
 

 
ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်မှ ကကီးမှူးကျင်းြုသော 25 ကကိမ်သ မာက် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု နှစ်ြုတ်လည်သဆွးသနွးြဲွု သ ကညာစာတမ်း  
 

 
 

လက်ဝဲမှ - လက်ယာ အရှှ ့ - ှီှယင် အီဗာဒီ (အန် ဆူတုိဒါ ကုိယ်စားပြု)၊ ဇန်နန်နာ ဂက်စ်မာအုိ၊ ရဝး ဂျင်ှှန်း၊ တစလီမာ နက်စ်ရင်း၊ 
ဉရရာြုြုါလီမန် ဉက္ကဌ မာတင်ှှကူး၊ မာလာလာ ယူဆက်ဖ်ဇုိင်၊ ဉရရာြုြုါလီမန် ဉက္ကဌရောင်း ရလာ့ဒ် ြုလမ်ဗ်၊ အုိစလုိဗိဂျန်ဂျီမှ ဗစ်လ်ဒါနာ 
စီလမ်ဗက်ဂုိဗစ်၊ ရလလာ ဇန်နာ၊ စလီမာ ဂီဇာလီ၊ ဗက်စ်တာယာမှ ဖာနန်ဒုိ ဆာရဗတာ၊ ဒွမ် ဇာကရီယက်စ် ကမ်ဝန်ေုိ။ 
လက်ဝဲမှ - လက်ယာ အရနာက် - နူရစ် ြီုလတ်၊ ဂုိင်လာမုိ ဖာရီနက်စ်၊ အလက်ဇန်းဒါး ရမလ်ကီဗင့်ချ််၊ RSF မှ ခရစ်စတုိဖီ ဒီရလာ်ရီ၊ 
ရုိဆာ မာရီယာ ြုါယာ (ရအာ့စ်ဝဲလ်ဒုိ ြုါယာ ကုိယ်စားပြု)၊ ဒမ်မက်စ် ဒီ ဘလန်ကုိမှ ဗာတာ ဆုိလာ၊ ေူဝါ အီဗယာေမ်၊ စလီ အုိစမန၊ 
အာမတ် အဲလ် စန်နက်စီ နှင့် ကာရင်မ် လာေစ်ဂျ ီ(ရဂျ ြုန်နာေီ ကုိယ်စားပြု)။  
 
2013 ခုနှစ် နုိဝင်ဘာလ 20 ၊ စတရက်စ်ရဗာ့မမိရ့တာ် 
 
 
က။ “ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများ၏ အထူးအခန်းကဏ္ဍအား လွတ်လြု်စွာ စဉ်းစားရတွးရခါ်မှုအတွက် သံအမတ်များအဖဖစ် 
အသိအမှတ်ပြုကာ ရအာက်တွင်လက်မှတ်ရရးထုိးထားကကရသာ ကျွန်ု ြု်တုိ့သည် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများ အတူတကွ 
ြူုးရြုါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ နှင့် ဉရရာြု ြုါလီမန်၏ ြ့ံုြုိုးမှု ဖဖင့် ကမ ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများအား 
ရထာက်ခံအားရြုးရာတွင် ြူုးရြုါင်း ကကိးြုမ်းမှုများကုိ ဖမှင့်တင်ရန် သရဘာတူြုါသည်” ေူ၍ ရဖာ်ဖြုထားရသာ 2008 ခုနှစ် ဆာကာရုိဗ် 
ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်၏ ြုဏာမ ရကကညာစာတမ်းအား အရလးထားကာ၊ 
 
