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ကာကွယ်ရန် တာဝန်က ို အကကာငအ်ထည်က ာ်ခြင််း။ အရပ်သာ်းမ ာ်း၏ အသက်မ ာ်းက ို ကာကွယ်ရာတငွ ်လွှတက်တာ်၏ 

အြန််းကဏ္ဍ။  

 
ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်က ို ၁၂၈ ကကြီမ်မဖမြောက် IPU ညြီလြောခ တွင ်အမျြောုံးသမ ြောတူ* ချမှတ်သည်။ (၂၀၁၃ 

ခိုနစှ် မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ကွြီတ ို)  

 

လွှတ်မတြော်မျြောုံး သမဂ္ဂ ၁၂၈ ကက မ်မဖမြောက် ညြီလြောခ   

 

လူအမျြောုံးအြောုံး လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံး၊ စစ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ် ဆန  က်ျငမ်သြော ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမ ှကြောကွယ်ရနန်ငှ ၊် တြောုံးဆြီုံးရန ်

မရှ မဖြစ်လ ိုအ ်ပ ြီုံး အမရုံးကကြီုံးမသြော ဥ မေသအဖြစ် ကမဘြောလ ိုုံးဆ ိုငရ်ြော အစ ျ  ုံးလို မ်ဆြောငမ်ှုမျြောုံးစြွောမနြောက်တွင ်၂၀၀၅ ခိုနစှ် ကမဘြော ထ  ်သြီုံး အစည်ုံးအမ ုံးတွင ်

ကြောကွယ်ရနတ်ြော၀နက် ို အသ အမတ်ှဖ  လျက်၊ 

 

ဆရြီ ရြီနြီကြော နငှ  ်ရ မေ်ါတ ို  တွင ်ဖြစ် ျက်ခ  သည်က  သ ို   လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှုမျြောုံးက ို ကြောကွယ်ရန ်အဖမငဖ်ြင  ်ဤဥ မေသက ို ချမှတ်ခ  မ ကြောငု်ံး မတ်ှသြောုံးထြောုံးလျက်  

 

ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီက န ိုငင် တကြော ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး ဖြစ်မသြော လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံး နငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ် 

ဆန  က်ျငမ်သြော ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးက န ိုငင် တကြော ပင မု်ံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံးက ို ပခ မု်ံးမဖခြောက်မနသည်ဟို ထည ်သငွု်ံးစဉုံးစြောုံးပ ြီုံး လက်နက်က ိုင ်ဋ  ကခ အမဖခအမနအတွငု်ံး 

အရ သ်ြောုံးမျြောုံး၏ ကြောကွယ်မရုံးက ို လို ်မဆြောငရ်န ်(၂၀၀၆ ခိုနစှ်) ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ ဆ ိုုံးဖြတ်ချက် ၁၆၇၄ တွင ်ကြောကွယ်ရန ်တြော န၏် ဥ မေသက ို ဖ နလ်ည် 

အတည်ဖ  ထြောုံးသည်က ို လည်ုံး မှတ်သြောုံးထြောုံးလျက်  

 

ကြောကွယ်ရနတ်ြော၀န ်မလျြောက်ထြောုံးမှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငမ်သြော မည်သည ်ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်က ိုမဆ ို ကိုလသမဂ္ဂ၏  ဋ ညြောဉစြောတမု်ံးနငှ အ်ညြီ၊ အထူုံးသဖြင အ်ခနု်ံး ၇ နငှ အ်ညြီ၊ ဖြစ်ရ ် 

တစ်ခိုချငု်ံးစြီအမ ေါ် အမဖခခ လျက်၊ ကိုလသမဂ္ဂလ ိုဖခ  မရုံးမကြောငစ်ြီမှတဆင ၊် သက်ဆ ိုငရ်ြောမေသဆ ိုငရ်ြောအြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးနငှ  ်သင မ်လျြော်သလ ို  ုူံးမ ါငု်ံးမဆြောငရွ်က်ဖခငု်ံးဖြင ၊် 

ပင မ်ုံးချမု်ံးမသြောနည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးအြောုံးဖြင  ်မလ ိုမလြောက်   န ိုငင် အြောဏြော  ိုငမ်ျြောုံးအမနဖြင  ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ဖ ည်သမူျြောုံးက ို လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို 

ရှငု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမ ှအကြောအကွယ်မ ုံးရန ် ျက်ကွက် ါက၊ ပင မ်ုံးချမု်ံးစြွောမဆြောငရွ်က်မသြော နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးက ို 

ဦုံးစြောုံးမ ုံးလျက် အရ ်သြောုံးမျြောုံးအြောုံး ကြောကွယ်ရန ်လ ိုမလြောက်မသြော နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံး အသ ိုုံးဖ  ဖခငု်ံးနငှ  ်ယှဉတွ လို မ်ဆြောငရ်မည်က ို အမလုံးထြောုံးလျက်  

 

လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခ အမဖခအမနတွင ်အမျ  ုံးသမြီုံးနငှ  ်ကမလုံးငယ်မျြောုံး၏ အထူုံး မ ုံးေိုကခက ို မြီုံးမမြောငု်ံးထ ိုုံးဖ လျက်  

 

မိုေ နု်ံးဖ  ကျင မ်ှုနငှ  ်အဖခြောုံး လ ငဆ် ိုငရ်ြော အ ကမ်ုံးြက်မှုမျြောုံးသည် ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ၏ အမျ  ုံးသမြီုံး၊ ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံးဆ ိုငရ်ြော ဆ ိုုံးဖြတ်ချက် (၁၃၂၅၊ 

၁၈၈၈၊ ၁၉၆၀) တ ို  တွင ်မြြော်ဖ ချက်မျြောုံးမအြောက်တွင ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွစိုက ို ဆန  က်ျငမ်သြော ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး မဖမြောက်န ိုငပ် ြီုံး အထုူံးသဖြင  ်ဆ ိုုံးဖြတ်ချက် ၁၈၂၀ က 

မိုေ နု်ံးဖ  ကျင ဖ်ခငု်ံးနငှ  ်အဖခြောုံး လ ငအ် ကမ်ုံးြက်မှု   ိုစ မျြောုံးသည် စစရ်ြောဇ တ်မှု၊ လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ် ဆန  က်ျငမ်သြော ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး သ ို  မဟိုတ် လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှုနငှ  ်

 တ်သက်သည ် ကက  တငဖ် ငဆ်ငမ်ှု အဖ  အမူ မဖမြောက်မ ကြောငု်ံး အသ အမှတ်ဖ  ထြောုံးသည်က ို မှတ်သြောုံးထြောုံးလျက်  

 

ကြောကွယ်ရန ်တြော နက် ို မဏ္  ငသ် ိုုံးခိုအမ ေါ် အမဖခခ ထြောုံးသည ် အချက်က ို မှတ်သြောုံးထြောုံးသည်။ န ိုငင် တစခ်ိုချငု်ံးသည် ၎ငု်ံး၏ လူမျြောုံးက ို ၎ငု်ံး၏ န ိုငင် သြောုံးဟိုတ်သည်ဖြစမ်စ 

မဟိုတ်သည်ဖြစ်မစ လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရှငု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးအြောုံး ၎ငု်ံးတ ို  က ို လှု ွဲ့မဆြော်ဖခငု်ံး 

အ ါအ င ်ထ ိုရြောဇ တ်မှုမျြောုံးအြောုံး သင မ်လျြော်မသြောနငှ  ်မရှ မဖြစ် နည်ုံးလမု်ံးမျြောုံးမှ တဆင  ်  ကြောကွယ်ရန ်အပမ တမ်ုံးတြော နရ်ှ သည်။ ဤတြော နက် ို ဖြည ဆ်ည်ုံးန ိုငရ်န ် န ိုငင် မျြောုံး၏ 

အရည်မသွုံးတည်မဆြောက်ရန ်န ိုငင် တကြော အသ ိုငု်ံးအ  ိုငု်ံးက      ိုုံးကူညြီရန ်ကတ က တ်၊ နငှ  ်န ိုငင် အြောဏြော  ိုငမ်ျြောုံးအမနဖြင  ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ဖ ည်သမူျြောုံးက ို လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ 

စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမ ှအကြောအကွယ်မ ုံးရန ် ျက်ကွက်မ ကြောငု်ံးထငရ်ှြောုံး ါက န ိုငင် တကြော 

