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လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ

ြျ ိုးဖဖာက်မှုများကိုစွပ်စွဲသည့် တိုင်ကကားြျက်များအား 

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဖရးရာအဖွဲ့တွင်

စစ်ဖဆးမှုအတွက် အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ - 

ဖနာက်ဆက်တွဲ (၁)

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဖရးရာအဖွဲ့ရုံး ခမန်မာ

အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ဘဲ့လမ်း (သစ္စာလမ်း)၊

ရန်ကင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မမန်မာ။

ဖုန်း  +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉
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လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ

ြျ ိုးဖဖာက်မှုများကိုစွပ်စွဲသည့် တိုင်ကကားြျက်များအား

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဖရးရာအဖွဲ့တွင်

စစ်ဖဆးမှုအတွက် အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ - 

ဖနာက်ဆက်တွဲ (၁)

နိဒါန်း

အအာက်တွင်အဓိကအချက်အမဖစ်အဖာ်မြထားသည့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ၏ အခွင့်အအရးများကုိ ချ ိုးအဖာက် 

အနမှုများအား စွြ်စွဲသည့် တိုင်ကကားချက်များအားစစ်အေးမှုအတွက် လက်ရှိလုြ်ထုံးလုြ်နည်းသည် 

၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလနှင့် အဖအဖာ်ဝါရီလတွင် အမြည်မြည်ေိုင်ရာအလုြ်သမားရုံး၏ အုြ်ချုြ်အရး 

အဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရးအကာင်စီတို့မှ ဘုံခွင့်မြုချက်မဖင့် သအဘာတူမြဋ္ဌာန်းခဲ့ 

သည့် သတ်မှတ်ချက်တို့အမြင်၊ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့မှ ၎င်း၏ (၁၁၇) ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (နိုဝင် 

ဘာလ ၁၉၅၁ ခု)၊ (၁၂၃) ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (နိုဝင်ဘာလ ၁၉၅၃ ခု)၊ (၁၃၂) ကကိမ်အမမာက် အစည်း 

အအဝး (ဇွန်လ ၁၉၅၆ ခု)၊ (၁၄၀) ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (နိုဝင်ဘာလ ၁၉၅၈ ခု)၊ (၁၄၄) ကကိမ်အမမာက် 

အစည်းအအဝး (မတ်လ ၁၉၆၀ ခု)၊ (၁၈၄) ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (နိုဝင်ဘာလ ၁၉၇၁ ခု)၊ (၂၀၂) 

ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (မတ်လ ၁၉၇၇ ခု)၊ (၂၀၉) ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (အမလ - ဇွန်လ 

၁၉၇၉ ခု) နှင့် (၂၈၃) ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝး (မတ်လ ၂၀၀၂ ခု) တို့တွင် ရယူခဲ့သည့် တိုင်ကကားချက် 

များကို ြမာဏစစ်အေးမှုအတွက် ဌာနတွင်းလုြ်ထုံးလုြ်နည်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ေုံးမဖတ်ချက်များ၊ 

နှင့် အနာက်ေုံးအအနမဖင့်၊ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်း အကာ်မတီကိုယ်တိုင်မှ သအဘာတူ 

မြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် အချ ို ့ေုံးမဖတ်ချက်များအအြါ်တွင် အအမခခံထားမခင်းမဖစ်သည်။ (အေုံး သတ်မှတ်စု ၁)i
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ဖနာက်ြံသမိုင်း

၁။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သည်၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရးအကာင်စီနှင့် ညှိနှိုင်း 

အေွးအနွးမြီးအနာက်၊ သီးမခားလွတ်လြ်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်များ ြါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း 

ဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာ အချက်အလက် ရှာအဖွအရးနှင့်ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့မြီး၊ အကာ်မရှင်၏ 

သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များနှင့် ၎င်း၏ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း၏ အအထွအထွစည်းမျဉ်းများကို သတ်မှတ်ခဲ့ 

သည်။ ၎င်းသည် ကုလသမဂ္ဂအတွက် အကာ်မရှင်၏ဝန်အောင်မှုများကိုရရှိ နိုင်အစသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခု 

အရးေွဲရန်ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် စီးြွားအရးနှင့်လူမှုအရးအကာင်စီသို့ အကကံမြုချက်အအရအတွက် အချ ို ့ကို ေက်သွယ် 

ရန်လည်း ေုံးမဖတ်ခဲ့သည်။ 

၂။ စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရးအကာင်စီသည်၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ် အဖအဖာ်ဝါရီလ (၁၇) ရက်အန့၊ ၎င်း၏ ေယ်ကကိမ်အမမာက် 

အစည်းအအဝးတွင် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ ေုံးမဖတ်ချက်ကိုမှတ်သားခဲ့မြီး၊ ၎င်းသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ကသဂုတ်လ (၂) 

ရက်အန့ကချမှတ်ခဲ့သည့်အကာင်စီ၏ သန္နိဋ္ဌာန်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမြီး၊ ၎င်းသည် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ 

၏ အခွင့်အအရးများကို အထိအရာက်ေုံးအကာအကွယ်အြးရန် သက်အသမြနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု 

မဖစ်သည်ကိုေင်မခင်၍၊ ၎င်းတွင် ဤေုံးမဖတ်ချက်ကို တရားဝင်အတည်မြုသည့် သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်မှုတစ်ခုကို 

သအဘာတူလက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကိုယ်စား၊ အိုင်အယ်လ်အိုနှင့် အချက်အလက် ရှာအဖွအရးနှင့် 

ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်၏ ဝန်အောင်မှုများကို လက်ခံရန်ေုံးမဖတ်ခဲ့မြီး ၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် မဖည့်စွက်ခဲ့အသာ၊ 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့သည်။

ကုလသမဂ္ဂမှလက်ြံရရှိဖသာတိုင်ကကားြျက်များ

၃။ ကုလသမဂ္ဂမှလက်ခံရရှိခဲ့အသာ အိုင်အယ်လ်အိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအအြါ်သို့ အစိုးရများ သို့မဟုတ် အလုြ်သမား 

သမဂ္ဂ သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးချ ိုးအဖာက်မှုများနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် စွြ်စွဲချက်များအားလုံးကို စီးြွားအရးနှင့်လူမှုအရးအကာင်စီမှ၊ ၎င်းတို့အား အချက်အလက်ရှာအဖွ 

အရးနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်သို့ လွှဲအမြာင်းအြးမှု၏ အမးခွန်းအအြါ်စဉ်းစားအြးမည့် အမြည်မြည်ေိုင်ရာ 

အလုြ်သမားရုံး၏ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သို့ ေက်လက်အြးြို့သွားမည်မဖစ်သည်။

၄။ အိုင်အယ်လ်အို၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်သည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနှင့်ြတ်သက်၍မေို အလား 

တူစွြ်စွဲချက်များကို ကုလသမဂ္ဂမှ လက်ခံရရှိအသာအခါ၊ အကာ်မရှင်သို့ အိုင်အယ်လ်အိုအုြ်ချုြ်အရး အဖွဲ့မှတစ် 

ေင့် စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရးအကာင်စီကို ကိုယ်စားမြုအနသည့် ကုလသမဂ္ဂအအထွအထွ အတွင်းအရးမှူးသည်၊ 

သက် ေိုင်ရာအစိုးရ၏ သအဘာတူခွင့်မြုချက်ကို လက်ခံရရှိခဲ့မြီးသည့်အခါနှင့်၊ အကယ်၍ စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရး 

အကာင်စီမှ ဤစွြ်စွဲချက်များသည် လွှဲအမြာင်းအြးရန်သင့်အလျာ်သည်ဟု ထင်မမင်ယူေြါက၊ ထြ်ေင့်အြးြို့မည် 

မဖစ်သည်။ အကယ်၍အစိုးရ၏ သအဘာတူညီချက်သည် မမဖစ်လာအတာ့ြါက၊ စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရးအကာင်စီ 

သည်၊ ဤကိစ္စရြ်တွင် ြါဝင်ြတ်သက်အနသည့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် ေက်နွယ်အနအသာ 

အခွင့်အအရးများကို ကာကွယ်အစာင့်အရှာက်မှုအြးရန်တွက်ချက်၍ သင့်အလျာ်သည့် အမခားမည်သည့်အအရးယူ 

အောင်ရွက်မှုကိုမေို မြုလုြ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မဖင့်၊ ယင်းကဲ့သို့အသာ မငင်းေိုမှုအကကာင့် မဖစ်အြါ်လာမည့်အအန 

အထားကို ေင်မခင်သုံးသြ်မည်။ အကယ်၍ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သည်၊ ၎င်း၏ အရှ့အမှာက်တွင် အိုင်အယ်လ်အို၏ 

အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်အသာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအအြါ် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးချ ိုးအဖာက်မှုများနှင့် 
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ြတ်သက်၍ စွြ်စွဲချက်များရှိြါက၊ ၎င်းသည် ယင်းကဲ့သို့အသာ စွြ်စွဲချက်များကို စီးြွားအရးနှင့် လူမှုအရးအကာင်စီ 

သို့၊ ြထမေုံးအအနမဖင့် လွှဲအမြာင်းအြးရမည်မဖစ်သည်။

တိုင်ကကားြျက်များကိုစစ်ဖဆးရန်အြွင့်ရအာဏာပိုင်အဖွဲ့များ

၅။ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့မှ မူလချမှတ်ခဲ့သည့် ေုံးမဖတ်ချက်တစ်ခုနှင့်အညီ၊ အိုင်အယ်လ်အို၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအအြါ် 

တိုင်ကကားချက်များကို အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏အရာရှိများထံသို့ ြမာဏစစ်အေးမှုအတွက် ြထမေုံးအအနမဖင့် တင် 

သွင်းရမည်မဖစ်သည်။  ၎င်း၏ ၁၁၆ ကကိမ်အမမာက်နှင့် ၁၁၇ ကကိမ်အမမာက်အစည်းအအဝးများ၏ အေွးအနွးြွဲများ 

အနာက်ြိုင်းတွင် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့က ဤြဏာမစစ်အေးမှုကိုအောင်ရွက်ရန် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်း 

မခင်းေိုင်ရာအကာ်မတီတစ်ခုကို တည်အထာင်ရန်ေုံးမဖတ်ခဲ့သည်။

၆။ ထို့အကကာင့်၊ လက်ရှိအချနိ်တွင်၊ အိုင်အယ်လ်အိုသို့တင်သွင်းအသာ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးချ ိုးအဖာက်မှု

များနှင့် စြ်လျဉ်းသည့်စွြ်စွဲထားအသာ တိုင်ကကားချက်များကိုကကားနာရန် လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည့် အဖွဲ့များ 

သုံးခုရှိသည်၊ ေိုလိုသည်မှာ - အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့မှ တည်အထာင်ထားသည့် လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်း 

ေိုင်ရာအကာ်မတီ၊ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်၊နှင့် လွတ်လြ်စွာ အသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းအအြါ် အချက်အ 

လက်ရှာအဖွအရးနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်တို့မဖစ်သည်။  

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဖကာ်မတီ၏

ဖပါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းဖဆာင်ရွက်ပုံ

၇။ ဤအဖွဲ့သည် အိုင်အယ်လ်အို၏ ကိုယ်ြိုင်သုံးြွင့်ေိုင်ဝိအသသလက္ခဏာကို ထင်ဟြ်အစသည့် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့ 

၏ ယန္တရားတစ်ခုမဖစ်သည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏မဖစ်အြါ်လာမှုစတင်ကတည်းက အစိုးရ၊ အလုြ်ရှင်နှင့် 

အလုြ်သမားအုြ်စုများ၏ တူညီသည့်အချ ိုးအစားမဖင့်ကိုယ်စားမြုသည့် ြုံမှန်အဖွဲ့ဝင်ကိုးဦးမဖင့် ဖွဲ့စည်းထား 

သည် - အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီသည် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း အအနမဖင့်ြါဝင်ကကသည်။ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့ကြင် ခန့်အြ်ထား 

အသာ၊ အစားထိုးအဖွဲ့ဝင်ကိုးဦးကိုလည်း၊ အကယ်၍ အအကကာင်းမြချက်တစ်ခုအကကာင့် ြုံမှန်အဖွဲ့ဝင်များက 

မတက်အရာက်နိုင်သည့်အခါမှသာ၊ ကနဦးအြါင်းစြ်ဖွဲ့စည်းြုံကုိ ေက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်၊ အစည်း 

အအဝးများတွင်ြါဝင်ရန် မူလကြင်သတ်မှတ်အတာင်းေိုထားခဲ့သည်။ 

၈။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အဖအဖာ်ဝါရိလတွင် အကာ်မတီမှလက်ခံမြဋ္ဌာန်းခဲ့မြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် လက် 

ရှိကျင့်သုံးမှုအရ အစားထိုးအဖွဲ့ဝင်များသည်၊ ြုံမှန်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးရှိအနသည်မဖစ်အစ၊ မရှိသည်မဖစ်အစ၊ 

အကာ်မတီ၏လုြ်ငန်းတွင် ြါဝင်အောင်ရွက်ရန်အခွင့်အအရးကို အြးထားသည်။ ထို့အကကာင့်၎င်းတို့သည် လက် 

အထာက်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အေင့်အတန်းကိုရရှိကကမြီး ြုံမှန်အဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့ တူညီအသာနည်းဥြအေများကို အလး 

စားရမည်။ 

၉။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မတ်လတွင်၎င်း၏ လတ်တအလာအကျေုံးမြုလုြ်ခဲ့သည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းအအြါ်စစ်အေးမှု၌၊ 

