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ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံစံအပါအ၀င္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏင့္ွ ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္

စကားခ်းီ
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ (ယူနက္စကို) ၏ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏု၀ိင္ဘာလ ၃ ရက္မ ွ၁၈ ရက္ 
ထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခ်ိနက္ာလတစ္ခုအထိ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ရုပ္ပံုျဖင့္ အစားထိုးေဖာ္ျပသည့္စနစ္ျဖင့္လည္းေကာငး္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အခိ်န္ႏွင့္ေနရာမတွစ္ဆင့္ လူသားမ်ားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၄င္း၏ဆက္လက္တိုးတက္မႈတို႔၏ က႑မ်ားအားလံုးအေပၚတြင္ သက္ 
ေရာက္မႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ အသိပညာဖန္တီးမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈ၏ မူလနည္းလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု စဥ္းစားသံုးသပပ္ါသည္။

မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္သည္ လူသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဖြင့္လစွ္ေဖာ္ျပမႈ၊၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ လူမိ်ဳး 
မ်ားႏွင့္ ဤကမာၻႀကီးအေၾကာင္း သူတို႔၏နားလည္မႈတို႔၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေလးစားမႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာနားလည္မႈႏွင့္ အျပန္အ 
လနွ ္ေဆြးေႏြးညွိႏိ ႈင္းေျပာဆိုမႈအတြက္ အသိပညာမွ်ေ၀မႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ အေရးပါမႈကို ေထာက္ျပျခင္း

မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈက ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးၾကြယ္၀မႈ၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုး 
တက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မတွ္သားထားျခင္း

မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေမြအႏွစ္ကို ေရရညွ္ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေနႏွင့္ အျမင္၊ 
ဖြင့္ျပမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္းကို တစ္ခိ်န္တည္းမာွပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းသည္ ၄င္းကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္ 
တြင္ အခြင့္အေရးလက္ကိုင္ထားသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွစ္ရပ္လံုးတို႔၏ တရား၀င္အကိ်ဳးကို ေလးစားရမည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

မတွ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ပံုစံျဖင့္ တည္ရိေွနေသာ သမိုင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ သေဘာတရားမ်ားသည္ လြယ္ကူသက္သာစြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခံရ 
ျခင္း မရိႏွိုင္ေၾကာင္းကို အသိအမတွ္ျပဳျခင္း

အခိ်နႏ္ွင့္အမွ်  မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္တို႔၏ သိသာထငရ္ာွးေသာအစိတ္အပိုင္းတို႔သည္ သဘာ၀ သို႔မဟုတ္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကပ္ေဘးမ်ားတို႔ 
ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ လွ်င္ျမန္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈမရႏိုင္ျဖစ္သြားေၾကာင္းကို 
ျဖစ္ေစ အသိအမတွ္ျပဳၿပီး တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈမရိျွခင္းသည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာမ်ား၏ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္မရႏုိင္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈ 
ႏွင့္ ထိုအေမြအႏွစ္၏  ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို တန္ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားေၾကာင္းကို ေထာက္ျပျခင္း

ထိုစိန္ေခၚမႈကိုတုန္႔ျပန္ရန္ ယူနက္စကိုသည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္းအစီအစဥ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဤကမာၻႀကီး၏ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ ္
မ်ားအတြက္ အသိသတိရိမွႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈျမွင့္တင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ တည္ၿမဲေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္အတြက္ ပံ့ပိုး 
ရန္လည္းေကာင္း စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လညအ္မတွ္ရျခင္း

နည္းပညာအလွ်င္အျမန္ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ၊ မာလ္တီမီဒယီာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျပန္အလနွ္လႈပ္ရာွးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဟိုက္ပါမီဒီယာ၊ အြနလ္ိုင္း ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ 
ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာစနစ္မ်ားမ ွ လွ်င္ျမန္ေသာအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရြ႕လ်ားေနေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေနာင္တြင္ထြက္ေပၚလာမည္ ့ ပံုစံမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္အရာမ်ားအပါအ၀င္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းအတြက္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈကို 
ထည့္တြက္ျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မတွ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စာၾကြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျခားဆီေလ်ာ္ေသာသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳခ်က္ 
မ်ားတို႔ကိုလည္း ထည့္တြက္ျခင္း

မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏တန္ဖိုးကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုၾကြယ္၀ေစျခင္းတို႔ 
အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ လူတစဥ္ီးခ်င္းစီတို႔က သင့္ေလ်ာ္ေသာေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို စိတ္၀ယ္မတွ္သားထားျခင္း

ထိုေမးခြန္းသည္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုအတြက္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၄င္း၏ ၃၇ ႀကိ္မ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းပဲြ 
တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတွ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရိေွထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔က လက္ခံက်င့္သံုးၾကပါသည္။
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အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ဟူေသာ အေၾကာင္းအတြက္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုဆိုသည္မာွ ကိန္းဂဏန္းေနရာတြင္ ရုပ္ပံုအစားထိုးေသာစနစ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ဒစ္ဂ်စ္ 
တယ္စနစ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၄င္းရိေွနသည့္ သယ္ေဆာင္ေသာအရာတို႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၾကာရညွ္ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာအရာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ေလ့ရိသွည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀ွက္စာမ်ား (စာသားမ်ားကဲ့သို႔)၊ 
ရုပ္ပံုမ်ား (ရုပ္ေသ သို႔ ရုပ္ရငွ္) ႏွင့္ ကူးယူႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေသာအသံမ်ားတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသယ္ေဆာင္ေသာအရာသည္ အေရးပါ 
သည့္ အႏုပညာဆန္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ား ရိေွနႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သယ္ေဆာင္ေသာ 
အရာတုိ႔ၾကားရိ ွဆက္စပ္မႈသည္ အေသးအဖဲြ႔ မျဖစ္မေနအေရးပါေသာအေျခအေနအထိ ရိႏွိုင္ပါသည္။

္ 

မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္တြင္ အဆိုပါစာရြက္စာတမ္းတစ္ရြက္ခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အစုအဖဲြ႔အလိုက္ျဖစ္ေစ ရပ္ရြာတစ္ခု၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၊ ႏုငိ္ငံတစ္ 
ႏုငိ္ငံ သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ်ေဘာအရ လူသားမ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ေစ အေရးပါၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္တန္ဖိုးရိွေနၿပီး ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုး 
ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ခိ်ဳ႕တဲ့မႈကိုျဖစ္ေပၚသည္။ ထိုအေမြအႏွစ္၏အေရးပါမႈသည္ အခ် ိန္ကာလတစ္ခုကိုျဖတ္သန္းၿပီးမွသာ ထင္ရွားလာႏုငိ္ပါသည္။ 
ဤကမာၻႀကီး၏ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေရးပါမႈႏွင့္ အားလံုးတို႔၏တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထံုးတမ္း 
မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်မႈမ်ားကို ေလးစားၿပီးအသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ အားလံုးတို႔အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္။ ၄င္းသည္ အစဥ္ 
အၿမဲ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုငိ္မႈရိွသင့္ၿပီး အားလံုးတို႔က အဆီးအတားမရိွ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုငိ္သင့္သည္။ ၄င္းသည္ လူမႈေရး၊ ႏုငိ္ငံေရးအစုအဖဲြ႔အလိုက္ႏွင့္ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ သမိုင္းေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုေပးသည္။ ၄င္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ 
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေအာက္ေျခမွတြန္းပို႔ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုငိ္သည္။ ႏုငိ္ငံတစ္ခုခ်င္းစီတို႔အတြက္ ၄င္း၏မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အ 
ေမြအႏွစ္သည္ ၄င္း၏မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ျဖစ္တည္မႈကို ထင္ဟပ္ျပေနသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မိမိ၏ေနရာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ပံ့ပိုးကူညီ 
သည္။

မတွ္တမ္းျပဳေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ မတွ္တမ္းရံုးမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ အျခာေသာပညာေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ သုေတသန 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုထက္မကသည္မ်ား ရိပွါေသးသည္။

၁။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မတွ္ျခင္း
၁.၁။ အဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတို႔သည္ သူတို႔၏ မတွ္တမ္းျပဳေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို သူတို႔၏ပိုင္နက္မ်ားအတြင္းရိ ွမတွ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္စပ္

