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Aေထြေထြ Aတြင္းေရးမွဴး 

၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၉ 

Uကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား 

ကၽြန္ေတာ္ ့ Aေနျဖင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရိ ွ ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားႏွင္ ့ Aျခားလူနည္းစုမ်ား၏ AေျခAေနႏွင္ ့
စပ္လ်U ္း၍ လူ႕Aခြင့္Aေရး ေကာင္စီ၏ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႕တြင ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
Aမွတ ္ (၃၉/၂)ကိ ုညႊန္းဆိုခြင္ရ့သည့္Aတြက ္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ထိ ုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင ္ေကာင္စီAေနျဖင္ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ၂၀၁၁မ ွ စ၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ Aဆံုး၀ါးဆံုး Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားႏွင္ ့
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားAတြက ္Aေထာက္Aထားမ်ားကိ ုစုေဆာင္းရန္၊ ေပါင္းစည္းရန္၊ 
ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင္ ့ စိစစ္သံုးသပ္ရန၊္ ယင္းရာဇ၀တ္မွဳမ်ားAတြက ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ UပေဒAရ 
Aနာဂတတ္ြင ္တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရိွလာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင္ ့နိုင္ငံတကာ တရားရံုးမ်ား၊ 
ခံုရံုးမ်ားတြင ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒႏွဳန္းစံမ်ားႏွင္ ့ Aညီ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ရာဇ၀တ္မွဳဆိုင္ရာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားAား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင္ ့ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစရန္Aတြက ္ Aမွဳတြဲမ်ား 
ျပင္ဆင္ေပးထားရန ္ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနဆဲ လြတ္လပ္ေသာ ယႏၱရားတစ္ခ ု (ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက ္
လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ ယႏၱရား) ကိ ုဖြဲ႕စည္းရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။  

Aေထြေထြ ညီလာခံႀကီးကလည္း လူ႕Aခြင့္Aေရး ေကာင္စီ၏ ထိ ု ယႏၱရား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မွဳAား 
၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕ ရက္စြဲပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aမွတ ္ (၇၃/၂၆၄)ျဖင္ ့ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ယင္း၏ 
လုပ္ငန္းစU ္မ်ား ျမန္ဆန္စြာ စတင္နိုင္ေရးႏွင္ ့ထိေရာက္ေသာ Aလုပ္Aကိုငမ္်ားကိ ု ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန ္
ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးAတြက ္ လိုAပ္ေသာ Aဆင့္မ်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးရန ္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း 
ကၽြန္ေတာ့္Aေနျဖင္ ့မွတ္သားမိပါသည္။  

Aထက္တြင ္ ေဖၚျပထားသည္A့တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္Aေနျဖင္ ့ Aျခားေသာ Aလားတူ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ယႏၱရားမ်ား၏ Aတိတ ္Aေတြ႕Aႀကံမ်ားAေပၚ Aေျခခံ၍ Aတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမ ွ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက ္လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ ယႏၱရား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိ ု
ေပးပို႕ခြင့္ရသည့္Aတြက ္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။  

ကၽြန္ေတာ့္Aေနျဖင္ ့ Uကၠ႒ႀကီးမ ွ ပူးတြဲပါ စာတမ္းကိ ု လူ႕Aခြင့္Aေရး ေကာင္စီ၏ Aျခားေသာ 
Aဖြဲ႕၀င္မ်ားထ ံေက်းဇဴးျပဳ၍ ျဖန္႕ေ၀ ေပးေစလိုပါသည္။ 

Uကၠ႒ႀကီးAေနျဖင္ ့ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ Aျမင့္ဆံုး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ထားမွဳကိ ုလက္ခံရယူေစခ်င္ပါသည ္ခင္ဗ်ား။ 

Aေႏြးေထြးဆံုးေသာ ေလးစားမွဳျဖင္ ့

Antonio Guterres 

Mr. Coly Seek 

Uကၠ႒  
လူ႕Aခြင့္Aေရး ေကာင္စ၊ီ ဂ်နီဗာ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံAတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရား 

လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၁။  ၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၇ရက္ေန႔တြင ္လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီAေနျဖင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ႐ိုဟင္ဂ်ာမူစလင ္
မ်ားႏွင္ ့ Aျခားလူနည္းစုမ်ား၏ လူ႔Aခြင့္AေရးAေျခAေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aမွတ္ A/HRC/ 
RES/39/2 Aရ ျမန္မာႏိုင္ငံAတြက ္ဆက္လက္လည္ပတ္ေနဆဲ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား (ယခ ု
လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားဟုေခၚဆိုပါမည္)ကိုတည္ေထာင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္စီAေနျဖင္ ့လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ (၁) ျမန္မာႏိုင္င ံ
တြင ္၂၀၁၁ခုႏွစမ္ွစ၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ Aဆိုးရြားဆံုး Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားAတြက္ Aေထာက္Aထားမ်ားကို စုေဆာင္းရန္၊ ေပါင္းစည္းရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ 
စိစစ္သံုးသပ္ရန္၊ ႏွင္ ့ (၂) ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ားAတြက္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒAရ Aနာဂတ္တြင ္တရားစ ီ
ရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိလာႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ားတြင ္ Aျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာUပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aညီ လြတ္လပ္၍မွ်တေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးစီရငမ္ႈမ်ားAား လြယ္ကူေခ်ာ 
ေမြ႔ေစရန္ႏွင္ ့သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစရန္Aတြက္ Aမႈတြဲမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန ္လုပ္ပိုင္ခြင့္သတ္မွတ္ခဲသ့ည္။ 

၂။  ၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၂ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aမွတ္ (၇၃/၂၆၄) တြင ္ Aေထြေထြညီလာခံမွ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီ၏ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားတည္ေထာင္မႈကို ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ယင္း၏ 
လုပ္ငန္းစU ္မ်ား ျမန္ဆန္စြာ စတင္ရနႏ္ွင္ ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထိေရာက္စြာ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရး 
Aတြက္ လုိAပ္ေသာAဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ 

