
ြမန်မာ ငိင်ံ ိ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမ အေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များ င့၊်  

တငိး်ရငး်သား ပဋပိကများက လငိအ်ပ်စတစစ်စကီ ိတစမ်ျိ းစ ီကွြဲပားစာွ သကေ်ရာကပံ်။ 

အကျ းချ ပ်။ ။  

၁။ (၂၀၁၈) စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်သီိ ့ ထတြ်ပနခ်ဲေ့သာ အစရီငခ်စံာ၁ (ယခမစ၍ 

"၂၀၁၈ အစရီငခ်စံာ") အတငွး် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက ်

ာေဖွေရးမစ် င ်(ယခမစ၍ "မစ် င"်)က "(၂၀၁၁) ခ စမ်စ၍ ရခငိ၊် ကချင် င့ ် မး်ြပည်နယ်များ ိ အရပ်သား 

ြပညသ်များက ိ ပစမ်တထ်ားေသာ ကျ းလနွမ်များတငွ ် မဒမိ်းမ င့ ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမ်းဖကမ်များသည ်

အလနွအ်က ံ ဆးိရွား ပီး၊ အဖနတ်လလဲ ဲ ြဖစပ်ွားေနေသာ လကဏာတစရ်ပ် ြဖစသ်ည"် ဟ ေကာက်ချကခ်ျ 

ခဲသ့ည်။  

၂။ ြမနမ်ာ ငိင်ေံြမာကပိ်ငး် င့ ် ရခငိြ်ပညန်ယတ်ိ ့ ိ တပ်မေတာ်စစဆ်ငေ်ရးများ၏ ထးြခားသသိာေသာ 

လကဏာတစခ်မာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များြဖစသ်ညဟ် မစ် ငက် ေတွ ိ 

ခဲသ့ည်။ များေသာအားြဖင့ ် တငိး်ရငး်သားအမျိ းသမးီများ င့ ် မိနး်ကေလးများအေပ  ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ 

၎ငး်ချိ းေဖာကမ်များက ိ အရပ်သား ြပညသ်များအား ခမိး်ေြခာကရ်န၊် အလနွအ်က ံ ေ ကာကစ်တိဝ်ငေ်စရန ်

သိမ့ဟတ၊် အြပစေ်ပးရန ်ရညရွ်ယ်၍၊ စစမ်ဟာဗျ ဟာတစရ်ပ်အေန င် ့အသးံြပ ခဲ့ ကသည။်  တပ်မေတာ်က 

အဆမတန ်အဓိက တရားခြံဖစသ်ည။် 

၃။  ရခငိြ်ပညန်ယ် ိ ိဟငဂ်ျာြပညသ်လထအေပ  ကျ းလနွခ်ဲသ့ည့ ် “ ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ”အ ပီး 

စ် စအ် ကာ င့ ် မစ် င၏် ေတွ ိချကမ်ျားက ိ ထတြ်ပန် ပီး တစ် စ် ကာအချိနအ်ထ၊ိ ဤအလနွအ်က  ံ

ဆးိရွားေသာ လပ်ရပ်များအတကွ ် တာဝနခ်မံမာ မေရရာ မေသချာေသးပါ။ စစရ်ာဇဝတမ်များ၊ 

လသားတမျိ း ယွလ်းံအေပ သကေ်ရာကသ်ည့ရ်ာဇဝတမ်များ င့ ်မျိ းြဖ တြ်ခငး် လပ်ရပ်အရာေရာကသ်ညဟ် 

မစ် ငက် ယဆေသာ ဆးိဆးိရွားရွား ချိ းေဖာကမ်များက ိ ဆက်လကေ်ဖာ်ထတရ်နအ်တွက ် လက် ိ 

အေ ကာငး်အရာအလကိ ်အစရီငခ်စံာက ိထတြ်ပနလ်ကိပ်ါသည။်  

၄။ ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များဆငိရ်ာ အေြခအေနက ိ

ေလလ့ာရာတငွ၊် ြမနမ်ာ ငိင်တံစဝ်မ်း ိ ပိမကိျယြ်ပန ့ေ်သာ ကျားမ တနး်တမညီမ မ အေြခအေနကလိညး် 

ြပနလ်ညသ်းံသပ်ခဲသ့ည။် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များပျံ ံမ့ င့၊် ေယဘယျ 

အားြဖင့ ်တစ် ငိင်လံးံတငွ ်လည်းေကာငး်၊ တငိး်ရငး်သား အသငိး်အဝငိး်တငွ ်လည်းေကာငး်၊ ကျားမ တနး်တ 

                                                           
 ဤြမနမ်ာဘာသာြပနအ်စရီငခ်ံစာတွင ် အကျ းချ ပ် င် ့ အ ကံြပ ချက်များ သာပါ ိ ပီး၊ ကလသမဂ၏ တရားဝင ်

ဘာသာြပနမ်ဟတ်ပါ။ အစရီငခ်ံစာအြပည့်အစအံတွက် အဂလိပ်ဘာသာြဖင် ့ ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ 

(A/HRC/42/CRP.4) ကိ တရားဝငမ်ရငး်အြဖစ ် ကည့် ပါ။ 
၁ A/HRC/39/64 င် ့A/HRC/39/CRP.2 



မညီမ မတိမ့ာ တကိ် ိကဆ်က် ယွေ်နေ ကာငး် ေတွ ိခဲသ့ည်။ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွး် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက ်

