သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၁။ ြြန်ြာနိငု ်ငံ လူ့အခွင့အ
် ရေးအရခ
ြ အရနဆိငု ်ော အထူးအစီေင်ခံစာတင်သွင်းသူ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်
အပါအဝင် နိငု ်ငံတစ်နိငု ်ငံချင်းစီအရပါ် သီး ြခားရေွးချယ်၍ ရဆာင်ေွက်သည့် လုပင် န်း တာဝန်ြျိုးသည်
လူ့အခွင့အ
် ရေး ကာကွယ် ြြငင့်တင်ောတွင် စစ်ြှန်ရသာရဆွးရနွးြှုနှင့် အြပုသရောထိရတွ့ြှုြျားအတွက်
ပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်းတစ်ေပ် ဖန်တီးရပးနိငု ် ြခင်း ြေှိသ ြဖင့် ယင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို ြြန်ြာနိငု ်ငံကြူ
အားြဖင့် အစဉ်တစိက
ု ်ဆန့်ကျင်ပယ်ချပါသည်။ နိငု ်ငတ
ံ ငို ်း၏ လူ့အခွင့်အရေးအရခ
ြ အရနကို စဉ်းစားသုးံ
သပ်လျက် တိးု တက်ရအာင်ရဆာင်ေွက်ရေး၌ ကြာ္ဘလးုံ ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးအရခ
ြ အရနြျားကို ပုံြှန်
သုးံ သပ်သည့် လုပင် န်းစဉ်သည်သာ ယုံ ညကည်စိတခ် ျထိုက်သလို လက်ခံရဆာင်ေွက်ေန်လည်း အြငင်းပွား
ြှုြေှိ ညကေဲ တန်းတူေည်တူရဆာင်ေွက်နိငု ်သည့် လုပင် န်းစဉ်အြဖစ် ရလးရလးနက်နက် ယုံ ညကည်ပါသည်။
၂။ ြြန်ြာနိငု ်ငံသည် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုကအ
ို ရခ
ြ ခံသည့် စိတေ
် င်းရစတနာရကာင်းြဖင့် ြြန်ြာနိငု ်ငံ လူ့
အခွင့အ
် ရေး အရခ
ြ အရနဆိငု ်ော အထူးအစီေင်ခံစာတင်သွင်းသူ အဆက်ဆက်ကို
ဖိတ် ညကား လက်ခံ
လျက်ေှိပါသည်။
၃။ ယင်းစိတဓ် ာတ်အရခ
ြ ခံ ြဖင့် ြြန်ြာနိငု ်ငံ လူ့အခွင့အ
် ရေး အရခ
ြ အရနဆိုင်ော အထူးအစီေင်ခစံ ာ
တင်သွင်းသူ ြစ္စယန်ဟီလီအား ြြန်ြာနိငု ်ငသ
ံ ့ို တတိယအ ိကိြ်အ ြဖစ် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၃)ေက်ရန့
ြှ (၇)ေက်ရန့အထိ (၅)ေက်တာလာရောက်ေန် ဖိတ် ညကားလက်ခံခဲပ့ ါသည်။ ခေီးစဉ်ကာလနှင့်ရနောြျား
သည် ြစ္စယန်ဟလ
ီ ီေက်ြှ လုံ ုခုံရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိးု ေိြြ် ှုအရပါ် ချိန်ဆစီစဉ်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ထို့ ြပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလတွင် လာရောက်ခဲသ
