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ရှင််းလင််းတငပ်ြချကစ်ာတမ််း၊ ကမ္ာာ့ကလုသမဂ္ဂ၌ ပမနမ်ာန ငုင်၏ံ က ယု်စာ်းပြြုမှု 

၂၃ သသဂ္ုတ် ၂၀၂၁ 

၁။ အကျဥ််းချျုပ် 

• ကုလသမဂ္ဂတွင ် မမနမ်ာန ငုင်အံာား က ုယ်စာားမ ြုန ငုရ်န ်

အတွက ် မမနမ်ာန ငုင် ံ အမ  ြုားသာား ညီညွတ်ရရားအစ ာုး 

ရမှလည်ားရကာငာ်း၊ စစ်အစ ုားရမှလည်ားရကာငာ်း ကက ြုား 

 မ်ားလ ကရ်ှ ကကသည်။  

• ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ နစှ် တ်လည် အရ ရွ ညီွ 

လာခ ံ မ နလ်ည်က ငာ်း သည်ာ့ စက်တငဘ်ာလလည် 

တွင ်ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင် ံ၉ န ငုင်သံည် မမန ်

မာမ ည်နငှ်ာ့  တ်သက်သည်ာ့ က ုယ်စာားမ ြုမှုဆ ုငရ်ာ 

အရညအ်ချင််း  စီစစ်အသ အမှတ်မ ြုရရား ရကာ်မတီ 

“Credentials Committee” တွင ် မ နလ်ည် 

ဆနာ်းစစ်သံာုးသ ်မည် 

မဖစ်သည်။  ရုကာ်မတီအနနပြင်ာ့ 

အြ  ွဲ့ဝငန် ငုင်တံစန် ငုင်ခံျင််းဆမီှ 

က ုယ်စာားလှယ်မ ာား၏ “အရညအ်ချင််းမ ာားက ”ု 

မ နလ်ည်သံုားသ ်ပ ီား အစည်ားအရ ားမ ာားနငှာ့ ်

မ ရ ားမခငာ်း မ ာားတွင ်၎င််းတ ု ာ့၏ ါ ငခွ်ငာ့ရ်ရနအ်တွက် 

တရာ်းဝငအ်သ အမှတပ်ြြုမှုက ု  

လုြ်နဆာငရ် ားမည်မဖစသ်ည်။ 

• ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတွင ် မမနမ်ာ 

န ငုင်ကံ ု မည်သကူ က ယ်ုစာားမ ြုသင်ာ့နသကာင််း 

သငာ့တ်င်ာ့ရလ ာ်ညီရသာ ရ ာက်ခံခ က်မ ာား မမ ြု 

လု ်မီ ၎ငာ်းရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ က စစရ ်အမ  ြုားမ  ြုားက ု 

စဥ်ားစာားလ မ်ာ့မည်မဖစ်သည်။ အခ  ြုွဲ့ရသာက စစရ ်မ ာား 

မှာ လုြ်ထံ်ုးလုြ်နည််းဆ ုငရ်ာ က စစရ ်မ ာား 

မဖစ်သည်။ န ငုင်ရံတာ်အရနမဖငာ့ ် က ုယ်စာားလှယ်မ ာား 

၏ အရညအ်ချင််းမျာ်းနငှ်ာ့ အမည်မ ာားက  ု

တငသ်ွငာ်းရာတွင ် န ငုင်ံာ့ဥရသ ာင ် သ ု ာ့မဟုတ် အစ ာုးရ 

(န ငုင်ရံတာသ်မမတ သ ု ာ့မဟုတ် န ငုင် ံ

ရတာ်၀နက်ကီားခ ြု ်) သ ု ာ့မဟုတ် န ငုင်မံခာားရရား၀နက်ကာီး 

တငသ် င််းမှုပြစ်ရန ် နသချာနစရမည်မဖစသ်ည်။ 

အမခာားက စစရ ်မ ာားမှာ ဥြနေနသကာင််းနငှ်ာ့ 

သက်ဆ ုငသ်ည်။ ရကာ်မတီနငှာ့ ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ  ွ ညီလာခအံရနမဖငာ့ ်

ဆံုားမဖတ်ခ က်မ ာားသည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ  ဋ  

ညာဥ်နငှာ့ ်ရလ ာ်ညီမှု ရှ ရမည်။  

• မမနမ်ာန ငုင်၏ံ က ုယ်စာားမ ြုမှုနငှာ့ ် တ်သက်သညာ့် ဆံာုး 

မဖတ်ခ က်အာား ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာ 

ခံတွင ် ခ မှတလ် မ်ာ့မည်မဖစ်ပ ီား လ ုအ ် ါက 

မ ခွ ဆံုားမဖတ် ရမည်။   ဆုံုားမဖတ်ခ က်သည် 

န ငုင်တံကာတရာားရံုား (ICJ) အ ါအ၀င ်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂဆ ငုရ်ာ စုြ  ွဲ့ မှုမျာ်းအာားလံုားတငွ ်

မမနမ်ာန ငုင်အံတွက ် က ုယ်စာားမ ြုခွငာ့အ်ရ ေါ် 

သက်ရရာက်မှုရှ မည်မဖစသ်ည်။  

• ကုလသမဂ္ဂအရ ရွ ညီွလာခံအရနမဖငာ့ ်  ၂၀၂၁ ခု 

နစှ ် ဒဇီငဘ်ာလ ရနာက်ဆံုား ာား၍ ဆံုားမဖတ်ခ က် 

ခ န ငုမ်ည်ဟု ရမ ာ်မှနာ်း ာားသည်။ ၎ငာ်းအရနမဖင်ာ့ မမန ်

မာန ငုင်အံမ  ြုားသာားညီညွတ်ရရားအစ ုားရ သ ု ာ့မဟုတ် စစ ်

အစ ုားရမှ တငသ်ငွာ်းလာမည်ာ့ “က ုယ်စာားမ ြုမှုဆ ုငရ်ာ 

အရည်အချင််းတငပ်ြချက်မ ာား”က  ု လက်ခံန ငုသ်ည်။ 

  သု ု ာ့ လက်ခံလ ုက်မခငာ်းအာားမဖင်ာ့ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတွင ်မမနမ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ က ုယ်စာား  
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မ ြုမှုအာား တစ်ဖက်ဖက်က ု အသာရ ားလ ကု်မခငာ်း 

မဖစ်သည်။ သ ု ာ့ရသာ်လည်ား ဆံာုးမဖတ်ခ က်ခ ရန ်အခ  န ်

ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းမခငာ်း စသည်ာ့   ုမ ုရှု ်ရ ာွးရသာ ရလဒက်  ု

မဖစ်ရစရသာ ဆံုားမဖတ်ခ က်မ  ြုားလည်ားရရှ လာန ငု ်

သည်။ ဤရနရာတွင ် က ယု်စာားမ ြုမှုအာား လက်ခ ံ

မခငာ်းသည် အစ ာုးရတစရ် ်အမဖစ် အသ အမှတမ် ြု 

လက်ခံသည်ာ့နြေါ် ပြချက်နငှ်ာ့ မတူညီရကကာငာ်း 

သတ မ ြုရမည်မဖစ် သည်။  

• စစ်အုြ်စအုရနမဖငာ့ ် ၎င််း၏ နတာင််းဆ ုထာ်းမှု 

အနပခခံမှာ ရရွားရကာက် ွ အရ မဟုတ်   

စစ်အာဏာသ မ်ားမှု အနနပြင်ာ့မဖစ်ပ ီား အ ာူးသမဖငာ့ ်

ပြီ်းနပမာက်နအာင ် နဆာငရ် က်ထာ်းန ငုပ်ခင််း 

မရှ နသ်းသည်ာ့အတ က်  ၎ငာ်းတ ု ာ့အတွက် 

အက  ြုားယုတ်စရာမ ာား ရှ ရနသည်။ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအရနမဖင်ာ့ “နနပမ  ရှ ပမ ” မူက ုသာ 

အရမခမ ြု ဆံာုးမဖတ် ါက အမ  ြုားသာား ညီညွတ်ရရား 

အစ ုားရ အရနမဖငာ့ ် ၎င််းတ ု ာ့၏ က ုယ်စာ်းလှယ်က ု 

လက်ရှ က ုယ်စာ်းလှယ်အပြစ ် ရရှ  ာားသညာ့်အတွက ်

အာားသာခ က် ရှ န ငုရ်သာလ်ည်ား ဤသည်က ုလည်ား  

ကံရသကံ မ မရမ ာန ငု ်ါ။ 

• မမနမ်ာန ငုင်ဆံ ငုရ်ာ အ ာူးအကကံရ ားရကာငစ်ီ၏ ဤ 

ရှင််းပြချက်စာတမ်ားသည် အရည်အချင််း 

စီစစ်အသ အမှတ်မ ြုရရား ရကာ်မတီ၏ 

ပြစ်စဥ်မျာ်းနငှ်ာ့ မမနမ်ာန ငုင်၏ံ လက်ရှ  

ပြစ်ရြ်က စစတ င ် ကကံြုရတွွဲ့ လာန ငုသ်ညာ့ ်

ပြစ်န ငုန်ချအရ ်ရ ်က ု ရဖာ်မ  ာားသည်။ 

၂။ န ောကခ်အံန ကောင််းအရော 

လက်ရှ တွင ် နယူားရယာက်ပမ ြုွဲ့ ရှ  ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညွလီာခံတငွ ်မမနမ်ာန ငုင်ကံ ု ၂၀၂၀ မှ  

 

 

စတင၍် က ုယ်စာားမ ြုတာ၀နယ်ူခ ာ့ရသာ အပမ  တမ်ား 

က ုယ်စာားလှယ ် ဦားရက ာ်မ ုား နွာ်းအရနမဖင်ာ့ ဆက ်

လက် က ုယ်စာားမ ြုလ ကရ်ှ  ါသည။် ယခုအခ  န ်

တွင ် မမနမ်ာန ငုင်အံမ  ြုားသာားညညီွတ်ရရား အစ ုားရ 

နငှ်ာ့ လက်တွ လ ကရ်ှ ပ ီား1 ရဖရဖာ်၀ါရီလ ၁ ရက ်

ရန ာ့တွင ် မဖစ်ရ ေါ် ခ ာ့ရသာ စစ်အာဏာသ မ်ားမှုက ု 

ကမ္ာာ့န ငုင်မံ ာား အရနမဖင်ာ့ အသ အမှတ်မမ ြုရနန်ငှ်ာ့ 

တရာား၀ငမ်ှု မရ ားကကရန ် ဦားရက ာ်မ ုား နွာ်း မှ ၂၆ 

ရက် ရဖရဖာ် ါရလီ ၂၀၂၁ ခုနစှ်တွင ်  အရ ရွ  ွ

ညလီာခံ၌ ရတာငာ်းဆ ုခ ာ့သည။်2 

 

စစ်အစ ုားရအရနမဖင်ာ့ ဦားရက ာ်မ ုား နွာ်းအာား ရာ ာူးမ ှ

ဖယ်ရှာားရန ် ကက ြုား မ်ားခ ာ့ကကရသာ်လညာ်း3ကမ္ာာ့က ု

လသမဂ္ဂ အတွငာ်းရရားမ ားရံုားကမ ူ

မညသ်ည်ာ့နဆာငရ် က်ချကက် ုမဆ ု 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ  ွ ညလီာခံ၏ 

အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်မံ ာား သံ ု ာ့သာ 

န  ွဲ့ဆ ုငာ်း ာားလ က်ရှ သည။်4 ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ 

အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်မံ ာားအရနမဖင်ာ့ စက်တငဘ်ာလတွင ်

က ငာ်း မညာ့ ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညွလီာခ ံ  စီစစ်အသ အမှတ်မ ြုရရား 

ရကာ်မတီ၏ လမ်ားည နမ်ှုက ု ခံယူရမညမ်ဖစ်ပ ီား 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ  ွ ရ ညွလီာခံသ ု ာ့ 

၎င််း၏အသကံပြြုခ က်မ ာားအာား တငသ်ငွာ်းမည ်

မဖစ်သည။် 

 

ဂ္ ီနဗီာပမ ြုွဲ့ ရှ  ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ ာ့အခွင်ာ့အရရားရကာင ်