အသ ိုငု်ံးအ  ိုငု်ံးသည် အချ နမ်ြီနငှ  ်ခ ိုငမ်ြောမသြော ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်ဖြင  ်စိုမ ါငု်ံး အမရုံးယူမှု လို ်မဆြောငရ်န ်ကတ က တ် တ ို  က ို မတ်ှသြောုံးထြောုံးလျက်  

 

န ိုငင် တကြော အသ ိုငု်ံးအ  ိုငု်ံးက ို စ ိုုံးရ မ်မှုဖြစ်မစသည ် အဆ ိုုံးရွြောုံးအဖ ငု်ံးထနဆ် ိုုံး ရြောဇ တ်မှု ကျ ုံးလွနသူ်မျြောုံးနငှ  ်အြောုံးမ ုံးသမူျြောုံး အဖ စမ် ုံး အမရုံးယူခ ရဖခငု်ံးမှ 

ကငု်ံးလွတ်ခငွ ရ်မနဖခငု်ံးက ို တ ိုက်ြျက်ဖခငု်ံး၏ အမရုံးကကြီုံးမှုက ို အမလုံးအနက်ဖ  ပ ြီုံး ဤနယ် ယ်တွင ်န ိုငင် တကြော ရြောဇ တ်တရြောုံးရ ိုုံး (ICC) ၏  ါ ငမ်ဆြောငရွ်က်မှုက ို 

အသ အမှတ်ဖ  သည်။ အလြောုံးတူ င ်ICC နငှ  ် တ်သက်သည  ်အခနု်ံးကဏ္အမ ေါ် သ နြောုံးလည်မှုက ို ဖမြှင တ်ငရ်န၊် ထ ိုက  သ ို  မသြော ရြောဇ တ်မှု ကျ ုံးလွနသ်မူျြောုံးအမ ေါ် 

သင မ်လျြောမ်သြော န ိုငင်  အြောဏြော  ိုငမ်ျြောုံးနငှ  ်ICC က ို အစြီရငခ် ဖခငု်ံးနငှ  ်တ ိုင ်ကြောုံးဖခငု်ံးဖ  ရန၊် နငှ  ်တ ိုင ်ကြောုံးချက်မျြောုံးအြောုံး တိုန  ဖ် နရ်န၊် အမှနတ်ရြောုံးက ို မြြောထ်ိုတ်ရန၊် နငှ  ်

မရှ မဖြစ်လ ိုအ မ်သြော အမထြောက်အထြောုံးမျြောုံးနငှ  ်လ ိုမလြောက်မသြော အချက်အလက်မျြောုံးက ို ICC အြောုံးမ ုံးရန ်အမရုံးကကြီုံးမှုက ို အသ အမှတ်ဖ  လျက် ICC နငှ  ်

 ူုံးမ ါငု်ံးမဆြောငရွ်က်ဖခငု်ံး၊  ူုံးတွ လို မ်ဆြောငဖ်ခငု်ံးမျြောုံးက ို န ိုငင် အဆင  ်အြောဏြော  ိုငမ်ျြောုံး၏ အရည်အမသွုံးက ို ဖမြှင တ်ငရ်န ်တ ို  ၏ အလ ိုအ ်ချက်က ိုလည်ုံး အမလုံးအနက်ဖ  လျက်  

 

၂၀၀၅ ခိုနစှ် ကမဘြော ထ  ်သြီုံး ညြီလြောခ  ရလြောေ ်စြောရွက်စြောတမ်ုံး စြော  ိုေ ်၁၃၉ တွင ်“န ိုငင် တကြော အသ ိုငု်ံးအ  ိုငု်ံးသည်လည်ုံး ကိုလသမဂ္ဂမှ တဆင  ်ကိုလသမဂ္ဂ မ ကညြောစြောတမ်ုံး 

အ  ိုငု်ံး ၆ နငှ  ်၈ တ ို  နငှ အ်ညြီ လူမျြောုံးက ို လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစိုရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမှ 

ကူညြီကြောကွယ်ရန ်သင မ်လျြော်မသြော သ တမနမ်ရုံး၊ လူသြောုံးချငု်ံးစြောနြောမထြောက်ထြောုံးမှုဆ ိုငရ်ြော နငှ  ်အဖခြောုံး ပင မ်ုံးချမ်ုံးမသြော နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးက ို အသ ိုုံးဖ  ရန ်တြော နရ်ှ သည်” ဟို 

မြြော်ဖ ချက်က ိုလည်ုံး မတ်ှသြောုံးထြောုံးသည်။  ကိုလသမဂ္ဂ၏  ဋ ညြောဉစြောတမ်ုံးနငှ အ်ညြီ၊ အထူုံးသဖြင အ်ခနု်ံး ၇ နငှ အ်ညြီ၊ ဖြစရ် ် တစခ်ိုချငု်ံးစြီအမ ေါ် အမဖခခ လျက်၊ 

ကိုလသမဂ္ဂလ ိုဖခ  မရုံးမကြောငစ်ြီမှတဆင ၊် သက်ဆ ိုငရ်ြောမေသဆ ိုငရ်ြောအြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးနငှ  ်သင မ်လျြော်သလ ို  ူုံးမ ါငု်ံးမဆြောငရွ်က်ဖခငု်ံးဖြင ၊် ပင မ်ုံးချမု်ံးမသြောနည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံး 

မလ ိုမလြောက်   န ိုငင် အြောဏြော  ိုငမ်ျြောုံးအမနဖြင  ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ဖ ည်သမူျြောုံးက ို လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်

လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမှ အကြောအကွယ်မ ုံးရန ် ျက်ကွက် ါက၊ အချ နမ်ြီနငှ  ်ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်ခ ိုငမ်ြောစွြောဖြင  ်ဤအမဖခအမနတွင ်စိုမ ါငု်ံး 

အမရုံးယူမှုက ို လို ်မဆြောငရ်န ်လ ိုလြောုံးမှုက ို ဖ သသည်။ လူမျြောုံးက ို လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးနယ်ွစိုသန  စ်ငမ်ှုမျြောုံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် 

ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးနငှ  ်မနြောက်ဆက်တွ  အကျ  ုံးဆက်မျြောုံးမှ ကြောကွယ်ရန ်မ ကညြောစြောတမ်ုံးနငှ  ်န ိုငင် တကြော ဥ မေမျြောုံး၏ ဥ မေသမျြောုံးက ို သတ မူလျက် ကိုလသမဂ္ဂ 

အမထွမထွညြီလြောခ သည် ၎ငု်ံး၏ ကြောကွယ်ရန ်တြော နက် ို ထည ်သငွု်ံးစဉုံးစြောုံးရန ်လို ်မဆြောငရ်န ်လ ိုအ မ်ှုက ို အမလုံးအနက်ဖ  သည်။ ထ ို  ဖ င ်န ိုငင် မျြောုံးက ို ၎ငု်ံးတ ို  ၏ လူမျြောုံးက ို 

လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးနယ်ွစိုသန  စ်ငမ်ှုမျြောုံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမှ ကြောကွယ်ရန ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ အရည်အမသုွံးက ို 

ဖမြှင တ်ငရ်န ်နငှ  ်မ ုံးအနတရြောယ်နငှ  ် ဋ  ကခမျြောုံး မကျမရြောက်မသုံးမြီ ြ စြီုံးမှုခ မနရသမူျြောုံးက ို ကူညြီရန ်လ ိုအ ်သလ ိုနငှ  ်သင မ်လျြော်သလ ို မဆြောငရွ်က်လျက်  



 

ကြောကွယ်ရန ်တြော န၏် မရွုံးချယ်ဆ ိုုံးဖြတ်ရန ်ဖြစ်န ိုငမ်ချနငှ  ် တ်သက်သည  ်စ ိုုံးရ မမ်ှုမျြောုံးက ို သတ ဖ  မ ပ ြီုံး ကြောကွယ်ရန ်လ ိုအ ခ်ျက်က ို န ိုငင် မရုံးနငှ  ်အဖခြောုံး အဖ ငအ်  

စဉုံးစြောုံးချက်မျြောုံးအမဖခခ မ ုံးတွင ်န ိုငင် တစ်န ိုငင် ၏ ဖ ည်တွငု်ံးမရုံးက ို  ငမ်ရြောက်စက်ွြက်ရနအ်တွက် မ ုံးထြောုံးမသြော အမဖခအမနတစ်ရ အ်ဖြစ် မဖမငရ်န ်လ ိုအ သ်ည်က ို 