ခ။ ရကာင်စီအတွင်းှိှ ဉရရာြုသမ္မဂ အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံများအရနဖဖင့် 2012 ခုနှစ် ဇွန်လ 25 ရက် လူ့အခွင့်အရရး နှင့် ဒီမုိကရရစီ 
သံုးသြု်ချက်များ နှင့်အညီ ဘက်ရြုါင်းစံု ြုါဝင်ရသာ ရဆွးရနွးြဲွုများ နှင့် နုိင်ငံတကာ အဖဲွအ့စည်းများအတွင်း လူ့အခွင့်အရရး နှင့် 
ဒီမုိကရရစီ နယ်ြုယ်တွင် မိတ်ဖက်များ နှင့်အတူ ရဆာင်ရွက်ရန် ကတိပြုထားကကသည်နှင့်အညီ၊ ဉရရာြုသမ္မဂ၏ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ 
မူဝါဒ၏ ထိရရာက်မှု နှင့် ဖမင်သာမှုတုိ့ကုိ တုိးဖမှင့်ရရးတွင် ဉရရာြုသမ္မဂ ရကာင်စီက လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ဉရရာြုသမ္မဂ အထူး 
ကုိယ်စားလှယ် (EUSR) ၏ အရရးြုါမှုကုိ အရလးရြုးပြီုး ၎င်းအရနဖဖင့် ဉရရာြု ြုါလီမန် နှင့် ဉရရာြု ရကာ်မှှင်တုိ့ဖဖင့် အနီးကြု် 
လက်တဲွရဆာင်ရွက်ရန် နှင့် စစ်မှန်ရသာ မိတ်ဖက် စိတ်ဓာတ်နှင့်အတူ လူမှုအဖဲွအ့စည်းဖဖင့် ရဆာင်ရွက်ရန် ကတိပြုထားသည်နှင့်အညီ၊ 
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ဂ။ ဉရရာြု ြုါလီမန်အရနဖဖင့် ဉရရာြုသမ္မဂ၏ လ့ူအခွင့်အရရးဆုိင်ရာ မောဗျူော သံုးသြု်ချက်အရြုါ် 2012 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 13 
ရက်ရန ့ ဆံုးဖဖတ်အရ ဉရရာြု ြုါလီမန်၏ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်၏ စွမ်းရည်ကုိ အဖခားရသာ ဉရရာြုသမ္မဂ 
အသင်းအဖဲွမ့ျားအရနဖဖင့် ြုိုမုိရကာင်းမွန်စွာ အသံုးချရန် လုိအြု်ချက်ကုိ အရလးရြုးထားဖခင်း၊ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ အရဖခအရန 
စုိးရိမ်ဖွယ်ရကာင်းရသာ နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံသုိ့ သွားရရာက်သည့် ဉရရာြု ြုါလီမန် ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွမ့ျားတွင် လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ 
ကိစ္စရြု်များကုိ ရဖာ်ထုတ်ရန် အထူးသဖဖင့် တာဝန်ရြုးအြု်ထားရသာ အဖဲွဝ့င်များ ှိှသင့်ရကကာင်း အကကံပြုထားဖခင်း၊ နှင့် တည်ဆဲ ြုါလီမန် 
ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွ ့ တစ်ဖဲွစီ့ နှင့် သက်ဆုိင်ရာ ရကာ်မတီ တစ်ခုစီတွင် အဆုိြုါ နယ်ရဖမ၊ နုိင်ငံ (သ့ုိ) အရကကာင်းအရာအလုိက် 
သက်ဆုိင်ရသာ နယ်ြုယ်မှ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြု်များကုိ ရစာင့်ကကည့်ရန် အထူး တာဝန်ရြုးအြု်ထားရသာ အဖဲွဝ့င်တစ်ဦး 
ှိှသင့်ပြီုး ရရွးချယ်သတ်မှတ်ခံရသူများအရနဖဖင့် ြုါလီမန်၏ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ဆြု်ရကာ်မတီထံ ြံုုမှန် အစီရင်ခံရန် ထင်ဖမင်ချက်ကုိ 
ရဖာ်ဖြုထားဖခင်း ှိှသည်နှင့်အညီ၊ 
 
သတိရြုးချက်များ၊ လှုံ ရ့ဆာ်မှုများ နှင့် ရထာက်ခံရရး လုြု်ရဆာင်ချက် 
 
၁။ ကမ ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူ့အခွင့်အရရးကုိ ရထာက်ခံသည့်အရနဖဖင့် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုရှိှသူများ၏ နုိင်ငံရရး အရဖခအရနအရြုါ် အထူး 
အာရံုပြုကာ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်သည် ဂုဏ်ပြုဆုရှိှသူများ အတူတကွ လုြု်ရဆာင်နုိင်သည့် လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ 
ကိစ္စရြု်များအား ရဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် ဉရရာြုသမ္မဂ နှင့် လူမှု ့အဖဲွအ့စည်း နှင့်အတူ ကကိးြုမ်းသွားမည် ဖဖစ်သည်၊ ကမ ္ဘာအန့ံှ 
လူ့အခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်မှု သတိရြုး စနစ်တစ်ခုအရနဖဖင့် တစ်ဦးချင်း (သုိ့) အတူတကွ ရဆာင်ရွက်ကကရန် သာမက 
လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ လှုြု်ှှားမှုများတွင် ြုါဝင်ဖခင်း အြုါအဝင် တစ်ဦးချင်း နှင့် ြူုးတဲွ လှုြု်ှှားမှုတုိ့ဖဖင့် တစ်ကမ ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ 
လူ့အခွင့်အရရးကုိ ရလးစားရရးအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရမတ္တာရြု်ခံချက်များ၊ ထုတ်ဖြုန်ချက်များ နှင့် ရကကညာစာတမ်းများအဖြုင် 
၎င်းတုိ့၏ နုိင်ငံများ နှင့် ရဆာင်ရွက်ရာ နယ်ြုယ်များတွင် ၎င်းတုိ့၏ အရရးြုါမှုကုိ တုိးဖမှင့်ရရးအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း 
ရြု်တည်ရန်အတွက် ကွန်ရက် အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် အသင့်ှ ှ ိရနသည်၊ 
 
