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မာတိကာ

နိဒါန်း ၁

၁။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများကို သရောတူပပဋ္ဌာန်းပခင်း ၃

 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ၏ သဝဘာသဘာေနှင့်

 ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အဝကြာင်းရင်းခံ  ၃

 ညီလာခံအစီအစဉ်တွင် အဝကြာင်းအရာတစ်ခုြို ထည့်သွင်းပခင်း ၃

 နှစ်ကြိမ်ဝဆွးဝနွးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၄

 တစ်ကြိမ်တည်းဝဆွးဝနွးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၅

 နိုင်ငံတြာအလုပ်သမားဝရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများြိုပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်း ၆

 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း ၇

 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြိုပယ်ဖျြ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း ၇

 ဘာသာစြားများ ၇

 ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အထူးြိစ္စရပ်များ ၇

 ဝပပာင်းလွယ်ပပင်လွယ်မှုပပုနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ ၈

 အနိမ့်ဆုံးစံချနိ်စံညွှန်းများြဲ့သို့ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ ၉

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု ၉

၂။ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံသို့ တင်သွင်းပခင်း ၁၁

 ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာတာေန်ေတ္တရားများ ၁၁

 အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့စာချွန်လွှာ  ၁၂

 ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၁၆

 အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု ၁၇

 ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆြ်သွယ်ပခင်းနှင့် ၎င်းတို့ထံမှလြ်ခံရရှိဝသာ ဝလ့လာတင်ပပချြ်များ ၁၇

 အြျဉ်းချုပ် ၁၇

 ရုံး၏ အဝထာြ်အပံ့ ၁၇

၃။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အတည်ပပုပခင်းနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လက်ခံလိုက်နာပခင်း ၁၉

 လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၁၉

 အတည်ပပုပခင်းများြို ဆြ်သွယ်သည့်ပုံစံ ၁၉

 အတည်ပပုထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်အတူ မပဖစ်မဝနထည့်သွင်းရမည့် သို့မဟုတ်

 တွဲဖြ်ပါေင်ရမည့် ဝကြပငာချြ် ၂၀

  အတည်ပပုပခင်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် သို့မဟုတ် တွဲဖြ်ပါေင်နိုင်သည့် ဝရွးချယ်နိုင်ဝသာ ဝကြပငာချြ်များ  ၂၁



II

 ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ အတိုင်းအတာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝရွးချယ်နိုင်သည့်ဝကြပငာချြ်များ ၂၂

 ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များအား အတည်ပပုပခင်းများ ၂၃

 ြန့်သတ်မှုများြိုလြ်မခံနိုင်ပခင်း ၂၄

 အတည်ပပုပခင်းများြိုမှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့်တာေန်ေတ္တရားများြိုလြ်ခံပခင်းများ ၂၄

 အာဏာစတင်သြ်ေင်ပခင်း ၂၄

 အတည်ပပုပခင်းမှ ဝပါ်ဝပါြ်လာသည့် တာေန်ေတ္တရားများ ၂၄

 ပပည်တွင်းဥပဝဒ၌ပဖည့်သွင်းပခင်း ၂၅

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု ၂၅

 ပမို့ဝတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းမဟုတ်သည့် နယ်ပယ်များ ၂၅

 အိုင်အယ်လ်အို (ILO) မှ နှုတ်ထွြ်ပခင်း၏ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှု ၂၆

 အတည်ပပုပခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ ၂၆

၄။ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများ ၂၇

 အစီရင်ခံရန်တာေန်ေတ္တရား ၂၇

 အစီရင်ခံသည့်စနစ် ၂၇

 အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့်အစီရင်ခံစာများ ၃၀

 ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများ ၃၂

 အစီရင်ခံရန်ပျြ်ြွြ်မှုအဝပါ်သတိဝပးအဝကြာင်းကြားပခင်း ၃၂

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု ၃၃

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏အဖွဲ့အစည်းများထံ အစီရင်ခံစာများြို ဆြ်သွယ်ပခင်း ၃၃

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝလ့လာစူးစမ်းပခင်းများ ၃၄

 အစီရင်ခံစာများဝတာင်းခံရန်ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၃၄

 အြျဉ်းချုပ် ၃၅

၅။ အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များနှင့်

 စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများ - အရထွရထွစစ်တမ်းများ ၃၇

 အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အစီရင်ခံရန် တာေန်ေတ္တရား ၃၇

 အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို အစီရင်ခံရန် တာေန်ေတ္တရား ၃၇

 ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံများ ၃၇

 အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ အစီရင်ခံစာများအတွြ် ဝရွးချယ်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ (အဝထွဝထွစစ်တမ်းများ) ၃၇

 အစီရင်ခံစာပုံစံများ ၃၈

 အစီရင်ခံစာများဝတာင်းခံရန် ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၃၈

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု ၃၉



III

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံစာများြို ဆြ်သွယ်ပခင်း ၃၉

 အြျဉ်းချုပ် ၃၉

၆။ ၁၉၉၈ ရြကပငာစာတမ်း၏ ရနာက်ဆက်တွဲအရရးယူရဆာင်ရွက်မှုအရပါ် အစီရင်ခံပခင်းများ ၄၁

၇။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များမှ သက်ဆင်းသည့်

 တာဝန်ဝတ္တရားများအား လိုက်နာရစာင့်ထိန်းမှုကိုကကီးြကပ်သည့် ပုံမှန်ယန္တရား ၄၂

 ပုံမှန်ကြီးကြပ်သည့် အဖွဲ့များ ၄၂

 (ြ) ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ ၄၂

 (ခ) စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် ြျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာညီလာခံဝြာ်မတီ  ၄၄

၈။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၄၇

 အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံစာများနှင့်

 သတင်းအချြ်အလြ်များအား ဆြ်သွယ်ပခင်း ၄၇

 ြိုယ်စားပပုအဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးပခင်း ၄၇

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများြို ဝပးပို့ပခင်း ၄၇

 ညီလာခံတွင်တြ်ဝရာြ်ပါေင်ပခင်း ၄၈

၉။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ပခင်း  ၄၉

 ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များ ၄၉

 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ အလွတ်သဝဘာထင်ပမင်ချြ် ၄၉

 ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့များ၏ ထင်ပမင်ချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ ၅၀

၁၀။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း ၅၁

 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် သဝဘာသဘာေ ၅၁

 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှု ၅၁

 အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း ၅၂

၁၁။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ရပ်စဲပခင်း ၅၃

 ရပ်စဲရန်အဝပခအဝနများ ၅၃

 အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု ၅၃

 ရပ်စဲပခင်းြို ဆြ်သွယ်ဝသာပုံစံ ၅၃

 ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၅၄

 ရပ်စဲပခင်း၏ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုများ ၅၄



IV

၁၂။ အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၅၅

 (ြ)  အတည်ပပုသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်အားပဖင့် 

  ြိုယ်စားပပုတင်ပပဝတာင်းဆိုပခင်းများ ၅၅

  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်များ ၅၅

  ြိုယ်စားပပုတင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်များြို စစ်ဝဆးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၅၅

 (ခ)  အတည်ပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအ ဝပါ် ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်နှင့်ပတ်သြ်၍ တိုင်ကြားပခင်းများ ၅၇

  အဓိြဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်များ ၅၇

  အပခားဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်များ ၅၇

  စုံစမ်းစစ်ဝဆးသည့်ဝြာ်မရှင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၅၈

 (ဂ) လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းမှုြို ချ ိုးဝဖာြ်မှုနှင့်ပတ်သြ်၍တိုင်ကြားပခင်းများ ၅၈

  (၁)  လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝြာ်မတီ ၅၈

  (၂)  လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်ရှာဝဖွပခင်းနှင့်

   ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရးဝြာ်မရှင် ၆၁

၁၃။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်၍

 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာရုံးမှရရှိနိုင်သည့်အရထာက်အပံ့များ ၆၂

 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဝရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဝထာြ်အပံ့ ၆၂

 အလွတ်သဝဘာအကြံဝပးသည့်ေန်ဝဆာင်မှုများ ၆၂

 တိုြ်ရိုြ်ဆြ်သွယ်မှုများ ၆၂

ရနာက်ဆက်တွဲများ ၆၄

 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၁။ နမူနာစာချုပ်စာတမ်းများ (အတည်ပပုပခင်း) ၆၄

 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၂။ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်း၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ

   ပုံမှန်အစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု ၆၅

 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၃။ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ

   ဝပးပို့ရမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင် ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများ ၆၇

 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၄။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်း၏

   အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ အရ တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်ြို အဆိုတင်သွင်းရန် နမူနာအီလြ်ထရွန်နစ်ပုံစံ ၆၉



1

နိဒါန်း
  ဤလြ်စွဲစာအုပ်သည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဝရးရာအဖွဲ့အတွင်း ဝဆာင်ရွြ်ဝနသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပခင်းနှင့် အဝြာင်အထညဝ်ဖာပ်ခင်းနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများြို ဝဖာ်ပပထားသည်။ လြ်ရှိတည်းပဖတ်ထုတ်ဝေမှုသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝရးရာရုံး၏ 

အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ ဝအာြ်တိုဘာ - နိုေင်ဘာ ၂၀၁၈ အစည်းအဝေးအထိ ဆုံးပဖတ်ချြ်ချခဲ့သည့် နိုင်ငံတြာအလုပ် 

သမားဝရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများြို ကြီးကြပ်သည့်စနစ်အား ပပင်ဆင်ထိန်းညှိချြ်များြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။1

  ပထမအဝနပဖင့် ဤလြ်စွဲစာအုပ်သည် တာေန်ရှိသည့် နိုင်ငံဝတာ်အုပ်ချုပ်ဝရးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအား ၎င်းတို့ 

အစိုးရများအတွင်း နိုင်ငံတြာအလုပ်သမားစံချနိ်စံညွှန်းနှင့်ပတ်သြ်သည့် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ 

စည်းမျဉ်းအရ တာေန်ေတ္တရားများြို တာေန်ယူဝဆာင်ရွြ်ရာ၌ အဝထာြ်အြူပဖစ်ရန် ဖန်တီးထားသည်။ ထိုသို့ဆိုရာ 

တွင် လိုြ်နာရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုြို သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းဝပးပခင်းပဖင့် 

ယင်းြန့်သတ်ချြ်များြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစသည်။ ဤစာအုပ်ြို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ဝဆာင်ရွြ်ရန်  

အဝရးပါသည့်ြဏ္ဍများရှိသည့် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများြ အသုံးပပုရန်အတွြ်လည်း ရည်ရွယ် 

သည်။

  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ လုပ်ငန်းဝဆာင်တာများတွင် ဤလြ်စွဲစာအုပ်၌ဝဖာ်ပပထားသည့် 

ရှုဝထာင့်ဝပါင်းစုံမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြို အစိုးရများနှင့်၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအဖွဲ့အစည်းများ၏ 

တာေန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား သတင်းအချြ်အလြ်များဝပးပခင်းနှင့် သင်တန်းဝပးပခင်းများပါေင်သည်။ ယင်းတို့ြို ဝဒသ 

အသီးသီးတွင် ဝဆာင်ရွြ်သည့် ညီလာခံများ၊ ဂျနီီဗာတွင်ရှိသည့် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ရုံးချုပ်၊ တူရင် (အီတလီ) တွင်ရှိ 

သည့် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာသင်တန်းစင်တာနှင့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၌ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဝနပဖင့် 

ပပုလုပ်သည့်အပပင်၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားစံချနိ်စံညွှန်းဌာန၏ အရာရှိများနှင့် စံချနိ်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ ပညာ 

ရပ် နယ်ပယ်ြျွမ်းြျင် ပညာရှင်များြဝဆာင်ရွြ်ခဲ့ဝသာ အကြံဝပးတာေန်များမှတစ်ဆင့်လည်း လုပ်ဝဆာင်ကြ 

ပါသည်။ ဤဝနရာ၌ ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းခဲ့ဝသာ ြိစ္စရပ်များထဲမှ မည်သည့်ပဖစ်ရပ်တွင်မဆို အစိုးရများနှင့် အဖွဲ့အစည်း 

များမှ ထပ်မံရှင်းလင်းချြ်များြုိ အလိုရှိပါြ ရုံးြြူညီပံ့ပိုးရန် အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ 

ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ သို့မဟုတ် ညီလာခံမှချမှတ်ခဲ့သည့် စာချုပ်စာတမ်းများြို အနြ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန် ရုံးတွင် လုပ်ပိုင် 

ခွင့်အာဏာမရှိသည်ြို2 နားလည်သဝဘာဝပါြ်၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးသည် ဤလြ်စွဲစာအုပ်ြို 

ထုတ်ဝေပပီး ထပ်မံလိုအပ်သည့် အဝထာြ်အပံ့နှင့် အကြံဉာဏ်များြိုလည်း ဝပးအပ်သည်။

  နိုင်ငံတြာအလုပ်သမားဝရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများေြ်ဘ်ဆိုြ် (www.ilo.org/normes) တွင် သြ်ဆိုင်ရာ 

စာရွြ်စာတမ်းများနှင့် ချတိ်ဆြ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်အများအပပားပါေင်သည်။ အထူးသပဖင့်ယင်းသည် 

NORMLEX ဝဒတာဝဘ့စ်ြို ပင်တိုင်ပပုစုပပီး အိုင်အယ်လ်အို (ILO) စံချနိ်စံညွှန်းများစနစ်၏ သတင်းအချြ်အလြ်များ 

(စံသတ်မှတ်ချြ်များ စာရင်း၊ အတည်ပပုပခင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်နှင့် အစီရင်ခံပခင်းတာေန်ေတ္တရားများ၊ 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ကြီးကြပ်ဝရးအဖွဲ့များ၏ မှတ်ချြ် များစသည်ပဖင့်) နှင့်တြွ အမျ ိုးသားအလုပ်သမားဥပဝဒ၏ 

သတင်းအချြ်အလြ်များြိုပါ အတူတြွ စုစည်းမှုရှိဝစသည်။

1 GB.334/INS/5 နှင့် GB.334/INS/PV. / တွင်ကြည့်ပါ။
2 ဤလြ်စွဲစာအုပ်၏ အခန်း ၈ တွင်ကြည့်ပါ။

www.ilo.org/normes
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၁။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများကို သရောတူပပဋ္ဌာန်းပခင်း

ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များ၏ သရောသောဝနှင့် ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ 

အရြကာင်းရင်းခံ 

 ၁။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် စာချုပ်စာတမ်းများပဖစ်ပပီး ယင်းတို့ြိုအတည်ပပုပခင်းပဖင့် တရားေင်ေတ္တရားများြိုပဖစ် 

ဝပါ်ဝစသည်။ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များသည် အတည်ပပုရန်မရှိဝသာ်လည်း မူေါဒ၊ ဥပဝဒပပုမှုနှင့် လြ်ဝတွ့ 

ြျင့်သုံးမှုတို့အား လမ်းညွှန်ချြ်ဝပးသည်။ စာချုပ်စာတမ်းနှစ်မျ ိုးလုံးြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား 

ညီလာခံမှ1 သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းလှေြ်ရှိပပီး ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ၌ ဝဖာ်ပပထားသည်မှာ -

   (၁) ညီလာခံသည် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ပါအဝကြာင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပတ်သြ်၍ အဆိုပပု 

ချြ်များြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းရန် ဆုံးပဖတ်ပပီးသည့်အခါ ယင်းအဆိုပပုချြ်များသည် 

(ြ) နိုင်ငံတြာပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် (ခ) ၎င်းတွင် ပါေင်ဝသာ အဝကြာင်းအရာ 

သို့မဟုတ် ယင်း၏ရှုဝထာင့်သည် ဤအချနိ်တွင် ပပဋ္ဌာန်းချြ်အပဖစ် သင့်ဝလျာ်မှု သို့မဟုတ် 

ဆီဝလျာ်မှုမရှိဟု ယူဆခဲ့လှေင် အဝပခအဝနများနှင့် ြိုြ်ညီဝသာ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်

တစ်ခုအပဖစ်လည်းဝြာင်း၊ မည်သို့ပုံဝဖာ်မည်ြို အဆုံးအပဖတ်ဝပးရန် ညီလာခံဝပါ်တွင် 

မူတည်မည်။

   (၂) မည်သည့်ြိစ္စရပ်တွင်မဆို ပပဋ္ဌာန်းချြ် သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်ြို သဝဘာတူ 

ပပဋ္ဌာန်းရန်အတွြ် ညီလာခံအဝနပဖင့် တြ်ဝရာြ်ဝသာြိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲသုံးပုံနှစ်ပုံ 

အများစုြို ဝနာြ်ဆုံးမဲဝပးသည့်အချနိ်တွင် လိုအပ်ဝပမည်။

ညီလာခံအစီအစဉ်တွင် အရြကာင်းအရာတစ်ခုကို ထည့်သွင်းပခင်း

 ၂။  ညီလာခံ၏ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ြို အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ  စီမံဝဆာင်ရွြ်သည်  (ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ ဥပဝဒ၊ 

အပိုဒ်ခွဲ ၁၄) ။ အထူးအဝရးဝပါ်ြိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် အပခားအထူးအဝပခအဝနများတွင် (ထိုြိစ္စရပ်တစ်ခုသည် 

ဥပမာ၊ ဝနာင်ဆြ်တွဲစာချုပ်မူကြမ်းတစ်ခုြို စဉ်းစားသုံးသပ်သည့်အခါ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် တစ်ကြိမ် 

တည်း ဝဆွးဝနွးပွဲအတွြ်ရည်ရွယ်၍ ညီလာခံသို့ဝမးခွန်းတစ်ခုလွှဲဝပးရန် ဆုံးပဖတ်နိုင်သည် (တည်ဆဲအမိန့် 

များ (SO))2 အပိုဒ်ခွဲ ၃၄ (၅) အရ)။  သို့မဟုတ်ပါြ နှစ်ကြိမ်ဝဆွးဝနွးပခင်းပဖစ်သွားမည် (ညီလာခံတွင် အချနိ် 

နှစ်ချနိ် ဝဆွးဝနွးပခင်း) (တည်ဆဲအမိန့်များ (SO) အပိုဒ်ခွဲ ၃၄ (၄))။ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ကြိုတင်ပပင်ဆင်မှုညီလာခံသို့ ဝမးခွန်းတစ်ခုလွှဲဝပးရန်လည်း ဆုံးပဖတ်နိုင်သည် (အဝပခခံဥပဝဒ၊ အပိုဒ်ခွဲ ၁၄ (၂)၊ 

တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၄  (၃) နှင့် ၃၆)။ ညီလာခံသည် ၎င်းအဝနပဖင့် တြ်ဝရာြ်ဝသာ ြိုယ်စားလှယ် 

များ၏ မဲဝပးမှုသုံးပုံနှစ်ပုံပဖင့် အဝကြာင်းအရာအား လာမည့်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းရန်လည်း 

ဆုံးပဖတ်နိုင်သည်။ (ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၊ အပိုဒ်ခွဲ ၁၆ (၃))

1 ရံဖန်ရံခါ၊ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များအပဖစ်၊ အဝစာပိုင်းညီလာခံများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် ဝရွးချယ်နိုင်သည့် ပပန်လည်ပပင်ဆင်ချြ်များ သို့မဟုတ် 
ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ်ချြ်များ

2 အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ သြ်ဆိုင်သည့်တည်ဆဲအမိန့်များဝပါင်းစပ်စုစည်းထားသည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား ညီလာခံ၏ တည်ဆဲအမိန့်များ။
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နှစ်ကကိမ်ရဆွးရနွးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

 ၃။ ဤသည်တို့သည် နှစ်ကကိမ်ရဆွးရနွးပခင်း3 တစ်ခုတွင်ပါေင်ဝသာအဆင့်များပဖစ်သည်။

  (ြ) ရုံးသည် နိုင်ငံအသီးသီး၏ ဥပဝဒနှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ြို စစ်တမ်း 

ဝမးခွန်းလွှာတစ်ခုနှင့်အတူတြွပပင်ဆင်သည်။ အစီရင်ခံစာနှင့်စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာသည် အစိုးရများ 

အား ၎င်းတို့၏ ဝပဖကြားချြ်များအပပီးမသတ်မီ၊ အများဆုံးြိုယ်စားပပုသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့် 

အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်ရန်ဝတာင်းဆိုပပီး၊ သြ်ဆိုင်သည့်ညီလာခံ 

အစည်းအဝေးမြျင်းပမီ အနည်းဆုံး ၁၈ လကြိုတင်၍ အစိုးရများထံဆြ်သွယ်မှုပပုသည် (တည်ဆဲ 

အမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၁))။

  (ခ) အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွြ် အစိုးရများ၏ ဝပဖကြားချြ်များသည် သြ်ဆိုင်ရာ 

အစည်းအဝေးပပုလုပ်မည့် အချနိ်ထြ် ၁၁ လမပပည့်မီ ရုံးသို့ဝရာြ်ရမည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ 

အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၂))။ ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံများနှင့် စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာများြုိ အမျ ိုးသားဘာသာစြားသို့ 

ဘာသာပပန်ဆိုဝပးရန် လိုအပ်သည့်နိုင်ငံများ၏ြိစ္စရပ်တွင် ဝပဖကြားချြ်များအတွြ် ကြိုတင် 

ပပင်ဆင် မှု ြာလြိ (၇) လခွင့်ပပုခဲ့သည်ြို၊ အြယ်၍သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရြပန်ကြားပါြ (၈) လ 

အထိ တိုးပမှင့်ခွင့်ရှိသည်။

  (ဂ) ရုံးသည်လြ်ခံရရှိသည့် ဝပဖကြားချြ်များြိုအဝပခခံ၍ ညီလာခံမှထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိြ 

ဝမးခွန်းများြို ညွှန်ပပသည့်ဝနာြ်ထပ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုြို ပပင်ဆင်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာြို 

အစိုးရများသို့ ပုံမှန်အားပဖင့် သြ်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးအချနိ်မတိုင်မီ ၄ လထြ် ဝနာြ်မြျဝစဘဲ 

ဆြ်သွယ်ရသည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၃))

  (ဃ) ဤအစီရင်ခံစာများြို ညီလာခံမှ - အများအားပဖင့်ဝြာ်မတီတွင် - ထည့်သွင်းစဉ်းစားပပီး၊ အြယ်၍ 

ညီလာခံြြိစ္စရပ်သည် ပပဋ္ဌာန်းချြ် သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်နှင့်ဆီဝလျာ်သည်ဟု ဆုံး 

ပဖတ်ခဲ့ဝသာ် အပပီးသတ်ဝြာြ်ချြ်များချမှတ်ပပီး ဝမးခွန်းြိုလာမည့် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်၌ 

ထည့်သွင်းမည်ြိုဆုံးပဖတ်မည် သို့မဟုတ် ဝနာြ်ပိုင်းြျင်းပမည့်အစီအစဉ်၌ ထည့်သွင်းရန်အုပ်ချုပ် 

ဝရးအဖွဲ့အား ဝတာင်းဆိုမည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၄)(ြ)၊(ခ))။

  (င) ဝပဖကြားချြ်များနှင့် ပထမအကြိမ်ညီလာခံ၏ ဝဆွးဝနွးချြ်နှစ်ရပ်လုံးြိုအဝပခခံ၍ ရုံးသည် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို မူကြမ်းပပုစုပပီး ယင်းတို့ြို အစိုးရများအား 

ညီလာခံအစည်းအဝေးပပီးစီးသည့် ၂ လအတွင်းတွင်ဆြ်သွယ်ရသည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ 

၃၉(၆))4။ 

  (စ) အစိုးရများသည်  အများဆုံးြိုယ်စားပပုသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

ထပ်မံ၍ ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်ပပီးဝနာြ် ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ်ချြ်များြို အကြံပပုရန်နှင့် မှတ်ချြ်များြို 

ဝပးရန် ၃ လ အချနိ်ရသည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၆))။

3 ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးအတွြ် ပုံမှန်အချနိ်ြန့်သတ်ချြ်သည်၊ ဝမးခွန်းတစ်ခုြို ပထမဆုံးဝဆွးဝနွးပွဲပပုလုပ်မည့်အခါ၌ ထည့်သွင်းထား 
ခဲ့ပါြ ြျင်းပမည့်အစည်းအဝေးမြျင်းပမီ ၁၈ လထြ်နည်းဝသာအချနိ်ြာလ သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်သည့်အစည်းအဝေး၂ ကြိမ်ြို တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် 
၁၁ လထြ်နည်း၍ပခားပပီးြျင်းပသည့်အခါ၌ ပခားနားမှုရှိနိုင်သည်။ (တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၅) နှင့် (၈))

4 အြယ်၍ အစည်းအဝေးြျင်းပချနိ် ၂ ကြိမ်အတွင်း ၁၁ လ ကြာပမင့်ပါြ၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ၎င်း၏အရာရှိများြ အချနိ်ဝလျာ့နည်းသည့်ြာလများြို 
ခွင့်ပပုနိုင်သည်။ (တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၈))။ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် အဆိုပပုသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် ၎င်းတို့၏ 
မှတ်ချြ်များအား အစိုးရများြိုဝတာင်းဆုိသည့်အတိုင်း ရုံးသည် ၎င်းတို့၏ ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်ဝစဝသာအဆိုပပုထားသည့် မည် 
သည့်သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များမဆိုနှင့် ၎င်းတို့ ပပုလုပ်ဝသာမှတ်ချြ်များြိုယူ၍ အစိုးရ၏ ပပန်ကြားချြ်များနှင့်အတူတြွ ြုသမဂ္ဂနှင့်အပခားအထူးပပု 
ဌာနများ အား ညီလာခံ မတိုင်မီ၌ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးသည်။ (တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉ bis)
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  (ဆ) အစိုးရ၏ ဝနာြ်ထပ်ဝပဖကြားမှုများြိုအဝပခခံ၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ် 

များြို ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ်ထားသည့်စာသားပါဝသာ ဝနာြ်ဆုံးအစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ြို ၎င်းတို့ 

ဝဆွး ဝနွးရမည့်ညီလာခံအစည်းအဝေးမတိုင်မီ အနည်းဆုံးသုံးလကြိုတင်၍ အစိုးရများထံသို့ ဆြ် 

သွယ်သည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉(၇))။

  (ဇ) ညီလာခံသည် ၎င်း၏ဒုတိယဝဆွးဝနွးပွဲြုိ ရုံးမှပပုစုထားဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ သို့မဟုတ် အကြံပပု 

တိုြ်တွန်းချြ်များမူကြမ်းြို အဝပခခံရန်နှင့် ယင်းတို့ြိုမည်သို့စဉ်းစားမည်ြို - အများအားပဖင့် 

ဝြာ်မတီတွင် ပထမဆုံးအဝနပဖင့် - ဆုံးပဖတ်သည်။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်း 

ချြ်၏ ဥပဝဒအပိုဒ်ငယ်တစ်ခုစီြို ညီလာခံတွင်ချပပပပီး သဝဘာတူအတည်ပပုပပီးဝနာြ် မူကြမ်း 

များြို မူကြမ်းပပုစု ဝရးဝြာ်မတီသို့ ဝနာြ်ဆုံးစာဝချာများပပင်ဆင်ရန် လွှဲအပ်သည5်။ မူကြမ်းပပုစု 

ဝရး ဝြာ်မတီြအတည်ပပုပပီးသည့် စာဝချာများပါသည့် စာချုပ်စာတမ်းများြို ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ 

ဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ နှင့်အညီ အပပီးသတ်သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းရန် ညီလာခံသို့ တင်ပပသည် (အထြ်ပါ 

စာပုဒ် ၁ နှင့် တည်ဆဲအမိန့် (SO) အပိုဒ်ခွဲ ၄၀ ြိုကြည့်ပါ)။  

  (ဈ) ညီလာခံအဝနပဖင့် ဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတွင်ပါေင်ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို ပယ်ချမည်ဆိုလှေင် 

ယင်းြိုအကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်တစ်ခုအပဖစ် ဝပပာင်းလဲရန် ဝြာ်မတီသို့ထပ်မံလွှဲ ဝပပာင်းဝပးနိုင်ပါ 

သည်။ (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၄၀(၆))

  (ည)  အြယ်၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်သည်သာမန်အများစု၏ မဲြိုရရှိဝသာ်လည်း ဝနာြ်ဆုံးမဲရရှိရန် လိုအပ်သည့် 

သုံးပုံနှစ်ပုံအများစုြို မရရှိပါြ ယင်းြိုအကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အဝနပဖင့် ပပန်လည်မူကြမ်းဝရးသား 

ရန် မူကြမ်းပပုစုသည့်ဝြာ်မတီသို့ လွှဲဝပပာင်းပခင်းြို ညီလာခံြဆုံးပဖတ်သည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ 

အပိုဒ်ခွဲ ၄၁)။ 

တစ်ကကိမ်တည်းရဆွးရနွးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

 ၄။  ဤသည်တို့သည် တစ်ကကိမ်တည်းရဆွးရနွးပခင်း6 တစ်ခုတွင်ပါေင်ဝသာအဆင့်များပဖစ်သည်။

  (ြ) ရုံးသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို ကြိုတင်ပပင်ဆင်မှုအတွြ် 

ရည်ရွယ်၍ သြ်ဆိုင်သည့်ညီလာခံအစည်းအဝေးမြျင်းပမီ အနည်းဆုံး ၁၈ လ ကြိုတင်၍ အစိုးရ 

များသို့ဆြ်သွယ်ရန် နိုင်ငံအသီးသီး၏ ဥပဝဒနှင့်လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုများြို စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာ 

တစ်ခုနှင့်အတူတြွ အြျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ြိုပပုစုသည်။7 အစိုးရများအား အများဆုံး 

ြိုယ်စားပပုသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်ဝစ 

သည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၈(၁)8။

  (ခ)  အစိုးရများ၏ ဝပဖကြားချြ်များသည် သြ်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမတိုင်ခင် ၁၁ လထြ်မနည်းဘဲ 

ရုံးြို ဝရာြ်ရမည်။ (တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၈(၁))

5 တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၆ တွင်ကြည့်ပါ။
6 ဝမးခွန်းတစ်ခုသည် ၂၆ လထြ်ဝလျာ့နည်း၍ ဝဆွးဝနွးပွဲြျင်းပမည့်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွင်ပါေင်ဝနသည့်အခါ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် အဆင့် 

အမျ ိုးမျ ိုးအတွြ် ပုံမှန်အချနိ်ြန့်သတ်ချြ်သည် ပခားနားမှုရှိနိုင်ပပီး၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အရာရှိများြ ဝလျာ့နည်းသွားသည့်ြာလများအ
တွြ်အစီအစဉ်တစ်ခုြိုသဝဘာတူခွင့်ပပုနိုင်သည် (တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၈(၃))

7 သို့မဟုတ် ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်တစ်ခု
8 တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် အဆိုပပုသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် ၎င်းတို့၏ မှတ်ချြ်များအား အစိုးရများြို ဝတာင်းဆိုသည့် 

အတိုင်း ရုံးသည် ၎င်းတို့၏ ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်ဝစဝသာအဆိုပပုထားသည့် မည်သည့်သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းချြ်မဆိုနှင့် ၎င်းတို့ပပုလုပ် 
ဝသာမှတ်ချြ်များြိုယူ၍ အစိုးရ၏ ပပန်ကြားချြ်များနှင့်အတူတြွ ြုသမဂ္ဂနှင့် အပခားအထူးပပုဌာနများအား ညီလာခံမတိုင်မီ၌ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးသည်။ 
(တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၉ bis)
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  (ဂ) အစိုးရများ၏  ဝပဖကြားချြ်များအဝပါ်၌အဝပခခံ၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်း 

ချြ် များ၏ စာသားပါေင်သည့် ဝနာြ်ဆုံးအစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်9ြို အစိုးရများထံသို့ ညီလာခံ 

အစည်းအဝေးမြျင်းပမီ အနည်းဆုံးဝလးလ ကြိုတင်၍ဆြ်သွယ်သည် (တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ 

အပိုဒ်ခွဲ ၃၈(၂))။

  (ဃ) အြယ်၍ဝမးခွန်းသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပပင်ဆင်မှုညီလာခံတစ်ခု၌ စဉ်းစားခဲ့ပါြ၊ ရုံးအဝန 

ပဖင့်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်နှင့်အညီ အြျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုနှင့် စစ်တမ်းဝမးခွန်း 

လွှာြို အစိုးရများသို့ ဆြ်သွယ်သည် (အထြ်ပါ (ြ) နှင့် (ခ) ြိုကြည့်ပါ)၊ သို့မဟုတ် ပညာရပ်ဆိုင် 

ရာ ကြိုတင်ပပင်ဆင်မှုညီလာခံ၏ လုပ်ဝဆာင်မှုဝပါ်မူတည်၍ အပပီးသတ်အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ြို 

မူကြမ်းပပုစုသည် (အထြ်ပါ (ဂ) ြိုကြည့်ပါ - တည်ဆဲအမိန့် (SO)၊ ၃၈(၄))။

  (င) တစ်ကြိမ်တည်းဝဆွးဝနွးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဝအာြ်တွင် ဝဆာင်ရွြ်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် 

အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို အပပီးသတ်စဉ်းစားမှုနှင့် သဝဘာတူလြ်ခံမှုြို အထြ်ပါစာပုဒ် 

၃(ဇ) မှ (ည) အတိုင်းလိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်သည်။

နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများကိုပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်း

 ၅။ စံချနိ်စံညွှန်းများြို နည်းလမ်းဆိုင်ရာပပန်လည်သုံးသပ်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (SRM TWG) ြို စံချနိ် 

စံညွှန်းများသည်ခိုင်မာပပီး လုပ်ငန်းေန်းြျင်၏ အဆြ်မပပတ်ဝပပာင်းလဲဝနဝသာ ပုံစံများအဝပါ်၌ တုံ့ပပန်မှု 

ဝသချာဝစရန်၊ အလုပ်သမားများအား အြာအြွယ်ဝပးရန်နှင့် ဝရရှည်တည်တံ့ဝသာ စီးပွားဝရးလုပ်ငန်းများ 

၏ လိုအပ်ချြ်များြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဟူဝသာ ရည်ရွယ်ချြ1်0ပဖင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ နိုင်ငံတြာ အလုပ် 

သမားဝရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများြို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တည်ဝထာင်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ြနဦး 

အစီအစဉ်တွင် နိုင်ငံတြာအလုပ်သမားဝရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ ၂၃၅ ချြ်11ပဖင့် ဖွဲ့စည်းထား၍ ယင်းတို့အနြ် 

၆၈ ချြ်ြို ဝရဝကြာင်းအလုပ်သမားပပဋ္ဌာန်းချြ် (MLC ၂၀၀၆12)  နှင့် ဆြ်စပ်သည်များြို ဝဆာင်ရွြ်ရန် 

အထူးသုံးပွင့်ဆိုင်ဝြာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ဝပးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ သတ်မှတ်တာေန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ SRM 

TWG ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်သည် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အား အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များဝပးရန်အတွြ1်3 စံချနိ်စံညွှန်း 

များြို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန် ရည်ရွယ်ချြ်ပဖင့် -

  (ြ) စစ်ဝဆးသည့်စံချနိ်စံညွှန်းများ၏ အဆင့်အတန်း၊ ဝနာြ်ဆုံးဝပါ်စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ ပပန်လည်ပပင်ဆင် 

ရန်လိုအပ်သည့် စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ ဝခာတ်ဝနာြ်ြျဝနဝသာစံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် အပခားပဖစ်နိုင်သည့် 

အမျ ိုးအစားများ အပါအေင်၊ 

  (ခ)  လွှမ်းခခုံမှု၌ ြွာဟမှုလိုအပ်ချြ်များြို ဝဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ ပဖည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ဝသာ အသစ်စံချနိ် 

စံညွှန်းများအပါအေင်၊

  (ဂ) လြ်ဝတွ့ြျပပီးအချနိ်ြန့်သတ်ချြ်ရှိဝသာ ဝနာြ်ဆြ်တွဲလုပ်ဝဆာင်မှု၊ သင့်ဝလျာ်သလို၊ 

9 သို့မဟုတ် ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များ
10 SRM TWG: GB.325/LILS/3.၏ သတ်မှတ်တာေန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွင် ကြည့်ပါ။
11 သတိပပုပါ၊ SRM TWG ၏ ြနဦးအလုပ်အစီအစဉ်တွင်ပါေင်သည့် နည်းလမ်းအဝရအတွြ်သည် SRM TWG ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင် ၂၃၁ မှ ၂၃၅ သို့ 

ပပင်ဆင်ခဲ့သည်။
12 GB.326/LILS/3/2.
13 SRM TWG ၏သတ်မှတ်တာေန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ စာပုဒ် ၉ တွင်ကြည့်ပါ။
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ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း14

 ၆။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအတွြ် သီးပခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် တည်ဆဲအမိန့် 

များ၏ အပိုဒ်ခွဲများ ၄၃ - ၄၅ တွင် ပါေင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းတို့သည် အထြ်ပါ စာပုဒ် ၃ နှင့် ၄ တွင် 

ဝဖာ်ပပထားသည်များနှင့် အများစုသည်တူညီ၍ လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးရာတွင် တည်ဆဲအမိန့်များ၏ တူညီဝသာ 

အပိုဒ်ခွဲများြို ရည်ညွှန်းထားသည်။

ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကိုပယ်ြျက်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း

 ၇။ ညီလာခံသည် ယင်း၏ ၈၅ ကြိမ်ဝပမာြ်အစည်းအဝေး (ဇွန်၊ ၁၉၉၇) တွင် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ 

ဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ တွင် စာပုဒ် ၉ ြို ပဖည့်စွြ်ပပီး ညီလာခံ၏ တည်ဆဲအမိန့်များ တွင် (တည်ဆဲအမိန့်များ၏ 

အပိုဒ်ခွဲအသစ် ၁၁ နှင့် အပိုဒ်ခွဲအသစ် ၄၅ bis) ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ်ချြ်ြုိ သဝဘာတူလြ်ခံခဲ့သည်။ “အြယ်၍ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်သည် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချြ်ဝပျာြ်သွားပခင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချြ်များ  ရရှိဝအာင် 

အြျ ိုးမပပုနိုင်ဝတာ့ပါြ ပပဋ္ဌာန်းချြ်သည် ဝခတ်နှင့်မြိုြ်ညီဝတာ့ဟု ယူဆသည် (ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ 

အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ စာပုဒ် ၉)15။ ပယ်ဖျြ်ပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် လြ်ရှိသြ်ေင်ဝနသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်

သြ်ဆိုင်သည်။ ရုပ်သိမ်းပခင်းသည် သြ်ေင်မှုမရှိသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များနှင့် 

သြ်ဆိုင်သည်။ ပယ်ဖျြ်ပခင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းပခင်းသည် တူညီဝသာြျင့်ထုံးဆိုင်ရာအာမခံချြ်များ ဝအာြ်တွင် 

ရှိပပီး မဝပပလည်ဝသာ စံချနိ်စံညွှန်းြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားစံချနိ်စံညွှန်းများမှ ဖယ်ရှားပခင်းနှင့် 

တူညီသည့် ဥပဝဒဆိုင်ရာသြ်ဝရာြ်မှုရှိသည်။16

ောသာစကားများ

 ၈။ စစ်မှန်ဝသာပပင်သစ်နှင့် အဂဂလိပ်ဘာသာစာသားများပဖင့် ဝရးသားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ် 

တွန်းချြ်များြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းသည်17။ တရားေင်ဘာသာပပန်ဆိုမှုြို ရုံးမှ ပပုလုပ်နိုင်ပပီး သြ်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရများမှ ခိုင်လုံမှုရှိသည်ဟု လြ်ခံစဉ်းစားသည် (တည်ဆဲအမိန့်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၄၂)။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အထူးကိစ္စရပ်များ

 ၉။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရလည်း ရည်ညွှန်းထားသည်မှာ - 

   ၃။  မည်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ် သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်ြိုမဆို အဝထွဝထွအသုံးပပုမှု 

အတွြ် သတ်မှတ်ရာတွင် ညီလာခံသည် ထိုနိုင်ငံများ၏ ရာသီဥတုအဝပခအဝနများ၊ စြ်မှု 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ မပပည့်စုံဝသာဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မှု၊ သို့မဟုတ် စြ်မှုအဝပခအဝနများအား 

သိသိသာသာြွဲပပားဝစသည့် အပခားအထူးြိစ္စရပ်များြို၊ ထိုြ်သင့်ဝသာ ဝလးစားမှုပပု 

လျြ် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါြ၊ ထိုြဲ့သို့ဝသာနိုင်ငံများ၏ ြိစ္စရပ်များြို ပပည့်မီရန် 

ပပုပပင်ဝပပာင်းလဲမှုများြို အကြံပပုရမည်။ 

  ဤအဝကြာင်းပပချြ်အတွြ် အထြ်ပါ အပိုဒ်ခွဲ ၃ နှင့် ၄ နှင့်အညီ ရုံးမှပပင်ဆင်သည့် ဥပဝဒနှင့် ြျင့်ထုံးအစီ 

ရင်ခံစာများနှင့် စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာများသည် စံချနိ်စံညွှန်းစာချုပ်စာတမ်းများ၏ လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှု၌ အခြ် 

14 ဤလြ်စွဲစာအုပ်၏အပိုင်း (၉) တွင်လည်းကြည့်ပါ။
15 နည်းလမ်းများြို ပယ်ဖျြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပခင်းအတွြ် ညီလာခံအစီအစဉ်တွင် အချြ်တစ်ခုြိုထားရှိရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြိုတည်ဝထာင်ပခင်း၊ 

အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏တည်ဆဲအမိန့်များ၊ အခန်းငယ် ၅.၄ ြိုလည်းကြည့်ပါ။
16 ပယ်ဖျြ်ပခင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းပခင်းအတွြ် သီးသန့်နည်းလမ်းများအတွြ်အချြ်အလြ်များြို NORMLEX. တွင်ကြည့်ပါ။
17 နှင့်ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များ
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အခဲပဖစ်ဝစနိုင်သည်ဟု မှန်းဆဝသာ  နိုင်ငံဆိုင်ရာသီးပခားအချြ်အလြ်များြို ညွှန်ပပရန်နှင့် ြိုင်တွယ်ဝပဖ 

ရှင်းရန် နည်းလမ်းများြို အကြံပပုရန် အစိုးရများအား ဝတာင်းဆိုသည်။ ညီလာခံတြ်ဝရာြ်ဝနသည့် အလုပ် 

ရှင်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အစိုးရများ၏ ြိုယ်စားလှယ်များြလည်း စံချနိ်စံညွှန်းအသစ်များြို မူကြမ်း 

ပပုစုသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် ထူးပခားသည့်နိုင်ငံဝရး အဝပခအဝနများအား ဝထာြ်ပပနိုင်သည်။

ရပပာင်းလွယ်ပပင်လွယ်မှုပပုနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ

 ၁၀။ နိုင်ငံတြာအလုပ်သမားဝရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများအား ဝပပာင်းလွယ်ပပင်လွယ်မှုြို ဝသချာဝစရန် ညီလာခံြ 

နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုး ြိုအသုံးပပုကြသည်။ ဥပမာအားပဖင့် -

  (ြ) အမည်တပ်ထားသည့်နိုင်ငံများအတွြ် ပပုပပင်ထားဝသာစံချနိ်စံညွှန်းများြို ဥပဝဒအပိုဒ်ငယ်များ 