လ်ဥ္းၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသတမ္တွ္ထားသည့္စံႏႈန္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈခံယူေသာ သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈအားျဖင့္ ေရြး 
ခ်ယ္မႈ၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ထိုမတွ္တမ္းမ်ား၊ 
ရွာေဖြေတြ႔ရိမွႈမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းမႈမ်ားတို႔ကို ၄င္းတို႔အားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္မႈႏွင့္ အခိ်နႏ္ွင့္အမွ်၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြသင့္ၿပီး အမိ်ဳးအစားလိုက္စာရင္းသတ္မတွ္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲ ြ ျခင္းအပါအ၀င္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈနည္း လမ္းမ်ား 
တို႔ကို သတ္မတွ္ထားရမည္။ 

၁.၂။  မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ရရိမွႈႏွင့္ ဖယ္ထုတ္မႈတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတို႔ကို မတွ္တမ္းတင္မည့္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔က အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိကမွတ္တမ္းမ်ားသာမက လူမႈမီဒီယာအပါအ၀င္ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္ခံဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းသံုးသပ္လ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈစံႏႈန္းမ်ားသည္ ခဲြျခားႏိွမ့္ခ်မႈမပါရသလို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ 
ထားရမည္။ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အသိပညာနယ္ပယ္မ်ား၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာေခတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရိွစြာ 
ဟန္ခ်က္ညီေနရမည္။ သူတို႔၏ ယာယီမွ်သာျဖစ္တတ္ေသာသေဘာတရားအရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္တမ္းမ်ားတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတို႔ကို စတင္ဖန္တီးေသာအခ် ိန္တြင္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခိ်န္မတိုင္မီတြင္ ခ်မွတ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

၁.၃။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ကို မပ်က္မစီးက်န္ရစ္မႈသည္ အလားအလာရိေွသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္လတံ့ေသာ အႏၲရာယ္ရိေွနသည့္ မတွ္တမ္းျပဳထားသည္ ့အေမြ
အႏွစ္အခ်ဳ ိ႕တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ၄င္းကို သင့္တင့္ေသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ အဖဲြ႔ 
အစည္းမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈဆီသို႔ ဆဲြယူလာရပါမည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆီေလ်ာ္ေသာမွတ္တမ္းျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို လက္ေတြ႔က်ၿပီး ေလ်ာက္ပတ္ 
မႈရိွေသာအခါတိုင္းတြင္ ပံ့ပိုးၿပီးအားျဖည့္လ်က္ အမ်ားျပည္သူတို႔အက်ဳ ိးအတြက္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ဂရုျပဳေစာင့္ 
ေရွာက္ရန္ သုေတသနအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ရွင္မ်ားတို႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားတို႔သည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအျပည့္ရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အာမခံေပးသင့္သည္။

၁.၄။  အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ ဤကမာၻႀကီး၏ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာမ်ား မတွ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား
တြင္ အေရးပါေသာမွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္ကို အသိသတိရိွမႈျမွင့္တင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အမည္တင္သြင္းျခင္းျပဳရန္ 
အားေပးသင့္သည္။

၁.၅။ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္အား ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈမႈကုိ ေသခ်ာေစရာတြင္ ဆီ 

၂။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
၂.၁။  မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းဆိုသည္မာွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကုစားျခင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္သေဘာ

သဘာ၀ရိေွသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားတို႔ကို ထိုမတွ္တမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔အထဲတြင္ပါေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းအားရည္ရြယ္ၿပီး ၀န္းရံေပးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

၂.၂။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းသည္ ကိန္းဂဏန္းေနရာတြင္ အရုပ္ပံုအစားထိုးထားေသာစနစ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ရိေွနသည့္ အရာ၀တၳဳႏွစ္မ်ဳးိစလံုး
တို႔ကို စီမံခန္႔ခြမဲႈအားလိုအပ္ေနသည့္ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ရေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆုေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ သိပံၸတို႔အားျဖင့္ တိုးတက္ 
ေစႏိုင္သည္။ ကိန္းဂဏန္းေနရာတြင္ အရုပ္ပံုအစားထိုးထားေသာစနစ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားကို စစ္မနွ္ေသာမူရင္းမ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ပါရိေွသာ အရာမ်ားအျဖစ္ တန္ဖိုးဆက္လက္တည္ရိေွနသည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
မတွ္တမ္းမ်ားတြင္မူ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ရယူမႈမျပဳလုပ္မီတြင္ ဆက္လက္စီမံခန္႔ခြမဲႈကို ထိေရာက္ေစရန္၊ ကုန္က်စရိတ္ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေတာ္ေလ်ာ္စြာစီမံခန္႔ခြႏဲိုင္ရန္အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကို အစိုးရအဖြ ဲ႕မ်ား၊ မတွ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားတို႔ၾကားတြင္ ပိုမိုအားေပးသင့္သည္။