၂။ ကွန်ရက် အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် ြူုးတဲွ၍ (သုိ့) တစ်ဦးချင်းရသာ်လည်းရကာင်း လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများ၏ အရရး နှင့် 
၎င်းတုိ့၏ အရဖခအရနများအရြုါ် နုိင်ငံတကာ၏ အာရံုစုိက်မှုကုိ ရှိှလာရစရန်အတွက် ၎င်းတုိ့အား အထိမ်းအမှတ်သရကကေ တအဖဖစ် 
ခံယူသွားမည် ဖဖစ်ပြီုး ယင်းသုိ့ ခံယူဖခင်းအားဖဖင့် ၎င်းတုိ့အား ဖိနိှြု်ဖခင်း၊ ထင်ရာစုိင်း အကျဉ်းချဖခင်း၊ နိှြု်စက်ဖခင်း၊ မတရား ကွြု်မျက်ဖခင်း 
(သုိ့) ရသဒဏ်ရြုးဖခင်းတုိ့မှ ကာကွယ်ရာတွင် အရထာက်အကူ ဖဖစ်ရစမည်ဖဖစ်သည်၊ မိမိတုိ့၏ လူ့အခွင့်အရရး လှုြု်ှှားမှုများရကကာင့် 
တရားရံုးတွင် အမှုရင်ဆုိင်ရနရရသာ (သ့ုိ) အကျဉ်းချခံထားရရသာ ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများ နှင့် အဖခား လူ့အခွင့်အရရး 
ကာကွယ်သူများအား ြူုးတဲွ၍ (သုိ့) တစ်ဦးချင်းအရနဖဖင့် နုိင်ငံတကာမှ ထုိသူများ၏ အခက်အခဲဒုက္ခအရြုါ် အရလးရြုးရန် 
ရမတ္တာရြု်ခံဖခင်းဖဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဖဖစ်နုိင်ြုါက ထုိသူများအား တစ်ဖက်သက် ဖြုစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖခင်း နှင့် ရထာင်ချဖခင်းတုိ့မှ 
ကူညီကာကွယ်ရြုးရန် တရားရံုးသုိ့ တက်ရရာက်ဖခင်းဖဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း အားရြုးရထာက်ခံရန် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က 
ကတိပြုထားြုါသည်၊ 
 