ချမှတ်ပခင်း18။ ယင်းတို့ြို ညီလာခံမှလတ်တဝလာအသုံးမပပုခဲ့ပါ။

  (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုအား သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပခင်းြုိ အကြံပပုတုိြ်တွန်းချြ်တစ်ခုနှင့်အတူ (သ့ုိမဟုတ် 

ဝနာင်ဝသာအခါ ထပ်မံပဖည့်စွြ်ချြ်ပဖင့်) မူများချမှတ်၍ အဝြာင်အထည်ဝဖာ်မှုအဝပါ်၌ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းဆိုင်ရာနှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာအဝသးစိတ်များြို လမ်းညွှန်မှုဝပးပခင်း။ 

  (ဂ) ြျယ်ပပန့်သည့် ဝေါဟာရများပဖင့် စံချနိ်စံညွှန်းများ၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချြ် - ဥပမာ၊ လူမှုဝရး 

ဆိုင်ရာ မူေါဒများ၏ ရည်ရွယ်ချြ်ြိုသတ်မှတ်ရာ၌ - ၎င်းြို နိုင်ငံအဝပခအဝနများနှင့် အဝလ့အထ 

များအတိုင်း ချမှတ်ဝစပပီး၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ပင်ဝဆွး 

ဝနွးမှုများြို အကြိမ်ကြိမ်ပပုလုပ်ပပီးမှသာ၊ လြ်ဝတွ့သြ်ေင်ဝစမည့် နည်းလမ်းများြိုအဆုံးအပဖတ် 

ဝပးရန်။ (ဥပဝဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စုဝပါင်းသဝဘာတူညီမှုများ စသည်ပဖင့်)

  (ဃ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အပိုင်း သို့မဟုတ် အပိုဒ်ခွဲများခွဲပခင်း၊  လိုြ်နာရန်အချ ို ့ြို အတည်ပပုသည့် အချနိ် 

၌သာ လြ်ခံရန်လိုအပ်ပခင်း၊ ဤအဝကြာင်းဝကြာင့် လူမှုဝရးဥပဝဒနှင့် အဝြာင်အထည်ဝဖာ်နိုင်စွမ်း 

တိုးတြ်လာဝအာင်ပပုနိုင်သည်နှင့်အမှေ လိုြ်နာရန်အချြ်များြို ဝနာင်တစ်ချနိ်တွင် တိုးချဲ့ရန် 

အခွင့်ရှိပခင်း19။

  (င) ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အပခားဝသာအပိုင်းများအပဖစ်ခွဲပခင်း၊ လြ်ခံသည့်အပိုင်းများဝပါ်၌ မူတည်၍ 

လိုြ်နာရန်အချြ်၏ အတိုင်းအတာ သို့မဟုတ် အဆင့်အတန်းသည် ြွဲပပားပခားနားနိုင်ပခင်း20။

  (စ) သတ်မှတ်ချြ်ထြ်ဝလျာ့သည့် စံချနိ်စံညွှန်းြို လြ်ခံရန်ခွင့်ပပုထားသည့် (တစ်ခါတစ်ရံယာယီ 

အားပဖင့်) နိုင်ငံများမှ ဥပဝဒအပိုဒ်ငယ်များ၊ ဥပမာ၊ အတည်ပပုပခင်းမတိုင်မီ အဝကြာင်းအရာနှင့် စပ် 

လျဉ်း၍ ဥပဝဒပပုမှုမှေမရှိပခင်း သို့မဟုတ် စီးပွားဝရး သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ဝရး သို့မဟုတ် ဝဆးဘြ် 

ဆိုင်ရာအဝဆာြ်အအုံများသည် ပပီးပပည့်စုံသည့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မှုမရှိသည့် အဝပခအဝနများ21၊ 

  (ဆ)  ချန်လှပ်ရန်ခွင့်ပပုထားသည့်ဥပဝဒအပိုဒ်ငယ်များ၊ ဥပမာ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်အြိုင်များ 

သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် လူဦးဝရြျဲဝသာ သို့မဟုတ် မဖွံ့ပဖိုးဝသးဝသာနယ်ဝပမများ၊22

  (ဇ) သတ်မှတ်ထားသည့်စီးပွားဝရးြဏ္ဍများတွင် အလုပ်ခန့်ထားခံရသူများနှင့်ပတ်သြ်၍ တာေန်များ 

ြို သီးပခားလြ်ခံသည့် ဥပဝဒအပိုဒ်ငယ်များ၊23

18 ဥပမာ - အပိုဒ်ခွဲ ၉ မှ ၁၃ ထိ၊ အလုပ်ချနိ်နာရီများ (စြ်ရုံ၊အလုပ်ရုံ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၁၉ (အမှတ် ၁) တွင် ကြည့်ပါ။
19 ဥပမာ - လူမှုဖူလုံဝရး (အနိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချြ်များ) ပပဋ္ဌာန်းချြ် အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ ၁၉၅၂ (အမှတ် ၁၀၂) တွင်ကြည့်ပါ။
20 ဥပမာ - အခဝကြးဝငွယူဝသာအလုပ်အြိုင်နှင့်အလုပ်သမားရှာဝဖွဝရးအြျ ိုးဝဆာင်လုပ်ငန်းများပပဋ္ဌာန်းချြ် အပိုဒ်ခွဲ ၂ (ပပန်လည်ပပင်ဆင်ခဲ့သည်)၊ ၁၉၄၉ 

(အမှတ် ၉၆) တွင်ကြည့်ပါ။
21 ဥပမာ - လုပ်ငန်းခွင်ေင်နိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးအသြ်ပပဋ္ဌာန်းချြ် ၁၉၇၃ (အမှတ် ၁၃၈) အပိုဒ်ခွဲ ၂ တွင်ကြည့်ပါ။
22 ဥပမာ - လုပ်ခလစာအားအြာအြွယ်ဝပးသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၄၉ (အမှတ် ၉၅) အပိုဒ်ခွဲ ၁၇ တွင်ကြည့်ပါ။
23 ဥပမာ - သီတင်းပတ်စဉ်တိုင်းအနားယူပခင်း (ြူးသန်းဝရာင်းေယ်ဝရးနှင့်ရုံးများ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၅၇ (အမှတ် ၁၀၆) အပိုဒ်ခွဲ ၃ တွင်ကြည့်ပါ။
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  (ဈ)  လတ်တဝလာအြျဆုံး ထုတ်ဝေသည့်မှီပငမ်းစာအုပ်ြို ညွှန်းပခင်းပဖင့် ဝဆးသိပ္ပံတိုးတြ်မှုများြို 

ရင်ဝဘာင်တန်းလိုြ်ရန် ပုံစံချထားဝသာ ဥပဝဒအပိုဒ်ငယ်များ၊ သို့မဟုတ် မျြ်ဝမှာြ်ဗဟုသုတရှိဝန 

ရန် အဝကြာင်းအရာတစ်ခုြို ပပန်လည်သုံးသပ်ဝနပခင်း၊24

  (ည) ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ ဝရွးချယ်ခွင့်ရှိသည့်ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်တစ်ခုြိုသဝဘာတူလြ်ခံပခင်း၊ ပိုမို

ဝပပာင်းလွယ်ပပင်လွယ်မှုပဖင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အတည်ပပုနိုင်ဝစပခင်းပဖစ်ဝစ သို့မဟုတ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏

တာေန်များြိုတိုးချဲ့ပခင်း၊25

  (ဋ) အဝစာပိုင်းပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပပင်ဆင်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ထဲမှ အပိုဒ်ငယ်များ၊ ပပန်လည် 

မပပင်ဆင်ရဝသးသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်အဝဟာင်းြို အတည်ပပုရန် လမ်းဖွင့်ထားလျြ် အပခားနှင့် ပိုမို 

ဝခတ်မှီဝသာ တာေန်ေတ္တရားများြို အပိုဒ်ငယ်များပဖင့် အစပျ ိုးပခင်း။26

အနိမ့်ဆုံးစံချနိ်စံညွှန်းများကဲ့သို့ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များ

 ၁၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ ထပ်မံရည်ညွှန်းထားသည်မှာ - 

   ၈။ မည်သည့်အဝကြာင်းြိစ္စနှင့်မှေ မည်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ် သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ် 

ြိုမဆို ညီလာခံမှ သဝဘာတူ လြ်ခံပခင်း၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖွဲ့ေင်မှေ မည်သည့် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြိုမဆို အတည်ပပုပခင်းတို့ြို၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ် သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ် 

တွင် ဝဖာ်ပပထားသည်ထြ် သြ်ဆိုင်ဝသာအလုပ်သမားများအတွြ် ပိုမိုအဆင်ဝပပဝသာ 

အဝပခအဝနများြို ဝသချာဝစသည့် မည်သည့်ဥပဝဒ၊ ချးီပမှင့်မှု၊ ထုံးတမ်းဓဝလ့ သို့မဟုတ် 

သဝဘာတူညီချြ်အဝပါ်ြိုမှေ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိသည်ဟု မယူဆရ။

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားအြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု

 ၁၂။ အထြ်ပါစာပိုဒ်များ ၃ နှင့် ၄ ဝအာြ်တွင် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းထားဝသာ တည်ဆဲအမိန့်များအပပင် သုံးပွင့်ဆိုင် 

တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု (နိုင်ငံတြာအလုပ်သမားဆိုင်ရာ စံချနိ်စံချနိ်စံညွှန်းများ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၇၆ (အမှတ် 

၁၄၄) ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၅(၁)(ြ) နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှု (အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝရးရာအဖွဲ့၏ 

လှုပ်ရှားမှုများ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၇၆ (အမှတ် ၁၅၂) ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၅(ြ) အရ အလုပ်ရှင်များ နှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

ြိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝဆွးဝနွးညှိနှိုင်းမှုများြို ညီလာခံ၏ အစီအစဉ်မှြိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သြ်သည့် 

စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာများအား အစိုးရြ ပပန်လည်ဝပဖကြားပခင်းနှင့် ဝဆွးဝနွးရန်အဆိုပပုထားဝသာ စာသားများ 

အဝပါ် အစိုးရမှတ်ချြ်များဝပးရန်အတွြ် ြျင်းပသင့်သည်။

24 ဥပမာ - ဝရဝကြာင်းအလုပ်သမားပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၂၀၀၆၊ ပပင်ဆင်ခဲ့သည်အရ (MLC, ၂၀၀၆) ၏ လမ်းညွှန်ချြ် B4.1.1. အပိုဒ်ခွဲ ၂ တွင်ကြည့်ပါ။
25 ဥပမာ - ၁၉၈၂ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ စိုြ်ခင်းများပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၅၈ နှင့် ၁၉၉၅ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားစစ်ဝဆးပခင်း 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၄၇ တွင်ကြည့်ပါ။
26 ဥပမာ - အလုပ်သမားများ၏ အြျ ိုးခံစားခွင့်ဝတာင်းခံဝလှောြ်ထားပခင်းများအား အြာအြွယ်ဝပးသည့် (အလုပ်ရှင်၏ လူမွဲစာရင်းခံပခင်း) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ 

၁၉၉၂ (အမှတ် ၁၇၃) တွင်ကြည့်ပါ။
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အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်းဆိုင်ရာ ပပက္ခဒိန် - ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို 

လက်ခံကျင့်သုံးပခင်း

(ဤသည်မှာနှစ်ကြိမ်ဝဆွးဝနွးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြိုဝဖာ်ပပထားပပီးတစ်ကြိမ်တည်းဝဆွးဝနွးပခင်းြိစ္စတွင်လွယ်ြူရှင်းလင်း

ဝစပါသည်)

ကာလ ILO ရဆာင်ရွက်မှု နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၏ ရဆာင်ရွက်မှု

နိုေင်ဘာ (နှစ်-၁) နှင့် မတ် 

(နှစ်-၂) 

ILO အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ြ ILO ညီလာခံ၏ အစီအစဉ် 

ြို နှစ်-၄ တွင် စဉ်းစား၍ ဆုံးပဖတ်သည်။ 

နိုေင်ဘာ - ဒီဇင်ဘာ 

(နှစ်-၂)

ILO သည် ဥပဝဒနှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှု 

အစီရင်ခံစာြို ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိသည့် နည်းလမ်း 

အသစ်တွင်ပါေင်သည့် အဝကြာင်းအရာအတွြ် 

စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာနှင့်အတူ ပဖန့်ဝေသည်။ 

ဝပဖကြားချြ်များအတွြ် အလုပ်ရှင်များ 

နှင့် အလုပ်သမားများအဖွဲ့အစည်းများ 

နှင့် တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးသည်။ (ညီလာခံ၏ 

တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၃၈ နှင့် ၃၉ နှင့် 

- နိုင်ငံဝတာ်ပါတီများအတွြ် – C.144)

၃၀ ဇွန်ဝနာြ်ဆုံးထား၍ 

(နှစ်-၃)

စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာအားဝပဖကြားချြ်များ 

ပပင်ဆင်ပပီး ILO သို့ ၃၀ ရြ်ဇွန် (နှစ်-၃) 

ဝနာြ်ဆုံးထား၍ပို့သည်။

ဇန်နေါရီ - ဝဖဝဖာ်ေါရီ 

(နှစ်-၄)

ILO သည် အဆိုပပုထားသည့် 

ဝြာြ်ချြ်များနှင့် အတူ ဝပဖကြားချြ်များြို 

စိစစ်ထားသည့် အစီရင်ခံစာြို ပဖန့်ဝေသည်။

ညီလာခံဝဆွးဝနွးပွဲအတွြ် 

အဝနအထားပပင်ဆင်သည်။

ဇွန် (နှစ်-၄) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံ - 

အဝကြာင်းအရာ ပထမဝဆွးဝနွးပွဲ 

ပညာရပ်ဆိုင်ရာဝြာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းဝဆာင် 

ရွြ်မှုတွင် ဆီဝလျာ်သလို- ပါေင်သည်။ 

ကသဂုတ် - စြ်တင်ဘာ 

(နှစ်-၄)

ILO သည် ပထမဝဆွးဝနွးပွဲြို အဝပခခံသည့် 

မူကြမ်းစာတမ်းြို ပဖန့်ဝေသည်။

မှတ်ချြ်များအတွြ် အလုပ်ရှင်များနှင့် 

အလုပ်သမားများအဖွဲ့အစည်များနှင့် 

တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးသည်။ (ညီလာခံ၏ တည်ဆဲ 

အမိန့်များ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၃၈ နှင့် ၃၉ နှင့် - 

နိုင်ငံဝတာ်ပါတီများအတွြ် – C.144) 

၃၀ နိုေင်ဘာဝနာြ်ဆုံး 

ထား၍ (နှစ်-၄)

မည်သည့်မှတ်ချြ်မဆို ILO သို့ ၃၀ ရြ် 

နိုေင်ဘာ (နှစ်-၄) ဝနာြ်ဆုံးထား၍ပို့သည်။ 

ဝဖဝဖာ်ေါရီ - မတ်

(နှစ်-၅)

ILO သည် လြ်ခံရရှိထားသည့် မှတ်ချြ်များ 

အရ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ထားသည့် စာသားများြို 

ပဖန့်ဝေသည်။ 

ညီလာခံဝဆွးဝနွးပွဲအတွြ် အဝနအထား 

ပပင်ဆင်သည်။

ဇွန် (နှစ်-၅) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံ - 

ဒုတိယဝဆွးဝနွးပွဲနှင့် သဝဘာတူလြ်ခံပခင်း

နည်းပညာဝြာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ် 

မှုတွင် ဆီဝလျာ်သလို- ပါေင်သည်။
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 ၂။ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံသို့ တင်သွင်းပခင်း

ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများ

 ၁၃။ မည်သည့်နိုင်ငံအတွြ်မဆို ပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်မှ အတည် 

ပပုပပီး တရားေင်မှတ်ပုံတင်ပခင်းပပုလုပ်မှုအားပဖင့်သာ သြ်ဝရာြ်မှုရှိသည်။ သို့ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ 

အားလုံးသည် အခွင့်ရနိုင်ငံဝတာ်အာဏာပိုင်များထံသို့ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို

တင်သွင်းရန် တာေန်ရှိသည်။27 ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ၏ သြ်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်ချြ်များမှာ 

ဝအာြ်ပါအတိုင်းပဖစ်သည် -

   ၅။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုပဖစ်ပါြ၊

  (ြ) အတည်ပပုရန်အတွြ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံအားလုံးထံသို့ ဆြ်သွယ်ရမည်။

  (ခ)  အဖွဲ့ေင်တိုင်းသည်၊ ညီလာခံပိတ်သိမ်းသည့်အချနိ်မှ အများဆုံးတစ်နှစ်ြာလအတွင်း၊ သို့မဟုတ် 

ထူးပခားဝသာ အဝပခအဝနများဝကြာင့် တစ်နှစ်ြာလအတွင်း၌ မပဖစ်နိုင်ခဲ့လှေင်၊ အဝစာဆုံးလြ်ဝတွ့ 

တွင် ပဖစ်နိုင်သည့်အချနိ်နှင့် မည်သည့်အဝကြာင်းနှင့်မှေ ညီလာခံပိတ်သိမ်းသည့်အချနိ်မှ ၁၈ လထြ် 

ဝနာြ်မြျဝစဘဲ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အဝကြာင်းသြ်ဆိုင်ဝသာ အခွင့်ရအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အာဏာ 

ပိုင်များ ဝရှ့ဝမှာြ်သို့တင်သွင်း၍ ဥပဝဒပပုရန် သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုပပုရန်အ 

တွြ် တာေန်ယူဝဆာင်ရွြ်မည်၊။

  (ဂ) အဖွဲ့ေင်များသည် ဤဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲအရ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ထားရှိမှုများြို ဝဖာ်ပပခဲ့သည့်အခွင့်ရ 

အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များ၏ ဝရှ့ဝမှာြ်သို့ အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များ၏ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းခံထားရသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည့် အချြ်အလြ်များနှင့်တြွ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို 

တင်သွင်းရမည်ပဖစ်ပပီး၊ ၎င်းတို့၏ ဝဆာင်ရွြ်မှုြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ရုံး၏ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံ 

အဝကြာင်းကြားရမည်။ 

   ၆။ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်တစ်ခုပဖစ်ပါြ၊

  (ြ) အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်ြို အမျ ိုးသားဥပဝဒ သို့မဟုတ် အပခားနည်းပဖင့် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်ဝစရန် 

ရည်ရွယ်၍ ၎င်းတို့၏ စဉ်းစားဆင်ပခင်မှုအတွြ် အဖွဲ့ေင်အားလုံးထံသို့ ဆြ်သွယ်ရမည်။ 

  (ခ)  အဖွဲ့ေင်တိုင်းသည်၊ ညီလာခံပိတ်သိမ်းသည့် အချနိ်မှ အများဆုံးတစ်နှစ်ြာလအတွင်း၊ သို့မဟုတ် 

ထူးပခားဝသာအဝပခအဝနများဝကြာင့် တစ်နှစ်ြာလအတွင်း၌ မပဖစ်နိုင်ခဲ့လှေင်၊  အဝစာဆုံးလြ်ဝတွ့ 

တွင် ပဖစ်နိုင်သည့် အချနိ်နှင့် မည်သည့်အဝကြာင်းနှင့်မှေ ညီလာခံပိတ်သိမ်းသည့်အချနိ်မှ ၁၈ လ 

ထြ်ဝနာြ်မြျဝစဘဲ၊ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်ြို ယင်းြိစ္စအား အခွင့်ရအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် 

အာဏာပိုင်များဝရှ့ဝမှာြ်သို့တင်သွင်း၍ ဥပဝဒပပုရန် သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုပပုရန် 

အတွြ် တာေန်ယူဝဆာင်ရွြ်မည်၊။

  (ဂ) အဖွဲ့ေင်များသည်ဤဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲအရ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ထားရှိမှုများြို ဝဖာ်ပပခဲ့သည့်အခွင့်ရ 

အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များ၏ ဝရှ့ဝမှာြ်သို့ အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များ၏ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းခံထားရသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည့် အချြ်အလြ်များနှင့်တြွ အကြံပပုတိုြ် 

တွန်းချြ်ြို တင်သွင်းရမည်ပဖစ်ပပီး၊ ၎င်းတို့၏ဝဆာင်ရွြ်မှုြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ရုံး၏ ညွှန်ကြား 

ဝရးမှူးချုပ်ထံ အဝကြာင်းကြားရမည်။ 

27 နှင့် ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များတွင်၎င်းတို့ြိုပပန်လည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပပင်ဆင်မှုများပါေင်နိုင်သမှေပါေင်မှုဝကြာင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအပဖစ် လြ်ခံနိုင်သည်။
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   ၇။ ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုြိစ္စပဖစ်ပါြ၊ ဝအာြ်ပါသတ်မှတ်ချြ်များနှင့်သြ်ဆိုင်ဝစရမည် - 

  (ြ)  ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ဖြ်ဒရယ်အစိုးရြ ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်း 

ပုံ အဝပခခံဥပဝဒစနစ်ဝအာြ်တွင်ရှိဝသာ ဖြ်ဒရယ်ဝဆာင်ရွြ်ချြ်အတွြ် သင့်ဝလျာ်သည်ဟု 

ယူဆပါြ၊ ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံ၏ တာေန်ေတ္တရားများသည် ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံများ မဟုတ်ဝသာ အဖွဲ့ေင် 

များ၏ တာေန်ေတ္တရားများနှင့် တူညီဝစရမည်။

  (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ဖြ်ဒရယ်အစိုးရြ ဖြ်ဒရယ် 

ဝဆာင်ရွြ်ချြ်အတွြ်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပ ဝဒစနစ်တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝအာြ်တွင်ရှိဝသာ ဖြ်ဒရယ်ပပည်နယ်များအတွြ် သင့်ဝလျာ်သည်ဟု ယူဆပါ 

ြ၊ အချုပ်အပခာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၌ပါေင်သည့် ပပည်နယ်များ သို့မဟုတ် စီရင်စုများ သို့မဟုတ် ဝဒသ 

စိတ် နယ်ဝပမများ၏ ဝဆာင်ရွြ်မှုအတွြ် ဖြ်ဒရယ်အစိုးရသည် -

   (၁) ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပ ဝဒအရနှင့် သြ်ဆိုင်သည့် ပပည်နယ်များ၊ သို့မဟုတ် စီရင်စုများ 

သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်သည့်ဝဒသစိတ်နယ်ဝပမများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပ ဝဒများအရ၊ ထိုြဲ့ 

သို့ဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို ရည်ညွှန်းရန် ညီလာခံပိတ် 

သိမ်းပပီးဝနာြ် ၁၈ လထြ်ဝနာြ်မြျဘဲ ဖြ်ဒရယ်၊ စီရင်စုပပည်နယ်၊ သို့မဟုတ် ဝဒသ 

စိတ်နယ်ဝပမများသို့ ဥပဝဒပပဋ္ဌာန်းရန် သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုပပုရန်အ 

တွြ် ထိဝရာြ်ဝသာအစီအစဉ်များြို ပပုလုပ်ရမည်။

   (၂)  သြ်ဆိုင်သည့်ပပည်နယ်၊ စီရင်စု သို့မဟုတ် ဝဒသစိတ်နယ်ဝပမအစိုးရများ၏ သဝဘာထား 

တိုြ်ဆိုင်မှုြိုလိုြ်နာမှုနှင့်ပတ်သြ်၍၊ ဖြ်ဒရယ်နှင့် ပပည်နယ်၊ စီရင်စု သို့မဟုတ် ဝဒသ 

စိတ်နယ်ဝပမများ၏ အာဏာပိုင်များအကြား၌၊ ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံ အတွင်းညှိနှိုင်းဝဆာင်ရွြ် 

ပခင်းြို ပမှင့်တင်သည့်ရည်ရွယ်ချြ်ပဖင့် ပုံမှန်ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်မှုများြုိပပုလုပ်၍ ထိုြဲ့သို့ 

ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအတွြ် သတ်မှတ်ချြ်များြို 

အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် စီစဉ်ရမည်။

   (၃) ဤဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲနှင့်အညီ ဝဆာင်ရွြ်ထားရှိမှုများြို ဝဖာ်ပပခဲ့သည့် ဖြ်ဒရယ်ပပည်နယ်၊ 

စီရင်စု သို့မဟုတ် ဝဒသစိတ်နယ်ဝပမများ၏ အာဏာပိုင်များဝရှ့ဝမှာြ်သို့ သင့်ဝလျာ်သည် 

ဟုမှတ်ယူနိုင်သည့် အချြ်အလြ်များနှင့်တြွ ထိုြဲ့သို့ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံ 

ပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို တင်သွင်းရမည်ပဖစ်ပပီး၊ ၎င်းတို့၏ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်ြို

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံ အဝကြာင်းကြားရမည2်8။

အုပ်ချုပ်ရရးအြွဲ့စာချွန်လွှာ 

 ၁၄။ အထြ်ပါအပိုဒ် ၁၂ တွင် ြိုးြားထားဝသာ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီလိုြ်နာရန် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများ 

နှင့်ပတ်သြ်၍ အစိုးရများမှဝပးပို့ဝသာ သတင်းအချြ်အလြ်များ၏ တင်ပပမှုတစ်ဝပပးညီပဖစ်ဝစရန် အုပ်ချုပ် 

ဝရးအဖွဲ့သည် အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို တင်ပပရမည့် 

တာေန်ေတ္တရားနှင့်ပတ်သြ်သည့် စာချွန်လွှာတစ်ခုြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် 

အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ တင်ဆြ်မှုပုံစံအသစ်ပဖင့် ပပန်လည်ပပင်ဆင်ထားဝသာ စာချွန်လွှာတစ်ဝစာင်ြိုသဝဘာတူ 

ပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည2်9။ စာချွန်လွှာသည် အဝပခခံဥပဝဒ၏ သြ်ဆိုင်သည့်သတ်မှတ်ချြ်များြို ပပန်လည်အသိအမှတ် 

28 ထို့အပပင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၃၅၊ အပုဒ် ၄ ြ ဤသို့သတ်မှတ်ထားသည် – "ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အဝကြာင်းအရာြိစ္စသည် ပမို့ဝတာ်မဟုတ်သည့် 
နယ်ဝပမများ၏ မည်သည့်ြိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့်အခွင့်အာဏာအတွင်း၌မဆိုရှိပါြ၊ ၎င်းနယ်ဝပမ၏ နိုင်ငံတြာဆြ်ဆံဝရးြို တာေန်ယူသည့်အဖွဲ့ေင်သည် 
ယင်းနယ်ဝပမအစိုးရြ ဥပဝဒပပုရန် သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုပပုရန် ရည်ရွယ်ချြ်ပဖင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို နယ်ဝပမအစိုးရအား ပဖစ်နိုင်သမှေ ပမန် 
ပမန်အသိဝပးရန် ....... “

29 GB.292/LILS/1(Rev.) and GB.292/10(Rev.), ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၁။
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ပပုလျြ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ 

ဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာများနှင့် စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံဝြာ်မတီ (CAS) 

တ့ုိ၏ အစီရင်ခံစာများမှတင်သွင်းပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်များနှင့် ရည်မှန်းချြ်များ၊ တာေန်ေတ္တရားများ၏ သဝဘာ 

သဘာေနှင့် သတင်းအချြ်အလြ်များအား ဆြ်တိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုများြို ရှင်းလင်းမှုရှိဝစရန် ရည်ရွယ် 

ဝသာ ဝြာြ်နှုတ်ချြ်များပါရိှသည်။ ညီလာခံမှ အတည်ပပုထားဝသာ စာချုပ်စာတမ်းများြုိ အခွင့်ရအာဏာ 

ပိုင်သို့ တင်ပပရန်တာေန်ေတ္တရားရှိမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ ြျင်းပသင့်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းဝဆွးဝနွးပွဲများြို 

လည်း ပပန်လည်အသိအမှတ်ပပုသည်။ စာချွန်လွှာတွင် ပါေင်သည့်အချြ်များ30မှာ ဝအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်သည်- 

၁။ တင်သွင်းပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များ

   (ြ) တင်သွင်းပခင်း၏ အဓိြရည်ရွယ်ချြ်မှာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ 

အတွြ် ပပည်တွင်းအဆင့်တွင် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များြို အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ပခင်း 

အား ပမှင့်တင်ဝပးရန်ပဖစ်သည်။ ထို့အပပင် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ ြိစ္စနှင့်ပတ်သြ်၍ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းသည် အတည်ပပုပခင်းြို ပမှင့်တင်ဝပးရန်လည်း ရည်ရွယ်သည်။

   (ခ) အစိုးရများသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များနှင့် ပတ်သြ်၍ သင့် 

ဝလျာ်စွာ စီရင်ဆုံးပဖတ်နိုင်မည့် မည်သည့်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုြိုမဆို လုံးေလွတ်လပ်စွာ 

အဆိုပပုနိုင်ကြဆဲ ပဖစ်သည်။ တင်သွင်းပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်မှာ ညီလာခံြ သဝဘာတူ 

ပပဋ္ဌာန်းမည့် စာချုပ်စာတမ်းများအဝပါ်၌ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံအသီးသီး၏ ပမန်ဆန်ပပီး တာေန်သိ 

သည့် ဆုံးပဖတ်ချြ်ြို အားဝပးရန်ပဖစ်သည်။ 

   (ဂ)  တင်သွင်းပခင်းတာေန်သည် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) စံချနိ်စံညွှန်းစနစ်၏ အဝပခခံြျဝသာ လို 

အပ်ချြ်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ဤတာေန်ေတ္တရား၏ထားရှိခဲ့သည့်၊ နှင့်ရှိဝနဆဲရည်ရွယ်ချြ် 

တစ်ခုမှာ၊ ညီလာခံမှအတည်ပပုပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများြုိ ပါလီမန်အဖွဲ့တစ်ခု 

သို့ တင်သွင်း ပခင်းအားပဖင့် ပပည်သူလူထု၏သိရှိမှုသို့ဝရာြ်ရှိဝစသည်။ 

   (ဃ) တင်သွင်းပခင်းတာေန်ေတ္တရားသည် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အခွင့်ရအာဏာပိုင်များအကြား ဆြ် 

ဆံဝရးြို အားပဖည့်ဝပးပပီး နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်တွင်သုံးပွင့်ဆိုင်အပပန်အလှန်ဝဆွးဝနွးမှုြို

လှုံ့ဝဆာ်ဝပးသည်။ 

၂။ အခွင့်ရအာဏာပိုင်၏ သရောသောဝ

   (ြ) အခွင့်ရအာဏာပိုင်သည်၊ ပပည်နယ်အသီးသီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒဝအာြ်တွင် ပပဋ္ဌာန်း  

ချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအား အဝြာင်အထည်ဝဖာ်နိုင်ရန်အတွြ်ဥပဝဒ 

ပပုရန် သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုြို ပပုလုပ်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။

   (ခ) အခွင့်ရနိုင်ငံဝတာ်အာဏာပိုင်သည်ပုံမှန်အားပဖင့် ဥပဝဒပပုလွှတ်ဝတာ်ပဖစ်သင့်သည်။

   (ဂ) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ သတ်မှတ်ချြ်ဝအာြ်တွင်ရှိသည့် အဖွဲ့ေင်၏ ြိစ္စရပ်များ၌ပင် 

လှေင်၊ ဥပဝဒပပုမှုအာဏာြို အလုပ်အမှုဝဆာင်အဖွဲ့ြ ချုပ်ြိုင်ထားပပီး၊ ထိုအချြ်သည် 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံစည်းမျဉ်း၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ၏ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ 

စိတ်ဓါတ်နှင့်၊ ညီလာခံမှသဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများအား စဉ်းစားဆုံး 

ပဖတ်သည့် အဖွဲ့တစ်ခုမှ၊ ရှိခဲ့ပါြ၊ စစ်ဝဆးရန်အတွြ် အစီအစဉ်လုပ်သည့် အဝလ့အြျင့် 

နှင့် ြိုြ်ညီသည်။ စဉ်းစားဆုံးပဖတ်သည့် စည်းဝေးပွဲတစ်ခုတွင် ဝဆွးဝနွးပခင်း သို့မဟုတ် 

30 အခွင့်ရအာဏာပိုင်များသို့တင်သွင်းရမည့်တာေန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စာချွန်လွှာ၊ အိုင်အယ်လ်အို (ILO)၊ ဂျနီီဗာ ၂၀၀၅
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အနည်းဆုံးစည်းဝေးပွဲ၏ သတင်းအချြ်အလြ်များြို ဝဆွးဝနွးပခင်းသည် ဝမးခွန်းတစ်ခု 

ြို အပပည့်အေစစ်ဝဆးရာ၌ အဝရးပါဝသာအချြ်တစ်ခု ပါေင်လာနိုင်ပပီး ညီလာခံြ 

သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများအဝပါ် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်ဝစရန် ပပည် 

တွင်းအဆင့်၌ လုပ်ဝဆာင်ခဲ့ဝသာ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြို ပဖစ်နိုင်သမှေတိုးတြ်ဝစ 

ပါသည်။ ထိုဝဆာင်ရွြ်မှုသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ အတည်ပပုမှုအ 

တွြ် ဆုံးပဖတ်ချြ်တစ်ခုရသည့်ဘြ်သို့ ဦးတည်ဝစနိုင်သည်။

   (ဃ) ပါလီမန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မရှိပါြ၊ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ြို အသိဝပးပခင်းသည် ညီလာခံမှ 

ချမှတ်ခဲ့ ဝသာြိစ္စရပ်များအား အပပည့်အေစစ်ဝဆးမှုတစ်ခုဝဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိ 

သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် စာချုပ်စာတမ်းများြို ပပည်သူလူထုအတွင်း ြျယ်ပပန့်စွာ 

ဝရာြ်ရှိရန် ဝသချာဝစပပီး ထိုအချြ်သည် တင်သွင်းပခင်းတာေန်ေတ္တရား၏ ရည်ရွယ်ချြ် 

များအနြ် တစ်ခုပဖစ်သည်။ 

၃။ တင်သွင်းရန်တာဝန်ဝတ္တရား၏ အတိုင်းအတာ

   (ြ) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ြ ညီလာခံမှလြ်ခံပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် စာချုပ်စာတမ်း 

အားလုံးြို ခခင်းချန်မှုမရှိဘဲနှင့်၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအကြား 

အတန်းအစားမခွဲပခားဘဲ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များဝရှ့ဝမှာြ်သို့ တင်ပပရန်တာေန်ေတ္တရားြို 

ချမှတ်ခဲ့သည်။

   (ခ) အစိုးရများသည် စာချုပ်စာတမ်းများြို တင်သွင်းသည့်အခါ၌ ပပုလုပ်မည့်အဆိုပပုချြ်များ 

၏ သဝဘာသဘာေနှင့်ပတ်သြ်၍လည်းဝြာင်း၊ ၎င်းတို့အဝနပဖင့် ညီလာခံမှသဝဘာတူ 

ပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများြို ဝပးသင့်သည်ဟုယူဆသည့် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ် 

မှုအဝပါ် စဉ်းစားရာ၌လည်းဝြာင်း လွတ်လပ်မှုအပပည့်ပဖင့် ဝဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ စာချုပ် 

စာတမ်းများြို တင်သွင်းရန် တာေန်ေတ္တရားသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အတည်ပပုရန် 

အဆိုပပုပခင်း သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအား လြ်ခံပခင်းအတွြ်  မည်သည့် 

တာေန်ေတ္တရားမှေမရှိဟု ယူဆ၍မရပါ။

၄။ တင်သွင်းသည့်ပုံစံ

   (ြ)  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ သည် အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံမှ ဆုံးပဖတ်ချြ်ြို 

ရယူရန် ရှင်းလင်းစွာရည်ရွယ်ထားသည့်အဝလှောြ် အဆိုပါအာဏာပိုင်များထံ ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို တင်သွင်းရာ၌ စာချုပ်စာတမ်းများအား ဆြ်လြ် 

အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ရန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရများ၏ ထင်ပမင်ချြ်သဝဘာထားများြို 

ဝဖာ်ပပထားသည့် ထုတ်ပပန်ချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆိုပပုချြ်များနှင့် အပမဲတဝစပူးတွဲ၍ 

လည်းဝြာင်း၊ ဝနာြ်ဆြ်တွဲအဝနပဖင့်လည်းဝြာင်း တင်သွင်းသင့်သည်။

   (ခ) စွဲမှတ်ထားရမည့် ပဓာနြျသည့်အချြ်များမှာ - ( ြ) ဥပဝဒပပုလွှတ်ဝတာ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ 

သို့ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို တင်သွင်းသည့်အခါ သို့မဟုတ် 

တင်သွင်းပပီးဝနာြ်၊ အစိုးရများသည် ၎င်းစာချုပ်စာတမ်းများ၏ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုအ 

တွြ် မည်သို့ဆြ်လြ်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မည် သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝဆာင်ရွြ်မှုြိုမှေ 

မပပုရန် အဆိုပပုမည် သို့မဟုတ် ဆုံးပဖတ်ချြ်ြို ဝရှေ့ဆိုင်းမည် စသည်တို့ြို ရည်ညွှန်း 

ဝဖာ်သင့်သည်၊ နှင့် (ခ) ြိစ္စြိုအ ဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ရန် ဝဆွးဝနွးပငင်းခုံမှုအတွြ် အခွင့် 

အလမ်းတစ်ခု ဥပဝဒပပုလွှတ်ဝတာ်အတွင်း၌ ရှိသင့်သည် ။
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၅။ အချနိ်ကန့်သတ်ချက်များ

   (ြ) အခွင့်ရနိုင်ငံဝတာ်အာဏာပိုင်များသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအဆင့်တွင် သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်း 

ထားသည့် စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် ပတ်သြ်၍ ဝခတ်နှင့်တစ်ဝပပးညီရှိဝနဝစရန် ထိန်းသိမ်းရ 

မည့်အဝလှောြ် ၎င်းတို့ြို နိုင်ငံဝတာ်အဆင့်တွင် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် နိုင်ငံတစ်ခု 

စီ၏ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုြို လိုအပ်မည်ပဖစ်ပပီး၊ တင်သွင်းမှုြို ပဖစ်နိုင်သဝရွ့ ဝစာဝစာ 

ပပုလုပ်သင့်ပပီး မည်သည့်ြိစ္စရပ်တွင်မဆို ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ သတ် 

မှတ်ထားသည့် အချနိ်အြန့်အသတ်အတွင်း၌ ဝဆာင်ရွြ်ရမည်။

   (ခ) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ၏ တရားေင်ပပဋ္ဌာန်းချြ်အရ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များသို့ 

ညီလာခံြသဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားဝသာ စာသားများတင်သွင်းပခင်းသည် တစ်နှစ်အတွင်း 

သို့မဟုတ် ထူးပခားဝသာအဝပခအဝနများတွင် ညီလာခံအစည်းအဝေးြျင်းပပပီးဝနာြ် ၁၈ 

လထြ်မကြာဝစဘဲ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်ဝစရမည်။ ထိုြန့်သတ်ချြ်သည် ဖြ်ဒရယ် 

မဟုတ်သည့် နိုင်ငံများသာမဟုတ်ဘဲ ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံများနှင့်ပါ သြ်ဆိုင်သည် - ဒုတိယ 

ြိစ္စတွင်  ၁၈ လြာလသည် အချုပ်အပခာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၌ ပါေင်သည့်ပပည်နယ်များ 

သို့မဟုတ် စီရင်စုများ သို့မဟုတ် ဝဒသစိတ်နယ်ဝပမများြ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုအတွြ် 

သင့်ဝတာ်သည်ဟု ဖြ်ဒရယ်အစိုးရြယူဆဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်း 

ချြ်များနှင့်သာ သြ်ဆိုင်သည်။ နိုင်ငံဝတာ်အဖွဲ့ေင်များသည် ညွှန်းထားဝသာအချနိ်ြန့် 

သတ်ချြ်များြို အဝလးထားမှုရှိခဲ့ဝကြာင်း ဝသချာဝစရန်အတွြ် အဆိုပါဆုံးပဖတ်ချြ် 

များြို ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်သို့ဆြ်သွယ်ရာတွင် အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံ တင်ပပခဲ့ဝသာ 

ရြ်စွဲအား ဝဖာ်ပပသင့်ဝကြာင်း ဝြာ်မတီြ အကြံပပုသည်။  

၆။ ြက်ဒရယ်နိုင်ငံများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

    ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝြာ်မတီြဝထာြ်ပပလိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ 

ဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ စာပိုဒ် ၇ (ခ)(၁) အရ အချုပ်အပခာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၌ပါေင်သည့် ပပည်နယ်များ 

သို့မဟုတ် စီရင်စုများ သို့မဟုတ် ဝဒသစိတ်နယ်ဝပမများြ ပပုလုပ်ဝသာအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုသည် 

“သင့်ဝလျာ်သည်” ဟု ယူဆသည့်အခါတိုင်း၌၊ ညီလာခံြသဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို အချုပ်အပခာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၌ပါေင်သည့် ပပည်နယ်များ 

သို့မဟုတ် စီရင်စုများ သို့မဟုတ် ဝဒသစိတ်နယ်ဝပမများ၏ "သင့်ဝလျာ်သည့် အာဏာပိုင်များ" သို့ 

ဥပဝဒပပုပခင်း သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုပပုပခင်းတို့ြို ရည်ညွှန်းမှုပပုရန်အတွြ် အစိုးရ 

အဝနပဖင့် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိသည့် စီစဉ်ဝဆာင်ရွြ်မှုများြို ပပုလုပ်ဝပးရမည်။

၇။ သုံးပွင့်ဆိုင်တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပခင်း

   (ြ)  သံုးပွင့်ဆုိင်တုိင်ပင်ဝဆွးဝနွးပခင်း (အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားစံချန်ိစံညွှန်းများ) ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်၊ ၁၉၇၆ (အမှတ် ၁၄၄)၊ ြို အတည်ပပုပပီးသည့် နိုင်ငံများအဝနပဖင့်၊ ညီလာခံမှ သဝဘာတူ 

ပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများြို တင်သွင်းသည့်အခါ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များအား 

ပပုလုပ်သည့် အဆိုပပုချြ်များအဝပါ် ထိဝရာြ်ဝသာ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးပွဲများြို ြျင်းပရ 

မည်။ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၁(ခ))

   (ခ) အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများြို ကြိုတင်ဝဆွးဝနွး 

တိုင်ပင်ရမည်။ ဝဆွးဝနွးညှိနှိုင်းမှုများ၏ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုမှာ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ် 
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သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၌ ၎င်းတို့၏ သဝဘာထားအယူအဆများြို ရရှိဝစရန် 

၎င်းတို့လိုအပ်သလိုအသုံးပပုနိုင်ဝသာ အချြ်အလြ်များြို အစိုးရြ အဝြာင်းဆုံးဝသာ 

ဆုံးပဖတ်ချြ်ြိုမချမှတ်မီတွင်၊ လုံဝလာြ်စွာကြိုတင်၍ ရရှိဝကြာင်းြို ကြိုတင်ဝြာြ် 

ချြ်ချနိုင်သည်။

   (ဂ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ြို အတည်မပပုရဝသးသည့် အဖွဲ့ေင်များအဝနပဖင့် ထိုပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးပခင်း (အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝရးရာအဖွဲ့၏ 

ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ) အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ် ၁၉၇၆ ခုနှစ် (အမှတ် ၁၅၂) တို့၏ သြ်ဆိုင် 

သည့်အချြ်များြို ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။

   (ဃ) အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများြို စာချုပ်စာတမ်း 

အသစ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မည့်အရာများအဝပါ် ၎င်းတို့၏ ရှုဝထာင့် 