စီတွင ် မမနမ်ာန ငုင်အံရနမဖင်ာ့ လက်ရှ အရမခအရနတငွ ်

က ုယ်စာားမ ြုခွငာ့ ်မရှ  ါ။ စစ်အစ ုားရက  ုရ ာက်ခံသည်ာ့  
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သတံမန ်အရာရှ မ ာားအရနမဖင်ာ့ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရဖရဖာ်၀ါရီ 

၁၂ ရက်ရန ာ့တွင ် တစ်ကက မ်၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ ် မတ်လ ၁၂ 

ရက်ရန ာ့တွင ် တစက်က မ ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂလူ ာ့အခွင်ာ့ အ 

ရရားရကာငစ်ီ  ံ ရဆွားရနာွးတငသ်ွငာ်းမှုမ ာား မ ြုလု ်ခ ာ့ 

သည်။5   ု ာ့ရနာက် ဇွနလ်တွင ် ဂ္ နဗီာနငှာ့ ်

နယူားရယာက်ရှ  မမနမ်ာန ငုင်၏ံ 

က ုယ်စာားလှယ်သအံြ  ွဲ့မ ာားမ ှ ကမ္ာာ့ ကုလသမဂ္ဂတွင ်

မည်သူ က ုယ်စာားမ ြုမညာ့်သဆူ ုသည်နငှ်ာ့ ြတ်သက်၍ 

လူ ာ့အခ င်ာ့အနရ်းရကာငစ်အီာား ြဋ ြကခပြစ်သည်ာ့ 

သတငာ်းအခ က်အလက်မ ာားက ု တငသ်ွငာ်းခ ာ့ ါသည်။  

ထ အုနပခအနနက ု တုန် ာ့ပြနသ်ညာ့် အနနပြငာ့ ် နကာငစ်ီမ ှ

ဇ နလ်တ င ်ကျင််းြခ ာ့သည်ာ့ နကာငစီ်အစည််းအနဝ်းတ င ်

ပမနမ်ာက ုယ်စာ်း ဝငန်ရာက်နနရာယူမညာ့ ်

က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းအတ က် လ ုအြ်နသာ 

တရာ်းဝငအ်သ အမှတပ်ြြုမှုမျာ်းအာ်း 

နဆာငရ် က်နြ်းပခင််း မရှ ခ ာ့နြ။ ရလဒအ်ရနမဖင်ာ့ 

မမနမ်ာန ငုင်နံငှ်ာ့  တ်သက်သည်ာ့ လူ ာ့အခွင်ာ့အရရားဆ ငုရ်ာ 

အလှညာ့်က သံာုးသ ်မှု “Universal Periodic Review” 

လု ်ငနာ်းစဥ်အာား လည်ား ရက်ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းခ ာ့ရ ါသည်။6 

  ု ာ့အတူ ကမ္ာာ့က နာ်းမာားရရားအဖွ ွဲ့ (WHO) အရနမဖင်ာ့ 

လည်ား ရမလတငွ ်ဂ္ ီနဗီာပမ ြုွဲ့၌ က ငာ်း သည်ာ့ ကမ္ာာ့က နာ်း 

မာရရားညီလာခ၌ံ မမနမ်ာန ငုင် ံ က ုယ်စာားမ ြုအရနမဖင်ာ့ 

မည်သူတစ်ဦားတစ်ရယာက်က ုမှ တက်ရရာက်ခွင်ာ့မမ ြု 

ခ ာ့ ါ။7 အမ ည်မ ည်ဆ ုငရ်ာ အလု ်သမာားရရားရာ အဖွ ွဲ့ 

မှလည်ား ဇွနလ်တွင ်က ငာ်း ခ ာ့ရသာ အမ ည်မ ည်ဆ ငုရ်ာ 

အလု ်သမာား ညီလာခအံတွက် အလာားတူရဆာင ်

ရွက်ခ ာ့သည်။8   အုဖွ ွဲ့အစည်ား နစှ်ဖွ ွဲ့စလုံားမှ ညီလာခ ံ

မ ာားတွင ် မမနမ်ာန ငုင် ံက ုယ်စာားမ ြုတက်ရရာက်ရန ်အ 

ပ  ြုငတ်ငသ်ွငာ်းသည်ာ့ ရလ ာက်လ ာမ ာားက ု လက်ခရံရှ  

ခ ာ့ ါသည်။   နုည်ားတူစွာ မမနမ်ာန ငုင်အံရ ေါ်တွင ်တရာား  

 

စွ ဆ ု ာားရသာ လူမ  ြုားတုနာ်းသတ်မဖတ်မှုနငှ်ာ့  တသ်တ ်

ပ ီား န ငုင်တံကာ တရာားရံုား (ICJ) တွင ် က ုယ်စာား 

မ ြုမှုအ ါအ င ်အမခာားရသာ ဥ မာအမဖစ်အ  က်မ ာား 

လည်ားရှ ခ ာ့သည်။9 ကမ္ာာ့က နာ်းမာရရားအဖွ ွဲ့ နငှ်ာ့ အမ ည် 

မ ည်ဆ ုငရ်ာအလု ်သမာားရရားရာ အဖွ ွဲ့ (ILO) တ ု ာ့ 

အရနမဖင်ာ့ မမနမ်ာန ငုင်၏ံ က ယု်စာားမ ြုမှုအရရားနငှာ့ ် တ ်

သက်ပ ီား ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအရ ရွ  ွ ညီလာခ၏ံ 

ဆံုားမဖတ်ခ က်က ု ရယူရန ် န  ွဲ့ဆ ုင််းခ ာ့ပ ီား န ငုင်တံကာ 

တရာားရံုား အရနမဖင်ာ့လည်ား လက်တနလာတ င ်ဤသ ု ာ့ြင ်

စဥ်ားစာားရနြုံရ ါသည်။ 

၃။ န ိုငင်မံျော်းမှ က ိုယစ်ော်းပပျုမှုဆ ိုငရ်ော 

အရညအ်ချင််းမျော်း တငသ်ငွ််းပခင််း  

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတွင ်  ါ၀ငရ်န ်

အတွက ် န ငုင်အံသာီးသာီးမှ ၎ငာ်းတ ု ာ့၏ က ုယ်စာားလှယ် 

မ ာားနငှာ့ ် တသ်က်သညာ့် “အရည်အချင််း”မ ာားက  ုနစှ်စဉ် 

တငသ်ွငာ်းရန ် လ ုအ ်ပ ီား   သု ု ာ့တငသ်ငွာ်းခံရသူမ ာား 

သည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံမ ှ

တရာ်းဝငအ်သ အမှတမ် ြုမှုက  ု တစ်နစှ်စာရရှ န ငုသ်ည်။ 

၎ငာ်းက ုယ်စာားလှယ်မ ာား လူမှနရ်နရာမှနမ်ဖစရ်နန်ငှာ့ ်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ အစည်ားအရ ားမ ာားတွင ်

က ုယ်စာားမ ြု  ါ၀ငတ်က်ရရာက်န ငုရ်နအ်တွက် 

စီစစ်ရသာ လု ် ံာုးလု ်နည်ားမ ာားနငှ်ာ့ လ ုက်နာရသည်ာ့ 

စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမာ်းမ ာား ရှ သည်။ 

နစှ်စဉ် စက်တငဘ်ာလတွင ်က ငာ်း သည်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလ 

သမဂ္ဂ၏ အရ ရွ ညီွလာခံမတ ုငမ်ီတွင ် န ငုင်မံ ာား 

အရနမဖင်ာ့ ၎ငာ်းတ ု ာ့က ု က ုယ်စာားမ ြုမည်ာ့ က ုယ်စာားလှယ် 

မ ာား၏ အခ က်အလက်မ ာားအာား ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအ 

ရ ရွ အွတွငာ်းရရားမ ား (ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအတွငာ်းရရား 

မ ားရံုား) သံ ု ာ့ တငသ်ငွာ်းရသည်။   သု ု ာ့တငသ်ငွာ်းသည်ာ့  
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အမည်စာရငာ်းတငွ ် နယူားရယာက်ပမ ြုွဲ့ နငှ်ာ့ ဂ္ ီနဗီာ 

ပမ ြုွဲ့တ ု ာ့တွင ် အရမခစ ကု်သည်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂရံု ားမ ာား 

တွင ် တာ၀န ်မ်ားရဆာငက်ကမည်ာ့ သအံမတ်မ ာား 

အြါအဝင ်က ုယ်စာားလှယ်ငါားဦားအထ   ါ၀ငန် ငုပ် ီား အ 

မခာားအစာား  ာုးန ငုမ်ညာ့် က ုယ်စာားလှယ်ငါားဦားနငှ်ာ့ အကက ံ

ရ ားတ ု ာ့  ါ၀ငန် ငု ်ါသည်။10   

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ စည်ားမ ဥ်ားမ ာားအရ “က ုယ်စာား 

လှယ်မ ာား၏ အခ က်အလက်မ ာားအာား န ငုင်ံာ့ဥရသ ာင ်

သ ု ာ့မဟုတ် အစ ်ုးရ၏အကကီ်းအက  သ ု ာ့မဟုတ် 

န ငုင်မံခာားရရား ၀နက်ကာီးမှ” တငသ်ွငာ်းရမည်ဟ ု

ရဖာ်မ  ာားသည်။ 11 ကကာားကာလအစီအစဉ်အရနမဖင်ာ့ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတွင ် လက်ရှ တာ၀န ်

 မ်ားရဆာငရ်နရသာ အပမ တမ်ားက ုယ် 

စာားလှယ်မှလည်ား ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံ မစတငမ်ီတွင ်

ယာယီနပခလှမ််းတရြ်အပြစ ် က ုယ်စာ်းလှယ်ဆ ုငရ်ာ 

အခ က်အလက်မ ာား တငသ်ွငာ်းန ငုသ်ည်။12န ငုင် ံ

မ ာားအရနမဖင်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခ ံ

မစတငမ်ီ အနည်ားဆံုားရက်သတတ  တ် တစ် တ်ခန် ာ့ကက ြု 

တင၍် အမည်စာရငာ်းတငသ်ငွာ်းရန ်

နမ ာ်လင်ာ့ထာ်းသည်။13 ၂၀၂၁ ခုနစှ ် အတွက် 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံက  ု ၂၀၂၁ ခုနစှ ်

စက်တငဘ်ာလ ၁၄ ရက်ရန ာ့တွင ်စတင ်မည်မဖစ်သည်။ 

၂၀၀၈ ခုနစှ်တွင ် မမနမ်ာန ငုင်၏ံ ၁၉၉၀ ရရွားရကာက် 

 ွ တွင ်အန ငုရ်ခ ာ့သည် က ုယ်စာားလှယ်မ ာားအာား ကမ္ာာ့ကု 

လသမဂ္ဂမှ အသ အမှတ်မ ြုရရား ကက ြုား မ်ားခ ာ့ကကသည်။ 

သ ု ာ့ရသာ်လည်ား ၎ငာ်းတ ု ာ့မှ စာလ ာအာား အရ ရွ  ွ

အတွငာ်းရရားမ ား သံ ု ာ့ တငသ်ငွာ်းရာတွင ် အ က်တွင ်

ရဖာ်မ  ာားသည်ာ့ အခွင်ာ့အာဏာအ ်နငှာ်းခွင်ာ့ရှ သူမှ တင ်

သွငာ်းမခငာ်း မဟုတ်ရသာရကကာငာ့ ်ကမ္ာာ့ကုလသ  

 

မဂ္ဂအရနမဖငာ့ ် မည်သည်ာ့အရရားယူရဆာငရွ်က်မှုက မု ှ

မမ ြုလု ်ခ ာ့ ါ။14 

၄။ ကမ္ောာ့ကိုလသမဂ္ဂ အရညအ်ချင််း 

စစီစအ်သ အမှတပ်ပျုနရ်းနကော်မတ ီ

“အရည်အချင််းစီစစ်အသ အမှတ်မ ြုရရား 

ရကာ်မတီ”အရနမဖင်ာ့ အသ အမတှ်မ ြုမခငာ်းဆ ငုရ်ာ 

လု ်ငနာ်းစဥ်မ ာားက ု ကကီားကက ် ရဆာငရွ်က်ပ ီား 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအရ ရွ  ွညီလာ ခံသ ု ာ့ အစီရငခ်ံစာ 

