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အာဆယီံရှိ အလပု်သမားများ လတွ်လပ်စာွ အသင်းအပင်း ဖွဲ�စည်းခငွ့်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှနှ်ချက်

နိဒါါန်း

• လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�ခြ�င်း်�၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး��ခြ�င်း်�၊  ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူဆူခြ�င်း်�၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�် ဝေးခြပ်�ဆိုခြ�င်း်�နှငှ်း််  သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် 

အသးု�ခြပ်ုခြ�င်း်� နှှင်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး�� လွတွ််လွပ််မ်း၊ု နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်မ်းနုှှင်း်် အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်ခြ�င်း်� စွာသည်း်် အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� 

လွ�ူအ�ွင်း််အဝေး�� ဥပ်ဝေး�၏ အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိုင်း်�� လွ�ူအ�ွင်း််အဝေး�� ထုတ််ခြပ်န််ဝေး�က်ခြင်း��ျက််၊ နှိုင်း်င်းးသ��နှှင်း်် နှိုင်း်င်းးဝေး�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��ဆိုင်း်�� 

နှိုင်း်င်းးတ်က်� ပ်ဋိိည်း�ဉ််စွာ��ျုပ််၊ အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိုင်း်�� စွား�ပ်�ွဝေး��၊ လွူမ်းုဝေး��နှှင်း်် ရိုးို���ယူဉ််ဝေးက်ျ�မ်းုဆိုင်း်�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ�� ပ်ဋိိည်း�ဉ််စွာ��ျုပ််နှှင်း်် 

အခြ��� စွာ��ျုပ််စွာ�တ်မ်း်�မ်းျ��မ်းတှ်စွာ်ဆင်း်် အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ထ��ဝေး�က်�င်း်�က်ိ ုထပ်လောလာင်းအတည်ပြုပုပြုခင်း-
• Vienna ထတု်ခ်ြပ်န်ဝ်ေး�က်ည်း��ျက်�်ျက် ်နှငှ်း်် လွပု်င််းန်�်စွားမ်းးက်နိ််� တ်ို�တ်ငွ်း ်ထိုလွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို ဦး�စွာ��ဝေးပ်� တ်စွာ�်ပ်အ်ဝေးန်နှငှ်း်် အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်� 

ခြမှ်းင်း််တ်င်း�်န် ်ထပ်ဝ်ေးလွ�င်း်�အတ်ည်းခ်ြပ်ုထ��ငြိပ်း�၊  လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� က်�က်ယွူဝ်ေးစွာ�င်း််ဝေး��ှက်သ်မူ်းျ�� ဆိုင်း�်� ထတု်ခ်ြပ်န်ဝ်ေး�က်ည်း��ျက်တ််ငွ်း ်လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��

မ်းျ�� ခြမ်းှင်း််တ်င်း်ခြ�င်း်�နှှင်း်် အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��နှှင်း်် အစွာို��မ်းဟုုတ််ဝေးသ� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ�� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း်် အပ်ါအ�င်း်၊  ၎င်း်�တ်ို�အ��ဝေးပ်��မ်းည်း်် အထ�ူ

အက်�အက်ယွူမ််းျ��အတ်ကွ် ်လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� က်�က်ယွူဝ်ေးစွာ�င်း်ဝ်ေး��ှက်သ်မူ်းျ��၏ မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ ်အ�န််�က်ဏ္ဍက်ို ထပ်ဝ်ေးလွ�င်း်� အတ်ည်းခ်ြပ်ုထ��ဝေး�က်�င်း်�

က်ို ပြုပန်လည်သံးုသပ်ပြုခင်း- 
• လွ�ူအ�ွင်း််အဝေး��နှငှ်း်် အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််၊ �းမ်းိုဂ္ဂိုဝေး�စွား၏ အဝေးခြ��းမ်းမူ်းျ��၊ တ်���ဥပ်ဝေး�စွာို�မ်းို�ဝေး��နှငှ်း်် ဝေးက်�င်း်�မ်းနွ််သည်း်် အုပ််�ျုပ််မ်း ုတ်ို�က်ို ဝေးလွ�စွာ��

လွိုက််န်ာခြ�င်း်� နှှင်း်် ခြမ်းှင်း််တ်င်း်ခြ�င်း်�တ်ိ�ု အပ်ါအ�င်း်၊ အ�ဆးယူး ပ်ဋိိည်း�ဉ််စွာ�တ်မ်း်�တ်ငွ်း် ခြပ်ဋ္ဌာ�န််�ထ��သည်း်် အ�ဆးယူးအဝေးခြ��းမ်းမူ်းျ��၏ �ည်း်�ယွူ်�ျက််

မ်းျ��က်ို ပြုပန်လည်သံးုသပ်ပြုခင်း- 
• စွား�ပ်�ွ�ဝေး�� လွပု်င််းန််�မ်းျ��သည်း ်စွား�ပ်�ွ�ဝေး��လွပု်င််းန််� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��ဆိုင်း�်� UN လွမ်း်�ညွှနှ်မ််း�ူါ�မ်းျ��နှငှ်း််အည်းး၊ လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို ဝေးလွ�စွာ��

လွိုက််န်ာ�န်် တ်��န််�ှိဝေး�က်�င်း်� ပြုပန်လည်သံးုသပ်ပြုခင်း-
• အ�ဆးယူး ဝေး�သတ်စွာ်�မှ်း်��ှိ လွမူ်းျ��နှှင်း်် အသိုင်း်�အ�ိုင်း်�မ်းျ��၏ နှိုင်း်င်းးဝေး��၊ စွား�ပ်�ွ�ဝေး��၊ ဥပ်ဝေး�ဝေး����၊ လွမူ်းဝုေး��၊ ယူဉ််ဝေးက်ျ�မ်း၊ု သမ်းိုင်း်�ဝေး�က်�င်း်�နှငှ်း်် 

ဘာ�သ�ဝေး��ဆိုင်း်�� ဝေးန်ာက််�းအဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ��အတ်ငွ်း်� က်ျယူ်ခြပ်န််�စွာ�ွ မ်းတ်ကူ်�ွခြပ်��မ်း ု�ှိပ်းပု်ို အသအိမတှ်ပြုပုပြုခင်း-
• နှိုင်း်င်းးနှငှ်း်် နှိုင်း်င်းးမ်းဟုတု််ဝေးသ� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��မ်း ှလွက််ဝေးတ်�ွနှှင်း်် အနွ််လွိုင်း်�ဝေးပ််တ်ငွ်း် လွပု််ဝေးဆ�င်း်သည်း်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််၊ 

ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း််၊ လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူဆူ�ငွ်း််၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိ�ုွင်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် လွတွ််လွပ််�ငွ်း်် နှှင်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး��ဆိငု်း်�� 

အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��၊ နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ွင်း် ပ်ါ�င်း်�ွင်း််နှှင်း်် အလွုပ််လွုပ််က်ိုင်း်�ွင်း််တ်ို�အဝေးပ်် လွွန််က်�စွာ�ွ က်န်�်သတ််သည်း်် အဝေးလွ်အထမ်းျ��အဝေးပ်် ထည့်သွင်း
စဉ်း်းစားပြုခင်း - 

• လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွပ်စွာည်း်��ငွ်း််၊ လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း််နှငှ်း်် ၎င်း်�တ်ို�နှငှ်း််အခြပ်န်အ်လွနှ် ်ဆက်န်ှယွူသ်ည်း်် အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� အဓိိပ်ါါယူ်

ခြပ်ည်း််၀စွာ�ွ က်ျင်း််သး�ု��တ်ငွ်း ်ပ်ိုမ်းိုကြီးက်း�မ်း��ဝေးသ� အတ်��အဆး�မ်းျ��နှငှ်း်် ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်းမု်းျ��က်ို ကြုံက်းုဝေးတ်�ွဖွဲ့ယွူ�်ှိသည်း်် အမ်းျ ို �သမ်းး�နှငှ်း်် က်ဝေးလွ�သငူ်းယူ် 

အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ အမိ်း်အက်ူလွပု််သ��မ်းျ��၊ ဝေး��ွဝေးခြပ်�င်း်�နှငှ်း်် �ကု်ခသည်း် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ LGBTI အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ မ်းသန််စွာမွ်း်� အလွပု််သမ်း��

မ်းျ��နှငှ်း်် တ်���မ်း�င်းက််ဏ္ဍမ်းျ���ှိ အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ�� အပ်ါအ�င်း၊် သို�ဝေးသ� ်က်န်�သ်တ်ထ်��ခြ�င်း်� မ်းဟုတု်သ်ည်း််၊ ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယူ�်းအပု်စ်ွာမု်းျ��၊ အ�ငွ်း််အလွမ်း်�

န်ည်း်� အပု််စွာုမ်းျ��နှငှ်း်် မ်း�ဝေးပ်��ငွ်း်် ရိုးတု််သမိ်း်��း�သည်း်် အပု််စွာမု်းျ��မ်း ှလွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်အသး�သး� ကြုံက်းုဝေးတ်�ွ�က်�သည်း်် အထ�ူစွာနိ််ဝေး�်မ်းမု်းျ��အတ်ကွ်် ထည့်သငွ်း
စဉ်း်းစားပြုခင်း- 

• လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� အပ်ါအ�င်း် ခြပ်င်း်ပ်တ်ငွ်း် �ှိဝေးသ� အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ိ ုအနွ််လွိုင်း်�တ်ငွ်း်လွည်း်� 

အက်�အက်ွယူ် ဝေးပ်�ထ���မ်းည်း်ခြဖွဲ့စွာ်ဝေး�က်�င်း်�နှှင်း်် လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် စွာပ််ဆိုင်း်�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� လွွန််က်�စွာ�ွ 

က်န်�်သတ််ပ်ိတ််ပ်င်း်�န််အတ်ွက််၊  AI ဉာ�ဏ််�ည်း်တ်ု န်ည်း်�ပ်ည်း�အပ်ါအ�င်း်၊  န်ည်း်�ပ်ည်း�အသစွာ်မ်းျ�� အသး�ုခြပ်ုခြ�င်း်�အဝေးပ်် စွာို��ိမ်း်ပ်ူပ်န််ဝေး�က်�င်း်� 

အတည်ပြုပုပြုခင်း- 
• နှိုင်း်င်းးမ်းျ��၊ စွား�ပ်ွ��ဝေး��လုွပ််င်းန််�မ်းျ��၊ တ်���သကူြီးက်း�မ်းျ��၊ ဝေး��ှဝေးန်မ်းျ�� နှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် ဝေး��ှဝေးန်အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��၊ အလွပု််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ�� နှှင်း်် အ�ပ််

ဘာက်် လွမူ်းအုဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��အတ်ကွ်် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� ဝေးလွ�စွာ��ခြ�င်း်�၊ အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် ခြပ်ည်း််မ်းးှဝေးအ�င်း် ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ခြ�င်း်�တ်ို�က်ို 

��ွခြ���ဆက််ဆးမ်း ုက်င််း��ငှ်း်�ဝေးသ� န်ည်း်�လွမ်း်�ခြဖွဲ့င်း်် ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�န််အတ်ွက်် လွမ်း်�ညွှနှ််�ျက််မ်းျ�� ဝေးပ်��န််လွိအုပ််ဝေး�က်�င်း်� သရိှိ
န�းလည်ပြုခင်း-

ပ်ါ�င်းလ်ွက်မ််းတှ်ဝ်ေး��ထို�သမူ်းျ��သည်း ်ဤ အဝေး��ှဝေးတ်�င်းအ်�� ှနှိုင်းင််းးမ်းျ��အသင်း်� (ASEAN)၏ အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ��၏ လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင််း�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�

�ငွ်း််ဆိုင်း်�� လွမ်း်�ညွှနှ််�ျက််က်ို ဝေးလွ�န်က််စွာ�ွ အတ်ည်း်ခြပ်ုလွက််�းပ်ါသည်း်။ 
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

လမ်းညွှနှ်မူဝါါဒါများ 

• လ�ူအခငွ့်အလောရးများ၏ လ�ူဂုဏု််သကိာာ၊ ဒါမီိုဂုလောရစနီှှင့် ကမာာလံးုဆိုင်ရာ အလောပြုခခံ။  လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး��

�ငွ်း််၊ လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူဆူ�ငွ်း််၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိ�ုွင်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် လွတွ််လွပ််�ငွ်း်် နှှင်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး��ဆိငု်း်�� အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��၊ 

နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�ငွ်း််နှငှ်း်် အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ငွ်း််တ်ို�သည်း် တ်စွာ်က်မ်းာ�လွး�ုဆိုင်း်��ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးသ�၊ ��ွခြ���၍ မ်း�နှိုင်း်ဝေးသ�၊ တ်စွာ်�နုှငှ်း်် တ်စွာ်� ုအခြပ်န််အလွနှ်် 

အမ်းးှသဟု�ခြပ်ုငြိပ်း� ဆက််နှွယူ်ဝေးန်ဝေးသ� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ ထိုအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��သည်း် လွမူ်းျ��၏ အက်ျ ို �စွား�ပ်�ွ�နှငှ်း်် အခြ���လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��

မ်းျ��က်ို ��ှိနှိုင်း်�န််အတ်ကွ်် ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိုခြ�င်း်�နှှင်း်် က်ိုယူ်စွာ��ခြပ်ုခြ�င်း်� န်ည်း်�လွမ်း်�မ်းျ�� ခြဖွဲ့စွာ်သည်း််အတ်ွက်် �းမ်းိုဂ္ဂိုဝေး�စွား၊ တ်���ဥပ်ဝေး� စွာို�မ်းို�မ်းနုှှင်း်် 

ဝေးန်��အသး��ှိ လွတူ်ိုင်း်�အတ်ကွ်် လွ�ူဂ္ဂိုဏု််သကိ်ခ�တ်ို�အ�� လွက််ဝေးတ်�ွအဝေးက်�င်း်အထည်း်ဝေးဖွဲ့�်ခြ�င်း်� အတ်ကွ်် အဓိကိ်ဝေးသ��်ျက််ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ 

• တရားဥပလောဒါ စိုးမိုးမ-ု တ်���ဥပ်ဝေး� စွာို�မ်းို�မ်းသုည်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််က်ို က်�က်ယွူ်�န်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ်လွိအုပ််ငြိပ်း� အခြ���တ်စွာ်ဖွဲ့က််

တ်ငွ်း် နှိုင်း်င်းးဝေး��နှငှ်း်် နှိုင်း်င်းးသ��ပ်ါ�င်း်မ်းတု်ို�သည်း် တ်���ဥပ်ဝေး�စွာို�မ်းို�မ်းအု�� ပ်ိုမ်းိုအ��ဝေးက်�င်း်� �ိုင်း်မ်း�လွ�ဝေးစွာ�န််အတ်ကွ်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ်လွိအုပ််ငြိပ်း� ၎င်း်�တ်ို�

အ�� နှိုင်း်င်းးဝေး��ပ်ါတ်းမ်းျ��နှငှ်း်် အစွာို��က်ိုယူ်စွာ��လွယှူ်မ်းျ��ခြဖွဲ့င်း််သ� �ျန််လွပှ််ထ��၍ မ်း�နှိုင်း်ဝေးပ်။ တ်���ဥပ် ဝေး� စွာို�မ်းို�မ်းအု�� က်�က်ယွူ်�န််အတ်ကွ််၊ လွ�ူ

အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� က်န်�်သတ််ခြ�င်း်� သိုမ်းဟုတု်် ပ်တိ််ပ်င်း်ခြ�င်း်� �း�သတူ်စွာ်ဦး�သည်း် ထိုစွားမ်းးဝေးဆ�င်း်�ကွ််မ်းမု်းျ��၏ တ်���မ်းှတ်မ်းကု်ို နှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် 

၎င်း်�တ်ို�၏ ခြပ်ည်း်တ်ငွ်း်�နှငှ်း်် အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� ဥပ်ဝေး�မ်းျ��နှငှ်း်် က်ိုက််ည်းးမ်း ု�ှိမ်း�ှိက်ို စွာနိ််ဝေး�်�န််အတ်ကွ်် လွတွ််လွပ််၍ တ်���မ်းှတ်ငြိပ်း� ထဝိေး��က််မ်းု

�ှိဝေးသ� တ်���စွား�င်း်ဝေး��က်ို ��ှပိ်ိုင်း်�ငွ်း််�ှိသည်း်။ 

• လောလးစာလိုကန်�ရန၊် ကာကယွရ်နန်ှငှ့် လိုကန်�လောဆာငရ်ကွရ်န ်တာဝါနမ်ျား- အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ��သည်း ်ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က်ခ်ြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု် ်လွက်စ်ွာ��ဝေး�ျ

ခြ�င်း်�တ်ို�က်ို မ်းဝေး�က်�က််�းွ�ဘာ� ဆနှဒခြပ်�န််နှှင်း်် သပ်တိ််ဝေးမ်း�ှက််�ငွ်း်် အပ်ါအ�င်း်၊ စွာဝုေးပ်ါင်း်�ညှ်းနိှိုင်း်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အခြ���စွာဝုေးပ်ါင်း်�လွပု််ဝေးဆ�င်း်မ်းမု်းျ��တ်ွင်း် ပ်ါ�င်း်

ဝေးဆ�င်း်�ွက််�န််အတ်ွက််  အလွုပ််သမ်း��မ်းျ�� အ��လွး�ုအ�� အလွုပ််သမ်း��သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ�� နှှင်း်် အလွုပ််သမ်း�� အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ�� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�ခြ�င်း်�နှှင်း်် �င်း်

ဝေး��က်ခ်ြ�င်း်� ဆိုင်း�်� အ�ငွ်း််အလွမ်း်�မ်းျ��က်ို ခြုံ�းုင်းးထု��သည်း်် လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာွ� စွာဝုေး���ငွ်း််၊ လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ ထင်းခ်ြမ်းင်း်

ယူဆူ�ွင်း််၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆို�ွင်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် လွတွ််လွပ််�ငွ်း်် နှှင်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး��ဆိငု်း်�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��၊ နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�ငွ်း််နှငှ်း်် 

အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ငွ်း််တ်ို�အ�� ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာ�န််၊ က်�က်ယွူ်�န််နှငှ်း်် လွိုက််န်ာဝေးဆ�င်း်�ကွ််�န််အတ်ကွ်် နှိုင်း်င်းးမ်းျ��တ်ငွ်း် တ်��န််�ှိသည်း်။ 

• ခွဲပြုခားဆက်ဆက်မုမရှိပြုခင်းနှှင့် မှတမု - လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််၊ ငြိင်းိမ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာုဝေး���ွင်း််၊ လွွတ််လွပ််စွာ�ွ ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူူဆ�ွင်း််၊ 

ထုတ််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆို�ွင်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် လွွတ််လွပ််�ွင်း်် နှှင်း်် ပ်ုဂ္ဂိုုို လွ်ဝေး��ဆိုင်း်�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��၊ နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ွင်း် ပ်ါ�င်း်�ွင်း််နှှင်း်် အလွုပ််

