
ဤဘာသာြပန်စာအုပ်သည် ချင်းလူအခွင့်အေရးအဖွဲ၏ မူပိုင်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ ဤဘာသာြပန်မမူကို ြပန်လည်ထုတ်ေဝအသုံးြပလိုပါက 

ချင်းလူအခွင့်အေရးအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပီးမှသာ အသုံးြပခွင့်

ရှိသည်။



နိဒါန်း

 ကမ ာ့ကုလသမဂ  အေထွေထွညီလာခံသည် ကမ ာ့ကုလ

သမဂ  ပဋိညာ်စာတမ်းအရ ုိင်ငံေတာ်၏ တာဝန်ဝတ ရားများ

ကို စိတ်ရင်းေစတနာေကာင်းြဖင့်ြဖည့်စွမ်းရန်ှင့် ၎င်းစာတမ်း၏ 

ရည်ရယ်ချက်များှင့် အေြခခံမူများ၏ လမ်း န်မ ကိုခံယူလျက်။

 ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများသည် အြခားေသာလူမျိး

များှင့် တန်းတူပီး လူမျိးများ၏ မတူကွဲြပားေသာအခငွ့်ေရးများ

ကို  အသမိတှ်ြပြခင်း၊  မိမိကိုယ်ကိုမိမိ  မတူကွဲြပားေကာင်းခံယူ

ြခင်း၊ ယင်းကဲ့သိုေသာ ြဖစ်တည်မ ကိုေလးစားြခင်း စသည်တိုကို 

အတည်ြပလျက်။

 လမူျိးအားလုံးသည ် က ယ်ဝပီး မတူကွဲြပားေသာ လူ

ယ်ေကျးြဖစ်ထွန်းမ များ၊ ယ်ေကျးမ များ စသည့် လူသားတို၏ 

ဘုံအေမွှစ်များအေပ  ပံ့ပိုးမ ကို အတည်ြပလျက်။

 လမူျိးအေြခခံရငး်ြမစ၊် မတူကွဲြပားေသာ ယုံကည်ကိုး

ကယွမ် ၊ လမူျိး ယေ်ကျးမ များအေပ  အေြခခံပီး လမူျိးတစ်မျိး

သိုမဟုတ် လူပုဂ ိလ်တစ်ဦးချင်းထက် ပိုမိုကီးြမတ်သည်ဟူေသာ 

အယအူဆများ၊ မဝူါဒများှင့် ကျင့်စ်များသည် လူမျိးခွဲြခားမ ြဖစ်

ပီး သိပ ံနညး်အရမှားယွင်းမ ၊ ဥပေဒအရ တရားဝင်မ မရှိြခင်း၊ 

ကလုသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလမူျိးများအခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ ေကြငာစာတမး်



Annex

United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples 

The General Assembly, Guided by the purposes 

and principles of the Charter of the United 

Nations, and good faith in the ful llment of the 

obligations assumed by States in accordance 

with the Charter, 

Affi rming that indigenous peoples are equal to all 

other peoples, while recognizing the right of all 

peoples to be different, to consider themselves 

different, and to be respected as such, 

Affi rming also that all peoples contribute to 

the diversity and richness of civilizations and 

cultures, which constitute the common heritage 

of humankind, 

Affi rming further that all doctrines, policies and 

practices based on or advocating superiority of 
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လူသားတို၏ ကျင့်ဝတ်အရ  တ်ချဖွယ်ြဖစ်ြခင်း၊ လူမ ေရးအရ မတ

ရားြဖစ်ြခင်း စသည်တိုြဖစ်သည်ဟု အတည်ြပလျက်။

 ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများသည် မည်သည့်ခွဲြခား

ဆက်ဆံမ မှမရှိဘဲ မိမိတို၏အခွင့်အေရးများကို ကျင့်သုံးရာတွင် 

လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးရမည်ဟု ထပ်မံအတည်ြပလျက်။

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် ကိုလိုနီြပြခင်းေကာင့်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ မိမိတို၏ေြမယာ ပိုင်နက် နယ်ေြမှင့် သဘာဝအ

ရငး်အြမစ်များ ပုိငဆ်ိုငမ် ကငး်မဲေ့အာင ်ြပလုပခ်ထံားရြခင်းေကာင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် မိမိတို၏ ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ အ

ခွင့်အေရးများကို မိမိတို၏လိုအပ်ချက်၊ အကျိးစီးပွားှင့်အညီ 

ကျင့်သုံးြခင်းမှ ဟန်တားြခင်းခံရမ အပါအဝင် ရာဇာဝင်တွင်ေသာ 

မတရားမ များခံခ့ဲရြခင်းအေပ  စာနာစိုးရိမ်သည်။

 

 ၎င်းတို၏ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးအေဆာက်အအုံ

များမှေသာလ်ည်းေကာငး်  ၎ငး်တို၏ ယ်ေကျးမ ၊ မျိးိုးစ်လာ

ကိုးကွယ်ယုံကည်မ ဓေလ့များ၊ သမိုင်း၊ ဒဿနိကများမှ ြဖစ်ထွန်း

လာေသာ အထူးသြဖင့် ၎င်းတို၏ေြမယာ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမ 

သဘာဝရင်းြမစ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများအပါအဝင် ဌာေနတိုင်း

ရငး်သား လူမျိးတုိ၏ ေမးွရာပါအခွင့်ေရးတိုအား ေလးစားရနှ်င့် 

ကလုသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလမူျိးများအခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ ေကြငာစာတမး်



peoples or individuals on the basis of national 

origin or racial, religious, ethnic or cultural 

differences are racist, scienti cally false, legally 

invalid, morally condemnable and socially 

unjust, 

Reaffi rming that indigenous peoples, in the 

exercise of their rights, should be free from 

discrimination of any kind, 

Concerned that indigenous peoples have 

suffered from historic injustices as a result of, 

inter alia, their colonization and dispossession 

of their lands, territories and resources, thus 

preventing them from exercising, in particular, 

their right to development in accordance with 

their own needs and interests, 

Recognizing the urgent need to respect and 

promote the inherent rights of indigenous 

peoples which derive from their political, 

economic and social structures and from their 
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ြမင့်တင်ရန်အတွက် အေစာတလျင်လိုအပ်ေကာင်းကို အသိအ

မှတ်ြပလျက်။

 ုိငင်ေံတာ်ှင့ ် သေဘာတူချပ်ဆုိထားေသာ စာချပ်များ၊ 

သေဘာတူညီချက်များ၊ အြခားအြပသေဘာေဆာင်ေသာ စီမံခန်

ခွဲမ များတွင် အတည်ြပြပဌာန်းထားေသာ ဌာေနတိုင်းရင်းသား

လူမျိးများ၏ အခငွ့်အေရးများအား ေလးစားရန်ှင့် ြမင့်တငရ်န် 

အေစာတလျင်လိုအပ်ေကာင်းကို အသိအမှတ်ြပလျက်။

 

 ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအေပ   ခွဲြခားဆကဆ်မံ 

များ အဆုံးသတ်ေစရန်အလိုငှာ၊ ၎င်းတို၏ ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 

လူမ ေရး၊ ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာ တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် စီစ်ြပ

လုပ်လျက်ရိှသည့်အေပ  ကိဆိုလျက်။ 

 ဌာေနတိငုး်ရင်းသားလမူျိးများသည် မိမတုိိအေပ သက်

ေရာက်မ ရှိသည့်  ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ၊  မိမိတို၏ေြမယာ ပိုင်နက်

နယ်ေြမ သဘာဝအရင်းအြမစ်များအား ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့်

မိမိတို၏အေဆာက်အအုံများ၊ ယ်ေကျးမ များ၊ ိုးရာဓေလ့များ

အား ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် ပိုမိုအားေကာင်းေအာင် ြပလုပ်ုိင်သည့်

အြပင် ဖွံဖိးေရးတွင်လည်း မိမိတို၏ လိုအင်ဆ ၊ လိုအပ်ချက်ှင့်

အညီ တိုးြမင့်ြပလုပ်ိုင်မည်ဟု ယုံကည်သည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလမူျိးများအခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ ေကြငာစာတမး်



cultures, spiritual traditions, histories and 

philosophies, especially their rights to their 

lands, territories and resources,

Recognizing also the urgent need to respect 

and promote the rights of indigenous peoples 

af rmed in treaties, agreements and other 

constructive arrangements with States, 

Welcoming the fact that indigenous peoples 

are organizing themselves for political, 

economic, social and cultural enhancement 

and in order to bring to an end all forms of 

discrimination and oppression wherever they 

occur, Convinced that control by indigenous 

peoples over developments affecting them 

and their lands, territories and resources will 

enable them to maintain and strengthen their 

institutions, cultures and traditions, and to 

promote their development in accordance with 

their aspirations and needs, 
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 ဌာေနတုိငး်ရငး်သားလူမျိးတုိ၏ အသပိညာ၊ ဗဟသုတု၊

ယ်ေကျးမ ှင့် ိုးရာဓေလ့ကျင့်စ်များအား ေလးစားြခင်းြဖင့် 

တည်တံခ့ိင်ုမဲပးီ တန်းတမူ တမ ရိှေသာ ဖံွဖိးေရး၊ သင့်တင့်ေလ ာက်

ပတ်ေသာ သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ များအေပ   ပံ့ပိုးသည်

ကို အသိအမှတ်ြပလျက်။

 ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ၏ ေြမယာှင့ ် ပိငုန်က်

နယ်ေြမများအား စစ်ကင်းမဲ့နယ်ေြမအြဖစ် ြပလုပ်ြခင်းအားြဖင့်    

ငိမ်းချမ်းေရး၊ စီးပွားေရးှင့် လူမ ေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့်    

ကမ ာေပ ရိှလမူျိးများှင့် ိုငင်မံျားအကား နားလည်မ  မိတ်ဖက်

ဆက်ဆံေရးများအေပ  ပံ့ပိုးသည်ကို အာုံြပလျက်။

 ဌာေနတိုင်းရင်းသားတို၏ မိသားစုများ၊ လူမ အသိုင်းအ

ဝိုင်းများအေနြဖင့် မိမိတို၏ ကေလးသူငယ်များအား ိုင်ငံတကာ 

ကေလးသူငယ်များ၏ အခွင့်အေရးှင့်အညီ ကီးြပင်းေစြခင်း၊ 

သင်တန်းေပးြခင်း၊ ပညာေရးှင့် ဘဝရပ်တည်မ စသည့် မ ေဝ

တာဝန်ရှိမ ကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ   အခွင့်အေရးကို   

အသိအမှတ်ြပလျက်။

 ိုငင်ေံတာှ်င့် ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ အကား

ြပလုပ်ထားေသာ စာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များှင့် အြခား

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ များတွင် ြပဌာန်းထားေသာ 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Recognizing that respect for indigenous 

know-ledge, cultures and traditional practices 

contributes to sustainable and equitable 

development and proper management of the 

environment,

Emphasizing the contribution of the 

demilitarization of the lands and territories of 

indigenous peoples to peace, economic and 

social progress and development, under-stand-

ding and friendly relations among nations and 

peoples of the world, 

Recognizing in particular the right of indigenous 

families and communities to retain shared 

responsibility for the upbringing, training, 

education and well-being of their children, 

consistent with the rights of the child, 

Considering that the rights af rmed in treaties, 

agreements and other constructive arrangements 
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အခငွ့်အေရးများသည ်အချိေသာ အေြခအေနတငွ ်  ိုငင်တံကာ

