
    

    

    

    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

အမျိ�းသမီးများအားအမျိ�းသမီးများအားအမျိ�းသမီးများအားအမျိ�းသမီးများအား    

နည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာနည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာနည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာနည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာ    

ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း    
 



မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                        အေက� ာင်းအရာအေက� ာင်းအရာအေက� ာင်းအရာအေက� ာင်းအရာ                    စာမျက်�ာှစာမျက်�ာှစာမျက်�ာှစာမျက်�ာှ    

၁။ နိဒါန်း ၁  - ၃  

 အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း    ((((၁၁၁၁))))    

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 

 အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း    ((((၂၂၂၂))))    

၈။ အပိုဒ်(၇) ၇ 

၉။ အပိုဒ်(၈) ၇ 

၁၀။ အပိုဒ် (၉) ၇-၈ 

 အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း    ((((၃၃၃၃))))    

၁၁။ အပိုဒ် (၁၀) ၈-၉ 

၁၂။ အပိုဒ် (၁၁) ၉ - ၁၁ 

၁၃။ အပိုဒ် (၁၂) ၁၁ 

၁၄။ အပိုဒ် (၁၃) ၁၁-၁၂  

၁၅။ အပိုဒ် (၁၄)  ၁၂-၁၃  

 အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း    ((((၄၄၄၄))))    

၁၆။ အပိုဒ် (၁၅) ၁၃ 

၁၇။ အပိုဒ် (၁၆) ၁၄-၁၅ 

 အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း    ((((၅၅၅၅))))    

၁၈။ အပိုဒ် (၁၇) ၁၅-၁၇ 

၁၉။ အပိုဒ် (၁၈) ၁၇ 



စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                        အေက� ာင်းအရာအေက� ာင်းအရာအေက� ာင်းအရာအေက� ာင်းအရာ                    စာမျက်�ာှစာမျက်�ာှစာမျက်�ာှစာမျက်�ာှ    

၂၀။ အပိုဒ် (၁၉) ၁၇ 

၂၁။ အပိုဒ် (၂၀) ၁၇ 

၂၂။ အပိုဒ် (၂၁) ၁၈ 

၂၃။ အပိုဒ် (၂၂) ၁၈ 

 အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း    ((((၆၆၆၆))))    

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 

     

   

  

    

    

    

    

    
 



အမျိ�းသမီးများအားအမျိ�းသမီးများအားအမျိ�းသမီးများအားအမျိ�းသမီးများအား    နည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာနည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာနည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာနည်းမျိ�းစံုဖြ င့်ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆုိင်ရာ    

ကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်းကုလသမဂ ကွန်ဗင်းရှင်း    

နိဒါန်းနိဒါန်းနိဒါန်းနိဒါန်း    

စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည်- 

 ကုလသမဂ ပဋိညာဥ်စာတမ်းသည် အေခြ ခံလ,ူအခွင့်အေရးများ၌ ယုံက/ ည်မ�၊ လူပုဂ ိ�လ် 

၏ ဂုဏ်သိက3ာ&ှင့် တန်ဖိုး၌ ယုံက/ ည်မ�၊ အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�းသမီးများတန်းတူအခွင့်အေရး 

ရိှမ�၌ ယုံက/ ည်မ�တို,ကို ထပ်ဆင့်အတည်ပြ �ေက/ ာင်း ဂ5ုပြ �မိေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊  

 လ,ူအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာကုလသမဂ ေက/ ညာစာတမ်းသည် ခွဲခြ ားမ�ခွင့်မပြ �ေရးမူကို 

အတည်ပြ �ေက/ ာင်း&ှင့် လူပုဂ ိ�လ်များသည် လွတ်လပ်စွာ ေမွးဖာွးလာခြ င်းဖြ စ်ပ6 ီး ဂုဏ်သိက3ာ 

&ှင့်အခွင်် ့အေရးများ၌ တန်းတူရိှက/ ေက/ ာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ လိင်အေပ7အေခြ ခံ၍ ခွဲခြ ားမ� 

အပါအဝင် မည်သည့်ခွဲခြ ားမ�မ9မရှိေစဘဲ ေရှ;တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း လူတုိင်းသည် အခွင့်အေရး 

များ&ှင့် လွတ်လပ်မ�များကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရိှေက/ ာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ ေက/ ညာထားချက်အား 

ဂ5ုပြ �မိေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊  

 လ,ူအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာစာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် စီးပာွးေရး၊ 

လူမ�ေရး၊ ယဥ်ေကျးမ�၊  ပြ ည်သ,ူေရးရာ&ှင့်&ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးများကို အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�း 

သမီးများ တန်းတူခံစားခွင့်ရိှေစေရးအတွက် တာဝန်ရိှ က/ ေက/ ာင်း ဂ5ုပြ �မိေသာေက/ ာင့် 

တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 ကုလသမဂ &ှင့် အထူးေအဂျင်စီများ၏  က< ီးက/ ပ်ပံ့ပိုးမ�ဖြ င့် အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�းသမီး 

များတန်းတူအခွင့်အေရးရိှေစေရးကို  မြ =င့်တင်သည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်များ 

အပ6 ီးသတ်ေရးအတွက် ထည့်သွင်းဆင်ခြ င်စဥ်းစားမိေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊  

 အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�းသမီးများ တန်းတူအခွင့်အေရးရိှေစေရးကို  မြ =င့်တင်သည့် 

ကုလသမဂ &ှင့်အထူးေအဂျင်စီများက လက်ခံအတည်ပြ �ထားေသာဆုံးဖြ တ်ချက်များ၊ ေက/ ညာ 

ချက်များ&ှင့် ေထာက်ခံချက်များကိုလည်း ဂ5ုပြ �မိေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 သို,ရာတွင် ဤကဲ့သို, အမျိ�းမျိ�းေသာစာချ�ပ်များရိှလင့်ကစား အမျိ�းသမီးများအား 

ခွဲခြ ားမ�သည် ကျယ်ပြ န်,စွာ ဆက်လက်တည်ရိှေနခြ င်းကို စိုးရိမ်ေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊ 
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D/CEDAW(30) 

 အမျိ�းသမီးများအားခွဲခြ ားမ�သည် အခွင့်အေရးများတန်းတူရှိေရး&ှင့် လ,ူဂုဏ်သိက3ာ 

ေလးစားေရးမူများကို  ချိ�းေဖာက်ခြ င်းဖြ စ်ပ6 ီး &ိုင်ငံေရး၊ လူမ�ေရး၊ စီးပာွးေရး&ှင့် ယဥ်ေကျးမ� 

ဘဝနယ်ပယ်တုိ,၌ အမျိ�းသားများ&ှင့် တန်းတူရည်တူ အမျိ�းသမီးများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကုိ 

အဟန်,အတားဖြ စ်ေစလျက်ရိှေက/ ာင်း၊ လ,ူအဖွဲ;အစည်း&ှင့် မိသားစုက< ီးပာွးချမ်းသာမ� တုိးတက် 

 ခြ င်းကို တားဆီးလျက်ရှိေက/ ာင်း၊ &ိုင်ငံ့ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရန် အမျိ�းသမီးများ၏ အစွမ်းသတJ ိ&ှင့် 

ယင်းတုိ,၏ သနားက/ င်နာတတ်မ�များ အပြ ည့်အဝ ဖွံ;ဖ6 ိ�းတုိးတက်ေစမ�ကို ပိုမိုခက်ခဲေစလျက် 

ရိှေက/ ာင်း၊  ပြ န်လည်အမှတ်ရမိေသာေက/ ာင့်တစ်ေ က/ ာင်း၊               

 ဆင်းရဲ&ွမ်းပါးမ� အေခြ အေနများထဲတွင် အမျိ�းသမီးများသည် အစားအစာ၊ ကျန်းမာ 

ေရး၊ ပညာေရး၊ ေလ့ကျင့်သင်က/ ားေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ&ှင့် အခြ ားလိုအပ် 

ချက်များ၌ အနည်းဆုံး အခွင့်အလမ်းများသာ ရရှိေနခြ င်းကို စိုးရိမ်ေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊  

 သာတူညီမ9ခြ င်း&ှင့် တရားမ9တခြ င်းအေပ7အေခြ ပြ �သည့် အပြ ည်ပြ ည််ဆုိင်ရာစီးပာွး 

ေရးအေခြ အေနအသစ် တည်ေထာင်ခြ င်းသည် အမျိ�းသားများ&ှင့် အမျိ�းသမီးများအက/ ား 

တန်းတူညီတူရရိှေရးမြ =င့်တင်ခြ င်းကို ထူးခြ ားစွာ အေထာက်အကူဖြ စ်ေစမည်ဟု ယုံက/ ည်ေသာ 

ေက/ ာင့် တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 အသားအေရာင်ခွဲခြ ားခြ င်း၊ နည်းမျိ�းစုံေသာလူမျိ�းခွဲခြ ားေရးဝါဒ၊ လူမျိ�းခွဲခြ ားခြ င်း၊ 

ကိုလိုနီဝါဒ၊ လက်သစ်ကိုလိုနီဝါဒကျKးေကျာ်ဝင်ေရာက်ခြ င်း၊ &ိုင်ငံခြ ားမှ ဝင်ေရာက်သိမ်းပုိက် 

 ခြ င်း၊ စိုးမိုးခြ င်း&ှင့် &ိုင်ငံများ၏  ပြ ည်တွင်းေရးတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ခြ င်းတုိ, ပေပျာက်ေရးတုိ, 

သည် အမျိ�းသားများ&ှင့် အမျိ�းသမီးများ၏အခွင့်အေရးများကို အပြ ည့်အဝခံစားရရိှေရးတွင် 