ြို လွတ်လပ်စွာဝဖာ်ထုတ်ဝပးရန် ဝတာင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ တင်သွင်းပခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ြို ပဖည့်ဆည်းမှုသည် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ လူမှုဝရးမိတ်ဖြ်များနှင့် ပါလီမန်အမတ်များ 

အတွင်း အပပန်အလှန်ဝပပာဆိုဝဆွးဝနွးမှု၏ အဝရးကြီးသည့် အခါသမယတစ်ခုပဖစ်သည်။

၈။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏

ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့အစည်းများသို့ ဆက်သွယ်ပခင်း

   (ြ)  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပ ဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၂ အရ အမိန့်ရအာဏာပိုင်များထံသို့ တင်သွင်း 

ပခင်းနှင့်ပတ်သြ်၍ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံ ဆြ်သွယ်ထားဝသာ သတင်းအချြ်အလြ် 

များြို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများသို့လည်း  

ဝပးပို့ရမည်။ 

   (ခ) ဤသတ်မှတ်ချြ်သည် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်း 

များြို အပငင်းပွားဖွယ်ပဖစ်ဝနသည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်ပတ်သြ်၍ လုပ်ဝဆာင်ခဲ့ဝသာ 

သို့မဟုတ် လုပ်ဝဆာင်မည့်ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များအဝပါ် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင်ဝလ့လာမှုများြို 

ဝဖာ်ထုတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 ၁၅။ (ြ) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ တင်သွင်းရန် တာေန်ေတ္တရားရှိမှုြို ရုပ်သိမ်းပခင်းပဖင့် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ၏ မိတ္တူများြို ညီလာခံမှသဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပပီး 

သည်နှင့်တစ်ပပိုင်နြ် အစိုးရများထံသို့ စာ သို့မဟုတ် အီးဝမးလ်ပဖင့် ဆြ်သွယ်ဝပးပို့ရမည်။ ဤဆြ် 

သွယ်မှု၌ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့စာချွန်လွှာြို ပူးတွဲလှေြ်ဝပးပို့ရမည်။ ယင်းနှင့် အလားတူစာရွြ်စာတမ်း 

များ၏ မိတ္တူများြိုလည်း အများဆုံးြိုယ်စားပပုသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့ 

အစည်းများသို့ ဝပးပို့ရမည်။

  (ခ) စာချုပ်စာတမ်းများြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ညီလာခံအစည်းအဝေးပပီးဆုံးပပီးဝနာြ် တစ်နှစ် 

ဝြျာ်အကြာတွင် ဝတာင်းဆိုထားသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များအား မဝပးပို့ဝသးသည့် အစိုးရ 

များအားလုံးသို့ သတိဝပးချြ်တစ်ခုြို ဝပးပို့သည်။

  (ဂ)  ညီလာခံ၏ သြ်ဆိုင်ရာအစည်းအ ဝေးပပီးဆုံးပပီးဝနာြ် ၁၈ လ ြုန်လွန်သွားသည်အထိနှင့် သတင်း 

အချြ်အလြ်များြို ဝထာြ်ပံ့မဝပးဝသးသည့်အခါတွင် ဝနာြ်ထပ်သတိဝပးချြ်တစ်ခုြိုဝပးပို့ 

သည်။
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  (ဃ) ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ ဝတာင်းဆိုချြ်ြို တုံ့ပပန်ရာ၌၊ ရုံးသည်၊ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များ 

ထံသို့ စာချုပ်စာတမ်းများတင်သွင်းပခင်းနှင့်ပတ်သြ်၍ သတင်းအချြ်အလြ်များြို လြ်ခံရရှိ 

ဝသာအခါ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့စာချွန်လွှာမှဝတာင်းဆိုသည့် သတင်းအချြ်အလြ် သို့မဟုတ် စာရွြ် 

စာတမ်း - မည်သည့်ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များအဝပါ်မဆို ပပန်ကြားချြ်များ သို့မဟုတ် ြျွမ်းြျင်ပညာ 

ရှင်များဝြာ်မတီမှ တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုချြ်များ သို့မဟုတ် ညီလာခံဝြာ်မတီမှ ပပုလုပ်ဝသာ ဝလ့ 

လာဝတွ့ရှိချြ်များအပါအေင် - အား ဝပးပို့ခဲ့မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဝဆးသည်။  အြယ်၍ ယင်းတို့ြိုမပဖန့် 

ဝေရဝသးပါြ ရုံးသည်၊ ပုံမှန်ပပုလုပ်ဝနြျ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်အရ၊ သြ်ဆိုင်ရာ အစိုးရအား ဝတာင်း 

ဆိုထားသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များအား ဝပးပို့ရန်ဝတာင်းဆိုရမည်။ ထို့ဝနာြ် ဝပးပို့ခဲ့သည့် 

သတင်းအချြ်အလြ် များြို သြ်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်သည့် ဝြာ်မတီအဖွဲ့များြ စစ်ဝဆးသည်။

အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု

 ၁၆။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄၊ အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၁(ခ) နှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ် အမှတ် ၁၅၂၊ အပုဒ် ၅ (ခ) တို့သည်၊ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ တင်သွင်းမှုနှင့်ဆြ်စပ်၍ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံ တင် 

သွင်းရန် အဆိုပပုချြ်များအဝပါ် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ြိုယ်စားလှယ် 

များ၏ ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်မှုြို လိုအပ်သည်။ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ထားသည့် စာချွန်လွှာ၏အဆုံးရှိ စစ်တမ်း 

ဝမးခွန်းလွှာ၏ အပိုင်း (၅) တွင် သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရများအား  ကြိုတင်ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်မှုများ လုပ်ဝဆာင်ခဲ့မှု 

ရှိ၊ မရှိနှင့်၊ အြယ်၍ အသုံးပပု၍ရပါြ၊ ထိုဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်မှုများ၏ သဝဘာသဘာေနှင့် အတိုင်းအတာတို့ြို 

ဝဖာ်ပပရန် ဝတာင်းဆိုထားသည်။

ကိုယ်စားလှယ်အြွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပခင်းနှင့် ၎င်းတို့ထံမှလက်ခံရရှိရသာ ရလ့လာတင်ပပချက်များ

 ၁၇။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၂ တွင် အစိုးရအားလုံးသည် အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ ဝပးထားသည့်သတင်း 

အချြ်အလြ်မိတ္တူများြို အများဆုံးြိုယ်စားပပုသည့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်း 

များသို့ ဆြ်သွယ်ရမည်ဟု ပပဋ္ဌာန်းသည်။ ထို့အပပင်အစိုးရအဖွဲ့၏ စာချွန်လွှာ၏အဆုံးရှိ စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာ 

အပိုင်း (၆) အရ အစိုးရများသည် သတင်းအချြ်အလြ်မိတ္တူများ ဝပးပို့ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရုံးသို့ 

အဝကြာင်းကြားသင့်သည်။ စာချွန်လွှာသည် အစိုးရများအား အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ့အစည်းများမှ တင်သွင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းများအဝပါ်သြ်ဝရာြ်မှုဝပးပခင်း သို့မဟုတ် ဝပးရမည်ြို 

လြ်ခံရရှိသည့် မည်သည့်ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍မဆုိဝပးရန်ြိုလည်း ဝမတ္တာရပ်ခံထားသည်။ 

အကျဉ်းချုပ်

 ၁၈။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၁ တွင် အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ြ ဝပးထားသည့် သတင်းအချြ်အလြ် 

အြျဉ်းချုပ်ြို ထပ်မံြျင်းပမည့်ညီလာခံ၌ တင်ပပရမည်ဟု ပပဋ္ဌာန်းထားသည်။ ထိုအြျဉ်းချုပ်များြို ဝနာြ် 

ဆြ်တွဲ (၄)၊ (၅) နှင့် (၆) အစီရင်ခံ (၃) (အပိုင်း ြ) အထိတွင် ဝတွ့နိုင်သည်။

ရုံး၏ အရထာက်အပံ့

 ၁၉။ အစိုးရများနှင့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများသည်၊ အပခားနိုင်ငံများြ 

၎င်းတို့၏ တင်သွင်းသည့်တာေန်ေတ္တရားြို မည်သည့်ပုံစံပဖင့် ပဖည့်ဆည်းသည်ြိုပပသသည့် သတင်းအချြ် 

အလြ်များနှင့် နမူနာစာရွြ်စာတမ်းများြုိ အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာအလုပ်သမားရံုးမှ ဝတာင်းဆုိပါြ၊ ရရိှနုိင်သည်။
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အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်းဆိုင်ရာ ပပက္ခဒိန် -

ပပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ရနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို အခွင့်ရအာဏာပိုင်များသို့ 

တင်သွင်းပခင်း

ကာလ ILO ရဆာင်ရွက်မှု နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၏ ရဆာင်ရွက်မှု

ကသဂုတ်လ ILO သည် အသစ်သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့်

စံချနိ်စံညွှန်းများြို၊ အခွင့်ရအာဏာပိုင်များသို့ 

တင်သွင်းပခင်းအဝပါ် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့စာချွန်လွှာ

နှင့်တြွ ပဖန့်ဝေသည်။

စာချုပ်စာတမ်းများြိုဝလ့လာ၍ 

နိုင်ငံဝတာ်ဥပဝဒ နှင့်ြျင့်ထုံးများနှင့်နှိုင်း

ယှဉ်သည်။၊ နိုင်ငံဝတာ် ပါတီများအတွြ် 

C.144၊ ပပုလုပ်ရမည့် အဆိုပပုပခင်းများ အဝပါ် 

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ့အစည်းများအား တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးသည်။ 

ထပ်မံလုပ်ဝဆာင်မည့်နိုင်ငံဝတာ်၏ ဝဆာ

င်ရွြ်ချြ်များ အတွြ် ရပ်တည်ချြ်နှင့် 

အဆိုပပုချြ်များအြျဉ်းချုပ် ပခင်း 

(သင့်ဝလျာ်ပါြ) စာရွြ်စာတမ်းနှင့် 

အတည်ပပု နိုင်ဝပခရှိသည့် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြိုပပင်ဆင်သည်။

ဝနာြ်လာမည့်နှစ်၏ 

ဇွန်လ သို့မဟုတ် 

(ထူးပခားစွာ ဒီဇင်ဘာလ) 

ဝနာြ်ဆုံးထား၍

အခွင့်ရဥပဝဒပပုအာဏာပိုင်များသို့ 

ဝနာြ်လာမည့်နှစ်၏ ဇွန်လ သို့မဟုတ် 

(ထူးပခားစွာ ဒီဇင်ဘာလ) ဝနာြ်ဆုံးထား ၍ 

တင်သွင်းသည်။

စာချုပ်စာတမ်းများြိုအခွင့်ရအာ

ဏာပိုင်များထံသို့ တင်သွင်းရန် 

အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြို အုပ်ချုပ်ဝရး 

အဖွဲ့စာချွန်လွှာမှဆန်းစစ်ဝမးခွန်းလွှာနှင့်အ

ညီ အိုင်အယ်လ်အို (ILO)သို့အစီရင်ခံသည်။ 

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏အဖွဲ့

အစည်းများသို့ မိတ္တူများြို ဝပးပို့သည်။
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၃။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အတည်ပပုပခင်းနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လက်ခံလိုက်နာပခင်း

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

 ၂၀။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥ ပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ြ ပပဋ္ဌာန်းထားသည်မှာ

   ၅။

   ...

   (ဃ) အြယ်၍အဖွဲ့ေင်သည် အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် 

ြိစ္စရပ်အား သဝဘာတူညီမှုြိုရရှိပါြ ၎င်းသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ တရားေင် အတည်ပပုပခင်း 

ြို ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံသို့ ဆြ်သွယ်မည်ပဖစ်ပပီး ထိုသို့ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ပါ သတ်မှတ် 

ချြ်များ သြ်ေင်ဝစရန် လိုအပ်နိုင်ဝပခရှိသည့် အဝရးယူ ဝဆာင်ရွြ်မှုြို ပပုလုပ်မည်။

အတည်ပပုပခင်းများကို ဆက်သွယ်သည့်ပုံစ3ံ1

 ၂၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒတွင် ပုံစံအတွြ် တိြျသည့်လိုအပ်ချြ်များ မရှိပါ။ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင် 

ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုများရှိလိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ပခင်းြို ပပု 

လုပ်ရန်အတွြ် အတည်ပပုမည့် စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုသည် မည်သို့ပင်ပဖစ်ဝသာ်ပငားလည်း - 

  (ြ) အတည်ပပုထားဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို ရှင်းလင်းစွာဝဖာ်ထုတ်ရမည်။

  (ခ) နိုင်ငံဝတာ်နှင့် ထိဝတွ့ဆြ်ဆံရန် အခွင့်အာဏာရှိသူတစ်ဦး (နိုင်ငံဝခါင်းဝဆာင်၊ ေန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံ 

ပခားဝရးရာ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားဝရးရာအတွြ် တာေန်ရှိဝသာ ေန်ကြီးစသည်ပဖင့်) ြ လြ်မှတ် 

ဝရးထိုးထားဝသာ မူရင်းစာရွြ်စာတမ်း (စာရွြ်ဝပါ်တွင်၊ ပုံတူတစ်ခု သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံမိတ္တူဝပါ်တွင် 

မဟုတ်) ပဖစ်ရမည်။

  (ဂ) နိုင်ငံတစ်ခုသည် သြ်ဆိုင်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ စည်းဝနှာင်မှုရှိသင့်ဝကြာင်းနှင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ သတ် 

မှတ်ချြ်များြို ပပည့်မီရန် ၎င်း၏ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြို ဝဆာင်ရွြ်သင့်ဝကြာင်း၊ ပဖစ်နိုင် 

ပါြ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ (၅)(ဃ) ြို တိြျစွာ ရည်ညွှန်း၍  

အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချြ်ြို ရှင်းလင်းစွာသိဝစရမည်။ 

   အတည်ပပုပခင်းြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာဥပဝဒတွင် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိလာဝစရန်အတွြ် အတည် 

ပပုသည့်စာချုပ်စာတမ်းြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံ အစဉ်ဆြ်သွယ်ထားပပီး ပဖစ်ရမည်။ 

အြယ်၍ထိုသို့မပပုလုပ်ခဲ့ပါြ၊ နိုင်ငံဝတာ်အဝနပဖင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်သည် ယင်း၏ ပပည်တွင်းဥပဝဒဆိုင်ရာစနစ်၌ 

“အတည်ပပုပပီးပဖစ်သည်” ဟုယူဆပပီး ၎င်းသည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ဥပဝဒဆိုင်ရာစနစ်တွင် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ် 

မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအဝကြာင်းဝကြာင့် အတည်ပပုသည့် စာချုပ်စာတမ်းတွင် ဝအာြ်ပါထုတ်ပပန်ချြ် ပါေင် 

နိုင်သည်။ “......အစိုးရသည်၊ ........ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ အဝပခခံစည်းမျဉ်း အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် 

၅(ဃ) နှင့်အညီ၊ အတည်ပပီး ယင်း၏တာေန်ေတ္တရားများြို ပဖည့်ဆည်းဝဆာင်ရွြ်သည်။”

31 နမူစာစာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုအတွြ် ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၁ ြို ကြည့်ပါ။
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အတည်ပပုထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်အတူ မပြစ်မရနထည့်သွင်းရမည့် သို့မဟုတ် 

တွဲြက်ပါဝင်ရမည့် ရြကပငာချက်

 ၂၂။ အချ ို ့ဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် အတည်ပပုထားသည့်စာချုပ်စာတမ်းတွင် သို့မဟုတ် ပူးတွဲပါ စာရွြ်စာတမ်း 

တွင် ရြကညာချက်များ ထုတ်ပပန်ရန်လိုသည်။ ယင်းြဲ့သို့ဝသာ ဝကြညာချြ်ြိုရုံးမှ လြ်ခံရရှိပခင်းမရှိပါြ၊ 

အတည်ပပုပခင်းြို မှတ်ပုံတင်၍မရပါ။ အချ ို ့ဝသာြိစ္စများတွင် မပဖစ်မဝနရြကညာချကတ်စ်ခုသည် လြ်ခံ 

သည့် တာေန်ေတ္တရားများ၏ အတိုင်းအတာြိုသတ်မှတ်ဝပးမည် သို့မဟုတ် အပခားမုချလိုအပ်မည့် သတ်မှတ် 

ချြ်များြို ဝဖာ်ပပဖွင့်ဆိုပါလိမ့်မည်။ ထိုြိစ္စများအားလုံးတွင် အတည်ပပုသည့်စာချုပ်စာတမ်းြို မပပင်ဆင် 

မီတွင် ရြကပငာချက၏်အနှစ်သာရြို စဉ်းစားရမည်ပဖစ်ပပီး လိုအပ်သည့်လမ်းညွှန်မှုများြို အတည်ပပုသည့် 

စာချုပ်စာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းရမည် သို့မဟုတ် ပူးတွဲရမည်ြို စဉ်းစားရမည်။ အတည်ပပုရန် လမ်းဖွင့်ထား 

သည့် အဆိုပါပပဋ္ဌာန်းချြ်များမှာ ဝအာြ်ပါတို့ပဖစ်သည်။

  (၁) လူမှုဖူလုံဝရး (အနည်းဆုံးရှိရမည့် စံချနိ်စံညွှန်းများ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၀၂၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်- 

အပိုဒ်ခွဲ ၂(ခ)၊

  (၂) ဓါတ်ဝရာင်ပခည်အြာအြွယ်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၁၅၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်- အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် 

၃(ဂ)၊ 

  (၃)  တန်းတူညီမှေဆြ်ဆံဝရး (လူမှုဖူလုံဝရး) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၁၈၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ 

အပုဒ် ၃32

  (၄) အငယ်ဆုံးအသြ်အရွယ်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၂၃ (ဝပမဝအာြ်လုပ်ငန်း) ၁၉၆၅ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၂၊

  (၅) အလုပ်လုပ်ြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှု၊ သြ်ကြီးနှင့် ြျန်ရစ်သူအြျ ိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၁၂၈၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၂၊

  (၆) (ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့်) လုပ်ခလစာခံစားခွင့်ရှိသည့် အားလပ်ရြ်များဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၁၃၂၊ ၊ ၁၉၇၀ - အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၂ နှင့် ၃၊ နှင့် အပိုဒ်ခွဲ ၁၅၊ အပုဒ် ၂၊

  (၇) အငယ်ဆုံးအသြ်အရွယ်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၃၈၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ 

  (၈) အလုပ်သမားဝရးရာြိန်းဂဏန်းအချြ်အလြ်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၆၀၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၁၆၊ အပုဒ် ၂၊

  (၉) အလုပ်သမားများ၏ အြျ ိုးခံစားခွင့်ဝတာင်းခံပခင်းများအား အြာအြွယ်ဝပးမှုဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ် အမှတ် ၁၇၃၊ (အလုပ်ရှင်၏ လူမွဲစာရင်းခံပခင်း)၊ ၁၉၉၂ - အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၁၊

32 (ြ) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ဤပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အတည်ပပုသည့်အခါ၊ ယင်းြိုအပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၁ ပါ စည်းြမ်းချြ်အတိုင်း ၎င်းသည် “၎င်း၏ 
နယ်ပယ်အတွင်းရှိ ၎င်း၏ ပပည်သူများအဝပါ် လွှမ်းခခုံမှုဝပးသည့် ထိဝရာြ်သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဥပဝဒတွင်” လူမှုဖူလုံဝရးရုံးခွဲ သို့မဟုတ် ရုံးခွဲများ၌ 
၎င်းတို့နှင့်ပတ်သြ်၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ တာေန်ေတ္တရားများြို လြ်ခံပခင်းပါရှိဝကြာင်းြိုလည်း ရုံးသို့အတည်ပပုဆြ်သွယ်သင့်သည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၄(ခ) 
အရ ထပ်မံ၍ တာေန်ေတ္တရားများြိုလြ်ခံမှုအား အဝကြာင်းကြားသည့်ြိစ္စရပ်တွင်လည်း အလားတူအတည်ပပုချြ်ြို ဝပးပို့သင့်သည်။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ 
တာေန်ေတ္တရားများြို လြ်ခံထားဝသာ အဖွဲ့ေင်တိုင်းသည် အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၆(ြ) သို့မဟုတ် (ခ) တွင်ဝဖာ်ပပထားသည့် အြျ ိုးခံစားခွင့်အမျ ိုးအစားများ 
အတွြ် ဥပဝဒ၌ပပဋ္ဌာန်းချြ်ရှိဝသာ မည်သည့်လူမှုဖူလုံဝရးရုံးခွဲနှင့်ပတ်သြ်၍မဆုိ၊ သဝဘာတူညီချြ်ြို အတည်ပပုသည့် အချနိ်၌၊ ထိုြဲ့သို့ဝသာ 
အြျ ိုး ခံစားခွင့်များြို ဝဖာ်ညွှန်းသည့် ထုတ်ပပန်ချြ်တစ်ဝစာင်ြို ရုံးသို့ဝပးပို့ရမည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၇ အရ အလားတူ ထုတ်ပပန်ချြ်တစ်ဝစာင်ြို 
အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၄ အရ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ တာေန်ေတ္တရားများြိုလြ်ခံမှု၏ ဝနာြ်ထပ်အဝကြာင်းကြားချြ်တိုင်းအတွြ် သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာဥပဝဒြို 
သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပပီးသည့် ၃ လအတွင်း ပပုစုရမည်။ ဤသို့ဝသာ ထုတ်ပပန်မှုများသည် မပဖစ်မဝနပပုစုရမည်ပဖစ်ဝသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် သတင်း 
အချြ်အလြ်ဝပးမှုအတွြ် ရည်ရွယ်မှုများပဖစ်ပပီး ပပုစုရန်ပျြ်ြွြ်မှုဝကြာင့် အတည်ပပုပခင်း သို့မဟုတ် အဝကြာင်းကြားပခင်း၏ တရားေင်မှုြို မပျြ် 
ပပယ်ဝစပါ။
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  (၁၀) မီးဖွားပခင်းဆိုင်ရာအြာအြွယ်ဝပးသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၈၃၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ အပိုဒ်ခွဲ ၄၊ အပုဒ် ၂၊

  (၁၁) ဝရဝကြာင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ (ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ်ခဲ့သည့်) (MLC, ၂၀၀၆) 

- စံချနိ်စံညွှန်း ြ ၄.၅၊ အပုဒ် ၁၀၊

 အတည်ပပုပခင်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည့် သို့မဟုတ် တွဲြက်ပါဝင်နိုင်သည့် ရရွးချယ်နိုင်ရသာ 

ရြကပငာချက်များ 

 ၂၃။ အချ ို ့ဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (နှင့် ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များ) ြိစ္စတွင် အတည်ပပုသည့်နိုင်ငံြ ခွင့်ပပုထား 

သည့် ချန်လှပ်မှုများ၊ ခခင်းချြ်များ သို့မဟုတ် ပပုပပင်မွမ်းမံမှုများြို အသုံးပပုလိုသည့်အခါတွင်သာ ရြကပငာချက် 

တစ်ခုြို လိုအပ်သည်။ ဤြိစ္စြိုြျင့်သုံးရာ၌ ရြကပငာချကြ်ို အတည်ပပုသည့် စာချုပ်စာတမ်းတွင် ထည့် 

သွင်းရမည် သို့မဟုတ် ပူးတွဲရမည် - အြယ်၍ အတည်ပပုသည့်စာချုပ်စာတမ်းြို သတ်မှတ်ချြ်ဝဘာင်ေင် 

သည့် မည်သည့်ရြကပငာချကမ်ှေမပါရှိဘဲ ရုံးမှ လြ်ခံရရှိမည်ဆိုလှေင်၊ အတည်ပပုပခင်းြို ရှိဝနဆဲအဝနအထား  

အတိုင်း သင့်ဝတာ်သလို မှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်ပဖစ်ပပီး ချန်လှပ်မှုများ၊ ခခင်းချြ်များ သို့မဟုတ် ပပုပပင်မွမ်းမံမှုများ 

ြို ပပုလုပ်၍ ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အတည်ပပုရန် လမ်းဖွင့်ထားသည့် ယင်းအဆိုပါ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များမှာ 

ဝအာြ်ပါတို့ပဖစ်သည်။

  (၁) လူငယ်များအား ြျန်းမာဝရးစစ်ဝဆးမှု (စြ်မှုလုပ်ငန်း) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၇၇၊ ၁၉၄၆ 

ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၉၊ အပုဒ် ၁၊

  (၂)  လူငယ်များအား ြျန်းမာဝရးစစ်ဝဆးမှု (စြ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မသြ်ဆိုင်သည့် အလုပ်အြိုင်များ) 

ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၇၈၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၉၊ အပုဒ် ၁၊

  (၃)  လူငယ်များ ညပိုင်းအလုပ်ဆင်းပခင်း (စြ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်မသြ်ဆိုင်သည့် အလုပ်အြိုင်များ) ဆိုင်ရာ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၇၉၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၇၊ အပုဒ် ၁၊

  (၄)  အလုပ်သမားစစ်ဝဆးပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၈၁၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၅၊ အပုဒ် ၁၊ 

ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ် ၁၉၉၅ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၁၊

  (၅)  လူငယ်များ ညအလုပ်ဆင်းပခင်း (စြ်မှုလုပ်ငန်း) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၉၀၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၇၊ အပုဒ် ၁၊

  (၆)  အလုပ်အြိုင်အတွြ် ဝရှေ့ဝပပာင်းပခင်း (ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့်) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၉၇၊ 

၁၉၄၉ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၁၄၊ အပုဒ် ၁၊

  (၇)  လူမှုဖူလုံဝရး (အနည်းဆုံးရှိရမည့် စံချနိ်စံညွှန်းများ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၀၂၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၁၊

  (၈)  အပတ်စဉ်အနားယူပခင်း (ြူးသန်းဝရာင်းေယ်ဝရးနှင့် ရုံးဌာနများ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၀၆၊ 

၁၉၅၇ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၁၊

  (၉)  (ြ)  စိုြ်ခင်းများဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၁၀၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၁(ခ)၊

   (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၁၀ ၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ် - အပိုဒ်ခွဲ ၁၊ 

  (၁၀)  စြ်ြိရိယာများြို ြာြွယ်ပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၁၉၊ ၁၉၆၃ ခုနစ်၊ - ၁၉၆၃ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၁၇၊ အပုဒ် ၁၊
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  (၁၁)  အလုပ်တွင်ထိခိုြ်မှု အြျ ိုးခံစားခွင့်များဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၂၁၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ 

အပုဒ် ၁၊ နှင့် အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၁၊

  (၁၂)  အလုပ်လုပ်ြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှု၊ သြ်ကြီးနှင့် ြျန်ရစ်သူအြျ ိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၁၂၈၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၄၊ အပုဒ် ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၈ နှင့် အပိုဒ်ခွဲ ၃၉၊

  (၁၃)  ြျန်းမာဝရးဝစာင့်ဝရှာြ်မှုနှင့် နာမြျန်းမှုအြျ ိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ် အမှတ် ၁၃၀၊ ၁၉၆၉ 

ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၁၊ နှင့် အပိုဒ်ခွဲ ၄၊ အပုဒ် ၁၊

  (၁၄)  အငယ်ဆုံးအသြ်အရွယ်ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၃၈၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၂၊

  (၁၅)  ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ်သမားများ (ထပ်မံပဖည့်စွြ်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၁၄၃၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၁၆၊ အပုဒ် ၁၊

  (၁၆)  လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ေန်းြျင် (ဝလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၁၄၈၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊

  (၁၇)  အလုပ်ချနိ်နာရီနှင့် နားချနိ်များ (ြုန်းလမ်းပို့ဝဆာင်ဝရး) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၅၃၊ ၁၉၇၉ 

ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၉၊ အပုဒ် ၂၊

  (၁၈)  အလုပ်ငှားရမ်းပခင်းဆိုင်ရာ ပမှင့်တင်ပခင်းနှင့် အြာအြွယ်ဝပးပခင်း (အလုပ်လြ်မဲ့ပဖစ်ပခင်း) ဆိုင်ရာ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၆၈၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၄၊ အပုဒ် ၁၊ နှင့် အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၁ နှင့် ၂

  (၁၉) အလုပ်သမားများ၏ အြျ ိုးခံစားခွင့်ဝတာင်းခံဝလှောြ်ထားပခင်းများအား အြာအြွယ်ဝပးသည့် 

(အလုပ်ရှင်၏ လူမွဲစာရင်းခံပခင်း) ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၇၃၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၃၊ အပုဒ် ၃၊

  (၂၀)  သဝဘဂာသားများ၏ အဝထာြ်အထားစာရွြ်စာတမ်းများဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ် (ပပန်လည်ပပင်ဆင် 

သည့်) အမှတ် ၁၈၅၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၉၊

ပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခု၏ အတိုင်းအတာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရရွးချယ်နိုင်သည့်ရြကပငာချက်များ

 ၂၄။ အထြ်ပါစာပုဒ် ၂၁ နှင့် ၂၂ တွင် ရည်ညွှန်းထားဝသာ အမှုြိစ္စအားလုံးအတွြ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အသုံးချမှုအတိုင်း 

အတာြို ြန့်သတ်ရန် ဝရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ြို အသုံးပပုခဲ့ဝသာ အဖွဲ့ေင်တစ်နိုင်ငံသည် ထိုြဲ့သို့ဝသာ ြန့်သတ် 

ချြ် များြို ဝနာြ်ပိုင်းတွင် ပပုပပင်မွမ်းမံ သို့မဟုတ် ဖျြ်သိမ်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းသွားနိုင်ပပီး၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

တစ်ခုစီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဝပခအဝနဝပါ်တွင်မူတည်၍ ၎င်းြို ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ အစီ 

ရင်ခံစာတွင် ရြကပငာချက်၊ အရြကာင်းြကားချက် သို့မဟုတ် ပငင်းပယ်ရြကာင်း ထုတ်ပပန်ချက်တစ်ခု ထပ်မံပပုလုပ် 

ပခင်းပဖင့် ဝဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ ထို့အပပင်သြ်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံြ အတည်ပပုသည့်အချနိ်တွင်ပဖစ်ဝစ သို့မဟုတ် 

မည်သည့်ဝနာြ်ပိုင်းအချနိ်တွင်ပဖစ်ဝစ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အသုံးပပုမှုအတိုင်းအတာြိုတိုးချဲ့ရန် ဝကြပငာချြ်များ 

အတွြ် ဝအာြ်ပါတို့ြို သတ်မှတ်ထားသည3်3။

  (၁) အလုပ်သမားစစ်ဝဆးပခင်း (စိုြ်ပျ ိုးဝရး) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၂၉၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ 

အပုဒ် ၁။

33 ယင်းတွင် ပပဋ္ဌာန်းချြ် အမှတ် ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ ၁ (ခ) စသည့် တရားေင်ဝကြညာချြ်တစ်ခုအတွြ် သတ်မှတ်ချြ်မရှိဝသာ်လည်း အဖွဲ့ေင်တစ်ဦးမှ အဆုံး 
အပဖတ်ဝပးမှုများသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ တာေန်ေတ္တရားများြို တိုးချဲ့ပခင်း၏ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိနိုင်သည့်ြိစ္စရပ်များ မပါေင်ပါ။
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  (၂) သဝဘဂာသားများ၏ လစာပဖင့် နှစ်စဉ်ခွင့်ခံစားပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၆၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၄၊ ၅ နှင့် ၆၊

  (၃) အလုပ်အဝပခအဝနများ (ဟိုတယ်များနှင့် စားဝသာြ်ဆိုင်များ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ် အမှတ် ၁၇၂၊ 

၁၉၉၁ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၁၊ အပုဒ် ၂ နှင့် ၃၊

  (၄) ြုန်တင်သဝဘဂာလုပ်ငန်း (အနည်းဆုံးစံချနိ်စံညွှန်းများ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၇၊ ၁၉၇၆ 

ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၃ တွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ 

  (၅) သတ္တုတွင်းများတွင် ဝဘးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းဝရးနှင့် ြျန်းမာဝရးဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၇၆၊ 

၁၉၉၅ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊

  (၆) ပုဂ္ဂလိြအလုပ်အြိုင်ရှာဝဖွဝရးဝအဂျင်စီများဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၈၁၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် - 

အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၅၊

  (၇) မီးဖွားမှုြိုအြာအြွယ်ဝပးပခင်းဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၈၃၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၂၊ အပုဒ် ၃၊

  (၈) စိုြ်ပျ ိုးဝရးတွင် ဝဘးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းဝရးနှင့် ြျန်းမာဝရးဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၈၄၊ 

၂၀၀၁ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၃

  (၉) ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၈၈၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် - အပိုဒ်ခွဲ ၃၊

ရနာက်ဆက်တွဲစာချုပ်များအား အတည်ပပုပခင်းများ

 ၂၅။  ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်တစ်ခုသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဝပးသည့် စာချုပ် 

စာတမ်းတစခ်ပုဖစသ်ည။် ရညည်ွှန်းပါပပဋ္ဌာန်းချြတ်စခ်ပုဖင့ ်စည်းဝနှာငပ်ခင်းပပုပပီး သိုမ့ဟတု ်တစပ်ပိုငန်ြတ်ည်း 

အတည်ပပုပခင်းနှင့် စည်းဝနှာင်ပခင်းြို ရှိမည့်နိုင်ငံအတွြ် အတည်ပပုပခင်းြို လမ်းဖွင့်ဝပးထားသည်။ ညီလာခံမှ 

ယခုအချနိ်အထိ သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်နှစ်ခုသည် သြ်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်နှစ်ခု 

တို့အဝပါ်၌ ပိုမိုဝပပာင်းသာလွှဲသာရှိမှုြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိစွာအစပျ ိုးထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

  (၁) P ၀၈၉ -  ညအလုပ်ဆင်းပခင်း (အမျ ိုးသမီးများ) ဆိုင်ရာ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ 

၁၉၄၈ ခုနှစ်အဝပါ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ 

  (၂) P ၁၁၀ - စိုြ်ခင်းများဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ်အဝပါ် ၁၉၈၂ ခုနှစ်၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ 

  အပခားဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်များ ဝလးခုသည်လည်း ြိုြ်ညီသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအရ တာေန်ေတ္တရားများ 

ြို တိုးချဲ့ထားသည်။

  (၃) P ၀၈၁ - အလုပ်သမားစစ်ဝဆးပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်အဝပါ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၏ ဝနာြ် 

ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ 

  (၄) P ၁၄၇ - ြုန်တင်သဝဘဂာလုပ်ငန်း (အနည်းဆုံးစံချနိ်စံညွှန်းများ) ဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ် 

အဝပါ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊

  (၅) P ၁၅၅ - လုပ်ငန်းခွင်ဝဘးအန္တရာယ်ြင်းရှင်းဝရးနှင့် ြျန်းမာဝရးဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် 

အဝပါ် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊

  (၆) P  ၀၂၉ - အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းဝစပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်အဝပါ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ ဝနာြ် 

ဆြ်တွဲစာချုပ်၊
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ကန့်သတ်မှုများကိုလက်မခံနိုင်ပခင်း

 ၂၆။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များတွင် ဝသချာသည့်ဝပပာင်းလွယ်ပပင်လွယ်မှုရှိဝစဝရးအတွြ်၊ (အထြ်ပါ အပုဒ် ၈ နှင့် ၉ တွင် 

ကြည့်ပါ)၊ အတည်ပပုဝနဝသာနိုင်ငံများအား အတည်ပပုပခင်းနှင့်ပတ်သြ်၍ လြ်ခံထားဝသာ တာေန်ေတ္တရား 

များြိုြန့်သတ်ပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပပုပခင်းတို့ြို တိြျစွာဝဆာင်ရွြ်နိုင်သည့် အချ ို ့ဝသာသတ်မှတ်ချြ်များ 

အပါအေင် (အပုဒ် ၂၁ မှ ၂၄) အမျ ိုးမျ ိုးဝသာသတ်မှတ်ချြ်များ ပါေင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုဝစြာမူ တိတိြျြျ 

သတ်မှတ်ချြ်များမှအပ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ တာေန်ေတ္တရားများအဝပါ် ြန့်သတ်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာ 

ကန့်သတ်မှုများမရှိ) ပပုလုပ်ရန်မပဖစ်နိုင်ပါ။ 

အတည်ပပုပခင်းများကိုမှတ်ပုံတင်ပခင်းနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလက်ခံပခင်းများ

 ၂၇။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအားလုံး၏ အပပီးသတ်သတ်မှတ်ချြ်များတွင် ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်၏ အတည်ပပုချြ်များြို 

မှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာအပိုဒ်ခွဲများ၊ ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသို့ အဝကြာင်းကြားစာများနှင့် ြုလသမဂ္ဂ 

ပဋိညာဉ် စာတမ်း၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၀၂ နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွြ် ြုလသမဂ္ဂ အဝထွဝထွအတွင်းဝရးမှူးချုပ်ထံ 

ဝပးပို့ဝသာအချြ်အလြ်များ ပါေင်သည်။ အတည်ပပုချြ်အားလုံးြို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံရမည်ပဖစ်ပပီး 

အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများသ့ုိ တရားဝင်အစုိးရပပန်တမ်းတွင် အများသိရိှရန် ထုတ်ပပန်ဝကြပငာ၍ အစီရင်ခံရမည်။ အထြ် 

အပုဒ် ၂၁ - ၂၄ တွင် ဝဖာ်ညွှန်းခဲ့ဝသာ ဝကြပငာချြ်များနှင့် တာေန်ေတ္တရားများြို လြ်ခံပခင်းနှင့် ပပုပပင်မွမ်းမံ 

ပခင်းအတွြ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြိုလည်း အလားတူအတိုင်းပင် ြိုင်တွယ်ဝဆာင်ရွြ်သည်။ 

အာဏာစတင်သက်ဝင်ပခင်း

 ၂၈။  ပပဋ္ဌာန်းချြ်တိုင်းတွင် ၎င်းမည်သို့သြ်ေင်လာပခင်းနှင့်ပတ်သြ်၍ သတ်မှတ်ချြ်တစ်ရပ် ပါေင်သည်။ အများ 

အားပဖင့်၊ ၁၉၂၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် အတည်ပပုချြ်ြို ဒုတိယအကြိမ် မှတ်ပုံတင်ပပီးဝနာြ် 

၁၂ လအကြာတွင် စတင်အာဏာသြ်ေင်ပပီး၊ ထို့ဝနာြ် နိုင်ငံတိုင်းအတွြ် ၎င်းတို့အတည်ပပုပပီးဝနာြ် ၁၂ လ 

အကြာတွင် သြ်ေင်ဝလ့ရှိသည်။ အချ ို ့ဝရဝကြာင်းဆိုင်ရာနှင့် အပခားပပဋ္ဌာန်းချြ်အချ ို ့တွင် သတ်မှတ်ချြ် 

အမျ ိုးမျ ိုးရှိသည်။ ဥပမာ၊ အမ်အယ်လ်စီ (MLC) ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ သြ်ေင်မှုရှိလာဝစရန် ြမ္ဘာ့သဝဘဂာများ၏ 

စုစုဝပါင်းတန်ချနိ် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ဝေစုရှိဝသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအနည်းဆုံး ၃၀ ြ အတည်ပပုခဲ့ရသည်။ ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်သည် သြ်ေင်မှုမရှိမချင်း ၎င်းသည်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ဥပဝဒတွင် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှု မရှိနိုင်ပါ။

အတည်ပပုပခင်းမှ ရပါ်ရပါက်လာသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ

 ၂၉။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် ၅(ခ) အရတာေန်ေတ္တရားမှာ အတည်ပပုပပီးဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

တစ်ခု၏ “သတ်မှတ်ချြ်များြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် လိုအပ်ဝသာ မည်သည့်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှု 

များြိုမဆို ပပုလုပ်ရမည3်4”။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အား လြ်ဝတွ့တွင် အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ပခင်း၊ ထို့အပပင် 

နိုင်ငံ၏ ဓဝလ့ထုံးစံနှင့်အညီ ၎င်းတို့အား ဥပဝဒအြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှု သို့မဟုတ် အပခားနည်းလမ်းများဝပးပခင်း 

တို့ြို ဝသချာဝစရမည်။ (တရားရုံး ဆုံးပဖတ်ချြ်များ၊ ပငင်းခုံမှုဆိုင်ရာ ခုံသမာဓိဆုံးပဖတ်ချြ်များ သို့မဟုတ် 

စုဝပါင်းသဝဘာတူညီမှုများ စသည်ပဖင့်)။

34 ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ (အပုဒ် ၃၅-၄၆ ဝအာြ်) အရ အစီရင်ခံရမည့်တာေန်ေတ္တရားများြိုလည်း ကြည့်ပါ။ ရပ်စဲပခင်းအားပဖင့် အတည်ပပုထား 

ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုဝအာြ်ရှိ တာေန်ေတ္တရားများြို အဆုံးသတ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝအာြ်ပါအပုဒ် ၇၉-၈၃ ြိုကြည့်ပါ။



25

ပပည်တွင်းဥပရဒ၌ပြည့်သွင်းပခင်း

 ၃၀။  အချ ို ့ဝသာနိုင်ငံများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒြ အတည်ပပုပပီးသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ပပည်တွင်းဥပဝဒ၏ 

အင်အားြိုဝပးထားသည်။ ထိုသို့ဝသာြိစ္စများတွင် တိြျဝသာအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများ ပပုလုပ်ရန်လိုအပ် 

ဝနဆဲပဖစ်ဝနမည်။

  (ြ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့် အဝစာပိုင်းနိုင်ငံ၏ ဥပဝဒနှင့်ဓဝလ့ထုံးစံတို့အကြား မည်သည့် 

ေိဝရာဓိြိုမဆို ပဝပျာြ်ဝစရန်။

  (ခ)  တရားရုံးတွင် တိုြ်ရိုြ်အသုံးမပပုနိုင်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ မည်သည့်သတ်မှတ်ချြ်များြိုမဆို 

အြျ ိုး သြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန်။ (ဥပမာ၊ အမျ ိုးသားဥပဝဒများ သို့မဟုတ် နည်းဥပဝဒများပဖင့် သတ်မှတ် 

ဝပးရမည့် ြိစ္စရပ်များအတွြ် လိုအပ်သည့် သို့မဟုတ် အခွင့်ရအာဏာပိုင်များမှ အဆုံးအပဖတ်ဝပး 

သည့် သတ်မှတ်ချြ်များ၊ သို့မဟုတ် အထူးအုပ်ချုပ်ဝရးဆိုင်ရာ စီမံဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ လိုအပ်ပခင်း)

  (ဂ) ပပစ်ဒဏ်များြို သတ်မှတ်ဝပးရန်၊ သင့်ဝလျာ်သည့်ဝနရာ၌၊

  (ဃ) စိတ်ပါေင်စားသူများနှင့် အာဏာပိုင်များ (ဥပမာ - အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမား 

စစ်ဝဆးဝရးအရာရှိများ၊ တရားရုံးများ၊ ခုံရုံးများ၊ အပခားအုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့များ) အား ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို 

ပပည်တွင်းဥပဝဒအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားပခင်းြို အဝကြာင်းကြားရန်နှင့် လိုအပ်ပါြ လမ်းညွှန်မှု 

ရရှိပခင်းြို ဝသချာဝစရန်။

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု

 ၃၁။  အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အမှတ် ၁၅၂ ၏ အပိုဒ် ၅(ဂ) သည် နိုင်ငံ၏ဓဝလ့ထုံးစံြို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍၊ ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်များြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုဝပးနိုင်ရန် ဥပဝဒပပုမှု သို့မဟုတ် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများအတွြ် 