မများအတကွ ် ြပစဒ်ဏက်ငး်ဝတေ်နြခငး်က၊ိ ေနာကခ်ံ ိ ကျားမ တနး်တ မညီမ မက ပိမဆိးိရွားေစသည။် 

တငိး်ရငး်သား အမျိ းသမီးများ င့ ်မိနး်ကေလးများက အမျိ းသမီးများ င့ ်မိနး်ကေလးများအေန င့ ်တစ် ကမိ်၊ 

လနညး်စ တငိး်ရငး်သား အသငိး်အဝိငး်များ၏ အဖဲွဝငမ်ျား အေန င့ ်တစ် ကမိ၊် စ် ကမိ်ခရံသများြဖစသ်ည။်  

၅။ လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက အမျိ းသားများ င့ ် ေယာကျ်ားေလးများအေပ လညး်၊ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များ ကျ းလနွခ်ဲေ့ ကာငး်က ိ မစ် ငက် (၂၀၁၈) အစရီငခ်စံာတငွ ် ေတွ ိခဲ့ ပီး 

ြဖစသ်ည်။ (၂၀၁၉) ဧ ပီလ (၂၃)ရကေ်နတ့ငွ၊် ၎ငး်၏ဆးံြဖတခ်ျက ်(၂၄၆၇) မ တဆင့၊် လြံခံ ေရး ေကာငစ်ကီ 

အသအိမတြ်ပ ခဲသ့ည်မာ လကန်ကက်ငိတ်ကိပ်ွဲ င့ ်တကိပ်ွဲ ပီးအေြခအေန၊ ထနိး်သမိး်ထားေသာ  အေြခအေန 

င့ ် လကန်ကက်ငိအ်ဖဲွများ င့ ် ဆက် ယွသ်တိ၏့ အေြခအေန စသည်တိတ့ငွ၊် အမျိ းသားများ င့ ်

ေယာကျ်ားေလးများက လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များ၏ ပစမ်တထ်ားမက ိခရံသည ်

ဟ၍ ြဖစသ်ည်။ အမျိ းသားများ၊ အမျိ းသမးီများ၊ ေယာကျ်ားေလးများ၊ မိနး်ကေလးများ င့ ်လငိအ်မျိ းအစား 

မတကွြဲပားသများ စသည့ ်တစအ်ပ်စစအီေပ ၊ အ ကမး်ဖကပ်ဋပိကများ၏ သကေ်ရာကပံ်က ကွြဲပားသည။် 

ေရ ည်ခံ ငမိး်ချမ်းေရးရရန ် ေဆာငရွ်ကမ်များတငွ ် လငိအ်ပ်စများက အေရးပါသညက် ိ ပိမ ိ အသအိြမင ်

ိလာေသာ်လညး်၊ အာ ံစးစကိမ် အများစက အမျိ းသမီးများ င့ ် မိနး်ကေလးများ အေပ တငွ ် ိေနဆ ဲ

ြဖစသ်ည်။ အမျိ းသားများ င့ ် ေယာကျ်ားေလးများ၏ အေတအွ ကံ များအေပ  အေသအချာ နားလည်မ 

မ ိေသးေပ။ ဤေနာက်ခအံေြခအေနအရ၊ ြမနမ်ာ ့ တငိး်ရငး်သား ပဋပိကများ ကားတွင၊် အမျိ းသားများ င့ ်

ေယာကျ်ားေလးများအေပ  လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ် အေြခအေနအေပ   

ဆက်လက ် စစံမ်းစစေ်ဆးမများက ိ မစ် ငက် လပ်ေဆာငခ်ဲ့ ပီး၊ အထးသြဖင့၊် ထနိး်သမိ်းထားေသာ  

အေြခအေနများတငွ ် ၎ငး်တိက့ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များခခံဲရ့သညက် ိ

ေတွ ိခဲသ့ည်။ ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာ၊ စတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ဒဏရ်ာများမာ ြပငး်ထန် ပီး၊ ေရ ည ်

ကာသည။် အမျိ းသားများက မဒမိး်ကျင့ခ်ရံသည့အ်တကွ ် ဂဏသ်ကိာကျဆငး်မက ၎ငး်တိက့ ိ ပိမဆိးိရွား 

ေစသည။် 

၆။ Transgender ေခ  ေမးွရာပါလငိအ်မျိ းအစား င့ ်ခယံေသာ လငိအ်မျိ းအစား မတသများ၊ လငိအ်ဂါ 

ေြပာငး်လထဲားသများ၊ အထးသြဖင့ ်  ိဟငဂ်ျာ Transgender အသငိး်အဝငိး် ိ ပဂိ လမ်ျားမတဆင့၊် 

ဤအေြခအေန၏ အချကအ်လကမ်ျားကလိညး် မစ် ငက် စေဆာငး်ခဲသ့ည။် Transgender အမျိ းသမးီများ 

သည်၊ တပ်မေတာ် င့ ် နယြ်ခားေစာင့ ် ရဲတပ်ဖဲွဝငမ်ျား၏ မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး် အပါအဝင၊် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များက ိခခံဲရ့ေ ကာငး် ေတွ ိခဲသ့ည်။  

၇။ ိဟငဂ်ျာ အမျိ းသမးီများ၊ အမျိ းသားများ င့ ် ေယာကျ်ားေလးများ အေန င့၊် ၎ငး်တိ၏့ ေဆမွျိ း၊ 

အသငိး်အဝငိး်များအား လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များြပ လပ်ေနြခငး်က ိ