လိုအပ်လျက်ရှိသည်ကို အေလးအနက်ဂ5ုပြ �မိေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာင6 ိမ်းချမ်းေရး&ှင့် လုံခ6 �ံေရးကို တုိးတက်ခိုင်မ6 ဲေအာင် ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း၊ &ိုင်ငံတကာတင်းမာမ�ေလျာ့ပါးေစခြ င်း၊ လူမ�ေရး&ှင့် စီးပာွးေရးစနစ်များ မတူညီေစကာမူ 

&ိုင်ငံများအက/ ား အကျိ�းတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ အေထွေထွ&ှင့် လုံးဝလက်နက်များဖျက် 

သိမ်းခြ င်း၊ အထူးအားဖြ င့် တိကျပ6 ီးထိေရာက်သည် ့ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာက< ီးက/ ပ်မ�ေအာက်တွင် 

&ျKးကလီးယားလက်နက်များဖျက်သိမ်းခြ င်း၊ &ိုင်ငံများအက/ ားတွင် တရားမ9တခြ င်း၊ သာတူညီမ9 

ရိှခြ င်း&ှင့်&ှစ်ဦး&ှစ်ဖက် အကျိ�းစီးပာွးရှိေရးဆုိင်ရာမူများကို အတည်ပြ �ခြ င်း၊ ကိုလိုနီစနစ်အရ 

စိုးမိုးခြ င်း&ှင့်ပြ ည်ပသိမ်းပိုက်မ�ေအာက်ရိှပြ ည်သူလူထု၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်&ှင့်လွတ်လပ်မ� 
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D/CEDAW(30) 

&ှင့် &ိုင်ငံ၏အချ�ပ်အခြ ာအာဏာ&ှင့် ပိုင်နက်နယ်ေမြ တည်တ့ံမ�တို,ကို ေလးစားမ�ရိှေစေရးတိ,ု 

သည် အကျိ�းရလဒ်အားဖြ င့် လူေနမ�ဖွံ;ဖ6 ိ�းတုိးတက်မ�ကို  မြ =င့်တင်ေစပ6 ီး အမျိ�းသား&ှင့် 

အမျိ�းသမီးတိ,ုအက/ ား တန်းတူညီမ9မ�ကို အပြ ည့်အဝရရှိေစမည်ဖြ စ်ေက/ ာင်းကို အခိုင်အမာ 

အတည်ပြ �ေသာေက/ ာင့်တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 &ိုင်ငံတစ်&ိုင်ငံ၏ ပ6 ီးပြ ည့်စုံသည့် ဖွံ;ဖ6 ိ�းတုိးတက်မ�၊ ကမMာ့အကျိ�း&ှင့်  င6 ိမ်းချမ်းေစသည့် 

အေက/ ာင်းတရားတို,တွင် ကNအသီးသီး၌ အမျိ�းသားများ&ှင့် တန်းတူရိှေစေသာ အမျိ�းသမီး 

များ၏ အမြ င့်မားဆံုးေသာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ�ရိှရန် လိုအပ်ေက/ ာင်းကို ယုံ က/ ည်ေသာေက/ ာင့် 

တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 ယခုအချိန်အထိ အပြ ည့်အဝအသိအမှတ်ပြ �မခံရေသးသည့် မိသားစုအကျိ�းအတွက် 

လည်းေကာင်း၊ လူမ�အဖွဲ;အစည်းတုိးတက်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အမျိ�းသမီးများ၏ 

 က< ီးမားေသာစွမ်းေဆာင်မ�၊ မိခင်၏လူမ�အေရးပါမ�&ှင့် မိသားစု&ှင့် ကေလးသူငယ်များအား 

 ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးတွင် မိဘ&ှစ်ပါး၏ အခန်းကNတို,ကို ေကာင်းစွာသတိပြ �မိေသာေက/ ာင့် 

လည်းေကာင်း၊ သားသမီးေမွးဖာွးရာတွင် အမျိ�းသမီးများအခန်းကNသည် ခွဲခြ ားမ�၏ အေခြ ခံ 

မဖြ စ်သင့်ဘဲ ကေလးသူငယ်အား  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးအတွက် လူမ�အဖွဲ;အစည်းတစ်ခုလုံးတွင် 

အမျိ�းသား&ှင့်အမျိ�းသမီးအက/ ားတာဝန်ခွဲယူရန်လိုအပ်မ�ကို ေကာင်းစာွသတိပြ �မိေသာေက/ ာင့် 

တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 အမျိ�းသားများ၏ 5ိုးရာအစဥ်အလာေပြ ာင်းလဲခြ င်းနည်းတူ လူမ�အဖွဲ;အစည်း&ှင့် 

မိသားစုအတွင်းတွင် အမျိ�းသမီးများ၏ အခန်းကNေပြ ာင်းလဲလာခြ င်းတွင် အမျိ�းသား၊ 

အမျိ�းသမီးများအက/ ား တန်းတူညီမ9မ�အပြ ည့်အဝရိှရန်လိုအပ်သည်ကို ဂ5ုပြ �မိေသာေက/ ာင့် 

တစ်ေက/ ာင်း၊ 

 အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ ေက/ ညာချက်တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ 

အေခြ ခံမူများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်&ှင့် ယင်းရည်ရွယ်ချက်အလိ,ုငှာ 

အဆုိပါခွဲခြ ားမ�များပေပျာက်ေရးအတွက် နည်းမျိ�းစုံ&ှင့် ေပ7လွင်သည့်အချက်ကို ထုတ်ေဖာ်ပြ  

ရန်လိုအပ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များကို လက်ခံအတည်ပြ �ရန် ဆံုးဖြ တ်ေသာေက/ ာင့် 

တစ်ေက/ ာင်း၊ ထိုအေက/ ာင်းများေက/ ာင့်ေအာက်ပါအတိုင်းသေဘာတူညီက/ ပါသည်- 
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D/CEDAW(30) 

အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း----၁၁၁၁    

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၁၁၁    

ဤကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအလို,ငာှ “အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�” ဟူသည့် 

စကားရပ်သည် ယင်းတုိ,၏အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေန မည်သို,ပင်ရိှေစကာမူ၊ အမျိ�းသား&ှင့် 

အမျိ�းသမီး တန်းတူညီမ9ရိှမ�အေပ7အေခြ ခံ၍ လ,ူအခွင့်အေရးများ&ှင့် &ိုင်ငံေရး၊ စီးပာွးေရး၊ 

လူမ�ေရး၊ ယဥ်ေကျးမ�၊  ပြ ည်သ,ူေရးရာ သို,မဟုတ် အခြ ားနယ်ပယ်တုိ,တွင် အမျိ�းသမီးများအား 

အသိအမှတ်ပြ �ခြ င်း၊ အမျိ�းသမီးများခံစားခွင့် သို,မဟုတ် ကျင့်သုံးပိုင်ခွင် ့ရှိ ခြ င်းတုိ,ကို 

လိင်အေပ7အေခြ ခံ၍ ယိုယွင်းေစရန် သို,မဟုတ် ပျက်သုဥ်းေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့် 

မည်သည့်ခွဲခြ ားခြ င်း၊ တားဆီးပိတ်ပင်ခြ င်း သို,မဟုတ် ကန်,သတ်ခြ င်းကိုမဆုိ ဆုိလိုသည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၂၂၂    

 စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိ�းသမီးများအား နည်းမျိ�းစုံဖြ င့် ခွဲခြ ားမ�များကို 5�ံ;ချပ6 ီး 

အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးမူဝါဒတစ်ရပ်ကို  က/ န်,က/ ာခြ င်းမရိှေစဘဲ သင့်မြ တ် 

သည့် နည်းလမ်းများဖြ င့် အားထုတ်လုပ်ေဆာင်ရန် သေဘာတူက/ လျက် ဤရည်ရွယ်ချက် 

အလို,ငှာ- 

(က) အမျိ�းသားများ&ှင့် အမျိ�းသမီး တန်းတူညီမ9မ�ရှိေရး၊ အေခြ ခံမူကို ယင်းတုိ,၏ 

&ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ;စည်းပုံ အေခြ ခံဥပေဒများတွင် သို,မဟုတ် အကယ်၍  ပြ ဌာန်းခြ င်း 

မရိှေသးပါက အခြ ားသင့်ေလျာ်ေသာဥပေဒတွင်  ပြ ဌာန်းပ6 ီး ဤအေခြ ခံမူကို 

လက်ေတွ;တွင် အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးရန် ဥပေဒမှ တစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊ 

အခြ ားသင့်ေလျာ်ေသာနည်းလမ်းများဖြ င့်လည်းေကာင်း ထင်ရှားပြ သရန်၊  

(ခ ) သင့်ေလျာ်သည့် ဥပေဒများ  ပြ �စုပြ ဌာန်းခြ င်း&ှင့်သင့်ေလျာ်သည့် အေရးယူမ� 

 ပြ �ရန် အခွင့်အမိန်,အပါအဝင် အမျိ�းသမီးအေပ7ခွဲခြ ားမ�များအား တားမြ စ်ခြ င်း 

 ပြ �သည့် အခြ ားအေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များကို လက်ခံအတည်ပြ �ရန်၊ 

(ဂ ) အမျိ�းသားများ&ှင့် တန်းတူညီမ9မ�ရှိခြ င်းအေပ7 အေခြ ခံလျက် အမျိ�းသမီးများ၏ 

အခွင့်အေရးများကို ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးရန်&ှင့် အမျိ�းသမီးများအား 

ခွဲခြ ားသည့် မည်သည့် အပြ �အမူကိုမဆို အရည်အချင်းပြ ည့်မီသည့်  ပြ ည်တွင်း 
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D/CEDAW(30) 

ခုံ5ုံးများ&ှင့်အခြ ားပြ ည်သ,ူအဖွဲ;အစည်းများမှတစ်ဆင့်ဥပေဒ&ှင့်အညီ ထိေရာက် 

စာွ အကာအကွယ် ေပးေရးအတွက် အေခြ ခံတည်ေဆာက်ရန်၊ 

(ဃ) အမျိ�းသမီးများအားခွဲခြ ားသည့် မည်သည် ့အပြ �အမူ သို,မဟုတ် အမူအကျင့်တွင် 

မဆုိ ပါဝင်ပတ်သက်ခြ င်းမှ ေရှာင်က/ ဥ်ရန်&ှင့်  ပြ ည်သ,ူအာဏာပိုင်များ&ှင့် အဖွဲ; 