လွပု််က်ိုင်း်�ငွ်း််တ်ို�အ�� လွမူ်းျ ို �၊ အသ��အဝေး��င်း်၊ မ်းျ ို �ရိုးို�၊ နှိုင်း်င်းးသ��၊ လွမူ်းဝုေး�� သို�မ်းဟုတု်် လွမူ်းျ ို � ဇစွာ်ခြမ်းစွာ်၊ စွာက်��၊ က်ိုယူ်�က်ယွူ်��၊ အသက််အ�ယွူ်၊ 

အလွုပ််အက်ိုင်း် အမ်းျ ို �အစွာ��၊ အလွုပ််အက်ိုင်း်၊ လွုပ််င်းန််��ွင်း်ဝေးန်��၊ လွုပ််င်းန််� သို�မ်းဟုုတ်် က်ဏ္ဍ၊ နှိုင်း်င်းးသ��ခြဖွဲ့စွာ်တ်ည်း်မ်းု၊ နှိုင်း်င်းးသ��သို�မ်းဟုုတ်် ဝေး��ွ

ဝေးခြပ်�င်း်�မ်း ုအဝေးခြ�အဝေးန်၊ က်ျ��/မ်း၊ လွငိ်းပ််ိုင်း်�ဆိုင်း�်� �းယူ�ူျက် ်သို�မ်းဟုတု် ်က်ျ��/မ်း ခြဖွဲ့စွာတ််ည်းမ််း၊ု နှိုင်းင််းးဝေး��သို�မ်းဟုတု် ်အခြ��� ဝေး��ွခြ�ယူမ််း၊ု က်ျန််�မ်း�ဝေး�� 

အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ��၊ က်ိုယူ်�န််ဝေးဆ�င်း်မ်း၊ု လွက််ထပ််ထမိ်း်�ခြမ်း��မ်း၊ု မ်းသိ��စွာ ုအ�န််�က်ဏ္ဍ၊ မ်းဘိာအခြဖွဲ့စွာ် ခြဖွဲ့စွာ်တ်ည်း်မ်း၊ု က်ျန််�မ်း�ဝေး�� အဝေးန်အထ��၊ HIV �ှိ

မ်း၊ု ပ်ိုင်း်ဆိုင်း်မ်း၊ု လွမူ်း-ုစွား�ပ်�ွ�အဝေးခြ�အဝေးန်၊ ဝေးမ်း�ွဖွဲ့ွ��မ်း ုသို�မ်းဟုတု်် အခြ��� အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ��အဝေးပ်် ��ွခြ��� ဆက််ဆးမ်း ုမ်း�ှိဘာ�အ��လွး�ု တ်န််�တ်ညူ်းးမ်းှစွာ�ွ 

�းစွာ���ငွ်း်် �ှိ�မ်းည်း်။ 

• အလောပြုခအလောနအသးီသးီရှိ အလပုသ်မားအားလံးု မှတစာွ ပါဝါငမ် ု- ဤစွာ�တ်မ်း်�တ်ငွ်း ်ဝေးဖွဲ့�ခ်ြပ်ထ��သည်း်် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��နှငှ်း်် အဝေးခြ��းမ်းမူ်းျ��သည်း် 

တ်���မ်း�င်း်က်ဏ္ဍ�ှိ အလွုပ််သမ်း��မ်းျ��၊ အိမ်း်က်ူ လွုပ််သ��မ်းျ��၊ က်ိုယူ်ပ်ိုင်း်လွုပ််င်းန််� လွုပ််�က်သူမ်းျ��၊ စွာိုက််ပ်ျ ို �ဝေး�� လွုပ််သ��မ်းျ��၊ �စွာ်ဂ္ဂိုျစွာ်တ်ယူ် 

လွပု်င််းန််�မ်းျ��တ်ငွ်း ်လွပု်က််ိုင်း�်က်သမူ်းျ��နှငှ်း်် လွစွာ�မ်း�ှိဝေးသ� အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ��၊ စွာသည်း်် အဝေးခြ�အဝေးန်အသး�သး�မ်း ှအလွပု်သ်မ်း��မ်းျ�� အ��လွး�ုအတ်ကွ်် 

အက်ျးု��င်း်သည်း်။ ၎င်း်�သည်း် ပ်ို�က်ုန််စွားမ်းးဝေးဆ�င်း်�ကွ််ဝေး�� ဇုန််မ်းျ��၊ အထူ�စွား�ပ်ွ��ဝေး�� ဇုန််မ်းျ��၊ န်ယူ်စွာပ််ဝေး�သမ်းျ��နှငှ်း်် နှိုင်း်င်းးခြဖွဲ့တ််ဝေးက်ျ�် လွပု််င်းန််�ဇုန််�

မ်းျ��၊ စွာသည်း်် ပ်ိုက််န်က််အ��လွး�ုနှှင်း်် လွပု််င်းန််�က်ဏ္ဍအ��လွး�ု အတ်ကွ်် အက်ျးု��င်း်သည်း်။ 

• နှိုင်ငံပိုင်နက်ပြုပင်ပရှိ တာဝါန်များနှှင့် နှိုင်ငံတကာ ပးူလောပါင်းလောဆာင်ရွက်မု- အထ�ူသခြဖွဲ့င်း်် နှိုင်း်င်းးတ်စွာ်�ုသည်း် အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို က်ျင်း််သး�ု�န််

အတ်ွက်် ထဝိေး��က််ဝေးသ� ထနိ််��ျုပ််မ်းကု်ို က်ျင်း််သး�ု�မ်းည်း်် အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ�� သို�မ်းဟုတု်် ခြပ်တ််သ��သည်း််  �သဇ�အ�ဏ်�က်ို က်ျင်း််သး�ု သိုမ်းဟုတု််  

စွားမ်းးဝေးဆ�င်း်�ကွ်် �မ်းည်း််အဝေးန်အထ��အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� ပ်�ူဝေးပ်ါင်း်�ဝေးဆ�င်း်�ကွ််မ်းအု��ခြဖွဲ့င်း်် နှိုင်း်င်းးမ်းျ��သည်း် ၎င်း်�၏ ပ်ိုင်း်န်က််အတ်ငွ်း်�နှှင်း်် ပ်ိုက််န်က််

ခြပ်င်းပ််�ှိ အဝေးခြ�အဝေးန် နှစှွာ�်ပ်လ်ွး�ုတ်ငွ်း ်ထိုအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� ဝေးလွ�စွာ���န်၊် အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်��န်န်ှငှ်း်် လွိုက်န််ာဝေးဆ�င်း�်ကွ်�်န် ်တ်��န်�်ှိသည်း။် 

• တရားဝါင်မ၊ု တရားဥပလောဒါနှငှ့် ညညီွှတွ်မ၊ု လိုအပ်မနုှှင့် အချ ို းကျမ-ု လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း််၊ လွတွ််လွပ််

စွာ�ွ ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူဆူ�ငွ်း််၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိ�ုွင်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် လွတွ််လွပ််�ငွ်း်် နှှင်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး��ဆိငု်း်�� အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��၊ နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် 

ပ်ါ�င်း�်ငွ်း််နှငှ်း်် အလွပု်လ်ွပု်က််ိုင်း�်ငွ်း််တ်ို�အ�� မ်းည်းသ်ည်း််န်ည်း်�လွမ်း်�ခြဖွဲ့င်း််မ်းဆို ပ်တိ်ပ််င်းခ်ြ�င်း်�သည်း ်အခြပ်ည်းခ်ြပ်ည်းဆ်ိုင်း�်� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် စွားနှနု််�

မ်းျ��နှငှ်း်် တ်င််း�က်ျပ်စ်ွာ�ွ က်ိုက်ည််းးမ်း ု�ှိ�မ်းည်း။် ၎င််း�တ်ို�အ�� ��ွခြ���မု်းမ်း�ှိသည်််း န်ည်း်�လွမ််း�ခြဖွဲ့င်််း၊ တ်���ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် ည်းးညွှတွ်မ််းဆုိုင်း�်� အဝေးခြ��းမူ်းနှငှ်း်် က်ိုက််

ည်းးငြိပ်း� အမ်းျ ို �သ��လွးုခြုံ�းုဝေး��၊ လွူထုက်ျန််�မ်း�ဝေး�� သို�မ်းဟုုတ်် က်ျင်း််�တ််၊ ငြိင်းိမ်း်�ပ််ပ်ိခြပ်��ဝေး�� သို�မ်းဟုုတ်် အခြ���သူမ်းျ��၏ အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��နှှင်း်် 

လွတွ််လွပ််�ွင်း််မ်းျ��က်ို အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��န်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ် လွိုအပ််သည်း််အ�ါမ်းျ ို �တ်ငွ်း်သ� က်န်�်သတ််ပ်ိတ််ပ်င်း်မ်းမု်းျ��က်ို ခြပ်ုလွပု််နှိုင်း်သည်း်။ က်န်�်သတ််

ပ်တိ််ပ်င်း်ခြ�င်း်�အတ်ကွ်် တ်ိုင်း်�တ်��ျက််မ်းျ�� အ��လွး�ုသည်း် ဝေး��ှတ်ငွ်း် အဝေးဖွဲ့�်ခြပ်ထ��သည်််း အ�ျက််မ်းျ��အ��လွး�ုနှငှ်း်် အ�ျ ို �အစွာ��ည်းးညွှတွ််မ်း ု�ှိ�မ်းည်း်။ 

• ထလိောရာက်လောသာ ပြုပန်လည်ကစုားမနုှှင့် လောလျာ်လော�ကးလောင ွရရှပိိုင်ခွင့်- အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� �ျ ို �  ဝေးဖွဲ့�က််ခြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု်် အလွ�ွသး�ုစွာ�� ခြပ်ုခြ�င်း်� �း�

ဝေး�က်�င်း်� �ိုင်း်လွးသုည်း် လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်တ်ိုင်း်�အတ်ကွ််၊  အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� ဥပ်ဝေး�နှငှ်း််အည်းး ထပ််မ်းးခြဖွဲ့စွာ်ပ်�ွ�မ်း ုမ်း�ှိဝေးစွာ�န်် အ�မ်း�း�ျက််

အ�� အဝေးက်�င်း်အထည်း်ဝေးဖွဲ့�် ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ဝေးပ်�ခြ�င်း်�အပ်ါအ�င်း်၊ ထဝိေး��က််ဝေးသ� ခြပ်န််လွည်း်က်စုွာ��မ်းနုှှင်း်် ဝေးလွျ�်ဝေး�က်�ဝေးင်း ွ��ှပိ်ိုင်း်�ငွ်း်တ်ို� �ှိ�မ်းည်း်။ 

• လ�ူအခငွ့်အလောရးများကို လောလးစားလိုကန်�ရန် လောကာ်ပိုရတိမ်ျား၏ တာဝါန်- အခြပ်ည်းခ်ြပ်ည်းဆ်ိုင်း်�� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� စွားနှနု််�မ်းျ��နှငှ်း်် အည်းး၊ စွား�ပ်�ွ�ဝေး�� 

လွပု််င်းန််�မ်းျ��သည်း် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��ကုိ် ဝေးလွ�စွာ��လွိကု််န်ာ�န်် တ်��န််�ှိငြိပ်း�၊ ထိုသို�တ်��န််�ှိသည်း််အဝေးလွျ�က်် ၎င်း်�တ်ို�၏ လွပု််င်းန််�ဝေးဆ�င်း်�ကွ််
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

မ်းမု်းျ��ဝေး�က်�င်း််  လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��ဝေးပ်် သက််ဝေး��က််လွ�နှိငု်း်ဝေးခြ�အတ်ကွ်် လွးဝုေးလွ�က််သည်း်် အင်း်အ��စွာိုက််ထတု််ခြ�င်း်�နှငှ်း်် �ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က််မ်းမု်းျ��အ�� 

တ်���ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် က်ိုက််ည်းးငြိပ်း� ထဝိေး��က််မ်း�ုှိဝေးသ� ခြပ်န််လွည်း်က်စုွာ��မ်း ုန်ည်း်�လွမ်း်�မ်းျ��ခြဖွဲ့င်း်် က်စုွာ��ဝေးပ်�ခြ�င်း်�၊ စွာသည်း််   ထဝိေး��က််ဝေးသ� တ်ိုင်း်�တ်�မ်းု

မ်းျ��နှှင်း်် လွပု််င်းန််�စွာဥ်မ်းျ��က်ို လွိုက််န်ာက်ျင်း််သး�ု�မ်းည်း်။ 

အဓိိပါါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ 

အလွပု််အက်ိုင်း်ဆိုင်း်�� က်စိွာစ�ပ််တ်ငွ်း် လတွ်လပ်စာွ အသင်းအပင်း ဖွဲ�စည်းပြုခင်း ဆိုသည်း်မ်း�ှ၊ အခြ���အ��မ်းျ��ထက်၊် လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်တ်စွာ်ဦး��ျင်း်�စွားတ်ိုင်း်�၏ 

အက်ျ ို �စွား�ပ်�ွ�မ်းျ��အ�� ခြမ်းှင်း််တ်င်း်�န််နှှင်း် အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��န််အတ်ကွ်် အခြပ်ည်း်ခြပ်ည််းဆိုင်း်�� ဥပ်ဝေး�တ်ငွ်း် ဝေးဖွဲ့�်ခြပ်ထ��သည်း်် ခြပ်ဋ္ဌာ�န််�ထ��သည်း်မ်းျ��မ်းှ

အပ် အခြ���ဝေးသ� �ငွ်း််ခြပ်ု�ျက်် သို�မ်းဟုတု်် က်န်�်သတ််�ျက််မ်းျ�� မ်း�ှိဘာ�  မ်းမိ်းသိို� နှစှွာ်သက််ဝေး��ွခြ�ယူ်�� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�အ�� တ်ည်း်ဝေးထ�င်း်�န်် နှှင်း်် ပ်ါ�င်း်နှိုင်း်

�န်် အ�ွင်း််အဝေး��ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ ၎င်း်�သည်း် ထိုအ�ငွ်း််အဝေး��၏ က်ိုယူ်ပ်ိုင်း်လွပု််ဝေးဆ�င်း်နှိုင်း်သည်း်် အဓိိက်အစွာတိ််အပ်ိုင်း်�ခြဖွဲ့စွာ်ငြိပ်း� အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� ဥပ်ဝေး�ခြဖွဲ့င်း်် 

အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်�ထ��သည်း။် အသင်း်�အဖွဲ့ွ��မ်းျ��အ�� ၎င်း်�တ်ို�၏ ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�တ်ည်းဝ်ေးဆ�က်ပ််းမု်းျ��နှငှ်း်် စွာည်း်�မ်းျဉ််�မ်းျ��က်ို ဝေး��ဆ�ွ�န်၊် ၎င်း်�တ်ို�၏ က်ိုယူစ်ွာ��လွယှူ်

မ်းျ��အ�� လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ဝေး��ွခြ�ယူ်�န််၊ ၎င်း်�တ်ို�၏ အပု််�ျုပ််မ်းနုှှင်း်် လွပု််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��အ�� စွားမ်းးဝေးဆ�င်း်�ကွ််�န််နှှင်း်် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၏ အက်ျ ို �စွား�ပ်�ွ�မ်းျ��

အ�� အက်ျ ို �ခြပ်ု�န်န်ှငှ်း်် အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်��န်အ်တ်ကွ် ်၎င်း်�တ်ို�၏ စွားမ်းးက်နိ််�မ်းျ��အ�� ဝေး��ဆ�ွ�န် ်အ�ငွ်း််�ှိသည်း။် ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က်ခ်ြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု် ်လွက်စ်ွာ��ဝေး�ျ

ခြ�င်း်�တ်ို�က်ို ဝေး�က်�က််�ွး��န်် မ်းလွိုအပ််ဘာ� စွာဝုေးပ်ါင်း်�ည်းှနိှိုင်း်� အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�၊ ဆနှဒထုတ််ဝေးဖွဲ့�်ခြ�င်း်�နှငှ်း်် သပ်တိ််ဝေးမ်း�ှက််ခြ�င်း်�တ်ိ�ု ခြပ်ုလွပု််�ငွ်း််သည်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ 

အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််မ်း ှအက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ထ��ဝေးသ� ရိုးဝုေးထ�င်း််တ်စွာ်� ုခြဖွဲ့စွာ်ပ်ါသည်း်။ 

ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း််သည်း် လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ��နှငှ်း်် အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��အ��  စွာဝုေးပ်ါင်း်�ထတု််ဝေးဖွဲ့�် ဝေးခြပ်�ဆို�ငွ်း််က်ို ��ှိဝေးစွာသည်း်။ စွာဝုေးပ်ါင်း်�က်ျင်း််သး�ုနှိုင်း်ဝေးသ�  သး�

ခြ��အ�ွင်း််အဝေး�� တ်စွာ်�ပ််အဝေးန်ခြဖွဲ့င်း််၊ လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််အဝေးပ််  ပ်ိတ််ပ်င်း်ခြ�င်း်�သည်း် တ်�ါတ်�းတ်ွင်း် စွာုဝေးပ်ါင်း်�ဝေးဆ�င်း်�ွက််မ်းုက်ို 

အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ထ��သည်း်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွစွာဝုေး���ငွ်း််အဝေးပ်် အက်ျ ို �သက််ဝေး��က််မ်း ု�ှိဝေးစွာနှိုင်း်သည်း်။ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း််သည်း်၊ အ�က်မ်း်�မ်းဖွဲ့က််ဝေးသ� 

စွာဝုေး��မ်းမု်းျ��နှှင်း််  သး�သန်�်နှှင်း်် အမ်းျ��ပ်ိုင်း်ဝေးန်��မ်းျ��တ်ငွ်း် အနွ််လွိုင်း်�ဝေးပ်် နှှင်း်် ခြပ်င်း်ပ် န်ည်း်�လွမ်း်�အမ်းျ ို �မ်းျ ို �ခြဖွဲ့င်း်် ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ က်ျင်း််သး�ုခြပ်ုလွပု််သည်း်် ဆနှဒခြပ်ပ်�ွ

မ်းျ��၊ ဆန်�်က်ျင်း်ပ်�ွမ်းျ��၊ အစွာည်း်�အဝေး��မ်းျ��၊ ထိုင်း်��-မ်းထ ဆနှဒဝေးဖွဲ့�်ထတု််မ်းုမ်းျ��၊ သို�မ်းဟုတု်် အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် က်ိုက််ည်းး

သည်း်် အခြ���န်ည်း်�လွမ်း်�မ်းျ��အ��လွး�ုက်ို  အက်�အက်ယွူ်ထ��သည်း်။ 

လတွ်လပ်စာွ ထင်ပြုမင်ယဆူခွင့်၊ ထတု်လောဖာ်လောပြုပာဆိုခွင့်နှှင့် သတင်းအချက်အလက် လတွ်လပ်ခငွ့်တ်ို�သည်း် ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ခြပ်သ�န်် �ည်း်�ယွူ်�ျက််ခြဖွဲ့င်း်် လွူ