၃။ မတရားမှုအတွက် ဖြုစ်ဒဏ်မခံရဘဲ လွတ်ပငိမ်းခွင့်ရဖခင်းကုိ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ရှုတ်ချပြီုး 
အရနှာင့်အယှက်ပြုခံရဖခင်းအဖြုင် လူတစ်ဦးချင်း နှင့် အသင်းအဖဲွမ့ျားအား ရန်လုိဆန့က်ျင်သည့် အဖခား အသွင်များဖဖစ်ရသာ တုိင်းဖြုည်မှ 
ရကျာရထာက်ရြုးသည့် လှုြု်ှှားမှုတုိ့မှ လွတ်ကင်းဖခင်းကုိ ကာကွယ်ရန် ကတိပြုထားြုါသည်၊ အဖခားရသာ ချ ိုးရဖာက်မှုများအထဲမှ 
လူသားဖဖစ်တည်မှုကုိ ဆန့က်ျင်ရသာ လုြု်ရြု်များ၊ နိှြု်စက်ဖခင်း၊ ရုိက်နှက်ဖခင်း နှင့် ထင်ရာစုိင်း အကျဉ်းချဖခင်းများအဖြုင် 
ကမ ္ဘာ့ကုလသမ္မဂ လူ့အခွင့်အရရး သရဘာတူညီချက်များကုိ ချ ိုးရဖာက်သည့် အဖခား လုြု်ရြု်များ (သ့ုိ) လူမျ ိုးတံုးသတ်ဖဖတ်မှုကုိ 
ကျူးလွန်ကာ နုိင်ငံ ဖဲွစ့ည်းတည်ရဆာက်ြံုုအတွင်း တာဝန်ထမ်းရွက်ရနရသာ နုိင်ငံ အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် လူြုုဂ္ဂိ ုလ်များအား 
ကာကွယ်ရြုးရနရသာ ဖြုစ်ဒဏ်မှ လွတ်ပငိမ်းခွင့်ဆုိင်ရာ လုြု်ထံုးလုြု်နည်းများကုိ ဆန့က်ျင်သည့် လှုြု်ှှားမှုများကုိ ရဆာင်ရွက်ရန် 
ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ကတိပြုထားြုါသည်၊ ကွန်ရက်အရနဖဖင့် မတရားမှုအတွက် ဖြုစ်ဒဏ်မှ လွတ်ပငိမ်းမှု မှတ်တမ်းတစ်ခုကုိ 
စစ်ရနှာင်းြုိုင်းအချနိ်တွင် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ စီရင်ြုိုင်ခွင့်နယ်ရဖမများတွင် ဖဖစ်ရြုါ်ခ့ဲသည့်အတုိင်း ထိန်းသိမ်းထားရန် နုိင်ငံတကာ 
အဖဲွမ့ျားအား ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ 
၄။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်အရနဖဖင့် လူမှုအဖဲွအ့စည်းများ နှင့်ြူုးရြုါင်းကာ မိမိတုိ့၏ ရနရြု်တုိင်းဖြုည်များတွင် 
အန ္တရာယ်ပြုခံနုိင်ရချဖွယ်ှိှရသာ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများ နှင့် အဖခားရသာ လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများ နှင့် ၎င်းတုိ့၏ 
မိသားစုဝင်များ အတွက် ယာယီ ခုိလှုံ ရာရနရာ စီစဉ်ရြုးမည့် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများ ခုိလှုံ ရာအရြု် 
တစ်ခုကုိ ြုဏာမရဖခလှမ်းအဖဖစ် စတင်တည်ရထာင်ရန် စဉ်းစားသွားမည် ဖဖစ်သည်၊ မိမိတုိ့၏ ကကိးြုမ်းလှုြု်ှှားမှုတွင် ခုိလှုံ ဖ့ုိ (သုိ့) 
ရခတ္တအနားယူရန် အမှန်တကယ် လုိအြု်ရနရသာ စစ်မှန်သည့် လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများအား အကကံပြုရထာက်ခံရန် ကွန်ရက် 
အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် ကတိပြုြုါသည်၊ ခုိလှုံ ရန်အတွက် ဖြုည်ဝင်ခွင့်များ ရတာင်ခံရနသည့် လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများအား ကွန်ရက် 
အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် ရထာက်ခံစာ တစ်ရစာင်ကုိ လက်မှတ်ရရးထုိးရြုးြုါမည်၊ 
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ြူုးရြုါင်းရဆာင်ရွက်ဖခင်း နှင့် ဉရရာြုသမ္မဂ အသင်းအဖဲွမ့ျား၏ ရကာင်းမွန်ရသာ အရလ့အထများ 
 
၅။ ဉရရာြု ြုါလီမန၊် အထူးသဖဖင့် နုိင်ငံဖခားရရးရာ ရကာ်မတီ (AFET) နှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ဆြု်ရကာ်မတီ (DROI) နှင့် 
ဉရရာြုသမ္မဂ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွမ့ျားထဲမှ အခရာကျသူများအရနဖဖင့် မိမိတုိ့၏ နုိင်ငံများ နှင့် လှုြု်ှှားမှု နယ်ြုယ် အသီးအသီးမှ 
လူ့အခွင့်အရရး ကိစ္စရြု်များ နှင့်သက်ဆုိင်သည့် အရရးြုါရသာ တုိးတက်ဖံွမ့ဖိးမှုများ အရကကာင်းကုိ အဆက်မဖြုတ် သိှိှပြီုး အလျင်အဖမန် 
သတိရြုးနှုိးရဆာ်ခံရရန်အတွက် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများက ကတိပြုထားြုါသည်၊ ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများအရနဖဖင့် ဉရရာြုသမ္မဂ 
နှင့် မိမိတုိ့၏ နုိင်ငံထဲမှ လူမှုအဖဲွအ့စည်းတုိ့ အကကား ဆက်သွယ်မှုများ ဖဖစ်ရဖမာက်ရစရရးကုိ ရဆာင်ရွက်ရန် ကတိပြုထားြုါသည်၊ 
ဂုဏ်ပြုဆုရှိှသူများ နှင့် ၎င်းတုိ့၏ နုိင်ငံများထဲမှ လူမှုအဖဲွအ့စည်း၏ ကာကွယ်ရရး နှင့် လက်ရတွက့ျရသာ ရထာက်ခံအားမှုအတွက် 
နုိင်ငံတကာ လူမှုအဖဲွအ့စည်းများအရြုါ်တွင်လည်း မီှခုိအားထားဖခင်း ှိှနုိင်သည်၊ 
 
၆။ ဉရရာြုသမ္မဂ ရရွးရကာက်ြဲွု နှင့်သက်ဆုိင်ရသာ စူးစမ်းရလ့လာရရး မစ်ှှင်အဖဲွမ့ျားအား ဒီမုိကရရစီဝါဒကျင့်သံုးရရး နှင့် 
လူ့အခွင့်အရရးတုိ့ကုိ ဖမှင့်တင်ရန် ရည်မှန်းချက်ဖဖင့် အရရးြုါရသာ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြု်များ နှင့်စြု်လျဉ်းရသာ 
ကူညီြ့ံုြုိုးမှုရြုးရန် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ကတိပြုထားြုါသည်၊ 
 