အစည်းများသည် ဤတာဝန်ဝတJ ရား&ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက်  အာမခံ 

ရန်၊  

(င ) ပုဂ ိ�လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ အဖွဲ;အစည်း သို,မဟုတ် လုပ်ငန်းကအမျိ�းသမီးများ 

အား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းများဖြ င့် ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ 

(စ) အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ဖြ စ်ေစသည့် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းဥပေဒ 

များ၊ ဓေလ့ထုံးစံများ&ှင့် အမူအကျင့်များကို ေပြ ာင်းလဲေရး သို,မဟုတ် ဖျက်သိမ်း 

ေရးအတွက် ဥပေဒပြ �ေရးအပါအဝင်သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းများဖြ င့် ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ 

(ဆ) အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ကိုဖြ စ်ေစသည့်  ပြ ည်တွင်းပြ စ်မ�ဆိုင်ရာ  ပြ ဌာန်း 

ချက်များကို 5ုတ်သိမ်းရန် တာဝန်ယူက/ သည်။  

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၃၃၃၃    

စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ဥပေဒပြ �ေရးအပါအဝင် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများဖြ င့် 

နယ်ပယ်အားလုံးတွင် အထူးသဖြ င့် &ိုင်ငံေရး၊ လူမ�ေရး၊ စီးပာွးေရး&ှင့် ယဥ်ေကျးမ� နယ်ပယ် 

များတွင် အမျိ�းသမီးများအပြ ည့်အဝ တုိးတက်ဖွံ; ဖ6 ိ�းေရး&ှင့် အကျိ�းရိှေစေရးအတွက် အာမခံ 

ရန်&ှင့် အမျိ�းသားများ&ှင့်တန်းတူရှိခြ င်းအေပ7 အေခြ ခံလျက် ယင်းတုိ,လ,ူအခွင့်အေရးများ&ှင့် 

အေခြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးခံစား&ိုင်ေရးအာမခံချက်ရိှေစရန် ရည်ရွယ်၍  ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၄၄၄၄    

၁။ အမျိ�းသား&ှင့်အမျိ�းသမီးအက/ ား အမှန်တကယ် တန်းတူညီမ9ရန်  က< ိ�တင် ရည်ရွယ်၍ 

ေဆာင်ရွက်သည့် စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများ၏ ယာယီအားဖြ င့် ပြ ဌာန်း၍ အထူးအေရးယူ ေဆာင်ရွက် 

ချက်များသည် ဤကွန်ဗင်းရှင်းတွင် အဓိပWါယ်ဖွင့်ဆုိသကဲ့သို, အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားသည် 
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D/CEDAW(30) 

ဟု မှတ်ယူခြ င်းမပြ �ရေသာ်လည်း မညီမ9ေသာ သို,မဟုတ် သီးခြ ားအဆင့်အတန်းများ 

ထိန်းသိမ်းမ�ကိုမူ အကျိ�းဆက်အဖြ စ် မည်သည့်နည်း&ှင့်မ9 ဆက်ခံခြ င်းမရှိေစရ၊ ဤအေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မ�များသည် အခွင့်အေရးတန်းတူညီမ9ေရး&ှင့် တန်းတူဆက်ဆံေရး ရည်ရွယ်ချက် 

များ ေအာင်မြ င်ပ6 ီးေမြ ာက်သည့်အခါ ဆက်လက်မတည်ရိှေစရ။ 

၂။ မိခင်ကို အကာအကွယ်ေပးရန် ရည်ရွယ်၍ ဤ််ကွန်ဗင်းရှင်းတွင် ပါဝင်သည့် အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မ�များအပါအဝင် အထူးအေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များချမှတ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကို 

ခွဲခြ ားခြ င်းဟု မှတ်ယူခြ င်းမရိှေစရ။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၅၅၅၅    

စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည်- 

(က) လိင်အေပ7အစွဲပြ �၍  သိမ်ငယ်အားငယ်ခြ င်း သို,မဟုတ်  က< ီးစိုးလိုခြ င်း 

သို,မဟုတ် ေယာကျ်ား မိန်းမ တသမတ်တည်းပုံစံ အခန်းကN အေတွးအေခ7 

အေပ7 အေခြ ပြ �သည့် ဘက်လိုက်မ�များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများ&ှင့် အခြ ားအမူ 

အကျင့်များပေပျာက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် အမျိ�းသား အမျိ�းသမီးဆက်ဆံမ�၊ 

လူမ�ေရး&ှင့် ယဥ်ေကျးမ� ပုံသNာန်များကို ေပြ ာင်းလဲရန်၊ 

(ခ )  မိသားစုပညာေပးခြ င်းတွင်   လူမ�ေရးလုပ်ငန်းအဖြ စ်     မိခင်၏ေလျာ်ကန်ေသာ 

နားလည်မ�ရှိခြ င်း&ှင့် မိမိတုိ,၏ ကေလးသူငယ်များအား  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးတွင် 

အမျိ�းသား၊ အမျိ�းသမီးများတူမ9စာွ တာဝန်ရှိေက/ ာင်းကို အသိအမှတ်ပြ �ခြ င်းတုိ, 

ပါဝင်ပ6 ီး ကေလးသူငယ်၏အကျိ�းသည် ကိစYတိုင်းတွင် ဦးစာွပထမ စဥ်းစားရန် 

 ဖြ စ်သည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ေက/ ာင်း အာမခံရန်သင့်ေလျာ်သည့် 

ေဆာင်ရွက်မ�များကို  ပြ �လုပ်ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၆၆၆၆    

 စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ဥပေဒပြ �ေရးအပါအဝင် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများဖြ င့် 

အမျိ�းသမီးများအား နည်းမျိ�းစုံဖြ င့် ေရာင်းဝယ်ခြ င်း&ှင့် အမျိ�းသမီးများအား  ပြ ည် ့တန်ဆာ 

လုပ်ငန်းဖြ င့် ေခါင်းပုံဖြ တ်ခြ င်းတုိ,ကို&ှိပ်ကွပ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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D/CEDAW(30) 

အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း----၂၂၂၂    

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၇၇၇၇    

စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် &ိုင်ငံတွင်းတွင် &ိုင်ငံေရး&ှင့်  ပြ ည်သ,ူဘဝနယ်ပယ်တွင် အမျိ�း 

သမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းမျိ�းစုံဖြ င့် အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အထူးသဖြ င့် အမျိ�းသားများ&ှင့်တန်းတူညီမ9စွာ အမျိ�းသမီးများအေနဖြ င့်- 

(က) ေရွးေကာက်ပွဲများ&ှင့်  ပြ ည်သ,ူဆ&\ခံယူပွဲများတွင် ဆ&\မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိေရး&ှင့်                 

 အများ ပြ ည်သူေရွးေကာက်တင်ေမြ =ာက်သည့်အဖွဲ;အစည်းများတွင်ေရွးေကာက် 

 တင်ေမြ =ာက်ခံပိုင်ခွင့်ရရှိေရး၊ 

(ခ) အစိုးရမူဝါဒများ ချမှတ်ခြ င်း&ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်းတွင်ပါဝင်ေရး၊ အစိုးရဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေရး&ှင့် အစိုးရဌာန 

အဆင့်တုိင်းတွင်    ပြ ည်သ,ူလုပ်ငန်းတာဝန်အားလုံး ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဂ)   အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ;အစည်းများ&ှင့် &ိုင်ငံအတွင်းပြ ည်သူလူထု&ှင့် &ိုင်ငံ 

ေရး&ှင့်ပတ်သက်သည့် အသင်းအဖွဲ;များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေရးစသည့်      

အခွင့်အေရးများအတွက် အာမခံချက်ရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၈၈၈၈    

စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိ�းသမီးများအား အမျိ�းသားများ&ှင့် တန်းတူညီမ9 ရိှေစပ6 ီး 

လိင်ခွဲခြ ား ခြ င်းမရှိေစဘဲ &ိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ယင်းတုိ,၏အစိုးရများကို ကိုယ်စားပြ �သည့် 

အခွင့်အေရးများ&ှင့်အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ;အစည်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်&ိုင်ေရးအတွက် 

အခွင့်အေရးများရရိှေစရန် အာမခံချက်ရိှေစေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည် ့ နည်းလမ်းများဖြ င့် 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

အပုိအပုိအပုိအပုိဒ်ဒဒ််ဒ်----၉၉၉၉    

၁။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိ�းသားများနည်းတူအမျိ�းသမီးများအား ယင်းတုိ,၏လူမျိ�း 

အဆင့်အတန်းရရှိေရးအတွက် ေပြ ာင်းလဲရန် သို,မဟုတ် ဆက်လက်ထားရိှရန် တန်းတူအခွင့် 

အေရးများကို ေပးအပ်ခွင့်ပြ �ရမည်။ ယင်းတ့ိုသည် အထူးသဖြ င့် &ိုင်ငံခြ ားသားတစ်ဦးအား 

ထိမ်းမြ ားခြ င်း သို,မဟုတ် ထိမ်း မြ ားစဥ်ကာလအတွင်းခင်ပွန်းဖြ စ်သူက ယင်း၏လူမျိ�း  

ေပြ ာင်းလဲခြ င်းတုိ,ေက/ ာင့်ဇနီးဖြ စ်သူ၏လူမျိ�းအလိုအေလျာက် ေပြ ာင်းလဲသွားရခြ င်း၊ ဇနီးဖြ စ်သူ 
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D/CEDAW(30) 

&ိုင်ငံမဲ့ဖြ စ်သွားရခြ င်း သို,မဟုတ်ခင်ပွန်းဖြ စ်သူ၏ လူမျိ�းကိုလိုက်၍ အတင်းအက/ ပ်ေပြ ာင်းလဲ 

