အမျိးသမီးများအား
နည်းမျိးစုံြဖင့်ခွဲြခားမပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ
ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း

မာတိကာ
စဥ်
၁။

အေကာင်းအရာ
နိဒါန်း

စာမျက်ှာ
၁ -၃

အပိုင်း (၁)
၂။

အပိုဒ်(၁)

၄

၃။

အပိုဒ်(၂)

၄- ၅

၄။

အပိုဒ်(၃)

၅

၅။

အပိုဒ်(၄)

၅- ၆

၆။

အပိုဒ်(၅)

၆

၇။

အပိုဒ်(၆)

၆

အပိုင်း (၂)
၈။

အပိုဒ်(၇)

၇

၉။

အပိုဒ်(၈)

၇

၁၀။

အပိုဒ် (၉)

၇-၈

အပိုင်း (၃)
၁၁။

အပိုဒ် (၁၀)

၈-၉

၁၂။

အပိုဒ် (၁၁)

၉ - ၁၁

၁၃။

အပိုဒ် (၁၂)

၁၁

၁၄။

အပိုဒ် (၁၃)

၁၁-၁၂

၁၅။

အပိုဒ် (၁၄)

၁၂-၁၃

အပိုင်း (၄)
၁၆။

အပိုဒ် (၁၅)

၁၃

၁၇။

အပိုဒ် (၁၆)

၁၄-၁၅

အပိုင်း (၅)
၁၈။

အပိုဒ် (၁၇)

၁၅-၁၇

၁၉။

အပိုဒ် (၁၈)

၁၇

စဥ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်ှာ

၂၀။

အပိုဒ် (၁၉)

၁၇

၂၁။

အပိုဒ် (၂၀)

၁၇

၂၂။

အပိုဒ် (၂၁)

၁၈

၂၃။

အပိုဒ် (၂၂)

၁၈

အပိုင်း (၆)
၂၄။

အပိုဒ် (၂၃)

၁၈

၂၅။

အပိုဒ်(၂၄)

၁၉

၂၆။

အပိုဒ်(၂၅)

၁၉

၂၇။

အပိုဒ်(၂၆)

၁၉

၂၈။

အပိုဒ်(၂၇)

၁၉-၂၀

၂၉။

အပိုဒ်(၂၈)

၂၀

၃၀။

အပိုဒ်(၂၉)

၂၀-၂၁

၃၁။

အပိုဒ်(၃၀)

၂၁

အမျိးသမီးများအား နည်းမျိးစုံြဖင့်ခဲွြခားမပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ
ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း
နိဒါန်း
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည်ကုလသမဂပဋိညာဥ်စာတမ်းသည် အေခ
ြ ခံလ,ူ အခွင့်အေရးများ၌ ယုံ /ကည်မ၊ လူပုဂိလ်
၏ ဂုဏ်သိက3ာ&ှင့် တန်ဖိုး၌ ယုံ /ကည်မ၊ အမျိးသား&ှင့် အမျိးသမီးများတန်းတူအခွင့်အေရး
ရှိမ၌ ယုံ /ကည်မတို,ကို ထပ်ဆင့်အတည်ြပေက
/ ာင်း ဂ5ုြပမိေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
လူ,အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာကုလသမဂေက
/ ညာစာတမ်းသည် ခွဲြခားမခွင့်မ ြပေရးမူကို
အတည် ြပေက
/ ာင်း&ှင့် လူပုဂိလ်များသည် လွတ်လပ်စွာ ေမွးဖွားလာခ
ြ င်း ြဖစ်6ပီး ဂုဏ်သိက3ာ
&ှင့်အခွင့်အေရးများ၌ တန်းတူရှိ /ကေက
/ ာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ လိင်အေပ7အေခ
ြ ခံ၍ ခွဲြခားမ
အပါအဝင် မည်သည့်ခွဲြခားမမ9မရှိေစဘဲ ေရှ;တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း လူတုိင်းသည် အခွင့်အေရး
များ&ှင့် လွတ်လပ်မများကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရိှေ /ကာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေက
/ ညာထားချက်အား
ဂ5ုြပမိေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
လူ,အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာစာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် စီးပွားေရး၊
လူမေရး၊ ယဥ်ေကျးမ၊ ြပည်သူ,ေရးရာ&ှင့်&ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးများကို အမျိးသား&ှင့် အမျိး
သမီးများ

တန်းတူခံစားခွင့်ရှိေစေရးအတွက်

တာဝန်ရိှ /ကေက
/ ာင်း

ဂ5ုြပမိေသာေက
/ ာင့်

တစ်ေ /ကာင်း၊
ကုလသမဂ&ှင့် အထူးေအဂျင်စီများ၏ <ကီး /ကပ်ပ့ံပုိးမြဖင့် အမျိးသား&ှင့် အမျိးသမီး
များတန်းတူအခွင့်အေရးရှိေစေရးကို ြမ=င့်တင်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်များ
အပ
6 ီးသတ်ေရးအတွက် ထည့်သွင်းဆင် ြခင်စဥ်းစားမိေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
အမျိးသား&ှင့်

အမျိးသမီးများ

တန်းတူအခွင့်အေရးရှိေစေရးကို

ြမ=င့်တင်သည့်

ကုလသမဂ&ှင့်အထူးေအဂျင်စီများက လက်ခံအတည်ြပထားေသာဆုံး ြဖတ်ချက်များ၊ ေက
/ ညာ
ချက်များ&ှင့် ေထာက်ခံချက်များကိုလည်း ဂ5ုြပမိေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
သို,ရာတွင် ဤကဲ့သို, အမျိးမျိးေသာစာချပ်များရှိလင့်ကစား အမျိးသမီးများအား
ခွဲြခားမသည် ကျယ်ြပန်,စွာ ဆက်လက်တည်ရိှေနခ
ြ င်းကို စိုးရိမ်ေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
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အမျိးသမီးများအားခွဲြခားမသည် အခွင့်အေရးများတန်းတူရှိေရး&ှင့် လူ,ဂုဏ်သိက3ာ
ေလးစားေရးမူများကို ချိးေဖာက်ြခင်း ြဖစ်6ပီး &ိုင်ငံေရး၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရး&ှင့် ယဥ်ေကျးမ
ဘဝနယ်ပယ်တို,၌ အမျိးသားများ&ှင့် တန်းတူရည်တူ အမျိးသမီးများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်းကို
အဟန်,အတားဖ
ြ စ်ေစလျက်ရှိေ /ကာင်း၊ လူ,အဖွ;ဲ အစည်း&ှင့် မိသားစု <ကီးပွားချမ်းသာမ တိုးတက်
ြခင်းကို တားဆီးလျက်ရှိေ /ကာင်း၊ &ိုင်င့ံဝန်ကိုထမ်းရွက်ရန် အမျိးသမီးများ၏ အစွမ်းသတJ ိ&ှင့်
ယင်းတို,၏ သနား /ကင်နာတတ်မများ အပ
ြ ည့်အဝ ဖွံ; 6ဖိးတိုးတက်ေစမကုိ ပိုမိုခက်ခဲေစလျက်
ရှိေ /ကာင်း၊ ြပန်လည်အမှတ်ရမိေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
ဆင်းရဲ&ွမ်းပါးမ အေခ
ြ အေနများထဲတွင် အမျိးသမီးများသည် အစားအစာ၊ ကျန်းမာ
ေရး၊ ပညာေရး၊ ေလ့ကျင့်သင် /ကားေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ&ှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်
ချက်များ၌ အနည်းဆုံး အခွင့်အလမ်းများသာ ရရှိေနခ
ြ င်းကို စိုးရိမ်ေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
သာတူညီမ9ခ
ြ င်း&ှင့် တရားမ9တခ
ြ င်းအေပ7အေခ
ြ ြပသည့် အပ
ြ ည်ြပည််ဆုိင်ရာစီးပွား
ေရးအေခ
ြ အေနအသစ် တည်ေထာင်ြခင်းသည် အမျိးသားများ&ှင့် အမျိးသမီးများအက
/ ား
တန်းတူညီတူရရှိေရးမ
ြ =င့်တင်ြခင်းကို ထူး ြခားစွာ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ဟု ယုံ /ကည်ေသာ
ေက
/ ာင့် တစ်ေ /ကာင်း၊
အသားအေရာင်ခွဲြခားခ
ြ င်း၊