၃။  ေAာက္ပါလုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aမွတ္ A/HRC/RES/32/9၏လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
စာပိုဒ ္၂၅ ႏွင့္Aညီ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားၿပီး ကုလသမဂၢAေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ Aတည္ျပဳၿပီးသား ျဖစ ္
ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ဤလုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တသမတ ္
တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည ္ျဖစ္သည္။ 

၁။  လုပ္ပိုင္ခြင္ ့

၄။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားAေနျဖင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္၂၀၁၁မွစ၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ Aဆိုးရြားဆံုး 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္ ့ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားAတြက္ Aေထာက္Aထား 
မ်ားကို စုေဆာင္းရမည္၊ ေပါင္းစည္းရမည္၊ ထိန္းသိမ္းရမည္၊ စိစစ္သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
Aတြက္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒAရ Aနာဂတ္တြင ္တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိလာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသ 
တြင္းႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ားတြင ္Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aညီ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးစီရငမ္ႈမ်ားAား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင္ ့သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစရန္Aတြက္ Aမႈတြဲ 
မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ ယင္းAား Aပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန ္
သင့္ေလ်ာ္လိုAပ္ေသာကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ၊ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာAဖြဲ႔Aစည္း 
မ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ကာ ဆီေလ်ာ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
မ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင္ ့ စစ္ေဆးAတည္ျပဳရန္Aတြက္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင္ ့
ရွိပါသည္။ 

၆။ Aဆိုးရြားဆံုး Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိသည္မွာ 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒရင္းျမစ္မ်ားတြင ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္Aတိုင္း လူမ်ိဳးသုU ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူ 
သားတမ်ိဳးႏြယ္လံုးAေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ AျခားေသာAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒႏွင္ ့Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ Uပေဒမ်ားကိ ု ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳး 
ေဖာက္ျခင္းမ်ားကို AဓိကAားျဖင့္ ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း နားလည္ထားပါသည္။ 
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၇။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ သမာသမတ္က်ရမည္၊ AမွီAခိုကင္း၍ သီးသန္႔လြတ္လပ္ရမည္၊ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုလုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ကုလသမဂၢပဋိညာU ္၊ Aျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာလူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒ၊ ကုလသမဂၢ၏ စည္းမ်U ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မ၀ူါဒမ်ားAပါ 
A၀င ္ သက္ဆိုင္ရာAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ားႏွင္ ့ Aၿမဲကိုက္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ယင္းAေနျဖင္ ့
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈယႏၲရားမ်ား၏ Aေလ့Aက်င့္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစU ္းစားရပါမည္။ 

က။ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ားကို စုေဆာင္းရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ 
Aတည္ျပဳရန္၊ ေပါင္းစည္းရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင္ ့စိစစ္သံုးသပ္ရန္ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ Aတည္ျပဳျခင္း 

၈။ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ၂၀၁၁ မွစ၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ Aဆိုးရြားဆံုး 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္ ့Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ Aခ်က ္
Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ားကို စုေဆာင္းရမည္၊ ေပါင္းစည္းရမည္၊ ထိန္သိမ္း 
ရမည္၊ စိစစ္သံုးသပ္ရမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယႏၲရားသည္ - 

က။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ Aခ်က္Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မ ွ စုေဆာင္း 
ထားေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ားကို ရယူရမည္၊ Aသံုးျပဳ 
ရမည္။ 

ခ။ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္တြင္းAာဏာပိုင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢစနစ္Aတြင္းရွ ိ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ၊ 
ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတြင္း Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား (သို႔) ဌာနမ်ား၊ Aစိုးရမဟုတ္ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ 
AျခားAစိုးရမဟုတ္သည့္ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ AျခားA ုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ တစU္ ီးခ်င္းလူ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားAပါA၀င ္လိုAပ္သည္၊ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု မွတ္ယူထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ေတာင္းဆို 
ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ မွ်ေ၀ရန ္ U ီးစြာကမ္းလွမ္းလာမႈကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္Aခ်က္ 
Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ားကို စုေဆာင္းရမည္။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈယႏၲရားမွလည္း ထိုရင္းျမစ္တို႔Aား သင့္ေတာ္သလို၊ စြမ္းAားရွိသလို Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင္ ့
AကူAညီမ်ားေပးႏိုင္သည္။ လိုAပ္ေသာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္Aညီ သက္ဆိုင္ေသာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ဆးမႈယႏၲရားသို႔ ေရာက္ရွ ိ
ရန္၊ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ Aေခ်မြတ္ဆံုး ျဖစ္ေစရန ္ရည္ရြယ္၍ ျဖစ္သည္။ 

ဂ။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားAား လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားသို႔ 
ေပးAပ္ႏိုင္ဖြယ ္ ရွသိည့္ Aျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
၎တို႔ထံမ ွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရယူျခင္းစသည့္နည္းလမ္းမ်ားAပါA၀င ္
ေနာက္ထပA္ခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားကို သင့္ေလ်ာ္သလို 
ထပ္မံစုေဆာင္းရမည္။ ႐ုပ၀္တၳဳAေထာက္Aထားမ်ား၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗီြဒီယိ ု သို႔မဟုတ္ 
Aျခား႐ုပ္သံဆိုင္ရာပံုရိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဒီဂ်စ္တယ္ သို႔မဟုတ္ Aျခား 
A ီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊ ႏွင္ ့ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ 
Aျခားေသာထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္Aရာမ်ားAား 
လက္ ၀ယ္ရရွိလာေAာင ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ဃ။ သင့္ေလ်ာ္သလို ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ AျခားAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားAပါA၀င ္ လက္ခံရရွိေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက ္
Aထားမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလိုႏွင့္ လိုAပ္သလို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးAတည္ျပဳျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည။္ 
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စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း 