၂.၃။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတို႔ကို မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ စစ္မနွ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔သည္ လမ္းညႊန္စည္း

့ 
မ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊနခ္်က္မ်ား၊ အေကာငး္ 
ဆံုးက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ မတွ္တမ္းျပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔က ျပဳစုထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးထားသည့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင ္
တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းေနာက္တြင္ လိုက္ပါလာသင့္သည္။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္းအစီအစဥ္သည္ စံႏႈန္းမ်ားတို႔ကိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး 
က်င့္ထံုးမ်ားတို႔ကို မွ်ေ၀ေပးရန္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို ေပးသင့္သည္။

၂.၄။  အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ အသိသတိရိမွႈျမငွ့္တင္ျခင္းကို ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္
ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားတို႔အား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ 
မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတို႔ကို ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ရန္ 
အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျပတိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ား၊ လက္ရိွႏွင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ နည္းပညာမ်ား၊ 
ကြင္းဆင္းအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာပညာသင္ယူမႈ၊ သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာတို႔အတြက္ အဓိကကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတို႔ကို 
လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ တသမတ္တည္းေျပာင္းလဲေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ အခ်နိ္မီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
၏ အေရးေပၚျဖစ္မႈအတြက္ အသိသတိရိွမႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကိုလည္း လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္သည္။

ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းစနစ္မ်ားကို ျပဳစုရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။
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၂.၅။ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းေပၚတြင္မဆို ျဖစ္ႏိုင္သည့္တရား၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား တည္ရိေွနမႈသည္ မတွ္တမ္းဆိုင္ရာ
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတုိ႔က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွ ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တတ္စြမ္းႏိင္ုမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မျဖစ္ 
ေစရပါ။ အဖဲြ႔၀င္ႏိင္ုငံမ်ားတုိ႔သည္ ထုိအႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္တြ င္လည္းေကာင္း၊ သူတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္း 
တရား၀င္သတ္မွတ္မႈကုိ အခ်န္ိႏင့္ွတေျပးညီ ျပဳလုပ္ျခင္းမွတဆင့္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသုံးသပ္မႈ ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂.၆။ သူတို႔၏ မတွ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔တြင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား၌အစျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စုေဆာင္းမႈမ်ား
ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာအေမြအႏွစ္၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိတၲဴ မ်ားတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မွ်   
ေ၀ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

၂.၇။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ရိ ွအေကာင္းဆံုးေသာက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ေဟာင္းႏြမ္းသြားျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား ခိုးယူခံရျခင္း

ကဲ့သို႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္မႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေျခခံအ 
ေဆာက္အဦတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳ ပ္ႏံွမႈတြင္လည္းေကာင္း တည္ၾကည္ခိုင္မာမႈကို အားေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ သူတို႔၏ရိႏွွင့္ေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀တရၱားမ်ားကို အေျခ 
ခံၿပီး တာ၀န္ခဲြေ၀ယူမႈတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

၂.၈။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္မႈအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏွဳန္းမ်ားအား ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္မႈတြင္ မတွ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
တို႔၏ပါ၀င္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ မတွ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို သူတို႔၏နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
အသိပညာကို တိုးျမငွ့္ရန္ႏွင့္ မွ် ေ၀ရန္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသို႔ ပံ့ပိုးထည့္၀င္ရာတြင္လည္းေကာင္း သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ား ို႔ႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေပးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။

၂.၉။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ထ နိ္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးမ်ားတို႔၏ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသတြင္း
အဆင့္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မွတ္တမ္းအစီအစဥ္၏ ပိုမိုထိေရာက္မႈရိွေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္လည္း  
ေကာင္း၊ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးပံုစံမ်ားတို႔ကိုအေျခခံၿပီး ယူနက္စကိုအဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက ္
လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၃။ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္မႈ