ေစခြ င်းမရိှေစရန် အာမခံချက်ပြ �ရမည်။ 

၂။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အမျိ�းသမီးများအား အမျိ�းသားများကဲ့သို, ယင်းတုိ,ရင်ေသွး 

၏ &ိုင်ငံသားဖြ စ်မ�&ှင့် စပ်လျဥ်း၍ တန်းတူအခွင့်အေရးေပးရမည်။ 

အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း----၃၃၃၃    

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၀၁၀၁၀၁၀    

 စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ပညာေရးနယ်ပယ်တွင် အမျိ�းသားများ&ှင့် တန်းတူအခွင့် 

အေရးရှိေစရန်အလို,ငှာ အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေစေရးအတွက်သင့်ေလျာ်သည် ့ 

နည်းလမ်းမျိ�းစုံဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အထူးသဖြ င့် အမျိ�းသား၊ အမျိ�းသမီးတန်းတူညီမ9ေရး 

အေပ7 အေခြ ခံ၍- 

(က) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ�&ှင့် အသက်ေမွးမ�ပညာနယ်ပယ်အတွက် လည်း 

ေကာင်း၊  ေကျးလက်ေဒသများတွင်လည်း  မ6 ိ�,ပြ ေဒသများတွင် ဖွဲ;စည်းတည် 

ေထာင်ထားရိှသည့် ပညာေရးဌာန အမျိ�းအစားအားလုံးတုိ,၌ ပညာသင်က/ ား 

ေရး&ှင့်  ဒီပလိုမာဘွဲ;များရရိှေရးအတွက် အာမခံချက်ရှိေစရမည်။ ဤတန်းတူ 

ညီမ9ရှိေရးသည် မူလတန်းက< ိ�များ၊အေခြ ခံအပညာ၊ နည်းပညာ၊ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းအတတ်အပညာ&ှင့်  အဆင့်မြ င့်နည်းပညာများနည်းတူ အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ� ပညာအမျိ�းအစား အားလုံးတို,တွင် အာမခံချက်ရှိေစရမည်။ 

(ခ) အလားတူ သင်5ိုးabန်းတမ်း၊ အလားတူ စာေမးပွဲများ၊ အလားတူအဆင့်အတွက် 

အလားတူ အရည်အချင်းအဆင့်ရိှသူ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ အလားတူ ေကျာင်းပရ 

ဝုဏ်များ၊ အလားတူ အရည်အေသွးရှိ ပစYည်းကိရိယာများ ရပိုင်ခွင့်ရိှေစရမည်။ 

(ဂ) အဆင့်တုိင်း&ှင့် ပုံစံတုိင်းတွင် မိန်းကေလး&ှင့် ေယာကျ်ားေလးအတူ 

စာသင်က/ ားမ�&ှင့် အခြ ားနည်းပညာသင်က/ ားခြ င်းကို အားေပးခြ င်း၊ ဤရည်ရွယ် 

ချက်သို,ေရာက်ရှိေစရန် ပံ့ပိုးသည့် ပညာေရးအမျိ�းအစားများ&ှင့် အထူးသ ဖြ င့် 

ေကျာင်းပညာသင်ခန်းစာ စာအုပ်များ၊ အပြ န်အလှန်ေလ့ကျင့်ခြ င်း&ှင့် သင်က/ ား 

ေရးနည်းစနစ်များ အစားထိုးခြ င်းဖြ င့် ပညာေရးတွင် အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�းသမီး 
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D/CEDAW(30) 

များ၏ အခန်းကNတစ်သမတ်တည်း ပုံစံဖြ င့်ေနခြ င်းကို ပေပျာက်ေရးအတွက် 

အာမခံချက်ရိှေစရမည်။ 

(ဃ) ပညာသင်ဆုများ&ှင့် ပညာသင်က/ ားေရး အခြ ားဆုများ ရရှိအကျိ�းခံစားခွင့်တွင် 

တူညီေသာ အခွင့်အလမ်းများရရိှေစရမည်။ 

(င ) အထူးသဖြ င့် အေစာဆံုးဖြ စ်&ိုင်ေသာ အချိန်ကာလတွင် အမျိ�းသား၊ အမျိ�းသမီး 

များအက/ ား တည်ရှိေနသည့် ပညာေရးကာွဟချက်များ ေလျာ့ပါးရန်ရည်ရွယ် 

သည့်အရွယ်ေရာက်သူဆိုင်ရာ&ှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာေပသင်က/ ား တတ်ေမြ ာက် 

ေရးအစီအစဥ်များ အပါအဝင် ပညာဆက်လက်သင်က/ ားေရး အစီအစဥ်များ 

တွင် သင်က/ ားခွင့်ရရန် အခွင့်အေရးများတူညီေသာ အခွင့်အလမ်းများရရိှ 

ေစမည်။ 

(စ) ေကျာင်းမပ6 ီးဆုံးမီ ထွက်သာွးေသာ အမျိ�းသမီးေကျာင်းသူများ ေလျာ့ပါးေရး&ှင့် 

အချိန်မတုိင်မီ ေကျာင်းထွက်သူမိန်းကေလးများ&ှင့် အမျိ�းသမီးများအတွက် 

အစီအစဥ်များ ေရးဆဲွချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဆ) အားကစား&ှင့်ကာယပညာေရးတွင် တက်ကc စွာပါဝင်ရန် အလားတူအခွင့် 

အေရးများအတွက် အာမခံချက်ရှိေစရမည်။ 

(ဇ ) သတင်းအချက်အလက်&ှင့်မိသားစုစီမံကိန်းတွင်အ က< ံဉာဏ်ေပးခြ င်းအပါအဝင် 

ကျန်းမာေရး&ှင့် ကျန်းမာေသာ မိသားစုများ ဖွံ;ဖ6 ိ�းဖြ စ်တည်ေရးကို အာမခံရန် 

သီးခြ ားပညာ ေပးေရး သတင်းအချက်အလက်များကို သင်က/ ားခွင့်ရိှရန် 

အာမခံချက်ရိှေစရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၁၁၁၁၁၁၁    

၁။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေရးနယ်ပယ်တွင် အမျိ�းသမီးများအား 

ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေစရန် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပ6 ီး အမျိ�းသား 

အမျိ�းသမီး တန်းတူညီမ9ေရးအေပ7အ ေခြ ခံ၍ ယင်းအခွင့်အေရးများကို ရရှိေစရန်အလို,ငှာ 

အထူးသဖြ င့်- 

(က) လူအားလုံး၏ လbဲေပြ ာင်းေပးပိုင်ခွင့်မရှိေသာ အခွင့်အေရးတစ်ရပ်အေနဖြ င့် 

အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရိှေစရမည်။ 
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D/CEDAW(30) 

(ခ ) အလုပ်ခန်,ထားမ�ကိစYများတွင် ေရွးချယ်ရန်အတွက် စံတစ်ခုတည်းကို 

အသုံးပြ �ေရး အပါအဝင် အလားတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကုိ 

ရရှိခံစားေစရမည်။ 

(ဂ ) အသက်ေမွးမ�လုပ်ငန်း&ှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လွတ်လပ်စာွ ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ 

ရာထူးတုိးမြ =င့်ခံစားပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ငန်းလုံခ6 �ံေရးရပိုင်ခွင့်&ှင့် လုပ်ငန်းအကျိ�း 

ေကျးဇူးအားလုံးရပိုင်ခွင့်&ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာသင်က/ ားရယူ 

ပိုင်ခွင့်&ှင့် အလုပ်သင်များ၊ အဆင့်မြ င့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာသင် က/ ား 

ေရး အပါအဝင်  ပြ န်လည်ေလ့ကျင့် သင်က/ ားပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 

(ဃ) အကျိ�းခံစားခွင့်အပါအဝင် ညီမ9ေသာအခေက/ းေငွ၊ ရပိုင်ခွင့်&ှင့် အလုပ်&ှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ညီမ9သည့် တန်ဖိုးအေပ7တန်းတူဆက်ဆံမ�ရပိုင်ခွင့်၊ ထိုနည်းတူ 

လုပ်ငန်းအရည်အေသွးအကဲဖြ တ်မ�တွင် ညီမ9စွာဆက်ဆံမ� ရပိုင်ခွင့်ရှိေစရမည်။ 

(င ) အထူးသဖြ င့် အင6 ိမ်းစားယူခြ င်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြ စ်ခြ င်း၊ ဖျားနာခြ င်း၊ နာမကျန်း 

 ခြ င်း၊ အသက်အရွယ်က< ီးရင့်ခြ င်း&ှင့် အလုပ်လုပ်ရန် မစွမ်းေဆာင်&ိုင်ခြ င်းများ 

တွင် လူမ�ဖူလုံေရး အာမခံချက်ရပိုင်ခွင့်၊ ထိုနည်းတူ  လစာဖြ င့် ခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့် 

ရိှေစရမည်။ 

(စ ) ကျန်းမာေရးအတွက် အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့်&ှင့် မျိ�းဆက်ပြ န်,ပွားေရးကို အကာ 

အကွယ်ေပးခြ င်း အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုံခ6 �ံမ�ရရှိပိုင်ခွင့် ရိှေစရမည်။ 

၂။ ထိမ်းမြ ားခြ င်း သို,မဟုတ် မီးဖာွးခြ င်းအေက/ ာင်းေ က/ ာင့် အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ကုိ 

ကာကွယ်ရန်&ှင့် ယင်းတုိ,အေခြ အေနဖြ င့် ထိေရာက်စာွအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိေစရန်အတွက် 

စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ေအာက်ပါသင့်ေလျာ်သည့် ေဆာင်ရွက်မ�များကို  ပြ �လုပ်ရမည်- 