အကာ်မတီက၊ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ၎င်းတို့၏ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအအနမဖင့် ခန့်အြ်သည့်စည်းမျဉ်း၏ ရည်ရွယ်ချက် 

အတိုင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုများကုိ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအအနမဖင့် မြုလုြ်နိုင်လိမ့်မည် 

ေိုလျှင် အစိုးရကိုယ်စားမြုမခင်း၏ အတန်အသင့် တည်မမဲမှုတစ်ခု အသချာရန်အမျှာ်လင့်အကကာင်း အဖာ်မြခဲ့သည်။
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၁၀။ တိုင်ကကားမှုတစ်ခုမြုလုြ်ခဲ့အသာ နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား၊ သို့မဟုတ် တိုင်ကကားမှုမြုလုြ်ခဲ့ 

အသာ အလုြ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားများ၏ နိုင်ငံအတာ်အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားဝင်ရာထူးတစ်ခုရယူ 

ထားအသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်၊ အကာ်မတီ၏ ေင်မခင်စဉ်းစားမည့်အေွးအနွးြွဲများတွင် သို့မဟုတ် အေိုြါတိုင် 

ကကားမှုကိုကကားနာစစ်အေးအနစဉ်တွင် မည်သူမျှ မြါဝင်နိုင်ြါ။ အလားတူြင်၊ အမှုကိစ္စနှင့်ြတ်သက်အသာစာ 

ရွက်စာတမ်းများကို ၎င်းတို့အားအထာက်ြံ့မအြးြါ။

၁၁။ အကာ်မတီသည်တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းချမှတ်သည့်ေုံးမဖတ်ချက်များကိုရရှိရန်အစဉ်အမမဲကကိုးြမ်းသည်။

ဖကာ်မတီ၏လုပ်ပိုင်ြွင့်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရား

၁၂။ ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်းြုံအအမခခံဥြအေကိုအအကကာင်းမြု၍၊ အိုင်အယ်လ်အိုကို၊ နိုင်ငံအမျ ိုးမျ ိုးတွင် အထူးသမဖင့်လုြ်ငန်း 

အောင်ရွက်မှု အအမခအအနများကို တိုးတက်အစရန်နှင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းကို မမှင့်တင်ရန်အ 

တကွ ်တညအ်ထာငခ်ဲသ့ည။် ထိုအ့ကကာင့၊် အိငုအ်ယလ်အ်ိသုည ်၎င်း၏အဖွဲ့ဝငမ်ျားထမံ ှ၎င်းကိတုာဝနအ်ြးထားအသာ 

ရည်မှန်းချက်များကို ရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အတူလက်ခံခဲ့သည့် သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်အတွင်း၌ 

ကျအရာက်သည့်အတွက်၊ ဤေက်သွယ်မှုတွင် အဖွဲ့အစည်းက အမဖရှင်းခဲ့အသာကိစ္စရြ်များသည် နိုင်ငံများ၏ 

အထူးသီးသန့်နယ်ြယ်အတွင်း မကျအရာက်နိုင်အတာ့ဘဲ၊ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အောင်ရွက်အသာအဖွဲ့အစည်း၏ 

အအရးယူအောင်ရွက်ချက်သည် မြည်တွင်းအရးရာကိစ္စများတွင် ဝင်အရာက်စွက်ဖက်သည်ဟု မှတ်ယူ၍ မရနိုင်ြါ။ 

(အေုံးသတ်မှတ်စု ၂)ii

၁၃။ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အကာအကွယ်အြးမခင်းနှင့် သက်ေိုင်သည့် 

အိုင်အယ်လ်အို၏ လုြ်ငန်းသည်၊ မငိမ်းချမ်းအရးနှင့် လူမှုအရးတရားမျှတမှု၏ ြဓာနကျအသာကာကွယ်တားေီး 

မှုများအနက်တစ်ခုအအနမဖင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်း၏ အအထွအထွဥြအေသများအားထိအရာက် 

မှုရှိအစရန်အတွက် ြံ့ြိုးရန်မဖစ်သည်။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၃)iii ၎င်း၏ လုြ်ငန်းမှာ အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ် 

ရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း၏ အခွင့်အအရးကို လုံခခုံအစရန်နှင့်မမှင့်တင်အြးရန် မဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အစိုးရများကို 

စွဲချက်များတင်မခင်း သို့မဟုတ်၊ မြစ်တင်ရှုတ်ချမခင်းမမြုြါ။ အကာ်မတီသည်၊ နှစ်အြါင်းများစွာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက် 

လာခဲ့သည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများမှတစ်ေင့်၊ ၎င်း၏တိကျအသာ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာအတွင်း မသက်အရာက် 

သည့် ကိစ္စရြ်များအား ကိုင်တွယ်အမဖရှင်းမှုကို အရှာင်ရှားမခင်းမဖင့် ၎င်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို မဖည့်ေည်းရာ 

တွင်၊ အစွမ်းကုန် ဂရုစိုက်သည်။ 

၁၄။ အကာ်မတီ၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်တွင် သက်ေိုင်ရာမြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း အြးထားသည့်ဥြအေ 

တိုင်း သို့မဟုတ် လက်အတွ့ကျင့်သုံးမှုတိုင်းသည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာ ဥြအေသများ 

အား အလးစားလိုက်နာမှုရှိမရှိကို အေုံးအမဖတ်အြးရာတွင်ြါဝင်သည်။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၄)iv

၁၅။ စွြ်စွဲချက်များကို အထာက်ခံရန် အကျနြ်အားရသည့် သက်အသအအထာက်အထားရှိမရှိနှင့် မည်သည့်အတိုင်း 

အတာအထိ တင်မြထားသည်ကို စစ်အေးရန်သည် အကာ်မတီ၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်အတွင်းတွင်မဖစ်သည် - ဤအသိ 

အမှတ်မြုမခင်းသည် အမှုကိစ္စ၏ အကာင်းကျ ိုးများအအြါ်သက်အရာက်အစမြီး လက်ခံနိုင်မှုမရှိမခင်း၏ ရှာအဖွအတွ့ရှိ 

ချက်တစ်ခုအား အအထာက်အကူမမဖစ်အစနိုင်ြါ။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၅)v

၁၆။ မဖစ်နိုင်အမခရှိသည့် နားလည်မှုလွဲမှားမခင်း သို့မဟုတ် အဓိြ္ပါယ်အကာက်လွဲမှားမခင်းမှ အရှာင်ရှားရန်ရည်ရွယ်ချက် 

တစ်ခုမဖင့်၊ အကာ်မတီက၊ ၎င်းထံတင်သွင်းခဲ့အသာ စွြ်စွဲချက်များကိုစစ်အေးရန် ၎င်း၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ကို 
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ကန့်သတ်ထားအကကာင်းကို ရှင်းလင်းအအာင်မြုလုြ်ထားရန်လိုအြ်သည်ဟု ယူေသည်။ ၎င်း၏ လုြ်ငန်းသည် 

သီးမခားနိုင်ငံအချ ို ့တွင် မအရရာအသာအယဘုယျ ထုတ်မြန်ချက်များအ အြါ် အအမခခံ၍ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအအမခ 

အအနနှင့်ြတ်သက်အသာ အယဘုယျအကာက်ချက်များကို အဖာ်ထုတ်ရန်မဟုတ်ဘဲ၊ တိကျအသာစွြ်စွဲချက်များကို 

အကဲမဖတ်ရန်သာမဖစ်သည်။

၁၇။ အကာ်မတီ၏ ြုံမှန်အအလ့အထမှာ အစိုးရများအအြါ် စွြ်စွဲချက်များနှင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း ဖွဲ့စည်းမခင်း 

ကို ချ ိုးအဖာက်သည်ဟု စွြ်စွဲခံရသည့် လူြုဂ္ဂိုလ်များအအြါ်စွြ်စွဲချက်များအကကားတွင် မည်သည့်အတန်းအစား 

ခွဲမခားမှုကိုမျှ မမြုလုြ်အစရန်မဖစ်သည်၊ သို့ရာတွင်၊ သီးသန့်ကိစ္စရြ်တစ်ခုစီတွင်၊ အစိုးရတစ်ခုက ၎င်း၏ ြိုင်နက် 

အတွင်းတွင် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အ အရးများကို လွတ်လြ်စွာကျင့်သုံးမှုအား အကာအကွယ်အြးထားမခင်း 

အသချာမှုရှိမရှိကို စဉ်းစားရန်မဖစ်သည်။

၁၈။ အကာ်မတီသည် (အကယ်၍ ထိုက်သင့်အသာ ကာလအအတာအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့ြါက၊ ြဏာမစစ်အေးမှုမြီးစီး 

၍ သက်ေိုင်ရာအစိုးရများကမြုလုြ်ခဲ့သည့် မည်သည့်အလ့လာအတွ့ရှိချက်များကိုမေို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြီး 

အနာက်) အကယ်၍ ၎င်းသည်၊ ဥြမာ - စွြ်စွဲထားသည့်အချက်အလက်များသည် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရး 

ချ ိုးအဖာက်မှုကို ကျင့်ကကံအားထုတ်မခင်းမဟုတ်အကကာင်း သက်အသမြနိုင်မည်ေိုြါက၊ သို့မဟုတ် မြုလုြ်ထားသည့် 

စွြ်စွဲချက်များ၏ ဝိအသသလက္ခဏာသည် နိုင်ငံအရးသက်သက်မျှသာမဖစ်သည့်အတွက် ၎င်းကိစ္စရြ်ကို အနာက် 

ထြ် ေက်လက်လုြ်အောင်ရန် နှစ်လိုဖွယ်မရှိမခင်း သို့မဟုတ် မြုလုြ်ခဲ့သည့် စွြ်စွဲချက်များသည် အမှုကိစ္စ၏ 

အကာင်းကျ ိုးအအြါ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းကိုခွင့်မြုရန် အလွန်မသဲကွဲမခင်း သို့မဟုတ် တိုင်ကကားသူသည် 

အချက် အလက်ရှာအဖွအရးနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်သို့ ကိစ္စရြ်ကိုလွှဲအြးမခင်းအတွက် ခိုင်လုံမှုရှိရန် လုံ 

အလာက်အသာ သက်အသအအထာက်အထားကို ကမ်းလှမ်းမခင်းမရှိအကကာင်းအတွ့ရှိြါက၊ အမှုသည်ထြ်မံ စစ်အေး 

ရန် မလိုအတာ့အကကာင်း အုြ်ချုြ် အရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံသည်။

၁၉။ အကာ်မတီသည်၊ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့အား ၎င်းအတွ့ရှိခဲ့အသာမူမမှန်မှုများထံသို့ သက်ေိုင်ရာအစိုးရများ၏ အာရုံ 

စိုက်မှုကို ေွဲအောင်၍၊ ၎င်းတို့ကိုဖိတ်အခါ်မြီး၊ အအမခအအနကိုမြုမြင်မခင်းအတွက် သင့်အလျာ်သည့်အအရးယူအောင် 

ရွက်မှုများမြုလုြ်ရန် အထာက်ခံအကကံမြုနိုင်သည်။ 

တိုင်ကကားမှုများကိုစစ်ဖဆးရန်ဖကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ြွင့်အာဏာ

၂၀။ အကာ်မတီမှ၊ ယင်းကဲ့သို့အသာ စွြ်စွဲချက်များသည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် မသက်ေိုင်သည့် 

အတွက်၊ လုြ်ငန်းခွင်အအမခအအနများနှင့်ြတ်သက်သည့် အိုင်အယ်လ်အို၏ မြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချ ိုးအဖာက်မခင်း 

နှင့်ြတ်သက်၍ ေုံးမဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ၎င်းတို့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာအတွင်း၌မရှိဟု ေင်မခင်သုံးသြ်ခဲ့မြီးမဖစ် 

သည်။ 

၂၁။ အကာ်မတီမှ၊ လူမှုဖူလုံအရးဥြအေနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်အမးခွန်းများသည်၊ ၎င်း၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာမြင်ြသို့ အရာက် 

ရှိအန၍ မြန်လည်ရုြ်သိမ်းခဲ့မြီးမဖစ်သည်။ 

၂၂။ တိကျအသာနိုင်ငံအတာ်ဥြအေများနှင့် ထိန်းချုြ်ထားသည့် အမမယာြိုင်ေိုင်မှုနှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်နှင့် ြတ်သက်၍ထွက် 

လာသည့် အမးခွန်းများသည် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများ ကျင့်ကကံအားထုတ်မှု၏ မြဿနာများနှင့် မည် 

သို့မျှမသက်ေိုင်ြါ။
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၂၃။  မည်သည့်သီးမခားနုိင်ငံတွင်မေုိ အလုြ်သမားေက်ေံအရးစနစ်၏ အမျ ိုးအစား သ့ုိမဟုတ် ထူးမခားအသာလက္ခဏာ 

များ - ဥြအေမြုမှုစည်းမျဉ်းအတိုင်းအတာအြါအဝင် - အအြါ်ထင်မမင်ချက်တစ်ခုအြးရန် အကာ်မတီ၏ သတ်မှတ် 

တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များ အတွင်း၌ မရှိြါ။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၆)vi

၂၄။ အကာ်မတီသည်၊ နိုင်ငံနှင့်ေိုင်သည့်အအမခအအနများ၊ အလုြ်သမားေက်ေံအရးသမိုင်းနှင့် လူမှုအရးနှင့် စီးြွား 

အရးအအမခအအန စသည်တို့ကို အစဉ်အမမဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်၊ သို့အသာ် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်း 

မခင်းဥြအေသများသည် နိုင်ငံများအကကား တညီတညာတည်းနှင့် တသမတ်တည်းသက်ေိုင်သည်။ (အေုံးသတ် 