နည်းမျိးစုံေသာလူမျိးခွဲြခားေရးဝါဒ၊

လူမျိးခွဲြခားခ
ြ င်း၊

ကိုလိုနီဝါဒ၊ လက်သစ်ကိုလိုနီဝါဒကျKးေကျာ်ဝင်ေရာက် ြခင်း၊ &ိုင်ငံြခားမှ ဝင်ေရာက်သိမ်းပိုက်
ြခင်း၊ စိုးမိုး ြခင်း&ှင့် &ိုင်ငံများ၏ ြပည်တွင်းေရးတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းတိ,ု ပေပျာက်ေရးတို,
သည် အမျိးသားများ&ှင့် အမျိးသမီးများ၏အခွင့်အေရးများကို အပ
ြ ည့်အဝခံစားရရှိေရးတွင်
လိုအပ်လျက်ရှိသည်ကို အေလးအနက်ဂ5ု ြပမိေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာင
6 ိမ်းချမ်းေရး&ှင့် လုံ6ခံေရးကို တိုးတက်ခုိင်6မဲေအာင် ေဆာင်ရွက်
ြခင်း၊ &ိုင်ငံတကာတင်းမာမေလျာ့ပါးေစခ
ြ င်း၊ လူမေရး&ှင့် စီးပွားေရးစနစ်များ မတူညီေစကာမူ
&ိုင်ငံများအက
/ ား အကျိးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ အေထွေထွ&ှင့် လုံးဝလက်နက်များဖျက်
သိမ်း ြခင်း၊ အထူးအားဖ
ြ င့် တိကျပ
6 ီးထိေရာက်သည့် အပ
ြ ည် ြပည်ဆုိင်ရာ <ကီး /ကပ်မေအာက်တွင်
&ျKးကလီးယားလက်နက်များဖျက်သိမ်း ြခင်း၊ &ိုင်ငံများအက
/ ားတွင် တရားမ9တခ
ြ င်း၊ သာတူညီမ9
ရှိြခင်း&ှင့်&ှစ်ဦး&ှစ်ဖက် အကျိးစီးပွားရှိေရးဆိုင်ရာမူများကို အတည်ြပခ
ြ င်း၊ ကိုလုိနီစနစ်အရ
စိုးမိုး ြခင်း&ှင့် ြပည်ပသိမ်းပိုက်မေအာက်ရိှ ြပည်သူလူထု၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်&ှင့်လွတ်လပ်မ
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&ှင့် &ိုင်ငံ၏အချပ်အြခာအာဏာ&ှင့် ပိုင်နက်နယ်ေ ြမတည်တ့ံမတ,ုိ ကို ေလးစားမရိှေစေရးတို,
သည် အကျိးရလဒ်အားဖ
ြ င့် လူေနမဖ;ံွ 6ဖိးတိုးတက်မကို ြမ=င့်တင်ေစပ
6 ီး အမျိးသား&ှင့်
အမျိးသမီးတို,အ /ကား တန်းတူညီမ9မကို အပ
ြ ည့်အဝရရှိေစမည်ြဖစ်ေ /ကာင်းကို အခိုင်အမာ
အတည် ြပေသာေက
/ ာင့်တစ်ေ /ကာင်း၊
&ိုင်ငံတစ်&ိုင်ငံ၏ 6ပီး ြပည့်စုံသည့် ဖွံ; 6ဖိးတိုးတက်မ၊ ကမMာ့အကျိး&ှင့် 6ငိမ်းချမ်းေစသည့်
အေက
/ ာင်းတရားတို,တွင် ကNအသီးသီး၌ အမျိးသားများ&ှင့် တန်းတူရိှေစေသာ အမျိးသမီး
များ၏ အမ
ြ င့်မားဆုံးေသာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မရိှရန် လိုအပ်ေ /ကာင်းကို ယုံ /ကည်ေသာေက
/ ာင့်
တစ်ေ /ကာင်း၊
ယခုအချိန်အထိ အပ
ြ ည့်အဝအသိအမှတ် ြပမခံရေသးသည့် မိသားစုအကျိးအတွက်
လည်းေကာင်း၊

လူမအဖွဲ;အစည်းတိုးတက်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊

အမျိးသမီးများ၏

<ကီးမားေသာစွမ်းေဆာင်မ၊ မိခင်၏လူမအေရးပါမ&ှင့် မိသားစု&ှင့် ကေလးသူငယ်များအား
ြပစုပျိးေထာင်ေရးတွင် မိဘ&ှစ်ပါး၏ အခန်းကNတိ,ု ကုိ ေကာင်းစွာသတိြပမိေသာေက
/ ာင့်
လည်းေကာင်း၊ သားသမီးေမွးဖွားရာတွင် အမျိးသမီးများအခန်းကNသည် ခွဲြခားမ၏ အေခ
ြ ခံ
မဖ
ြ စ်သင့်ဘဲ ကေလးသူငယ်အား ြပစုပျိးေထာင်ေရးအတွက် လူမအဖွ;ဲ အစည်းတစ်ခုလုံးတွင်
အမျိးသား&ှင့်အမျိးသမီးအက
/ ားတာဝန်ခွဲယူရန်လုိအပ်မကို ေကာင်းစွာသတိြပမိေသာေက
/ ာင့်
တစ်ေ /ကာင်း၊
အမျိးသားများ၏

5ိုးရာအစဥ်အလာေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းနည်းတူ

လူမအဖွဲ;အစည်း&ှင့်

မိသားစုအတွင်းတွင် အမျိးသမီးများ၏ အခန်းကNေပ
ြ ာင်းလဲလာခ
ြ င်းတွင် အမျိးသား၊
အမျိးသမီးများအက
/ ား တန်းတူညီမ9မအ ြပည့်အဝရှိရန်လုိအပ်သည်ကို ဂ5ုြပမိေသာေက
/ ာင့်
တစ်ေ /ကာင်း၊
အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ေက
/ ညာချက်တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ
အေခ
ြ ခံမူများကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်&ှင့်

ယင်းရည်ရွယ်ချက်အလို,ငှာ

အဆိုပါခွဲ ြခားမများပေပျာက်ေရးအတွက် နည်းမျိးစုံ&ှင့် ေပ7လွင်သည့်အချက်ကုိ ထုတ်ေဖာ်ြပ
ရန်လိုအပ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မများကို လက်ခံအတည်ြပရန် ဆုံး ြဖတ်ေသာေက
/ ာင့်
တစ်ေ /ကာင်း၊ ထိုအေက
/ ာင်းများေက
/ ာင့်ေအာက်ပါအတိုင်းသေဘာတူညီ /ကပါသည်-
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အပိုင်း-၁
အပိုဒ်-၁
ဤကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအလို,ငာှ “အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမ” ဟူသည့်
စကားရပ်သည် ယင်းတို,၏အိမ်ေထာင်ေရးအေခ
ြ အေန မည်သ,ုိ ပင်ရိှေစကာမူ၊ အမျိးသား&ှင့်
အမျိးသမီး တန်းတူညီမ9ရှိမအေပ7အေခ
ြ ခံ၍ လူ,အခွင့်အေရးများ&ှင့် &ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊
လူမေရး၊ ယဥ်ေကျးမ၊ ြပည်သူ,ေရးရာ သို,မဟုတ် အခ
ြ ားနယ်ပယ်တ,ုိ တွင် အမျိးသမီးများအား
အသိအမှတ် ြပခ
ြ င်း၊

အမျိးသမီးများခံစားခွင့်

သို,မဟုတ်

ကျင့်သံုးပိုင်ခွင့်ရှိြခင်းတို,ကို

လိင်အေပ7အေခ
ြ ခံ၍ ယိုယွင်းေစရန် သို,မဟုတ် ပျက်သုဥ်းေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်
မည်သည့်ခွဲ ြခားခ
ြ င်း၊ တားဆီးပိတ်ပင် ြခင်း သို,မဟုတ် ကန်,သတ်ြခင်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
အပိုဒ်-၂
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိးသမီးများအား နည်းမျိးစုံြဖင့် ခွဲြခားမများကို 5ံ;ချပ
6 ီး
အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမပေပျာက်ေရးမူဝါဒတစ်ရပ်ကို /ကန်, /ကာခ
ြ င်းမရှိေစဘဲ သင့်ြမတ်
သည့် နည်းလမ်းများဖ
ြ င့် အားထုတ်လုပ်ေဆာင်ရန် သေဘာတူ /ကလျက် ဤရည်ရွယ်ချက်
အလို,ငှာ(က) အမျိးသားများ&ှင့် အမျိးသမီး တန်းတူညီမ9မရှိေရး၊ အေခ
ြ ခံမူကုိ ယင်းတို,၏
&ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ;စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒများတွင် သို,မဟုတ် အကယ်၍ ြပဌာန်း ြခင်း
မရှိေသးပါက အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာဥပေဒတွင် ြပဌာန်း 6ပီး ဤအေခ
ြ ခံမူကို
လက်ေတွ;တွင် အမှန်တကယ် ကျင့်သံုးရန် ဥပေဒမှ တစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊
အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာနည်းလမ်းများဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း ထင်ရှားပ
ြ သရန်၊
(ခ ) သင့်ေလျာ်သည့် ဥပေဒများ ြပစုြပဌာန်း ြခင်း&ှင့်သင့်ေလျာ်သည့် အေရးယူမ
ြပရန် အခွင့်အမိန်,အပါအဝင် အမျိးသမီးအေပ7ခွဲြခားမများအား တားမ
ြ စ် ြခင်း
ြပသည့် အခ
ြ ားအေရးယူေဆာင်ရွက်မများကို လက်ခံအတည်ြပရန်၊
(ဂ ) အမျိးသားများ&ှင့် တန်းတူညီမ9မရိှြခင်းအေပ7 အေခ
ြ ခံလျက် အမျိးသမီးများ၏
အခွင့်အေရးများကို ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးရန်&ှင့် အမျိးသမီးများအား
ခွဲြခားသည့် မည်သည့် အပ
ြ အမူကိုမဆို အရည်အချင်း ြပည့်မီသည့် ြပည်တွင်း
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ခုံ5ုံးများ&ှင့်အ ြခားပ
ြ ည်သ,ူ အဖွ;ဲ အစည်းများမှတစ်ဆင့်ဥပေဒ&ှင့်အညီ ထိေရာက်
စွာ အကာအကွယ် ေပးေရးအတွက် အေခ
ြ ခံတည်ေဆာက်ရန်၊
(ဃ) အမျိးသမီးများအားခွဲြခားသည့် မည်သည့်အ ြပအမူ သို,မဟုတ် အမူအကျင့်တွင်
မဆို ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမှ ေရှာင် /ကဥ်ရန်&ှင့် ြပည်သ,ူ အာဏာပိုင်များ&ှင့် အဖွဲ;
အစည်းများသည် ဤတာဝန်ဝတJ ရား&ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် အာမခံ
ရန်၊
(င ) ပုဂိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ အဖွဲ;အစည်း သို,မဟုတ် လုပ်ငန်းကအမျိးသမီးများ
အား ခွဲြခားမပေပျာက်ေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းများဖ
ြ င့် ေဆာင်
ရွက်ရန်၊
(စ)

အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမြဖစ်ေစသည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းဥပေဒ
များ၊ ဓေလ့ထုံးစံများ&ှင့် အမူအကျင့်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲေရး သို,မဟုတ် ဖျက်သိမ်း
ေရးအတွက် ဥပေဒပ
ြ ေရးအပါအဝင်သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းများဖ
ြ င့် ေဆာင်
ရွက်ရန်၊

(ဆ) အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမကုိ ြဖစ်ေစသည့် ြပည်တွင်း ြပစ်မဆုိင်ရာ ြပဌာန်း
ချက်များကို 5ုတ်သိမ်းရန် တာဝန်ယူ /ကသည်။
အပိုဒ်-၃
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ဥပေဒပ
ြ ေရးအပါအဝင် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်
နယ်ပယ်အားလုံးတွင် အထူးသဖ
ြ င့် &ိုင်ငံေရး၊ လူမေရး၊ စီးပွားေရး&ှင့် ယဥ်ေကျးမ နယ်ပယ်
များတွင် အမျိးသမီးများအပ
ြ ည့်အဝ တိုးတက်ဖ;ံွ 6ဖိးေရး&ှင့် အကျိးရှိေစေရးအတွက် အာမခံ
ရန်&ှင့် အမျိးသားများ&ှင့်တန်းတူရှိြခင်းအေပ7 အေခ
ြ ခံလျက် ယင်းတိ,ု လ,ူ အခွင့်အေရးများ&ှင့်
အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးခံစား&ိုင်ေရးအာမခံချက်ရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
အပိုဒ်-၄
၁။

အမျိးသား&ှင့်အမျိးသမီးအက
/ ား အမှန်တကယ် တန်းတူညီမ9ရန် <ကိတင် ရည်ရွယ်၍

ေဆာင်ရွက်သည့် စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများ၏ ယာယီအားဖ
ြ င့်ြပဌာန်း၍ အထူးအေရးယူ ေဆာင်ရွက်
ချက်များသည် ဤကွန်ဗင်းရှင်းတွင် အဓိပWါယ်ဖွင့်ဆုိသကဲ့သ,ုိ အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားသည်
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ဟု

မှတ်ယူြခင်းမပ
ြ ရေသာ်လည်း

မညီမ9ေသာ

သို,မဟုတ်

သီး ြခားအဆင့်အတန်းများ

ထိန်းသိမ်းမကိုမူ အကျိးဆက်အြဖစ် မည်သည့်နည်း&ှင့်မ9 ဆက်ခံြခင်းမရှိေစရ၊ ဤအေရးယူ
ေဆာင်ရွက်မများသည် အခွင့်အေရးတန်းတူညီမ9ေရး&ှင့် တန်းတူဆက်ဆံေရး ရည်ရွယ်ချက်
များ ေအာင် ြမင်6ပီးေမ
ြ ာက်သည့်အခါ ဆက်လက်မတည်ရိှေစရ။
၂။

မိခင်ကို အကာအကွယ်ေပးရန် ရည်ရွယ်၍ ဤ််ကွန်ဗင်းရှင်းတွင် ပါဝင်သည့် အေရးယူ

ေဆာင်ရွက်မများအပါအဝင်

အထူးအေရးယူေဆာင်ရွက်မများချမှတ်

ေဆာင်ရွက် ြခင်းကို

ခွဲြခားခ
ြ င်းဟု မှတ်ယူြခင်းမရှိေစရ။
အပိုဒ်-၅
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည်(က) လိင်အေပ7အစွဲ ြပ၍

သိမ်ငယ်အားငယ်ြခင်း သို,မဟုတ် <ကီးစိုးလို ြခင်း

သို,မဟုတ် ေယာက်ျား မိန်းမ တသမတ်တည်းပုံစံ အခန်းကN အေတွးအေခ7
အေပ7 အေခ
ြ ြပသည့် ဘက်လုိက်မများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများ&ှင့် အခ
ြ ားအမူ
အကျင့်များပေပျာက်ရန် ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် အမျိးသား အမျိးသမီးဆက်ဆံမ၊
လူမေရး&ှင့် ယဥ်ေကျးမ ပုံသNာန်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲရန်၊
(ခ ) မိသားစုပညာေပးခ
ြ င်းတွင် လူမေရးလုပ်ငန်းအဖ
ြ စ်

မိခင်၏ေလျာ်ကန်ေသာ

နားလည်မရှိြခင်း&ှင့် မိမိတ,ုိ ၏ ကေလးသူငယ်များအား ြပစုပျိးေထာင်ေရးတွင်
အမျိးသား၊ အမျိးသမီးများတူမ9စာွ တာဝန်ရိှေ /ကာင်းကို အသိအမှတ်ြပခ
ြ င်းတို,
ပါဝင်6ပီး ကေလးသူငယ်၏အကျိးသည် ကိစYတုိင်းတွင် ဦးစွာပထမ စဥ်းစားရန်
ြဖစ်သည်ကို

နားလည်သေဘာေပါက်ေ /ကာင်း

အာမခံရန်သင့်ေလျာ်သည့်

ေဆာင်ရွက်မများကို ြပလုပ်ရမည်။
အပိုဒ်-၆
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ဥပေဒပ
ြ ေရးအပါအဝင် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်
အမျိးသမီးများအား နည်းမျိးစုံြဖင့် ေရာင်းဝယ်ြခင်း&ှင့် အမျိးသမီးများအား ြပည့်တန်ဆာ
လုပ်ငန်း ြဖင့် ေခါင်းပုံြဖတ် ြခင်းတို,ကို&ိှပ်ကွပ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အပိုင်း-၂
အပိုဒ်-၇
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် &ိုင်ငံတွင်းတွင် &ိုင်ငံေရး&ှင့် ြပည်သ,ူ ဘဝနယ်ပယ်တွင် အမျိး
သမီးများအား ခွဲြခားမပေပျာက်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့် အေရးယူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အထူးသဖ
ြ င့် အမျိးသားများ&ှင့်တန်းတူညီမ9စွာ အမျိးသမီးများအေနဖ
ြ င့်(က) ေရွးေကာက်ပွဲများ&ှင့် ြပည်သ,ူ ဆ&\ခံယူပဲွများတွင် ဆ&\မဲေပးပိုင်ခွင့်ရိှေရး&ှင့်
အများ ြပည်သူေရွးေကာက်တင်ေ ြမာ= က်သည့်အဖွ;ဲ အစည်းများတွင်ေရွးေကာက်
တင်ေ ြမ=ာက်ခံပိုင်ခွင့်ရရှိေရး၊
(ခ)

အစိုးရမူဝါဒများ ချမှတ် ြခင်း&ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
ြခင်းတွင်ပါဝင်ေရး၊ အစိုးရဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး&ှင့် အစိုးရဌာန
အဆင့်တိုင်းတွင် ြပည်သ,ူ လုပ်ငန်းတာဝန်အားလုံး ေဆာင်ရွက်ေရး၊

(ဂ)

အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ;အစည်းများ&ှင့် &ိုင်ငံအတွင်း ြပည်သူလူထု&ှင့် &ိုင်ငံ
ေရး&ှင့်ပတ်သက်သည့်

အသင်းအဖွ;ဲ များတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေရးစသည့်

အခွင့်အေရးများအတွက် အာမခံချက်ရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အပိုဒ်-၈
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိးသမီးများအား အမျိးသားများ&ှင့် တန်းတူညီမ9 ရှိေစပ
6 ီး
လိင်ခွဲြခား ြခင်းမရှိေစဘဲ &ိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ယင်းတိ,ု ၏အစိုးရများကို ကိုယ်စားပ
ြ သည့်
အခွင့်အေရးများ&ှင့်အ ြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွ;ဲ အစည်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်&ုိင်ေရးအတွက်
အခွင့်အေရးများရရှိေစရန် အာမခံချက်ရိှေစေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
အပိုဒ်ဒ-် ၉
၁။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိးသားများနည်းတူအမျိးသမီးများအား ယင်းတိ,ု ၏လူမျိး

အဆင့်အတန်းရရှိေရးအတွက် ေပ
ြ ာင်းလဲရန် သို,မဟုတ် ဆက်လက်ထားရှိရန် တန်းတူအခွင့်
အေရးများကို ေပးအပ်ခွင့်ြပရမည်။ ယင်းတု့ိသည် အထူးသဖ
ြ င့် &ိုင်ငံ ြခားသားတစ်ဦးအား
ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း

သို,မဟုတ်

ထိမ်း ြမားစဥ်ကာလအတွင်းခင်ပွန်း ြဖစ်သူက

ယင်း၏လူမျိး

ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းတို,ေ /ကာင့်ဇနီး ြဖစ်သူ၏လူမျိးအလိုအေလျာက် ေပ
ြ ာင်းလဲသွားရခ
ြ င်း၊ ဇနီး ြဖစ်သူ
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&ိုင်ငံမဲ့ ြဖစ်သွားရခ
ြ င်း သို,မဟုတ်ခင်ပွန်း ြဖစ်သူ၏ လူမျိးကိုလုိက်၍ အတင်းအက
/ ပ်ေ ြပာင်းလဲ
ေစခ
ြ င်းမရှိေစရန် အာမခံချက်ြပရမည်။
၂။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိးသမီးများအား အမျိးသားများကဲ့သ,ုိ ယင်းတိ,ု ရင်ေသွး