ပပုစုပခင်းနှင့် အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ပခင်းတို့အဝပါ်တွင် - အထူးသပဖင့် အတည်ပပုပပီးသည့်အခါ - နှင့် အကြံပပု 

တိုြ်တွန်းချြ်များြို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ြိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ပင် 

ဝဆွးဝနွးရန် ပပဋ္ဌာန်းထားသည်။ ၎င်းသည် အထူးသပဖင့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ် 

များနှင့် တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးပခင်းနှင့် ပူးဝပါင်းဝဆာင်ရွြ်ပခင်းတို့နှင့် ပတ်သြ်သည့် သတ်မှတ်ချြ်များအတွြ် 

အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြို အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ရာတွင် ြျင့်သုံးသည်။

မမို့ရတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းမဟုတ်သည့် နယ်ပယ်များ

 ၃၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၃၅ ြ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ၎င်းတို့အဝနပဖင့် နိုင်ငံတြာ 

ဆြ်ဆံဝရး၌တာေန်ရိှသည့် ပမို့ဝတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်းမဟုတ်သည့် နယ်ပယ်များအတွြ် အသံုးချမှုြုိ ဝကြပငာ 

ချြ်များ ထုတ်ပပန်ရမည်ဟု ပပဋ္ဌာန်းသည်။
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အိုင်အယ်လ်အို (ILO) မှ နှုတ်ထွက်ပခင်း၏ အကျ ိုးသက်ရရာက်မှု

 ၃၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၊ အပုဒ် ၅ (ဝနာြ်ဆုံးေါြျ) မှ ပပဋ္ဌာန်းသည်မှာ - 

   အဖွဲ့ေင်တစ်ခုသည် မည်သည့်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝရးရာပပဋ္ဌာန်းချြ်ြိုမဆို အတည် 

ပပုပပီးသည့်အခါ ... (အဖွဲ့အစည်းမှ) နှုတ်ထွြ်ပခင်းသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၌သတ်မှတ်ထားသည့် ဆြ်လြ်တည် 

ရှိဝနသည့်အချနိ်ြာလအတွြ် တရားေင်မှု၊ ၎င်းပပဋ္ဌာန်းချြ်အရ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ပတ်သြ်၍ ဝပါ်ထွြ်လာ 

ဝသာ တာေန်ေတ္တရားများအားလုံးအဝပါ်၌ သြ်ဝရာြ်မှုမရှိဝစရပါ။

အတည်ပပုပခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ

 ၃၄။ အတည်ပပုပခင်းနှင့် ရပ်စဲပခင်းနှင့်ပတ်သြ်သည့် ပုံမှန်ဝနာြ်ဆုံးရ သတင်းအချြ်အလြ်များြို ရုံး၏ 

အင်တာနြ်ြွန်ယြ် (NORMLEX database) တွင် ရရှိနိုင်သည်။
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၄။ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများ

အစီရင်ခံရန်တာဝန်ဝတ္တရား

 ၃၅။  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ ြ သတ်မှတ်သည်မှာ35

   အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ၎င်းပါေင်ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ သတ်မှတ်ချြ်များအဝပါ် အြျ ိုးသြ် 

ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် ၎င်းအဝနပဖင့် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ခဲ့မှုများြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးအတွြ် 

နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ပပုစုဝပးရန် သဝဘာတူညီသည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာများြို အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ 

ဝတာင်းဆိုလာနိုင်သည့်ပုံစံအတိုင်းပပုစုရမည်ပဖစ်ပပီး ၎င်းတို့လိုအပ်သည့် အချြ်အလြ်များ ပါေင်ဝစရမည်။

အစီရင်ခံသည့်စနစ်

 ၃၆။ နှစ်ြာလတစ်ဝလှောြ်လုံး၊36 အုပ်ချုပ ် ဝရးအဖွဲ့ြ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အစီရင်ခံစာများြို တင်သွင်းပခင်းအတွြ် 

ဝအာြ်ပါအစီအစဉ်များြို သဝဘာတူခွင့်ပပုခဲ့သည် -

  (ြ) အစီရင်ခံစာများ၏အမျ ိုးအစားများ။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီအတွြ် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ အုပ်ချုပ် 

ဝရးအဖွဲ့ြ သဝဘာတူခွင့်ပပုထားဝသာ အစီရင်ခံစာပုံစံနှင့်အညီ ဝရးဆွဲထားသည့် အဝသးစိတ်ပပုစု 

ထားသည့် အစီရင်ခံစာများြို ဝအာြ်ပါြိစ္စရပ်များတွင် လိုအပ်သည3်7 - 

   (၁) သီးပခားနုိင်ငံတစ်ခုအတွြ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစတင်သြ်ေင်ပပီး ဝနာြ်တစ်နှစ်တွင် ဝတာင်း 

ဆိုထားသည့် ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာြိစ္စတွင်၊ 

   (၂)  အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ ြိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစပဖင့် အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို 

အသုံးချရာတွင် သိသာထင်ရှားသည့်ဝပပာင်းလဲမှုများရှိခဲ့ပါြ (ဥပမာ၊ အနှစ်သာရရှိဝသာ 

ဥပဝဒအသစ်တစ်ခုြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပခင်း သို့မဟုတ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို အသုံးချရာ 

တွင် သြ်ဝရာြ်သည့် အပခားအဝပပာင်းအလဲများ)၊ နှင့်

   (၃) ၎င်းတို့ြို ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့များ၊ အထူးသပဖင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်း 

ချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) (ဝလ့လာ 

ဝတွ့ရှိချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုချြ်တွင် ဝအာြ်ဝပခမှတ်ချြ်တစ်ခုအား 

ပဖင့်)38 သို့မဟုတ် စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံဝြာ်မတီ (CAS) (၎င်း 

၏ အပပီးသတ်ဝြာြ်ချြ်များြုိ သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းသည့်အခါ) တ့ုိြ အတိအလင်းဝတာင်း 

ဆိုသည့်အခါတွင်။ 

    အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့်အစီရင်ခံစာြို ဝမှော်လင့်ထားသည့်အခါမှလွဲ၍ ၂၀၁၈၊ နိုေင်ဘာ 

လ အစည်းအဝေး၌ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် ရှင်းလင်းလွယ်ြူ 

ဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများအတွြ် အစီရင်ခံစာပုံစံနှင့်အညီ ရှင်းလင်းလွယ်ြူ 

35 အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ ပါ တာေန်ေတ္တရားအရ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ အသုံးချမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ အစီရင်ခံပခင်းသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များတစ်ခုချင်းစီြ 
ချမှတ်ထားဝသာ အပခားတာေန်ေတ္တရားအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ြွဲပပားပခားနားပပီး၊ လိုအပ်ဝသာ သတင်းအချြ်အလြ် (စာရင်းဇယားများ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား 
အစီရင်ခံစာများြဲ့သို့) ြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးသို့ မှန်မှန်ဝပးပို့ရမည်။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များတစ်ခုချင်းစီ၏ တာေန်ေတ္တရားများသည် အမှီအခို 
ြင်း၍ ဤဝနရာတွင်ဝဖာ်ပပထားသည့် အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ ပါ အစီရင်ခံစာစနစ်ဝပပာင်းလဲမှုများဝကြာင့် ထိခိုြ်မှုမရှိပါ။

36 များမကြာမီြ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစနစ်နှင့် သြ်ဆိုင်သည့် ဆုံးပဖတ်ချြ်များြို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာတွင် သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ (GB.334/

INS/5 နှင့် GB.332/INS/5(Rev.), GB.334/INS/PV, အပုဒ် ၂၈၈ နှစ်ခုစလုံးြို ကြည့်ပါ)၊ ယခင်ြဆုံးပဖတ်ချြ်များအတွြ် GB.310/LILS/3/2 and 
GB.310/11/2(Rev.) (၂၀၁၁); GB.298/LILS/4 နှင့် GB.298/9(Rev.) (၂၀၀၇); နှင့် GB.282/LILS/5, GB.282/8/2 နှင့် GB.283/LILS/6 (၂၀၀၁ နှင့် ၂၀၀၂) ြို 
အထူးသပဖင့် ကြည့်ပါ။

37 အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာ၏ ပါေင်သည့်အဝကြာင်းအရာြို ဝအာြ်ပါအပုဒ် ၃၇ တွင် ကြည့်ပါ။
38 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ်အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ၊ အစီရင်ခံစာ ၃ (အပိုင်း 

ြ)၊ အဝထွဝထွအစီရင်ခံစာ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားညီလာခံ၊ ၁၀၈ ကြိမ် (ရာပပည့်) အခန်းအနား၊ ဂျနီီဗာ၊ ၂၀၁၉၊ အပုဒ် ၇၅
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ဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများြို တင်သွင်းနိုင်သည်။ (GB.334/INS/5 ၏ ဝနာြ် 

ဆြ်တွဲ ၂ တွင် ကြည့်ပါ)39

  (ခ) အစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု။40 အစီရင်ခံစာများြို အချနိ်အပိုင်းအပခားအလိုြ် ဝအာြ်ပါအရင်းခံတစ် 

ခုခုဝပါ်တွင်မူတည်၍ ဝတာင်းခံသည်၊  ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့များြ ပုံမှန်အစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု၏ 

ပပင်ပတွင် ဝတာင်းခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု နားလည်မှုအရ -

   (၁) ၃ - နှစ်တာလည်ပတ်မှု။ အစီရင်ခံစာများကို အရပခခံကျသည့် သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 

ပပဋ္ဌာန်းချက်များ41ဟု ယူဆသည့် ဝအာြ်ပါပပဋ္ဌာန်းချြ်များ ၁၂ ခု အတွြ် သုံးနှစ်လှေင် 

တစ်ကြိမ်ဝတာင်းခံသည်။

    အရပခခံကျသည့်ပပဋ္ဌာန်းချက်များ

    ■ လွပ်လပ်စွာအသင်းအပင်းြွဲ့စည်းပခင်းနှင့် စု ရပါင်းညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

အမှတ် ၈၇ နှင့် ၉၈၊

    ■ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းရစပခင်းကို ြျက်သိမ်းပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၂၉ နှင့် ၎င်း၏ ဝနာြ် 

ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ နှင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၀၅၊

    ■ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရရးနှင့်ဆက်ဆံရရး၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၀၀ နှင့် ၁၁၁၊  

    ■ က ရလးအလုပ်သမား၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၃၈ နှင့် ၁၈၂။

    အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်များ

    ■ အလုပ်အကိုင်မူဝါဒ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၂၂၊

    ■ အလုပ်သမားစစ်ရဆးပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၈၁ နှင့် ၎င်း၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊ 

နှင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၂၉၊

    ■ သုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပခင်းများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄။

   (၂) ၆-နှစ်တာလည်ပတ်မှု။ အစီရင်ခံစာများြုိ အပခားပပဋ္ဌာန်းချြ်များအတွြ်၊ ဝပခာြ်နှစ်လှေင် 

တစ်ကြိမ် ၎င်းတ့ုိ၏ အဝကြာင်းအရာဘာသာရပ်အလုိြ်စီစဉ်ထားမှုနှင့်အညီဝတာင်းခံသည် -

    ■ လွပ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းြွဲ့စည်းပခင်း (စိုက်ပျ ိုးရရး၊ မမို့ရတာ်နယ်နိမိတ်အတွင်း 

မဟုတ်သည့် နယ်ပယ်များ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၁၊ ၈၄ နှင့် ၁၄၁၊

    ■ အလုပ်သမားဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၃၅၊ ၁၅၁ နှင့် ၁၅၄၊

    ■ ကရလးများနှင့်ငယ်ရွယ်သူများအား အကာအကွယ်ရပးပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ အမှတ် 

၅၊ ၆၊ ၁၀၊ ၃၃၊ ၅၉၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၉၀၊ ၁၂၃ နှင့် ၁၂၄၊

    ■ အလုပ်အကိုင်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၂၊ ၈၈၊ ၉၆၊ ၁၅၉ နှင့် ၁၈၁၊

    ■ အသက်ရမွးလမ်းရြကာင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုနှင့် သင်တန်းများ (ကျွမ်းကျင်မှုများ)၊ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၄၀ နှင့် ၁၄၂၊

    ■ အလုပ်အကိုင်လုံခခုံမှု၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၅၈၊

    ■ လူမှုရရးမူဝါဒ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၈၂၊ ၉၄ နှင့် ၁၁၇၊

    ■ လုပ်ခလစာများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၂၆၊ ၉၅၊ ၉၉၊ ၁၃၁ နှင့် ၁၇၃၊

39 ရှင်းလင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့်အစီရင်ခံစာတွင် ပါေင်သည့်အဝကြာင်းအရာများအတွြ် ဝအာြ်ပါအပုဒ် ၃၈ တွင်ကြည့်ပါ။
40 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၂ တွင်ကြည့်ပါ (အစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု၊ နိုေင်ဘာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်)
41 အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနပဖင့် သုံးလတစ်ကြိမ်လိုအပ်သည့် အစီရင်ခံစာများအတွြ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များစာရင်းြို အချနိ်ြာလအပိုင်းအပခားအလိုြ် ပပန်လည် 

သုံးသပ်နိုင်သည်။
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    ■ အလုပ်ချနိ်များ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၊ ၁၄၊ ၃၀၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၈၉၊ ၁၀၁၊ ၁၀၆၊ ၁၃၂၊ 

၁၅၃၊ ၁၇၁ နှင့် ၁၇၅၊

    ■ မိသားစုဝတ္တရားများရှိသည့် အလုပ်သမားများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၅၆၊

    ■   ရရှေ့ရပပာင်းအလုပ်သမားများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၉၇ နှင့် ၁၄၃၊

    ■ လုပ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၃၊ 

၄၅၊ ၆၂၊ ၁၁၅၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀၊ ၁၂၇၊ ၁၃၆၊ ၁၃၉၊ ၁၄၈၊ ၁၅၅၊ ၁၆၁၊ ၁၆၂၊ ၁၆၇၊ ၁၇၀၊ ၁၇၄၊ 

၁၇၆၊ ၁၈၄ နှင့် ၁၈၇၊ 

    ■ လူမှုြူလုံရရး၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၂၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၄၂၊ ၁၀၂၊ ၁၁၈၊ ၁၂၁၊ 

၁၂၈၊ ၁၃၀၊ ၁၅၇ နှင့် ၁၆၈၊

    ■ မီးြွားမှုဆိုင်ရာအကာအကွယ်ရပးပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၃၊ ၁၀၃ နှင့် ၁၈၃၊

    ■ အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၆၃၊ ၈၅၊ ၁၅၀ နှင့် ၁၆၀၊

    ■ သရေောသားများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၆၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၈၊ ၆၈၊ 

၆၉၊ ၇၁၊ ၇၃၊ ၇၄၊ ၉၂၊ ၁၀၈၊ ၁၃၃၊ ၁၃၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၄၇၊ ၁၆၃၊ ၁၆၄၊ ၁၆၅၊ ၁၆၆၊ ၁၇၈၊ 

၁၇၉၊ ၁၈၀၊ ၁၈၅ နှင့် အမ်အယ်လ်စီ၊ ၂၀၀၆၊

    ■ ငါးြမ်းသမားများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၂၅၊ ၁၂၆ နှင့် ၁၈၈၊

    ■ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၂၇၊ ၃၂။ ၁၃၇ နှင့် ၁၅၂၊

    ■ တိုင်းရင်းသားနှင့် လူမျ ိုးစုများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၀၇ နှင့် ၁၆၉၊

    ■ အပခားသီးပခားသတ်မှတ်သည့် အလုပ်သမားများအမျ ိုးအစားများ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ 

အမှတ် ၁၁၀၊ ၁၄၉။ ၁၇၂၊ ၁၇၇ နှင့် ၁၈၉။

   (၃) အချန်ိအပုိင်းအပခားပြင့်မဟုတ်သည့် အစီရင်ခံစာများ။ ဝအာြ်ပါြိစ္စများတွင် အတည်ပပု 

ထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြိုအသံုးချမှုအဝပါ် အစီရင်ခံစာများြို ပုံမှန်အစီရင်ခံစာ လည် 

ပတ်မှု၏ ပပင်ပ၌ဝတာင်းဆိုနိုင်သည်။  

    – ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တိုြ်ရိုြ် 

ဝတာင်းဆိုချြ်တွင် ဝအာြ်ဝပခမှတ်ချြ်တစ်ခုအားပဖင့်)42 သို့မဟုတ် ညီလာခံဝြာ် 

မတီ (၎င်း၏ အပပီးသတ်ဝြာြ်ချြ်များြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းသည့်အခါ) မှ ထိုသို့ 

ဝတာင်းခံသည့်အခါ - 

    – အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ သို့မဟုတ် ၂၆ အရ ထည့်သွင်း 

ထားဝသာ ဝအာြ်ပါမှတ်တမ်းများြိုလိုြ်နာ၍ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာအသင်း 

အပင်း ဖွဲ့စည်းပခင်းဝြာ်မတ4ီ3၏ ဝရှ့ဝမှာြ်၌ ထိုသို့ဝတာင်းခံသည့်အခါ -

    – ဝတာင်းခံထားသည့် အစီရင်ခံစာြိုမတင်သွင်းခဲ့ဝသာ် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့ 

မှဝပးသည့် သဝဘာထားမှတ်ချြ်များြို ပပန်ကြားမှုမဝပးခဲ့သည်ရှိဝသာ်၊ (သတိပပု 

ရမညမ်ှာ အစရီငခ်ရံမည့ ်တာေနေ်တ္တရားများအားလိုြန်ာမှုြိ ုြျွမ်းြျငပ်ညာရငှမ်ျား 

ဝြာ်မတီနှင့် ညီလာခံဝြာ်မတီမှကြီးကြပ်ပပီး ယင်းသို့အစီရင်ခံစာများ သို့မဟုတ် 

သတင်းအချြ်အလြ်များြို ပပန်ကြားရန်ပျြ်ြွြ်ပခင်းသည် ဝအာြ်ပါအပုဒ် ၃၈ 

တွင် ရှင်းပပထားသြဲ့သို့၊ ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့မှ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ 

ြို အသုံးချမှုအဝပါ် စစ်ဝဆးပခင်းအား မတားပမစ်ပါ။) 

42 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ်အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ၊ op. cit., အပုဒ် ၇၅-၇၉
43 ဤအချြ်နှင့်ပတ်သြ်၍ ဝအာြ်ပါအပုဒ် ၈၄-၉၅ တွင်ကြည့်ပါ။
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  (ဂ) အစီရင်ခံပခင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်။ ဝအာြ်ပါပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ ဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ 

စည်းမျဉ်းအရ အစီရင်ခံပခင်းြိုမပပုစုရပါ - ပယ်ဖျြ်ပပီးသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၄၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၄၁၊ ၅၀၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၆၇၊ ၈၆ နှင့် ၁၀၄)၊ ရုပ်သိမ်းပပီးသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် 

၃၁၊ ၄၆၊ ၅၁၊ ၆၁ နှင့် ၆၆)၊ သြ်ေင်ပခင်းမရှိခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၅၄၊ ၅၇၊ ၇၀၊ 

၇၂၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၉၃ နှင့် ၁၀၉) နှင့်  အပပီးသတ်အပိုဒ်ခွဲများပါ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၈၀ နှင့် 

၁၁၆)။ ထို့အပပင်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ ချမှတ်ထားသည့်အဝပခအဝနများနှင့် အြာအြွယ်ဝပးထားမှု 

များ44အရ၊ အချ ို ့ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၊ အထူးသပဖင့် ယာယီဖယ်ရှားထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ45အတွြ် 

အစီရင်ခံစာများြို မဝတာင်းဆိုပါ။

အရသးစိတ်ပပုစုထားသည့်အစီရင်ခံစာများ

 ၃၇။ အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုသည် ပပဋ္ဌာန်းချက်တိုင်းအတွက် အုပ်ချုပ် ရရးအြွဲ့က သရောတူ 

ခွင့်ပပုထားသည့်ပုံစပံဖင့် ပဖစ်သင့်သည်။ ပုံစံသည်ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အဝရးပါဝသာ သတ်မှတ်ချြ်များ၊ ၎င်းနှင့်ပတ် 

သြ်၍ဝပးရမည့် သတင်းအချြ်အလြ်များအတွြ် စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို မည်သည့်

ပုံစံပဖင့်အသုံးချခဲ့သည်ြို ကြီးကြပ်ဝရးအဖွဲ့များအဝနပဖင့် သဝဘာဝပါြ်နိုင်ဝစရန်၊ ရည်ရွယ်၍ ပပုစုထားဝသာ 

သတင်းအချြ်အလြ်များအတွြ်၊ အချ ို ့ဝသာ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ တိြျသည့်ဝမးခွန်းများ 

ပါေင်သည်။ ပုံမှန်အစီရင်ခံစာပုံစံတစ်ခုတွင် ဝအာြ်ပါြိစ္စရပ်များအတွြ် ဝမးခွန်းများလည်း ပါေင်သည်။

  (ြ) ဥပရဒများနှင့် နည်းဥပရဒများ စသည်တို့။ သြ်ဆိုင်ရာဥပဝဒ သို့မဟုတ် အလားတူသတ်မှတ်ချြ် 

များအားလုံးြို စာရင်းပပုစုထားသင့်ပပီး - ဤသို့ဝဆာင်ရွြ်ထားရှိပပီးမှသာ - မိတ္တူများြို ထုတ်ဝပး 

သင့်သည်။  

  (ခ) ခွင့်ပပုထားရသာချန်လှပ်ထားမှုများ၊ ခခင်းချက်များ သို့မဟုတ် အပခားအကန့်အသတ်များ။ အချ ို ့ဝသာ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် လူပုဂ္ဂိုလ်အမျ ိုးအစားများ၊ စီးပွား ဝရးဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ သို့မဟုတ် ပထေီ 

ဝဒသနယ်ပယ်များြို အသုံးချမှုမှ ြင်းလွတ်ခွင့်ဝပးထားသည်၊ သို့ဝသာ် ယင်းြဲ့သို့ဝသာ အြန့် 

အသတ်များြို အသုံးချရန် ရည်ရွယ်ထားဝသာအတည်ပပုသည့် နိုင်ငံတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး 

အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အစီရင်ခံစာတွင် ယင်းြို မည်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ၎င်းတို့အဝပါ် ဝတာင်းဆိုနိုင်မှုရှိ 

သည်ြို ဝဖာ်ညွှန်းရန်လိုပါသည်။ ထို့ဝကြာင့် ဤြိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာတွင် 

ဝဖာ်ညွှန်းချြ်များ ထည့်သွင်းရန် မရှိမပဖစ်လိုအပ်သည်၊ အဝကြာင်းမှာ၊ ထိုသို့မပပုခဲ့ပါြ၊ အြန့် 

44 ၁၉၉၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ၊ ၎င်း၏ ၂၂၉ ကြိမ်ဝပမာြ် (ဝဖဝဖာ်ေါရီလ - မတ်လ ၁၉၈၅ ခု) တွင်  ဝဖာ်ဝဆာင်ခဲ့သည့် သတ်မှတ်ချြ်များနှင့် 
အြာအြွယ်များအရ၊ ဝခတ်နှင့်တစ်ဝပပးညီမပဖစ်ဝတာ့ဟု ယူဆရဝသာ အချ ို ့ဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်ပတ်သြ်သည့် အစီရင်ခံစာများအား ဝတာင်းခံမှု 
များြို ရပ်စဲရန်အတည်ပပုခဲ့သည်။ စာရွြ်စာတမ်း GB.229/10/9 အပုဒ် ၄ ြ ဝအာြ်ပါအတိုင်းဆိုထားသည် -

 “(ြ) အြယ်၍အဝပခအဝနများဝပပာင်းလဲပါြ မည်သည့်သြ်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝပါ်သို့မဆို အသစ်ပဖစ်ဝပါ်ဝစသည့် အဝရးပါမှု ရရှိဝစဝရးအ 
တွြ်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုအ ဝပါ်တင်ပပရန် အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများြိုတစ်ဖန်လိုအပ်နိုင်သည်။

 (ခ)  လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် သြ်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များအရ လွှမ်းခခုံမှုရှိသည့် လြ်ဝတွ့ြွင်းဆင်းရင်ဆိုင် 
ရဝသာ အခြ်အခဲများနှင့်ပတ်သြ်သည့် သဝဘာထားမှတ်ချြ်များြို လွတ်လပ်စွာတင်ပပနိုင်မှု ဆြ်လြ်ရှိဝနမည်။ တည်ရှိဝနသည့် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများအရ ၎င်းသဝဘာထားမှတ်ချြ်များြို ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင် 
များဝြာ်မတီ (CEACR) ြ ဆင်ပခင်သုံးသပ်မည်ပဖစ်ပပီး၊ ၎င်းတို့ြ သင့်ဝတာ်သည်ဟုယူဆပါြ ယင်းြဲ့သို့ဝသာ သတင်းအချြ်အလြ်များ 
(အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာ အပါအေင်) ြို ဝတာင်းခံနိုင်သည်။

 (ဂ) အဝထွဝထွအစီရင်စာများမှ ဝပးအပ်သည့်သတင်းအချြ်အလြ်များ သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားပဖင့်၎င်းအဝနပဖင့် လွတ်လပ်စွာအသုံးပပုနိုင်ဝသာ 
(ဥပမာ - ဥပဝဒပပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ) ဝပါ်တွင်မူတည်၍၊ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီသည် မည်သည့်အချနိ်တွင်မဆို သ ဝဘာထားမှတ်ချြ်များ 
ြို ပပုလုပ်နိုင်ပပီး သြ်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် ပတ်သြ်၍ အသုံးချသည့်သတင်းအချြ်အလြ်များြို၊ အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံ 
စာြို ဝတာင်းခံနိုင်သည့် အလားအလာအပါအေင်၊ ဝတာင်းခံနိုင်သည်။

 (ဃ) သြ်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ြိုယ်စားပပုပခင်းများနှင့် တိုင်တန်းချြ်များ (အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၆) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ 
ဥပဝဒဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်များြို ဝဖာ်ပပနိုင်သည့်အခွင့်အဝရးသည် ထိခိုြ်မှုမရှိဘဲဆြ်လြ်ရှိဝနမည်။”

45 ဝအာြ်ပါပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ယာယီဖယ်ရှားခဲ့ပပီး၎င်းတို့နှင့် သြ်ဆိုင်သည့်အစီရင်ခံစာများြို ပုံမှန်အားပဖင့်ဝတာင်းခံမှုမပပုဝတာ့ပါ - ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ 

အမှတ် ၂၀၊ ၂၈၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၈၊ ၄၉၊ ၆၀ နှင့် ၉၁။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ယာယီဖယ်ရှားထားပခင်းအားပဖင့် ၎င်းတို့ြို အတည်ပပုထား
သည့်အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ ဥပဝဒစနစ်များအဝပါ် ၎င်းတို့၏ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုမည်သို့မှေမပဖစ်ဝစပါ။
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အသတ်များပဖစ်နိုင်ဝတာ့မည် မဟုတ်ဝသာဝကြာင့် ပဖစ်သည်။ ဤြဲ့သို့ဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝန

ပဖင့် ဝနာြ်ပိုင်းဝပးပို့မည့် အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အစီရင်ခံစာများတွင်လည်းမည်သုိ့ပင်ပဖစ်ဝစ ပပဋ္ဌာန်းချြ်သည် 

ချန်လှပ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ သို့မဟုတ် နယ်ပယ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည် 

မှေအြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝကြာင်းဝဖာ်ညွှန်း၍ သတင်းအချြ်အလြ်များ၌ ထည့်သွင်းရန် ဝတာင်း 

ဆိုလာနိုင်ပါသည်။

  (ဂ) ပပဋ္ဌာန်းချက်ကိုအရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်း။ ဥပဝဒဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်များ၏ အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုချင်းအ 

တွြ် သို့မဟုတ် ယင်းြိုအသုံးချ၍ အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များအဝပါ် အဝသးစိတ် သတင်း 

အချြ်အလြ်များြို ဝပးသင့်သည်။ အချ ို ့ပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် အစီရင်ခံစာများတွင် အထူး 

သတင်းအချြ်အလြ်များ ထည့်သွင်းရန်ဝတာင်းဆိုကြသည် (ပပဋ္ဌာန်းချြ် သို့မဟုတ် အပိုဒ်ခွဲ 

အချ ို ့၏ လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သြ်၍)။ 

  (ဃ) အတည်ပပုပခင်း၏အကျ ိုးသက်ရရာက်မှု။ အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်အဝပါ် နိုင်ငံဝတာ်ဥပဝဒ 

၏ အင်အားပဖစ်ဝစသည့် မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များအတွြ်ြို 

မဆိုနှင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုပဖစ်ဝစသည့် မည်သည့်ထပ်ဆင့် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်

မှုများအတွြ်ြိုမဆို သတင်းအချြ်အလြ်များြို ဝတာင်းဆိုသည်။

  (င) ကကီးြကပ်သည့်အြွဲ့များမှရပးသည့် သရောထားမှတ်ချက်များ။ အစီရင်ခံစာတွင် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင် 

များဝြာ်မတီ (ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များ သို့မဟုတ် တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုများ) သို့မဟုတ် ညီလာခံ 

ဝြာ်မတီ (၎င်း၏ ဝြာြ်ချြ်များတွင်) မှ ပပုလုပ်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အသုံးချမှုနှင့် ပတ်သြ် 

သည့် မည်သည့်သဝဘာထားမှတ်ချြ်များြိုမဆို ပပန်လည်ဝပဖကြားမှုများ ပါေင်ရမည်။ ြျွမ်းြျင် 

ပညာရှင်များဝြာ်မတီသို့ အပခားကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ 

အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၆၊ CFA) အား ဆြ်လြ်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုြုိ ဝပးပို့သည့်အခါ ဝတာင်းဆို 

ထားသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြိုလည်း ဝပးသင့်သည်။

  (စ) လိုက်နာရစပခင်း။ အစိုးရများအား သြ်ဆိုင်ရာဥပဝဒများ၊ နည်းဥပဝဒများ စသည်တို့အတွြ် တာေန် 

ရှိ သည့် အာဏာပိုင်များအား ဝဖာ်ညွှန်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ်ချြ်များြို ဝပးပို့ရန် 

ဝတာင်းဆိုသည်။ အာဏာပိုင်များ၏ ြိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္တူများြို ပူးတွဲနိုင်သည် သို့မ 

ဟုတ် - ယင်းတို့အားဝပးပို့ပပီးပဖစ်ပါြ - ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။

  (ဆ) တရားရုံးရရးရာနှင့်ဆိုင်ရသာ သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆိုင်ရသာ ဆုံးပြတ်ချက်များ။ အစိုးရများ 

အား သြ်ဆိုင်သည့်ဆုံးပဖတ်ချြ်များ၏ မိတ္တူတစ်ခု သို့မဟုတ် အြျဉ်းချုပ်တစ်ခုြို ဝပးပို့ရန် 

ဝတာင်းဆိုသည်။ 

  (ဇ)  အရထွရထွအသိအမှတ်ပပုမှု။ အစိုးရများအား ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြိုမည်ြဲ့သို့ လြ်ဝတွ့အသုံးချသည်ဟူ 

သည့် အဝထွဝထွဆန်းစစ်ချြ်တစ်ခုြို၊ တရားေင်ထုတ်ပပန်သည့် အစီရင်ခံစာများမှ ဝြာြ်နှုတ် 

ချြ်များ၊ ဥပဝဒ သို့မဟုတ် စုဝပါင်းသဝဘာတူညီချြ်များနှင့် လွှမ်းခခ ံုထားသည့် အလုပ်သမားများ၏ 

ြိန်းဂဏန်းအချြ်အလြ်များ၊ ဥပ ဝဒြိုချ ိုးဝဖာြ်မှုများ၏ တရားစွဲဆိုပခင်းများ စသပဖင့် အဝသး 

စိတ်များနှင့် အတူတြွဝပးရန် ဝတာင်းဆိုသည်။ 

  (ဈ) အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများမှ ရလ့လာရတွ့ရှိချက်များ။ ဤအဖွဲ့အစည်း 

များမှ ပပုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် ရရှိသည့် မည်သည့်ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များြိုမဆို အစိုးရ၏ မည် 

သည့်တုန့်ပပန်မှုနှင့်မဆို တွဲ၍ဝပးရမည်ပဖစ်သည်။

  (ည) အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္ူတ များကုိ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြဲွ့အစည်းများသ့ုိ ဆက်သွယ် 

ပခင်း။ အစီရင်ခံစာ၏ မိတ္တူများြို ဝပးပို့သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်များြို ဝပးရမည်ပဖစ်သည်။
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ရိုးရှင်းလွယ်ကူရအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများ

 ၃၈။ ၂၀၁၈ ခု နိုေင်ဘာလတွင်၊ အုပ်ချုပ်သည့်အဖွဲမှ ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများအတွြ် 

အစီရင်ခံစာပုံစ4ံ6 အသစ်တစ်ခုြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံ

စာများတွင်ဝအာြ်ပါတို့သာပါေင်မည်။   

  (ြ) ကကီးြကပ်သည့်ရကာ်မတီများ၏ သရောထားမှတ်ချက်များကို ရပြဆိုပခင်းများ။ အစီရင်ခံစာတွင် 

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များ သို့မဟုတ် တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုများ) 

သို့မဟုတ် ညီလာခံဝြာ်မတီ (၎င်း၏ ဝြာြ်ချြ်များတွင်) ြ ပပုလုပ်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို 

အသုံး ချမှုနှင့် ပတ်သြ်သည့် မည်သည့်သဝဘာထားမှတ်ချြ်များြုိမဆို ပပန်လည်ဝပဖကြားမှုများ 

ပါေင်ရမည်။ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီသို့ အပခားကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

(ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၆၊ CFA) ြို ဆြ်လြ်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်သည့်အခါ 

ဝတာင်းဆိုထားသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြိုလည်း ဝပးအပ်ရမည်ပဖစ်သည်။

  (ခ)  ဥပရဒများနှင့် နည်းဥပရဒများ စသည်တို့။ ဥပဝဒနှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးရာတွင် ပဖစ်ဝပါ်လာသည့် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အသုံးချမှုအဝပါ်တွင်ထိခိုြ်ဝစသည့် မည်သည့်ဝပပာင်းလဲမှုများြိုမဆိုနှင့် ယင်းြဲ့ 

သို့ဝသာဝပပာင်းလဲမှုများ၏ သဝဘာသဘာေနှင့် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုများ၏ သတင်းအချြ်အလြ် 

များ။ (အြယ်၍ ဝပပာင်းလဲမှုသည်သိသာထင်ရှားပါြ  အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံတစ်ခု 

ြို ဝပးရမည် ပဖစ်သည်)

  (ဂ) ပပဋ္ဌာန်းချက်ကို အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်း။ ြိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာများ သို့မဟုတ် အပခားသတင်းအ 

ချြ်အလြ်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အဆိုပါပပဋ္ဌာန်းချြ်မှ ဆြ်သွယ်မှုများ (မည်သည့်ခွင့်ပပု 

ထားသည့် ချန်လှပ်မှုများအဝပါ်မဆို လိုအပ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ ပါေင်မှသာ)

  (ဃ) အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္တူများကို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများသို့ ဆက် 

သွယ်ပခင်း။ ရှင်းလင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာ၏ မိတ္တူများြို တင်ပပသည့် အဖွဲ့အ 

စည်းများ၏ အမည်များြို ဝပးရမည်ပဖစ်သည်။

  (င) အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများမှ ရလ့လာရတွ့ရှိချက်များ။ ဤအဖွဲ့အစည်း 

များမှပပုလုပ်သည့် သို့မဟုတ် ရရှိသည့် မည်သည့်ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များြိုမဆို အစိုးရ၏မည်သည့်

တုန့်ပပန်မှုနှင့်မဆိုတွဲ၍ ဝပးရမည်ပဖစ်သည်။

အစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်မှုအရပါ်သတိရပးအရြကာင်းြကားပခင်း

 ၃၉။  ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီနှင့် ညီလာခံဝြာ်မတီနှစ်ခုလုံးသည် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများမှ ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံ 

ပခင်းအတွြ် တာေန်ေတ္တရားများအား အဝလးထားမှုြို ကြီးကြပ်သည်။ 

 ၄၀။  နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတွင်ပါေင်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ 

ဝပါ်တွင်မူတည်၍၊ ညီလာခံဝဆာင်ရွြ်သည့်အချနိ်တွင် ပပန်လည်မွမ်းမံမှုအရ၊ ညီလာခံဝြာ်မတီသည် အစီ 

ရင်ခံပခင်းအတွြ် တာေန်ေတ္တရားများအား လိုြ်နာရန်ပျြ်ြွြ်သည့် အမှုြိစ္စများြို စစ်ဝဆးသည်၊ အထူး 

ရည်ညွှန်းချြ်အဝနပဖင့် - 

  - အတည်ပပုသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အသုံးချမှုအဝပါ် အစီရင်ခံစာများဝပးပို့ရန် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ် 

သို့မဟုတ် ထို့ထြ်မြအထိ ပျြ်ြွြ်ပခင်း၊

  - အတည်ပပုသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အသုံးချမှုနှင့်ပတ်သြ်သည့် ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာများ ဝပးပို့ 

ရန် ပျြ်ြွြ်ပခင်း၊

46 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ ၃ တွင်ကြည့်ပါ။
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  - ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ သဝဘာထားမှတ်ချြ်များြုိ ပပန်လည်ဝပဖကြားရာတွင် သတင်း 

အချြ်အလြ်များ ဝပးပို့ရန်ပျြ်ြွြ်ပခင်း၊

  - အနည်းဆုံးအစည်းအဝေးခုနစ်ကြိမ်အတွင်း ညီလာခံြသဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်း 

များြို အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံ တင်သွင်းရန်ပျြ်ြွြ်ပခင်း၊ 

  - အတည်မပပုရဝသးသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အစီရင်ခံစာများ 

ဝပးပို့ရန် လွန်ခဲ့ဝသာငါးနှစ်အတွြ် ပျြ်ြွြ်ပခင်း။

 ၄၁။ ၎င်း၏ ၈၈ ကြိမ်ဝပမာြ် (၂၀၁၇) နှင့် ၈၉ ကြိမ်ဝပမာြ် (၂၀၁၈) အစည်းအဝေးများ ြျင်းပချနိ်များအတွင်း၌ 

CEACR သည် အတည်ပပုထားဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ ကြီးကြပ်မှုြို ခိုင်ခံ့ဝစရန် ရည်ရွယ်၍ အစီရင်ခံရန် 

အကြီးအြျယ်ပျြ်ြွြ်မှုြို မည်သည့်နည်းလမ်းပဖင့် ရင်ဆိုင်မည်ဆိုသည့် ဝမးခွန်းြို စစ်ဝဆးခဲ့သည်။ အစီ 

ရင်ခံစာများြို နှစ်ဝပါင်းများစွာတိုင်ဝအာင် ဝပးပို့ပခင်းမရှိပါြ အသစ်ြျင့်သုံးမှုတစ်ခုပဖစ်သည့် “အဝရးဝပါ် 

အယူခံေင်မှုများ” ြို အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ရန် ဝြာ်မတီြဆုံးပဖတ်ခဲ့သည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အစီရင်ခံစာများ 

ြို သုံးနှစ်ဆြ်တိုြ်မရရှိခဲ့သည့် ြိစ္စများအားလုံးတွင်၊ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီသည် သြ်ဆိုင် 

ရာအစိုးရများထံ အဝရးဝပါ်အယူခံေင်မှုများြို ထုတ်ပပန်ဝပးမည် ပဖစ်သည်။ ရလဒ်အဝနပဖင့် ယခင်သဝဘာ 

ထားမှတ်ချြ်များအား ထပ်မံပပုလုပ်မှုများြို အများဆုံးသုံးနှစ်အထိသာ ြန့်သတ်ထားမည်ပဖစ်ပပီး၊ ဝနာြ် 

ပိုင်းတွင် ဝြာ်မတီသည် အစိုးရြ အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ဝပးပို့ပခင်း မရှိဝသာ်လည်း ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အသုံးချ 

မှုြို လူထုအတွင်း သိရှိနိုင်ဝသာ သတင်းအချြ်အလြ်များအဝပါ် အဝပခခံ၍ အနှစ်သာရရှိစွာ စစ်ဝဆးမည် 

ပဖစ်သည့်အတွြ်၊ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အသုံးချမှုြို ပုံမှန်အစီရင်ခံစာ လည်ပတ်မှုအတွင်း 

အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပပန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုြို ပပုလုပ်ရန် ဝသချာဝစသည4်7။ ညီလာခံဝြာ်မတီသည် 

ဇွန်လတွင် အစီရင်ခံရန် တာေန်ေတ္တရားများြို လိုြ်နာမှုအား စစ်ဝဆးဝသာအခါ အစီရင်ခံရန်အကြီးအြျယ် 

ပျြ်ြွြ်မှုနှင့် အဝရးဝပါ် အယူခံေင်မှုများအ ဝပါ်၌ ၎င်း၏ အာရုံြို စွဲဝဆာင်ထားခံရမည် ပဖစ်သည်။

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု

 ၄၂။  ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၁(ဃ) နှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအမှတ် ၁၅၂ ၏ အပုဒ် 

၅(င) တွင် အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝပါ် ပပုစုရမည့်အစီရင်ခံစာများမှ ဝပါ်ဝပါြ်လာသည့် 

ဝမးခွန်းများြို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ၏ ဝဆွးဝနွး 

တိုင်ပင်မှုအတွြ် သတ်မှတ်ထားသည်။  

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏အြွဲ့အစည်းများထံ အစီရင်ခံစာများကို ဆက်သွယ်ပခင်း

 ၄၃။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၂ အရ အတည်ပပုထားဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှု 

နှင့်ပတ်သြ်သည့် အစီရင်ခံစာများအားလုံး၏ မိတ္တူများြို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စား 

လှယ်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဆြ်သွယ်ရမည်ပဖစ်သည်။ ၎င်းြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့် သဝဘာထားမှတ် 

ချြ်များအား ဖိတ်ဝခါ်ပပီး၊ အစီရင်ခံစာြို အပပီးသတ်ပပုစုပခင်း မတိုင်မီတွင်လည်းဝြာင်း၊ အိုင်အယ်လ်အို 

(ILO) သို့ ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများြိုဝပးပို့သည့် တစ်ချနိ်တည်းတွင်လည်းဝြာင်း ပပုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ 

ပင်ပဖစ်ဝစ၊ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) သို့ ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများြို ဆြ်လြ်ဝပးပို့သည်အခါ၊ အစိုးရများ 

သည် ဆြ်သွယ်ဝပးပို့ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်ြို ရည်ညွှန်းဝဖာ်ပပရမည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် 

အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အသုံးချမှုအဝပါ် ၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသည့် မည်သည့်စူးစမ်းဝလ့လာမှုများ

ြိုမဆို ပပုလုပ်နိုင်သည်။

47 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ၊ op. cit., အပုဒ် ၁၀
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အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ ရလ့လာစူးစမ်းပခင်းများ

 ၄၄။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှ အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အသုံးချမှု 

အဝပါ် ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများြို လြ်ခံရရှိသည့်အခါ၊ အစိုးရသည် အဝသးစိတ်အချြ်အလြ် အပပည့်အစုံ - 

ပုံမှန်အားပဖင့်၊ ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများ၏ မိတ္တူတစ်ခု ပူးတွဲ၍ - အစိုးရ၏တုန့်ပပန်မှု၊ အြယ်၍ရှိပါြ၊ နှင့်တြွ 

အစိုးရ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဝပးပို့ရမည် ပဖစ်သည်။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ 