၏  ပါဝင်ပတသ်ကမ် ၊  အကျိးစးီပွား၊  တာဝနဝ်တ ရား၊  သေဘာ

သဘာဝများဆိုင်ရာ ေရးရာကိစ ြဖစ်သည်ကို ထည့်သွင်းစ်း

စားလျက်။

 

 စာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ အြခားအြပသ

ေဘာေဆာင်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ များသည် ၎င်းတုိှင့် သက်ဆုိင်ကိုယ်

စားြပေသာ ိုငင်ံေတာ်ှင့် ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများအကား

ဆက်ဆံလက်တဲွမ အားေကာင်းေစရန် အေြခခံြဖစ်သည်ကို ထည့်

သွင်းစ်းစားလျက်။

 ကမ ာ့ကုလသမဂ  ပ  ိညာ်စာတမ်း၊ ုိင်ငံတကာ စီးပွား

ေရး၊ လူမ ေရး၊ ယ်ေကျးမ ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး ပ  ိညာ်စာချပ်၊ 

ုိင်ငံတကာ ိုင်ငံသားှင့် ုိင်ငံေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး ပ  ိ ာ်

စာချပ်၊ ဗီယာနာ ေကညာချက်ှင့် လုပ်ငန်းစ်များစသည်တိုသည်   

လူမျိးအားလံုး၏ ကိုယပ်ိုငြ်ပဌာန်းခငွ့ ် အေြခခံအေရးကးီမ ကို   

အသိမှတ်ြပပီး၊ ယင်းအခွင့်အေရးရှိသည်ှင့်အညီ ၎င်းတို၏ ုိင်ငံ

ေရးအဆင့်တန်းကို လွတ်လပ်စွာဆုံးြဖတ်ြခင်း ၎င်းတို၏ စီးပွား

ေရး၊ လူမ ေရး၊ ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာ ဖွံဖိးေရးကိုလည်းလွတ်လပ်စွာ 

လုပ်ေဆာင်ပိုင်ခွင့်ရိှသည်ကို အသိမှတ်ြပလျက်။

ကလုသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလမူျိးများအခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ ေကြငာစာတမး်



between States and indigenous peoples are, 

in some situations matters of international 

concern, interest, responsibility and character, 

Considering also those treaties, agreements 

and other constructive arrangements, and 

relationship they represent, are the basis for a 

strengthened partner-ship between indigenous 

peoples and States, 

Acknowledging that the Charter of the United 

Nations, the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights2 and the 

International Covenant on Civil and Political 

Rights, 2 as well as the Vienna Declaration and 

Programmer of Action, 3 af rm the fundamental 

importance of the right to self-determination of 

all peoples, by virtue of which they freely deter-

mine their political status and freely pursue their 

economic, social and cultural development, 

Bearing in mind that nothing in this Declaration 

may be used to deny any peoples their right to 
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 ဤေကညာစာတမ်း ြပဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို

အသုံးြပပးီမညသ်ည့် လူမျိးမဆုိ၎ငး်တို၏ ကိုယပ်ိုငြ်ပဌာန်းခငွ့်

အခွင့်အေရးကို ုိင်ငံတကာဥပေဒှင့်အညီ ကျင့်သုံးြခင်းအား

ြငင်းပယ်ြခင်း မြပရန် မှတ်ယူလျက်။

 ဤေကညာစာတမး်ပါ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ

၏ အခွင့်အေရးများကို အသိမှတ်ြပြခင်းအားြဖင့် တရားမ တမ ၊ 

ဒီမိုကေရစီ၊ လူအခွင့်အေရးေလးစားြခင်း၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမ ကင်း

မဲ့ြခင်း၊ ေကာင်းမနွ်ေသာ စိတ်ရင်းေစတနာ စသည်မူများအေပ 

အေြခခံလျက် ြပလုပ်ေသာ ိုင်ငံေတာ်ှင့် ဌာေနတိုင်းရင်းသား 

လူမျိးများအကား သဟဇာတရှိမ ှင့် ပေူပါငး်ေဆာငရ်ကမ် ြဖစ်

ေသာဆက်ဆံေရးများကို တိုးြမင့်ေစမည်ဟု ယုံကည်သည်။

 ိုင်ငံေတာ်သည် သက်ဆုိင်ရာ ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူ

မျိးများှင့် ညိ  င်းပူးေပါင်းပီး ုိငင်တံကာ စာချပ်စာတမး်များ

အရ ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများအေပ  အထူးသြဖင့် လူအခွင့်

အေရးဆိုင်ရာကိစ များတွင် လူအခွင့်အေရးှင့် သက်ဆုိင်ေသာ 

တာဝန်ဝတ ရားများကို တာဝန်ယူရန်ှင့် ထိေရာက်စွာ အေကာင်

အထည်ေဖာ်ရန် တိုက်တွန်းလျက်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



self-determination, exercised in conformity 

with international law, 

Convinced that the recognition of the rights 

of indigenous peoples in this Declaration will 

enhance harmonious and cooperative relations 

between the State and indigenous peoples, 

based on principles of justice, democracy, 

respect for human rights, non-discrimination 

and good faith, 

Encouraging States to comply with and 

effectively implement all their obligations 

as they apply to indigenous peoples under 

international instruments, in particular those 

related to human rights, in consultation and 

cooperation with the peoples concerned, 

Emphasizing that the United Nations has 

an important and continuing role to play 

in promoting and protecting the rights of 

indigenous peoples, 
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 ကမ ာက့လုသမဂ သည် ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ 

အခွင့်အေရးအား တိုးြမင့်ရန်ှင့် ကာကွယ်ရန် အေရးကီး 

အခန်းက  တွင် ရှိေနမ ကို အာုံြပလျက်။

 ဤေကညာချက်စာတမ်းသည် ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူ

မျိးများ၏ အခွင့်အေရးှင့် လတွ်လပ်မ များကို အသအိမှတ်ြပ

ြခင်း၊ ြမင့်တင်ြခင်း၊ ကာကွယ်ြခင်းအတွက် အေရးကီးေသာေြခ

လှမ်းအြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုလသမဂ ေနြဖင့် ဤကိစ ှင့်

ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်ကိုက်ညီမ ရိှေသာ လုပ်ငန်စ်များြပလုပ်ရန်

ြဖစ်သည်ကို ယုံကည်လျက်။

 ဌာေနတိုင်းရင်းသား လူပုဂ ိလ်တိုင်းသည် ိုင်ငံတကာ

ဥပေဒက အသအိမှတ်ြပထားေသာ လူအခွင့်အေရးအားလုံးကို 

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိဘဲ ခံစားပိုင်ခွင့်ရိှမ ကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မိမိတုိ၏ ရပတ်ညမ် ၊ လူမ 

ဘ၀၊ လူမျိးတစ်မျိးအြဖစ ် အစိတ်အပိုငး်ြဖစေ်သာ စေုပါငး်အခွင့်

အေရး ပိုင်ဆိုင်မ ေသာ်လည်းေကာင်း အသိမှတ်ြပပီး ထပ်မံအသိ

အမှတ်ြပလျက်။

 ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ အေြခအေနသည် 

ေဒသတစ်ခုှင့် တစ်ခုအကား၊ ိုင်ငံတစ်ခုှင့် တစ်ခုအကား ကွဲ

ြပားမ ရှိသည်ကို ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်ှင့် ေဒသများ၏ 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Believing that this Declaration is a further 

important step forward for the recognition, 

promotion and protection of the rights and 

freedoms of indigenous Peoples and in the 

development of relevant activities of the United 

Nations system in this  eld,

Recognizing and reaffi rming that indigenous 

individuals are entitled without discrimination 

to all human rights recognized in international 

law, and that indigenous peoples possess 

collective rights which are indispensable 

for their existence, well-being and integral 

development as peoples, 

Recognizing that the situation of indigenous 

peoples varies from region to region and from 

country to country and that the signi cance of 

national and regional particularities and various 

historical and cultural backgrounds should be 

taken into consideration, 
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ထူးြခားမ များကိုေသာ်လည်းေကာင်း မတူကွဲြပားေသာ ေနာက်ခံ

သမုိင်းှင့် ယ်ေကျးမ များကို ထည့်သငွ်းစ်းစားမ ြပြခင်းကိုေသာ်

လည်းေကာင်း အသိအမှတ်ြပလျက်။

 ကမ ာ့ကုလသမဂ အေထွေထွညီလာခံသည် ေအာက်

ေဖာ်ြပပါ ကမ ာ့ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ ေက

ညာစာတမ်းအား ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်း၊ အြပန်အလှန် အသိ

အမတှ်ြပြခငး်အားြဖင့် အေကာငအ်ထည် ေဆာငရ်ကမ်ည့်  စခံျနိ်

စံွန်းအြဖစ် အေလးအနက် ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Solemnly proclaims the following United 

Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples as a standard of achievement to be 

pursued in a spirit of partnership and mutual 

respect:
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အပိုဒ် (၁)

ကလုသမဂ  ပဋိညာ်စာတမ်း၊ အြပညြ်ပည်ဆုိငရ်ာ လူအခွင့အ်ေရး

ေကညာစာတမ်းှင့် ိုင်ငံတကာ လူအခွင့်အေရးဥပေဒတိုအရ 

အသိအမှတ်ြပထားေသာ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း (သို) လူအ

များ၏ အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့်ှင့် လူအခွင့်အေရးများအားလုံးကို 

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများအားလုံး အြပည့်အဝေပျာရ် ငစ်ွာ 

ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

အပိုဒ် (၂)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် အြခားေသာလူမျိးများ 

လူပုဂ ိလ်များကဲ့သို လွတ်လပ်မ ှင့် တန်းတူအခွင့်အေရး ခံစား

ပိုငခ်ငွ့်ရှိသည်။ ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် မမိိတို၏ 

အခွင့်အေရးများ ကျင့်သုံးရာတွင် အထူးသြဖင့် ၎င်းတို၏ မူလအ

ရင်းအြမစ် (သို) ကန်အင်လက ဏာများကို အေြခခံပီး မည်သည့် 

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမ  မခံရေစရပါ။ 

အပိုဒ် (၃)

ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများသည် ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းပိုင်ခွင့် 

အခွင့်အေရးရှိသည်။ ယင်းအခွင့်အေရးအရ မိမိတို၏ ိုင်ငံေရးအ

ဆင့်အတန်းကို လွတ်လပ်စွာ ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပီး စီးပွားေရး၊ လူမ 

ေရး၊ ယ်ေကျးမ ၊ ဖွံဖိးတိုးတက်မ များ တွင်လည်း လွတ်လပ်စွာ 

လုပ်ေဆာင်ပိုင်ခွင့်ရိှသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 1

Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, 

as a collective or as individuals, of all human rights and 

fundamental freedoms as recognized in the Charter 

of the United Nations, the Universal Declaration of 

Human Rights and international human rights law.