တငသ်ွငာ်းရသည်။ ညီလာခံအနနပြင်ာ့ တင ်

သွငာ်းလာရသာ က ုယ်စာားလှယ်မ ာား၏ 

အရည်အချင််းမ ာားက  ု လက်ခံမခငာ်း သ ု ာ့မဟုတ် 

မငငာ်း ယ်မခငာ်းအာား လု ် ံာုးလု ်နည်ားနငှာ့အ်ညီ 

ဆံုားမဖတ်ရဆာငရွ်ကသ်ည်။ (မဖစ်ရတာင်ာ့မဖစ်ခ စ ာြင ်

ဆံုားမဖတ်ခ က်က ု ရရ ွဲ့ဆ ငုာ်းတတ်သည်)။  ုံမှနအ်ာားမဖင်ာ့ 

  လုု ်ငနာ်းစဉ်မှာ တစုံတရာအာ်းပြင်ာ့ ရငှာ်းလငာ်းပ ီား 

အမငငာ်း ွာားဖွယ်ရာမရှ သည်ာ့ က စစရ ်မ  ြုားမဖစ် ါသည်။  

နစှ်စဉ်နစှ်တ ုငာ်း ကမ္ ာ့ာကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာ 

ခံစတငရ်သာ   မဦားဆံုားရက်တွင ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ  ွ ညီလာခံ၏ ဥကက ဌ 15 ရန၍ 

အရည်အချင််းစစီစ ် အသ အမှတ်မ ြုရရား 

ရကာ်မတီအတွက ် အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင် ံ ၉ န ငုင်ကံ  ု

အဆ ုမ ြုသည်။ ြုံမှနအ်ာ်းပြင်ာ့ ယငအ်ဆ မု ြုမှုသည် 

မ ခွ ဆံုား မဖတ်စရာမလ ု   ခ က်ခ ငာ်းအတည်မ ြုသည်ာ့ 

လု ် ံာုး လု ်နည်ားမ  ြုား မဖစ်သည်။ 

အသာားက ရနပ ီားရသာ အရလာ့အ တစ်ခုအရ 

  အုဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်မံ ာားတငွ ် တရုတ်န ငုင်၊ံ ရုရှာားန ငုင်နံငှ်ာ့ 

အရမရ ကနမ် ည်ရ ာငစု်တ ု ာ့ အပမ တမ်ား  ါ၀ငသ်ည်။ 

ဥရူရဂ္ွားန ငုင်သံည်လည်ား လွနခ် ာ့သည်ာ့ ရလားနစှအ်တွငာ်း 

  အုဖွ ွဲ့ ငန် ငုင်မံ ာားတငွ ်သံုားနစှ် ါ ၀ငခ် ာ့သည်။16  
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က နသ်ညာ့် အဖွ ွဲ့ င ် န ငုင်မံ ာားအာား ကမ္ာာ့ ကုလသမဂ္ဂ 

အတွငာ်းရရားမ ားရံုားမှ ခ ဉ်ားက ်ရလာ့ရှ ပ ီား    ု

သ ု ာ့ရရွားခ ယ်ရာတွင ်   နု ငုင်မံ ာား အရနမဖငာ့ ် အမခာားန ငု ်

ငမံ ာားနငှ်ာ့ ဆ ာုးရွာားသည်ာ့ ဆက်ဆရံရားမရှ မခငာ်းနငှ်ာ့ ဘက်မ 

လ ုက်   မှနက်နစ် ာ ရြ်တည်မှုက ု က င်ာ့သံာုးမခငာ်းစသည်ာ့ 

အခ က်မ ာားရ ေါ်တွင ် အရမခခံစဥ်ားစာား 

ဆံုားမဖတ်ရလာ့ရှ သည်။17 အမငငာ်း ွာားဖွယ်ရာမ ာား 

ရှ လာ ါက ပြစ်န ငုဘ် ယ်ရာ 

တ ုက်တ န််းစည််း ံု်းမ ဆ ယ်မခငာ်းက ု 

ရရှာငရ်ှာားန ငုရ်နအ်တွက ်  ကမ္ာာ့ကုလ 

သမဂ္ဂအတငွာ်းရရားမ ားရံု ားမှ   နု ငုင်မံ ာားအနနပြင်ာ့ 

ရရွားခ ယ်ခံ ာားရမခငာ်းနငှာ့ ်  တ်သက်ပ ီား 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံ က ငာ်း သည်ာ့ရန ာ့ 

မရရာက်ခငအ်ခ  န ်  လ   ွဲ့၀ှက် ာားရန ် 

ရတာငာ်းဆ ု ာားသည်။  

ရကာ်မတီမှ ၎ငာ်း သံ ု ာ့ တငသ်ွငာ်းလာရသာ အခ က်အ 

လက်မ ာားက ု စီစစသ်ံုားသ ်ပ ီား န ငုင်ကံ ယု်စာားလယှ ်

မ ာားအာား အသ အမှတ်မ ြုလ ာမျာ်း 

ထတု်ပြနန်ြ်းန ငုရ်ရားအတွက် 

ရ ာက်ခံခ က်မ ာား ါ ငသ်ညာ့် အစီရငခ်စံာက  ု

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံသ ု ာ့ ရရားသာားမ ြုစ ု

တငသ်ွငာ်းရသည်။ ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံဥကက ဌရံုား၊ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ ဥြနေဆ ုငရ်ာရံုား၊ အ 

ရ ရွ ညီွလာခံနငှ်ာ့ ညီလာခံစီမံခန် ာ့ခွ ရရား ဆ ငုရ်ာ 

ကုလသမဂ္ဂဌာန အစရှ သည်တ ု ာ့မှလည်ား အက ူ

အညီရယူန ငုသ်ည်။18 

က ုယ်စာားလှယ်မ ာားအာား လက်ခံရန ် (သ ု ာ့မဟုတ်) မငငာ်း 

 ယ်ရန ် အတွက ် ရ ာက်ခံခ က်မ ာားက ု  ည်ာ့သွငာ်း 

ရရားသာား ာားရသာ အစရီငခ်စံာတစ်ရစာငက် ု ရကာ်မ  

 

တီဥကက ဌမှ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံသ ု ာ့ 

တငသ်ွငာ်းသည်။ 19 ရကာ်မတီမှ ရရားသာားရသာ ရ ာက် 

ခံခ က်မ ာားအာ်း ြုံမှနအ်ာ်းပြင်ာ့ အမျာ်း၏ 

တညီတည တ်တည််းဆနဒပြင်ာ့ 

သနဘာတူသကနသာ်လည််း က စစရ ် တစ်ခုအရ ေါ်တွင ်

ကွ မ ာားရသာ အမမငမ် ာားရှ ရန ါက    ု

အရရားက စစမ ာားတွင ် မ ခွ ဆံုားမဖတ်န ငုသ်ည်။ သရဘာ 

 ာား ကွ မ ာားမှုမ ာားရှ  ါက ရကာ်မတီ၏ အစရီငခ်စံာ 

အာား လက်ခရံနအ်တွက် အရ ရွ ညီွလာခံတွင ်မ ခွ  

ဆံုားမဖတရ်န ် လ ုအ ်သည်။ ဤအပခအနနတ င ်

အာ်းလံ်ုး၏ တူညီသနဘာထာ်းက ု ရရှ ပြီ်းသည်ာ့တ ုင ်

န ငုင်တံစ်န ငုင်မှံ မ ခွ ဆံုားမဖတရ်န ် အဆ ု 

တငသ်ွငာ်းန ငုသ်ည်။20 ရဖာ်မ  ါ အရမခအရနနစှရ် ်လံုား 

တွင ်အမ ာားသရဘာတူညီမှုလ ုအ ်သည်။ က  ပြာ်း နသာ 

အပမငမ်ျာ်းရှ သည်ာ့ က စစရြ်မျာ်းအနြေါ်တ င ်မ ခ  ဆံု်း ပြတ ်

သကသည်ာ့အခါတ င ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီ 

လာခံသည် နကာ်မတီ၏အစီရငခ်ံစာက  ု က ်ုးကာ်းရ 

မည်ပြစ်သည်။ 

သနဘာတူညီမှုရှ ပြီ်းပြစ်နသာ်ပငာ်းလည််း န ငုင်တံစ်န ငု ်

ငသံည် မ ခ  ဆံု်းပြတရ်န ်အဆ တုငသ် င််းန ငုသ်ည်။21 ရဖာ် 

မ  ါ အရမခအရန နစှ်ရ ်လံာုးတွင ်

ထက်ဝက်နကျာသ်ရဘာတူညီ မှု လ ုအ ်သည်။  

 ုံမှနအ်ရမခအရနမ ာားတငွမ် ူ တငသ်ွငာ်းသည်ာ့အစရီငခ် ံ

စာသည်   ်မံရဆွားရနာွးမှုမ ာား မလ ုအ ်   

တငသ် င််းပခင််း ပြြုလုြ်ရလာ့ရှ ပ ီား 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂအရ ရွ  ွ ညီလာခံအရနမဖင်ာ့လည်ား 

မ ခွ ဆံုားမဖတ်ရလာ့မရှ    လက်ခံရလာ့ရှ သည်။ 

  လုု ်ငနာ်းစဥ်သည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခ ံ စတငသ်ည်ာ့ကာလမှစ၍ ရက ်

သတတ  တ ်၁၀  တ်မ ှ၁၂  တအ်   ကကာမမင်ာ့န ငုသ်ည်။22  
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  ကုာလအတွငာ်း လက်ရှ ခန် ာ့အ ်ခံ ာားရရသာ က ုယ် 

စာားလှယ်အရနမဖင်ာ့ ၎ငာ်း၏ရာ ာူးတငွ ် ဆက်လက ်

တာ၀န ်မ်ားရဆာငန် ငုသ်ည် (သ ု ာ့မဟုတ်) အသစ်ခန် ာ့ 

အ ်ခံရရသာ က ုယ်စာားလှယ်အရနမဖင်ာ့ ညီလာခံတွင ်

ယာယီက ုယ်စာားလှယ်အမဖစ ် တာ၀န ်မ်ားရဆာငန် ငု ်

သည်။  

န ငုင်တံစ်ခု၏ တငသ်ငွာ်းသည်ာ့ က ုယ်စာား လယှ်မ ာားအာား 

အသ အမတှ်မ ြုရရားအရ ေါ် အမငငာ်း ွာား ဖွယ်ရာမ ာား 

ပြစ်ြ ာ်းလာနသာ သာမနအ်ရမခအရန က် 

 ာူးက ရသာအရမခအရနမ ာား မဖစ်ရ ေါ်လာြါက 

န ငုင်တံန ငုင်မံ ှ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံတွင ် “အစီအစဥ် စနစ်တကျ 

ပြစ်နရ်းအတ က် နထာက်ပြချက် point of 

order”အမဖစ ် တငမ် န ငုပ် ီား ရကာ်မတီအာား 

မ နလ်ည်စီစစ်သံာုးသ ် ရနန်ငှာ့ ် အရဆာတလ င ်

မ နလ်ည်အစရီငခ်ရံနအ်တကွ် ရတာငာ်းဆ ုန ငုသ်ည်။ 

(နအာက်တ င ် သကည်ာ့ြါ)   ကုာလတွင ်  လက်ရှ  

ရှ နနသူမျာ်း၏ က ယ်ုစာားမ ြုမှုအခ က်အလက်မ ာားနငှာ့ ်

 တ်သက်ပ ီား နအာငပ်မငန်သာ စ မ်နခေါ် န ငုမ်ှုတရြ် 

မပြြုလုြ်န ငုသ်မ  က ုယ်စာားလှယ်မ ာားအရနမဖငာ့ ်

ဆက်လက် တာ န ်မ်ားရဆာငန် ငုသ်ည်။  

  သု ု ာ့မဖစ် ွာားရနလ်ည်ား ခ ယဉ်ားသည်။ 

(ရအာက် ါအခ က်အလက်မ ာားက ု ဆက် 

လက်ကကည်ာ့ရှု ါ။)23 

 

၅။ကမ္ောာ့ကိုလသမဂ္ဂ အန နွ ညွလီောခ ံ

တငွ ် က ိုယစ်ော်းပပျုမှုဆ ိုငရ်ော အပငင််းပွော်း 

မှုမျော်း 

 

 

နစ်ှဖကက် ိုယစ်ော်းလယှအ်ဖွ ွဲ့မျော်းမှ 

“အပပ ျုငတ်ငသ်ငွ််းလောနသော က ိုယစ်ော်းပပျုမှုဆ ိုငရ်ော 

အချကအ်လကမ်ျော်း” 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတွင ် န ငုင်တံစ ်