မှတ်စု ၇)vii

၂၅။ သက်ေိုင်ရာအစိုးရက ထုတ်အဖာ်သည့အ်မးခွန်းများ၏ ဝအိသသလက္ခဏာသည် နိုင်ငအံရးသက်သက်သာမဖစ်သည် 

ဟု စဉ်းစားသုံးသြ်သည့်အခါ၊ စွြ်စွဲချက်များသည် နိုင်ငံအရးမှမမစ်ဖျားခံနိုင်အသာ်လည်း သို့မဟုတ် အချ ို ့အသာ 

လက်ရှိနိုင်ငံအရးရှုအထာင့်များ မဖစ်နိုင်အသာ်လည်း၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများ 

ကို ကျင့်ကကံအားထုတ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ြတ်သက်အသာ အမးခွန်းများထုတ်ြါက၊ ၎င်းတို့ကို အနှစ်သာရရှိစွာ စစ် 

အေးသင့်သည်ဟု အကာ်မတီက ေုံးမဖတ်ခဲ့မြီးမဖစ်သည်။ 

၂၆။ တိုင်ကကားချက်တစ်ခုတွင် ထုတ်မြန်ခဲ့သည့်ကိစ္စရြ်များသည် မြစ်မှုေိုင်ရာဥြအေ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားသမဂ္ဂ 

အခွင့်အအရးများကို ကျင့်ကကံအားထုတ်မှုနှင့်သက်ေိုင်သည်ဟူအသာ အမးခွန်းကို တိုင်ကကားချက်တစ်ခုမြုလုြ် 

ခံထားရသည့်အစိုးရမှ တစ်ဖက်သတ်ေုံးမဖတ်၍မရြါ။ အကာ်မတီမှရရှိနိုင်အသာ သတင်းအချက်အလက်အားလုံး 

ကို စစ်အေးမြီးအနာက် ထိုကိစ္စအအြါ် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန်မဖစ်သည်။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၈)viii

၂၇။ ၎င်းသည်ဥြအေမူကကမ်းနှင့်ြတ်သက်၍ တိကျမြီးအအသးစိတ်အသာ စွြ်စွဲချက်များကို ကိုင်တွယ်အမဖရှင်းခဲ့ရအသာ 

အခါ၊ ယင်းကဲ့သို့အသာ စွြ်စွဲချက်များသည် အအကကာင်းအရာနှင့်ြတ်သက်၍ ဥြအေ၏သက်ဝင်မှုမရှိဟု အကာ်မတီ 

မှ ယူေခဲ့သည့်အချက်သည် ၎င်းသက်သက်အအနမဖင့် မြုလုြ်ခဲ့အသာစွြ်စွဲချက်များ၏ အအကာင်းအေိုးများ 

အအြါ် ၎င်း၏ထင်မမင်ယူေချက်ကို ထုတ်အဖာ်မခင်းမှ ၎င်းအား မတားမမစ်သင့်ြါ။  ယင်းကဲ့သို့အသာ ကိစ္စရြ်များ 

တွင်၊ ၎င်းအအနမဖင့် နှစ်လိုဖွယ်မဖစ်သည်ဟု ယူေသမဖင့်၊ အေိုမြုထားသည့် ဥြအေမူကကမ်းနှင့် ြတ်သက်၍၊ 

၎င်းကို မမြဋ္ဌာန်းမီ၊ ၎င်းအအြါ် မည်သည့်မွမ်းမံမည့်ကိစ္စမျ ိုးမေိုသည် လမ်းဖွင့်အြးသည့် အစိုးရ၏ ြဏာမ 

အမခလှမ်းအအြါ် မူတည်သည့်အတွက် အစိုးရနှင့်တိုင်ကကားသူတို့အား အကာ်မတီ၏ ရှုအထာင့်ကို သိရှိအအာင် 

အောင်ရွက်ထားရမည်မဖစ်သည်။ 

၂၈။ နိုင်ငံအတာ်ဥြအေက တရားရုံးများ သို့မဟုတ် လွတ်လြ်အသာခုံရုံးများအရှ့အမှာက်၌ အယူခံဝင်ရန်အတွက် လုြ် 

ထုံးလုြ်နည်းများကို သတ်မှတ်ထားမြီး၊ ၎င်းလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို တိုင်ကကားချက်၏ အအကကာင်းရင်းကိစ္စများ 

အတွက် အသုံးမြုခဲ့မခင်းမရှိသည့်အခါတွင်၊ အကာ်မတီသည် တိုင်ကကားချက်များကို စစ်အေးသည့်အခါ ထိုအချက် 

ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

၂၉။ အမှုကိစ္စတစ်ခုသည် သင့်အလျာ်အသာ အာမခံချက်များအြးထားသည့် လွတ်လြ်အသာနိုင်ငံအတာ် တရားစီရင်ြိုင် 

ခွင့်တစ်ခုမှ စစ်အေးအသာအခါနှင့်၊ ချမှတ်ရမည့်ေုံးမဖတ်ချက်မှ ထြ်အောင်းအချက်အလက်များကိုအြးနိုင်

အကကာင်း အကာ်မတီကယူေလျှင်၊ ဤေုံးမဖတ်ချက်ကိုအစာင့်ေိုင်းရန် သင့်အတာ်အသာအချနိ်တစ်ခုအတွက် ၎င်း 

၏ ထိုအမှုကိုစစ်အေးမခင်းကို ေိုင်းငံ့ထားလိမ့်မည်၊ အတွ့ ကကုံခဲ့ရအသာအနှာင့်အနှးမှုအကကာင့် အခွင့်အအရးများ ချ ိုး 

အဖာက်ခဲ့သည်ဟု စွြ်စွဲခံရအသာြါတီအအြါ် ဘက်လိုက်မှုအန္တရာယ်မရှိအစရ။
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၃၀။ မြည်တွင်းဥြအေလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို အသုံးမြုမခင်းသည်၊ မည်သည့်အကျ ိုးရလေ်ြင်မဖစ်အစ၊ ထည့်သွင်းစဉ်း 

စားရမည့် အအကကာင်းရင်းတစ်ခုမဖစ်သည်ကို ယုံမှားသံသယရှိဖွယ်မဟုတ်အသာ်လည်း၊ အကာ်မတီက၊ ၎င်း၏ 

တာဝန်ဝတ္တရားများကို အထာက်ရှု၍၊ စွြ်စွဲချက်များကိုစစ်အေးရန် ၎င်း၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာသည် နိုင်ငံေိုင်ရာ

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ အကုန်လုံးသုံးစွဲရန်မလိုဟု အစဉ်အမမဲယူေခဲ့သည်။

တိုင်ကကားြျက်များကိုလက်ြံရရှိနိုင်မှုရှိခြင်း

၃၁။ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂမှတစ်ေင့်မဖစ်အစ၊ အိုင်အယ်လ်အိုသို့ တင်ထားအသာတိုင်ကကားချက်များသည် 

အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်များအဖွဲ့အစည်းများမှမဖစ်အစ သို့မဟုတ် အစိုးရများမှမဖစ်အစ မဖစ်ရမည်။ 

စွြ်စွဲချက်များသည်၊ ကိစ္စရြ်တွင် တိုက်ရိုက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့် နိုင်ငံအတာ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ အိုင်အယ်လ်အို 

နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ြင်ခံသည့်အေင့်ရှိအသာ အလုြ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားများ၏ အမြည်မြည်ေိုင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် စွြ်စွဲချက်များသည် အသင်းဝင်ထားအသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ြတ် 

သက်မှုရှိသည့် ကိစ္စရြ်များနှင့် ေက်စြ်အနအသာအလုြ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားများ၏ အမခား အမြည် 

မြည်ေိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက တင်သွင်းမှသာ လက်ခံနိုင်ြါသည်။ ယင်းကဲ့သို့အသာ တိုင်ကကားချက်များကို 

သက်ေိုင်သည့်နိုင်ငံသည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာ မြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်မြုခဲ့မြီးသည် 

မဖစ်အစ၊ မမြုခဲ့ရအသးသည်မဖစ်အစ တင်မြနိုင်ြါသည်။

၃၂။ အကာ်မတီတွင်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အိုင်အယ်လ်အိုဖွဲ့စည်းြုံအအမခခံဥြအေ၏ အနက်အဓိြ္ပါယ်အတွင်း 

အလုြ်ရှင်များ၏ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းဟု ယူေနိုင်မခင်း မနိုင်မခင်းကို ေုံးမဖတ်ရန် လွတ် 

လြ်မှုအမြည့်အဝရှိမြီး၊ ၎င်းအအနမဖင့် စကားရြ်၏ မည်သည့်အမျ ိုးသားအဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ေိုချက်နှင့်မျှ ၎င်းအား 

ချုြ်အနှာင်မှုရှိသည်ဟု မယူေြါ။

၃၃။ အကာ်မတီသည်၊ အမးခွန်းထုတ်ခံရသည့်အစိုးရမြုတ်ကျသွားခဲ့မခင်း၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားမြု၍တိုင်တန်းချက် မြု 

လုြ်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းအား ဖျက်သိမ်းရန်အေိုမြုခဲ့မခင်း၊ သို့မဟုတ် တိုင်တန်းမှုမြုလုြ်သည့်ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် 

ြုဂ္ဂိုလ်များသည် တိုင်းတြါးတွင် ခိုလှုံခွင့်ယူခဲ့ရုံမျှနှင့် မည်သည့်တိုင်တန်းချက်ကိုမျှ လက်ခံနိုင်မှုမရှိဟု မယူ 

မှတ်ြါ။ 

၃၄။ အလုြ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုသည် နိုင်ငံအတာ်ဥြအေများမှ လိုအြ်ချက်ရှိနိုင်အသာ ၎င်း၏  သမဂ္ဂေိုင်ရာစည်းမျဉ်း 

များကို ကကိုတင်အြးထားခဲ့မခင်းမရှိသည့်အချက်သည်၊ လွြ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာ ဥြအေသ 

များတွင် အလုြ်သမားများသည် ယခင်ခွင့်မြုမိန့်မရှိအသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ြိုင်အရွးချယ်မှုအရ အဖွဲ့အစည်း 

များကို တည်အထာင်နိုင်ရမည်ဟု၊ တိကျစွာသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် ၎င်း၏တိုင်ကကားချက်ကို လက်ခံနိုင်မှု 

မရှိဟု မြုရန်အတွက် မလုံအလာက်ြါ။ 

၃၅။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တရားဝင်အသိအမှတ်မမြုရအသးဟူအသာအချက်သည်၊ ဤအဖွဲ့အစည်းအအနမဖင့်အနည်း 

ေုံးလက်အတွ့တွင် အသက်ဝင်တည်ရှိအနအကကာင်း တိုင်ကကားချက်များအရ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖစ်အနသည့်အခါ၊ 

စွြ်စွဲချက်များကို မငင်းြယ်မခင်းသည် ခိုင်လုံမှုမရှိြါ။ 

၃၆။ တိကျအသာသတင်းအချက်အလက်များ မရရှိနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ တင်မြထားသည့်တိုင်ကကားချက်များ

ကို စစ်အေးရန် အကာ်မတီကိုအတာင်းေိုသည့်ကိစ္စရြ်များတွင်၊ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်အရွယ်အစား၊ ၎င်း၏ လွှတ်အတာ် 

မှအတည်မြုသည့် ဥြအေများ၊ ၎င်း၏ နိုင်ငံေိုင်ရာ သို့မဟုတ် အမြည်မြည်ေိုင်ရာေက်သွယ်အြါင်းစည်းမှုများ
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နှင့်ြတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မဖည့်ေည်းအြးရန်၊နှင့် အယဘုယျအားမဖင့်၊ တိုင်ကကားချက်

ကိုလက်ခံနိုင်မှုအတွက် မည်သည့်စစ်အေးချက်မေို၌၊ တွက်ချက်ထားသည့် အမခားမည်သည့်သတင်းအချက်

အလက်ကိုမေို၊ တိုင်ကကားသည့်အဖွဲ့အစည်း၏ တိကျမှန်ကန်အသာသအဘာသဘာဝကို ြိုမိုအအလးထားမှုသို့ 

ဦးတည်အစရန်၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အအနမဖင့် အဖွဲ့အစည်းအား အတာင်းေိုရန်အခွင့်အာဏာရှိသည်။၊ 

၃၇။ အကာ်မတီသည်၊ တုန့်မြန်လက်စားအချမှုများကို စိုးရိမ်အနသည့်အတွက်၊ ၎င်းတို့၏ အမည်များ သို့မဟုတ် တိုင် 

ကကားချက်များ၏ ဇစ်မမစ်ကိုဖွင့်ဟထုတ်အဖာ်မှုမမြုရန် အမတ္တာရြ်ခံသည့် လူြုဂ္ဂိုလ်များက တင်မြသည့်တိုင်ကကား 

မှုများကို၊ အကယ်၍ ညွှန်ကကား အရးမှူးချုြ်က၊ အမးခွန်းထုတ်ထားသည့်တိုင်ကကားချက်ကို စစ်အေးမြီးအသာအခါ၊ 

၎င်းတွင် အကာ်မတီမှ ယခင်ကစစ်အေးခဲ့မခင်းမရှိ အသာအလးနက်မှုအတိုင်းအတာအချ ို ့ရှိသည့် စွြ်စွဲချက်များ 

ြါဝင်အနသည်ဟု အကာ်မတီသို့အအကကာင်းကကားမှသာလျှင်၊ အအလးထားစဉ်းစားမည်။ ထို့အနာက်တွင် အကာ်မတီ 