(က) ခွင့်ပြ �ချက်အရမှတစ်ပါး ပဋိသေ&eရိှခြ င်းေက/ ာင့် သို,မဟုတ် မီးဖာွးခွင့်ခံစားခြ င်း 

ေက/ ာင့် အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခြ င်း&ှင့် အိမ်ေထာင်ေရးအေခြ အေနများေ က/ ာင့် 

ခွဲခြ ား၍ အလုပ်မှထုတ်ပစ်ခြ င်းတိ,ုကို တားမြ စ်ရန်၊ 

(ခ ) မီးဖာွးခွင့်ခံစားခြ င်းကို လစာဖြ င့်ေပးရန် သို,မဟုတ် ယခင်အလုပ်၊ ဝါစဥ် 

သို,မဟုတ် လူမ�ေရး ခွင့်ပြ �ချက်များကိုမဆံုး5�ံးေစဘဲ တူညီေသာ လူမ�ေရးအကျိ�း 

ခံစားခွင့်များကိုေပးရန်၊ 
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D/CEDAW(30) 

(ဂ ) မိသားစုတာဝန်ဝတJ ရားများကို အလုပ်လုပ်ရန် တာဝန်ဝတJ ရားများ&ှင့် 

ေပါင်းစပ်ပ6 ီး မိဘများအား  ပြ ည်သ,ူဘဝတွင် ပါဝင်ေစေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 

အေထာက်အပံ့  ပြ �ေရးဆုိင်ရာ လူမ�လုပ်ငန်းများ ရရိှေအာင်  ပြ �လုပ်ေရးကုိ 

အားေပးရန်၊ အထူးသဖြ င့် ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အေထာက်အကူ 

ကွန်ယက်ထူေထာင်ေရး&ှင့် ဖွံ;ဖ6 ိ�းတိုးတက်ေရးကို အားေပးရန်၊ 

(ဃ)  အမျိ�းသမီးများ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေနစဥ်အတွင်း ယင်းတုိ,အား အ&Jရာယ်ဖြ စ်ေစ 

&ိုင်ေက/ ာင်းထင်ရှားသည့် အလုပ်မျိ�းများတွင် အမျိ�းသမီးများအား အထူးအကာ 

အကွယ်ေပးေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၃။ ဤအပိုဒ်တွင် အကျ�ံးဝင်ပါရှိသည့် ကိစYရပ်များဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးေရး ဥပေဒ 

ေရးဆဲွခြ င်းကို သိပWံ&ှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်ဖြ င့် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြ ားအလိုက် 

 ပြ န်လည်သုံးသပ်ရမည့်အပြ င် လိုအပ်သလို သုံးသပ်ခြ င်း(သို,မဟုတ်)5ုတ်သိမ်းခြ င်း(သို,မဟုတ်) 

တုိးချဲ;ခြ င်း  ပြ �ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၂၁၂၁၂၁၂    

၁။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�နယ်ပယ်တွင် အမျိ�းသမီးများ 

အား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေစေရးအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းမျိ�းစုံဖြ င့် အမျိ�းသား&ှင့် 

အမျိ�းသမီးတန်းတူညီမ9မ�အေပ7 အေခြ ပြ �လျက် သားဆက်ခြ ားမ� အစီအစဥ်ဆုိင်ရာ အပါအဝင် 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ� လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၂။ ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ် ၁ ပါ  ပြ ဌာန်းချက်တွင် မည်သို,ပင်ပါရိှေစကာမူ စာချ�ပ်ဝင် &ိုင်ငံ 

များသည် အမျိ�းသမီးများ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေသာလ၊ မီးတွင်းကာလ&ှင့် မီးထွက်ကာလဆိုင်ရာ 

&ှင့်ဆက်စပ်၍ အမျိ�းသမီးများအား လိုအပ်သလို အခမဲ့ပြ �စုေစာင့်ေရှာက်ေပးခြ င်းနည်းတူ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်&ှင့် မိခင်&ို,တိုက်စဥ် လုံေလာက်ေသာ အာဟာရေကfးေမွးခြ င်းတို,ကို 

အာမခံချက်ပြ �လုပ်ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၃၁၃၁၃၁၃    

 စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် အခြ ားစီးပာွးေရး&ှင့် လူမ�ဘဝနယ်ပယ်များတွင် အမျိ�းသမီး 

များအား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေစရန် သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းမျိ�းစုံဖြ င့် အမျိ�းသား&ှင့် 

အမျိ�းသမီးတန်းတူညီမ9ရိှေရးအေပ7 အေခြ ပြ �လျက် အလားတူအခွင့်အေရးများ အထူးသဖြ င့်- 
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D/CEDAW(30) 

 (က) မိသားစုအကျိ�းရပိုင်ခွင့်ကို ရရှိခံစားေစရမည်။ 

(ခ ) ဘဏ်မှ ေချးေငွယူပိုင်ခွင့်၊ ေပါင်&ှံခွင့်&ှင့် အခြ ားေငွေက/ းဆုိင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များ 

ရိှေစရမည်။ 

(ဂ ) အနားယူလ�ပ်ရှားသာွးလာပိုင်ခွင့်၊ အားကစား&ှင့် ယဥ်ေကျးမ�နယ်ပယ်များတွင် 

အခွင် ့အေရးခံစားပိုင်ခွင့်ရိှေစရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၄၁၄၁၄၁၄    

၁။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ေကျးလက်ေဒသေန အမျိ�းသမီးများ ရင်ဆိုင် က< �ံေတွ;ရသည့် 

သီးခြ ားပြ ဿနာများ&ှင့် ေကျးရွာ ေန အမျိ�းသမီးများအေနဖြ င့် ယင်းတုိ,၏ မိသားစုစီးပွားေရး 

အရ ရှင်သန်ရပ်တည်ရန် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရသည့် ထူးခြ ားသည့် အခန်းကN 

အေက/ ာင်းအရာတို,ကို ဂ5ုပြ �ရမည့်အပြ င် ဤကွန်ဗင်းရှင်း၏  ပြ ဌာန်းချက်များကို ေကျးလက် 

ေဒသေန အမျိ�းသမီးများအားလည်း အကျ�ံးဝင်ကျင့်သုံးမ�ရိှေစေရးအတွက် အာမခံချက်ပြ �ရန် 

သင့်ေလျာ်သည့် နည်းလမ်းအားလုံးဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် ေကျးလက်ေဒသေန အမျိ�းသမီးများအား ခွဲခြ ားမ�ပေပျာက် 

ေစရန် သင့်ေလျာ်သည့်နည်းလမ်းအားလုံးဖြ င့် အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�းသမီးတန်းတူညီမ9မ�အေပ7 

အေခြ ခံ၍ ယင်းတုိ,သည် ေကျးလက်ေဒသဖွံ;ဖ6 ိ�းတိုးတက်မ�တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်&ှင့်အကျိ�း 

ခံစားခွင့်ရရှိိေစရန် အထူးသဖြ င့် ယင်းအမျိ�းသမီးများသည်- 

(က) ဖွံ;ဖ6 ိ�းတုိးတက်ေရးအတွက် အဆင့်အားလုံးတွင် စီမံကိန်းများကို အားစိုက် 

လုပ်ေဆာင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခ  ) သားဆက်ခြ ားမ�အစီအစဥ်တွင် သတင်းအချက်အလက်၊ တိုင်ပင်ည=ိ&�ိင်းခြ င်း&ှင့် 

ဂ5ုပြ �ေစာင့်ေရှာက်မ�များ အပါအဝင် လုံေလာက်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့် 

ေရှာက်မ� လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ရန်၊ 

 (ဂ ) လူမ�ဖူလုံေရးအစီအစဥ်များမှ တုိက်5ိုက် အကျိ�းခံစားပိုင်ခွင် ့ရရိှရန်၊ 

(ဃ) ေလ့ကျင့်သင်က/ ားေရး&ှင့်    ပညာေရးအမျိ�းအစားအားလုံး၊    လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

စာေပတတ်ေမြ ာက်မ�အပါအဝင် အဖွဲ;အစည်းတစ်ရပ်လုံးအကျိ�းေကျးဇူးရှိေရး 

&ှင့် ယင်းတုိ,၏ နည်းပညာအသိ ကfမ်းကျင်တတ်ေမြ ာက်ရန်အလိ,ုငာှ တုိးမြ =င့် 

ေဆာင်ရွက်မ�လုပ်ငန်းများကို သင်က/ ားရရှိရန်၊ 



13 

 

D/CEDAW(30) 

(င ) အလုပ်ခန်,ထားခြ င်း သို,မဟုတ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်ငန်းမှ တစ်ဆင့် စီးပွားေရး 

အခွင့်အလမ်းများညီမ9စွာရရှိရန် အလို,ငာှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အသင်းအဖွဲ;များ 

&ှင့်သမဝါယမအသင်းများကို ဖွဲ;စည်းရန်၊ 

 (စ)  ပြ ည်သ,ူလ�ပ်ရှားမ�များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဆ) စိုက်ပျိ�းေရး၊ ေငွေက/ း&ှင့် ေချးေငွများ၊ အေရာင်းအဝယ်ပစYည်းများ လုံေလာက် 

သည့် နည်းပညာ&ှင့် ေမြ ယာတန်းတူ ရပိုင်ခွင့်&ှင့်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

စီမံကိန်းများ၊ ေမြ ယာပြ �ပြ င်မ�များတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဇ) အထူးသဖြ င့် အိုးအိမ်၊ ကျန်းမာသန်,ရှင်းေရး၊ လ9ှပ်စစ်&ှင့် ေရရရှိေရး၊ ပို,ေဆာင် 

ေရး&ှင့်ဆက်သွယ်ေရးများတွင် လုံေလာက်သည့် လူေနမ�ဘ၀ရရှိခံစားရန် 

အတွက် အာမခံချက်ရိှေစရမည်။ 

အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း----၄၄၄၄    

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၅၁၅၁၅၁၅    

၁။ စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် ဥပေဒအရာတွင် အမျိ�းသမီးများအား အမျိ�းသားများနည်းတူ 