န ငုင်အံရနမဖင်ာ့ န ငုင်ရံရားအရ က ုယ်စာားမ ြုမှုအရ ေါ် အ 

မငငာ်း ွာားမှုမ ာားသည်  ုံသဏ္ဍာနမ်  ြုားစုံမဖင်ာ့ ရ ေါ် 

ရ ါက်န ငုသ်ည်။ အဓ ကက ရသာ  ုံစံမှာ 

အရည်အချင််းစစီစ ် အသ အမှတ်မ ြုရရားရကာ်မတီ၏ 

နစှ်စဉ် က ုယ်စာားမ ြု တငသ်ွငာ်းရသညာ့် ပြစစ်ဉ်တငွ ်

န ငုင်တံန ငုင်တံည််းမှ 

နစှ်ဖက်က ုယ်စာားလှယ်အဖွ ွဲ့မ ာားက အသ အမှတ်မ ြုခွငာ့ ်

ရရနအ်တွက် အပ  ြုငတ်ငသ်ငွာ်းမခငာ်းမဖစသ်ည်။ ဤအ 

ရမခအရနသည် ၂၀၂၁ ခုနစှတ်ွင ် မမနမ်ာန ငုင်၏ံက ုယ ်

စာားမ ြုမှုနငှာ့ ်  တသ်ကရ်သာ အမငငာ်း ွာားမှု 

နြေါ်ထ က်လာမည်ဟ ု နမ ာ်မှန််းရသည်ာ့ ုံစ ံ

မဖစ်လာသည်။  

အပငင််းပွော်းမှုက ို က ိုငတ်ယွန်ပဖရှင််းန ိုငန်ချရှ သည်ာ့ 

ပဖစစ်ဥ်မျော်း 

မမနမ်ာန ငုင်၏ံ က ုယ်စာားမ ြုမှုနငှာ့ဆ် ုငသ်ညာ့ ်

ပြ ြုငဆ် ုငမ်ှုအာား က ုငတ်ွယ်ရမဖရှငာ်းရာတွင ်

မဖစ်န ငုရ်ခ ရှ သည်ာ့ ပြစ်စဥ်နစှသ်ွယ်ရှ သည်။    

 ုံမှန ် ပြစ်စဥ်မှာ စီစစ်အသ အမတှ်မ ြုရရားဆ ုငရ်ာ 

ရကာ်မတီမ ှ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံသ ု ာ့ 

ရက်သတတ  တ် ၁၀  တ်နငှ်ာ့ ၁၂  တ်အကကာားတွင ်

တငသ်ွငာ်းသည်ာ့ အစရီငခ်စံာ၌ ရ ေါ်ရ ါက်ရသာ 

အမငငာ်း ွာားဖွယ်ရာ က စစရ ်ဟု 

သတ်မှတ်နစမည်ာ့ပြစ်စဥ်ပြစသ်ည်။   

၎ငာ်းမဖစ်စဥ် က်   ုမ ုလ ငမ်မနစ်ွာ ဆံုားမဖတ်ခ က် 

တစ်ခုက  ုခ လ ု ါက န ငုင်တံစ်န ငုင်အံရနမဖင်ာ့  
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“အစီအစဥ် စနစ်တကျ ပြစ်နရ်းအတ က ်

နထာက်ပြချက် point of order” က  ု ရတာငာ်းဆ ပု ီား 

အရည်အချင််း စီစစ်အသ အမှတ်မ ြုမခငာ်း 

ဆ ုငရ်ာရကာ်မတီမှ   အုမငငာ်း ွာားဖွယ်ရာက စစရ ်က  ုအ 

ရရားတကကီား ရဆာငရွ်ကရ်မည်ာ့ က စစအမဖစ် သတ်မှတ် 

ပ ီား လ ငမ်မနစ်ွာ ဆံာုးမဖတ်ခ က်ခ ရနန်ငှ်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလ 

သမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခကံ  ု မ နလ်ည်အစရီငခ်ရံန ်

တ ုက်တွနာ်းရတာငာ်းဆ ုန ငုသ်ည်။   သု ု ာ့ရသာ က စစရ ် 

မ ာားသည် ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံ က ငာ်း  

ရနသည်ာ့ကာလအတွငာ်း   မဦားဆံုားရက်အ ါအ၀င ်

မည်သညာ့်ကာလတွငမ်ဆ  ု ရ ေါ်ရ ါက်န ငုသ်ည်။ 

အရည်အချင််းစစီစ ် အသ အမတှ်မ ြုမခငာ်းဆ ငုရ်ာ 

ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ အရ ရွ ညီွလာခံအာား 

အစီရငခ်ံစာ မ နလ်ည်တင ် သွငာ်းရမည်ာ့ရကက်  ု

အခ  နက်န် ာ့သတ် သတ်မှတ် ာားမခငာ်းမ  ြုား 

မရှ ရသာ်လည်ား ရကာ်မတီသည် ၎ငာ်းလု ်ငနာ်းစဥ်က  ု

ရနာှင်ာ့ရနာှးကကန် ာ့ကကာရစမှုမရှ    မမနန် ငုသ်မ မမနရ်အာင ်

ကက ြုား မာ်းလု ်ရဆာငရ်မည်ာ့ တာ၀န၀်တတ  ရာားရှ သည်။24 

ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့လည် စက်တငဘ်ာ ၂၁ ရက်ရန ာ့တ င ်

စတငမ် ြုလု ်မည်ာ့ န ငုင်ံာ့ရခါငာ်းရဆာငမ် ာား  ါ၀ငရ်သာ 

“အဆငာ့မ်မငာ့အ်ရာရှ မ ာား၏ အရ ရွ  ွ မူ ါဒရရားရာ 

ရဆွားရနာွး ွ ” “High-Level General Debate” မတ ုငမီ် 

ရက်သတတ  တ် တစ် တ် အတငွာ်း 

မ နလ်ည်အစရီငခ်ံန ငုရ်နအ်တွက် ရဆာင ်

ရွက်န ငုသ်ည်။  

မည်သညာ့်အရမခအရနတွငမ်ဆ ု ကုလသမဂ္ဂအရ  ွ

ရ ညီွလာခံအရနမဖင်ာ့ အစီရငခံ်စာနငှ်ာ့ ရ ာက်ခခံ က ်

မ ာားက ု ရရှ ပ ီား ါက အ က်တွင ် ရဖာ်မ  ာားခ ာ့သည် 

လု ် ံာုးလု ်နည်ားမ ာားနငှ်ာ့အညီ စီရငဆ်ံာုးမဖတ်မည် မဖစ ်

သည်။ လတ်တရလာ အနပခအနနတ ငမ်ူ ြုံစံမြျက်  

 

လက်ရှ အနနအထာ်းအတ ုငာ်းသာ ဆက်လက် 

ရဆာငရွ်က်န ငုရ်ခ  ရှ သည်။ 25  

အရည်အချင််းစီစစ် အသ အမှတပ်ပျုပခင််းဆ ိုငရ်ော 

နကော်မတ၏ီအစရီငခ်ံစော  

ရကာ်မတီ၏ လု ်ငနာ်းတာ၀နမ်ှာ ကုလသမဂ္ဂတွင ်

က ုယ်စာားမ ြု  ါ၀ငရ်န ် လ ုအြ်မည်ာ့ 

အရည်အချင််းဆ ငုရ်ာ အချက်အလက်မ ာားက  ု

လက်ခံရန ် (သ ု ာ့မဟုတ်) မငငာ်း ယ်ရနအ်တွက ်

ရ ာက်ခံခ က်မ ာားရ ားရန ် မဖစ်သည်။ ၎ငာ်းသည် ရယ 

ဘုယ အာားမဖင်ာ့ လုြ်ထံ်ုးလုြ်နည််းသနဘာသဘာဝ 

ြ ုဆနသ်ည်။ ဥ မာရ ားရရသာ် န ငုင်တံစ်န ငုင်မံ ှ

က ုယ်စာားမ ြုမှုအတွက် အချက်အလက်မျာ်း 

တငသ် င််းရာတ င ် အခွင်ာ့အာဏာ အ ်နငှာ်းခံ ာား 

ရသည်ာ့သူ (န ငုင်ရံတာ် (သ ု ာ့မဟုတ်) အစ ုားရအကကီားအက  

သ ု ာ့မဟုတ် န ငုင်မံခာားရရား၀နက်ကီား) မှ တငသ်ွငာ်းမခငာ်း 

ဟုတ်မဟုတ်က ု စစ်ရဆားမခငာ်း မဖစ်သည်။26 

ရကာ်မတီမ ှ ၎ငာ်းတ ု ာ့၏ အစရီငခ်ံစာအာား ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံ၏ ဆံာုးမဖတ်ခ က်တစ်ခုအရနမဖင်ာ့ 

တရာား င ် အတည်မ ြုရနအ်တွက် အသကံပြြုထာ်းနသာ 

စာသာားမသူကမ််းက  ု ၎ငာ်းတ ု ာ့၏ အစရီင ် ခံစာတငွ ်

 ညာ့်သွငာ်းရဖာ်မ မည်။ မမနမ်ာန ငုင်၏ံက စစ က ာ့သ ု ာ့ 

အမငငာ်း ွာားဖွယ်ရာ တစ်စံုတစ်ရာရှ လာ ါက 

ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ အဆ တုငသ်ွငာ်းမှုမ ြုလာရသာ နစှ ်

ဖက်မ ှ တစ်ဖက်ဖက်က ု ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ  ွ

ညီလာခံမ ှလက်ခံရန ်ရ ာက်ခံခ က်ရ ားသည်ာ့ စာသာား 

မူကကမ်ားအာား  ညာ့်သွငာ်းနြလ မ်ာ့မည်။ သ ု ာ့မဟုတ် ရ ေါ် 

ရ ါက်လာရသာ အရမခအရန အရ ်ရ ်ရ ေါ် မူတည်၍ 

ဆံုားမဖတ်ခ က်အာား ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းရနအ်တွက် အဆ ုမ ြုန ငု ်

သည်။  
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ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ အစ ုားရတစ်ရ ် (သ ု ာ့မဟုတ်) ရခါငာ်း 

ရဆာငတ်စ်ရယာကအ်ာား အမခာားန ငုင်မံ ာားမ ှ အသ အ 

မှတ်မ ြုမည်၊ မမ ြုမည် ဆ သုည်ာ့ က စစရ ်အာား ၀င ်

ရရာက်ရဆာငရွ်ကရ်န ်လု ်ငနာ်းတာ၀နမ်ရှ  ါ။ သ ု ာ့ရသာ် 

လည်ား က ုယ်စာားမ ြုမှု အခ က်အလက်မ ာားအာား အပ  ြုင ်

တငသ်ွငာ်းလာသည်ာ့ နစှ်ဖက်ရှ ပ ီား၊ တရာား ငအ်စ ာုးရ 

သည် ကျြု်းနကျာ်ခံရမှု သ ု ာ့မဟုတ် တ ုက်ခ ုက် 

 ုနက်နမ်ှုမ ာားရကကာငာ့ ် မဖြုတ်ခ ခံ ရသညာ့ ်

အရမခအရနမ ာားတွငမ်ူ  ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ 

အခရာက ရသာ န ငုင်ရံရား နငှာ့ ် အပြစ်မှန ်

အနသကာင််းအရာမ ာားက  ု စဥ်ားစာားဆင ် မခငရ်မည် 

မဖစ်သည်။   အုခ က်မ ာားမှာ အာဏာ  ငု ်

တစ်ဖွ ွဲ့ခ ငာ်းစ၏ီ   ရရာက်စာွ   နာ်းခ ြု ်န ငုမ်ခငာ်း၊ အာ 

ဏာ  ုင ် တစ်ဖွ ွဲ့ခ ငာ်းစီမှ ဒမီ ုကရရစီနည်ားလမ်ားအရ 

တရာား၀ငမ်ှုရရှ  ာားမခငာ်းနငှ်ာ့ ၎င််းတ ု ာ့၏ န ငုင်တံစ်ကာ 

ဥ နေမ ာားအာား လ ုက်နာန ငုမ်ှု စသည် တ ု ာ့မဖစ် ါသည်။ 

 