သည် ထိုကဲ့သို့အသာတိုင်ကကားချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ အကယ်၍ရှိခဲ့ြါက၊ မည်သည့်အအရးယူအောင်ရွက်မှုကို

မြုလုြ်သင့်အကကာင်း ေုံးမဖတ်နိုင်သည်။

တိုင်ကကားြျက်များ၏ ထပ်ဖန်တလဲလဲခဖစ်တတ်ဖသာ သဖောသောဝ

၃၈။ မည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်မေို တိုင်ကကားချက်တစ်ခု၌၊ အကာ်မတီကေုံးမဖတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ခဲ့မြီးအသာ ထြ်တူ 

ချ ိုးအဖာက်မှုများနှင့် ြတ်သက်အနြါက၊ ြထမေုံးအအနမဖင့်၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်သည်၊ ထိုတိုင်ကကားချက်ကို 

အကာ်မတီသို့ လွှဲအမြာင်းအြးနိုင်မြီး၊ ယင်းအအြါ် အအရးယူအောင်ရွက်မှုမြုလုြ်ရန် အလျာ်ကန်မှုရှိမရှိကို ၎င်းမှ 

ေုံးမဖတ်လိမ့်မည်။ 

၃၉။ အကာ်မတီက၊ ၎င်းကိုအနှစ်သာရရှိစွာစစ်အေးမြီးစီးခဲ့မြီး၍ ၎င်းတွင်အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သို့ အနာက်ေုံးအကကံမြု 

အထာက်ခံချက်များ တင်သွင်းမြီးမဖစ်သည့်အတွက်၊ အကယ်၍ အအထာက်အထားအသစ်ကို သက်အသမြ၍ 

၎င်းကိုအသိအြးမှသာ၊ ၎င်းသည် အမှုကိစ္စတစ်ခုကို မြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်ဟု ယူေထားသည်။ ထိုနည်းတူ၊ 

အကာ်မတီသည် ၎င်းအအနမဖင့် ထင်မမင်ချက်တစ်ခုအြးမြီးအသာ စွြ်စွဲချက်များအအြါ် မြန်လည်စစ်အေးမခင်းကို 

မမြုအတာ့ြါ။ ဥြမာ - တိုင်ကကားချက်တစ်ခုသည် ၎င်းမှစစ်အေးခဲ့မြီးသည့် ဥြအေတစ်ခုကို ရည်ညွှန်းထားလျှင်၊ 

ထိုအတိုင်းအတာ့၊ လိုအြ်ချက်အသစ်များြါရှိမည်မဟုတ်ြါ။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၉)ix

တိုင်ကကားြျက်၏ပုံစံ

၄၀။ တိုင်ကကားချက်များသည် စာမဖင့်အရးသားမြီး၊ ၎င်းတို့ကိုတင်မြရန်အခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့တစ်ခု၏ ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦးက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လက်မှတ်အရးထိုးမြီး၊ ၎င်းတို့သည် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများကို 

တိကျသည့်ချ ိုးအဖာက်မှုများ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အမြည့်အဝခိုင်မာမှုရှိသည့် သက်အသအအထာက်အထားမဖစ် 

ရမည်။

၄၁။ အကာ်မတီသည်၊ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂမှတစ်ေင့်၊ အဖွဲ့အစည်းများက တတိယအဖွဲ့များ (third 

parties) သို့ အြးြို့အသာေက်သွယ်အရးများ၏ မိတ္တူများသက်သက်ကိုသာ လက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ ထိုသို့အသာ 

ေက်သွယ်အရးများသည် တရားဝင်တိုင်ကကားချက်များမမဖစ်ဘဲ ၎င်းအအနမဖင့် အအရးယူအောင်ရွက်မှုမမြုြါ။

၄၂။ အမမဲတမ်းမဖစ်တည်မှုတစ်ခုရှိအနသည့် အဖွဲ့များမဟုတ်သည့် စုံညီစည်းအဝးြွဲများ သို့မဟုတ် စုရုံးမှုများမှ အစမြု 

သည့် တိုင်ကကားချက်များ သို့မဟုတ် တိကျအသာအဖွဲ့အစည်းအမဖစ် ဖွဲ့စည်းထားအသာအဖွဲ့များြင်မဖစ်အစကာ 
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မူ ၎င်းတို့တွင် ယာယီရြ်တည်မှုတစ်ခုသာရှိအသာအကကာင့်လည်းအကာင်း၊ တိုင်ကကားချက်များတွင် တိုင်ကကားသူ 

များ၏ မည်သည့်လိြ်စာများမှ မြါဝင်အသာအကကာင့်လည်းအကာင်း၊ ၎င်းတို့နှင့်စာအသွားအလာမြုလုြ်ရန် မမဖစ် 

နိုင်သည့်အတွက်၊ ၎င်းတို့ကို လက်ခံ၍မရြါ။

တိုင်ကကားသူများနှင့်ဆက်ဆံဖရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ 

၄၃။ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများကို တိကျစွာချ ိုးအဖာက်မှုများနှင့် ေက်စြ်မှုမရှိသည့် တိုင်ကကားချက်များကို 

ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်မှ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာအကာ်မတီသို့ ထင်မမင်ချက်အြးရန် လွှဲ 

အမြာင်းအြးမြီး၊ အကာ်မတီက ၎င်းတို့အအြါ်တွင် တစ်စုံတစ်ရာအသာအအရးယူအောင်ရွက်မှုကို မြုလုြ်သင့်၊ မသင့် 

ေုံးမဖတ်သည်။ ထိုအမျ ိုးအစားကဲ့သို့အသာ အမှုများတွင်၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အအနမဖင့် အကာ်မတီအတွ့ေုံ 

သည်အထိ အစာင့်ေိုင်းအနရန်မလိုအြ်ဘဲ၊ တိုင်ကကားသည့်အဖွဲ့အစည်းသို့ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်၍ အကာ်မတီ၏ 

လုြ်ြိုင်ခွင့်သည် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့်သက်ေိုင်အသာ အမးခွန်းများကိုသာ ကိုင်တွယ်အမဖ 

ရှင်းရန်သာ ခွင့်မြုထားအကကာင်း ၎င်းတို့ကိုအအကကာင်းကကားနိုင်မြီး၊ ထိုေက်သွယ်မှုတွင်၊ အကာ်မတီမှ စစ်အေးအစ 

လိုသည့် ၎င်းေန္ဒရှိအသာသီးမခားအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်အြးရန် အတာင်းေိုနိုင်သည်။

၄၄။ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်သည်၊ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းကို ချ ိုးအဖာက်သည့် သီးသန့်အမှုများနှင့် 

သက်ေိုင်သည့် တိုင်ကကားချက်အသစ်တစ်ခုကို၊ တိုင်ကကားသည့်အဖွဲ့အစည်းမှတိုက်ရိုက်မဖစ်အစ သို့မဟုတ် 

ကုလ သမဂ္ဂမှတစ်ေင့်မဖစ်အစ လက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ တိုင်ကကားချက်အအြါ် အအထာက်အထားခိုင်လုံမှုအတွက် 

၎င်းအအနမဖင့် ထြ်မံမဖည့်ေည်းရန်ေန္ဒရှိသည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမေို ၎င်းထံသို့ တစ်လအ 

တွင်း ေက်သွယ်အြးြို့ရမည်မဖစ်အကကာင်း တိုင်ကကားသည့်အဖဲွ့အစည်းကို အအကကာင်းကကားသည်။ အအထာက် 

အကူမြုသည့် သတင်းအချက်အလက်သည် အိုင်အယ်လ်အိုသို့ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများတွင် အထာက်ြံ့အြးထား 

သည့် တစ်လကာလကုန်ေုံး၍အကျာ်လွန်မြီးမှ အြးြို့သည့်အမဖစ်အြျက်တွင်၊ ဤသတင်းအချက်အလက်၌ သက် 

အသအအထာက်အထားအသစ်ြါဝင်မှုရှိမရှိနှင့် ၎င်းကိုတိုင်ကကားသူအအနမဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း 

သက်အသမြနိုင်မှုအအမခအအနတစ်ခု ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်အကကာင်း အကာ်မတီမှ ေုံးမဖတ်ရန်မဖစ်သည် - အကာ်မတီက 

ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဟု ယူေသည့်အမဖစ်အြျက်တွင်၊ အမးခွန်းထုတ်ထားအသာ သတင်းအချက်အလက်များကို 

လက်ခံ၍မရဟု မှတ်ယူသည်။ အမခားတစ်ဖက်၌၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်၏ တိုင်ကကားချက်၏ လက်ခံရရှိမှုကို 

အသိအမှတ်မြုသည့် ရက်စွဲမှ တစ်လကာလအတွင်း၊ တိုင်ကကားသူသည် တိုင်ကကားချက်တစ်ခု၏ အအထာက်အ 

ထားခိုင်လုံမှုအတွက် လိုအြ်အသာသတင်းအချက်အလက်များကုိ မဖည့်ေည်းအြးမှုမမြုခဲ့လျှင် (၎င်းသည် လုံ 

အလာက်အသာ အအထာက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဟု ထင်ရအသာကိစ္စတွင်)၊ ကိစ္စရြ်အြါ်၌ေက်လက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ 

အောင်ရွက်မှုမြုရန် သင့်မသင့်ကို အကာ်မတီမှ ေုံးမဖတ်ရန်မဖစ်သည်။

၄၅။ သီးမခားအဖွဲ့အစည်းများမှ ထြ်တူမဖစ်အသာတိုင်ကကားချက်တစ်ခု၏ မိတ္တူအများအမြားကိုလက်ခံရရှိအသာ အမှု 

များတွင်၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အအနမဖင့် သီးမခားတိုင်ကကားသူတစ်ဦးစီအား ထြ်အောင်းသတင်းအချက်အလက်

များမဖည့်ေည်း အြးရန်အတွက် အတာင်းခံရန်မလိုအြ်ြါ -- ဤတွင်ြုံမှန်အားမဖင့် ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အတွက်၊ 

ယင်းသည် အကယ်၍ သီးမခားကိစ္စ၏ တစ်စုံတစ်ရာအထူးအအမခအအနများအကကာင့် အအကကာင်းခိုင်လုံမှုရှိသည်ဟု 

အြါ်လွင်ြါက၊ ထိုအချင်းအရာသည် တစ်ခုထက်ြိုအသာ ေိုခဲ့သည့်အဖွဲ့များနှင့်ေက်သွယ်မခင်းမှ ညွှန်ကကားအရး 

မှူးချုြ်ကို ြိတ်ြင်မှုမရှိအကကာင်း နားလည်သည့်အားအလျာ်စွာ၊ အဖွဲ့များမှ တင်မြသည့်ထြ်တူတိုင်ကကားချက်၏ 

မိတ္တူများကိုြိုင်ေိုင်သည့်နိုင်ငံတွင်ရှိသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းထံ၊ သို့မဟုတ်၊ အအမခအအနများက ဤသို့မြုလုြ်ရန် 



11

လက်အတွ့မမဖစ်နိုင်ြါက၊ ြထမဦးေုံးမိတ္တူလက်ခံရရှိသည့် စာအရးသားသူသို့ လိြ်မူ၍အတာင်းခံလျှင် လုံအလာက် 

သည်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်သည် သက်ေိုင်ရာအစိုးရသို့ ြထမေုံးလက်ခံရရှိသည့် မိတ္တူကို ေက်သွယ်အြး 

ြို့သည်၊ သို့အသာ် ထြ်တူမဖစ်အသာတိုင်ကကားချက်များ၏ မိတ္တူများကိုတင်မြသည့် အမခားတိုင်ကကားသူများ၏ 

အမည်များကိုလည်း အစိုးရထံ အအကကာင်းကကားသည်။

၄၆။ တိုင်ကကားချက်တစ်ခုသည် သက်ေိုင်ရာအစိုးရထံသို့ ေက်သွယ်မြီးြါက၊ သက်ေိုင်ရာအစိုးရသည် ၎င်း၏ 

အလ့လာအတွ့ရှိချက်များကို တင်မြလိုက်သည့်အခါ၌၊ တိုင်ကကားချက်တွင်ြါဝင်သည့် ထုတ်မြန်ချက်များနှင့် အစိုးရ 

၏ အလ့လာအတွ့ရှိချက်များသည်၊ တရားဝင်သည့်သက်အသအအထာက်အထားမြါဝင်ဘဲ၊ တစ်ခုမှတစ်ခုအအြါ် 

ြယ်ဖျက်လိုက်ရုံသာမဖစ်မခင်းသည်၊ အကာ်မတီအတွက် အသိအမမင်အြးသည့် ထင်မမင်ချက်တစ်ခုကို အရာက်ရှိရန် 

မမဖစ်နိုင်သည့်အခါတွင်၊ အကာ်မတီသည် အနာက်ထြ်ထင်ရှားအအာင် ရှင်းလင်းမှုအတွက် လိုအြ်သည့်တိုင်ကကား 

ချက်၏ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့် သက်ေိုင်အသာအမးခွန်းများနှင့် ြတ်သက်၍ တိုင်ကကားသူထံမှ စာမဖင့်အြး 

ြို့အသာ အနာက်ထြ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအတာင်းခံရန် တရားဝင်ခွင့်မြုထားသည်။ ယင်းကဲ့သို့အသာ 

ကိစ္စများတွင်၊ တစ်ဖက်၌၊ သက်ေိုင်ရာအစိုးရသည်၊ တရားမြိုင်အအနမဖင့်၊ တိုင်ကကားသူများကမြုလုြ်နိုင်သည့် 