၉။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ ရယူထားသည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့
Aေထာက္Aထားမ်ားAား သီးျခားစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ Aျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္းယံုၾကည္ရမႈႏွင့္ သက္ေသျပႏိုင္မႈတန္ဖိုးတို႔AေပၚAေျခခံ၍ ဆန္းစစ္Aကဲျဖတ္ရမည္။ ထိုသုိ႔ဆန္း 
စစ္ရာတြင ္လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားAေနျဖင္ ့ကမာၻေပၚရွ ိAဓိကUပေဒစနစ္မ်ားက AသိAမွတ္ 
ျပဳထားေသာ Aေထာက္Aထားဆိုင္ရာႏွင့္နည္းလမ္းဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ Aေျခခံမူမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္မည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားAတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္းစU ္းစားၿပီး ဆြဲယကူ်င့္သံုး ႏိုင္ပါသည္။ 
ယႏၲရားAေနျဖင္ ့ လက္၀ယ္တြင္ရွိေသာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္Aေထာက္Aထားမ်ားတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သက္ဆိုင္ေသာ 
Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ား ထပ္မ ံ ရယူရန ္ လိုAပ္ခ်က္ႏွင့္ 
လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ဆန္းစစ္ရန္ႏွင္ ့ Aဆိုပါလစ္ဟာမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန ္ႀကိဳးပမ္းရမည္။ 

 စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း 

၁၀။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ လက္၀ယ္တြင္ရွိေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 
ႏငွ့္Aေထာက္Aထားမ်ားAားလံုးကို ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာUပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ AျခားAလားတ ူ
Aျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈယႏၲရားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္Aညီ စနစ္တက် 
မွတ္တမ္းတင္၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ထိန္းသိမ္းၿပီး သိမ္းဆည္းရမည္။ Aဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ 
၂၀၁၁ခုႏွစ ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ AဆိုးရြားဆံုးAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားAေပၚ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ Aနာဂတ္တြင ္
စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိလာႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ခံု႐ံုးမ်ားတြင ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒႏွင္ ့ Aညီ ရာဇတ္မႈမ်ားAား 
မွ်တၿပီးလြတ္လပ္ေသာစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားတြင္  Aလြယ္တကူရယူေလ့လာႏိုင္မႈ၊ Aသံုး ၀င္မႈႏွင္ ့
သက္ေသAျဖစလ္က္ခံႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် Aက်ယ္ျပန္႔ဆံုးရွိရန္ ေရွး႐ႈရမည္။ 

၁၁။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ လက္၀ယ္တြင္ရွိေသာသက္ဆိုင္ရာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားAားလံုးကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ထိန္းသိမ္းၿပီး 
သိမ္းဆည္း ရန ္ A ီလက္ထရြန္နစ္Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ Aမႈတြဲမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း စနစ္မ်ားႏွင္ ့
ေဒတာေဘ့စ္မ်ားAပါA၀င ္ ကုလသမဂၢ၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ 
Aထူးျပဳလုပ္ထားေသာႏွင္ ့ ေနာက္ဆံုး ေပၚျဖစ္ေသာAခ်က္Aလက္နည္းပညာစနစ္မ်ားကို Aသံုးျပဳရမည္။ 
AဆိုပါAခ်က္Aလက္နည္းပညာ၊ Aခ်က ္Aလက္ႏွင့္ Aမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္ ့ေဒတာေဘ့စ ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
စနစ္မ်ားAား သင့္ေလ်ာ္သလို မွ်ေ၀ျခင္း၊ ဘုံAသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္းတို႔Aတြက္ ယႏၲရားသည္ ၎၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင္ႏ့ွင္ ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင္ ့ ညီညြတ္သည့္Aတိုင္း သင့္ေလ်ာ္သလို 
AျခားကုလသမဂၢAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ယႏၲရားAေန ျဖင္ ့၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင္မ့်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ႏွင္ ့
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ထိေရာက္မႈရွိေစရန ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၂။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့က္ို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္Aတြက္လိုAပ္ 
သလို လက္၀ယ္တြင္ရွိေသာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ားAား Aေႏွာင္ ့
Aယွက္Aျပတ္Aေတာက္မရွိဘဲ Aဆင့္ဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ (Chain of Custody) ရွိရမည္။ 

၁၃။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ Aခ်က္Aလက္၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာႏွင္ ့Aေထာက္Aထား ပံုစံုAား 
လံုးကို မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းရန္ လိုAပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကိ ု
ျဖည့္ စြက္ထားရမည္၊ ရယူထားရမည္ သို႔မဟုတ္ Aသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
Aကူ Aညီေပးႏိုင္မည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သတင္းေကာင္းေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့
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Aေထာက္Aပံ့မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုAသံုးျပဳရန္Aလို႔ငွာ ယႏၲရားသည္ 
ကုလသမဂၢကိုယ္စား Aဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတြင္း Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ 
Aဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မ ဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေကာ္ပိုေရးရငွ္းမ်ားႏွင္ ့စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ Aခ်က္Aလက္ လံုၿခံဳေရး၊ တင္းၾကပ္စြာ လွ်ိဳ႕၀ ွက္ထားရွိေရးႏွင့္ 
ကုလသမဂၢAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ AထူးAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားAတြက္ 
ထိုက္သင့္ေသာAာမခံခ်က္Aားလံုး ပါ၀င္ရပါမည္။ 

၁၄။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ ႐ုပ၀္တၳဳAားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ A ီလက္ထရြန္နစ္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ရွိေန 
ေသာ ၎၏မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားAားလံုးကို ယႏၲရား၏လုပ္ပိုင္ခြင္ ့Aထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ၎၏မွတ္တမ္းမ်ား 
ေရရွည္သိမ္းဆည္းျခင္းAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္ ့Aဆိုပါမွတ္ 
တမ္းမ်ားAား ၀င္ေရာက္ရယႏူိုင္မႈကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းAပါA၀င ္စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ 
ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းရွိေစရန ္စတင္ေဆာင္ရြက္စU ္ကတည္းက ေသခ်ာေစရမည္။ 