၃.၁။ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အရာ၀တၳဳ၏ အပိုင္းအဆႏွင့္ ၄င္းကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္သည့္နည္းလမ္းတြင္ လူထု၏ယံုၾကည္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္
အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ကို မတွ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည့္တရား၀င္မူေဘာင္ ပ့ံပိုးေပးရန္ႏွင့္ မတွ္တမ္းျပဳထားသည့္ အေမြအႏွစ္ 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္တြင္ သူတို႔လိုအပ္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုအာမခံေပးႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ 
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းအတြက္ ျမင္ရေသာအေထာက္အထားႏွင့္ လူထု၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

၃.၂။ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို တိက်ၿပီးေခတ္မီေသာ အမ်ဳးိအစားအလိုက္ခဲြျခားေဖာ္ျပသည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြေရးအကူအညီမ်ား၊ သုေတ
သနအတြက္ လိုအပ္ပါက မူရင္းမတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားတို႔ကို တစ္ဦးခ်င္းညီမွ်ေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္၊ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ၀က္ဘ္အေျချပဳထုတ္ေ၀မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေပါက္မ်ား၊ အီလက္ထရြန္ 
နစ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္မ်ားအား အားလံုးပါ၀င္ 
သည့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ အျမင့္မားဆံုးအထိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ 
အျပန္အလနွ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကို ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အသိအမတွ္ျပဳထားေသာစံႏႈန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ 
အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား၏ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို ပံ့ပိုးရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်နိ္တိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတို႔သည္ စက္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ေသာ၊ ခ်တိ္ဆက္ႏိုင္ေသာ ပံုစံခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

၃.၃။  မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္
္ သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားႀကီးထြားတိုးတက္လာမႈမွလည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏တဲြဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ယက္၏ ဖြ ံ ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမွလည္းေကာင္း တိုးပြားလ်က္ရိွပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတို႔သည္ ျပပဲြမ်ား၊ နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈ 
မ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ား၊ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာ၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ 
ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ အထူးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ေဒါင္းလုဒ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္းတို႔ 
အပါအ၀င္ ကမ္းလွမ္းထိေတြ႔မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးၿပီး တိုက္တြန္းရမည္။

၃.၄။ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားတို႔ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အားျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ တာ၀န္ယူတတ္ၿပီး ညီမွ် မႈရိပွါက အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ကို ထိုသို႔ေသာအစီအမံမ်ားအား 
အားေပးတိုက္တြန္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၃.၅။ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္၊ လူသားဘ၀ေဘးကင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ လွ် ဳ႕ိ၀ကွ္ထိန္းသိမ္းထားမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာဥပေဒေရး ရာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာအခ်နိ္တြင္ ၄င္း 
တို႔ကို ရငွ္းလင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၿပီး အခ်နိ္ကာလအကန္႔အသတ္တစ္ခုစာ သတ္မတွ္ရပါမည္။ ၄င္းတို႔ကို ႏိုင္ငံ၏ဆီေလ်ာ္ေသာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း 
အားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အယူခံ၀င္မႈမ်ားအတြက္ နည္းစနစ္ကို ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ေထာက္မပံ့ပိုးရမည္။

၃.၆။ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိသွည့္ ဥပေဒေရးရာသတ္မတွ္ခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ
ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္၀င္ေစျခင္းျပဳေသာအခ် ိန္တြင္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ အခြင့္အေရးကို လက္ကိုင္ျပဳထားခြင့္ရိသွူတို႔၏ တရား၀င္အက် ဳိး 
ေက်းဇူးကိုေလးစားလ်က္ ထိုသို႔ေသာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ကို အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေစရန္လိအုပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ 
သည္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္တစ္ခုကို မွ်ေ၀ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အမ်ားျပညသ္ူ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ကို ကမ္းလမွ္းေပးရန္ အားေပးတိုက္ 
တြန္းပါသည္။

၃.၇။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ယခုအခါ ၄င္း၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ဟူေသာ အေၾကာင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာ

့ 

မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳျခင္းတြင္ ရင္းႏီွးၿမဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္းအစီအစဥ္၏ ျပန္ပသို႔ ကမ္းလမွ္းထိေတြ႔သည့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပထ္ုတ္ေ၀မႈမ်ားမတွစ္ဆင့္ သူတို႔၏ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ ျမင္သာထင္သာရွိမႈႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုငိ္မႈကို 
တိုးျမငွ့္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ကိုပံ့ပိုးၿပီး ျမငွ့္တင္ေပးသင္သည့္အျပင္ 
ျဖစ္ႏုငိ္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လိုင္စင္သတ္မတွ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ဆိုင္ရာ ေျဖရငွ္းခ်က္မ်ားတို႔ကို အား  
ေပး တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။