့ ည့် ြစ္စယန်ဟီလ၏
ီ ဒုတိယအ ိကိြ် ခေီးစဉ်အ ုပီး
၎င်း၏ ထင် ြြင်ယူဆချက်ြျားအရပါ် ြပည်သူလထ
ူ ုက သရောြတူညီြှုြျားေှိခဲသ
့ ည့်အချက်ကိလ
ု ည်း
အရလးထား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲပ့ ါသည်။
၄။ အထူးအစီေင်ခံစာတင်သွင်းသူသည် သောဝရေးအန္တောယ်ကျရောက်ရသာ ရဒသြျားအ ြဖစ်ရ ညက
ညာ ြခင်းခံေသည့် ရဒသြျားတွင်ပါဝင်သည့် ြပည်နယ်တစ်ခုသ့ို ောသီဥတုအရခ
ြ အရနဆိးု ေွားသ ြဖင့် သွား
ရောက်နိငု ်ခဲ့ြခင်းြေှိပါ။ အဆင့် ြြင့်အောေှိ ိကီးြျားသည် ရေရေးသင့ရ် ဒသြျားတွင်
သောဝရေး
အန္တေယ် တု့ံြပန်စီြံခန့ခ် ွဲြြှု ျား ရဆာင်ေွက်ရနေသ ြဖင့် ရန ြပည်ရတာ်တွင် ြစ္စယန်ဟီလီ ရြတ္တ ာေပ်ခံ
ရသာရတွ့ဆုြံ ှု အချို့ကိုစီစဉ်ရပးနိငု ်ခဲ့ြခင်းြေှိပါ။
၅။ အထူးအစီေင်ခံစာတင်သွင်းသူက အစိးု ေ၊ သက်ဆငို ်သူအားလုးံ နှင့် ပွင့်လင်းစွာနှင့် အ ြပုသရော
ထိရတွ့ရဆာင်ေွက်ေန် ကတိ ြပုသည်ကို ြြန်ြာနိငု ်ငံကရကာင်းြွန်စွာ ြှတ်သားခဲပ့ ါသည်။ြတူညီရသာ
သရောထားအ ြြင်ြျားကိုသိေှိေန် အထူးအစီေင်ခံစာ တင်သွင်းသူ၏ ိကိုးပြ်းအားထုတ်ြှုြျားကို ရတွ့ေှိ
ေသ ြဖင့လ
် ည်း အားေရကျနပ်ပါသည်။ သိ့ု ောတွင် အထူးအစီေင်ခံစာ တင်သွင်းသူ၏ ခေီးစဉ်အ ုပီး
ရပ
ြ ာ ညကားချက်ြျားတွင် အြှန်တေားနှင့် အချက်အလက်ြျားထက်စွပ်စွခဲ ျက်ြျားနှင့် ြှန်းဆရပ
ြ ာ ညကားချက်
ြျား ကျယ် ြပန့်စွာပါဝင်သ ြဖင့် သတင်းအေင်းအြြစ်ြျားကို ြတူညီရသာရနောြျားြှ တိးု တက်ေယူရေး

နှင့် ပိြု ို ြပည့်စုစံ ွာ ေေှိရအာင် ရဆာင်ေွက်ေန် အထူးအစီေင်ခံစာ တင်သွင်းသူအား ြြန်ြ် ာနိငု ်ငက
ံ
တိက
ု ်တွန်း အားရပးပါသည်။
၆။ ရေွးရကာက်ပွဲြျားတွင် ြဲရပးရေးကဲ့သ့ို နိငု ်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိငု ်ငံရေးလုပင် န်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့ြ် ှာ ၎င်း
နိငု ်ငံသားြျား၏ အခွင့အ
် ရေး ြဖစ်ပါ သည်။ ြြန်ြာနိငု ်ငသ
ံ ား ြဖစ်လိုသူြျားသည် ၁၉၈၂ ခုနစှ ်၊ ြြန်ြာ
နိငု ်ငံသားဥပရဒနှင့အ
် ညီ နိငု ်ငံသားရလှောက်ထားနိငု ် ုပီး ၎င်းတိ့ု အတွက် ကန့်သတ်တားြြစ်ထားြခင်း