(  နုတ ်းနခေါ်ချက်မျာ်းနငှာ့ ်  တ်သက်၍ ရဆွားရနာွး 

ခ က်မ ာားနငှာ့ ် ၎ငာ်းတ ု ာ့၏မမနမ်ာန ငုင်အံရ ေါ် 

သက်ရရာက်မှုမ ာားက ု သ ရှ လ ု ါက မမနမ်ာာ့အရရား 

အ ာူးအကကံရ ားရကာငစ်ီမှ 

ရရားသာား တု်ရ  ာားရသာ “အစ ာုးရ မ ာားအာား 

အသ အမတှ်မ ြုမခငာ်း” ဆ သုည်ာ့ ရှင််းပြချက်စာတမာ်းတွင ်

ဖတ်ရှုန ငု ်ါသည်။) 27  

ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ ရဆွားရနာွးသံုားသ ်မှုမ ာား မ ြုလု ် 

ရာတွင ် က ယ်ုစာားမ ြုမှုနငှာ့ ်  တ်သက်သညာ့် အမငငာ်း ွာား 

မှုမ ာားအတကွ် အကကံြုမ ြု ာားသညာ့် ၁၉၅၀ ခုနစှ ်ကုလ 

သမဂ္ဂ၏ ဆံာုးမဖတ်ခ က်တစခ်ုမဖစ်ရသာ “ ဋ ညာဥ်စာ 

တမ်ားတွင ်  ါ ငရ်သာ ရည်ရွယ်ခ က်မ ာားနငှ်ာ့ 

အနပခခံမူမ ာားအမ င ်က စစရ ်တစ်ခုစီတ ုငာ်း၏ အရမခ  

 

အရနအရ ်ရ ်  ညာ့သ်ွငာ်းစဉ်ားစာားသငာ့သ်ည်”  ဟူသညာ့ ်

အခ က်အာား သတ မ ြုရမည်။28  

ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အတွငာ်းရရားမ ား 

ရံုားမှ ၁၉၇၀ တွင ် ထတု်ပြနခ် ာ့ရသာ ဥ ရဒ အမမင ်

သရဘာ ာားမဖစ်သည်ာ့ “န ငုင်တံစ်န ငုင်အံာား 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ြါဝငမ်ှု အဆင်ာ့နှ မ်ာ့ထာ်းသည်ာ့ 

ရလဒက်  ု ရ ေါ်ရ ါက်န ငုန်စသည်ာ့   နု ငုင်၏ံ 

က ုယ်စာားမ ြုမှုအတွက် ရလ ာက် ာားခ က်မ ာားက  ု

မငငာ်း ယ်မခငာ်းသည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏  ဋ ညာဥ်နငှ်ာ့ 

ကွ လွ ရနသည်ာ့အတွက ် ရရှာငရ်ှာားသင်ာ့သည်” ဆ ုသည်ာ့ 

အခ က်က ု မ နလ်ည် သတ ပြြုရမည်ပြစ်သည်။29  

“အသ အမှတပ်ပျုမှု ရရှ ရ ် စ  ်နခေါ် ပခင််း” 

န ငုင်တံစ်န ငုင် ံ (သ ု ာ့မဟုတ်) န ငုင်မံ ာားမှ “အသ အမတှ ်

မ ြုမှုရရရားအတွက ် စ နရ်ခေါ်ပခင််း” က ုတငမ် ရဆာွးရနာွး 

လာသည်ာ့အခါတွငလ်ည်ား အမငငာ်း ွာားဖွယရ်ာ အမခာား ုံ 

သဏ္ဍာနတ်စ်ခု ရ ေါ်ရ ါက်လာန ငုသ်ည်။ ၎ငာ်းအ 

ရမခအရနသည် အ က်တွင ် ရဖာ်မ ခ ာ့သည်ာ့ နစှ်စဥ်မ ြု 

လု ်ရနကက အသ အမှတ်မ ြုမှုဆ ုငရ်ာ လု ်ငနာ်းစဥ်မ င ်

 တွင ်မဖစ် ွာားသည်။ ဤမဖစစ်ဥ်မှာ အရည်အချင််းစီစစ် 

အသ အမတှ်မ ြုမှုဆ ုငရ်ာ ရကာ်မတီမ ှဆံုားမဖတ် ာားပ ီား 

က စစက  ု တဖနမ် နလ်ည် ရဆွားရနာွးမခငာ်းမဖစ်သည်။ 

  အုရမခအရနသည် သကဆ် ုငရ်ာ န ငုင်တံစ်န ငုင်၏ံ 

လက်ရှ  က ုယ်စာားလယှအ်နြေါ် တည်ရှ နနနသာ 

အသ အမတှ်ပြြုထာ်းမှုအာ်း ရကာ်မတီမ ှ

မ နလ်ည်သံုားသ ်ရ ား ါရန ် အမခာားန ငုင်တံစ်န ငုင်မံှ 

ရတာငာ်းဆ ုလာရသာအခါတွင ် ရ ေါ်ရ ါက်န ငုသ်ည်။ 

  ကု ာ့သ ု ာ့ မ ြုလု ်ရနအ်တကွ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ  ွ ညီလာခံ၏ အဖွ ွဲ့ ငန် ငုင် ံ သံုား ုံနစ်ှ ုံခန် ာ့မှ 

မ နလ်ည်စဥ်ားစာားရ ား ါရန ် အဆ ု တငသ်ငွာ်းမှုအာား 

ရ ာက်ခံဆနဒမ  ရ ားရမည်မဖစ်သည်။30  
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မမနမ်ာန ငုင်အံရနမဖင်ာ့   အုရမခအရနက ု ကကံြုရတွွဲ့ရမခငာ်း 

မရှ ရသား ါ။ လက်ရှ  အရမခအရနမ ာားက  ု

ရ ာက်ရှုသံာုးသ ် ါကလည်ား မမနမ်ာန ငုင်အံရနမဖငာ့ ်

ရဖာ်မ  ါ အရမခအရနက ာ့သ ု ာ့ မဖစ်လာန ငုမ်ည်ဆ ုသည်ာ့ 

မှနာ်းဆခ က်မရှ  ါ။  

၆။ ပမ ်မောန ိုငင်၏ံ က ိုယစ်ော်းပပျုမှုနငှ်ာ့ ပက ်

သတ၍် ပဖစလ်ောန ိုငန်ချရှ သည်ာ့ အနပခအ 

န မျော်း 

၂၀၂၁ ရနာှငာ်း  ုငာ်းတွင ် ခ မတှ်မည်ာ့ အသ အမှတ် မ ြုမှု 

ဆ ုငရ်ာပြစစ်ဥ်နငှ်ာ့  တ်သက်၍  ကွ်ရ ေါ်လာန ငု ်သည်ာ့ 

ရလဒရ်လားမ  ြုား ရှ န ငု ်ါသည်။ ၎ငာ်းတ ု ာ့အာား ရအာက်တွင ်

ရဖာ်မ  ာားပ ီား အစအီစဉ်တက  ရဖာ်မ  ာားမခငာ်း 

မဟုတ် ါ။ အဆ ြုါ အရမခအရနမ ာားသည် အ က်တွင ်

အက ဥ်ားခ ြု ် တငမ် ခ ာ့ရသာ မ ခွ ဆံုားမဖတမ်ခငာ်း 

လု ် ံာုးလု ်နည်ားမ ာားပြင်ာ့သာ 

လုြ်နဆာငရ်မည်ပြစ်သည်။ 

အရည်အချင််းစစီစ ် အသ အမတှ်မ ြုမခငာ်းဆ ငုရ်ာ 

ရကာ်မတီ ငမ် ာား အရနမဖင်ာ့ တငသ်ွငာ်းလာရသာ 

အဆ ုမ ြုခ က်မ ာားက  ု ကန ာ့ကွ်က်မ ရ ားရနမ်လ ဘု   

နထာက်ခံပခင််းမျ ြု်းမှလည််း နဝ်းက ာနစမည်ာ့ 

“ချနလ်ှြ်ထာ်းပခင််း” “reservation” သ ု ာ့မဟုတ် 

မ မရ ားမခငာ်း၊ သ ု ာ့မဟုတ် ထ သု ု ာ့အလာ်းတူြင ်

ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာ ခံ၏ အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင်မံ ာားမှ 

မ ြုလု ်မခငာ်းမ ာား ရှ လာနစကာမူ ရအာက်ရဖာ်မ  ါ 

အရမခအရနမ ာားအနက်မ ှ တခုခု မဖစ်ရ ေါ် 

လာန ငု ်ါသည်။  

  

 

 

ပဖစန် ိုငန်ပခ (က) ပမ ်မောန ိုငင် ံ အမျ ျု်းသော်း 

ညီညွတန်ရ်းအစ ို်းရမှ တငသ်ငွ််းနသော 

က ိုယစ်ော်းပပျုမှုဆ ိုငရ်ော နလ ောက ်ော်းချကက် ို 

လကခ်ံပခင််း 

  မ မဖစန် ငုန်ချမှာ မမနမ်ာန ငုင် ံ

အမ  ြုားသာားညီညွတ်ရရား အစ ာုးရမှ တငသ်ငွာ်းလာရသာ 

က ုယ်စာားမ ြုမှု ရလ ာက် ာားခ ကအ်ာား 

လက်ခံမခငာ်းမဖစ်သည်။   အုရမခအရနတွင ်

ရကာ်မတီအရနမဖင်ာ့ ကလုသမဂ္ဂ အရ ရွ  ွ

ညီလာခံအာား မမနမ်ာန ငုင် ံ အမ  ြုားသာားညီညွတ်ရရားအ 

စ ုားရမှ တငသ်ငွာ်းလာရသာ က ုယ်စာားမ ြုမှု ရလ ာက် 

 ာားခ ကမ် ာားအာား လက်ခရံန ် ရ ာက်ခံတ ုက်တွနာ်း 

န ငုသ်ည်။31  

၁၉၉၁ ခုနစှ ် ရအာက်တ ုဘာလတွင ် ရဟတီန ငုင်တံငွ ်

မဖစ်ရ ေါ် ခ ာ့ရသာ စစအ်ာဏာသ မ်ားမှုအာား ကမ္ာာ့ကုလ 

သမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခမံှ တုံ ာ့မ နသ်ညာ့် ဆံုားမဖတ ်

ခ က်တစ်ရ ်အာား  တ်ုမ နခ် ာ့ပ ီား    ုတု်မ နခ် က်တွင ်

“ရဟတီန ငုင်၏ံ အရမခခ ံ ဥ ရဒနငှ်ာ့အညီ ရရွားရကာက် 

တငရ်မမ ာက် ာားရသာ သမမတအာား တရာားမ ငန်ည်ား 

လမ်ားမဖင်ာ့ ဖယ်ရှာားရန ် ကက ြုား မ်ားမှု” ဟူ၍ ရှု ံ ွဲ့ခ ခ ာ့ပ ီား “တ 

ရာားမ ငသ်ညာ့် လမ်ားရကကာငာ်းမဖငာ့ ် ရ ေါ်ရ ါက်လာရသာ 

မည်သညာ့် အဖွ ွဲ့အစည်ားက မုဆ ု လက်မခံန ငုရ်ကကာငာ်း” 

နသကညာခ ာ့သညာ့်အမ င ် “တရာား၀င ် ရရွားရကာက်တင ်

ရမမ ာက်မခငာ်း ခံ ာားရရသာ အစ ုားရအဖွ ွဲ့အာား ခ က ်

ခ ငာ်းအာဏာလ  ရ ားရန”် က လုည်ား ရတာငာ်းဆ ုခ ာ့သည်။32 

  အုရမခအရန၏ လမ်ားည နခ် က်နငှ်ာ့အညီ င ် ၁၉၉၂ 

ခုနစှ ် အစီရငခ်ံစာတွင ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံအာား အရမခခံဥ ရဒအရ ရရွား 

ရကာက်တငရ်မမ ာက်မခငာ်းခံ ာားရရသာ အစ ုားရ၏ 

က ုယ်စာားတငသ်ွငာ်းသည်ာ့ က ယု်စာားမ ြု ရလ ာက် ာားမှု  
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မ ာားက ုသာ လက်ခံရန ်ရကာမ်တီမ ှတ ုက်တွနာ်းခ ာ့သည်။ 