Article 2

Indigenous peoples and individuals are free and equal 

to all other peoples and individuals and have the right 

to be free from any kind of discrimination, in the 

exercise of their rights, in particular that based on their 

indigenous origin or identity.

Article 3

Indigenous peoples have the right to self-determination. 

By virtue of that right they freely determine their 

political status and freely pursue their economic, social 

and cultural development.
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အပိုဒ် (၄)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မမိိတို၏ ကိုယပ်ိုငြ်ပဌာန်း

ခွင့်ကို ကျင့်သုံးသည့်အေနြဖင့် ေဒသ ရဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများှင့် 

ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့် (သို) ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ ထူေထာင်

ခွင့်ရိှပီး ယင်းေဒသ ရဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် 

လိုအပ်ေသာ ဘ  ာေငွရှာေဖွေရးကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ လုပ်

ေဆာင်ပုိင်ခွင့် ရှိသည်။

အပိုဒ် (၅)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မမိိတို၏ မတူကွဲြပားေသာ 

ုိင်ငံေရး၊ ဥပေဒေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာ  

ဌာန/အေဆာက်အအုံများကို  ထိန်းသိမ်းခွင့်ှင့်  ၎င်းတိုအား  ခုိင်

မာအားေကာငး် လာေစရန ်ြပလုပ်ပိုငခ်ငွ့်ရှိပီး၊ တစခ်ျနိ်တညး်တွင် 

ုိင်ငံအတွင်းရိှ ုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ေရး

ရာတိုတွင်လည်း မိမိတို၏ ရယ်ချယ်မ အရ အြပည့်အဝ ပါဝင်ခွင့်

ရှိသည်။

အပိုဒ် (၆)

ဌာေနတိုင်းရင်းသား ပုဂ ိလ်တိုင်းသည ် ိုင်ငံသား ြဖစ်ပိုင်ခွင့် 

အခွင့်အေရးရှိသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 4

Indigenous peoples, in exercising their right to self-

determination, have the right to autonomy or self-

government in matters relating to their internal and 

local aff airs, as well as ways and means for fi nancing 

their autonomous functions.

Article 5

Indigenous peoples have the right to maintain and 

strengthen their distinct political, legal, economic, 

social and cultural institutions, while retaining their 

right to participate fully, if they so choose, in the 

political, economic, social and cultural life of the State.

Article 6

Every indigenous individual has the right to a 

nationality.
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အပိုဒ် (၇)

(၁) ဌာေနတိုင်းရင်းသား ပုဂ ိလ်တိုင်းသည် အသက်ရှင်သန်ပိုင်ခွင့်၊ 

စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ကံ့ခိုင်မ ၊ ပဂု ိလ်ေရးဆုိင်ရာ လွတ်လပ်မ ှင့် 

လုံြခမ  စသည့်အခွင့်အေရးများ ရှိသည်။

(၂) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် အစုအဖွဲအခွင့်အေရး

 များြဖစ်သည့် လွတ်လပ်စွာေနထိုင်ခွင့်၊ ငိမ်းချမ်းလုံ ခံစိတ်ချ

 စွာေနထိုင်ခွင့် စသည့် အြခားအခွင့်အေရးရိှသည်။ ဌာေန

 တိုင်းရငး်သားကေလးသငူယ်များအား အြခားလူမျိးထံသို

 အတင်းအဓမ ေြပာင်း သွတ်သွင်းြခင်းအပါအဝင် ဌာေန

 တိုင်းရငး်သားလူမျိးများအား လူမျိးတုံးသတ်ြဖတြ်ခငး်ှင့် 

အကမ်းဖက်ုိင်မည့် မည်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ကိုမ  မြပ

 လုပ်ရ။

အပိုဒ် (၈)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများှင့ ် ပုဂ ိလမ်ျားသည ် အတင်း

 အဓမ ဝါးမျိြခင်း (သို) မိမိတုိ၏ ယေ်ကျးမ များ ဖျကစ်ီးြခင်း

 စသည့် လုပ်ရပ်များ တားဆီးကာကွယ်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အ

 ေရးရှိသည်။

(၂) ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့် ေဖာ်ြပပါလုပ်ေဆာင်မ များအား ကာ

 ကွယ်ရန်ှင့် လုပ်ေဆာင်မ ရှိပါက ြပန်လည်ကုစားိုင်ရန် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ထိေရာက်ေသာ ယ ရားများအား ြပဌာန်း 

လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 7

1. Indigenous individuals have the rights to life, 

physical and mental integrity, liberty and security 

of person.

2. Indigenous peoples have the collective right to live 

in freedom, peace and security as distinct peoples 

and shall not be subjected to any act of genocide 

or any other act of violence, including forcibly 

removing children of the group to another group.

Article 8

1. Indigenous peoples and individuals have the 

right not to be subjected to forced assimilation or 

destruction of their culture.

2. States shall provide eff ective mechanisms for 

prevention of, and redress for:
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(က)  မတူကွဲြပားေသာ လမူျိးတစ်ရပအ်ြဖစ် ရပတ်ညမ် ၊ 

ိုးရာယေ်ကျးမ အေပ  ြမတ်ိုးတနဖ်ိုးထားမ ၊ လမူျိး

 ဆိုင်ရာ ကန်အင်လက ဏာများ စသည်တိုကို ရည်

 ရယ်ချက်ရှိရှိြဖင့် ထိခိုက်ဖျက်ဆီးလိုေသာ မည်သည့်

 လုပ်ရပ်ကိုမဆို ကာကွယ်တားဆီးြခင်း။

(ခ) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ ေြမယာ၊ ပိုငန်က်

 ေရေြမှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်ပိုင်ဆုိင်မ များကို 

လက်လ တ်ေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ြပ  ာန်းြခင်းကို 

ကာကွယ်တားဆီးြခင်း။

(ဂ) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ အခငွ့်အေရးများကို 

ချိးေဖာက်ရန ်(သို) ေမးှမှိန်ေစရန ်ရည်ရယသ်ည့် မည်

 ကဲသုိ့ေသာ အတင်းအဓမ ေြပာငး် ြခငး်ကိမုဆုိ ကာ

 ကွယ်တားဆီးရန်အတွက် လုပ်ေဆာင် ြပ  ာန်းြခင်း။

(ဃ) ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူမျိးများအား ဝါးမျိြခင်း၊ 

အြခားလူမျိးအြဖစသ်ို မညသ်ည့်နည်းလမး်ှင့်မဆို 

အတင်းအဓမ သတွသ်ွင်းြခင်းများမှ ကာကွယ်တား

 ဆီးရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ြပ  ာန်းြခင်း။

(င) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများကို ပစမ်ှတ်ထားပီး

 လမူျိးခွဲြခားမ  ြဖစ်ေပ လာေအာင ် မညသ်ည့် နည်း

 လမ်းှင့်မဆို ဝါဒြဖန်ချြီခငး်၊ လ ံေဆာြ်ခင်းများအား 

ကာကွယ်တားဆီးိုင်ရန်အတွက် ြပ  ာန်း လုပ်ေဆာင်

 ြခင်း။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



(a) Any action which has the aim or eff ect of 

depriving them of their integrity as distinct 

peoples, or of their cultural values or ethnic 

identities;

(b) Any action which has the aim or eff ect of 

dispossessing them of their lands, territories 

or resources;

(c) Any form of forced population transfer 

which has the aim or eff ect of violating or 

undermining any of their rights;

(d) Any form of forced assimilation or 

integration;

(e) Any form of propaganda designed to promote 

or incite racial or ethnic discrimination 

directed against them.
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အပိုဒ် (၉)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည်လည်းေကာငး်၊ လပူုဂ ိလမ်ျား

သည်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းတို၏ ိုးရာ စ်လာဓေလ့ ထုံးတမ်းများ

ှင့်အညီ သကဆ်ိုင်ရာ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးအြဖစ ် ခံယပူိုင်

ခွင့်ရိှသည်။ ဤအခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံးြခင်းေကာင့် မညသ်ည့်ခွဲ

ြခားဆက်ဆံြခင်းမ  မရိှေစရ။

အပိုဒ် (၁၀)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများအား ၎ငး်တို၏ ေြမယာ၊ ပိုငန်က်

နယ်ေြမများမှ အတင်းအဓမ ေြပာငး် ြခင်း မြပလုပ်ရ။ သတင်း

အချကအ်လကမ်ျား ကိတင်သရိှိပးီေနာက ်လွတလ်ပစ်ာွ ဆုံးြဖတ်

ေသာ သေဘာတူညီမ ၊ ြဖစ်ိုင်ပါက နဂိုေနရာများတွင် ြပန်လည်

ေနရာချထားြခင်းအပါအဝင် တရားမ တေသာ ေလျာ်ေကးေပးရန်

သေဘာတညူမီ  စသည်တိုရှိမှသာ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ

အား သက်ဆိုင်ရာနယ်ေြမ၊ ပိုင်နက်ေရေြမများမှ ေြပာင်း ြခင်း 

ြပလုပ်ိုင်သည်။

အပိုဒ် (၁၁)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် မိမိတို၏ ိုးရာစ်လာ

 များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများအား ကျင့်သုံးြခင်း၊ ြပန်လည်အသက်

 သွင်းြခင်း ြပလုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရိှသည်။ ယင်းသိုဆိုရာ

 တွင် အတိတ်ှင့် ပစ ပ န်သာမကဘဲ အနာဂတ်အတွက် ေဖာ်

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 9

Indigenous peoples and individuals have the right 

to belong to an indigenous community or nation, in 

accordance with the traditions and customs of the 

community or nation concerned. No discrimination of 

any kind may arise from the exercise of such a right.

Article 10

Indigenous peoples shall not be forcibly removed from 

their lands or territories. No relocation shall take place 

without the free, prior and informed consent of the 

indigenous peoples concerned and after agreement on 

just and fair compensation and, where possible, with 

the option of return.