ြေှိပါ။
၇။ ြြန်ြာနိငု ်ငံက “ရိဟ
ု င်ဂျာ” ဟူရသာအသုးံ အနှုန်းကိုဆက်လက်ပယ်ချပါ သည်။ ယင်းဖန်တီး တီထငွ ်
ထားသည့် အသုးံ အနှုန်းကို ြြန်ြာ ြပည်သြူ ျားကအသိအြှတ် ြ ြပုပါ။
၈။ ရခတ်သစ် ြြန်ြာနိငု ်ငံ၏ အထင်ေှားဆုးံ တိးု တက်ြြှု ျားတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ရဖာ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်
ုငိြး် ချြ်းစွာစုရဝးခွင့န် ှင့် အသင်းအဖွ့ဲ ဖွ့ဲ စည်းခွင့တ
် ့ို နှင့် ပတ်သက်သည့် နယ်ပယ်လည်း ပါဝင်ပါသည်။
ယင်းအခွင့အ
် ရေးြျားကို ုငိြး် ချြ်းစွာကျင့သ
် းုံ ရုြံ ှေြဖင့် ြည်သူြှေ ဖြ်းဆီးခံေြခင်းသိ့ု ြဟုတ် တေားစွဆ
ဲ ိုခံေ
ြခင်းြေှိပါ။
၉။ ရေ ညကည်ော ြြက်နုောအလုပအ
် ကိငု ် အခွင့်အလြ်းေှာရဖွောြှ ရဒသတွင်း တေားြဝင်ရေှေ့ရပ
ြ ာင်း
သွားလာြှုြျားကို ြဖစ်ရပါ်ရစ ုပီး၊ နစ်နာသူြျားသည် လူရြှာင်ခိုကူးြှုနှင့် လူကုနက
် ူးြှုကွနယ
် က်ြျား၏
အ ြြတ်ထတ
ု ် ြခင်းခံ ညကေသည်။ ရဒသတွင်းြူေင်း၊ ညကားခံနှင့် ဦးတည်ောနိငု ်ငံြျားသည် ယင်းကိစ္စကို
ရဖ
ြ ေှင်းေန် တိးု တက် ိကိုးပြ်းလျက်ေှိသည်။
လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားြှုကအ
ို ရခ
ြ ခံကာ နိငု ်ငံတကာအသိက
ု ်အဝန်းအတွင်း တာဝန်သိ နိငု ်ငတ
ံ စ်
နိငု ်ငံအရန ြဖင့် ြြန်ြာနိငု ်ငံသည် လူကုန်ကူးခံေသူြျားကို ကယ်ဆယ် ြခင်း၊ ယာယီအြိးု အကာရပး ြခင်းနှင့်
အကူအညီရပး ြခင်းြျားကို ြိြိနိငု ်ငံ၏ ကိယ
ု ်ပိငု ်အေင်းအ ြြစ်ြျားြဖင့် ရဆာင်ေွက်ရပးလျက်ေှိသည်။ ော
ချီသည့် ရလှစီးသွားလာသူြျားအား ြပန်လည်ပိ့ု ရဆာင် ြခင်းကို ပင်ေင်းနိငု ်ငံနှင့် နီးကပ်စွာပူးရပါင်း၍
ဆက်လက် လုပ်ရဆာင်လျက်ေှိသည်။
၁၀။ အထူးအစီေင်ခံစာတင်သွင်းသူသည် အနာဂတ်တွင် ခွဲြခားရေွးချယ်ြှုနှင့် ေက်လက
ို ်ြှုြေှေ
ိ ဲ ြြန်ြာ
နိငု ်ငံသား အားလုးံ ၏ လူ့အခွင့အ
် ရေး ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက်ရေးအတွက် ြှေတရသာ အစီေင်ခံစာ
တစ်ရစာင် ရေးသားလိြ့်ြည်ဟုရြှော်လင့ပ် ါသည်။

နိငု ်ငံ ြခားရေးဝန် ိကီးဌာန
ရန ြပည်ရတာ်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ေက်

