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နှှငါး်် ပ်း�မျိုးး� ရိင်ါးဆိုး�င်ါးလုံးရိသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မျိုးခွး�င်ါးမျိုးး�ခွင်ါး�၊ လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာမုျိုးမျိုးရှှိး�ခွင်ါး�တွး� ရေး�က္ခားငါး်် �ပ်ည််သူားမျိုး�း�

၏ အက္ခားအကွ္ခာယ်ာမျိုး�်မုျိုး၊ ငါးတ်ွမွျိုးတ်ွရေးခွးင်ါး�ပ်း�မုျိုးနှှငါး်် ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုးတွး�က္ခား� တွး��တွက်္ခာရေးစားသားလုံး� အ�ပ်း�င်ါးသံား��စွား�

သူားမျိုး�း�က္ခာ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားက္ခား� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််အတွက်ွ္ခာ ထုံးးပ််တွး�က်္ခာရိင်ါးဆိုး�င်ါး လုံး�က္ခာသားည်််အခွး ပ်ဋိးပ်က္ခာာနှှငါး်် သား�းဝ

ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုးတွး�က္ခား� ဦး�တွည််ရေးစားပ်းသားည််။

�ပ်ည််သူားမျိုး�း�၊ ရေးဒသားခံွရိပ််ရွိးအစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�သူားမျိုး�း�က္ခာ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

 အသံား���ပ်�ခွွငါး််နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုးပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိနှး�င်ါးခွွငါး််ရှှိးမျိုးရှှိးနှှငါး်် မျိုးည််သားး� မျိုးည််ပံ်� ရိနှး�င်ါး

ရိန ်ဆံို���ဖူတ်ွရိးတွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးသားည်် အရေးရိ�ကြိုးကီ္ခာ� အစားးတ်ွအပ်း�င်ါး��ဖူစ်ားသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

ဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ဿနးအမျိုး�း�စား�မှျိုးး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးအး�နည််��ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာရိ�ခွင်ါး��ဖူစ်ား�ပီ်� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

�ပ်ဿနးမျိုး�း�အး� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�နှး�င်ါးရိနလ်ုံည််� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး အရိည််အရေးသွား�ရေးပ်် မူျိုးတွည််ပ်းသားည််။ စီားမံျိုး

အ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး အး�နည််��ခွင်ါး�သားည်် လုံမုူျိုးရေးရိ� တွည််�ငါးးမ်ျိုးမုျိုး၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအး� ရေးရိရှှိည််တွည််တံွစွ်ားး

 သံား��စွား�နှး�င်ါးမျိုး��၊ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးနှှငါး်် စီား�ပွ်း�ရေးရိ� ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာမုျိုးတွး�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစားပ်းသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး အက္ခာ�ငါး််ပ်�က်္ခာ�ခွစားး��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် အဖ့ူ�မျိုး�း�က္ခာ �ပ်ည််

သူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိနပ််�က်္ခာကွ္ခာက်္ခာ�ခွင်ါး�တွး� ရေး�က္ခားငါး်် �ပ်ည််သူားမျိုး�း�မှျိုးး ရေးနအးမ်ျိုး၊ ရေး�မျိုးယား

၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ဆံို��ရှုံးရံုိုး�၍ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�

လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� ပ်�က်္ခာစီား�က္ခား �ဝတွစ်ားရေးလုံှးက်္ခာ ငါးတ်ွမွျိုးတ်ွရေးခွးင်ါး�ပ်း�၊ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�ရိသားည််် အ�ဖူစ်ားမျိုး� း��

 �ကံ္ခာ�ရိနှး�င်ါးပ်းသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး အး�နည််��ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာပ်းက္ခာ လ့ုံ

အသားက်္ခာမျိုး�း�ပ်င်ါး ဆံို��ရှုံးရံုိုး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။ အ�ခွး�တွစ်ားဖူက်္ခာ၌ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ပ်းက္ခာ

 လုံမုူျိုးရေးရိ�နှှငါး်် စီားပွ်း�ရေးရိ� ရေးရိရှှိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာမုျိုးက္ခား� အး�ရေးပ်�က္ခား ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုးနှှငါး််

 စားး�နပ််ရိးက္ခာားမျိုးဖူူလံုံ�မုျိုးတွး�က္ခား� ရေးလုံ�းက်္ခာ�ရေးစား�ပီ်� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�က္ခား� အး�ရေးပ်��မျိုးငုါး််တွင်ါး

နှး�င်ါးပ်းသားည််။

ဤက္ခာဏ္ဍအး� စားးတ်ွဝင်ါးစားး�မုျိုးမျိုး�း� က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး တွး��ပွ်း�လုံးရေးသားးရေး�က္ခားငါး်် က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂ စားး�နပ််ရိးက္ခာားနှှငါး််

 စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�အဖ့ူ� (FAO) နှှငါး်် မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာအဖ့ူ�မျိုး�း�သားည်် တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရေးရိ�

 ဆိုး�င်ါးရိး လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးရိ�ဆွို�ရိန ် စားတွင်ါးခွ�်ပ်းသားည််။ ဤပ်ဏားမျိုး ရေး�ခွလှုံမ်ျိုး�သားည်် ၂၀၀၄ နှး�ဝင်ါး�း

တွင်ွါး က္ခာ�င်ါး�ပ်ခွ�်သားည််် FAO ၏ တွစ်ားရိးနှှစ်ားဆိုယ််ာခွ�နစ်ားကြိုးက္ခားမ်ျိုးရေး�မျိုးးက်္ခာ အစားည််�အရေးဝ�တွင်ွါးင်ါး FAO ရေးက္ခားင်ါးစီားက္ခာ 



Vii

အတွည််�ပ်�ခွ�်သားည််် အမျိုး� း��သားး� စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�မုျိုးအတွက်ွ္ခာ စားး�နပ််ရိးက္ခာားလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာစွားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််အတွက်ွ္ခာ

 စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွအရေးက္ခားင်ါးအထုံးည်် ရေးဖူး်မုျိုးအး� ပ်ံ်ပ်း��ရိန ် မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးက္ခာ�ငါး််သံား��နှး�င်ါးရေးသားး 

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� (စားး�နပ််ရိးက္ခာား ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာ

မျိုး�း�) နှှငါး်် ၂၀၀၆ နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးနှှငါး်် ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသားဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး 

ညီ်လုံးခံွ (iCARRD) အရေးပ်် အရေး�ခွခံွထုံးး�ပ်းသားည််။

၂၀၁၀ ရေးအးက်္ခာတွး��းတွင်ွါး က္ခာ�င်ါး�ပ်ခွ�်သားည််် က္ခာမျိုးားစ်ားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ� ရေးက္ခား်မျိုးတီွ (CFS) ၏ သံား��ဆိုယ််ာ

ရေး�ခွးက်္ခာကြိုးက္ခားမ်ျိုးရေး�မျိုးးက်္ခာ အစားည််�အရေးဝ�တွင်ွါး ဤလုံမ်ျိုး�ညွှခှွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� အမျိုး�း�ပ်းဝင်ါးသားည်််လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း�ဖူငါး််

 ဆိုက်္ခာလုံက်္ခာရေးရိ�ဆွို�ရိန၊် ထွုံးက်္ခာရှှိးလုံးသားည်််မူျိုး�က္ခာမ်ျိုး�အး� CFS ထံုံးတွင်ါး�ပ်သံား��သားပ််ခံွရိန ် နှှငါး်် ပ်ထုံးမျိုးမူျိုး�က္ခာမ်ျိုး�

အး� သံား��သားပ််ရေးဆွို�ရေးနှ�ွရိန ် အခွ� းနက်္ခာန ်သ်ားတ်ွမျိုးထုံးး�ရေးသားး CFS လုံ�ပ််ငါးန�်ရေးက္ခား်မျိုးတီွ တွစ်ားရိပ််ဖ့ူ�စားည််�ရိနတ်ွး�

 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�်သားည််။

ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားတွင်ွါး လုံက်္ခာခံွထုံးး�ရေးသားး စံားနှှ�န�်မျိုး�း�အး�

 ရေးဖူး်�ပ်အ�ကံ္ခာ�ပ်�ထုံးး�သားည််် FAO ၏ အ�ခွး� လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာ စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�၏ ပံ်�စံားက္ခား� အန�ီစားပ််

ဆံို��လုံး�က်္ခာနးထုံးး�သားည််။ စားး�နပ််ရိးက္ခာား ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး လုံမ်ျိုး�ညွှနှ်

ခွ�က်္ခာမျိုး�း� (Voluntary Guidelines on the Right to Food)၊ တွးဝနခံ်ွမုျိုးရှှိးရေးသားး ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး

 လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််� စားည််�မျိုး�ဥ််း�စားည််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း� (Code of Conduct for Responsible Fisheries)၊ 

ပ်း��သားတ်ွရေးဆို�မျိုး�း� �ဖူန ်ခ်ွ� း သံား��စွား�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််� စားည််�မျိုး�ဥ််း�စားည််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�

 (international Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides)၊ သားစ်ားရေးတွးစားး�က်္ခာခွင်ါး�မျိုး�း�

အတွက်ွ္ခာ တွးဝနခံ်ွမုျိုးရှှိးသားည််် စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး - မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ က္ခာ�ငါး််သံား��နှး�င်ါးရေးသားး လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� 

(Responsible Management of Planted Forests: Voluntary Guidelines)၊ မီျိုး�သားတ်ွစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး မျိုးးမျိုးး

ဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ က္ခာ�ငါး််သံား��နှး�င်ါးရေးသားး လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� - အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးလုံ�ပ််နင်ါး�မျိုး�း� 

(Fire Management Voluntary Guidelines: Principles and Strategic Actions) စားသားည််တွး� ဖြ�ဖူစ်ားသားည််။ ဤ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးမျိုး�း�၊ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�၊ စီားမံျိုးက္ခားန�်နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�ရေးရိ�ဆွို�

ရိးတွင်ွါး အရေး�ခွခံွ မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�အ�ဖူစ်ား က္ခား��က္ခား�အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည််် စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး� အတွး�အထွုံးးမျိုး�း� 

�ဖူစ်ားသားည််။ ၎င်ါး�တွး� နှှငါး််အတွ ူ�ဖူည်််စွားက်္ခာ စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�လုံည််� က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ်ရှ်ှိး�ပီ်� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး

 က္ခာဏ္ဍအလုံး�က်္ခာ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ နည််�ပ်ည်း အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာအရေးသား�စားးတ်ွ ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�ရေးသားး �ဖူည်််စွားက်္ခာ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ သားင်ါးတွန�်နှှငါး်် စားည််�ရံိုး� �လုံ့ံရေးဆိုး်မုျိုး အရေးထုံးးက်္ခာအကူ္ခာစားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်

အရေးက္ခားင်ါး အထုံးည််ရေးဖူး်မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး ပ်း�မျိုးး�က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� စားသား�ဖူငါး်် ရှှိးပ်းသားည််။

ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� CFS က္ခာ ၂၀၁၂ ရေးမျိုးလုံ ၁၁ ရိက်္ခာရေးန ်ခွဲတွွင်ါး က္ခာ�င်ါး�ပ်ခွ�်သားည််် သံား��ဆိုယ််ာရှှိစ်ားကြိုးက္ခားမ်ျိုး

ရေး�မျိုးးက်္ခာ (အထူုံး�) အစားည််�အရေးဝ�တွင်ွါး ရေးထုံးးက်္ခာခံွ အတွည််�ပ်�ခွ�်ပ်းသားည််။

CFS လုံ�ပ််ငါးန�်ရေးက္ခား်မျိုးတီွက္ခာ ၂၀၁၁ ဇွာန၊် ဇူာလုံး�င်ါး၊ ရေးအးက်္ခာတွး��းလုံမျိုး�း�နှှငါး်် ၂၀၁၂ မျိုးတ်ွလုံမျိုး�း�တွင်ွါး က္ခာ�င်ါး�ပ်

ခွ�်သားည််် အစားည််�အရေးဝ�မျိုး�း�တွင်ွါး ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေးရိ�ဆွို�ခွ�်ပ်းသားည််။ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ နှှစ်ားမျိုး�း�

အတွင်ွါး� �ပ်�လုံ�ပ််ခွ�်ရေးသားး အမျိုး�း�ပ်းဝင်ါးသားည််် ရေးဆွို� ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�သားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း အရေးပ်် အရေး�ခွခံွရေးရိ�ဆွို�ခွ�်



Viii

�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားသားည််။ ရေးဒသားဆိုး�င်ါးရိး ရေးဆွို�ရေးနှ�ွပွ်�မျိုး�း�က္ခား� �ရိးဇီာ�၊ �းကီ္ခာနးဖူးဆိုး�၊ အီသီားယား��ပီ်�ယား�၊ ရေးဂ္ဂ�း်ဒန၊်

 နမီျိုး��ီ�ယား�၊ ပ်နး�မျိုးး�၊ ရိုးး�ရေးမျိုး�န�ီယား�၊ ရိုး� ရှှိး�၊ ဆိုးမျိုးး�အးနှှငါး်် ဗီယာက်္ခာနမ်ျိုးတွး� တွတွွင်ါး က္ခာ�င်ါး�ပ်ခွ�်သားည််။ ထုံးး�ရေးဒသား

ဆိုး�င်ါးရိးရေးဆွို� ပွ်�မျိုး�း�သားး�  နှး�င်ါးငံါးရေးပ်းင်ါး� ၁၃၃ နှး�င်ါးငံါးမှျိုး အစားး��ရိနှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာဏ္ဍ၊ အရိပ််ဖူက်္ခာလုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည််�နှှငါး််

 ပ်ည်းရှှိင်ါး က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာရေးပ်းင်ါး� ၇၀၀ န�ီပ်း� တွက်္ခာရေးရိးက်္ခာရေးဆွို�ရေးနှ�ွခွ�်သားည််။ အးဖူရိးက္ခာတွး�က်္ခာ (မျိုးးလီုံတွင်ွါး

)၊ အးရှှိတွး�က်္ခာ (မျိုးရေးလုံ�ရှှိး�တွင်ွါး)၊ ဥ်းရေးရိးပ် အလုံယ်ာပ်း�င်ါး�နှှငါး်် အးရှှိတွး�က်္ခာအရေးနးက်္ခာပ်း�င်ါး� (အီတွလီုံတွင်ွါး)နှှငါး််

 လုံက်္ခာတွင်ါးအရေးမျိုးရိးက္ခာ (�ရိးဇီာ�တွင်ွါး) တွး� မှျိုး လုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ သီား�သားန ်က်္ခာ�င်ါး�ပ်ရေးသားး ရေးဆွို�ရေးနှ�ွ

ပွ်� ရေးလုံ�ခွ�တွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးပ်းင်ါး� ၇၀ မှျိုး က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ ၂၀၀ ခွန ် ် တွက်္ခာရေးရိးက်္ခာခွ�်�ပီ်� ရေးနးက်္ခာထုံးပ်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ

 က္ခာဏ္ဍ ရေးဆွို� ရေးနှ�ွပွ်� တွစ်ားခွ�တွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးပ်းင်ါး� ၂၁ နှး�င်ါးငံါးမှျိုး က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ ၇၀ ရေးက္ခာ�း် တွက်္ခာရေးရိးက်္ခာခွ�်သားည််။

 အရေးစားးဆံို�� က္ခာနဦး�မူျိုး�က္ခာမ်ျိုး�အတွက်ွ္ခာ အနွလ်ုံး�င်ါး�မှျိုးတွဆိုငါး်် ရေးဆွို� ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါးမှျိုး ရိသားည််် အဆိုး��ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား�

လုံည််� ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ထုံး�တွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး�ထုံးး�ပ်းသားည််။ ထုံးး�အဆိုး��ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� က္ခာမျိုးားတွစ်ားဝန�်မှျိုး

 အစားး��ရိနှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ က္ခာဏ္ဍမျိုး�း�၊ အရိပ််ဖူက်္ခာလုံမုူျိုးအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးပ်ည်းရှှိင်ါးမျိုး�း�က္ခာ ရေးပ်�ပ်း�

ခွ�်�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားသားည််။

ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�ရေးသားး ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာ

�ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး ရေးထုံးးင်ါးစား�နှှစ်ား ရိည််မှျိုးန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားနှှငါး်် ရေးဒသားဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�

၊ က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�က္ခား� အရေး�ခွခံွထုံးး�ပ်းသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး တွး��တွက်္ခာရေးအင်ါးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန်

 ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာ�ဖူငါး်် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ဖူတ်ွရုိုးသူားမျိုး�း�သားည်် အ�ခွး� လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� ရိရှှိးနှး�င်ါး

ရိနနှ်ှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် မျိုး�ဖူစ်ားမျိုးရေးနလုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််် က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�က္ခား� သားးရှှိးရိနအ်တွက်ွ္ခာ 

အထုံးက်္ခာပ်း စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�၊ �ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ဖူတ်ွရုိုးသံား��သားပ််သားငါး််ပ်းသားည််



1

က္ခာနဦး�ဖူရေးး်ပ်�ခွ�က္ခာ်မျိုး�း�

၁။ ဦး�တွည််ခွ�က္ခာ်မျိုး�း�
၁.၁။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် ရေး�မျိုးယား ၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� အသံား��ခွ�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးစားနစ်ား ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး�� တွး��တွက်္ခာရေးစားရိန ် ရိည််ရွိယ်ာသားည််။ လုံတူွး�င်ါး�၏ အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�၊

 အထူုံး�သား�ဖူငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာ�ပီ်� ဖူယ်ာ�က္ခာဥ််းခံွထုံးး�ရိရေးသားး �ပ်ည််သူားမျိုး�း�၏ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�

နှှငါး်် အစားး�အစားးလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာစွားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် တွး��တွက်္ခာလုံးရေးရိ�၊ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုး ပ်ရေးပ်�းက်္ခာရေးရိ�၊

 ရေးရိရှှိည််တွည််တံွရ်ေးသားး အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း� ရေးပ်် ရေးပ်းက်္ခာရေးရိ�၊ လုံမုူျိုးရေးရိ� တွည််�ငါးးမ်ျိုးရေးရိ�၊ 

အးမ်ျိုးရိးရေး�မျိုးရေးနရိးမျိုး�း� အးမျိုးခံွခွ�က်္ခာ ရှှိးရေးရိ�၊ ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသားဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး 

ထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးရိ�နှှငါး်် လုံမုူျိုး၊ စီား�ပွ်း�က္ခာဏ္ဍမျိုး�း� ရေးရိရှှိည်် စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာရေးရိ�

တွး�အတွက်ွ္ခာ ရိည််ရွိယ်ာပ်းသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးစားနစ်ား တွး��တွက်္ခာရေးစားရိန ် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှ်

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိး၌ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားည််် စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�၊ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် နည််�

ပ်ည်းအကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� အး�လံုံ��သားည်် အ�ပ်ည််�ပ်ည််ဆိုး�င်ါးရိး လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ� ရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး�နှှငါး််

 အ�ခွး�နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ� သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�

အရိ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ လုံက်္ခာမှျိုးတ်ွရေးရိ�ထုံးး��၊ က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွ�ပ်�ထုံးး�သားည််် တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�နှှငါး်် က္ခား�က်္ခာ

ညီ်မုျိုး ရှှိးရိပ်းမျိုးည််။

၁.၂။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် -

၁။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� အသံား���ပ်�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရိး၌

 နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားတွင်ွါး လုံက်္ခာခံွက္ခာ�ငါး််သံား�� ရေးနရေးသားး စားနစ်ားမျိုး�း�အရေး�က္ခားင်ါး� အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာနှှငါး််

 လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးပ်�က္ခား �ပ်ည််တွင်ွါး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး စားနစ်ားအး� တွး��တွက်္ခာ

ရေးစားရိန၊်

၂။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�နှှငါး််စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ ပံ်�စံားအမျိုး� း��မျိုး� း��

ရေးသားး အသံား���ပ်�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ်် ရေးနသားည််် ရှှိးနှှငါး််�ပီ်� မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် 

အဖ့ူ�အစားည််� မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� တွး��တွက်္ခာဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��လုံးရေးစားရိန၊်

၃။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးမုျိုးစားနစ်ားမျိုး�း� ပ်း�မျိုးး�ပွ်ငါး််လုံငါး််�မျိုးင်ါးသားးမုျိုးရှှိးလုံး၍ ပ်း�မျိုးး�ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး လုံည််ပ်တ်ွနှး�င်ါး

ရေးစားရိန၊်

၄။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ တွရိး�စီားရိင်ါးပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�၊ ရေးဒသားနှတရိ

 အးဏားပ်း�င်ါးမျိုး�း�၊ ရေးတွးင်ါးသူားလုံယ်ာသားမျိုးး�၊ အရေးသား�စားး�စားး�ရေးသားးက်္ခာက္ခာ�န ် ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူား

အ ခွ န်� ၁
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မျိုး�း�၊   ရေးရိလုံ�ပ််သားး�ငါးယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး အသံား��ခွ�သူားတွး�၏ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�အစားည််�

အသီား�သားး�၊ ရေးမွျိုး��မျိုးူရေးရိ�လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးသူားမျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�ရေးဒသားခံွ

မျိုး�း�၊ အရိပ််ဖူက်္ခာ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ လုံ�ပ််ငါးန�်ရှှိင်ါးမျိုး�း�၊ ပ်ည်းရိပ််ဆိုး�င်ါးရိး

 က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးနှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနသူားအး�လံုံ��၏ စွားမ်ျိုး�

ရေးဆိုးင်ါးရိည််နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်လုံည််ပ်တ်ွမုျိုး အး�ရေးက္ခားင်ါး�လုံးရေးစားရိနနှ်ှငါး်် ရေးဖူး်�ပ်ပ်းအဖ့ူ�မျိုး�း� 

အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး� ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးက္ခား� �မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်�ရိန၊် ရိည််ရွိယ်ာပ်းသားည််။

၂။  သား�ရေးးသား�းဝနှငါး်် နယာ်ပ်ယာ်
၂.၁။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် မျိုး�ဖူစ်ားမျိုးရေးနရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ်မျိုးဟို�တ်ွ�� မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနး

က္ခာ�ငါး််သံား��ရိန ်�ဖူစ်ားပ်းသားည််။

၂.၂.။ တွည််ဆို��ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒ၊ က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားအလုံး�က်္ခာ

နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွ ူ စားးခွ��ပ််စားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�ပ်း မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည်််

 က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အဓးပ်ါးယ်ာဖွူငါး််ဆိုး�၍ ညီ်ညွှတ်ွွစွားး

 က္ခာ�ငါး််သံား�� ရိပ်းမျိုးည််။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�၊ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး််

 သားစ်ားရေးတွး အသံား���ပ်�ခွွငါး််ခွး�င်ါးမျိုးးရေးရိ�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး တွး��တွက်္ခာရေးစားရေးရိ� ဆိုး�င်ါးရိး

 �ပ်ည််တွင်ွါး�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား အစီားအစားဥ််း၊ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� �ဖူည်််စွားက်္ခာရိနနှ်ှငါး််

 အ ရေးထုံးးက်္ခာအကူ္ခာ�ပ်�ရိန ် �ဖူစ်ားသားည််။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း မျိုးည််သားည်််ရေးဖူး်�ပ်ခွ�က်္ခာမျိုးဆိုး�သားည််

 နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားဥ်းပ်ရေးဒအရိ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််် ဥ်းပ်ရေးဒဆိုး�င်ါးရိး တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�အး� 

က္ခာန ်သ်ားတ်ွ�ခွင်ါး�၊ အး�နည််�ရေးစား�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိ။

၂.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၊ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ တွရိး�စီားရိင်ါးပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�၊

 ရေးဒသားနှတရိ အးဏားပ်း�င်ါးမျိုး�း�၊ ရေးတွးင်ါးသူားလုံယ်ာသားမျိုးး�၊ အရေးသား�စားး�စားး�ရေးသားးက်္ခာက္ခာ�န ် ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူား

မျိုး�း�၊   ရေးရိလုံ�ပ််သားး�ငါးယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး အသံား��ခွ�သူားတွး�၏ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးအဖ့ူ�အစားည််�အသီား�သားး�

၊ ရေးမွျိုး��မျိုးူရေးရိ�လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးသူားမျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၊ အရိပ််ဖူက်္ခာအဖ့ူ�

အစားည််�မျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ လုံ�ပ််ငါးန�်ရှှိင်ါးမျိုး�း�၊ ပ်ည်းရိပ််ဆိုး�င်ါးရိး က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

 စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးနှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနသူားအး�လံုံ��မှျိုးရေးန၍ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုး

အ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးအး� သံား��သားပ််ရိန၊် တွး��တွက်္ခာရေးအးင်ါး နည််�လုံမ်ျိုး�ရှှိးရိနနှ်ှငါး်် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိန ်

အသံား���ပ်�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၂.၄။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် တွစ်ားက္ခာမျိုးားလံုံ��နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးပ်းသားည််။ နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�အး�လံုံ��နှှငါး်် ရေးဒသား

အသီား�သီား�သားည်် စီား�ပွ်း�ရေးရိ� ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��မုျိုးအဆိုငါး်် မျိုးည််သားည်််ရေးနရိးတွင်ွါးပ်င်ါး ရှှိးသားည််�ဖူစ်ားရေးစား၊ (အစားး��ရိပ်း�င်ါး

၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာပ်း�င်ါး၊ ရိပ််ရွိး�ံ�သံား��၊ စား�ရေးပ်းင်ါး�သံား��၊ ဌားရေးနရိပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�အလုံး�က်္ခာ စား

သားည်််) လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ပံ်�စံားအး�လံုံ��အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိန ်မျိုးးမျိုးးတွး� နှး�င်ါးငံါး၏ အရေး�ခွအရေးနက္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�

ခွ�ငါး််ခွ� းန၍် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�နှး�င်ါးပ်းသားည််။
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၂.၅။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ ဥ်းပ်ရေးဒစားနစ်ားမျိုး�း�၊ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�နှှငါး်် 

အညီ် အဓးပ်ါးယ်ာဖွူငါး််ဆိုး� က္ခာ�ငါး််သံား�� သားငါး််ပ်းသားည််။





5

အရေးထွုံးရေးထွုံး အရေး�က္ခားင်ါး�အရိးမျိုး�း�

ဤအခွန�်တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး အသံား���ပ်�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးနှှငါး်် စားပ််ဆိုက်္ခာ

သားည််် အခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး််အဖ့ူ�အစားည််�မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�၊ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးရေးပ်��ခွင်ါး�တွး�

က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�ပ်းသားည််။

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ� သားရေး�းတွညီူ်

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ် တွးဝနရှ်ှိးပ်းသားည််။ ဤအခွန�် (၂) အး� စားးပ်း�ဒ် ၂.၂ နှှငါး််အညီ် ဖူတ်ွရုိုး

ရေးလုံလ်ုံးသားငါး််ပ်းသားည််။

၃။ တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ လုံမ်ျိုး�ညွှနှ ်အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�

၃(ကာ)။  အထွေ�ေထွေ�ေ အထွေ�ေေံမူာမာ�ာ�

၃.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည််

၁။ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိထုံးး�က်္ခာသူားမျိုး�း�အး�လံုံ��နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား�

 အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၊ ရေးလုံ�စားး�ရိမျိုးည််။ အစားး��ရိက္ခာ တွရိး�ဝင်ါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထုံးး�သားည််�ဖူစ်ား

ရေးစား၊ မျိုးတွင်ါးထုံးး�သားည််�ဖူစ်ားရေးစား၊ ရေးဒသားခံွ�ပ်ည််သူားမျိုး�း�က္ခာ လုံက်္ခာခံွထုံးး�ရေးသားး ခွး�င်ါးလံုံ�သားည်််

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွ၊ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး၊ 

အရေးလုံ�ထုံးး�ရိန၊် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားးလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား

�ခွင်ါး�မှျိုး ရေးရှှိးင်ါးရှှိး�ရိန၊် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် စားပ််ဆိုက်္ခာ တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� ၎င်ါး�တွး�  ထုံးမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါး

ရိန ်ထုံးး�က်္ခာသားငါး််သားည််် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးမျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိမျိုးည််။

၂။ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� �ခွးမ်ျိုး�ရေး�ခွးက်္ခာ�ခွင်ါး�၊ ထုံးးပ်း�ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာ�ခွင်ါး�မျိုး�း�မှျိုး

 အက္ခားအကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒ၊ စားည််�မျိုး�ဥ််း�မျိုး�း�နှှငါး််

 ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါးလုံ�က်္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� အဓမျိုးမနှှင်ါးထုံး�တ်ွ�ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး ၎င်ါး�တွး�  

တွစ်ားဖူက်္ခာသားတ်ွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ဆံို��ရှုံးရံုိုး�ရိ�ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရေးစားရိန ်အစားး��ရိမှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၃။ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိရှှိးခံွစားး�ရိရေးစားရိန ် �မျိုးငုါး််တွင်ါး၊ ပ်ံ်ပ်း��ကူ္ခာညီ်ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း� အ�ပ်ည်််အဝရှှိးရေးစားရိန ်သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�အး� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ခွ�မုျိုးမျိုး�း�

 အ�ပ်ည်််အဝရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးရေးစားရိနအ်တွက်ွ္ခာ ပ်ံ်ပ်း��ကူ္ခာညီ်�မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်�ရိန ် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� 

ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးက္ခား ထုံးး�ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� လုံတူွး�င်ါး�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််

။

အ ခွ န်� ၂
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၄။ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ထုံးးပ်း�ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာ�ခွင်ါး�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ တွရိး�မျိုးှတွမုျိုးရှှိး

ရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါးမျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး�နည််�

လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�မှျိုး တွဆိုငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးပ်�ရိန၊် စီားရိင်ါးဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ မျိုး�း�

အး� က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးနန်ည််�နည််��ဖူငါး်် လုံ�င်ါး�မျိုးနစွ်ားး ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရေးပ်�ရိန ်လုံတူွး�င်ါး�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုး

ရေးသားး ထုံးးရေးရိးက်္ခာသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ� ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ အမျိုး�း��ပ်ည််သူားအက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�

အတွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� သားးမ်ျိုး�ယူာပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး 

ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�က္ခား� အခွ� းနမ်ျိုးဆိုး�င်ါး��� ရေးပ်�သားငါး််ပ်းသားည််။

၅။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�၊ အ�က္ခာမ်ျိုး�ဖူက်္ခာ ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�နှှငါး်် အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း�

က္ခား� တွး�ဆီို�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး မျိုး�း� မျိုး�ဖူစ်ားရေးပ််ရေးစားရေးရိ�နှှငါး်် �ပ်င်ါး�ထုံးနရ်ေးသားး

 ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�အဆိုငါး််အထုံးး မျိုး�မျိုးငါး််တွက်္ခာလုံးရေးစားရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ ကြိုးက္ခား�တွင်ါး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ 

အဆိုငါး််တွး�င်ါး�၊ ရေးနရိးတွး�င်ါး�၌ နည််�လုံမ်ျိုး�အမျိုး� း��မျိုး� း���ဖူငါး်် အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ်

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ က္ခားကွ္ခာယ်ာတွး�ဆီို�ရိမျိုးည််။

၃.၂။ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�က္ခာ�်သားး�  အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး််

 ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ� မျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�ရိန ်တွးဝနရှ်ှိးသားည််။ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်

မျိုး�း�သားည်် လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� မျိုးထုံးးခွး�က်္ခာ

ရေးစားရိနအ်တွက်ွ္ခာ လုံး�အပ််သားလုံး� ကြိုးက္ခား�တွင်ါးစံား�စားမ်ျိုး�ရေးလုံလ်ုံးထုံးး�ရိမျိုးည််။ ၎င်ါး�တွး�သားည်် လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�

နှှငါး်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုးနှှငါး်် ဆိုး��ရွိး�စွားး သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အး� 

ရေးရှှိးင်ါး�က္ခာဥ််း၊ က္ခာ�စားး�ရိန ်ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုးရေးလုံှးခ်ွ�ရေးရိ� လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််� စားနစ်ားမျိုး�း�ထုံးည်််သွားင်ါး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ

ထုံးး�ရိမျိုးည််။ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�သားည်် လုံး�အပ််သားည်််ရေးနရိးတွင်ွါး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�

နှှငါး်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုးက္ခား� က္ခား�ယ်ာတွး�င်ါးဖူနတီ်ွ�၍ �ဖူစ်ားရေးစား၊ အ�ခွး�

အရေး�က္ခားင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် �ဖူစ်ားရေးစား �ဖူစ်ားရေးပ််ရေးစားပ်းက္ခာ တွရိး�ရိင်ါးဆိုး�င်ါးသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုးဟို�တ်ွရေးသားး နစ်ားနး

မုျိုးမျိုး�း� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး က္ခာ�စားး�ပ်ံ်ပ်း��သားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�က္ခား� က္ခား�ယ်ာတွး�င်ါး

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�၊ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါး�ခွင်ါး�မျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိမျိုးည််။ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�သားည်် မျိုးးမျိုးးတွး�

လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််ဆိုက်္ခာရေးနနှး�င်ါးသားည််် လုံက်္ခာရှှိး�ဖူစ်ားပွ်း�ရေးနရေးသားး၊ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ �ဖူစ်ားပွ်း�လုံးနှး�င်ါးရေးသားး

 လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် ရေးဒသားခံွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အး� ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွ

 စံား�စားမ်ျိုး�စားစ်ားရေးဆို�သွားး�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် အစားး��ရိသားည်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််

အညီ် စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် ရေးဒသားခံွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� 

ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အး� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရိန ်ထုံးးရေးရိးက်္ခာရေးသားး တွရိး�ရေးရိ�နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ထုံးး�ရိ

မျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ရေးက္ခား်ပ်း�ရေးရိ�ရှှိင်ါး�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးပ်တ်ွသားက်္ခာပ်းက္ခာ ထုံးး�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� အရေးန�ဖူငါး််

 လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် ရေးဒသားခံွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာမုျိုးမျိုးရှှိးရေးစားရိန ် မျိုးးခွင်ါးနှး�င်ါးငံါး 