Article 11

1. Indigenous peoples have the right to practise and 

revitalize their cultural traditions and customs. This 

includes the right to maintain, protect and develop 
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 ထုတ်အသုံးြပမည့် ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာများြဖစ်ေသာ ေရှး

 ေဟာင်းသမိုင်း ဘူမိနက်သန်နယ်ေြမများ၊ အရာဝတ ပစ ည်း

 များ၊ ဒီဇိုင်များ၊ ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားများ၊ နည်းပညာ

 များ၊ စာေပငှ့် သခုုမအုပညာမျိးစုံအား ထိန်းသမိ်းြခငး်၊ 

ကာကွယ်ြခင်း၊ တိုးတက်ေကာင်းမွန် ေအာင်ြပလုပ်ြခင်း 

စသည့် အခွင့်အေရးများ ပါဝင်သည်။

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ်ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများှင့် လကတ်ွဲ

 ပီး ၎င်းတို၏ သတင်းအချက်အလက် ကိတင် သိရှိပီးေနာက် 

လွတ်လပ်စွာ ဆုံးြဖတ်ေသာ သေဘာတူညီမ ရိှဘဲ (သို) ၎င်း

 တို၏ ဥပေဒများ၊ ိုးရာစ်လာများ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းများကို 

ချိးေဖာက်ပီး သမိ်းယခူဲ့ေသာ ယ်ေကျးမ ၊ အသိပညာပစ ညး်၊ 

ဘာသာေရးှင့် ိုးရာယုံကည်မ ဆိုင်ရာ အရာပစ ည်းများအား 

ြပန်လည်တပ်ဆင်ြခင်းအပါအဝင်၊ ြပန်လည်ကုစားြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်ုိင်ရန်အတွက် ထိေရာက်ေသာ ယ ရားများ 

လုပ်ေဆာင်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၂)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ်မမိိတို၏ ိုးရာယံုကည်

 မ ှင့် ဘာသာေရးဆုိင်ရာ အစ်အလာများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်း

 များ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များအား ေဖာ်ထုတ်ကျင်းပြခင်း၊ ကျင့်သုံး

 ြခင်း၊ တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပ်ြခင်း၊ သင်ယူေလ့

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



the past, present and future manifestations of 

their cultures, such as archaeological and historical 

sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies 

and visual and performing arts and literature.

2. States shall provide redress through eff ective 

mechanisms, which may include restitution, 

developed in conjunction with indigenous peoples, 

with respect to their cultural, intellectual, religious 

and spiritual property taken without their free, 

prior and informed consent or in violation of their 

laws, traditions and customs.

Article 12

1. Indigenous peoples have the right to manifest, 

practise, develop and teach their spiritual and 

religious traditions, customs and ceremonies; 

the right to maintain, protect, and have access 

in privacy to their religious and cultural sites; the 
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 လာြခင်းစသည့် အခွင့်အေရးများရှိသည်။ မိမိတို၏ ဘာသာ

 ေရးှင့် ယ်ေကျးမ ဆိုင်ရာ ပရဝုဏ်များကိုလည်း ထိန်းသိမ်း

 ြခင်း ကာကွယ်ြခင်းှင့် သီးြခားဝင်ေရာက် အသုံးြပခွင့် စ

 သည့် အခွင့်အေရးရှိသည်။ ပွဲလမ်းသဘင်ဆိုင်ရာ ပစ ည်းများ

 ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းအသုံးြပြခင်း၊ ထိန်းသမိး်ြခင်းများ ြပ

 လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရိှသည်။ မိမိတို၏ ဘိုးဘွား က င်း

 ကျန်အိုးစုများကိုလည်း ြပန်လည်ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရး

 ရှိသည်။

(၂) ိုင်ငံေတာသ်ည် သက်ဆိုင်ရာ ဌာေနတိုင်းရင်းသားလူ

မျိးများှင့် လက်တွဲပူးေပါငး်ပီး ိုငင်ေံတာ် လကဝ်ယ် 

ပိုင်ဆိုင်ထားေသာ ပွဲလမ်းသဘင်ဆိုင်ရာပစ ည်းများ 

အသုံးြပရန်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ဘိုးဘွား က င်းကျန် 

အိုးစုများအား ြပန်လည်ရယူိုင်ရန်အတွက်ေသာ်လည်း

ေကာင်း တရားမ တြခင်းှင့် ပွင့်လင်း ြမင်သာမ ရှိေသာ 

ထိေရာက်သည့် ယ ရားများကို ရှာေဖွလုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

အပိုဒ် (၁၃)

(၁) ဌာနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည် မိမိတို၏ သမိုငး်၊ ဘာသာ

 စကား၊ ိုးရာအစ်အလာများ၊ အေတွး အေခ များ၊ စာေပှင့် 

စာအေရးအသားစနစ်များကို ြပန်လည်အသက်သွင်းြခင်း၊ 

အသုးံြပြခငး်၊ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင ် ြပလပု်ြခင်း၊ မျိးဆက်

 သစ်များအား လက်ဆင့်ကမ်းြခင်း စသည့် အခွင့်အေရးများ 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



right to the use and control of their ceremonial 

objects; and the right to the repatriation of their 

human remains.

2. States shall seek to enable the access and/

or repatriation of ceremonial objects and 

human remains in their possession through fair, 

transparent and eff ective mechanisms developed 

in conjunction with indigenous peoples concerned.

Article 13

1. Indigenous peoples have the right to revitalize, 

use, develop and transmit to future generations 

their histories, languages, oral traditions, 

philosophies, writing systems and literatures, 

and to designate and retain their own names for 

communities, places and persons.

2. States shall take eff ective measures to ensure 

that this right is protected and also to ensure 

that indigenous peoples can understand and be 
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 ရှိသည်။ မိမိတို၏ ရပ်ရာအမည်နာမများ၊ နယ်ေြမအေခ အ

 ေဝ များ၊ လပူုဂ ိလ်အမည ်နာမများအား ဆကလ်ကထ်နိး်သမိ်း 

အသုံးြပခွင့် စသည့် အခွင့်အေရးရှိသည်။

(၂) ိုင်ငံေတာ်သည် ေဖာ်ြပပါအခွင့်အေရးအား ကာကွယ်ေပးမ  

ေသချာေစရန်အတွက် ထိေရာက်ေသာ လုပ်ေဆာင်မ များ 

ြပလုပ်ရမည်။ ထိုအြပင ်ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများအေန

 ြဖင့် ုိင်ငံေရး၊ ဥပေဒေရး၊ အုပ်ချပ်ေရးဆုိင်ရာ အေကာင်ထည်

 ေဖာေ်ဆာငရ်က်မ  အဆင့်ဆင့်များကို နားလည်သေဘာေပါက်

 မ ေသချာေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။ လိုအပ်ပါက ဘာသာ

 ြပန်ေပးြခင်း (သို) တြခားေသာ နည်းလမ်းများ အသုံးြပြခင်း

 စသည့် ကိစ ရပ်များကိုလည်း ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။

အပိုဒ် (၁၄)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ်မမိိတို၏ ပညာေရးစနစ်

 များ၊ ဌာေန/အေဆာက်အအုံများ ထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းချပ်

 ြခင်း၊ မိမိတို၏ ိုးရာယ်ေကျးမ ှင့် သင့်တင့်ေလ ာက်ပတ်မ 

 ရှိေသာ သင်ြပမ စနစ်ှင့် သင်ယူ မ စနစ်များကို အသုံးြပကာ 

မိမိတို၏ ဘာသာစကားြဖင့် သင်ကားြခင်းစသည့် အခွင့်အ

 ေရးများ ရှိသည်။

(၂) ဌာေနတိုင်းရင်းသားပုဂ ိလ်တိုင်း အထူးသြဖင့် ကေလးသူ

 ငယ်များသည် ိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့် ပညာေရးစနစ်ှင့်

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



understood in political, legal and administrative 

proceedings, where necessary through the 

provision of interpretation or by other appropriate 

means.

Article 14

1. Indigenous peoples have the right to establish and 

control their educational systems and institutions 

providing education in their own languages, in a 

manner appropriate to their cultural methods of 

teaching and learning.

2. Indigenous individuals, particularly children, have 

the right to all levels and forms of education of the 

State without discrimination. 

3. States shall, in conjunction with indigenous 

peoples, take eff ective measures, in order for 

indigenous individuals, particularly children, 

including those living outside their communities, 

to have access, when possible, to an education 
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 အဆင့်အတန်းတွင်မဆို ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိဘဲ၊ ေလ့လာ

 သင်ယူပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရှိသည်။

(၃) ိုငင်ေံတာအ်ေနြဖင့် ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများှင့် 

လက်တွဲပူးေပါင်းပီး မိမိတို၏ လူမ အသိုင်းအဝန်း ြပင်ပတွင် 

ေရာက်ရှိေသာ ပုဂ ိလ်များအပါအဝင်၊ အထူးသြဖင့် ကေလး

 သူငယ်များအတွက် မိမိတို၏ ယ်ေကျးမ ှင့်အညီ မိမိတို၏

 ဘာသာစကားြဖင့် သင်ကားေပးေသာ ပညာေရးစနစ်များ

 အား အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် ထိေရာက်ေသာ လုပ်ေဆာင်မ 

 များ ြပလုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၅)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် ဂုဏ်သကိ ာဆိုငရ်ာ 

အခွင့်အေရး ရှိသည်။ မိမိတို၏ မတူကွဲြပားေသာ ယ်ေကျး

 မ များ၊ ိုးရာစ်လာများ၊ သမိုင်းများှင့် လိုအင်ဆ များအား 

ပညာေရးတွင် ြဖစ်ေစ၊ အများြပည်သူဆိုင်ရာ သတင်းများ

 ြဖစ်ေစ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ ထင်ဟပ်ေစရမည်။

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ်သက်ဆိုငရ်ာဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ

 ှင့်ပူးေပါင်းလက်တွဲပီး၊ ှိမ့်ချ/ ခွဲြခား ဆက်ဆံြခင်းများ ပ

 ေပျာက်ရန်အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ဌာေနတိုင်းရင်းသား

 လူမျိးများ အချင်းချငး်အကားတွင ် လည်းေကာငး်၊ ဌာေန

တိုင်းရငး်သားလူမျိးများှင့် တြခားလူမျိးများအကားတငွ်

ေသာ်လည်းေကာင်း စိတ်ရှည်သီးခံမ  နားလည်မ ၊ ဆက်ဆံေရး 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



in their own culture and provided in their own 

language.

Article 15

1. Indigenous peoples have the right to the dignity 

and diversity of their cultures, traditions, histories 

and aspirations which shall be appropriately 

refl ected in education and public information.

2. States shall take eff ective measures, in 

consultation and cooperation with the indigenous 

peoples concerned, to combat prejudice and 

eliminate discrimination and to promote tolerance, 

understanding and good relations among 

indigenous peoples and all other segments of 

society.
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ေကာင်းမွန်တိုးတက်ေစရန် အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း ထိ

 ေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၆)

(၁) ဌာေနတိငုး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် မမိိဘာသာစကားြဖင့် 

မိမိတိုပိုင်မီဒီယာများ ထူေထာင်ခွင့် အခွင့်အေရးရှိသည်။ 

တြခားမီဒီယာများကိုလည်း ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိဘဲ ကည့်

  အသုံးြပခွင့်ရှိရမည်။

(၂) ိုင်ငံေတာသ်ည် ိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများတွင် ဌာေနတိုင်းရင်း

 သားလမူျိးများ၏ မတကူွဲြပားေသာ ယ်ေကျးမ များကို  သင့်

 တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ ထင်ဟပ်ေစြခင်းကို ေသချာေစရန်အ

 တွက် ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။ ုိင်ငံေတာ်

 သည် လွတ်လပ်စွာေရးသားေဖာ်ထုတ်ြခင်းကို မထိခိုက်ေစ

 ဘ ဲပဂု လကိ ပိုငမ်ီဒယီာများတွင ်ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိး

 များ၏ ယ်ေကျးမ များကို ြပည့်ြပည့်စံုစုံထင်ဟပ်ေစရန် 

တိုက်တွန်းအားေပးမ  ြပလုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၇)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် ိုငင်တံကာအလပု်သ

 မားဥပေဒများ၊ ြပည်တွင်းအလုပ်သမားဥပေဒများတွင် ေဖာ်

 ြပထားေသာ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများကို 

အြပည့်အဝရရှိခံစားပုိင်ခွင့် အခွင့် အေရးရိှသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 16

1. Indigenous peoples have the right to establish 

their own media in their own languages and to 

have access to all forms of non-indigenous media 

without discrimination.