ခ။ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒAရ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ Aနာဂတ္တြင ္စီရင္ပိုင ္
ခြင့္ရွိလာႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ားတြင ္Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
Uပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aည ီ မွ်တၿပီးလြတ္လပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားAား 
လြယ္ကူေခ်ာ ေမြ႔ေစရန္ႏွင္ ့သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစရန္Aတြက္ Aမႈတြဲမ်ားျပင္ဆင္ေပးရန ္

Aမႈတြဲမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း 

၁၅။ Aဆိုးရြားဆံုးရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုေဆာင္း၊ ေပါင္းစည္း၊ 
ထိန္းသိမ္း၊ စိစစ္သံုးသပ္ထားေသာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္Aေထာက္Aထားမ်ားကိုAေျခ ခံ၍ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ 
မွ်တၿပီးလြတ္လပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆး စီရင္မႈမ်ား Aား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင္ ့
သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစရန္Aတြက္ Aဆိုပါရာဇ၀တ္မႈမ်ားAတြက္ တာ၀န္ရွ ိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား)၏ 
ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားAေပၚ Aဓိကထား၍ Aမႈတြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
၎တို႔၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ရာထူးတာ၀န္Aေပၚ Aေျခခံ၍ 
မည္သည့္ျခြင္းခ်က္မ်ိဳးမွ်မထားရွိဘဲ ထိုရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြက္ တာ၀န္Aရွိဆံုးဟု ယူဆရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAား 
စိစစ္သံုးသပ္ရမည့္Aျပင ္Aဓိကထားရမည္။ 

၁၆။ AဆိုပါAမႈတြဲမ်ားတြင္ Aမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ရာထူးျမင့္မားမႈေၾကာင့္တာ၀န္ရွိျခင္းAပါA၀င ္
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒAရ စြပ္စြဲႏိုင္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္ ့Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒတြင္ AသိAမွတ္ျပဳ 
ထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈAတြက္တာဝန္ရွိပံ ုသို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိပံမု်ားႏွင္စ့ပ္လ်U ္း၍ ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္းျပသ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းျပသသည္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးယႏၲရား၏ လက္၀ယ္ 
တြင္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ားAားလံုး ပါ၀င္ရ 
မည္။ 

၁၇။ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ Aဆိုပါစြပ္စြဲထားေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားAတြက္ 
တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ ိုက္၍ တာ၀န္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားAၾကား ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန ္ႀကိဳးပမ္းရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး Aထူးသျဖင့္ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း Aေထာက္Aထားမ်ားAေပၚ Aဓိကထားရမည္။ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
UပေဒAရ သတ္မွတ္ထားေသာ Aမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္းေၾကာင္ ့သို႔မဟုတ္ ရာထူးျမင့္မားမႈေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိျခင္း 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်U ္းAရAပါA၀င ္ ျပစ္မႈ၏ AႀကံAရြယ္ႏွင္ ့ ရာဇ၀တ္မႈAတြက္ တာဝန္ရွိပံုAတိAက်မ်ားႏငွ္ ့
ပတ္ သက္ေသာ Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aဓိကထားပါသည္။ 

 Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ား မွ်ေ၀ျခင္း 

၁၈။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ Aနာဂတ္တြင ္
စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိလာႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ားတြင ္Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
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Uပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aည ီမွ်တၿပီးလြတ္လပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားAား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစ 
ရန္ႏွင့္သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစရန္Aတြက ္ သက္ဆိုင္ရာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့
Aေထာက ္ AထားAားလံုးကို Aရည္Aခ်င္းျပည့္မီေသာ စံစုမ္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ၊ တရားစြဲဆိုမႈဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာAာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္မွ်ေ၀ရမည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တြင္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားAား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ ္ သက္၍ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုး၏ Aနာဂတ ္
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈAားလံုးႏွင္ ့Aနီးကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန ္ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ 

၁၉။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားက စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒႏွင့္Aညီ Aနာဂတ္တြင ္ မွ်တၿပီး 
လြတ္လပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားAား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္Aျပင ္Aျခား 
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆိုAသံုးျပဳရန္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
ဆံုးျဖတ္မႈကို ယႏၲရား၏သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္Aညီ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္း စီAလိုက္ ၎၏ ဆင္ျခင္တံုတရားAရ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

၂၀။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ကုလသမဂၢ၏ စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္ မ၀ူါဒမ်ား၊ Aျပည ္
ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒAပါA၀င ္သက္ဆိုင္ရာAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒ၊ နည္းUပေဒမ်ားႏွင္ ့စံႏႈန္း 
မ်ားAျပင္ AျခားAလားတူAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈယႏၲရားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏွင့္Aညီ ၎က သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္Aေထာက္ 
Aထားမ်ားကို မွ်ေ၀ရမည္။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားAေနျဖင္ ့Aျခားေသာ Aေၾကာင္းAခ်က္ 
မ်ားAျပင္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ Aေထာက္Aထားမ်ား၏လွ်ိဳ႕၀ ွက္ထားရွိမႈ၊ 
မူလပိုငရ္ွငမ္်ားက ထုတ္ေဖာ္ေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားAား 
ထို႔သို႔Aသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ AကာAကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းစU ္းစားရမည္။ ထို႔ျပင္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားAား 
မည္သည့္Aသံုးျပဳမႈကုိမဆို က်ဴးလြန္ ခရံသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားAတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာAကာAကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းသည့္ ခံု႐ံုးတစ္႐ံုးေရွ႕ ေမွာက္တြင ္ မွ်တစြာ 
တရားစီရင္ခံရပိုင္ခြင့္AပါA၀င ္Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔Aခြင့္Aေရး Uပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့Aညီသာျဖစ္ရမည္ဟု 
ယံုၾကည္ထိုက္စြာ ေသခ်ာေစႏိုင္ေသာ Aာဏာပိုင္မ်ား၊ Aဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ သာလွ်င္ 
Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားကို မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားAေနျဖင္ ့ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားတြင ္Aသံုးျပဳရန္Aတြက္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈယႏၲရားမ်ားက 
Aေထာက္Aထားမ်ားမွ်ေ၀ျခင္းကို တားျမစ္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ မ၀ူါဒကို လိုက္နာရမည္။ 