အစားး��ရိမျိုး�း�က္ခာ၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရိး အးမ်ျိုးရှှိင်ါးနှး�င်ါးငံါး အစားး��ရိမျိုး�း�နှှငါး်် ည်ုးနှှ�းင်ါး�

ပ်ံ်ပ်း��ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးပ်း�င်ါးလုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အစားး��ရိဌားနမျိုး�း�ထံုံးမှျိုး အရေးထုံးးက်္ခာ

အပ်ံ် ကြိုးကီ္ခာ�မျိုးး�စွားး ရိထုံးး�ရေးသားး စီား�ပွ်း�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�မှျိုးရေးန၍ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�



၂

7အ ခ န်းး� ၂  အထွေ�ေထွေ�ေ အထွေ��ာင်းး�အရာာများ�ာ�

၏ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာ ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ 

အက္ခားအကွ္ခာယ်ာလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးထုံးး�သားငါး််သားည််။

၃(ေ)။  အထွေကာာင််အ�ည်ထ်ွေ�ာမု်ာဆိို�င််ရာာ အထွေ�ေေံမူာမာ�ာ�

ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််နှး�င်ါးရိန ် ဤ

အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�သားည်် အလုံနွအ်ရေးရိ�ကြိုးကီ္ခာ�ပ်းသားည််။

၁။ လ့ုံဂ္ဂ�ဏ်ာသားးက္ခာား။ လုံသူားး�တွး�င်ါး�၏ ရေးမွျိုး�ရိးပ်းဂ္ဂ�ဏ်ာသားးက္ခာားနှှငါး်် တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�စီား၏ တွန�်တွရူိည််တွရှူှိး�ပီ်� 

ဖူယ်ာရှှိး�၍ မျိုးရိရေးသားး လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိမျိုးည််။

၂။ ခွွ��ခွး�နှှးမ််ျိုးခွ�မုျိုး မျိုးရှှိး�ခွင်ါး�။ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် မူျိုးဝးဒမျိုး�း�တွင်ွါးသားးမျိုးက္ခာ အမှျိုးနတ်ွက္ခာယ်ာ လုံက်္ခာရေးတွက့္ခာ�ငါး််သံား��

ရိးတွင်ွါးလုံည််� မျိုးည််သူားမျိုးှ ခွွ��ခွး�နှှးမ််ျိုးခွ�ခံွရိ�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိ။

၃။ သားးတွညီူ်မျိုးှမုျိုးနှှငါး်် တွရိး�မျိုးှတွမုျိုး။ အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�၊ လုံငူါးယ်ာမျိုး�း�၊ ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာ

�ပီ်� အစားဥ််းအလုံးအရိ ဖူယ်ာ�က္ခာဥ််းခံွထုံးး�ရိရေးသားးသူားမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး နှး�င်ါးငံါးသားး�အး�လံုံ��၏ ရေး�မျိုးယား

၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး ရိယူာအသံား��ခွ�ခွွငါး််နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် သားးတွညီူ်မျိုးှရှှိးရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ ၎င်ါး�

တွး�၏ အခွန�်က္ခာဏ္ဍ�မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး�အပ်းအဝင်ါး အ�ပ်�သားရေး�းရေးဆိုးင်ါးသားည််် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာ

မျိုး�း� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိနနှ်ှငါး်် လုံအူမျိုး�း��က္ခား� တွန�်တွညီူ်မျိုးှမုျိုးရှှိးရိန ်တွစ်ားဦး�နှှငါး််တွစ်ားဦး� မျိုးတွညီူ်မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� 

အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိန ်လုံး�အပ််ရေး�က္ခားင်ါး� နး�လုံည််သားရေး�းရေးပ်းက်္ခာရိန။်

၄။ က္ခာ�း�/မျိုး တွန�်တွညီူ်မျိုးှမုျိုး။ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� အး�လံုံ��ခံွစားး�နှး�င်ါးရိန ် အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် 

အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အ�က္ခား� တွနတ်ွညီူ်မျိုးှမုျိုး ရှှိးရေးစားရိန ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ပီ်� အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�

အ�က္ခား� မျိုးတွညီူ်မုျိုးမျိုး�း�ရှှိးရေး�က္ခားင်ါး�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�က္ခား လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ တွန�်တွညီူ်မျိုးှမုျိုး လုံက်္ခာရေးတွ့

ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ အရှှိးန�်မျိုးငုါး််လုံပ်ု်ရှှိး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန။် အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် မျိုးးန�်က္ခာရေးလုံ�

မျိုး�း� လုံမုူျိုးရေးရိ�အဆိုငါး််အတွန�်၊ အးမ်ျိုးရေးထုံးးင်ါးရှှိးမျိုးရှှိး တွး� နှှငါး်် မျိုးသားက်္ခာဆိုး�င်ါး�� ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး််

 သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား� တွန�်တွ ူ ရိယူာအသံား���ပ်�ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ပ်ံ်ပ်း��ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�သားငါး််

သားည််။

၅။ အး�လံုံ��လုံမ်ှျိုး��ခံွ�သားည််် ရေးရိရှှိည််တွည််တံွရ်ေးသားး ခွ�ဥ််း�က္ခာပ််ပံ်�။ သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�

နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�အး� အသံား���ပ်�ပံ်�မျိုး�း�မှျိုးး အ�ပ်နအ်လှုံန ် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနရေး�က္ခားင်ါး�အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၍ စီားမံျိုး

ခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိးတွင်ွါး ရေးရိရှှိည််တွည််တံွ၍် ရေးပ်းင်ါး�စားည််�မုျိုးရှှိးရေးသားး ပံ်�စံား�ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၆။ တွး�င်ါးပ်င်ါးရေးဆွို� ရေးနှ�ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး�။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�

 မျိုးခွ�မှျိုးတ်ွမီျိုး ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�၊ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ ၏ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးက္ခား� ခံွရိနှး�င်ါးရေးသားး

 သူားမျိုး�း�၏ ရေးထုံးးက်္ခာခံွမုျိုးရိရိန ်၎င်ါး�တွး� နှှငါး်် ည်ုးနှှ�းင်ါး�တွး�င်ါးပ်င်ါး၍ ၎င်ါး�တွး�၏ တွင်ါး�ပ်အဆိုး��ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုး�း�

က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရိမျိုးည််။ လုံက်္ခာရှှိး ဆံို���ဖူတ်ွခွွငါး််အးဏား မျိုးညီ်မျိုးှမုျိုးမျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�

 စားဥ််း�စားး�က္ခား ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�မှျိုးတ်ွသားည်််လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးသူား တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�နှှငါး်် အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�
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အရေးန�ဖူငါး်် တွက်္ခာကြွက္ခာ၊ လုံတ်ွွလုံပ််စွားး၊ ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး၊ ကြိုးက္ခား�တွင်ါးသားးရှှိးက္ခား ပ်းဝင်ါးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးရိန ်

ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိမျိုးည််။

၇။ တွရိး�ဥ်းပ်ရေးဒ စားး��မျိုးး��ရေးရိ�။ ဥ်းပ်ရေးဒ အရေး�ခွခံွ၍ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး လုံတူွး�င်ါး�အတွက်ွ္ခာ သားငါး််ရေးတွး်�ပီ်�

တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး� �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း��ဖူငါး်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး �ဖူန ်ရ်ေးဝထုံးး�ရေးသားး ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� တွန�်တွူ

ညီ်မျိုးှ က္ခာ�ငါး််သံား��၍ တွရိး�ရေးရိ� မျိုးဏ္ဍး�င်ါးမှျိုး လုံတ်ွွလုံပ််စွားး စီားရိင်ါးဆံို���ဖူတ်ွရိမျိုးည််။ ထုံးး�ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�သားည််

�ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််

�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ 

လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိမျိုးည််။

၈။ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုး။ မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�က္ခား� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားးဖွူငါး််ဆိုး�က္ခား

�းသားးစားက္ခား�အသီား�သီား��ဖူငါး်် �ဖူန ်ရ်ေးဝ�ခွင်ါး�၊ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�မှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� သားငါး််ရေးလုံ�း်

ရေးသားး �းသားးစားက္ခား� အသီား�သီား��ဖူငါး််၊ လုံတူွး�င်ါး�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုး မျိုးည််် ပံ်�စံားမျိုး�း��ဖူငါး်် ထုံး�တ်ွရေးဝ�ဖူန ်ခ်ွ� း

�ခွင်ါး�။

၉။ တွးဝနခံ်ွမုျိုး။ လုံပူ်�ဂ္ဂဂး�လ်ုံတွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�၊ အစားး��ရိဌားနအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�

အစားည််�မျိုး�း�အး�လံုံ��၏ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် တွရိး�ဥ်းပ်ရေးဒစားး��မျိုးး��

ရေးရိ� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် က္ခား�က်္ခာညီ်ရေးစားရိန ်တွးဝနခံ်ွရေးစား�ခွင်ါး�။

၁၀။ စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွတွး��တွက်္ခာမုျိုး။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး စားနစ်ားအး� ရေးစားးငါး််

�က္ခာည်််၊ ရေးလုံလ်ုံးအက္ခာ��ဖူတ်ွသားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�အး� တွး��တွက်္ခာရေးအးင်ါး�ပ်�လုံ�ပ််က္ခား ရေး�မျိုး�ပ်င်ါး

အရေး�ခွအရေးန၊ အရေးထုံးးက်္ခာအထုံးး�မျိုး�း�က္ခား� အရေး�ခွခံွရေးသားး စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာ၍ စားဥ််းဆိုက်္ခာ

မျိုး�ပ်တ်ွ တွး��တွက်္ခာရေးစားရိန ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။

၄။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�ရေးသားး အခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�
၄.၁။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�မှျိုးး လ့ုံခွခွွငါး််အရေးရိ�၊ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�မုျိုး၊ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�

မုျိုး ပ်ရေးပ်�းက်္ခာရေးရိ�၊ ရေးရိရှှိည််တွည််တံွရ်ေးသားး အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�၊ လုံမုူျိုးရေးရိ�တွည််�ငါးးမ်ျိုးမုျိုး၊

အးမ်ျိုးရိးရေး�မျိုးယား အးမျိုးခံွခွ�က်္ခာရှှိးရေးရိ�၊ ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသားဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�နှှငါး်် လုံမုူျိုးစီား�ပွ်း� က္ခာဏ္ဍမျိုး�း�ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��

တွး��တွက်္ခာရေးရိ�တွး�အတွက်ွ္ခာ အဓးက္ခာက္ခာ�ရေးသားး အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း��ဖူစ်ား၍ ယာင်ါး�တွး�အး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� 

တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိအရေးန�ဖူငါး်် ကြိုးက္ခား��စားး�ရိပ်းမျိုးည််။

၄.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ယာင်ါး�အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ပံ်�

 စားနစ်ားသားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိနတ်ွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်

�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒ

အရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိမျိုးည််။

၄.၃။ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုးအပ်းအဝင်ါး မျိုးည််သားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုးဆိုး�သားည်် အကြွက္ခာင်ါး�မျိုး�်မျိုးဟို�တ်ွရေး�က္ခားင်ါး�
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9အ ခ န်းး� ၂  အထွေ�ေထွေ�ေ အထွေ��ာင်းး�အရာာများ�ာ�

 သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအး�လံုံ��က္ခာ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး�လံုံ��သားည်် အ�ခွး�သူားမျိုး�း�

၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားသားလုံး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ အမျိုး�း��ပ်ည််သူားအက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�

အတွက်ွ္ခာ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးသားး က္ခားစားစမျိုး�း�၏ လုံမ်ှျိုး�မျိုးး��မုျိုးက္ခား�လုံည််� ခံွရိမျိုးည််�ဖူစ်ားသားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမှျိုးး ဥ်းပ်ရေးဒ�ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ်�ဖူစ်ားရိက္ခား နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�

လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး််ညီ်ညွှတ်ွွ၍ (သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးက္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာ�ခွင်ါး�အပ်းအဝင်ါး) 

အမျိုး�း��ပ်ည််သူား အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�အတွက်ွ္ခာ သားပ််သားပ််သားး �ဖူစ်ားရိပ်းမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိယူာရိးတွင်ွါး

 ပူ်�တွွ� တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� လုံး�က်္ခာနးရိပ်းမျိုးည််။ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအး�လံုံ��သားည်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�

လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� ရေးရိရှှိည််က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးရိ�နှှငါး်် စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွအသံား���ပ်�နှး�င်ါးရေးရိ�အး� 

အရေးလုံ�ထုံးး�ရိပ်းမျိုးည််။

၄.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံလ်ုံး

သံား��သားပ််၍ လုံက်္ခာရှှိး ဥ်းပ်ရေးဒအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်� က္ခားကွ္ခာယ်ာထုံးး��ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရေးသားး်လုံည််� ရေးဒသားခံွ

�ပ်ည််သူားမျိုး�း�က္ခာ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး ခွး�င်ါးမျိုးးသားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ပံ်�စံားမျိုး�း�က္ခား� တွရိး�ဝင်ါး

 အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�သားငါး််သားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�ရေးသားး ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် မူျိုး

ဝးဒမျိုး�း�သားည်် ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံို�ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရိ�� က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်မုျိုးသားည််် လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား�လုံည််� 

ထုံးည်််သွားင်ါး�ခွ� းနည််ုးရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း ရေးဆွို� ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�

ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် မျိုးည််သားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အမျိုး� း��

အစားး�မျိုး�း�မှျိုးး ခွး�င်ါးလံုံ�မုျိုးရှှိးရေး�က္ခားင်ါး� စားည််�မျိုး�ဥ််း�မျိုး�း�သားတ်ွမှျိုးတ်ွ၍ က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး ထုံး�တ်ွ�ပ်န၍် လုံထူုံး�

အး�အသားးရေးပ်�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ပံ်�စံားအး�လံုံ��သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားတွး�င်ါး�အး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အးမျိုးခံွ

ခွ�က်္ခာအတွး�င်ါး�အတွး တွစ်ားခွ�အထုံးး ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ခွး�င်ါးလံုံ�စွားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရိထုံးး�သူားအး� �ပ်ည််တွင်ွါး�

နှှငါး််နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါးလုံ�က်္ခာ အဓမျိုးမရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးစား�ခွင်ါး�၊ အရေးနှှးငါး််အယှာက်္ခာ

ရေးပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် အ�ခွး� �ခွးမ်ျိုး�ရေး�ခွးက်္ခာမုျိုး အနှတရိးယ်ာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ဥ်းပ်ရေးဒ အက္ခားအကွ္ခာယ်ာရိရှှိးရေးစားရိန ်

အးမျိုးခံွထုံးး�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၄.၅။ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး ခွး�င်ါးလံုံ�သားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး အက္ခားအကွ္ခာယ်ာ

ရေးပ်�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� မျိုးတွရိး�သား�ဖူငါး်် နှှင်ါးထုံး�တ်ွ�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိန၊် ၎င်ါး�တွး�

၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွစ်ားနည််�နည််��ဖူငါး်် ထုံးးပ်း��ခွင်ါး�၊ ပ်ယ်ာဖူ�က်္ခာ�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိ

မျိုးည််။

၄.၆။ အးမ်ျိုးရေးထုံးးင်ါးရေးရိ�အရေး�ခွအရေးနရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး၊ ဥ်းပ်ရေးဒအရိ အရေးရိ�ဆိုး�နှး�င်ါးစွားမ်ျိုး�မျိုးရှှိးမုျိုးနှှငါး်် စီား�ပွ်း�ရေးရိ�

အင်ါးအး� မျိုးရေးတွးငါး််တွင်ါး�ခွင်ါး� စားသားည်််အရေး�က္ခားင်ါး�မျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး အရေး�က္ခားင်ါး�အမျိုး� း��မျိုး� း��ရေး�က္ခားငါး််

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�အး� ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးအး�လံုံ��က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ ပ်ယ်ာဖူ�က်္ခာ၊

 တွး��မျိုးစ်ားရိမျိုးည််။ အထူုံး�သား�ဖူငါး်် အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း� တွန�်တွ ူ အရေးမွျိုးဆိုက်္ခာခံွခွွငါး််နှှငါး်် 

ရေးပ်�က္ခာမ်ျိုး�ပ်း�င်ါးခွွငါး််အပ်းအဝင်ါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် တွန�်တွရူိရှှိးရေးစားရိန ်အစားး��ရိမှျိုး �က္ခာပ််မျိုးတ်ွရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််

သားည််။ ဤသားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနး

ရိနတ်ွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�
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ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိမျိုးည််။

၄.၇။ �ပ်ည််သူားမျိုး�း�သားည်် မျိုးးမျိုးးတွး�၏ �ဝရိပ််တွည််ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိယူာရိန ် သားး� မျိုးဟို�တ်ွ

 အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါးမျိုး�း�အး� ဆိုက်္ခာ

သွားယ်ာအကူ္ခာအညီ် ရိယူာရိန ်သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ၎င်ါး�တွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာနှး�င်ါးသားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်

စားဥ််းမျိုး�း�တွင်ွါး ပ်းဝင်ါးရိန ် မျိုးးမျိုးးက္ခား�ယ်ာပ်း�င်ါးအင်ါးအး��ဖူငါး်် မျိုးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ 

ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုး မျိုးရှှိး�� က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်သားည််် လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�

က္ခား အကူ္ခာအညီ်ရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၄.၈။ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�သားည်် တွစ်ားက္ခာမျိုးားလံုံ��လုံမ်ှျိုး��ခံွ��ခွင်ါး�၊ ခွွ��ခွး�၍ မျိုးရိ�ခွင်ါး�၊ အ�ပ်နအ်လှုံနအ်မီှျိုးသား�

�ပ်�ရေးန�ခွင်ါး�၊ ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးန�ခွင်ါး� စားသားည််တွး� ရေး�က္ခားငါး်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း�အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး ထုံးး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း� အသံား��ခွ�မုျိုးနှှငါး်် တွး�က်္ခာရိုးး�က်္ခာဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး

 အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�သားးမျိုးက္ခာ �ပ်ည််သ့ားအခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�၊ နှး�င်ါးငံါးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုး

အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� အး�လံုံ��က္ခား�ပ်း ထုံးည်််သွားင်ါး�ခွ� းနဆ်ိုသားငါး််ပ်းသားည််။ ထုံးး�သားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေးတွးင်ါးသူားလုံယ်ာသားမျိုးး�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၊ ရေးရိလုံ�ပ််သားး�မျိုး�း�၊

 ရေးမွျိုး��မျိုးူ ရေးရိ�လုံ�ပ််သားး�မျိုး�း�၊ ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာအလုံ�ပ််သားမျိုးး�မျိုး�း�၏ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး

 လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ခွ�ခံွက္ခားကွ္ခာယ်ာသူားမျိုး�း�၏ �ပ်ည််သ့ားအခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးရေးရိ� အခွွငါး််အရေးရိ�

မျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ က္ခားကွ္ခာယ်ာ

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးသားး လုံပူ်�ဂ္ဂဂး�လ်ုံမျိုး�း�၊ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးရေးတွ ့ဆိုက်္ခာဆံိုရိးတွင်ွါးလုံည််� ၎င်ါး�တွး�၏ 

လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််။

၄.၉။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �က်္ခာလုံး�က်္ခာမုျိုးမျိုးရှှိး�� အရိည််အရေးသွား��ပ်ည်််ရေးသားး အ�ပ််ခွ��ပ််ရေးရိ�နှှငါး််

 တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� ဌားနမျိုး�း� တွည််ရေးထုံးးင်ါး၍ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အခွ� းနမီ်ျိုး

၊ အက္ခာ�နအ်က္ခာ�နည််�၍ ထုံးးရေးရိးက်္ခာရေးသားး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�နည််�မျိုး�း� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိန၊် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး

မျိုး�း�အး� အ�ခွး�နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး််လုံည််� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�နှး�င်ါးရိန၊် အယူာခံွဝင်ါးခွွငါး်် စားသား�ဖူငါး်် သားငါး််ရေးလုံ�း်

ရေးသားး နစ်ားနးမုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�လုံည််� ရှှိးရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ ထုံးး�နစ်ားနးမုျိုးအး�

 က္ခာ�စားး�သားည်််နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒ၊ တွးဝန၊် က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�

နှှငါး််အညီ်�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိမျိုးည််။ 

လုံ�င်ါး�မျိုးနစွ်ားး အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည်် ရေးဖူး်သားငါး််�ပီ်� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် �ပ်နရ်ေးပ်��ခွင်ါး�၊ နစ်ားနးရေး�က္ခာ�၊ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�

အမျိုး� း��မျိုး� း��တွး�  ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးပ်းသားည််။ စားးပ်း�ဒ် ၆.၆ နှှငါး်် ၂၁.၆ တွး� နှှငါး််အညီ် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူားမျိုး�း�နှှငါး််

 ဖူယ်ာ�က္ခာဥ််းခံွထုံးး�ရိသူားမျိုး�း�လုံည််� ထုံးး�နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� ရိယူာအသံား���ပ်�ခွွငါး်် ရှှိးရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

မှျိုး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�ရေးသားး လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ� ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာခံွရိသူား 

မျိုးည််သူားမျိုးဆိုး�သားည်် ဤအ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ�နှှငါး်် က္ခာ�စားး�မုျိုး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� ရိယူာအသံား��ခွ�နှး�င်ါး

ရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ကြိုးက္ခား��စားး�ရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၄.၁၀။ အး�လံုံ��အ�ပ်ည်််အဝ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း�ဖူစ်ားရေးစားရိန်



၂

11အ ခ န်းး� ၂  အထွေ�ေထွေ�ေ အထွေ��ာင်းး�အရာာများ�ာ�

 ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

က္ခာ ကြိုးက္ခား�ဆိုး�၍ ကူ္ခာညီ်ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ဥ်းပ်မျိုးးအး��ဖူငါး်် ရေးဒသား ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�

 ရေးရိ�ဆွို� အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်�ခွင်ါး�တွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�

မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အလုံး�က်္ခာ �ပ်ည််တွင်ွါး�ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� နှှငါး်် အညီ် ပ်းဝင်ါးခွွငါး််ရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၅။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�
၅.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွးဝနယူ်ာမုျိုး

ရှှိးစွားး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး တွး��တွက်္ခာလုံးရေးရိ�က္ခား� တွနွ�်အး�ရေးပ်�သားည််် မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�မူျိုး

ရေး�းင်ါးမျိုး�း�က္ခား� ခွ�မှျိုးတ်ွ၊ ထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ ဤမူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�သားည်် ဥ်းပ်ရေးဒစားနစ်ား၊ �ပ်ည််

သ့ားဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး လုံ�ပ််နင်ါး�မျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါးမျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး 

ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�အရေးပ််တွင်ွါး မူျိုးတွည််ရေးနပ်းသားည််။

၅.၂။ မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််� မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�မှျိုးး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး

 လုံး�က်္ခာနးရိနတ်ွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွ

ရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိပ်းမျိုးည််။

၅.၃။  လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�မှျိုးး ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး

 ရိုးး� �ရိးရေး�မျိုးလုံ�ပ််က္ခား�င်ါးမုျိုးစားနစ်ားမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး (ဥ်းပ်ရေးဒအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�သားည်််တွး�င်ါး) 

ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�အး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�

 ရေးလုံ�စားး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ထုံးး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� က္ခာ�ငါး််သံား��မုျိုးက္ခား� အး�ရေးပ်�၊ �မျိုးငုါး််တွင်ါး၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာ

ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�၏ လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုး၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�

နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအရိ အ ရေးရိ�ပ်းမုျိုးက္ခား� မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�တွင်ွါး ထုံးင်ါးဟိုပ််ရေးစားသားငါး််သားည််။

 ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုးရှှိးရေးသားး၊ လုံမုူျိုးရေးရိ� သားးတွညီူ်မျိုးှမုျိုးနှှငါး်် က္ခာ�း�/မျိုး တွန�်တွညီူ်မျိုးှမုျိုးက္ခား� အး�ရေးပ်�

ရေးသားး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ ခွ�မှျိုးတ်ွသားငါး််သားည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

 အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�အး� အသံား���ပ်�ပံ်�တွး� မှျိုးး ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနရေး�က္ခားင်ါး� မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�တွင်ွါး

 ထုံးင်ါးဟိုပ််ရေးစားသားငါး််က္ခား ၎င်ါး�တွး�အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး အး�လံုံ�� �ခံွ�ငံါး�ပ်းဝင်ါးရေးသားး ပံ်�စံားမျိုး� း��ဖူနတီ်ွ�

ရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၅.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် မျိုးးန�်က္ခာရေးလုံ�ငါးယ်ာမျိုး�း�

 �ကံ္ခာ�ရေးတွရ့ိရေးသားး အခွက်္ခာအခွ�၊ အတွး�အဆီို�မျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�၍ အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�

အး� လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာရေးသားး အက္ခားအကွ္ခာယ်ာရေးပ်�သားည််် ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် မူျိုးဝးဒ မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာရေးစား

ရိန၊် အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� �ပ်ဌားန�်�က္ခာပ််မျိုးတ်ွရေးပ်�သားည််် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးပ်် ရေးပ်းက်္ခာရေးစားရိန်

 ဂ္ဂရိုး� �ပ်�  ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�သားည်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် တွန�်တွ ူလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

 ဆိုး�င်ါးရိး စားးခွ��ပ််စားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း�တွင်ွါး တွရိး�ဝင်ါး ပ်းဝင်ါး ခွ��ပ််ဆိုး�ခွွငါး််ရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး �ပ်ဌားန�်
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သားတ်ွမှျိုးတ်ွရေးပ်�၍ အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိန ်အ�ခွး� ပ်ံ်ပ်း��မုျိုးမျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�

ရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၅.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းအစားမှျိုးစား၍ အမျိုး� း��သားမီျိုး�၊ အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး အက္ခာ� း��

သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအး�လံုံ�� ပ်းဝင်ါးသားည််် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးက္ခား� အရေး�ခွခံွရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း�ဖူငါး်် မူျိုး

ဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�က္ခား� ရေးရိ�ဆွို��ပ်ဌားန�်ရိမျိုးည််။ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�

နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�တွင်ွါး အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိန ် လုံး�အပ််သားည််် က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� 

ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး� ရိမျိုးည််။ ယာင်ါး�တွး� တွတွွင်ါး က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်သားည််် လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�

စားဥ််း�စားး�က္ခား တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး��းသားးစားက္ခား�မျိုး�း��ဖူငါး်် ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး ရေးရိ�သားး�၍ က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး �ဖူန ်ခ်ွ� း

ရိပ်းမျိုးည််။

၅.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်ည််သူားမျိုး�း�အး� ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးအထုံးးရေးရိးက်္ခာဆံို��ရေးပ်�နှး�င်ါးရေးသားး အစားး��ရိ

 အဆိုငါး််မျိုး�း�အး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အပ််နှှင်ါး�ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရေးသားး ဌားနမျိုး�း�၏ အခွန�်က္ခာဏ္ဍနှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး

 သားတ်ွမှျိုးတ်ွရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ရေးဒသားနှတရိ အစားး��ရိမျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�

စားနစ်ားမျိုး�း� အသံား���ပ်�ရေးနရေးသားး ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရေးန

သားည််် အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�အ�က္ခား� ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ ည်ုးနှှ�းင်ါး�မုျိုးရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် အစားး��ရိက္ခာ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ

ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၅.၇။ မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�က္ခား� ရေးရိ�ဆွို�၊ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိးတွင်ွါး

လုံး�အပ််သားလုံး� အရိပ််ဖူက်္ခာ အဖ့ူ�အစားည််�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ လုံ�ပ််ငါးန�်က္ခာဏ္ဍနှှငါး်် ပ်ည်းရှှိင်ါးမျိုး�း� ပ်းဝင်ါး

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးမျိုးည််် အခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွရေး�က္ခာည်းရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၅.၈။  မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� ထုံးးရေးရိးက်္ခာမုျိုးရှှိးရေးစားရိနအ်တွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိနှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�က္ခာ ယာင်ါး�တွး�က္ခား� ပံ်�မှျိုးန ် ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််၊ သံား��သားပ််သားငါး််ပ်းသားည််။ 

အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�ရေးရိ�အးဏားပ်း�င်ါးမျိုး�း� သားည်် အရိပ််ဖူက်္ခာ

အဖ့ူ�အစားည််�၊ အသံား���ပ်�သူား က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် အမျိုး�း��ပ်ည််သူားတွး� နှှငါး်် ဆိုက်္ခာသွားယ်ာခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ

က္ခား ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�၊ တွး��တွက်္ခာရေးရိ�နှှငါး်် ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးရေးသားးလုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�

ဆံို���ဖူတ်ွ�ခွင်ါး�တွး� မှျိုး တွဆိုငါး်် အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးရိ�တွး�က္ခား� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ 

အရေး�ပ်းင်ါး�အလုံ�မျိုး�း� ရှှိးပ်းက္ခာ ၎င်ါး�တွး� နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး ထုံး�တ်ွ�ပ်န်

၍ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး� �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း��ဖူငါး်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး �ဖူန ်ရ်ေးဝသားငါး််ပ်းသားည််။

၅.၉။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�မှျိုးး နှး�င်ါးငံါး၏ က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး နှး�င်ါးငံါးရေးရိ�၊ ဥ်းပ်ရေးဒရေးရိ�၊

 လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုး၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးရေးရိ�ရိး အရေး�ခွအရေးနမျိုး�း�ရေးပ််တွင်ွါး 

မူျိုးတွည််ရေး�က္ခားင်ါး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ သားးရှှိးရိနလ်ုံး�ပ်းသားည််။ အဆိုး�ပ်း က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး အရေး�ခွအရေးန

မျိုး�း� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�လုံး၍ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါး �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း� လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရိန ်

အဆိုး��ပ်�ခွ�က်္ခာ မျိုး�း�က္ခား� တွစ်ားနှး�င်ါးငံါးလံုံ��အတွး�င်ါး�အတွး�ဖူငါး်် ရေးထုံးးက်္ခာခံွ၊ သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာ ရိယူာသားငါး််
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ပ်းသားည််။

၆။ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး ရေးပ်��ခွင်ါး� 
၆.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားအရေး�ခွအရေးနအလုံး�က်္ခာ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�

နှှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�မှျိုးရေးန၍ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� က္ခာ�း�/မျိုး

 မျိုးတွညီူ်သားည်််လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�၍ အခွ� းနနှ်ှငါး်် တွစ်ားရေး�ပ်�ညီ်ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး 

အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်နှး�င်ါးရိန ် လုံသူားး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား၊ ရိုး� ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိဦး၊ ရေးငါးရွေး�က္ခာ�နှှငါး်် အ�ခွး�စွားမ်ျိုး�

ရေးဆိုးင်ါးရိည်် မျိုး�း� ရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး တွးဝနယူ်ာ �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိပ်းမျိုးည််။ အဖ့ူ�အစားည််�

မျိုး�း�၏ အဆိုငါး််တွး�င်ါး�တွင်ွါး ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ရေးလုံက်္ခာ�ငါး််သားင်ါးတွန�်ရေးပ်�ရိနနှ်ှငါး််

 ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�သားစ်ား ခွန ်အ်ပ််ရိးတွင်ွါးလုံည််� က္ခာ�း�/မျိုးနှှငါး်် လုံမုူျိုးရေးရိ� တွန�်တွညီူ်မျိုးှမုျိုးက္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�

ရိန ်ဂ္ဂရိုး� �ပ်�သားငါး််ပ်းသားည််။

၆.၂။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသားည််် ဝနရ်ေးဆိုင်ါးမုျိုးမျိုး�း� ရေးပ်�ရိးတွင်ွါးနှှငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး �ပ်ည််တွင်ွါး�

နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိနတ်ွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသား

တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး 

က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိပ်းမျိုးည််။

၆.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန၊် အခွွငါး််အ ရေးရိ�ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� အး�ရေးပ်�

�မုျိုးငါး််တွင်ါးရိနနှ်ှငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရိနအ်တွက်ွ္ခာ ခွ�က်္ခာခွ�င်ါး�ရိယူာနှး�င်ါး�ပီ်�၊ ခွွ��ခွး�မုျိုးမျိုးရှှိးရေးသားး

 ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် မျိုးလုံး�အပ််ရေးသားး ဥ်းပ်ရေးဒ

နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�ဆိုး�င်ါးရိး သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ပ်ယ်ာဖူ�က်္ခာ၍ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး

 အတွး�အဆီို�မျိုး�း�က္ခား� ရေးက္ခာ�း်လုံးှ�နှး�င်ါးရိန ် ကြိုးက္ခား��ပ်မ်ျိုး�သားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည််

 အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရေးနသားည််် ဌားနအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါးအဖ့ူ�

အစားည််�မျိုး�း�၏ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည််သံား��သားပ််က္ခား လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ အဆိုငါး််�မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်� 

သားငါး််သားည််။

၆.၄။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါးအဖ့ူ�အစားည််�

မျိုး�း�သားည်် ရေးဝ�လံုံရေးခွးင်ါးဖူ�း� ရေးဒသားမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး �ပ်ည််သူားတွစ်ားရိပ််လံုံ��အး� ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးရေးပ်�

ရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ �က္ခာပ််မျိုးတ်ွရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ရေးဒသားအလုံး�က်္ခာ သားငါး်် ရေးတွး်ရေးသားး နည််�ပ်ည်းမျိုး�း�က္ခား�

 အသံား���ပ်�၍ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� လုံ�င်ါး�မျိုးနစွ်ားး၊ ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�မျိုး�း�

အရေးန�ဖူငါး်် မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� တွးက္ခာ�မှျိုးနက်္ခာနစွ်ားး လုံး�က်္ခာနးက္ခာ�ငါး််သံား��ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးရိန်

 ဌားနတွင်ွါး� လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွထုံးး�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အးမျိုးခံွခွ�က်္ခာရှှိးရေးရိ� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ

 တွရိး�မျိုးှတွမုျိုး အရိည််အရေးသွား�တွး�က္ခား� ထုံးးခွး�က်္ခာယာ�တ်ွရေးလုံ�းရ်ေးစား�ခွင်ါး�မျိုးရှှိး�� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�က္ခား� ရိုးး� �

ရှှိင်ါး�လုံယ်ွာကူ္ခာရေးစားရိန ် ဖူနတီ်ွ�ထုံးး�သားငါး််သားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား�

 ရှှိင်ါး��ပ်ရေးပ်�သားည််် ပ်ည်းရေးပ်�စားးရွိက်္ခာစားးတွမ်ျိုး�မျိုး�း� က္ခား� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး� �းသားးစားက္ခား�
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မျိုး�း��ဖူငါး်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး �ဖူန ်ရ်ေးဝထုံးး�သားငါး််သားည််။

၆.၅။ ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးနှှငါး်် အ�ခွး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

နှှငါး်် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�

ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�၊ အရိပ််ဖူက်္ခာအဖ့ူ�အစားည််�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ လုံ�ပ််ငါးန�်က္ခာဏ္ဍ၊ က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါး

ပ်ည်းရှှိင်ါးမျိုး�း�နှှငါး်် အမျိုး�း��ပ်ည််သူားတွး�  ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားးအသံား���ပ်�နှး�င်ါးရိန ် အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး�လုံး�အပ််သားလုံး�

မျိုးှရေးဝနှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် အစားး��ရိက္ခာ ခွ�မှျိုးတ်ွထုံးး�သားငါး််သားည််။

သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� မျိုးှရေးဝသံား��စွား�ရိးတွင်ွါး ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�

က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�၍ �ပ်ည််တွင်ွါး�စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�က္ခား� ခွ�မှျိုးတ်ွထုံးး�သားငါး််သားည််။

၆.၆။ စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးနှှငါး်် တွရိး�ရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး အစားး��ရိ၏ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးက္ခား� ပံ်�မှျိုးနအ်း��ဖူငါး်် လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မျိုးမီျိုး

ရေးသားး ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသားည််် သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဖူယ်ာ�က္ခာဥ််းခံွထုံးး�ရိသားည််် အသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အပ်း�

ရေးဆိုးင်ါး� အကူ္ခာအညီ်လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာ အဖ့ူ�မျိုး�း�က္ခာ စားဥ််း�စားး�ရေးဖူး်

ရေးဆိုးင်ါးရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ဤအကူ္ခာအညီ်မျိုး�း�တွင်ွါး က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွသားက်္ခာသားးရေးသားး ဥ်းပ်ရေးဒအကူ္ခာအညီ်

မျိုး� း��၊ အလုံ�ပ််သားင်ါးရေးရှှိ�ရေးန၊ အလုံ�ပ််သားင်ါးရေး�မျိုးတွး�င်ါး�မျိုး�း�၏ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး� း��၊ ရေးဝ�လံုံရေးခွးင်ါးဖူ�း�ရေးဒသား

မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးနထုံးး�င်ါးရေးသားး ဌားရေးန တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ  ရေးရွိ�လုံ�း�ဝနရ်ေးဆိုင်ါးမုျိုးမျိုး� း�� 

ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးပ်းသားည််။

၆.၇။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားနအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အးဏားပ်း�င်ါး အဖ့ူ�အစားည််�

မျိုး�း�တွင်ွါး ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးနှှငါး်် က္ခာ�ငါး််ဝတ်ွ အရေးပ််အရေး�ခွခံွသားည််် ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုးတွစ်ားရိပ််က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

က္ခာ ပ်� း��ရေးထုံးးင်ါးရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ထုံးး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း� �မျိုးငုါး််တွင်ါးရိန၊်

 ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး ပ်း�မျိုးး�ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနရ်ေးစားရိန၊် ရေးမျိုးှး်မှျိုးန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် က္ခား�က်္ခာညီ်ရိနနှ်ှငါး်် လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာအသားစ်ား

မျိုး�း�က္ခား� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�နှး�င်ါးရိန ်စားစ်ားတွမ်ျိုး�ရေးက္ခားက်္ခာယူာ�ခွင်ါး�၊ အ�ပ််စား�ဖ့ူ� ရေးမျိုး��မျိုးန�်ရေးဆွို�ရေးနှ�ွ�ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�

နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် လုံထူုံး�၏ တံွ� ဖြ�ပ်နအ်�ကံ္ခာ�ပ်�မုျိုး က္ခား� ပံ်�မှျိုးန ် ရိယူာသားငါး််ပ်းသားည််။ ၎င်ါး�တွး�သားည်် စွားမ်ျိုး�

ရေးဆိုးင်ါးမုျိုး စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�နှှငါး်် ရိလုံဒ်မျိုး�း�က္ခား� ပံ်�မှျိုးန ် ထုံး�တ်ွ�ပ်နအ်စီားရိင်ါးခံွသားငါး််ပ်းသားည််။ ဌားနတွင်ွါး�

အဆိုငါး််ဆိုငါး််�ပ်နလ်ုံည််သံား��သားပ််�ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�  အဖ့ူ�စားည််�အတွင်ွါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ �ပ်င်ါးပ်မှျိုး

လုံတ်ွွလုံပ််စွားးသံား��သားပ််မုျိုး၊ သီား��ခွး� စားစ်ားရေးဆို�သူားမှျိုး အက္ခာ��ဖူတ်ွမုျိုးက္ခာ�်သားး�  �ပ်င်ါးပ်မှျိုး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးနည််�

လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�၏ တွး�င်ါး�က္ခား�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� အရေးရိ�ယူာရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားည််် 

နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ရှှိးထုံးး�သားငါး််ပ်းသားည််။

၆.၈။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ဆိုး�င်ါးရိး ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး ပ်ည်းရှှိင်ါးအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည််

က္ခာ�ငါး််ဝတ်ွနှှငါး််ညီ်ညွှတ်ွွသားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုး အရေးလုံအ်ထုံးမျိုး�း�အး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ၊ ထုံး�တ်ွ

�ပ်န၍် ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််သားငါး််ပ်းသားည််။ အစားး��ရိနှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ အဖ့ူ�အစားည််� မျိုး�း�သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး 

က္ခာ�ငါး််ဝတ်ွစံားနှှ�န�်မျိုး�း�က္ခား� လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်�  ရေးဖူးက်္ခာဖူ�က်္ခာပ်းက္ခာ စားည််�က္ခာမ်ျိုး�ထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�ရေးရိ�အရိ

အရေးရိ�ယူာ�ခွင်ါး� ခံွရိသားငါး််သားည််။ ထုံးး�သားး� အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး� း�� မျိုးရှှိးပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိအရေးန�ဖူငါး်် ထုံးး�

အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး� း��ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာလုံးရိန ်အး�ရေးပ်�သားငါး််ပ်းသားည််။
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၆.၉။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍

အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း� မျိုးရေးပ်် ရေးပ်းက်္ခာရိန ် ကြိုးက္ခား��စားး�ရိပ်းမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် တွး�င်ါးပ်င်ါး

ရေးဆွို� ရေးနှ�ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး�၊ ဥ်းပ်ရေးဒစားး��မျိုးး��ရေးရိ�၊ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုးနှှငါး်် တွးဝနခံ်ွ

မုျိုး ရှှိးစွားး�ဖူငါး်် ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းက္ခား� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် အစားး��ရိသားည်် အ�ပ်နအ်လှုံန်

ထုံးးန�်ရေးက္ခာ�းင်ါး�မုျိုး ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်��ခွင်ါး�၊ တွစ်ားဖူက်္ခာရေးစားးင်ါး�နှှင်ါး� အးဏားနှှင်ါး�အပ််ထုံးး�မုျိုးအး� က္ခာန ်သ်ားတ်ွ

�ခွင်ါး�၊ အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�ဝးရေးရိးဓး�ဖူစ်ားမုျိုးက္ခား� တွး��မျိုးစ်ား�ခွင်ါး�၊ ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�ရေးသားး စားည််�မျိုး�ဥ််း�၊ သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာ

မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�စားသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် အက္ခာ�ငါး််ပ်�က်္ခာ�ခွစားး�မုျိုးက္ခား� တွး�က်္ခာဖူ�က်္ခာသားငါး််ပ်းသားည််။

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၏ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ

အး� အဖ့ူ�အစားည််�အတွင်ွါး� �ပ်နလ်ုံည််သံား��သားပ််�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� က္ခာဏ္ဍမှျိုး �ပ်နလ်ုံည််

သံား��သားပ််�ခွင်ါး�နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ထုံးး�သားငါး််သားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး ပ်းဝင်ါး

လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးသားည််် ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�သားည်် မျိုးးမျိုးး၏ လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ တွးဝနခံ်ွရိပ်းမျိုးည််။ ၎င်ါး�တွး�  တွးဝန်

က္ခား� ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးရိန ်လုံး�အပ််သားည််မျိုး�း�က္ခား� ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ၎င်ါး�တွး�၏ တွးဝနမ်ျိုး�း�

အး� ဝင်ါး ရေးရိးက်္ခာစွားက်္ခာဖူက်္ခာ�ခွင်ါး�နှှငါး်် အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးအး� တွင်ါး�ပ်�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် လုံက်္ခာတွ�န ်ခ်ွဲ�ပ်နခံ်ွရိ

နှး�င်ါးရေး�ခွတွး� မှျိုး အက္ခားအကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ထုံးး�ရိမျိုးည််။
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အ ခွ န်�

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� ဥ်းပ်ရေးဒအရိ 
အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး�

ဤအခွန�်တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိးတွင်ွါး ဌားရေးန

တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး� ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�အရိ စီားမံျိုးအသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�၏ 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမျိုး�း�၊ မှျိုးတ်ွပံ်�မျိုးတွင်ါးထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာမုျိုးနှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�

ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�ပ်းသားည််။ ထုံးး� ဖြ�ပ်င်ါး အစားး��ရိက္ခာ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးရေးသားး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ထုံးးန�်ခွ��ပ််ထုံးး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�

လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� မူျိုးလုံခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး��ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး က္ခားစားစရိပ််က္ခား�လုံည််� ရေးဖူး်�ပ်

ထုံးး�သားည််။

၇။ အက္ခားအကွ္ခာယ်ာမျိုး�း�
၇.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�

ရိးတွင်ွါး ဥ်းပ်ရေးဒအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထုံးး��ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးသား�ရေးသားး်လုံည််� ရေးဒသားခံွ�ပ်ည််သူားမျိုး�း�က္ခာ 

အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာသူားမျိုး�း� အပ်းအဝင်ါး အ�ခွး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိး

သူားမျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ပ်ယ်ာဖူ�က်္ခာ�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် အက္ခားအကွ္ခာယ်ာမျိုး�း� သားတ်ွမှျိုးတ်ွရေးပ်�သားငါး််သားည််။ အထူုံး�သား�ဖူငါး်် အမျိုး� း��သားမီျိုး�

မျိုး�း�နှှငါး်် မုျိုးးနှ�တ်ွ၊ ထုံးင်ါး�ရေးခွွ�ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�  တွစ်ားဆိုငါး််ခံွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရိယူာလုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးနသားည််် ထုံးးခွး�က်္ခာ

လုံယ်ွာသူားမျိုး�း�အး� အက္ခားအကွ္ခာယ်ာရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၇.၂။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�အး� ဥ်းပ်ရေးဒအရိ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၊ ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး�

 က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိနတ်ွးဝန်

မျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး 

မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

မှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိပ်းမျိုးည််။

၇.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� ဥ်းပ်ရေးဒအရိ မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ခွွ�ရေးဝ

ခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး��ပ်�မျိုးည််ဆိုး�လုံှင်ါး ထုံးး�ရေးနရိးတွင်ွါး လုံက်္ခာရှှိးအသံား���ပ်�ရေးနသားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပံ်�စံားမျိုး�း�နှှငါး်် 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း� (တွရိး�ဝင်ါးမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထုံးး�သားည််�ဖူစ်ားရေးစား၊ မျိုးတွင်ါးထုံးး�သားည််�ဖူစ်ားရေးစား) အး�

 ပ်ထုံးမျိုးဦး�စွားး ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွရိမျိုးည််။ စားးပ်း�ဒ် ၃(ခွ)၊၆ နှှငါး်် ၉.၉ တွး� နှှငါး််အညီ် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး�

ရေး�က္ခားငါး်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိနှး�င်ါးသားည််် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ား�ဖူငါး်် 

အသံား���ပ်�ရေးနသားည််် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာ ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�အး�
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 ရေးဆွို�ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�မုျိုးလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးရေးစားရိပ်းမျိုးည််။ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�က္ခာ မျိုးးမျိုးးတွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�မျိုးခံွရိဟို� ယူာဆိုပ်းက္ခာ စားးပ်း�ဒ် ၄.၉ နှှငါး််အညီ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ ၎င်ါး�တွး�အတွက်ွ္ခာ 

တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�ရိယူာနှး�င်ါးရိန ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၇.၄။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အသားစ်ားမျိုး�း� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး၊ ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း� တွန�်တွူ

အခွွငါး််အရေးရိ� ခံွစားး�ခွွငါး််ရှှိးရိနနှ်ှငါး်် ထုံးး�အခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� တွန�်တွ ူမှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရေးပ်�ရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

မှျိုး ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ရိပ်းမျိုးည််။ �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းက္ခာ လုံတူွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�၊ မျိုးးသားး�စား�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိပ််ရွိးအစား�အဖ့ူ�အလုံး�က်္ခာ

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး�က္ခား� စားနစ်ားတွက္ခာ�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ ဦး�စားး�ရေးပ်�အစီား

အစားဥ််းမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူားမျိုး�း� ဥ်းပ်ရေးဒအရိ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

အ�ပ်ည်််အဝရိရေးစားရိန ် ရေးဒသား တွစ်ားခွ��ပီ်�တွစ်ားခွ� ဆိုငါး််က္ခာ�ဆိုငါး််က္ခာ� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးသွားး�သားငါး််ပ်းသားည််။

 ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူားမျိုး�း�က္ခား� ဦး�စားး�ရေးပ်�၍ ဥ်းပ်ရေးဒ အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� ရေးပ်�သားငါး််

ပ်းသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ရေး�မျိုးပံ်�ထုံး�တ်ွမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး�အပ်းအဝင်ါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�

မျိုး�း� စားတွင်ါး�ပ်�စား�သားည်််အခွးတွင်ွါး ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုးရှှိးရေးစားရိန ် ရေးဒသားအလုံး�က်္ခာ သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး 

နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� သံား��စွား�သားငါး််ပ်းသားည််။

၇.၅။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး� ခံွရိသူားမျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အသားစ်ား ရိရှှိးသူားမျိုး�း�သားည်် မျိုးးမျိုးးတွး�

၏ အခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း� က္ခား� အ�ပ်ည်််အဝနး�လုံည််ထုံးး�ရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး 

ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�အသားးရေးပ်�ရိပ်းမျိုးည််။ လုံး�အပ််ပ်းပ်က္ခာ ထုံးး�သူားမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ပ်ည်််အဝ ခံွစားး�နှး�င်ါးရိနနှ်ှငါး်် 

တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�က္ခား� �ဖူည်််ဆိုည််�နှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ပ်ံ်ပ်း��ကူ္ခာညီ်ရိပ်းမျိုးည််။

၇.၆။ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိန ် မျိုး�ဖူစ်ားနှး�င်ါးရေးသား�သားည်််အခွ� းန်

တွင်ွါး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ် ရေးဒနှှငါး်် က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�၊ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း အရေး�ခွခံွ

မူျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါးလုံ�က်္ခာ ၎င်ါး�တွး�အး� အဓမျိုးမနှှင်ါးထုံး�တ်ွ�ခွင်ါး�မျိုး� း�� မျိုးရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

က္ခာ က္ခားကွ္ခာယ်ာတွး�ဆီို�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၈။ အစားး��ရိပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�
၈.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးလုံ�ပ််က္ခား�င်ါး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ

 ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုးရိးတွင်ွါး က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး

ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အရေးပ်် အရေး�ခွခံွ၍ မျိုးည််သားး�  အသံား��ခွ�မျိုးည််ဆိုး�သားည််က္ခား� ဆံို���ဖူတ်ွသားငါး််ပ်းသားည််။

 ထုံးး�သားး� ဆံို���ဖူတ်ွရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနး

ရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာ

မျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိပ်းမျိုးည််။

၈.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား� ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးလုံ�ပ််က္ခား�င်ါး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ

 ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုးရိးတွင်ွါး ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�အရိ လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးသားး စားနစ်ားမျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး ရေးဒသားခံွ 



၃

19အ ခ န်းး� ၃  လုပု်းပုု်င်းခွင််း တာာဝန်းးများ�ာ�ကုုို ဥပ်ဒေ�အရ အသုိအမှျားတားပြုပ်ုပြုခင်း�နှှင််း ခွ�ဒေဝခ�ထားာ�ဒေပ်�ပြုခင်း�

တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�နှှငါး်် ရိပ််ရွိးအစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�၏ ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�

၊ ရေးလုံ�စားး�၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနး

ရိနတ်ွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာ

မျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန်

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိပ်းမျိုးည််။ ဤသားး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်� က္ခားကွ္ခာယ်ာနှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�အမျိုး� း��အစားး�မျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး ဖွူငါး််

ဆိုး�သားတ်ွမှျိုးတ်ွ၍ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း�ဖူငါး်် ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ရိပ်းမျိုးည််။

၈.၃။ စား�ရေးပ်းင်ါး� အသံား���ပ်�စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးသားး အမျိုး�း�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� (အခွ� း�နှး�င်ါးငံါး

မျိုး�း�၌ �ံ�ရေး�မျိုးအ�ဖူစ်ား သားတ်ွမှျိုးတ်ွသားည််) ရှှိးသားည််က္ခား� သားတွး�ပ်�၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အမျိုး�း�

ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ်် စား�ရေးပ်းင်ါး�အသံား���ပ်�၊ စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ပံ်�စားနစ်ား

မျိုး�း�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�အက္ခားအကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း� ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး� ရေးပ်�ရိးတွင်ွါးလုံည််� ထုံးး�အမျိုး�း�ပ်း�င်ါးလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရေးနရိးမျိုး�း�အး� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ်

ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရိမျိုးည််။

၈.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုးရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး််

 သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�နှှငါး််စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ အခွ� းနနှ်ှငါး်် တွရေး�ပ်�ညီ် သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� �ပ်�စား�နှး�င်ါးရိန ်

အး�လံုံ��ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ�က္ခာည်််ရှုံးရုိုးနှး�င်ါးရေးသားး သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာလုံက်္ခာစားနစ်ားက္ခား� တွည််ရေးဆိုးက်္ခာ၊ ထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�ရိ

မျိုးည််။ ယာင်ါး�သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာစားနစ်ားတွင်ွါး စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရိန ်တွးဝနရှ်ှိးရေးသားး ဌားနအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�

၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�ရေးသားး ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ား အသံား���ပ်�သားည််် ရေးဒသားခံွ

�ပ်ည််သူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ က္ခာဏ္ဍ၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး

ထုံးး�ရိမျိုးည််။ �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းက္ခာ အစားး��ရိက္ခာ ထုံးးန�်ခွ��ပ််သားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�

မျိုး�း�၊ ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားအသံား���ပ်�သားည််် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာက္ခာဏ္ဍတွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�စားနစ်ား တွစ်ားခွ�တွည််�ရေးအးက်္ခာတွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး�မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးသားးမ်ျိုး�ဆိုည််��ခွင်ါး� 

သားး� မျိုးဟို�တ်ွ �ံ�သံား��စားနစ်ားတွစ်ားခွ��ဖူငါး်် အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး� ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာထုံးး��ခွင်ါး�မျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််သားငါး််ပ်းသားည််။

၈.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုးရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

မျိုး�း�အနက်္ခာ မျိုးည််သားည််တွး�က္ခား� အစားး��ရိက္ခာဏ္ဍအတွက်ွ္ခာ ဆိုက်္ခာလုံက်္ခာထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�အသံား��ခွ�မျိုးည််ဆိုး�သားည််

နှှငါး်် မျိုးည််သားည််တွး�က္ခား� အ�ခွး�သူားမျိုး�း�အး� မျိုးည််သားည််် သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာ မျိုး�း��ဖူငါး်် ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�ရေးပ်�

မျိုးည််ဆိုး�သားည််က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး ဆံို���ဖူတ်ွရိပ်းမျိုးည််။

၈.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အစားး��ရိပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� အသံား���ပ်�၊ စီားမံျိုး

ခွန ်ခ်ွဲခွွ�ပံ်�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒမျိုး�း�က္ခား� ခွ�မှျိုးတ်ွ၍ ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ထုံးး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� ထုံးး�မူျိုးဝးဒမျိုး�း�တွင်ွါး ဤ

အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�မှျိုး ရိရှှိးရေးသားး အက္ခာ� း��အ�မျိုးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� သားးတွညီူ်မျိုးှ မျိုးှရေးဝသံား��စွား�ရိန ် ထုံးည်််သွားင်ါး�

သားတ်ွမှျိုးတ်ွထုံးး�သားငါး််သားည််။ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�တွင်ွါး အ�ခွး�သူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�လုံည််�

 ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�သားငါး််�ပီ်� ထုံးးခွး�က်္ခာ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိသူားမျိုး�း�အး�လံုံ��က္ခား� ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း
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 ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း� နှှငါး််အညီ် ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး

ည်ုးနှှ�းင်ါး�သားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးရိန ် ထုံးည်််သွားင်ါး�သားငါး််ပ်းသားည််။ ဤအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး�

 စီားမံျိုး အ�ပ််ခွ��ပ််�ခွင်ါး�နှှငါး်် လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�မျိုး�း�အး� အမျိုး�း��ပ်ည််သူားဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒမျိုး�း�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ်

ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာ�ဖူငါး််သားး ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး၊ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးစွားး၊ တွးဝနခံ်ွမုျိုးရှှိးစွားး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၈.၇။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� အ�ခွး�သူားမျိုး�း�ထံုံး လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် လုံး�အပ််

ပ်းက္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် တွးဝန ် လုံှ�အပ််ရေးပ်��ခွင်ါး�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ မူျိုးဝးဒမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ

၍ ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ထုံးး�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�ရေးပ်�ရေးရိ� မူျိုးဝးဒမျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါး၏ 

က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအရေးရိ� ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် 

�ဖူစ်ားရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� �ပ်နလ်ုံည််ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး််

 သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား� အစားဥ််းအဆိုက်္ခာအသံား���ပ်�လုံးရေးသားး ရေးဒသားခံွရိပ််ရွိးမျိုး�း�အး� အရေးလုံ�ထုံးး� စားဥ််း�

စားး�သားငါး််သားည််။ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�တွင်ွါး အ�ခွး�သူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�

 ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ထုံးးခွး�က်္ခာသားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိနှး�င်ါးသူားမျိုး�း�အး�လံုံ��က္ခား� ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�သားည်််လုံ�ပ််ငါးန�်စား

ဥ််းတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးရေးစားရိန ်ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး ည်ုးနှှ�းင်ါး�ရိပ်းမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး

 အ�ခွး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာသူားမျိုး�း�၊ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ပ်ယ်ာဖူ�က်္ခာရေးစား၍

 ၎င်ါး�တွး�၏ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး�မျိုး� း��မျိုးရှှိးရိနလ်ုံည််� မူျိုးဝးဒမျိုး�း�တွင်ွါး 

ထုံးည်််သွားင်ါး�ရေးရိ�ဆွို�ရိပ်းမျိုးည််။

၈.၈။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး အက္ခာန ်အ်သားတ်ွ�ဖူငါး်် သံား��ပ်း�င်ါးခွွငါး််မှျိုးရေးန

၍ အ�ပ်ည်််အဝပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးခွွငါး််အထုံးး ပံ်�စံားအမျိုး� း��မျိုး� း���ဖူငါး်် ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�နှး�င်ါးပ်းသားည််။ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�တွင်ွါး

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အမျိုး� း��မျိုး� း��နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားအမျိုး� း��မျိုး� း��က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိမျိုးည််။

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�မျိုးည််် အရေး�က္ခားင်ါး�ရိင်ါး�၊ ဥ်းပ်မျိုးး အစားဥ််းအဆိုက်္ခာအသံား���ပ်�လုံး�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး််

 သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး�အရေး�က္ခားင်ါး�ရေး�က္ခားငါး််၊ အး�လုံည််� မူျိုးဝးဒတွင်ွါး တွးက္ခာ�စွားးထုံးည်််သွားင်ါး�ရိမျိုးည််။ ခွွ�ရေးဝ

ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�သားည််် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� နှး�င်ါးငံါး ရေးတွး်က္ခာ တွစ်ားနည််�နည််��ဖူငါး်် 

ဆိုက်္ခာလုံက်္ခာထုံးးန�်ခွ��ပ််သွားး�မျိုးည််လုံး� ဆိုး�သားည််က္ခား�လုံည််� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ ဆံို���ဖူတ်ွရေးပ်�ရိမျိုးည််

။

၈.၉။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် 

လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�အပ််နှှင်ါး�ရိးတွင်ွါး ပွ်င်ါး�လုံငါး််�မျိုးင်ါးသားးရေးသားး၊ အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးရေးသားး၊ ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�၍ လုံတူွး�င်ါး�

လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးက္ခား အး�လံုံ��နး�လုံည််ရေးသားး၊ အထူုံး�သား�ဖူငါး်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံ်

ထံုံး��တွမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမျိုး�း� က္ခာ�ငါး််သံား��ရေးသားး ရေးဒသားခံွမျိုး�း� နး�လုံည််နှး�င်ါးသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�

�ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း�

�ဖူငါး်် ပ်းဝင်ါးပ်တ်ွသားက်္ခာသူားအး�လံုံ��သားးရှှိး နး�လုံည််ရိန ် �ဖူန ်ခ်ွဲ�ဖူူ�ရေးပ်�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်

ရေးသားး လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�သားည််် သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ မျိုး�း�လုံည််� ပ်းဝင်ါး

သားငါး််သားည််။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမျိုး�း�သားည်် အသားစ်ားခွ�ထုံးး�ရေးပ်�လုံး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း�အး� အ�ခွး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး််အတွ ူ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားတွစ်ားခွ�တွည််�တွင်ွါး သားးမ်ျိုး�ဆိုည််�



၃

21အ ခ န်းး� ၃  လုပု်းပုု်င်းခွင််း တာာဝန်းးများ�ာ�ကုုို ဥပ်ဒေ�အရ အသုိအမှျားတားပြုပ်ုပြုခင်း�နှှင််း ခွ�ဒေဝခ�ထားာ�ဒေပ်�ပြုခင်း�

�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ �ံ�သံား��စားနစ်ားတွစ်ားခွ��ဖူငါး်် အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး� ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာထုံးး��ခွင်ါး�မျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိမျိုးည််။ 

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွသားည််် အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည််လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွွ�ရေးဝ ခွ�ထုံးး�

ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုး က္ခာင်ါး�ရှှိင်ါး�ရေးစားရိန ်က္ခားကွ္ခာယ်ာကြိုးက္ခား��စားး�ရိမျိုးည််။

၈.၁၀။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား အရေး�ခွအရေးနအလုံး�က်္ခာ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�

အတွက်ွ္ခာ တွးဝနရှ်ှိးရေးသားး ဌားနအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�တွင်ွါး လုံသူားး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား၊ ရိုး� ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး၊

 ရေးငါးရွေး�က္ခာ�နှှငါး်် အ�ခွး�စွားမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရိည််မျိုး�း�ရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�အပ််နှှင်ါး�ပ်းက္ခာ လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ယူာသားည်််အဖ့ူ�မျိုး�း�သားည််

 တွးဝနက်္ခား� ရေးက္ခာ�ပွ်နစွ်ားးထုံးမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးရိန ်လုံး�အပ််သားည််် သားင်ါးတွန�်နှှငါး်် အ�ခွး�ပ်ံ်ပ်း��မုျိုးမျိုး�း� ရိရှှိးရိန ်

လုံး�ပ်းသားည််။

၈.၁၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး� စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�၏ ရိလုံဒ်က္ခား� ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််

သံား��သားပ််ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး်် ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုးပ်ရေးပ်�းက်္ခာရေးရိ� ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာ

မျိုး�း�အရေးပ်် က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်ရေးသားး သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�၊ လုံမုူျိုးရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝ

ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးရေးရိ�ရိး ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အရေးပ်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�သံား��သားပ််ရိမျိုးည်် 

�ဖူစ်ား�ပီ်� လုံး�အပ််သားလုံး� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးမျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိမျိုးည််။

၉။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားအသံား���ပ်�
သားည််် ရေးဒသားခံွ�ပ်ည််သူားမျိုး�း�
၉.၁။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�သားည်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံ်

ထံုံး��တွမ်ျိုး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားမျိုး�း� အသံား���ပ်�သားည််် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုး၊ 

ယံာ��က္ခာည််သားက်္ခာဝင်ါးမုျိုး၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးရေးရိ�ရိးနှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးရေးရိ�အရိ တွနဖ်ူး��မျိုး�း� ရှှိး

ရေး�က္ခားင်ါး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�က္ခာ လုံက်္ခာခံွအသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�

ရိမျိုးည််။

၉.၂။ မျိုးးမျိုးးတွး�၏ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား� က္ခား�ယ်ာတွး�င်ါး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််�က္ခာရေးသားး ဌားရေးန

တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမျိုး�း�အသံား���ပ်�သားည််် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�

အရေးန�ဖူငါး်် ထုံးး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် တွန�်တွ ူ ညီ်မျိုးှရှှိးရေးစားရိန၊် အမျိုးးခံွခွ�က်္ခာရှှိးရေးစားရိန၊် 

ရေးရိရှှိည််တွည််တံွရ်ေးစားရိန၊် အထူုံး�သား�ဖူငါး်် အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�အး� တွန�်တွရူိပ်း�င်ါးခွွငါး်် ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ရိန ်�မျိုးငုါး််

တွင်ါး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််ပ်းသားည််။ စား�ရေးပ်းင်ါး�လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးသားည််် စားနစ်ားမျိုး�း�အပ်းအင်ါး ရိပ််ရွိးရေးဒသားတွင်ွါး�

နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးအစားဥ််းအလုံး အဖ့ူ�အစားည််� စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် ပ်တ်ွသားက်္ခာ၍ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ

ခွ�ရိး၌ အမျိုး� း��သားး�၊ အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် လုံငူါးယ်ာမျိုး�း�စားသားည််် ရိပ််သူားရွိးသားး�မျိုး�း�အး�လံုံ�� ထုံးးရေးရိးက်္ခာ

စွားးပ်းဝင်ါးခွွငါး််က္ခား� အး�ရေးပ်��မျိုးငုါး််တွင်ါးသားငါး််ပ်းသားည််။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ထုံးး�ရေးဒသားခံွရိပ််ရွိးမျိုး�း� အရေးန�ဖူငါး်် 

စွားမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရိည််မျိုး�း� တွး��တွက်္ခာရိန၊် မျိုးးမျိုးးတွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမျိုး�း�အး� အ�ပ်ည်််အဝဆံို���ဖူတ်ွစီားမံျိုး

အ�ပ််ခွ��ပ််နှး�င်ါးရိန ်အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� ရေးပ်�အပ််သားငါး််ပ်းသားည််။
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၉.၃။  နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၏ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒ

မျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား

 သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််

လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိပ်းမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

သားည်် အ�ပ်ည််�ပ်ည််ဆိုး�င်ါးရိး အလုံ�ပ််သားမျိုးး�အဖ့ူ�အစားည််�၏ လုံတ်ွွလုံပ််ရေးသားး တွး�င်ါး��ပ်ည််မျိုး�း�ရှှိး ဌားရေးန

တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း� နှှငါး်် ရေးဒသားခံွ လုံမူျိုး� း��စား�မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး ရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး� (အမှျိုးတ်ွ ၁၆၉)၊ ဇီာဝမျိုး� း��ကွ္ခာ�

ဆိုး�င်ါးရိး ရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး�နှှငါး်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး�

အပ်းအဝင်ါး လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာ၊ �မျိုးငုါး််တွင်ါး ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ရိန ်သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး တွးဝနဝ်တွတ ရိး�

မျိုး�း�နှှငါး်် မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာလုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးသားည််် က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိပ်းမျိုးည််။

၉.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�

၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနး

နှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� အညီ် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း� နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားမျိုး�း�အသံား���ပ်�ရေးသားး အ�ခွး�ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း�က္ခား� သားငါး််ရေးလုံ�း်စွားး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာရိမျိုးည်် �ဖူစ်ားသားည််။ ထုံးး�သားး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�

ရိးတွင်ွါး ရိပ််ရွိးအစား�အဖ့ူ� တွစ်ားခွ�တွည််�က္ခာသားး သီား�သားန ်အ်သံား���ပ်�ရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး််

 သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�နှှငါး်် �ံ�အ�ဖူစ်ားမျိုးှရေးဝအသံား���ပ်�ရေးသားး အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�စား

ဥ််း�စားး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး အရေးထွုံးရေးထွုံး အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�က္ခား�

လုံည််� ရေးလုံ�စားး�ရိပ်းမျိုးည််။ ထုံးး�က္ခာ�်သားး�  အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရေး�က္ခားင်ါး� သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား�

 အမျိုး�း�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးသားည်််ရေးနရိးတွင်ွါး သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး� �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း��ဖူငါး်် 

သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် ပံ်�စံား�ဖူငါး်် ထုံး�တ်ွ�ပ်နအ်သားးရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၉.၅။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားမျိုး�း�အသံား���ပ်�ရေးသားး အ�ခွး�ရေးဒသားခံွမျိုး�း� 