၏ &ိုင်ငံသားဖ
ြ စ်မ&ှင့် စပ်လျဥ်း၍ တန်းတူအခွင့်အေရးေပးရမည်။
အပိုင်း-၃
အပိုဒ်-၁၀
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ပညာေရးနယ်ပယ်တွင် အမျိးသားများ&ှင့် တန်းတူအခွင့်
အေရးရှိေစရန်အလို,ငှာ အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမပေပျာက်ေစေရးအတွက်သင့်ေလျာ်သည့်
နည်းလမ်းမျိးစုံြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အထူးသဖ
ြ င့် အမျိးသား၊ အမျိးသမီးတန်းတူညီမ9ေရး
အေပ7 အေခ
ြ ခံ၍(က) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ&ှင့်
ေကာင်း၊

အသက်ေမွးမပညာနယ်ပယ်အတွက်

လည်း

ေကျးလက်ေဒသများတွင်လည်း 6မိ,ပ
ြ ေဒသများတွင် ဖွဲ;စည်းတည်

ေထာင်ထားရှိသည့် ပညာေရးဌာန အမျိးအစားအားလုံးတိ,ု ၌ ပညာသင် /ကား
ေရး&ှင့် ဒီပလိုမာဘွ;ဲ များရရှိေရးအတွက် အာမခံချက်ရှိေစရမည်။ ဤတန်းတူ
ညီမ9ရှိေရးသည် မူလတန်း <ကိများ၊အေခ
ြ ခံအပညာ၊ နည်းပညာ၊ အသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းအတတ်အပညာ&ှင့်

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများနည်းတူ အသက်

ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ ပညာအမျိးအစား အားလုံးတိ,ု တွင် အာမခံချက်ရိှေစရမည်။
(ခ)

အလားတူ သင်5ိုးabန်းတမ်း၊ အလားတူ စာေမးပွဲများ၊ အလားတူအဆင့်အတွက်
အလားတူ အရည်အချင်းအဆင့်ရိှသူ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ အလားတူ ေကျာင်းပရ
ဝုဏ်များ၊ အလားတူ အရည်အေသွးရှိ ပစYည်းကိရိယာများ ရပိုင်ခွင့်ရိှေစရမည်။

(ဂ)

အဆင့်တိုင်း&ှင့်

ပုံစံတုိင်းတွင်

မိန်းကေလး&ှင့်

ေယာကျာ် းေလးအတူ

စာသင် /ကားမ&ှင့် အခ
ြ ားနည်းပညာသင် /ကားခ
ြ င်းကို အားေပးခ
ြ င်း၊ ဤရည်ရွယ်
ချက်သို,ေရာက်ရှိေစရန် ပံ့ပိုးသည့် ပညာေရးအမျိးအစားများ&ှင့် အထူးသ ြဖင့်
ေကျာင်းပညာသင်ခန်းစာ စာအုပ်များ၊ အပ
ြ န်အလှန်ေလ့ကျင့်ြခင်း&ှင့် သင် /ကား
ေရးနည်းစနစ်များ အစားထိုး ြခင်း ြဖင့် ပညာေရးတွင် အမျိးသား&ှင့် အမျိးသမီး
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များ၏ အခန်းကNတစ်သမတ်တည်း ပုံစံြဖင့်ေနခ
ြ င်းကို ပေပျာက်ေရးအတွက်
အာမခံချက်ရှိေစရမည်။
(ဃ) ပညာသင်ဆုများ&ှင့် ပညာသင် /ကားေရး အခ
ြ ားဆုများ ရရှိအကျိးခံစားခွင့်တွင်
တူညီေသာ အခွင့်အလမ်းများရရှိေစရမည်။
(င ) အထူးသဖ
ြ င့် အေစာဆုံး ြဖစ်&ုိင်ေသာ အချိန်ကာလတွင် အမျိးသား၊ အမျိးသမီး
များအက
/ ား တည်ရှိေနသည့် ပညာေရးကွာဟချက်များ ေလျာ့ပါးရန်ရည်ရွယ်
သည့်အရွယ်ေရာက်သူဆုိင်ရာ&ှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာေပသင် /ကား တတ်ေ ြမာက်
ေရးအစီအစဥ်များ အပါအဝင် ပညာဆက်လက်သင် /ကားေရး အစီအစဥ်များ
တွင် သင် /ကားခွင့်ရရန် အခွင့်အေရးများတူညီေသာ အခွင့်အလမ်းများရရှိ
ေစမည်။
(စ)

ေကျာင်းမပ
6 ီးဆုံးမီ ထွက်သာွ းေသာ အမျိးသမီးေကျာင်းသူများ ေလျာ့ပါးေရး&ှင့်
အချိန်မတိုင်မီ ေကျာင်းထွက်သူမိန်းကေလးများ&ှင့် အမျိးသမီးများအတွက်
အစီအစဥ်များ ေရးဆွဲချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) အားကစား&ှင့်ကာယပညာေရးတွင်

တက် cကစွာပါဝင်ရန်

အလားတူအခွင့်

အေရးများအတွက် အာမခံချက်ရိှေစရမည်။
(ဇ ) သတင်းအချက်အလက်&ှင့်မိသားစုစီမံကိန်းတွင်အ <ကံဉာဏ်ေပးခ
ြ င်းအပါအဝင်
ကျန်းမာေရး&ှင့် ကျန်းမာေသာ မိသားစုများ ဖွံ; 6ဖိးဖ
ြ စ်တည်ေရးကို အာမခံရန်
သီး ြခားပညာေပးေရး

သတင်းအချက်အလက်များကို

သင် /ကားခွင့်ရှိရန်

အာမခံချက်ရှိေစရမည်။
အပိုဒ်-၁၁
၁။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည်

အလုပ်လုပ်ကုိင်ေရးနယ်ပယ်တွင်

အမျိးသမီးများအား

ခွဲြခားမပေပျာက်ေစရန် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်6ပီး အမျိးသား
အမျိးသမီး တန်းတူညီမ9ေရးအေပ7အေခ
ြ ခံ၍ ယင်းအခွင့်အေရးများကို ရရှိေစရန်အလို,ငှာ
အထူးသဖ
ြ င့်(က) လူအားလုံး၏ လbဲေ ြပာင်းေပးပိုင်ခွင့်မရှိေသာ အခွင့်အေရးတစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့်
အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။
D/CEDAW(30)
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(ခ ) အလုပ်ခန်,ထားမကိစYများတွင်

ေရွးချယ်ရန်အတွက်

စံတစ်ခုတည်းကို

အသုံး ြပေရး အပါအဝင် အလားတူ အလုပ်လုပ်ကုိင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို
ရရှိခံစားေစရမည်။
(ဂ ) အသက်ေမွးမလုပ်ငန်း&ှင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်ရန် လွတ်လပ်စာွ ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်၊
ရာထူးတိုး ြမ=င့်ခံစားပိုင်ခွင့်၊
ေကျးဇူးအားလုံးရပိုင်ခွင့်&ှင့်

လုပ်ငန်းလုံ6ခံေရးရပိုင်ခွင့်&ှင့်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

လုပ်ငန်းအကျိး
ပညာသင် /ကားရယူ

ပိုင်ခွင့်&ှင့် အလုပ်သင်များ၊ အဆင့်ြမင့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာသင် /ကား
ေရး အပါအဝင် ြပန်လည်ေလ့ကျင့် သင် /ကားပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။
(ဃ) အကျိးခံစားခွင့်အပါအဝင် ညီမ9ေသာအခေက
/ းေငွ၊ ရပိုင်ခွင့်&ှင့် အလုပ်&ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ညီမ9သည့်

တန်ဖုိးအေပ7တန်းတူဆက်ဆံမရပိုင်ခွင့်၊

ထိုနည်းတူ

လုပ်ငန်းအရည်အေသွးအကဲြဖတ်မတွင် ညီမ9စွာဆက်ဆံမ ရပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။
(င ) အထူးသဖ
ြ င့် အင
6 ိမ်းစားယူြခင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ြခင်း၊ ဖျားနာခ
ြ င်း၊ နာမကျန်း
ြခင်း၊ အသက်အရွယ် <ကီးရင့်ြခင်း&ှင့် အလုပ်လုပ်ရန် မစွမ်းေဆာင်&ိုင်ြခင်းများ
တွင် လူမဖူလုံေရး အာမခံချက်ရပိုင်ခွင့်၊ ထိုနည်းတူ လစာဖ
ြ င့် ခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့်
ရှိေစရမည်။
(စ ) ကျန်းမာေရးအတွက် အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့်&ှင့် မျိးဆက်ြပန်,ပွားေရးကို အကာ
အကွယ်ေပးခ
ြ င်း အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုံ6ခံမရရှိပုိင်ခွင့် ရှိေစရမည်။
၂။

ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း သို,မဟုတ် မီးဖွားခ
ြ င်းအေက
/ ာင်းေ /ကာင့် အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမကို

ကာကွယ်ရန်&ှင့် ယင်းတို,အေခ
ြ အေနဖ
ြ င့် ထိေရာက်စာွ အလုပ်လုပ်ပုိင်ခွင့် ရရှိေစရန်အတွက်
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါသင့်ေလျာ်သည့် ေဆာင်ရွက်မများကို ြပလုပ်ရမည်(က) ခွင့်ြပချက်အရမှတစ်ပါး ပဋိသေ&eရိှ ြခင်းေက
/ ာင့် သို,မဟုတ် မီးဖွားခွင့်ခံစားခ
ြ င်း
ေက
/ ာင့်

အလုပ်မှထုတ်ပစ်ြခင်း&ှင့်

အိမ်ေထာင်ေရးအေခ
ြ အေနများေ /ကာင့်

ခွဲြခား၍ အလုပ်မှထုတ်ပစ်ြခင်းတိ,ု ကို တားမ
ြ စ်ရန်၊
(ခ ) မီးဖွားခွင့်ခံစားခ
ြ င်းကို လစာဖ
ြ င့်ေပးရန် သို,မဟုတ် ယခင်အလုပ်၊ ဝါစဥ်
သို,မဟုတ် လူမေရး ခွင့်ြပချက်များကိုမဆုံး5ံးေစဘဲ တူညီေသာ လူမေရးအကျိး
ခံစားခွင့်များကိုေပးရန်၊
D/CEDAW(30)
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(ဂ ) မိသားစုတာဝန်ဝတJ ရားများကို

အလုပ်လုပ်ရန်

တာဝန်ဝတJ ရားများ&ှင့်

ေပါင်းစပ်6ပီး မိဘများအား ြပည်သ,ူ ဘဝတွင် ပါဝင်ေစေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ
အေထာက်အပံ့ ြပေရးဆိုင်ရာ လူမလုပ်ငန်းများ ရရှိေအာင် ြပလုပ်ေရးကို
အားေပးရန်၊ အထူးသဖ
ြ င့် ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အေထာက်အကူ
ကွန်ယက်ထူေထာင်ေရး&ှင့် ဖွံ; 6ဖိးတိုးတက်ေရးကို အားေပးရန်၊
(ဃ)

အမျိးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေနစဥ်အတွင်း ယင်းတိ,ု အား အ&Jရာယ် ြဖစ်ေစ
&ိုင်ေ /ကာင်းထင်ရှားသည့် အလုပ်မျိးများတွင် အမျိးသမီးများအား အထူးအကာ
အကွယ်ေပးေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်။

၃။

ဤအပိုဒ်တွင် အကျံးဝင်ပါရှိသည့် ကိစYရပ်များဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးေရး ဥပေဒ

ေရးဆွဲ ြခင်းကို သိပWံ&ှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်ြဖင့် အချိန်ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက်
ြပန်လည်သုံးသပ်ရမည့်အြပင် လိုအပ်သလို သုံးသပ်ြခင်း(သို,မဟုတ်)5ုတ်သိမ်း ြခင်း(သို,မဟုတ်)
တိုးချဲ; ြခင်း ြပရမည်။
အပိုဒ်-၁၂
၁။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မနယ်ပယ်တွင် အမျိးသမီးများ

အား ခွဲြခားမပေပျာက်ေစေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းမျိးစုံ ြဖင့် အမျိးသား&ှင့်
အမျိးသမီးတန်းတူညီမ9မအေပ7 အေခ
ြ ြပလျက် သားဆက်ြခားမ အစီအစဥ်ဆုိင်ရာ အပါအဝင်
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၂။

ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ် ၁ ပါ ြပဌာန်းချက်တွင် မည်သ,ုိ ပင်ပါရှိေစကာမူ စာချပ်ဝင် &ိုင်ငံ

များသည် အမျိးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေသာလ၊ မီးတွင်းကာလ&ှင့် မီးထွက်ကာလဆိုင်ရာ
&ှင့်ဆက်စပ်၍ အမျိးသမီးများအား လိုအပ်သလို အခမဲ့ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေပးခ
ြ င်းနည်းတူ
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်&ှင့်

မိခင်&ို,တိုက်စဥ်

လုံေလာက်ေသာ

အာဟာရေကfးေမွး ြခင်းတို,ကို

အာမခံချက်ြပလုပ်ရမည်။
အပိုဒ်-၁၃
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အခ
ြ ားစီးပွားေရး&ှင့် လူမဘဝနယ်ပယ်များတွင် အမျိးသမီး
များအား

ခွဲြခားမပေပျာက်ေစရန်

သင့်ေလျာ်ေသာ

နည်းလမ်းမျိးစုံ ြဖင့်

အမျိးသား&ှင့်

အမျိးသမီးတန်းတူညီမ9ရှိေရးအေပ7 အေခ
ြ ြပလျက် အလားတူအခွင့်အေရးများ အထူးသဖ
ြ င့်D/CEDAW(30)
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(က) မိသားစုအကျိးရပိုင်ခွင့်ကုိ ရရှိခံစားေစရမည်။
(ခ ) ဘဏ်မှ ေချးေငွယူပိုင်ခွင့်၊ ေပါင်&ံှခွင့်&ှင့် အခ
ြ ားေငွေ /ကးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များ
ရှိေစရမည်။
(ဂ ) အနားယူလပ်ရှားသွားလာပိုင်ခွင့်၊ အားကစား&ှင့် ယဥ်ေကျးမနယ်ပယ်များတွင်
အခွင့်အေရးခံစားပိုင်ခွင့်ရိှေစရမည်။
အပိုဒ်-၁၄
၁။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ေကျးလက်ေဒသေန အမျိးသမီးများ ရင်ဆုိင် <ကံေတွ;ရသည့်

သီး ြခားပ
ြ ဿနာများ&ှင့် ေကျးရွာေန အမျိးသမီးများအေနဖ
ြ င့် ယင်းတိ,ု ၏ မိသားစုစီးပွားေရး
အရ ရှင်သန်ရပ်တည်ရန် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရသည့် ထူး ြခားသည့် အခန်းကN
အေက
/ ာင်းအရာတို,ကို ဂ5ုြပရမည့်အြပင် ဤကွန်ဗင်းရှင်း၏ ြပဌာန်းချက်များကို ေကျးလက်
ေဒသေန အမျိးသမီးများအားလည်း အကျံးဝင်ကျင့်သံုးမရိှေစေရးအတွက် အာမခံချက်ြပရန်
သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းအားလုံး ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ေကျးလက်ေဒသေန အမျိးသမီးများအား ခွဲြခားမပေပျာက်

ေစရန် သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းအားလုံး ြဖင့် အမျိးသား&ှင့် အမျိးသမီးတန်းတူညီမ9မအေပ7
အေခ
ြ ခံ၍ ယင်းတို,သည် ေကျးလက်ေဒသဖွ;ံ 6ဖိးတိုးတက်မတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်&ှင့်အကျိး
ခံစားခွင့်ရရှိေစရန် အထူးသဖ
ြ င့် ယင်းအမျိးသမီးများသည်(က) ဖွံ; 6ဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အဆင့်အားလုံးတွင် စီမံကိန်းများကို အားစိုက်
လုပ်ေဆာင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ခ ) သားဆက်ြခားမအစီအစဥ်တွင် သတင်းအချက်အလက်၊ တိုင်ပင်ညိ=&ိင်း ြခင်း&ှင့်
ဂ5ုြပေစာင့်ေရှာက်မများ အပါအဝင် လုံေလာက်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်
ေရှာက်မ လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ရန်၊
(ဂ ) လူမဖူလုံေရးအစီအစဥ်များမှ တိုက်5ုိက် အကျိးခံစားပိုင်ခွင့်ရရှိရန်၊
(ဃ) ေလ့ကျင့်သင် /ကားေရး&ှင့်

ပညာေရးအမျိးအစားအားလုံး၊

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

စာေပတတ်ေ ြမာက်မအပါအဝင် အဖွဲ;အစည်းတစ်ရပ်လုံးအကျိးေကျးဇူးရှိေရး
&ှင့် ယင်းတို,၏ နည်းပညာအသိ ကfမ်းကျင်တတ်ေ ြမာက်ရန်အလိ,ု ငာှ တိုး ြမ=င့်
ေဆာင်ရွက်မလုပ်ငန်းများကို သင် /ကားရရှိရန်၊
D/CEDAW(30)
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(င ) အလုပ်ခန်,ထားခ
ြ င်း သို,မဟုတ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်ငန်းမှ တစ်ဆင့် စီးပွားေရး
အခွင့်အလမ်းများညီမ9စွာရရှိရန် အလိ,ု ငာှ ကိုယ်ထူကုိယ်ထ အသင်းအဖွဲ;များ
&ှင့်သမဝါယမအသင်းများကို ဖွဲ;စည်းရန်၊
(စ)

ြပည်သူ,လပ်ရှားမများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဆ) စိုက်ပျိးေရး၊ ေငွေ /ကး&ှင့် ေချးေငွများ၊ အေရာင်းအဝယ်ပစYည်းများ လုံေလာက်
သည့် နည်းပညာ&ှင့် ေမ
ြ ယာတန်းတူ ရပိုင်ခွင့်&ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
စီမံကိန်းများ၊ ေမ
ြ ယာပ
ြ ပ
ြ င်မများတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဇ)

အထူးသဖ
ြ င့် အိုးအိမ်၊ ကျန်းမာသန်,ရှင်းေရး၊ လှ9ပ်စစ်&ှင့် ေရရရှိေရး၊ ပို,ေဆာင်
ေရး&ှင့်ဆက်သွယ်ေရးများတွင်

