ေအာကပ်ါ ေBကညာချက ်

များအား ထနိခ်ျနခ်ျ<ပ်ဆိ1ြခငး်  

အပိ1ဒ ်၄၁ ၁၉၉၄ CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 

၂၃ လ'နညး်စ1များ၏အခငွ့အ်ေရးများ အပိ1ဒ ်၂၇ ၁၉၉၆ CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 

၂၂ လတွလ်ပ်စာွေတးွေခ� ပိ1ငခ်ငွ့၊် 

ေကာငး်ကျိ<းဆိ1းြပစခ်ွြဲခားသြိမငပိ်1ငခ်ငွ့၊် 

သိ1မ့ဟ1တ ်ကိ1းကယွခ်ငွ့ ် 

အပိ1ဒ ်၁၈  ၁၉၉၃ CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 

၂၁ လတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ံ1းK.ံ�းသ'များအား လ' 

သားဆနစ်ာွ ဆကဆ်ေံရး 

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၉ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)် 

အပိ1ဒ ်၁၀  ၁၉၉၂ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.202 

၂၀ ညNဥ်းပနး်-.ပ်ိစကြ်ခငး် သိ1မ့ဟ1တ ် Q1န ့ ်

ရငး်Bကမ်းတမ်းေသာ၊ လ'သားမဆန ်

ေသာ သိ1မ့ဟ1တ ် ဂ1ဏသ်ကိ�ာကျဆငး် 

ေစေသာ ဆကဆ်ြံခငး် သိ1မ့ဟ1တ ်

အြပစေ်ပးြခငး်အား တားြမစြ်ခငး်  

အပိ1ဒ ်၇  ၁၉၉၂ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.200 



(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၇ 

ကိ1 အစားထိ1းသည)် 

၁၉ မိသားစ1 အပိ1ဒ ်၂၃ ၁၉၉၀ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.198 

၁၈ ခွြဲခားမဆကဆ်ြံခငး်  အပိ1ဒ ် ၂.၁ -.င့ ်

၂၆  

၁၉၈၉ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.195 

၁၇ ကေလးသ'ငယအ်ခငွ့အ်ေရး အပိ1ဒ ်၂၄  ၁၉၈၉ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.193 

၁၆ ပ1ဂ�ိ<လေ်ရးလံ1ြခ<ံခငွ့ ် အပိ1ဒ ်၁၇  ၁၉၈၈  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.191 

၁၅ ပဋညိာဥ်ေအာကတ်ငွ ် -ိ1ငင်ရံပ်ြခားတစ ်

ပါးထမံ. သ'များ၏ တညေ်နရာ  

- ၁၉၈၆ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.189 

၁၄ အသကK်.ငသ်နပိ်1ငခ်ငွ့ ် အပိ1ဒ ်၆  ၁၉၈၄ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.188 

၁၃ တရားမfတမ@ အား စမံီအ1ပ်ချ<ပ်ြခငး် 

(အေထေွထသွေဘာထားမ.တခ်ျက ် ၃၂ 

ြဖင့ ်အစားထိ1းသည)် 

အပိ1ဒ ်၁၄ ၁၉၈၄ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.184 

၁၂ ကိ1ယ့B်ကမ�ာကိ1ယဖ်နတ်းီသတမ်.တပိ်1င ်

ခငွ့ ်

အပိ1ဒ ်၁  ၁၉၈၄ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.183 

၁၁ စစမ်ကအ်တကွ ် ဝါဒြဖန ့ခ်ျိြခငး်၊ အမျိ<း 

သား၊ လ'မျိ<းေရး သိ1မ့ဟ1တ ်ဘာသာေရး 

မ1နး်တးီမ@အားေသးွထိ1းလOံXေဆာ်ြခငး်အား 

တားြမစြ်ခငး်  

အပိ1ဒ ်၂၀  ၁၉၈၃ HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.182 

၁၀ လတွလ်ပ်စာွေတးွေခ� ပိ1ငခ်ငွ့ ် အပိ1ဒ ်၁၉  ၁၉၈၃  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
p.181 

၉ လတွလ်ပ်ခငွ့ဆ်ံ1းK.ံ�းသ'များအား လ' 

သားဆနစ်ာွ ဆကဆ်ေံရး 
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