မည်သည့်ထြ်ေင့်မှတ်ချက်များကိုမေို ၎င်း၏ အလှည့်တွင် အအကကာင်းမြန်ရန် အခွင့်အအရးတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်

မဖစ်အကကာင်းနှင့်၊ အမခားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဤနည်းလမ်းကို ကိစ္စရြ်အားလုံးတွင် အလိုအအလျာက်လိုက်နာအောင် 

ရွက်မည်မဟုတ်ဘဲ၊ တိုင်ကကားသူများအား ထိုသို့အသာအတာင်းေိုချက်တစ်ခုသည် အချက်အလက်များကို အ 

တည်မြုရာတွင် အအထာက်အကူမြုမည်ဟု ထင်ရသည့်ကိစ္စများတွင်သာ လိုက်နာမည်မဖစ်အကကာင်း၊ သအဘာ 

အြါက်ထားမြီး မဖစ်သည်။

၄၇။ အရှ့စာြိုေ်တွင်အဖာ်မြထားသည့် အအမခအအနနှစ်ရြ်အြါ်တွင်မူတည်၍၊ အကာ်မတီသည်၊ ေီအလျာ်သည့် အမှုများ 

တွင်၊ အစိုးရ၏ အလ့လာအတွ့ရှိချက်များ၏ အနှစ်သာရကို တိုင်ကကားသူများအား အအကကာင်းကကား နိုင်သည့်အမြင်၊ 

ထိုအအြါ် ၎င်းတို့၏ ထင်မမင်ယူေချက်များကို အြးထားသည့်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌ တင်သွင်းရန် ၎င်းတို့ကို 

ဖိတ်ကကားနိုင်သည်။ ၎င်းအမြင်၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်သည်၊ သက်ေိုင်ရာအစိုးရကအြးြို့အသာ အလ့လာအတွ့ရှိ 

ချက်များအအြါ်၊ တိုင်ကကားချက်များနှင့် ြတ်သက်သည့်ကိစ္စရြ်များတွင် တိုင်ကကားသူများထံမှ အနာက်ထြ် 

သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များအားလိုအြ်အကကာင်း အသချာအအာင် အလ့လာစိစစ်နိုင်မြီး၊ 

အကယ်၍လိုအြ်ြါက၊ အကာ်မတီ၏ အမည်မဖင့်၊ ၎င်း၏အနာက်တစ်ကကိမ်အစည်းအအဝးကို မအစာင့်ေိုင်းဘဲ၊ 

တိုင်ကကားသူများထံ တိုက်ရိုက်စာမဖင့်အရးသားနိုင်၍၊ အစိုးရ၏ အလ့လာအတွ့ရှိချက်များ၏ ရယူလိုသည့် သတင်း 

အချက်အလက် သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များကိုအြးထားသည့် ရက်စွဲမတိုင်မီ အတာင်းခံနိုင်မြီး၊ အရှ့စာြိုေ်တွင် 

အထာက်မြခဲ့သည့်အတိုင်း အစိုးရ၏ အအကကာင်းမြန်ရန်အခွင့်အအရးကို အအလးထားမှုရှိရမည်မဖစ်သည်။

၄၈။ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတွင် အဓိကအေင့်များကို တိုင်ကကားသူအား မှန်မှန်သတင်းရရှိအနရန်အတွက်၊ တိုင်ကကားချက် 

ကို အကာ်မတီ၏အရှ့အမှာက်သို့ တင်သွင်းအကကာင်းနှင့်၊ အကယ်၍ အကာ်မတီသည် အကာက်ချက်တစ်ခုချသည့် 

အေင့်ထိမအရာက်ခဲ့ဟု ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် အြါ် အြါက်အနြါက၊ အစိုးရမှ အအကကာင်းမြန်ကကားချက်တစ်စုံ 

တစ်ရာမရှိသည့်အတွက် အမှုကိုသင့်အလျာ်အသာ စစ်အေးမှုအမဖစ်မှအရှေ့ေိုင်းထားအကကာင်း သို့မဟုတ် အကာ်မတီ 

မှ အချ ို ့အသာ ထြ်ေင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အစိုးရကို အတာင်းေိုထားအကကာင်း၊ အကာ်မတီ 

အစည်းအအဝးတစ်ခု မြုလုြ်မြီးသည့်အခါတိုင်းတွင် တိုင်ကကားသူကို အအကကာင်းကကားသည်။
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၄၉။ တိုင်ကကားမှုများကို စစ်အေးမခင်းအတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတွင် အချနိ်ကာလအတိအကျ သတ်မှတ်ထားသည့် 

မြဋ္ဌာန်းချက် တရားဝင်စည်းမျဉ်းများ ြါဝင်ဖွဲ့စည်းထားမှုမရှိစဉ်တွင်၊ အချနိ်ကကာမမင့်စွာက မဖစ်ြွားခဲ့သည့်ကိစ္စ 

ရြ်များနှင့်ြတ်သက်အသာ စွြ်စွဲချက်များကို အအသးစိတ်အအကကာင်းမြန်ကကားရန် အစိုးရတစ်ခုအတွက် - 

အကယ်၍မဖစ်နိုင်မှုမရှိမခင်း မဟုတ်လျှင်ြင် - ၎င်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။

တိုင်ကကားြျက်များကိုရုတ်သိမ်းခြင်း

၅၀။ အကာ်မတီအအနမဖင့် ၎င်းသို့တင်သွင်းထားသည့် တိုင်ကကားချက်တစ်ခုကို မြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန်အတွက် အတာင်း 

ေိုချက် တစ်ခုနှင့်ရင်ေိုင်ရသည့်အခါ၊ ၎င်းသည်၊ ဤတိုင်ကကားချက်ကို မြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန် တိုင်ကကားချက် 

တစ်ခုတင်သွင်းခဲ့အသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ အဖာ်မြခဲ့အသာေန္ဒသည် အမဖစ်အြျက်အလုံးစုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

သင့်သည့် အအမခခံအချက်တစ်ခု ြါဝင်သည်ဟု အစဉ်အမမဲယူေသည်၊ သို့အသာ် ၎င်းသက်သက်မဖင့် အကာ်မတီမှ 

အမှုကို အနာက်ထြ်ေက်လက်အောင်ရွက်မခင်းကို အလိုအအလျာက်ရြ်စဲရန်အတွက် မလုံအလာက်ြါ။ ယင်းကဲ့ 

သို့အသာ အမှုများတွင်၊ တိုင်ကကားမှုတစ်ခုကိုမြန်လည်ရုတ်သိမ်းမခင်းအတွက် အေိုမြုသည့်အအကကာင်းရင်းများကို 

ရှင်းမြရန် လွတ်လြ်မှုအမြည့်အဝမဖင့် အကဲမဖတ်ရမည့်လုြ်ြိုင်ခွင့်သည် ၎င်း၌သာ ရှိသည်ဟုအကာ်မတီမှေုံးမဖ

တ်ခဲ့မြီး၊ ရုတ်သိမ်းမခင်းကို လွတ်လြ်မှုအမြည့်အဝမဖင့် မြုလုြ်ထားသည်ဟု အကာက်ချက်ချနိုင်အစရန်အတွက် 

၎င်းတို့သည် လုံအလာက်အသာယုတ္တိတန်မှုရှိအကကာင်းကို ကကိုးစား၍တည်အောက်ရန်မဖစ်သည်။ ဤေက်သွယ် 

မှုတွင်၊ အဖွဲ့အစည်းမှ တိုင်ကကားချက်တစ်ခုကို မြန်လည်ရုတ်သိမ်းမခင်းအကကာင့် ယင်းတိုင်ကကားချက်သည် ရည် 

ရွယ်ချက်မဲ့မဖစ်သွား၍ ဟူသည့်ရလေ်အကကာင့်မဟုတ်ဘဲ၊ အစိုးရမှတိုင်ကကားသူများအ အြါ် ဖိအားအြးအနမှု၊ ဤ 

မြန်လည် ရုတ်သိမ်းမခင်းကို ၎င်းတို့သအဘာမတူြါက တိုင်ကကားသူအား ြိုမိုေိုးဝါးအသာအအမခအအန ဖန်တီးမှုမဖင့် 

မခိမ်းအမခာက်ခံရမခင်းအကကာင့်မဖစ်နိုင်သည့်အမှုများရှိနိုင်သည်ဟု အကာ်မတီမှ သတိမြုခဲ့သည်။

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများနှင့် ဆက်ဆံဖရးများနှင့်ပတ်သက်သည့်စည်းမျဉ်းများ 

၅၁။ အမြည်မြည်ေိုင်ရာအလုြ်သမားအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်မဖစ်မခင်းအားမဖင့်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းသည်၊ မြဋ္ဌာန်းချက်များ 

အထက်တွင် ထုံးတမ်းစဉ်လာစည်းမျဉ်းများမဖစ်လာခဲ့အသာ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်း၏ ဥြအေသ 

များအြါအဝင် ဥြအေသအအရအတွက်အချ ို ့ကို အလးစားမှုရှိရသည်။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၁၀)x

၅၂။ အကယ်၍ မူရင်းတိုင်ကကားချက် သို့မဟုတ် တိုင်ကကားချက်ကို အသိအမှတ်မြု၍တုံ့မြန်သည့် အနာက်ထြ်မည်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်ကိုမေို အအထာက်အထားခိုင်လုံစွာရရှိခဲ့ြါက၊ တိုင်ကကားချက်နှင့် ယင်းကဲ့သို့အသာ 

အနာက ်ထြမ်ညသ်ည့သ်တင်း အချကအ်လကက်ိမုေိ ုညွှနက်ကားအရးမှူးချုြမ် ှသကေ်ိငုရ်ာအစိုးရသို ့အစာနိငုသ်မျှ 

အစာ၍ ေက်သွယ်သည် - တစ်ချနိ်တည်းမှာြင် အကာ်မတီ၏အနာက်တစ်ကကိမ်အစည်းအအဝး ရက်စွဲကို ဂရုမြုမြီး 

ရက်ကကိုတင်သတ်မှတ်၍မြုလုြ်သည့် မည်သည့်အလ့လာအတွ့ရှိချက်များကိုမေို၊ အြးထားသည့်ရက်စွဲတစ်ခု 

မတိုင်မီ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်သို့ ေက်လက်အြးြို့ရန် အစိုးရအားအတာင်းေိုသည်။ စွြ်စွဲချက်များအား အစိုးရ 

များထံသို့ေက်သွယ်သည့်အခါ၊ အကာ်မတီအအနမဖင့် စွြ်စွဲချက်များနှင့် ေက်စြ်အနအသာအမဖစ်အြျက်များ မဖစ် 

ြွားမြီးအနာက် မဖစ်နိုင်သမျှမမန်မမန် အမှုများကိုစစ်အေးရန်အအနအထားတစ်ခုတွင် ရှိနိုင်ရန်အတွက်၊ ညွှန်ကကား 

အရးမှူးချုြ်သည်၊ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အစိုးရများ၏ မြန်ကကားချက်များကို 
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လက်ခံရရှိမခင်းအအြါ် အအလးထားအကကာင်း ၎င်းတို့အား အာရုံစိုက်ရန် လုြ်အောင်သည်။ အကယ်၍ ညွှန်ကကား 

အရးမှူးချုြ်သည်၊ သက်ေိုင်ရာ အစိုးရထံသို့ ၎င်း၏ အလ့လာအတွ့ရှိမှုအတွက် ေက်သွယ်မှုမြုမခင်းအား မှန်ကန် 

မှုရှိအစမခင်းအလို့ငှာ တိုင်ကကားချက်တစ်ခုသည် လုံအလာက်အသာ အအထာက်အထားရှိအကကာင်း ယူေနိုင်မှုရှိမရှိကို 

ေုံးမဖတ်ရန်အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိြါက၊ ဤကိစ္စရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေုံးမဖတ်ချက်တစ်ခုမချမှတ်မီ အကာ်မတီ 

နှင့် တိုင်ြင်ရန် ၎င်းအတွက် လမ်းဖွင့်ထားသည်။

၅၃။ စွြ်စွဲချက်များသည် သီးမခားလုြ်ငန်းများနှင့်စြ်ေိုင်သည့်အမှုများတွင်၊ သို့မဟုတ် ေီအလျာ်သည့်အမှုများတွင်၊ 

စွြ်စွဲချက်များကို အစိုးရထံသို့ေက်သွယ်သည့်စာတွင် တတ်နိုင်သမျှမြည့်စုံအသာအအကကာင်းမြန်ကကားမှုတစ်ခုကို 

အကာ်မတီသို့ အြးနိုင်ရန်အတွက်၊ သက်ေိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များထံမှ အမမင်များကိုရယူရန် 

အတာင်းေိုထားသည်။ သို့ရာတွင်၊ ထိုလုြ်ထုံးလုြ်နည်းစည်းမျဉ်းများကို အသုံးချမခင်းသည် လက်အတွ့တွင် 

အစိုးရများထံ အအရးတကကီးအယူခံဝင်မှုများအတွက် အကူအညီအတာင်းခံ မခင်း၌လည်းအကာင်း၊ ကိစ္စရြ်များကို 

စစ်အေး ရာ၌လည်းအကာင်း အနှာင့်အနှးမှုရလေ် မမဖစ်အစသင့်ြါ။

၅၄။ ဦးစားအြးတစ်ခုအမဖစ် ကိုင်တွယ်ရမည့်အအြါ်အအမခခံသည့် အအရးကကီးသည့်အမှုများနှင့် အနည်းငယ်အအရးကကီး 

သည့်အမှုများအကကား ခွဲမခားချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည်။ လူ့အသက် သို့မဟုတ် ကိုယ်အရးကိုယ်တာလွတ် 