၇။ ြုါလီမန်ဆုိင်ရာ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွမ့ျား တတိယနုိင်ငံများသုိ့ ခရီးထွက်စဉ် နှင့် ဂုဏ်ပြုဆုရှိှသူများ ဉရရာြု ြုါလီမန်သ့ုိ 
အလည်အြုတ် လာရရာက်စဉ် အချနိ်တုိ့တွင် လူ့အခွင့်အရရး နှင့်သက်ဆုိင်သည့် အဓိက စုိးရိမ်ြူုြုန်စရာ ကိစ္စရြု်များကုိ ရတွဆံု့ပြီုး 
ရဆွးရနွးရန်အတွက် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများက ကတိပြုထားြုါသည်၊ 
 
၈။ အထူးသဖဖင့် ရဘးအန ္တရာယ် ကကံရတွနုိ့င်ရသာ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများ နှင့် လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများ၏ 
ကာကွယ်ရရးအတွက် ဉရရာြု တုိင်းဖြုည်ဖြုင်ြု လှုြု်ှှားမှု ဌာန နှင့် အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံမှ ကုိယ်စားလှယ်အဖဖစ် ရဆာင်ရွက်ဖခင်းများ မှတစ်ဆင့် 
မိမိတုိ့၏ အဖဲွဝ့င်များအရြုါ် အဓိကကျရသာ သံတမန်ရရးအရ တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်ရစရရးအတွက် ဉရရာြုသမ္မဂထံ ဆာကာရုိဗ် 
ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ 
 
၉။ ထြု်ခါတလဲလဲ ဖဖစ်ြွုားရနရသာ လူ့အခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်မှု ကိစ္စရြု်များကုိ ကကံရတွလ့ာသည့်အခါ မိမိ၏ သတင်းစကားကုိ 
အကကမ်းဖက်သည့် စနစ် ကျင့်သံုးရသာ အစုိးရများ နှင့် ၎င်းတုိ့၏ ဖြုည်သူများ ကကားသိရစရရးအတွက် ဉရရာြုသမ္မဂအရနဖဖင့် 
ထုတ်ရဖာ်ရဖြုာကကားရန် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ 
 
၁၀။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက် အဖဲွဝ့င်များ ြုါဝင်သည့် အများဖြုည်သူ စကားရည်လုြဲွုများ နှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ 
လှုြု်ှှားမှုများ ကျင်းြုန်ရန်အတွက် ဉရရာြုသမ္မဂ နုိင်ငံဖခားရရး ဝနက်ကီးများ နှင့် အစုိးရများအား ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က 
ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ ဉရရာြုသမ္မဂ အမျ ိုးသား ြုါလီမန်များထဲမှ မိတ်ဖက် ရကာ်မတီများအကကားတွင် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်၏ 
လုြု်ရဆာင်မှု အရကကာင်းအရာများအရြုါ် သတိပြုမိရစရရးကုိ နုိင်ငံဖခားရရး ရကာ်မတီ (AFET) နှင့် လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ 
ဆြု်ရကာ်မတီ (DROI) တုိ့မှ ရဆာင်ရွက်သွားမည် ဖဖစ်သည်၊ 
 
၁၁။ လူ့အခွင့်အရရးများ နှင့် လူသားတ့ုိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကုိ မိမိတုိ့၏ နုိင်ငံ အသီးသီးတွင် ကာကွယ်ရရးအတွက် မိမိတုိ့၏ နုိင်ငံများထဲမှ 
အဆင့်တူ အဖဲွအ့စည်းများအား တုိက်တွန်ရန်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ြုါဝင်ရသာ အဆင့် နှင့် ဘက်ရြုါင်းစံု ြုါဝင်ရသာ အဆင့် 
နှစ်ခုစလံုးတွင် ြုါလီမန်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှုများ နှင့် ြုါလီမန်များအကကား ပြုလုြု်ရသာ ရဆွးရနွးြဲွုများ၏ ကန့သ်တ်ချက်များအတွင်း 
ဉရရာြုသမ္မဂ အဖဲွဝ့င်နုိင်ငံများ၏ အမျ ိုးသား ြုါလီမန်များအရနဖဖင့် မိမိတုိ့၏ လွှမ်းမုိးနုိင်မှု ကသဇာအှိှန်အဝါကုိ အသံုးပြုကကရန် 
ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ 
 