၂၁။ Aရည္Aခ်င္းျပည့္မီေသာAာဏာပိုင္၊ Aဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုAား Aေထာက္Aထားမ်ား မွ်ေ၀ 
ေသာAခါ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ Aျခားေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားAျပင ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
Aတိုင္းAတာAထိ သင့္ေလ်ာ္သလို မူရင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ Aေထာက္Aထားမ်ား၏ မိတၱဴမွန္ 
မ်ားကို ေပးAပ္ရမည္။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္စစ္ေဆးမႈယႏၲရားက မွ်ေ၀ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ သို႔မဟုတ္ 
Aေထာက္Aထားမူရင္းAားလံုးကို လြတ္လပ္ေသာယႏၲရားထံ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်Aျမန္ဆံုး မူလAေနAထားAတိုင္း 
နည္းလမ္းတက်ျပန္လည္ေပးAပ္ရမည္။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားAေနျဖင္ ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aျခားမည္သည့္Aာဏာပိုင္၊ Aဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႔Aစည္းထံမွ် ဖြင့္ဟ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပရန ္AဆိုပါAရည္Aခ်င္းျပည့္မီေသာ Aာဏာပိုင္၊ Aဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ Aဖြဲ႔Aစည္းထံမွ Aာမခ ံ
ခ်က္ကိုလည္း ရယူရမည္။ 

၂။ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင္ ့Aဖြဲ႔၀င္မ်ား 

၂၂။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္မားၿပီး Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာUပေဒမ်ားေAာက္ရွိ 
ဆိုးရြားေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားAား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင္ ့ တရားစြဲဆိုမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ 
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Aရည္Aခ်င္းျပည့္မီမႈAဆင့္Aတန္းAျမင့္ဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားသည့္AျပငA္ေတြ႔Aႀကံဳလည္းAမ်ားAျပားရွိေသာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္U ီးက ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ ္ U ီးေဆာင္ရမည္။ Aဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင္/့သို႔မဟုတ္ ျပည္ 
တြင္းတြင ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈႏွင္ပ့တ္သက္၍ Aေတြ႔AႀကံဳAမ်ားAျပားရွိရမည့္Aျပင ္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာUပေဒ၊ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒႏွင္ ့ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ 
ထားမ ႈUပေဒတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ နက္႐ိႈင္းေသာAသိပညာရွိရပါမည္။ ေခါင္းေဆာငသ္ည္ AမွီAခိုကင္း၍ သီး 
သန္႔လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်ေၾကာင္းျပသႏိုင္သည့္ယခင္မွတ္တမ္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ 
ႏွင္ ့လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင္ ့က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစရန ္ကတိက၀တ္ျပဳရမည္။ ေခါင္း 
ေဆာင္ကို AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကုလသမဂၢ၏ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးႏွင့္ Uပေဒ 
ဆိုင္ရာAတိုင္ပင္ခံတို႔ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ခန္႔Aပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကနU ီးရာထူးသက္တမ္းကာလမွာ ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ ္
ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ု ဆက္လက္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ရွိျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြAေပၚ မူတည္၍ 
ရာထူးသက္တမ္းကို တိုးျမႇင္ရ့မည္။ 

၂၃။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရား၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ လြတ္လပ္ေသာ ယႏၲရား၏ လုပ္ပိုင္ခြင္က့ို 
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းAတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္ျပန္လည္သံုး 
သပ္၍ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာယႏၲရား၏ လုပ္ငန္းAစီAစU ္ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင ္
ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၄။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တစ္U ီးက AကူAညီေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ Aဆိုပါဒုတိယေခါင္းေဆာင္သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ႏွင္/့သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ Aေတြ႔AႀကံဳAမ်ားAျပားရွိရမည့္Aျပင ္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာUပေဒ၊ Aျပည ္
ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔Aခြင့္Aေရး Uပေဒႏွင္ ့Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈUပေဒတို႔ႏွင္ ့ ပတ္ 
သက္၍ နက္႐ိႈင္းေသာAသိပညာရွိရပါမည္။ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ကို ေခါင္းေဆာင္က ကုလသမဂၢ၏ လူ႔Aခြင္ ့
Aေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးႏွင့္ ကုလသမဂၢUပေဒဆိုင္ရာAတိုင္ပင္ခံတို႔ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ခန္႔Aပ္မည္။ 

၂၅။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ သမာသမတ္က်ၿပီး Aေတြ႔Aႀကံဳရင့္သန္ေသာ 
ပညာရွင္ဆိုင္ရာႏွင္ ့စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔Aပရ္မည္။ Aဆိုပါ၀နထ္မ္းမ်ားသည္ Aျခားေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားAျပင ္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာUပေဒ၊ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒ၊ Aျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈUပေဒ၊ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင္ ့ တရားစြဲဆိုမႈ၊ Aခ်က ္
Aလက္စနစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ Application ေရးဆြဲျခင္း၊ Aခ်က္Aလက္လံုၿခံဳေရး၊ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒီဂ်စ ္
တယ္မႈခင္းေဆးပညာ၊ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ ေရာဂါေဗဒႏွင္ ့မႈခင္းေဆးပညာဆုိင္ရာပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းAပါA၀င ္
မႈခင္းေဆးပညာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္ ့ က်ား၊ မ Aေျချပဳ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးAခြင့္Aေရးမ်ား၊ 
ကေလး သူငယ္Aခြင့္Aေရးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားAေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ 
မ်က္ျမင ္ သက္ေသ AကာAကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ Aခ်က္Aလက္နည္းပညာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးႏွင္ ့ေဘးAႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည္။ 