အမလုံးအနက်သတ ဖ  မ လျက်  

 

 ဋ ညြောဉစြောတမ်ုံး၏ သက်ဆ ိုငရ်ြော သတ်မတ်ှချက်မျြောုံးနငှ  ်အညြီ ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ၏ မူလ တြော နမ်ြှော န ိုငင် တကြော ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံးက ို ထ နု်ံးသ မု်ံးရန ်နငှ  ်

န ိုငင် တကြော ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံးက ို ထ နု်ံးသ မ်ုံးဖခငု်ံးနငှ  ်သက်ဆ ိုငမ်သြော ကိုလသမဂ္ဂ အမထမွထညွြီလြောခ ၏ အခနု်ံးကဏ္က ို ထ ်မလြောငု်ံး အတည်ဖ  လျက်  

 

ကြောကွယ်ဖခငု်ံးသည် ကြောကွယ်ရန ်တြော န၏် အမြောခ  ရှုမထြောင ဖ်ြစ်မ ကြောငု်ံး မြီုံးမမြောငု်ံးထ ိုုံးဖ ပ ြီုံး  ညြောမရုံး၊ မြီေြီယြော၏ အခနု်ံးကဏ္နငှ  ်လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခ၏ 

အရငု်ံးအဖမစ် အမ ကြောငု်ံးရငု်ံးမျြောုံးက ို မဖြရငှု်ံးရန ်လ ိုအ ခ်ျက်မျြောုံး၏ အမရုံးကကြီုံးမှုက ို အမလုံးအနက်ဖ  လျက်  

 

ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီက မည်သည ် စစ်မရုံးအရ  ငမ်ရြောက်မဖြရှငု်ံးမှုမျြောုံးက ိုမဆ ို ခွင မ်ဖ  မြီတွင ်ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညြောဉစြောတမု်ံး၏ အ  ိုငု်ံး ၆၊ ၇ နငှ  ်၈ တ ို  မအြောက်တွင ်

အမရုံးယူမှုအတွက် အဖခြောုံး နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးအြောုံးလ ိုုံးက ို ထည ်သငွု်ံးစဉုံးစြောုံးရမည်က ို အသ အမှတ်ဖ  ပ ြီုံး ကြောကွယ်ရန ်တြော နက် ို လူမျြောုံးက ို လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ 

စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံး နငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမှ တြောုံးဆြီုံးရန ်သ ို  မဟိုတ် ကြောကွယ်ရနအ်တွက်သြော 

ရည်ညွနု်ံးအသ ိုုံးဖ  ရမည်က ို သတ ထြောုံးလျက်  

 

ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညြောဉစြောတမု်ံး  ိုေမ် ၂ တွင ် မရုံးထ ိုုံးထြောုံးမသြော န ိုငင် အြောုံးလ ိုုံး၏ အချ  ်အဖခြောအြောဏြော၏ တူညြီမှု ဥ မေသက ို ဖ နလ်ည် အတည်ဖ  ပ ြီုံး ကြောကွယ်ရန ်

တြော နသ်ည် န ိုငင် မတြော် အချ  ်အဖခြောနငှ  ်န ိုငင် မျြောုံး၏ ကက  တငတ်ည်ရှ မှုနငှ  ်အပမ တမ်ုံး ဥ မေဆ ိုငရ်ြော တြော နမ်ျြောုံး နစှခ်ိုစလ ိုုံးက ို ဆ ိုလ ိုမ ကြောငု်ံး မြီုံးမမြောငု်ံးထ ိုုံးဖ လျက်  

 

န ိုငင် တကြော အသ ိုငု်ံးအ  ိုငု်ံးအမနဖြင  ်အထူုံးသဖြင  ်အမျ  ုံးသမြီုံး၊ ပင မု်ံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံး အမ ေါ် နငှ  ်ကမလုံးသူငယ်နငှ  ်လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခ အမ ေါ် ကိုလသမဂ္ဂ 

လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်မျြောုံးနငှ  ် တ်သက်ပ ြီုံး   အရ ်သြောုံးမျြောုံးအြောုံး အစိုအဖ   လ ိုက် သတ်ဖြတ်ဖခငု်ံး မှ တြောုံးဆြီုံးရန ်သ ို  မဟိုတ် ရ တ်န  မ်စရန ်လို မ်ဆြောငရ်မည် 

မလို မ်ဆြောငရ်မည် နငှ  ်မည်သ ို   လို ်မဆြောငရ်မည်အမ ေါ် မရှွဲ့မတ ိုုံးမနြောက်မဆိုတ်ဖြစ်မစသည ် အမဖခအမနက ို မရြှောငရ်ှြောုံးန ိုငရ်နအ်တွက်  ကမဘြောတစလ်ွှြောုံးရှ  

လွှတ်မတြော်မျြောုံးသည် အချ နမ်ြီ၊ တမဖ ုံးညြီနငှ  ်ထ မရြောက်မသြော   ိုစ ဖြင  ် ကြောကွယ်ရန ်တြော နက် ို အသ ိုုံးဖ  ပ ြီုံး အမကြောငအ်ထည်မြြော်ရန ်နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးနငှ  ်

လို ်ထ ိုုံးလို န်ည်ုံးမျြောုံးက ို စဉုံးစြောုံးထြောုံးရန ်လက်ခ မစလျက်  

 

၁၂၆ ကက မမ်ဖမြောက် (၂၀၂၁ ကမ် ါလြော) IPU ညြီလြောခ တွင ်ဆြီုံးရြီုံးယြောုံး အြောရ ် သမမတ န ိုငင် တွင ်အ ကမ်ုံးြက်မှုနငှ  ်လူ  အခွင အ်မရုံး ချ  ုံးမြြောက်မှုမျြောုံးနငှ  ်ကျ ုံးလွနမ်ှုမျြောုံးက ို 

ချက်ချငု်ံးရ ်တန  ရ်န၊် နငှ  ်ဖ ဿနြောက ို ပင မ်ုံးချမ်ုံးစွြော အဆ ိုုံးသတ်ရန ်န ိုငင် တကြောနငှ  ်မေသတွငု်ံး အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံး၏ ကက  ုံး မ်ုံးချက်မျြောုံးက ို မထြောက်ခ ရန၊် ကိုလသမဂ္ဂ နငှ  ်အြောရ ် 

န ိုငင် မျြောုံး အြွ ွဲ့ချ  ်တ ို  က ို န ိုငင် အတွငု်ံး လက်နက်က ိုင ်အ ကမ်ုံးြက်မှုက ို အဆ ိုုံးသတ်မစရန ်ကက  ုံး မု်ံးမှုမျြောုံးက ို နစှ်ဆတ ိုုံးဖမြှင ရ်န ်နငှ  ်လက်ရှ  လူသြောုံးချငု်ံးစြောနြောမထြောက်ထြောုံးမှု 

အမဖခအမနက ို မဖြရှငု်ံးရန ်တ ိုက်တွနု်ံးလျက်  နငှ  ်အ မ်နြီုံးချငု်ံး န ိုငင် မျြောုံး၏ နယ်စ ်မျြောုံးတွငရ်ှ  ဆြီုံးရြီုံးယြောုံး ေိုကခသည်မျြောုံးဆ ိုငရ်ြော ဖ ဿနြောနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် ရှုမထြောင  ်

အြောုံးလ ိုုံးက ို မဖြရှငု်ံးရန ်တ ို   က ို အမျြောုံးသမ ြောတူ မတြောငု်ံးဆ ိုမှုဖြင  ်ဆ ိုုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခ  သည်က ို ဖ နလ်ည်မတ်ှသြောုံးထြောုံးလျက်  

 

လွှတ်မတြော်မျြောုံးသည် ကြောကွယ်ရန ်တြော န ်နငှ  ်အထူုံးသဖြင  ်လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် 

ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမ ှကြောကွယ်ရန ်သ ို  မဟိုတ် ရ ်တန  ရ်န ်အမသုံးစ တ် ထည သွ်ငု်ံးစဉုံးစြောုံးဖခငု်ံးနငှ  ်လို ်မဆြောငမ်ှုမျြောုံးမှ  ၎ငု်ံးတ ို  ၏ လူမျြောုံး၏ အသက်မျြောုံးက ို ကြောကွယ် ဖခငု်ံးနငှ  ်