အတငး်အကျပ် မျကြ်မငခ်၊ံ ထငိ် ကည့ခ်ငိး်ခဲသ့ည့ ် အတကွေ် ကာင့လ်ညး် ြပငး်ထနေ်သာ ေရ ည် ကာ 

စတိေ်ဝဒနာများ င့ ်စတိဒ်ဏရ်ာများ ရခဲ့ ကသည။် 

၈။ ြမနမ်ာ ငိင်ေံြမာကပိ်ငး်တငွ၊် တငိး်ရငး်သား လက်နက်ကငိ ်အဖဲွအစည်းများကလညး် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များက၊ိ တပ်မေတာ၏် ကျ းလနွမ်များ င့ ် ငိး်ဆာလ င ် သသိသိာသာ 

ေလျာန့ည်းေသာ အတငိး်အတာ င့၊် ကျ းလနွခ်ဲ့ ကသည။် အမျိ းသမီးများ င့ ် မိနး်ကေလးများအား 

တငိး်ရငး်သား လက်နကက်ငိအ်ဖဲွအစညး်တိက့ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အေ ာကအ်ယကေ်ပးမ အပါအဝင၊် 

မဒမိ်းကျင့မ် င့ ်လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမ်းဖကမ်က ိကျ းလနွခ်ဲေ့သာ အချကအ်လကမ်ျားကလိညး် မစ် ငက် 

စေဆာငး်ခဲသ့ည။် များေသာအားြဖင့ ် ကစိများတငွ၊် တငိး်ရငး်သား လက်နက်ကငိတ်ိက့ ၎ငး်တိ၏့ 

ိးရာတရားစရီငေ်ရးစနစက် ိ အားကးိေသာေ ကာင့၊် ြပစမ်အတကွ ် တာဝနခ်မံသည ် လေံလာကမ်မ ိေပ။ 

လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမ အေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်ကခိရံ ပီး အသက် ငက်ျနရ်စသ်များအတကွ ်

တရားမ တမ ိေစရန ်ထိ ိးရာ တရားစရီငေ်ရးစနစမ်ျားက မသင့ေ်တာ်ေသာေ ကာင့ ်ြဖစသ်ည။်  

၉။ ကွြဲပားေသာ လငိအ်ပ်စများအေပ ၊ ပဋပိကများ၏ သကေ်ရာကမ်က ကွြဲပား ကသည။် 

ြမနမ်ာ ငိင်တံငွလ်ည်း ဤကဲသ့ိပ့ငြ်ဖစသ်ည။် အမျိ းသမီးများ င့ ် မိနး်ကေလးများ အေပ သိ ့ မလွမဲေသ ွ

သည်းထနစ်ွာ ဒဏက်ျေသာ်လညး်၊ မတကွြဲပားေသာ လငိအ်ပ်စများအေပ တငွ ် ြမနမ်ာပ့ဋပိကများက 

ေထာင့မ်ျိ းစံ င့ ် သကေ်ရာကမ် ိေ ကာငး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။ တည် မဲေနေသာ ကျားမတနး်တ 

မညီမ မေ ကာင်၊့ ြမနမ်ာ ငိင်ေံြမာက်ပိငး် ိ အမျိ းသမီးများ င့ ် မိနး်ကေလးများသည ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်၊ ၎ငး်တိ၏့ စးီပွားေရး၊ လမေရး ရပိငခ်ငွ့မ်ျားအား ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့် င့ ်

နညး်မျိ းစ ံ ချိ းေဖာကခ်ရံမ စသည်တိ ့ အပါအဝင၊် အဆးိရွားဆးံေသာ ထခိကိမ်က ိ ခံ ကရသည။်  

ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ၊် ိဟငဂ်ျာအမျိ းသမးီများသည ် အပ်စဖဲွ မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး်၊ မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး် င့ ် လငိအ်ဂါ 

ြဖတ်ေတာကြ်ခငး် အပါအဝင၊် ဆးိရွားေသာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များက ိ

ခံ ကရသည။် ကျားမ တနး်တမညီမ မ၊ ိဟငဂ်ျာများက ိ ပျံပျံ ံ ့ ံ ့ ခွြဲခား မိ်ချဆက်ဆမံတိက့ ြပနလ်ည ်

ထေထာငေ်ရး င့ ်  နစန်ာချကမ်ျားအတကွ ် ေလျာ်ေ ကးေပးေရး အစအီစ တိက့ ိ ထခိကိေ်စသည်အ့ြပင၊် 

၎ငး်တိ၏့ အေြခအေနက ိပိမ ိဆးိရွားေစသည်။ 

၁၀။ ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များအတကွ ် တာဝနခ်မံ 

လမ်းေ ကာငး်တငွ ်အဆးီအတား များစွာ ိေ ကာငး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည။် (၂၀၁၆) င့ ်(၂၀၁၇) ခ စတ်ိက့ 

“ ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ”တငွ၊် ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  ပျံပျံ ံ ့ ံ ့ ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ၊ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမ 

အေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များအတကွ ် ယေနအ့ချိနအ်ထ၊ိ မညသ်ည့ ် တပ်မေတာ် ထပ်ိသးီအရာ ိတစဦ်းကမ 