မ်းျ�� စွာဝုေး��ခြ�င်း်�တ်ငွ်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် စွာဝုေး���ငွ်း််တ်ို�အတ်ွက်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ်လွိအုပ််သည်း်် အဓိိက်က်ျဝေးသ� အစွာတိ််အပ်ိုင်း်� တ်စွာ်�ု

ခြဖွဲ့စွာသ်ည်း။် လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ ထတု်ဝ်ေးဖွဲ့�ဝ်ေးခြပ်�ဆိုခြ�င်း်�တ်ငွ်း ်န်ယူန််မိ်းတိ်�်�ွခြ���ခြ�င်း်� မ်း�ှိဝေးသ� သတ်င်း်�အ�ျက်အ်လွက်န်ှငှ်း်် အကြုံက်းအဉာ�ဏ် ်အမ်းျ ို �မ်းျ ို �အ�� ��ှဝေးဖွဲ့ွ

�ငွ်း််၊ လွက််�း�ယူ�ူငွ်း််နှငှ်း််  ဝေးပ်�ဝေး��ငွ်း််တ်ို� ပ်ါ�င်း်သည်း်။ အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��တ်ငွ်း် အဖွဲ့�ွ��င်း် တ်စွာ်ဦး��ျင်း်�စွား၏ ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူဆူ�ျက််မ်းျ��အ�� ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆို

�ငွ်း်် အခြပ်င်း်၊ အသင်း်�အဖွဲ့ွ��၏ �ည်း်�ယွူ်�ျက််မ်းျ��နှငှ်း်် လွပု််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��မ်းတှ်စွာ်ဆင်း်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိ�ုွင်း််နှငှ်း်် ထင်း်ခြမ်းင်း်ယူဆူ�ွင်း််တ်ို� �ှိသည်း်။ 

နှိုင်ငံလောရးတငွ် ပါဝါင်ခငွ့်ဆိုသည်း်မ်း�ှ လွတူ်ိုင်း်�အတ်ကွ််  လွထူဆုိုင်း်�� သို�မ်းဟုတု်် နှိုင်း်င်းးဝေး�� က်စိွာစ�ပ််မ်းျ��မ်းျ��တ်ငွ်း် တ်ိုက််ရိုးိုက််ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးစွာ၊ လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ဝေး��ွ

ခြ�ယူထ်��သည်း်် က်ိုယူစ်ွာ��လွယှူမ််းျ��မ်း ှတ်စွာဆ်င်း််ခြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ ပ်ါ�င်းဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ်�်ငွ်း််ခြဖွဲ့စွာသ်ည်း။် ၎င်း်�သည်း ်လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွမ််းျ��နှငှ်း်် အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��အ�� လွပု်ပ််ိုင်း�်ငွ်း််အ�ဏ်� 

ဝေးပ်�အပ််ခြ�င်း်�နှငှ်း်် လွပု််င်းန််��ွင်း်အတ်ငွ်း်� အပ်ါအ�င်း်၊ ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယူ်ထ��ခြ�င်း်�နှငှ်း်် ��ွ ခြ���ဆက််ဆးခြ�င်း်�တ်ို�က်ို ဖွဲ့ယူ်��ှ��ငှ်း်�လွင်း်��န််အတ်ကွ်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ် လွိုအပ််

သည်း်။ 

အလပု်လုပ်ခွင့် တ်ငွ်း် လွတူ်ိုင်း်�အတ်ကွ်် မ်းမိ်းလိွတွ််လွပ််စွာ�ွ ဝေး��ွခြ�ယူ်ထ�ဝေးသ� သို�မ်းဟုတု်် လွက််�းထ��ဝေးသ� အလွပု််အက်ိုင်း်အ��ခြဖွဲ့င်း်် အသက််ဝေးမ်း�ွ�မ်း်�

ဝေး�က်�င်း်� အ�ငွ်း််အလွမ်း်� ��ှိပ်ိုင်း်�ငွ်း််�ှိသည်း်။ ဤအ�ငွ်း််အဝေး��သည်း် တ်စွာ်ဦး��ျင်း်�စွား၏ အ�ငွ်း််အဝေး��သ�မ်းက် စွာဝုေးပ်ါင်း်� အ�ငွ်း််အဝေး��တ်စွာ်�လုွည်း်�ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ 

ဤအ�ွင်း််အဝေး��၏ စွာဝုေးပ်ါင်း်�လွပု််ဝေးဆ�င်း်မ်း ုရိုးဝုေးထ�င်း််တ်ငွ်း် လွတူ်ိုင်း်�အတ်ကွ်် မ်းမိ်းစိွာတိ််ကြီးက်ို က်် ဝေး��ွခြ�ယူ်ထ��သည်း်် အလွပု််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��အပ်ါအ�င်း်၊ 

အသင်း်�အဖွဲ့ွ��မ်းျ�� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�တ်ည်းဝ်ေးထ�င်း�်ငွ်း််နှငှ်း်် အဖွဲ့�ွ��င်းအ်ခြဖွဲ့စွာ ်ပ်ါ�င်း�်ငွ်း််အခြပ်င်း၊် အလွပု်သ်မ်း��သမ်းဂ္ဂိုမု်းျ��၏ လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ လွပု်က််ိုင်းဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ်�်ငွ်း််လွည်း်� 

ပ်ါ�င်း်သည်း်။ အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ငွ်း််၏ အဝေး��ပ်ါသည်း်် အစွာတိ််အပ်ိုင်း်�တ်စွာ်�မု်း�ှ မ်းှတ်ငြိပ်း� သင်း််ဝေးလွျ�်မ်း�ုှိသည်း်် လွပု််င်းန််��ွင်း်အဝေးခြ�အဝေးန်က်ို ��ှိ�ငွ်း််ခြဖွဲ့စွာ်ငြိပ်း� 

၎င်း်�အ�� စွာတ်င်း်အဝေးက်�င်း်အထည်း်ဝေးဖွဲ့�်�န််၊ ထနိ််�သိမ်း်��န််နှငှ်း်် အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��န််အတ်ကွ်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််သည်း် အလွနွ််

ဝေး��ပ်ါသည်း်။ 
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

I. အာဆယီံအဖွဲ�ဝါင် နှိုင်ငံများအတကွ် လမ်းညွှနှ်ချက်

အတည်ပြုပုလက်မတှ် လောရးထိးုပြုခင်း သိ�ုမဟုတု်  လက်ခံကျင့်သံးုပြုခင်း 

• လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် စွာဝုေး���ငွ်း််၊ လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆို�ွင်း််နှငှ်း်် အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ွင်း််၊ နှှင်း်် အ ဝေးခြ��း အလွပု််သမ်း�� 

အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��သ�မ်းက်၊ အခြပ်ည်းခ်ြပ်ည်းဆ်ိုင်း�်� အလွပု်သ်မ်း��ဝေး����အဖွွဲ့��၏ သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက် ်၈၇၊ ၉၈ နှငှ်း်် ၁၉၀ က်�သ်ို�ဝေးသ� အခြ���အလွပု်သ်မ်း�� 

အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ိ ုအ�မ်း�းဝေးပ်�ထ�သည်း််၊ အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� နှိုင်း်င်းးသ��နှငှ်း်် နှိုင်း်င်းးဝေး��ဆိငု်း်�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ�� ပ်ဋိိည်း�ဉ််စွာ��ျုပ််၊   စွား�ပ်ွ��ဝေး��၊ 

လွမူ်းဝုေး��နှငှ်း်် ယူဉ်ဝ်ေးက်ျ�မ်းအု�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��ဆိုင်း�်� နှိုင်းင််းးတ်က်� ပ်ဋိညိ်း�ဉ်စ်ွာ��ျုပ်၊် က်ဝေးလွ�သငူ်းယူအ်�ငွ်း််အဝေး��ဆိုင်း�်� ပ်ဋိညိ်း�ဉ်စ်ွာ��ျုပ်၊် အမ်းျ ို �သမ်းး�

မ်းျ��အဝေးပ်် ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်း ုအမ်းျ ို �မ်းျ ို � ပ်ဝေးပ်ျ�က်ဝ်ေး��ဆိုင်း�်� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််၊  ဝေး��ွဝေးခြပ်�င်း်�လွပု်သ်��အ��လွး�ုနှငှ်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏မ်းသိ��စွာ�ုင်းမ််းျ��၏ 

အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ခြ�င်း်�ဆိငု်း်�� အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� သဝေးဘာ�တ်စူွာ��ျုပ််၊ စွာသည်း် ်သက််ဆိုင်း်�� အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� လွ�ူ

အ�ငွ်း််အဝေး�� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက်မ််းျ��တ်ငွ်း ်ပ်ါ�င်းလ်ွက်မ််းတှ်ဝ်ေး��ထို�ခြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု် ်လွက်�်းက်ျင်း််သးု�ခြ�င်း်�။ ၎င်း်�တ်ို�အ��လွးု�အ�� အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ��

အဝေးပ်် စွာဝုေးပ်ါင်း်�လွမူ်းဝုေး�� တ်��န််ဆိုင်း်�� အ�ဆးယူးလွမ်း်�ညွှနှ််�ျက််မ်းျ��တ်ငွ်း် အသအိမ်းတှ််ခြပ်ု က်ို�က်��ထ��ငြိပ်း�ခြဖွဲ့စွာ်က်�၊ အ�ဆးယူးဆိုင်း်�� ထပိ််သး� 

အလွပု််သမ်း��အ���ှိ အစွာည်း်�အဝေး��မ်းျ��နှှင်း််  ဝေး��ွဝေးခြပ်�င်း်�လွပု််သ�� အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� ခြမ်းှင်း််တ်င်း်ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ခြ�င်း်�ဆိငု်း်�� အ�ဆး

ယူး သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််တ်ို� တ်ွင်း်လွည်း်� သဝေးဘာ�တ်လူွက််�းထ��ငြိပ်း�ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ 

ဥပလောဒါတငွ် ထည့်သငွ်း၍ လက်လောတ�ွကျင့်သံးုပြုခင်း 

လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််

• ဥပ်ဝေး�နှှင်း်် လွုပ််ထး�ုလွုပ််န်ည်း်�မ်းျ��တ်ွင်း် ��ွခြ���ဆက််ဆးမ်းု က်င်း်��ှင်း်�ဝေး��  မ်းူ�ါ�နှှင်း်် အည်းး လွူတ်ိုင်း်�သည်း် အလွုပ််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ�� အပ်ါအ�င်း်၊ 

အသင်း်�အဖွဲ့ွ��မ်းျ�� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် ပ်ါ�င်း်�ွင်း််တ်ို� �ှိဝေးစွာ�မ်းည်း်။ အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��သည်း် ၎င်း်�တ်ို�၏ �ည်း်�ွယူ်�ျက််မ်းျ��နှှင်း််  လွုပ််ဝေးဆ�င်း်�ျက််မ်းျ��က်ို 

လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ဝေး��ွခြ�ယူ်သတ််မ်းတှ််�ငွ်း််�ှိငြိပ်း� လွူထဆုိုင်း်��နှငှ်း်် နှိုင်း်င်းးဝေး�� က်စိွာစ�ပ််မ်းျ��တ်ငွ်း် တ်န််�တ်ညူ်းးမ်းှ ပ်ါ�င်း်�ငွ်း်် �ှိသည်း်။ 

• အပု်�်ျုပ်ဝ်ေး��အ� လွိုအပ်�်ျက်အ်တ်ကွ် ်အသဝိေးပ်��န် ်သို�မ်းဟုတု် ်မ်းတှ်ပ််းတု်င်း�်န်လ်ွိုအပ်ပ််ါက်၊ အလွပု်သ်မ်း�� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��နှငှ်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏ လွပု်င််းန််�

စွာဥ်မ်းျ��အတ်ကွ်် ရိုးို��ငှ်း်�ဝေးသ�၊ မ်းှတ်ဝေးသ�၊ ပ်ငွ်း််လွင်း်�ခြမ်းင်း်သ�ဝေးသ�၊ လွက််လွက််မ်းးှနှိုင်း်ငြိပ်း� ခြမ်းန််ဆန််ဝေးသ� လွပု််ထးလုွပု််န်ည်း်�မ်းျ��နှငှ်း်် လွပု််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ�� 

သတ််မ်းတှ််ဝေးပ်��မ်းည်း်။ ထိုသို�ဝေးသ� လွပု််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��အ�� အထ�ူတ်စွာ်လွည်း် သို�မ်းဟုတု်် သသိ�စွာ�ွ အဟုန်�်အတ်�� ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးစွာမ်းည်း်် မ်းလွိုအပ််ဘာ� အ�က််

ဝေးတ်ွ�ဝေးစွာနှိုင်း်သည်း်် ဝေးင်းွဝေး�က်�ဆိုင်း်��နှငှ်း်် စွားမ်းး�န်�်�ွ�မ်းု ဆိုင်း်�� လွိုအပ််�ျက််မ်းျ��က်�်သို�ဝေးသ� မ်းျ��ခြပ်�� လွွန််က်�သည်း်် လွိုအပ််�ျက််မ်းျ��က်ို ဖွဲ့ယူ်��ှ��

မ်းည်း်။ 

• ဥပ်ဝေး�နှှင်း်် လွပု််ထး�ုလွပု််န်ည်း်�မ်းျ��တ်ငွ်း် ILO အကြုံက်းခြပ်ု�ျက်် ၂၀၄ နှှင်း််အည်းး၊ အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၏ အဝေး��ကြီးက်း�သည်း်် အလွတွ််သဝေးဘာ�မ်း ှတ်����င်း် 

စွား�ပ်ွ��ဝေး�� စွာန်စွာ်သိ�ု က်ူ�ဝေးခြပ်�င်း်�ဝေး��အတ်ကွ်် ဦး�စွာ��ဝေးပ်��မ်းည်း်။ 

• အမိ်း်ဝေးဖွဲ့�် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ စွာိုက််ပ်ျ ို �ဝေး�� အလွပု််သမ်း��မ်းျ�� နှှင်း်် ဝေး��ွဝေးခြပ်�င်း်� လွပု််သ��မ်းျ��အပ်ါအ�င်း်၊ အမ်းျ ို �သမ်းး� မ်းျ��စွာ ုပ်ါ�င်း်သည်း်် အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��

အ�� လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််မ်း ှပ်တိ််ပ်င်း်သည်း်် အလွပု််သမ်း��ဥပ် ဝေး�ပ်ါ သသိ�ထင်း်��ှ�သည်း်် ခြွ�ငွ်း်��ျက််မ်းျ��က်ိ ုဖွဲ့ယူ်��ှ��မ်းည်း်။ 

• �စွာဂ်္ဂိုျစွာတ််ယူလ်ွပု်င််းန််�မ်းျ��တ်ငွ်း် လွပု်က််ိုင်းဝ်ေးန်�က်သည်း်် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��သည်း ်ရိုးပု်ပ််ိုင်း်�ဆိုင်း�်� လွပု်င််းန််�မ်းျ�� လွပု်က််ိုင်းဝ်ေးန်�က်သည်း်် အလွပု််သမ်း��

မ်းျ��က်�သ်ို�ပ်င်း် တ်ညူ်းးသည်း်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��က်ိ ု�းစွာ���ငွ်း်် �ှိ�မ်းည်း်။ ဤက်စိွာစ�ပ််အတ်ကွ်် 

နှိုင်း်င်းးဥပ်ဝေး�မ်းျ��တ်ငွ်း် ��ွခြ���သတ််မ်းတှ််ထ��ခြ�င်း်� မ်းခြပ်ုလွပု််သင်း််ပ်ါ။ 

• ဥပ်ဝေး�တ်ငွ်း် ခြပ်ဋ္ဌာ�န််�ထ��သည်း် ်အ�ျက််မ်းျ��နှှင်း်် အမ်းျ ို �သ�� လွးခုြုံ�းုဝေး�� သို�မ်းဟုတု်် လွထူ၏ု ငြိင်းမိ်း်�ပ််ပ်ခိြပ်��ဝေး��၊ လွထူ ုက်ျန််�မ်း�ဝေး��၊ က်ျင်း််�တ််မ်းျ�� 

သို�မ်းဟုုတ်် အခြ���သူမ်းျ��၏ အ�ွင်း််အဝေး��နှှင်း်် လွွတ််လွပ််မ်းုက်ို က်�က်ွယူ်�န််အတ်ွက်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ်လွိုအပ််ငြိပ်း� အ�ျ ို �မ်းှတ်သည်း်် က်ိစွာစ�ပ််မ်းျ��မ်းှအပ်၊ 

လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််က်ို  ပ်တိ််ပ်င်း်တ်��ခြမ်းစွာ်မ်းမု်းျ�� မ်း�ှဝိေးစွာ�ပ်ါ။ 

• လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် စွာုဝေး���ွင်း််တ်ို�က်ို က်ျင်း််သး�ု��တ်ွင်း် လွးုခြုံ�းုစွာိတ််�ျ�ငြိပ်း� သင်း် ဝေးလွျ�်မ်းု�ှိသည်း်် ပ်တ််�န််�က်ျင်း်တ်စွာ်�ုက်ို 

ဖွဲ့န််တ်း��န််အတ်ကွ်် က်ျ��/မ်း အဝေးခြ�ခြပ်ုနှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အ�က်မ်း်�ဖွဲ့က်မ််းမု်းျ��၊ လွငိ်းပ််ိုင်း်�ဆိုင်း�်�နှငှ်း်် က်ဝေးလွ�သငူ်းယူ် ဝေး�ါင်း်�ပ်းခုြဖွဲ့တ်မ််းမု်းျ��အတ်ကွ်သ်� 

က်န်�်သတ််ထ��ခြ�င်း်�မ်းဟုတု််ဝေးသ�်လွည်း်� ၎င်း်�တ်ို�ပ်ါ�င်း်သည်း်် ဝေး�ါင်း်�ပ်းခုြဖွဲ့တ််မ်းမု်းျ�� ၊ နှှင်း်် အလွပု််င်းန််��ွင်း်အတ်ငွ်း်� ထပိ်ါ�ဝေးနှာှင်း််ယူကှ််မ်းမု်းျ��က်ို ဥပ်ဝေး�

နှငှ်း်် လွပု််ထး�ုလွပု််န်ည်း်�တ်ို�တ်ွင်း် တ်��ခြမ်းစွာ်ပ်တိ််ပ်င်း်ထ���မ်းည်း်။ 

• ဥပ်ဝေး�နှှင်း်် လွုပ််ထး�ုလွုပ််န်ည်း်�တ်ို�တ်ွင်း် အထ�ူစွား�ပ်�ွ�ဝေး��ဇုန််�မ်းျ��နှှင်း်် နှိုင်း်င်းးခြ����င်း်�နှးှ�ခြမ်းှုပ််နှးှမ်းုနှှင်း်် က်ုန််သွယူ်ဝေး��တ်ို�ခြမ်းှင်း််�န်် တ်ည်း်ဝေးဆ�က််ထ��

သည်း်် အထူ�သတ််မ်းတှ််�ျက်် ဧ�ယိူ�မ်းျ��တ်ငွ်း်  လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််မ်းျ��အ�� အသအိမ်းတှ််ခြပ်ု လွက််�းဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�

မ်းည်း်။ 

• အထ�ူစွား�ပ်�ွ�ဝေး��ဇနု််မ်းျ��နှငှ်း်် ထိုဇနု်မ််းျ��တ်ငွ်း ်လွ�ဝေး��က်လ်ွပု်က််ိုင်းမ််းည်း်် အခြပ်ည်းခ်ြပ်ည်းဆ်ိုင်း�်� ဝေးဆ�င်း�်ကွ်သ်မူ်းျ��နှငှ်း်် ခြပ်ုလွပု်ထ်��ဝေးသ� စွား�ပ်�ွ�ဝေး��

ဆိုင်း်�� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််မ်းျ��တ်ငွ်း် ဘာက််လွိုက််မ်းမု်း�ှိဝေးသ� မ်းှတ်သည်း်် စွာစွာ်ဝေးဆ�ဝေးဆ�င်း်�ကွ််မ်းမု်းျ�� နှှင်း်် အခြ���ဝေးသ� ဝေးစွာ�င်း််�က်ည်း််ဝေးလွလ်ွ�ဝေး�� 

ယူနှတ���မ်းျ��အဝေးပ်် အဟုန်�်အတ်��မ်းျ��နှငှ်း်် မ်းလွိုလွ��အပ်ဝ်ေးသ� �င်းဝ်ေး��က်စ်ွာကွ်ဖ်ွဲ့က်မ််းမု်းျ�� မ်း�ှိဝေး�က်�င်း်� နှငှ်း်် လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�

�ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ��� ဆက််စွာပ််အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� အသအိမ်းတှ််ခြပ်ုငြိပ်း� အ�မ်း�း�ျက််�ှိဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 



6

မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

လွတွ််လွပ််စွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း်် 

• ဤအ�ငွ်း််အဝေး��အ�� က်ျင်း််သး�ုမ်းသုည်း် အ�ဏ်�ပ်ိုင်း်မ်းျ��၏ ကြီးက်ို တ်င်း်�ငွ်း််ခြပ်ု�ျက််က်ို �ယူ�ူန်် မ်းလွိုအပ််ဝေးစွာ�ဘာ�၊ အန်ည်း်�ဆး�ု ကြီးက်ို တ်င်း် အသိဝေးပ်��န်် 

လွိုအပ််မ်း ု�ှိ��်ပ်ါက် စွာဝုေး��မ်းကု်ို အဆင်း်ဝေးခြပ်ဝေး�ျ�ဝေးမ်း�ွစွာ�ွ လွပု််ဝေးဆ�င်း်နှိုင်း်�န််အတ်ကွ်် အ�ဏ်�ပ်ိုင်း်မ်းျ��အဝေးန်ခြဖွဲ့င်း်် လွထူလုွးခုြုံ�းုဝေး��နှငှ်း်် ငြိင်းမိ်း်�ပ််ပ်ခိြပ်��

ဝေး��နှငှ်း်် အခြ���လွမူ်းျ��၏ အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��နှငှ်း်် လွတွ်လ်ွပ်မ််းတု်ို�အ�� အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်��န် ် ခြပ်င်းဆ်င်းဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ်ခ်ြ�င်း်�သ� ခြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ�မ်းည်း။် ကြီးက်ို တ်င်း် 

�ငွ်း််ခြပ်ု�ျက်် ဝေးတ်�င်း်��းခြ�င်း်� လွိုအပ််�ျက််အ�� အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� ဥပ်ဝေး�မ်းျ��တ်ငွ်း် �ငွ်း််ခြပ်ုထ��ခြ�င်း်� မ်း�ှိဘာ� ခြပ်ည်း်တ်ငွ်း်�ဥပ်ဝေး�တ်ငွ်း်လွည်း်� လွိုအပ််

ခြ�င်း်� မ်း�ှဝိေးစွာ�။ 

• ည်းအ�ျနိ််နှှင်း်် တ်ည်း်ဝေးန်��တ်��ခြမ်းစွာ်�ျက််မ်းျ��က်ိ ုဝေး��ှင်း်�က်ဉ််ငြိပ်း� အခြ��� အဝေးနှာှင်း််အယူကှ််ခြဖွဲ့စွာ်မ်း ုပ်ိုန်ည်း်�ဝေးသ� က်န်�်သတ််�ျက််မ်းျ�� ခြဖွဲ့စွာ်နှိုင်း်ဝေးခြ�မ်းျ��

က်ို ပ်းပ််ို�ဝေးပ်�ပ်ါ။ တ်��ခြမ်းစွာပ််တိ်ပ််င်းခ်ြ�င်း်�သည်း ် ဝေးန်ာက်ဆ်း�ု ဝေး��ွခြ�ယူစ်ွာ�� န်ည်း်�လွမ်း်�ခြဖွဲ့စွာသ်င်း််ငြိပ်း� အမ်းျ��ခြပ်ည်းသ် ူအဝေးနှာှင်း််အယူကှ်ခ်ြဖွဲ့စွာမ််းည်းက််ို စွာို��မိ်း်

ဝေးသ�ဝေး�က်�င်း်် ရိုးတု််သမိ်း်��န်် ဝေးတ်�င်း်�ဆိုခြ�င်း်� မ်းခြပ်ုသင်း််ပ်ါ။

• စွာဝုေး��မ်းမု်းျ��အ�� အ�မ်း� ်က်ျင်း်�ပ်�ငွ်း််ဝေးပ်�ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 

• ကြီးက်ို တ်င်းစ်ွားစွာဉ်ထ်��သည်း ်ခြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ မ်းစွားစွာဉ်ထ်��သည်း ်ခြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ၊ စွားစွာဉ်ဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ်သ်မူ်းျ��သည်း ်လွက်�်ှိခြဖွဲ့စွာစ်ွာဉ်မ််းျ��အဝေးပ်် တ်ိုက်ရ်ိုးိုက် ်တ်း�ုခြပ်န်ဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ််

ခြ�င်း်� ခြဖွဲ့စွာ�်က်သည်း််အတ်ကွ်၊် ကြီးက်ို တ်င်းအ်သဝိေးပ်�မ်း ုလွိုအပ်�်ျက်မ််းျ��က်ို လွိုက်န််ာနှိုင်းခ်ြ�င်း်� မ်း�ှိဝေးသ�အ�ါမ်းျ��တ်ငွ်း၊် ဝေးစွာ ်ဝေးဆ�မ််းဝုေး�က်�င်း် ်အလွိုအဝေးလွျ�က််

ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးပ််လွ�ဝေးသ� စွာဝုေး���ငွ်း််က်ို �ငွ်း််ခြပ်ု�မ်းည်း်။ 

• ကြီးက်ို တ်င်းအ်သဝိေးပ်�မ်း ုလွပု်ထ်း�ုမ်းျ��က်ို လွိုက်န််ာသည်းခ်ြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ၊ မ်းလွိုက်န််ာသည်းခ်ြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ၊ အသဝိေးပ်�အဝေး�က်�င်း်��က်���န် ်သို�မ်းဟုတု် ်အလွ��တ် ူအပု်�်ျုပ််

ဝေး��ဆိုင်း်�� လွိုအပ််�ျက််မ်းျ��က်ို လွိုက််န်ာ�န်် ပ်ျက််က်ကွ််ရိုးးမု်းှခြဖွဲ့င်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး��မ်းမု်းျ��အ�� အလွနွ််အက်ံး အင်း်အ��သး�ု ဖွဲ့ျက််သမိ်း်�ခြ�င်း်� နှှင်း်် 

ခြပ်င်း်�ထန််သည်း်် �ဏ််ဝေးင်းမွ်းျ�� သို�မ်းဟုတု်် ဝေးထ�င်း်�ဏ််�ျမ်းတှ််နှိုင်း်သည်း်် တ်���မ်းမ်း ုသို�မ်းဟုတု်် ��ဇ�တ််မ်းဆုိုင်း်�� �ဏ််�တ််အဝေး��ယူခူြ�င်း်�မ်းျ�� မ်း

ခြပ်ုလွပု််ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 

• စွားစွာဉ််က်ျင်း်�ပ်သမူ်းျ��သည်း် အခြ���သူမ်းျ��ဝေး�က်�င်း်် သး�ခြ���ခြဖွဲ့စွာ်ပ်�ွ�သည်း်် ဥပ်ဝေး�မ်း� ်လွပု််�ပ််မ်းျ��အတ်ကွ်် တ်��န််ယူူ တ်��န််ယူ�ူးမ်း�ုခြ�င်း်�  မ်း�ှိဝေးစွာ

�န််နှှင်း်် လွထူငုြိင်းမိ်း်�ပ််ပ်ခိြပ်��မ်း ုထနိ််�သိမ်း်��န််အတ်ွက်် တ်��န််�း�န််မ်းလွိုအပ််ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ အ�ျ ို �ဝေးသ� ခြွ�ငွ်း်��ျက်် အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ��

တ်ငွ်း်၊ သက််ဝေးသအဝေးထ�က််အထ��မ်းျ��အ� စွားစွာဉ််က်ျင်း်�ပ်သမူ်းျ��သည်း် အခြ���သမူ်းျ��၏ လွးခုြုံ�းုဝေး��အဝေးပ်် ခြပ်င်း်�ထန််စွာ�ွ ထ�ိိုက််ဝေးစွာမ်း ုခြဖွဲ့စွာ်ပ်�ွ�မ်းည်း်

က်ို သ�ိှိငြိပ်း�ခြဖွဲ့စွာ်သည်း် သို�မ်းဟုတု်် ကြီးက်ို တ်င်း်သ�ိှိနှိုင်း်ငြိပ်း� ကြီးက်ို တ်င်း်က်�က်ယွူ်နှိုင်း်သည်း်် အက်ျ ို �အဝေး�က်�င်း်� လွးဝုေးလွ�က််မ်း�ုှိသည်း်က်ို ဝေးဖွဲ့�်ခြပ်ဝေးန်ပ်ါက်၊ 

စွားစွာဉ််ဝေးဆ�င်း်�ကွ််သမူ်းျ��သည်း် တ်��န််�း�မ်းည်း်ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ 

• အင်း်တ်�န်က််နှငှ်း်် တ်ယူ်လွးဖွဲ့နု််�ဆက််သွယူ်ဝေး�� ��ှိနှိုင်း်မ်းအု�� အ�ျနိ််တ်ိုင်း်� ဆက််လွက််ထနိ််�သိမ်း်�ထ���န််နှှင်း်် လွမူ်းု မ်းး�းယူ�အပ်ါအ�င်း် သတ်င်း်�

ဆက််သွယူ်ဝေး�� န်ည်း်�ပ်ည်း�မ်းျ��အ�� ပ်တိ််ပ်င်း်ခြ�င်း်�၊ ဟုန်�်တ်��ခြ�င်း်� သိ�ုမ်းဟုတု်် �င်း်ဝေး��က််စွာကွ််ဖွဲ့က််ခြ�င်း်� မ်း�ှဝိေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ� ဝေးစွာ�မ်းည်း်။

• ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး��မ်းတု်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�က်သမူ်းျ��အ��၊  “င်း�ှ��မ်း်�ထ��သည်း်် �န််စွာပ်ျ ို �သမူ်းျ��” နှငှ်း်် တ်န််ခြပ်န်် ဆနှဒခြပ်သမူ်းျ��၊ -တ်�ါတ်�း ထိုသို�လွပု််ဝေးဆ�င်း်

သမူ်းျ��သည်း် အစွာို���န််ထမ်း်� ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးန်သည်််း အ�ျနိ််မ်းျ��အပ်ါအ�င်း်- ထိုသို�ဝေးသ� စွာဝုေး��မ်းကု်ို အဝေးနှာှင်း််အယူကှ််ဝေးပ်��န်် သို�မ်းဟုတု်် လွစူွာကု်�ွဝေးစွာ�န်် 

�ည်း်�ယွူ်သည်း်် အခြ���လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ��နှငှ်း်် အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��မ်း ှအက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��မ်းည်း်။ 

• ဝေးယူဘာယုူျအ��ခြဖွဲ့င်း်် လွထုစုွာဝုေး��မ်းမု်းျ��တ်ငွ်း် နှိုင်း်င်းးဝေးတ်�် နှှင်း်် အခြ��� ပ်ဂု္ဂိုုလိွက် လွးခုြုံ�းုဝေး���န််ထမ်း်�မ်းျ��၏ အင်း်အ�� အသးု�ခြပ်ုမ်းကု်ို ပ်တိ််ပ်င်း်တ်��ခြမ်းစွာ်

�မ်းည်း။် လွးခုြုံ�းုဝေး�� အဝေး�က်�င်း်��င်း်�မ်းျ��ဝေး�က်�င်း်် အင်းအ်��အသး�ုခြပ်ု�န် ်လွိုအပ်သ်ည်း်် ခြွ�ငွ်း်��ျက်ဝ်ေးန်��မ်းျ��တ်ငွ်း၊် ၎င်း်�သည်း ်မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာလ်ွိုအပ်င်ြိပ်း� အ�ျ ို �

မ်းှတ်မ်း ု�ှိ�မ်းည်း်ခြဖွဲ့စွာ်ငြိပ်း� ဝေးန်ာက််ဆး�ုဝေး��ွခြ�ယ်ူစွာ��သ� ခြဖွဲ့စွာ်သင်း််သည်း်။ အခြ���သမူ်းျ��၏ အသက််အနှတ��ယူ်က်ို က်�က်ယွူ်�န်် ဝေး��ှင်း်လွ�ွမ်း�သည်း်် 

အ�ျနိ််မ်းျ��မ်းအှပ်၊ ဝေးသဝေးစွာဝေးလွ�က််သည်း်် အင်း်အ��အသး�ုခြပ်ုမ်းသုည်း် မ်းည်း်သည်း််အ�ါမ်းှ တ်���မ်း�င်း်ဝေးပ်။ 

လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆို�ငွ်း််နှငှ်း်် သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် လွတွ််လွပ််�ငွ်း်် 

• အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�မ်း ုသို�မ်းဟုတု် ်စွာဝုေး��မ်း ုက်စိွာစ�ပ်မ််းျ��တ်ငွ်း ်က်ျင်း််သး�ုသည်း်် လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ ထတု်ဝ်ေးဖွဲ့� ်ဝေးခြပ်�ဆို�ငွ်း််အ�� ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် လွပု်ထ်း�ုလွပု်န််ည်း်�

တ်ို�ခြဖွဲ့င်း်် ဝေးလွ�စွာ��လွိုက်န််ာ၍ အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်��မ်းည်း။် ၎င်း်�တ်ငွ်း၊် လွထူကု်စိွာစ�ပ်မ််းျ��၊ လွထူအုက်ျ ို �စွား�ပ်�ွ�မ်းျ��နှငှ်း်် အစွာို��သို�မ်းဟုတု် ်အစွာို�� အ���ှိ

မ်းျ��အ�� ဝေး�ဖွဲ့န်် �ျက််မ်းျ��အ�� အနွ််လွိုင်း်�နှှင်း်် ခြပ်င်း်ပ်တ်ိ�ုတ်ငွ်း် ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိမု်းမု်းျ�� ပ်ါ�င်း်ငြိပ်း�၊ ၎င်း်�တ်ိ�ု�ျည်း်� က်န်�်သတ််ထ��ခြ�င်း်�မ်းဟုတု််ဝေးပ်။ 

• လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိ�ုငွ်း််အ�� က်န််�သတ််ပ်ိတ််ပ်င်း်ခြ�င်း်�သည်း် တ်����င်း်မ်း၊ု တ်���ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် က်ိုက််ည်းးမ်း၊ု အမ်းနှ််တ်က်ယူ် လွိုအပ််မ်းနုှှင်း်် 

အ�ျ ို �မ်းှတ်မ်းု စွာသည်း်် အဝေးခြ��းမ်းူမ်းျ��အပ်ါအ�င်း်၊ အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိုင်း်�� ဥပ်ဝေး�မ်းျ��နှှင်း်် စွားနှုန််�မ်းျ��နှှင်း်် တ်င်း်�က်ျပ််စွာ�ွ က်ိုက််ည်းးမ်းု �ှိ�မ်းည်း်။ ��ွခြ���

ဆက််ဆးမ်း၊ု �န််ခြပ်ုခြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု်် အ�က်မ််း�ဖွဲ့က််ခြ�င်း်� စွာသည်း်တ်ို�က်ို အဆက််မ်းခြပ်တ်် လွး�ုဝေးဆ�်သည်း်် အမ်းနု််�တ်��� ခြပ်န်�်ပ်�ွ�ဝေးစွာဝေးသ� ထတု််ဝေးဖွဲ့�် 

ဝေးခြပ်�ဆိုမ်း ုသို�မ်းဟုတု်် ဝေးဟု�ဝေးခြပ်�မ်းမု်းျ��အ�� ပ်တိ််ပ်င်း်တ်��ခြမ်းစွာ်�ငွ်း််�ှိသည်း်။ 

• အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��နှငှ်း်် လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွမ််းျ��၏ အနွ်လ်ွိုင်း်�ဝေးပ််တ်ငွ်း ်ဝေးခြပ်�ဆိုဝေး��သ���ျက်မ််းျ��အ��၊ ထိုသမူ်းျ��၏ ဝေး�ဖွဲ့န်�်န် ်သို�မ်းဟုတု် ်အလွ��တ် ူမ်းတှ်�်ျက််

ဝေးပ်��န်် အ�ွင်း််အဝေး��အ�� က်ျင်း််သး�ုမ်းအုဝေးပ််  အဝေးနှာှင်း််အယူကှ််ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးစွာ�န်် အခြမ်းင်း်ခြဖွဲ့င်််း လွက််တ်း�ုခြပ်န််�န််၊  ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က််�န်် သို�မ်းဟုတု်် ထ�ိိုက််ဝေးစွာ

�န်် �ည်း်�ွယူ်�ျက််ခြဖွဲ့င်း်် တ်���စွာ�ွဆိုခြ�င်း်� နှှင်း်် တ်���ဝေး�� လွုပ််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��ခြဖွဲ့င်း်် ငြိ�ိမ်း်�ဝေးခြ��က််မ်းုမ်းျ�� အပ်ါ�င်း်၊ စွား�ပ်�ွ�ဝေး��လွုပ််င်းန််�မ်းျ��၏ မ်းတ်���

ဖွဲ့နိှှိပ််ခြ�င်း်�မ်းျ��မ်း ှအက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��မ်းည်း်။ 

• လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် ငြိင်းမိ်း်�ခြ�မ်း်�စွာ�ွစွာဝုေး���ငွ်း််၊ နှငှ်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး�� လွတွ််လွပ််�ငွ်း််၊ နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�ငွ်း််နှငှ်း်် အလွပု််လွပု််ပ်ိုင်း်�ငွ်း််