လုံေလာက်သည့်

လူေနမဘ၀ရရှိခံစားရန်

အတွက် အာမခံချက်ရိှေစရမည်။
အပိုင်း-၄
အပိုဒ်-၁၅
၁။

စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် ဥပေဒအရာတွင် အမျိးသမီးများအား အမျိးသားများနည်းတူ

တန်းတူညီမှ9မကို ေပးရမည်။
၂။

စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် တရားမမများတွင် အမျိးသားများနည်းတူ အမျိးသမီးများ

အား ဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်ပိုင်ခွင့်&ှင့် ယင်းစွမ်းေဆာင်ပိုင်ခွင့်ကုိ ကျင့်သံုးရန် တူညီေသာ
အခွင့်အလမ်းများေပးရမည်။ အထူးသဖ
ြ င့် စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် အမျိးသမီးများအား
ပဋိညာဥ်ချပ်ဆိုပိုင်ခွင့်&ှင့် ပစYည်းစီမံခန်,ခဲွပုိင်ခွင့်ကုိေပးရမည်။ထိ,ု ြပင်တရား5ုံးများ&ှင့် ခုံ5ုံးများ
တွင် လုပ်ထုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တန်းတူညီမ9ဆက်ဆံရမည်။
၃။

စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည်

အမျိးသမီးများ၏

ဥပေဒအရ

စွမ်းေဆာင်ပိုင်ခွင့်ကို

ကန်,သတ်သည့် ဥပေဒေရးရာ အကျိးသက်ေရာက်ေစေသာ ပဋိညာဥ်များ&ှင့် အခ
ြ ားပုဂလိက
စာချပ်စာတမ်းများ၊ အမျိးအစားအားလုံးသည် ပျက်ြပယ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည့် အေက
/ ာင်းကို
သေဘာတူညီ /ကသည်။
၄။

စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် လူများေပ
ြ ာင်းေရb;မ&ှင့် အမ
6 ဲေနရပ်&ှင့် တရား၀င်ေနထိုင်ရာ

အရပ်ကို လွတ်လပ်စွာေရွးချယ်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ&ှင့်စပ်လျh်း၍ အမျိးသားများ&ှင့် အမျိး
သမီးများအား တန်းတူအခွင့်အေရးများေပးအပ်ရမည်။
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အပိုဒ်-၁၆
၁။ စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် ထိမ်း ြမားခ
ြ င်း၊ မိသားစုဆက်ဆံြခင်းတိ,ု &ှင့် ပတ်သက်သမ9 ကိစY
ရပ်အားလုံးတွင်

အမျိးသမီးများအေပ7

ခွဲြခားဆက်ဆံမကုိတုိက်ဖျက်ရန်လုိအပ်ေသာ

ေဆာင်ရွက်မအ၀၀ကို အထူးသဖ
ြ င့် အမျိးသား&ှင့် အမျိးသမီးတန်းတူရည်တူရိှမအေပ7
အေခ
ြ ခံ၍ ေဆာင် /ကည်းရာတွင် (က) ထိမ်း ြမားရာတွင် အခွင့်အေရးတန်းတူရိှြခင်း၊
(ခ)

အိမ်ေထာင်ဖက်ေရွးချယ်ရာတွင် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိြခင်း&ှင့် လွတ်လပ်ေသာ
သေဘာတူညီချက် အပ
ြ ည့်အ၀ ြဖင့် ထိမ်း ြမားခွင့်ရိှ ြခင်း၊

(ဂ)

အိမ်ေထာင်ေရးကာလအတွင်း&ှင့် ယင်းကိုဖျက်သိမ်းရာ၌ အခွင့်အေရးများ&ှင့်
တာ၀န်များတန်းတူရှိြခင်း၊

(ဃ) မိမိတို,၏သားသမီးများ&ှင့်ပတ်သက်၍

အိမ်ေထာင်ေရးရာ

အဆင့်အတန်း

အေပ7မတွက်ဆဘဲ မိဘ၏အခွင့်အေရး&ှင့်တာ၀န်များတန်းတူရိှြခင်း၊ မည်သည့်
ကိစYများတွင်မဆိုသားသမီးများ၏ အကျိးစီးပွားကို ပဓာနထားရှိြခင်း၊
(င)

သားသမီးအေရအတွက်&ှင့် သားဆက်ြခားကာလတိ,ု ကုိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
တာ၀န်ရှိရှိဆုံး ြဖတ်ရန် အခွင့်အေရးတန်းတူရိှြခင်း၊ ယင်းအခွင့်အေရးများကို
ကျင့်သုံး&ိုင်ေရးအတွက် သတင်းစကားများ၊ အသိပညာများ&ှင့် နည်းလမ်းများ
ရရှိ&ိုင်ခွင့်ရှိ ြခင်း၊

(စ)

သားသမီးအုပ်ထိန်း ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ ယုံမှတ်အပ်&ံှ ြခင်း၊ ေမွးစားခ
ြ င်း၊
သို,မဟုတ်

ယင်းသေဘာတရားတိ,ု ပါရှိေသာ

အလားတူကိစYရပ်များ&ှင့်

ပတ်သက်၍ အမျိးသားဥပေဒများတွင် အခွင့်အေရး&ှင့် တာ၀န်တန်းတူရှိ ြခင်း၊
မည်သည့်ကိစYများတွင်မဆို သားသမီးများ၏အကျိးစီးပွားကိုပဓာနထားရှိြခင်း၊
(ဆ) မျိး5ိုးနာမည်၊ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းမ&ှင့် အလုပ်အကိုင်ေရွးချယ်မအခွင့်
အေရးအပါအ၀င် ခင်ပွန်း&ှင့်ဇနီးအေနဖ
ြ င့် ကိုယ်ပုိင်အခွင့်အေရးများရှိြခင်း၊
(ဇ)

ပစYည်းဥစYာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မ၊ ရရှိမ၊ <ကီး /ကပ်ကွပ်ကဲမ၊ စီမံခန်,ခဲွမ၊ အကျိးခံစားမ
&ှင့် လbဲအပ်ေပးမတို,&ှင့်ပတ်သက်၍ အခမဲ့ ြဖစ်ေစ၊ တန်ဖုိးသင့် အဖိုးစားနား ြဖင့်
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ြဖစ်ေစ၊ အိမ်ေထာင်ဖက်&ှစ်ဦးစလုံးအေနဖ
ြ င့် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိြခင်း တို,
အတွက် အာမခံချက်ရိှေစရမည်။
၂။

ကေလးသူငယ်တစ်ဦးအားထိမ်း ြမားရန်

ေက
/ ာင်းလမ်း ြခင်း&ှင့်

ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းသည်

ဥပေဒေက
/ ာင်းအရ ထိခိုက်နစ်နာမမရှိေစရ။ ထိမ်း ြမား&ိုင်ရန် အနိမ့်ဆုံးအသက် ကန်,သတ်
ရန်&ှင့် ထိမ်း ြမားခ
ြ င်းကို တရား၀င်မှတ်ပံုတင်ဌာနတစ်ခုတွင် မလွဲမေသွမှတ်ပံုတင်ေစရန် ဥပေဒ
ြပဌာန်း ြခင်းအပါအ၀င် လိုအပ်ေသာေဆာင်ရွက်ချက်အားလုံးကိုြပလုပ်ရမည်။
အပိုင်း-၅
အပိုဒ်-၁၇
၁။

လက်ရှိစာချပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ တိုးတက်မရရှိေစရန်ရည်ရွယ်၍ “အမျိး

သမီးများအားခွဲြခားမပေပျာက်ေရးေကာ်မတီ”

(ဤမှေရှ;တွင်

ေကာ်မတီဟုရည်abန်းမည်)

တစ်ရပ်ကိုဖွဲ;စည်းရမည်။ ယင်းေကာ်မတီတွင် အကျင့်သိက3ာြမင့်မားပ
6 ီးဤစာချပ်&ှင့် ပတ်သက်
ေသာကိစYရပ်တွင် အရည်အချင်း ြပည့်၀ေသာ ကfမ်းကျင်သူများဖ
ြ င့် ဤစာချပ်အတည် ြဖစ်
သည့် အချိန်တွင် (၁၈)ဦးဖ
ြ င့် လည်းေကာင်း၊ ဤစာချပ်ကုိအ6ပီးသတ်အတည် ြပသည့်
သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချပ်ဆိုသည့် စာချပ်၀င်&ိုင်ငံ ၃၅ &ိုင်ငံရိှချိန်တွင် (၂၃)ဦး ြဖင့်
လည်းေကာင်း ပါ၀င်ဖွဲ;စည်းရမည်။ ကfမ်းကျင်သူများကို စာချပ်၀င်&ိုင်ငံများ၏ &ိုင်ငံသားများ
အနက်မှ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ=ာက်ရန်ြဖစ် 6ပီးယင်းတိ,ု သည် သာတူညီမ9ရှိသည့် ပထ၀ီအေန
အထားအရ အချိးအစား၊ ကိုယ်စားပ
ြ ရာကွဲ ြပား ြခားနားသည့် ယဥ်ေကျးမ&ှင့် ပင်မဥပေဒ
စနစ်များကို အေထာက်အထားပ
ြ ကာမိမိကုိယ်ပုိင် စွမ်းရည်အေလျာက် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်
ရမည်။
၂။

ေကာ်မတီဝင်များကို စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံများက တင်သွင်းသည့် အမည်စာရင်းမှ လ9ိ,ဝှက်မဲ