အစားဥ််းအဆိုက်္ခာ ရေးနထုံးး�င်ါးအသံား���ပ်� လုံးရေးသားး �း���ွး�ပ်း�င်ါး ရေး�မျိုးမျိုး�း�အး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာ

ရေးသားး ရေးဒသားမျိုး�း�တွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိအရေးန�ဖူငါး်် ထုံးး�ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်� က္ခား

ကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားမျိုး�း�အသံား���ပ်�ရေးသားး 

အ�ခွး�တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး� မျိုး�း�အး� ထုံးး�က္ခာ�်သားး�  �း���ွး�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးမျိုး�း�မှျိုး အဓမျိုးမနှှင်ါးထုံး�တ်ွ�ခွင်ါး� မျိုး�ပ်�ရိပ်း။

၉.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးစားနစ်ားမျိုး�း� အသံား���ပ်�

ရေးသားး ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးမုျိုး စားနစ်ားမျိုး�း�အး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိန၊် မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ် ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�

အစားည််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရိမျိုးည််။ ဖ့ူ�စားည််�ပံ်�အရေး�ခွခံွ ဥ်းပ်ရေးဒ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ

 ဥ်းပ်ရေးဒ�ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း� အး�ရေးက္ခားင်ါး�

လုံး�ပီ်� ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး� မျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးပ််တွး�က်္ခာရိင်ါးဆိုး�င်ါးရိသားည််် အရေး�ခွအရေးနမျိုး�း�ရှှိးလုံးပ်းက္ခာ

 ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး� စားနစ်ားမျိုး�း�အး� ဆီိုရေးလုံ�း်စွားး ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�နှး�င်ါးရိန ် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�အး�လံုံ�� 

ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။
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23အ ခ န်းး� ၃  လုပု်းပုု်င်းခွင််း တာာဝန်းးများ�ာ�ကုုို ဥပ်ဒေ�အရ အသုိအမှျားတားပြုပ်ုပြုခင်း�နှှင််း ခွ�ဒေဝခ�ထားာ�ဒေပ်�ပြုခင်း�

၉.၇။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးရိ�ဆွို�ရိးတွင်ွါး ဌားရေးန

တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး� စားနစ်ားသံား�� ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်

နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုး၊ ယံာ��က္ခာည််သားက်္ခာဝင်ါးမုျိုး၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�း

ဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအရိ တွနဖ်ူး��ထုံးး�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရိမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�

မျိုး�း�နှှငါး်် ရိုးး� �ရိးဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုးစားနစ်ားသံား�� ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စားနစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး

 မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးရိ�ဆွို�ရိးတွင်ွါး ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာရေးသားး၊ ဖူယ်ာ�က္ခာဥ််းခံွထုံးး�ရိ ရေးသားး ရေးဒသားခံွ

မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသားည််် ရိပ််ရွိးမျိုး�း�မှျိုး က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရေးဒသားခံွ �ပ်ည််သူား

အး�လံုံ�� အ�ပ်ည်််အဝ၊ ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးခွွငါး်် ရှှိးရိမျိုးည််။

၉.၈။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရိ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�

လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� �ပ်င်ါးပ်မှျိုး အခွွငါး််မျိုးရှှိး�� လုံးရေးရိးက်္ခာသံား��စွား��ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိမှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာက္ခား� ရိယူာ၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

သားည်် ရေးဒသားခံွမျိုး�း� စီားမံျိုးအသံား���ပ်�ရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�၏ သား�းဝနှှငါး်် 

တွည််ရေးနရိးမျိုး�း�က္ခား� တွရိး�ဝင်ါး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး၍ ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ရိမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�

နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� အ�ခွး� ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� တွရိး�ဝင်ါးမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး

ရိးတွင်ွါး အ�ပ်း�င်ါးလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရေးလုံှးက်္ခာထုံးး�ရေးတွးင်ါး�ဆိုး��ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရိန ် အ�ခွး�ရေးသားး အစားး��ရိ၊ 

ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာနှှငါး်် ရိပ််ရွိး�ံ�သံား�� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး််အတွယှူာဥ််းတွွ� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထုံးး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားသားည််

။

၉.၉။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသားည််် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးရှှိး

မျိုးည််် စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဥ်းပ်ရေးဒ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� မျိုးရေးရိ�ဆွို�၊

 မျိုးရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးမီျိုး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အ�ခွး� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးအဖ့ူ�မျိုး�း�သားည်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�

 မျိုး�း�နှှငါး်် စားးတ်ွရေးက္ခားင်ါး�ရေးစားတွနးရေးရှှိ�ထုံးး� တွး�င်ါးပ်င်ါးရေးဆွို�ရေးနှ�ွရိမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ 

အခွွငါး််အရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး�နှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးနှး�င်ါးငံါး၏ ရိပ််တွည််ခွ�က်္ခာ၊ ခံွယူာ

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�က္ခား ဌားရေးန တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးး

ရေးရိးက်္ခာ၊ အဓးပ်ါးယ်ာရှှိးစွားး ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး၍ ၎င်ါး�တွး�၏ လုံတ်ွွလုံပ််စွားး၊ ကြိုးက္ခား�တွင်ါး၊ အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ

မျိုး�း�သားးရှှိး၍ သားရေး�းတွညီူ်မုျိုးအး� ရိရှှိး�ပီ်�မှျိုးသားး အဆိုး�ပ်း စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�က္ခား� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။

 ရေးဆွို�ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�ရိး တွင်ွါးနှှငါး်် ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�ရိးတွင်ွါး ဖူးအး�ရေးပ်��ခွးမ်ျိုး�ရေး�ခွးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�က္ခား�  မျိုးပ်း��

 ယံာ��က္ခာည််မုျိုးက္ခား�အရေး�ခွခံွ၍ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး�

ဆိုး�င်ါးရိး အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�က္ခား� စားးပ်း�ဒ် ၃(ခွ).၆ တွင်ွါး ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး��ပီ်� ဤအပ်း�င်ါး�ပ်း အ�ခွး�ရိပ််ရွိးမျိုး�း�နှှငါး်် 

ပ်တ်ွသားက်္ခာ၍လုံည််� အသံား���ပ်�နှး�င်ါးသားည််။

၉.၁၀။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒ

မျိုး�း�နှှငါး်် စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�က္ခား� ခွ�မှျိုးတ်ွရိးတွင်ွါး သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိရေးသားး ရေးဒသားခံွမျိုး�း� ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုးရှှိး

��၊ က္ခာ�း�/မျိုးခွွ��ခွး�မုျိုးမျိုးရှှိး�� ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးရေးစားရိန ်လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာ

အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�၍ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�အး� နည််�ပ်ည်းနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒ အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� 
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ရေးပ်�အပ််သားငါး််သားည််။

၉.၁၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�

၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါး

ရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� အ�ခွး�

ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ ရိပ််ရွိးတွင်ွါး�အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး၊ ပ်ဋိးပ်က္ခာာ ရေး�ဖူရှှိင်ါး�နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� ရေးလုံ�စားး�၊

 အး�ရေးပ်��မျိုးငုါး််တွင်ါးရိမျိုးည််။ ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�် တွစ်ားခွ�ထုံးက်္ခာပ်း�၍ သံား��စွား�ရေးနရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�

လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ထုံးး�ရိပ််ရွိးမျိုး�း�အ�က္ခား� အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာပ်းက္ခာ ရေး�ဖူ

ရှှိင်ါး�နှး�င်ါးမျိုးည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ခွး�င်ါးမျိုးးရေးအးင်ါး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၉.၁၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး််

 ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� အ�ခွး�တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််စားနစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍

 အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် ရေးဆွို� ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး�၊ ရိပ််ရွိး

ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ အခွန�်က္ခာဏ္ဍက္ခား� �မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး� စားသားည်််နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် ကြိုးက္ခား��စားး� ရေးဖူး်

ရေးဆိုးင်ါးရိမျိုးည််။

၁၀။ တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပံ်�စံားမျိုး�း�
၁၀.၁။ တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး်လုံည််� ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး�

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိထုံးး�က်္ခာ၍ အသံား���ပ်�ရေးနမုျိုးမျိုး�း� ရှှိးပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် တွည််ဆို�ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�

အရိ တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ရေးလုံ�စားး�၍ ရေး�မျိုး�ပ်င်ါး

 အရေး�ခွအရေးနက္ခား�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�က္ခား လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး

 အက္ခာ� း��က္ခား�လုံည််� �မျိုးငုါး််တွင်ါးသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် ထုံးး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�

ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ထုံးး�တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်� ထုံးး�သားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

ပံ်�စံားမျိုး�း�အး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိန ် မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ �မျိုးငုါး််တွင်ါးသားငါး််သားည််။ ၎င်ါး�တွး�

က္ခား� ရေးရိ�ဆွို�သားည်််လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမှျိုးး အး�လံုံ��ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးခွွငါး််ရိရေးသားး၊ က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်ရေးသားး

 လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း�ဖူစ်ားသားငါး််၍ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိမျိုးည်််

 ရေးဒသားခံွမျိုး�း�နှှငါး်် လုံတူွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�အတွက်ွ္ခာ နည််�ပ်ည်းနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒ အရေးထုံးးက်္ခာအပ်ံ်လုံည််� ရေးပ်�အပ််

နှး�င်ါးရိန ် ကြိုးက္ခား��ပ်မ်ျိုး�သားငါး််သားည််။ အထူုံး�သား�ဖူငါး်် အကြိုးကီ္ခာ�စားး� ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ပ််က္ခား�င်ါး အရေး�ခွခွ�မုျိုးမျိုး�း�

ရေး�က္ခားငါး်် တွရိး�ဝင်ါး အသားးအမှျိုးတ်ွ မျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပံ်�စံားမျိုး�း� ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာလုံးရေးလုံရှ်ှိးသားည််

က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိမျိုးည််။

၁၀.၂။ တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပံ်�စံားမျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားမျိုးှ 

အး�လံုံ��သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်

�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာရေးသားး အးမ်ျိုးရိး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််အပ်းအဝင်ါး ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား

 သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််



၃

25အ ခ န်းး� ၃  လုပု်းပုု်င်းခွင််း တာာဝန်းးများ�ာ�ကုုို ဥပ်ဒေ�အရ အသုိအမှျားတားပြုပ်ုပြုခင်း�နှှင််း ခွ�ဒေဝခ�ထားာ�ဒေပ်�ပြုခင်း�

လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိမျိုးည််။

၁၀.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး ရေး�မျိုးက္ခား� ဥ်းပ်ရေးဒ အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�

ရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားည်််အခွး ထုံးး�ရေး�မျိုးတွင်ွါး လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးနသူားမျိုး�း�အး� အထူုံး�အရေးလုံ�ထုံးး�လုံ�က်္ခာ

 အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးရေးသားး က္ခာ�း�/မျိုး ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�သားည််် ပံ်�စံား�ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ သားငါး််သားည််။

 ထုံးး�သားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် အရေးသား�စားး� စားး�ရေးသားးက်္ခာက္ခာ�န ် ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူားမျိုး�း�

အး� အထူုံး�အရေးလုံ�ရေးပ်� ရိမျိုးည််။ ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�အး��ဖူငါး်် တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရေးရိ�

 ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးအး� ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးရိန ် ကူ္ခာညီ်ရေးပ်�၍ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� အနည််�ဆံို���ဖူစ်ားရိန ်

ရေးလုံှးခ်ွ�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည််  ရေးဒသားခံွမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်းဝင်ါးသူားမျိုး�း�အး� နည််�ပ်ည်းပ်း�င်ါး�

နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒ အကူ္ခာအညီ်ရေးပ်�ရိန ်ကြိုးက္ခား��စားး�သားငါး််သားည််။

၁၀.၄။ ရေး�မျိုးယားအသံား���ပ်�ခွွငါး််ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရေး�မျိုးယားဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး ဥ်းပ်ရေးဒ

အရိနှှငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးအရိ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�မှျိုးး အထူုံး�ရှုံးရုိုးပ််ရေးထွုံး�လှုံ�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး်် တွရိး�မျိုးဝင်ါး

 ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးမျိုး�း� ထွုံးက်္ခာရေးပ််လုံးရိသားည််် အရေး�ခွအရေးနအး� ထုံးးန�်ခွ��ပ််ရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

 အရေးန�ဖူငါး်် သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး �ပ်င်ါးဆိုင်ါးမုျိုးမျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးယား ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ်

လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�အး� လုံး�က်္ခာနးရိးတွင်ွါး ဝနထ်ုံး�တ်ွဝနပ််း��ရေးလုံ�းန်ည််�ရေးစားရိန ်ရိုးး� �

ရှှိင်ါး�၊ လုံယ်ွာကူ္ခာ၍ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွသားက်္ခာသားးရေးသားး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ထုံးး�သားငါး််သားည််။

၁၀.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း� ပ်ရေးပ်�းက်္ခာရေးစားရိန ် ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုး �မျိုးငုါး််တွင်ါး

�ခွင်ါး�၊ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�မှျိုးတ်ွသူားမျိုး�း�အး� တွးဝနခံ်ွမုျိုးရှှိးရေးစား�ခွင်ါး�နှှငါး်် �က်္ခာမျိုးလုံး�က်္ခာမျိုးှတွရေးသားး

 ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� လုံ�င်ါး�မျိုးနစွ်ားး ခွ�မှျိုးတ်ွအရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိန ် �က္ခာပ််မျိုးတ်ွ�ခွင်ါး� တွး�   

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၀.၆။ တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပံ်�စံားမျိုး�း�အး� ဥ်းပ်ရေးဒအရိအသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရေးပ်�

ရိန ်မျိုး�ဖူစ်ားနှး�င်ါးရေးသား�သားည််် အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�အး� ဆိုန ်က်္ခာ�င်ါး

လုံ�က်္ခာ ရေးဒသားခံွသံား��စွား�သူားမျိုး�း�အး� အဓမျိုးမနှှင်ါးထုံး�တ်ွ�ခွင်ါး�မျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုးရေးန၍ ဤ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း အပ်း�င်ါး� ၁၆ နှှငါး််အညီ် က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။
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အ ခွ န်�

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�
နှှငါး်် အ�ခွး�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�

ဤအခွန်�တွွငါး် မျိုး�ရေးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန်�နှငါး်် သားစား်တွရေးးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး််အး� စားီမျိုးံအ�ပ််ခွ��ပ််ရိး၌ လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး််မျိုး�း�

နှငါး်် စားပ််ဆိုက္ခာ်တွးဝန်မျိုး�း�အး� စား�ရေး�က္ခာွက္ခာ်တွွငါး်ရိရေးးငါး်�ဝယာ်ခွ�ငါး်�၊ ရိငါး်�နှီ�မျိုး�ှ�ပ််နှံမျိုးှ�၊ မျိုး�ရေးယားစား�စား�ည််�မျိုးှ�နှငါး်် အခွ�း�

ပ်�န်လုံည််ပ်�ငါး်ဆိုငါး်မျိုးှ�လုံ�ပ််ငါးန်�မျိုး�း�၊ မျိုး�ရေးယားပ်�န်လုံည််ဖူ�ည်််ဆိုည််� ပ်ရေး�ခွ�ငါး်�၊ ပ်�န်လုံည််ခွွ�ဝရေးခွ�ငါး်� သားး�်မျိုးဟို�တွ်

 သားးမျိုး်�ယာူခွ�ငါး်� စားသားည်််အက္ခာ�ရေးးငါး်�ရိငါး်�မျိုး�း�ဖူ�ငါး်် သား�ရေးးဆိုန္ဒအလုံ�ရေးးက္ခာ်ဖူ�စား်စားရေး၊ သား�ရေးးဆိုန္ဒမျိုးပ်း�� 

ဖူ�စား်စားရေး လုံ�ပ််ပ်း�ငါး်ခွွငါး််နှငါး်် တွးဝန်မျိုး�း�အး�လုံး လုံွှ�အပ်�းငါး်�မျိုးှ�မျိုး�း�နှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ်း်�၍ ဖူရေးး်ပ်�ထုံးး�ပ်းသားည််။

၁၁။ ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�
၁၁.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး 

လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးအသံား���ပ်�ခွွငါး််မျိုး�း� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိန ်မျိုးှတွ၍ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးရေးသားး အရေးရိးင်ါး�အဝယ်ာနှှငါး်် အ

ငါးးှ�ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�အး� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၊ ထုံးးန�်ရေးက္ခာ�းင်ါး� ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အရေးရိးင်ါး�အဝ

ယ်ာရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�လုံည််ပ်တ်ွရိးတွင်ွါး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးတွး�င်ါး�သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒ

မျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား

 သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််

လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�သားည်် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ ရေး�မျိုးးအသံား��ခွ�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး စားည််�မျိုး�ဥ််း�စားည််�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် 

ညီ်ညွှတ်ွွရိနနှ်ှငါး်် ပ်င်ါးမျိုးဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ� ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� မျိုးထုံးးခွး�က်္ခာရေးစားရိန ်လုံး�ပ်းသားည််။

၁၁.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�သားည်််ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း� ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး၊

 ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးစွားး လုံည််ပ်တ်ွနှး�င်ါးရေးရိ� အတွက်ွ္ခာ ကူ္ခာညီ်ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�က္ခား နှှစ်ားဦး�နှှစ်ားဖူက်္ခာအက္ခာ� း��

ရှှိးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�မုျိုးမျိုး�း�အး� သားးတွညီူ်မျိုးှအရေး�ခွအရေးနနှှငါး်် အခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�မျိုး�း�

�ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးရိန ် တွနွ�်အး�ရေးပ်��မျိုးငုါး််တွင်ါးရိမျိုးည််။ ထုံးး�သားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး��ဖူငါး်် ပ်ဋိးပ်က္ခာာ

နှှငါး်် မျိုးတွည််�ငါးးမ်ျိုးမုျိုးက္ခား� ရေးလုံှးခ်ွ��ခွင်ါး�၊ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� ရေးရိရှှိည််တွည််တံွစွ်ားးအသံား���ပ်�၍

 သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�ရေးရိ�က္ခား� လုံ့ံရေးဆိုး်ရေးပ်��ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုး၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်၊ သားစ်ားရေးတွးတွး�

နှှငါး််ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးနရေးသားး မျိုး� း��ရိင်ါး� သား�းဝ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� မျိုးှတွစွားး၊ သားးတွညီူ်မျိုးှသံား��စွား�မုျိုး

အး� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် �မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�အခွွငါး််

အမျိုး�း� တွး��ပွ်း�ရေးစား�ခွင်ါး�နှှငါး်် ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�သူားမျိုး�း� ပ်း�မျိုးး�ပ်းဝင်ါးခွွငါး််ရိရေးစား�ခွင်ါး� အက္ခာ� း��ဆိုက်္ခာမျိုး�း�

အး� အး�ရေးပ်�ရိးရေးရိးက်္ခာပ်းသားည််။ ရေး�မျိုးရေးစား��က္ခာစားး��ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးက္ခား� စား�ရေးဆိုးင်ါး� ခွ��ပ််က္ခား�င်ါးထုံးး��ခွင်ါး�
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နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ပံ်�စံားမျိုး�း�အး� အနှး�င်ါးက္ခာ�ငါး််အ�မျိုးတ်ွထုံး�တ်ွ�ခွင်ါး� စားသားည်််လုံ�ပ််ရိပ််မျိုး�း�

ရေး�က္ခားငါး်် ရေးဒသားခံွ ရိပ််ရွိးမျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာရေးသားး အက္ခားအကွ္ခာယ်ာ

မျိုး�် ရိပ််ရွိးလုံထူုံး�မျိုး�း� ထံုံး မျိုးလုံး�လုံး�အပ််ရေးသားး သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း� မျိုးက္ခာ�ရေးရိးက်္ခာရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

မှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာတွး�ဆီို�ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ �က္ခာပ််မျိုးတ်ွထုံးးန�်ခွ��ပ််မုျိုး မျိုးရှှိးရေးသားး

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�မုျိုး ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�သားည်် လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုးနှှငါး်် သား�း

ဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးတွနဖ်ူး��မျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် အ�မျိုး�တွမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရေး�က္ခားင်ါး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး််

 အ�ခွး�သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�က္ခာ သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ဆိုး�င်ါးရိး သားငါး််ရေးလုံ�း်

ရေးသားး မူျိုးဝးဒ၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း��ဖူငါး်် လ့ုံအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၏ က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာ

ရိမျိုးည််။

၁၁.၃။ ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာထုံး�တွင်ွါး ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုးရှှိး�� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာနှး�င်ါးရိန၊် ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာ

လုံက်္ခာဝး�ကြိုးကီ္ခာ�အ�ပ််သားည််် အရေးလုံအ်က္ခာ�ငါး််မျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ 

ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် �က္ခာပ််မျိုးတ်ွထုံးးန�်ခွ��ပ််မုျိုးစားနစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် ဌားနအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ တွးဝနရ်ေးပ်�က္ခား

 ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားး၍ ရေးက္ခားင်ါး�စွားးလုံည််ပ်တ်ွရေးသားး ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း��ဖူစ်ားရေးရိ� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ 

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာခံွရိနှး�င်ါးရေး�ခွအမျိုး�း�စား�သူားမျိုး�း� ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာ

တွင်ွါး ပ်းဝင်ါးလုံပ်ု်ရှှိး�ရေးစားရိန ်လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�အဆိုငါး််မျိုး�း�က္ခား� ရိုးး� �ရှှိင်ါး�စွားး ဖူနတီ်ွ�ထုံးး�သားငါး််သားည််။

၁၁.၄။ ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာအတွင်ွါး� ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�မုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာဝင်ါးတွနဖ်ူး��၊ ရေးစား��နှှ�န�် စားသားည်််

 အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�သားည်် က္ခား�ယ်ာရေးရိ�က္ခား�ယ်ာတွးက္ခာန ်သ်ားတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� မျိုးထုံးးခွး�က်္ခာ�� ပွ်ငါး််လုံင်ါး�

�မျိုးင်ါးသားးမုျိုးရှှိးက္ခား က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး ထုံး�တ်ွ�ပ်နထ်ုံးး�ရိန ်အစားး��ရိနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�က္ခာ စီားမံျိုး

ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါး ရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ထုံးး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�အး� ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််က္ခား ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာ

မျိုး�း�မှျိုးရေးန၍ မျိုးလုံး�လုံး�အပ််ရေးသားး သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း� �ဖူစ်ားရေးပ််ရေးစားလုံှင်ါး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာတွင်ွါး 

က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်မ်ျိုးှတွစွားး ပ်းဝင်ါးခွွငါး်် အး�နည််�ရေးနလုံှင်ါး ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာ�က္ခာပ််မျိုးတ်ွထုံးးန�်ရေးက္ခာ�းင်ါး�သားငါး််သားည််။

၁၁.၅။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ခွး�င်ါးမျိုးးရေးရိ�နှှငါး်် ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိးတွင်ွါး က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွနှှငါး်် ဆံို��ရှုံးရံုိုး�နှး�င်ါးရေး�ခွ

မျိုး�း� ရေးလုံ�းန်ည််�ရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးစားးရိင်ါး�မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�က္ခာ�်သားး�  သားငါး််ရေးလုံ�း်၍ 

ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�စားနစ်ားမျိုး�း� ထုံးး�ရှှိးက္ခား �ပ်ည််သူားမျိုး�း�က္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး 

အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� ရိယူာနှး�င်ါးရေးစားရိန ်စီားမံျိုးရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၁.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးစားးရိင်ါး�မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�က္ခာ�်သားး�  မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�စားနစ်ားမျိုး�း�တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူား

အမျိုးည််စားးရိင်ါး�၌ မျိုးပ်းဝင်ါးရေးသားး အးမ်ျိုးရေးထုံးးင်ါးဖူက်္ခာမျိုး�း�၊ မျိုးးသားး�စား�ဝင်ါးမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�သူားမျိုး�း�၏ ရိ

သားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�သားည််် ယာနှတရိး�မျိုး�း� သားတ်ွမှျိုးတ်ွတွည််ရေးထုံးးင်ါး

ရေးပ်�ထုံးး�ရိမျိုးည််။

၁၁.၇။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး က္ခာ�ငါး််ဝတ်ွစံားနှှ�န�်မျိုး�း�

က္ခား� လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််။ အဂ္ဂတွး လုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း�အး� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ်ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�လုံည််ပ်တ်ွရိး၌ ဤ

စံားနှှ�န�်မျိုး�း�နှှငါး်် ညီ်ညွှတ်ွွမုျိုးရှှိးမျိုးရှှိး ရေးစားးငါး််�က္ခာည််် �က္ခာပ််မျိုးတ်ွ၍ လုံထူုံး�ထံုံး ထုံး�တ်ွ�ပ်နအ်သားးရေးပ်�ရိမျိုးည််။



၄

29အ ခ န်းး� ၄  လလပု်းပုု်င်းခွင််းနှှင််း တာာဝန်းးဝတာတ ရားာ�များ�ာ� လဲ�ပြော�ပ်ာင်း��ခင်း�နှှင််း အ�ခာ�ပြော�ပ်ာင်း�လ�မုျားများ�ာ�

၁၁.၈။ လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�မှျိုးး အမျိုး� း��သားး�စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး်် လုံမုူျိုးရေးရိ�တွည််�ငါးးမ်ျိုးမုျိုး

အတွက်ွ္ခာ အရေးရိ�ပ်းသားည်််အရေးလုံ�းက်္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�

သားည််် ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထုံးးန�်ရေးက္ခာ�းင်ါး�ရိးတွင်ွါး လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူား မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�

က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ်အရေးလုံ�ထုံးး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၂။ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�
၁၂.၁။ တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး အစားး��ရိနှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�မှျိုးး စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�က္ခား� တွး��တွက်္ခာ

ရေးအးင်ါး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး အလုံနွအ် ရေးရိ�ပ်းရေး�က္ခားင်ါး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�

အစားည််�မျိုး�း�မှျိုး အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�သားငါး််ပ်းသားည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�် နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း�အး� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််�ခွင်ါး��ဖူငါး်် အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�က္ခား�ယ်ာတွး�င်ါးဤအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား

မျိုး�း�တွင်ွါး တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှလံုံးရိန ် တွနွအ်း�ရေးပ်�ရိးရေးရိးက်္ခာ�ပီ်� စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ� ရေးရိ

ရိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ထွုံးက်္ခာရှှိးမုျိုးနှှငါး်် ဝင်ါးရေးငါးတွွး��တွက်္ခာမုျိုးတွး�  �ဖူစ်ားရေးစားပ်းသားည််။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်

နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�တွင်ွါး စားး�က်္ခာပ်� း��ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််မုျိုး စားနစ်ားအမျိုး� း��မျိုး� း���ဖူငါး်် တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှံ

�ခွင်ါး�သားည်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား�

 ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်� နှး�င်ါးသားည်််အတွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ အး�ရေးပ်�၊ ပ်ံ်ပ်း��ရိမျိုးည််။ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးဆိုး�င်ါးရိး

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးတွး�င်ါး�သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိနတ်ွးဝန်

မျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး 

မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််လုံည််� ညီ်ညွှတ်ွွရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ 

က္ခာ ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိမျိုးည််။

၁၂.၂။ ဖွူငါး််�ဖူး��ဆို�နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�တွင်ွါး စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�၊ အးဟိုးရိဖူူလံုံ�ရေးရိ�၊ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုး ပ်ရေးပ်�းက်္ခာ

ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး ရေး��အနှတရိးယ်ာ ခံွနှး�င်ါးရေးရိ�တွး�အတွက်ွ္ခာ အဓးက္ခာ ပ်ံ်ပ်း��သူားမျိုး�း�

မှျိုးး လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ က္ခား�ယ်ာစားး��ပ်�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း� �ဖူစ်ားသားည််က္ခား�

 ရေးထုံးးက်္ခာခွ�ငါး််၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�၏ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�

က္ခား� ပ်ံ်ပ်း��ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားသားလုံး� အစားး��ရိနှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�တွင်ွါးလုံည််� လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာ

ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း� အက္ခာ� း��က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရိမျိုးည််။

၁၂.၃။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�တွင်ွါး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�၏ အက္ခာ� း��ဆိုက်္ခာအ�ဖူစ်ား

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ပံ်�စံားအမျိုး� း��မျိုး� း���ဖူငါး်် လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�မုျိုး ရှှိးလုံးပ်းက္ခာ ယာင်ါး�တွး�က္ခား� ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုးရှှိး

ရေးစားရိန၊် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ က္ခာဏ္ဍအလုံး�က်္ခာ မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး််အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန၊် လုံမုူျိုးစီား�ပွ်း�

ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ� ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�အး� ဦး�တွည််ရေးသားး လုံသူားး�

အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ� ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ညီ်ညွှတ်ွွမုျိုးရှှိးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိမှျိုး �က္ခာပ််မျိုးတ်ွရိမျိုးည််။

၁၂.၄။ တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�သားည်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား
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�ခွင်ါး�၊ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ဆံို��ရှုံးရံုိုး�ရေးစား�ခွင်ါး�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးက္ခား� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရိ��

 လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််။ ထုံးး�ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�က္ခား� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားနှတရိ

 အစားး��ရိအဖ့ူ�မျိုး�း�၊ ရေးဒသားခံွအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ၍

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည်် �ဖူစ်ားက္ခား ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�

အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�ရိမျိုးည််။ ၎င်ါး�ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�သားည်် အစားး��ရိ၏ မူျိုးဝးဒရိည််မှျိုးန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� �ဖူစ်ား

ရေးသားး ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုးပ်ရေးပ်�းက်္ခာရေးရိ�၊ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�

 ရေးရိရှှိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွအသံား���ပ်�ရေးရိ�တွး�က္ခား� အရေးထုံးးက်္ခာအကူ္ခာ�ပ်�သားငါး််သားည််။ ၎င်ါး�တွး�သားည်် 

ရေးဒသားခံွရိပ််ရွိးမျိုး�း�အး� ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသားဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�က္ခား�အး�ရေးပ်�၍ ရေးဒသားခံွ

မျိုး�း�၏ စားး�နပ််ရိးက္ခာား ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််မုျိုးစားနစ်ားမျိုး�း�က္ခား� ခွး�င်ါးမျိုးးဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးစားရိန ် ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�သားငါး််သားည််။၊ လုံမုူျိုး

 စီား�ပွ်း� ရေးရိရှှိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာရေးရိ�က္ခား� ပ်ံ်ပ်း��၍ အလုံ�ပ််အက္ခား�င်ါးအခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�

ဖူနတီ်ွ� ရေးပ်��ခွင်ါး�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�ခွ� ��ထွုံးင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး�မျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�

သားငါး််သားည််။ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူားမျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး တွး�င်ါး��ပ်ည််နှှငါး််လုံမူျိုး� း��

အတွက်ွ္ခာ အက္ခာ� း��အ�မျိုးတ်ွမျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ထုံးး� ဖြ�ပ်င်ါး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားမှျိုး အဓးက္ခာ

က္ခာ�သားည််် အလုံ�ပ််သားမျိုးး� စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ပ်ည််�ပ်ည််ဆိုး�င်ါးရိး အလုံ�ပ််သားမျိုးး� အဖ့ူ�အစားည််�

၏ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်၊ တွးဝနဝ်တွတ ရိး�မျိုး�း�က္ခား� လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််။

၁၂.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာရိးတွင်ွါး မျိုးည််မျိုးှ အတွး�င်ါး�အတွး၊ 

ပ်မျိုးးဏာနှှငါး်် မျိုးည််သားည််် သားရေး�း သား�းဝ တွး�က္ခား� ခွွငါး််�ပ်�နှး�င်ါးရေး�က္ခားင်ါး� သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး တွး�င်ါးပ်င်ါး

ရေးဆွို�ရေးနှ�ွမုျိုးမျိုး�း�၊ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစားမုျိုးမျိုး�း��ဖူငါး်် စားည််�မျိုး�ဥ််း�မျိုး�း� ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးစွားး ခွ�မှျိုးတ်ွရိမျိုးည််

။ နှး�င်ါးငံါးအရေး�ခွအရေးနအလုံး�က်္ခာ မျိုးည််သားည်််အတွး�င်ါး�အတွးက္ခား� အကြိုးကီ္ခာ�စားး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး� 

ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာမုျိုးအ�ဖူစ်ား သားတ်ွမှျိုးတ်ွရေး�က္ခားင်ါး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ အဓးပ်ါးယ်ာဖွူငါး််ဆိုး�ရိမျိုးည််။

၁၂.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� အကြိုးကီ္ခာ�စားး� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာမုျိုးမျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး််

 ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာလုံးနှး�င်ါးသားည််် အနှတရိးယ်ာမျိုး�း�မှျိုး ရေးန၍ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� က္ခားကွ္ခာယ်ာ

ရေးပ်�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး� ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�၊ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး််

 သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးတွး�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုးမျိုးရှှိးရေးစားရိန ် က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ထုံးး�သားး� အက္ခားအကွ္ခာယ်ာ

မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရိးတွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာရိး၌ အ�မျိုးငါး််ဆံို�� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိယူာနှး�င်ါးသားည််် 

ပ်မျိုးးဏာ က္ခာန ်သ်ားတ်ွ�ခွင်ါး�၊ သားတ်ွမှျိုးတ်ွအတွး�င်ါး�အတွးထုံးက်္ခာ ရေးက္ခာ�း်လုံနွ၍် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�

ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာလုံး�ပ်းက္ခာ လုံတ်ှွရေးတွး်၏ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာက္ခာ�်သားး�  စားးစားစ်ားခွွငါး််�ပ်�မျိုးးန ်မ်ျိုး�း� လုံး�ရေး�က္ခားင်ါး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ

�ခွင်ါး�မျိုး�း� ထုံးည်််သွားင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးသားည််။ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှသူံားမျိုး�း�အရေးန�ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�

 အကြိုးကီ္ခာ�စားး� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိယူာရိန ် မျိုးလုံး��� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးနှး�င်ါးသားည််် ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််မုျိုးနှှငါး်် ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုး ပံ်�စံား