လ ိုဖခ  မရုံးတွင ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ အခနု်ံးကဏ္က ို  အသ ိုုံးဖ  ဖခငု်ံးတွင ်  ိုမ ို ါ င ်မဆြောငရွ်က်ရန ်လက်ခ မစလျက်  

 

လွှတ်မတြော်၊ အစ ိုုံးရ၊ လူထိုလူမှု အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးနငှ  ်တရြောုံးစြီရငမ်ရုံးတ ို  အ ကြောုံး အဖ နအ်လှန ်     ိုုံးဖခငု်ံးသည် လူ  အခွင အ်မရုံး ကြောကွယ်မှုက ို တ ိုုံးဖမင မ်စရန ်

ထ မရြောက်စွြော      ိုုံးန ိုငမ်ည်က ိုလည်ုံး လက်ခ မစလျက် 

 

မလ ိုဖခ  မှုနငှ  ်အ ကမု်ံးြက်မှုတ ို  က ို ရငဆ် ိုငမ်နရသည ် မေသမျြောုံးတွင ်ပင မု်ံးချမ်ုံးမရုံးက ို ဖ နလ်ည်ရယူရနန်ငှ  ်ထ နု်ံးသ မ်ုံးရန ် ဏ္ြောမရုံး အရငု်ံးအဖမစအ်မတြောမ်ျြောုံးမျြောုံး 

လ ိုအ သ်ည်က ို သတ ဖ  မ လျက်   

 

န ိုငင်  အြောဏြော  ိုငမ်ျြောုံးနငှ  ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးသည် မကြောငု်ံးမနွမ်သြော အို ခ်ျ  မ်ရုံးက ို ကျင သ် ိုုံးဖခငု်ံး၊ နငှ  ်တြော နခ် မှုရှ မသြော လူထို အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးက ို အြောမခ မ ုံးဖခငု်ံး၊ အြောုံးလ ိုုံး 

အတွက် လူ  အခွင အ်မရုံးက ို ဖမြှင တ်ငဖ်ခငု်ံးနငှ  ်ကြောကွယ်ဖခငု်ံး၊ တရြောုံးဥ မေစ ိုုံးမ ိုုံးမရုံးနငှ  ်မျှတမသြော၊ ညြီမျှမသြော နငှ  ် က်မလ ိုက်မသြော တရြောုံးမျှတမှု ရရှ န ိုငဖ်ခငု်ံးက ို အြောမခ ဖခငု်ံး၊ 

ကျွမ်ုံးကျငပ် ြီုံး ေြီမ ိုကမရစြီနည်ုံးလမ်ုံးအရ တြော နခ် မှုရှ မသြော လ ိုဖခ  မရုံး  နမ်ဆြောငမ်ှုမျြောုံး၊ အြောုံးလ ိုုံး ါ ငမ်သြော စြီုံး ွြောုံးမရုံး ြွ ွဲ့ ပြ  ုံးမှုနငှ  ်မတူကွ ဖ ြောုံးမှုအမ ေါ် မလုံးစြောုံးမှုရှ ဖခငု်ံး 

တ ို  မှတဆင  ် လက်နက်က ိုင ်ဋ  ကခမျြောုံး၏ အမ ကြောငု်ံးရငု်ံးခ မျြောုံးနငှ  ်အစိုအဖ   လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မြောမှုမျြောုံးက ို မဖြရှငု်ံးရန ်  ိုမ ိုကျယ်ဖ န  မ်သြော လ ိုအ ခ်ျက်က ို လက်ခ မစလျက်  

 

ေိုကခသည်မျြောုံး၏ အမဖခအမနနငှ  ် တ်သက်မသြော ဂ္ျနြီဗြော ကွနဗ်ငု်ံးရှငု်ံးနငှ  ်အညြီ ေိုကခသည်မျြောုံး၏ အခငွ အ်မရုံးမျြောုံးက ို မလုံးစြောုံးမစရန ်အြောမခ မ ုံးရမည  ်ကိုလသမဂ္ဂ၏ 

တြော နက် ို အမလုံးအနက်ဖ  လျက်  

 

ကြောကွယ်ရန ်တြော၀နက် ို အသ ိုုံးဖ  ရြောတွင ်လွှတ်မတြော်၏ အခနု်ံးကဏ္သည် မတူညြီမသြော ဥ မေဖ  မရုံးနငှ  ်အို ခ်ျ  ်မရုံး ကဏ္မျြောုံးက ို မလုံးစြောုံးမှုအမ ေါ် အမဖခခ သင မ် ကြောငု်ံး နငှ  ်

အို ခ်ျ  မ်ရုံးက ို ကကြီုံး က ်ရြောတွင ်ေြီမ ိုကမရစြီ အမဖခခ  ဥ မေသမျြောုံး၊ အထုူံးသဖြင  ်လူ  အခငွ အ်မရုံးက ို ကြောကွယ်ဖမြှင တ်ငဖ်ခငု်ံး နငှ  ်အညြီ လို ်မဆြောငရ်မည်က ိုလည်ုံး 

မြီုံးမမြောငု်ံးထ ိုုံးဖ သည်။ တချ နတ်ည်ုံးမြှော င ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးတွင ်ကြောကွယ်ရန ်တြော နန်ငှ  ် တ်သက်သည  ်က စစရ မ်ျြောုံးက ို မဖြရှငု်ံးရန ်အတွက် သြီုံးဖခြောုံး နည်ုံးလမု်ံးမျြောုံးနငှ  ်

မကြောမ်တြီမျြောုံးရှ မ ကြောငု်ံးက ို မှတ်ချက်ဖ  လျက်  

 

၁။ အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံးနငှ  ်ကမလုံးငယ်မျြောုံး၏ ေိုကခ အခက်အခ မျြောုံးက ို အထူုံး အြောရ ိုစ ိုက်လျက် လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရှငု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံး 

နငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးက ို ကြောကွယ်တြောုံးဆြီုံးရန ်နငှ  ်အဆ ိုုံးသတ်မစရန ်လူထို  ညြောမရုံးနငှ  ်အသ  ညြော ဖမြှင တ်ငမ်ရုံး 

နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးအြောုံးလ ိုုံးက ို အသ ိုုံးဖ  ရန ်နငှ  ်လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခ၏ အမ ကြောငု်ံးရငု်ံး ဇစ်ဖမစမ်ျြောုံးနငှ  ်သက်ဆ ိုငမ်သြော က စစရ မ်ျြောုံးက ို မဖြရငှု်ံးရန ်

လွှတ်မတြော်မျြောုံးနငှ  ်လွှတ်မတြော် က ိုယ်စြောုံးလှယ်မျြောုံးက ို ြ တ်မခေါ်သည်၊   

 

၂။ လွှတ်မတြော်က ိုယ်စြောုံးလှယ်မျြောုံးက ို အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံးနငှ  ်ကမလုံးသူငယ်မျြောုံးအမ ေါ် အ ကမု်ံးြက်အဖ  အမူမျြောုံးက ို ရှုတ်ချရန ်လူမှုမြီေြီယြော အ ါအ င ်

၎ငု်ံးတ ို  လက်လှမ်ုံးမြီသမျှ နည်ုံးလမ်ုံးအြောုံးလ ိုုံးက ို အသ ိုုံးဖ  ရနန်ငှ  ်ကျ ုံးလွနသ်ူမျြောုံး အဖ စ်မ ုံးဖခငု်ံးမခ ရ   ကငု်ံးလွတ်ခငွ ရ်မနမှုက ို တ ိုက်ြျက်ရန ်မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 



၃။ လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးက ို ၎ငု်ံးတ ို   န ိုငင် ရှ လူမျြောုံး န ိုငင် သြောုံး ဖြစ်မစ၊ မဟိုတ်သည်ဖြစမ်စ လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရှငု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်

လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ် ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမှ ကြောကွယ်မ ုံးရန ်အြောမခ ရန ်မတြောငု်ံးဆ ိုပ ြီုံး  ၎ငု်ံးတ ို  ၏ လူမျြောုံး ၎ငု်ံးတ ို  လူမျ  ုံး ဟိုတ်သည်ဖြစ်မစ 

မဟိုတ်သည်ဖြစ်မစ၊ လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံး၊ စစ်ရြောဇ တ်မှုမျြောုံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည ရ်ြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးအြောုံး 