၄။ မူ၀ါဒအတုိင္းအဆမ်ား
၄.၁။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ သူတို႔၏မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ႏွင့္ ထိုအျမင္ရႈေထာင့္ 

ကို ႏိုင္ငံအဆင့္ တရား၀င္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတို႔တြင္ ဆက္စပ္အသံုးခ်ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းကို ရုပ္ပံုျဖင့္ 
အစားထိုးထားေသာစနစ္ ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရွေိနသည့္မတူညီေသာမူရင္းပံုစံ 
အသီးသီးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ၿပီး မွတ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ကို လံုေလာက္စြာခ်းီေျမွာက္ရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။

၄.၂။ တစ္ခ်နိ္တည္းမာွပင္ သူတို႔၏ႏိုင္ငံအလိုက္အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားဟူေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာတြင္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး
၏ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္မႈကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး မတွ္တမ္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အျမင္တစ္ခုျဖင့္ ၾကည့္ 
ရန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မွ် ေ၀ထားေသာ အေဆာင္အေယာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အျခားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စရိတ္မွ် ခံျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးရန္အတြက္ တိုက္တြန္းပါသည္။
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၄.၃။ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ စုေဆာင္းမႈမ်ား လက္၀ယ္ရိထွားသည့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ နယ္ခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အား
ေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈအျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာျမင္သာမႈတို႔ကို လိုအပ္ပါသည္။

၄.၄။ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ မတွ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာတြင္ တည္ရိေွနမႈအေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ
ပံုစံအသစ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားတို႔၏ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ခြင့္ကို  တိုးျမငွ့္သင့္သည္။

၄.၅။ တရား၀င္ျပဳမႈႏွင့္ မူ၀ါဒမတွစ္ဆင့္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ အမ်ားပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု၊ မတွ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတို႔ကို ပံ့ပိုး
ေပးမည့္ စရိတ္က်ခံသူမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရငွ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ အကိ်ဳးအျမတ္ကိုေပးႏိုင္ေသာ တည္ၿငိမ္ၿပီး တတ္စြမ္းႏိုင္ေစ 
သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၄င္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ လူထုကစိတ္၀င္စားေနသည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရာွက္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။

၄.၆။ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ မူပိုင္ခြင့္စကား၀ကွ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေငြအပ္ႏံွမႈစနစ္မ်ားတို႔သည္ ၄င္း၏ ပံုစံေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ရိေွနသည့္ မတွ္တမ္းျပဳထားသည့္
အေမြအႏွစ္မ်ားတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းတြင္ အျပည့္အ၀ထိေရာက္မႈရိေွနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မူပိုင္ခြင့္စကား၀ကွ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေငြအပ္ 
ႏံွမႈ စနစ္မ်ားတို႔ကို အခ်နိ္ကာလအလိုက္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိေရာက္မႈကို တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းကို အားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ေစ 
ျခင္းတို႔မ ွေကာင္းကိ်ဳ းခံစားရပါလိမ့္မည္။

၄.၇။ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္းသည္ မူပိုင္ခြင့္ခၽြင္းခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ အက်ဳးံမ၀င္သည့္
ေဆာ့ဖ္တ္၀ဲရ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာေသာအခ်နိ္တြင္ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ စကား၀ကွ္ 
မ်ား၊ အေျဖမ်ားႏွင့္ ထိုနည္းပညာကို အက်ဳးိအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာသေဘာျဖင့္ ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ 
ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၄.၈။ အခ်က္အလက္ကို အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဖြင့္
ထားေသာ အရင္းအျမစ္ေဆာ့ဖ္တ္၀ဲရ္ကို ျပဳစုေရးသားရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္လည္းေကာင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္အတြက္ အကန္႔ 
အသတ္မ်ားစံႏႈန္းသတ္မတွ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားမ ွအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာမာွ ထုတ္ယူျခင္းတြင္ ေဆာ့ဖ္တ္ 
၀ဲရ္ႏွင့္ ဟာ့ဒ္၀ဲရ္ေရးသားျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရရိေွအာင္ႀကိဳးပမ္းရန္လည္းေကာင္း တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ 
သူတို႔၏မတွ္တမ္းဆိုင္ရာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳးိအစားအလိုက္ခြ ဲျခားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအ 
တြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မတွ္မႈႏွင့္ အျပန္အလနွ္ဖလယွ္ႏိုင္မႈအတြက္ ရည္မနွ္းထားသင့္ပါသည္။