2. States shall take eff ective measures to ensure that 

State-owned media duly refl ect indigenous cultural 

diversity. States, without prejudice to ensuring full 

freedom of expression, should encourage privately 

owned media to adequately refl ect indigenous 

cultural diversity.

Article 17

1. Indigenous individuals and peoples have the right 

to enjoy fully all rights established under applicable 

international and domestic labour law.

2. States shall in consultation and cooperation 

with indigenous peoples take specifi c measures 
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(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ်ဌာေနတိုင်းရငး်သားလူမျိးများှင့် ပးူေပါင်း

 ပီး ဌာေနတိုင်းရင်းသားကေလးသူငယ်များအား စီးပွားေရး

 အရ အြမတ်ထုတ် အုိင်ကျင့်ြခင်း၊ အ ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ြခင်း 

(သို) ကေလးသငူယ် ပညာေရးကို ထိခုိက်ြခင်း (သို) ကေလး

 သူငယ်များအား ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ထိခုိက်ြခင်း (သို) ကာ

 ယဗလ၊ စိတ ဖွံဖိးမ များ ထိခိုက်ြခင်းစသည့် အလုပ်များလုပ်

 ြခင်းမှ စသည့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်ြခင်းမှ တား

 ဆီးကာကွယ်ိုင်ရန် ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ရမည်။

(၃) ဌာနတိုင်းရင်းသား ပုဂ ိလ်တိုင်းအေပ  အလုပ်သေဘာသဘာ

 ဝအရေသာ်လည်းေကာင်း လစားခံစားခွင့်အရ ေသာလ်ည်း

 ေကာင်း မည်သည့်ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းများကိုမ  မရိှေစရ။

အပိုဒ် (၁၈)

 ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် ကိယု့်နည်းကိုယ့်ဟန်စ

 နစ်ြဖင့် ေရးချယ်ထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်ဆင့် 

မိမိတို၏ အခွင့်အေရးအေပ  သက်ေရာက်မ ရှိမည့် ဆုံးြဖတ်

 ချက်များချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်ခွင့်အခွင့်အေရး ရှိသည်။ ထိုြပင် 

 မိမိတို၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းဆုိင်ရာ နည်းနာများကို

 လည်း ထိန်းသမိ်းြခင်း ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပ်ြခင်း 

 စသည့်အခွင့်အေရးရှိသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



to protect indigenous children from economic 

exploitation and from performing any work that 

is likely to be hazardous or to interfere with the 

child’s education, or to be harmful to the child’s 

health or physical, mental, spiritual, moral or social 

development, taking into account their special 

vulnerability and the importance of education for 

their empowerment.

3. Indigenous individuals have the right not to be 

subjected to any discriminatory conditions of 

labour and, inter alia, employment or salary.

Article 18

Indigenous peoples have the right to participate in 

decision-making in matters which would aff ect their 

rights, through representatives chosen by themselves 

in accordance with their own procedures, as well 

as to maintain and develop their own indigenous 

decisionmaking institutions.
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အပိုဒ် (၁၉)

 ိုငင်ေံတာသ်ည ်ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများအေပ  သက်

 ေရာကမ် ရိှုိင်သည့် ဥပေဒှင့ ်အုပခ်ျပ်ေရးဆုိငရ်ာ လုပ်ေဆာင်

 မ များ အတညြ်ပြပ  ာန်းြခင်း၊ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်

 ရက်ြခင်းများမြပလုပ်မီ သတင်းအချက်အလက်များ ကိ

 တင်သိရှိပီးေနာက် လွတ်လပ်စွာ ဆ သေဘာထားေဖာ်ထုတ်

 မ အရ ထွက်ေပ လာေသာ သေဘာတူညီမ များ ရရှိေစရန်

 အလုိဌာ သက်ဆုိငရ်ာဌာေနတုိငး်ရငး်သားလမူျိးများ၏ ကိယ့်ု

 နည်းကိုယ့်ဟန်ြဖင့် ရယ်ချယ်ထားေသာ ကိုယ်စားလှယ်များ

 မှတစ်ဆင့် စိတ်ရင်းေစတနာမှန်ြဖင့် ညိ  င်းပူးေပါင်းမ ြပ

 လုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၀)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည် မိမိတို၏ အသကေ်မွး

 ဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း များတွင်

 စိတ်ှလုံးပီတိြဖာလျက် ှစ်ခိက်စွာ လုပ်ေဆာင်ုိင်ရန်အလို

 ဌာ မိမိတို၏ ုိင်ငံေရး စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးစနစ်များ (သို)

  အေဆာကအ်အုံများကို ထိနး်သမိ်းြခငး်၊ ပိမုိုေကာငး်မနွေ်အာင ်

ြပလုပ်ြခင်း စသည့် အခွင့်အေရးရိှသည်။ ထိုြပင် မိမိတို၏

 ိုးရာယ်ေကျးမ ှင့် အြခားစီးပွားေရးဆုိင်ရာ လုပ်ေဆာင်မ 

 များတွင် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 19

States shall consult and cooperate in good faith with 

the indigenous peoples concerned through their own 

representative institutions in order to obtain their 

free, prior and informed consent before adopting and 

implementing legislative or administrative measures 

that may aff ect them.

Article 20

1. Indigenous peoples have the right to maintain and 

develop their political, economic and social systems 

or institutions, to be secure in the enjoyment of 

their own means of subsistence and development, 

and to engage freely in all their traditional and 

other economic activities.

2. Indigenous peoples deprived of their means of 

subsistence and development are entitled to just 

and fair redress.
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(၂) မိမိတို၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

သမိ်းယဖူျကသ်မိ်းြခငး်ခရံေသာ ဌာေနတိုင်း ရင်းသားလူမျိး

 များသည် တရားမ တမ ရှိေသာ ြပန်လည်ကုစားြခင်းများ 

ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

အပိုဒ် (၂၁)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး်မရှိ

 ဘဲ ပညာေရး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းဆုိင်

 ရာ သင်တန်းများ/မွမ်းမံသင်တန်းများ၊ အိမ်ယာ၊ သန်ရှင်း

 ေရး၊ ကျန်းမားေရးှင့် လူမ ဘ၀ လုံ ခံေရးစသည့် နယ်ပယ်အ

 ပါအဝင် မိမိတို၏ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရးအေြခအေနများအား 

တိုးတက် ေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရး

 ရှိသည်။

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ် ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ စီးပွား

 ေရးှင့် လူမ ေရးအေြခအေန တိုးတက်ေကာင်းမွန်မ များ

 ေသချာေစရန်အလိုငှာ ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ေပး

 ရမည်။ ဤသို ေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ကီးရယ်အုိများ၊ 

အမျိးသမီးများ၊ လူငယ်များ၊ ကေလးသငူယ်ှင့ ် မသနစ်ွမ်း

 လူပုဂ ိလ်များ၏ အခွင့်အေရးှင့် လုိအပ်ချက်များကို အေလး

 ထားအာုံစုိက်ပီး လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 21

1. Indigenous peoples have the right, without 

discrimination, to the improvement of their 

economic and social conditions, including, inter 

alia, in the areas of education, employment, 

vocational training and retraining, housing, 

sanitation, health and social security.

2. States shall take eff ective measures and, 

where appropriate, special measures to ensure 

continuing improvement of their economic and 

social conditions. Particular attention shall be 

paid to the rights and special needs of indigenous 

elders, women, youth, children and persons with 

disabilities.

Article 22

1. Particular attention shall be paid to the rights 

and special needs of indigenous elders, women, 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

43



အပိုဒ် (၂၂)

(၁) ဤေကညာစာတမ်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်

 ရကရ်ာတွင ်ဌာေနတိငုး်ရငး်သားသက်ကးီ ရယ်အုိများ၊ အမျိး

 သမီးများ၊ လူငယ်များ၊ ကေလးသူငယ်ှင့် မသန်စွမ်းလူပုဂ ိလ်

 များ၏ အခွင့်အေရးှင့် လုိအပ်ချက်များကို အေလးထား 

အာုံြပမ  လုပ်ရမည်။

(၂) ဌာေနတိုငး်ရငး်သား အမျိးသမးီများှင့် ကေလးသငူယ်များ

 ကို အြပည့်အဝကာကွယ်ေပးရန်ှင့် ၎င်းတိုအေပ  မည်သည့်

 အကင်းဖက်မ ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မရှိေစရန် ုိင်ငံေတာ်

 အေနြဖင့် ဌာေနတိုင်းရငး်သား လူမျိးများှင့် ပးူေပါင်းလက်

 တွဲပီး လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

အပိုဒ် (၂၃)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မမိိတို၏ ဖွံဖိးေရးဆိုငရ်ာ 

အခွင့်အေရးကျင့်သုံးရာတွင် ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာေရး

ဆွဲချမှတ်ြခင်း၊ ဦးစားေပးမ များ ေရးချယ်သတ်မှတ်ြခင်းစသည့် 

အခငွ့်အေရးများရှိသည်။ ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည် 

အထူးသြဖင့် မိမိတိုအေပ  သက်ေရာက်မ ရိှမည့် ကျန်းမာေရး၊ 

အိမ်ရာ၊ အြခား စီးပွားေရးှင့် လူမ ေရးဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ေရးဆွဲ

ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်ရန်ှင့် ယင်းစီမံချက်များအား ြဖစ်ိုင်ပါက မိမိ

တိုပိုင်အဖွဲအစည်း/အေဆာက်အအုံမှတစ်ဆင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲ 

ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရိှသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



youth, children and persons with disabilities in the 

implementation of this Declaration.

2. States shall take measures, in conjunction with 

indigenous peoples, to ensure that indigenous 

women and children enjoy the full protection 

and guarantees against all forms of violence and 

discrimination.