အမျိုး� း��မျိုး� း��၊ ရေးဒသားခံွ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာအ�ဖူစ်ား လုံက်္ခာတွွ�၍ လုံ�ပ််ငါးန�်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ

မုျိုးမျိုး� း�� ပ်း�မျိုးး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ အး�ရေးပ်�ပ်ံ်ပ်း��ရိမျိုးည််။

၁၂.၇။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိ၏ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာတွး�င်ါး�သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး



၄

31အ ခ န်းး� ၄  လလပု်းပုု်င်းခွင််းနှှင််း တာာဝန်းးဝတာတ ရားာ�များ�ာ� လဲ�ပြော�ပ်ာင်း��ခင်း�နှှင််း အ�ခာ�ပြော�ပ်ာင်း�လ�မုျားများ�ာ�

 လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ရေးအးက်္ခာရှှိး

 မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�၊ �ပ်ည််�ပ်ည််ဆိုး�င်ါးရိး အလုံ�ပ််သားမျိုးး�

အဖ့ူ�အစားည််�၏ လုံတ်ွွလုံပ််ရေးသားး တွး�င်ါး��ပ်ည််မျိုး�း�ရှှိး ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း� နှှငါး်် ရေးဒသားခံွ

 လုံမူျိုး� း��စား�မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး ရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး� (အမှျိုးတ်ွ ၁၆၉)နှှငါး်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး

 က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂရေး�က္ခာည်းစားးတွမ်ျိုး�စားသားည််တွး� နှှငါး်် ညီ်ညွှတ်ွွရိန ် ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိပ်းမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး််

 အ�ခွး� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ငါးန�်၊ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

ရှှိးရေးသားး အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးရှှိးမျိုးည််် ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း� မျိုးစားတွင်ါးမီျိုး ၎င်ါး�

တွး� နှှငါး်် စားးတ်ွရေးက္ခားင်ါး� ရေးစားတွနးထုံးး�၍ ရေးဆွို�ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�ရိမျိုးည််။ စားးပ်း�ဒ် ၉.၉ တွင်ွါး ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�

သားည််် လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာနှှငါး််အညီ် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိငါး�်သ်ားး� က္ခား�ယ်ာစားး�လှုံယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး၊

 အဓးပ်ါးယ်ာရှှိးစွားးရေးဆွို�ရေးနှ�ွ�ပီ်�မှျိုးသားး စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�က္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိမျိုးည််။ အ�ခွး�ရေးသားး ရေးဒသားခံွလုံထူုံး�

မျိုး�း�၏ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�က္ခား� သံား��စွား�ရိနရ်ိည််ရွိယ်ာသားည််် စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�အး�လံုံ��တွင်ွါး ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှ်

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�က္ခား� က္ခာ�ငါး််သံား��သားငါး််

သားည််။

၁၂.၈။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါး

ရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�အး�လံုံ��နှှငါး််ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�၍ တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး

 ရိင်ါး�နှှ�ီ�မုျိုး�ပ််နှှမုံျိုးက္ခား� အး�ရေးပ်�သားည််် အရေး�ခွအရေးနမျိုး�း�အး� သားတ်ွမှျိုးတ်ွ ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွက္ခား တွးဝနယူ်ာမုျိုး

ရှှိးရေးသားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုး၊ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�၊ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအး� 

ရေးရိရှှိည််တွည််တံွစွ်ားး သံား��စွား�ရေးရိ�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�၊ အး�ရေးပ်�ရေးသားး မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးရိ�ဆွို�၊ ထုံး�တ်ွ

�ပ်နရ်ိမျိုးည််။ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှရံိန ် သားရေး�းတွ ူ စားးခွ��ပ််ခွ��ပ််ဆိုး�ရိး၌ စားးခွ��ပ််တွင်ွါးပ်းဝင်ါးမျိုးည််် သူားမျိုး�း�

အး�လံုံ��၏ အခွွငါး််အရေးရိ�နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားးရေးဖူး်�ပ်ရိန ် ဥ်းပ်ရေးဒတွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး�

သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိမျိုးည််။ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးဆိုး�င်ါးရိး သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ ဥ်းပ်ရေးဒမူျိုး

ရေး�းင်ါးမျိုး�း�၊ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုး လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�နှှငါး်် ညီ်ညွှတ်ွွရိမျိုးည််။

၁၂.၉။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး�၊ သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာအ�ဖူစ်ားပူ်�ရေးပ်းင်ါး��ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာ �ခွင်ါး� ပံ်�စံားအမျိုး� း��မျိုး� း�� ရှှိးနှး�င်ါးရေးသားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�တွင်ွါး

 ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််

အညီ် ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှသူံားမျိုး�း�သားည်် (ထုံးပ််ဆိုငါး််လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အပ်းအဝင်ါး) လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာ

ခံွရိသားည််် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�နှှငါး်် ရေးဆွို� ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး� ပ်းဝင်ါးခွွငါး််�ပ်�ရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ ဥ်းပ်ရေးဒ

�ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အ�ခွး�သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည််

 ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၊ မျိုးးသားး�စား�မျိုး�း�နှှငါး်် ရိပ််ရွိးမျိုး�း�က္ခား� ၎င်ါး�တွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အရေး�က္ခားင်ါး� အသားးရေးပ်�က္ခား 

ရေးဆွို�ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�မုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးမုျိုးမျိုး�း�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးရိန ်ပ်ည်းရှှိင်ါးအကူ္ခာအညီ်မျိုး�း�ရေးပ်�

�ခွင်ါး� စားသားည််် စွားမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရိည််�မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး� အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� လုံး�အပ််သားလုံး� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိ

မျိုးည််။
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၁၂.၁၀။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး�၊ သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာအ�ဖူစ်ားပူ်�ရေးပ်းင်ါး��ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး

 အကြိုးကီ္ခာ�စားး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� လုံှ� ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာ�ခွင်ါး�မျိုး�း� ပ်းဝင်ါးသားည််် ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုး �ပ်�လုံ�ပ််

ရိန ် စားဥ််း�စားး�သားည်််အခွးတွင်ွါး ထုံးး�ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးရေး�က္ခားငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�၊ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�

၊ လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာရေးသားး စားး�နပ််ရိးက္ခာားရိပ်း�င်ါးခွွငါး််ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်

မျိုး�း�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးတွး�အရေးပ်် အ�ပ်�သားရေး�းနှှငါး်် အနှ�တ်ွသားရေး�း သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�

 မျိုးည််သားး� ရှှိးနှး�င်ါးသားည်် ဆိုး�သားည််က္ခား� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးအဖ့ူ�မျိုး�း�က္ခာ ကြိုးက္ခား�တွင်ါး၍ လုံတ်ွွလုံပ််စွားး ဆိုန�်စားစ်ားမုျိုး

 �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ ဥ်းပ်ရေးဒသားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း� ထုံး�တ်ွ�ပ်နသ်ားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိသားည်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�နှှငါး်် တွရိး�ဝင်ါးအသားးအမှျိုးတ်ွမျိုး�ပ်�ထုံးး�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�

အပ်းအဝင်ါး လုံက်္ခာရှှိးအသံား���ပ်�ရေးနရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးတွးင်ါး�ဆိုး�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား�လုံည််�ရေးက္ခားင်ါး�

 ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးရေး�က္ခားငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာသားည််် လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာ ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�က္ခာ�်သားး�  အ�ခွး�သူားမျိုး�း�၏ 

အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�နှှငါး်် အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝ၎်�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�က္ခား� စားနစ်ားတွက္ခာ�၊ �က်္ခာလုံး�က်္ခာမျိုးရှှိး�� ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွ

ရိမျိုးည််။ ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းက္ခား� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးအဖ့ူ�အစားည််�အး�လံုံ��နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�၍ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာ

မျိုး�း�ပ်း တွး�င်ါးပ်င်ါးရေးဆွို�ရေးနှ�ွ �ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ

ရိမျိုးည််။ ထုံးး�ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံက်္ခာရှှိးက္ခာ�ငါး််သံား��ရေးနရေးသားး ရိ

သားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာသားည််် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� မျိုးထုံးးခွး�က်္ခာရေးစားရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၂.၁၁။ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုး စားးခွ��ပ််ခွ��ပ််ဆိုး�မျိုးည်််သူားမျိုး�း�သားည်် ည်ုးနှှ�းင်ါး�ရေးဆွို�ရေးနှ�ွရိးတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးသူားအက္ခာ� း��

သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအး�လံုံ�� အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� ရိရှှိး၍ ပ်းဝင်ါးရေးဆွို�ရေးနှ�ွနှး�င်ါးရိန ် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ

အ�ပ်ည်််အစံား�က္ခား� မျိုးှရေးဝရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှှစ်ားဖူက်္ခာသားရေး�းတွညီူ်မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးထုံးး�ရိမျိုးည်််�ဖူစ်ား

က္ခား ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးရေး�က္ခားငါး်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိမျိုးည််် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�မှျိုး ထုံးး�သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� 

ရေးသားခွ�းစွားးနး�လုံည််ရိန ်လုံး�ပ်းသားည််။ ရေးဆွို�ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�ရိးတွင်ွါး ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုးရှှိးရေးစားရိ�� က္ခာ�း�

/မျိုး မျိုးတွညီူ်ရေးသားး လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�သားငါး််သားည််။

၁၂.၁၂။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�ပ်း အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွသူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ရိင်ါး�နှှ�ီ

�မုျိုး�ပ််နှှသူံားမျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် ဥ်းပ်ရေးဒ၊ စားည််�မျိုး�ဥ််း�မျိုး�း�အး� လုံး�က်္ခာနးရိနနှ်ှငါး်် အ�ခွး�သူားမျိုး�း�

၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� ရေးလုံ�စားး�ရိန၊် တွရိး�ဥ်းပ်ရေးဒစားး��မျိုးး��ရေးရိ�က္ခား� လုံး�က်္ခာနးရိန ် လုံး�ပ်းသားည််။

 ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�သားည်် စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�မုျိုးက္ခား� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး�၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးက္ခား� 

ထုံးးခွး�က်္ခာယာ�တ်ွရေးလုံ�းရ်ေးစား�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိပ်း။

၁၂.၁၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၊ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှသူံားမျိုး�း�နှှငါး်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး�

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးထုံးး�သူားမျိုး�း�အး� ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးရေးပ်�ရေးသားး က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးသူားမျိုး�း�သားည်် အထူုံး�တွလုံည််

ရေးတွးင်ါး�ဆိုး�မုျိုးရှှိးသားည််�ဖူစ်ားရေးစား၊ မျိုးရှှိးသားည််�ဖူစ်ားရေးစား၊ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးရေးပ်�ရိးတွင်ွါး အ ရေးက္ခားင်ါး�ဆံို��ကြိုးက္ခား��စားး�

၍ လုံး�အပ််သားည််မျိုး�း�က္ခား� �ပ်ည်််စံား�စွားး ကြိုးက္ခား�တွင်ါးဆိုန�်စားစ်ား�ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိမျိုးည််။

၁၂.၁၄။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဝယ်ာယူာ�ခွင်ါး�၊ သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာအ�ဖူစ်ားပူ်�ရေးပ်းင်ါး��ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး

 အကြိုးကီ္ခာ�စားး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာမုျိုး ပ်းဝင်ါးရေးသားး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးသားရေး�းတွညီူ်



၄

33အ ခ န်းး� ၄  လလပု်းပုု်င်းခွင််းနှှင််း တာာဝန်းးဝတာတ ရားာ�များ�ာ� လဲ�ပြော�ပ်ာင်း��ခင်း�နှှင််း အ�ခာ�ပြော�ပ်ာင်း�လ�မုျားများ�ာ�

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွး�င်ါး� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးမုျိုးနှှငါး်် အက္ခာ� း��သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အး� ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််

နှး�င်ါးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�က္ခာ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိသားည်် လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးသားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာနှှငါး််အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန၊် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

နှှငါး်် အ�ခွး�အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�အး� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ် ထုံးးန�်ရေးက္ခာ�းင်ါး�တွည်််မျိုးတ်ွသားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား နစ်ားနးသားည််် တွစ်ားဖူက်္ခာဖူက်္ခာမှျိုး လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� ယာနှတရိး� မျိုး�း� 

�ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၂.၁၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်ည််ပ်တွင်ွါး က္ခား�ယ်ာတွး�င်ါးရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှ�ံခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုး

အး� အး�ရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်�လုံ�ပ််ပ်းက္ခာ ၎င်ါး�တွး�၏ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန၊် စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�အး� �မျိုးငုါး််တွင်ါးရေးပ်�ရိနနှ်ှငါး်် �ပ်ည််တွင်ွါး�

နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား 

သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး််

အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန ်ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရိပ်းမျိုးည််။

၁၃။ ရေး�မျိုးယားစား�စားည််�မုျိုးနှှငါး်် အ�ခွး��ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိခွ�ထုံးး�မုျိုး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�
၁၃.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမျိုး�း�နှှငါး်် အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�၏ ရေး�မျိုးအရေးနအထုံးး�

နှှငါး်် အသံား���ပ်�ပံ်� တွး��တွက်္ခာရေးစားရိန၊် စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး်် ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသား ရေးရိရှှိည််ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ� 

စားသားည်််ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ၎င်ါး�တွး�၏ သားရေး�းတွညီူ်မုျိုး�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးယားစား�စားည််��ခွင်ါး�၊ လုံ�လှုံယ်ာ

�ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး� ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဦး�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးမျိုး�း�အး� �ပ်င်ါးဆိုင်ါး�ခွင်ါး�နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� 

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ်စားဥ််း�စားး�ရိပ်းသားည််။ ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား

 ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာ

မျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန်

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားသားလုံး� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေးနရိးခွ�ထုံးး�မုျိုးတွင်ွါး ပ်းဝင်ါးရေးသားး သူားမျိုး�း�မှျိုးး

လုံည််� ယာခွင်ါးမျိုး�ပ်င်ါးဆိုင်ါးမီျိုး အရေး�ခွအရေးနထုံးက်္ခာ မျိုးယာ�တ်ွရေးလုံ�းသွ်ားး��� အနည််�ဆံို��ထုံးး�အတွး�င်ါး� ရှှိးရေးန

ရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�သားငါး််ပ်းသားည််။ ဤနည််�လုံမ်ျိုး�က္ခား� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး ရေး�မျိုးပ်း�င်ါးရှှိင်ါး

နှှငါး်် အသံား���ပ်�သူားအမျိုး�း�အ�ပ်း�၏ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� တွစ်ားကြိုးက္ခားမ်ျိုးတွည််� တွရိး�ဝင်ါးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုး

�ဖူငါး်် �ဖူည်််ဆိုည််�နှး�င်ါးရိန ်ကြိုးက္ခား��ပ်မ်ျိုး�သားငါး််ပ်းသားည််။

၁၃.၂။ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးယားစား�စားည််��ခွင်ါး� စီားမံျိုးက္ခားန�်၏ တွစ်ား

စားးတ်ွတွစ်ားပ်း�င်ါး�အ�ဖူစ်ား ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� သားးမ်ျိုး�ယူာ၍ အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� မျိုးခွွ�ရေးဝရေးပ်�မီျိုး 

ယားယီာထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�၍ ရေး�မျိုး�ဏ်ာမျိုး�း� တွည််ရေးထုံးးင်ါးရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၁၃.၃။ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးက္ခားကွ္ခာယ်ာရေးရိ�

နှှငါး်် အရေး�ခွခံွအရေးဆိုးက်္ခာအဦး� စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာရေး�မျိုးက္ခား� သားးမ်ျိုး�ယူာရေးရိ�နှှငါး်် ဆံို��ရှုံးရံုိုး�

နစ်ားနးသွားး�သူားပ်း�င်ါးရှှိင်ါးမျိုး�း�၊ ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း� အတွက်ွ္ခာ ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််မုျိုး
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 ဆိုက်္ခာလုံ�ပ််နှး�င်ါးရိနနှ်ှငါး်် ပ်း�၍ပ်င်ါးတွး��တွက်္ခာရေးစားရိန ် ရေး�မျိုးအစားး�ထုံးး��ရေးပ်�ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယားစား�စား�ည််�မုျိုး

နှှငါး်် ရေး�မျိုး�ဏ်ာမျိုး�း� ထူုံးရေးထုံးးင်ါး�ခွင်ါး�က္ခား� အး�ရေးပ်�ကူ္ခာညီ်ရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၁၃.၄။ လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�၏ လုံယ်ာရေး�မျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးလုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�မှျိုးး ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာ

မျိုး�း�အ�ဖူစ်ား သီား��ခွး� အစားးတ်ွစားးတ်ွ အမှျိုးးမှျိုးးကွ္ခာ�ရေးနရေးသားးရေး�က္ခားငါး်် ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််မုျိုးစားရိးတ်ွမျိုး�း� ကြိုးကီ္ခာ��မျိုးငါး််ရေးန

သားည်််အခွးတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ထုံးး�ရေး�မျိုးမျိုး�း�၊ သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�၏ ဖ့ူ�စားည််�ပံ်�က္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေးပ်�

ရိန ် ရေး�မျိုးယားစား�စားည််��ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေး�မျိုး�ဏ်ာမျိုး�း� တွည််ရေးထုံးးင်ါး�ခွင်ါး�မျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ် စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးသားည််

။ သားး� ရေးသားး် ထုံးး�သားး�  တွစ်ားရေးနရိးစီားကွ္ခာ�ရေးန�ခွင်ါး�က္ခာ ထုံးးခွး�က်္ခာနှး�င်ါးရေး�ခွနည််�ပ်း��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ သီား�နှှမံျိုး� း��စံား�

စားး�က်္ခာပ်� း��နှး�င်ါး�ခွင်ါး� စားသားည််် အက္ခာ� း��ရေးက္ခာ��ဇူာ�မျိုး�း� ရိရှှိးရေးစားပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိအရေးန�ဖူငါး်် ရေး�မျိုးယား

စား�စားည််��ခွင်ါး� မျိုး�ပ်�လုံ�ပ််သားငါး််ပ်း။ ရေး�မျိုးစား�စားည််��ခွင်ါး�စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�တွင်ွါး ရေးရိသွားင်ါး�ရေးရိထုံး�တ်ွ စားနစ်ားမျိုး�း�

နှှငါး်် ရေးက္ခာ��ရွိးက္ခာ�နထ်ုံး�တ်ွလုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ထူုံးရေးထုံးးင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�  ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�

အစီားအစားဥ််းမျိုး�း�ပ်း ပူ်�တွွ�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ စား�စားည််�လုံး�က်္ခာသားည််် ရေး�မျိုးယားမျိုး�း�အး� အနးဂ္ဂးတ်ွ

တွင်ွါး တွစ်ားစားစီားပ်း�င်ါး��ခွး��ခွင်ါး�မျိုး� း��မျိုး�ပ်�လုံ�ပ််နှး�င်ါးရိန ် က္ခာန ်သ်ားတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း��ဖူငါး်် ရေး�မျိုးယားစား�စားည််��ခွင်ါး� 

ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးစီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ်နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွသားငါး််သားည််။

၁၃.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေးဒသားအလုံး�က်္ခာလုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််က္ခား�က်္ခာညီ်ရေးသားး ရေး�မျိုးယား�ပ်နလ်ုံည််

ရေးနရိးခွ��ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�် မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးမျိုး�း� ရေးရိ�ဆွို�သားငါး််သားည််။ ထုံးး�မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးမျိုး�း�သားည်် လုံမုူျိုးရေးရိ�

၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးရေးရိ�အရိ ရေးရိရှှိည််တွည််တံွက်္ခား က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်ရေးသားး

 လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�သားငါး််သားည််။ မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးတွင်ွါး ရေး�မျိုးယား�ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိး

ခွ�ထုံးး�ရိ�ခွင်ါး�၏ ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�၊ အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�၊ အစားး��ရိက္ခာဏ္ဍ၊ 

ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာက္ခာဏ္ဍ၊ ရေးတွးင်ါးသူားမျိုး�း�၊ လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာငါးယ်ာ ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူားမျိုး�း�၊ ရေးရိလုံ�ပ််သားး�မျိုး�း�၊ သားစ်ားရေးတွး

အသံား���ပ်�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်ည်းရှှိင်ါးမျိုး�း�အ�က္ခား� စွားမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရိည််နှှငါး်် အသားးပ်ည်း�မျိုးငုါး််တွင်ါး�ခွင်ါး� စားသားည်််

အခွ�က်္ခာမျိုး�း� ထုံးည်််သွားင်ါး�ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ဦး�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးမျိုး�း�၊ ၎င်ါး�တွး�၏ အသံား���ပ်�

ပံ်�မျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိးခွ��ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�၍ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွနည််�ပ်း� ထုံးးရေးရိးက်္ခာ

ရေးစားရိန ်ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရိမျိုးည််။

၁၃.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် ရေး�မျိုးယား�ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိးခွ�ထုံးး�ရေးရိ� စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�တွင်ွါး သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး

 အက္ခားအကွ္ခာယ်ာယာနှတရိး�မျိုး�း� ထုံးည်််သွားင်ါး�ရိမျိုးည််။ ဤစီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး� း��ရေး�က္ခားငါး်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိနှး�င်ါး

သားည််် လုံပူ်�ဂ္ဂဂး�လ်ုံမျိုး�း�၊ ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�နှှငါး်် လုံထူုံး�မျိုး�း�က္ခား� ဆိုက်္ခာသွားယ်ာ၍ ၎င်ါး�တွး� နး�လုံည််

မျိုးည််် �းသားးစားက္ခား��ဖူငါး်် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာစွားးရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ၎င်ါး�တွး�အတွက်ွ္ခာ နည််�ပ်ည်း

နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒ အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�

စားဥ််း�စားး�၍ အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးရေးသားး က္ခာ�း�/မျိုး သားးတွညီူ်မျိုးှရှှိးသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�အသံား���ပ်�ရိမျိုးည််။

 သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးထုံးးခွး�က်္ခာ�ခွင်ါး�၊ ဇီာဝမျိုး� း��ကွ္ခာ�မျိုး�း� ဆံို��ရှုံးရံုိုး��ခွင်ါး�မှျိုး က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ် ယာနှတရိး�မျိုး�း� 

ထုံးည်််သွားင်ါး�ထုံးး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားသားလုံး� ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနရ်ေးသားး ရေး�မျိုးယားစီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုး၊ အရေးက္ခားင်ါး�ဆံို�� လုံ�ပ််နည််�

လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး်် ရေး�မျိုးယားရေးဖူး်ထုံး�တ်ွမုျိုးတွး�က္ခား� အး�ရေးပ်�ခွ��ီရေး�မျိုးးုက်္ခာရိမျိုးည််။



၄

35အ ခ န်းး� ၄  လလပု်းပုု်င်းခွင််းနှှင််း တာာဝန်းးဝတာတ ရားာ�များ�ာ� လဲ�ပြော�ပ်ာင်း��ခင်း�နှှင််း အ�ခာ�ပြော�ပ်ာင်း�လ�မုျားများ�ာ�

၁၄။ �ပ်နလ်ုံည််အစားး�ထုံးး���ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်��ခွင်ါး�
၁၄.၁။ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် နှး�င်ါးငံါး၏ အရေး�ခွအရေးနနှှငါး််အညီ် ရိသားငါး််ရိ

ထုံးး�က်္ခာရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ဆံို��ရှုံးရံုိုး�ရိသူားမျိုး�း�အး� အစားး�ထုံးး��

ရေးပ်�ရေးလုံ�း်�ခွင်ါး�မျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််ရိပ်းမျိုးည််။ ဤသားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း� အး�လံုံ��သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�

နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား 

သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် 

အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး သားတွး�ပ်�ရိပ်းမျိုးည််။

၁၄.၂။ �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းက္ခာ ရေး�မျိုးယားဆံို��ရှုံးရံုိုး�သွားး�သူားမျိုး�း�၏ မူျိုးလုံရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဦး�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးမျိုး�း�အး�

 ၎င်ါး�တွး� ထံုံးသားး� မျိုးဟို�တ်ွ အရေးမွျိုးဆိုက်္ခာခံွသူားမျိုး�း� ထံုံး အခွွငါး််ရှှိးသူားအးဏားပ်း�င်ါး၏ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာ�ဖူငါး်် 

�ပ်နလ်ုံည််အပ််နှှင်ါး�သားငါး််ပ်းသားည််။ မူျိုးလုံရေး�မျိုး သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဦး�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးက္ခား� �ပ်နလ်ုံည်် အပ််နှှင်ါး�ရိန ်မျိုး�ဖူစ်ား

နှး�င်ါးပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် ရေးငါးရွေး�က္ခာ� နှှငါး််/သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အစားး�ထုံးး��ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဦး�ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးမျိုး�း�

က္ခား� လုံ�င်ါး�မျိုးန၊် မျိုးှတွစွားး ရေးပ်�ရေးလုံ�း်ရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� နစ်ားနးသူား �ပ်ည််သူားမျိုး�း�အး�လံုံ��က္ခား� သားးတွညီူ်မျိုးှ

ရေးပ်�ရေးလုံ�း်ရိပ်းမျိုးည််။

၁၄.၃။ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး �ပ်နလ်ုံည််အစားး�ထုံးး�� ရေးပ်�ရေးလုံ�း်ရိးတွင်ွါး ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�

တွး�၏ စားး��ရိးမ်ျိုးပူ်ပ်နမု်ျိုးမျိုး�း�၊ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးအရေး�ခွအရေးနအလုံး�က်္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�၊ 

�ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၄.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် �ပ်နလ်ုံည််အစားး�ထုံးး�� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်��ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�

၍ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးရှှိးရေးစားရိန ် က္ခာ�း�/မျိုး တွန�်တွညီူ်မျိုးှရေးသားး မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွထုံးး�

သားငါး််သားည််။ �ပ်နလ်ုံည််အစားး�ထုံးး���ဖူည်််ဆိုည််��ခွင်ါး� ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး

 တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး� �းသားးစားက္ခား�မျိုး�း��ဖူငါး်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး �ဖူန ်ရ်ေးဝထုံးး�ရိမျိုးည််။ �ပ်နလ်ုံည််အစားး�ထုံးး��

ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရေးတွးင်ါး�ခံွသူား မျိုး�း�အး� ဥ်းပ်ရေးဒအကူ္ခာအညီ်မျိုး�း��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း တွရေးလုံှးက်္ခာလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာ

ရေးသားး ပ်ံ်ပ်း��မုျိုးရေးပ်�ရိမျိုးည််။ �ပ်နလ်ုံည််အစားး�ထုံးး��ရိပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရေးတွးင်ါး�ခံွမုျိုးမျိုး�း�အး� လုံ�င်ါး�မျိုးနစွ်ားးစားးစားစ်ားရိန်

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိက္ခာ �က္ခာပ််မျိုးတ်ွရိမျိုးည််။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရေးတွးင်ါး�ခံွသူားမျိုး�း�အရေးန�ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မျိုး�း� �ပ်နလ်ုံည််ရိယူာ၍ တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည််ထုံးမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးရိန ် ၎င်ါး�တွး�အး� ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး

အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း� ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်မုျိုး ရိလုံဒ်၊ တွး��တွက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အး� လုံထူုံး�ထံုံး 

က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ်ထုံး�တ်ွ�ပ်နအ်သားးရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၁၅။ �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�
၁၅.၁။ �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�သားည်် ရေး�မျိုးယားအး� က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ််

 သားးတွညီူ်မျိုးှ ရိယူာပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် အး�လံုံ��လုံမ်ှျိုး��ခံွ�ရေးသားး ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသားဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��မုျိုးတွး�က္ခား� တွနွ�်အး�

ရေးပ်�နှး�င်ါးသားည််။ ထုံးး� အတွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးအရေး�ခွအရေးနအရိ သားငါး််ရေးလုံ�း်ပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် နှး�င်ါးငံါး

ပ်း�င်ါးရေး�မျိုးအး� ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး�၊ မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာနှှငါး်် ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာအရေး�ခွ�ပ်� လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ခွွ�ရေးဝ�ခွင်ါး�
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 ယာနှတရိး�မျိုး�း�၊ အမျိုး�း��ပ်ည််သူားအက္ခာ� း��အတွက်ွ္ခာ ပ်�ဂ္ဂဂပ်း�င်ါးရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�

အး� သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး� စားသားည််တွး�က္ခား� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၁၅.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း� အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိးတွးင်ါး 

အ�မျိုးငါး််ဆံို��ရေး�မျိုးပ်မျိုးးဏာက္ခား� မူျိုးဝးဒတွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၁၅.၃။ လုံနူည််�စား�က္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရိယူာထုံးး�မုျိုး �မျိုးငါး််မျိုးး�၍ ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာရေးဒသားရေးန�ပ်ည််သူားမျိုး�း�မှျိုးး ရေး�မျိုးယား၊

 ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မျိုးရိ�ခွင်ါး�ရေး�က္ခာငါးး်် ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�မုျိုးနှှ�န�် �မျိုးငါး််မျိုးး�ရေးန

သားည််် အရေး�ခွအရေးနမျိုး� း��တွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် နှး�င်ါးငံါးအရေး�ခွအရေးန၊ ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် �ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််

အညီ် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာ အပ်း�င်ါး� ၁၅ ပ်း လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာ

စွားး ရိရှှိးထုံးး�သူားမျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�က္ခား�ရေးလုံ�စားး�လုံ�က်္ခာ လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝ

ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယား �ပ်နလ်ုံည်် ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�

မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� �ပ်�လုံ�ပ််ရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၁၅.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးက္ခား� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ်ဆံို���ဖူတ်ွ

ပ်းက္ခာ ထုံးး��ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးသားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်

တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ

 လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန ် သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််။ �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�

မုျိုးသားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး� ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�နှှငါး််အညီ် တွရိး�ဥ်းပ်ရေးဒစားး��မျိုးး��မုျိုးက္ခား� ရေးလုံ�စားး�

လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် ပ်းဝင်ါးသားည််် အဖ့ူ�အသီား�သီား�၏ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အ�က္ခား� မျိုးှရေး�ခွ

က္ခား�ရှှိရိန၊် အသံား���ပ်�မျိုးည်််နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ် စားသားည််် ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး�ပံ်�စံားအး� 

ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် အမျိုး�း��ပ်ည််သူားနှှငါး်် ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး၍ သားတ်ွမှျိုးတ်ွ

ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၊ ရိပ််ရွိးမျိုး�း�၊ အရိပ််ဖူက်္ခာအဖ့ူ�အစားည််�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာက္ခာဏ္ဍ၊ လုံ�ပ််ကွ္ခာက်္ခာ

ငါးယ်ာရေးတွးင်ါးသူား၊ ရေးရိလုံ�ပ််သားး�နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးအသံား���ပ်�သူားအဖ့ူ�မျိုး�း�၊ အ�ခွး�သူားမျိုး�း�အ�က္ခား� မျိုးးတ်ွ

ဖူက်္ခာပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးမျိုး�း� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိမျိုးည််။ အက္ခာ� း��ခံွစားး�သူားမျိုး�း� ထံုံးမှျိုး ရိရှှိးရိနရ်ေးမျိုးှး်လုံငါး််

သားည််် ရေးငါးရွေး�က္ခာ�နှှငါး်် အ�ခွး�ထုံးည်််ဝင်ါးပ်ံ်ပ်း��မုျိုးမျိုး�း�မှျိုးး သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် ပ်မျိုးးဏာသားး �ဖူစ်ားသားငါး််�ပီ်� ထုံးး�

သူားမျိုး�း� မျိုးဆိုပ််နှး�င်ါးရေးလုံးက်္ခာသားည််် အရေးကြွက္ခာ�မျိုး�း� မျိုးတွင်ါးရေးစားရိပ်း။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� စွားန ်ခ်ွဲလှုံတ်ွလုံး�က်္ခာရိသူားမျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ထုံးး�က်္ခာတွနရ်ေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�မျိုး�း� အခွ� းနမ်ျိုးဆွို�

�� ရေးပ်�ရေးလုံ�း်ရိမျိုးည််။

၁၅.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးရိ� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးက္ခား� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ် ဆံို���ဖူတ်ွ

လုံး�က်္ခာပ်းက္ခာ ထုံးး��ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�၏ ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရှှိင်ါး�ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�လုံင်ါး�

 သားတ်ွမှျိုးတ်ွက္ခား �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးနရိးခွ�ရိးတွင်ွါး မျိုးပ်းဝင်ါးသားည််် ရေး�မျိုးမျိုး�း�အး� ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�ရိမျိုးည််။ 

အးမ်ျိုး�ခံွဥ်းယာ�းဥ််းရေးနရိးရိလုံး�သူားမျိုး�း�၊ အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�၊ ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုးရှှိး�� အရေး�ခွခွ�ရေးနထုံးး�င်ါးသူားမျိုး�း�၊ 

စားး�က္ခာ�က်္ခာရေး�မျိုး တွင်ွါး ရေးမွျိုး��မျိုးူရေးရိ� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးသူားမျိုး�း�၊ အစားဥ််းအလုံးအရိ အခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�နည််�ပ်း�ရေးသားး

 လုံအူပ််စား�မျိုး�း�၊ လုံစ်ားလုံ�ူရှုံးရုိုးခံွလုံအူ�ပ််စား�မျိုး�း�၊ လုံငူါးယ်ာမျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၊ သား�းဝ



၄

37အ ခ န်းး� ၄  လလပု်းပုု်င်းခွင််းနှှင််း တာာဝန်းးဝတာတ ရားာ�များ�ာ� လဲ�ပြော�ပ်ာင်း��ခင်း�နှှင််း အ�ခာ�ပြော�ပ်ာင်း�လ�မုျားများ�ာ�

ပ်စားစည််�မျိုး�း� ရှှိးရေးဖွူစားး�ရေးသားးက်္ခာသူားမျိုး�း�၊ အရေးသား�စားး�စားး�ရေးသားးက်္ခာက္ခာ�နထ်ုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူားမျိုး�း� စားသားည််် 