၁၂။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ရှိှသူများ နှင့် ဉရရာြု ြုါလီမန် အဖဲွဝ့င်များ နှင့်ဖဲွစ့ည်းထားသည့် သီးဖခား ရကာ်မတီ တစ်ခု ဖဲွစ့ည်းတည်ရထာင်ရရး နှင့် 
ဉရရာြုသမ္မဂ အသင်းအဖဲွမ့ျားဖဖင့် ြူုးတဲွ စီစဉ်ရဆာင်ရွက်ကာ ဆက်လက်ရဖာ်ဖြုြုါ နုိင်ငံ (သ့ုိ) နယ်ရဖမထဲမှ လ့ူအခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်ခံရသူများ၊ 
လ့ူအခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများ၊ အစုိးရ မေုတ်ရသာ အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် လူမှုအသင်းအဖဲွမ့ျားနှင့် ရတွဆံု့ရဆွးရနွးမှုများ ပြုလုြ်ုဖခင်းအားဖဖင့် 
လ့ူအခွင့်အရရး နှင့် ဖြုည်သူတ့ုိ၏ လွတ်လြ်ုရရးများအရြုါ် ချ ိုးရဖာက်မှု အရကကာင်းကိစ္စများကုိ ဖဖစ်ြွုားသည့် ရနရာတွင် စံုစမ်းစစ်ရဆးရန်အတွက် 
လ့ူအခွင့်အရရး အရဖခအရနများမှာ စုိးရိမ်ဖွယ်ရကာင်းသည့် နုိင်ငံများသ့ုိ အလည်အြုတ် သွားရရာက်ရရးတ့ုိကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဆာကာရုိဗ် 
ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ဖိတ်ရခါ်ြုါသည်၊ 
 
လူ့အခွင့်အရရး စံနှုန်းများ အရကကာင်း ြုညာရြုးဖခင်း နှင့် ကမ ္ဘာတစ်ဝှမ်းလံုး သတိပြုမိရစရန်ရဆာင်ရွက်ဖခင်း 
 
၁၃။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက် အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် ြူုးတဲွ (သုိ့) တစ်ဦးချင်းအလုိက် နုိင်ငံတကာ၊ ရဒသဆုိင်ရာ နှင့် နယ်ရဖမတွင်း 
ကျင်းြုရသာ ရဆွးရနွးြဲွုများ၊ သတင်းမီဒီယာ၊ ြုညာရရး၊ ယဉ်ရကျးမှုဆုိင်ရာ နှင့် အဖခား သက်ဆုိင်ရာ ရဆွးရနွးြဲွုများတွင် လူ့အခွင့်အရရး 
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ချ ိုးရဖာက်မှုများအား လူသိှှင်ကကား ကန့ကွ်က်ရကကာင်း ရဖြုာကကာဖခင်းဖဖင့် နုိင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရရး အဖဲွအ့စည်းများ နှင့် 
လူမှုအဖဲွအ့စည်းများ နှင့်အတူ ြူုးရြုါင်းကာ နုိင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ရောရဖြုာလှုံ ရ့ဆာ်ြဲွုများကုိ အားရြုးရထာက်ခံရန် 
ကတိပြုထားြုါသည်၊ 
 
၁၄။ မိမိတုိ့၏ နုိင်ငံအတွင်း နုိင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရရး စံနှုန်းများကုိ သတိပြုမိရရး နှင့် အမျ ိုးသား ဉြုရဒအတွင်း ထည့်သွင်းရရးကုိ 
တုိးဖမှင့်ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ြုညာရတာ်သင်ဆု ရြုးရန် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု 
ကွန်ရက်က ကတိပြုထားြုါသည်၊ ကွန်ရက် အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် ကမ ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ အရရးကိစ္စကုိ 
ရှှတုိ့းရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ြုညာရတာ်သင်ဆု ရလျှောက်ထားသူများကုိ အကကံပြုတုိက်တွန်းရန် ကကိးြုမ်းရဆာင်ရွက်သွားြုါမည်၊ 
ြုညာရတာ်သင်ဆု အစီအစဉ်အတွက် မိမိတုိ့၏ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အရတွအ့ကကံတုိ့ကုိ ထည့်သွင်းြ့ံုြုိုးရြုးရန် အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် 
ကတိပြုြုါသည်၊ နုိင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြု်များ နှင့် စံနှုန်းများ နှင့်သက်ဆုိင်ရသာ အသိြုညာကုိ ဖမှင့်တင်ရြုးရန်အတွက် 
လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများအတွက် သင်တန်းသားအဖဖစ် လက်ခံရန် အစီအစဉ်များကုိ ကမ်းလှမ်းရန် ဉရရာြု ြုါလီမန်အရနဖဖင့် 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်၊ 
 