ြလည်း ဝလ့လာဝတွ့ရှိမှုများြို ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီသို့တင်သွင်းရန် ရုံးသို့ တိုြ်ရိုြ်ဝပးပို့ 

နိုင်သည် - ဤြိစ္စတွင်၊ ရုံးသည်လြ်ခံရရှိမှုြို အသိအမှတ်ပပုပပီးသည်နှင့်တပပိုင်နြ် မိတ္တူတစ်ဝစာင်ြို 

သြ်ဆိုင်သည့်အစိုးရသို့၊ ၎င်းြို တုန့်ပပန်မှုပပုလုပ်လိုပါြ တုန့်ပပန်နိုင်ရန်အတွြ် ဆြ်လြ်ဝပးပို့သည်။ 

ရုံးမှ တိုြ်ရိုြ်ရရှိဝသာ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများအ 

ဝပါ် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုအတွြ် အဝသးစိတ်အချြ်အလြ်များြို ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီ၏ 

အဝထွဝထွအစီရင်ခံစာတွင် ဝတွ့ရှိနိုင်သည်။48

   အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများြို ရုံး 

သို့ တိုြ်ရိုြ်ဝပးပို့ရန် ဆန္ဒရှိပါြ ဝဖာ်ပပပါအဆြ်အသွယ် ORGS-CEACR@ilo.org. ြို အသုံးပပု 

နိုင်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာများရတာင်းခံရန်ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 ၄၅။  (ြ)  နှစ်စဉ်နှစ်ဦးပိုင်း (ပုံမှန်အားပဖင့် ဝဖဝဖာ်ေါရီ/မတ်တွင်)၊ ရုံးသည် အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

များြို အသုံးချမှုနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် ဝပးပို့ရန်ရှိဝသာ အစီရင်ခံစာများြို အစိုးရအသီးသီးထံသို့ 

အဝကြာင်းကြားချြ်တစ်ခုဝဖာ်ပပ၍ ဝပးရန်ရှိဝသာအစီရင်ခံစာများြုိ အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် 

သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းလွယ်ြူသည့် အစီရင်ခံစာများပဖစ်သည်ြို ရှင်းလင်းစွာရည်ညွှန်း ဝဖာ်ပပ၍ ဝတာင်း 

ဆိုသည်။ အစီရင်ခံစာများအတွြ် ဝတာင်းဆိုမှုများ၏ မိတ္တူများြိုလည်း နိုင်ငံဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင် 

များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝပးပို့သည်။

   အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာသည် သီးပခားပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီအတွြ် သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်း 

ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာပုံစံအတိုင်း လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်ရမည်ပဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခု၊ နိုေင်ဘာလတွင် အုပ် 

ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင် ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများအတွြ် အစီရင်ခံစာပုံစံအသစ် 

တစ်ခုြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

  (ခ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်နှင့်အညီ၊ အစီရင်ခံစာများြို ရုံးသို့ ဇွန်လ (၁) ရြ်မှ စြ်တင်ဘာ 

လ (၁) ရြ်အတွင်း ဝနာြ်ဆုံးထား၍ နှစ်စဉ်ဝရာြ်ရှိရန် ဝတာင်းဆိုထားသည်49။ ၎င်းတို့၏ အစီ 

ရင်ခံစာများြို အချနိ်မီမဝပးပို့သည့် အစိုးရများထံသို့ နှိုးဝဆာ်စာများ ဝပးပို့သည်။ အိုင်အယ်လ်အို 

(ILO) ဝပမပပင်ရုံးများနှင့် လြ်ဝတွ့ြွင်းဆင်းဝဆာင်ရွြ်ဝနဝသာ စံချနိ်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင် 

48 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ၊ op. cit., အပုဒ် ၉၄-
၁၀၄

49 အစိုးရများြို ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများြို အားလုံးအတူတြွ သို့မဟုတ် အသုတ်များအလိုြ်ဝပးပို့နိုင်သည်။ အစီရင်ခံစာများသည် ၎င်းတို့ြိုဝပးပို့သည့်

အချနိ်ြာလအထိ လွှမ်းခခုံမှုရှိဝစရမည်။
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ပညာရှင်များြိုလည်း သြ်ဆိုင်သည့်အစိုးရများနှင့် ဆြ်သွယ်ဝစပခင်းပဖင့် ြူညီရန်ဝတာင်းဆိုနိုင် 

သည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အစီရင်ခံစာများြိုလြ်ခံသည့် ဝနာြ်ဆုံးသတ်မှတ်ရြ်ြို အင်အားပဖည့်ရန် 

ရည်ရွယ်၍၊ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီသည် ဝနာြ်ဆုံးရြ်အပဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

စြ်တင်ဘာလ (၁) ရြ် ဝနာြ်ပိုင်းလြ်ခံရရှိခဲ့ဝသာ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အစီရင်ခံစာများ၊ ဝနာြ်ြျမှုဝကြာင့် 

၎င်း၏ စစ်ဝဆးမှုြို ဝရှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်၊ နှင့် ဝနာြ်ဆုံးသတ်မှတ်ရြ်အမီ ဝရာြ်လာဝသာ အစီ 

ရင်ခံစာများ၊ ၎င်း၏စစ်ဝဆးမှုြို အပခားအဝကြာင်းများဝကြာင့် ဝရှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်၊ (ဥပမာ - 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ လုပ်ငန်းသုံး စြားများသို့ ဘာသာပပန်ရန် လိုအပ်မှု)50 တို့အကြား ပိုမိုရှင်း 

လင်းစွာ ခွဲပခားနိုင်ရန် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီမှ ဆုံးပဖတ်ချြ်ချခဲ့သည်။ 

  (ဂ) အစိုးရများ၏ အစီရင်ခံစာများြိုလြ်ခံရရှိဝသာအခါ၊ ရုံးအဝနပဖင့် အစီရင်ခံစာများသည် သြ်ဆိုင် 

ရာ ဥပဝဒ သို့မဟုတ် အပခားစာရွြ်စာတမ်းများ၏ မိတ္တူများနှင့်တွဲဖြ်ပါလာပခင်းရှိ၊ မရှိြို စစ်ဝဆး 

ပပီး၊ ထိုသို့မရှိလှေင်၊ ယင်းတို့ြို တနည်းအားပဖင့် မရနိုင်ပါြ၊ ၎င်းတို့အား ထိုစာရွြ်စာတမ်းများြို 

ဝပးပို့ရန် ဝတာင်းဆိုသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၂ အရ ြိုင်တွယ်ခဲ့သည့် 

အစီရင်ခံစာမိတ္တူများြို ဝပးပို့ရမည့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ 

အမည်များြို ညွှန်ပပရန်ပျြ်ြွြ်သည့် ြိစ္စရပ်၌လည်း အလားတူသြ်ဆိုင်သည်။ ြျွမ်းြျင် 

ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီြ အစီရင်ခံစာ၏ အဓိြြျသည့်ပါေင်မှုြို စစ်ဝဆးသည်။ 

အကျဉ်းချုပ်

 ၄၆။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၁ အရ၊ အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အသုံးချမှုအဝပါ် 

အစီရင်ခံစာများ၏ အြျဉ်းချုပ်တစ်ခုြို ညီလာခံ၏ ဝနာြ်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ချပပရမည်။ ယင်း 

အြျဉ်းချုပ်ြို အတိုဝြာြ်၊ ဇယားပုံစံပဖင့် အစီရင်ခံစာ ၃ (အပိုင်း ြ) တွင်  ဝဖာ်ပပထားသည်။ ထို့အပပင် ရုံး 

သည် (စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာဝြာ်မတီ (CAS) အတွင်းဝရးမှူးမှတစ်ဆင့်) အတည်ပပုထား 

သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ အစီရင်ခံစာများြို ညီလာခံ၌ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုပပုရာတွင် အသင့်ရရှိနိုင်ရန်၊ မိတ္တူ 

များြို၊ အြယ်၍ လိုအပ်ပါြ၊ ြူးသည်။

50 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ်အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ၊ op. cit., အပုဒ် ၁၁
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အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်းဆိုင်ရာပပက္ခဒိန် - အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချက်များအရပါ် အစီရင်ခံစာများ

ကာလ ILO ရဆာင်ရွက်မှု နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၏ ရဆာင်ရွက်မှု

ဝဖဝဖာ်ေါရီလ/မတ်လ ILO သည် ထိုနှစ်၏ ဝပးရန်အချနိ်ဝစ့ဝသာ 

အစီရင်ခံစာများအတွြ်  ဝတာင်းဆိုချြ်ြို 

ဝပးပို့လိုြ်သည်။

မတ်လမှ စတင်၍ အစီရင်ခံစာများြို ပပင်ဆင်သည်။ နိုင်ငံဝတာ် 

ပါတီများအတွြ် – C.144 - အစီရင်ခံစာများ 

မှ ဝပါ်ထွြ်လာဝသာ ဝမးခွန်းများြို ပပုစုရန် 

အတွြ် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ 

၏ အဖွဲ့အစည်းများြို တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွး 

သည်။ အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္တူများြို 

အလုပ် ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့ 

အစည်းများသို့ ဝပးပို့သည်။

ဇွန်လ ၁ ရြ်နှင့် 

စြ်တင်ဘာလ ၁ 

ရြ်အတွင်း

အစီရင်ခံစာများြို ILO သို့ ဇွန်လ ၁ ရြ် နှင့် 

စြ်တင်ဘာလ ၁ ရြ်အတွင်း ဝနာြ်ဆုံး 

ထား၍ဝရာြ်ရှိရန် ဝပးပို့သည်။

နိုေင်ဘာလ -  ဒီဇင်ဘာလ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ 

အဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ 

ဝြာ်မတီ (CEACR) ဝတွ့ဆုံသည်။

ဝနာြ်တစ်နှစ်၏ 

ဝဖဝဖာ်ေါရီလ/မတ်လ

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ 

ထုတ်ပပန်ပခင်း။

လိုြ်နာမှုြို ဝသချာဝစရန်နှင့် ညီလာခံ 

ဝြာ်မတီအတွြ် ကြိုတင်ပပင်ဆင်မှု နှစ်ခု 

စလုံးြို ရည်ရွယ်၍ လိုအပ်သည့် ြနဦး 

အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြို ဝလ့လာသည်။

ညီလာခံမတိုင်မီ ၃၀ ရြ် အမှုြိစ္စများ၏ ပဏာမစာရင်း ထုတ်ပပန်ပခင်း။ သတင်းအချြ်အလြ်များြို (ဆီဝလျာ် 

သလို) ညီလာခံဝြာ်မတီအတွြ် ပပင်ဆင် 

ပခင်း၊ စာအဝရးအသားအားပဖင့် သို့မဟုတ် 

နှုတ်ပဖင့် ဝပပာဆိုရန်၊

ဇွန်လ စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ 

ညီလာခံ ဝြာ်မတီ (CAS) ဝတွ့ဆုံသည်။

အမှုြိစ္စများဝပဖရှင်းရာတွင် ပူးဝပါင်းပါေင် 

ပခင်းနှင့် ဆီဝလျာ်သလို၊ စဉ်းစားဆင်ပခင်ရန် 

ဝရွးချယ်ထားသည့် ြိုယ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် ပတ် 

သြ်သည့် မည့်သည့်အမှုြိစ္စများြိုမဆို 

ဝဆွးဝနွးမှုတွင် ပါေင်ပခင်း။

CAS ဝနာြ်ပိုင်းတွင် အြယ်၍အမှုြိစ္စြို ညီလာခံဝြာ်မတီမှ 

စစ်ဝဆးပါြ၊ လိုအပ်သည့်အဝရးယူမှုြို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ရည်ရွယ်ချြ်ပဖင့် 

ဝြာြ်နှုတ်ချြ်ြို၊ CEACR သို့ အစီရင်ခံ 

ပခင်း အပါအေင်၊ ပပန်လည်သုံးသပ်သည်။
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၅။ အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များနှင့် 
 စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများ - အရထွရထွစစ်တမ်းများ

အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အစီရင်ခံရန် တာဝန်ဝတ္တရား

 ၄၇။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် ၅(စ) အရ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် အတည်မပပုရဝသးသည့် 

မည်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြိုမဆို၊ တာေန်ယူသည် - 

   ..... အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ဝတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း သင့်ဝလျာ်သည့်ြာလအပိုင်းအပခားများတွင်၊ ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်အဝပါ် ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းခဲ့ဝသာ ြိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်း၏ ဥပဝဒနှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံး 

မှု၏ အဝနအထား၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်ပါ မည်သည့်သတ်မှတ်ချြ်များအဝပါ်မဆို မည်သည့်အတိုင်းအတာ 

အထိ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုဝပးထားသည် သို့မဟုတ် ဝပးရန်အဆိုပပုထားသည်ြို၊ ဥပဝဒပပုပခင်း၊ 

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ပခင်း၊ စုဝပါင်းသဝဘာတူညီပခင်း သို့မဟုတ် အပခားအဝကြာင်း 

ဝကြာင့်ပဖစ်ဝစ၊ ဝဖာ်ပပ၍ ၎င်းပပဋ္ဌာန်းချြ်အား အတည်ပပုပခင်းြို တားဆီးသည့် သို့မဟုတ် ဝနှာင့် ဝနှး 

ဝစသည့် အခြ်အခဲများြို ဝဖာ်ထုတ်ဝရးသားပပီး အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံး၏ ညွှန်ကြား 

ဝရးမှူးချုပ်ထံသို့ အစီရင်ခံရန်။

အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို အစီရင်ခံရန် တာဝန်ဝတ္တရား

 ၄၈။  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် ၆(ဃ) အရ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများြ တာေန်ယူသည် - 

   ..... အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ဝတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း သင့်ဝလျာ်သည့်ြာလအပိုင်း အပခားများတွင်၊ အကြံ 

ပပုတိုြ်တွန်းချြ်အဝပါ် ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းခဲ့ဝသာြိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့ နိုင်ငံ၏ ဥပဝဒ 

နှင့် လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှု၏ အဝနအထား၊ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်၏ သတ်မှတ်ချြ်များအဝပါ် 

မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သြ်ဝရာြ်မှုြိုဝပးထားခဲ့သည် သို့မဟုတ် ဝပးရန်အဆိုပပုထားသည် 

ြို ဝဖာ်ပပပခင်း၊ နှင့် ၎င်းတို့ြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပခင်း သို့မဟုတ် အသုံးချရန်အတွြ် သတ်မှတ်ချြ် 

များအား ဤသို့ဝသာ မွမ်းမံပပင်ဆင်မှုများ ပပုလုပ်ရန်လိုအပ်မှုများြို ဝတွ့ရှိခဲ့ပခင်း သို့မဟုတ် ဝတွ့ရှိ 

နိုင်ပခင်းြို၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံး၏ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံသို့အစီရင်ခံရန်။

ြက်ဒရယ်နိုင်ငံများ

 ၄၉။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် ၇(ခ)(၄) နှင့် (၅) တွင်  အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် 

အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ်တွင် အစီရင်ခံရန် တာေန်ေတ္တရားြို ဖြ်ဒရယ်နိုင်ငံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အထူးသတ်မှတ်ချြ်များ ချမှတ်ထားသည်။

အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ အစီရင်ခံစာများအတွက် ရရွးချယ်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ 

(အရထွရထွစစ်တမ်းများ)51

 ၅၀။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများြ တင်သွင်းဝသာ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အစီရင်ခံစာများသည် နှစ်စဉ်အဝထွဝထွစစ်တမ်းများြို 

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီမှ ပပုစုရန်အတွြ်အဝပခခံအဝကြာင်းရင်းများပဖစ်ပပီး၊ ထိုဝနာြ်တွင် ၎င်းြို 

51 လြ်ဝတွ့တွင် ဤဝနရာ၌ ဝဖာ်ပပထားသည့် အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အစီရင်ခံသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြို ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအားလုံး၏ ဝနာြ်ဆုံးသတ်မှတ်ချြ်များတွင် 
ထည့်သွင်းထားသည့် သီးပခားအပိုဒ်ငယ်အစား အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ အသုံးပပုခဲ့ပခင်းပဖစ်သည်၊ ထိုသို့အားပဖင့် အုပ်ချုပ် ဝရးအဖွဲ့သည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ လုပ် 
ဝဆာင်မှုအဝပါ် အစီရင်ခံစာတစ်ခုြို ညီလာခံသို့ မည်သည့်အချနိ်တွင်မဆို တင်ပပနိုင်ပပီး၊ ၎င်း၏ ပပန်လည်ပပင်ဆင်မှုဝမးခွန်းအား တစ်ခုလုံးပဖစ်ဝစ သို့မဟုတ် 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဖစ်ဝစ ညီလာခံအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းရန် ဆန္ဒရှိမှုအဝပါ် စစ်ဝဆးသည်။
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ညီလာခံဝြာ်မတီမှ ဝဆွးဝနွးကြသည်။ အဝထွဝထွစစ်တမ်းများနှင့် ညီလာခံဝြာ်မတီမှ ၎င်းတို့၏ စစ်ဝဆး 

ခဲ့သည့် ရလဒ်များသည်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ပပုလုပ်ရမည့်အစီအစဉ်၊ အထူးသပဖင့် အသစ် သို့မဟုတ် ပပန်လည် 

ပပင်ဆင်ထားသည့် မည်သည့်စံချနိ်စံညွှန်းများြိုမဆို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းမှုြို ဝရးဆွဲပခင်းနှင့် ပတ်သြ်သည့် 

အခါတွင်၊ ဝလ့လာသုံးသပ်ရမည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၏ သြ်ဝရာြ်မှုနှင့် ဆြ်လြ်အသုံးေင်မှုြို ဆန်းစစ် 

ရာတွင်၊ နှင့် အစိုးရများနှင့် လူမှုဝရးမိတ်ဖြ်များအား မိမိတို့၏ မူေါဒများြို ပပန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် အဓိြ 

စိတ်ပါေင်စားမှုနယ်ပယ်များတွင် အပခားအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြုိ အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ရန် အခွင့်အလမ်း 

ဝပးပခင်းတို့အပပင်၊ သင့်ဝလျာ်ပါြ၊ အတည်ပပုမှုအသစ်များအဝပါ် အဆုံးအပဖတ်ဝပးပခင်း အပါအေင်ြဏ္ဍများ 

စွာြို အဝထာြ်အြူပပုသည်။ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် အစီရင်ခံရန် ဝတာင်းဆိုရမည့်စာချုပ်စာတမ်းများြို 

နှစ်စဉ်ဝရွးချယ်သည်။ မှေတသည့်ြမ္ဘာ့ဆြ်စပ်မှုပဖစ်ပခင်းတစ်ခုအတွြ် လူမှုဝရးတရားမှေတမှုအဝပါ် ၂၀၀၈ 

ခုနှစ် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဝကြပငာစာတမ်းချမှတ်ပခင်းနှင့် ညီလာခံ၏ အစီအစဉ်၌ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) မဟာ

ဗျူဟာဝပမာြ်ရည်မှန်းချြ်များြို အဖန်တလဲလဲြိစ္စရပ်ဝဆွးဝနွးမှုများြို ထူဝထာင်ပပီးဝနာြ်၊ အုပ်ချုပ်ဝရး 

အဖွဲ့သည် အဝထွဝထွစစ်တမ်းများ၏ အဝကြာင်းအရာနှင့် ၎င်းနှင့်လိုြ်ဝလျာညီဝထွသည့် အဖန်တလဲလဲ 

ြိစ္စရပ်ဝဆွးဝနွးမှုြို တစ်တန်းတည်းရှိဝစရန် ရည်ရွယ်ပခင်းအားပဖင့် အဝထွဝထွစစ်တမ်းများနှင့် စံချနိ်စံညွှန်း 

များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာဝြာ်မတီ (CAS) ၏ ဆြ်စပ်သည့် ဝဆွးဝနွးမှုသည် အဖန်တလဲလဲ ဝဆွးဝနွးမှုများ 

၏ ဆီဝလျာ်မှုရှိဝကြာင်း ပံ့ပိုးဝပးမှုြို ဝသချာဝစသည်။

 ၅၁။  စံချနိ်စံညွှန်းများ ပဏာမဝပခလှမ်း၏ မူဝဘာင်တွင် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ 

၁၉၊ အပုဒ် ၅(င) နှင့် ၆(ဃ)တို့၏ အသုံးပပုမှုြို စစ်ဝဆးဝနလျြ်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလတွင် ၎င်းသည် 

အဝထွဝထွစစ်တမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဝဆာင်တာများ တိုးပမှင့်ဝစဝရးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝဆွးဝနွးမှုနှင့် ဝနာြ်ဆြ်တွဲ 

လုပ်ဝဆာင်မှုအရည်အဝသွး တိုးတြ်ဝစဝရးရည်ရွယ်ချြ် အပါအေင်၊ ဤအသုံးပပုမှုြို တိုးတြ်ဝြာင်းမွန် 

ဝစရန်အတွြ် ခုိင်လံု၍လြ်ဝတွ့ြျဝသာဝဆာင်ရွြ်မှုများြုိ ဆြ်လြ်ရှာဝဖွဝဖာ်ထုတ်ရန် ဆံုးပဖတ်ခ့ဲသည်52။

အစီရင်ခံစာပုံစံများ

 ၅၂။ နှစ်စဉ်အဝထွဝထွစစ်တမ်းအတွြ် အဓိြဆိုလိုရင်းအဝကြာင်းအရာြို ဆုံးပဖတ်သည့်အချနိ်၌ အုပ်ချုပ်ဝရး 

အဖွဲ့ သည် ဝရွးချယ်ထားသည့်စာချုပ်စာတမ်းများ၏ အစီရင်ခံစာများအတွြ် တိြျဝသာ စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာ 

တစ်ခုြိုလည်း သဝဘာတူပပဌာန်းသည်။

အစီရင်ခံစာများရတာင်းခံရန် ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 ၅၃။ အဝထွဝထွစစ်တမ်းနှင့်ပတ်သြ်၍ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်နှင့် သြ်ဆိုင်ဝသာ အစီရင်ခံစာပုံစံြို 

သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပခင်းတို့အဝပါ်တွင်၊ ရုံးသည် ဝပးပို့ရန်အချနိ်ဝစ့ဝသာ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ ပါ အစီရင်ခံစာများြို 

ဝတာင်းဆိုရန် အစိုးရများထံသို့ အဝကြာင်းကြားချြ်တစ်ခုဝပးပို့သည်။ ဝတာင်းဆိုမှုများ၏ မိတ္တူများြို နိုင်ငံ 

ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝပးပို့သည်။ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ ဆုံးပဖတ် 

ချြ်နှင့်အညီ၊ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီြ ၎င်းတို့၏ စစ်ဝဆးမှုနှစ် ဝဖဝဖာ်ေါရီလြုန်ပိုင်းတွင် 

ဝနာြ်ဆုံးထား၍  အစီရင်ခံစာများြို ရုံးသို့ဝရာြ်ရှိရန် ဝတာင်းဆိုထားသည်။ ၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာများြို 

သတ်မှတ်သည့် ရြ်စွဲ၌ မဝပးပို့သည့်အစိုးရများထံသို့ နှိုးဝဆာ်စာများ ဝပးပို့သည်။

   အစီရင်ခံစာများြိုဝဖာ်ပပပါအဆြ်အသွယ်သို့ဝပးပို့ရမည်ပဖစ်သည်၊ NORM_REPORT@ilo.org.

52 GB.334/INS/5 နှင့် GB.332/INS/5(Rev.) ၊ နှင့် GB.334/INS/PV၊ အပုဒ် ၂၈၈ ြိုလည်းကြည့်ပါ။
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အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု

 ၅၄။ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အမှတ် ၁၅၂ ၏ အပုဒ် ၅(င) သည် အတည်မပပုရဝသးသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် 

အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် ပပုစုရမည့်အစီရင်ခံစာများမှ ဝပါ်ဝပါြ်လာသည့်ဝမးခွန်းများြို အလုပ်ရှင် 

များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ၏ ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်မှုအတွြ် သတ်မှတ် 

ထားသည်။ ထို့အပပင်၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၁(ဂ) နှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အမှတ် 

၁၅၂ ၏ အပုဒ် ၅(ဃ) တို့သည် အတည်မပပုရဝသးသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အြျ ိုးသြ်ေင်မှုမရှိဝသးသည့် 

အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအား အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ပခင်းနှင့် အတည်ပပုပခင်းြို ပမှင့်တင်ရန်အတွြ် ဆီ 

ဝလျာ် မှုရှိသည့် မည်သည့်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများအား ပပုလုပ်သင့်ဝကြာင်းြို ဆင်ပခင်စဉ်းစားရန်အတွြ်၊ 

သုံးပွင့်ဆိုင်တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုများြို သင့်ဝလျာ်သည့်ြာလအပိုင်းအပခား၌ ပပုလုပ်ရန် ပပဋ္ဌာန်းထား သည်။

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံစာများကို ဆက်သွယ်ပခင်း

 ၅၅။  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၂ အရ အစိုးရများသည် အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် 

အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ၏ အစီရင်ခံစာများအားလုံး၏ မိတ္တူများြို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ဝပးပို့ရမည်ပဖစ်ပပီး အိုင်အယ်လ်အို (ILO) သို့ ၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာများြို

ဆြ်လြ်ဝပးပို့သည့်အခါတွင် ဆြ်သွယ်ဝပးပို့ခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်းများြို ရည်ညွှန်းဝဖာ်ပပရမည်ပဖစ်သည်။ 

ယင်းတို့ သို့မဟုတ် မည်သည့်အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများမဆိုသည် ဝမးခွန်းထုတ် 

ထားသည့် အဝကြာင်းအရာများဝပါ်တွင် ၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသည့် မည်သည့်စူးစမ်းဝလ့လာမှုများြိုမဆို ပပုလုပ်နိုင် 

သည်။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများြို ြျွမ်းြျင်ပညာ 

ရှင်များဝြာ်မတီသို့ တင်သွင်းရန် ရုံးသို့တိုြ်ရိုြ်ဝပးပို့နိုင်သည် - ဤြိစ္စတွင်၊ ရုံးသည် လြ်ခံရရှိမှုြို အသိ

အမှတ်ပပုပပီးသည်နှင့်တစ်ပပိုင်နြ် မိတ္တူတစ်ဝစာင်ြိုသြ်ဆိုင်သည့် အစိုးရထံသို့ ဆြ်လြ်ဝပးပို့သည်။

အကျဉ်းချုပ်

 ၅၆။  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၃၊ အပုဒ် ၁ အရ၊ အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်း 

ချြ်များ၏ အစီရင်ခံစာများ အြျဉ်းချုပ်တစ်ခုြို ညီလာခံ၏ ဝနာြ်တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဝဆွးဝနွး 

ရန် ချပပရမည်။ ယင်းအြျဉ်းချုပ်ြို အတိုဝြာြ်၊ ဇယားပုံစံပဖင့် အစီရင်ခံစာ ၃ (အပိုင်း ြ) တွင် လြ်ခံရရှိ 

ခဲ့ဝသာ အစီရင်ခံစာများစာရင်းတစ်ခုအဝနပဖင့်  ဝဖာ်ပပထားသည်။ ထို့အပပင် ရုံးသည် (စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် 

အသုံးချမှုဆိုင်ရာဝြာ်မတီ (CAS) အတွင်းဝရးမှူးမှတစ်ဆင့်) ညီလာခံ၌ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုပပုရာတွင် အြယ် 

၍ လိုအပ်ပါြ၊ အသင့်ရှိဝစရန်၊ အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္တူများြို ြူးထားသည်။
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အရကာင်အထည်ရြာ်ပခင်းဆိုင်ရာ ပပက္ခဒိန် - အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

အကကံရပးတိုက်တွန်းချက်များအရပါ် အစီရင်ခံစာများ

ကာလ ILO ရဆာင်ရွက်မှု နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၏ ရဆာင်ရွက်မှု

ဇူလိုင်လ ILO သည် အစီရင်ခံစာများအတွြ် 

ဝတာင်းဆိုချြ်ြို အစီရင်ခံစာပုံစံပဖင့်တြွ 

ဝပးပို့လိုြ်သည်။

အစီရင်ခံစာများြို ပပင်ဆင်သည်။    

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ့အစည်းများသို့ မိတ္တူများြို ဝပးပို့သည်။

ဝနာြ်နှစ်ဝဖဝဖာ်ေါရီလ 

ြုန်ပိုင်း

အစီရင်ခံစာြို ILO သို့ ဝနာြ်နှစ် 

ဝဖဝဖာ်ေါရီလြုန်ပိုင်းအဝရာြ် ဝနာြ်ဆုံး 

ထား၍ ဝပးပို့သည်။

နိုေင်ဘာ - ဒီဇင်ဘာလ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ 

အဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ 

ဝြာ်မတီ (CEACR) မှ အဝထွဝထွစစ်တမ်းြို 

ပပင်ဆင်သည်။

ဝနာြ်နှစ်ဝဖဝဖာ်ေါရီ/

မတ်လြုန် ပိုင်း

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ 

အဝထွဝထွစစ်တမ်းြို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။

ဝလ့လာသည်၊ ညီလာခံဝြာ်မတီတွင် 

ဝဆွးဝနွးမှုများ ပပုလုပ်ရန်အတွြ် 

ပပင်ဆင်ပခင်းနှင့် အဝထွဝထွြိစ္စရပ်များနှင့် 

မှတ်ချြ်များအတွြ် ဆင်ပခင်စဉ်းစားပခင်း။

ဇွန်လ စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချပခင်းဆိုင်ရာ 

ညီလာခံဝြာ်မတီ (CAS) မှ အဝထွဝထွ 

စစ်တမ်းြို ဝဆွးဝနွးသည်။

ဆြ်လြ်ဝဆာင်ရွြ်ရမည့်ြိစ္စများတွင် 

ပူးဝပါင်းပါေင်ပခင်း။
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၆။ ၁၉၉၈ ရြကပငာစာတမ်း၏ ရနာက်ဆက်တွဲအရရးယူရဆာင်ရွက်မှုအရပါ် 
 အစီရင်ခံပခင်းများ

 ၅၇။ ၁၉၉၈ တွင် ဇွန်လတွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံမှ သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းခဲ့ဝသာ အဝပခခံစည်းမျဉ်း 

များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အဝရးများဆိုင်ရာ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဝကြပငာစာတမ်း၏  ဝနာြ်ဆြ်တွဲဝဆာင် 

ရွြ်ချြ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ် ၁၉၊ အပုဒ် ၅(င) အရအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများမှ ဝတာင်းခံခဲ့ဝသာ 

အစီရင်ခံစာများအဝပါ်တွင် အဝပခခံထားသည်။ ဤအစီရင်ခံစာများအတွြ် ပုံစံများသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် အဓမ္မ 

အလုပ်ခိုင်းဝစပခင်းပပဋ္ဌာန်းချြ်ဆိုင်ရာ53  ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်အပါအေင်၊ အဝပခခံပပဋ္ဌာန်းချြ်များအနြ် 

တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထြ်ပို၍ အတည်မပပုခဲ့သည့် အစိုးရများထံမှ ၎င်းတို့၏ ဥပဝဒဝပပာင်းလဲမှုများနှင့် ြျင့် 

သုံးမှုဆိုင်ရာများအ ဝပါ် သတင်းအချြ်အလြ်များရယူရန် ပုံစံချထားသည်။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမား 

များအဖွဲ့အစည်းများအဝနပဖင့် အစီရင်ခံစာများအဝပါ် ၎င်းတို့၏ ထင်ပမင်ယူဆချြ်များြို ထုတ်ဝဖာ်ဝပပာဆို 

နိုင်ကြသည်။ လြ်ခံရရှိသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှစစ်ဝဆးပပီး တိုးတြ်မှုအသစ် 

များနှင့် ဦးတည်ရာလမ်းဝကြာင်းများအဝပါ် အာရုံစိုြ်၍ အစီရင်ခံစာများြို နှစ်ပတ်လည်ပပန်လည်သုံးသပ် 

ပခင်း၏ နိဒါန်းတွင်၊ ထုတ်ပပန်ဝကြပငာခဲ့သည်။

 ၅၈။  စံချနိ်စံညွှန်းများပဏာမဝပခလှမ်း၏ မူဝဘာင်တွင်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် အဝပခခံစည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် 

အခွင့်အဝရးများဆိုင်ရာ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဝကြပငာချြ်၏54 ဝနာြ်ဆြ်တွဲအရ နှစ်စဉ်ပပန်လည်သုံးသပ် 

ပခင်းနှင့် ပတ်သြ်သည်များ အပါအေင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ ဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် ၅(င) နှင့် ၆(ဃ) တို့၏ 

အသုံးပပုမှုြို စစ်ဝဆးလှေြ်ရှိသည်။

53 အဝပခခံြျဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ ရှစ်ခုသည် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းနုိင်မှု (ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၈၇ နှင့် ၉၈)၊ အဓ္ဓအလုပ်ခိုင်းဝစပခင်းြို 
ဖျြ်သိမ်းပခင်း (ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၂၉ နှင့် ယင်း၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲစာချုပ်၊နှင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၀၅)၊ တန်းတူညီမှေအခွင့်အဝရးနှင့် ဆြ်ဆံဝရး 
(ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၀၀ နှင့် ၁၁၁)၊ နှင့်ြဝလးအလုပ်သမား (ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၃၈ နှင့် ၁၈၂) တို့နှင့်သြ်ဆိုင်သည်။ အဝပခခံပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို 
အတည်ပပုပပီးသည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ ၎င်းတို့အဝပါ် အသုံးချသည့်အစီရင်ခံစာများြို သုံးနှစ်လှေင်တစ်ကြိမ် 
ဝပးရသည်။

54 GB.334/INS/5 နှင့် GB.332/INS/5(Rev.) ၊ နှင့် GB.334/INS/PV၊ အပုဒ် ၂၈၈ ြိုလည်း ကြည့်ပါ။
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၇။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များမှ သက်ဆင်းသည့် 
 တာဝန်ဝတ္တရားများအား လိုက်နာရစာင့်ထိန်းမှုကိုကကီးြကပ်သည့် ပုံမှန်ယန္တရား

ပုံမှန်ကကီးြကပ်သည့် အြွဲ့များ

 ၅၉။  ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားညီလာခံ၏ အဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအ ဝေးြ  သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်း 

ခဲ့သည့် သန္နိဋ္ဌာန်အဝပါ်အဝပခခံ၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုဝထာြ်ခံချြ်များအဝပါ် အသုံးချပခင်းဆိုင်ရာ 

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) နှင့် စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချပခင်းဆိုင်ရာ ညီလာခံဝြာ်မတီ 

(CAS) တို့သည်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများြ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် ဆြ်နွယ်သည့် ၎င်းတို့၏ တာေန်ေတ္တရားများအား

လိုြ်နာဝစာင့်ထိန်းမှုြို အချနိ်မှန်ကြီးကြပ်ရမည့် တာေန်ြို အပ်နှင်းပခင်းခံခဲ့ရသည်။

(က) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရကာ်မတီ

ရပါင်းစပ်ြွဲ့စည်းပုံနှင့် သတ်မှတ်တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့5်5

 ၆၀။ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီသည် တစ်ကြိမ်လှေင်သုံးနှစ် သြ်တမ်းတိုးနိုင်သည့် ြာလများအတွြ် 

ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်၏ အဆိုပပုမှုဝပါ်တွင် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ထားဝသာ အဖွဲ့ေင် (၂၀) ပဖင့် ဝပါင်းစပ် 

ဖဲွ့စည်းထားသည်။ နည်းပညာစွမ်းရည်နှင့် လွပ်လပ်စွာရပ်တည်သူများအကြားမှ ြုိယ်ပုိင်စွမ်းဝဆာင်ရည်ရိှသည့် 

လုံးေသမာသမတ်ရှိဝသာပုဂ္ဂိုလ်များြို ခန့်အပ်ပခင်းများပပုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့ြို ြမ္ဘာ့ဝဒသအသီးသီး ဝနရာ 

များမှ ဝရွးထုတ်ပခင်းပဖင့် ဝြာ်မတီသည် မတူညီသည့် ဥပဝဒ၊ စီးပွားဝရးနှင့် လူမှုဝရးစနစ်များြို တိုြ်ရိုြ် 

ဝတွ့ကြုံခံစားနိုင်မည်ပဖစ်သည်။ ဝြာ်မတီ၏ အဝပခခံစည်းမျဉ်းများမှာ လွတ်လပ်မှု၊ သမာသမတ်ရှိမှုနှင့် တရား 

စီရင်ဝရး၌ မှန်ြန်ပခင်းရှိမှုတို့ပဖစ်ပပီး နိုင်ငံတစ်ခုစီတွင် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအရ 

သဝဘာတူလြ်ခံထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် တာေန်ေတ္တရားများပါ သတ်မှတ်ချြ်များအဝပါ် ြိုြ်ညီမှု 

အဆင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာရှိသည်ြို ဂရုပပုဝနပခင်းပဖစ်သည်။ ဤစိတ်ဓါတ်ပဖင့် ဝြာ်မတီသည် စစ်ဝဆး 

ရန် ဝတာင်းဆိုထားသည် -

  (၁) အဖွဲ့ေင်များြ ၎င်းတို့ပါေင်ပတ်သြ်ဝနဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ သတ်မှတ်ချြ်များြို အြျ ိုး 

သြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများနှင့် အဖွဲ့ေင်များမှ စစ်ဝဆးပခင်း၏ ရလဒ်များနှင့် 

သြ်ဆိုင်သည့် ပံ့ပိုးဝပးဝသာသတင်းအချြ်အလြ်များအဝပါ် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ 

အရ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများ။

  (၂) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ နှင့်အညီ အဖွဲ့ေင်များမှ ဆြ်သွယ်ထားဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ် များနှင့် 

အကြံပပုဝထာြ်ခံချြ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်သတင်းအချြ်အလြ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ၊

  (၃) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၃၅ နှင့်အညီ အဖွဲ့ေင်များ၏ သတင်းအချြ်အလြ်များနှင့် အစီရင် 

ခံစာများအဝပါ် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ။ 

ရကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစုြွဲ့ပုံ

 ၆၁။ (ြ) ဝြာ်မတီသည်အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ အဆုံးအပဖတ်ဝပးသည့်ရြ်များတွင် ဝတွ့ဆုံသည5်6။

  (ခ) ဝြာ်မတီသည် သီးသန့်ဝတွ့ဆုံသည်။ ၎င်း၏ စာရွြ်စာတမ်းများနှင့် စဉ်းစားဆင်ပခင်မှုများသည် 

လှေ ို ့ေှြ်ြိစ္စပဖစ်သည်။ 

  (ဂ)  ဝြာ်မတီသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ သို့မဟုတ် အဝကြာင်းအရာများအစုလိုြ်အတွြ် ြနဦးတာေန်ြို 

၎င်း၏ အဖွဲ့ေင်တစ်ဦးစီအား သတ်မှတ်ဝပးထားသည်။ ထို့ဝနာြ် ၎င်းတို့၏ ပမာဏဝတွ့ရှိချြ်များြို 

55 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ၊ op. cit.
56 အစည်းအဝေးများြို နိုေင်ဘာလြုန်ပိုင်းမှ ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းအတွင်း နှစ်စဉ်ြျင်းပသည်။
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ဝလ့လာစူးစမ်းမှု မူကြမ်းများနှင့် တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုပုံစံပဖင့် ဝြာ်မတီသို့အလုံးစုံအဝနပဖင့် တင် 

သွင်းသည်။

  (ဃ) ဝြာ်မတီသည် အဝထွဝထွ သို့မဟုတ် အထူးသပဖင့် အဝထွဝထွစစ်တမ်းများြဲ့သို့ ရှုပ်ဝထွးသည့် 

ဝမးခွန်းများြို ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းနုိင်ရန်အတွြ် လုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ်သည့် အဖွဲ့များြို ခန့်အပ်နိုင် 

သည်။ လုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ်သည့်အဖွဲ့များတွင် မတူညီသည့် ဥပဝဒ၊ စီးပွားဝရးနှင့် လူမှုဝရးစနစ်များ 

ြို သိရှိနားလည်ဝသာ အဖွဲ့ေင်များပါေင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ပမာဏဝတွ့ရှိချြ်များြို ဝြာ်မတီသို့ 

အလုံးစုံအဝနပဖင့် တင်သွင်းသည်။

  (င) ဝြာ်မတီမှရရှိနိုင်သည့် စာရွြ်စာတမ်းများမှာ အစိုးရများမှ ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများတွင် သို့မဟုတ် 

စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာညီလာခံဝြာ်မတီမှ ဝပးပို့ဝသာသတင်းအချြ်အလြ်များ 

ပါေင်သည် -  သြ်ဆုိင်ရာဥပဝဒ၊ စုဝပါင်းသဝဘာတူညီချြ်များနှင့် တရားရံုးဆံုးပဖတ်ချြ်များ၊ စစ်ဝဆး 

မှုများ၏ ရလဒ်များနှင့် ပတ်သြ်၍နိုင်ငံများမှ ဝပးပို့ထားသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ - အလုပ် 

ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများ - အပခားအိုင်အယ်လ်အို 

(ILO) အဖွဲ့များမှ အစီရင်ခံစာများ (စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်များ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာအသင်း 

အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းစသည်တို့) နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အြူအညီဝဆာင်ရွြ်မှုများ၏ အစီရင်ခံစာများ။

  (စ) ဝြာ်မတီ၏မှတ်ချြ်များြို အစဉ်အလာအရအများဆန္ဒပဖင့် သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းသည်။

  (ဆ) ဝြာ်မတီလုပ်ငန်းအတွြ် လိုအပ်သလိုအသုံးပပုနိုင်ရန် အုပ်ချုပ်ဝရးရုံးအဝထွဝထွ အတွင်းဝရးမှူးြို 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ဦးဝဆာင်ညွှန်ကြားဝရးမှူးမှ ဝပးထားသည်။ 

ရကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

 ၆၂။ ြျွမ်းြျင်သူပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ လုပ်ဝဆာင်မှုရလဒ်များြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ေြ်ဘ်ဆိုြ်တွင် 

ဝဖဝဖာ်ေါရီလ/မတ်လ၌ ထုတ်ဝေသည်။ ဝနာြ်ဆုံးဝတွ့ရှိချြ်များ၏ ပုံစံမှာ57

  – အရထွရထွအစီရင်ခံစာတစ်ရစာင ်(ဝြာ်မတီ၏လုပ်ငန်းြို ခခုံငုံသုံးသပ်ချြ်ြိုဝပးပခင်းနှင့်အုပ်ချုပ် 

ဝရးအဖွဲ့၊ ညီလာခံနှင့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ အာရုံစိုြ်မှုြို ဝယဘုယျစိတ်ေင်စားဝစသည့် သို့မဟုတ် 

အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မှု ပဖစ်ဝစသည့် ြိစ္စများဘြ်သို့ ဆွဲဝဆာင်ပခင်း) -

  – တစ်ဦးချင်းရလ့လာစူးစမ်းမှုများအဝပါ်တွင်58 (၁) အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအား အဖွဲ့ 

ေင်နိုင်ငံများ၌အသုံးချမှု (၂) အစီရင်ခံသည့်တာေန်ေတ္တရားများြိုပဖည့်ဆည်းမှုနှင့် (၃) ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

များနှင့် အကြံပပုဝထာြ်ခံချြ်များြို အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံသို့ တင်သွင်းမှု -

  – စီးရီးလိုက်တိုက်ရိုက်ရတာင်းဆိုမှုများ59 - ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီမှအစိုးရများထံသို့ သီး

ပခားထပ်မံအဝကြာင်းကြားသည့်မှတ်ချြ်များ - 

57 အဝထွဝထွအစီရင်ခံစာ (အပိုင်း ၁) နှင့် တစ်ဦးချင်းဝလ့လာစူးစမ်းမှုများ (အပိုင်း ၂) ြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံ၏ ဝနာြ်ပိုင်းတွင် 
ြျင်းပသည့်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ (၃) (အပိုင်း ြ) တွင် သီးပခားအတွဲတစ်ခုအဝနပဖင့် ပမင်ဝတွ့နိုင်သည်။

58 စူးစမ်းဝလ့လာမှုများသည်ဝယဘုယျအားပဖင့် ပိုမိုအဝရးကြီးဝသာ သို့မဟုတ် တာေန်ေတ္တရားများြို ပဖည့်ဆည်းရန် ပျြ်ြွြ်မှု ကြာပမင့်ဝနဝသာအမှုြိစ္စ 
ရပ်များတွင် အသုံးပပုသည်။ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ်အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီ 
ရင်ခံစာ အပုဒ် ၇၀၊ op. cit. တွင် ကြည့်ပါ။)

59 တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုများြို NORMLEX တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ြို ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ အစုတစ်ခုစီအတွြ် သီးပခားဝလ့လာစူးစမ်းမှုများ ပပုလုပ် 
ပပီးဝနာြ်၊ ဝြာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာတွင်လည်း စာရင်းပပုစုထားသည်၊ သို့ဝသာ် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ ညီလာခံသို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ 
တွင် စာသားအပပည့်အစုံြို မဝတွ့ရှိနိုင်ပါ။ ဝမးသည့်ဝမးခွန်းများသည် နည်းပညာဆိုင်ရာသဝဘာအဓိြသြ်ဝရာြ်ဝနပါြ၊ ၎င်းတို့ြ ဝြာ်မတီအား၊ 
အစိုးရများနှင့် အဆြ်မပပတ်စြားဝပပာဆုိမှုြို အကြိမ်ကြိမ်ဝဆာင်ရွြ်ကြရန် ခွင့်ပပုထားသည်။ ရရှိနိုင်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များသည် တာေန် 
ေတ္တရားများြို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ပဖည့်ဆည်းထားသည်ြို အပပည့်အေသဝဘာဝပါြ်ရန် မပဖစ်နိုင်သည့်အခါ အချြ်အလြ်အချ ို ့ြို ရှင်းလင်း 
မှုရှိဝအာင် ရှင်းပပရန်အတွြ်လည်း ၎င်းတို့ြို အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြုိ အသုံးချမှုအဝပါ် အစိုးရများြ ဝပးပို့သည့် ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာ 
များြို စစ်ဝဆးရန်အတွြ် တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုများြိုလည်း အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ (ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှု 
ဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ အစီရင်ခံစာ အပုဒ် ၇၀၊ op. cit. တွင် ကြည့်ပါ။)
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  – လက်ခံရရှိခဲ့ရသာ တိုက်ရိုက်ရတာင်းဆိုမှုတစ်ခုတွင် ရပါ်ရပါက်ခဲ့ရသာကိစ္စရပ်များအတွက် ထပ်မံ 

မှတ်ချက်များရပးရန်မလိုအပ်သည့် စီးရီးလိုက်အရြကာင်းပပန်ြကားမှု60 - အစိုးရတစ်ရပ်သည် တိုြ် 

ရိုြ် ဝတာင်းဆိုမှုြို ပပန်လည်ဝပဖကြားပပီး မှတ်ချြ်များ ထပ်မံဝပးရန်မလိုအပ်ဝတာ့သည့်အခါ - 

  – ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အရ အတည်မပပုခဲ့သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုဝထာြ် 

ခံချြ်များအဝပါ် အစီရင်ခံစာများဝပးပို့ခဲ့ရသည့် စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံဝတာ်ဥပဝဒ 

နှင့် ြျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ အရထွရထွစစ်တမ်းတစ်ခ6ု1 -

 ၆၃။ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာသည် သတင်းအချြ်များအတွြ် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ ပထမ 

ဦးဆုံးတင်သွင်းရမည်ပဖစ်သည် (၎င်း၏ မတ်လအစည်းအဝေးြျင်းပချနိ်၌)။ ထို့ဝနာြ် ၎င်းြိုညီလာခံသို့ 

တင်သွင်းသည6်2 (၎င်းသည် ပုံမှန်အားပဖင့် နှစ်စဉ်ဇွန်လတွင် ဝတွ့ဆုံသည်)။

(ခ) စံချနိ်စံညွှန်းများအရပါ် ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာညီလာခံရကာ်မတီ 

ရပါင်းစပ်ြွဲ့စည်းပုံနှင့်အရာရှိများ

 ၆၄။ ဝြာ်မတီသည်ညီလာခံ၏ တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၇ အရ ဖွဲ့စည်းတည်ဝထာင်ထားသည်။ ယင်းသည် 

သုံးဦးသုံးဖလှယ်ပဖစ်ဝသာ အစိုးရများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်များပါေင်သည6်3။ 

ဝြာ်မတီသည် အုပ်စုသုံးစုအနြ် တစ်ခုစီမှ ဥြ္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥြ္ကဋ္ဌ နှစ်ဦးနှင့် အစီရင်ခံစာရုံးအထိ64 ဝရွး 

ဝြာြ်ပွဲြျင်းပသည်။

သတ်မှတ်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့6်5

 ၆၅။  (၁)။ ဝြာ်မတီအဝနပဖင့်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်မှာ -

   (ြ)  အဖွဲ့ေင်များြ ၎င်းတို့ပါေင်ပတ်သြ်ဝနဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ သတ်မှတ်ချြ်များြို 

အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များနှင့် အဖွဲ့ေင်များမှ စစ်ဝဆး 

ပခင်း၏ ရလဒ်များနှင့်သြ်ဆိုင်သည့် ပံ့ပိုးဝပးဝသာ သတင်းအချြ်အလြ်များ၊

   (ခ) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ နှင့်အညီ အဖွဲ့ေင်များမှ ဆြ်သွယ်ထားဝသာ ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်များနှင့် အကြံပပုဝထာြ်ခံချြ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များနှင့် 

အစီရင်ခံစာများ၊

   (ဂ) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၃၅ နှင့်အညီ အဖွဲ့ေင်များ၏အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ။

  (၂) ဝြာ်မတီသည်အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ြိုညီလာခံသို့ တင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။

60 ဝပါ်ဝပါြ်ခဲ့ဝသာ ြိစ္စရပ်များအတွြ် တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုမှုတစ်ခုတွင် မှတ်ချြ်များြိုထပ်မံမဝပးဝတာ့သည့် လြ်ခံရရှိခဲ့ဝသာ ဝပဖဆိုမှုများသည် 

NORMLEX တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ၎င်းတို့ြို ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီအလိုြ် ဝလ့လာစူးစမ်းမှုများ ပပုလုပ်ပပီးဝနာြ်၊ ဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ 
တွင် လည်း စာရင်းပပုစုထားသည်၊

61 ယင်းသည် သီးပခားအတွဲတစ်ခုပုံစံပဖစ်သည်၊ အစီရင်ခံစာ ၃ (အပိုင်း ခ)။ အဝထွဝထွစစ်တမ်းသည် ဝဆွးဝနွးထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အတည်ပပုခဲ့သည့် 
နိုင်ငံများ၏ အပုဒ်ခွဲ ၂၂ ပါ သတင်းအချြ်အလြ်များြို ခခုံငုံဝဖာ်ပပထားသည်။  အဝထွဝထွစစ်တမ်းသည်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံဝတာ်ဥပဝဒနှင့် 
ြျင့်သုံးမှုြို သုံးသပ်ပခင်းသာမြ၊ စာချုပ်စာတမ်းများြို အသုံးချမှုလမ်းဝကြာင်းတွင်ရပ်တည်ဝနဝသာ အစိုးရများြဝဖာ်ပပသည့် အခြ်အခဲများြို 
စစ်ဝဆးရန်၊ ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာြို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဝစရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အဝြာင်အထည်ဝဖာ်ဝဆာင်မှုတွင် အတားအဆီးများြို ဝြျာ်လွှားနိုင် 
မည့် ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိသည့်နည်းလမ်းများြို ညွှန်ပပရန်၊ ဝြာ်မတီအားခွင့်ပပုထားသည်။

62 ရုံးသည် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ အဝထွဝထွအစီရင်ခံစာနှင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြိုအသုံးချမှုအဝပါ် ၎င်း၏ စူးစမ်းဝလ့လာမှုများြို အိုင်အယ်လ်အို 
(ILO) ေြ်ဘ်ဆိုြ်တွင်တင်သည်။ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ အလုံးစုံဝတွ့ရှိချြ်များ၊ တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းခံမှုများအပါအေင်ြို အိုင်အယ်လ်အို 
(ILO) ေြ်ဘ်ဆိုြ် (NORMLEX အဝပခခံအချြ်အလြ်များ) တွင် လြ်လှမ်းမီရရှိနိုင်ပါသည်။

63 မည်သည့်မဲဝပးမှုမဆို အုပ်စုတစ်စုစီအတွြ်တူညီဝသာအင်အားပဖစ်ထွန်းရန်ြို အဝလးထားသည်။ (SO, အပိုဒ်ခွဲ ၆၅ ၊ နှင့် ညီလာခံ၏ တည်ဆဲအဝလ့အထ) 
64 SO, အပိုဒ်ခွဲ ၅၇။
65 SO, အပိုဒ်ခွဲ ၇။
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 ၆၆။  ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီြ အဝထာြ်အထားစာရွြ်စာတမ်းများြို လွတ်လပ်စွာပဖင့် နည်းပညာ 

ဆိုင်ရာစစ်ဝဆးမှုြို ဝဆာင်ရွြ်ပပီးစီးသည့်ဝနာြ်တွင်၊ ညီလာခံဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပပန်ချြ်သည် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအရဝသာ်လည်းဝြာင်း၊ စပ်လျဉ်း၍ဝသာ်လည်းဝြာင်း မည် 

သည့်နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ တာေန်ေတ္တရားများြို မည်ြဲ့သို့ဝဆာင်ရွြ်ဝနသည်ြို ဝတွ့ဆုံဝဆွးဝနွးရန် 

နှင့် ပပန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွြ် အစိုးရများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်များ 

အတွြ် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုြိုဝပးသည်။ အစိုးရများသည် ယခင်ြဝပးပို့ခဲ့ဝသာ သတင်းအချြ်အလြ် 

များြို အြျယ်ချဲ့နိုင်သည်၊ အဆိုပပုထားသည့် ထပ်မံအဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများြို ညွှန်ပပနိုင်သည်၊ တာေန် 

ေတ္တရားများြို ဝဆာင်ရွြ်ရာတွင် ကြုံဝတွ့ခဲ့ရသည့်အခြ်အခဲများြို အဝလးဝပးရန် ဆွဲဝဆာင်နိုင်သည်၊ 

နှင့် ယင်းြဲ့သို့အခြ်အခဲများြို မည်သို့ဝြျာ်လွှားမည်ဟူသည့် လမ်းညွှန်မှုြို ဝတာင်းခံနိုင်သည်။

  (ြ) ရကာ်မတီရရှ့ရမှာက်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများ။ ဝြာ်မတီသည် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီ၏ 

အစီရင်ခံစာပဖစ်သည့် အစီရင်ခံစာ ၃ (အပိုင်း ြ နှင့် ခ) ြို စဉ်းစားဆင်ပခင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် 

စစ်ဝဆးရန်အတွြ် ဝရွးချယ်သည့်အမှုြိစ္စများ စာရင်းထဲမှ အစိုးရများထံမှ စာပဖင့် ဝရးသားဝပးပို့ 

သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြိုလည်း လြ်ခံရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ 

ဝြာ်မတီ၏ အစည်းအဝေးပပုလုပ်စဉ်ြတည်းြပင် ရုံးမှရရှိခဲ့သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြို 

လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည6်7။

  (ခ) အရထွရထွရဆွးရနွးပခင်း၊ အဖွင့်အဝထွဝထွဝဆွးဝနွးပဲွတစ်ခုတွင်၊ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီ၏ 

အဝထွဝထွအစီရင်ခံစာတွင်ပါေင်ဝသာ ြိစ္စရပ်များြုိ ဝြာ်မတီြ ပပန်လည်သံုးသပ်သည်။ ထ့ုိဝနာြ် 

၎င်းသည် အစီရင်ခံစာ ၃ (အပိုင်း ခ) တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ဝသာ အရထွရထွစစ်တမ်းြို ဝဆွးဝနွးသည်။68

  (ဂ) ြိစ္စများရပ် တစ်ခုစီဆိုင်ရာ ဆင်ပခင်စဉ်းစားပခင်း

   (၁) ဝြာ်မတီသို့ သတင်းအချြ်အလြ်များဝပးရန် အစိုးရများအားဖိတ်ဝခါ်လိုသည်ဟု ယူဆ 

ချြ်ပဖင့် ဝြာ်မတီ၏အရာရှိများသည် ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ 

တွင် ပါရှိသည့် ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များ၏ စာရင်းတစ်ခုြို ပပင်ဆင်သည်။ ထိုစာရင်းြို 

သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းရန် ဝြာ်မတီသို့ တင်သွင်းသည်။69

   (၂) သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရများသည် ဝြာ်မတီသို့ သတင်းအချြ်အလြ်များြို စာပဖင့် ဝရးသား 

တင်သွင်းရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။

   (၃) ဝြာ်မတီသည် ဝမးခွန်းထုတ်ထားသည့် ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များြို ဝဆွးဝနွးရန်အတွြ် 

အစည်းအဝေးတွင်ဝနရာတစ်ခုဝပး၍ သြ်ဆိုင်သည့် အစိုးရများ၏ ြိုယ်စားလှယ်များ 

အား တြ်ဝရာြ်ရန် ဖိတ်ကြားသည်။ ဝြာ်မတီ၏အဖွဲ့ေင်မဟုတ်ဝသာ အစိုးရများြို 

၎င်း၏ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်နှင့် ၎င်းတို့၏ ြိုယ်စားလှယ်များ၏ ထုတ်ပပန်ချြ်များြို 

ကြားနာဝစလိုသည့်ဝန့စွဲြို ညီလာခံ၏ ဝန့စဉ်ထုတ်ဝေသည့်သတင်းလွှာမှတစ်ဆင့် အသိ 

ဝပးထားသည်။  

66 အဝသးစိတ်သတင်းအချြ်အလြ်များအတွြ် ဝနာြ်ဆြ်တွဲ (၁) တွင် ဖန်တီးထားသည့် စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာညီလာခံဝြာ်မတီ 

(CAS) ၏ အစီရင်ခံစာ (၁၀၇ ကြိမ်ဝပမာြ်ညီလာခံ၊ ၂၀၁၈) စာရွြ်စာတမ်း C.App./D.1 (ဝြာ်မတီ၏အလုပ်) တွင်ကြည့်ပါ။
67 ထို့အပပင်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့နှင့်ညီလာခံ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်အရ ဝြာ်မတီသည်၊ ၎င်း၏ဝရှ့ဝမှာြ်တွင် ပူးတွဲ ILO-UNESCO ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီမှ 

ဆရာများ၏ အဆင့်အတန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်ြိုအသုံးချမှုအဝပါ် အစီရင်ခံစာတစ်ခုရရှိနိုင်သည်။
68 နှင့်၊ ြိစ္စရပ်ပဖစ်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ ပူးတွဲ ILO-UNESCO ဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ။
69 ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍၊ အတည်ပပုထားဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်များြိုအသုံးချပခင်းနှင့်ပတ်သြ်၍ ဝြာ်မတီ၏ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိသည့် ဝဆွးဝနွးမှုအတွြ် အမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ 

ပဏာမစာရင်းြို အစိုးရများထံ အစပိုင်းအဝကြာင်းကြားမှုြို ပပုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားညီလာခံ မဖွင့်လှစ်မီ ရြ် 
၃၀ အလိုတွင် အမှုြိစ္စများ၏ ပဏာမစာရင်းြို ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။
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   (၄) အစိုးရြိုယ်စားလှယ်များ၏ ထုတ်ပပန်ချြ်များ ထုတ်ပပန်ပပီးသည့်ဝနာြ်၊ ဝြာ်မတီအဖွဲ့ 

ေင်များသည် ဝမးခွန်းများဝမးနိုင်ပခင်း သို့မဟုတ် မှတ်ချြ်များဝပးပခင်းပပုလုပ်နိုင်ပပီး ဝြာ် 

မတီအဝနပဖင့် အမှုြိစ္စရပ်အဝပါ်၌ ဝြာြ်ချြ်များြိုချနိုင်သည်။ 

  (ဃ) အြဲွ့ဝင်နုိင်ငံများက မိမိတ့ုိ၏ အစီရင်ခံပခင်းနှင့် အပခားစံချန်ိစံညွှန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန် 

ဝတ္တရားများကုိရလးစားရန် အပပင်းအထန်ပျက်ကွက်မှုများ - ဝြာ်မတီသည် အစီရင်ခံပခင်း သို့မဟုတ် 

အပခားစံချန်ိစံညွှန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တာေန်ေတ္တရားများြုိဝလးစားရန် အပပင်းအထန်ပျြ်ြွြ် 

မှု ြိစ္စများြိုလည်း စစ်ဝဆးသည်။ သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရများြ ဝပးပို့နိုင်သည့် အခြ်အခဲများ၏ 

မည်သည့်ရှင်းပပချြ်များမဆိုအပါအေင်၊ ဝြာ်မတီ၏ဝဆွးဝနွးချြ်နှင့် သတ်မှတ်ချြ်တစ်ခုစီ 

ဝအာြ်ရှိ ဝြာ်မတီြ သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် ဝြာြ်ချြ်များြို အစီရင်ခံစာတွင် ဝပါ်လွင် 

ထင်ဟပ်ဝစသည်။ 

  (င) ညီလာခံရကာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာ။70 ဝြာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာြို ညီလာခံသို့ တင်သွင်းခဲ့ပပီး မျြ်နှာ 

စုံညီ ဝဆွးဝနွးခဲ့ပခင်းဝကြာင့်၊ ြိုယ်စားလှယ်များအား ဝြာ်မတီ၏လုပ်ငန်း၏ သီးပခားြဏ္ဍများြို 

အာရုံစိုြ်မိဝစရန် ထပ်မံ၍အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဝပးထားသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာြို ညီလာခံ၏ 

အစီရင်ခံစာထုတ်ပပန်ချက်မှတ်တမ်းနှင့် သီးပခားထုတ်ဝေမှုတစ်ခု အပဖစ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

70 ဝြာ်မတီ၏အစီရင်ခံစာ၏ အဝကြာင်းအရာနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံြို စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာဝြာ်မတီ၏ အလုပ်လုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သြ်၍ 
သုံးပွင့်ဆိုင် အလွတ်သဝဘာတိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုများ၏ ဆြ်စပ်အဝနအထားအရ စစ်ဝဆးလှေြ်ရှိသည်။ (၂၀၁၈၊ နိုေင်ဘာလတွင် ြျင်းပခဲ့ဝသာ အစည်း 
အဝေး၏ ဝဆွးဝနွးမှုများနှင့်ဆုံးပဖတ်ချြ်များ၏ အြျဉ်းချုပ်ြို GB.334/INS/12(Rev.12) ဝနာြ်ဆြ်တွဲ) တွင် ကြည့်ပါ။
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၈။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံစာများနှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များအား ဆက်သွယ်ပခင်း

 ၆၇။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံအားလုံးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒဆိုင်ရာတာေန်ေတ္တရားများြို အဝကြာင်းပပု၍ အလုပ်ရှင်များ 

နှင့် အလုပ်သမားများ၏ ြိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများသည် မိတ္တူများြို ရရှိရန် လိုအပ်သည် -

  (ြ) အခွင့်ရအာဏာပိုင်များထံသို့ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို တင်ပပရာ၌ အဝရး

ယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ရုံးသို့အဝကြာင်းကြားသည့် သတင်းအချြ်အလြ်များ - 

  (ခ) အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ အသုံးချမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ -

  (ဂ) အတည်မပပုရဝသးသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အစီရင်ခံစာများ -

  ထို့အပပင်၊ အဆိုပါတာေန်ေတ္တရားများနှင့် ပတ်သြ်သည့် ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်၊ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အဖွဲ့ 

အစည်းများအဝနပဖင့် ကြီးကြပ်ဝရးအဖွဲ့များ၏ သြ်ဆိုင်ရာသဝဘာထား မှတ်ချြ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ

ဝပးပို့ရန်ဝတာင်းဆိုချြ်များ၏ မိတ္တူများအား လြ်ခံရရှိမှုြို ဝသချာဝစဝရးအတွြ် ကြိုးပမ်းမှုပဖစ်သည်။

ကိုယ်စားပပုအြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးပခင်း

 ၆၈။  ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ နှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အမှတ် ၁၅၂ သည် သတ်မှတ်ချြ်အပဖစ် သုံးပွင့်ဆိုင် 

တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးပခင်းများအဝပါ် -

  (ြ) ညလီာခတံငွဝ်ဆွးဝနွးရနအ်ဆိပုပုသည့ ်အသစစ်ာချုပစ်ာတမ်းများအဝပါ် စစတ်မ်းဝမးခနွ်းလွှာများနငှ့ ်

သဝဘာထားမှတ်ချြ်များအား အစိုးရများမှ ပပန်လည်ဝပဖကြားချြ်များ - 

  (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို အခွင့်ရအာဏာပိုင်များသို့ တင်ပပသည့်အခါ ၎င်း 

တို့ထံပပုလုပ်ရမည့် အဆိုပပုချြ်များ -

  (ဂ) အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝပါ် အစီရင်ခံစာများမှဝပါ်ဝပါြ်လာသည့် ဝမးခွန်းများ71

  (ဃ) အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များနှင့် ပတ်သြ်သည့် အဝရးယူ 

ဝဆာင်ရွြ်မှုများ72

  (င) ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို ရပ်စဲပခင်း။

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏အြွဲ့အစည်းများ၏ ရလ့လာစူးစမ်းမှုများကို ရပးပို့ပခင်း

 ၆၉။ မည်သည့်အလုပ်ရှင်များ၏ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းမဆို၊ အစိုးရများ၏ အစီရင်ခံစာမိတ္တူ 

များြို ရရှိခဲ့သည်ပဖစ်ဝစ သို့မဟုတ် မရရှိခဲ့သည်ပဖစ်ဝစ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားစံချနိ်စံညွှန်းများြို 

အဝြာင်အထည်ဝဖာ်မှုနှင့်ဆြ်စပ်မှုရှိသည့် မည်သည့်ြိစ္စရပ်များအဝပါ်မဆို ဝပါ်ဝပါြ်လာပါြ ၎င်း၏ဝလ့ 

လာ စူးစမ်းချြ်များြို မည်သည့်အချနိ်၌မဆို ဝပးပို့နိုင်ပါသည်။ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီနှင့် ညီလာခံ 

ဝြာ်မတီြ ယင်းြဲ့သို့ ပါေင်မှု၏တန်ဘိုးြို၊ အထူးသပဖင့်၊ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အြျ ိုး 

ရိှစွာအသံုးချမှုြုိဆန်းစစ်ပခင်း၌ ၎င်းတ့ုိြုိအဝထာြ်အပ့ံဝပးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအပဖစ် အဝလးဝပးခ့ဲပါသည်။

71 အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအမှတ် ၁၅၂ အရ၊ အပိုဒ်ခွဲ ၁၉ အစီရင်ခံစာပါဝပါ်ဝပါြ်လာသည့် ဝမးခွန်းများ (အခွင့်ရ အာဏာပိုင် များသို့ တင်သွင်းပခင်းအဝပါ် 

တွင် နှင့် သို့မဟုတ် အတည်မပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ်တွင်)၊ နှင့်၊  နိုင်ငံ၏ ြျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာအဝကြာင်းြိစ္စနှင့် 
ပတ်သြ်၍၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (အထူးသပဖင့် အတည်ပပုသည့်အခါ) နှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် ဥပဝဒပပုမှုဆိုင်ရာ 
ဝမးခွန်းများအတွြ်၊ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုများြိုလည်း ပပုလုပ်သင့်ပါသည်။

72 ဤဝမးခွန်းြို “သင့်ဝလျာ်သည့်ကြားပဖတ်အချနိ်များ” ပပန်လည်စစ်ဝဆးရမည်။
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ညီလာခံတွင်တက်ရရာက်ပါဝင်ပခင်း

 ၇၀။  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံ၊ နှင့် အထူးသပဖင့် စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာဝြာ်မတီ 

တွင် ၎င်းတို့တြ်ဝရာြ်ပခင်းအားပဖင့်၊ အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၏ 

ြိုယ်စားလှယ်များသည် စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်ဆြ်နွယ်ဝသာ တာေန်ေတ္တရားများြိုဝဆာင်ရွြ်မှုနှင့် ပတ် 

သြ်သည့် ြိစ္စရပ်များြို ဝဖာ်ထုတ်တင်ပပနိုင်သည်။
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၉။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ပခင်း 

ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်များ

 ၇၁။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၃၇၊ အပုဒ် ၁ ြို အဝကြာင်းပပု၍၊ 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO)၏ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို ယုံကြည်ဝလာြ်ဝသာ 

အနြ်အဓိပ္ပါယ်ဝြာြ်ယူချြ်များြို ြျွမ်းြျင်စွာပပုလုပ်ဝပးသည့် တစ်ခုတည်းဝသာအဖွဲ့ဟု ယူဆသည်။ 

ဝအာြ်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုရသည်။

    ဤဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအား အဓိပ္ပါယ်ဝြာြ်ယူပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ဝမးခွန်း 

သို့မဟုတ် အပငင်းပွားမှုြိုမဆို သို့မဟုတ် ဤဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ သတ်မှတ်ချြ်များြို လိုြ် 

နာဝဆာင်ရွြ်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်များမှဝြာြ်ချြ်ချခဲ့ဝသာ မည်သည့်ဝနာြ်ဆြ်တွဲပပဋ္ဌာန်းချြ် 

ြိုမဆို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ဆုံးပဖတ်ချြ်ချမှတ်ရန် လွှဲဝပပာင်းဝပးရမည်။

 

 ၇၂။ ထို့အပပင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၃၇၊ အပုဒ် ၂ နှင့်အညီ၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနပဖင့်၊ ညီလာခံမှ 

သဝဘာတူခွင့်ပပုချြ်ရရှိပပီးသည့်အခါ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ အနြ်အဓိပ္ပါယ်ဝြာြ်ယူမှုနှင့်ပတ်သြ်သည့် 

အပငင်းပွားမှုတစ်ခုြို ဝပဖရှင်းနိုင်ရန် ခုံသမာဓိအဖွဲ့တစ်ခုြို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

    ဤအပိုဒ်ခွဲ၏ အပုဒ် ၁ ပါ သတ်မှတ်ချြ်များရှိလင့်ြစား အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည်၊ ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်အဓိပ္ပါယ်ဝြာြ်ယူမှုနှင့် ဆြ်နွယ်ဝနသည့် အပငင်းပွားမှု သို့မဟုတ် ဝမးခွန်းများြို အလျင် 

ပမန်ဆုံးဝပဖရှင်းဝပးရန်အတွြ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့တစ်ခုြို ခန့်အပ်ရန်အလို့ငှာ စည်းမျဉ်းများြို သတ်မှတ် 

ဝပးရန် သဝဘာတူခွင့်ပပုချြ်အတွြ်ပပုစုပပီး၊ ညီလာခံသို့တင်ပပ၍၊ ၎င်းြိုဆြ်လြ်၍ အုပ်ချုပ်ဝရး 

အဖွဲ့မှ သို့မဟုတ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့်အညီ လွှဲဝပပာင်းနိုင်သည်။ အပပည်ပပည်ဆိုင် 

ရာတရားရုံး၏ မည်သည့်အသုံးချနိုင်ဝသာ စီရင်ချြ် သို့မဟုတ် အကြံပပုသဝဘာထားဝပးချြ်မဆို 

သည်၊ ဤအပုဒ်တွင် အဝကြာင်းပပု၍ဖွဲ့စည်းထားဝသာ ခုံသမာဓိအဖွဲ့အဝပါ် တရားေင်ေန်ခံမှု ရှိဝစ 

ရမည်ပဖစ်သည်။ ယင်းြဲ့သို့ဝသာ ခုံသမာဓိအဖွဲ့တစ်ခုမှ ပပုလုပ်ထားသည့်မည်သည့် ချးီပမှင့်မှုြိုမဆို 

အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်များသို့ ပဖန့်ဝေဝပးရမည်ပဖစ်ပပီး ၎င်းတို့မှ ဆြ်လြ်၍ ပပုလုပ်နိုင်ဝသာ မည်

သည့်စူးစမ်းဝလ့လာမှုများြိုမဆို ညီလာခံဝရှ့ဝမှာြ်သို့ ယူဝဆာင်လာရမည် ပဖစ်သည်။

 ၇၃။ ယင်းြဲ့သို့ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ြို တစ်ခါမှေဖွဲ့စည်းခဲ့ဘူးပခင်းမရှိဝသးသည့်ြာလတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ 

အပိုဒ်ခွဲ ၃၇၊ အပုဒ် ၂ ၏ ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိသည့် အဝြာင်အထည်ဝဖာ်မှုသည် စံချနိ်စံညွှန်းများ ပဏာမဝပခလှမ်း၏ 

မူဝဘာင်အတွင်း၌ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ဝဆွးဝနွးချြ်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဖစ်ဝကြာင်း သတိပပုသင့်သည7်3။ 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ အလွတ်သရောထင်ပမင်ချက်

 ၇၄။ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်တစ်ခု၏ သီးပခားသတ်မှတ်ချြ် 

များ၏ အနြ်အဓိပ္ပါယ်ြိုသံသယရှိဝသာ အစိုးရများသည် ရုံးသို့ အလွတ်သဝဘာ ထင်ပမင်ချြ်တစ်ခုဝပးရန် 

ဝတာင်းခံနိုင်သည်။ ရုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအရ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ၏ 

အနြ်အဓိပ္ပါယ်ဝြာြ်ရန် အထူးအခွင့်အာဏာမရှိဝကြာင်း အပမဲတမ်းပင်ြန့်သတ်ဝဖာ်ပပလှေြ် အစိုးရများ 

73 GB.334/INS/5 နှင့် GB.332/INS/5(Rev.) ၊ GB.334/INS/PV အပုဒ် 288(7)(a) တွင်လည်းကြည့်ပါ။
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ြ ထင်ပမင်ချြ်ဝတာင်းခံသည့်အခါ အြူအညီဝပးခဲ့သည7်4။ အဆိုပါဝတာင်းဆိုချြ်သည် နည်းလမ်းတြျ 

ပဖစ်ဝသာ သို့မဟုတ် တရားေင်ထင်ပမင်ချြ်တစ်ခုအတွြ် သို့မဟုတ် စဉ်းစားရမည့်ြိစ္စရပ်သည် ဝယဘုယျ စိ

တ်ေင်စားမှုအတွြ်သာပဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါြ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံး၏ စာချွန်လွှာတစ်ခုြို ရုံး၏ 

ထင်ပမင်ချြ်ပါေင်ဝသာ၊ တရားဝင်ပပန်တမ်းတွင် ထုတ်ပပန်မည်ပဖစ်သည်။ နည်းလမ်းတြျပဖစ်ဝသာ သို့မဟုတ် 

တရားေင်ထင်ပမင်ချြ်တစ်ခုြို တိတိြျြျဝတာင်းဆိုပခင်းမရှိဝသာ ြိစ္စရပ်များတွင် ပုံမှန်အားပဖင့် ရုံးမှ သာ 

မန်တုံ့ပပန်စာတစ်ဝစာင်ြို ဝပးပို့သည်။

ကကီးြကပ်သည့်အြွဲ့များ၏ ထင်ပမင်ချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များ

 ၇၅။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားစံချနိ်စံညွှန်းများြို အသုံးချမှုြို စစ်ဝဆးပခင်းများပပုလုပ်သည့်အခါ၊ ကြီး 

ကြပ် သည့်အဖွဲ့များ (ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတ7ီ5၊ စံချနိ်စံညွှန်းများြိုအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံ 

ဝြာ်မတီ (CAS)၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၆ အရ ခန့်အပ်ထားသည့် စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်များ၊ 

ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဝြာ်မတီများပဖစ်သည့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်း 

ဖွဲ့စည်းမှုဝြာ်မတီ၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းမှုအဝပါ်အပဖစ်မှန် ဝဖာ်ထုတ်ပခင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရး 

ဆိုင်ရာဝြာ်မရှင်) တို့ထံမှ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) စံချနိ်စံညွှန်းများ၏ အတိုင်းအတာနှင့် အနြ်အဓိပ္ပါယ်အဝပါ် 

ထင်ပမင်ယူဆချြ်များြို ဝဖာ်ပပရန်ဝတာင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့ဝကြာင့်၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာများတွင် ဤ 

ြိစ္စအတွြ် အဝရးကြီးဝသာလမ်းညွှန်မှုပါေင်သည်။

74 လြ်ဝတွ့တွင် ရုံးသည် အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများြုိလည်း အလားတူအြူအညီဝပးရန် ကြီုးပမ်းသည်။
75 ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သြ်၍ ၎င်း၏ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင်

ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR)၊ op.cit., အပုဒ် ၃၂၊ ြိုကြည့်ပါ။
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၁၀။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း

ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် သရောသောဝ

 ၇၆။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ခုထြ်ပိုဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို တရားေင်ပပန်လည်ပပင်ဆင် 

ပခင်း (“တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း” ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်းအပါအေင်) သည် ြိစ္စရပ်အားလုံးနီးပါးြို ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

အသစ်တစ်ခုအတွြ် သဝဘာတူလြ်ခံမှုြို ပဖစ်ဝပါ်ဝစသည်။ ညီလာခံသည် ဝနာြ်ဆြ်တွဲသဝဘာတူ 

စာချုပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အသစ်ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ သတ်မှတ်ချြ်များြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းပခင်းအားပဖင့် 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုအား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်းြိုလည်းဝဆာင်ရွြ်နိုင်ပပီး၊ ၎င်းြိုလြ်ခံပခင်း 

အားပဖင့် အဝစာပိုင်း ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ သတ်မှတ်ချြ်များနှင့် သြ်ဆိုင်သည့် တာေန်ေတ္တရားများအား 

အဆုံးသတ်မှုတစ်ခုြို ဝရာြ်ရှိဝစသည်။76  အချ ိူ ့ပပဋ္ဌာန်းချြ်များသည် ဝနာြ်ဆြ်တွဲများအား ပပုပပင်မွမ်းမံ 

ရန်အတွြ် တိြျဝသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြိုလည်း သတ်မှတ်ထားသည်77။ ဝနာြ်ဆုံးအဝနပဖင့်၊ တရားေင် 

ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်းြို ပပုလုပ်ပခင်းမရှိဘဲ၊ ဘာသာရပ်အဝကြာင်းအရာအဝပါ် အလွန်အမင်း မကြာဝသးမီ 

ြာလြထုတ်ပပန်ထားသည့် အချြ်အလြ်များြို ရည်ညွှန်းသည့်နည်းလမ်းပဖင့်၊ အချ ို ့ဝသာနည်းပညာဆိုင် 

ရာ သို့မဟုတ် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များအား ဝခတ်နှင့်အမီပဖစ်ဝစပခင်းြို အချ ို ့ဝသာပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်များတွင် ဝမှော်မှန်းနိုင်သည7်8။

ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှု

 ၇၇။ ပပန်လည်ပပင်ဆင်မည့်ရည်ရွယ်ချြ်ြို ဝနာြ်ပိုင်းပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ ဝခါင်းစဉ်၊ နိဒါန်း သို့မဟုတ် လုပ်ဝဆာင် 

မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချြ်များတွင် အတိအလင်း သို့မဟုတ် သွယ်ေိုြ်၍ ဝဖာ်ပပထားမှသာလှေင်၊ အဝစာပိုင်း 

စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုြို ပပင်ဆင်တည်းပဖတ်ပခင်းဟု ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို၊ သတ်မှတ်၍ရသည်။ 

  (ြ) ပပဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်များ ၁ - ၂၆။ ၎င်းတို့တွင် ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဝနဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို သဝဘာ 

တူ လြ်ခံပခင်း သို့မဟုတ် အတည်ပပုပခင်း၏ အြျ ိုးဆြ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချြ်များ 

မပါရှိပါ။ ထို့ဝကြာင့် ညီလာခံမှ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဝနဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို သဝဘာတူလြ်ခံ 

ပခင်း သြ်သြ်အားပဖင့်၊ အဝစာပိုင်းတစ်ခုအား ဝနာြ်ထပ်အတည်ပပုပခင်းများြို မပိတ်သိမ်းနိုင် 

သြဲ့သို့၊ ၎င်းြို အလိုအဝလျာြ်ရုတ်သိမ်းပခင်း၌လည်း ပါေင်သြ်ဆိုင်မှုမရှိပါ။79

  (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်များ ၂၇ နှင့် ရနာက်ပိုင်း။ ယင်းတို့တွင် “အသစ်ပပန်လည်ပပင်ဆင်ရနသည့် ပပဋ္ဌာန်း 

ချက်သည် တနည်းအားပြင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရပးမှသာ”၊ ဟု အတိအြျဝဖာ်ပပထားသည့် ဝနာြ်ဆုံး 

အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုပါေင်သည်။ ဝအာြ်ဝဖာ်ပပပါတို့သည်၊ ဝနာြ်ပိုင်းတွင် ပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်တစ်ခု၏ အတည်ပပုပခင်းနှင့် အာဏာသြ်ေင်ပခင်း၏ အြျ ိုးဆြ်များပဖစ်သည် -

76 ဥပမာ၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၂၁၊ ၁၂၈ နှင့် ၁၃၀ ြိုအတည်ပပုပပီးသည့်ဝနာြ်၊ နှင့် သင့်ဝလျာ်သည့်အခါတွင် ထိုပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ အချ ို ့ဝသာအပိုင်းများြို 
လြ်ခံပခင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၀၂ ၏ အလားတူသတ်မှတ်ချြ်များြို အသုံးချရန်ရပ်တံ့သွားဝစပခင်း - သို့ရာတွင် “ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း” ဟူသည့် 
ဝေါဟာရများြို ယခုအအဝကြာင်းအရာတွင် အတိအလင်းအသုံးမပပုပါ။ ဝနာြ်ဆုံးအပိုဒ်ခွဲများပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ (အမှတ် ၈၀ နှင့် 
၁၁၆) သည် “တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း” ၏ အပခားသီးသန့်ဥပမာများပဖစ်သည်။

77 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၈၃၊ ၉၇၊ ၁၂၁ နှင့် ၁၈၅ ြိုကြည့်ပါ။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၈၅ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် အပခားပပဋ္ဌာန်း 

ချြ်များ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ြွဲပပားသည်။
78 ဥပမာ၊ ြုလသမဂ္ဂ၏ စီးပွားဝရးနှင့် လူမှုဝရးဝြာင်စီမှ သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းထားသည့် စီးပွားဝရးလုပ်ဝဆာင်မှုများ၏ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစံချနိ်စံညွှန်းစြ်မှု

အဆင့်သတ်မှတ်ပခင်း “မည်သည့်အချနိ်၌မဆို ထပ်မံပပင်ဆင်မွမ်းမံသည်အတိုင်း” ြို ရည်ညွှန်းသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၀၂၊ ၁၂၁၊ ၁၂၈ နှင့် ၁၃၀၊ နှင့် 
ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၃၉၊ နှင့် “အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးမှ ထူဝထာင်နိုင်သည့် ြျင့်သုံးမှု သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်မှုများ၏ စည်းမျဉ်းများတွင် ပါေင် 
ဝသာ ဝနာြ်ဆုံးရသတင်းအချြ်အလြ်များ” ြို ရည်ညွှန်းသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၁၃၉၊ တို့ြို ကြည့်ပါ။

79 ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဝနသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုသည် ဝပးထားသည့်အဝပခအဝနတစ်ခုတွင်၊ အဝစာပိုင်းပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ ရုပ်သိမ်းမှုအတွြ် အြ်ဥပဝဒတစ်ခု 
ပါေင်ရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ (ဥပမာ - ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအမှတ် ၅၊ ၇၊ ၁၀ နှင့် ၁၅ နှင့် ပတ်သြ်၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၃၈ (အပိုဒ်ခွဲ ၁၀၊ အပုဒ် ၅)၊ နှင့် 
ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၉ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၇၉ (အပိုဒ်ခွဲ ၉))
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   (၁) ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဝနသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အဖွဲ့ေင်တစ်ဦးမှ အတည်ပပုပခင်းသည် ပပန်လည် 

ပပင်ဆင်ဝနသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်သြ်ေင်လာသည့်ဝန့မှစ၍ အဝစာပိုင်း ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ အလို 

အဝလျာြ်ရပ်စဲမှုအပဖစ် ၎င်းမှပါေင်လိမ့်မည်။

   (၂) အသစ်ပပန်လည်ပပင်ဆင်ဝနသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ် သြ်ေင်လာသည့်ဝန့မှစ၍၊ အဝစာပိုင်း 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်အား ထပ်မံအတည်ပပုပခင်းြို ပိတ်သိမ်းပါလိမ့်မည်။

   (၃) အဝစာပိုင်းပပဋ္ဌာန်းချြ်သည် ၎င်းသြ်ေင်လာပပီးဝနာြ် တစ်ပပိုင်နြ်၊ ယင်းြို အတည်ပပု

ခဲ့သည့်အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအတွြ် ရပ်တည်သည်ပဖစ်၍ သြ်ေင်မှုရှိဝနမည် ပဖစ်ဝသာ်လည်း၊ 

ဝနာြ်ပိုင်းပပန်လည်ပပင်ဆင်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်အတွြ်ြိုမူ မဟုတ်ပါ။ 

  (ဂ)  အပခားရသာသတ်မှတ်ချက်များ။ အထြ်ပါသတ်မှတ်ချြ်များသည် သြ်ဆိုင်မှုရှိ၊ မရှိ အဆုံးအပဖတ် 

ဝပးရန်အတွြ် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီ၏ ဝနာြ်ဆုံးအပိုဒ်ခွဲများြို ရည်ညွှန်းရမည်ပဖစ်သည်။

 

အကကံပပုတိုက်တွန်းချက်များကို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း

 ၇၈။ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါတစ်ခုထြ်ပိုဝသာ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို ပပန်လည် 

ပပင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးပခင်း (စြားရပ်နှစ်ခုသည် အဓိပ္ပါယ်တူညီ၍ တွဲဖြ်အသုံးပပုဝလ့ရှိသည်) 

သည် ြိစ္စရပ်အားလုံးနီးပါးြို အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အသစ်တစ်ခုအတွြ် သဝဘာတူလြ်ခံမှုြို ပဖစ်ဝပါ် 

ဝစသည်။ ထို့အပပင်အချ ိူ ့ဝသာ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များသည် ဝနာြ်ဆြ်တွဲများအား ပပုပပင်မွမ်းမံရန် 

အတွြ် တိြျဝသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြို ဝမှော်မှန်းသည်။ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များတွင် ပပဋ္ဌာန်းချြ် 

များြဲ့သို့ တရားေင်မှုမရှိသည့်အတွြ်၊ ၎င်းတို့ြို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးပခင်းသည် အ 