လြ်မှုြါဝင်အသာကိစ္စရြ်များ၊ သို့မဟုတ် အလုြ်သမားသမဂ္ဂလှုြ်ရှားမှုတစ်ခုလုံး၏ လွတ်လြ်စွာအောင်ရွက်မှု 

ကို ထိခိုက်အစအသာအသစ် သို့မဟုတ် အမြာင်းလဲအနအသာအအမခအအနများ၊ စဉ်အေက်မမြတ်အအရးအြါ်အအမခ

အအနတစ်ခုမှအြါ်အြါက်လာသည့် အမှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းမခင်းနှင့်ြတ်သက်သည့်အမှုများ

ကို၊ အလျင်လိုသည့်အအရးတကကီးအမှုများအမဖစ်သအဘာထားသည်။ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံစာတစ်အစာင် 

တင်သွင်းထားမြီးအသာ အမှုများကိုလည်း ဦးစား အြးအအနမဖင့် အအရးယူအောင်ရွက်အြးသည်။

၅၅။  အမှုအားလုံးတွင်၊ အကယ်၍ သက်ေိုင်ရာအစိုးရထံမှ ြထမဦးေုံးအအကကာင်းမြန်ကကားချက်သည် အလွန်အယဘု 

ယျေန်အသာ ဝိအသသတစ်ခုမဖစ်အနြါက၊ အကာ်မတီသည်၊ လိုအြ်အသာ ထြ်အောင်းသတင်းအချက်အလက်များ 

ကို ၎င်းမှသင့်အတာ်သည်ဟု ယူေသည့်အခါသမယများအတိုင်း အစိုးရထံမှရယူအြးရန် ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်ထံ 

သို့ အတာင်းေိုသည်။

၅၆။ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အား၊ အမှုတစ်ခု၏အနှစ်သာရကို အလ့လာစိစစ်မခင်းမမြုဘဲလျှက်၊ တိုင်ကကားချက်တစ်ခု 

၏ အအကကာင်းအရာကိစ္စရြ်အအြါ် အစိုးရများ၏အလ့လာအတွ့ရှိမှုများ သို့မဟုတ် အနာက်ထြ်သတင်းအချက် 

အလက်များအတွက် အတာင်းေိုမှုများသို့ အစိုးရများ၏ အမဖကကားချက်များသည် အကာ်မတီအတွက် တိုင်ကကား 

ချက်ကိုစစ်အေးရန် လုံအလာက်မှုရှိမရှိနှင့်၊ အကယ်၍ ထိုသို့မဟုတ်ြါက၊ အကာ်မတီအမည်မဖင့် သက်ေိုင်ရာ 

အစိုးရထံသို့၊ တိုက်ရိုက်စာအရးသားရန်နှင့်၊ ၎င်း၏အနာက်တစ်ကကိမ်ကျင်းြ မည့်အစည်းအအဝးကိုမအစာင့်ေိုင်း 

ဘဲ၊ အကာ်မတီ သို့မဟုတ် တိုင်ကကားသူက အဖာ်ထုတ်ခဲ့သည့်အချက်အလက်များအအြါ် ၎င်းအအနမဖင့် ြိုမိုတိကျ 

အသာသတင်းအချက်အလက်များကို မဖည့်ေည်းအြးြါက နှစ်လိုဖွယ်မဖစ်လိမ့်မဖစ်အကကာင်း ၎င်းထံသို့ အအကကာင်း 

ကကားရန် အနာက်ထြ်လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာအြးထားသည်။

၅၇။ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာ ချ ိုးအဖာက်မှုများကိုစွြ်စွဲမှုများအား စစ်အေးရန် အိုင်အယ်လ်အို 

တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ခုလုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဥြအေအရနှင့် အမှန်တကယ်တွင် 

အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများအား အလးစားမှုကို မမှင့်တင်ရန်မဖစ်သည်။ အကယ်၍လုြ်ထုံးလုြ်နည်းသည် 

အကျ ိုးသင့်အအကကာင်းသင့်မရှိအသာ စွြ်စွဲချက်များမှ အစိုးရများအား ကာကွယ်အြးမည်ေိုလျှင်၊ အစိုးရများဘက် 

မှလည်း ၎င်းတို့အအြါ်စွြ်စွဲချက်များကို အအသးစိတ်အမဖကကားမှုများနှင့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျအသာ စစ်အေးမှုများခွင့်မြု 
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ရန် အဖာ်ထုတ်ရာ၌ ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အအရးကကီးအကကာင်းကို အသိအမှတ်မြုသင့်သည်။ အကာ်မတီ 

အအနမဖင့်၊ ၎င်းကိုတင်မြခဲ့သည့် အမှုများအားလုံးတွင် ြထမဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်ကတည်းက၊ တိုင်ကကားချက်များ မြု 

လုြ်ခံရသည့် အစိုးရများမှ အမဖကကားချက်များသည် အအထွအထွအလ့လာအတွ့ရှိချက်များအမဖစ်သာ ကန့်သတ် 

မထားသင့်အကကာင်း ၎င်းသည်အစဉ်အမမဲေင်မခင်စဉ်းစားခဲ့သည်ကို၊ အအလးထားလိုသည်။

၅၈။ အစိုးရများက ၎င်းတို့ကို ေက်သွယ်ထားသည့်တိုင်ကကားချက်များအအြါ် ၎င်းတို့၏ အလ့လာအတွ့ရှိချက်များ၊ 

သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို အတာင်းေိုခဲ့အသာ အနာက်ထြ်သတင်းအချက်အလက်များကို အြးြို့ရန်အနှာင့်အနှးအနသည့် 

အမှုများတွင်၊ အမှု၏ အအရးကကီးမှု အတိုင်းအတာနှင့် ြါဝင်ြတ်သက်အသာအမးခွန်းများအအြါ်မူတည်၍ ကွဲမြား 

မခားနားမှုအလိကု၊် ထိကုသ်င့အ်သာအချနိတ်စခ်ု ကနု်လနွ်သွားမြီးအနာက၊် အကာမ်တသီည ်ဤအစိုးရများကိ ု၎င်း၏ 

အစီရင်ခံစာများ၏ အထူးနိေါန်းစာြုေ်တစ်ခုတွင် အဖာ်မြသည်။ ယင်းစာြုေ်တွင်၊ သက်ေိုင်ရာ အစိုးရများထံ 

အအရးတကကီးအတာင်းခံမှုတစ်ခုြါဝင်မြီး၊ ထို့အနာက်မဖစ်နိုင်သမျှအမမန်ေုံး၊ အထူးေက်သွယ်မှုများကို အကာ်မတီ 

၏ကိုယ်စား ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်မှ ထိုအစိုးရများထံသို့ အြးြို့သည်။ 

၅၉။ အမးခွန်းအမးထားသည့် အစိုးရများထံမှ အစာင့်အမျှာ်ခဲ့အသာသတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိမခင်းမရှိအသး 

အသာ်မငားလည်း၊ အကာ်မတီသည် ၎င်း၏ အနာက်လာမည့်အစည်းအအဝးတွင် ထိုကိစ္စရြ်၏ အနှစ်သာရအအြါ် 

အစီရင်ခံစာတစ်အစာင် တင်သွင်းနိုင်အကကာင်း၊ ထိုအစိုးရများအား သတိအြးထားသည်။

၆၀။ အစိုးရများသည်အကာ်မတီနှင့် ြူးအြါင်းအောင်ရွက်ရန် ေက်လက်ြျက်ကွက်အနသည့်၊ သို့မဟုတ် အချ ို ့အခက် 

အခဲများ ေက်လက်ရှိအနသည့် အမှုများကို၊ အကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ၏ နိေါန်း၏ အထူးစာြုေ်တစ်ခုတွင် 

အဖာ်မြထားသည်။ ထို့အနာက်၊ အကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌသည်၊ အကာ်မတီ၏ကိုယ်စား၊ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏အစည်းအအဝး 

သို့မဟုတ် အမြည်မြည်ေိုင်ရာအလုြ်သမား ညီလာခံတက်အရာက်အနသည့်၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အ 

ေက်အသွယ်မြုလုြ်မည်မဖစ်အကကာင်း သက်ေိုင်ရာအစိုးရများသည်၊ ချက်ချင်းအအကကာင်းကကားခံရသည်။ ဥက္ကဋ္ဌ 

သည် ြါဝင်ြတ်သက်အနအသာအမှုများနှင့်၊ သင့်အလျာ်ြါက၊ အခက်အခဲများ၏ မြင်းထန်မှုအအြါ် အာရုံစိုက်အစ 

မည်မဖစ်မြီး၊ အကာ်မတီက အတာင်းေိုထားအသာ အလ့လာအတွ့ရှိချက်များကို လွှဲအမြာင်းအြးြို့ရာတွင် အနှာင့်အနှး 

ရသည့်အအကကာင်းရင်းများကို ၎င်းတို့နှင့်အေွးအနွးမြီး အအမခအအနကိုမြုမြင်ရန် နည်းအမျ ိုးမျ ိုးကို ေန်းစစ်မည် 

မဖစ်သည်။ ထို့အနာက် ဥက္ကဋ္ဌသည် ယင်းကဲ့သို့အသာေက်သွယ်မှုများ၏ရလေ်ကို အကာ်မတီသို့ အစီရင်ခံသည်။

၆၁။  အမဖကကားချက်များမမဖစ်အြါ်လာအတာ့မည့် သင့်အလျာ်သည့်အမှုများတွင်၊ အိုင်အယ်လ်အိုမြင်ြရုံးများသည်၊ ၎င်း 

တို့ထံမှ အတာင်းေိုထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ရန်အလို့ငှာ၊ အမှုကိုစစ်အေးအနသည့် အချနိ် 

အတွင်း သို့မဟုတ် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ သအဘာတူခွင့်မြုခဲ့အသာ၊ အကာ်မတီ၏ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များ 

အအြါ် အအရးယူအောင်ရွက်မှုနှင့်ေက်နွယ်၍၊ အစိုးရများထံချဉ်းကြ်နိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်ကို အာရုံစိုက်၍၊ 

အိုင်အယ်လ်အိုမြင်ြရုံးများကို၊ ၎င်းတို့၏ သီးသန့်နယ်အမမနှင့် စြ်ေိုင်အသာတိုင်ကကားမှုများနှင့်ြတ်သက်၍ 

အအသးစိတ်အချက်အလက်များအြးြို့ခဲ့မြီး၊ ၎င်းတို့၏ အလ့လာအတွ့ရှိမှုများ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက် 

များကို အြးြို့မခင်း၏အအရးကကီးမှုအား ၎င်းတို့အာရုံစိုက်မှုကို ေွဲအောင်ရန်အတွက်၊ ၎င်းတို့၏ အမဖကကားချက် 

များကိုအြးြို့ရာတွင် အနှာင့်အနှးအနအသာအစိုးရများထံ ချဉ်းကြ်ရန် အတာင်းေိုသည်။ 

၆၂။ ြါဝင်ြတ်သက်အနသည့်အစိုးရများသည် ြူးအြါင်းအောင်ရွက်လိုစိတ်မရှိအကကာင်း ထင်ရှားအြါ်လွင်အနသည့် အမှု 

များတငွ၊် ထူးမခားအသာအောငရ်ကွမ်ှုတစခ်အုအနမဖင့၊် စြွစ်ွခဲျကမ်ျား၊ အြုခ်ျုြအ်ရးအဖွဲ့၏ အကကမံြုတိကုတ်နွ်းချက ်

များနှင့် သက်ေိုင်ရာအစိုးရများ၏ အမြုသအဘာမအောင်သည့် ခံယူချက်သအဘာထားကို ကျယ်မြန့်စွာအာရုံ 

စိုက်မှုရအအာင်မြုရန် အကာ်မတီအအနမဖင့် အထာက်ခံမှုအြးနိုင်သည်။
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၆၃။ စွြ်စွဲထားအသာ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများ ကျင့်ကကံအားထုတ်မှုကို ချ ိုးအဖာက်မှုများ၏တိုင်ကကားချက် 

များကို စစ်အေးမခင်းအတွက် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတွင် အိုင်အယ်လ်အို၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအအြါ် တိုင်ကကားချက် 

များ၏ စစ်အေးမှုအတွက် မြဋ္ဌာန်းထားသည်။ နိုင်ငံသစ်တစ်ခုတည်အထာင်မြီးသည့်အနာက် အိုင်အယ်လ်အိုအဖွဲ့ 

ဝင်နိုင်ငံမဖစ်လာခဲ့အသာနိုင်ငံတွင် ကနဦးတိုင်ကကားချက်၏ တင်မြချက်ကိုမဖစ်အြါ်အစခဲ့အသာ အမဖစ်အြျက်များ၏ 

အကျ ိုးေက်များအားေက်လက်၍မဖစ်အြါ်အစရန်အတွက် မဖစ်နိုင်အမခမှာ ထင်ရှားအသာ်လည်း၊ ယင်းကဲ့သို့အသာ 

အမှုတစ်ခုမဖစ်အြါ်လာြါက၊ နိုင်ငံအသစ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများ ကျင့်ကကံအားထုတ် 

မှုကို ချ ိုးအဖာက်မှုများနှင့်စြ်ေိုင်သည့် တိုင်ကကားချက်များကို စစ်အေးမှုအတွက်၊ တိုင်ကကားသူများအအနမဖင့်၊ 

ဖွဲ့စည်းထားအသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကိုအားကိုးအားထားမြုနိုင်ရမည်မဖစ်သည်။