ရိည််ရွိယ်ာထုံးး�ရေးသားး အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး ဖွူငါး််ဆိုး�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိမျိုးည််။

၁၅.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးရိ� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ်ဆံို���ဖူတ်ွလုံး�က်္ခာပ်း

က္ခာ ရေးရိရှှိည််တွည််တံွ ် ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးရိန ် အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း�ဖူငါး်် မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒ

မျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရိပ်းမျိုးည််။ ထုံးး�မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�သားည်် ရိပ််ရွိးအစား�အဖ့ူ�၊ မျိုးးသားး�စား�၊ တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�

 စားသား�ဖူငါး််ပ်းဝင်ါးရေးသားး အက္ခာ� း��ခံွစားး�သူားမျိုး�း� သူားတွး�ရိရှှိးမျိုးည််် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

မျိုး�း�အး� အသံား��ခွ�၍ လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာရေးသားး လုံရူေးနမုျိုးအဆိုငါး််အတွန�်ရိရှှိးရိနနှ်ှငါး်် �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝခွ�ထုံးး�

ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး အမျိုး� း��သားး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း� တွန�်တွခံူွစားး�ခွွငါး််ရိရေးစားရိန ်ထုံးည်််သွားင်ါး�ရေးရိ�ဆွို�ရိမျိုးည််

။ �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�ရေးရိ�လုံ�ပ််ငါးန�်၏ ရေးအးင်ါး�မျိုးင်ါးမုျိုး၊ ရေးရိရှှိည််တွည််တံွ ် နှး�င်ါးရေး�ခွနှှငါး်် ရေးမျိုးှး်မှျိုးန�်သားည််် 

ရိလုံဒ်မျိုး�း�အး� တွး�ဆီို�နှး�င်ါးသားည််် မူျိုးဝးဒမျိုး�း�အး� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်က္ခာ �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိမျိုးည််။

၁၅.၇။ �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝ ရေးရိ� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ်စားဥ််း�စားး�ရေးနသားည်််အခွးတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါး ရေးတွး်

 အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�၊ စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�နှှငါး်် အစားး�အစားးလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာစွားးရိပ်း�င်ါးခွွငါး််

 ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရေးရိ�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး်် သား�းဝ ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအရေးပ််

 ထုံးး��ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�က္ခာ အ�ပ်�သားရေး�းနှှငါး်် အနှ�တ်ွသားရေး�း မျိုးည််သားး� သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာနှး�င်ါးရေး�ခွရှှိး

သားည််က္ခား� ကြိုးက္ခား�တွင်ါး အက္ခာ��ဖူတ်ွဆိုန�်စားစ်ားနှး�င်ါးသားည််။ ဤအက္ခာ��ဖူတ်ွဆိုန�်စားစ်ားမုျိုး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းက္ခား� ဤ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း တွး�င်ါးပ်င်ါးရေးဆွို�ရေးနှ�ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါး ရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ်

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််ပ်းသားည််။ အက္ခာ��ဖူတ်ွခွ�က်္ခာက္ခား� အရေး�ခွခံွ၍ အက္ခာ� း��ခံွစားး�သူားမျိုး�း�အး� ပ်ံ်ပ်း��ရိနနှ်ှငါး်် 

�ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းအး� ပ်း�မျိုးး�ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနရ်ေးအးင်ါး �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိန ်ဆံို���ဖူတ်ွနှး�င်ါးသားည််။

၁၅.၈။ �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�သားည်် အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််ရိသူားမျိုး�း� လုံး�အပ််သားည််် အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း�

�ဖူစ်ားသားည််် ရေးခွ��ရေးငါး၊ွ သီား�နှှအံးမျိုးခံွ၊ စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�သွားင်ါး�အး�စား�မျိုး�း�၊ ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�၊ စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�

 တွး��ခွ� ��ပ်ည်းရေးပ်� နည််�ပ်ည်းအကူ္ခာအညီ်၊ လုံယ်ာယားရေး�မျိုး ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွရေးရိ�နှှငါး်် အးမ်ျိုးရိးရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််

ရေးရိ�စားသားည််တွး�အး� အ�ပ်ည်််အဝရေးပ်�နှး�င်ါးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး တွးဝနယူ်ာသားငါး််ပ်းသားည််။ ပ်ံ်ပ်း��

ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေး�မျိုးယား�ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး�လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းနှှငါး်် ခွ� းနည််ုး၍ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�

ရိမျိုးည််။ ပ်ံ်ပ်း��ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး ဤရေး�မျိုးယား�ပ်��ပ်င်ါး ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးမျိုး�း�၏ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွ

အ�ပ်ည်််အစံား�က္ခား� ကြိုးက္ခား�တွင်ါးတွက်ွ္ခာခွ�က်္ခာထုံးး�၍ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး �ဏ္ဍးရေးငါးစွားးရိင်ါး�တွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး�ထုံးး�

ရိမျိုးည််။

၁၅.၉။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးအး� ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားး၍

 အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးက္ခား တွးဝနခံ်ွမုျိုးရှှိးရေးသားး နည််�လုံမ်ျိုး�၊ လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း��ဖူငါး်် ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိမျိုးည််။ 

ထုံးးခွး�က်္ခာသားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိသူားအး�လံုံ��အတွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�၊ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း အပ်း�င်ါး�

 ၁၆ တွး� နှှငါး််အညီ် သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းနှှငါး်် မျိုးှတွရေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�မျိုး�း� �ဖူည်််ဆိုည််�

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ  ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ အခွွငါး််အလုံမ်ျိုး�နည််�ပ်း�ရေးသားး အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး သားက်္ခာဆိုး�င်ါး

သူားမျိုး�း�အး�လံုံ��ထံုံး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�၊ �ပ်ည်််စံား�စွားး �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်�
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 က္ခာ�း�/မျိုးအလုံး�က်္ခာ မျိုးတွညီူ်ရေးသားး လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် သားတွင်ါး�စားက္ခား� ရေးပ်��က္ခား�ရိမျိုးည််။

 အက္ခာ� း��ခံွစားး�ခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� ပွ်ငါး််လုံင်ါး�သားည်််လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း��ဖူငါး်် ရေးရွိ�ခွ�ယ်ာ�ပီ်� တွရိး�ဝင်ါး

 မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးထုံးး�ရေးသားး ခွး�င်ါးမျိုးးသားည််် ရေး�မျိုးယား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ၎င်ါး�တွး�အး� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိ

မျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� �ဖူည်််ဆိုည််�

ရေးပ်�ထုံးး�ရိမျိုးည််။ �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးရိ� �ပ်��ပ်င်ါးရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�တွင်ွါး အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�

မုျိုး မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ က္ခာ ကြိုးက္ခား��ပ်မ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� အထူုံး�သား�ဖူငါး်် ပွ်ငါး််လုံင်ါး�

�မျိုးင်ါးသားးမုျိုးနှှငါး်် အမျိုး�း��ပ်ည််သူား ပ်းဝင်ါးရေးစားမုျိုးတွး� ဖြ�ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၅.၁၀။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�က္ခား� ပ်းဝင်ါးရေးစား၍ �ပ်နလ်ုံည််ခွွ�ရေးဝရေးပ်��ခွင်ါး� �ပ်��ပ်င်ါး

ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�၏ ရိလုံဒ်မျိုး�း�၊ စားးပ်း�ဒ် ၁၅.၈ ပ်း ဆိုက်္ခာစားပ််ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�သားည််် ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး

မျိုး�း�၏ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�၊ အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး်် အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�၏ ရေး�မျိုးယား ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး််

 စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�မုျိုး တွး��တွက်္ခာလုံး�ခွင်ါး� ရှှိး၊မျိုးရှှိးတွး�က္ခား� ရေးလုံလ်ုံးရေးစားးငါး််�က္ခာည််် အက္ခာ��ဖူတ်ွက္ခား လုံး�အပ််

ပ်းက္ခာ �ပ်င်ါးဆိုင်ါးတွည်််မျိုးတ်ွ သားည််် လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိမျိုးည််။

၁၆။ ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး�ဆိုည််��ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်��ခွင်ါး�
၁၆.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် နှး�င်ါးငံါး၏ အရေး�ခွအရေးန၊ ဥ်းပ်ရေးဒ၊ �ပ်ဌားန�်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် အမျိုး�း��ပ်ည််သူား 

အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�အတွက်ွ္ခာ လုံး�အပ််မှျိုးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� သားးမ်ျိုး�ယူာရိမျိုးည််

။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အမျိုး�း��ပ်ည််သူားအက္ခာ� း��စီား�ပွ်း� ဆိုး�သားည််် သားရေး�းတွရိး�က္ခား� ဥ်းပ်ရေးဒအရိ 

�ပ်နလ်ုံည််သံား��သားပ််နှး�င်ါးရေးစားရိနအ်တွက်ွ္ခာ တွးက္ခာ�ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�စွားး ဥ်းပ်ရေးဒတွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး� အဓးပ်ါးယ်ာဖွူငါး််ဆိုး� 

ထုံးး�ရိမျိုးည််။ ဤသားး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်တွး�င်ါး�သားည်် �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� 

ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာ

ရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန ်သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််။ 

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�၊ အထူုံး�သား�ဖူငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာရေးသားး အစား�

အဖ့ူ�မျိုး�း�၊ လုံစ်ားလုံ�ူရှုံးရုိုးခံွရိရေးသားး အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�တွး�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ရေးလုံ�စားး�ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား

 လုံး�အပ််လုံးပ်းက္ခာလုံည််� အနည််�ဆံို��ရေးသားး အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားပ်မျိုးးဏာက္ခား�သားး သားးမ်ျိုး�ယူာ၍ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် 

ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ် မျိုးှတွရေးသားး ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�က္ခား� ရေးစားးလုံ�င်ါးစွားး ရေးပ်�ရေးလုံ�း်ရိမျိုးည််။

၁၆.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားသားးမ်ျိုး�ယူာရိန ်စီားစားဥ််းရိးတွင်ွါးနှှငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး ပွ်ငါး််လုံင်ါး�

�မျိုးင်ါးသားးမုျိုးရှှိး၍ အမျိုး�း��ပ်ည််သူား ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးခွွငါး််ရှှိးရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ ထုံးးခွး�က်္ခာနစ်ားနးနှး�င်ါး

သူားတွး�င်ါး�အး� ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွ၍ အဆိုငါး််တွး�င်ါး�တွင်ွါး သားငါး််ရေးလုံ�း်စွားး ကြိုးက္ခား�တွင်ါးအသားးရေးပ်�က္ခား ရေးဆွို�ရေးနှ�ွ

ည်ုးနှှ�းင်ါး�ရိမျိုးည််။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါးမုျိုးမျိုး�း�တွင်ွါး

 ရိည််ရွိယ်ာရိင်ါး� အမျိုး�း��ပ်ည််သူားအက္ခာ� း��စီား�ပွ်း��ပ်ည်််မီျိုးရေးစားရိနအ်တွက်ွ္ခာ အ�ခွး�ရေးရွိ�ခွ�ယ်ာရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ

နှး�င်ါးရေးသားး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� ရှှိင်ါး��ပ်ရိမျိုးည််�ဖူစ်ားက္ခား အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�အး� ထုံးးခွး�က်္ခာ

ရေးနှှးငါး််ယှာက်္ခာမုျိုးအနည််�ဆံို�� �ဖူစ်ားရေးစားမျိုးည််် မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေးဆွို�ရေးနှ�ွရိမျိုးည််။ သားးမ်ျိုး�ယူာရိန ်

အဆိုး��ပ်�ထုံးး�သားည်််ရေးနရိးမျိုး�း�တွင်ွါး ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုးအရိ၊ က္ခား��ကွ္ခာယ်ာယံာ��က္ခာည််မုျိုးအရိ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ သား�း



၄

39အ ခ န်းး� ၄  လလပု်းပုု်င်းခွင််းနှှင််း တာာဝန်းးဝတာတ ရားာ�များ�ာ� လဲ�ပြော�ပ်ာင်း��ခင်း�နှှင််း အ�ခာ�ပြော�ပ်ာင်း�လ�မုျားများ�ာ�

ဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးအရိ ရေးဒသားခံွမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အရေးရိ�ပ်းရေးသားး ရေးနရိးမျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�

သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူား ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�အတွက်ွ္ခာ အထူုံး�အရေးရိ�ပ်း

ရေးသားး ရေးနရိးမျိုး�း�ပ်းဝင်ါးပ်းက္ခာ အစားး��ရိအရေးန�ဖူငါး်် အထူုံး�သားတွးထုံးး� ခွ�ငါး််ခွ� းန၍် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၆.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် မျိုးှတွစွားး တွနဖ်ူး���ဖူတ်ွ၍ ရေးစားးလုံ�င်ါးစွားး 

ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�ရေးလုံ�း်ရိမျိုးည််။ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ဟို�ဆိုး�ရိးတွင်ွါး ရေးငါးရွေး�က္ခာ�၊ အ�ခွး�ရေးနရိးတွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

အစားး�ထုံးး��ရေးပ်��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ နှှစ်ားမျိုး� း��ရေးပ်းင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး�ပံ်�စံားမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးသားည််။

၁၆.၄။ နှး�င်ါးငံါး ရေးတွး်၏ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားအရေး�ခွအရေးနနှှငါး််အညီ် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားနအဖ့ူ�အစားည််�

မျိုး�း�တွင်ွါး လုံသူားး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား၊ ရိုး� ပ််ပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး၊ ရေးငါးရွေး�က္ခာ�နှှငါး်် အ�ခွး�စွားမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရိည််မျိုး�း�ရှှိးရိန ်

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၆.၅။ စီားမံျိုးက္ခားန�်အရေး�ပ်းင်ါး�အလုံ�ရေး�က္ခားငါး်် သားးမ်ျိုး�ယူာထုံးး�ရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�က္ခား�

 မျိုးလုံး�အပ််ရေးတွးပ််းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် အစားး��ရိသားည်် မူျိုးလုံလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�အး� ဤအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား

မျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည််ရိယူာရိန ်ပ်ထုံးမျိုးဆံို�� အခွွငါး််အရေးရိ�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ထုံးး�သားး�  �ပ်နလ်ုံည််အပ််နှှင်ါး�ရိန ်စားဥ််း�

စားး�ရိးတွင်ွါး က္ခာနဦး� သားးမ်ျိုး�ဆိုည််�စားဥ််းက္ခာ ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ပ်မျိုးးဏာမျိုးည််မျိုးှ ရေးပ်�အပ််ခွ�်သားည််က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�

စားဥ််း�စားး�ရိမျိုးည််။

၁၆.၆။ ပ်းဝင်ါးသူားအက္ခာ� း��သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအး�လံုံ��သားည်် အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုး မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် ကြိုးက္ခား��စားး�သားငါး််�ပီ်� 

အထူုံး�သား�ဖူငါး်် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားအး� တွနဖ်ူး���ဖူတ်ွရိးတွင်ွါး ဓမျိုးမဒးဌားနက်္ခာ�က္ခာ� �က်္ခာမျိုးလုံး�က်္ခာ�� ဆံို���ဖူတ်ွ

�ခွင်ါး�၊ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားး၍ ဗဟိုး�ခွ��ပ််က္ခား�င်ါးမုျိုးမျိုးရှှိးရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းနှှငါး်် ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း��ဖူငါး်် 

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�၊ အယူာခံွဝင်ါးခွွငါး်် �ပ်��ခွင်ါး� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၆.၇။ အမျိုး�း��ပ်ည််သူားအက္ခာ� း��အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� သားးမ်ျိုး�ယူာ�ခွင်ါး�ရေး�က္ခားငါး််

 လုံက်္ခာရှှိးသံား��စွား�ရေးနသူားမျိုး�း�အး�  ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ဖူယ်ာရှှိးရိနလ်ုံး�အပ််ပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည််

 ထုံးး�သူားမျိုး�း�အး� ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိန ် စီားစားဥ််းရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� ထုံးးခွး�က်္ခာနစ်ားနးသူား အး�လံုံ��၏ အခွွငါး််အရေးရိ�

က္ခား� ရေးလုံ�စားး�၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာက္ခား ၎င်ါး�တွး�၏ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး��ဖူငါး်် 

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၆.၈။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေးဒသားခံွတွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရိပ််ရွိးမျိုး�း�အး� ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�

 သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�ပံ်�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� ရေး�က္ခားငါး်် ၎င်ါး�တွး�၏ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား ထုံး�တ်ွယူာသံား��စွား�ပ်း�င်ါး

ခွွငါး််မျိုး�း� ဆံို��ရှုံးရံုိုး��ခွင်ါး� �ဖူစ်ားရိပ််မျိုး�း�မျိုးတွး�င်ါးမီျိုး သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�နှှငါး်် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း

 အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ရေးဆွို� ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး၍ ၎င်ါး�တွး�အး� ဖူယ်ာရှှိး�ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိ�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိန်

 သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုး အနည််�ဆံို���ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးရိန ် ရိည််ရွိယ်ာ၍ အ�ခွး�ရေးရွိ�ခွ�ယ်ာရိနန်ည််�

လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�ရှှိးမျိုးရှှိး စားဥ််း�စားး�သံား��သားပ််ရိမျိုးည််။

၁၆.၉။ ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး��ခွင်ါး�၊ ဖူယ်ာရှှိး��ခွင်ါး�မျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး လုံပူ်�ဂ္ဂဂး�လ်ုံမျိုး�း� အး��မျိုး�်အးမ်ျိုးမျိုး�်�ဖူစ်ား�ခွင်ါး�

 သားး� မျိုးဟို�တ်ွ လ့ုံအခွွငါး််အရေးရိ� ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာခံွရိနှး�င်ါး�ခွင်ါး�မျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််။ ထုံးးခွး�က်္ခာ
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နစ်ားနးသူားမျိုး�း�မှျိုးး မျိုးးမျိုးးတွး��ဝဖူူလံုံ�ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ မျိုးးမျိုးးတွး��းသားး မျိုး�ဖူည်််ဆိုည််�နှး�င်ါးလုံှင်ါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

မှျိုးရေးန၍ အရိင်ါး��မျိုးစ်ားရိနှး�င်ါးမုျိုးအရေးပ််မူျိုးတွည််၍ လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာရေးသားး အစားး�ထုံးး��အးမ်ျိုးရိးမျိုး�း�ရေးပ်��ခွင်ါး�၊ 

ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးနရိးခွ�ထုံးး�ရေးပ်��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး� ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�် သားး� မျိုးဟို�တ်ွ သားစ်ားရေးတွး

အး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရေးပ်��ခွင်ါး� စားသား�ဖူငါး်် အရေး�ခွအရေးနအလုံး�က်္ခာ သားငါး််ရေးလုံ�း်စွားး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�ရိမျိုးည််။
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လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််�ခွင်ါး�

ဤအခွန�်တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််ရိး၌ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�

 မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး�ခွင်ါး�၊ တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�၊ အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််ရေးက္ခားက်္ခာခံွ�ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�

�ခွင်ါး�၊ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�နှှငါး်် နယ်ာနးမျိုးးတ်ွဆိုး�င်ါးရိး က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း� အရေး�က္ခားင်ါး� ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�

ပ်းသားည််။

၁၇။ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�
၁၇.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အစားး��ရိဌားနမျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာလုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�၊ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံ်

ထံုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားမျိုး�း� အသံား���ပ်�သားည််် အ�ခွး� ရေးဒသားခံွမျိုး�း�အစားရှှိးသူားတွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွး�င်ါးမျိုးး

မုျိုးတွး��တွက်္ခာရေးစားရိန၊် ရေးဒသားခံွ လ့ုံအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း� ရေးက္ခားင်ါး�စွားး လုံည််ပ်တ်ွရေးစား

ရိနအ်တွက်ွ္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�နှှငါး်် စား�ရေးပ်းင်ါး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�

က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးသားည််် စားနစ်ားမျိုး�း� (မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�၊ ကွ္ခာင်ါး�ရေး�မျိုးပံ်�နှှငါး်် လုံး�က်္ခာစားင်ါးထုံး�တ်ွရေးပ်��ခွင်ါး�

 စားနစ်ားမျိုး�း�) �ပ်ဌားန�်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ ထုံးး�စားနစ်ားမျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ ထုံးး�

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် တွးဝနမ်ျိုး�း�က္ခား� ရိရှှိးခံွစားး�သူားမျိုး�း�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

မျိုး�း�၏ အကွ္ခာက်္ခာတွည််ရေးနရိး၊ ဦး�ပ်း�င်ါးအမှျိုးတ်ွ စားသားည််တွး�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး၊ ထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�၍ ထုံး�တ်ွ�ပ်န်

ထုံးး�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၇.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရှှိးသားည််် လုံသူားး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား၊ ရေးငါးရွေး�က္ခာ�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�နှှငါး််အညီ်

 သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားမျိုး�း� ထုံးး�ရှှိးရိမျိုးည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံ်

ထံုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� အ�ခွး�တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�အး� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးရိန ်

လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုးအရိ သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�၍ အသံား���ပ်�ရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးယား

အသံား��ခွ�မုျိုး စီားမံျိုးက္ခားန�်ရေးရိ�ဆွို��ခွင်ါး�နှှငါး်် အ�ခွး� ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုးရှှိး

ရိနနှ်ှငါး်် အ�ခွး�ရေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာအရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ား မျိုး�း�နှှငါး်် လုံး�က်္ခာရေးလုံ�းညီ်ရေးထွုံးက္ခား�က်္ခာညီ်မုျိုးရှှိးရိန ်

နှး�င်ါးငံါးတွး�င်ါး�သားည်် တွည််ဆို�မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�ရေး�မျိုးယားအသံား��ခွ�မုျိုး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ

စားနစ်ားမျိုး�း� အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးသားည််် စား�စားည််�ထုံးး�ရေးသားး မူျိုးရေး�းင်ါးတွစ်ားရိပ််က္ခား� ဖူနတီ်ွ�နှး�င်ါးရိန ် ကြိုးက္ခား��စားး�ရိ

မျိုးည််။ စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး နယ်ာရေး�မျိုးတွစ်ားခွ�စီားတွင်ွါးရှှိးရေးသားး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အစားး��ရိဌားနမျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ၊ 

ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� အ�ခွး�တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� အဆိုး�ပ်း စား�စားည််�ထုံးး�ရေးသားး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးစားနစ်ားတွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး� ထုံးး�

သားငါး််သားည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� အ�ခွး�တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း� 

သားး� မျိုးဟို�တ်ွ တွရိး�မျိုးဝင်ါးအရေး�ခွခွ� ရေးနထုံးး�င်ါးသူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးရိန ် မျိုး�ဖူစ်ား

အ ခွ န်� ၅
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နှး�င်ါးသားည်််အရေး�ခွအရေးနမျိုး�း�တွင်ွါး ထုံးး�ရေးနရိးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အ�ခွး�အ�ပ်း�င်ါး ရေးလုံှးက်္ခာထုံးး�သူားမျိုး�း�အး� 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရေးပ်��ခွင်ါး� မျိုး�ပ်�ရိန၊် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုးတွင်ါးမျိုးးရိန ်သားတွးထုံးး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၁၇.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် မျိုးည််သားည်််အရေး�က္ခားင်ါး��ဖူငါး််မျိုးှ ခွွ��ခွး�မုျိုးမျိုးရှှိး�� မျိုးည််သူားမျိုးဆိုး� မျိုးးမျိုးးတွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးနှး�င်ါးရေးစားရိနနှ်ှငါး်် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� ရိယူာနှး�င်ါးရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�ရိမျိုးည််။

 သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး ရေး�မျိုးယားမှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ရံိုး� �မျိုး�း�က္ခာ�်သားး�  အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည်််

 အဖ့ူ�အစားည််�ဌားနမျိုး�း�တွင်ွါး အမျိုး� း��သားမီျိုး�မျိုး�း�၊ ဆိုင်ါး�ရိ�နှမ်ွျိုး�ပ်း�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာရေးသားး

 အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း� အလုံယ်ွာတွကူ္ခာရိယူာအသံား���ပ်�နှး�င်ါးရေးရိ�က္ခား� အရေးလုံ�ထုံးး�၍ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးဌားနမျိုး�း�

 သားး� မျိုးဟို�တ်ွ နယ်ာလှုံည်််ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေးဒသားခံွ

 ဥ်းပ်ရေးဒပ်ည်းရှှိင်ါးမျိုး�း�၊ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�စားးရေးရိ�မျိုး�း�၊ ရေး�မျိုးတွး�င်ါး�စားးရေးရိ�မျိုး�း�နှှငါး်် လုံမုူျိုးသားးပ်ါံ ရေးလုံလ်ုံးထုံးး�သူား

 က္ခာ�်သားး�  က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးသူား မျိုး�း�အး�ခွန ်အ်ပ််၍ လုံထူုံး�ထံုံး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� �ဖူန ််

ရေးဝရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၁၇.၄။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် အဖ့ူ�အစားည််�ဌားနမျိုး�း�သားည်် ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး

 ရေးငါးရွေး�က္ခာ�က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွနှှငါး်် �က္ခားခွ� းနတ်ွး�က္ခား� ရေးလုံှးခ်ွ�နှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�လုံယ်ွာကူ္ခာသားည်််

 လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�၊ ရေးဒသားအလုံး�က်္ခာ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် နည််�ပ်ည်းမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွအသံား���ပ်�သားငါး််

သားည််။ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာအဆိုငါး်် တွးက္ခာ�စွားးတွး�င်ါး�တွးနှး�င်ါးလုံှင်ါးနှှငါး်် အ�ခွး� ရေး�မျိုးရေးနရိး တွး�င်ါး�တွးမုျိုးယူာနစ်ားမျိုး�း�

ရှှိးလုံှင်ါး ရေးဒသားနှတရိ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ လံုံ�ရေးလုံးက်္ခာ�ပီ်� လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ �ဖူည််��ဖူည််�ခွ�င်ါး�အခွ� းန်

ယူာက္ခား ပ်း�မျိုးး�တွးက္ခာ�ရေးသားး တွး�င်ါး�တွးမုျိုးမျိုး�း� �ပ်�လုံ�ပ််နှး�င်ါးရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််ပ်းသားည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� အသံား��ခွ�နှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ ဌားနမျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ၊

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရိထုံးး�သူားမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် ဆိုက်္ခာစားပ််ရေးသားး ရေး�မျိုး�ပ်င်ါးအခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�

က္ခား� ပူ်�တွွ�မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�ထုံးး�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� အ�ပ်း�င်ါး�ဖူစ်ားရေးန�ခွင်ါး�၊ ထုံးပ််ရေးန�ခွင်ါး�မျိုး�း�က္ခား�

 ရေးဖူး်ထုံး�တ်ွနှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အညွှနှ�်တွပ််ရိးတွင်ွါး ရေး�မျိုးရေးနရိး သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာ

အလုံး�က်္ခာသားးမျိုးက္ခာ�� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�၏ အမျိုးည််က္ခား�လုံည််�တွွ�၍ အညွှနှ�်တွပ််ရိမျိုးည််။ လုံထူုံး�

အး�က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲစွားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုးှရေးဝရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းတွစ်ားရိပ််အ�ဖူစ်ား လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�

မျိုး�း�အး� အစားး��ရိဌားနမျိုး�း�နှှငါး်် ရေးဒသားနှတရိ အစားး��ရိအဖ့ူ�မျိုး�း�မှျိုး ၎င်ါး�တွး�၏ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း�ပ်း�မျိုးး�

ရေးက္ခားင်ါး�မွျိုးနရ်ေးရိ�အတွက်ွ္ခာ ရိယူာ�က္ခာည်််ရှုံးရုိုးအသံား��ခွ�နှး�င်ါးရိနလ်ုံည််� စီားစားဥ််းထုံးး�ရိမျိုးည််။ အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ

မျိုး�း�က္ခား� နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�နှှငါး််အညီ် မျိုးှရေးဝထုံး�တ်ွ�ပ်နက်္ခား ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး

ခွွ��ခွး�ထုံးး�ရေးသားး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�လုံည််� ပ်းဝင်ါးသားငါး််သားည််။

၁၇.၅။ က္ခား�ယ်ာရေးရိ�က္ခား�ယ်ာတွးအခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�မှျိုးလုံွ�၍ ရေး�မျိုးယားအခွွငါး််အရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ

မျိုး�း�အး� မျိုးည််သူားမျိုးဆိုး� လုံယ်ွာကူ္ခာစွားး ရိယူာနှး�င်ါးရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး စီားစားဥ််းထုံးး�ရှှိးရိမျိုးည််။ အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�

�ခွင်ါး�နှှငါး်် တွရိး�မျိုးဝင်ါး လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာ�ခွင်ါး�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ လုံထူုံး�က္ခာ စံား�စားမ်ျိုး�စားးစားစ်ားရေးဆို�မုျိုးမျိုး�း�

�ပ်�လုံ�ပ််လုံှင်ါး က္ခား�ယ်ာရေးရိ�က္ခား�ယ်ာတွး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ က္ခာန ်သ်ားတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခာ အတွး�အဆီို�မျိုး�ဖူစ်ား

ရေးစားရိပ်း။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အစားး��ရိမျိုးဟို�တ်ွရေးသားး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�

မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါးရိးတွင်ွါး အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးစားရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�၊ သားတ်ွမှျိုးတ်ွ
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43အ ခ န်းး� ၅ လုပု်းပုု်င်းခွင််း စီီမံံအပု်းခု�ပ်းခြခင်း�

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�၊ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးခွနှှငါး်် က္ခာင်ါး�လုံတ်ွွခွွငါး််မျိုး�း�၊ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုး ရိယူာလုံှင်ါး အရေး�က္ခားင်ါး��ပ်နရ်ိမျိုးည််် 

သားတ်ွမှျိုးတ်ွက္ခားလုံမျိုး�း�အး� က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ်ထုံး�တ်ွ�ပ်နထ်ုံးး�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၈။ တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�
၁၈.၁။ ရေးစား��ကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�လုံည််ပ်တ်ွရိန၊် ရေးခွ��ရေးငါးမွျိုး�း� အးမျိုးခံွခွး�င်ါးမျိုးးရိန၊် ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးနှှငါး်် ရေး�မျိုးသားးမ်ျိုး��ခွင်ါး�

တွး� ရေး�က္ခားငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် လုံက်္ခာလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိနနှ်ှငါး်် အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််ရိန ် စားသားည််် ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�

အတွက်ွ္ခာ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� မျိုးှတွစွားး၊ အခွ� းနနှ်ှငါး််တွစ်ားရေး�ပ်�ညီ် တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိနအ်တွက်ွ္ခာ

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး စားနစ်ားမျိုး�း� တွည််ရေးထုံးးင်ါးအသံား���ပ်�ရိမျိုးည််။ ထုံးး�စားနစ်ား

မျိုး�း�သားည်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးနှှငါး်် ရေးရိရှှိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာ

မျိုး�ပ်တ်ွဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�ဆိုး�င်ါးရိး ဦး�တွည််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၈.၂။ တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�သားည်် သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး

 လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ ယာဥ််းရေးက္ခာ��မုျိုး၊ �းသားးရေးရိ�၊ က္ခား��ကွ္ခာယ်ာယံာ��က္ခာည််မုျိုးနှှငါး်် သား�ဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးဆိုး�င်ါးရိး

တွနဖ်ူး��မျိုး�း�က္ခာ�်သားး�  ရေးငါးနှွှငါး််တွး�င်ါး�တွး၍ မျိုးရိသားည်််တွနဖ်ူး��မျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရိန ်လုံး�ပ်းသားည််။

၁၈.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိးတွင်ွါး ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုး

ရှှိးရေးစားရိန ် မူျိုးဝးဒနှှငါး််ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရိမျိုးည််။ တွနဖ်ူး��မျိုး�း�အး� တွးက္ခာ�စွားး၊ ခွး�င်ါးလံုံ�စွားး ဆိုန�်စားစ်ား

ရိးတွင်ွါး အရေး�ခွခံွအ�ဖူစ်ား သံား��နှး�င်ါးရိနအ်တွက်ွ္ခာ အရေးရိးင်ါး�အဝယ်ာရေးစား��နှှ�န�်မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး� ဆိုက်္ခာစားပ််

အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�က္ခား� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး၊ စားးစားစ်ား၍ အမျိုး�း�ရိယူာနှး�င်ါးရိန ်ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ရိမျိုးည််။

၁၈.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် အ�ခွး�

 ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ တွနဖ်ူး���ဖူတ်ွမုျိုးဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အဆိုငါး်် စံားခွ� းနစံ်ားနှှ�န�်မျိုး�း�က္ခား� ရေးရိ�ဆွို�

 ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးစံ်ားခွ� းနစံ်ားနှှ�န�်မျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား စံားခွ� းနစံ်ားနှှ�န�်မျိုး�း�နှှငါး်် ညီ်ညွှတ်ွွရိမျိုးည််။ 

ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� ရေးလုံက်္ခာ�ငါး််ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားစံားနှှ�န�်မျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�

ရိမျိုးည််။

၁၈.၅။ အရေးက္ခားင်ါးထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�နှှငါး််အညီ်

 တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် ဆိုန�်စားစ်ားအက္ခာ��ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� လုံထူုံး�

ထံုံးထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာ အလုံက်္ခာ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုး

နှှငါး်် နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိးတွင်ွါးလုံည််�ရေးက္ခားင်ါး�၊

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး် အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း� စီားမံျိုးခွန ်ခ်ွဲခွွ�မုျိုးနှှငါး်် ရေးလုံ�း်ရေး�က္ခာ�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါးလုံည််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ က္ခာ�မျိုးါဏီာ

ရေးငါးစွားးရိင်ါး�နှှငါး်် ရေးငါးထွုံး�တ်ွရေးခွ��မုျိုးမျိုး�း�တွင်ွါး လုံည််�ရေးက္ခားင်ါး� အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုးရှှိးရေးစားရိန ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ

ရိမျိုးည််။

၁၉။ အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််�ခွင်ါး�
၁၉.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် က္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ရ်ေးသားး လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�၊ သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးဆိုး�င်ါးရိး
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 ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးနှး�င်ါးရိန ် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််၍

 ဝင်ါးရေးငါးရှွှိးရေးဖွူရိန ်အခွွငါး််အးဏားရှှိးပ်းသားည််။ ဤရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�တွင်ွါး ရိင်ါး�နှှ�ီ�မျိုး�ုပ််နှှမုံျိုးမျိုး�း�အး�

 အး�ရေးပ်��ခွင်ါး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ၎င်ါး�တွး� ရေး�က္ခားငါး််မျိုးလုံး�လုံး�အပ််သားည််် အက္ခာ� း��ဆိုက်္ခာမျိုး�း��ဖူစ်ားသားည််် ရေး�မျိုး

ရေးစား��က္ခာစားး��ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးနှှငါး်် အ�ခွး�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� လုံက်္ခာဝး�ကြိုးကီ္ခာ�အ�ပ််ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါး�ခွင်ါး�မျိုး�း� မျိုး

ရေးပ်် ရေးပ်းက်္ခာရေးစားရိန ် တွး��မျိုးစ်ားထုံးးန�်ခွ��ပ််�ခွင်ါး�တွး�  ပ်းဝင်ါးပ်းသားည််။ အခွွနအ်ခွမျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

 လုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးရိးင်ါး�ဝယ်ာမုျိုးမျိုး�း�အး� မှျိုးတ်ွပံ်�တွင်ါး�ခွင်ါး�၊ အရေးရိးင်ါး�အဝယ်ာ ရေးစား��နှှ�န�်အတွးအက္ခာ�အး� 

ရေး�က္ခာည်း�ခွင်ါး�က္ခာ�်သားး�  လုံမုူျိုးရေးရိ�၊ စီား�ပွ်း�ရေးရိ�နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါးရေးရိ�အရိ လုံး�လုံး�အပ််သားည််် 

အမူျိုးအက္ခာ�ငါး််မျိုး�း�က္ခား� အး�ရေးပ်�ရိပ်းမျိုးည််။

၁၉.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�အး�

 ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုးရိန ် မူျိုးဝးဒမျိုး�း�၊ ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရိမျိုးည််

။ ဗဟိုး�မှျိုးခွ��ပ််က္ခား�င်ါး�ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရေးသားး အစားး��ရိအဆိုငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးဒသားနှတရိ ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း� ရေးပ်��ခွင်ါး�

၊ အရေး�ခွခံွအရေးဆိုးက်္ခာအဦး�မျိုး�း� ရေးဆိုးက်္ခာလုံ�ပ််ရေးပ်��ခွင်ါး�တွး�အတွက်ွ္ခာ ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားး ရေးငါးရွေး�က္ခာ�

�ဖူည်််ဆိုည််�ရိန ်အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််�ခွင်ါး� မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� လုံး�အပ််သားလုံး�အသံား���ပ်�ရိမျိုးည််

။

၁၉.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အခွွနမ်ျိုး�း�က္ခား� ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားးနှှငါး်် ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးစွားး ရေးက္ခားက်္ခာခံွရိမျိုးည််။

 အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန၊ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၏ ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� စားနစ်ားတွက္ခာ� နည််�

လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�ပ်းဝင်ါးသားည််် သားင်ါးတွန�်မျိုး�း�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ အခွွနအ်ခွမျိုး�း�က္ခား� သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် တွနဖ်ူး��

အရေးပ််အရေး�ခွခံွ တွက်ွ္ခာခွ�က်္ခာရိမျိုးည််။ တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�နှှငါး်် အခွွနပ််မျိုးးဏာ တွက်ွ္ခာခွ�က်္ခာ�ခွင်ါး�တွး�

အရေးပ်် အက္ခာ��ဖူတ်ွဆိုန�်စားစ်ားခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� အမျိုး�း��ပ်ည််သူားထံုံး ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေးပ်�ရိမျိုးည််။ အခွွနထ်ုံးမ်ျိုး�

�ပ်ည််သူားမျိုး�း�အရေးန�ဖူငါး်် တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ တွက်ွ္ခာခွ�က်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အး� က္ခာန ်ခ်ွဲကွ္ခာက်္ခာအယူာခံွဝင်ါးနှး�င်ါးရိန်

 အစားး��ရိက္ခာ အခွွငါး််အရေးရိ�ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� 

သားမျိုးးသားမျိုးတ်ွက္ခာ�က္ခာ� �က်္ခာမျိုးလုံး�က်္ခာ�� အက္ခာ��ဖူတ်ွ�ခွင်ါး�အး� ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးစွားး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�

�ဖူငါး်် အခွွနစ်ားည််��က္ခာပ််ရေးက္ခားက်္ခာခံွရိးတွင်ွါး အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးမျိုး�း�မျိုးရှှိးရိန ်ထုံးးန�်ကွ္ခာပ််ရိမျိုးည််။

၂၀။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း�အး� ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုး�ခွင်ါး�
၂၀.၁။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း�အး� ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုး�ခွင်ါး�မှျိုးး ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််၊ အသံား���ပ်�ခွွငါး််ပံ်�စံား

မျိုး�း�အး� ဥ်းပ်ရေးဒအရိ က္ခာန ်သ်ားတ်ွ ထုံးးန�်ခွ��ပ််�ခွင်ါး� �ဖူစ်ားသားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�

မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွက္ခာ�ငါး််သံား��သားငါး််�ပီ်� နယ်ာရေး�မျိုးရေးဒသားတွစ်ားရိပ််တွင်ွါး ဟိုနခ်ွ�က်္ခာညီ်၍ ရေးရိရှှိည််

တွည််တံွစွ်ားးဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာရေးရိ� အပ်းအဝင်ါး ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာ၏ ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�နှှငါး််အညီ်

 ထုံးး�အစီားအစားဥ််းမျိုး�း� အး� အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိန ် ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််၊ �က္ခာပ််မျိုးတ်ွရိမျိုးည််။ ဤနည််�

အး��ဖူငါး်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� အသံား���ပ်�ရိ�ခွင်ါး� ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� 

သားဟိုဇားတွရှှိး၍ ရေးပ်းင်ါး�စားည််�နှး�င်ါးရေးသားး အသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရိမျိုးည််။



၅

45အ ခ န်းး� ၅ လုပု်းပုု်င်းခွင််း စီီမံံအပု်းခု�ပ်းခြခင်း�

၂၀.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် တွး�င်ါးပ်င်ါးရေးဆွို�ရေးနှ�ွ၍ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း��ဖူငါး်် ရေး�မျိုး

အသံား��ခွ�မုျိုး ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုး�ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး က္ခာ�း�/မျိုး သားးတွညီူ်မျိုးှရှှိးရေးသားး မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား�

 ရေးရိ�ဆွို�၍ ထုံး�တ်ွ�ပ်နရ်ေး�က္ခာည်းရိပ်းမျိုးည််။ သားငါး််ရေးလုံ�း်ပ်းက္ခာ တွရိး�ဝင်ါး အစီားအစားဥ််း ရေးရိ�ဆွို�က္ခာ�ငါး််သံား��

�ခွင်ါး�စားနစ်ားမျိုး�း�သားည်် ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားသံား�� တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ 

ရေး�မျိုးယား အသံား��ခွ�ပံ်� အစီားအစားဥ််းဆွို��ခွင်ါး�၊ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ�ခွင်ါး�နှှငါး်် ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာခွ�ပံ်�မျိုး�း�က္ခား� 

ရေးလုံလ်ုံး၍ ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�သားငါး််သားည််။

၂၀.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�နှှငါး်် ၎င်ါး�တွး�အး� အသံား��ခွ�ပံ်�တွး�

အ�က္ခား� အ�ပ်နအ်လှုံနခ်ွ� းတ်ွဆိုက်္ခာရေးနပံ်� နှှငါး်် က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်ရေးသားး သံား��စွား�ပံ်�မျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�

စားး�သားည််် နည််�လုံမ်ျိုး��ဖူငါး်် ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း�က္ခား� ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုး ရိပ်းမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်

အစားး��ရိသားည်် အစားး��ရိက္ခာဏ္ဍ၊ ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�နှှငါး်် ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာအက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�တွး�အး�

 သားဟိုဇားတွ �ဖူစ်ားရေးစားရိနနှ်ှငါး်် ဦး�စားး�ရေးပ်�အစီားအစားဥ််းမျိုး�း�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ၍ ရေးက္ခာ��လုံက်္ခာ

၊ စားး�က်္ခာပ်� း��ရေးရိ�၊ ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးနထုံးး�င်ါး�ခွင်ါး�၊ �မျိုးး��ပ်နှှငါး်် သား�းဝပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး စားသား�ဖူငါး်် မျိုးတွညီူ်

ရေးသားး အသံား���ပ်�ပံ်�မျိုး�း�၏ လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�ပံ်�ရေးဖူး်ရိပ်းမျိုးည််။ ထုံးပ််ရေးနရေးသားး

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�နှှငါး်် အလှုံည်််က္ခာ�လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� စားသား�ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် ပံ်�စံားအး�လံုံ��က္ခား�

လုံည််� ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�ပံ်�အစီားအစားဥ််းတွင်ွါး ထုံးည်််သွားင်ါး�ရေးရိ�ဆွို�ရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးအစီားအစားဥ််းမျိုး�း�

တွင်ွါး သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး ထုံးးခွး�က်္ခာနှး�င်ါးရေး�ခွ ရေးလုံလ်ုံးဆိုန�်စားစ်ားခွ�က်္ခာမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးရိန ် သားတ်ွမှျိုးတ်ွရိမျိုးည််။

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၊ �ပ်ည််နယ်ာ/တွး�င်ါး�နှှငါး်် ရေး�မျိုး�ပ်င်ါးအဆိုငါး်် ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးအစီားအစားဥ််းမျိုး�း�က္ခား� ခွ� းတ်ွဆိုက်္ခာ

ည်ုးနှှ�းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ ရိမျိုးည််။

၂၀.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း� အဆိုး��ပ်�ရိးတွင်ွါး၊ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးအစီားအ

စားဥ််း မူျိုး�က္ခာမ်ျိုး�မျိုး�း�အး� သံား��သားပ််ရိးတွင်ွါး �ပ်ည််သူားမျိုး�း� က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ �ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ် ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး��ဖူငါး်် 

ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် စားး�နပ််ရိးက္ခာားထုံး�တ်ွလုံ�ပ််သားည််် ရိပ််ရွိးမျိုး�း�စားသားည််် လုံမုူျိုးအစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�

၏ ဦး�စားး�ရေးပ်�မျိုး�း�နှှငါး်် အက္ခာ� း��စီား�ပွ်း�မျိုး�း�က္ခား� ထုံးင်ါးဟိုပ််နှး�င်ါးရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ လုံး�အပ််

ပ်းက္ခာ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းရေးရိ�ဆွို�စားဥ််းတွင်ွါး ရေးဒသားခံွအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�က္ခား� အကူ္ခာအညီ်ရေးပ်�ရိ

ပ်းမျိုးည််။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန၊အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း� သားည်် လုံထူုံး�ထံုံးမှျိုး တွင်ါး�ပ်၊ အဆိုး��ပ်�

ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ရေးနးက်္ခာဆံို��အစီားအစားဥ််းတွင်ွါး မျိုးည််သားး�  ထုံးည်််သွားင်ါး�ထုံးး�ရေး�က္ခားင်ါး� ရှှိင်ါး�လုံင်ါး�ထုံး�တ်ွ�ပ်န ်ရိ

မျိုးည််။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းရေးရိ�ဆွို� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး� အခွွငါး််အးဏားမျိုး�း�အး�၊ အထူုံး�သား�ဖူငါး််

 အသံား���ပ်�ပံ်�မျိုး�း�အး� ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�စီားမံျိုးသားည်််အခွးတွင်ွါး အလုံွ�သံား��စားး�မျိုးလုံ�ပ််ရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

က္ခာ အက္ခားအကွ္ခာယ်ာမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ၍ အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုးအး� တွး�ဆီို�ရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

 အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သားည််် ဌားန၊ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးအစီားအစားဥ််းအလုံး�က်္ခာ 

လုံး�က်္ခာနးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးအး� ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််ရေးလုံလ်ုံး၍ ရိလုံဒ်မျိုး�း�က္ခား� အစီားရိင်ါးခံွတွင်ါး�ပ်ရိမျိုးည််။

၂၀.၅။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုး အစီားအစားဥ််းမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွရိးတွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� စားး�က်္ခာ

ပ်� း��ရေးဂ္ဂဟို နည််�စားနစ်ားမျိုး�း�၊ ရေးရိရှှိည််တွည််တံွသ်ားည််် အဟို�န�်ဖူငါး်် တွး���မျိုးငုါး််�ခွင်ါး� စားသားည််တွး�အပ်းအဝင်ါး 

မျိုးတွညီူ်ရေးသားး နည််�လုံမ်ျိုး�စံား��ဖူငါး်် ရေးရိရှှိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွသံား��စွား�ရိန ်အး�ရေးပ်�သားငါး််ရေး�က္ခားင်ါး�၊ သား�းဝ
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ပ်တ်ွဝန�်က္ခာ�င်ါး ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးနှှငါး်် စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�တွး�ဆိုး�င်ါးရိး စားးနရ်ေးခွ်မုျိုးမျိုး�း�က္ခား�လုံည််� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာ

သားငါး််ရေး�က္ခားင်ါး� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�ရိပ်းမျိုးည််။ 

၂၁။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�အး� ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�
၂၁.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် �က်္ခာလုံး�က်္ခာမုျိုးမျိုးရှှိး�� အရိည််အခွ�င်ါး��ပ်ည်််မီျိုးရေးသားး တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ�နှှငါး််

 အ�ပ််ခွ��ပ််ရေးရိ� အဖ့ူ�မျိုး�း�မှျိုးတွဆိုငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�အး� အခွ� းနမီ်ျိုး၊ က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွ

နည််�နည််��ဖူငါး်် ထုံးးရေးရိးက်္ခာစွားးရေး�ဖူရှှိင်ါး�နှး�င်ါးရိန၊် အဆိုး�ပ်းအ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�အး� မျိုးတွညီူ်ရေးသားး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�

နည််�ပံ်�စံားမျိုး�း��ဖူငါး်် က္ခား�င်ါးတွယ်ွာနှး�င်ါးရိန၊် နစ်ားနးမုျိုးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ထုံးး ရေးရိးက်္ခာရေးသားးရေးပ်�ရေးလုံ�း်မုျိုးမျိုး�း� ရိရှှိး

ရေးစားရိနနှ်ှငါး်် အယူာခံွဝင်ါးပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ရှှိးရိန ်စီားစားဥ််းထုံးး�ရှှိးရေးပ်�ရိမျိုးည််။ နစ်ားနးမုျိုးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေးပ်�ရေးလုံ�း်၊

 က္ခာ�စားး�မုျိုးမျိုး�း�အး� ရေးစားးလုံ�င်ါးစွားး အရေးက္ခားင်ါး အထုံးည််ရေးဖူး်ရိမျိုးည််။ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိး ဌားန

၊ အဖ့ူ�အစားည််�တွင်ွါး��ဖူစ်ားရေးစား၊ �ပ်င်ါးပ်မှျိုးရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုး�ဖူငါး်် �ဖူစ်ားရေးစား �ဖူစ်ားလုံးနှး�င်ါးသားည််် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး

မျိုး�း�အး� ရေးရှှိးင်ါးရှှိး�နှး�င်ါးရိနသ်ားး� မျိုးဟို�တ်ွ က္ခာနဦး�အဆိုငါး််တွင်ွါးပ်င်ါး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�နှး�င်ါးရိန ်နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�အး�

 လုံတူွး�င်ါး�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးရိန ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုး စီားမံျိုးထုံးး�ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး�

�ခွင်ါး� ယာနှတရိး�မျိုး�း�က္ခား� အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး််အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး လုံတူွး�င်ါး�အတွက်ွ္ခာ လုံယ်ွာကူ္ခာ

အဆိုင်ါးရေး�ပ်ရေးသားး ရေးနရိး၊ �းသားးစားက္ခား�နှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း��ဖူငါး်် ရိယူာနှး�င်ါးရေးစားမျိုးည််။

၂၁.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး�အတွက်ွ္ခာ သီား�သားန ် ် တွရိး�ရံိုး� �

 သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အဖ့ူ�မျိုး�း� စားတွင်ါးတွည််ရေးထုံးးင်ါး လုံပ်ု်ရှှိး�ရေးစားရိနနှ်ှငါး်် တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�

တွင်ွါး နည််�ပ်ည်းပ်း�င်ါး�ဆိုး�င်ါးရိးက္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးအ�ကံ္ခာရေးပ်�မျိုး�း� ခွန ်အ်ပ််ထုံးး�ရိန ် စား

ဥ််း�စားး�နှး�င်ါးသားည််။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးအစီားအစားဥ််းမျိုး�း�အး� ထုံးးန�်ခွ��ပ််စီားမံျိုး�ခွင်ါး�၊ ရေး�မျိုးတွး�င်ါး�တွး�ခွင်ါး�နှှငါး်် 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� တွနဖ်ူး��သားတ်ွမှျိုးတ်ွ�ခွင်ါး�တွး�အတွက်ွ္ခာလုံည််� သီား�သားန ် ်အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� 

အထူုံး�တွရိး�ရံိုး� �မျိုး�း� ထုံးး�ရှှိးရိန ်နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်မှျိုး စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးသားည််။

၂၁.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အထူုံး�သား�ဖူငါး်် ရေးအးက်္ခာရေး�ခွရေး�မျိုး�ပ်င်ါးအဆိုငါး််တွင်ွါး မျိုးတွကွူ္ခာ��ပ်း�ရေးသားးအ�ခွး�

နည််��ဖူငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� ပံ်�စံားမျိုး�း�က္ခား� တွည််ရေးထုံးးင်ါး၊ အး�ရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ဓရေးလုံ်

ထံုံး��တွမ်ျိုး�အရိ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး� လုံအူမျိုး�း�လုံက်္ခာခံွထုံးး�ရေးသားး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� စားနစ်ား

မျိုး�း�ရှှိးပ်းက္ခာ ထုံးး�စားနစ်ားမျိုး�း�အး��ဖူငါး်် မျိုးှတွ၊ စားးတ်ွခွ�ရိ၍၊ လုံတူွး�င်ါး�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုးက္ခား၊ ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံို

မုျိုးမျိုးရှှိး�� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း� ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးပ်�နှး�င်ါးရိန ်စီားစားဥ််းရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�သားငါး််သားည််။

၂၁.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရေးသားး ဌားန၊ အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�အး� သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး 

က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးမုျိုးအလုံး�က်္ခာ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးစား�ခွင်ါး�၊ ဥ်းပ်မျိုးး ရေး�မျိုးတွး�င်ါး�တွးရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ တွးဝနရှ်ှိး

သူားမျိုး�း�မှျိုးရေးန၍ တွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာနယ်ာနးမျိုးးတ်ွ အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�အး� နှး�င်ါးငံါးအရေး�ခွအရေးနနှှငါး််

အညီ် ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးစား�ခွင်ါး� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး� း��က္ခား� အသံား���ပ်�ရိန ် စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးသားည််။ ဆံို���ဖူတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�

က္ခား� �က်္ခာမျိုးလုံး�က်္ခာ�� က္ခာ� း��ရေး�က္ခားင်ါး�ဆိုင်ါး�ခွင်ါးသံား��သားပ််က္ခား စားး�ဖူငါး််ရေးရိ�သားး� ရေး�က္ခာည်းရိမျိုးည််�ဖူစ်ား�ပီ်� 

တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အဖ့ူ�မျိုး�း�ထံုံး အယူာခံွဝင်ါးပ်း�င်ါးခွွငါး်် ရှှိးရိမျိုးည််။
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47အ ခ န်းး� ၅ လုပု်းပုု်င်းခွင််း စီီမံံအပု်းခု�ပ်းခြခင်း�

၂၁.၅။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�တွင်ွါး အဂ္ဂတွးလုံး�က်္ခာစားး�မုျိုး မျိုးရှှိးရေးစား

ရိန ်က္ခားကွ္ခာယ်ာတွး�ဆီို�ရိမျိုးည််။

၂၁.၆။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးရေး�ဖူရှှိင်ါး��ခွင်ါး� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး

 အက္ခားအကွ္ခာယ်ာနည််�ပ်း�ရေးသားး၊ လုံစ်ားလုံ�ူရှုံးရုိုးခံွထုံးး�ရိရေးသားး အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ဥ်းပ်ရေးဒ

အကူ္ခာအညီ်မျိုး�း�ရေးပ်�ရိန၊် လုံတူွး�င်ါး� ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုး မျိုးရှှိး�� တွရိး�စီားရိင်ါးမုျိုးစားနစ်ား မျိုး�း�အး� ရိယူာ

အသံား���ပ်�ခွွငါး််ရှှိးရိန ် ဂ္ဂရိုး� �ပ်�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ တွရိး�စီားရိင်ါးရေးရိ� အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�

အစားည််�မျိုး�း�သားည်် မျိုးးမျိုးးတွး� ဝနထ်ုံးမ်ျိုး�မျိုး�း� ထုံးး�ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း� ရေးပ်�ရိန ်လုံး�အပ််ရေးသားး အရိည််အခွ�င်ါး�

၊ က္ခာွမ်ျိုး�က္ခာ�င်ါးမုျိုးမျိုး�း�ရှှိးရေးစားရိန ်ရေးလုံက်္ခာ�ငါး််ပ်� း��ရေးထုံးးင်ါး ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၂၂။ နှး�င်ါးငံါးနယ်ာနးမျိုးးတ်ွ�ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း်ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�
၂၂.၁။ နှး�င်ါးငံါးနယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� �ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း်ရေးနရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�က္ခား� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရိးတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�သားည်် သားငါး််ရေးလုံ�း်ရေးသားး လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�

မျိုး�း�နှှငါး််အညီ် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�စံား�၏ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးမုျိုး�ဖူငါး်် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�၏

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာအး�လံုံ��သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာ

ရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း�

 ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်�ဖူစ်ားရေးစားရိန ်ဂ္ဂရိုး� �ပ်�

ရိပ်းမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး််စားပ််လုံ�ဥ််း�ရေးသားး နယ်ာစားပ််နယ်ာနးမျိုးးတ်ွ�ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း် က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�ရေးပ််ရေးပ်းက်္ခာ

သားည််် နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�တွင်ွါး သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိးအဖ့ူ�မျိုး�း�သားည်် မျိုးးမျိုးးတွး� နယ်ာနးမျိုးးတ်ွအတွင်ွါး� ရေးရိးက်္ခာရေးနသားည်််

 ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးနထုံးး�င်ါးသူားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�နှှငါး်် စားး�နပ််ရိးက္ခာား

ဖူူလံုံ�ရေးရိ�တွး�က္ခား� က္ခားကွ္ခာယ်ာနှး�င်ါးရိန ်ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိပ်းမျိုးည််။

၂၂.၂။ နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားနယ်ာနးမျိုးးတ်ွရေးပ််တွင်ွါး က္ခာ�ရေးရိးက်္ခာရေးနရေးသားး

 ရေးတွးင်ါးတွန�်မျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ စားး�က္ခာ�က်္ခာရေး�မျိုးမျိုး�း�အး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ငါးး�ဖူမ်ျိုး�သားည်််နယ်ာရေး�မျိုးမျိုး�း�

အး� အမီှျိုး�ပ်�၍ ရိးသီားအလုံး�က်္ခာ ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�သွားး�လုံး လုံ�ပ််က္ခား�င်ါးရေးနရေးသားး ရေးမွျိုး��မျိုးူရေးရိ� လုံ�ပ််က္ခား�င်ါး

သူားမျိုး�း�နှှငါး်် အရေးသား�စားး�ငါးး�ဖူမ်ျိုး�သူားမျိုး�း�က္ခာ�်သားး� ရေးသားး လုံမူျိုး� း��၊ အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�၏ နယ်ာစားပ််�ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း် 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�က္ခား� နး�လုံည််မုျိုးရှှိးရေးစားရိန ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၂၂.၃။ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒ

မျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ်တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွူ

ညီ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး ဥ်းပ်ရေးဒစံားနှှ�န�်မျိုး�း�အး� သားဟိုဇားတွ�ဖူစ်ားရေးစားရိန ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ

သားငါး််သားည််။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားတွင်ွါး� အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးခံွရိသားည်််

 အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�နှှငါး်် ည်ုးနှှ�းင်ါး�တွး�င်ါးပ်င်ါး၍ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရိပ််ရွိး

အစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�၏ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးမုျိုး�ဖူငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�အး� �ဖူတ်ွရေးက္ခာ�း်ရေးနရေးသားး 



၅

48

အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� 

ခွ�မှျိုးတ်ွ၍ အး�ရေးက္ခားင်ါး�ရေးအးင်ါး ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ ရေးဒသားတွင်ွါး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�

နှှငါး်် ည်ုးနှှ�းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ အထူုံး�သား�ဖူငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�၏ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�

မျိုး�း�နှှငါး််၊ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း စားးပ်း�ဒ် ၄.၈ နှှငါး််အညီ်၊ ၎င်ါး�တွး�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�မျိုး�း�အး� က္ခားကွ္ခာယ်ာ

ရိန ်ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။
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အ ခွ န်�

ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးနှှငါး်် အရေးရိ�ရေးပ််က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�
အရေးပ်် တံွ� ဖြ�ပ်နရ်ေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�

ဤအခွန�်တွင်ွါး ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး၊ သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍

 ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�အရေး�က္ခားင်ါး� ရေးဖူး်�ပ်ထုံးး�

ပ်းသားည််။

၂၃။ ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး
၂၃.၁။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး၏ အက္ခာ� း��သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� တွး�ဆီို�ရိန်

နှှငါး်် တွ�န ်ခ်ွဲ�ပ်န ်ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိန ် ရိည််ရွိယ်ာခွ�က်္ခာ�ဖူငါး််လုံည််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး တွးဝနဝ်တွတ ရိး�

မျိုး�း�နှှငါး်် အညီ်လုံည််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး မူျိုးရေး�းင်ါးသားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာ

မျိုး�း�အရိ လုံည််�ရေးက္ခားင်ါး�၊ ရေးတွးင်ါးသူားလုံယ်ာသားမျိုးး�မျိုး�း�၊ အရေးသား�စားး� စားး� ရေးသားးက်္ခာက္ခာ�နထ်ုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူား

မျိုး�း�၊ ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာရေးသားး ၊ လုံစ်ားလုံ�ူရှုံးရုိုးခံွထုံးး�ရိရေးသားး ရေးဒသားခံွအစား�အဖ့ူ�မျိုး�း�အး� အရေးလုံ�ထုံးး�

လုံ�က်္ခာ အး�လံုံ��ရေးသားး လုံတူွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�၊ ရိပ််ရွိးအစား�အဖ့ူ� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ထုံးးခွး�က်္ခာသားက်္ခာရေးရိးက်္ခာခံွရိနှး�င်ါး

ရေးသားး �ပ်ည််သူားမျိုး�း�၏ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� ဥ်းပ်ရေးဒ၊ မူျိုးဝးဒ၊ 

မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးနှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ၊ အရေးလုံ�ထုံးး�၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၂၃.၂။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးရေး�က္ခားငါး်် ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးရိနှး�င်ါးသားည််် 

အမျိုး� း��သားမီျိုး�နှှငါး််အမျိုး� း��သားး�မျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး ရိပ််ရွိးတွစ်ားခွ�လံုံ��နှှငါး်် ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါးက္ခား ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�

ပ်းဝင်ါးရေးစား၍ မျိုးဟိုးဗ�ူဟိုးမျိုး�း�နှှငါး်် လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� �ပ်င်ါးဆိုင်ါး အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး် ရိမျိုးည််။

 အး��၊အးမ်ျိုး စွားန ်ခ်ွဲခွွးခွ�်ရိရေးသားး �ပ်ည််သူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ အစားး�ထုံးး�� ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး

မျိုး�း�နှှငါး်် အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး� မျိုး�း� ဖူနတီ်ွ�ရေးပ်�မုျိုးတွး�င်ါး�သားည်် အ�ခွး�ရေးသားးသူားမျိုး�း�၏

 အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�က္ခား� ထုံးးခွး�က်္ခာမုျိုး မျိုးရှှိးရေးစားရိပ်း။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် က္ခာွန�်နှး�င်ါးငံါးငါးယ်ာမျိုး�း�

နှှငါး်် အ�ခွး�ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ဆို�နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�အး� အထူုံး�ကူ္ခာညီ်ရေးထုံးးက်္ခာပ်ံ်မုျိုးရေးပ်�ရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးပ်းသားည််။

၂၃.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုး ရေးလုံ�းပ််း�သားက်္ခာသားးရေးစားရေးရိ�နှှငါး်် လုံး�က်္ခာရေးလုံ�းညီ်ရေးထွုံး

ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ��ခွင်ါး� ဆိုး�င်ါးရိး စီားမံျိုးက္ခားန�် မျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေးဆွို� ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်

�ခွင်ါး�မျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး ရေးတွးင်ါးသူားလုံယ်ာသားမျိုးး�မျိုး�း�၊ အရေးသား�စားး� စားး�ရေးသားးက်္ခာက္ခာ�န်

 ထုံး�တ်ွလုံ�ပ််သူားမျိုး�း�၊ ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူားမျိုး�း�နှှငါး်် လုံစ်ားလုံ�ူရှုံးရုိုးခံွထုံးး�ရိသူားမျိုး�း�အး� အထူုံး�အရေးလုံ�ရေးပ်�

လုံ�က်္ခာ လုံတူွစ်ားဦး�ခွ�င်ါး�၊ ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်နှှငါး်် �ပ်ည််သူားမျိုး�း�အး�လံုံ��က္ခား� ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း 

ည်ုးနှှ�းင်ါး�တွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုး မျိုး�း�နှှငါး််အညီ် ပ်းဝင်ါးခွွငါး််ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၆
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၂၄။ သား�းဝရေး��အ နှတရိးယ်ာမျိုး�း�
၂၄.၁။ သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာမျိုး�း� တွး�ဆီို�က္ခားကွ္ခာယ်ာရိး�ခွင်ါး�၊ ကြိုးက္ခား�တွင်ါး�ပ်င်ါးဆိုင်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် တံွ� ဖြ�ပ်န်

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာက္ခာယ်ာဆိုယ်ာ�ခွင်ါး�မျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိးတွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� ထုံးည်််သွားင်ါး�ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရိန ်သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�မျိုး�း�အး�လံုံ��

က္ခာ သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််။ ရေး�မျိုးအသံား��ခွ�မုျိုးအစီားအစားဥ််းမျိုး�း�အပ်းအဝင်ါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� စီားမံျိုးထုံးးန�်ခွ��ပ််

မုျိုး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� ခွ�မှျိုးတ်ွ၍ သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာမျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် ထုံးးခွး�က်္ခာနှး�င်ါးရေး�ခွအး� ရေးရှှိးင်ါးရှှိး� 

သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အနည််�ဆံို���ဖူစ်ားရေးအးင်ါး ရေးလုံှးခ်ွ�ရိမျိုးည််။

၂၄.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား

 ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားတွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား 

သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�နှှငါး်် 

အညီ်�ဖူစ်ားရိန ် သားတွး�ပ်�ရိမျိုးည််။ အဖ့ူ�မျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် ဒ�က္ခာာသားည််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးရိသူားမျိုး�း�

အး� အးမ်ျိုးရိးနှှငါး်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး �ပ်နလ်ုံည််�ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်��ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂအရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််

 သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာ တံွ� ဖြ�ပ်နမု်ျိုးအတွက်ွ္ခာ လုံသူားး�ခွ�င်ါး�စားးနးမုျိုး ပ်ဋိးည်းဥ််းစားးတွမ်ျိုး�နှှငါး်် အနးမ််ျိုးဆံို��

သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာမျိုး�း�တွး� နှှငါး််အညီ် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားအရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�က္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး� 

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။

၂၄.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာ က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးရိ�နှှငါး်် ကြိုးက္ခား�တွင်ါး�ပ်င်ါးဆိုင်ါးရေးရိ�

 စီားမံျိုးက္ခားန�်မျိုး�း�က္ခား� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခာဏ္ဍက္ခား� ထုံးည်််သွားင်ါး�က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရိမျိုးည််။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း

 ရေးဆွို�ရေးနှ�ွတွး�င်ါးပ်င်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််ညီ်ညွှတ်ွွရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း

တွစ်ားရိပ််�ဖူငါး်် သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာက္ခာ�ရေးရိးက်္ခာနှး�င်ါးသားည််် ရေးဒသားမျိုး�း�ရှှိး ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� ရေးက္ခားက်္ခာယူာရိမျိုးည််။ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� 

ရေးက္ခားက်္ခာယူာ�ခွင်ါး�စားနစ်ားအး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိး၌ မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား� သီား��ခွး�တွစ်ားရေးနရိးတွင်ွါး သားးမ်ျိုး�ဆိုည််�

ထုံးး��ခွင်ါး� အပ်းအဝင်ါး သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာဒဏ်ာ မျိုးခံွရိနှး�င်ါးသားည််် နည််�လုံမ်ျိုး� က္ခာ�ငါး််သံား��သားငါး််

သားည််။ သားး� မှျိုးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�က္ခာ မျိုးးမျိုးးတွး�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခား� အရေးထုံးးက်္ခာအထုံးး��ပ်နှး�င်ါးက္ခား

 ၎င်ါး�တွး�၏ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာနှှငါး်် အ�ခွး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရေးနရိးခွ�နှး�င်ါးမျိုးည်် �ဖူစ်ားသားည််။

 နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် သား�းဝရေး��အနှတရိးယ်ာ သားငါး််နှး�င်ါးရေးသားး �ပ်ည််သူားမျိုး�း� ယားယီာရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�

ခွး�လုံုံရိန ်ရေးနရိးမျိုး�း� ရှှိးရေးဖွူရေးဖူး်ထုံး�တ်ွထုံးး�သားငါး််�ပီ်� ထုံးး�ရေးနရိးမျိုး�း�တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အးမျိုးခံွခွ�က်္ခာရေးပ်�

နှး�င်ါး ရိန ်စားည််�မျိုး�ဥ််း�မျိုး�း� သားတ်ွမှျိုးတ်ွထုံးး�ရိမျိုးည််။

၂၄.၄။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�မျိုး�း�သားည်် အရေးရိ�ရေးပ််အရေး�ခွအရေးနအး� တံွ� ဖြ�ပ်နရ်ေး�ဖူရှှိင်ါး�မုျိုးအဆိုငါး််

တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််က္ခားစားစမျိုး�း�အး� ထုံးည်််သွားင်ါး� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာသားငါး််သားည််။ ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးလုံးရိသူားမျိုး�း�အး�

 ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း� အစားး�ထုံးး�� �ဖူည်််ဆိုည််�

ရေးပ်�ရိးတွင်ွါး အ�ခွး�သူားမျိုး�း�၏ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း�က္ခား� ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိပ်း။

 ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးလုံးရိ သူားမျိုး�း�၏ ရိသားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၊ 



၆

အ ခွ န�် ၆   ရိးသီားဥ်းတွ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံ�မုျိုးနှှငါး်် အရေးရိ�ရေးပ််က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�အရေးပ်် တံွ� ဖြ�ပ်နရ်ေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�  51

ရေးလုံ�စားး� က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ထုံးးခွး�က်္ခာနစ်ားနးသူားမျိုး�း� အး�လံုံ��အး� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် အခွွငါး််မျိုးရှှိး�� 

အသံား���ပ်��ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� �ဖူန ်ရ်ေးဝရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၂၄.၅။  နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိနှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�မျိုး�း�သားည်် �ပ်နလ်ုံည််ထူုံးရေးထုံးးင်ါးသားည််် အဆိုငါး််တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််

က္ခားစားစအး� ထုံးည်််သွားင်ါး� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာသားငါး််သားည််။ ယားယီာရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွး ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိသူားမျိုး�း� မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒ

အရေးလုံ�းက်္ခာ၊ လံုံ��ခံွ�ရေး��က္ခာင်ါး�စွားး၊ ဂ္ဂ�ဏ်ာသားးက္ခာားရှှိးစွားး မျိုးးမျိုးးတွး�  ရေးနရိပ််သားး�  �ပ်နလ်ုံးနှး�င်ါးရိန ်အကူ္ခာအညီ်ရေးပ်�

ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရေးရိ� နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရိ မျိုးည််

။ ရေး�မျိုးကွ္ခာက်္ခာမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�၏ နယ်ာနးမျိုးးတ်ွမျိုး�း�က္ခား� �ပ်နလ်ုံည််ထူုံးရေးထုံးးင်ါးမျိုးည်််အခွး

တွင်ွါး ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာပ်း တွး�င်ါးပ်င်ါးရေးဆွို�ရေးနှ�ွ�ခွင်ါး� နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ပ်းဝင်ါးရေးစား�ခွင်ါး� အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး််

အညီ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။ ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�ရိသူားမျိုး�း� ရေးနရိပ််သားး�  မျိုး�ပ်နန်ှး�င်ါးသားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး ၎

င်ါး�တွး�အး� အ�ခွး�တွစ်ားရေးနရိး၌ အ�မျိုး�တွမ်ျိုး�အရေး�ခွရိန ်စီားစားဥ််းရေးပ်�ရိမျိုးည််။ ထုံးး�သားး�  အရေး�ခွခွ�ရေးပ်� ရိးတွင်ွါး 

ရေးရှိ�ရေး�ပ်းင်ါး�လုံးသူားမျိုး�း� အရေးန�ဖူငါး်် ရေးဒသားခံွမျိုး�း�၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�က္ခား� မျိုး

ထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�� ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်၊ သားစ်ားရေးတွးနှှငါး်် အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း� ခွး�င်ါးမျိုးး

စွားး အစားး�ထုံးး��ရိရှှိးရေးစားရိန ် ရေးဒသားခံွ ရိပ််ရွိးအသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�နှှငါး်် ည်ုးနှှ�းင်ါး�ရေးဆွို�ရေးနှ�ွ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိ

မျိုးည််။

၂၅။ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�
၂၅.၁။ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားအဖ့ူ�မျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� အရေး�က္ခားင်ါး��ပ်�

၍ ပ်ဋိးပ်က္ခာာ မျိုး�ဖူစ်ားရိန ်က္ခားကွ္ခာယ်ာ တွး�ဆီို�ရေးရိ� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး

အဖ့ူ�မျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား လုံသူားး�ခွ�င်ါး�စားးနးရေးထုံးးက်္ခာထုံးး�မုျိုး ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အညီ် ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််

�ပီ်� ဝင်ါးရေးရိးက်္ခာက္ခာ�ူ�ရေးက္ခာ�း်လုံ�ပ််က္ခား�င်ါး�ခွင်ါး� အရေး�ခွအရေးနအပ်းအဝင်ါး ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း� မျိုးတွး�င်ါးမီျိုး၊ �ဖူစ်ားရေးန

စားဥ််းနှှငါး်် �ဖူစ်ား�ပီ်�ရေးနးက်္ခာ က္ခားလုံမျိုး�း�အး�လံုံ��တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် က္ခားစားစရိပ််မျိုး�း�က္ခား� အရေး�ဖူရှှိးရိမျိုးည််။

၂၅.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ၏ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး�လံုံ��သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး််

 နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး လုံး�က်္ခာနးရိန ် တွးဝနမ်ျိုး�း�၊ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး ရေးဒသားတွင်ွါး�

နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား သားရေး�းတွညီူ်ခွ�က်္ခာမျိုး�း� ရေးအးက်္ခာရှှိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားး

 က္ခာတွးက္ခာဝတ်ွမျိုး�း�၊ ဒ�က္ခာာသားည််သားတ်ွမှျိုးတ်ွခွ�က်္ခာနှှငါး်် လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�နှှငါး်် ဒ�က္ခာာသားည််မျိုး�း�

နှှငါး်် ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးရိသူားမျိုး�း�အး� အးမ်ျိုးရိးနှှငါး်် ပ်း�င်ါးဆိုး�င်ါးမုျိုး �ပ်နလ်ုံည််�ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်��ခွင်ါး�ဆိုး�င်ါးရိး

 က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂအရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း� စားသားည််တွး� နှှငါး််အညီ် �ဖူစ်ားရိမျိုးည််။ ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း� �ဖူစ်ားရေးနစားဥ််းနှှငါး်် �ဖူစ်ား�ပီ်�

ရေးနးက်္ခာတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား လုံသူားး�

ခွ�င်ါး� စားးနးရေးထုံးးက်္ခာထုံးး�မုျိုး ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� လုံး�က်္ခာနးရိမျိုးည််။

၂၅.၃။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် �ပ်ဿနးမျိုး�း�မှျိုးရေးန၍ ပ်ဋိးပ်က္ခာာထံုံး ဦး�တွည််သွားး��ခွင်ါး� မျိုးရှှိးရေးစားရိန ်သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�မျိုး�း�

ည်် ထုံးး��ပ်ဿနးမျိုး�း�အး� �ငါးးမ်ျိုး�ခွ�မ်ျိုး�စွားး ရေး�ဖူရှှိင်ါး�သားငါး််သားည််။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် ပ်ဋိးပ်က္ခာာ�ဖူစ်ား

နှး�င်ါးရေးစားရေးသားး ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံို�ခွင်ါး�နှှငါး်် အ�ခွး�အရေး�က္ခားင်ါး�ရိင်ါး�မျိုး�း� ပ် ရေးပ်�းက်္ခာရေးစားရိန ် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး
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 မူျိုးဝးဒနှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း�က္ခား� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိမျိုးည််။ သားငါး််ရေးလုံ�း်သားည််် အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိ

သားည်် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး အ�ငါးင်ါး�ပွ်း�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� မျိုးှတွ၊ စားးတ်ွခွ�

ရိ၍ က္ခာ�း�/မျိုး သားးတွညီူ်မျိုးှရှှိးက္ခား လုံတူွး�င်ါး�လုံက်္ခာလှုံမ်ျိုး�မီျိုး၍ ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုးရှှိး�� လုံ�င်ါး�မျိုးနစွ်ားးရေး�ဖူ

ရှှိင်ါး�နှး�င်ါးသားည််် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�ခွး� ရေးဒသားဆိုး�င်ါးရိး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�ရှှိးပ်းက္ခာ အသံား���ပ်�

ရိန ်စားဥ််း�စားး�နှး�င်ါးသားည််။

၂၅.၄။ ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�ရေးပ်် ရေးပ်းက်္ခာလုံှင်ါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး်် အ�ခွး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ရှှိးသူားမျိုး�း�၏ အခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� ရေးလုံ�စားး� က္ခားကွ္ခာယ်ာရိန ် ကြိုးက္ခား��စားး�သားငါး််�ပီ်� ယာင်ါး�

အခွွငါး််အရေးရိ�က္ခား� အ�ခွး�သူားမျိုး�း�က္ခာ ပ်ယ်ာဖူ�က်္ခာ�ခွင်ါး�မျိုးရှှိးရေးစားရိန ် အးမျိုးခံွရေးပ်�ရိမျိုးည််။ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး

 �ပ်ည််တွင်ွါး�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား ဥ်းပ် ရေးဒမျိုး�း�နှှငါး််အညီ် နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိသားည်် မျိုးးမျိုးး၏ အ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး

နယ်ာရေး�မျိုးအတွင်ွါး� တွစ်ားဦး�၊ တွစ်ားဖ့ူ�က္ခာ အတွင်ါး�အ�က္ခာပ်် နှှငါး််/သားး� မျိုးဟို�တ်ွ အ�က္ခာမ်ျိုး�ဖူက်္ခာ၍ ရိယူာထုံးး�

ရေးသားး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� အသားးအမှျိုးတ်ွ မျိုး�ပ်�ရေးပ်�ရိပ်း။ 

ပ်ဋိးပ်က္ခာာမျိုး�း�ရေး�က္ခားငါး်် ဒ�က္ခာာသားည််�ဖူစ်ားရိသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ရေးနရိပ််အး��အးမ်ျိုး စွားန ်ခ်ွဲခွွးရိသူား မျိုး�း�အး� လံုံ��ခံွ�ရေး��

က္ခာင်ါး�ရေးသားး အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး �ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိးခွ�ထုံးး�ရေးပ်�၍ အးမ်ျိုးရှှိင်ါးရေးဒသားခံွ အသားး�က်္ခာအဝန�်မျိုး�း�

၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား�လုံည််� မျိုးထုံးးခွး�က်္ခာရေးအးင်ါး က္ခားကွ္ခာယ်ာရေးပ်�ရိမျိုးည််။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာ

ခံွရိမုျိုးမျိုး�း�အး� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါး၍ သားငါး််ရေးတွး်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး က္ခာ�စားး�မုျိုးမျိုး�း� တွစ်ားဆိုက်္ခာတွည််�

 ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရေးပ်�ရိမျိုးည််။ တွရိး�ဝင်ါးလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မှျိုးတ်ွရိးမျိုး�း�က္ခား� မျိုးပ်�က်္ခာစီား�၊ မျိုးခွး��ယူာရေးစား

ရိန ် ထုံးးန�်သားးမ်ျိုး�က္ခားကွ္ခာယ်ာထုံးး�၍ သားး� မှျိုးသားး ခွ� း��ရေးဖူးက်္ခာမုျိုးမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေးနးက်္ခာဆိုက်္ခာတွွ� လုံ�ပ််ငါးန�်

စားဥ််းမျိုး�း�တွင်ွါး သားက်္ခာရေးသားအရေးထုံးးက်္ခာအထုံးး� အ�ဖူစ်ားသံား��နှး�င်ါး၍ �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းက္ခာ �ပ်င်ါးဆိုင်ါးတွည်််မျိုးတ်ွ

အရေးရိ�ယူာမုျိုးမျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာနှး�င်ါးမျိုးည််�ဖူစ်ားသားည််။ ထုံးး�သားး� မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�မှျိုးတ်ွရိးမျိုး�း� မျိုးရှှိးရေးသားး ရေးဒသားမျိုး�း�

တွင်ွါး လုံက်္ခာရှှိးအသံား��ပံ်� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� နှှ�တ်ွ�ဖူငါး််သားမျိုးး�င်ါး�ရေး�က္ခားင်ါး� ရေး�ပ်း�ပ်�ခွင်ါး�နှှငါး်် သားက်္ခာရေးသားခံွ

ထွုံးက်္ခာဆိုး��ခွင်ါး�တွး�  အပ်းအဝင်ါး အတွတ်ွနှး�င်ါးဆံို�� အရေးက္ခားင်ါး�ဆံို��နည််�လုံမ်ျိုး��ဖူငါး်် က္ခာ�း�/မျိုး သားးတွညီူ်မျိုးှ

စွားး မှျိုးတ်ွတွမ်ျိုး�တွင်ါးရိမျိုးည််။ ဒ�က္ခာာသားည််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွး ထွုံးက်္ခာရေး�ပ်�ရိသူားမျိုး�း�၏ ခွး�င်ါးလံုံ�ရေးသားး၊ ရိ

သားငါး််ရိထုံးး�က်္ခာရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�က္ခား� အသားးအမှျိုးတ်ွ�ပ်�၊ ရေးလုံ�စားး�၊ က္ခားကွ္ခာယ်ာရိမျိုးည််။ ထုံးးခွး�က်္ခာနစ်ားနး 

သူားမျိုး�း�အး�လံုံ��ထံုံး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် ခွွငါး််�ပ်�ခွ�က်္ခာမျိုး�် အသံား���ပ်�မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း� �ဖူန ်ရ်ေးဝ

ရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၂၅.၅။ ပ်ဋိးပ်က္ခာာ�ဖူစ်ားပွ်း�လုံှင်ါး �ဖူစ်ားနှး�င်ါးသားည်််အခွ� းန၌် သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ပ်ဋိးပ်က္ခာာ�ပီ်�ဆံို��သွားး�လုံှင်ါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်နှှငါး််

 အ�ခွး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် က္ခာ�း�/မျိုး တွန�်တွညီူ်မျိုးှမုျိုးက္ခား� အး�ရေးပ်�၍ ရေးရိရှှိည််ခွး�င်ါးမျိုးးရေးသားး ရေး�ဖူ

ရှှိင်ါး�နည််�မျိုး�း��ဖူငါး်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် �ပ်ဿနးမျိုး�း�က္ခား� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရိမျိုးည််။ �ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိးခွ�ထုံးး�

ရိန ် သားငါး််ရေးလုံ�း်ပ်းက္ခာ က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂ ဒ�က္ခာာသားည််မျိုး�း�ဆိုး�င်ါးရိး မျိုးဟိုးမျိုးင်ါး�ကြိုးကီ္ခာ�ရံိုး� � (UNHCR)နှှငါး်် အ�ခွး�

 သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၏ အကူ္ခာအညီ်�ဖူငါး်် ဒ�က္ခာာသားည််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးသူားမျိုး�း� မျိုးးမျိုးး

တွး�၏ ရေးနရိပ််သားး�  နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား စံားနှှ�န�်မျိုး�း�နှှငါး််အညီ် မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ၊ ရေး��က္ခာင်ါး�လံုံ��ခံွ�စွားး နှှငါး်် 

ဂ္ဂ�ဏ်ာသားးက္ခာားရှှိးစွားး�ဖူငါး်် �ပ်နန်ှး�င်ါးရိန ် ကူ္ခာညီ်ရေးပ်�ရိမျိုးည််။ �ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိးခွ��ခွင်ါး�၊ �ပ်နလ်ုံည််ထူုံး ရေးထုံးးင်ါး

�ခွင်ါး�နှှငါး်် �ပ်နလ်ုံည််�ပ်��ပ်င်ါးတွည််ရေးဆိုးက်္ခာ�ခွင်ါး� အဆိုငါး််မျိုး�း�အး� ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုးရှှိး�� က္ခာ�း�/မျိုး 
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မျိုးတွညီူ်ရေးသားး လုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း� က္ခား� နး�လုံည််ရေးပ်�က္ခား က္ခာ�ယ်ာက္ခာ�ယ်ာ�ပ်န ်ခ်ွဲ�ပ်န ် ် ထုံး�တ်ွ�ပ်နအ်သားးရေးပ်�

၍ ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််�ပီ်� အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း� �ပ်နလ်ုံည််ရိရှှိးရိန ် ရေးတွးင်ါး�ဆိုး�လုံးမုျိုးမျိုး�း�က္ခား� လုံ�င်ါး�မျိုးန်

စွားး စားးစားစ်ားရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရေးပ်�သားငါး််သားည််။ ဌားရေးနတွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�နှှငါး်် ဓရေးလုံထံ်ုံး��တွမ်ျိုး�စားနစ်ားမျိုး�း�

 အသံား���ပ်�ရေးသားး အ�ခွး� တွး�င်ါး�ရိင်ါး�သားး�မျိုး�း�၏ ရေး�မျိုးယားလုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း� �ပ်နလ်ုံည််အပ််နှှင်ါး��ခွင်ါး� 

လုံ�ပ််ထံုံး��လုံ�ပ််နည််�မျိုး�း�တွင်ွါး ရိုးး� �ရိး သားတွင်ါး�အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာ အရိင်ါး�အ�မျိုးစ်ားမျိုး�း�အး� အသံား��ခွ�ရိန ်

ထုံးည်််သွားင်ါး�သားတ်ွမှျိုးတ်ွရေးပ်�ရိမျိုးည််။

၂၅.၆။ �ပ်နလ်ုံည််ရေးနရိးခွ�ထုံးး�ရိန ် မျိုး�ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းက္ခာ ဒ�က္ခာာသားည််မျိုး�း�နှှငါး်် ရေးနရိပ််စွားန ်ခ်ွဲခွွးတွးမ်ျိုး�ရေးရှှိးင်ါးရိသူားမျိုး�း�

အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�၊ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�မျိုး�း� အစားး�ထုံးး��

ခွ�ထုံးး�ရေးပ်�နှး�င်ါးရိန ် အးမ်ျိုးရှှိင်ါးရေးဒသားခံွမျိုး�း�နှှငါး်် အ�ခွး�သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�နှှငါး်် ရေးဆွို�ရေးနှ�ွည်ုးနှှ�းင်ါး�၍

 မျိုးည််သူား၏ အသားက်္ခာရေးမွျိုး�ဝမ်ျိုး�ရေးက္ခာ�းင်ါး�က္ခား�မျိုးှ မျိုးထုံးးခွး�က်္ခာရေးစား�� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာရိမျိုးည််။ �ဖူစ်ားနှး�င်ါးပ်းက္ခာ

 မျိုး�ဆိုး��မျိုးမျိုး�း�၊ မျိုးး�မျိုး�်မျိုး�း� က္ခာ�်သားး�  ထုံးးခွး�က်္ခာလုံယ်ွာသူားမျိုး�း�အတွက်ွ္ခာ ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွး 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�ရေးပ်�နှး�င်ါးရိန ်အထူုံး�လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််သားည််။

၂၅.၇။ သားငါး််ရေးတွး်သားည်််အရေး�ခွအရေးနတွင်ွါး ရှှိးနှှငါး််�ပီ်� ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် ပ်ဋိးပ်က္ခာာအတွင်ွါး� �ဖူစ်ားတွည််

လုံးရေးသားး ခွွ��ခွး�ဆိုက်္ခာဆံိုမုျိုးမျိုး�း�အး� က္ခား�င်ါးတွယ်ွာရေး�ဖူရှှိင်ါး�ရိန ်မူျိုးဝးဒမျိုး�း�နှှငါး်် ဥ်းပ်ရေးဒမျိုး�း� �ပ်င်ါးဆိုင်ါးရိ

မျိုးည််။ လုံး�အပ််ပ်းက္ခာ သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�သားည်် လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး စီားမံျိုး

ခွန ်ခ်ွဲခွွ�ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ လုံး�အပ််ရေးသားး ဝနရ်ေးဆိုးင်ါးမုျိုးမျိုး�း� �ပ်နလ်ုံည််ထူုံးရေးထုံးးင်ါးရေးပ်�အပ််ရိမျိုးည််။
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�မျိုးငုါး််တွင်ါးအး�ရေးပ်��ခွင်ါး�၊ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်�်
ခွင်ါး�၊ ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််�ခွင်ါး�နှှငါး်် အက္ခာ��ဖူတ်ွ�ခွင်ါး�

၂၆.၁။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�မှျိုးး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ က္ခာ�ငါး််သံား��နှး�င်ါးသားည််် လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� �ဖူစ်ားသားည််

နှှငါး််အညီ် ၎င်ါး�တွး�အး� အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်ရိန၊် ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််ရိနနှ်ှငါး်် အက္ခာ��ဖူတ်ွရိန ် တွးဝနမှ်ျိုးး 

နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိထံုံးတွင်ွါးသားး တွည််မီှျိုးရေးနပ်းသားည််။

၂၆.၂။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိအရေးန�ဖူငါး်် ရေးဒသားနှတရိအဆိုငါး််၊ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အဆိုငါး််နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားရေးဒသားတွင်ွါး�

 အဆိုငါး််မျိုး�း�တွင်ွါး သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူား �က်္ခာစံား�ပ်းဝင်ါးရေးသားး လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း� သားး� မျိုးဟို�တ်ွ မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�

 ဖ့ူ�စားည််�တွည််ရေးထုံးးင်ါး၍ သားး� မျိုးဟို�တ်ွ ရှှိး�ပီ်�သားး� လုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း၊ မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း�က္ခား� အသံား���ပ်�၍ ဤ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိန ် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားငါး််ပ်းသားည််။ ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််း၊ မူျိုး

ရေး�းင်ါးမျိုး�း��ဖူငါး်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးရိး နယ်ာရေး�မျိုးအလုံး�က်္ခာ အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််၊ 

အက္ခာ��ဖူတ်ွရိန၊် ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး တွး��တွက်္ခာလုံး

�ခွင်ါး�၏ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးရိလုံဒ်မျိုး�း�အး� ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််၊ အက္ခာ��ဖူတ်ွရိနနှ်ှငါး်် စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�

အတွက်ွ္ခာ လုံသူားး�တွး�င်ါး�၏ အစားးရေးရိစားးလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာစွားးရိပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွစ်ားဆိုငါး််ခွ�င်ါး� တွး��တွက်္ခာရေးဖူး်

ရေးဆိုးင်ါး�ခွင်ါး�နှှငါး်် ရေးရိရှှိည််စားဥ််းဆိုက်္ခာမျိုး�ပ်တ်ွ ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာမုျိုးတွး�အး� ရေးစားးငါး််�က္ခာည်််၊ အက္ခာ��ဖူတ်ွရိန ်

ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာ သားငါး််ပ်းသားည််။ ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းသားည်် အး�လံုံ��ပ်းဝင်ါးခွွငါး််ရှှိး၍ က္ခာ�း�/မျိုး မျိုးတွညီူ်

ရေးသားးလုံး�အပ််ခွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ထုံးည်််သွားင်ါး�စားဥ််း�စားး�က္ခား က္ခာ�နက်္ခာ�စားရိးတ်ွသားက်္ခာသားး�ပီ်� ရေးရိရှှိည််တွည််တံွ်

ရိန ်လုံး�အပ််ပ်းသားည််။ ဤလုံ�ပ််ငါးန�်စားဥ််းမျိုး�း�အး� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးရိးတွင်ွါး နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်သားည်် ရေးဒသားတွင်ွါး�

နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�ထံုံးမှျိုး နည််�ပ်ည်းပ်း�င်ါး� အကူ္ခာအညီ် ရေးတွးင်ါး�ခံွရိယူာနှး�င်ါးပ်းသားည််။

၂၆.၃။ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်အစားး��ရိမှျိုးရေးန၍ မျိုးးမျိုးး၏ ဆိုနှဒ�ဖူငါး်် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်

ရိန ် ကြိုးက္ခား��ပ်မ်ျိုး�မုျိုးမျိုး�း�က္ခား� ရေးတွးင်ါးပ်း�င်ါး�နှး�င်ါးငံါးမျိုး�း�အခွ�င်ါး�ခွ�င်ါး� ပူ်�ရေးပ်းင်ါး� ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုး (South-South 

Cooperation) အပ်းအဝင်ါး ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�မျိုးးတ်ွဖူက်္ခာအဖ့ူ�မျိုး�း�၊ က္ခာ�လုံသားမျိုးဂ္ဂဂ အထူုံး�အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး််

 နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�မှျိုးရေးန၍ ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�သားငါး််ပ်းသားည််။ ဤသားး� ပ်ံ်ပ်း��ရိးတွင်ွါး နည််�ပ်ည်းပ်း�င်ါး� 

ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာမုျိုး၊ ရေးငါးရွေး�က္ခာ�ပ်ံ်ပ်း��မုျိုး၊ အဖ့ူ�အစားည််�စွားမ်ျိုး�ရေးဆိုးင်ါးရိည်် တွး��တွက်္ခာရေးရိ�၊ အသားးပ်ည်း

နှှငါး်် အရေးတွအ့�ကံ္ခာ�မျိုး�း� ဖူလှုံယ်ာ�ခွင်ါး�၊ နှး�င်ါးငံါးရေးတွး်၏ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးဝးဒမျိုး�း� ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��ရေးရိ�နှှငါး်် 

နည််�ပ်ည်းလုံှ�ရေး�ပ်းင်ါး�မုျိုး စားသားည််တွး�  ပ်းဝင်ါးနှး�င်ါးပ်းသားည််။

၂၆.၄။ က္ခာမျိုးား ်စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�မုျိုး ရေးက္ခား်မျိုးတီွ (WFS) သားည်် သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသားည််် အရေးက္ခားင်ါးအထုံးည််ရေးဖူး်သူားမျိုး�း�

အး�လံုံ�� အရေးတွအ့�ကံ္ခာ�မျိုး�း� ဖူလှုံယ်ာရေးလုံလ်ုံးရိန၊် ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးမုျိုး 

တွး��တွက်္ခာမုျိုးအရေး�ခွအရေးန၊ ၎င်ါး�တွး�၏ ဆိုက်္ခာစားပ််မုျိုး၊ ထုံးးရေးရိးက်္ခာမုျိုးနှှငါး်် ရိလုံဒ်မျိုး�း�က္ခား� ရေးလုံလ်ုံးသံား��သားပ််
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ရိနအ်တွက်ွ္ခာ က္ခာမျိုးားလံုံ��ဆိုး�င်ါးရိး ညီ်လုံးခံွရိပ််ဝန�်�ဖူစ်ားပ်းသားည််။ ထုံးး� ရေး�က္ခားငါး်် က္ခာမျိုးားစ်ားး�နပ််ရိးက္ခာား

 ဖူူလံုံ�မုျိုး ရေးက္ခား်မျိုးတီွ၏ အတွင်ွါး�ရေးရိ�မျိုးး�အဖ့ူ� သားည်် အ�ကံ္ခာရေးပ်�အဖ့ူ�နှှငါး်် ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာက္ခား ဤ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�အး� ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါးမုျိုး တွး��တွက်္ခာမုျိုးအရေး�ခွအရေးန၊ ၎င်ါး�တွး�၏ သားက်္ခာရေးရိးက်္ခာမုျိုးနှှငါး််

 လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးတွး��တွက်္ခာရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ မျိုးည််သားး�  ပ်ံ်ပ်း��ရေးပ်�သားည်် ဆိုး�သားည််က္ခား� ရေးလုံလ်ုံး

အက္ခာ��ဖူတ်ွ၍ က္ခာမျိုးားစ်ားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�မုျိုး ရေးက္ခား်မျိုးတီွထံုံး တွင်ါး�ပ်အစီားရိင်ါးခံွရိပ်းသားည််။ ထုံးး�အစီားရိင်ါးခံွစားး

မျိုး�း�မှျိုးး တွစ်ားက္ခာမျိုးားလံုံ��က္ခား� လုံမ်ှျိုး��ခံွ�၍ ရေးဒသားတွင်ွါး�အရေးတွအ့�ကံ္ခာ�မျိုး�း�၊ အရေးက္ခားင်ါး�ဆံို�� လုံ�ပ််နည််�

လုံ�ပ််ဟိုနမ်ျိုး�း�နှှငါး်် သားင်ါးခွန�်စားးမျိုး�း� ပ်းဝင်ါးပ်းသားည််။

၂၆.၅။ အရိပ််ဖူက်္ခာအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ စီား�ပွ်း�ရေးရိ� က္ခာဏ္ဍအပ်းအဝင်ါး သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူားမျိုး�း�အး�လံုံ��

သားည်် မျိုးးမျိုးးတွး� နှး�င်ါးငံါး၏ ဦး�စားး�ရေးပ်� လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�နှှငါး်် အရေး�ခွအရေးနတွး�အရေးပ််မူျိုးတွည််၍ ပူ်�ရေးပ်းင်ါး�

ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာက္ခား ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�က္ခား� �မျိုးငုါး််တွင်ါးအး�ရေးပ်�၊ ရေးဖူး်ရေးဆိုးင်ါး �က္ခာရေးစားလုံး�ရေး�က္ခားင်ါး�

 တွး�က်္ခာတွနွ�်နှှ�း�ရေးဆိုး်လုံး�က်္ခာရိပ်းသားည််။ လုံ�ပ််နည််�လုံ�ပ််ဟိုနမ်ျိုး�း� ဖံ့ူဖြိုး�ဖူး��တွး��တွက်္ခာရေးစားရိန ် အလုံး�ငါးးှ

 ရေးဆိုးင်ါးရွိက်္ခာသားည််် အဖ့ူ�အစားည််�အး�လံုံ��အရေးန�ဖူငါး်် တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််

မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး အခွ�က်္ခာအလုံက်္ခာမျိုး�း�အး� မျိုးှရေးဝရေးပ်�ပ်းရိနလ်ုံည််� တွး�က်္ခာတွနွ�်နှှ�း�ရေးဆိုး်လုံး�က်္ခာရိပ်းသားည််။





   

အမျိုး� း��သားး� စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�ရေးရိ�အတွက်ွ္ခာ

ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း� 

လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွးဝနယူ်ာမုျိုးရှှိးစွားး

စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််�ခွင်ါး�

ဆိုး�င်ါးရိး မျိုးးမျိုးးဆိုနှဒအရေးလုံ�းက်္ခာ လုံး�က်္ခာနးနှး�င်ါးရေးသားးလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�
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ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�သားည်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခားအစားး��ရိအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�အကြားက္ခား� ည်ိးနှှ�းင်ါး�တွး�င်ါးပ်င်ါး၍ ပ်ထမျိုးဆံို��ရေးရိ�ဆွို�

�ပ်ဌားန�်ရေးသားး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််နှှငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးဆိုး�င်ါးရိး �ပ်ည်််စံား�သားည််် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား မူျိုးရေး�းင်ါးတွစ်ားရိပ််�ဖူစ်ားသားည််။ ဤ

လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�တွင်ွါး ရေး�မျိုးယား၊ ငါးး�လုံ�ပ််ငါးန�်နှှငါး်် သားစ်ားရေးတွးမျိုး�း�အး� အသံား���ပ်�ပံ်�၊ စီားမံျိုးက္ခား�င်ါးတွယ်ွာပံ်� တွးဝနယူ်ာမုျိုး

ရှှိးရေးသားး နည််�လုံမ်ျိုး�မျိုး�း�နှှငါး်် စားပ််လုံ�ဥ််း�၍ အရေး�ခွခံွမူျိုးမျိုး�း�နှှငါး်် နှး�င်ါးငံါးတွက္ခား စံားခွ� းနစံ်ားညွှနှ�်မျိုး�း�က္ခား� ရေးဖူး်�ပ်ထး�ပ်းသားည််

။ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုး စားနစ်ားမျိုး�း�၏ ပွ်ငါး််လုံင်ါး��မျိုးင်ါးသားးမုျိုး တွး���မျိုးငါး််ရေးစားရိန၊် အစားး��ရိအဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�၊ ပ်�ဂ္ဂဂလုံးက္ခာ

 လုံ�ပ််ငါးန�်မျိုး�း�၊ အရိပ််ဖူက်္ခာလုံမုူျိုး အဖ့ူ�အစားည််�မျိုး�း�နှှငါး်် အက္ခာ� း��သားက်္ခာဆိုး�င်ါးသူား �ပ်ည််သူားမျိုး�း� လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််

ရိးတွင်ွါး အရိည််အရေးသွား�မျိုး�း� တွး��တွက်္ခာလုံးရေးစားရိန ်ရိည််ရွိယ်ာ၍ လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး််မျိုး�း�အး� စီားမံျိုးထးန�်ခွ��ပ််သားည််် မူျိုးဝးဒ၊

 ဥ်းပ်ရေးဒနှှငါး်် အဖ့ူ�အစားည််�ဆိုး�င်ါးရိး မူျိုးရေး�းင်ါးမျိုး�း� တွး��တွက်္ခာရေးစားရေးရိ� အတွက်ွ္ခာ လုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း� �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�

ထး�ပ်းသားည််။ ဤလုံမ်ျိုး�ညွှနှခ်ွ�က်္ခာမျိုး�း�တွင်ွါး လုံ�ပ််ပ်း�င်ါးခွွငါး်် စီားမံျိုးအ�ပ််ခွ��ပ််မုျိုးအး� အမျိုး� း��သားး�စားး�နပ််ရိးက္ခာားဖူူလံုံ�

ရေးရိ� ရှု�ုရေးဒးငါး််မှျိုးသံား��သားပ််ထး�၍ စားး�နပ််ရိးက္ခာားလံုံ�ရေးလုံးက်္ခာစွားး ရိပ်း�င်ါးခွွငါး််အး� တွစ်ားဆိုငါး််ခွ�င်ါး�စီား �ဖူည်််ဆိုည််�ရေးပ်�ရေးရိ�၊
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