တန်းတူညီမ9ှမ�ကို ေပးရမည်။ 

၂။ စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် တရားမမ�များတွင် အမျိ�းသားများနည်းတူ အမျိ�းသမီးများ 

အား ဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်ပိုင်ခွင့်&ှင့် ယင်းစွမ်းေဆာင်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရန် တူညီေသာ 

အခွင့်အလမ်းများေပးရမည်။ အထူးသဖြ င့် စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် အမျိ�းသမီးများအား 

ပဋိညာဥ်ချ�ပ်ဆုိပိုင်ခွင့်&ှင့် ပစYည်းစီမံခန,်ခွဲပိုင်ခွင့်ကိုေပးရမည်။ထိ,ုပြ င်တရား5ုံးများ&ှင့် ခုံ5ုံးများ 

တွင် လုပ်ထုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တန်းတူညီမ9ဆက်ဆံရမည်။  

၃။ စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် အမျိ�းသမီးများ၏ ဥပေဒအရ စွမ်းေဆာင်ပိုင်ခွင့်ကုိ 

ကန်,သတ်သည့် ဥပေဒေရးရာ အကျိ�းသက်ေရာက်ေစေသာ ပဋိညာဥ်များ&ှင့် အခြ ားပုဂ လိက 

စာချ�ပ်စာတမ်းများ၊ အမျိ�းအစားအားလုံးသည် ပျက်ပြ ယ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည့် အေက/ ာင်းကို 

သေဘာတူညီက/ သည်။ 

၄။  စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် လူများေပြ ာင်းေရb;မ�&ှင့် အမ6 ဲေနရပ်&ှင့် တရား၀င်ေနထိုင်ရာ 

အရပ်ကို လွတ်လပ်စာွေရွးချယ်ခြ င်းဆုိင်ရာဥပေဒ&ှင့်စပ်လျh်း၍ အမျိ�းသားများ&ှင့် အမျိ�း 

သမီးများအား တန်းတူအခွင့်အေရးများေပးအပ်ရမည်။ 
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D/CEDAW(30) 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၆၁၆၁၆၁၆    

၁။ စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် ထိမ်းမြ ားခြ င်း၊ မိသားစုဆက်ဆံခြ င်းတုိ,&ှင့် ပတ်သက်သမ9 ကိစY 

ရပ်အားလုံးတွင် အမျိ�းသမီးများအေပ7 ခွဲခြ ားဆက်ဆံမ�ကိုတုိက်ဖျက်ရန်လိုအပ်ေသာ 

ေဆာင်ရွက်မ�အ၀၀ကို အထူးသဖြ င့် အမျိ�းသား&ှင့် အမျိ�းသမီးတန်းတူရည်တူရိှမ�အေပ7  

 အေခြ ခံ၍ ေဆာင်က/ ည်းရာတွင် - 

 (က)  ထိမ်းမြ ားရာတွင် အခွင့်အ ေရးတန်းတူရှိခြ င်း၊ 

 (ခ)  အိမ်ေထာင်ဖက်ေရွးချယ်ရာတွင် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိခြ င်း&ှင့် လွတ်လပ်ေသာ

  သေဘာတူညီချက် အပြ ည့်အ၀ ဖြ င့် ထိမ်းမြ ားခွင့်ရိှခြ င်း၊ 

 (ဂ)  အိမ်ေထာင်ေရးကာလအတွင်း&ှင့် ယင်းကိုဖျက်သိမ်းရာ၌ အခွင့်အေရးများ&ှင့် 

  တာ၀န်များတန်းတူရိှခြ င်း၊  

(ဃ)  မိမိတိ,ု၏သားသမီးများ&ှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ေထာင်ေရးရာ အဆင့်အတန်း 

အ ေပ7မတွက်ဆဘဲ မိဘ၏အခွင့်အေရး&ှင့်တာ၀န်များတန်းတူရှိခြ င်း၊ မည်သည့် 

ကိစYများတွင်မဆိုသားသမီးများ၏ အကျိ�းစီးပာွးကို ပဓာနထားရှိခြ င်း၊ 

(င)  သားသမီးအေရအတွက်&ှင့် သားဆက်ြခားကာလတုိ,ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် 

တာ၀န်ရိှရိှဆံုးဖြ တ်ရန် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိခြ င်း၊ ယင်းအခွင့်အေရးများကို 

ကျင့်သုံး&ိုင်ေရးအတွက် သတင်းစကားများ၊ အသိပညာများ&ှင့် နည်းလမ်းများ 

ရရှိ&ိုင်ခွင့်ရိှခြ င်း၊ 

(စ) သားသမီးအုပ်ထိန်းခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်း ခြ င်း၊ ယုံမှတ်အပ်&ှံခြ င်း၊ ေမွးစားခြ င်း၊ 

သို,မဟုတ် ယင်းသေဘာတရားတုိ,ပါရှိေသာ အလားတူကိစYရပ်များ&ှင့် 

ပတ်သက်၍ အမျိ�းသားဥပေဒများတွင် အခွင့််အေရး&ှင့် တာ၀န်တန်းတူရှိခြ င်း၊ 

မည်သည့်ကိစYများတွင်မဆုိ သားသမီးများ၏အကျိ�းစီးပာွးကိုပဓာနထားရိှခြ င်း၊  

(ဆ) မျိ�း5ိုးနာမည်၊ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းမ�&ှင့် အလုပ်အကိုင်ေရွးချယ်မ�အခွင့် 

အေရးအပါအ၀င် ခင်ပွန်း&ှင့်ဇနီးအေနဖြ င့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အေရးများရှိ ခြ င်း၊ 

(ဇ)  ပစYည်းဥစYာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မ�၊ ရရှိမ�၊  က< ီးက/ ပ်ကွပ်ကဲမ�၊ စီမံခန,်ခွဲမ�၊ အကျိ�းခံစားမ� 

&ှင့် လbဲအပ်ေပးမ�တို,&ှင့်ပတ်သက်၍ အခမဲ့ဖြ စ်ေစ၊ တန်ဖိုးသင့် အဖိုးစားနားဖြ င့် 
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D/CEDAW(30) 

 ဖြ စ်ေစ၊ အိမ်ေထာင်ဖက်&ှစ်ဦးစလုံးအေနဖြ င့် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိခြ င်း တုိ, 

အတွက် အာမခံချက်ရိှေစရမည်။ 

၂။  ကေလးသူငယ်တစ်ဦးအားထိမ်းမြ ားရန် ေက/ ာင်းလမ်းခြ င်း&ှင့် ထိမ်းမြ ားခြ င်းသည် 

ဥပေဒေက/ ာင်းအရ ထိခိုက်နစ်နာမ�မရှိေစရ။ ထိမ်းမြ ား&ိုင်ရန် အနိမ့်ဆုံးအသက် ကန်,သတ် 

ရန်&ှင့် ထိမ်းမြ ားခြ င်းကို တရား၀င်မှတ်ပုံတင်ဌာနတစ်ခုတွင် မလွဲမေသွမှတ်ပုံတင်ေစရန် ဥပေဒ 

 ပြ ဌာန်းခြ င်းအပါအ၀င် လိုအပ်ေသာေဆာင်ရွက်ချက်အားလုံးကိုပြ �လုပ်ရမည်။ 

အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း----၅၅၅၅    

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၇၁၇၁၇၁၇    

၁။  လက်ရိှစာချ�ပ်ကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ရာ၌ တိုးတက်မ�ရရှိေစရန်ရည်ရွယ်၍ “အမျိ�း 

သမီးများအားခွဲခြ ားမ�ပေပျာက်ေရးေကာ်မတီ” (ဤမှေရ;ှတွင် ေကာ်မတီဟုရည်abန်းမည်) 

တစ်ရပ်ကိုဖွဲ;စည်းရမည်။ ယင်းေကာ်မတီတွင် အကျင့်သိက3ာမြ င့်မားပ6 ီးဤစာချ�ပ်&ှင့် ပတ်သက် 

ေသာကိစYရပ်တွင် အရည်အချင်းပြ ည့်၀ေသာ ကfမ်းကျင်သူများဖြ င့် ဤစာချ�ပ်အတည်  ဖြ စ် 

သည့် အချိန်တွင် (၁၈)ဦးဖြ င့် လည်းေကာင်း၊ ဤစာချ�ပ်ကိုအပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �သည့် 

သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချ�ပ်ဆုိသည့် စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံ ၃၅ &ိုင်ငံရှိချိန်တွင် (၂၃)ဦး  ဖြ င့် 

လည်းေကာင်း ပါ၀င်ဖွဲ;စည်းရမည်။ ကfမ်းကျင်သူများကို စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများ၏ &ိုင်ငံသားများ 

အနက်မှ ေရွးေကာက်တင်ေမြ =ာက်ရန်ဖြ စ်ပ6 ီးယင်းတုိ,သည် သာတူညီမ9ရိှသည့် ပထ၀ီအေန 

အထားအရ အချိ�းအစား၊ ကိုယ်စားပြ �ရာကွဲပြ ားခြ ားနားသည့် ယဥ်ေကျးမ�&ှင့် ပင်မဥပေဒ 

စနစ်များကို အ ေထာက်အထားပြ �ကာမိမိကိုယ်ပိုင် စွမ်းရည်အေလျာက် တာ၀န်ထမ်းေဆာင် 

ရမည်။ 

၂။ ေကာ်မတီဝင်များကို စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများက တင်သွင်းသည့် အမည်စာရင်းမှ  လ9ိ�,ဝှက်မဲ 

 ဖြ င့် ေရွးေကာက်တင် ေြမာက်ရမည်။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံတစ်ခုစီသည်  မိမိ၏   &ိုင်ငံသားတစ်ဦးကို 