Article 23

Indigenous peoples have the right to determine and 

develop priorities and strategies for exercising their 

right to development. In particular, indigenous peoples 

have the right to be actively involved in developing 

and determining health, housing and other economic 

and social programmes aff ecting them and, as far as 

possible, to administer such programmes through their 

own institutions.
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အပိုဒ် (၂၄)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ်မိမိတို၏ တိုငး်ရင်းေဆး

 များအေပ  အခွင့်အေရးရိှပီး မိမိတို၏ ေဆးဖက်ဝင်အပင်

 များ၊ တိရစ ာန်များ၊ သယံဇာတများအပါအဝင် မိမိတို၏ ကျန်း

 မာေရးဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများက ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရး

 ရှိသည်။ ထိုြပင် ဌာေနတိုင်းရင်းသားပုဂ ိလ်တိုင်းသည် ခဲွြခား

 ဆက်ဆံြခင်းမရှိဘဲ ကျန်းမာေရးှင့် လူမ ေစာင့်ေရှာက်မ  

လုပ်ငန်းများအား ရရှိခံစားပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရှိသည်။

(၂) ဌာေနတိုင်းရင်းသားပုဂ ိလ်တိုင်းသည ်ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာကျန်း

 မာေရးအား အြမင့်ဆံုးထိ ရရှိခံစားိုင်ရန် တန်းတူအခွင့်အ

 ေရး ရိှရမည်။ ဤအခွင့်အေရးအား အြပည့်အဝအေကာင်အ

 ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်သည် တစ်

 ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် လိုအပ်သလိုေဆာင်ရက်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၅)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မမိိတို ိုးရားယေ်ကျးမ အရ 

ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ (သို) အေြခချေနထိုင်ခ့ဲေသာ (သို) အသုံးြပခ့ဲေသာ 

ေြမယာ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမ၊ ေရ၊ ကမ်းိုးတန်းပင်လယ်ှင့် အြခား

သဘာ၀ရင်းြမစ်အေပ  ိုးရာစ်လာ ယုံကည်မ အရရှိခ့ဲေသာ 

ဆက်ဆံေရးအားထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ပိုမိုအားေကာင်းေအာင် ြပလုပ်

ြခင်း စသည့် အခွင့်အေရးများရှိသည်။ ေဖာ်ြပပါ ကိစ များအား 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 24

1. Indigenous peoples have the right to their 

traditional medicines and to maintain their health 

practices, including the conservation of their vital 

medicinal plants, animals and minerals. Indigenous 

individuals also have the right to access, without 

any discrimination, to all social and health services.

2. Indigenous individuals have an equal right to the 

enjoyment of the highest attainable standard 

of physical and mental health. States shall take 

the necessary steps with a view to achieving 

progressively the full realization of this right.

Article 25

Indigenous peoples have the right to maintain and 

strengthen their distinctive spiritual relationship with 

their traditionally owned or otherwise occupied and 

used lands, territories, waters and coastal seas and 
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မျိးဆကသ်စ်များအတကွ ် မမိိတာဝနအ်ြဖစ ် ကိုငစ်ွဲပိုငခ်ွင့် အခွင့်

အေရးရိှသည်။

အပိုဒ် (၂၆)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ်ိုးရာစ်လာယ်ေကျး

 မ အရ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ၊ အေြခချေနထုိင်ခ့ဲ ေသာ(သို) အသုံးြပ

 ခဲ့ေသာ (သို) ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ ေြမယာ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမ၊ 

သဘာဝရင်းြမစ်ကို ခံစားပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရှိသည်။

(၂) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် ိုးရာစ်လာယ်ေကျး

 မ အရ ပိုင်ဆုိင်ခဲ့ေသာ၊ အေြခချေနထိုင်ခဲ့ ေသာ (သို) 

အသုံးြပခဲ့ေသာ  (သို)  ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ  ေြမယာ၊  ပိုင်နက်

 နယ်ေြမ၊  သဘာဝရင်းြမစ်များအား ပိုင်ဆိုင်ြခင်း၊ အသုံးြပ

 ြခင်း၊ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းစသည့် 

အခွင့်အေရးရှိသည်။

(၃) ိုင်ငံေတာ်သည် ေဖာ်ြပပါေြမယာများ ပိုင်နက်နယ်ေြမများ 

သဘာဝရင်းြမစ်များအား ဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပြခင်း 

အကာအကွယ်ေပးြခင်းများ ြပလုပ်ေပးရမည်။ ဤသို ြပလုပ်

 ရာတွင ် သကဆ်ိုင်ရာ ဌာေနတိငုး်ရငး်သားလူမျိးများ၏     

 ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊     ိုးရာစ်လာများ၊     ေြမယာစနစ်များ

 ှင့်အညီ ြပလုပ်ရမည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



other resources and to uphold their responsibilities to 

future generations in this regard.

Article 26

1. Indigenous peoples have the right to the lands, 

territories and resources which they have 

traditionally owned, occupied or otherwise used 

or acquired.

2. Indigenous peoples have the right to own, use, 

develop and control the lands, territories and 

resources that they possess by reason of traditional 

ownership or other traditional occupation or 

use, as well as those which they have otherwise 

acquired.

3. States shall give legal recognition and protection 

to these lands, territories and resources. Such 

recognition shall be conducted with due respect to 

the customs, traditions and land tenure systems of 

the indigenous peoples concerned.
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အပိုဒ် (၂၇)

ုိငင်ံေတာ်သည ် သကဆ်ိုငရ်ာ ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများှင့် 

ပူးေပါင်းလက်တွဲပီး တရားမ တမ ရိှြခင်း၊ လွတ်လပ်ပီး ဘက်လိုက်

မ ကင်းြခင်း၊ ပွင့်လင်ြမင်သာမ ရှိြခင်း စသည်တိုကို အေြခခံပီး ဌာ

ေနတိုငး်ရငး်သား လူမျိးများ၏ ဥပေဒများ၊ ိုးရာစ်လာများ၊ 

ဓေလ့ထုံတမ်းများ၊ ေြမယာစနစ်များအား အသိမှတ်ြပကာ ဌာေန

တိုင်းရင်းသားများ၏ ေြမယာ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမ၊ သဘာဝရင်းြမစ်

ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများအား အသိြပြခင်း၊ တရားေရးဆိုင်ရာ စီမံ

ခန်ခွဲြခင်း စသည်တိုကို အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

အပိုဒ် (၂၈)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် မမိိတို၏  “သတငး်အ

 ချက်အလက်များ  ကိတင်သိရိှပီးေနာက် လွတ်လပ်စွာ ဆ 

 သေဘာထား ေဖာ်ထုတ်မ အရ ထွက်ေပ လာေသာ သဘာတူ

 ညီမ ” မရိှဘဲ သိမ်းယူအသုံးြပခ့ဲေသာ (သို) ဖျက်စီးခ့ဲေသာ 

ိုးရာ စ်လာယ်ေကျးမ အရ ပိုင်ခဲ့ေသာ (သို) အေြခချေနထိုင်

 ခဲ့ေသာ(သို) အသုံးြပခဲ့ေသာ ေြမယာ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမ၊ 

သဘာဝရင်းြမစ်အေပ  နဂိုအတိုင်း ြပန်လည်လ ဲအပ်ြခင်း၊ အ

 ကယ်၍ ထိုကဲ့သို မြဖစ်ုိင်ပါက တရားမ တမ ရိှေသာ ေလျာ်

 ေကးေတာင်းဆိုပိုင်းခွင့် အခွင့်အေရးရှိသည်။

(၂) သကဆ်ိုင်ရာ ဌာေနတိငုး်ရငး်သားလူမျိးများမှ ကည်ြဖစွာ 

သေဘာတူလက်ခံသည့်  ကိစ မှအပ ကျန်ကိစ များတွင် ေလျာ်

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 27

States shall establish and implement, in conjunction 

with indigenous peoples concerned, a fair, independent, 

impartial, open and transparent process, giving due 

recognition to indigenous peoples’ laws, traditions, 

customs and land tenure systems, to recognize and 

adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining 

to their lands, territories and resources, including those 

which were traditionally owned or otherwise occupied 

or used. Indigenous peoples shall have the right to 

participate in this process.

Article 28

1. Indigenous peoples have the right to redress, by 

means that can include restitution or, when this is 

not possible, just, fair and equitable compensation, 

for the lands, territories and resources which they 

have traditionally owned or otherwise occupied 

or used, and which have been confi scated, taken, 

occupied, used or damaged without their free, prior 

and informed consent.
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 ေကးအြဖစ် ေပးေသာ ေြမယာ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမ၊ သေဘာဝ

 ရင်းြမစ်များသည် နဂိုရိှခဲ့ေသာ ဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပမ  

အဆင့အ်တနး်၊ အရညအ်ေသးွ၊ အရယအ်စားအတုိငး် တန်းတူ

 ရှိရမည်။ (သို) ေငွေကးတန်ဖိုးအရ တန်းတူြဖစ်ရမည်။ (သို) 

 အြခားသင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ ေလျာ်ေကး  ြဖစ်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၉)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် မမိိတို၏ ေြမယာ၊ ပိုင်

 နက်နယ်ေြမ၊ သဘာဝရင်းြမစ်များ၏ ထုတ်လုပ်မ  စွမ်းရည်

 များကို ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ကာကွယ်ြခင်း ြပလုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်

 အေရးရိှသည်။ ထိုသိုေသာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းများ    

ြပလုပ်ရန်အတွက်    ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့်    ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း   

 မရှိေသာေထာက်ပံ့ေရး အစီအစ်ကို ထူေထာင်ြပလုပ်ေပး

 ရမည်။

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ် သက်ဆိုငရ်ာ ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးတို

 ၏ “သတင်းအချက်အလက်များ ကိတင်သိရှိပီးေနာက်  

လွတ်လပ်စွာ  ဆ သေဘာထား  ေဖာ်ထုတ်မ အရ  ထွက်ေပ 

 လာေသာ  သဘာတညူမီ ”  မရိှဘ ဲ၎င်းတုိ၏ ေြမယာ၊ ပိငုန်က်

 နယ်ေြမများတွင ်ေဘးဥပါဒ် ြဖစ်ေစေသာအရာ ပစ ညး်များ 

 မရှိေစရန် ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ရမည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



2. Unless otherwise freely agreed upon by the peoples 

concerned, compensation shall take the form of 

lands, territories and resources equal in quality, size 

and legal status or of monetary compensation or 

other appropriate redress.

Article 29

1. Indigenous peoples have the right to the 

conservation and protection of the environment 

and the productive capacity of their lands or 

territories and resources. States shall establish and 

implement assistance programmes for indigenous 

peoples for such conservation and protection, 

without discrimination.

2. States shall take eff ective measures to ensure that 

no storage or disposal of hazardous materials shall 

take place in the lands or territories of indigenous 

peoples without their free, prior and informed 

consent.
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အပိုဒ် (၃၀)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ ေြမယာှင့် ပိုငန်က်နယ်

 ေြမများတွင ်အများြပညသ်ေူကာငး်ကျိး အတကွ ်ခိုငလ်ုံေသာ

 အေကာင်းြပချက်ရိှြခင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ ဌာေနတိုင်းရင်းသား

 လူမျိးများမ ှလွတလ်ပ်ပီး ကညြ်ဖစွာသေဘာတညူြီခငး် (သို) 

ေမတ ာရပ်ခံြခင်းမှအပ စစ်တပ်များ တပ်စွဲြခင်းအပါအဝင် 

စစ်ေရးဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ များ မြပလုပ်ရ။ 

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ် ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ ေြမယာ

 ှင့် ပိုင်နက်နယ်ေြမများတွင် တပ်စဲွြခင်းအပါအဝင် စစ်ေရး

 ဆိုင်ရာ လ ပ်ရှားမ မြပလုပ်မီ သက်ဆုိင်ရာ ဌာေနတိုင်းရင်း

 သားလူမျိး၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် သင့်တင့်

 ေလျာက်ပတ်ေသာ နည်းလမ်းများကိုအသုံးြပပီး ညိ  င်းမ  

ြပလုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၃၁)

(၁) ဌာေနတငး်ရင်းသားလူမျိးများသည် မမိိတို၏ ယ်ေကျးမ  

အေမွအှစ်၊ ိုးရာအစ်အလာ အသိပညာများ၊ ိုးရာယ်

 ေကျးမ ဓေလ့စိုက်များ၊ လူသားှင့် မျိးိုးရငး်ြမစမ်ျား၊ မျိး

 ေစ့များ၊ ေဆးဝါးများ၊ သစ်ပင်ပန်းမနှင့် ပတ်သက်ေသာ 

အသိဗဟုသုတများ၊ ိုးရာအစ်အလာများ၊ စာေပ၊ ဒီဇိုင်း၊ 

ိုးရာ အားကစား ကစားနည်းများ၊ သုခုမ အုပညာရပ်များ 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



3. States shall also take eff ective measures to ensure, 

as needed, that programmes for monitoring, 

maintaining and restoring the health of indigenous 

peoples, as developed and implemented by the 

peoples aff ected by such materials, are duly 

implemented.