ြဖင့် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ရမည်။ စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံတစ်ခုစီသည် မိမိ၏ &ိုင်ငံသားတစ်ဦးကို
အမည်တင်သွင်း&ိုင်သည်။
၃။

ကနဦးေရွးေကာက်တင်ေ ြမာက် ြခင်းကို ဤစာချပ်အတည် ြဖစ်သည့်ေန,မှ ၆လအတွင်း

ကျင်းပရမည်။ ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်သည် ေရွးေကာက်ပဲွတစ်ရပ် ကျင်းပ
ချိန်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၃ လ <ကိတင်၍စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံသားများအားယင်းတိ,ု ၏အမည်စာရင်း
တင်သွင်းမကို၂လအတွင်းေပးအပ်ရန်ဖိတ်ေခ7စာေပးပိ,ု ရမည်။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်
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သည်

အမည်တင်သွင်းခံရသူအားလုံး၏

စာရင်းကိုတင်သွင်းသည့်&ုိင်ငံကုိ

ေဖာ်ြပလျက်

အက3ရာအစဥ်အလိုက်ြပစုကာ စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံများထံ တင်ြပရမည်။
၄။

ေကာ်မတီဝင်ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ=ာက် ြခင်းကို ကုလသမဂဌာနချပ်တွင် အေထွေထွ

အတွင်းေရးမှKးချပ်က ေခ7ယူကျင်းပေသာ စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံများ၏ အစည်းအေဝးတွင် ြပလုပ်
ရမည်။ ထိုအစည်းအေဝး၌ စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံ သုံးပုံ&ှစ်ပံု တက်ေရာက်လ9င် အစည်းအေဝး အထ
ေမ
ြ ာက်6ပီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများအနက် တက်ေရာက်မဲေပးေသာ စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံ
များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အများဆုံးမဲရရှိသူ&ှင့် မဲအသာရရှိသူများသည် ေရွးေကာက်တင်
ေမ
ြ =ာက်ခံရသူများဖ
ြ စ်သည်။
၅။

ေကာ်မတီဝင်များကို

၄

&ှစ်သက်တမ်းအတွက်

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမာ= က်ရမည်။

သို,ရာတွင် ပထမေရွးေကာက်ပွဲမှ ေရွးချယ်ခံရသည့် ေကာ်မတီဝင် ၉ ဦး၏သက်တမ်းမှာ ၂ &ှစ်
အကုန်တွင်6ပီးဆုံးရမည်။ ပထမေရွးေကာက်ပဲွ အပ
6 ီးတွင်ပင် ယင်းေကာ်မတီဝင် ၆ ဦးအမည်ကို
ေကာ်မတီဥကi ဌက မဲြဖင့်ေရွးချယ်ရမည်။
၆။

စာချပ်ကို အပ
6 ီးသတ်အတည်ြပေသာ သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါဝင်ချပ်ဆုိေသာ အဖွဲ;ဝင်

၃၅ &ိုင်ငံ ြပည့်သည့်အခါ ေနာက်ထပ်ေကာ်မတီဝင် ၅ ဦးကို ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ်၂ ၊ ၃ &ှင့် ၄
တို,အရ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ=ာက်ရမည်။ ယင်းေကာ်မတီဝင်များအနက်မှ ၂ ဦး၏သက်တမ်း
သည် ၂ &ှစ် အကုန်တွင် 6ပီးဆုံးရမည်။ ထိုေကာ်မတီဝင် ၂ ဦး ၏ အမည်ကုိ ေကာ်မတီဥကi ှဌက
မဲြဖင့်ေရွးချယ်ရမည်။
၇။

အခါအားေလျာ်စွာ

လစ်လပ်သာွ းေသာ

ေနရာများတွင်

ြဖည့်စွက်ရန်အတွက်

ေကာ်မတီဝင်အ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ရပ်စဲသွားေသာ ကfမ်းကျင်သူ၏ စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံသည်
မိမိ၏&ိုင်ငံသားများမှ အခ
ြ ားကfမ်းကျင်သူတစ်ဦးကို ေကာ်မတီ၏ အတည် ြပချက်ြဖင့် ခန်,အပ်
ရမည်။
၈။

အေထွေထွညီလာခံ၏အတည်ြပချက်ြဖင့်

ေကာ်မတီဝင်များသည်

ကုလသမဂ၏

အရင်းအမ
ြ စ်များထံမှ ေထာက်ပံ့ေ /ကးများကို ညီလာခံက သတ်မှတ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ
အရ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်ရှိမအရ အေရးပါမအေလျာက် ရရှိရမည်။
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၉။

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်သည်

လက်ရိှစာချပ်ပါ

ေကာ်မတီ၏

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်&ုိင်ရန် လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ&ှင့်
အေထာက်အကူများကို စီမံထားရှိေပးရမည်။
အပိုဒ်-၁၈
၁။

စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် လက်ရိှစာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များအကျိးသက်ေရာက်မရှိေစ

ရန် ဥပေဒပ
ြ ဌာန်းေရး၊ တရားစီရင်ေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး သို,မဟုတ် အခ
ြ ားလုပ်ေဆာင်ချက်များ&ှင့်
ပတ်သက်၍ မိမိတို,၏ေဆာင်ရွက်မ&ှင့်တိုးတက်မတ,ုိ ၏အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို(က) သက်ဆိုင်ရာ&ိုင်ငံက စာချပ်အတည်ြဖစ် 6ပီး တစ်&ှစ်အတွင်းတွင်&ှင့်
(ခ)

ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင်

အနည်းဆုံးေလး&ှစ်တုိင်းတွင်ြဖစ်ေစ၊

ေတာင်းခံေသာအခါတွင် ြဖစ်ေစ၊

ေကာ်မတီက

ေကာ်မတီက

ေလ့လာသုံးသပ်&ိုင်ရန်

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ တင်သွင်းရန်တာဝန်ယူသည်။
၂။

အစီရင်ခံစာများတွင် လက်ရိှစာချပ်ပါ တာဝန်ဝတJ ရားများကို

အတိုင်းအတာကိုသက်ေရာက်ေစသည့်

အချက်အလက်များ၊

ြဖည့်ဆည်း&ိုင်မ

အခက်အခဲများကို

abန်ြပ

&ိုင်သည်။
အပိုဒ်-၁၉
၁။

ေကာ်မတီသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လက်ခံအတည် ြပ

ရမည်။
၂။

ေကာ်မတီသည် မိမိ၏5ုံးအရာရှိများကို ၂ &ှစ်သက်တမ်းအတွက် ေရွးချယ်ရမည်။
အပိုဒ်-၂၀

၁။
အေပ7

ေကာ်မတီသည် ဤစာချပ်၏ အပိုဒ် ၁၈ &ှင့်အညီ တင်သွင်းေသာ အစီရင်ခံစာများ
သုံးသပ်ေလ့လာ&ိုင်ရန်အလိ,ု ငှာ

ပုံမှန်အားဖ
ြ င့်&ှစ်စဥ်ရက်သတJ ပတ်(၂)ပတ်ထက်

မက
/ ာေသာကာလအတွက် အစည်းအေဝးကျင်းပရမည်။
၂။

ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများကို

ပုံမှန်အားဖ
ြ င့်

ကုလသမဂဌာနချပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊

ေကာ်မတီကသတ်မှတ်ထားေသာ အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတွင် ြဖစ်ေစ ကျင်းပမည်။
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အပိုဒ်-၂၁
၁။

ေကာ်မတီသည် စီးပွားေရး&ှင့် လူမေရးေကာင်စီမှ တစ်ဆင့် အေထွေထွညီလာခံသို,

မိမိ၏ေဆာင်ရွက်မများကို &ှစ်စဥ် အစီရင်ခံရမည်။ ထိုသိ,ု အစီရင်ခံရာ၌ စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများ
ထံမှရရှိေသာ

အစီရင်ခံစာများ၊

သတင်းအချက်အလက်များအေပ7

ေလ့လာစစ်ေဆး၍

အက
< ံြပချက်များ၊ေယဘုယျေထာက်ခံချက်များေဖာ်ြပ&ုိင်သည်။ စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံများ၏သေဘာ
ထားများရှိလ9င် အဆိုပါအက
< ံ ြပချက်များ၊ ေယဘူယျေထာက်ခံချက်များကို ေကာ်မတီ၏
အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းရမည်။
၂။

အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်သည် ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို “အမျိးသမီးများ၏

အေခ
ြ အေနဆိုင်ရာေကာ်မရှင်” ထံသ,ုိ သိရှိ&ုိင်ရန် လbဲအပ်တင်ပိ,ု ရမည်။
အပိုဒ်-၂၂
၁။

အထူးေအဂျင်စီအဖွဲ;များသည်

မိမိတ,ုိ ၏

လုပ်ငန်းေဆာင်တာ

နယ်ပယ်အတွင်း

ကျေရာက်ေသာ ဤစာချပ်ပါပ
ြ ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ကိုယ်စား
ြပ&ိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။

ေကာ်မတီသည်

အထူးေအဂျင်စီအဖွ;ဲ များကို

ယင်းတိ,ု ၏လုပ်ငန်း

ေဆာင်တာ နယ်ပယ်အတွင်းကျေရာက်ေသာ ဤစာချပ်ပါ ြပဌာန်းချက်များကိုအေကာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်း&ှင့် စပ်လျဥ်း၍ အစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ7&ိုင်သည်။
အပိုင်း-၆
အပိုဒ်-၂၃
ဤစာချပ်ပါ မည်သည့်ြပဌာန်းချက်မှ(က) စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံတစ်&ုိင်ငံ၏ ဥပေဒပ
ြ ဌာန်းချက်တွင်ြဖစ်ေစ၊
(ခ)