မြြောမ်ဆြောငမ်ှုမှ တြောုံးဆြီုံးရန ်ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညြောဉစြောတမ်ုံးနငှ  ်အညြီ ထ ို ရြောဇ တ်မှုမျြောုံးက ို ကြောကွယ်တြောုံးဆြီုံးရနသ် ို  မဟိုတ် အဆ ိုုံးသတ်ရန ်လ ိုအ  ်ါက အချ နမ်ြီနငှ  ်

ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်ခ ိုငမ်ြောစွြော ချမတ်ှရန ်ကူညြီ     ိုုံးရနန်ငှ  ်အရည်အမသွုံးဖမင တ်ငရ်န ်လွှတ်မတြောမ်ျြောုံး နငှ  ်အစ ိုုံးရမျြောုံးအြောုံး တ ိုက်တွနု်ံးသည်။   

 

၄။ လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးက ို အ ကမ်ုံးြက်မှုတ ိုက်ြျက်ရန ်အစ ိုုံးရ၏ လို မ်ဆြောငမ်ှုမျြောုံးက ို ကကြီုံး က မ်ှုက ို အဆင ဖ်မြှင ရ်န ်နငှ  ်န ိုငင် မျြောုံးက ို အ ကမ်ုံးြက်သမြောုံးမျြောုံးအြောုံး 

 ဏ္ြောမရုံးအရ မထြောက်   ဖခငု်ံး၊ ၎ငု်ံးတ ို  က လှု ်ရှြောုံးသြွောုံးလြောမှုက ို ကူညြီဖခငု်ံးနငှ  ်အ ကမ်ုံးြက် ါေက ို      ိုုံးကူညြီဖခငု်ံးတ ို  အမ ေါ် မတြောငု်ံးဆ ိုထြောုံးမသြော ကိုလသမဂ္ဂ 

 ဋ ညြောဉ စြောတမ်ုံး၏ အ  ိုငု်ံး ၇ မအြောက်တွင ်လက်ခ ထြောုံးမသြော ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်မျြောုံးက ို အမကြောငအ်ထည်မြြော်ရန ်မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၅။ အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံးနငှ  ်ကမလုံးငယ်မျြောုံးက ို ကြောကွယ်မ ုံးရန၊် လ ငအ် ကမု်ံးြက်မှုမျြောုံးက ို ကြောကွယ်တြောုံးဆြီုံးရနန်ငှ  ်ရြောဇ တ်မှုမဖမြောက်မစရန ်နငှ  ်

ပင မ်ုံးချမု်ံးမရုံးနငှ  ် ဋ  ကခ အချ နမ်ျြောုံးတွင ်ကျ ုံးလွနခ် ရသမူျြောုံးအတွက် ကိုစြောုံးမှုမ ုံးရန ်ဥ မေမျြောုံးက ို လက်ခ ရနလ်ည်ုံး လွှတ်မတြော်မျြောုံးက ို 

မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၆။ န ိုငင် တကြော စြောချ  မ်ျြောုံးနငှ  ်ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်မျြောုံးမအြောက်တွငရ်ှ မသြော ၎ငု်ံးတ ို  န ိုငင် မျြောုံး ထမ်ုံးရွက်ရမည ်  တြော နမ်ျြောုံးနငှ  ်ရငု်ံးနှြီုံးကျွမု်ံး ငမ်ှုရှ မစရန၊် သက်ဆ ိုငရ်ြော 

သမ ြောတူစြောချ  ် အြွ ွဲ့မျြောုံး အထူုံးသဖြင  ်လူ  အခွင အ်မရုံးနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် အြွ မျြောုံးသ ို   မ ုံး  ို  ရန ်လ ိုအ ်သည ် န ိုငင် ဆ ိုငရ်ြော အစြီရငခ် စြောမျြောုံးက ို အို ခ်ျ  ်မရုံး 

ကဏ္က တငဖ် ချက်မျြောုံးက ို မလ လြော မစြောင  ်ကည ရ်န၊် မေသဆ ိုငရ်ြောနငှ  ်န ိုငင် တကြော လူ  အခငွ အ်မရုံး ယနတယြောုံးမျြောုံးနငှ  ်  ိုမ ို ါ င ်တ်သက်လြောမစရန ်နငှ  ်

ကိုလသမဂ္ဂ ဖ ဌြောနု်ံးချက်မျြောုံးနငှ  ်ကြောကွယ်ရန ်တြော နန်ငှ  ် တ်သက်သည်သည ် ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်မျြောုံးက ို န ိုငင် တ ိုငု်ံးက အဖ ည ်အ  ကျင သ် ိုုံးပ ြီုံး မလုံးစြောုံးမှု ရှ မစရန ်

အြောုံးမ ုံးသည်။  

 

၇။ လွှတ်မတြောက် ိုယ်စြောုံးလှယ်မျြောုံးက ို ၎ငု်ံးတ ို  ၏ န ိုငင် မျြောုံးက န ိုငင် တကြော စြောချ  မ်ျြောုံးတွင ်အြွ ွဲ့ ငဖ်ြစ် ါက လူ  အခငွ အ်မရုံးနငှ  ်အရ ်သြောုံးမျြောုံးအြောုံး 

ကြောကွယ်မှုက ို ဉြီုံးစြောုံးမ ုံးလျက် အထုူံးသဖြင  ်လက်နက်က ိုင ်ဋ  ကခမျြောုံးနငှ  ်အဖခြောုံးမသြော မ ုံးအနတရြောယ်မျြောုံး မကျမရြောက်မြီနငှ  ်ကျမရြောက်ပ ြီုံးမနြောက်  ိုငု်ံး 

အမျ  ုံးသမြီုံးနငှ  ်ကမလုံးသငူယ်မျြောုံးအြောုံး ကြောကွယ်မှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငမ်သြော အချက်မျြောုံးက ို ဖ ည်တွငု်ံးဥ မေမျြောုံးတွင ်ထည ်သငွု်ံးရန ်အြောမခ မှုရမစရန ်

မရှ မဖြစ်လ ိုအ ခ်ျက်မျြောုံးက ို လို ်မဆြောငရ်န ် မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၈။ လက်နက်က ိုင ်ဋ  ကခမျြောုံးတွင ်  တ်မ မနမသြော အရ သ်ြောုံးမျြောုံးအြောုံး မလုံးစြောုံးရန၊် ထ မရြောက်မသြော စ ိုစမု်ံးစစ်မဆုံးမှုနငှ  ်တရြောုံးစြီရငမ်ှု အ ါအ င ်

လ ိုမလြောက်မသြောနငှ  ်ထ မရြောက်မသြော တရြောုံးစြီရငမ်ှု ကိုစြောုံးချက်မျြောုံး အြောမခ ချက်ရှ မစရန၊် အမျ  ုံးသမြီုံးနငှ  ်ကမလုံးသငူယ် ကျ ုံးလွနခ် ရသမူျြောုံးက ို ဂ္ိုဏ်သ ကခြောရှ စွြော 

ဆက်ဆ ရနန်ငှ  ်ကျ ုံးလွနခ် ရသူမျြောုံး မလျြောမ် ကုံးရရှ မှုအတွက် အြောမခ ရှ မစရန ်လ ိုအ ်မသြော အမရုံးယူမဆြောငရွ်က်မှုမျြောုံးက ို လက်ခ ဖ ဌြောနု်ံးရန ်

လွှတ်မတြော်အြောုံးလ ိုုံးအြောုံး တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  

 
၉။ ကမလုံးစစ်သြောုံးမျြောုံးအြောုံး   ိုမနှ ်  ဖ နလ်ည်ရရှ ရန ်     ိုုံးကူညြီမသြော အစြီအစဉမျြောုံးက ို လက်ခ ဖ ဌြောနု်ံးရန ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးက ို အြောုံးမ ုံးသည်။  

 

၁၀။ လွှတ်မတြော်မျြောုံးအြောုံး ၎ငု်ံးတ ို   န ိုငင် မျြောုံးရှ  ရြောဇ တ်နငှ  ်စစ်ဥ မေမျြောုံးက ို လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခမျြောုံးတွင ်အရ ်သြောုံးမျြောုံး၏ ကြောကွယ်မှုမျြောုံးအမ ေါ် န ိုငင် တကြော 

စ ချ နစ် ညွှနု်ံးမျြောုံးနငှ အ်ညြီ ဖ ဌြောနု်ံးရန၊် နငှ  ်အဆ ိုုံးရွြောုံးဆ ိုုံး ရြောဇ တ်မှု ကျ ုံးလွနသ်ူမျြောုံးက ို ၎ငု်ံးတ ို  ၏ အဖ  အမူမျြောုံးအြောုံး တြော နခ် ရနအ်တွက် ဖ ည်တွငု်ံး တရြောုံးရ ိုုံး 