တာဝနခ်ရံမ မ ိေသးေပ။  အချိ ေသာ အဆးီအတားများက တရားဥပေဒ င့ ် သကဆ်ငိသ်ည်။ ၎ငး်၏ 

လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်များ၏ 



စနစတ်ကျသဘာဝက၊ိ ထေိရာကစ်ွာ ေြဖ ငး်ရန ် လအိပ်ေသာ ငိင်ေံရးဆ င့ ် သတိ ိေ ကာငး်၊ 

ြမနမ်ာအ့စးိရက ြပသြခငး် မ ိေသးေပ။   

၁၁။ (၂၀၁၈) အစရီငခ်စံာေပ  အေြခခကံာ၊ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မ ခရံသများ 

အတကွ ် တာဝနခ်မံ၊ ြပနလ်ညထ်ေထာငမ် င့ ် နစန်ာချကမ်ျားအတကွ ် ေလျာ်ေ ကးေပးမတိ ့ ိေစရန ်

တတိကိျကျ ရညရွ်ယ်သည့ ်အ ကြံပ ချကမ်ျားြဖင့ ်မစ် ငက် ဤအစရီငခ်စံာက ိ နဂိံးချ ပ်လကိပ်ါသည်။   

၁၂။ မဒမိ်းကျင့ြ်ခငး်၊ အပ်စဖဲွ မဒမိး်ကျင့ြ်ခငး်၊ တြခား လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ် 

များက ိ ကျ းလနွသ် မညသ်မဆ၊ိ ြပစဒ်ဏမ် မကငး်လတွသ်င့ပ်ါ။ ခရံသမညသ်မဆ ိ တရားမ တမ 

ရ ိသင့သ်ည်။ ယေနတ့ငွ၊် တာဝနခ်မံသည ် အေရးေပ  ဦးစားေပး အသင့ဆ်းံေသာ ကစိြဖစသ်ည်။ 

ြမနမ်ာ ငိင်အံစးိရ၊ ပဋပိကတငွ ် ပါဝငသ်များအားလးံ င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ အသငိး်အဝိငး်တိအ့ား 

မဒမိ်းကျင့မ် င့ ် တြခားလငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကမ်များက ိ ကျ းလနွသ်များအား တာဝနခ်မံ ိေစရန ်

ကိ းစားေဆာငရွ်ကပ်ါဟ ဤအစရီငခ်စံာမ ထတြ်ပနတ်ကိတ်နွး်လသိည်။      

  

အ ကြံပ ချကမ်ျား။ ။ 

၁။ ြမန်မာ ငိင်အံစးိရသိ။့ ။ 

၁။ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ေလးနကေ်သာ ရာဇဝတမ်များ ြဖစေ်သာ လသား 

တမျိ း ယွလ်းံအေပ  သကေ်ရာကသ်ည့ ် ရာဇဝတမ်များ၊ စစရ်ာဇဝတမ်များ င့ ် ဂျန် ဆိကိ ် (ေခ ) 

မျိ းြဖ တြ်ခငး်ြပစမ် အေန င့၊် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မများအတကွ၊် တပ်မေတာ ်

ကပ်ွကမဲအဆင့ဆ်င့် ိ အ ကးီတနး်အရာ ိများ အပါအဝင၊် တပ်မေတာ် င့ ်တြခား လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွဝငမ်ျားက ိ

အလျငအ်ြမန ်စစံမး်စစေ်ဆး ပီး တရားစွဆဲပိါ။ 

၂။ တပ်မေတာ်ကာကယွေ်ရးဦးစးီချ ပ်က စစအ်မိန ့မ်ျားချမတက်ာ၊ မဒမိ်းကျင့မ် င့ ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

အ ကမး်ဖကမ် အားလးံက ိထငထ်င် ား ား တားြမစရ်န၊် အေသအချာ ေဆာငရွ်က်ပါ။  

၃။ တပ်မေတာ် င့ ်တြခားလြံခံ ေရးတပ်ဖဲွဝငမ်ျားက လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ် 

များ ကျ းလနွခ်ဲသ့ညဟ် စွပ်စွေဲသာ တငြ်ပချကမ်ျားအားလးံက၊ိ ယံ ကညစ်တိခ်ျရေသာ စစံမး်စစေ်ဆးချက ်

များ၊ မ တေသာ တရားစရီငမ်များ င့ ် အကျ းချြခငး် င့ ် ရာထးမ ထတပ်ယြ်ခငး် စသည့ ် သင့ေ်လျာ်ေသာ 

ပိတဆ်ိမ့များ ရလဒ် ိေစရန ်အေသအချာ ေဆာငရွ်ကပ်ါ။   

၄။ ိဟငဂ်ျာများပါဝငေ်သာ တငိး်ရငး်သားမျိ း ယွစ်အားလးံမ ကေလးသငယ်များ င့၊် လငိအ်ပ်စ 

အားလးံမ လပဂိ လမ်ျားအား လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များမ ကာကယွရ်န၊် 

လအိပ်ေသာ ဥပေဒြပ ေရးဆငိရ်ာ ြပ ြပငေ်ြပာငး်လမဲများက ိေအာကပ်ါအတငိး် အပါအဝင၊် လပ်ေဆာငပ်ါ။ 



(က) စစတ်ပ် င့ ်လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွဝငမ်ျားအပါအဝင၊် အစးိရဝနထ်မး်များအား လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ် 

များအတွက ်တရားစွဆဲခိရံြခငး်မ အကာအကယွေ်ပးထားေသာ ြပ ာနး်ချကမ်ျားက ိပယဖ်ျကရ်န၊် စစတ်ပ် င့ ်

လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွဝငမ်ျားက ကျ းလနွေ်သာ ြပစမ်များအပါအဝင၊် လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များအားလးံက ိ

အရပသ်ားအစးိရ၏ တရားစရီငခ်ငွ့လ်ကေ်အာကတ်ငွ ် ိေစရန ် ဖဲွစညး်ပံအေြခခဥံပေဒအား ြပငဆ်င၍် 

လညး်ေကာငး်၊ 

(ခ) အမျိ းသမးီများအား နညး်မျိ းစြံဖင့ ်ခွြဲခားထားမအားလးံ ဖျကသ်မိ်းေရးဆငိရ်ာ ကနွဗ်ငး် ငး် (စေီဒါ) 

င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ စခံျိနတ်ိ ့ င့ ် အညီ၊ မဒမိ်းကျင့မ် င့ ် တြခားလငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  

အ ကမး်ဖကမ်များ အပါအဝင၊် အမျိ းသမီးများအေပ  အ ကမး်ဖကမ်များအား ရာဇဝတမ်များအြဖစ ်

အဓိပာယ်ေဖာ် သတမ်တရ်န၊် (၁၈၆၁) ခ စထ်တ ်ရာဇသတ် ကးီက ိြပငဆ်င၍် လညး်ေကာငး်၊ 

(ဂ) အမျိ းသားများအေပ  ကျ းလနွေ်သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မများက ိ

ရာဇဝတမ်များအြဖစ ် သတမ်တရ်န် င့၊် အမျိ းသားအား မဒမိ်းကျင့မ်က ိ ရာဇဝတမ်အြဖစ ် သတမ်တရ်န၊် 

(၁၈၆၁) ခ စထ်တ ်ရာဇသတ် ကးီက ိြပငဆ်င၍် လညး်ေကာငး်၊ 

(ဃ) အမျိ းသမးီများ၊ အမျိ းသားများ င့ ် ကေလးသငယ်များအေပ  ကျ းလနွေ်သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်များအတကွ ်အရပ်သားတရား ံးများက စစတ်ပ်အား တရားစရီငခ်ငွ့ ် ိေစရန ် 

အေသအချာ ေဆာငရွ်က၍် လည်းေကာငး်၊  

(င) အမျိ းသမးီများအေပ  အ ကမ်းဖက်မများအား တားဆးီရန် င့ ်ကာကယွရ်နဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒ (PoVAW) 

က ိ အလျငအ်ြမန ် ချမတ၍် လည်းေကာငး်၊ ၎ငး်ဥပေဒက အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာစခံျိန် င့ ် အြပည့အ်စ ံ

ညီ ွတေ်စရန၊် ပဋပိက င့ ် ပတသ်ကေ်သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကမ်အေပ  သကေ်ရာကမ် ိေစရန၊် 

လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကမ် ခရံသများ င့ ်မျကြ်မငသ်ကေ်သများအား လေံလာကေ်သာ အကာအကယွ် င့ ်

အေထာကအ်ပံ ့ ေပး ငိရ်န၊် စစတ်ပ် င့ ် တြခားလြံခံ ေရးတပ်ဖဲွဝငမ်ျားက ကျ းလနွေ်သာအခါ အပါအဝင၊် 

ထြိပစမ် အားလးံအေပ  အရပသ်ားအစးိရက တရားစရီငခ်ငွ့် ိေစရန ် အေသအချာ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်

လညး်ေကာငး်၊ 

(စ) ဂျန် ဆိကိ ် (ေခ ) မျိ းြဖ တြ်ခငး်ြပစမ်၊ လသားတမျိ း ယွလ်းံအေပ  သကေ်ရာကသ်ည့ ်

ရာဇဝတမ်များ င့ ် ပဋပိက င့ ် ပတသ်ကေ်သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမ်းဖကမ်စသည့ ် စစရ်ာဇဝတမ်များ 

အပါအဝင၊် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ေလးနက်ေသာ ရာဇဝတမ်များက ိ ြပညတ်ငွး် 

ဥပေဒအရ ြပစမ်များအြဖစ ် ထေိရာကစ်ွာ သတမ်တက်ာ၊ ယငး်ြပစမ်များအေပ  အရပ်သားအစးိရ၏ 

တရားစရီင် ငိခ်ငွ့က် ိချမတ၍် လညး်ေကာငး်၊  



(ဆ) လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်ခရံသများ င့ ် အသက် ငက်ျနရ်စသ်များအား 

၎ငး်တိအ့ေပ  ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ ြပစမ်များအတကွ ် နစန်ာေ ကး၊ ေလျာ်ေ ကးများ ေပးအပ်ြခငး်ြဖင့ ်

လညး်ေကာငး် ေဆာငရွ်က်ပါ။ 

၅။ တပ်မေတာ် င့ ် တြခား လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွဝငမ်ျားအားလးံက ိ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  

အ ကမး်ဖကမ်များ င့ ် ပတသ်က၍် အေသးစတိ၊် အေြခအြမစက်ျေသာ သငတ်နး်များအား မြဖစမ်ေန 

သင် ကားေပးပါ။ 

၆။ မဒမိ်းကျင့မ် င့ ် တြခားလငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ်ြဖစရ်ပ်များက ိ

သကဆ်ငိရ်ာ အရာ ိများ င့ ် ခံ ံးများက စစံမ်းစစေ်ဆး ငိရ်န၊် တရားစွဆဲိ ငိရ်န၊် ြပစမ်များအတွက ်