၂၆။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔Aပ္ရာတြင ္ Aထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူကြဲျပားေသာ Uပေဒဆိုင္ရာ 
႐ိုးရာဓေလ့မ်ားမ ွကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ၊ ေနရာေဒသစံုလင္မႈ၊ က်ား၊ မ မွ်တမႈ၊ ေဒသAလိုက္ ကၽြမ္း က်င္မႈႏွင္ ့
သက္ဆိုင္ရာဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းတက် ထည့္သြင္းစU ္းစားရမည္။ 

၂၇။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုက်င့္သံုးရာတြင္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္လြတ္လပ္မႈႏွင္ ့သမာသ 
မတ္က်မႈ Aျပည့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္မည္သည့္Aစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
ျပင္ပမွၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မျပဳရ။ ၎တို႔သည္ ထိေရာက္မႈ၊ Aရည္Aခ်င္း 
ျပည့္မီမႈႏွင္ ့ဂုဏ္သိကၡာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ Aျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

၃။ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လိုAပ္ခ်က္မ်ား 
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၂၈။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာUပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aည ီ Aခ်က ္
Aလက္ မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္Aေထာက္Aထားမ်ား စုေဆာင္း၊ ေပါင္းစည္း၊ စိစစ္သံုးသပ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ 
သိမ္း ဆည္းျခင္းAတြက္ႏွင့္ မွ်တၿပီးလြတ္လပ္ေသာရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားကိ ု
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန ္ ႏွင္ ့ ျမန္ဆန္ေစရန ္ Aမႈတြဲမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းAတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမည္။ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ 
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ခံု႐ံုမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင ္ AဆိုပါAေထာက္Aထားမ်ားႏွင့္ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၏ Aသံုး၀င္မႈႏွင္ ့ သက္ေသAျဖစ ္ လက္ခံႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် Aက်ယ္ျပန္႔ဆံုး 
ရွိေစရန္Aလို႔ငွာ Aဆိုပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာU ္စာတမ္း၊ ကုလသမဂၢ၏ 
စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်U ္းမ်ား၊ မ၀ူါဒမ်ားႏွင္ ့ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား၊ 
လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒAပါA၀င ္ သက္ဆိုင္ရာAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Uပေဒႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ ညီညြတ္ေသာ 
Aထူးသျဖင့္ မွ်တေသာတရားစီရင္ခံပိုင္ခြင့့္ႏွင္ ့Aျခားနည္းလမ္းတက်လုပ္ငန္းစU ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား Aစ 
ရွိေသာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်Aျမင့္မားဆံုး စံႏႈန္းမ်ားAေပၚႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ရာUပေဒစနစA္ေပၚAေျခခံရမည္။ Aဆိုပါ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ဗဟိုျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး လိင္၊ က်ား၊ မ၊ Aသက္Aရြယ္၊ ကိုးကြယ္ယံု 
ၾကည္ေသာဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းတက် ထည့္သြင္းစU ္းစားရပါမည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရာတြင ္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား 
သည္ AျခားAလားတ ူAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈယႏၲရားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ဆြဲယူက်င့္သံုးရမည္။ 

၂၉။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားAေနျဖင္ ့လက္ခံရရွိလာေသာ သက္ဆိုင္ရာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္ 
တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့ Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aရည္Aခ်င္းျပည့္မီေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ တရား 
စြဲဆိုေရးႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာAာဏာပိုင္မ်ားႏွင္ ့ မွ်ေ၀ရန္Aတြက္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ Aျခားမည္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားထံမွမဆို 
Aေၾကာင္းAရာAစံုAလင္သိရွိ၍ေပးAပ္ေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန ္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ 
Aျပည့္A၀ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာ တူခြင့္ျပဳမႈမရွိျခင္းကိ ု
လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားက နည္းလမ္းတက်မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ 

၃၀။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ Aသက္Aရြယ္၊ လိင္၊ လိင္စိတ္တိမ္း 
ၫႊတ္မႈ၊ က်ား၊ မ ႏွင္ ့က်န္းမားေရးAေျခAေနတို႔ကို ေထာက္႐ႈ၍လည္းေကာင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္ ့က်ား၊ မ 
AေျချပဳAၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားAေပၚAၾကမ္းဖက္မႈပါ၀င္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ Aထူး 
သျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀ ၎တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈ၊ Aက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
AေျခAေနမ်ားAေပၚ ေလးစားရန္ႏွင္ ့ ေလးစားမႈရွိေစရန ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာAစီAမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားAား AကာAကြယ္ 
ေပးရန္Aတြက ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုး 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္စU ္ႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရလဒ္Aျဖစ ္၎တို႔၏ ေဘးAႏၲရာယ္ကင္းရွင္း 
ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ရန္ ယႏၲရား၏ နည္းလမ္းမ်ားAတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာAဆင့္Aားလံုးကို ေဆာင္ရြက ္
ရမည္။ 

၃၁။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္
သည့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား Aထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ Aမ်ိဳး 
သမီးမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာႏွင္ ့က်ား၊မAေျချပဳAၾကမ္းဖက္မႈမွျပန္လည္ႏိုးထလာသူမ်ားAား သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ Aေထာက္Aပံ့ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာAဖြဲ႔မ်ားထံ 
လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရာတြင ္ကူညီရမည္။ 