Article 30

1. Military activities shall not take place in the 

lands or territories of indigenous peoples, unless 

justifi ed by a relevant public interest or otherwise 

freely agreed with or requested by the indigenous 

peoples concerned.

2. States shall undertake eff ective consultations 

with the indigenous peoples concerned, through 

appropriate procedures and in particular through 

their representative institutions, prior to using 

their lands or territories for military activities.
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 အပါအဝင် မိမိတို၏ သိပ ံပညာ၊ နည်းပညာ၊ ယ်ေကျးမ  ဆုိင်

 ရာေဖာ်ထုတ်ြပသမ များကို       ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊       

ကာကွယ်ြခင်း၊ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပြ်ခင်းစသည့် 

အခွင့်အေရးရိှသည်။ ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည် 

ေဖာ်ြပပါ ယ်ေကျးမ အေမွအှစ် ိုးရာအစ်အလာ အသိပ

 ညာများ၊ ိုးရာယ်ေကျးမ  ဓေလ့စိုက်များဆုိင်ရာ အသိပ

 ညာဆုိင်ရာ ာဏပစ ည်းများအား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်

 ြခင်း၊ ကာကွယ်ြခင်း၊ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပ်ြခင်း

 စသည့် အခွင့်အေရးများရှိသည။်

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ်ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများှင့် ပးူေပါငး်

 လက်တွဲပီး အထက်ေဖာ်ြပပါအခွင့်အေရးများအား  ကျင့်သုံး

 ြခင်းကို  အသိအမှတ်ြပမ ၊  ကာကွယ်မ များ  ြပလုပ်ရန်အတွက်  

ထိေရာက်စွာ  လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။

အပိုဒ် (၃၂)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မမိိတို၏ ေြမယာ၊ ပိငုန်က်

နယ်ေြမ၊ သေဘာဝရင်းြမစ်များကို အသုံးြပေရးအတွက်ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ဖွံဖိးေရးအတွက်လည်းေကာင်း မဟာဗျဟာေရး

ဆွဲချမှတ်ြခင်း၊ ဦးစားေပးမ ေရးချယ်သတ်မှတ်ြခင်း စသည့် အခွင့်

အေရးရိှသည်။

(၂) ိုငင်ေံတာသ်ည ် ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ ေြမယာ၊ 

 ပိုင်နက်နယ်ေြမ သဘာဝရင်းြမစ်အေပ  သက်ေရာက်မ ရှိုိင်

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 31

1. Indigenous peoples have the right to maintain, 

control, protect and develop their cultural heritage, 

traditional knowledge and traditional cultural 

expressions, as well as the manifestations of their 

sciences, technologies and cultures, including 

human and genetic resources, seeds, medicines, 

knowledge of the properties of fauna and fl ora, oral 

traditions, literatures, designs, sports and traditional 

games and visual and performing arts. They also 

have the right to maintain, control, protect and 

develop their intellectual property over such cultural 

heritage, traditional knowledge, and traditional 

cultural expressions.

2. In conjunction with indigenous peoples, States shall 

take eff ective measures to recognize and protect 

the exercise of these rights.

Article 32

1. Indigenous peoples have the right to determine 

and develop priorities and strategies for the 
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 သည့် အထူးသြဖင့် သယံဇာတ၊ ေရှင့် အြခားရင်းြမစ်များ၊ 

တူးေဖာ်သုံးစွဲြခင်းှင့် သက်ဆိုင်ေသာ စီမံကိန်းအတည်မြပမီ 

ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ “သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

 ကိတင်သိရှိပီးေနာက် လွတ်လပ်စွာ ဆ သေဘာထား  

 ေဖာ်ထုတ်မ အရ  ထွက်ေပ လာေသာ  သဘာတူညီမ ရယူုိင်

 ရနအ်လိုငာှ သကဆ်ိုငရ်ာ ဌာေနတိငုး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ 

 ကိုယ်စားလှယ်၊ အဖွဲအစညး်များှင့် စိတ်ရင်းေစတနာမှန်ြဖင့် 

ညိ  င်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ  လုပ်ရမည်။

(၃) ိုင်ငံေတာ်သည်  ေဖာ်ြပပါစီမံကိန်းများအား  အေကာင်အ

 ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ပါက  တရားမ တမ ရှိေသာ ြပန်လည်

 ကုစားြခင်းကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရက်ိုင်မည့် ယ ရားများ

 ြပလုပ်ဖန်းတီးေပးရမည်။ ယင်းစီးမံကိန်းေကာင့် ပတ်ဝန်း

 ကျင်၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး၊ ယ်ေကျးမ ှင့် ိုးရာယုံကည်မ 

 ဆိုငရ်ာ အေပ  သကေ်ရာကမ် ရှိိုငသ်ည့် ေဘးထကွ်ဆိုးကျိး

 များအား ေလျာန့ည်းသာွးရန် ထထိိေရာကေ်ရာက ်လပ်ုေဆာင်

 ရမည်။

အပိုဒ် (၃၃)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ်မမိိတို၏ ဓေလထ့ုံးတမ်း

 စ်လာှင့်အညီ မိမိတို၏ ဝိေသသလက ဏာ (သို)မိမိတို 

 အသိုင်းအဝန်း  အဖွဲဝင်သတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ  ကိစ ရပ်များ

 ှင့်  ပတ်သက၍်  ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရးရိှသည်။  ဤအ

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



development or use of their lands or territories and 

other resources.

2. States shall consult and cooperate in good faith with 

the indigenous peoples concerned through their own 

representative institutions in order to obtain their 

free and informed consent prior to the approval of 

any project aff ecting their lands or territories and 

other resources, particularly in connection with the 

development, utilization or exploitation of mineral, 

water or other resources.

3. States shall provide eff ective mechanisms for 

just and fair redress for any such activities, and 

appropriate measures shall be taken to mitigate 

adverse environmental, economic, social, cultural or 

spiritual impact.

Article 33

1. Indigenous peoples have the right to determine 

their own identity or membership in accordance 

with their customs and traditions. This does not 
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 ခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံးြခင်းေကာင့် ိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်ကို  ထိ

 ခိုက်ဟန်တားြခင်း မရှိေစရ။ 

(၂) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ်မမိိတိုအဖွဲအစည်း၊ အ

 ေဆာက်အအုံဖွဲစည်းမ ပုံစံှင့် အဖွဲဝင် ေရးချယ်သတ်မှတ်

 ေရးှင့် ပတ်သက်၍  မိမိတို၏  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့်အညီ  

ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်  အခွင့်အေရးရိှသည်။

အပိုဒ် (၃၄)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မိမိတို၏ ဖွဲစညး်မ ပုံစံ၊ မတူ

ကွဲြပားေသာ ဓေလ့ထုံးတမ်း၊ ိုးရာစ်လာ ယုံကည်မ ၊ ိုးရာအ

စ်အလာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစသည်တိုအြပင် မမိိတို၏ တရားစီ

ရင်ေရးစနစ် (သို) တရား စီရင်ေရး ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ်းများရှိပါက 

ုိငင်ံတကာလူအခွင့အ်ေရး စခံျနိစ်ံ နး်ှင့်အညီ ထနိ်းသမိ်းပိုင်

ခွင့်၊ ပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရး

ရှိသည်။

အပိုဒ် (၃၅)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် မိမိတို၏ လူမ အသိုငး်အဝနး်၊ 

အဖွဲအစည်းအတွင်းရိှတစ်ေယာက်ချင်းစီ၏ တာဝန်ှင့် ဝတ ရား

များကို သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးရှိသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



impair the right of indigenous individuals to obtain 

citizenship of the States in which they live.

2. Indigenous peoples have the right to determine 

the structures and to select the membership of 

their institutions in accordance with their own 

procedures.

Article 34

Indigenous peoples have the right to promote, develop 

and maintain their institutional structures and their 

distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, 

practices and, in the cases where they exist, juridical 

systems or customs, in accordance with international 

human rights standards.

Article 35

Indigenous peoples have the right to determine the 

responsibilities of individuals to their communities.
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အပိုဒ် (၃၆)

(၁) ိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်မှ ခဲွြခားြခင်းခံရေသာ ဌာေနတိုင်းရင်း

 သားလမူျိးများသည် မိမိတို လူမျိးချင်းအကား တွငေ်သာ်

 လည်းေကာငး်၊ မမိိတို အနးီအနားရှိလမူျိးြခားများှင့်ေသာ်

 လည်းေကာင်း၊ ိုးရာစ်လာ ယုံကည်မ ၊ ယ်ေကျးမ ၊ ုိင်ငံ

 ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ ေရး ကိစ ရပ်များအပါအဝင် ဆက်သွယ်

 ြခင်း၊ ဆက်ဆံြခင်း၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ြခင်းများကို ထိန်း

 သိမ်းြခင်း၊ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင်ြပလုပ်ြခင်းစသည့် အခွင့်

 အေရး ရိှသည်။

(၂) ိုင်ငံေတာသ်ည် ဤပုဒ်မပါ ြပ  ာန်းချက် အခွင့်အေရးအား

 ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများအေနြဖင့် ြပည့်ြပည့်၀၀ ကျင့်

 သုံးိုငရ်န်အတွက ် သကဆ်ိုငရ်ာဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိး

 ှင့် ညိ  င်းပူးေပါင်းပီး ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်

 ေပးရမည်။

အပိုဒ် (၃၇)

(၁) ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများသည ် ိုင်ငေံတာ် (သို) ယင်း

 ိုင်ငံေတာအ်ား လက်ဆင့်ကမ်းသမူျားှင့် ချပ်ဆုိထားေသာ

 စာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ အြခားအေပါင်းလက 

 ဏာေဆာင်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ များအား အသိအမှတ်ြပြခင်း၊ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းစသည့် အခွင့်အေရးရှိသည်။ ုိင်ငံ

 ေတာ်အေနြဖင့် ထိုစာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ 

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



Article 36

1. Indigenous peoples, in particular those divided by 

international borders, have the right to maintain 

and develop contacts, relations and cooperation, 

including activities for spiritual, cultural, political, 

economic and social purposes, with their own 

members as well as other peoples across borders.