နစန်ာေ ကး င့ ်ေလျာ်ေ ကးများ ေပး ငိရ်နအ်တကွ၊် ၎ငး်သိထ့ ံထေိရာက၍် လကလ်မ်းမ ီတငိ် ကား ငိသ်ည့၊် 

ကျားမ င့ ် တြခားလငိအ်ပ်စများအေပ  အသတိရား ိ ိ၊ စာနာတတ် ပီး၊ လြံခံ မ ိေသာ ယ ရားတစခ်က ိ

တညေ်ထာငပ်ါ။ 

၇။ ခရံသများအတကွ ်လအိပ်ေသာ ဥပေဒေရးရာ အေထာကအ်ပံမ့ျားေပး၍ အပါအဝင၊် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မက ိ အရာ ိများထ ံ တငိ် ကားလစိတိ ် ေပ ေပါကေ်စေသာ၊ ကျားမ င့ ်

တြခားလငိအ်ပ်စများအေပ  အသတိရား ိ ိ စာနာတတသ်ည့ ်အေြခအေနေပ ထနွး်ေစရန ်လပ်ေဆာငပ်ါ။ 

၈။ ဆးိရွားေသာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များ င့ ် အလွသဲးံစားမများက ိ ခခံဲရ့သတိက့ 

အစးိရလကေ်အာက် ိ ေဒသများတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အစးိရမဟတေ်သာ အဖဲွအစည်းများ လက်ေအာက် ိ 

ေဒသများတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ေဆးဘကဆ်ငိရ်ာ၊ လမေရးစတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် တြခား အခနး်က ဆငိရ်ာ 

အေထာကအ်ပံ့တိက့ ိ လလံေံလာကေ်လာက ် လက်လမး်မီ ငိေ်စရန ် လအိပ်သည့ ် ကစိများက ိ အေ ာင့ ်

အေ းမဲ့၊ ေသချာစွာ လပ်ေဆာငပ်ါ။ ထကိဲသ့ိ ့ ေဆာငရွ်က် ငိရ်န ်အစးိရက၊ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ 

ဆငိရ်ာ ကယ်ဆယေ်ရးအဖဲွအစည်းများအား အကန ့အ်သတမ်ဲ ့ ဝငေ်ရာကသ်ာွးလာခငွ့က် ိ ေပးအပ် ပီး၊ 

ေအာကပ်ါအတငိး် ဆကလ်ကြ်ဖည့ဆ်ညး်ေပးသင့သ်ည။် 

(က) လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကခ်ရံ ပီး  အသက် ငက်ျနရ်စသ်များအတကွ ် စတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

လမေရးစတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အေထာကအ်ပံ့၊ သိမ့ဟတ ် စတိက်ျနး်မာေရး ေစာင့ေ် ာက်မတိ ့ အပါအဝင၊် 

အခမဲ့ေသာ၊ လ ိ ဝကေ်ပးေသာ ေဆးဘကဆ်ငိရ်ာ အေထာကအ်ကက ိ လအိပ်သလ၊ိ အကန ့အ်သတမ်ဲ ့

လက်လမ်းမီ ငိရ်န ် ေသချာေအာင ် ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ ဤကဲသ့ိ ့ အေထာကအ်ပံ့များက ိ  ပိမကိျယြ်ပန ့ေ်သာ၊ 

ေရ ည ် လမေရးေစာင့ေ် ာက်မ င့ ် ထခိကိလ်ယွေ်သာ လများအတွက ် အစးိရက ပံ့ပိးေပးေသာ 

အေထာကအ်ကတိ ့ င့ ်အတ တွ၍ဲ စစီ ေပးပါ။ 

(ခ) ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ကေလးသငယမ်ျားအားလးံက၊ိ ၎ငး်တိ၏့ တရားဝငအ်ဆင့အ်တနး်က မညက်ဲသ့ိ ့ ိသည ်

ြဖစေ်စ၊ ပညာေရး င့ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ် ာက်မ အပါအဝင၊် မ ိမြဖစလ်အိပ်ေသာ ြပညသ်ဝ့နေ်ဆာငမ်များ 



အားလးံက ိ ထေိရာကစ်ွာ လက်လမ်းမီ ငိရ်န ် ေသချာေအာင ် ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ ၎ငး်တိ၏့အဓကိ 

အပ်ထနိး်သများက ိ ပဋပိက ကားတွင ် ဆးံ ံးခဲရ့သည့ ် ကေလးသငယမ်ျား င့ ် ြမနမ်ာလ့ြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက 

မဒမိ်းကျင့မ်ေ ကာင့ ်ေမွးဖွားလာခဲေ့သာ ကေလးသငယမ်ျားက ိအထးဂ ြပ ေစာင့ေ် ာကပ်ါ။ ပဋပိကေ ကာင့ ်

ထခိကိခ်ခံဲရ့သည့ ် ကေလးသငယ်များက ိ ဦးစားေပးအေန င့၊် စတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အေထာကအ်ပံ့၊ 

စတိက်ျနး်မာေရး အေထာကအ်ကတိက့ ိေပးပါ။ 

၉။ အ ကမး်ဖကမ်က ိ တငိ် ကားလသိည့ ် အမျိ းသားများ င့ ် အမျိ းသမးီများက ိ တငြ်ပလစိတိ ်

ေပ ေပါကေ်စရန ် ရညရွ်ယသ်ည့ ် ရပ်ရွာပညာေရး အစအီစ များက ိ ၎ငး်တိ၏့ လြံခံ ေရးက ိ ဂ ြပ ၍၊ 

ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ ဆက်လက၍်၊ အ ကမး်ဖကခ်ရံ ပီး အသက် ငက်ျနရ်စသ်များ၏ ဂဏသ်ကိာကျဆငး်မ၊ 

၎ငး်တိက့ ိေ ာင် က မများက ိတကိဖ်ျကရ်န ်ရပ်ရွာအတငွး် အသအိြမင ်ြမင့တ်ငေ်ပးပါ။   

၁၀။ ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကေ်ရး င့ ်လကလ်မ်းမီေရး အေြခခမံများအရ၊ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်မျိ းပွားမဆငိရ်ာ 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်များ၊ ကိ တငက်ာကယွေ်ရး င့ ် အေရးေပ  ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ် ာက်မတိက့ ိ 

လနညး်စ တငိး်ရငး်သား အမျိ းသမးီများ င့ ် မိနး်ကေလးများက လက်လမး်မီပါေစ။ မဒမိ်းကျင့မ် င့ ်တြခား 

လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ် ခရံသများ င့ ် အသက် ငက်ျနရ်စသ်များအတကွ၊် 

ဂဏသ်ကိာကျဆငး်မကငး်ေသာ၊ လက်တံ ့ြပနမ်မ ိေသာ၊ ကယိဝ်နေ်ဆာငစ် ၊ မီးဖွားစ င့ ်

သားဖွား ပီးစ ဆငိရ်ာ ေစာင့ေ် ာက်မများ၊ သေ တားြခငး်ဆငိရ်ာ အချကအ်လက် င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်များ၊ 

အေရးေပ  သေ တားြခငး်၊ ေဘးကငး်စွာ ကေလးဖျကခ်ျြခငး် င့ ် စတိပ်ညာဆငိရ်ာ ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်များ စသည်တိက့ ိေဘးကငး်လြံခံ သည့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်ေဆာငရွ်က်ေပးပါ။  

၁၁။ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် မျိ းပွားမဆငိရ်ာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်များ င့ ် ပတသ်ကသ်ည့ ်

အစအီစ များက၊ိ ဖံွ ဖိ းတးိတကေ်စေရး င့ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရးတိတ့ငွ၊် လနညး်စ 

တငိး်ရငး်သားအပ်စများမ အမျိ းသမးီများ င့ ် မိနး်ကေလးများက ပါဝငေ်ဆာကရွ်ကမ် ိပါေစ။ 

ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်တိ၏့ လက်လမ်းမီ ငိမ် င့ ် အရညအ်ေသးွတိက့ ိ ေစာင့် ကပ် ကည့် သည့ ် ယ ရားများက ိ

ဖဲွစည်းပါ။ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ် ာကသ်ည့ ် အမထမး်များက ခွြဲခားဆကဆ်တံတသ်ည့ ် လပ်ရပ်များက ိ

ပယဖ်ျကပ်ါ။ 

၁၂။ ဆးံြဖတခ်ျကခ်ျ ငိသ်ည့ ်အဆင့ ်အပါအဝင၊် ပဋပိကအ ပီး ြပနလ်ည ်တည်ေဆာကေ်ရး လပ်ငနး်စ  

အဆင့ဆ်င့တ်ငွ ်တငိး်ရငး်သ အမျိ းသမးီများ င့ ်မိနး်ကေလးများက အြပည့အ်စ ံပါဝငလ်ပ် ား ငိပ်ါေစ။  

 

  



၂။ ြမန်မာ ငိင်ံ ိ တငိး်ရငး်သား လကန်ကက်ငိအ်ဖဲွအစညး်များ အားလးံသိ။့ ။ 

၁။ အထးသြဖင့၊်  မဒမိ်းကျင့မ် င့ ်လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကမ်မျိ းစကံ ိတားြမစြ်ခငး်ြဖင့၊် မိမိတိ၏့ 

အဖဲွဝငမ်ျားက ိ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ဥပေဒ င့ ်  အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး်စာနာ 

ေထာကထ်ားမ ဥပေဒတိအ့ား အြပည့အ်စ ံလကိန်ာရန ်မာ ကားပါ။  

၂။ အစးိရမဟတေ်သာ အဖဲွအစည်းများက ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ အမများအပါအဝင၊် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ 

လအ့ခငွ့အ်ေရး ဥပေဒ င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒတိအ့ား 

ေလးေလးနကန်က ် ချိ းေဖာကမ်များ၊ အလွသဲးံစားမများ၊ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ 

ရာဇဝတမ်များ စသည်တိက့ ိကျ းလနွခ်ဲသ့များအား၊ တာဝနခ်မံ ိေစရန ် ကိ းစားေသာ ယံ ကညစ်တိခ်ျရသည့ ်

အားထတမ်အားလးံ င့ ်အြပည့အ်ဝ ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

 

၃။ လြံခံ ေရးေကာငစ်သီိ။့ ။ 

၁။ ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ အေြခအေနအတကွ ် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ ရာဇဝတမ် တရား ံး (ICC)သိ ့ ံးတငရ်န၊် 

သိမ့ဟတ ် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ရာဇဝတခ်ံ ံးတစခ် လကတ်နး် ဖဲွစည်းရန၊် ြပ ာနး်ေသာ ဆးံြဖတခ်ျက ်