၆၄။ နိုင်ငံတစ်ခုတည်း၏ အစိုးရအေက်ေက်များအကကား မမြတ်အသာကွင်းေက်တစ်ခုရှိအနမြီး ၊ အစိုးရတစ်ခုသည် 

ယခင်အစိုးရ တစ်ခုလက်ထက်တွင် မဖစ်ြွားခဲ့အသာအမဖစ်အြျက်များအတွက် အအရးယူ၍မရနိုင်အသာ်လည်း၊ 

၎င်းအာဏာရရှိမြီးသည့်အနာက်၊ ထိုအမဖစ်အြျက်များအကကာင့် ေက်လက်မဖစ်ြွားသည့် မည်သည့်အကျ ိုးေက် 

များအတွက်မေို တာဝန်ရှိသည်မှာ ထင်ရှားသည်။

၆၅။ နိုင်ငံတစ်ခုတွင် အစိုးရအအမြာင်းအလဲတစ်ခုမဖစ်ြွားခဲ့သည့်အခါ၊ တိုင်ကကားမှုကို အအမခခံထားသည့် အမဖစ်အြျက် 

များသည် ၎င်း၏အာဏာရရှိကတည်းကရှိနိုင်ခဲ့သည်မဖစ်အသာအကကာင့်၊ ထိုအမဖစ်အြျက်များသည် ၎င်း၏အရှ့မှ 

တာဝန်ယူသွားသူလက်ထက်တွင် မဖစ်ြွားခဲ့အသာ်လည်း၊ အစိုးရအသစ်သည် ေက်လက်မဖစ်ြွားအနအသာ အကျ ိုး 

သက်အရာက်မှုများကို ကုစားရန်လိုအြ်အသာ အအရးယူအောင်ရွက်မှုများအားလုံးကို စီစဉ်အောင်ရွက်သင့်သည်။

အမှုများကိုစစ်ဖဆးခြင်းအား ဖရှေ့ဆိုင်းရန်ဖတာင်းဆိုခြင်းများ

၆၆။ တိုင်ကကားသည့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် သက်ေိုင်ရာအစိုးရက အမှုများကိုစစ်အေးမခင်းအား အရှေ့ေိုင်းရန် အတာင်း 

ေိုမခင်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ အကာ်မတီကကျင့်သုံးသည့်အအလ့အထတွင် အတာင်းေိုချက်အတွက်အြးထားသည့် 

အအကကာင်းမြချက်များကို အကဲမဖတ်သည့်အခါ အမးခွန်းကို အမြည့်အဝလွတ်လြ်စွာေုံးမဖတ်မခင်းနှင့် အမှု၏ 

အအမခအအနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းတို့ ြါဝင်သည်။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၁၁)xi

ခဖစ်ပွားသည့်ဖနရာတွင်ဖဆာင်ရွက်ရမည့်အထူးတာဝန်ထမ်းဖဆာင်မှုများ

၆၇။ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း၏အေင့်အမျ ိုးမျ ိုးတွင်၊ ဥြမာ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်မှုများအအမခအအနတွင်၊ ရင်ေိုင်ရသည့် 

အခက်အခဲများအတွက် အအမဖတစ်ခုရှာအဖွရန် ရည်ရွယ်ချက်မဖင့်၊ အမှုကိုစစ်အေးအနသည့် အချနိ်အတွင်း သို့မ 

ဟုတ် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များအအြါ် အအရးယူအောင်ရွက်ရမည့်အေင့်၌၊ အိုင်အယ်လ် 

အို၏ ကိုယ်စားလှယ်အား သက်ေိုင်ရာနိုင်ငံသို့ အစလွှတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ယင်းကဲ့သို့အသာ ေက်သွယ်မှု 

များကို၊ သက်ေိုင်ရာအစိုးရများ၏ ဖိတ်ကကားချက်အရ သို့မဟုတ် အနည်းေုံး၎င်းတို့၏ သအဘာတူညီမှုမဖင့် 

သာ မြုလုြ်နိုင်သည်။ ထို့အမြင်၊ အထူးအအရးကကီးသည့် သအဘာသဘာဝတစ်ခုကို ချ ိုးအဖာက်မှုများ ြါဝင်သည့် 

တိုင်ကကားချက်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ နှင့် အကာ်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကကိုတင်သအဘာတူခွင့်မြုချက်ကို 

ရရှိထားမြီးအနာက်၊ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အအနမဖင့် ထိုသူ၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်သည် အအာက်ြါရည်ရွယ်ချက်များ 

အတွက် ြဏာမေက်သွယ်မှုများကိုအောင်ရွက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ခန့်ထားနိုင်သည်။ ေိုလိုသည်မှာ 

- နိုင်ငံရှိအခွင့်ရအာဏာြိုင်များသို့ တိုင်ကကားချက်များတွင် အဖာ်မြထားသည့် အမဖစ်အြျက်များမှ အြါ်အြါက် 
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လာသည့် စိုးရိမ်ြူြန်မှုများအြးြုိ့ရန် - ြါဝင်ြတ်သက်သည့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်း ဖွဲ့စည်းမခင်း၏ ဥြအေ 

သများအား ထိုအာဏာြိုင်များအား ရှင်းမြရန် - အာဏာြိုင်များထံမှ ၎င်းတို့မှ အစမြုသည့် တုံ့မြန်မှုနှင့်တကွ 

တိုင်ကကားချက်တွင်အဖာ်မြထားသည့် ကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ထင်မမင်ယူေချက်များနှင့် သတင်း 

အချက်အလက်များကိုမေိုရယူရန် - အာဏာြိုင်များအား စွြ်စွဲခံရသည့် အလုြ်သမားသမဂ္ဂအခွင့်အအရးများ 

ချ ိုးအဖာက်မှုများ၏ အမှုများတွင် အထူးလုြ်ထုံးလုြ်နည်းနှင့်၊ အထူးသမဖင့်၊ အကာ်မတီနှင့် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့မှ 

အအမခအအနကို အမြည့်အဝသုံးသြ်မှုတစ်ခုကို လွယ်ကူအချာအမွ့အစရန်အလို့ငှာ အစိုးရအအနမဖင့် အနာက်ြိုင်းတွင် 

အတာင်းေိုလာနိုင်သည့် တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်မှု နည်းလမ်းကိုရှင်းမြရန် - တိုင်ကကားချက်အအြါ် အစိုးရ၏ အလ့ 

လာအတွ့ရှိချက်များြါဝင်သည့် အအသးစိတ်အအကကာင်းမြန်ကကားချက်တစ်ခုကို တတ်နိုင်သမျှ မမန်မမန်ေက်သွယ် 

ရန် အာဏာြိုင်များကို အတာင်းေိုရန်နှင့် တိုက်တွန်းအားအြးရန်။ ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်၏ ကိုယ်စားလှယ်၏ 

အစီရင်ခံစာကို အကာ်မတီသို့ ၎င်း၏ အနာက်လာမည့်အစည်းအအဝးတွင် အမခားရရှိနိုင်သည့် သတင်းအချက်အ 

လက်များအားလုံးနှင့်အတူ စဉ်းစားသုံးသြ်ရန် တင်သွင်းသည်။ အိုင်အယ်လ်အိုကိုယ်စားလှယ်သည် အိုင်အယ်လ် 

အိုအရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်မှ တာဝန်အြးအြ်အသာ လွတ်လြ်အသာြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး မဖစ်နိုင် 

သည်။ သို့အသာ်လည်း၊ အိုင်အယ်လ်အို ကိုယ်စားလှယ်၏ လုြ်ငန်းတာဝန်သည် အချက်အလက်များကို အသချာအစ 

ရန်နှင့် မဖစ်နိုင်အမခရှိသည့် အမဖရှင်းချက်များကို မဖစ်ြွားသည့်အနရာတွင် ရှာအဖွရန် အားလုံး၏ အထက်တွင် ရှိသည် 

ဟု အမြာမခင်းမဟုတ်ြါ။ အကာ်မတီနှင့် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သည် ဤတိုက်ရိုက်ေက်သွယ်မှုများ၏ ရလေ်အအမခ 

အအနကို အကဲမဖတ်ရန် အမြည့်အဝလုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာရှိအနေဲမဖစ်သည်။

၆၈။ မဖစ်ြွားသည့်အနရာတွင် အထူးလုြ်ငန်းတာဝန်ထမ်းအောင်ရန်အတွက် တာဝန်အြးခံရအသာ ညွှန်ကကားအရးမှူး 

ချုြ်၏ ကိုယ်စားလှယ်သည်၊ ြါဝင်ြတ်သက်အနအသာအဖွဲ့အားလုံးနှင့် လွတ်လြ်စွာအတွ့ေုံနိုင်မခင်းမရှိြါက၊ 

ထိုအမှု၏ ကဏ္ဍအားလုံးကို မြည့်စုံစွာနှင့်ဓမ္မဓိဌာန်ကျစွာ သတင်းရရှိမှုရှိမည်မဟုတ်အသာအကကာင့် ၎င်း၏လုြ် 

ငန်းတာဝန်ကို အသချာစွာအောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ြါ။ (အေုံးသတ်မှတ်စု ၁၂)xii

အဖွဲ့များ၏ကကားနာစစ်ဖဆးမှုများ

၆၉။ အကာ်မတီသည်၊ ေီအလျာ်အသာမဖစ်ရြ်များနှင့် အမှု၏အအမခအအနအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြီးသည့်အနာက်၊ 

ကိစ္စရြ်အအြါ် ြိုမိုမြည့်စုံသည့်သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန်အလို့ငှာ ၎င်း၏ ကကားနာမှုအစည်းအအဝးများ 

အတွင်း၌၊ အဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ယင်းတို့မှတစ်ဖွဲ့ကို ၎င်းမှကကားနာစစ်အေးသင့်သည်၊ မသင့်သည်ကို ေုံးမဖတ် 

မည်။ အထူးသမဖင့် ဤသို့မြုလုြ်နိုင်သည် - 

 (က) တိုင်ကကားသူများနှင့် အစိုးရများသည် အမငင်းြွားအနသည့်ကိစ္စရြ်၏ အနှစ်သာရအအြါ်၌၊ ဝိအရာဓိမဖစ်သည့် 

ထုတ်မြန်ချက်များတင်သွင်းသည့်အခါနှင့် အကာ်မတီမှ ၎င်းသည်အဖွဲ့များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် 

အသုံးဝင်နိုင်သည်ဟု သုံးသြ်ြါက ြိုမိုအအသးစိတ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အကာ်မတီမှ 

အတာင်းေိုသည့်အတိုင်း နှုတ်အားမဖင့်မဖည့်ေည်းအြးရန် ေီအလျာ်သည့်အမှုများတွင် -

 (ခ) အချ ို ့အအရးကကီးသည့် ကိစ္စရြ်များအြါ်တွင် မဖစ်ရြ်မှန်အအမခအအနကို ြိုမိုစုံလင်စွာအသိအမှတ်မြုရန် 

နှင့် ြါဝင်ြတ်သက်အနသည့် မြဿနာများ၏ အမဖရှင်းနည်းတစ်ခုသို့ ဦးတည်အစနိုင်သည့် အအမခအအန၏ 

အနာက်ေုံးတိုးတက်မှုများနှင့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာဥြအေသများအအြါ် အအမခခံ 

၍ ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖမခင်းကို ကကိုးြမ်းရန်၊ တစ်ဖက်၌၊ အတိုင်ခံရသည့် အစိုးရများနှင့်၊ အမခားတစ်ဖက်၌၊ 
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တိုင်ကကားသူများနှင့်၊ အမမင်များဖလှယ်မှုတစ်ခုမဖစ်ရန် အသုံးဝင်နိုင်သည်ဟုအကာ်မတီမှ ထင်မမင်ယူေ 

သည့် အမှုများတွင် -

 (ဂ) ြါဝင်ြတ်သက်သည့် အမးခွန်းများကိုစစ်အေးရာတွင် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များကို 

အအကာင်အထည်အဖာ်ရာတွင် အထူးအခက်အခဲများအြါ်အြါက်လာသည့်အခါ၊ နှင့် ၎င်းကိုသက်ေိုင်ရာ 

အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကိစ္စရြ်များကို အေွးအနွးရန်သင့်အလျာ်နိုင်သည်ဟု အကာ်မတီက ယူေသည့် 

အမခားအမှုများတွင်။

ဖကာ်မတီ၏အကကံခပုတိုက်တွန်းြျက်များကိုလက်ဖတွ့အဖကာင်အထည်ဖဖာ်ခြင်း

၇၀။ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သည် အစိုးရတစ်ခုအား အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များ မြုလုြ်သင့်အကကာင်း အကကံမြုထားသည့် 

အမှုများအားလုံးတွင်၊ ကျ ိုးအကကာင်းေီအလျာ်သည့် အချနိ်ကာလတစ်ခု ကုန်လွန်သွားမြီးအနာက်နှင့် အမှု၏အအမခ 

အအနများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြီးအနာက်၊ ၎င်းကိုအြးထားသည့် အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များအြါ်တွင် မည် 

သည့်အအရးယူအောင်ရွက်မှု မြုလုြ်ထားသည်ကိုအဖာ်မြရန်အတွက် သက်ေိုင်ရာအစိုးရအား ဖိတ်အခါ်ရန်၊ အေို 

မြုသည့်စာြိုေ်တစ်ြိုေ်ကို အကာ်မတီသည် ယင်းကဲ့သို့အသာ အမှုများအအြါ် ၎င်းမှအြးသည့် အကာက်ချက်များ 

တွင် ထြ်မံမဖည့်စွက်သည်။ 

၇၁။ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ြိုအသာ လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့်စြ်ေိုင်သည့် မြဋ္ဌာန်းချက်များ 