တ်ို�အ�� က်ျင်း််သး�ု�န််�ည်း်�ယွူ်�ျက််ခြဖွဲ့င်း်် သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက််မ်းျ�� ခြဖွဲ့န််ဝေး�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် �ယူခူြ�င်း်�တ်ို�က်ို ပ်တိ််ပ်င်း်တ်��ဆး�မ်းမု်း ှဝေး��ှင်း်�က်ဉ််�မ်းည်း်။ 
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�ငွ်း်် 

• ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်း ုက်င်း်��ငှ်း်�ဝေး�� အဝေးခြ��းခြဖွဲ့င်း််  နှိုင်းင််းးသ��ဝေး����၊ လွထူအုဝေး�� နှငှ်း်် နှိုင်းင််းးဝေး�� က်စိွာစ�ပ်မ််းျ�� လွပု်ဝ်ေးဆ�င်း�်န်အ်တ်ကွ် ်ပ်ါ�င်းဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ််

�ငွ်း််က်ို က်ျင်း််သး�ု��တ်ငွ်း် အဆင်း်ဝေးခြပ်ဝေး�ျ�ဝေးမ်း�ွဝေးစွာ�န််အတ်ကွ်် လွးခုြုံ�းုသင်း််ဝေးလွျ�်ဝေးသ� ပ်တ််�န််�က်ျင်း်တ်စွာ်� ုဖွဲ့န််တ်း�ထနိ််�သိမ်း်�ဝေးပ်��မ်းည်း်။ 

• လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��နှငှ်း်် အဝေးခြ��းလွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း််မ်းျ��အ�� ခြမ်းငှ်း််တ်င်းခ်ြ�င်း်�၊ အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အသအိမ်းတှ်ခ်ြပ်ုခြ�င်း်�တ်ို�က်ို ဟုန်�တ််�� �က်န်��်က်�

ဝေးစွာသည်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏လွပု််င်းန််��ငွ်း်် ရိုးဝုေးထ�င်း််အသး�သး�အတ်ကွ််  လွပု််င်းန််�ဝေးဆ�င်း်တ်�မ်းျ�� ပ်ိုမ်းိုဝေးက်�င်း်�မ်းနွ််ဝေးစွာ�န််နှငှ်း်် အ�ရိုးးစုွာိုက််မ်း ု��ှိဝေးစွာ�န််အတ်ကွ်် 

လွထူဝုေး����က်စိွာစ ဝေး�ဖွဲ့န််မ်းုမ်းျ��နှှင်း်် အဆိုခြပ်ုတ်င်း်ခြပ်�ျက််မ်းျ��က်ို  အစွာို��အဖွဲ့�ွအစွာည်း်�မ်းျ��နှှင်း်် ဝေးအဂ္ဂိုျင်း်စွားမ်းျ��နှှင်း်် သက််ဆိုင်း်�� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��

ထးသို� တ်င်း်ခြပ်�န််အတ်ကွ်် လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ��နှငှ်း်် အစွာအုဖွဲ့�ွ�ဆိုင်း်�� အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� �ှဝိေးစွာ�မ်းည်း်။

• အလွုပ််အက်ိုင်း်��ှိဝေး�� မ်းဟု�ဗျူျ�ဟု�မ်းျ��က်�်သို�ဝေးသ� သမ်း�သမ်းတ််က်ျဝေးသ�၊ တ်���မ်းှတ်ငြိပ်း� သ�တ်ူည်းးမ်းှ�ှိသည်း်် အလွုပ််အက်ိုင်း် ခြမ်းှင်း််တ်င်း်ဝေး�� 

မ်းဟု�ဗျူျ�ဟု�မ်းျ��အတ်ကွ် ်ဦး�စွာ��ဝေးပ်�မ်းျ�� သတ်မ််းတှ်ခ်ြ�င်း်�၊ ဆးု�ခြဖွဲ့တ်�်ျက်�်ျခြ�င်း်�၊ စွားမ်းးက်နိ််�ဝေး��ဆ�ွခြ�င်း်�၊ အဝေးက်�င်းအ်ထည်းဝ်ေးဖွဲ့�ခ်ြ�င်း်�နှငှ်း်် အက်�ခြဖွဲ့တ််

ခြ�င်း်�မ်းျ��တ်ွင်း် အလွုပ််သမ်း��မ်းျ��၏ အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို က်�က်ွယူ် ခြမှ်းင်း််တ်င်း်�န်် ဝေးဆ�င်း်�ွက််ဝေးန်�က်သည်း်် အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��နှှင်း်် အလွုပ််သမ်း�� 

သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��က်ို ပ်ါ�င်း်ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 

• တ်န််�တ်ညူ်းးမ်းှ ပ်ါ�င်း်�ငွ်း််၏ အဟုန်�်အတ်��မ်းျ��က်ို ဖွဲ့ယူ်��ှ��န််နှငှ်း််   အဝေးခြ�အဝေးန်အ�ပ််�ပ််မ်း ှအလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ အထ�ူသခြဖွဲ့င်း်် ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယူ်�းအပု််စွာု

မ်းျ�� နှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် က်ိုယူ်စွာ��ခြပ်ုပ်ါ�င်း်သ ူမ်း�ှိသည်း်် အုပ််စွာမု်းျ��သည်း် အလွပု််သမ်း��သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��အပ်ါ�င်း်၊ ၎င်း်�တ်ို�၏ အက်ျ ို �ဝေးက်ျ�ဇ�ူမ်းျ��အ�� က်�

က်ယွူခ်ြမ်းငှ်း််တ်င်းဝ်ေးပ်�မ်းည်း်် အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��တ်ငွ်း ်ထဝိေး��က်စ်ွာ�ွ ပ်ါ�င်းန်ှိုင်း�်က်�န်အ်တ်ကွ် ်ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် လွပု်ထ်း�ုလွပု်န််ည်း်�မ်းျ��တ်ငွ်း ်လွိုအပ်သ်ည်း်် တ်ိုင်း်�တ်�

�ျက််မ်းျ�� ခြပ်ုလွပု််ပ်ါ။  

• ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်း ုအယူအူဆမ်းျ��နှငှ်း်် အဝေးလွအ်ထ�မ်းျ�� ပ်ဝေးပ်ျ�က်ဝ်ေးစွာ�န်အ်တ်ကွ် ်လွထူပု်ည်း�ဝေးပ်� အစွားအစွာဉ်မ််းျ��နှငှ်း်် စွားမ်းးက်နိ််�မ်းျ�� တ်ည်းဝ်ေးဆ�က််

ခြ�င်း်� နှှင်း်် အဝေးက်�င်း်အထည်း်ဝေးဖွဲ့�် ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ခြ�င်း်�တ်ိ�ုမ်းတှ်စွာ်ဆင်း််၊ အ�ွင်း််အဝေး�� ပ်ိုင်း်�ငှ်း်မ်းျ��၊ အထူ�သခြဖွဲ့င်း်် ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယူ်�းအပု််စွာမု်းျ�� နှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် 

က်ိုယူ်စွာ��ခြပ်ုပ်ါ�င်း်မ်း ုမ်း�ှိသည်း်် အပု််စွာမု်းျ��အ��  မ်းျ��ခြပ်ည်း်သ ူဝေး���� က်စိွာစ�ပ််မ်းျ��တ်ငွ်း် အဓိိပ်ါါယူ်�ှိစွာ�ွနှငှ်း်် ထဝိေး��က််စွာ�ွ ပ်ါ�င်း်နှိုင်း်�န်် လွပု််ဝေးဆ�င်း်

�ငွ်း်် ဝေးပ်��မ်းည်း်။ 

အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ငွ်း်် 

• အထ�ူသခြဖွဲ့င်း်် လွးခုြုံ�းုသည်း်် လွပု််င်းန််��ွင်း် က်�သ်ို�ဝေးသ� မ်းှတ်ငြိပ်း� သင်း်ဝ်ေးလွျ�်ဝေးလွျ�က််ပ်တ််သည်း်် လွပု််င်းန််��ွင်း်အဝေးခြ�အဝေးန် ��ှိပ်ိုင်း်�ငွ်း်် ၊ အလွပု််သမ်း�� 

သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ�� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် အလွုပ််အက်ိုင်း်အ�� လွွတ််လွပ််စွာ�ွ ဝေး��ွခြ�ယူ် လွက််�း�ွင်း်် စွာသည်း်တ်ို� ပ်ါ�င်း်သည်း််၊ လွက််�းနှိုင်း်စွာွမ်း်�နှှင်း်် အလွုပ််အက်ိုင်း် 

အ�ည်း်အဝေးသ�ွတ်ို�အ�� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာခြ�င်း်�ခြဖွဲ့င်း်် အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ွင်း််အ�� အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��န်် လွပု််ဝေးဆ�င်း်ပ်ါ။ 

• တ်��န်ယ်ူတူ်��န်�်းမ်း�ုှိခြ�င်း်�၊ ပ်ငွ်း််လွင်း်�ခြမ်းင်းသ်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အလွပု်သ်မ်း�� သမ်းဂ္ဂိုမု်းျ��အပ်ါအ�င်း၊် အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ��၏ အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� ခြမ်းငှ်း််တ်င်း်

က်�က်ယွူဝ်ေးပ်�ဝေးန်သည်း်် အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��နှငှ်း််  အလွပု်သ်မ်း��အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေးဆ�င်း�်ကွ်မ််း ုစွာသည်းတ််ို�က်ို အခြပ်ည်း််အ၀ ဝေးလွ�စွာ��လွိုက်န််ာ

သည်း်် အမ်းျ ို �သ�� အလွပု််အက်ိုင်း်��ှဝိေး�� မ်းဟု�ဗျူျ�ဟု�တ်စွာ်�ပ််အ�� ဝေး��ဆွ� အဝေးက်�င်း်အထည်း်ဝေးဖွဲ့�်ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ပ်ါ။ 

• အလွုပ််အက်ိုင်း် ��ှိ�းစွာ���ွင်း််နှှင်း်် အခြ���ဝေးသ� လွူတ်ိုင်း်�နှှင်း်် သက််ဆိုင်း်သည်း်် အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ�� လွက််လွှမ်း်�မ်းးှ ��ှိမ်းုအဝေးပ်် ��ွခြ���ဆက််ဆးသည်း်် 

အဝေးလွအ်ထမ်းျ��နှငှ်း်် မ်းမ်းှတ်သည်း်် လွပု််ဝေးဆ�င်း်မ်းမု်းျ��က်ို ဥပ်ဝေး�နှှင်း်် လွပု််ထး�ုလွပု််န်ည်း်�တ်ို�မ်းှ �ငှ်း်�လွင်း်�ဖွဲ့ယူ်��ှ��နှ််အတ်ွက်် တ်ိုင်း်�တ်��ျက််မ်းျ��က်ို 

အမ်းျ ို �သ�� အလွပု််အက်ိုင်း် ��ှဝိေး�� မ်းဟု�ဗျူျ�ဟု�တ်ငွ်း် ထည်း််သငွ်း်�ဝေး��ဆွ�ပ်ါ။ 

• သင်း််သင်း််ဝေးလွျ�က််ပ်တ််သည်း်် အလွပု််အက်ိုင်း် ��ှိ�ငွ်း််အ�� က်ျင်း််သး�ု��တ်ငွ်း် တ်ို�တ်က််မ်းခုြဖွဲ့စွာ်စွာဉ််မ်းျ��အ�� ဝေးစွာ�င်း််�က်ည်း််ဝေးလွလ်ွ��န််၊ လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��

ဆိုင်း်�� တ်��န််မ်းျ��နှှင်း်် က်ိုက််ည်းးမ်းုက်ို အဟုန်�်အတ်��ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးစွာသည်း်် အဝေး�က်�င်း်�အ�ျက််မ်းျ��နှှင်း်် အ�က််အ��မ်းျ��အ�� ��ွခြ���ဝေးဖွဲ့�်ထုတ််�န််နှှင်း်် 

ဥပ်ဝေး�ဝေး����နှှင်း်် အုပ််�ျုပ််မ်းုဆိုင်း်��နှှင်း်် အခြ���လွိုအပ််သည်း်် ကြီးက်ို တ်င်း်က်�က်ွယူ်မ်းုနှှင်း်် ခြပ်ုခြပ်င်း်ဝေးခြပ်�င်း်�လွ�မ်းုမ်းျ�� ဝေး�ျ�ဝေးမ်း�ွစွာ�ွ ဝေးဆ�င်း်�ွက််နှိုင်း်�န််

အတ်ွက်် ယူနှတ���တ်စွာ်�အု�� တ်ည်း်ဝေးဆ�က်် ထနိ််�သိမ်း်�ပ်ါ။ 

• အဖွဲ့ိနှှိပ််�းနှငှ်း်် ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယ်ူ�း လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ��နှငှ်း်် အပု််စွာမု်းျ��အတ်ကွ်် သင်း််တ်င်း််ဝေးလွျ�က််ပ်တ််သည်း်် အလွပု််အက်ိုင်း် ��ှိ�ငွ်း််က်ို က်ျင်း််သး�ုနှိုင်း်ဝေးစွာ�န်် နှငှ်း်် 

အက်�အက်ွယူ်ဝေးပ်��န််အတ်ကွ်် က်ညူ်းးလွပု််ဝေးဆ�င်း်ဝေးန်သည်း်် အလွပု််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��၊ အလွပု််သမ်း�� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��နှငှ်း်် အခြ��� အ�ပ််ဘာက်် 

လွမူ်းအုဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��မ်း ှအဖွဲ့�ွ��င်းမ််းျ��၏ လွပု်ဝ်ေးဆ�င်းမ််းမု်းျ��အ�� ဝေးလွ�စွာ��၊ က်�က်ယွူ၍် က်ညူ်းးဝေးဆ�င်း�်ကွ်င်ြိပ်း� ၎င်း်�တ်ို�အ�� ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က်မ််း ုသို�မ်းဟုတု်် 

လွက််တ်း�ုခြပ်န််မ်းမု်းျ��က်ို ဝေး�က်�က််�ွးစွာ��မ်းလွိုလွ� ဝေးဆ�င်း်�ကွ််နှိုင်း်ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာပ်ါ။ 

• ဝေးစွာ�င်း််ဝေး��ှက််မ်းဝုေးပ်�သမူ်းျ�� (မ်း�ိင်း်မ်းျ��)အ�� မ်းသိ��စွာ ုတ်��န််မ်းျ��အ�� အလွပု််အက်ိုင်း်တ်��န််မ်းျ��နှငှ်း်် အတ်ူလွပု််ဝေးဆ�င်း်နှိုင်း်ငြိပ်း� အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��

နှငှ်း်် သ�မ်းန်ခ်ြပ်ည်းသ်ဘူာ၀တ်ငွ်း ်ပ်ါ�င်း�်ငွ်း််  ��ှိဝေးစွာ�န်အ်တ်ကွ် ်က်နု်က််ျစွာ�တိ်သ်က်သ်�သည်း်် က်ဝေးလွ�ထနိ််�ဝေးက်ျ�င်း်�မ်းျ�� ဝေးထ�က်ပ််းဝ်ေးပ်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် မ်းှတ်

သည်း်် မ်းသိ��စွာတု်��န််မ်းျ�� ဝေး�မ်းှမ်းအု�� ခြမ်းှင်း််တ်င်း်ခြ�င်း်�က်�သ်ို�ဝေးသ� ၊ မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ်လွိအုပ််သည်း်် အဝေးထ�က််အက်ခူြပ်ု လွမူ်းဝုေး�� �န််ဝေးဆ�င်း်မ်းမု်းျ�� ပ်းပ််ို�

ဝေးပ်�ခြ�င်း်�က်ိ ုအ��ဝေးပ်�သည်း်် ခြပ်ည်း််စွားဝုေးသ� မ်း�ူါ�မ်းျ�� �ျမ်းတှ််ပ်ါ။ 
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

ဝေးယူဘာယုူျအ��ခြဖွဲ့င်း်် 

• ဥပ်ဝေး�အ� ခြပ်ဋ္ဌာ�န််�ထ��ငြိပ်း� အမ်းျ ို �သ��လွးုခြုံ�းုဝေး��၊ လွူထုက်ျန််�မ်း�ဝေး�� သို�မ်းဟုုတ်် က်ျင်း််�တ််၊ ငြိင်းိမ်း်�ပ််ပ်ိခြပ်��ဝေး�� သို�မ်းဟုုတ်် အခြ���သူမ်းျ��၏ 
အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��နှငှ်း်် လွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��က်ို အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်��န်် မ်း�ှိမ်းခြဖွဲ့စွာ် လွိုအပ််ငြိပ်း� အ�ျ ို �မ်းှတ်မ်း ု�ှိသည်း််အ�ါမ်းျ ို � မ်းဟုတု််ပ်ါက်  လွတွ််လွပ််
စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ စွာဝုေး���ငွ်း််၊ လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ ထင်းခ်ြမ်းင်းယ်ူဆူ�ငွ်း််၊ ထတု်ဝ်ေးဖွဲ့�ဝ်ေးခြပ်�ဆို�ငွ်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက်အ်လွက် ်လွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း်် 
နှငှ်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး��ဆိငု်း်�� အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��၊ နှိုင်း်င်းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�ငွ်း််နှငှ်း်် အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ငွ်း်် (အတ်ိုအ��ခြဖွဲ့င်း််၊ “လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်�
�ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���အဝေးခြ��း လွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း််မ်းျ��)အ�� က်န်�သ်တ်ပ််တိ်ပ််င်းမ််းမု်းျ��က်ို ဖွဲ့ယူ�်�ှ�ပ်ါ။  အ�ဏ်�ပ်ိုင်းမ််းျ��၏ အလွ�ွသး�ုစွာ��ခြပ်ုလွပု်မ််းကု်ို ဝေး��ှင်း�်က်ဉ််
�န််အတ်ကွ်် ထို က်န်�်သတ််�ျက််မ်းျ��အ�� အဝေးသ�စွာတိ်် တ်ိက်ျစွာ�ွ ဝေးဖွဲ့�်ခြပ်ထ��ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 

• လွထူကု်ျန််�မ်း�ဝေး�� အဝေး��ဝေးပ််အဝေးခြ�အဝေးန်က်�သ်ို�ဝေးသ� နှိုင်းင််းးဝေးတ်� ်အဝေး��ဝေးပ်် အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ ို �တ်ငွ်း ်ဥပ်ဝေး�အ� ထတု်ခ်ြပ်န်�်ျက် ်အသစွာမ််းျ�� ခြပ်ုလွပု််
သည်း်် အ�ါမ်းျ ို �တ်ွင်း် လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် အခြ���အဝေးခြ��း လွွတ််လွပ််�ွင်း််မ်းျ��က်ို ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာ�ငြိပ်း� ၎င်း်�တ်ို�အ�� လွ�ူ
အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� �ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က််�န််အတ်ကွ်် ယူို�မ်းယူ်ဖွဲ့ွ�� အသးု�ခြပ်ုခြ�င်း်� မ်း�ှိဝေးစွာ�န်် ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ နှိုင်း်င်းးဝေးတ်�် အဝေး��ဝေးပ်် ဝေးအခြ�အဝေးန် ဝေး�က်ည်း�
��တ်ငွ်း် ခြပ်ုလွပု််သည်း်် အ�ငွ်း််အဝေး�� ရိုးတု်သ်မိ်း်�မ်းမု်းျ��အ��လွး�ုသည်း် ��ွခြ���မ်းမု်း�ှိဘာ� နှိုင်း်င်းး၏ အသက််�ငှ်း�်ပ်တ််ည်းမ််းဝုေးပ်် ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က်မ််းကု်ို တ်ကိ်ျစွာ�ွ 
က်ိုက််ည်းး�န်် လွိုအပ််ငြိပ်း� အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� ဥပ် ဝေး�မ်းျ��နှငှ်း််  Siracusa မ်း�ူါ�တ်ို�နှှင်း်် က်ိုက််ည်းးမ်း ု�ှိ�မ်းည်း်။ 