ထို&ိုင်ငံအေပ7 အာဏာသက်ေရာက်ေသာ ကွန်ဗင်းရှင်းစာချပ်၊

သေဘာတူ

ညီချက် တစ်ခုခုတွင် ြဖစ်ေစ၊ ပါရှိေသာအမျိးသား&ှင့်အမျိးသမီးတန်းတူရည်တူ
ြဖစ်ထွန်း&ိုင်မအတွက် ပိုမိုသာလွန်သည့် ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ မထိခိုက်
ေစရ။
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အပိုဒ်-၂၄
စာချပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် လက်ရှိစာချပ်က အသိအမှတ်ြပထားေသာ အခွင့်အေရး
များကို အပ
ြ ည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်&ုိင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် လိုအပ်သမ9ေသာ အမျိးသား
ေရးအဆင့် ေဆာင်ရွက်ဖွယ်ရာ အားလုံးကို လက်ခံအတည် ြပရန် တာဝန်ယူသည်။
အပိုဒ်-၂၅
၁။

လက်ရှိစာချပ်ကိုမည်သည့်&ုိင်ငံကမဆို လက်မှတ်ေရးထိုး&ိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။

၂။

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်အား လက်ရိှစာချပ်၏ စာချပ်ထိန်းသိမ်း

ရသူအ ြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။
၃။

လက်ရှိစာချပ်ကို အပ
6 ီးသတ်အတည် ြပ&ိုင်ခွင့်ရိှသည်။ အပ
6 ီးသတ်အတည်ြပသည့်

စာရွက်စာတမ်းများကို ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ ေပးအပ်ထားရမည်။
၄။

လက်ရှိစာချပ်ကို &ိုင်ငံအားလုံးက ေနာက်မှပါဝင်ချပ်ဆုိ&ုိင်ရန်

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ

ခွင့် ြပထားရမည်။

ေနာက်မှပါဝင်ချပ်ဆိုေ /ကာင်း

အေက
/ ာင်း

/ကားစာ တင်သွင်း ြခင်း ြဖင့် ေနာက်မှပါဝင်ချပ်ဆိုမ အကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။
အပိုဒ်-၂၆
၁။

လက်ရှိစာချပ်ကို ြပင်ဆင်ရန် ေမတJ ာရပ်ခံချက်ကုိ မည်သည့်စာချပ်ဝင်&ုိင်ငံကမဆို

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ လိပ်မူလျက် အေက
/ ာင်း /ကားစာ ေပးပိ,ု ြခင်း ြဖင့်
အချိန်မေရွး ြပလုပ်&ိုင်သည်။
၂။

ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခံသည် အဆိုပါေမတJ ာရပ်ခံချက်&ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်

ရွက်ရန် နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်ရှိလ9င် ယင်းနည်းလမ်းများအတိုင်း ြပလုပ်ရန် ဆုံး ြဖတ်ချက်
ချမှတ်ရမည်။
အပိုဒ်-၂၇
၁။

ဤစာချပ်သည် &ိုင်ငံေပါင်း (၂၀) က အတည် ြပသည့် သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါဝင်ချပ်

ဆိုသည့်စာတမ်းကို

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ

ေပးအပ်6ပီးသည့်ေန,မှ

ရက်ေပါင်း ၃၀ ြပည့်သည်ေန,တွင် အတည်ြဖစ်ရမည်။
၂။

ဤစာချပ်&ှင့် စပ်လျဥ်း၍ &ိုင်ငံေပါင်း၂၀ က အပ
6 ီးသတ်အတည်ြပသည့် သို,မဟုတ်

ေနာက်မှ ပါ၀င်ချပ်ဆို 6ပီးေနာက်မှ &ိုင်ငံတစ်&ုိင်ငံသည် အဆိုပါစာချပ်အား အပ
6 ီးသတ်
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ပါ၀င်ချပ်ဆိုလ9င်

သို,မဟုတ်

ေနာက်မှပါ၀င်ချပ်ဆုိ ြခင်း ြပလ9င်

ထို&ုိင်ငံ&ှင့်စပ်လျဥ်း၍

ယင်းစာချပ်ကို အပ
6 ီးသတ်အတည် ြပခ
ြ င်း သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချပ်ဆုိြခင်းတိ,ု လုပ်ေဆာင်
6ပီးရက်ေပါင်း (၃၀) ြပည့်သည့်ေန,တွင် အတည် ြဖစ်ရမည်။
အပိုဒ်-၂၈
၁။

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်သည် &ိုင်ငံများက ယင်းတိ,ု ၏ အပ
6 ီးသတ်

အတည် ြပခ
ြ င်း သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချပ်ဆုိြခင်း ြပသည့်အချိန်၌ jခင်းချက်ြပသည့်
အချက်ကို လက်ခံရမည် ြဖစ်6ပီး ယင်းအေက
/ ာင်းကို &ိုင်ငံအားလုံးသိ,ု ြဖန်,ေ၀ေစရမည်။
၂။

လက်ရှိစာချပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်&ှင့် ဆီေလျာ်မမရှိေသာ jခင်းချက်ြပမကို

ခွင့်မ ြပေစရ။
၃။

jခင်းချက်ြပမများကို

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ

လိပ်မူလျက်

အေက
/ ာင်း /ကားစာေပးပို, ြခင်း ြဖင့် အချိန်မေရွး ြပန်လည်5ုပ်သိမ်း&ိုင်သည်။ အတွင်းေရးမှKးချပ်
သည် ယင်းအေက
/ ာင်းကို စာချပ်၀င်&ိုင်ငံအားလုံးသိ,ု အေက
/ ာင်း /ကားရမည်။ ယင်းအေက
/ ာင်း
/ကားစာကို လက်ခံရရှိေသာ ေန,ရက်တွင် စတင် အကျိးသက်ေရာက်ေစရမည်။
အပိုဒ်-၂၉
၁။

လက်ရှိစာချပ်ကို

အဓိပWါယ်ဖွင့်ဆုိ ြခင်း

သို,မဟုတ်

အသုံး ြပခ
ြ င်း&ှင့်ပတ်သက်၍

စာချပ်၀င်&ိုင်ငံ&ှစ်ခု သို,မဟုတ် အများအက
/ ား ည=ိ&ိင်းေဖ
ြ ရှင်း၍ မရေအာင် အင
ြ င်းပွားမ
ြဖစ်ပွားလ9င် ယင်း&ိုင်ငံတစ်ခုခုက ေမတJ ာရပ်ခံပါက အ&ုညာတခုံ5ုံးသိ,ု တင်ြပရမည်။
အ&ုညာတခုံ5ုံးမှ ဆုံး ြဖတ်ေပးရန် ေမတJ ာရပ်ခံသည့်ေန,ရက်မှ (၆)လအတွင်း အင
ြ င်းပွား
&ိုင်ငံများသည်

အ&ုညာတခုံ5ုံးဖွဲ;စည်း ြခင်းတွင်

သေဘာတူညီချက်မရှိခ့ဲလ9င်

ယင်း&ိုင်ငံ

တစ်ခုခုသည် အင
ြ င်းပွားမကို အပ
ြ ည်ြပည်ဆုိင်ရာတရား5ုံးသိ,ု ယင်း၏စည်းမျဥ်းဥပေဒ&ှင့်
အညီ ေမတJ ာရပ်ခံတင်ြပ&ိုင်သည်။
၂။

စာချပ်၀င်&ိုင်ငံအသီးသီးသည်

ဤစာချပ်ကုိ

လက်မှတ်ေရးထိုး ြခင်း

သို,မဟုတ်

အပ
6 ီးသတ်အတည်ြပသည့် အချိန်တွင်ြဖစ်ေစ၊ ေနာက်မှ ပါ၀င်ချပ်ဆုိြခင်း ြပသည့် အချိန်တွင်
ြဖစ်ေစ၊ မိမိသည် ဤအပိုဒ်၏စာပိုဒ် ၁ ကို လိုက်နာမည်မဟုတ်ေ /ကာင်း ထုတ်ြပန်ေ /က ြငာ
&ိုင်သည်။ အခ
ြ ားစာချပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် ယင်းသိ,ု jခင်းချက်ြပေသာ &ိုင်ငံအေပ7တွင်
ထိုစာပိုဒ်&ှင့်ပတ်သက်၍ ချပ်ေ&ှာင် ြခင်းမရှိေစရ။
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၃။

ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ် ၂ &ှင့်အညီ jခင်းချက်ြပထားေသာ &ိုင်ငံတစ်&ုိင်ငံအေနဖ
ြ င့်

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံသ,ုိ

အေက
/ ာင်း /ကား၍

ထိုjခင်းချက်ြပမကို

အချိန်မေရွး ြပန်လည်5ုပ်သိမ်း&ိုင်သည်။
အပိုဒ်-၃၀
လက်ရှိစာချပ်ကို ယင်း၏ အာေရဗျစာချပ်မူ၊ တ5ုတ်စာချပ်မူ၊ အဂလိ
k ပ်စာချပ်မူ၊
ြပင်သစ်စာချပ်မူ၊ 5ုရှားစာချပ်မူ၊ စပိန်စာချပ်မူများ&ှင့် ထပ်တူထပ်မ9 တရား၀င်၍ မှန်ကန်
သည်ချည်း ြဖစ်သည့်အေလျာက် ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချပ်ထံ ေပးအပ်ရမည်။
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