၄.၉။ အဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတို႔သည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္း မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားတြင္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းခံရေသာ မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ား
၏အေျခအေနကို ဆက္တိုက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအပါအ၀င္ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္ကို သက္ေရာက္ေစေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကနဦးလုပ္ဆာင္ခ်က ္
မ်ားတို႔ကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ျပဳစုရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၄.၁၀။ အဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတို႔သည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားေသာအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတို႔ကို ေရ႕ွဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားကို အာမခံႏုငိ္ေစရန္အတြက္ တစ္ခိ်န္တည္းတြင္ တၿပိဳင္တည္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းအား ထည့္၀င္ပံ့ပိုးရန္ တိုက္တြန္းအားေပး 
ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏင့္ွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
၅.၁။ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလနွ္ဖလယွ္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္း၊

အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းကို အေထာက္အကူေပးရန္ လူ႔စြမ္းအားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားတို႔ကို စုေပါင္းထည့္ 
၀င္ျခင္းမတွဆင့္ ခိုင္ခန္႔ေစရန္လိုအပ္ခ်က္ကို ေရ႕ွရႈလ်က္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ားႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားဖလယွ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အထူးျပဳကိရိယာမ်ားဖလယွ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း 
ပံ့ပိုးကူညီသင့္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အစည္းအေ၀းပြမဲ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူရန္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိအစားခြ ဲျခားတင္ျပေသာ စာရင္းစာအုပ္မ်ား ျပဳစု 
ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုး၊ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေခ်ရိသွည့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီသုေတသနတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕မ်ားတို႔ကို စုစည္းစီမံျခင္းကို ျမွင့္တင္သင့္သည္။

၅.၂။ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ႏွစ္ဦးဖက္စပ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးလမ္းညႊန္မ်ားကိုလည္း 
ေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးပံုစံမ်ားကိုလည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟူေသာအျမင္ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းကၽြမ္းက်င္သူအသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊ အသိုင္း 
အ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးတိုက္တြန္းသည္။

၅.၃။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ကို သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေကး်မႈ၊ မွ် ေ၀ထားေသာသမိုင္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ အျခားသတ္မတွ္ထားသည့္ မွတ္တမ္း
ျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ား၏ မိတၲဴ မ်ား၏ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းဖလယွ္မႈတြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔၏ 
မွ် ေ၀ခံစားရၿပီး ေရာယကွ္ေနသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဆိုပါက အျခားေသာႏိုင္ငံတစ္ခု 
တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ထားသည့္ အရာျဖစ္ေနေသာ ျပန္႕က်ေဲနသည့္မူရင္းမတွ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္စုစည္းမႈအတြက္ မူေဘာင္တြင္ လြယ္ကူေခ်ာ 
ေမြ႔ေစရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မိတၲဴ မ်ားဖလယွ္ျခင္းသည္ မူရင္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမွ် ရိလွိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၅.၄။ သူတို႔၏အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းျဖင့္ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ သူတို႔၏မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအပါအ၀င္၊ ၄င္းႏွင့္ထိေတြ႔ေနရသည့္ လူသားႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္မႈအားလံုးတို႔မွ ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မားအားလံုးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ သူတို႔သည္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ 
အေမြအႏွစ္ကို ပ်က္စီးေစေသာ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးေမးွမနွ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္ အသံုးတည့္မႈကို ဟန္႔တားေသာသေဘာရိသွည့္ ျပဳမူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေရာွင္က်ဥ္သင့္သည္။

၅.၅။ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ကို အျခားေသာအဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခုက ျပဳလုပ္သည့္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုေနာက္တြင္ပါလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားမတွစ္ဆင့္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးေတာ့မည့္ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ 
ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ခ်တိ္ဆက္ပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