သ ို  မဟိုတ် အစ ိုုံးရက လ ိုလြောုံးဖခငု်ံးမရှ  ါက သ ို  မဟိုတ် အမှနတ်ကယ် မရုံးယူမဆြောငရွ်က်ရန ်မဖြစ်န ိုင ်ါက ထ ိုန ိုငင် သည် မရြောမသမ ြောတူညြီချက် 

အြွ ွဲ့ ငန် ိုငင် တန ိုငင် ဖြစသ်ည အ်ခါတွင ်န ိုငင် တကြော ရြောဇ တ် တရြောုံးရ ိုုံး မရှွဲ့မမြှောက်တွင ်တရြောုံးစြီရငမ်ှု ဖြစမ်စရန ်အြောမခ ချက်ရှ မစရန ်မရှ မဖြစ်လ ိုအ မ်သြော 

လို ်မဆြောငခ်ျက်မျြောုံးအြောုံးလ ိုုံးက ို လို ်မဆြောငရ်န ်မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၁၁။ လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရှငု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးနငှ  ် တ်သက်သည ် န ိုငင် တကြော 

ရြောဇ တ်တရြောုံးရ ိုုံး၏ စမွ်ုံးမဆြောငန် ိုငရ်ည်က ို အသ အမှတ်ဖ  ထြောုံးသည ် မရြောမ သမ ြောတူစြောချ  က် ို ကမဘြောတစ် မှ်ုံးလ ိုုံးက လက်မှတ်မရုံးထ ိုုံးလြောမစမရုံး 

ဖမြှင တ်ငရ်နအ်တွက် လွှတ်မတြော်က ိုယ်စြောုံးလှ မ်ျြောုံးသည် ၎ငု်ံးတ ို  ၏ ကွနရ်က်မျြောုံးက ို အသ ိုုံးဖ  ရန ်တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  

 

၁၂။ လူအခငွ အ်မရုံး သ ို  မဟိုတ် န ိုငင် တကြော လူသြောုံးချငု်ံးစြောနြောမထြောက်ထြောုံးမသြော ဥ မေ ချ  ုံးမြြောက်မှုမျြောုံးက ို ကျ ုံးလွနရ်န ်သ ို  မဟိုတ် အြောုံးမ ုံးအြောုံးမဖမြှြောက်ဖ  ရန ်

သ ို  မဟိုတ် ဆငု်ံးရ မှု  မ ျြောက်မရုံးက ို မနြှောင မ်နုှံးမစရန ်အသ ိုုံးဖ  လြောန ိုငသ်ည  ်အလြောုံးအလြောဖမင မ်ြောုံးမသြော လက်နက်မျြောုံးအြောုံး လွှ မဖ ြောငု်ံးမ ုံးအ ်ဖခငု်ံး 

အဆ ိုုံးသတ်မစရန ်လက်နက် ကိုနသ်ွယ်မရုံး သမ ြောတူညြီချက် အမ ေါ် မဆွုံးမနုွံးဖငငု်ံးခိုနမ်ှုမျြောုံး ဖမြှင တ်ငမ် ုံးရနလ်ည်ုံး လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးအြောုံး တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  

 

၁၃။ န ိုငင် တကြော ဆက်ဆ မရုံးက ို ကကြီုံး က ်သည ် မကြော်မတြီမျြောုံး ထမူထြောငရ်န ်မလို ်မဆြောငရ်မသုံးမသြော နငှ  ်ထ ိုမကြောမ်တြီမျြောုံးက ို လ ိုမလြောက်မသြော  ဏ္ြောမငနွငှ  ်

လူသြောုံး အရငု်ံးအဖမစ်မျြောုံး နငှ  ်လွှတ်မတြော် အစည်ုံးအမ ုံး အစြီအစဉမျြောုံးတွင ်လ ိုမလြောက်မသြော အချ န ်မ ုံးထြောုံးဖခငု်ံး မရှ မသုံးမသြော လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးအြောုံးလ ိုုံးက ို 

၎ငု်ံးတ ို  ၏ အလို က် ို လို ်မဆြောငရ်န ်မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၁၄။ အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံးနငှ  ်ကမလုံးသူငယ်မျြောုံး၊ လူနည်ုံးစိုအြွ ွဲ့ ငမ်ျြောုံး နငှ  ်ဌြောနတ ိုငု်ံးရငု်ံးသြောုံး ဖ ည်သူမျြောုံး ၏ အခငွ အ်မရုံးမျြောုံးအ ါအ င ်လူ  အခငွ အ်မရုံး 

ကြောကွယ်မရုံးက ို ဖ ည်တွငု်ံး ဥ မေတွင ်အြောမခ ချက်မ ုံးပ ြီုံး လက်မတွွဲ့ အမကြောငအ်ထည်မြြောမ်ဆြောငမ်ှု ရှ မရုံးအတွက် အြောမခ ချက်မ ုံးရန ်

လွှတ်မတြော်မျြောုံးအြောုံး အြောုံးမ ုံးသည်။  

 

၁၅။ အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံး၏ လူ  အခငွ အ်မရုံးက ို အြောမခ ချက်မ ုံးရန ်နငှ  ်ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံး အစ ျ  ုံးလို ်မဆြောငမ်ှုမျြောုံးရှ  ၎ငု်ံးတ ို  ၏ အခနု်ံးကဏ္မျြောုံးက ို ထ ်မ  

အြောုံးဖြည ်ရန၊် အမျ  ုံးသမြီုံး အခငွ အ်မရုံးက ို ကြောကွယ်ရန ်တည်ဆ  န ိုငင် တကြော ကတ က တ်မျြောုံးက ို အသ အမှတ်ဖ  ရနန်ငှ  ်အစိုအဖ   လ ိုက် 

ရက်စက် ကမု်ံး က တ်မသြော ရြောဇ တ်မှုမျြောုံးက ို ကြောကွယ်တြောုံးဆြီုံးရနန်ငှ  ်အဆ ိုုံးသတ်ရနအ်တွက် ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုမျြောုံးတွင ်အမျ  ုံးသမြီုံး ဦုံးမဆြောငမ်ှုက ို 

ထည ်သငွု်ံးရန ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးနငှ  ်အစ ိုုံးရမျြောုံးက ို တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  



၁၆။ ကြောကွယ်ရန ်တြော နန်ငှ  ် တ်သက်၍ လွှတ်မတြော်မျြောုံးသည် မ ုံးအနတရြောယ် နယ်မဖမမျြောုံးရှ  အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံးနငှ  ်ကမလုံးသူငယ်မျြောုံး၏ လူ  အခငွ အ်မရုံး က ို 

အထူုံး အမလုံးထြောုံးမှု မ ုံးရန ်အ ယ်မ ကြောင ဆ် ိုမသြော် ၎ငု်ံးတ ို  သည် မ ကြောခဏ င ်လက်လှမု်ံးမမြီန ိုငမ်လြောက်မသြော လူသြောုံးဆ ိုငရ်ြော၊ လူမှုမရုံးနငှ  ်စြီုံး ွြောုံးမရုံး 

မနြောက်ဆက်တွ  အကျ  ုံးဆက်မျြောုံးဖြင  ်အဆ ိုုံးရွြောုံးဆ ိုုံး ခ စြောုံး ကရပ ြီုံး သူတ ို  ၏ ေိုကခ သိုကခမျြောုံးမှြော လစလ်ျ ရှုခ ရမလ ရှ သည်က ို အမလုံးဂ္ရိုဖ  သည်။  

 

၁၇။ လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခမျြောုံး၊ နငှ  ်ဖ ည်တွငု်ံးမတည်ပင မမ်ှုမျြောုံးနငှ  ်တငု်ံးမြောမှု အမဖခအမနမျြောုံးက ို   ိုမ ိုဖမနဆ်နပ် ြီုံး   ိုမ ို ထ မရြောက်စြွော တိုန  ဖ် နန် ိုငရ်နအ်တွက် 

န ိုငင် အဆင ၊် မေသဆ ိုငရ်ြောအဆင န်ငှ  ်န ိုငင် တကြော အဆင မ်ျြောုံးတွင ်မစြောလျငမ်သြော သတ မ ုံးစနစ်မျြောုံးနငှ  ်ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖခငု်ံးနငှ  ်တိုန  ဖ် နမ်ှု ယနတယြောုံးမျြောုံးက ို 