2. States, in consultation and cooperation with 

indigenous peoples, shall take eff ective measures 

to facilitate the exercise and ensure the 

implementation of this right.

Article 37

1. Indigenous peoples have the right to the 

recognition, observance and enforcement of 

treaties, agreements and other constructive 

arrangements concluded with States or their 

successors and to have States honour and respect 
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အြခားအေပါင်းလက ဏာေဆာင်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ များအား 

အသိအမှတ်ြပေလးစားရမည်။

(၂) ဤေကညာချက် စာတမ်းတွင် ပါဝင်ေသာ ြပ  ာန်းချက်များ

 သည် စာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ အြခားအေပါင်း

 လက ဏာေဆာင်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ များအရ ရရှိခဲ့ေသာ ဌာေန

 တိုင်းရငး်သားလူမျိးများ၏ အခွင့်အေရးများကို ေမှးမှိနေ်လျာ့

 ကျေစြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း မသက်ေရာက်ေစရ။

အပိုဒ် (၃၈)

ိုင်ငံေတာ်သည် ဤေကညာချက်စာတမ်းအား အြပည့်အဝ အ

ေကာင်အထည်ေဖာ်ုိငရ်နအ်တကွ် ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ

ှင့် လက်တွဲပူးေပါင်းပီး ဥပေဒြပေရးအပါအဝင် သင့်တင့်ေလ ာက်

ပတ်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ ြပလုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၃၉)

ဌာေနတိုင်းရငး်သားလမူျိးများသည် ဤေကညာစာတမး်ပါ အခွင့်

အေရးများအား အြပည့်အဝခံစားိုင်ရန်အတွက် ုိင်ငံေတာ်ထံမှ

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နင်ငံတကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ မှေသာ်

လည်းေကာင်း၊ ဘ  ာေရးှင့် နည်းပညာအကူအညီများ ရယူပုိင်

ခွင့် အခွင့်အေရးရိှသည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



such treaties, agreements and other constructive 

arrangements.

2. Nothing in this Declaration may be interpreted as 

diminishing or eliminating the rights of indigenous 

peoples contained in treaties, agreements and 

other constructive arrangements.

Article 38

States, in consultation and cooperation with indigenous 

peoples, shall take the appropriate measures, including 

legislative measures, to achieve the ends of this 

Declaration.

Article 39

Indigenous peoples have the right to have access to 

fi nancial and technical assistance from States and 

through international cooperation, for the enjoyment 

of the rights contained in this Declaration.
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အပိုဒ်  (၄၁)

ဤေကညာချက်ပါ ြပ  ာန်းချက်များအား ြပည့်ဝစွာ အေကာင်အ

ထည်ေဖာ်ိုင်ရန် ကမ ာ့ကုလသမဂ ဆိုင်ရာ အဖွဲ အစည်းများ၊ အ

ထူးေအဂျင်စီများှင့် အြခားုိင်ငံတကာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ

သည် ဘ  ာေရးှင့် နည်းပညာအကူအညီအပါအဝင် ပံ့ပိုးေပးရ

မည်။ ဤသို ေဆာငရ်ကရ်ာတွင ် ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများ

အေပ  သက်ေရာကမ ရှိသည့် ေရးရာကိစ များတွင် ၎င်းတိုကိုယ်

တိုင်ပါဝင်ုိင် မည့်နည်းလမ်းများကို ဖန်တီးေပးရမည်။

အပိုဒ် (၄၂)

ုိင်ငံအဆင့်အပါအဝင် ကမ ာ့ကုလသမဂ ှင့် ယင်း၏ အဖွဲအစည်း

များ၊ အထူးေအဂျင်စီများ၊ အထူးသြဖင့် Permanent Forum on 

Indigenous Issuesှင့် ုိင်ငံေတာ်သည ် ဤေကြငာစာတမ်းပါ 

ြပဌာန်းချက်များအား ေလးစားလိုက်နာရန် ြမင့်တင်ေပးြခင်း၊ 

ဤေကညာစာတမ်း၏ ထိေရာက်မ များကို စီစစ်ေလ့လာမ များ 

ြပလုပ်ရမည်။

အပိုဒ် (၄၃) 

ဤေကညာစာတမ်းပါအခွင့်အေရးများသည် ကမ ာေပ ရှိ ဌာေန

တိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ ဂုဏ်သကိ ာရိှရှိ အသက်ရှငရ်ပတ်ည်ုိင်

ရနအ်လိုငာှ လုိအပ်ေသာ အနမိ့်ဆုံးစံချနိစ်ံ န်းြဖစသ်ည်။
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Article 40

Indigenous peoples have the right to access to and prompt 

decision through just and fair procedures for the resolution 

of confl icts and disputes with States or other parties, as 

well as to eff ective remedies for all infringements of their 

individual and collective rights. Such a decision shall give 

due consideration to the customs, traditions, rules and 

legal systems of the indigenous peoples concerned and 

international human rights.

Article 41

The organs and specialized agencies of the United Nations 

system and other intergovernmental organizations shall 

contribute to the full realization of the provisions of this 

Declaration through the mobilization, inter alia, of fi nancial 

cooperation and technical assistance. Ways and means 

of ensuring participation of indigenous peoples on issues 

aff ecting them shall be established.

Article 42

The United Nations, its bodies, including the Permanent 

Forum on Indigenous Issues, and specialized agencies, 
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အပိုဒ် (၄၄)

ဤေကညာစာတမ်းပါ အခွင့်အေရးများှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များအား

ဌာေနတိုင်းရငး်သားအမျိးသားများှင့် အမျိးသမးီများအား တန်း

တူခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည။် 

အပိုဒ် (၄၅)

ဤေကညာစာတမ်းသည် ဌာေနတိုင်းရငး်သားများ၏ ပစ ပ န်ကာလ

တွင် ရေနပီးေသာ အခွင့်အေရးများြဖစ်ေစ၊ ေနာင်အနာဂတ်ကာ

လတွင် ရရှိလာမည့် အခွင့်အေရးများကိုြဖစ်ေစ ေမှးမှိန်ထိပါးဆံုး

 ံးပေပျာက်ေစသည်ဟု လဲွမှားစွာ အဓိပ ါယ်ဖငွ့်ဆုိြခင်းမြပရ။

အပိုဒ် (၄၆)

(၁) ဤေကညာစာတမး်သည် မညသ်ည့်ိုငင်ေံတာ် (သို) လူမျိး

 (သို) အုပ်စု (သို) လူပုဂ ိလ်များအား ကမ ာ့ကုလသမဂ ပဋိ

 ညာ်စာတမ်းှင့် ဆန်ကျင်ပီး တစ်စံုတစ်ရာြပလုပ်ရန် 

တွန်းအားေပးသည်ဟု အဓိပ ါယ်ေကာက်ချက်ချြခင်း မြပ

 လုပ်ရ။ သိုတည်းမဟုတ် လွတ်လပ်ပီး အချပ်အြခာအာဏာ

 ရှိသည့် ိုင်ငံေတာ်၏ ိုင်ငံေရးစည်းလုံးမ  (သိုမဟုတ်) ပုိင်

 နက်နယ်နိမိတ်စုစည်းမ များအား တစ်ခုလုံးေသာ်လည်း

 ေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေသာ်လည်းေကာင်း ပျ က် စီး ေစ

 မည့်လုပ်ေဆာင်မ  တစ်စုံတစ်ရာြပလုပ်ရန်အလိုငှာ လုပ်ပိုင်

 ခွင့ေ်ပးသည် (သုိ) အားေပးအားေြမာက်ြပသညဟ် ုအဓိပ ါယ်
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including at the country level, and States shall promote 

respect for and full application of the provisions of 

this Declaration and follow up the eff ectiveness of this 

Declaration.

Article 43

The rights recognized herein constitute the minimum 

standards for the survival, dignity and well-being of the 

indigenous peoples of the world.

Article 44

All the rights and freedoms recognized herein are equally 

guaranteed to male and female indigenous individuals.

Article 45

Nothing in this Declaration may be construed as diminishing 

or extinguishing the rights indigenous peoples have now or 

may acquire in the future.

Article 46

1. Nothing in this Declaration may be interpreted as 

implying for any State, people, group or person any 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

69



 ဖွင့်ဆိုြခင်းမြပလုပ်ရ။

(၂) ဤေကညာစာတမ်းပါ အခွင့်အေရးများအား ကျင့်သုံးေဖာ်

 ေဆာင်ရာတွင် လူအခွင့်အေရးှင့် အေြခခံ လွတ်လပ်ခွင့်များ

 ကို ေလးစားလိုက်နာရမည်။ ဤေကညာချက် စာတမ်းပါ

 အခွင့်အေရးများအား ကျင့်သုံးရာတွင် ဥပေဒပါြပဌာန်းချက်

 များှင့် ိုင်ငံတကာလူအခွင့်အေရးတာဝန်ှင့် ဝတ ရားများ

 အရသာ ကန်သတ်မ ရိှရမည်။ ဤကန်သတ်ချက်များသည်

 လည်း ခဲွြခားဆကဆံ်ြခငး်မရိှဘ ဲ ဒီမုိကေရစလူီေဘာင် အသိုင်း

 အဝိုင်းအတွက် လိုအပ်ေသာတရားမ တမ များ ြပည့်မီိုင်ရန်

 ှင့် အြခားပုဂ ိလ်များ၏ အခွင့်အေရးှင့် လွတ်လပ်မ များကို 

အသိအမှတ်ြပေလးစားရန်အတွက်သာ ြဖစ်ရမည်။

(၃) ဤေကညာချက် စာတမ်းပါြပဌာန်းချက်များအား တရားမ 

 တမ ၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူအခွင့်အေရးကို ေလးစားြခင်း၊ တန်းတူမ ၊ 

ခွဲြခားမ  ကင်းမဲ့ြခင်း၊ ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချပ်မ ှင့် စိတ်ရင်း

 ေစတနာ မန်ှကန်ြခငး်စေသာ  အေြခခမူံများှင့်အညီ အဓပိ ါယ်

 ဖွင့်ဆိုရမည်။

ကုလသမဂ ၏ ဌာေနတိုငး်ရင်းသားလူမျိးများအခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ ေကြငာစာတမ်း



right to engage in any activity or to perform any 

act contrary to the Charter of the United Nations or 

construed as authorizing or encouraging any action 

which would dismember or impair, totally or in part, 

the territorial integrity or political unity of sovereign 

and independent States.

2. In the exercise of the rights enunciated in the present 

Declaration, human rights and fundamental freedoms 

of all shall be respected. The exercise of the rights set 

forth in this Declaration shall be subject only to such 

limitations as are determined by law and in accordance 

with international human rights obligations. Any such 

limitations shall be non-discriminatory and strictly 

necessary solely for the purpose of securing due 

recognition and respect for the rights and freedoms of 

others and for meeting the just and most compelling 

requirements of a democratic society.

3. The provisions set forth in this Declaration shall be 

interpreted in accordance with the principles of 

justice, democracy, respect for human rights, equality, 

non-discrimination, good governance and good faith.
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