ကို အတည်မြုမြီးသည့် နိုင်ငံများနှင့် မမြုမြီးသည့်နိုင်ငံများအကကား ခွဲမခားမှုတစ်ခုကိုမြုလုြ်သည်။

၇၂၊ ြထမအမှု (အတည်မြုခဲ့သည့် မြဋ္ဌာန်းချက်များ) တွင် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များအအြါ် 

အအရးယူအောင်ရွက်မှုအား စစ်အေးမခင်းကို ြုံမှန်အားမဖင့် မြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များကို 

အသုံးချမှုေိုင်ရာကျွမ်းကျင် ြညာရှင်များအကာ်မတီ (CEACR) ထံ လွှဲအြ်ထားမြီး၊ ၎င်းသည် အကာ်မတီအစီ 

ရင်ခံစာများ၏ နိဂုံးချုြ်စာြိုေ်မှ နိုင်ငံ၏ဥြအေများနှင့် ကျင့်သုံးမှုနှင့် မြဋ္ဌာန်းချက်၏ စည်းကမ်းချက်များ၏ 

ကွာဟချက်များ၊ သို့မဟုတ် အြးထားသည့်အအမခအအနတစ်ခုနှင့် ထိုစာချုြ်စာတမ်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များ 

သဟဇာတမဖစ်မှုမရှိမခင်းတို့ကို အထူးသမဖင့် အအလးထား၍အာရုံစိုက်သည်။ သိသာထင်ရှားစွာမဖင့် ထိုမဖစ်နိုင်အမခ 

ရှိမှုသည် အအာက်တွင်အဖာ်မြထားအသာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းမှတစ်ေင့်၊ ၎င်းမှမြုလုြ်အသာ အချ ို ့အကကံမြုတိုက် 

တွန်းချက်များအအြါ် လက်အတွ့အအကာင်အထည်အဖာ်မှုကို၊ အကာ်မတီမှစစ်အေးမခင်းကို ဟန့်တားရန်မဟုတ်ြါ 

- ဤသည်ကို အချ ို ့အမးခွန်းများ၏ သအဘာသဘာဝ သို့မဟုတ် အအောတလျင်မဖစ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာ 

တွင် အသုံးဝင်မှုရှိနိုင်သည်။

၇၃။ ေတုယိအမှု (အတညမ်မြုခဲသ့ည့ ်မြဋ္ဌာန်းချကမ်ျား) တငွ၊် အကယ၍်အအကကာင်းမြနက်ကားချကမ်ရှခိဲလ့ျှင၊် သိုမ့ဟတု ်

အကယ်၍ အြးြို့ခဲ့သည့်အအကကာင်းမြန်ကကားချက်သည် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း သို့မဟုတ် အားလုံးအကျနြ်ဖွယ်ရာ 

မရှိခဲ့လျှင်၊ ကိစ္စရြ်ကို အခါအားအလျာ်စွာ ေက်လက်အအရးယူအောင်ရွက်နိုင်မြီး၊ အမှုတစ်ခုစီ၏ သအဘာသဘာဝ 

အလိုက်၊ သင့်အတာ်သည့်ကာလအြိုင်းအမခားများ၌၊ သက်ေိုင်ရာအစိုးရထံသို့ ကိစ္စရြ်အတွက်သတိအြးရန် 

နှင့် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များအရ မြုလုြ်ခဲ့သည့် အအရးယူအောင်ရွက်မှု၏ သတင်း 

အချက်အလက်များကိုအြးြို့ရန် ၎င်းအားအတာင်းေိုရန် ညွှန်ကကားအရးမှူးချုြ်အား အကာ်မတီမှ ညွှန်ကကားသည်။ 

အကာ်မတီကိုယ်၌၊ အချနိ်နှင့်အမျှ၊ အအမခအအနအအြါ်တွင် အစီရင်ခံသည်။
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၇၄။ အကာ်မတီအအနမဖင့် အမှုအား အချက်အလက်ရှာအဖွ အရးနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်သို့ လွှဲအမြာင်းမှုအတွက် 

သက်ေိုင်ရာအစိုးရ၏ သအဘာတူညီချက်ကို ရယူရန်ကကိုးြမ်းမှုအတွက် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့သို့ အကကံမြုတိုက်တွန်း 

နိုင်သည်။ အကာ်မတီသည် အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ အစည်းအအဝးတိုင်းသို့ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့က ထြ်မံစစ်အေးရန် 

ခုိင်လံုအကကာင်းေံုးမဖတ်ထားသည့် အမှုများအားလံုးအအြါ်၌ တုိးတက်မှုအစီရင်ခံစာတစ်အစာင်ကုိ တင်သွင်းသည်။ 

တိုင်ကကားမှုမြုလုြ်ခံရသည့် အစိုးရ၏ အချက်အလက်ရှာအဖွ အရးနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရး အကာ်မရှင်သို့ လွှဲအမြာင်း 

မှုကို မငင်းေိုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့အသာ သအဘာတူညီချက်အတွက် အတာင်းေိုမှုတစ်ခုကို အလးလအ 

တွင်း အအကကာင်းမမြန်သည့်အမှုတိုင်းတွင်၊ အကာ်မတီသည်၊ အုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့က အောင်ရွက်နိုင်မည့်၊ သင့်အလျာ် 

အသာအရွးချယ်စရာ အအရးယူအောင်ရွက်ချက်ကို၊ အုြ်ချုြ် အရးအဖွဲ့သို့ အကကံမြုတိုက်တွန်းချက်များ အြးြို့သည့် 

၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင်၊ အကာ်မတီ၏ထင်မမင်ချက်အရ၊ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အချ ို ့အမှုများတွင်၊ အုြ်ချုြ်အရး 

အဖွဲ့ကိုယ်၌သည် အချက်အလက်ရှာအဖွ အရးနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်အမဖအရး အကာ်မရှင်သို့ လွှဲအမြာင်းမှုကို အစိုးရက 

သအဘာမတူသည့်အခါ အအရးယူအောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို အေွးအနွးခဲ့ကကသည်။
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အဆုံးသတ်မှတ်စု

i ၁ - ဤအနာက်ေက်တွဲတွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းေိုင်ရာနည်းဥြအေများ အများစုသည် “လုြ်ထုံးလုြ်နည်း 

ေိုင်ရာအမးခွန်းများ” အခါင်းစဉ်အအာက်ရှိ အအာက်ြါအအထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများတွင် ြါဝင်သည် - အကာ်မတီ၏ 

ြထမဦးေုံး အစီရင်ခံစာ၊ အြုေ်များ ၆ - ၃၂၊ ကုလသမဂ္ဂသို့ အမြည်မြည်ေိုင်ရာ အလုြ်သမားအရးရာအဖွဲ့၏ အမခာက်ကကိမ် 

အမမာက်အစီရင်ခံစာ (ဂျနီီဗာ၊ အိုင်အယ်လ်အို၊ ၁၉၅၂ ခု)၊ အနာက်ေက်တွဲ - ၅၊ ကုလသမဂ္ဂသို့ အမြည်မြည်ေိုင်ရာ အလုြ်သမား 

အရးရာအဖွဲ့၏ ခုနှစ်ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာတွင် အမခာက်ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ (ဂျနီီဗာ၊ အိုင်အယ်လ်အို၊ ၁၉၅၃ ခု)၊ 

အနာက်ေက်တွဲ - ၅၊ အြုေ်များ ၁၄ - ၂၁၊ ကုလသမဂ္ဂသို့ အမြည်မြည်ေိုင်ရာအလုြ်သမားအရးရာအဖွဲ့၏ ကိုးကကိမ်အမမာက် 

အစီရင်ခံစာတွင် ရှစ်ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ (ဂျနီီဗာ၊ အိုင်အယ်လ်အို၊ ၁၉၅၄ ခု)၊ အနာက်ေက်တွဲ - ၂၊ အြုေ်များ ၂ - ၄၀၊ 

တရားဝင်အကကမငာချက်တွင် ၂၉ ကကိမ်အမမာက်နှင့် ၄၃ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာများ၊ အတွဲ XL ၃ ၊ ၁၉၆၀ ခု၊ အမှတ် ၃၊ ၁၁၁ 

ကကိမ်အမမာက် အစီရင်ခံစာ၊ အထက်၌ အဖာ်မြခဲ့မြီးအသာစာြိုေ်၊ အတွဲ L (၂)၊ ၁၉၆၉ ခု၊ အမှတ် ၄၊ အြုေ်များ ၇ - ၂၀၊ ၁၂၇ 

ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အထက်၌ အဖာ်မြခဲ့မြီးအသာစာြိုေ်၊ အတွဲ L ၅၊ ၁၉၇၂ ခု၊  မဖည့်စွက်ချက်၊ အြုေ်များ ၉ - ၂၈၊ ၁၆၄ 

ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အထက်၌ အဖာ်မြခဲ့မြီးအသာစာြိုေ်၊ အတွဲ L ၁၀၊ ၁၉၇၇ ခု၊ အမှတ် (၂)၊ အြုေ်များ ၁၉ - ၂၈၊ ၁၉၃ 

ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အထက်၌အဖာ်မြခဲ့မြီးအသာစာြိုေ်၊ အတွဲ L ၁၂၊ ၁၉၇၉ ခု၊ နှင့် ၃၂၇ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ 

အထက်၌အဖာ်မြခဲ့မြီးအသာစာြိုေ်၊ အတွဲ L ၁၁၁၅၊ ၂၀၀၂ ခု၊ အြုေ်များ ၁၇ - ၂၆။

ii ၂ - လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်း၊ အိုင်အယ်လ်အိုအုြ်ချုြ်အရးအဖွဲ့၏ ေုံးမဖတ်ချက်များနှင့် ဥြအေသများအတိုချုြ်၊ 

ငါးကကိမ်အမမာက် (မြန်လည်မြင်ေင်ထားသည့်) တည်းမဖတ်မှု၊ ၂၀၀၆ ခု၊ အြုေ် ၂ ကိုကကည့်ြါ၊

iii ၃ - ၂၀၀၆ အတိုချုြ်၊ အြုေ် ၁ ကိုကကည့်ြါ။

iv ၄ - ၂၀၀၆ အတိုချုြ်၊ အြုေ် ၆ ကိုကကည့်ြါ။

v ၅ - ၂၀၀၆ အတိုချုြ်၊ အြုေ် ၉ ကိုကကည့်ြါ။

vi ၆ - ၂၈၇ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အမှုတွဲအမှတ် ၁၆၂၇၊ အြုေ် ၃၂ ကိုကကည့်ြါ။

vii ၇ - ၂၀၀၆ အတိုချုြ်၊ အြုေ် ၁၀ ကိုကကည့်ြါ။

viii ၈ - ၂၆၈ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အမှုတွဲအမှတ် ၁၅၀၀၊ အြုေ် ၆၉၃ ကိုကကည့်ြါ။

ix ၉ - ၂၉၇ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အြုေ် ၁၃ ကိုကကည့်ြါ။

x ၁၀ - ချလီီအအမခအအနနှင့်ြတ်သက်သည့် လွတ်လြ်စွာအသင်းအြင်းဖွဲ့စည်းမခင်းေိုင်ရာ အချက်အလက်ရှာအဖွမခင်းနှင့် ညှိနှိုင်း 

ဖျန်အမဖအရးအကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ၊ ၁၉၇၅ ခု၊ အြုေ် ၄၆၆ ကိုကကည့်ြါ။

xi ၁၁ - ၂၇၄ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အမှုတွဲများအမှတ် ၁၄၅၅၊ ၁၄၅၆၊ ၁၆၉၆ နှင့် ၁၅၁၅၊ အြုေ် ၁၀ ကိုကကည့်ြါ။

xii ၁၂ - ၂၂၉ ကကိမ်အမမာက်အစီရင်ခံစာ၊ အမှုတွဲအမှတ် ၁၀၉၇၊ အြုေ် ၅၁ ကိုကကည့်ြါ။
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The translation this publication is funded by the European Union and

delivered by the Trade for Decent Work Project.

ဤ ဘာသာမြန်ေိုမှုကို ဥအရာြသမဂ္ဂ၏ ရန်ြုံအငွြံ့ြိုးမှုမဖင့် မမန်မာလုြ်သားအစျးကွက်

အုြ်ချုြ်စီမံအရးေိုင်ရာ စီမံကိန်းက မြုစုထုတ်အဝသည်။

Disclaimer: This publication is not an official translation of ILO documents. While every effort has 

been made to provide an accurate translation, the ILO is not responsible for any loss arising as a 

result of relying on the content of this publication. The ILO is not responsible for any inaccuracies 

or differences in the interpretation of the ILO documents in this publication.

ရှင်းလင်းြျက် - ဤစာအစာင်သည် အိုင်အယ်(လ်)အို စာရွက်စာတမ်းများ၏ တရားဝင်ဘာသာမြန်ေိုမှု 

မဟုတ်ြါ။ တိကျအသာ ဘာသာမြန်ေိုမှုမဖစ်အစရန် အစွမ်းကုန်ကကိုးြမ်းအောင်ရွက်ထားအသာ်မငားလည်း ဤ 

စာအစာင်ြါ အအကကာင်းအရာများကို အားကိုရာမှကကုံအတွ့ရသည် ေုံးရှုံးမှုများအတွက် အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ 

တာဝန်ခံမခင်းမရှိြါ။ ဤစာအစာင်ြါ အိုင်အယ်(လ်)အို စာရွက်စာတမ်းများကို အနက်အဓိြ္ပာယ် အကာက်ယူရာ၌ 

မတိကျမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုများအတွက်  အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ တာဝန်မခံြါ။