ြနတ်ြီုံးမှုနငှ  ်ထ မရြောက်မသြော လို မ်ဆြောငမ်ှုမျြောုံးက ို      ိုုံးရနအ်တွက် ၎ငု်ံးတ ို   အစ ိုုံးရမျြောုံးက ို အြောုံးမ ုံးရန ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးက ို မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၁၈။အစ ိုုံးရမျြောုံးက ၎ငု်ံးတ ို  ၏ တြော နရ်ှ မှုမျြောုံးအမ ေါ် မနြောက်ဆက်တွ လို ်မဆြောငမ်ှုနငှ  ်ကြောကွယ်မှု မျြောုံးက ို အမကြောငအ်ထည်မြြော်လို ်မဆြောငဖ်ခငု်ံးအြောုံးဖြင  ်

အရ သ်ြောုံး ဖ ည်သူမျြောုံးအတွက် မ ုံးအနတရြောယ်ရှ မသြော အမဖခအမနမျြောုံးက ို ၎ငု်ံးတ ို  ၏ အစ ိုုံးရမျြောုံးက အြောရ ိုစ ိုက်မအြောင ်တက်ကကစြွော လို ်မဆြောငရ်န ်

လွှတ်မတြော်မျြောုံးက ို ြ တ်မခေါ်သည်။ 

 

၁၉။ လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးနယ်ွစိုသန  စ်ငမ်ှုမျြောုံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးဆ ိုငရ်ြော လို ်ငနု်ံးမျြောုံး နငှ်  

 တ်သက်၍ မြီေြီယြော၏ အခနု်ံးကဏ္ဖြစမ်သြော မတ်ှတမ်ုံးတငဖ်ခငု်ံး၊ ကြောကွယ်ဖခငု်ံးနငှ  ်အသ  ညြော ဖမြှင တ်ငဖ်ခငု်ံးတ ို  က ို လွတ်လ စ်ွြော ထိုတ်မြြောမ်ဖ ြောဆ ိုခွင က် ို 

အြောမခ ဖခငု်ံးဖြင  ်ကက  ုံး မု်ံးအြောုံးထိုတ်ရန ်မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။ မြီေြီယြောလွတ်လ ်ခငွ က် ို န ိုငင် အဆင  ်ြွ ွဲ့စည်ုံး  ို အမဖခခ ဥ မေနငှ  ်ဥ မေမျြောုံးဖြင  ်အကြောအကွယ်မ ုံးရန ်

အြောမခ ဖခငု်ံး၊ သတငု်ံးသမြောုံးမျြောုံး၊ သတငု်ံးလို င်နု်ံးဆ ိုငရ်ြော ကျွမ်ုံးကျငသ်မူျြောုံး၊ နငှ  ်သက်ဆ ိုငရ်ြော လို င်နု်ံးမဆြောငရွ်က်သမူျြောုံး၏ ကြောကွယ်ရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံး တ ို  နငှ  ်

သက်ဆ ိုငမ်သြော န ိုငင် တကြော တြော နမ်ျြောုံးက ို သက်ဆ ိုငရ်ြော လူ ိုဂ္ဂ  လ် အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးအြောုံးလ ိုုံးက လ ိုက်နြောရန ်မတြောငု်ံးဆ ိုလျက်၊ လူမျြောုံးအြောုံးလ ိုုံး၏ 

လူ  အခငွ အ်မရုံးက ို မလုံးစြောုံးမသြော တ ကျမှနက်နသ်ည  ်သတငု်ံး ညြောက ို အြောုံးမ ုံးလျက်၊ ခွ ဖခြောုံးဆက်ဆ မှု၊ ရနလ် ိုမှု သ ို  မဟိုတ် အ ကမ်ုံးြက်မှုက ို လှု ွဲ့မဆြော်သည ် 

အမိုနု်ံးစကြောုံး မြြောဖ် ချက်မျြောုံးက ို ဆန  က်ျငလ်ျက် ထိုတ်မြြော်မဖ ြောဆ ိုလျက်၊နငှ  ်သင မ်လျြော်သည အ်ခါ ထ ို မြြော်ဖ ချက်မျြောုံးက ို ဆန  က်ျငသ်ည ် ဥ မေဖ  မှုက ို 

လို ်မဆြောငရ်န ်မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၂၀။အစိုအဖ   လ ိုက် ရက်စက် ကမ်ုံး က တ်မှုမျြောုံး မ ေါ်မ ါက်ခ  သည ်  ဋ  ကခ မနြောက်  ိုငု်ံး အမဖခအမနမျြောုံးတွင ်မထြောက်   ကူညြီမှု လ ိုအ ခ်ျ နတွ်င ်ပင မု်ံးချမ်ုံးမရုံး 

ဖ နလ်ည်တည်မဆြောက်ရနအ်တွက် မရရှည်တည်တ  မသြော မထြောက်   ကူညြီမှုမ ုံးရန ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ အစ ိုုံးရမျြောုံးက မတြောငု်ံးဆ ိုလြောသည အ်မ ေါ် လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးက 

ဖ တ်ဖ တ်သြောုံးသြောုံး လို ်က ိုငမ်ဆြောငရွ်က်ရန ်နငှ  ်မ ုံးအနတရြောယ်မျြောုံး သ ို  မဟိုတ်  ဋ  ကခမျြောုံးမှ မ ေါ်ထွနု်ံးလြောသည ် န ိုငင် မျြောုံး ဖ နလ်ည်တည်မဆြောက်မရုံးက ို 

လ ိုအ မ်သြော ရ   ိုမငမွျြောုံးဖြင  ်ကူညြီရန ် တ်ဂ္ျက်ချမှတ်မ ုံးရနန်ငှ  ်ကိုလသမဂ္ဂ ပင မု်ံးချမ်ုံးမရုံး တည်မဆြောက်မှု ရ   ိုမငသွ ို   သင မ်တြောသ်လ ို ထည ် င ်ကရန ်

မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၂၁။ လူထိုမျြောုံးက ို အ ကမ်ုံးြက်မှုမ ှကြောကွယ်မ ုံးရန ်နငှ  ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ မ ုံးကငု်ံးလ ိုဖခ  မှုက ို အြောမခ ရန ်လို မ်ဆြောငမ်နမသြော အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးအတွက် 

န ိုငင် မတြော်မှ  တ်ဂ္ျက်မျြောုံးတွင ်ရ   ိုမငမွျြောုံး ထည သ်ွငု်ံးရန ်လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးက ို မမတတ ြော ရ ခ် သည်။  

 

၂၂။ ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံး လို င်နု်ံးစဉမျြောုံးနငှ  ်မစ စ ည်ြှ နှု ငု်ံးမှုမျြောုံးတွင ်အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံး ါ၀ငမ်ှုက ို ကူညြီ     ိုုံးမ ုံးဖခငု်ံး၊ မစ စ မ်ဆွုံးမနုွံးမရုံး အြွ ွဲ့မျြောုံး၏ အနည်ုံးဆ ိုုံး 

သ ိုုံး  ိုတစ ် ိုတွင ်အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံး  ါ ငမ်စဖခငု်ံး၊ ကြောကွယ်မရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံး တ ်ြွ ွဲ့မျြောုံးတွင ်မကြောငု်ံးမနွစ်ြွော က ိုယ်စြောုံးဖ  မစဖခငု်ံး၊ နငှ  ်ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံး 

မြြောမ်ဆြောငသူ်မျြောုံးနငှ  ်ပင မ်ုံးချမု်ံး မရုံး တည်မဆြောက်သမူျြောုံး အဖြစ် မသချြောစွြော မလ ကျင မ် ုံးဖခငု်ံး အ ါအ င ်ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ၏ ဆ ိုုံးဖြတ်ချက် 

၁၃၂၅ အမကြောငအ်ထည်မြြောမ်အြောင ်လို မ်ဆြောငရ်န ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးအြောုံး မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၂၃။ ကြောကွယ်ရန ်တြော နက် ို အမကြောငအ်ထည်မြြော်မဆြောငရ်ြောတွင ်လွှတ်မတြော၏် ကကြီုံး က မ်ှု၊ လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခအမဖခအမနမျြောုံးတွင ်အရ ်သြောုံးမျြောုံးအြောုံး 