• သက််ဆိုင်း်�� အ�ဏ်�ပ်ိုင်း်မ်းျ��၏ လွတူ်ိုင်း်�အဝေးပ်် အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်���တ်ငွ်း်  လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ် တ်စွာ်ဝေးယူ�က််စွားတ်ိုင်း်�နှငှ်း်် အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ�၏ လွတွ််လွပ််
စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အခြ���အဝေးခြ��း လွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��က်ို အက်ျင်း််သး�ုခြ�င်း်�၏ အက်ျ ို ��လွ�်အခြဖွဲ့စွာ် ၎င်း်�တ်ို�အဝေးပ်် အ�က်မ်း်�ဖွဲ့က််
ခြ�င်း်�၊ ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က််မ်းမု်းျ��၊ လွက််တ်း�ုခြပ်န််ခြ�င်း်�၊ လွက််ဝေးတ်�ွသဝေးဘာ�အ� သို�မ်းဟုတု်် ဥပ်ဝေး�လွမ်း်�ဝေး�က်�င်း်�အ� အက်ျ ို �ယူတု််ဝေးစွာ�န်် ��ွခြ��� ဆက််ဆး
ခြ�င်း်�၊ ဖွဲ့အိ��ဝေးပ်�ခြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု်် အခြ���ဝေးသ� ထင်း်��ခြပ်ု က်ျ��လွနွ််မ်းုမ်းျ��မ်း ှအက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�န်် လွိုအပ််သည်း်် တ်ိုင်း်�တ်�
မ်းမု်းျ�� ခြပ်ုလွပု််�မ်းည်း်။  

• အထူ�သခြဖွဲ့င်း်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���အဝေးခြ��း လွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��က်ို က်ျင်း််သး�ုဝေးန်�က်သမူ်းျ��အ�� ခြပ်င်း်ပ်နှငှ်း်် အွန််လွိုင်း်�
တ်ို�တ်ွင်း် လွက််တ်း�ုခြပ်န််ခြ�င်း်�၊ ငြိ�ိမ်း်�ဝေးခြ��က််ခြ�င်း်� နှှင်း်် ငြိ�ိမ်း်�ဝေးခြ��က််သည်း်် လွုပ််�ပ််မ်းျ�� က်ျ��လွွန််ခြ�င်း်�တ်ို�က်ို တ်��ခြမ်းစွာ်ပ်ိတ််ပ်င်း်�မ်းည်း်။ ၎င်း်�တ်ို�တ်ွင်း် 
တ်���မ်း�င်း် ဝေးစွာ�င်း််�က်ည်း််ဝေးထ�က််လွှမ်း်�ခြ�င်း်�၊ တ်���စွား�င်း်ဝေး��အ�� မ်းဝေးလွျ�်က်န််စွာွ� အသး�ုခြပ်ုခြ�င်း်�၊ ဝေးနှာှင်း််ယူှက််ထိပ်ါ�ခြ�င်း်�၊ ပ်ုဂ္ဂိုုို လွ်ဝေး��က်ို �ျ ို �
ဝေးဖွဲ့�က််ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� က်န်�်သတ််ပ်တိ််ပ်င်း်မ်း ုပ်းစုွားအမ်းျ ို �မ်းျ ို �ပ်ါ�င်း်သည်း်။ 

• အဝေးခြ�အဝေးန်�ပ််�ပ််�ှိ အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၏ လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��က်ို က်ျင်း််သး�ုနှိုင်း်
�န်အ်တ်ကွ် ်သင်း််ဝေးလွျ�သ်ည်း်် ပ်တ်�်န််�က်ျင်းတ််စွာ�် ုဖွဲ့န်တ််း�ထနိ််�သမိ်း်�ငြိပ်း� ထိုအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်း ုမ်း�ှိဘာ� လွတူ်ိုင်း်� လွက်�်းက်ျင်း််သး�ု
နှိုင်း်ဝေးစွာ�န််အတ်ကွ်် အခြပ်ုသဝေးဘာ�ဝေးဆ�င်း်သည်း်် တ်ိုင်း်�တ်��ျက််မ်းျ�� ခြပ်ုလွပု််�န်် လွိုအပ််သည်း်။ ၎င်း်�တ်ငွ်း်၊ ဥပ်ဝေး�ခြပ်ုဝေး��နှငှ်း်် အခြ���အစွာို��လွပု််င်းန််� 
ဝေးဆ�င်း်�ကွ််မ်းမု်းျ��တ်ငွ်း် က်ျ��/မ်း အဝေးခြ�ခြပ်ု ရိုးဝုေးထ�င်း််အခြမ်းင်း်နှငှ်း်် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� ဝေးန်��ဝေးပ်�မ်းတု်ို�လွည်း်� ပ်ါ�င်း်သည်း်။ 

• အဝေးခြ�အဝေးန်အ�ပ််�ပ််�ှိ အနှှိမ်း်�းနှှင်း်် ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယူ်�း အလွုပ််သမ်း��မ်းျ��အ�� ၎င်း်�တ်ို�၏ လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် အခြ���ဝေးသ� 
အဝေးခြ��းလွွတ််လွပ််�ွင်း််မ်းျ�� က်ျင်း််သးု�ခြ�င်း်�က်ို အဟုန်�်အတ်��ခြဖွဲ့စွာ်ဝေးစွာသည်း်် ရိုးုပ််ပ်ိုင်း်�ဆိုင်း်��၊ စွား�ပ်�ွ�ဝေး��၊ ဥပ်ဝေး�ဝေး����၊ ယူဉ််ဝေးက်ျ�မ်းုနှှင်း်် နှိုင်း်င်းးဝေး��
ဆိုင်း်�� အတ်��အဆး�မ်းျ��က်ို ဖွဲ့ယူ်��ှ�ပ်ါ။ 

• လွွတ််လွပ််စွာ�ွအသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် အခြ���အဝေးခြ��း လွွတ််လွပ််�ွင်း််မ်းျ��ဆိုင်း်�� ပ်ိတ််ပ်င်း်မ်းုမ်းျ�� သို�မ်းဟုုတ်် က်န်�်သတ််�ျက််မ်းျ��သည်း် 
တ်���စွား�င်း်ဝေး��ဆိငု်း်�� ကြီးက်း��က်ပ််မ်းနုှှင်း်် ခြပ်န််လွည်း်သး�ုသပ််မ်း ု��ှိဝေးစွာ�န်် ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာငြိပ်း� ထ�ိိုက််န်စွာ်န်ာသမူ်းျ��တ်ွင်း် ဤအစွားအမ်းးမ်းျ��၏ တ်����င်း်မ်းု
နှငှ်း််/သို�မ်းဟုတု်် ၎င်း်�တ်ို�၏နှိုင်း်င်းး သို�မ်းဟုတု်် နှိုင်း်င်းးတ်က်�ဥပ်ဝေး�နှငှ်း််အည်းး ၎င်း်�တ်ို�၏တ်����င်း်မ်းကု်ို စွာနိ််ဝေး�်�န်် တ်���မ်းှတ်ဝေးသ�၊ အမ်းးှအ�ိုက်င်း်�ငြိပ်း� 
ထဝိေး��က််ဝေးသ� တ်���စွား�င်း်ဝေး��ဆိငု်း်�� လွပု််ဝေးဆ�င်း်မ်း�ုငွ်း်် ��ှ�ိမ်းည်း်။

• လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���အဝေးခြ��းလွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း််မ်းျ��က်ို �ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က်ခ်ြ�င်း်�အတ်ကွ် ်ထဝိေး��က်ဝ်ေးသ� က်စုွာ��မ်းနုှငှ်း်် ဝေးလွျ�ဝ်ေး�က်�
ဝေးင်းအွ�� 

• အ�ငွ်း််အဝေး��တ်စွာ်�အုခြဖွဲ့စွာ် ��ှိနှိုင်း်ငြိပ်း� �ိုင်း်မ်း�ဝေးသ� ဥပ်ဝေး�မ်းဝူေးဘာ�င်း်မ်းျ��၊ အ�င်း်�အခြမ်းစ်ွာမ်းျ��၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက််မ်းျ��၊ ဝေးလွက််ျင်း််သင်း်�က်��ဝေး��
နှငှ်း်် ပ်ည်း�ဝေး��နှငှ်း်် လွမူ်းဖုွဲ့လူွးဝုေး�� �န််ဝေးဆ�င်း်မ်းမု်းျ��က်ို ပ်းပ််ို�ဝေးပ်�ခြ�င်း်�ခြဖွဲ့င်း်် လွတူ်ိုင်း်�လွက််လွမှ်း်�မ်းးနှိုင်း် နှိုင်း်ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ ၎င်း်�တ်ငွ်း် တ်���စွား�င်း်မ်းကု်ို ��ှိနှိုင်း်
�န်အ်တ်ကွ် ် အလွပု်သ်မ်း�� အခြင်းင်း်�ပ်�ွ�မ်း-ုအထ�ူခြပ်ု တ်���ရိုးး�ုမ်းျ�� တ်ည်းဝ်ေးထ�င်းခ်ြ�င်း်�နှငှ်း်် အခြ���အတ်��အဆး�မ်းျ�� ထပ်မ််းးမ်းခြဖွဲ့စွာဝ်ေးပ််ဝေးစွာဘာ� တ်���စွား�င်း်
ဝေး�� သဝေးဘာ�သဘာ��က်�သ်ို� ထဝိေး��က််ဝေးသ�က်စုွာ���ငွ်း််က်ို ��ှိဝေးစွာမ်းည်း််   ဖွဲ့ျန််ဝေးခြဖွဲ့ခြ�င်း်�၊ ခြပ်န််လွည်း်သင်း််ခြမ်းတ််ဝေး��နှငှ်း်် �းသုမ်း�ဓိအိဖွဲ့�ွ�မ်းျ��က်�သ်ို�ဝေးသ� 
အခြင်းင်း်�ပ်�ွ�မ်း ုဝေးခြဖွဲ့�ငှ်း်�ခြ�င်း်�ဆိငု်း်�� အခြ���အခြ���ဝေးသ�  ယူနှတ���မ်းျ��လွည်း်� ပ်ါ�င်း်သည်း်။

• လွတွ််လွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���အဝေးခြ��းလွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း််မ်းျ��အတ်ကွ် ်စွား�ပ်�ွ�ဝေး��လွပု်င််းန််�မ်းျ��သည်း်  ခြပ်ည်းတ််ငွ်း်� နှငှ်း်် နှိုင်းင််းးတ်က်� 
လွ�ူအ�ွင်း််အဝေး�� စွားနှနု််�မ်းျ��နှငှ်း်် စွားသတ််မ်းတှ််�ျက််မ်းျ��အ�� လွိုက််န်ာမ်း�ုှိဝေး�က်�င်း်� ဥပ်ဝေး�နှငှ်း်် လွပု််ထး�ုလွပု််န်ည်း်�မ်းျ��အ� ဝေးစွာ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 

• ဝေးလွလွးက်မု်းါဏ်းမ်းျ��အတ်ကွ််  လွတွ်လ်ွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် အခြ���အဝေးခြ��း လွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း််မ်းျ��အပ်ါအ�င်း် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို 
ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာ�န်် က်တ်ိက်�တ််ခြပ်ု�န််  လွိုအပ််�ျက််အ�� အစွာို��၏ �ယူ်ယူဝူေး��လွပု််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��တ်ွင်း်  ဝေးပ်ါင်း်�စွာပ််က်� နှိုင်း်င်းးတ်က်�စွားနှနု််�မ်းျ��
နှှင်း််အည်းး အဆိုပ်ါအ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာ�န်် လွးုဝေးလွ�က််ဝေးသ� လွုပ််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��နှှင်း်် ယူနှတ���မ်းျ��က်ို �ျမ်းှတ််ဝေးဆ�င်း်�ွက််ပ်ါ။ 
လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��အ�� က်ျယူ်ခြပ်န်�်စွာ�ွ သို�မ်းဟုတု်် န်ည်း်�စွာန်စွာ်တ်က်ျ �ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က််
ထ��သည်း်် မ်းတှ််တ်မ်း်��ှိဝေးသ� ဝေးလွလွးယူဉှ််ငြိပ်ို င်း်သမူ်းျ��သည်း် အစွာို�� က်န််ထရိုးိုက််မ်းျ�� သို�မ်းဟုတု်် အစွာို�� ဝေးင်းဝွေး�က်�ဝေးထ�က််ပ်းမ််းုမ်းျ��မ်း ှဖွဲ့ယူ်��ှ��း�
မ်းည်း်ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ 

• တ်����င်း် လွုပ််ပ်ိုင်း်�ွင်း််ဝေးပ်�ခြ�င်း်�နှှင်း်် လွးုဝေးလွ�က််သည်း်် အ�င်း်�အခြမ်းစွာ်မ်းျ��မ်းှတ်စွာ်ဆင်း်် လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် အခြ���ဝေးသ� 
အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��အ��  ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာငြိပ်း� ပ်ို�က်ုန််ထုတ််လွပု််မ်း ုဇုန််မ်းျ��၊ အထ�ူစွား�ပ်ွ��ဝေး�� ဇုန််မ်းျ��နှှင်း် �စွာ်ဂ္ဂိုျစွာ်တ်ယူ် လွပု််င်းန််�မ်းျ�� အပ်ါအ�င်း်၊ 
အဝေးခြ�အဝေးန်အသး�သး��ှိ ဝေးန်��အသး�သး�တ်ငွ်း် ထဝိေး��က််ဝေးသ� အလွပု််သမ်း�� စွာစွာ်ဝေးဆ�မ်း ုနှှင်း်် ဝေးစွာ�င်း််�က်ည်း််ဝေးလွလ်ွ�မ်း ုယူနှတ���မ်းျ�� �ျမ်းတှ််ပ်ါ။ 
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

• ဝေးလွလွးယူဉှ််ငြိပ်ို င်း်မ်းမု်းျ�� ပ်ါ�င်း်သည်း်် က်နု််သွယူ်ဝေး��နှငှ်း်် �င်း်�နှးှ�ခြမ်းှုပ််နှးှမ်း ုသဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််မ်းျ��တ်ငွ်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် 
အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��အ�� ဝေးလွ�စွာ��လွိကု််န်ာ၍ အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ထ��ငြိပ်း� ထိုသဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််မ်းျ��အ�� လွိုက််န်ာခြ�င်း်� မ်း
�ှိပ်ါက် တ်ိုင်း်�တ်န််�မ်း ုခြပ်ုလွပု််ဝေးပ်�မ်းည်း်် တ်����င်း်ပ်ါတ်းမ်းျ�� ထ���ှ�ိန်် သင်း််ဝေးလွျ�်သည်း်် ယူနှတ���မ်းျ�� ထည်း််သငွ်း်�ထ��ပ်ါ။ 

• ခြပ်ည်း်တ်ငွ်း်� ဥပ်ဝေး�မ်းျ��တ်ွင်း်  ထိုနှိုင်း်င်းးပ်ိုင်း်�န်က််အတ်ငွ်း်� သို�မ်းဟုတု်် တ်���စွား�င်း်�ငွ်း်် န်ယူ်ပ်ယူ်အတ်ငွ်း်� ဖွဲ့ငွ်း််လွဏှ််ထ��ဝေးသ� သို�မ်းဟုတု်် လွည်း်ပ်တ််
ဝေးန်ဝေးသ� စွား�ပ်ွ��ဝေး��လုွပ််င်းန််�မ်းျ��အ�� ၎င်း်�တ်ို�၏ ခြပ်ည်း်တ်ငွ်း်�နှငှ်း်် အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိငု်း်�� လွပု််င်းန််�မ်းျ�� အ��လွး�ုအတ်ငွ်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� 
ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��အပ်ါအ�င်း် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ိ ုဝေးလွ�စွာ��လွိကု််န်ာမ်း ု�ှိဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာပ်ါ။ 

• အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ အလွပု််သ��အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��နှငှ်း်် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��က်ို က်ညူ်းးပ်းပ််ို�လွျက််�ှသိည်း်် အ�ပ််ဘာက်် လွမူ်းအုဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��သည်း် လွ�ူ
အ�ငွ်း််အဝေး�� က်�က်ယွူဝ်ေးစွာ�င်း််ဝေး��ှက်သ်မူ်းျ�� ခြဖွဲ့စွာ�်က်ငြိပ်း� ၎င်း်�တ်ို�၏ အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အတ်ကွ် ်ဝေးထ�က်�်းအ��ဝေးပ်�သမူ်းျ��နှငှ်း်် စွာပ်လ်ွျဉ််�၍ ပ်းပ််ို�က်ညူ်းး
မ်းမု်းျ��နှှင်း်် အက်�အက်ယွူ်မ်းျ�� �းစွာ���ငွ်း််�ှိသည်း််အခြပ်င်း် နှိုင်း်င်းးတ်က်� လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� ဥပ်ဝေး�ဝေးအ�က််တ်ငွ်း်လွည်း်� အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်�ထ��ခြ�င်း်� �း
�သူမ်းျ��ခြဖွဲ့စွာ်ဝေး�က်�င်း်� အသအိမ်းတှ််ခြပ်ုပ်ါ။ 

• နှိုင်းင််းးပ်ိုင်းစ်ွား�ပ်�ွ�ဝေး��လွပု်င််းန််�မ်းျ��၊ နှငှ်း်် နှိုင်းင််းးဝေးတ်�က်် �ျုပ်က််ိုင်းထ်��သည်း်် သို�မ်းဟုတု် ်�သဇ�လွမှ်း်�မ်းို�မ်း�ုှိသည်း်် လွးဝုေးလွ�က်သ်ည်း်် စွား�ပ်�ွ�ဝေး�� လွပု်င််းန််�
ပ်မ်း�ဏ်�အ�� နှိုင်း်င်းးပ်ိုင်း်န်က််အတ်ငွ်း်� တ်ည်း်ဝေးဆ�က််ထ��ဝေးသ� သို�မ်းဟုတု်် လွည်း်ပ်တ််လွျက််�ှသိည်း်် စွား�ပ်ွ��ဝေး��လွပု််င်းန််�မ်းျ��၏ လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��
�ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က်မ််းဆုိုင်း�်�  တ်ိုင်း�်က်��ထ��သည်း်် �ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က်မ််းသုည်း ်မ်းည်းသ်ည်း််ဝေးန်��တ်ငွ်း ်က်ျ��လွနွ်�်�သ်ည်းခ်ြဖွဲ့စွာဝ်ေးစွာ ထိုတ်ိုင်း�်က်��မ်းမု်းျ��အတ်ကွ်ခ်ြပ်ည်းတ််ငွ်း်�
တ်���ရိုးး�ုမ်းျ��၏ စွား�င်း်ပ်ိငု်း်�ငွ်း််အ�ဏ်�က်ို တ်ည်း်ဝေးဆ�က််ပ်ါ။