၃၂။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ၎က ရရွိထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳစုထားေသာ ၎၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈရလဒမ္်ားႏွင္ ့ စိစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားAပါA၀င ္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ 
Aေထာက ္Aထားမ်ားAားလံုးကို ကုလသမဂၢ၏ Aခ်က္Aလက္ဆိုင္ရာဆင္ျခင္သတိထားမႈ (Sensitivity)၊ 
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Aမ်ိဳးAစားခြဲျခားျခင္း(Classification)ႏွင္ ့ကိုင္တြယ္ျခင္း(Handling)ဆိုင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္Aညီ လုံၿခံဳမႈ Aဆင့္ 
Aတန္း Aမ်ိဳးAစား ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္၍ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ 

၃၃။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ 
Aေထာက္Aထား မ်ားAား ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းျခင္းAတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ နည္းလမ္းတက်လုပ္ငန္းစU ္ႏွင့္ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ 
ရရွိခြင့္မ်ားႏွင္ ့ ညီၫြတ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ား၏ 
ရင္းျမစ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္၏ Aက်ဳံး၀င္မႈနယ္ပယ္ကို ေကာင္းစြာေလးစားရန္၊ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားႏွင္ ့ Aဆိုပါမူလပိုင္ရွင္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ ွက္မႈႏွင္ ့ လံုၿခံဳမႈAတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ AကာAကြယ္ေပးရန္ လိုAပ္ ခ်က္မ်ားAျပင ္ လႊဲေျပာင္းလိုက္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမႈမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လိုAပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
နည္းလမ္းတက် ထည့္သြင္းစU ္းစားရမည္။ 

၃၄။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ Aဆင့္ဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ (Chain of Custody) ကိစၥ 
ရပ္မ်ား၊ Aခ်က္Aလက္ကာကြယ္ေရး၊ Aခ်ကA္လက္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ Aမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္ ့ မွတ္တမ္းတင္ 
ျခင္းႏွင္ ့လံုၿခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်U ္၍ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုး 
ရမည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ Aျမင့္မားဆံုးAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး AျခားAလားတူAျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမႈယႏၲရားမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကိုလည္း ဆြဲယူAသံုးျပဳရမည္။ 

၄။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၃၅။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aမွတ္ (၃၉/၂)တြင ္လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံAစိုးရႏွင္ ့၎၏ လြတ္လပ္ေသာ 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၊ Aရပ္ဘက္လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္း၊ စီးပြားေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္ ့AျခားAက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား 
AပါA၀င္တိုင္းျပည္AားလံုးAား လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aား ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ 
ဆည္းေပးရန္ Aထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ လက္၀ယ္တြင္ ရွိႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္၀ယ္တြင္ ရွိလာႏိုင္ေသာ မည္ 
သည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင္ ့မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိုမဆို လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားထံ ေပးAပ္ 
ျခင္းAားျဖင့္ ၎ႏွင့္ Aျပည့္A၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရနA္ျပင ္၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင္ ့ဆက္ 
စပ္ေသာ Aျခားမည္သည့္AကူAညီေပးမႈပံုစံမ်ားကိုမဆို ေပးAပ္ရန ္တိုက္တြန္းထားပါသည္။ 

၃၆။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုAေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ ကုလသမဂၢကိုယ္ 
စား မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ Aဖြဲ႔Aစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္မဆို သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ 
ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုကုလသမဂၢက သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္Aညီ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး Aဆိုပါစည္းမ်U ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ပါက 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံAၾကား စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ့Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

၃၇။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္း 
မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့AျခားေသာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္နည္းလမ္းမ်ားကို ေရး 
ဆြဲခ်မွတ္ရမည္။ 

၃၈။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ လိုAပ္ပါကႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ပါက Uပေဒဆိုင္ရာAကူAညီAတြက္ 
AျပနA္လွန္စီစU ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားမွတဆင္ ့သို႔မဟုတ္ Aဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား Aထူးသျဖင့္ ၎၏ လုပ္ 
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကပိုင္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္သက္ဆိုင္ရာAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ Aေထာက္Aထားမ်ားကိုမဆို Aဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားထံမွ လက္ခံရယူရန္Aတြက္ ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား 
ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းAလိုက္ စီစU ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္AပါA၀င ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္Aခ်က္Aလက္ေပးAပ္ေသာ ႏိုင္ငံက သက္ဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္ 
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မ်ား၊  မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ Aေထာက္Aထားမ်ား Aားလံုး သို႔မဟုတ္ Aစိတ္Aပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္တြင ္
ပူးတြဲထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 

၃၉။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမ ႈယႏၲရားသည္ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားထံမွ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းကို Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစမည့္ ေငြေၾကး 
မ်ား၊ လိုAပ္ေသာကိရိယာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားAပါA၀င ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၎၏ ဆင္ျခင္တံုတရား 
ျဖင္ ့ရယူလက္ခံႏိုင္ပါသည္။ 

၄၀။ ကုလသမဂၢစနစ္တစ္ခုလံုးAေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားႏွင္ ့Aျပည့္A၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္
ရန ္လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္Aညီ ကုလသမဂၢႏွင့္ ၎၏ AစီAစU ္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင္ ့
႐ံုးခန္းမ်ားAားလံုးသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားAတြင္းမ ွလြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲ 
ရားႏွင့္Aျပည့္A၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္Aျပင ္Aခ်က္Aလက္၀င္ေရာကရ္ယူခြင့္Aတြက္AပါA၀င ္၎၏ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားAားလံုးကို Aျမန္ဆံုးတု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၄၁။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ု Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္Aတြက္ သင့္ 
ေလ်ာ္သလိုႏွင့္ လိုAပ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာႏွင္ ့ ေဒသတြင္းAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAျပင ္ Aစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၅။ တည္ေနရာႏွင္ ့Uပစာမ်ား 