၁၅။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက် အဖဲွဝ့င်များအရနဖဖင့် ြူုးတဲွ (သ့ုိ) တစ်ဦးချင်းအလုိက် ကရလးသူငယ်များအား အွန်လုိင်း 
ရောရဖြုာလှုံ ရ့ဆာ်ြဲွုများ နှင့် လှုြု်ှှားမှုများတွင် ၎င်းတုိ့ ြုါဝင်ဖခင်းအားဖဖင့် ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရကကညာချက်များ ထုတ်ဖြုန်ဖခင်း နှင့် 
ခက်ခဲရသာ အရဖခအရနများအကကားတွင် အသက်ှှင်ရနထုိင်ရနရရသာ ကရလးသူများ ှိှသည့် ရနရာသ့ုိ အလည်အြုတ် 
သွားရရာက်ဖခင်းဖဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ကရလးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရရး  နှင့်ြုတ်သက်ပြီုး ကမ ္ဘာအန့ံှ နှင့် နယ်ရဖမအလုိက် 
အသိြုညာရြုးရန်အတွက် ကရလးသူငယ်များ၏ ရင်ဖွင့်သံကုိ အားဖဖည့်ရြုးကာ အကကမ်းဖက်မှုများ ရြု်တ့ံရစရရး နှင့် 
ကရလးသူငယ်များ၏ ြုညာရရး ဖမှင့်တင်ရရးအတွက် ပြုလုြု်ကျင်းြုရသာ နုိင်ငံတကာ ရောရဖြုာလှုံ ရ့ဆာ်ြဲွုများကုိ အားရြုးရထာက်ခံရန် 
ကတိပြုြုါသည်၊ 
 
 
ရမတ္တာရြု်ခံချက်များ 
 
၁၆။ နုိင်ငံရရး အကျဉ်းသားများအား ဉြုရဒအရ အကာအကွယ်ရြုးဖခင်းရကကာင့် စီရင်ချက်ချမှတ်ခံထားရရသာ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုှှင် 
နက်စ်ရင်း ဆုိတူဒါ နှင့် လွတ်လြု်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရဖြုာဆုိခွင့် နှင့် သင်းဖဲွခွ့င့်ကုိ ကျင့်သံုးဖခင်းရကကာင့် စီရင်ချက်ချမှတ်ခံထားရရသာ ဂျက်ဖာ 
ြုန်နာေီတုိ့အား ဖြုစ်ဒဏ်မှ အဖြုည့်အဝ လွတ်ပငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရြုးရန်အတွက် အီရန် အာဏာြုိုင်များအား ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု 
ကွန်ရက်အရနဖဖင့် ရမတ္တာရြု်ခံသည် သာမက ၎င်းတုိ့၏ နာမည်များကုိ  စဲွချက် အားလံုးမှ ဖယ်ှှားရန် နှင့် ၎င်းတုိ့အား 
ြိုတ်ြုင်ထားရသာ ခရီးသွားလာခွင့်ကုိ ရုြု်သိမ်းရန် ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ 
 
၁၇။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုှှင် ေူဂျယီာအရြုါ် ချမှတ်ထားသည့် မကကာခဏ ကန့သ်တ်ချက်များကုိ အဆံုးသတ်ပြီုး ၎င်းအား လွတ်လြ်ုစွာ 
ထုတ်ရဖာ်ရဖြုာဆုိခွင့် နှင့် သင်းဖဲွခွ့င့် ရြုးရန်၊ ဖြုည်ြုသ့ုိ လွတ်လြ်ုစွာ ခရီးထွက်ခွင့်ရြုးရန်၊ ရနအိမ်အကျယ်ချု ြ်ုချဖခင်းကုိ ရြ်ုတ့ံရန် နှင့် ၎င်းအား 
ရုိက်နှက်ဖခင်းတ့ုိမှ ကာကွယ်ရန် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်အရနဖဖင့် တရုတ် အာဏာြုိုင်များအား ရမတ္တာရြ်ုခံြုါသည်၊ ဒဏ်ခတ်ခံရမည်ကုိ 
စုိးရိမ်ရန် မလုိဘဲ နုိင်ငံရရး သရဘာထားကဲွသူများ နှင့် လ့ူအခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများအား လွတ်လွတ်လြ်ုလြ်ု ထုတ်ရဖာ်ရဖြုာဆုိခွင့်ရြုးရန် 
နှင့် အကျဉ်းရထာင်ထဲမှ လ့ူအခွင့်အရရး ကာကွယ်သူများအား လွှတ်ရြုးရန်အတွက် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်အရနဖဖင့် တရုတ် 
အာဏာြုိုင်များအား ရမတ္တ ာရြ်ုခံြုါသည်၊ 
 