B. စးီပာွးလောရး လပု်ငန်းများအတကွ် လမ်းညွှနှ်ချက် 

• အလွပု်သ်မ်း�� အ��လွး�ု၏ အလွပု်သ်မ်း�� သမ်းဂ္ဂိုမ်းျ��နှငှ်း်် အလွပု်သ်မ်း�� အသင်း်�အဖွဲ့�ွ�မ်းျ��တ်ငွ်း ်ပ်ါ�င်း�်ငွ်း်န်ှငှ်း်် ငြိ�မိ်း်�ဝေးခြ��က်ခ်ြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု် ်လွက်တ််း�ုခြပ်န််
မ်းည်း်က်ို မ်းဝေး�က်�က််�းွ�ဘာ� ဆနှဒခြပ်�ွင်း််နှှင်း်် သပ်ိတ််ဝေးမ်း�ှက််�ွင်း််တ်ို� အပ်ါအ�င်း်၊ စွာ�ုဝေးပ်ါင်း်� ည်းှိနှိုင်း်�အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�နှှင်း်် အခြ���စွာုဝေးပ်ါင်း်� လွုပ််ဝေးဆ�င်း်မ်း ု
အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� က်ိဝုေးလွ�စွာ��လွိကု််န်ာပ်ါ။ 

• အဝေးခြ�အဝေးန်အ�ပ််�ပ််တ်ွင်း် အလွုပ််သမ်း��မ်းျ��၏ လွွတ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း််နှှင်း်် ��ွခြ���ဆက််ဆးမ်းု က်င်း်��ှင်း်�ဝေး��  မ်းူနှှင်း််အည်းး 
အလွပု််သမ်း�� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��၏ က်ိုယူစ်ွာ��လွယှူဝ်ေး��ွခြ�ယူမ််းနုှငှ်း်် စွာဝုေးပ်ါင်း်� ည်းှနိှိုင်း်�အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�ဆိုင်း်�� လွတွ်လ်ွပ်�်ငွ်း််တ်ို�အ�� ဝေးလွ�်စွာ��လွိုက်န််ာ
�မ်းည်း်။ 

• စွာဝုေးပ်ါင်း်�ည်းှနိှိုင်း်� အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�အ�� ဆနှဒအဝေးလွျ�က်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ နှှင်း်် ဝေးက်�င်း်�မ်းနွ််သည်း်် �ည်း်�ယွူ်�ျက််ခြဖွဲ့င်း််  ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ
ခြ�င်း်�ခြဖွဲ့င်း်် စွာဝုေးပ်ါင်း်�ည်းှနိှိုင်း်�ပ်ိုင်း်�ငွ်း််က်ို ထဝိေး��က််စွာ�ွ အသအိမ်းတှ််ခြပ်ု ဝေးလွ�စွာ��ပ်ါ။ စွာဝုေးပ်ါင်း်�ည်းှနိှိုင်း်� အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�ခြဖွဲ့င်း်် ��ှိလွ�ဝေးသ� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး
�ျက််မ်းျ��က်ို ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာငြိပ်း� အလွုပ််သမ်း��က်ိုယူ်စွာ��လွှယူ်မ်းျ��၏ သဝေးဘာ�တ်ူည်းး�ျက််မ်းပ်ါဘာ� အလွုပ််အက်ိုင်း်အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ�� ဝေးခြပ်�င်း်�လွ�
ခြ�င်း်�မ်း ှဝေး��ှင်း်�က်ဉ််ပ်ါ။

• အလွပု််�န်�်ခြ�င်း်�၊ ��ထ�ူတ်ို�ခြ�င်း်�နှှင်း်် လွပု််င်းန််��ွင်း်အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ�� အပ်ါအ�င်း် က်မု်းါဏ်း၏မ်း�ူါ�မ်းျ��၊ လွပု််ထး�ုလွပု််န်ည်း်�မ်းျ��နှှင်း်် က်ျင်း််ထး�ုမ်းျ��သည်း် 
လွပု်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ��အ�� ၎င်း်�တ်ို�၏ အလွပု််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုု အသင်း်��င်း်မ်း ုတ်ို�မ်းဟုတု်် ၎င်း်�ဝေးပ််ထ��ဝေးသ� အခြမ်းင်း်ဝေး�က်�င်း်် သို�မ်းဟုတု််  သမ်းဂ္ဂိုုလွပု််င်းန််�စွာဉ််
မ်းျ��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်ခြ�င်း်�ဝေး�က်�င်း်် ��ွခြ��� ဆက််ဆးခြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု်် အလွပု််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုုအမ်းျ�� နှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် အခြ���အလွပု််သမ်း�� အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��
တ်ငွ်း် မ်း�င်း်ဝေး��က််�န်် ဝေး��ွခြ�ယူ်ခြ�င်း််ဝေး�က်�င်း်် မ်းျက််နှာှသ�ဝေးပ်�ခြ�င်း်�တ်ိ�ု မ်း�ှိဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာပ်ါ။ 

• က်မု်းါဏ်း၏ က်နု််စွာည်း်ဝေးထ�က််ပ်းမ််း ုက်ငွ်း်�ဆက််အ�� ပ်ငွ်း််လွင်း်�ခြမ်းင်း်သ� �ှိဝေးစွာခြ�င်း်�နှငှ်း်် လွသူ�ိငှ်း်�က်�� သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် ဝေးပ်�ခြ�င်း်� အခြပ်ါအ�င်း်၊ 
က်မ်းာ�လွး�ုဆိုင်း်�� က်နု််စွာည်း်ဝေးထ�က််ပ်းမ််း ုက်ငွ်း်�ဆက််မ်းျ��နှငှ်း်် �ယူ်ယူမူ်း ုအဝေးလွအ်ထမ်းျ��နှငှ်း်် ဆက််နှယွူ်သည်း်် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��ဆိုင်း်�� က်စိွာစ�ပ််မ်းျ��
တ်ငွ်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ွင်း််မ်းျ��အ�� ဝေးလွ�စွာ��လွိကု််န်ာ�န်် မ်း�ူါ�ဆိုင်း်�� က်ကိ်�တ််
မ်းျ��အ�� ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာငြိပ်း� လွးဝုေးလွ�က််သည်း်် အ��စွာိုက််ထတု််မ်း ု�ှိဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�စွာပ်ါ။ 

• လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ���ျ ို �ဝေးဖွဲ့�က််မ်းမု်းျ��အ�� ��ွခြ���ဝေးဖွဲ့�်ထတု််�န််၊ က်�က်ယွူ်�န််၊ 
ဝေးလွျ�ပ််ါ�ဝေးစွာ�န််နှငှ်း်် က်ိုင်း်တ်ယွူ်ဝေးခြဖွဲ့�ငှ်း်�န််အတ်ကွ်် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��ဆိုင်း်�� လွးဝုေးလွ�က််သည်း်် အ��စွာိုက််ထတု််မ်းမု်းျ�� က်ျင်း််သး�ုငြိပ်း� ထိုလွပု််င်းန််�စွာဥ်
မ်းျ��နှှင်း်် �လွ�်မ်းျ��အ�� ဝေး��ဆွ�ခြ�င်း်�၊ အဝေးက်�င်း်အထည်း် ဝေးဖွဲ့�်ခြ�င်း်�နှငှ်း်် လွထူအု�� အစွား�င်း်�းခြ�င်း်�တ်ိ�ု လွပု််ဝေးဆ�င်း်��တ်ငွ်း် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��နှငှ်း်် 
၎င်း်�တ်ို�၏ က်ိုယူ်စွာ��လွယှူ်မ်းျ��နှငှ်း်် အန်း�က်ပ်် လွပု််ဝေးဆ�င်း်ပ်ါ။ 

• စွာုဝေးပ်ါင်း်�ည်းှိနှိုင်း်� အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�က်ို လွိုအပ််ဝေးသ� သူမ်းျ��က်�်သို�ဝေးသ�၊ အလွုပ််သမ်း��မ်းျ��နှှင်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏ က်ိုယူ်စွာ��လွှယူ်မ်းျ��အ�� လွွတ််လွပ််စွာွ� 
အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��းလွတွ််လွပ််�ငွ်း််မ်းျ��က်ို လွက််လွမှ်း်�မ်းးှ��ှိ�ငွ်း်် ဝေးပ်�ပ်ါ။ 

• အထူ�သခြဖွဲ့င်း်် အလွပု််သမ်း�� သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��နှငှ်း်် စွာဝုေးပ်ါင်း်� ည်းှနိှိုင်း်�အဝေးခြဖွဲ့��ှခြ�င်း်�တ်ို�အတ်ွက်် လွးဝုေးလွ�က််သည်း်် အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�ဆိုင်း်��နှှင်း်် ဥပ်ဝေး�ဝေး���� မ်းူ
ဝေးဘာ�င်း်မ်းျ�� မ်း�ှိသည်း်် နှိုင်း်င်းးမ်းျ��တ်ွင်း် အလွုပ််သမ်း��-စွားမ်းးအုပ််�ျုပ််သူ ဆက််ဆးဝေး��အ�� ပ်ိုမ်းိုဝေးက်�င်း်�မ်းွန််ဝေးစွာ�န်် လွုပ််ဝေးဆ�င်း်ပ်ါ။ ၎င်း်�တ်ို�တ်ွင်း် 
အလွပု််သမ်း�� က်ိုယူ်စွာ��လွယှူ်မ်းျ�� လွတွ််လွပ််စွာ�ွ ဝေး��ခြ�ယူ်�ငွ်း််နှငှ်း်် လွးဝုေးလွ�က််သည်း်် ဝေးခြပ်�ဆိုဝေးဆ�ွဝေးနှ�ွမ်း ုနှငှ်း်် တ်ိုင်း်�က်��မ်း ု ယူနှတ���မ်းျ�� ပ်ါ�င်း်
သည်း်် အငြိပ်ို င်း်က်ိုယူ်စွာ��ခြပ်ု စွာန်စွာ်မ်းျ��အ�� အ��ဝေးပ်�က်ညူ်းး ပ်းပ််ို�မ်းမု်းျ�� ပ်ါ�င်း်သည်း်။ 

• ၎င်း်�တ်ို�၏ စွား�ပ်ွ��ဝေး�� မ်းတိ််ဖွဲ့က််မ်းျ��၊ က်နု််စွာည်း်ဝေးထ�က််ပ်း ်သမူ်းျ�� သို�မ်းဟုတု်် က်န််ထရိုးိုက််��ွမ်းျ��မ်း ှစွာ��ျုပ််ပ်ါ လွိုအပ််�ျက််မ်းျ��၊ ထဝိေး��က််ဝေးသ� 
အ�ျနိ််အလွိုက်် စွာ��င်း်�စွာစွာ်ခြ�င်း်�နှှင်း်် ဝေးလွ်လွ�စွာစွာ်ဝေးဆ�ခြ�င်း်�၊ အဝေးထ�က််အက်ူခြပ်ု ဝေးလွ်က်ျင်း်် သင်း်�က်��မ်းုမ်းျ��နှှင်း်် ပ်ည်း�ဝေးပ်� လွုပ််င်းန််�မ်းျ��၊ ပ်ိုမ်းို
�ိုင်း်မ်း�ဝေးသ� ဥပ်ဝေး�ဝေး����မ်းူဝေးဘာ�င်း်အတ်ွက်် ဝေးထ�က််�းအ��ဝေးပ်�ခြ�င်း်�၊ စွာဉ််ဆက််မ်းခြပ်တ်် ဝေးခြပ်�ဆိုဝေးဆ�ွဝေးနှွ�မ်းုမ်းျ��၊ လွးုဝေးလွ�က််သည်း်် အင်း်အ��
စွာိုက််ထတု််မ်း ုလွပု််င်းန််�စွာဉ််မ်းျ��နှှင်း်် အလွ��တ် ူလွပု််ဝေးဆ�င်း်�ျက််မ်းျ��အ��ခြဖွဲ့င်း်် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််နှငှ်း်် အခြ���ဝေးသ� အဝေးခြ��း
လွတွ််လွပ််�ွင်း််မ်းျ��မ်းျ��အ�� အက်�အက်ယွူ်ဝေးပ်� ၍ ဝေးလွ�စွာ��လွိုက််န်ာဝေးစွာ�မ်းည်း်။ 
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

C. အလပု်သမား သမဂုနှငှ့် အရပ်ဘက် လမူအုဖွဲ�အစည်းများအတကွ် လမ်းညွှနှ်ချက်

• အလွပု််သမ်း��အ�ွင်း််အဝေး��မ်းျ�သည်း် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်ဟုသူည်း်် အဝေးခြ��းမ်းအူဝေးပ်် က်တ်ကိ်�တ််ထ��ပ်ါ။ 

• လွွတ််လွပ််စွာ�ွ စွာုဝေး���ွင်း််နှှင်း်် အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ွင်း်် တ်ို�အ�� က်ျင်း််သးု�ခြ�င်း်�က်ို အဝေးထ�က််အက်ူခြဖွဲ့စွာ်ဝေးစွာမ်းည်း််၊ လွးုဝေးလွ�က််သည်း်် န်ည်း်�ပ်ည်း�

အသး�ုခြပ်ုမ်းနုှှင်း်် ဝေး�သနှတ� ဗျူဟုသုတု်မ်းျ�� အပ်ါအ�င်း်၊ မ်း�ူါ�မ်းျ��နှှင်း်် ဝေးခြဖွဲ့�ငှ်း်��ျက််န်ည်း်�လွမ်း်�မ်းျ��က်ို ဝေး��ဆွ��န််အတ်ကွ်် အစွာို��မ်းျ��၊ က်မု်းါဏ်းမ်းျ��

နှငှ်း်် ပ်ည်း�ဝေး��က်ဏ္ဍတ်ိ�ုနှှင်း်် ဆက််လွက််၍ ဆန််�သစွာ်တ်းထငွ်း်ခြ�င်း်�နှငှ်း်် မ်းတိ််ဖွဲ့က််ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ခြ�င်း်�တ်ိ�ု လွုပ််ဝေးဆ�င်း်ပ်ါ။ 

• မ်း�ဝေးပ်�အဝေး��ဆိုပ်ိုင်း်�ွင်း်် ရိုးုတ််သိမ်း်��းထ���သည်း်် အလွုပ််သမ်း�� အုပ််စွာုမ်းျ��အ�� က်မ်း်�လွင်း််ဝေးထ�က််က်ူ၍ အ��ဝေးပ်�ဝေးထ�က််�းငြိပ်း� အလွုပ််သမ်း�� 

သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��နှငှ်း်် စွာဝုေးပ်ါင်း်� ည်းှနိှိုင်း်� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််မ်းျ��တ်ငွ်း် အမိ်း်အက် ူလွပု််သ��မ်းျ��၊ ဝေး��ွဝေးခြပ်�င်း်� လွပု််သ��မ်းျ��နှှင်း်် တ်���မ်း�င်း် အလွပု််သမ်း��

မ်းျ�� အ��လွး�ု၏ ပ်�ူဝေးပ်ါင်း်� ပ်ါ�င်း်မ်း ုအခြပ်ည်း််အ၀��ှဝိေးစွာ�န််အတ်ကွ်် ကြီးက်ို �ပ်မ်း်�အ��ထတု််ပ်ါ။ 

• အလွပု််သမ်း��သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��၏ လွပု်င််းန််�လွည်းပ််တ်မ််းနုှငှ်း်် လွပု််��ှ�မ်းမု်းျ��တ်ငွ်း် ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်းကု်င်း်��ငှ်း်�ဝေး��နှငှ်း်် တ်န််�တ်ညူ်းးမ်းှမ်းဆုိုင်း်�� အဝေးခြ��းမ်းမူ်းျ��

က်ို လွိုက်န််ာဝေး�က်�င်း်� ဝေးသ�ျ�ဝေးစွာ�မ်းည်း်။ အထက်ပ််ါ ��ွခြ���ဆက်ဆ်းမ်း ုက်င်း်��ငှ်း်�ဝေး��နှငှ်း်် တ်န််�တ်ညူ်းးမ်းှဝေး�� မ်းမူ်းျ��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်သည်း်် အဝေး�က်�င်း်��င်း်�

မ်းျ��က်ို အဝေးခြ��း၍ လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ��အ�� က်ွ�ခြပ်��စွာ�ွ ဆက််ဆးမ်းမု်းျ��အတ်ကွ်် အက်ျ ို �အဝေး�က်�င်း်�လွးဝုေးလွ�က််သည်း်် ဝေးခြဖွဲ့�ငှ်း်��ျက််မ်းျ�� �ှ�ိမ်းည်း်။ 

• အလွပု််သမ်း��သမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��အတ်ငွ်း်� က်ျ��၊မ်း အဝေးခြ�ခြပ်ု အ�က်မ်း်�ဖွဲ့က််မ်းနုှှင်း်် ဝေးနှာှင်း််ယူကှ််မ်းနုှှင်း်် အဖွဲ့�ွ��င်း် အ�ျင်း်��ျင်း်�အ�က်�� ��ွခြ���ဆက််ဆးမ်းမု်းျ��က်ို 

တ်��ဆး��န််နှငှ်း်် တ်း�ုခြပ်န််�န်် မ်းူ�ါ�မ်းျ��က်ို �ျမ်းတှ််အဝေးက်�င်း်အထည်း်ဝေးဖွဲ့�်ဝေးဆ�င်း်�ကွ််ပ်ါ။.