ကြောကွယ်မရုံးအတွက် လွှတ်မတြော်၏  ါ ငမ်ှုနငှ  ်လူမျ  ုံးတ ိုုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစရ်ြောဇ တ်မှုမျြောုံး၊ လူမျ  ုံးစို ရငှု်ံးလငု်ံးဖခငု်ံးနငှ  ်လူသြောုံးမျ  ုံးနယ်ွအမ ေါ်ကျ ုံးလွနသ်ည  ်

ရြောဇ၀တ်မှုမျြောုံးမ ှလူထိုအြောုံး ကြောကွယ်ဖခငု်ံး တ ို  တွငလွ်တ်မတြော၏်  ါ ငမ်ှု ဧရ ယြောမျြောုံးတွင ်မကြောငု်ံးမနွမ်သြော အမလ အကျင က် ို ြလှယ်ဖခငု်ံးအြောုံး မချြောမမွွဲ့မစရန ်

     ိုုံးမ ုံးရန ်IPU အြောုံး တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  

 

၂၄။ လူ  အခွင အ်မရုံး အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံး၏ အစြီရငခ် စြောမျြောုံးနငှ  ်လူ  အခငွ အ်မရုံးကြောကွယ်မှုက ို အစ ိုုံးရမျြောုံးက အြောမခ သည ် နည်ုံးလမ်ုံးမျြောုံးအြောုံး အမလုံးမ ုံး 

သ ိုုံးသ ်စြီစစ်ရနလ်ည်ုံး လွှတ်မတြော်မျြောုံးအြောုံး တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  

 

၂၅။ မကြောငု်ံးမွနမ်သြော အို ခ်ျ  မ်ှုနငှ  ်ပင မ်ုံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံး တ ိုုံးတက် ဖြစ်ထနွု်ံးမှုတ ို   အ ကြောုံး အဖ  သမ ြော ဆက်စ မ်ှုအမ ေါ် အမဖခခ သည ် 

မကြောငု်ံးမွနမ်သြော အို ခ်ျ  ်မှုက ို ဖမြှင တ်ငရ်န ်လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးအြောုံး မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၂၆။ ကိုလသမဂ္ဂ လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီ အမရုံးယူမဆြောငရွ်က်မှုမျြောုံးက ို အနြီုံးက ် မစြောင  ်ကည ရ်န၊် အတငု်ံးအ က ် အမရုံးယူမှုမျြောုံး လို မ်ဆြောငသ်ည အ်ခါ တြော နခ် မှု 

ရှ စွြော ဖ  မူမဆြောငရွ်က်ရန ်လ ိုအ ခ်ျက်အတွက် လ ိုဖခ  မရုံး မကြောငစ်ြီတွင ်ဖြစ်ရ မ်ျြောုံး တငဖ် နရ်န ်နငှ  ်တကက မ်တခါ လက်ခ ပ ြီုံးမသြော ဆ ိုုံးဖြတ်ချက်မျြောုံးက ို ၎ငု်ံးတ ို  ၏ 

တစ်စ ိုလ ိုုံးအမကြောငအ်ထည်မြြော်ရနန်ငှ  ် ငွ လ်ငု်ံးဖမငသ်ြောမှု ရှ သည ်   ိုစ ဖြင  ်လို ်မဆြောငရ်နလ်ည်ုံး ၎ငု်ံးတ ို  ၏ အစ ိုုံးရမျြောုံးက ို မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၂၇။ လူသြောုံးချငု်ံးစြောနြောမထြောက်ထြောုံးမသြော မအဂ္ျငစ်ြီမျြောုံးသည် ကျြောုံး-မ တနု်ံးတူမှုက ို ၎ငု်ံးတ ို  ၏ အစြီအစဉမျြောုံး တမလျြောက် သတ ဖ  ထည သ်ွငု်ံးပ ြီုံး အမရုံးမ ေါ် 

အမဖခအမနမျြောုံးတွင ်အမျ  ုံးသမြီုံးမျြောုံးအြောုံး ဦုံးစြောုံးမ ုံးဖခငု်ံးက ို အြောမခ ရန ်လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးက ို မနြောက်ထ ် မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  

 

၂၈။ လူ  အခွင အ်မရုံး၊ ဥ မေစ ိုုံးမ ိုုံးမရုံးနငှ  ်ေြီမ ိုကမရစြီတ ို  က ို ကမဘြောအနှ  တွင ်ကြောကွယ် ဖမြှင တ်ငရ်န ်လွှတ်မတြော်မျြောုံးအြောုံး တ ိုက်တွနု်ံးသည်။  

 

၂၉။ န ိုငင် သြောုံးမျြောုံး၏ လူ  အခငွ အ်မရုံး ကြောကွယ်မှု အြောမခ ချက်ရှ ပ ြီုံး တ ိုုံးတက်လြောမစရန ်ပင မု်ံးချမ်ုံးမရုံးနငှ  ်လ ိုဖခ  မရုံး က စစရ ်မျြောုံးအမ ေါ် လူထိုလူမှု 

အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျြောုံးနငှ  ်အတူတကွ အလို ်တွ လို ်ရန ်လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးအြောုံး အြောုံးမ ုံးသည်။  

 

၃၀။ ေိုကခသည်မျြောုံး၏ အခွင် အမရုံး နငှ  ်အဖ ည်ဖ ည်ဆ ိုငရ်ြော ကြောကွယ်မှုနအတွက် ၎ငု်ံးတ ို  ၏ အခွင အ်မရုံးမျြောုံး က ို ကြောကွယ်ရန ်တြော နက် ို ရယူရန ်အစ ိုုံးရမျြောုံးနငှ  ်

လွှတ်မတြော်မျြောုံးက ို မတြောငု်ံးဆ ိုလ ိုက်ပ ြီုံး ေိုကခသည်မျြောုံးနငှ  ်လွတ်ပင မ်ုံးချမု်ံးသြောခငွ  ်မလျြောက်ထြောုံးသူမျြောုံးက ို ကြောကွယ်ရန ်၎ငု်ံးတ ို  ၏ တြော နက် ို ဖြည ်ဆည်ုံးရနလ်ည်ုံး 

အစ ိုုံးရနငှ  ်လွှတ်မတြောမ်ျြောုံးက ို မတြောငု်ံးဆ ိုသည်။  



  
*ကျ ုံး ြောုံး က ိုယ်စြောုံးလှယ်အြွ ွဲ့က ဆ ိုုံးဖြတ်ချက် တစခ်ိုလ ိုုံးအမ ေါ် သ သယ ရှ မ ကြောငု်ံး မြြော်ဖ သည်။  

 

 ြီရူုံး က ိုယ်စြောုံးလှယ်အြွ ွဲ့က လို ်ငနု်ံးလို ်မဆြောငမ်ှု စြော  ိုေ ်၁၀ “န ိုငင် တကြော ရြောဇ တ်ခ ိုရ ို ုံး (ICC) သ ို  မဟိုတ် မရြောမ သမ ြောတူညြီချက်တွင ်တစစ် ိုတရြော မြြော်ဖ မှုသည် 

မမုံးခွနု်ံးထိုတ်စရြောဖြစမ်နမသြော န ိုငင် ၏ တရြောုံးစြီရငမ်ရုံးက အထူုံးသဖြင  ်မေသဆ ိုငရ်ြော တရြောုံးစြီရငမ်ရုံးမျြောုံးက အသ အမတ်ှဖ  ထြောုံးမသြော အဖခြောုံး န ိုငင် တကြော 

တရြောုံးစြီရငမ်ရုံးမျြောုံးအတွက် ထ ခ ိုက်နစန်ြောမစဖခငု်ံး မရှ မစရ” ဟူမသြော အချက်က ို ထည ်သွငု်ံးစဉုံးစြောုံးမှုအမ ေါ် သ သယရှ မ ကြောငု်ံး မြြော်ဖ သည်။  

 

ဆူေနန်ငှ  ်ဆြီုံးရြီုံးယြောုံး အြောရ  ်သမမတ န ိုငင် ၏ က ိုယ်စြောုံးလှယ်အြွ ွဲ့မျြောုံးက န မ န ေါနု်ံး  ိုေန်ငှ  ်စြော  ိုေ ်၁၀ နငှ  ်၁၁ တ ို  အမ ေါ်တွင ်သ သယရှ မ ကြောငု်ံး မြြော်ဖ သည်။ 

 