၅.၆။ အဖဲြ႔၀င္ႏုငိ္ငံမ်ားတို႔ကို ဆီေလ်ာ္သည္ဟုယူဆရေသာအခိ်နတ္ြင္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား ျပဳစုျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔
 ၏မတွ္တမ္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမတွစ္ဆင့္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္းအစီအစဥ္ႏွင့္ သူတို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားျဖည့္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

*** 

အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဤေထာက္ခံအႀကျံပဳခ်က္တြင္ သတ္မတွ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သူတို႔၏သက္ဆိုင္ရာ 
ပိုင္နက္မ်ားအတြင္း သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီတိုင္းတို႔၏ ဖြ ဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မႈတြင္ လိုအပ္ႏိုင္ 
ေသာ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစရိေွနသည့္ ဥပေဒေရးရာျဖစ္ေစ၊ စည္းမ်ဥ္းအတိုငး္ အဆမ်ားျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအဆင့္မ်ားျဖစ္ေစတို႔ကို လိုက္နာေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
အားျဖင့္ မတွ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါသတ္မတွ္ခ်က္မ်ား 
တို႔ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ဤအေထြေထြ ညီလာခံက ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။ 

အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔က အာရံုစိုက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္အ 
ေၾကာင္း ဤအေထြေထြညီလာခံက ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။
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အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ ဤေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ကို အသက္၀င္ေစရန္အတြက္ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္းကို ၄င္းကအဆံုးအ 
ျဖတ္ေပးထားသည့္ ရက္စဲြႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားအားျဖင့္ ၄င္းကိုအစီအရင္ခံသင့္ေၾကာင္း ဤအေထြေထြညီလာခံက ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။

စာၾကြင္း

မွတ္တမ္းျပဳထားေသာအေမြအႏွစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား

၁။   ယူနက္စကို သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၅၄ ခုႏွစ္)၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဥစၥာပစၥည္းကို တရားမ၀င္ တင္ပို႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ေျပာင္းလက္လႊ ဲလုပ္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း နည္းလမ္း 
မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၀ ခုႏွစ္)၊
ဤကမာၻႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္)၊ 
ဤကမာၻႀကီး၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့သဘာ၀အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္)၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ အမ်ိဳးကဲြမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္)၊  
ေရြ႕လ်ားေနေသာရုပ္ပံုမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ေပးျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ (၁၉၈၀ ခုႏွစ္)၊ 
ဘာသာစကားအမ်ိဳ းမ် ိဳးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ျမငွ့္တင္မႈႏွင့္ ဆိုင္ဘာေနရာသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ 
(၂၀၀၃ ခုႏွစ္)၊ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္)၊ 

၂။ ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာမတွ္တမ္းမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မတွ္တမ္းစဥ္မ်ားေကာင္စီ (ICA) ကလက္ခံၿပီး ယူနက္စကို၏ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္) တြင္ ေထာက္ခ ံ
အတည္ျပဳလိုက္ေသာ မတွ္တမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၀ ခုႏွစ္)၊

ယဥ္ေက်းမႈ - ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ- ျဖစ္တည္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ၀ါေဆာေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)၊

့ 
ယူနက္စကို အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ (IFAP) က စီစဥ္ညႊန္ၾကားသည့္ “သတင္းအခ်က္အလက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဒစ္ဂ်စ္ 
တယ္သတင္းအခ်က္အလက္အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ ျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ အလားအလာမ်ား” အေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံက လက္ခကံ်င္ 
သံုးခဲ့သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းေစာင္ေ့ရာွက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမာ္စကိုေၾကျငာစာတမး္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)၊

“ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္အတြင္းရိ ွကမာၻ႔အေမြအႏွစ္မတွ္တမ္း။   ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရာွက္ျခင္း “    ယူနက္စကို/ယူဘီစီ ဗဲန္ကူး 
ဗား ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)၊

စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ အသိဥာဏ္လြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာ IFLA (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္အသင္းမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္) (၁၉၉၉ ခုႏွစ္)၊

နယ္ေျမခံလူမ် ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးအတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မာတာတူအာ 

ေၾကျငာစာတမ္း၊ နယ္ေျမခံလူမ် ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း၂၀၀၇ ခုႏွစ္

၃။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

စာေပႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ ဘာန္းသေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။)

ဓါတ္ျပားမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
(၁၉၆၁ ခုႏွစ္)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၅၂ ခုႏွစ္)