အမည်တင်သွင်း&ိုင်သည်။ 

၃။ ကနဦးေရွးေကာက်တင်ေမြ ာက်ခြ င်းကို  ဤစာချ�ပ်အတည်ဖြ စ်သည့်ေန,မှ   ၆လအတွင်း 

ကျင်းပရမည်။ ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်သည် ေရွးေကာက်ပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပ 

ချိန်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၃ လက< ိ�တင်၍စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံသားများအားယင်းတုိ,၏အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းမ�ကို၂လအတွင်းေပးအပ်ရန်ဖိတ်ေခ7စာေပးပို,ရမည်။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ် 
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D/CEDAW(30) 

သည် အမည်တင်သွင်းခံရသူအားလုံး၏ စာရင်းကိုတင်သွင်းသည့်&ိုင်ငံကို ေဖာ်ပြ လျက် 

အက3ရာအစဥ်အလိုက်ပြ �စုကာ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများထံ တင်ပြ ရမည်။ 

၄။ ေကာ်မတီဝင်ေရွးေကာက်တင်ေမြ =ာက်ခြ င်းကို ကုလသမဂ ဌာနချ�ပ်တွင် အေထွေထွ 

အတွင်းေရးမှKးချ�ပ်က ေခ7ယူကျင်းပေသာ  စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများ၏ အစည်းအေဝးတွင်  ပြ �လုပ် 

ရမည်။  ထိုအစည်းအေဝး၌ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံ သုံးပုံ&ှစ်ပုံ တက်ေရာက်လ9င် အစည်းအေဝး အထ 

ေမြ ာက်ပ6 ီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများအနက် တက်ေရာက်မဲေပးေသာ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံ 

များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အများဆံုးမဲရရှိသူ&ှင့်  မဲအသာရရှိသူများသည် ေရွးေကာက်တင် 

ေမြ =ာက်ခံရသူများဖြ စ်သည်။ 

၅။ ေကာ်မတီဝင်များကို ၄ &ှစ်သက်တမ်းအတွက် ေရွးေကာက်တင်ေမြ =ာက်ရမည်။ 

သို,ရာတွင် ပထမေရွးေကာက်ပွဲမှ ေရွးချယ်ခံရသည့် ေကာ်မတီဝင် ၉ ဦး၏သက်တမ်းမှာ ၂ &ှစ် 

အကုန်တွင်ပ6 ီးဆုံးရမည်။ ပထမေရွးေကာက်ပွဲ အပ6 ီးတွင်ပင် ယင်းေကာ်မတီဝင် ၆ ဦးအမည်ကို 

ေကာ်မတီဥကiဌက မဲဖြ င့်ေရွးချယ်ရမည်။ 

၆။ စာချ�ပ်ကို အပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �ေသာ သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါဝင်ချ�ပ်ဆုိေသာ အဖွဲ;ဝင် 

၃၅ &ိုင်ငံ  ပြ ည့်သည့်အခါ ေနာက်ထပ်ေကာ်မတီဝင် ၅ ဦးကို ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ်၂ ၊ ၃ &ှင့် ၄ 

တုိ,အရ ေရွးေကာက်တင်ေမြ =ာက်ရမည်။ ယင်းေကာ်မတီဝင်များအနက်မှ ၂ ဦး၏သက်တမ်း 

သည် ၂ &ှစ် အကုန်တွင်  ပ6 ီးဆံုးရမည်။ ထိုေကာ်မတီဝင် ၂ ဦး ၏ အမည်ကို ေကာ်မတီဥကi ှဌက 

မဲဖြ င့်ေရွးချယ်ရမည်။ 

၇။ အခါအားေလျာ်စွာ လစ်လပ်သာွးေသာ ေနရာများတွင်  ဖြ ည့်စွက်ရန်အတွက် 

ေကာ်မတီဝင်အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမှ ရပ်စဲသွားေသာ ကfမ်းကျင်သူ၏ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံသည် 

မိမိ၏&ိုင်ငံသားများမှ အခြ ားကfမ်းကျင်သူတစ်ဦးကို ေကာ်မတီ၏ အတည်ပြ �ချက်ဖြ င့်  ခန်,အပ် 

ရမည်။ 

၈။ အေထွေထွညီလာခံ၏အတည်ပြ �ချက်ဖြ င့် ေကာ်မတီဝင်များသည် ကုလသမဂ ၏ 

အရင်းအမြ စ်များထံမှ ေထာက်ပံ့ေက/ းများကို ညီလာခံက သတ်မှတ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ 

အရ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်ရိှမ�အရ အေရးပါမ�အေလျာက် ရရှိရမည်။ 
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D/CEDAW(30) 

၉။ ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်သည် လက်ရိှစာချ�ပ်ပါ ေကာ်မတီ၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်&ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ&ှင့် 

အေထာက်အကူများကို စီမံထားရှိေပးရမည်။ 

 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၈၁၈၁၈၁၈    

၁။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် လက်ရိှစာချ�ပ်ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များအကျိ�းသက်ေရာက်မ�ရိှေစ 

ရန် ဥပေဒပြ ဌာန်းေရး၊ တရားစီရင်ေရး၊ အုပ်ချ�ပ်ေရး သို,မဟုတ် အခြ ားလုပ်ေဆာင်ချက်များ&ှင့် 

ပတ်သက်၍ မိမိတုိ,၏ေဆာင်ရွက်မ�&ှင့်တိုးတက်မ�တုိ,၏အစီရင်ခံစာတစ်ေစာင်ကို- 

 (က) သက်ဆုိင်ရာ&ိုင်ငံက စာချ�ပ်အတည်ဖြ စ်ပ6 ီး တစ်&ှစ်အတွင်းတွင်&ှင့်  

(ခ) ယင်းေနာက်ပိုင်းတွင်       အနည်းဆုံးေလး&ှစ်တိုင်းတွင်ဖြ စ်ေစ၊      ေကာ်မတီက   

ေတာင်းခံေသာအခါတွင်  ဖြ စ်ေစ၊      ေကာ်မတီက          ေလ့လာသုံးသပ်&ိုင်ရန် 

ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ  တင်သွင်းရန်တာဝန်ယူသည်။ 

၂။ အစီရင်ခံစာများတွင် လက်ရိှစာချ�ပ်ပါ တာဝန်ဝတJ ရားများကို   ဖြ ည့်ဆည်း&ိုင်မ� 

အတိုင်းအတာကိုသက်ေရာက်ေစသည့် အချက်အလက်များ၊ အခက်အခဲများကို abန်ပြ  

&ိုင်သည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၁၉၁၉၁၉၁၉    

၁။ ေကာ်မတီသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လက်ခံအတည်ပြ � 

ရမည်။ 

၂။ ေကာ်မတီသည် မိမိ၏5ုံးအရာရှိများကို ၂ &ှစ်သက်တမ်းအတွက် ေရွးချယ်ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၀၂၀၂၀၂၀    

၁။ ေကာ်မတီသည် ဤစာချ�ပ်၏ အပိုဒ် ၁၈ &ှင့်အညီ တင်သွင်းေသာ အစီရင်ခံစာများ 

အေပ7 သုံးသပ်ေလ့လာ&ိုင်ရန်အလိ,ုငှာ ပုံမှန်အားဖြ င့်&ှစ်စဥ်ရက်သတJ ပတ်(၂)ပတ်ထက်                 

မက/ ာေသာကာလအတွက် အစည်းအေဝးကျင်းပရမည်။ 

၂။ ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများကို ပုံမှန်အားဖြ င့် ကုလသမဂ ဌာနချ�ပ်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ 

ေကာ်မတီကသတ်မှတ်ထားေသာ အခြ ားသင့်ေလျာ်သည့်ေနရာတွင်ဖြ စ်ေစ ကျင်းပမည်။ 
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D/CEDAW(30) 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၁၂၁၂၁၂၁    

၁။ ေကာ်မတီသည် စီးပာွးေရး&ှင့် လူမ�ေရးေကာင်စီမှ တစ်ဆင့် အေထွေထွညီလာခံသိ,ု 

မိမိ၏ေဆာင်ရွက်မ�များကို &ှစ်စဥ် အစီရင်ခံရမည်။ ထိုသိ,ု အစီရင်ခံရာ၌ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများ 

ထံမှရရိှေသာ အစီရင်ခံစာများ၊ သတင်းအချက်အလက်များအေပ7 ေလ့လာစစ်ေဆး၍ 

အက< ံပြ �ချက်များ၊ေယဘုယျေထာက်ခံချက်များေဖာ် ပြ &ုိင်သည်။ စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများ၏သေဘာ 

ထားများရိှလ9င် အဆုိပါအက< ံပြ �ချက်များ၊ ေယဘူယျေထာက်ခံချက်များကို ေကာ်မတီ၏ 

အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ 

၂။ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်သည် ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို “အမျိ�းသမီးများ၏ 

အေခြ အေနဆိုင်ရာေကာ်မရှင်” ထံသို,သိရှိ&ိုင်ရန်  လbဲအပ်တင်ပိ,ုရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၂၂၂၂၂၂၂    

၁။ အထူးေအဂျင်စီအဖွဲ;များသည် မိမိတုိ,၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာ နယ်ပယ်အတွင်း 

ကျေရာက်ေသာ ဤစာချ�ပ်ပါပြ ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက်  ကိုယ်စား 

 ပြ �&ိုင်ခွင့်ရိှေစရမည်။ ေကာ်မတီသည် အထူးေအဂျင်စီအဖွဲ;များကို ယင်းတုိ,၏လုပ်ငန်း 

ေဆာင်တာ နယ်ပယ်အတွင်းကျေရာက်ေသာ ဤစာချ�ပ်ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များကိုအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ခြ င်း&ှင့် စပ်လျဥ်း၍  အစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခ7&ိုင်သည်။ 

အပုိင်းအပုိင်းအပုိင်းအပုိင်း----၆၆၆၆    

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၃၂၃၂၃၂၃    

 ဤစာချ�ပ်ပါ မည်သည့်ပြ ဌာန်းချက်မှ- 

 (က) စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံတစ်&ိုင်ငံ၏ ဥပေဒပြ ဌာန်းချက်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ 