တစခ်က ိချမတပ်ါ။ 

၂။ ြမနမ်ာအ့ေြခအေနအတကွ ်ဆးံြဖတခ်ျကတ်စခ်၊ သိမ့ဟတ ်သမတမး ကးီ၏ ထတြ်ပနခ်ျကတ်စခ်က ိ

ချမတပ်ါ။ ၎ငး်တငွ ် ြပညေ်ထာငစ် ငမိး်ချမး်ေရးညီလာခမံျား င့ ် စြ်ပညေ်ထာငဆ်ငိရ်ာ ညိ ငိး်ေရးများတငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ လက် ိ တစ် ငိင်လံးံ အပစအ်ခတရ်ပ်စေဲရး သေဘာတညီချကက် ိေစာင့် ကပ် ကည့် ရာတငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ ဆးံြဖတခ်ျကခ်ျ ငိေ်သာ က များတငွ၊် အမျိ းသမးီများအား အဓိပာယ် ိ ိ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က ်

ခငွ့ေ်ပးရန၊် ြပညတ်ငွး်အစးိရ င့ ် တငိး်ရငး်သားလကန်ကက်ငိအ်ဖဲွအစညး်တိအ့ား တကိတ်နွး်သည် ့

စကားလးံများက ိထည်သ့ငွး်ေရးသားပါ။    

၃။ ငိင်ေံရးဆငိရ်ာ၊ သတံမနေ်ရးဆငိရ်ာဩဇာ င့ ် စးီပွားေရးရငး်ြမစမ်ျားက ိအသးံြပ ၍၊ ပဋပိက ကား 

ထခိကိခ်ခံဲရ့ေသာ အမျိ းသမးီများ င့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ ်တရားမ တမ လမး်ေ ကာငး်ေဖာကေ်ပးပါ။  

၄။ ဒကသည်စခနး်များအတွငး် ိ ိဟငဂ်ျာများ၊ အထးသြဖင့ ် အမျိ းသမီးများ င့ ် မိနး်ကေလးများ 

အတကွ၊် ဝနေ်ဆာငမ်များက ိတးိချဲေပးပါ။ ၎ငး်တိတ့ငွ ်တရားဝင ်ပညာေရး၊ က မ်းကျငမ် ဖံွ ဖိ းတးိတကေ်ရး 

င့ ်အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် အခငွ့အ်လမး်များ လက်လမး်မီ ငိေ်ရးတိ ့ ပါဝငပ်ါေစ။ 

 

 



၄။ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ အသငိး်အဝငိး်သိ။့ ။ 

၁။ ြမနမ်ာ ငိင် ံတစဝ်မး် င့၊် ပဋပိကေ ကာင် ့ထခိကိခ်ရံသများက ိလက်ခထံားေသာ တစဖ်က် ငိင်မံျား ိ၊ 

အရပဘ်က ် လမအဖဲွအစညး်များက၊ိ လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များ၊ အထးသြဖင့ ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်

ကျားမအေြခြပ  အ ကမး်ဖကမ် ပါဝငေ်သာ အမများက ိ တငိ် ကားတငြ်ပ ငိရ်န ် ေထာကပံ့်ပါ။ လာမည့် 

ေရွးေကာကပ်ွဲတငွ ်အပါအဝင၊် ဆးံြဖတခ်ျကခ်ျ ငိေ်သာ က များ၌ အမျိ းသမီးများ၏ ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကမ် င့ ်

ကယိစ်ားြပ မတိ ့ ိေစရန ်ေထာကပံ်ေ့ပးပါ။ 

၂။ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖကမ်ခရံ ပီး  အသက် ငက်ျနရ်စသ်များ င် ့၎ငး်တိ၏့ 

မိသားစများအတကွ၊် မျိ းဆကအ်ဆင်ဆ့င်က့ ိ ထခိကိသ်ည် ့ စတိဒ်ဏရ်ာအတကွ ် အပါအဝင၊် ေဆးဘက ်

ဆငိရ်ာ င့ ် လမေရးစတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ ေစာင်ေ့ ာက်မတိက့ ိ ေထာကပံ့်ရန ် ရနပံ်ေငတွစရ်ပ်က ိ လအ့ခငွ့အ်ေရး 

ေကာငစ်၏ီ ဆးံြဖတခ်ျကအ်စရီငခ်စံာ (၃၉/၂) င်အ့ည၊ီ တညေ်ထာငပ်ါ။ 

၃။ ၎ငး်တိ၏့ လပ်ငနး်များမတဆင် ့ နစန်ာေ ကးေပးြခငး်ြဖင် ့ အပါအဝင၊် တရားမ တမ င့ ် တာဝနခ်မံ 

အေြခခအံတြ်မစက် ိချမတေ်ပးရနအ်တကွ၊် ဖံွ ဖိ းေရး င် ့လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ အဖဲွအစည်းများ 

င်အ့တ လကတ်ွေဲဆာငရွ်က်ပါ။ ထသိိ ့ြဖင်၊့ တရားမ တမစနစအ်ေပ တငွ ်အသက် ငက်ျနရ်စသ်များက ပိမ ိ

ယံ ကညစ်တိခ်ျလာေစရန ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါ။ အသက် ငက်ျနရ်စသ်များ င့ ် အရပ်ဘကလ်မအဖဲွအစညး် 

များက တရားမ တမက ိ ေတာငး်ဆလိေံဆာ်ရန၊် ေဘးကငး်လြံခံ ေသာ ပလကေ်ဖာငး်တစေ်နရာက ိ ဖနတ်းီ 

ေပးပါ။ 

 

 