ြျ ိုးဆြ်ပဖစ်မှုများ ဝလျာ့နည်းသည်။ မည်သို့ပင်ပဖစ်ဝစ တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိုထြ်ပိုဝသာ အဝစာပိုင်းအကြံပပု 

တိုြ်တွန်းချြ်များြို ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးပခင်းသည် အဝစာပိုင်းစာချုပ်စာတမ်း 

(များ) ြို အစားထိုးဝပးသည်။ ထိုသို့ဝသာြိစ္စများတွင် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်အသစ်ြိုသာ ရည်ညွှန်းဝပးရ 

မည်ပဖစ်သည်။
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၁၁။ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ရပ်စဲပခင်း

ရပ်စဲရန်အရပခအရနများ

 ၇၉။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီတိုင်း80၌ ၎င်းြိုအတည်ပပုထားသည့်နိုင်ငံများသည် ၎င်းြိုရပ်စဲနိုင်ရန်အတွြ်81 (ဆိုလို 

သည်မှာ ၎င်းတို့၏ တာေန်ေတ္တရားများြိုရပ်စဲသည်)  အဝပခအဝနများြို အဆုံးအပဖတ်ဝပးသည့် အပိုဒ်ခွဲတစ်ခု 

ပါေင်သည်။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီ၏ တိြျဝသာသြ်တမ်းများြို ရည်ညွှန်းရမည်ပဖစ်ဝသာ်လည်း၊ ဝယဘုယျ 

အားပဖင့် -  

  (ြ) ပပဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် ၁ - ၂၅။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ ပထမဆုံးသြ်ေင်သည့် ြနဦးြာလ ငါးနှစ် သို့မဟုတ် 

၁၀ နှစ် (ဝဖာ်ပပချြ်အရ) ဝြျာ်လွန်ပပီးသည့်ဝနာြ် မည်သည့်အချနိ်၌မဆို ရပ်စဲပခင်းြို ပပုလုပ်နိုင် 

သည်။

  (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် ၂၆ နှင့် ရနာက်ပိုင်း၊ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ ပထမဆုံးသြ်ေင်သည့် ြနဦးြာလ 

ငါးနှစ် သို့မဟုတ် (ပို၍မကြာခဏ) ၁၀ နှစ် (ဝဖာ်ပပချြ်အရ) ဝြျာ်လွန်ပပီးသည့်ဝနာြ်၊ သို့ရာတွင် 

တစ်နှစ်တာြာလအတွင်း၌သာ၊ ရပ်စဲပခင်းြို ပပုလုပ်နိုင်သည်။ ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ဆယ်နှစ်ြာလ 

ကြာပပီးသည့် ဝနာြ်ထပ်ြာလများတွင်လည်း ဝဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်းအလားတူရပ်စဲပခင်းြို ပပု 

လုပ်နိုင်သည်။  

အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၏ တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု

 ၈၀။ (ြ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ဝယဘုယျစည်းြမ်းတစ်ခုအဝနပဖင့် ဝဖာ်ပပထားသည်မှာ၊ 

   အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြိုရပ်စဲပခင်းအတွြ် စဉ်းစားသုံးသပ်သည့် မည်သည့်ြိစ္စရပ် 

တွင်မဆို၊ ဆုံးပဖတ်ချြ်မချမီ၊  ဝတွ့ကြုံရသည့်ပပဿနာများနှင့် မည်သည့်အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများ

ပဖင့် ဝပဖရှင်းနိုင်သည်ြို အစိုးရသည် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများထံ 

အပပည့်အေဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်ပခင်းပပုရန8်2၊ သင့်ဝလျာ်ဝြာင်းမွန်ဝပသည်။

  (ခ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၅၊ အပုဒ် ၁(င) အရ အတည်ပပုထားသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအား 

ရပ်စဲရန် မည်သည့်အဆိုပပုချြ်များအဝပါ်မဆို အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်း 

များ၏ တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုြိုလိုအပ်သည8်3။

ရပ်စဲပခင်းကို ဆက်သွယ်ရသာပုံစံ

 ၈၁။  ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီတွင် သြ်ဆိုင်သည့်အပိုဒ်ခွဲအရ၊ ရပ်စဲပခင်းြို၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့၏

ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်သို့ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွြ် ဆြ်သွယ်ခဲ့သည့်ဥပဝဒတစ်ခုအားပဖင့် သြ်ဝရာြ်မှုရှိသည်။ 

ရပ်စဲပခင်း၏ စာချုပ်စာတမ်းသည် -

  (ြ)  ရပ်စဲမည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို ရှင်းလင်းစွာဝဖာ်ပပရမည် -

80 ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ အမှတ် ၈၀ နှင့် ၁၁၆ ပပန်လည်ပပင်ဆင်ပခင်း ဝနာြ်ဆုံးအပိုဒ်ခွဲများမှလွဲ၍၊
81 ဤြဲ့သို့ဝသာအပိုဒ်ခွဲသည် ပပန်လည်ပပင်ဆင်ထားဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ အတည်ပပုချြ်ပဖင့် အလိုအဝလျာြ်ရပ်စဲရန်သတ်မှတ်ဝပးသည့်အပိုဒ်ခွဲတစ်

ခုြို ပဖည့်စွြ်ဝဖာ်ပပထားပခင်းပဖစ်သည်။ ြိစ္စရပ်များ သုံးခု (ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ အမှတ် ၁၀၂၊ ၁၂၈ နှင့် ၁၄၈) တွင် သီးပခားအပိုင်းလိုြ် ရပ်စဲပခင်းြိုလည်း 
ပပုလုပ်နိုင်သည်။

82 အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ ၁၈၄ ကြိမ်ဝပမာြ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ (နိုေင်ဘာ ၁၉၇၁)၊ pp ၉၅ နှင့် ၂၁၀။
83 ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ြိုအတည်မပပုရဝသးသည့်နိုင်ငံများအဝနပဖင့်၊ သုံးပွင့်ဆိုင်တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးပခင်း၏ အပုဒ် ၅ (အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား 

အဖွဲ့၏ ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ) အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်၊ ၁၉၇၆ (အမှတ် ၁၅၂) ြို ကြည့်ပါ။
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  (ခ) နိုင်ငံြိုဝစ့စပ်ညှိနှိုင်းရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (နိုင်ငံဝခါင်းဝဆာင်၊ ေန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံပခားဝရး 

ရာ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားဝရးရာေန်ကြီး) မှ လြ်မှတ်ဝရး ထိုးထားသည့် မူရင်းစာရွြ်စာတမ်း 

တစ်ခု (စာရွြ်ဝပါ်တွင်၊ ဖြ်စ် သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံမိတ္တူမဟုတ်ဝသာ) ပဖစ်ရမည်။

  (ဂ) ၎င်းသည် သြ်ဆိုင်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို တရားေင်ရပ်စဲမှုတစ်ခုပဖစ်ဝကြာင်း ရှင်းလင်းစွာဝဖာ်ပပရ 

မည်။

ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 ၈၂။ (ြ) ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ရပ်စဲမှုြို ချင့်ချနိ်စဉ်းစားသည့်မည်သည့်ြိစ္စြိုမဆို သိရှိသည့်အခါ၊ ရုံးသည် အထြ် 

ပါစာပုဒ် ၇၀ (ြ) တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် ဝဆွးဝနွးတိုင်ပင်မှုအတွြ် အဝထွဝထွစည်းမျဉ်းြို အ 

ဝလးထားရန် သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရအား ဝထာြ်ပပပါလိမ့်မည်။

  (ခ) နိုင်ငံတစ်ခု၏ အစိုးရသည် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခု၏ရပ်စဲမှု၏ မည်သည့်ြိစ္စတွင်မဆို ၎င်း၏ ဆုံးပဖတ် 

ချြ်များြို ရရှိဝစသည့် မည်သည့်အဝကြာင်းပပချြ်ြိုမှေဝဖာ်ပပပခင်းမရှိဘဲ ဆြ်သွယ်လာပါြ၊ 

အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ သတင်းအချြ်အလြ်ပဖစ်ဝစဝရးအတွြ် ယင်းအဝကြာင်းပပချြ်များအား ဝပး 

ရန် ရုံးသည်၊ သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရထံ ဝတာင်းဆိုရမည်။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်အမှတ် ၁၄၄ ြို အတည်ပပုပပီး 

သည့်နိုင်ငံများသည် ရပ်စဲပခင်းမပပုမီ ပပုလုပ်ထားသည့် သုံးပွင့်ဆိုင်တိုင်ပင်ဝဆွးဝနွးမှုများ၏ သတင်း 

အချြ်အလြ်များြို ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပ ဝဒ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ သတ်မှတ်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများတွင် 

ထည့်သွင်းရန် တာေန်ေတ္တရားရှိသည်။ 

  (ဂ) ရပ်စဲပခင်းများြိုမှတ်ပုံတင်ပခင်း။ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်မှ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရပ်စဲမှုတိုင်းြို ြုလ

သမဂ္ဂအဝထွဝထွအတွင်းဝရးမှူးထံသို့ အဝကြာင်းကြားပခင်း၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံပခင်းနှင့် 

တရားေင်ပပန်တမ်း ထုတ်ပပန်ပခင်းြိုပပုလုပ်ရသည်။

ရပ်စဲပခင်း၏ အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများ

 ၈၃။ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုစီ၏ ဝနာြ်ဆုံးအပိုဒ်ခွဲများနှင့်အညီ ရပ်စဲပခင်းများသည် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိသည်။ 

(ထုံးစံအတိုင်း ၎င်းတို့ြို ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်မှ မှတ်ပုံတင်ပပီးဝနာြ် တစ်နှစ်ဝြျာ်သည့်အခါ)
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၁၂။ အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

(က)  အတည်ပပုသည့်ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ရလ့လာရတွ့ရှိချက်အားပြင့်

 ကိုယ်စားပပုတင်ပပရတာင်းဆိုပခင်းများ

ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ

 ၈၄။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၊ အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ သည် ဝအာြ်ပါအတိုင်းနားလည်သဝဘာဝပါြ်ရန်ပဖစ်သည်။

အပိုဒ်ခွဲ ၂၄

    မည်သည့်အဖွဲ့ေင်မှပဖစ်ဝစ၊ မည်သည့်အဝကြာင်းဝကြာင့်ပဖစ်ဝစ၊ ၎င်းပါေင်ပတ်သြ်ဝသာ 

မည်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြိုမဆို၊ ၎င်း၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိသည့် ဝလ့လာဝတွ့ 

ရှိချြ်ြိုရယူရန် ပျြ်ြွြ်ခဲ့သည့် ပဖစ်ရပ်ဝပါ်ဝပါြ်ခဲ့ပပီး လုပ်ငန်းရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမား 

များ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုြ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးသို့ ြိုယ်စားပပုတင်ပပ 

ဝတာင်းဆိုချြ်ရှိပါြ၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ဤတင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်ြို ပပုလုပ်ခံရသည့်အစိုးရ 

ထံသို့ ဆြ်သွယ်နိုင်ပပီး၊ ၎င်းအစိုးရအား အဝကြာင်းအရာအဝပါ် ၎င်းအဝနပဖင့်သင့်ဝတာ်သည်ဟု 

ထင်ပမင်သည့်ထုတ်ပပန်ချြ်ြိုဝပးရန်ြမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ 

အပိုဒ်ခွဲ ၂၅

    အြယ်၍ သင့်တင့်ဝလျာြ်ပတ်ဝသာအချနိ်အတွင်း ဝမးခွန်းထုတ်ထားသည့်အစိုးရထံမှ 

ထုတ်ပပန်ချြ် တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိပါြ၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ပပန်ချြ်ရရှိဝသာအခါ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ 

ဝြျနပ်ဖွယ်မရှိဟု ယူဆပါြ၊ ြိုယ်စားပပုတင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်နှင့် ထုတ်ပပန်ချြ်၊ အြယ်၍ရှိခဲ့ 

လှေင်၊ ၎င်းအား ဝပဖကြားချြ်ြို အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနနှင့် ထုတ်ပပန်ဝကြညာပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

ကိုယ်စားပပုတင်ပပရတာင်းဆိုချက်များကို စစ်ရဆးပခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

 ၈၅။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအြွဲ့၏ ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ၏ အပိုဒ် (၂၄) နှင့် (၂၅) အရကိုယ်စားပပု 

တင်ပပချက်များကို စစ်ရဆးပခင်းအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းရသာ တည်ဆဲအမိန့်များအား ပပင်ဆင် 

ပဖည့်စွြ်ပခင်းများြို ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလ၌ သဝဘာတူလြ်ခံသည့်အခါတွင်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ၊ တည်ဆဲ 

အမိန့်များမထုတ်ပပန်မီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်များြို အတိုချုံးမှတ်စုပဖင့် ပဏာမမိတ်ဆြ်ရန်နှင့် အ 

ဆင့်တိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ဝရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်များြို ဝဖာ်ပပရမည်ပဖစ်ဝကြာင်းဆုံးပဖတ်ခဲ့သည8်4-

  (ြ) ရုံးအဝနပဖင့်ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) အရဆြ်သွယ်များပခင်းများြို လြ်ခံရရှိဝကြာင်း 

အသိအမှတ်ပပုပပီး သြ်ဆိုင်သည့်အစိုးရထံသို့ အဝကြာင်းကြားသည်။

  (ခ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ အရာရှိများဝရှ့ဝမှာြ်သို့ ဤြိစ္စြိုတင်သွင်းသည်။

  (ဂ) အရာရှိများသည်အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ ြိုယ်စားပပုတင်ပပချြ်အား လြ်ခံရရှိမှုနှင့် ပတ်သြ်၍ အစီ 

ရင်ခံသည်။ တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အပိုဒ်ခွဲ (၂) တွင် ပါေင်သည့်အတိုင်း၊ လြ်ခံရရှိမှုအတွြ် ဆုံးပဖတ် 

သည့်မူအရ သတ်မှတ်ထားသည်မှာ၊  တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်သည် - 

   (၁) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့သို့ စာပဖင့် ဆြ်သွယ်ပခင်းပဖစ်ရမည်။

84 စာရွြ်စာတမ်း GB.291/9(Rev.) ၌အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့၏အဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ (၂၄) နှင့် (၂၅) တွင် တင်ပပ ဝတာင်းဆိုချြ်များြိုစစ်ဝဆး

ပခင်းအတွြ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နှင့်စပ်လျဉ်းဝသာ တည်ဆဲအမိန့်များ၏ အဝကြာင်းအရာနှင့် အထြ် တွင်ရည်ညွှန်းခဲ့သည့်ပဏာမမှတ်စုတို့ပါေင်သည်။ 
တည်ဆဲအမိန့်များနှင့်ပဏာမမှတ်စုများြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့၏ ေြ်ဘ်ဆိုြ်မှရရှိနိုင်သည်။ စာဝစာင်၏တစ်စိတ်တစ်ဝဒသပဖစ်ဝသာပုံ
နှိပ်စာဝစာင်များြိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
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   (၂) လုပ်ငန်းရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ဝပးပို့ပခင်း 

ပဖစ်ရမည်။ 

   (၃) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) ြို တိြျစွာရည်ညွှန်းရမည်။

   (၄) အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာအလုပ်သမားဝရးရာအဖဲွ့၏ အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံနှင့် ပတ်သြ်ရမည်။85

   (၅) အဆိုပါဝမးခွန်းထုတ်ထားသည့်အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ ပါေင်ပတ်သြ်ဝနဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုြို 

ရည်ညွှန်းရမည်။

   (၆) ၎င်းအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းရှိသည့် ထိုပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို အြျ ိုးသြ် 

ဝရာြ်မှုရှိသည့် ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်ြိုရယူရန် မည်သည့်အချြ်၌ ပျြ်ြွြ်ခဲ့ဝကြာင်း 

စွပ်စွဲခဲ့သည်ြို ဝဖာ်ပပရမည်။ 

  (ဃ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနပဖင့် အဝကြာင်းအရာ၏အနှစ်သာရြိုမဝဆွးဝနွးဘဲ လြ်ခံရရှိမှုနှင့်ပတ်သြ် 

၍ ဆုံးပဖတ်ချြ်တစ်ခုြိုဝရာြ်ရှိသည်။

  (င) အြယ်၍ တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်ြို လြ်ခံရရှိနိုင်ဖွယ်ရာရှိပါြ၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် တည်ဆဲ 

အမိန့်များတွင် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၊ အဝကြာင်းအရာြို စစ်ဝဆးမည့်သုံးပွင့်ဆိုင် 

ဝြာ်မတီြိုဖွဲ့စည်းမည်၊ သို့မဟုတ်၊ အြယ်၍အဝကြာင်းအရာသည် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၏ အခွင့် 

အဝရးများြို ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းသည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်တစ်ခုနှင့်သြ်ဆိုင်ဝသာြိစ္စပဖစ်ပါြ၊ ၎င်းအဝန 

ပဖင့် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း ဝြာ်မတီသို့လွှဲဝပပာင်းဝပးနိုင်သည် - အြယ်၍ တင်ပပ 

ဝတာင်းဆိုချြ်သည် ယခင်တင်ပပဝတာင်းဆိုခဲ့ဝသာ အဝကြာင်းအရာပဖစ်သည့် ြိစ္စရပ်များနှင့် 

စွပ်စွဲချြ်များနှင့် ဆင်တူယိုးမှားပဖစ်ဝသာ ဆြ်နွယ်မှုရှိပါြ၊ ယခင်တင် ပပဝတာင်းဆိုချြ်နှင့် ပတ် 

သြ်၍ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှသဝဘာတူလြ်ခံထားသည့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ၏ ဝနာြ်ဆြ် 

တွဲဝဆာင်ရွြ်မှုြို ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီမှ စစ်ဝဆးနိုင်သည့် အချနိ်ထိတိုင်၊ အသစ်တင် 

ပပဝတာင်းဆိုပခင်းြို စစ်ဝဆးမည့်ဝြာ်မတီခန့်အပ်မှုြို ဝရှေ့ဆိုင်းရန် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနပဖင့် ဆုံး 

ပဖတ်နိုင်သည်။

  (စ) ဝြာ်မတီသည်၊ တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်အား စစ်ဝဆးရန် လုပ်ဝဆာင်ခဲ့သည့်အဆင့်များြို ဝဖာ်ပပပပီး 

အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ဆုံးပဖတ်ချြ်များချမှတ်ရန်အတွြ် ၎င်း၏ ဝြာြ်ချြ်များနှင့် အကြံပပုဝထာြ် 

ခံချြ်များြိုဝပး၍ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံသည်။

  (ဆ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ ထိုြိစ္စရပ်အားစဉ်းစားမှုတွင် ြိုယ်စားပပုရန်အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရသည် 

ဖိတ်ဝခါ်ခံရသည်။ 

  (ဇ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်နှင့် ပပန်လည်ဝပဖကြားသည့် အစိုးရ၏ မည်သည့်ထုတ် 

ပပန်ချြ်ြိုမဆို ဝကြညာသင့်မသင့်ဆုံးပဖတ်၍ တိုင်ကြားသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရထံ 

သို့ အဝကြာင်းကြားသည်။

 ၈၆။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလတွင်၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ (၂၄) အရ86၊ တင်ပပဝတာင်း 

ဆုိချြ်များ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၏ လုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ်မှုနှင့်ပတ်သြ်သည့် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ အဝတာ် 

များများ၊ နိုင်ငံအဆင့်တွင်ဝရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မိမိဆန္ဒအဝလျာြ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရး သို့မဟုတ် အပခား 

အဝရး ယူဝဆာင်ရွြ်မှုများအတွြ် ခွင့်ပပုရန်အစီအစဉ်များအပါအေင်ြို အတည်ပပုဝပးခဲ့ပခင်းပဖင့်၊ အထူး 

ြိစ္စ အတွြ် ဖွဲ့စည်းထားဝသာ (ad hoc) ဝြာ်မတီမှ တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်တစ်ခု၏ ဝြာင်းြျ ိုးများအား 

စစ်ဝဆးပခင်းြို အများဆုံး (၆) လြာလအထိ ယာယီဆိုင်းငံ့ပခင်းတစ်ခုသို့ ဦးတည်ဝစသည်။ ဆိုင်းငံ့ပခင်း 

85 သို့မဟုတ် ဝမးခွန်းထုတ်ထားဝသာပပဋ္ဌာန်းချြ်၏စည်းမျဉ်းများြိုြိုလိုြ်နာဆဲရှိဝသာအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံဝဟာင်းတစ်ခု
86 GB-334/INS/PV, အပုဒ် ၂၈၈ (၁)
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သည် တိုင်ြကားချက်ပုံစံ87တွင် ဝဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း တိုင်ကြားသူ၏ သဝဘာတူညီမှုနှင့် အစိုးရ၏ သဝဘာ 

တူညီမှု အဝပါ်၌ မူတည်သည်။ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် (၂) နှစ် အစမ်းြာလဝြျာ်လွန်ပပီးလှေင် ဤအစီအစဉ် 

များြို ပပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်မည်ပဖစ်သည်။

(ခ)  အတည်ပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချက်များအ ရပါ် ရလ့လာရတွ့ရှိချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ြကားပခင်းများ

အဓိကြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ

 ၈၇။  ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒပါ အပိုဒ်ခွဲ (၂၆) သည် ဝအာြ်ပါအတိုင်း နားလည်သဝဘာဝပါြ်ရန် ပဖစ်သည်။

   ၁။ အဖွဲ့ေင်များမှ မည်သူမဆို၊ ဝရှ့တွင်ဝဖာ်ပပခဲ့ဝသာ အပိုဒ်ခွဲများနှင့်အညီ နှစ်ဘြ်စလုံးမှ အ 

တည်ပပုခဲ့သည့် မည်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြိုမဆို၊ အပခားအဖွဲ့ေင်တစ်ဦးမှ အြျ ိုးသြ်ဝရာြ် 

မှုရှိသည့် လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်မှုြို ရယူနိုင်ပခင်းမရှိခဲ့လှေင်၊ အြယ်၍ ၎င်းအဝနပဖင့် ဝြျနပ် 

မှုမရှိပါြ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဝရးရာအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားချြ်ဖွင့်ခွင့်ရှိရမည်။ 

   ၂။ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနပဖင့်၊ သင့်ဝလျာ်သည်ဟု ထင်ပမင်ယူဆပါြ၊ ယင်းြဲ့သို့ဝသာ တိုင် 

ကြားမှုတစ်ခုြို စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်သို့ မလွှဲမီ၊ ဤအချြ်၏ ဝနာြ်ပိုင်းတွင် ပံ့ပိုး 

ထားသြဲ့သို့၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) တွင် ဝဖာ်ပပထားသည့်နည်းအတိုင်း အဆိုပါအစိုးရနှင့် ဆြ် 

သွယ်နိုင်သည်။

   ၃။ အြယ်၍ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ တိုင်ကြားချြ်ြို အဆိုပါအစိုးရနှင့် ဆြ်သွယ်ရန် မလိုအပ် 

ဟု ထင်ပမင်ယူဆပါြ၊ သို့မဟုတ်၊ အြယ်၍ ယင်းြဲ့သို့ဝသာ ဆြ်သွယ်မှုြို ပပုလုပ်ပပီး 

သည့်အခါ၊ သင့်တင့်ဝလျာြ်ပတ်ဝသာအချနိ်တစ်ခု၌ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ဝြျနပ်ဖွယ်ရာ 

ရှိသည်ဟု ယူဆသည့်ထုတ်ပပန်ချြ် ပပန်ကြားချြ်ြို မရရှိခဲ့ပါြ၊  အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် 

တိုင်ကြားမှုြို သုံးသပ်ဆင်ပခင်ရန်နှင့် ထိုအဝပါ်တွင် အစီရင်ခံရန်အတွြ် စုံစမ်းစစ်ဝဆး

ဝရးဝြာ်မရှင်တစ်ရပ်ြို ခန့်အပ် နိုင်သည်။

   ၄။ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အဝနပဖင့်၊ မိမိဆန္ဒသြ်သြ်ပဖင့်ဝသာ်လည်းဝြာင်း၊ ညီလာခံြိုယ်စား 

လှယ်တစ်ဦးထံမှ တိုင်ကြားချြ်တစ်ခုြို လြ်ခံရရှိပခင်းဝကြာင့်ဝသာ်လည်းဝြာင်း တူ 

ညီဝသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြို သဝဘာတူပပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။  

   ၅။ အပိုဒ်ခွဲ (၂၅) သို့မဟုတ် (၂၆) အရ ဝပါ်ဝပါြ်လာသည့် မည်သည့်ြိစ္စရပ်မဆို အုပ်ချုပ်ဝရး 

အဖွဲ့မှ ဆင်ပခင်သုံးသပ်သည့်အခါ၊ အဆိုပါအစိုးရသည်၊ အြယ်၍ထိုဝနရာတွင် ြိုယ်စား 

မပပုရဝသးပါြ၊ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ထိုြိစ္စရပ်ြို စဉ်းစားဆင်ပခင်မှုပပုလုပ်စဉ်အတွင်း 

ပါေင်နိုင်ရန်အတွြ် ြိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးြို ဝစလွှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ အဆိုပါအစိုးရထံသို့ 

ထိုြိစ္စြို စဉ်းစားဆင်ပခင်မည့်ရြ်စွဲြို လုံဝလာြ်ဝသာကြိုတင်အဝကြာင်းကြားမှုဝပးရ

မည် ပဖစ်သည်။

အပခားြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ

 ၈၈။ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ ဝအာြ်ပါအပိုဒ်ခွဲများသည် တိုင်ကြားမှုများလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ အပခားရှုဝထာင့် 

များနှင့် ပတ်သြ်သည်။

  အပိုဒ်ခွဲ ၂၇။ စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်တစ်ခုနှင့်အဖွဲ့ေင်များ၏ ပူးဝပါင်းဝဆာင်ရွြ်မှု-

  အပိုဒ်ခွဲ ၂၈။ ၎င်း၏ဝတွ့ရှိချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ ပါေင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်၊ စုံစမ်းစစ် 

ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ -

87 ဝနာြ်ဆြ်တွဲ (၄) ြိုကြည့်ပါ။
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  အပိုဒ်ခွဲ ၂၉။ စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်တစ်ခု၏ အစီရင်ခံစာြိုဆြ်သွယ်ပခင်းနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပခင်း၊ 

သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရများမှ ၎င်း၏အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို လြ်ခံပခင်းရှိ၊ မရှိ ညွှန် 

ပပမှု၊ နှင့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ် (ICJ) သို့ လွှဲဝပပာင်းဝပးနိုင်ဝပခရှိမှု - 

  အပိုဒ်ခွဲ ၃၁။  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ် (ICJ) ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်သည် အတည်ပဖစ်ဝစရန် -

  အပိုဒ်ခွဲ ၃၂။ စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်တစ်ခု၏ ဝတွ့ရှိချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များ 

အဝပါ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ် (ICJ) ၏ အာဏာစြ် -

  အပိုဒ်ခွဲ ၃၃။ စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင် သို့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ် (ICJ) ၏ အကြံပပု 

တိုြ်တွန်းချြ်များြို လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်ရန်ပျြ်ြွြ်သည့်ပဖစ်ရပ်အတွြ်၊ ညီလာခံ၏ 

အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုြို အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ အကြံပပုတိုြ်တွန်းမှု -

  အပိုဒ်ခွဲ ၃၄။ စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင် သို့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ် (ICJ) မှ အကြံပပု 

တိုြ်တွန်းချြ်များအား လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်မှုြို အတည်ပပုပခင်းနှင့် ညီလာခံ၏ အဝရးယူ 

ဝဆာင်ရွြ်မှုြို ဆြ်လြ်ဝဆာင်ရွြ်ပခင်း မပပုဝတာ့ရန်အတွြ် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ 

ဝနာြ်ပိုင်းအကြံပပုတိုြ်တွန်းပခင်း။

စုံစမ်းစစ်ရဆးသည့်ရကာ်မရှင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

 ၈၉။ လြ်ရှိတွင်၊ စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်များ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွြ် တည်ဆဲအမိန့်များမရှိဝပ - အုပ် 

ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ြိစ္စတိုင်းြို စုံစမ်းစစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်ြိုယ်တုိင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒနှင့် ၎င်း၏ 

ြိုယ်ပိုင် အဝထွဝထွလမ်းညွှန်မှုအဝပါ် မူတည်၍သာ၊ ဝဆာင်ရွြ်တာေန်ယူဝစခဲ့သည်။ သြ်ဆိုင်သည့် စုံစမ်း 

စစ်ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်များ၏ အစီရင်ခံစာများသည် အဖွဲ့များနှင့် အပခားစိတ်ပါေင်စားသူများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ 

အစည်းများထံမှ ဆြ်သွယ်မှုများြို လြ်ခံရရှိရန်အတွြ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအေင်၊ တိုင်ကြားချြ်များ 

ြို စစ်ဝဆးရာတွင် လိုြ်နာခဲ့သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကြားနာစစ်ဝဆးပခင်းများ88ြို ဝဖာ်ပပထားသည်။

 ၉၀။ သို့ရာတွင်၊ စံချနိ်စံညွှန်းများပမာဏမူဝဘာင်တွင်၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂၆) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း89၏ စနစ်တြျစီစဉ်ဝပါင်းစု

ရန်ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိမှုြို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဝပးဝနဝကြာင်းသတိပပုရမည် ပဖစ်သည်။

(ဂ) လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းြွဲ့စည်းမှုကို ချ ိုးရြာက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်ြကားပခင်းများ

 (၁)  လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းြွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုအြွဲ့ရကာ်မတ9ီ0

ရပါင်းစပ်ြွဲ့စည်းပုံနှင့် သတ်မှတ်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်။

 ၉၁။ ဝြာ်မတီသည်၊ ၎င်းတွင်သီးပခားတစ်ဦးချင်းအဝနပဖင့် ရုံးထိုင်သည့် အဖွဲ့ေင်ြိုးဦးနှင့် လြ်ဝထာြ်အဖွဲ့ေင် 

ြိုးဦးအပပင် သီးပခားဥြ္ကဌတစ်ဦးပဖင့် ဖွဲ့စည်းထားဝသာ  အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့၏ သုံးပွင့်ဆိုင်ယန္တရားတစ်ခုပဖစ်

သည်။ ၎င်းအဖွဲ့၏ ရုံးထိုင်ပခင်းများမှာ သီးသန့်ပဖစ်၍၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းစာရွြ်စာတမ်းများမှာ အတွင်းဝရး 

လှေ ို ့ေှြ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပပီး၊ ြျင့်သုံးမှုတွင်၊ ၎င်းတို့၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များြို အများဆန္ဒပဖင့် ရယူဝလ့ 

88 ဥပမာ။ တရားေင်ပပန်တမ်းထုတ်ပပန်ချြ်၊ Vol.LXXIV (၁၉၉၁)၊ အဝကြာင်းအရာအစဉ် (ခ)၊ ပဖည့်စွြ်ချြ်များ (၂) နှင့် (၃) ြိုကြည့်ပါ။
89 GB.334/INS/5 နှင့် GB.332/INS/5 (Rev) နှင့် GB.334/INS/PV တို့ြိုလည်းကြည့်ပါ။
90 လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဝြာ်မတီ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ၎င်း၏ ၃၀၆ ကြိမ်ဝပမာြ်အစည်းအဝေး (၂၀၀၉) ၌ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ အတည်ပပု 

ထားသည့် ၎င်းတို့၏ ဝနာြ်အြျဆုံးတင်ဆြ်မှု - များြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့အတွြ် အသုံးချနိုင်သည့် စည်းမျဉ်းဥပဝဒများ 
သုတဝပါင်းချုပ်၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲ (၂) တွင် စီစဉ်တင်ပပထားသည် (“လွပ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းြို ချ ိုးဝဖာြ်မှုများြို စွပ်စွဲထားသည့် တိုင် 
ကြားမှုများ၏ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) တွင် စစ်ဝဆးမှုအတွြ် အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ”)။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြို လွပ်လပ်စွာအသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်း 
ပခင်းဆိုင်ရာဝြာ်မတီ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များြို စုစည်းထားပခင်း၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲ (၁) အပဖစ်လည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထို့အပပင် ဝြာ်မတီသည် အလုပ် 
လုပ်နည်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံစာများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ဆုံးပဖတ်ချြ်များြို မှန်မှန်သဝဘာတူလြ်ခံသည်။
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ရှိသည်။ ဝြာ်မတီသည် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်းဝဆွးဝနွးပခင်းဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများြို ချ ိုးဝဖါြ်သည့် တိုင်ကြားချြ်များြို စစ်ဝဆးပခင်းပပုလုပ်ပပီး ရရှိဝသာဝြာြ်ချြ်များနှင့် 

အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ တင်ပပသည်။ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 

နယ်ပယ်၌ သြ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသည် မည်သည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြိုမှ အတည်ပပုထားပခင်းမရှိဝသာ်လည်း၊ တိုင် 

ကြားမှုများြို လြ်သင့်ခံနိုင်သည်။91

တိုင်ြကားမှုများကိုလက်ခံရရှိမှု။

 ၉၂။  (ြ)  လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်းဝဆွးဝနွးပခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများြို 

တိြျဝသာ ချ ိုးဝဖာြ်မှုများနှင့် ပတ်သြ်သည့်တိုင်ကြားမှုများသည် စာပဖင့်ဝရးသားပပီး၊ လြ်မှတ် 

ဝရးထိုးြာ၊ စွပ်စွဲမှုများအတွြ် သြ်ဝသအဝထာြ်အထားများပဖင့် ဝထာြ်ပံ့ဝပးရမည်။ 

  (ခ) တိုင်ကြားမှုများသည် အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများအဖွဲ့အစည်းများ92 သို့မဟုတ် 

အစိုးရများမှပဖစ်ရမည်။ ပဖစ်နိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် -

   (၁)  ြိစ္စရပ်တွင်တိုြ်ရိုြ်စိတ်ေင်စားမှုရှိသည့် နိုင်ငံဝတာ်၏ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု

   (၂) အိုင်အယ်လ်အို (ILO) နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခံသည့် အဆင့်အတန်းရှိဝသာ အလုပ်ရှင်များ 

သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခ9ု3

   (၃) စွပ်စွဲချြ်များသည် အသင်းေင်ထားဝသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုြ်ရိုြ်ပတ်သြ်မှုရှိသည့် 

ြိစ္စရပ်များနှင့်ဆြ်စပ်ဝနဝသာ အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အပခား 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု။

 ၉၃။ ဝြာ်မတီအဝနပဖင့် တိုင်ကြားချြ်လြ်ခံရရှိနိုင်မှုြို ဆုံးပဖတ်မှုအဝပါ် ဝလှောြ်ထားသူနှင့် ပတ်သြ်၍ ဝေဖန် 

ဆန်းစစ်ခွင့်အပပည့်ရှိသည်။ အမှန်အားပဖင့်၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ ချ ိုးဝဖာြ် 

ပခင်းဟု စွပ်စွဲမှုြိုတိုင်ကြားပခင်းအား စစ်ဝဆးပခင်းဆိုင်ရာ အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ၊ ဝြာ်မတီတွင် 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အနြ်အဓိပ္ပာယ်အတွင်း အလုပ်ရှင် 

များ၏ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းဟု ယူဆနိုင်မှုြို ဆုံးပဖတ်ရန် လွတ်လပ်မှုအပပည့်အေရှိပပီး၊ 

၎င်းအဝနပဖင့် စြားရပ်၏ မည်သည့်အမျ ိုးသားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချြ်နှင့်မှေ ၎င်းအား ချုပ်ဝနှာင်မှုရှိသည်ဟု မယူ 

ဆပါ။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတစ်ခုသည် အမျ ိုးသားဥပဝဒများမှ လိုအပ်ချြ်ရှိနိုင်ဝသာ ၎င်း၏ သမဂ္ဂဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများြို ကြိုတင်ဝပးထားခဲ့ပခင်းမရှိသည့်အချြ်သည်၊ လွပ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများတွင် အလုပ်သမားများသည် ယခင်ခွင့်ပပုမိန့်မရှိဝသာ်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ ြိုယ်ပိုင်ဝရွးချယ်မှုအရ 

အဖွဲ့အစည်းများြို တည်ဝထာင်နိုင်ရမည်ဟု၊ တိြျစွာသတ်မှတ်ထားသည့်အတွြ် ၎င်း၏ တိုင်ကြားမှုြို 

လြ်ခံနိုင်မှုမရှိဝကြာင်းပပုရန်အတွြ် မလုံဝလာြ်ပါ။ ဝနာြ်ဆုံးအဝနပဖင့်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုြို တရားေင် 

အသိအမှတ်မပပုရဝသးဟူဝသာအချြ်သည်၊ ဤအဖွဲ့အစည်းအဝနပဖင့် အနည်းဆုံးလြ်ဝတွ့တွင် အသြ်ေင် 

တည်ရှိဝနဝကြာင်း တိုင်ကြားချြ်များအရ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဖစ်ဝနသည့်အခါ၊ စွပ်စွဲချြ်များြို ပငင်းပယ် 

ပခင်းသည် ခိုင်လုံမှုမရှိပါ။94

91 အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအဝနပဖင့် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒြိုလုိြ်နာသည့်အဝနနှင့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း၏မူများြို 

အသိအမှတ်ပပုရန်တာေန်ေတ္တရားရှိဝသာဝကြာင့်ပဖစ်ပါသည်။
92 တုိင်ကြားသူြုိ ဤရည်ရွယ်ချြ်အတွြ် အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုအဝနပဖင့်သတ်မှတ်ရန်ဝြာ်မတီြုိယ်တုိင်ြ ဆံုးပဖတ်မည်ပဖစ်သည်။ တုိင်ကြားမှု၏ အဝကြာင်းချင်း 

ရာများြုိ တိြျစွာသိရိှနုိင်ရန် တုိင်ကြားဝသာအဖဲွ့အစည်းထံမှ သတင်းအချြ်အလြ်များြုိ ထပ်မံဝတာင်းဆုိခွင့်အာဏာြုိ ရံုးအဖဲွ့သ့ုိ အပ်နှင်းထားသည်။
93 ပုံနှိပ်စဉ်အခါြ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှင်များအဖွဲ့အစည်း၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂမဟာမိတ်အဖွဲ့၊ အာဖရိြ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ 

စည်းလုံးညီညွတ်ဝရးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ြမ္ဘာ့အလုပ်သမားသမဂ္ဂများမဟာမိတ်အဖွဲ့။
94 လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းအဝပါ်ချ ိုးဝဖာြ်သည်ဟုစွပ်စွဲဝသာတိုင်ကြားချြ်များြိုအပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝရးရာအဖွဲ့အတွင်းစစ်

ဝဆးရန်အတွြ်ချမှတ်ထားဝသာသီးသန့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
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ရကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစုြွဲ့ပုံ 

 ၉၄။  (ြ) ဝြာ်မတီသည် တစ်နှစ်လှေင်သုံးကြိမ်ဆုံဝတွ့သည်။

  (ခ) ရုံးသည် တိုင်ကြားသူတစ်ဦးအား မည်သည့်အချနိ်၌မဆို မည်သို့ဝသာချ ိုးဝဖာြ်မှုများြို တိုင်ကြား 

သည်ြို၊ တိုင်ကြားချြ်တစ်ခုသည် လုံဝလာြ်စွာအဝသးစိတ် ဝဖာ်ပပမှုမရှိသည့်အခါ၊ တိြျစွာဝဖာ်

ပပရန်ဝတာင်းဆိုနိုင်သည်။

  (ဂ) ရုံးသည်တိုင်ကြားသူများအား၊ ၎င်းတို့အဝနပဖင့် ၎င်းတို့၏ တိုင်ကြားချြ်များ အဝထာြ်အထားခိုင်လုံ 

မှုရှိဝစရန် ရည်ရွယ်၍ ထပ်မံပဖည့်စွြ်လိုသည့်မည်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်ြိုမဆို တစ်လ 

အတွင်းဝပးပို့သင့်ဝကြာင်း အဝကြာင်းကြားသည်။95

  (ဃ) စွပ်စွဲချြ်များြို ရုံးသည် သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရထံသို့ သတ်မှတ်ချနိ်အတွင်း ပပန်ကြားချြ်ဝပးနိုင်ရန် 

အတွြ် ဝပးပို့သည်။ 

  (င) စီးပွားဝရးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သြ်သည့် ြိစ္စများတွင်၊ ရုံးသည် ြိုယ်စားပပုသည့် သြ်ဆိုင်ရာ 

အလုပ်ရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းထံမှ သတင်းအချြ်အလြ်များြို ရှာဝဖွရန် အစိုးရများြို ဝတာင်း 

ဆိုသည်။ 

  (စ) ဝြာ်မတီသည် တိုင်ကြားချြ်ြိုစစ်ဝဆး၍ ဝြာြ်ချြ်တစ်ခုချမည် သို့မဟုတ် ဝနာြ်ထပ် 

သတင်းအချြ်အလြ်အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရြိုဝတာင်းမည်ြို ဆုံးပဖတ်သည်။

  (ဆ) ဝြာ်မတီသည် ဝြာ်မတီ၏ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များထံသို့ သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရ၏ အာရုံစိုြ်မှုြို 

ဆွဲဝဆာင်ရန် အုပ်ချုပ် ဝရးအဖွဲ့ြို ဖိတ်ဝခါ်နိုင်၍၊ ယင်းတွင် ြုစားမှုအတွြ် အဝရးယူဝဆာင်ရွြ် 

ချြ်များ ရယူရန်နှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မှုများနှင့် ပတ်သြ်သည့် အသိဝပးအဝကြာင်းကြားမှုရှိဝနဝစ 

ရန် ဝတာင်းဆိုမှုများပါေင်နိုင်သည်။ 

  (ဇ) ဝြာ်မတီသည်၊ အဝကြာင်းအရာများသည် ထပ်မံစစ်ဝဆးရန်မလိုပခင်းနှင့် ထိဝရာြ်စွာပိတ်သိမ်းပပီး 

သည်ဟု သတိပပုသည့်အခါ “အပပီးသတ်” အစီအရင်ခံစာများ၊ တိုင်ကြားခံရသည့်အဖွဲ့များထံမှ 

ဝနာြ်ထပ်သတင်းအချြ်အလြ်များ လိုအပ်သည့်အခါတွင် “ကြားပဖတ်” အစီရင်ခံစာများနှင့် 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတြ်မှုများနှင့် ပတ်သြ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်ြို ဝတာင်းခံသည့်အခါ၌ “ဝနာြ် 

ဆြ်တွဲ” အစီအရင်ခံစာများြို ထုတ်ဝပးသည်။ အဝကြာင်းြိစ္စများြို ဝပဖရှင်းပပီးသည့် ဝနာြ် 

တွင် သို့မဟုတ် ဝြာ်မတီမှ၎င်းတို့ြို ထပ်မံစစ်ဝဆးရန်မလိုဟု ထင်ပမင်သည့်အခါ ဝနာြ်ဆြ်တွဲ 

အမှုတွဲများြို “ပိတ်သိမ်းသည်”။

  (ဈ) ဝြာ်မတီအဝနပဖင့် အချြ်အလြ်ရှာဝဖွပခင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရးဝြာ်မရှင်သို့ လွှဲ ဝပပာင်းဝပးရန် 

အကြံပပုဝထာြ်ခံနိုင်သည်။

  (ည)  ဝြာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာြို တရားဝင်ပပန်တမ်းတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။

  (ဋ) ဝြာ်မတီသည် အစိုးရ၏ ြိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုများပပုလုပ်၍၊ ပပဿနာအချ ို ့၏ 