 (ခ) ထို&ိုင်ငံအေပ7 အာဏာသက်ေရာက်ေသာ   ကွန်ဗင်းရှင်းစာချ�ပ်၊     သေဘာတူ  

  ညီချက် တစ်ခုခုတွင်ဖြ စ်ေစ၊ ပါရှိေသာအမျိ�းသား&ှင့်အမျိ�းသမီးတန်းတူရည်တူ 

 ဖြ စ်ထွန်း&ိုင်မ�အတွက် ပိုမိုသာလွန်သည့်   ပြ ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မထိခိုက် 

ေစရ။ 
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D/CEDAW(30) 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၄၂၄၂၄၂၄    

 စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံများသည် လက်ရှိစာချ�ပ်က အသိအမှတ်ပြ �ထားေသာ အခွင့်အေရး 

များကို အပြ ည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်&ိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် လိုအပ်သမ9ေသာ အမျိ�းသား 

ေရးအဆင့် ေဆာင်ရွက်ဖွယ်ရာ အားလုံးကို လက်ခံအတည်ပြ �ရန် တာဝန်ယူသည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၅၂၅၂၅၂၅    

၁။ လက်ရိှစာချ�ပ်ကိုမည်သည့်&ိုင်ငံကမဆုိ လက်မှတ်ေရးထိုး&ိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားရိှရမည်။ 

၂။ ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်အား လက်ရိှစာချ�ပ်၏ စာချ�ပ်ထိန်းသိမ်း 

ရသူအဖြ စ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၃။ လက်ရိှစာချ�ပ်ကို အပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �&ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �သည့် 

စာရွက်စာတမ်းများကို ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ ေပးအပ်ထားရမည်။ 

၄။ လက်ရိှစာချ�ပ်ကို  &ိုင်ငံအားလုံးက   ေနာက်မှပါဝင်ချ�ပ်ဆုိ&ိုင်ရန်      ခွင့်ပြ �ထားရမည်။  

ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ ေနာက်မှပါဝင်ချ�ပ်ဆိုေက/ ာင်း အေက/ ာင်း 

 က/ ားစာ တင်သွင်းခြ င်းဖြ င့် ေနာက်မှပါဝင်ချ�ပ်ဆိုမ� အကျိ�းသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၆၂၆၂၆၂၆    

၁။ လက်ရိှစာချ�ပ်ကို  ပြ င်ဆင်ရန် ေမတJာရပ်ခံချက်ကို မည်သည့်စာချ�ပ်ဝင်&ိုင်ငံကမဆုိ 

ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ လိပ်မူလျက် အေက/ ာင်းက/ ားစာ ေပးပို,ခြ င်းဖြ င့် 

အချိန်မေရွးပြ �လုပ်&ိုင်သည်။ 

၂။ ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံသည် အဆုိပါေမတJ ာရပ်ခံချက်&ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင် 

ရွက်ရန် နည်းလမ်းအဆင် ့ဆင့်ရိှလ9င် ယင်းနည်းလမ်းများအတုိင်း  ပြ �လုပ်ရန် ဆံုးဖြ တ်ချက် 

ချမှတ်ရမည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၇၂၇၂၇၂၇    

၁။ ဤစာချ�ပ်သည် &ိုင်ငံေပါင်း (၂၀) က အတည်ပြ �သည် ့ သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါဝင်ချ�ပ် 

ဆုိသည့်စာတမ်းကို ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ ေပးအပ်ပ6 ီးသည့်ေန,မှ 

ရက်ေပါင်း ၃၀  ပြ ည့်သည်ေန,တွင် အတည်ဖြ စ်ရမည်။  

၂။  ဤစာချ�ပ်&ှင့် စပ်လျဥ်း၍ &ိုင်ငံေပါင်း၂၀ က အပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �သည့် သို,မဟုတ် 

ေနာက်မှ ပါ၀င်ချ�ပ်ဆုိ ပ6 ီးေနာက်မှ &ိုင်ငံတစ်&ိုင်ငံသည် အဆိုပါစာချ�ပ်အား အပ6 ီးသတ် 
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D/CEDAW(30) 

ပါ၀င်ချ�ပ်ဆိုလ9င် သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချ�ပ်ဆုိခြ င်းပြ �လ9င် ထို&ိုင်ငံ&ှင့်စပ်လျဥ်း၍ 

ယင်းစာချ�ပ်ကို အပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �ခြ င်း သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချ�ပ်ဆုိခြ င်းတုိ, လုပ်ေဆာင် 

 ပ6 ီးရက်ေပါင်း (၃၀) ပြ ည့်သည့်ေန,တွင် အတည်ဖြ စ်ရမည်။  

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၈၂၈၂၈၂၈    

၁။  ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်သည် &ိုင်ငံများက ယင်းတုိ,၏ အပ6 ီးသတ် 

အတည်ပြ �ခြ င်း သို,မဟုတ် ေနာက်မှပါ၀င်ချ�ပ်ဆုိခြ င်း  ပြ �သည့်အချိန်၌  ခj င်းချက်ပြ �သည့် 

အချက်ကို လက်ခံရမည်ဖြ စ်ပ6 ီး ယင်းအေက/ ာင်းကို &ိုင်ငံအားလုံးသိ,ု  ဖြ န,် ေ၀ေစရမည်။  

၂။  လက်ရိှစာချ�ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်&ှင့် ဆီေလျာ်မ�မရှိေသာ  ခj င်းချက် ပြ �မ�ကို 

ခွင့်မပြ �ေစရ။ 

၃။  ခj င်းချက်ပြ �မ�များကို ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ လိပ်မူလျက် 

အေက/ ာင်းက/ ားစာေပးပို, ခြ င်းဖြ င့် အချိန်မေရွး  ပြ န်လည်5ုပ်သိမ်း&ိုင်သည်။ အတွင်းေရးမှKးချ�ပ် 

သည် ယင်းအေက/ ာင်းကို စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံအားလုံးသို, အေက/ ာင်းက/ ားရမည်။ ယင်းအေက/ ာင်း 

 က/ ားစာကို လက်ခံရရှိေသာ ေန,ရက်တွင် စတင် အကျိ�းသက်ေရာက်ေစရမည်။  

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၂၉၂၉၂၉၂၉    

၁။  လက်ရိှစာချ�ပ်ကို အဓိပWါယ်ဖွင့်ဆုိခြ င်း သို,မဟုတ် အသုံးပြ �ခြ င်း&ှင့်ပတ်သက်၍ 

စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံ&ှစ်ခု သို,မဟုတ် အများအက/ ား ည=ိ&�ိင်းေဖြ ရှင်း၍ မရေအာင် အငြ င်းပာွးမ� 

 ဖြ စ်ပာွးလ9င် ယင်း&ိုင်ငံတစ်ခုခုက ေမတJ ာရပ်ခံပါက အ&ုညာတခုံ5ုံးသို, တင်ပြ ရမည်။ 

အ&ုညာတခုံ5ုံးမှ ဆံုးဖြ တ်ေပးရန် ေမတJ ာရပ်ခံသည့်ေန,ရက်မှ (၆)လအတွင်း အငြ င်းပာွး 

&ိုင်ငံများသည် အ&ုညာတခုံ5ုံးဖွဲ;စည်းခြ င်းတွင် သေဘာတူညီချက်မရိှခဲ့လ9င် ယင်း&ိုင်ငံ 

တစ်ခုခုသည် အငြ င်းပာွးမ�ကို အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာတရား5ုံးသို, ယင်း၏စည်းမျဥ်းဥပေဒ&ှင့် 

အညီ ေမတJ ာရပ်ခံတင်ပြ &ိုင်သည်။ 

၂။ စာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံအသီးသီးသည် ဤစာချ�ပ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးခြ င်း သို,မဟုတ် 

အပ6 ီးသတ်အတည်ပြ �သည့် အချိန်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ ေနာက်မှ ပါ၀င်ချ�ပ်ဆုိခြ င်းပြ �သည့် အချိန်တွင် 

 ဖြ စ်ေစ၊ မိမိသည် ဤအပိုဒ်၏စာပိုဒ် ၁ ကို လိုက်နာမည်မဟုတ်ေက/ ာင်း ထုတ်ပြ န်ေက/ ငြ ာ 

&ိုင်သည်။ အခြ ားစာချ�ပ်၀င်&ိုင်ငံများသည် ယင်းသို,  ခj င်းချက်ပြ �ေသာ &ိုင်ငံအေပ7တွင် 

ထိုစာပိုဒ်&ှင့်ပတ်သက်၍ ချ�ပ်ေ&ာှင်ခြ င်းမရှိေစရ။ 
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D/CEDAW(30) 

၃။ ဤအပိုဒ်၏ စာပိုဒ် ၂ &ှင့်အညီ  ခj င်းချက်ပြ �ထားေသာ &ိုင်ငံတစ်&ိုင်ငံအေနဖြ င့် 

ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံသို, အေက/ ာင်းက/ ား၍ ထိုခj င်းချက်ပြ �မ�ကို 

အချိန်မေရွး  ပြ န်လည်5ုပ်သိမ်း&ိုင်သည်။ 

အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်အပုိဒ်----၃၀၃၀၃၀၃၀    

 လက်ရိှစာချ�ပ်ကို ယင်း၏ အာေရဗျစာချ�ပ်မူ၊ တ5ုတ်စာချ�ပ်မူ၊ အ kဂလိပ်စာချ�ပ်မူ၊ 

 ပြ င်သစ်စာချ�ပ်မူ၊ 5ုရှားစာချ�ပ်မူ၊ စပိန်စာချ�ပ်မူများ&ှင့် ထပ်တူထပ်မ9 တရား၀င်၍ မှန်ကန် 

သည်ချည်း ဖြ စ်သည့်အေလျာက် ကုလသမဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှKးချ�ပ်ထံ ေပးအပ်ရမည်။ 

 

 

 

 

  

 

 
 