၄၂။ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လံုၿခံဳေရး၊ ထိေရာက္မႈရွိေရး၊ Aျခားသက္ဆိုင္ရာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းႏွင့္ Aျခားမည္သည့္သက္ဆိုင္ရာAခ်က္မ်ားကို 
မဆို ထည့္သြင္းစU ္းစား၍ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ႐ံုးစိုက္ရာေနရာကိ ုဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရ 
မည္။ 

၄၃။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေျမျပင္တြငတ္ည္ရွိမႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလိုႏွင့္ 
လိုAပ္သလို ထားရွိရန္စU ္းစားႏိုင္ၿပီး ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားႏွင္ ့AဓိကAခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aထားမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံ လက္ 
လွမ္းမီေရာက္ရွိႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aတြင္းက်ေရာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ 
မ်ားAေပၚ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ့ ႏုိင္ငံတြင္၊ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ 
ခံု႐ံုးမ်ားႏွင္ ့နီးကပ္မႈႏွင္ ့Aျခားမည္သည့္သက္ဆိုင္ရာAခ်က္မ်ားကိုမဆိုလည္း ထည့္သြင္းစU ္စားႏိုင္သည္။ 

၆။ AထူးAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား 

၄၄။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၊ ၎၏ Aရာရွိမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေမာ္ကြန္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပိုင ္
ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၃ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢ၏ AထူးAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ 
ခြင့္မ့်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ AထူးAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင္မ့်ား၊ လြတ္ 
ၿငိမ္းခြင့္မ်ားႏွင္ ့Aေထာက္Aပံ့မ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ 

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ Aခ်က္Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွငႏ္ွင္ ့
ဆက္ႏြယ္မႈ 

၄၅။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aမွတ္ (၃၉/၂) Aရ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား မလည္ပတ္ေသးခင္Aထိ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတကာAခ်က္Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေန 
မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမစ္ရွင္၏ ေနာက္ဆံုးAစီရင္ခံစာကို လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီထ ံ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ေလးဆယ့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္Aစည္းAေ၀း၌တင္ျပခဲ့ပါသည္။ လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံတကာAခ်က ္
Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွငA္ား လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္မတရားျပဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားျပားၿပီး 
ဆက္လက္တိုးပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ၎စုေဆာင္းခဲ့သည့္Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aျပည့္A၀မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ 
စစ္ေဆးAတည္ျပဳရန္၊ ေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုသတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး Aဆိုပါမွတ္တမ္းမွတ္ 
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ရာမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားက ထိေရာက္စြာ မွ်ေ၀ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ရယူျခင္းႏွင္ ့Aသံုးျပဳ 
ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္Aတြက ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄၆။ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံတကာAခ်က္Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က လုပ္ငန္းမ်ား Aဆံုးသတ္ၿပီး လြတ္လပ္ 
ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား Aျပည့္A၀လည္ပတ္လာႏိုင္သည့္ခါ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားAျပင ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္သည့္ မည္သည့္သက္ဆိုင္ရာကာလAတြက္မဆို သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာAခ်က္Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ႏွင္ ့ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားတို႔သည္ Aနီးကပ္ 
AျပနA္လွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္ 
လက္လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ ရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ား သင့္ေလ်ာ္သလို သဟဇာတျဖစ္ေAာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္၊ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aညီထိေရာက္စြာမွ်ေ၀ရန္ႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားAားလံုးကို 
သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာAခ်က္Aလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မ ွ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ယႏၲရားသို႔ Aခက္Aခဲမရွ ိေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၈။ Aစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း 

၄၇။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၲရားသည္ ၎၏ Aဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားAေၾကာင္း Aစီရင္ခ ံ
စာကို လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီထံသို႔ ၎၏ ၄၂ႀကိမ္ေျမာက္Aစည္းAေ၀းမွစတင္၍လည္းေကာင္း၊ Aေထြေထြ 
ညီလာခံထံသို႔ ၎၏ ၇၄ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွစတင္၍လည္းေကာင္း ႏွစ္စUတ္င္ျပရမည္။ ထိုသို႔တင္ျပရာတြင္ 
၎၏ ခိုင္မာေသာေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ ွက္ထားရွိရမည့္ သေဘာသဘာ၀ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

၉။ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ 

၄၈။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားကို Aဖြဲ႔၀င္ႏိငု္ငံမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ား(Assessed Contributions)ျဖင္ ့
ေငြေၾကးပ့ံပိုးရမည္။ ဆႏၵသေဘာAေလ်ာက္ေနာက္ထပ္ထည့္၀င္မႈမ်ားကိုလက္ခံမည့္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကိုလည္း 
သင့္ေလ်ာ္သလို ထူေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁၀။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား စတင္ျခင္း 

၄၉။ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးတိုင ္
ပင္၍ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား စတင္လည္ပတ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည့္ေန႔ကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရ 
မည္။ 

၁၁။ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ ၿပီးေျမာက္ျခင္း 

၅၀။ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရားသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၿပီးေျမာက္ေသာAခါ ၎စုေဆာင္း၊ ေပါင္းစည္း၊ 
စိစစ္သံုးသပ္၊ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aေထြ 
ေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ကုလသမဂၢ၏ စည္း 
ကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်U ္းမ်ား၊ မ၀ူါဒမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္Aညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ားကို ျပင္ပAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားထံ မွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔မွ်ေ၀ရာတြင ္
ႏိုင္ငံမ်ား၊ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား သို႔မဟုတ္ Aခ်က္Aလက္မ်ား၏ Aျခားေသာရင္းျမစ္မ်ား 
Aေပၚ ေပးAပ္ထားခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈယႏၲရား၏ ကတိက၀တ္မ်ားAျပင ္ဆက္လက္ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ ့AျခားေသာAက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို Aျပည့္A၀ ေလးစားရမည္။ 