33 

၁၉၉၇ ခုနစှ ် ရမလတွင ် မဖစ်ရ ေါ် ခ ာ့ရသာ ဆရီာ 

လီယွနာ်းန ငုင် ံ စစ်အာဏာသ မ်ားမှုတွငလ်ည်ား ရကာ်မတီ 

အရနမဖင်ာ့ ်စစအ်ာဏာရှငမ် ာားအာား က ုယ်စာားမမ ြုသည်ာ့ 

လက်ရှ တရာား၀ငက် ုယ်စာားလယှ်မ ာားမှ တငသ်ွငာ်းရသာ 

က ုယ် စာားမ ြုမှုက သုာ လက်ခံခ ာ့သည်။34  

၂၀၀၉ ခုနစှ ် ဇွနလ်တွင ် မဖစ်ရ ေါ် ခ ာ့ရသာ ဟွနဒ်ရူြ်စ ်

န ငုင် ံ စစ်အာဏာသ မာ်းမှုက  ု တုန် ာ့မ နရ်ာတွငလ်ည်ား 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံမှ စစ် 

အာဏာသ မ်ားမှုက  ု မ ငာ်း နစ်ာွ ရှု ံ ွဲ့ခ သည်ာ့ဆံု်းပြတ်ချက် 

တရြ် ချမှတ်ခ ာ့ပြီ်း “န ငုင်မံ ာား အရနမဖင်ာ့ 

အရမခခံဥ ရဒအရ ရရွားရကာက်တင ်

ရမမ ာက် ာားရသာ သမမတမအှြ အမခာား မည်သူက ုမ ှ

အသ အမတှ်မမ ြုရန ် ခ ုငမ်ာရငှ််းလငာ်းစာွ 

နတာင််းဆ ုနသကာင််း (ဆံု်းပြတ်ခ ာ့သည်)။”35 ရကာ်မတီ 

အရနမဖင်ာ့ စစ်အာဏာရှငမ် ာားဖက်မ ှ

တငသ်ွငာ်းလာသည်ထက ်

ြ  ွဲ့စည််းြုံအနပခခံဥြနေနငှ်ာ့အညီပြစ်နသာ  အစ ာုးရမ ှ

တငသ်ွငာ်းလာသည်ာ့ က ယု်စာားမ ြုမှု ရလ ာက ်

 ာားခ က်က သုာ လက်ခရံန ် ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်

ခ မှတ်လ ုက်သည်ာ့ ဆံုားမဖတခ် က်သည် ဤညီလာခ ံ

ဆံုားမဖတခ် က၏် လမ််းည နခ်ျက် ြါဝငန်နသည်က  ု

သသံယမဖစ်ဖွယရ်ာ မရှ  ါ။36 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတွင ် ကရမ္ာ 

ဒယီာားန ငုင်အံာား ၁၉၇၉ မှ ၁၉၉၁ ခုနစှက်ာလမ ာားတ င ်

က ုယ်စာားမ ြုခ ာ့သည်ာ့ ခမာနအီစ ု်းရ၏ ဥြမာက  ု

ရုတ်တရက် ကကညာ့လ် ုက် ါက ယခုအရမခအရနနငှ်ာ့ 

လ ုက်နလျာညီနထ ရှ သည်ဟ ု  ငမ်ှတန် ငုရ်သာ်လည်ား 

  အုရမခအရနမှာ စစ်ရအားကာလနငှ်ာ့ အထ်ူးသပြင်ာ့  

 

ဆက်စြ်နြါက်ြ ာ်းလာနသာ    ီန ငုင်ရံရား၏ 

အပခအနန၊ အစ ာုးရ အရမ ာငာ်းအလ မ ာားတငွ ်

ြါဝငန်နနသာ န ငုင်ပံခာ်းအငအ်ာ်းတခုပြစ်သည်ာ့ 

ဗီယက်နမ်န ငုင်၏ံ အခနာ်းကဏ္ဍနငှာ့ ် တည်ရှ မှု 

တ ု ာ့နသကာင်ာ့သာပြစ်နသကာင််း အလာ်းတ ူ

သတ မ ြုမ ရမည်။ 37 

ပဖစန် ိုငန်ပခ (ခ) စစ်အစ ို်းရမှ တငသ်ငွ််းလောနသော က ိုယ ်

စော်းပပျုမှု နလ ောက ်ော်းချကမ်ျော်းက ို လကခ်ံပခင််း။ 

မဖစ်န ငုရ်မခရှ ရသာ ရနာက်အရမခအရန တစ်ရ ်မှာ စစ် 

အစ ုားရမှ တငသ်ငွာ်းလာရသာ က ုယ်စာားမ ြုမှု ရလ ာက် 

 ာားခ ကမ် ာားက  ု ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွ 

လာခံမ ှ သရဘာတူ လက်ခလံ ုက်မခငာ်း မဖစ်သည်။ ကု 

လသမဂ္ဂ အရ ရွ  ွ ညီလာခံအရနမဖင်ာ့   သု ု ာ့သ 

ရဘာတူ လက်ခံရနမ်ှာ အရည်အချင််း 

စီစစ်အသ အမှတ်မ ြုမခငာ်းဆ ုငရ်ာ ရကာ်မတီ၏ 

ရ ာက်ခံခ က်နငှ်ာ့ ကုလသမဂ္ဂအနထ နထ ညီလာခံမှ 

၎င််းနထာက်ခံချက်အာ်း လက်ခံအတည်ပြြုမှုတစရ်ြ် 

လ ုအ ်သည်။ ယခု မဖစ် ွာားရနရသာ 

အရမခအရနမ ာားနငှာ့ ်  တသ်က်၍ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ 

တစံုတရာ ပြင််းထနန်သာ ဆံု်းပြတ်ချက်က ု 

အမခာားန ငုင်မံ ာားမ ှ လက်တနလာတ င ်

က ယ်က ယ်မ န် ာ့မ န် ာ့ ရ ာက်ခံထာ်းမှုမျာ်း 

ရှ ရနကကသည်ာ့ အနပခအနနတ င ် ဤအရမခအရနသည် 

ရ ေါ်ရ ါက ်လာန ငုစ်ရာ အလ နန်ည််းြါ်းြါသည်။ 38 

စစ်အစ ု်းရသည် ေမီ ုကနရစီ နည််းလမ််းအရ နရ ်း 

နကာက်တငန်ပမ ာက်ပခင််းခံထာ်းရနသာ အစ ်ုးရအာ်း 

အသကမ််းြက်သည်ာ့ နည််းလမ််းမျာ်းပြင်ာ့ ြယ်ရှာ်းရန ်

ကက ြု်းြမ််းခ ာ့ပြီ်း၊ စစ်အာဏာ သ မ််းမှုသည်လည််း မ 

နအာငပ်မငသ်ည်ာ့ အတ က် ယခုက ာ့သ ု ာ့ အသ အမှတ် 

ပြြုမှုအာ်း အပြ ြုငန်လ ာက်ထာ်းလာပခင််းအနြေါ် ကမ္ာာ့  
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ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံအနနပြင်ာ့ 

အလျငအ်ပမန ် လက်ခံန ငုရ်နမ်ှာ  အစဥအ်လာ 

အနပခခံမရှ ဘ  ပြစ်နနြါလ မ်ာ့မည်။  

ပဖစ်န ိုငန်ပခ (ဂ္) ဆံို်းပဖတခ်ျကအ်ော်း န  ွဲ့ဆ ိုင််းပခင၊် 

လကရှ်  က ိုယစ်ော်းလယှမ်ျော်းက ို ဆကလ်က် ော်းရှ ပခင််း 

တတ ယအရနမဖင်ာ့ မဖစ်န ငုသ်ည်မှာ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံတွင ်  ါ၀ငန် ငုရ်နအ်တွက် လက်ရှ  

ရှ ရနပ ီားရသာ က ုယ်စာားလယှ်မ ာားက ုသာ ဆက်လက် 

အသ အမတှ်ပြြု ာားပ ီား ဆံာုးမဖတ်ခ က် အသစ်ခ မှတ ်

ရန ်အခ  နရ်ရ ွဲ့ဆ ုငာ်းမခငာ်း မဖစ ်ါသည်။  

အလာားတမူဖစ်ရ ်တစ်ခုမှာ ၁၉၉၇ ခုနစှ်တွင ်

အရည်အချင််းစစီစ ် အသ အမတှ်မ ြုမှုဆ ုငရ်ာ 

ရကာ်မတီမှ တငသ်ွငာ်းသည်ာ့ “ အာဖဂ္နန်စစတနန် ငုင်၏ံ 

က ုယ်စာားမ ြုမှုက စစနငှ်ာ့  တသ်က်၍ ဆံုားမဖတ်ခ က်က  ု

ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းပ ီား  ကမ္ာာ့ကုလ သမဂ္ဂတွင ် လက်ရှ တာ၀န ်

 မ်ားရဆာငရ်နရသာ က ုယ်စာားလှယ်မ ာားက သုာ 

ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတွင ်

ဆက်လက်တာ န ်မ်ား ရဆာငရ်စသင်ာ့သည်” ဆ ုသည်ာ့ 

အသကံပြြုခ က်က  ု ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံမှ လက်ခံခ ာ့သည်ာ့ 

အစဥ်အလာတခုပြစသ်ည်။39 တာလီဘန ်

မ ာားအရနမဖင်ာ့ ၁၉၉၆ ခုနစှ်တွင ် အာဖဂ္နန်စစတန ်

န ငုင်ကံ ု အကကမာ်းဖက် တ ုက်ခ ုက်သ မ်ား  ကု်ခ ာ့ပ ီားနနာက် 

၎ငာ်းတ ု ာ့၏ ရခါငာ်းရဆာငမ် ာားနငှ်ာ့ ပမ ြုွဲ့နတာ်မ ှ

နမာင််းထတ်ုခံခ ာ့ရနသာ န ငုင်ရံတာ်အစ ်ုးရ၏သမမတမှ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတွင ် အသ အမှတ်မ ြုရန ် ၁၉၉၇ 

ခုနစှ်တွင ် က ုယ်စာ်းပြြုလ ာမျာ်း အပြ ြုငအ်ဆ ုင ်

ရတာငာ်းဆ ုခ ာ့မခငာ်းရကကာင်ာ့ မဖစသ်ည်။40  

 

 

  အုရမခအရနမ  ြုားတွင ်ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ  ွ

ညီလာခံအရနမဖင်ာ့ န ငုင်ရံတာ် အနဆာက်အအံုမ ာားက  ု

အကကမာ်းဖက်သ မာ်း  ုက်ပ ီား လူ ာ့အခွင်ာ့အရရားက  ု

တစ ုက်မတ်မတ် ဆ ု်းရ ာ်းစ ာ ခ  ြုားရဖာက်သကူ  ု

အသ အမှတ်ပြြုရန ် ပငင််းဆနခ် ာ့ပခင််းပြစ်သည်။ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံအရနမဖင်ာ့ ဤသ ု ာ့ 

ဆံုားမဖတရ်န ် အသကပံြြုခ က်က ု ၂၀၀၁ ခုနစှ ်

တာလီဘနမ် ာားအာား ပြြုတ်ချ ြယ်ရှာ်းန ငုသ်ည်ာ့ 

ကာလမ ာားအထ  နစ်ှတ ုငာ်းလက်ခံခ ာ့သည်။ အာဖဂ္န ်

နစစတနန် ငုင်၏ံ က ုယ်စာားလှယ် မ ာားအာား ယာယ ီ

က ုယ်စာားလှယ် အရနမဖင်ာ့ ဆက်လက် 

က ုယ်စာားမ ြုရစခ ာ့သည်။41  

ပဖစန် ိုငန်ပခ (ဃ) မည်သ ာ့က ိုမ  က ိုယစ်ော်းပပျုခွင်ာ့မနပ်းပ  

ဆံို်း ပဖတခ်ျကအ်ော်း န  ွဲ့ဆ ိုင််းပခင််း 

စတုတထ  မဖစ်န ငုရ်မခမှာ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ  ွ

ရ ညီွလာခံတွင ် မမနမ်ာန ငုင်မံှ က ုယ်စာားလှယ်ရနရာ 

က  ု မည်သူမှ မတက်ရရာကရ်စ   အလွတ် ာားသည်ာ့ 

ရလေက် ု ပြစ်နြေါ်နစမည်ာ့ နြေါ် ပြချက်ရှ သည်ာ့ 

နာ်းလည်မှုက  ု အသ အမှတ်ပြြုသည်ာ့ 

ကုလသမဂ္ဂအနထ နထ ညီလာခံ၏ သနဘာထာ်းပြင်ာ့ 

ဆံု်းပြတ်ချက်က ု န  ွဲ့ဆ ငု််းပခင််းပြစ်သည်။  

“Empty seat”   ငုခ်ံုရနရာ အလွတ် ာားမခငာ်း ဆ  ု

သည်မှာ   နု ငုင်ကံ ု ကုလသမဂ္ဂအတ င််း ြါဝငမ်ှုမ ှ

သက်နရာက်မှုရှ စ ာ ထတု်ြယ်ပခင််းပြစ်ပြီ်း  ကုလသမဂ္ဂ 

 ဋ ညာဥ် စာတမ်ားအာ်း ခ  ြုားရဖာက်ရာ နရာက်န ငုသ်ည် 

။42  

မဖစ်န ငုရ်ခ အမ ာားဆံုား တခုတည််းနသာ 

နရှ်းအစဥ်အလာက စစမှာ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခ ံအရနမဖင်ာ့ ၁၉၉၇ ခုနစှတ်ွင ် 
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“မည်သူက ုမှ အသ  အမှတ်မမ ြု     ငုခ်ံုရနရာ 