၁၈။ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်အရနဖဖင့် ရကကကွယ်ဖွယ်ရကာင်းပြီုး ကာလှှည်ကကာရသာ စစ်ြဲွုအကကားတွင် ှှင်သန်ရနရပြီုး 
ဒမမ်စကက်စ်မမိတွ့င် ဆက်လက် တည်ှိှရနသူ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုှှင် ရာဇံ ဇုိင်တုိနက် နှင့် ဆီးရီးယား ဖြုည်သူများအရြုါ် အရလးအနက် 
စုိးရိမ်ြူုြုန်ရကကာင်း သာမက ၎င်းတ့ုိ နှင့်အတူ တစ်လံုးတစ်ဝတည်း ှိှရကကာင်း ရဖာ်ဖြုြုါသည်၊ အရြ်ုသားဖြုည်သူများအရြုါ် စစ်ရရးအရ 
အရရးယူမှုကုိ ရြ်ုတ့ံရန်၊ လ့ူအခွင့်အရရး နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကုိ ရလးစားရန် ဆီးရီးယား အာဏာြုိုင်များအား ရမတ္တာရြ်ုခံသည် သာမက 
ဆီးရီးယားနုိင်ငံတွင်း နှင့် နုိင်ငံဖြုင်ြုမှ ဆီးရီးယားဖြုည်သူများအား ရဆးဘက်ဆုိင်ရာ နှင့် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထား ရသာ အကူအညီများ 
ရြုးရန် နုိင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းအား ြုန်ကကားြုါသည်၊ 
 
၁၉။ အထူးသဖဖင့် လူ့အခွင့်အရရး၊ လွတ်လြု်စွာ ရတွးရခါ်ခွင့်၊ လွတ်လြု်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရဖြုာဆုိခွင့် သာမက အထူးသဖဖင့် 
ဖမ်းဆီးချုြု်ရနှာင်ဖခင်းများ၊ ရုိက်နှက်ဖခင်းများ နှင့် လွတ်လြု်စွာ သင်းဖဲွခွ့င့် အကန့အ်သတ်များ စသည့် ဖြုည်သူ့ အခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်မှု 
နှင့်ညီမျှေရသာ အဖခားရသာ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုှှင်များအရြုါ် ချမှတ်အရရးယူမှု အားလံုးကုိ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်အရနဖဖင့် 
ရှုတ်ချြုါသည်၊ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုှှင် ဒမာ ဒီ ဘလန်ကုိ ဆုိနီယာ ဂါရုိ အြုါအဝင် ကျူးဘားနုိင်ငံ နှင့် ကမ ္ဘာတစ်ဝှမ်းှိှ 
အဖခားနုိင်ငံများတွင် နုိင်ငံရရး အကျဉ်းသားများ နှင့် နုိင်ငံရရး ခံယူချက်ရကကာင့် အကျဉ်းချထားခံရသူမျာအား လွှတ်ရြုးရန် နှင့် 2002 
ခုနှစ် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆုှှင် ရအာ့စ်ဝဲလ်ဒုိ ြုါယာ ရသဆံုးမှုအတွက် စံုစမ်းစစ်ရဆးမှု တစ်ခု ပြုလုြု်ရန် ကွန်ရက်အရနဖဖင့် 
ရမတ္တာရြု်ခံြုါသည်၊ 
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၂၀။ ဆယ်စုနှစ်ရြုါင်းများစွာ ကကာဖမင့်ပြီုဖဖစ်ရသာ ကာဒစ်ှ်ှချ် ် ြုဋိြုက္ခအတွက် တာှှည်ခံခုိင်မာရသာ ရဖဖှှင်းနည်း တစ်ခုကုိ ှှာရဖွရန်အတွက် 
တူရကီ အစုိးရ နှင့် အကျဉ်းချခံထားရရသာ ကာဒစ်ှ်ှချ် ် ရခါင်းရဆာင် အဗ်ဒူလာ အုိကလန်တ့ုိ အကကားမှ ဆက်လက် ပြုလုြ်ုရနရသာ 
ပငိမ်းချမ်းရရးအတွက် ရဖြုာဆုိရဆွးရနွးမှုများကုိ ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ကကိဆုိလက်ခံြုါသည်၊ 
 
၂၁။ ကမ ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူ့အခွင့်အရရး နှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကုိ အားရြုးရထာက်ခံရရးတွင် မိမိတုိ့၏ အခုိင်အမာ ကတိပြုရဆာင်ရွက်မှု ကုိ 
ဆက်လက် ဖမှင့်တင်ရန် မိမိတုိ့၏ အဖဲွဝ့င်များ အကကားတွင် ြုိုမုိခုိင်မာရသာ ဆက်နွယ်မှုများကုိ တည်ရဆာက်ရန်အတွက် နှင့် ြုါလီမန်၏ 
ဉြုရဒပြု အချနိ်ကာလ အရတာအတွင်း အနည်းဆံုး တစ်ကကိမ် ရတွဆံု့ရန် ဆာကာရုိဗ် ဂုဏ်ပြုဆု ကွန်ရက်က ကတိပြုထားြုါသည်၊ 
 