အဝရးကြီးမှုြို အာရုံစွဲဝဆာင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ြိုဝပဖရှင်းမှုပပုလုပ်နိုင်ဝစမည့် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံြို ဝဆွး 

ဝနွးရန် ၎င်း၏ ဥြ္ကဌြို ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။ 

  (ဌ) အြယ်၍ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို 

အတည်ပပုပပီးပါြ၊ ဝြာ်မတီအဝနပဖင့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် 

အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ (CEACR) ၏ ဂရုပပုမှုရရှိဝစရန် အမှုြိစ္စနှင့် ပတ် 

သြ်သည့် ဥပဝဒပပုမှုဆိုင်ရာ သြ်ဝရာြ်ချြ်များြို ညွှန်းဆိုမှုပပုနိုင်သည်။

95 ထိုလအတွင်းမပဖည့်ဆည်းနိုင်သည့် အဝထာြ်အထားအသစ်ြိုသာ ဝနာြ်ပိုင်းတွင် လြ်ခံနိုင်ပါမည်။
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  (ဍ) လုပ်ထံုးလုပ်နည်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဝလှောြ်လံုး၌၊ သြ်ဆုိင်ရာအစုိးရ၏ ခွင့်ပပုချြ်ပဖင့် လုပ်ငန်းတာေန် 

အမျ ိုးမျ ိုး (တိုြ်ရိုြ်အဆြ်အသွယ်များ၊ နည်းပညာအဝထာြ်အပံ့၊ စသည်များ) ြို ဝဆာင်ရွြ် 

နိုင်သည်။ 

  (ဎ) အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့သည် ၎င်းထံသို့ လွှဲဝပပာင်းဝပးခဲ့သည့် တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်များြို တည်ဆဲအမိန့် 

များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဝဆးခဲ့မှုြို ဝသချာဝစရန်၊ အပုဒ်ခွဲ (၂၄) 

တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်များြိုစစ်ဝဆးရန်အတွြ် တည်ဆဲအမိန့်များတွင်ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများနှင့်အညီ၊ ၎င်းထံသို့ လွှဲဝပပာင်းဝပးခဲ့သည့် တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်များြို စစ်ဝဆးရန် 

လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာဝြာ်မတီအား ညွှန်ကြားခဲ့သည်။96

 (၂)  လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းြွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ရှာရြွပခင်းနှင့် 

  ညှိနှိုင်းြျန်ရပြရရးရကာ်မရှင်

ရပါင်းစပ်ြွဲ့စည်းမှု၊ သတ်မှတ်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

 ၉၅။ ဝြာ်မရှင်သည် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ထားဝသာ၊ ပုံမှန်အားပဖင့် သုံးဦးအဖွဲ့ပဖင့် လုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ်သည့်၊ 

သီးပခားလွတ်လပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် (၉) ဦးပဖင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့မှ ၎င်းထံသို့ လွှဲဝပးဝသာ 

လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းြို ချ ိုးဝဖာြ်မှုများအဝပါ် တိုင်ကြားချြ်များ၊ စွပ်စွဲပခင်းပပုခံရသည့် 

အစိုးရ၏ ဝမတ္တာရပ်ခံချြ်အပါအေင်ြို စစ်ဝဆးရသည်။97 ဝြာ်မရှင်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် စုံစမ်းစစ် 

ဝဆးဝရးဝြာ်မရှင်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပပီး၊ ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာများြို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။

96 GB.334/INS/PV ြိုကြည့်ပါ။
97 ဤသည်တို့နှင့်ဆြ်နွှယ်မှုရှိနိုင်သည် - (၁) လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အတည်ပပုထားသည့်အဖွဲ့ေင်များ (၂) သြ် 

ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များြို အတည်မပပုခဲ့သည့်အဖွဲ့ေင်များနှင့် ရည်ညွှန်းချြ်ြို သဝဘာတူသည့်အဖွဲ့ေင်များ (၃) ြုလသမဂ္ဂ၏ စီးပွားဝရးနှင့်လူမှုဝရး
ဝြာင်စီမှ ြိစ္စရပ်ြို အိုင်အယ်လ်အို (ILO) သို့ အဝကြာင်းကြားထားပပီး ရည်ညွှန်းချြ်ြိုသဝဘာတူထားဝသာ နိုင်ငံများပဖစ်သည့် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) 
အဖွဲ့ေင်မဟုတ်ဝသာ ြုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ။
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၁၃။ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်၍
 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာရုံးမှရရှိနိုင်သည့်အရထာက်အပံ့များ

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာအရထာက်အပံ့

 ၉၆။ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးသည် အစိုးရများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ 

ြို စံချနိ်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ကြီးကြပ်သည့်စနစ်တွင် ၎င်းတို့၏ တာေန်ေတ္တရားများနှင့် အခန်းြဏ္ဍ 

ြို ပဖည့်ဆည်းရာ၌ ြူညီပံ့ပိုးရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် အမျ ိုးမျ ိုးဝသာလုပ်ငန်းဝဆာင်ရွြ်မှုများြို လြ်ခံ 

ဝဆာင်ရွြ်သည်။

အလွတ်သရောအကကံရပးသည့်ဝန်ရဆာင်မှုများ

 ၉၇။ ဂျနီီဗာပမို့ရှိ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား စံချနိ်စံညွှန်းများဌာန 

သည် ဝဒသရုံးများနှင့် ဝဒသလြ်ဝအာြ်ခံရုံးများနှင့် အတူတြွလုပ်ြိုင်ကြပပီး၊ အထူးသပဖင့် ထိုရုံးများတွင် 

ရှိသည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား စံချနိ်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များအား၊ ဝပမပပင်တွင်၊ 

သင်တန်းအမျ ိုးအစားများအားလုံး၊ ရှင်းပပချြ်များ၊ အကြံဉာဏ်များနှင့် ဤလြ်စွဲစာအုပ်တွင် ြိုင်တွယ်ဝပဖ 

ရှင်းခဲ့ဝသာ ြိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ြူညီပံ့ပိုးမှုများြိုဝပးသည်။ အဆိုပါေန်ဝဆာင်မှုများြို၊ အစိုးရများ 

သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှရရှိဝသာ တိြျဝသာ ဝတာင်းဆို 

ချြ် များနှင့် ပုံမှန်အကြံဝပးပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာေန်များ (missions) နှင့် ရုံးမှအစပပုခဲ့သည့် အလွတ်သဝဘာ 

ဝဆွးဝနွးမှုများမှတစ်ဆင့်၊ နှစ်ခုစလုံးြိုတုံ့ပပန်ရာတွင်၊ ြမ်းလှမ်းထားသည်။ ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းနိုင်သည့် ြိစ္စ 

များတွင်၊ ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိသည့် စံချနိ်စံညွှန်းအသစ်များအတွြ် ညီလာခံအစီအစဉ်၏ အဝကြာင်းအရာများအ 

ဝပါ် စစ်တမ်းဝမးခွန်းလွှာများ၊ ကြီးကြပ်ဝရးအဖွဲ့များ၏ မှတ်ချြ်များနှင့် ၎င်းတို့လိုအပ်နိုင်သည့် အဝရးယူ 

ဝဆာင်ရွြ်ချြ်များ၊ ဥပဝဒအသစ်ပပဋ္ဌာန်းမှု၊ မူကြမ်းပပုစုရမည့် အစိုးရအစီရင်ခံစာများ၊ အခွင့်ရအာဏာပိုင် 

များထံ တင်သွင်းရန်အတွြ် ပပင်ဆင်ထားသည့် စာရွြ်စာတမ်းများ၊ အလုပ်သမားစံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဝဆာင်ရွြ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစိုးရများနှင့် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဝဆွးဝနွးညှိနှိုင်းမှုများအတွြ် အစီအစဉ်များ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ့အစည်းများအဝနပဖင့် စံချနိ်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ကြီးကြပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် အပပည့်အေ 

ပါေင်လာနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ ပါေင်သည်။

တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများ

 ၉၈။ တိုြ်ရိုြ်ဆြ်သွယ်မှုများ လုပ်ငန်းတာေန်များ (missions) သည် ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ထုံးလုပ် 

နည်းများြို အဝထာြ်အြူပဖစ်ရန်အတွြ် လြ်ခံဝဆာင်ရွြ်သည်။ (ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များဝြာ်မတီ၊ 

စံချနိ်စံညွှန်းများြို အသုံးချမှုဆိုင်ရာဝြာ်မတီ (CAS)၊ လွပ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းပခင်းဆိုင်ရာ ဝြာ်မ 

တီနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) အရ ဖွဲ့စည်းထားဝသာ အထူး (ad hoc) ဝြာ်မတီများ)

 ၉၉။ ၎င်းတို့တွင်၊ အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်ပတ်သြ်၍ ရင်ဆိုင်ရသည့်အခြ်အခဲများ သို့မဟုတ် 

ကြီးကြပ်သည့်အဖွဲ့များ၏ အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များြို လိုြ်နာမှုနှင့်ပတ်သြ်၍ အဝပဖတစ်ခုြို ရှာဝဖွရန် 

ရည်ရွယ်၍ ကြီးကြပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ပါေင်ပတ်သြ်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုသို့ အိုင်အယ်လ်အို (ILO)  ညွှန် 

ကြားဝရးမှူးချုပ်၏ ြိုယ်စားလှယ်အား ဝစလွှတ်ပခင်းပါေင်သည်။ ဝပါ်ဝပါြ်လာဝသာ ြိစ္စရပ်များသည် လြ်
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ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သြ်သည့် ဝမးခွန်းများပဖစ်ပါြ၊ တိုြ်ရိုြ်ဆြ်သွယ်မှုများ လုပ်ငန်းတာေန် (mission) 

ြို လြ်ဝတွ့ြျင့်သုံးမှုအဝပခအဝနအဝပါ်မူတည်၍ ဆုံးပဖတ်ပခင်းြို အထူးသပဖင့်အာရုံစိုြ်၍ ဝဆာင်ရွြ် 

သည်။ တိုြ်ရိုြ်ဆြ်သွယ်မှုများြို၊ နိုင်ငံများြို အ ဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုပပုရမည့် အမျ ိုးအစားအဝပါ် အကြံ 

ဉာဏ်ဝပးသည့်ပုံစံပဖင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဝထာြ်အြူဝပးပခင်းနှင့် အမျ ိုးသားဥပဝဒြို ပပင်ဆင်ပဖည့်စွြ် 

သည့် မူကြမ်းများပပုစုရာတွင် ြူညီပံ့ပိုးပခင်းတို့အပပင် အိုင်အယ်အို (ILO) ၏ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သြ်

သည့် လုပ်ဝဆာင်ချြ်များမှ ထွြ်ဝပါ်လာသည့် တာေန်ေတ္တရားများအား ဝလးစားလိုြ်နာမှုပဖစ်ဝပမာြ်ဝစ 

သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြို ဝပါ်ဝပါြ်ဝစပခင်းစသည့် ြိစ္စအဝကြာင်းအရာ အများအပပား၌လည်း အသုံး 

ပပုသည်။

 ၁၀၀။ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်၏ ြိုယ်စားလှယ်သည် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) အရာရှိတစ်ဦး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားဝရး 

မှူးချုပ်မှ ခန့်အပ်သည့် သီးပခားလွတ်လပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး (တရားရုံးချုပ်၏ တရားသူကြီး၊ ပါဝမာြ္ခများ၊ 

ြျွမ်းြျင်ပညာရှင်များ ဝြာ်မတီ၏အဖွဲ့ေင်တစ်ဦး စသည်ပဖင့်) ပဖစ်နိုင်ပပီး၊ သူမ သို့မဟုတ် သူ၏ လုပ်ငန်း 

တာေန် (mission) တွင် အချြ်အလြ်များြို ဝသချာဝအာင်ဝလ့လာစီစစ်ပခင်းအပပင်၊ ဝမးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ 

ပဖစ်ဝနသည့် ပပဿနာများြို ဝပပလည်ဝအာင်ဝပဖရှင်းရန် ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိမှုများြို ချြ်ချင်းစစ်ဝဆးပခင်းတို့ ပါ 

ေင်သည်။

 ၁၀၁။ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်၏ ြိုယ်စားလှယ်နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (mission) ဖွဲ့စည်းပုံသည် ဓမ္မဓိဌာန်ြျမှုနှင့် သမာ 

သမတ်ြျမှုတို့၏ လိုအပ်ဝသာအာမခံချြ်အားလုံးြို ဝပးရမည်ပဖစ်ပပီး၊ လုပ်ငန်းတာေန် (mission) ပပီးဆုံးပပီး 

ဝနာြ်ပိုင်းတွင်၊ အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ြို သြ်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ဝရးအဖွဲ့သို့ တင်ပပရမည်ပဖစ်သည်။

 ၁၀၂။ တိုြ်ရိုြ်ဆြ်သွယ်မှုများြို သြ်ဆိုင်ရာအစိုးရ၏ ဖိတ်ဝခါ်ချြ်၊ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၎င်း၏ သဝဘာတူ 

ညီမှုပဖင့်သာ စတင်နိုင်သည်။ အစိုးရသည် ၎င်းတို့ြို တိုြ်ရိုြ်ဝတာင်းဆိုနိုင်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ြို ကြီး 

ကြပ်သည့်ဝြာ်မတီြ အဆိုပပုပခင်းပဖစ်နိုင်သည်။ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်၏ ြိုယ်စားလှယ်သည်၊ သြ်ဆိုင် 

သည့်အဖွဲ့များြို လွတ်လပ်စွာဝတွ့ဆုံဝမးပမန်းမှုြို ပပုလုပ်နိုင်သည်ပဖစ်ရာ၊ အမှုြိစ္စ၏ ရှုဝထာင့်အားလုံး 

သို့မဟုတ် ဝမးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ အဝပခအဝနအားလုံး၏ သတင်းြို ပပည့်ေစွာနှင့် ဓမ္မဓိဌာန်ြျစွာ ရရှိနိုင်မည် 

ပဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းတာေန်အဖွဲ့ (mission) ၏ အပခားတစ်ဖြ်မှ အဓိြအဆင့်တူပုဂ္ဂိုလ်သည် သာမန်အားပဖင့် 

အလုပ်သမားေန်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုံမှန်တစ်ခုအဝနပဖင့် 

ပဖစဝ်သာလ်ည်း၊ ဝပါ်ဝပါြလ်ာသည့ပ်ပဿနာများ၏ သဝဘာသဘာေအဝပါ်တငွမ်တူည၍် လပုင်န်းတာေနအ်ဖွဲ့ 

(mission) သည်၊ ဥပဝဒပပုမှုအာဏာပိုင်များ၊ တရားဝရးအာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ၏ ဝခါင်းဝဆာင်ြိုပင် 

လှေင် ဝတွ့ဆုံဝမးပမန်းမှုပပုလုပ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်း 

များသည်လည်း လုပ်ငန်းတာေန်အဖွဲ့ (mission) နှင့် ဝတွ့ဆုံဝမးပမန်းမှုများအားပဖင့်လည်းဝြာင်း၊ သုံးပွင့်ဆိုင် 

အစည်းအဝေးများအားပဖင့်လည်းဝြာင်း ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ ဆြ်နွယ်ဝနသည်။

 ၁၀၃။ တိုြ်ရိုြ်ဆြ်သွယ်မှုများသည်၊ အပပန်အလှန်စြားဝပပာဆိုမှု၊ ဝဆွးဝနွးညှိနှိုင်းမှုနှင့် အချြ်အလြ်များ 

ပဖစ်ဝပါ်လာမှုတို့အတွြ် ထိဝရာြ်ဝသာနည်းလမ်းတစ်ခုပဖစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချြ်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် 

ပတ်ေန်းြျင်တစ်ခုြို ဖန်တီးပခင်းပဖင့် ပပဿနာများအတွြ် လှေင်ပမန်၍အပပုသဝဘာဝဆာင်သည့် ဝပဖရှင်း 

နည်းတစ်ခုြို ရှာဝဖွဝတွ့ရှိနိုင်ရန်ပဖစ်သည်။
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ရနာက်ဆက်တွဲများ

ရနာက်ဆက်တွဲ ၁။ နမူနာစာချုပ်စာတမ်းများ (အတည်ပပုပခင်း)

ဃ၊ ၃၃ (ြ)၊ ၁၉၉၅

နမူနာစာချုပ်စာတမ်းပုံစံ၁

အိုင်အယ်လ်အို၏ ပပဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပပုပခင်းအတွက်

 စင်စစ်အားပဖင့် ............................................................... (ပပဋ္ဌာန်းချက်ရခါင်းစဉ်) 

..................................................................................... ြို (ရက်စွဲ) .............................. 

(ရနရာ) ..................................................................................... တွင် ြျင်းပသည့် ၎င်း၏ 

.............................................. အကြိမ်ဝပမာြ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံ၌ 

သဝဘာတူ ပပဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

 ................................................................. နိုင်ငံဝတာ်အစိုးရသည်၊ ဆိုခဲ့ပပီးဝသာ 

ပပဋ္ဌာန်းချြ်ြို ဆင်ပခင်သုံးသပ်ပပီးပဖစ်ပါ၍၊ ဤအဝကြာင်းဝကြာင့်၊ ၎င်းြို အတည်ပပုပပီး 

လြ်မှတ်ဝရးထိုးြာ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဝရးရာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံ 

ဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ ၁၉၊ အပုဒ် ၅ (ဃ) နှင့်အညီ၊ ပါေင်သည့် စည်းြမ်းသတ်မှတ်ချြ်များအားလုံး 

ြို တိြျစွာ လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်ပါမည်။

     လက်မှတ ်------------------------------

       နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ

        ------------------------------

       နိုင်ငံပခားရရးဝန်ကကီး

  

၁ ဤနမူနာပုံစံသည် အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချြ်ဝပါ်မူတည်၍ အလိုြ်သင့်ပပုပပင်ဝပပာင်းလဲနိုင်သည် -

(ြ) အတည်ပပုရာ၌ တိြျဝသာဝဖာ်ညွှန်းချြ်များ ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ဝနဝသာ သြ်ဆိုင်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်၏ 

မည်သည့် သတ်မှတ်ချြ်မဆို၊

(ခ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများြို အတည်ပပုပခင်းနှင့် သြ်ဆိုင်ဝသာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချြ်များ 

နှင့် ြျင့်သုံးမှု၊
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ရနာက်ဆက်တွဲ ၂။

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်း၏အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ ပုံမှန်အစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ၂၀၂၂ ၂၀၂၃ ၂၀၂၄ ၂၀၂၅

အရပခခံနှင့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်များ (သုံးနှစ်ြကာအစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၈၇, C.၉၈

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၀၀, C.၁၁၁

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ O–Z )

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ O–Z )

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၂၉, C.၁၀၅, 
C.၁၃၈, C.၁၈၂

(နိုင်ငံများ O–Z )

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၄၄

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၈၁, C.၁၂၉

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ G–N)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ A–F)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ O–Z)

C.၁၂၂

(နိုင်ငံများ G–N)

နည်းပညာဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချက်များ (ရပခာက်နှစ်ြကာအစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှု)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း 
ဝဆွးဝနွးပခင်း

(A-B)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း
ဝဆွးဝနွးပခင်း 

(G-K)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း 
ဝဆွးဝနွးပခင်း

(O-S)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း 
ဝဆွးဝနွးပခင်း

(C-F)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း 
ဝဆွးဝနွးပခင်း

(L–N)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း 
ဝဆွးဝနွးပခင်း

(T-Z)

လွပ်လပ်စွာအသင်း 
အပင်းဖွဲ့စည်းပခင်း 
နှင့် စုဝပါင်းညှိနှိုင်း 
ဝဆွးဝနွးပခင်း

(A-B)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(A-B)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(G-K)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(O-S)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(C-F)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(L-N)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(T-Z)

အလုပ်သမားဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဝရးများ

(A-B)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (O–S)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (A–B)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (G–K)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (T–Z)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (C–F)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (L–N)

ြဝလးများအား 
အြာအြွယ် 
ဝပးပခင်း (O–S)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (G–K)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (O–S)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (A–B)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (L–N)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (T–Z)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (C–F)

မိသားစုေတ္တရားများ 
ရှိသည့် အလုပ်သမား 
များ (G–K)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (G–K)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (O–S)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (A–B)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (L–N)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (T–Z)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (C–F)

ဝရှေ့ဝပပာင်းအလုပ် 
သမားများ (G–K)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (G–K)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (O–S)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (A–B)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (L–N)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (T–Z)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (C–F)

တိုင်းရင်းသားနှင့် 
လူမျ ိုးစုများ (G–K)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (G–K)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (O–S)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (A–B)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (L–N)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (T–Z)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (C–F)

အပခားသီးပခားသတ် 
မှတ်သည့် အလုပ် 
သမားများ အမျ ိုး 
အစားများ (G–K)

အလုပ်ချနိ်များ (T–Z) အလုပ်ချနိ်များ (L–N) အလုပ်ချနိ်များ (C–F) အလုပ်ချန်ိများ (O–S) အလုပ်ချန်ိများ (G–K) အလုပ်ချနိ်များ (A–B) အလုပ်ချနိ်များ (T–Z)
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၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ၂၀၂၂ ၂၀၂၃ ၂၀၂၄ ၂၀၂၅

လုပ်ခလစာများ 
(T–Z)

လုပ်ခလစာများ 
(L–N)

လုပ်ခလစာများ 
(C–F)

လုပ်ခလစာများ 
(O–S)

လုပ်ခလစာများ 
(G–K)

လုပ်ခလစာများ 
(A–B)

လုပ်ခလစာများ 
(T–Z)

OSH (T–Z) OSH (L–N) OSH (C–F) OSH (O–S) OSH (G–K) OSH (A–B) OSH (T–Z)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(T–Z)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(L–N)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(C–F)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(O–S)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(G–K)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(A–B)

မီးဖွားမှုဆိုင်ရာအ
ြာအြွယ်ဝပးပခင်း
(T–Z)

လူမှုဖူလုံဝရး (T–Z) လူမှုဖူလုံဝရး (L–N) လူမှုဖူလုံဝရး (C–F) လူမှုဖူလုံဝရး (O–S) လူမှုဖူလုံဝရး (G–K) လူမှုဖူလုံဝရး (A–B) လူမှုဖူလုံဝရး (T–Z)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (T–Z)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (L–N)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (C–F)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (O–S)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (G–K)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (A–B)

အလုပ်သမားစီမံ 
ခန့်ခွဲပခင်းနှင့် 
စစ်ဝဆးပခင်း (T–Z)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(L–N)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(C–F)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(T–Z)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(G–K)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(A–B)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(O–S)

ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(L–N)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(L–N)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(C–F)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(T–Z)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(G–K)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(A–B)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(O–S)

အလုပ်အြိုင်မူေါဒ 
(L–N)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (L–N)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (C–F)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (T–Z)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (G–K)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (A–B)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (O–S)

အလုပ်အြိုင်အာမခံ 
ချြ်ရှိမှု (L–N)

လူမှုဝရးမူေါဒ(L–N) လူမှုဝရးမူေါဒ(C–F) လူမှုဝရးမူေါဒ(T–Z) လူမှုဝရးမူေါဒ(G–K) လူမှုဝရးမူေါဒ(A–B) လူမှုဝရးမူေါဒ(O–S) လူမှုဝရးမူေါဒ(L–N)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(C–F)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(T–Z)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(L–N)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(A–B)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(O–S)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(G–K)

သဝဘဂာသားများ၊ 
တံငါသည်များ၊ 
ြုန်တင်ြုန်ချ 
အလုပ်သမားများ 
(C–F)

ရတာင်းခံသည့်အစီရင်ခံစာစုစုရပါင်း

၁၂၇၀ ၁၃၈၄ ၁၄၃၄ ၁၄၄၅ ၁၃၅၆ ၁၃၆၈ ၁၂၇၀
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ရနာက်ဆက်တွဲ ၃။ 

အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းဥပရဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ ရပးပို့ရမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူရအာင် 

ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများ

(နိုင်ငံအမည်) အတွက် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ြွဲ့စည်းပုံအရပခခံဥပရဒ၏

အပိုဒ်ခွဲ ၂၂ အရ ရပးပို့ရမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူရအာင်ပပုစုထားသည့်အစီရင်ခံစာ

 လြ်ရှိအစီရင်ခံစာပုံစံြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံး၏ အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့ြ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံ 

အဝပခခံဥပဝဒအပိုဒ်ခွဲ (၂၂) နှင့်အညီ အတည်ပပုထားခဲ့၍၊ ဝအာြ်ပါအတိုင်း နားလည်သဝဘာဝပါြ်ရန်ပဖစ်သည်။ “အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 

တိုင်းသည် ၎င်းပါေင်ဝသာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏သတ်မှတ်ချြ်များအဝပါ် အြျ ိုးသြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစရန် ၎င်းအဝနပဖင့် အဝရးယူ 

ဝဆာင်ရွြ်ခဲ့မှုများြို အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရုံးအတွြ် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင်ပပုစုဝပးရန် သဝဘာတူညီသည်။ 

ယင်းအစီရင်ခံစာများြို အုပ်ချုပ်ဝရးအဖွဲ့မှ ဝတာင်းဆိုလာနိုင်သည့်ပုံစံအတိုင်း ပပုစုရမည်ပဖစ်ပပီး ၎င်းတို့လိုအပ်သည့် အချြ် 

အလြ်များ ပါေင်ဝစရမည်။”

 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ဤအစီရင်ခံစာပုံစံအဝပါ် အဝပခခံ၍၊ ရုံးသည် ထိုနှစ်တွင်ဝပးရမည့် ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့် 

အစီရင်ခံစာများအားလုံးအတွြ် ဝတာင်းဆိုချြ်တစ်ခုြို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသို့ ဝပးပို့သည်။ ထို့အပပင်၊ ရုံးသည် အဆိုပါနှစ်တွင် 

ဝပးရမည့် အဝသးစိတ်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများ၏ စာရင်းြိုလည်း အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံအသီးသီးသို့ ဝပးပို့သည်။

 (ြ) ဝြျးဇူးပပု၍အတည်ပပုခဲ့သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏အသုံးချမှုအဝပါ် သြ်ဝရာြ်မှုရှိဝစသည့် မည်သည့်ဥပဝဒ 

အသစ်ပပုမှု သို့မဟုတ် အပခားြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းမှုများနှင့်ပတ်သြ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြိုဝပးပါ၊ 

၎င်းြိုဝဆာင်ရွြ်မှုမပပုလုပ်ရဝသးသည့်အခါ၊ အဝရးပါဝသာမည်သည့်စာသားများ၏ မိတ္တူများြိုမဆို ဤ 

အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရုံးသို့ ဆြ်လြ်ဝပးပို့ပါ။

 (ခ) ဝြျးဇူးပပု၍ ပပဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် အကြံပပုတိုြ်တွန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာြျွမ်းြျင် ပညာရှင်များ 

ဝြာ်မတီ (CEACR) သို့မဟုတ် စံချနိ်စံညွှန်းများအဝပါ် အသုံးချမှုဆိုင်ရာညီလာခံဝြာ်မတီ (CAS) တို့မှ သင် 

၏ အစိုးရထံသို့ ဝပးပို့ထားသည့်မှတ်ချြ်များြို၊ ဤပုံစံ၏ ဝနာြ်ဆြ်တွဲတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း1၊ ပပန်ကြား 

ဝပးပါ။

 (ဂ) ဝမးခွန်း (ခ) ြို ဝပဖကြားပခင်းအား ယခုထိမဝပးပို့ရဝသးပါြ၊ သြ်ဆိုင်သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝပါ် လြ် 

ဝတွ့အသုံးချမှုဆိုင်ရာသတင်းအချြ်များ (ဥပမာ၊ စစ်ဝဆးသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ ဝလ့လာမှုများနှင့် စုံစမ်း 

ဝမးပမန်းမှုများ၊ စာရင်းအင်းများအပါအေင် တရားေင်စာရွြ်စာတမ်းများ၏ မိတ္တူများ သို့မဟုတ် ဝြာြ် 

နှုတ်ချြ်များ) ြို ဝြျးဇူးပပု၍ဝပးပို့ပါရန်၊ ဥပဝဒဆိုင်ရာတရားရုံးများ သို့မဟုတ် အပခားခုံရုံးများမှ သြ်ဆိုင် 

သည့် ပပဋ္ဌာန်းချြ်များအဝပါ် အသုံးချမှုနှင့်ပတ်သြ်သည့် မူေါဒများနှင့် ပါေင်ပတ်သြ်သည့် ဝမးခွန်းများ 

နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆုံးပဖတ်ချြ်များချခဲ့မှု ရှိ/မရှိြိုလည်း ဝြျးဇူးပပု၍ ဝဖာ်ပပပါ။ အြယ်၍ရှိခဲ့ပါြ၊ ဤ 

ဆုံးပဖတ်ချြ်များ၏စာသားြို ဝြျးဇူးပပု၍ဝပးပို့ပါ။

1 ဝနာြ်ဆြ်တွဲသည် ပုံမှန်အစီရင်ခံစာလည်ပတ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်သည့်ဝြာ်မတီြ သင်၏နိုင်ငံအား ဝမးခွန်းထုတ်ထားသည့်နှစ်အတွြ် ဝပးပို့ထားသည့်၊ 
အစီရင်ခံစာများအတွြ် မည်သည့်အပိုဝဆာင်းဝတာင်းဆိုချြ်များအဝပါ်တွင်မဆို အဝပခခံ၍ပပုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် သင်၏နိုင်ငံအဝနပဖင့် ပပီးခဲ့သည့် 
နှစ်ြ ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင်ပပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာများြို တင်သွင်းရန် ပျြ်ြွြ်ခဲ့သည့်ြိစ္စရပ်များလည်း ပါေင်သည်။ ၎င်းတွင် ဝရ  ဝကြာင်း 
အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ပပဋ္ဌာန်းချြ်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (MLC ၂၀၀၆)၊ ပပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့သည့်အရ၊ ဝပးပို့ရန်အချနိ်ြျဝရာြ်သည့် ရိုးရှင်းလွယ်ြူဝအာင် ပပုစုထားသည့် 
မည်သည့်အစီရင်ခံစာနှင့်မှေ အြျုံးမေင်ပါ၊ ယင်းအတွြ် သီးသန့်ပုံစံတစ်ခုြို သင်၏နိုင်ငံသို့၊ ဆီဝလျာ်ပါြ၊ ပို့ဝပးပါမည်။
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 (ဃ) ဝြျးဇူးပပု၍ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ အပိုဒ်ခွဲ (၂၃)၊ အပုဒ် (၂) နှင့်အညီ2 

လြ်ရှိအစီရင်ခံစာ၏ မိတ္တူများြိုဝပးပို့ထားသည့် ြိုယ်စားပပုသည့်အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ 

အဖွဲ့အစည်းများြို ဝဖာ်ပပပါ။ အြယ်၍၊ အစီရင်ခံစာများ၏ မိတ္တူများြို ြိုယ်စားပပုသည့် အလုပ်ရှင်များ 

နှင့်/သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ဆြ်သွယ်ထားပခင်းမပပုခဲ့ပါြ၊ သို့မဟုတ် အြယ် 

၍၎င်းတို့သည် ယင်းြဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများမဟုတ်ဘဲ အပခားအဖွဲ့များသို့ ဆြ်သွယ်ထားပါြ၊ သင့်နိုင်ငံတွင် 

ပဖစ်ဝနသည့် မည်သည့်ထူးပခားပဖစ်စဉ်များအဝပါ်မဆို၊ လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်ခဲ့သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြို ရှင်းပပ 

သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များြို ဝြျးဇူးပပု၍ ဝပးပို့ပါ။

 (င) ဝြျးဇူးပပု၍၊ သင့်အဝနပဖင့်၊ သြ်ဆိုင်ရာပပဋ္ဌာန်းချြ်များ၏ သတ်မှတ်ချြ်များြို လြ်ဝတွ့အသုံးချမှုနှင့် 

ပတ်သြ်၍၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှ မည်သည့်ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ်များ၊ 

အဝထွဝထွအမျ ိုးအစားပဖစ်ဝစ သို့မဟုတ် လြ်ရှိ သို့မဟုတ် ယခင်အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပဖစ်ဝစမဆို၊ ြို 

လြ်ခံရရှိခဲ့ပခင်း ရှိ/မရှိြို ဝဖာ်ပပပါ။ အြယ်၍ရှိခဲ့ပါြ၊ ဝြျးဇူးပပု၍ လြ်ခံရရှိခဲ့ဝသာ ဝလ့လာဝတွ့ရှိချြ် 

များ၏ မိတ္တူတစ်စုံနှင့်တြွ၊ သင့်အဝနပဖင့် အသုံးေင်သည်ဟု ထင်ပမင်သည့် မှတ်ချြ်များြို ဝပးပို့ပါ။

2 ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပ  ဝဒ၏ အပိုဒ်ခွဲ (၂၃) ၊ အပုဒ် ၂ သည် ဝအာြ်ပါအတိုင်းသဝဘာဝပါြ်နားလည်ရန်ပဖစ်သည်။ “အပိုဒ်ခွဲ (၁၉) နှင့် (၂၂) ြို လိုြ်နာဝဆာင် 

ရွြ်ရာ၌ အဖွဲ့ေင်တိုင်းသည်၊ ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံ ဆြ်သွယ်ထားဝသာ အပိုဒ်ခွဲ (၃) အစီရင်ခံစာများနှင့် သတင်းအချြ်အလြ်များ၏ မိတ္တူများြို 
ြိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ အသိအမှတ်ပပုရန် ရည်ရွယ်ချြ်အတွြ် ဝပးပို့ရမည်”
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ရနာက်ဆက်တွဲ ၄။ 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားြွဲ့စည်းပုံအရပခခံစည်းမျဉ်း၏

အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ အရ တင်ပပရတာင်းဆိုချက်ကို အဆိုတင်သွင်းရန် နမူနာအီလက်ထရွန်နစ်ပုံစံ

 အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ၎င်း၏ သြ် ဝရာြ်မှုများအပပင်၊ အပခားရရှိနိုင်သည့် အိုင်အယ်လ်အို 

(ILO) ကြီးကြပ်သည့် ယန္တရားစနစ်များနှင့်ပတ်သြ်သည့် သတင်းအချြ်အလြ်များနှင့် ဝနာြ်ထပ်ညွှန်ကြား 

ချြ်များြို၊ NORMES ၏ ဝက်ေ်စာမျက်နှာတွင် ဝတွ့နိုင်ပါသည်။ ဝနာြ်ထပ်ဝထာြ်ပံ့မှုအတွြ် သင့်အဝန 

ပဖင့်၊ အလုပ်ရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းများအတွြ် - ACT/EMP (ACTEMP@ilo.org) နှင့် အလုပ်သမားများ အဖွဲ့ 

အစည်းများအတွြ် - ACTRAV (ACTRAV@ilo.org) သို့ ဆြ်သွယ်နိုင်ပါသည်။

(ဝြျးဇူးပပု၍၊ အပခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြို ဆန့်ြျင်သည့်အဝနပဖင့်၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ် 

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် သင်၏ စွပ်စဲွချြ်များြုိ အဘယ်ဝကြာင့်တင်သွင်းဝနဝကြာင်း အချြ်အလြ် 

များြို ဝပးပါ။)

လက်ခံရရှိနိုင်ပခင်း

 ၁။  ဝြျးဇူးပပု၍ တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်ပပုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ၏ 

လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း၏အမည်ြို ညွှန်ပပပါ။

(ဝြျးဇူးပပု၍ သြ်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သြ်ဝသာ အချြ်အလြ်များ၊ လွတ်ဝတာ်မှအတည်ပပုသည့် 

ဥပဝဒများ၊ ဆြ်သွယ်ရမည့် အဝသးစိတ်အချြ်အလြ်များစသည်ပဖင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သြ်သည့်အချြ် 

အလြ်များြိုဝပးပါ။

 ၂။ ဝြျးဇူးပပု၍ တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်ြိုပပုလုပ်သည့် အပခားတစ်ဖြ်မှ အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ေင်ြို 

ညွှန်ပပပါ။

 ၃။ ဝြျးဇူးပပု၍ လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်မှုမရှိဝသာ အတည်ပပုထားသည့်ပပဋ္ဌာန်းချြ်(များ) ြို ညွှန်ပပပါ။

(ဝြျးဇူးပပု၍ အတည်ပပုလြ်မှတ်ဝရးထိုးဝသာ ရြ်စွဲ (များ) ြို ဝဖာ်ပပပါ။)

ACTEMP@ilo.org
ACTRAV@ilo.org
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 ၄။ ဝြျးဇူးပပု၍၊ တင်ပပဝတာင်းဆိုမှုများြို ဆန့်ြျင်သည့်အဖွဲ့ေင်ြ အထြ်ဝဖာ်ပပထားသည့် ပပဋ္ဌာန်း 

ချြ် (များ) ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းထိဝရာြ်သည့် လိုြ်နာဝဆာင်ရွြ်မှုြို မည်သည့်အချြ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပျြ်ြွြ်ခဲ့ဝကြာင်း စွပ်စွဲထားသည်ြို၊ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ဖွဲ့စည်းပုံအဝပခခံဥပဝဒ 

အပိုဒ်ခွဲ (၂၄) ြို တိြျစွာရည်ညွှန်း၍၊ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ညွှန်ကြားဝရးမှူးချုပ်ထံ ဝအာြ်ပါ (ချဲ့၍ 

ရဝသာ) ဝနရာြိုအသုံးပပု၍၊ အဝကြာင်းကြားပါ။ သင်၏စွပ်စွဲချြ်ြို အဝထာြ်အြူဝပးသည့် 

သြ်ဆိုင်သည့် မည်သည့်သတင်းအချြ်အလြ်များြို မဆိုဝပးပါ။

အပခားသတင်းအချက်များ

 ၅။ ြိစ္စရပ်သည် နိုင်ငံဆိုင်ရာအခွင့်ရအာဏာပိုင်များ (နိုင်ငံဆိုင်ရာတရားရုံးများ၊ လူမှုစြားဝပပာဆိုမှု 

ယန္တရားများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတွင်တည်ရှိနိုင်သည့် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ဝရှ့ဝမှာြ်တွင် အပငင်း 

ပွားမှုများြို ဝပဖရှင်းသည့် ယန္တရားများအပါအေင်) မှ စစ်ဝဆးထားပပီးဝကြာင်း၊ သို့မဟုတ် ထံသို့ 

တင်သွင်းထားပပီးပဖစ်ဝကြာင်းြို ညွှန်ပပ၍၊ ဝဆာင်ရွြ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ အဝပခအဝန 

နှင့် အြျ ိုးရလဒ်၏ မည်သည့်သတင်းအချြ်အလြ်များြိုမဆို ဝြျးဇူးပပု၍ ဝဖာ်ပပပါ။ နိုင်ငံဆိုင် 

ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြုန်ခမ်းသွားပခင်းသည် တင်ပပဝတာင်းဆိုမှုတစ်ခုြို တင်သွင်းပခင်းပပုရ 

မည့် လိုအပ်ချြ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ အချ ို ့ဝသာြိစ္စရပ်များတွင်၊ တင်ပပဝတာင်းဆိုမှုများြို 

စစ်ဝဆးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် နိုင်ငံအဆင့်၌ ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရး သို့မဟုတ် အပခားအ ဝရးယူ 

ဝဆာင်ရွြ်မှုများြို ပပုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းြို ပဖစ်လာဝစနိုင်သည် - ဝအာြ်ပါဝမးခွန်းြိုကြည့်ပါ။

 ၆။ အြယ်၍၊ (၁) သင်၏ အဖွဲ့အစည်းအဝနပဖင့် စွပ်စွဲချြ်များြို ြိုင်တွယ်ဝပဖရှင်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ၊ 

အထူးြိစ္စအတွြ် ဖွဲ့စည်းထားဝသာသုံးပွင့်ဆိုင်ဝြာ်မတီ (ad hoc tripartite committee) ၏ 

တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်၏ ဝြာင်းြျ ိုးများအားစစ်ဝဆးပခင်းြို ယာယီဆိုင်းငံ့ရန် ဆုံးပဖတ်ချြ်ချပပီး 

သည့်ဝန့မှစ၍ အများဆုံးဝပခာြ်လတာ ြာလအထိ၊ နိုင်ငံအဆင့်၌ ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရး သို့မဟုတ် 

အပခားအ ဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများ၏ ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိမှုြို ရှာဝဖွပခင်းအတွြ် ဝလ့လာဝဖာ်ထုတ်ရန် ဆန္ဒ 

ရှိပါြ၊ ဝြျးဇူးပပု၍ညွှန်ပပပါ။ (အစိုးရ၏ သဝဘာတူညီမှုအဝပါ်မူတည်၍ သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွြ် 

ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရး/အပခားအ ဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများ မဝအာင်ပမင်ခဲ့ပါြ၊ ဝစာလျင်စွာလုပ်ထုံးလုပ် 

နည်းများြို ပပန်လည်စတင်ရန် ဝတာင်းဆိုနိုင်မှုပဖင့် - နှင့် ြနဦး ညှိနှိုင်းဖျန်ဝပဖဝရး သို့မဟုတ် အပခား 

အဝရးယူဝဆာင်ရွြ်မှုများ အဝနပဖင့် တင်ပပဝတာင်းဆိုချြ်များတွင် ဝဖာ်ပပလာသည့် အပငင်းပွား 

မှုများြို ဝအာင်ပမင်စွာဝပဖရှင်းရန် ထပ်မံအချနိ်လိုအပ်ပါြ၊ ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုြို အြန့်အသတ်ပဖင့် 

ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်မှုြို သုံးပွင့်ဆိုင်ဝြာ်မတီအတွြ်ဆုံးပဖတ်ရန် ပဖစ်နိုင်ဝပခရှိမှုပဖင့်)၊၊  (၂) သို့ပဖစ်ပါြ၊ 
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ဤြိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ ရုံး သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် အလုပ်သမားအဖွဲ့များ၏ အတွင်းဝရး 

မှူးများ၏ ကြားေင်ပဖန်ဝပဖမှု သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အဝထာြ်အြူဝပးမှုြို သင့်အဝနပဖင့် 

အားြိုးအားထားပပုလိုမှုရှိဝကြာင်း ဆန္ဒရှိပါြ၊ ဝြျးဇူးပပု၍ ဝဖာ်ညွှန်းဝပးပါ။ 

 ၇။ စွပ်စွဲချြ်များသည်စစ်ဝဆးပပီးစီးပခင်း သို့မဟုတ် အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ၏ ကြီးကြပ်ဝရးအဖွဲ့များထံသို့ 

တင်သွင်းပပီးစီးပခင်း ရှိ/မရှိ နှင့် အြယ်၍၊ ပပီးစီးပပီးပဖစ်ပါြ၊ လြ်ရှိတင်သွင်းထားသည့်မည်သည့် 

စွပ်စွဲချြ်များမဆိုသည် ယင်းစစ်ဝဆးထားပပီး သို့မဟုတ် တင်သွင်းထားပပီးပဖစ်သည့်စွပ်စွဲချြ်များ 

နှင့် မည်သည့်အချြ်၌ ြွာပခားမှုရှိသည်ြို၊ ဝြျးဇူးပပု၍၊ သင်သိရှိထားသ၍ဝဖာ်ပပပါ။
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အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရရးရာအြွဲ့ရုံး ပမန်မာ

အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ေဲ့လမ်း (သစ္စာလမ်း)၊ ရန်ကင်းမမို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်၊ ပမန်မာ။ 

ြုန်း +၉၅ ၁ ၇၃၃၆၅၃၈၊ ၇၃၃၆၅၃၉