အလွတ် ာားရနဟူ်သည်ာ့ နာ်းလည်ချက်ပြင်ာ့ 

ကရမ္ာဒာီးယာားန ငုင်အံာား က ုယ်စာားမ ြုရရား 

အချက်အလက်မျာ်းအနြေါ် ဆံု်းပြတ်နရ်းက  ု

န  ွဲ့ဆ ုင််းရန”် ဟူသည်ာ့ နကာမ်တီ၏ အသကပံြြုချက်က  ု

လက်ခံဆံု်းပြတ်ခ ာ့ပခင််းပြစ်သည်။43 က ုယ်စာားမ ြုမှုအာား 

အပ  ြုငရ်လ ာက် ာားသည်ာ့ ထ အူရရားက စစသည် 

 ါတီနစှ်ခုစလံုားမ ှ အစ ုားရတစ်ရ ်အရနမဖင်ာ့ 

၎င််းတ ု ာ့ြာသာ  ူားရ ါငာ်းပ ီားမှသာ ရမ လည်သွာားပ ီား 

ကရမ္ာဒာီးယာားန ငုင်သံည် ၁၉၉၈ ခုနစှ်တွင ်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတွင ် က ုယ်စာား 

မ ြုမှု တစ်ဖနမ် နလ်ည် ရရှ ခ ာ့သည်။  

အ က်ရဖာ်မ  ါ  ာူးမခာားမဖစ်စဥ်မှလွ ၍ 

န ငုင်တံစ်န ငုင်၏ံ က ုယ်စာားမ ြုမှု ဆံုားရှုာံးသွာားန ငုသ်ည်ာ့ 

ဆံုားမဖတ်ခ က်က ု ရနာက်ဆုတ်ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းမခငာ်း 

အနပခအနန အနသကာင််းတရာ်းမျာ်း ရှ ြုံမရြါ။   

ပ  ြုငဖ်က် ါတီနစှ်ခု အရန မဖင်ာ့ ၁၉၉၈ ခုနစှ်တငွ ်

က ငာ်း မည်ာ့ အရ ရွ ရွရွား ရကာက် ွ မတ ငုခ်င ်

၁၉၉၇ ခုနစှ်တငွ ် ဤမ ဿနာက  ု

ကက ြုတငည်  နှု ငာ်းရဆွားရနာွး ရမဖရှငာ်းခ ာ့ကကသည်။ ကရမ္ာဒာီး 

ယာားန ငုင်၏ံ ပြစ်လာရမည်ပြစ်နသာ 

န ငုင်နံရ်းအနပြရှာမှုတရြ်၏ နကာင််းမ နသ်ည်ာ့ 

အလာ်းအလာသည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတွင ် ကရမ္ာဒာီး 

ယာားန ငုင်၏ံ က ုယ်စာားမ ြုမှုနငှ်ာ့  တ်သက်၍  ာူးမခာား 

သည်ာ့ ဆံုားမဖတ်ခ က်က  ု ရ ေါ်ရ ါက်ရစခ ာ့မခငာ်း မဖစ ်

သည်။44  

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတွင ်ရတာငအ်ာဖရ က န ငုင်အံရနမဖင်ာ့ 

ဆယ်စုနစှ်နစှ်ခုစာ က ယ်ုစာားမ ြုမှုမရရှ ခ ာ့မခငာ်းသည် 

လည်ား ဆံုားမဖတ်ခ က်က ု ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းမခငာ်း၏ ရလဒမ် 

ဟုတ်ရကကာငာ်း သတ မူမ ရန ်လ ုအ ် ါသည်။ လူမ  ြုားရရား  

 

ခွ မခာားအု ်ခ ြု ်သည်ာ့ ရတာငအ်ာဖရ က အစ ာုးရအာား 

အသ အမတှ ် မမ ြုရရားအတကွ် ရကာ်မတီမ ှ ကမ္ာာ့ကု 

လသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံအာား ရ ာက်ခံ၊အ 

ကကံရ ားခ ာ့ပ ီား ၎ငာ်းအကကံရ ားမှုသည် ရတာငအ်ာဖရ  

ကအစ ုားရ အရနမဖင်ာ့ ကမ္ာကုလသမဂ္ဂ 

အရ ရွ ညီွလာခံတွင ် ဆက်လက် ါ ၀ငခွ်င်ာ့ရရန ်

အတွက ် အဖွ ွဲ့၀ငန် ငုင် ံ အမ ာားစု မံှ မ ဆနဒက ုလည်ား 

မရရှ ခ ာ့ရသာရကကာင်ာ့ မဖစ် ါသည်။45  

  ဂံ္ို်းချျုပ် 

အဆ ုြါ ရလေမ်ျာ်းအတ က် အနထ နထ နသာ 

လမ််းနသကာင််းမျာ်းရှ ပြီ်း ၎င််းတ ု ာ့အာ်းလုံ်းသည် 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားအရ ေါ် 

မူတည် ါသည်။ အ က်ရဖာ်မ  ါ 

က စစရ ်တစ်ခုစီတ ုငာ်း၏ အရမခအရနသည် ကွာမခာား 

မှုရှ ပ ီား  အတ တ ် တွင ် ခ မှတ်ခ ာ့သညာ့ ်

ဆံုားမဖတ်ခ က်မ ာားသည် မမနမ်ာန ငုင်၏ံ 

က ုယ်စာားမ ြုမှုအရ ေါ် ခ မတှ်မည်ာ့ ဆံုားမဖတ်ခ က်က  ု

အရည်အချင််းစစီစအ်သ အမတှ်မ ြုမှုဆ ုငရ်ာ ရကာ်မတ ီ

သ ု ာ့မဟုတ် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံတ ု ာ့မ ှ

မည်သ ု ာ့မည်ြုံ ဆံ်ုးပြတ်မည်ဆ ုသည်ာ့အနြေါ် 

လံုနလာက်စ ာ ည နပ်ြန ငုစ် မ််းလည််း မရှ ြါနချ။  

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အရ ရွ ညီွလာခံ အရနမဖင်ာ့ 

စစ်အု ်စုမှ တငသ်ငွာ်းလာမည်ာ့ က ုယ်စာားမ ြုမှုအတွက ်

ရလ ာက် ာားမခငာ်းက ု လက်ခံန ငုလ် မ်ာ့မည်ဟု ယဆူ 

န ငုသ်ည်ာ့ အရကကာငာ်းတစံုတရာလည်ား မရှ  ါ။   ု ာ့အမ င ်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၌ န ငုင်တံစ်န ငုင်အံာား က ယု်စာား 

မ ြုမှုရ ားရန ် မငငာ်းဆနမ်ခငာ်းသည်လည်ား ကမ္ာာ့ကုလ 

သမဂ္ဂ  ဋ ညာဥ်စာတမာ်းက  ု ဆန် ာ့က ငရ်ဖာက်ဖ က်ရာ 

ရရာက်ရန ါသည်။   ု ာ့ရကကာင်ာ့ မဖစ်န ငုရ်ခ  အမ ာားဆံာုး  
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ရသာ အလာားအလာမ ာားမှာ မမနမ်ာန ငုင် ံ အမ  ြုားသာား 

ညီညွတ်ရရား အစ ုားရမှ တငသ်ွငာ်းလာရသာ က ုယ်စာား 

မ ြုမှု ရလ ာက် ာားခ က်က ု လက်ခံမခငာ်း (သ ု ာ့မဟုတ်) 

ဆံုားမဖတ်ခ က်က ု ရနာက်သ ု ာ့ ရရ ွဲ့ဆ ုငာ်းမခငာ်းအာားမဖင်ာ့ 

မမနမ်ာန ငုင် ံ အမ  ြုားသာားညီညွတ်ရရားအစ ုားရ၏ 

လက်ရှ က ုယ်စာ်းပြြုမှုအာား ဆက်လက် 

တာ၀န ်မ်ားရဆာငရ်စမခငာ်းတ ု ာ့မဖစ် ါသည်။  

*** 

ပမနမ်ာန ငုင်ဆံ ငုရ်ာ အထ်ူးအသကံနြ်းနကာငစ်ီက  ု ၂၀၂၁ 

ခုနစှ် နြနြာ်ဝါရီလတ င ် စတငြ်  ွဲ့စည််းခ ာ့သည်။ 

သ်ီးပခာ်းလ တ်လြ်သည်ာ့ န ငုင်တံကာ ြညာရငှမ်ျာ်းနငှ်ာ့ 

ြ  ွဲ့စည််းထာ်းသည်ာ့ အြ  ွဲ့အစည််းပြစ်ပြီ်း 

ပမနမ်ာန ငုင်သံာ်းမျာ်း၏ လူ ာ့အခ င်ာ့အနရ်း၊ ပင မ််းချမ််းနရ်း၊ 

ေမီ ုကနရစီနရ်း၊ တရာ်းမ တမှုရရှ နရ်းနငှာ့ ်

တာ၀နယ်ူတာဝနခ်ံမှုရှ နစနရ်း က စစမျာ်းနငှ်ာ့ 

ြတ်သကသ်ည်ာ့ လှုြ်ရှာ်း ုန််းကနမ်ှုမျာ်းတ င ်

ပမနမ်ာန ငုင်သံူ၊ န ငုင်သံာ်းမျာ်းအာ်း ြံာ့ြ ု်းကူညီရန ်ြ  ွဲ့စည််း 

ထာ်းြါသည်။ ပမနမ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အထ်ူးအသကံ 

နြ်းနကာငစ်၏ီ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းနငှ်ာ့ 

လုြ်ငန််းရြ်မျာ်းက ု အနသ်းစ တ် ထြ် မံသ ရှ လ ြုါက  

https://specialadvisorycouncil.org/ စာမျက်နာှတ င ်

သ ာ်းနရာက်နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။  

  

https://specialadvisorycouncil.org/
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1 ဦ်းနကျာ်မ ု်းထ န််းသည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂသ ု ာ့ နစလ တ် 

ပခင််းခံရနသာ ပမနမ်ာန ငုင်ကံ ုယ်စာ်းပြြု အပမ တမ််းက ုယ်စာ်း 

လှယ်ပြစ်ြါသည်။ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံမှ 

နြနြာ်၀ါရီ ၂၆ ရက်နန ာ့တ င ်ကျင််းြနသာ  အလ တ်သနဘာ 

နဆ ်းနန ်းမှုတ င ် သူ ာ့အနနပြင်ာ့ ပြည်နထာငစု်လ တ်နတာ် 

က ုယ်စာ်းပြြု နကာ်မတီ (CRPH) က ု က ုယ်စာ်းပြြု နပြာ 

သကာ်းခ ာ့ြါသည်။ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၁ တ င ် ပမနမ်ာန ငုင်အံမျ ြု်းသာ်း 