• ဝေးဘာ�ဖွဲ့ယူ်�း အုပ််စွာမု်းျ�� နှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် က်ိုယူ်စွာ��ခြပ်ုမ်းနု်ည်း်�ပ်ါ�သည်း်် လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ်မ်းျ�� သို�မ်းဟုတု်် အဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��မ်း ှသမ်းဂ္ဂိုုမ်းျ��အတ်ငွ်း်� အဓိိပ်ါါယူ်�ှိ

စွာ�ွ ပ်ါ�င်း်မု်း၊ က်ိုယူ်စွာ��ခြပ်ုမ်း ုနှှင်း်် ဝေး�ါင်း်�ဝေးဆ�င်း်မ်းမု်းျ�� ခြပ်ုလွပု််��တ်ငွ်း် ကြုံက်းုဝေးတ်�ွ�သည်း်် ��ွခြ���ဆက််ဆးခြ�င်း်� သို�မ်းဟုတု်် �ျန််လွှပ််ထ��ခြ�င်း်� က်�သ်ို�

ဝေးသ� အတ်��အဆး�မ်းျ��အ�� ဖွဲ့ယူ�်�ှ��န်အ်တ်ကွ် ်အခြပ်ုသဝေးဘာ�ဝေးဆ�င်းသ်ည်း်် န်ည်း်�လွမ်း်�မ်းျ��ခြဖွဲ့င်း် ်ဝေးဆ�င်း�်ကွ်ပ််ါ။ ထိုအပု်စ်ွာမု်းျ��ထ�တ်ငွ်း ်လွနူ်ည်း်�စွာ ု

တ်ိုင်း်��င်း်�သ��မ်းျ��၊ ဝေး��ွဝေးခြပ်�င်း်�လွပု််သ��မ်းျ��၊ စွာန်စွာ်တ်က်ျ မ်းဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�ထ��သည်း်် က်ဏ္ဍမ်းျ��မ်း ှအလွပု််သမ်း��မ်းျ��၊ လွနူ်ည်း်�စွာမု်းျ��၊ မ်းသန််စွာမွ်း်�မ်းျ��၊ 

LGBTIမ်းျ��၊ အမ်းျ ို �သမ်းး�မ်းျ�� နှငှ်း်် လွငူ်းယူ်တ်ို� ပ်ါ�င်း်သည်း်၊ သို�ဝေးသ�် ၎င်း်�တ်ို��ျည်း်� က်န်�်သတ််ထ��ခြ�င်း်� မ်းဟုတု််ဝေးပ်။ 

• တ်��န််�ှိ တ်���စွား�င်း်ဝေး��၊ အုပ််�ျုပ််ဝေး�� သို�မ်းဟုုတ်် က်ုမ်းါဏ်းအဖွဲ့�ွ�အစွာည်း်�မ်းျ��ဝေး��ှဝေးမ်း�ှက််တ်ွင်း် န်စွာ်န်ာ�ျက်် သို�မ်းဟုုတ်် တ်ိုင်း်�က်���ျက််မ်းျ��နှှင်း်် 

စွာပ််လွျဉ််�သည်း်် အမ်းတု်�ွမ်းျ�� တ်င်း်သငွ်း်���တ်ငွ်း် အလွပု််သမ်း�� တ်စွာ်ဦး��ျင်း်�စွားနှငှ်း်် စွာပ််ဆိုင်း်�� လွပူ်ဂု္ဂိုုို လွ် သို�မ်းဟုတု်် အဖွဲ့ွ��အစွာည်း်�မ်းျ��အ�� ပ်းပ််ို�က်ညူ်းး

ပ်ါ။
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မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။

လောန�က်ဆက်တွဲ  A-  အလောရ�ှလောတာင် အာရရှှိ လက်ရှအိလောပြုခအလောနနှငှ့် စိန်လောခ်မမုျား 

ဤ  လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််ဆိုင်း�်� ဝေး�သတ်ငွ်း်� လွမ်း်�ညွှနှ်�်ျက်သ်ည်း ်စွား�ပ်�ွ�ဝေး��လွပု်င််းန််�နှငှ်း်် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး�� က်စိွာစ�ပ်မ််းျ��တ်ငွ်း ်အခြပ်ည်း်

ခြပ်ည်း်ဆိုင်း်�� လွ�ူအ�ွင်း််အဝေး�� စွားနှုန််�မ်းျ��နှှင်း်် စွားသတ််မ်းှတ််�ျက််မ်းျ��အ�� ဝေး�သနှတ� ခြပ်ု�န််၊ လွ�ူအ�ွင်း််အဝေး�� က်�က်ွယူ်ဝေးစွာ�င်း််ဝေး��ှက််သူမ်းျ��၏ လွ�ူ

အ�ငွ်း််အဝေး�� ဆိုင်း�်� အထ�ူစွာို��မ်းစ်ွာ��မ်းျ��အ�� ခြပ်ည်းလ်ွည်းသ်းု�သပ်�်န်န်ှငှ်း်် အ�ဆးယူးအဖွဲ့�ွ��င်း ်နှိုင်းင််းးအမ်းျ��အတ်ငွ်း ်အသိုင်း်�အ�ိုင်း်�အဝေးခြ�ခြပ်ု အလွပု်သ်မ်း�� 

အ�ငွ်း််အဝေး�� လွပု််��ှ�မ်းမု်းျ��က်ို က်ညူ်းးအ��ဝေးပ်��န်် ဝေး��ဆွ�ထ��ခြ�င်း်� ခြဖွဲ့စွာ်ပ်ါသည်း်။ 

အ�ဆးယူးနှိုင်းင််းးမ်းျ��သည်း ်အထ�ူသခြဖွဲ့င်း်် လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်� ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�ခြ�င်း်�ဆိုင်း�်� အဝေးခြ��း အခြပ်ည်းခ်ြပ်ည်းဆ်ိုင်း�်� အလွပု်သ်မ်း�� စွားနှနု််�သတ်မ််းတှ််

�ျက််မ်းျ��က်ို လွိုက််န်ာ�န်် ပ်ျက််က်ွက််မ်းုမ်းျ�� �ှိ��်သည်း်။ အ�ဆးယူးနှိုင်း်င်းး ၁၀ နှိုင်း်င်းးအန်က်် ၆ နှိုင်း်င်းးသည်း် အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိုင်း်�� အလွုပ််သမ်း��ဝေး��အ�� 

အဖွဲ့�ွ�၏ လွတွ်လ်ွပ်စ်ွာွ� အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွစွာည်း်�ခြ�င်း်�နှငှ်း်် စွာရုိုးး�ု�ငွ်း််က်ို အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်�ခြ�င်း်�ဆိုင်း�်� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက် ်အမ်းတှ် ်၈၇အ�� လွက်မ််းတှ်ဝ်ေး��ထို�

ထ��ခြ�င်း်� မ်း�ှိဝေးပ်။ အခြပ်ည်း်ခြပ်ည်း်ဆိုင်း်�� အလွပု််သမ်း��ဝေး����အဖွဲ့ွ��၏ စွာည်း်�ရိုးး�ု�ငွ်း််နှငှ်း်် စွာဝုေးပ်ါင်း်�ည်းှနိှိုင်း်�ဝေးခြဖွဲ့�ငှ်း်��ငွ်း််ဆိုင်း်�� သဝေးဘာ�တ်ညူ်းး�ျက််အမ်းတှ်် ၉၈ 

က်ို ၁၀ နှိုင်း်င်းးတ်ငွ်း် ၄နှိုင်း်င်းး အတ်ည်း်လွက််မ်းတှ်် မ်းထို��ဝေးသ�ဝေးပ်။ ၁၀ နှိုင်း်င်းးအန်က်် ၄ နှိုင်း်င်းးသည်း် နှိုင်း်င်းးသ��နှငှ်း်် နှိုင်း်င်းးဝေး��အ�ငွ်း််အဝေး��ဆိုင်း်�� နှိုင်း်င်းးတ်က်�

ပ်ဋိညိ်း�ဉ််က်ို လွက််မ်းတှ််ဝေး��ထိ�ုထ��ခြ�င်း်�မ်း�ှဝိေးသ�ဘာ� နှိုင်း်င်းး ၃ နှိုင်း်င်းးသည်း် လွတွ််လွပ််စွာ�ွ အသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��ငွ်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွစွာဝုေး���ငွ်း််၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်

ဝေးခြပ်�ဆို�ငွ်း််နှငှ်း်် သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက်် အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��နှငှ်း်် ပ်ဂု္ဂိုုို လွဝ်ေး��အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��၊ နှိုင်းင််းးဝေး��တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း�်ငွ်း််နှငှ်း်် အလွပု်လ်ွပု်က််ိုင်း�်ငွ်း််မ်းျ��က်ို က်�

က်ယွူဝ်ေးပ်�သည်း်် အဓိကိ် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��တ်�ူယိူ�မ်းျ��ခြဖွဲ့စွာ်သည်း် ်စွား�ပ်�ွ�ဝေး��၊ လွမူ်းဝုေး��နှငှ်း်် ယူဉ််ဝေးက်ျ�မ်းအု�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��ဆိုင်း်�� နှိုင်း်င်းးတ်က်�ပ်ဋိညိ်း�ဉ်က််ို 

လွက််မ်းတှ််ဝေး��ထိ�ုထ��ခြ�င်း်� မ်း�ှဝိေးသ�ဝေးပ်။

ဤဝေး�သတ်ငွ်း်��ှိ နှှစွာ်လွိုဖွဲ့ွယူ် မ်းဝေးက်�င်း်�သည်း်် ဥပ်ဝေး�ဆိုင်း်�� အ�င်း်�အက်ျင်း်�သည်း် အ�ျ ို �ဝေးသ� အပ်ယူ်�းမ်းျ��နှငှ်း်် �ျ ို �တ်�ဝ်ေးသ� အပု််စွာမု်းျ��မ်း ှလွမူ်းျ��က်ို 

အ�ျ ို �မ်းည်းးမ်းှစွာ�ွ သက််ဝေး��က််မ်း�ုှိသည်း်။ ဝေး��့ဝေးခြပ်�င်း်� အလွပု််သမ်း��မ်းျ��နှှင်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏မ်းသိ��စွာမု်းျ��သည်း် ဝေး�သတ်ငွ်း်�၌  အ��န်ည်း်�ဝေးသ� အလွပု််အက်ိုင်း် 

အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ��တ်ငွ်း် �ှိဝေးန်�က်ဝေးသ�်လွည်း်� အ�ဆးယူးအဖွဲ့�ွ��င်းန်ှိုင်း်င်းးမ်းျ��၏ ဥပ်ဝေး�မ်းျ��သည်း် ဝေး��့ဝေးခြပ်�င်း်�အလွပု််သမ်း��မ်းျ��နှငှ်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏မ်းသိ��စွာမု်းျ��၏ 

အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို အက်�အက်ယွူဝ်ေးပ်�ခြ�င်း်�မ်း�ှိသည်း််အခြပ်င်း ်စွာည်း်�ရိုးး�ုဝေး��လွပု်ဝ်ေးဆ�င်း�်ငွ်း််နှငှ်း်် လွမူ်းကု်�က်ယွူဝ်ေးစွာ�င်း််ဝေး��ှက်ဝ်ေး��ဆိုင်း�်� အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��

က်ိုပ်င်း် က်န်�်သတ််ထ��သည်း်။ ဝေး��့ဝေးခြပ်�င်း်�အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၏ အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ�� က်�က်ယွူ်ခြမ်းှင်း််တ်င်း်ဝေး��ဆိငု်း်�� အ�ဆးယူးဝေး�က်ည်း��ျက််က်ိ ု၂၀၀၇ �ု

နှစှွာ်တ်ငွ်း် အတ်ည်း်ခြပ်ုလွက််�း��င်ြိပ်း�ခြဖွဲ့စွာ်လွင်း််က်စွာ�� အဝေးခြ�အ ဝေးန်ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ ထို�အခြပ်င်း် အမ်းျ ို �သမ်းး�မ်းျ��သည်း် က်ျ��-မ်း အဝေးခြ�ခြပ်ု အ�က်မ်း်�ဖွဲ့က််မ်း ုခြဖွဲ့စွာ်ပ်�ွ�မ်း ု

ခြမ်းင်း််မ်း��သည်း်် ဆို��ွ��သည်း်် လွပု်င််းန််��ငွ်း ်ပ်တ်�်န််�က်ျင်းမ််းျ��တ်ငွ်း ်ဝေးန်ထိုင်းသ်ွ��လွ��က်�သည်း။်   စွာန်စွာတ််က်ျ မ်းဖွဲ့�ွ�စွာည်း်�ထ��သည်း်် က်ဏ္ဍမ်းျ��မ်း ှအလွပု်သ်မ်း��

မ်းျ��သည်း ်တ်���မ်းှတ်မ်း�ု�ှိဝေး��တ်ငွ်း ်စွာနိ်ဝ်ေး�်မ်းမု်းျ��နှငှ်း်် �င်းဆ်ိုင်းဝ်ေးန်�ငြိပ်း� သမ်းဂ္ဂိုမု်းျ�� စွာဝုေး���န်၊် ဖွဲ့�ွ�စွာည်း်��န် ်သို�မ်းဟုတု် ်ပ်�ူဝေးပ်ါင်း်��န်၊် သို�မ်းဟုတု် ်ခြမ်းင်း််မ်း��ဝေးသ�

လွပု််�လွစွာ� သို�မ်းဟုတု်် ပ်ိုမ်းိုဝေးက်�င်း်�မ်းနွ််ဝေးသ� လွပု််င်းန််��ငွ်း်အဝေးခြ�အဝေးန်မ်းျ��အတ်ကွ်် ည်းှနိှိုင်း်��န်် အ�ငွ်း််အလွမ်း်�န်ည်း်�ပ်ါ�သည်း်။ အဘာယူ်ဝေး�က်�င်း််ဆိုဝေးသ�် 

၎င်း်�တ်ို�သည်း် ဝေးယူဘာယုူျအ��ခြဖွဲ့င်း်် အလွပု််သမ်း��ဥပ်ဝေး� အက်�အက်ယွူ်  ဝေးဘာ�င်း်ခြပ်င်း်ပ်တ်ငွ်း် �ှိဝေးန်ဝေးသ�ဝေး�က်�င်း်် ခြဖွဲ့စွာ်သည်း်။ အထူ�သခြဖွဲ့င်း်် ��ွခြ���ဆက််ဆး

မ်းမု်းျ�� ပ်ျး�နှးှ�တ်ည်း်�ှိဝေးန်ခြ�င်း်�နှှင်း်် မ်းတ်ူက်�ွခြပ်��ဝေးသ� လွငိ်း်စွာတိ််တ်မိ်း်�ညွှတှ််မ်းနုှှင်း််/သို�မ်းဟုတု်် က်ျ��/မ်း�းယူ�ူျက််မ်းျ��အဝေးပ််  ��ွခြ���ဆက််ဆးမ်း ုက်�က်ယွူ်ဝေး�� 

ဥပ်ဝေး�မ်းျ�� မ်း�ှိခြ�င်း်�ဝေး�က်�င်း် ်ဝေး�သတ်ငွ်း်��ှိ LGBTI အလွပု်သ်မ်း��မ်းျ��သည်း ်၎င်း်�တ်ို�၏အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��က်ို က်ျင်း််သး�ု��တ်ငွ်း ်အတ်��အဆး�မ်းျ��နှငှ်း်် �င်းဆ်ိုင်း်

ဝေးန်�သည်း်။ အလွ��တ်ူပ်င်း် မ်းသန််စွာွမ်း်� အလွုပ််သမ်း��မ်းျ��သည်း် လွမူ်းဝုေး�� န်ိမ်း််�ျမ်းုမ်းျ�� နှှင်း််   လွးုဝေးလွ�က််ဝေးသ� အဝေးခြ��းအဝေးဆ�က််အအးုနှှင်း်် သတ်င်း်�

အ�ျက််အလွက်မ််းျ�� အပ်ါအ�င်း် သင်း််ဝေးလွျ�်ဝေးသ� ဝေးန်��ထိုင်း�်င်း်�မ်းျ�� လွက်လ်ွမှ်း်�မ်းမ်းးနှိုင်း်ခြ�င်း်� တ်ို�ဝေး�က်�င်း်် ၎င်း်�တ်ို�၏ အ�ငွ်း််အဝေး��မ်းျ��အ�� အခြပ်ည်း််အ၀ 

��ှိမ်းတု်ငွ်း် အ�က််အ��မ်းျ�� ကြုံက်းုဝေးတ်�ွ�နှိုင်း်သည်း်။

ဝေးန်ာက််ဆးု�အဝေးန်ခြဖွဲ့င်း်် ဝေး�သတ်စွာ်လွ�ှ��ှိ အထူ��င်း်�နှးှ�ခြမ်းုပ််နှးှမ်း ုမ်းဝူေးဘာ�င်း်မ်းျ��၊ အထ�ူစွား�ပ်�ွ�ဝေး��ဇနု််မ်းျ��နှှင်း်် အခြ���ဝေးသ� အစွာိ�ု�-ဦး�ဝေးဆ�င်း်သည်း်် 

စွားမ်းးက်နိ််�မ်းျ��သည်း် လွ�ူအ�ငွ်း််အဝေး��စွားနှနု််�မ်းျ��က်ို ဝေးလွှ��်ျခြ�င်း်� သိ�ုမ်းဟုတု်် အလွပု််သမ်း��မ်းျ��၏ လွတွ််လွပ််စွာ�ွအသင်း်�အပ်င်း်�ဖွဲ့ွ��စွာည်း်��ငွ်း််၊ ငြိင်းမိ်း်��ျမ်း်�စွာ�ွ

စွာဝုေး���ငွ်း််၊ ထတု််ဝေးဖွဲ့�်ဝေးခြပ်�ဆိ�ုငွ်း််၊ သတ်င်း်�အ�ျက််အလွက််  ��ှ�ိွင်း််၊ ပ်ဂု္ဂိုုို လွ်ဝေး��အ�ငွ်း််အဝေး��၊  နှိုင်း်င်းးဝေး�တ်ငွ်း် ပ်ါ�င်း်�ငွ်း််နှငှ်း်် အလွပု််လွပု််က်ိုင်း်�ွင်း််တ်ို�

အဝေးပ်် က်န်�်သတ််သည်း််  ပ်တိ််ပ်င်း်မ်း ုအသစွာ်မ်းျ�� �ျမ်းတှ််�န်် မ်း�က်��ဏ်အသး�ုခြပ်ုဝေးလွ�်ှိပ်ါသည်း်။
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လောန�ကဆ်ကတ်ွဲ B- အပြုပညပ်ြုပညဆ်ိုငရ်ာ အလပုသ်မား စနံှနု်းများအား အလောရ�ှလောတာငအ်ာရတှငွ ်အတညပ်ြုပုလကမ်တှ ်လောရးထိုးပြုခင်း သို�မဟုတု ် လကခ်ံ
ကျင့်သံးုပြုခင်း 

ILO C087 ILO C098 ICCPR ICESCR

ဘရူနိုင်း N/A N/A N/A N/A

ကမ္ဘလောာဒါီးယား 1999 1999 1992 1992

အင်ဒါိုနီးရှား 1998 1957 2006 2006

လာအို N/A N/A 2009 2007

မလလေားရှား N/A 1961 N/A N/A

မပြုန်မာ 1955 N/A N/A 2017

ဖိလစ်ပိုင် 1953 1953 1986 1974

စင်္ကာပူ N/A 1965 N/A N/A

ထိုင်း N/A N/A 1996 1999

ဗီယက်နမ် N/A 2019 1982 1982

စုစုပလောါင်း အတည်ပပြုု 
လက်မှတ် ရလေားထိုး
ခပြုင်း သို့မဟုုတ်  လက်ခံ
ကျင့်သုံးခပြုင်း 

4 6 6 7
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