ညီည တ်နရ်းအစ ု်းရက ု ြ  ွဲ့စည််းပြီ်းနသာအခါတ င ် ဦ်းနကျာ် 

မ ု်းထ န််းအနနပြင်ာ့ အမျ ြု်းသာ်းညီည တ်နရ်း အစ ု်းရနငှာ့ ် ြူ်း 

နြါင််းခ ာ့ြါသည်။ အမျ ြု်းသာ်းညီည တ်နရ်း အစ ု်းရသည် ၂၀၂၀ 

န ဝုငဘ်ာလတ င ်အန ငုရ်ရှ ခ ာ့သည်ာ့ ပြည်သူ ာ့လ တ်နတာ် က ုယ် 

စာ်းလှယ်မျာ်းနငှ်ာ့ ြ  ွဲ့စည််းထာ်းသည်ာ့ အြ  ွဲ့အစည််းပြစ်ပြီ်း ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ နြနြာ်ဝါရီလ ၁ ရက်နန ာ့ စစ်အာဏာသ မ််းမှုနသကာင်ာ့ 

လ တ်နတာ်အသစ် နခေါ်ယူန ငုပ်ခင််းမရှ ခ ာ့ြါ။ CRPH ၏ ြဏာမ 

ရည်ရ ယ်ချက်မှာ ပမနမ်ာန ငုင် ံ အမျ ြု်းသာ်းညီည တ်နရ်း 

အစ ု်းရက ု ြ  ွဲ့စည််းပြီ်း NUG သည် လက်ရှ အစ ု်းရ၏ အဓ က 

အနရ်းအကကီ်းဆံု်း အနနအထာ်းတ င ်ြါရှ ြါသည်။ CRPH ၏ 

ဆက်လက်လုြ်နဆာငသ် ာ်းမည်ာ့ လုြ်ငန််းမှာ နရ ်းနကာက်ခံ 

က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းက ု က ုယ်စာ်းပြြုရန ်ပြစ်ြါသည်။ 

2 Michelle Nicholas နရ်းသာ်းနသာ  “Myanmar's U.N. 

envoy makes emotional appeal for action to stop coup,” 

Reuters, 26 February 2021 နဆာင််းြါ်းအာ်း 

က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်၊ ၄င််းနဆာင််းြါ်းအာ်း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ် 

တ ငြ်တ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-
un/myanmars-u-n-envoy-makes-emotional-appeal-for-
action-to-stop-coup-idUSKBN2AQ2FX  
3 Edith M. Lederer နရ်းသာ်းနသာ , “Myanmar’s military 

again seeks to replace its UN ambassador,” Associated 

Press, 21 July 2021 နဆာင််းြါ်းအာ်း က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်၊  

၄င််းနဆာင််းြါ်းအာ်း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ်ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://apnews.com/article/europe-myanmar-united-
nations-united-nations-general-assembly-
3a463feb101e1fb975888349483e91bc  
4 ဦ်းနကျာ်မ ု်းထ န််းသည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတ င ် စီနယီာအ 

ကျဆံု်း က ုယစ်ာ်းလှယ်ပြစ်ပြီ်း ဂ္ျီနဗီာပမ ြုွဲ့သ ု ာ့ နစလ တ်၍ 

တာ၀နန်ြ်းခံရနသာ ပမနမ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အပမ တမ််းက ု 

ယ်စာ်းလှယ်နငှ်ာ့ အပခာ်း ၀နထ်မ််းမျာ်းထက်လည််း ြ ု၍ စီနယီာ 

ကျြါသည်။ ဦ်းနကျာ်မ ု်းထ န််းအာ်း အသ အမှတ်ပြြုရနမှ်ာ 

အသ အမှတ်ပြြုမှုဆ ုငရ်ာ နကာ်မတီမှ စက်တငဘ်ာလတ င ်

ပြနလ်ည်သံု်းသြ်ပြီ်း ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီ 

လာခံသ ု ာ့ တငသ် င််းရမည်ာ့ ကာလမှသာ အသ အမှတ်ပြြု၊ မပြြု 

ဆံု်းပြတ်ချက် ထ က်နြေါ် န ငုြ်ါမည်။ ၄င််းလုြ်ငန််းစဥ်ပြင် 

ြတ င ်ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂမှ အသ အမှတ်ပြြုထာ်းနသာ အသ  

အမှတ်ပြြုမှုအာ်း ြယ်ြျက်ရနအ်တ က် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အနထ နထ ညီလာခံတ င ်မ ခ  ဆံု်းပြတ်မှသာ ပြစ်န ငုပ်ြီ်း လက် 

ရှ အနနအထာ်းတ င ် အြ  ွဲ့၀ငန် ငုင် ံ သံု်းြုံနစ်ှြုံမှ လက်ခံသ 

နဘာတူထာ်းြါသည်။ 

5 နြနြာ်၀ါရီ ၂၁ ရက်နန ာ့တ င ် ဂ္ျီနဗီာပမ ြုွဲ့ ရှ  လူ ာ့အခ င်ာ့ 

အနရ်းနကာငစီ်တ င ် “ပမနမ်ာန ငုင်၏ံ အကျြ်အတည််းနငှ်ာ့ 

လူ ာ့အခ င်ာ့အနရ်းဆ ုငရ်ာ သက်နရာက်န ငုမ်ှုမျာ်း” ဆ ုသည်ာ့ 

အထ်ူးအစည််းအနဝ်း ကျင််းြခ ာ့ရာတ င ် ထ ုအစည််းအနဝ်း၌ 

ဦ်းပမင်ာ့သူမှ စစ်အာဏာသ မ််းမှုက ု အနသကာင််း ပြချက် နြ်း 

နသာ မှတ်ချက်မျာ်းပြြုလုြ် နထာက်ခံခ ာ့ြါသည်။ ထ ု ာ့နနာက် 

မတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှတ င ် ပြြုလုြ်သည်ာ့ ြုံမှနအ် 

စည််းအနဝ်းတ င ် ပမနမ်ာန ငုင်အံနရ်းနဆ ်းနန ်းရာတ င ် စစ် 

အစ ု်းရ က ုယ်စာ်းပြြု န ငုင်ပံခာ်းနရ်း ၀နက်ကီ်းဌာနမှ ၀နထ်မ််း 

တစ်ဦ်းမှ နနပြည်နတာ်မှ ဗီေယီ ုနြ်းြ ု ာ့ နဆ ်းနန ်းခ ာ့သည်။ ဦ်း 

နကျာ်မ ု်းထ န််းအာ်း ဂ္ျီနဗီာပမ ြုွဲ့ မှ နယူ်းနယာက်ပမ ြုွဲ့သ ု ာ့ နပြာင််း 

န  ွဲ့တာ၀နထ်မ််းနဆာငန်စပြီ်းနနာက် ၄င််းလစ်လြ်နနရတ င ်

ဦ်းပမင်ာ့သူအာ်း နအာက်တ ုဘာ၊ ၂၀၂၀ မှ စတင ် တာ 

၀နထ်မ််းနဆာငန်စခ ာ့ပခင််းပြစ်သည်၊ ဦ်းပမင်ာ့သူ၏ ရာထ်ူးဌာ 

နနတရ မည်သ ု ာ့မည်ြုံပြစ်သ ာ်းသည်က ု ရှင််းရှင််းလင််းလင််း 

မသ ရြါ။ ပမနမ်ာသတင််းနထာက်တစ်ဦ်း Twitter နြေါ်တ င ်

တငထ်ာ်းသည်ာ့ န ငုင်ပံခာ်းနရ်း ၀နက်ကီ်းဌာနမှ ထတု်ပြနန်သာ 

နြနြာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နန ာ့ ရက်စ  ြါစာအရ ဦ်းပမင်ာ့သူ 

အနနပြင်ာ့ နြနြာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နန ာ့တ င ် လူ ာ့အခ င်ာ့အ 

နရ်းနကာငစီ်တ င ် တက်နရာက်နဆ ်းနန ်းပြီ်းသည်နငှ်ာ့ ရာထ်ူး 

အန  ွဲ့အနပြာင််းပြြုလုြ်ရန ် အမ န် ာ့စာထ က်နသကာင််း သ ရှ ရ 

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-un/myanmars-u-n-envoy-makes-emotional-appeal-for-action-to-stop-coup-idUSKBN2AQ2FX
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-un/myanmars-u-n-envoy-makes-emotional-appeal-for-action-to-stop-coup-idUSKBN2AQ2FX
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-un/myanmars-u-n-envoy-makes-emotional-appeal-for-action-to-stop-coup-idUSKBN2AQ2FX
https://apnews.com/article/europe-myanmar-united-nations-united-nations-general-assembly-3a463feb101e1fb975888349483e91bc
https://apnews.com/article/europe-myanmar-united-nations-united-nations-general-assembly-3a463feb101e1fb975888349483e91bc
https://apnews.com/article/europe-myanmar-united-nations-united-nations-general-assembly-3a463feb101e1fb975888349483e91bc
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ြါသည်။  နအာက်ြါလင်ာ့ခ်တ င ် ဝငန်ရာက် သကည်ာ့ ှုန ငုြ်ါ 

သည်။ Larry D. Johnson မှ ၃၁၊ မတ်လ ၂၀၂၁ တ င ်

နရ်းသာ်းနဆ ်းနန ်းထာ်းနသာ “What’s wrong with this 

picture? The UN Human Rights Council hears the 
military Junta as the legitimate government of 

Myanmar,”တ ငလ်ည််း အနသ်းစ တ် ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ EJIL 

Talk: Blog of the European Journal of International Law, 

စာနစာငအ်ာ်းလည််း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ်ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://www.ejiltalk.org/whats-wrong-with-this-
picture-the-un-human-rights-council-hears-the-
military-junta-as-the-legitimate-government-of-

myanmar/; ထ ု ာ့အပြင ်Rebecca Barber မှ ၇၊ ဇ နလ် ၂၀၂၁ 

တ ငန်ရ်းသာ်းခ ာ့နသာ “The General Assembly should 

provide guidance to the UN system on the question of 
who gets to represent Myanmar,” 7 June 2021, EJIL Talk: 
Blog of the European Journal of International Law 

စာတမ််းအာ်းလည််း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ြတ် ှုနလာ့လာ 

န ငုြ်ါသည်။ https://www.ejiltalk.org/the-general-

assembly-should-provide-guidance-to-the-un-system-
on-the-question-of-who-gets-to-represent-myanmar/  
6 ဇူလ ုင ် ၂၀၂၁ တ င ်UPR အစည််းအနဝ်းအာ်း စက်တငဘ်ာ 

၂၀၂၁ လူ ာ့အခ င်ာ့အနရ်း နကာငစီ်သ ု ာ့ အချ နန်  ွဲ့ဆ ုင််းရန ် ဆံု်း 

ပြတ်ခ ာ့သည်။ ၄င််းကာလနရာက်သည်အထ  အသ အမှတ် 

ပြြုမှုဆ ုငရ်ာ အနရ်းက စစမျာ်းအာ်း မနပြရှင််းန ငုြ်ါက UPR 

အာ်း ထြ်မံနနာက်ဆုတ်ရန ်အလာ်းအလာရှ ြါသည်။ နနာက် 

တစ်ြန ် နကာငစီ် အစည််းအန၀်းကျင််းြရမည်ာ့ အချ နမ်ျာ 

မတ်လ ၂၀၂၂ ပြစ်ြါသည်။  

7 AFP မှ နရ်းသာ်းနသာ "WHO Excludes Myanmar from 

World Health Assembly, Cites Pending Guidance from 

UN," 26 May 2021, News18, အာ်း က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်။ 

၄င််းသတင််းအာ်း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://www.news18.com/news/world/who-excludes-
myanmar-from-world-health-assembly-cites-pending-
guidance-from-un-3778871.html  
8 ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အလုြ်သမာ်းမျာ်း အြ  ွဲ့အစည််း၏ 

အသ အမှတ်ပြြုမှုဆ ုငရ်ာ နကာ်မတီ (ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အ 

နထ နထ ညီလာခံရှ  အသ အမှတ်ပြြုမှုဆ ုငရ်ာ နကာ်မတီနငှ်ာ့ 

မတူြါ) မှ နရ်းသာ်းထာ်းနသာ အစီရငခ်ံစာပြစ်သည်ာ့ 

“Reports on credentials: second report of the 
Credentials Committee,” 7 June 2021, International 

Labour Conference – 109th Session of 2021 အာ်း  

 

နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ြတ် ှုန ငုြ်ါသည် 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_799699.
pdf. 
9 ICJ မှ စ  ဆ ုထာ်းသည်ာ့ လူမျ ြု်းတုန််းသတ်ပြတ်မှုဆ ုငရ်ာ 

ဂ္ျီနဗီာ ဘနဘာတူညီချက်အရ နတာင််းခံထာ်းသည်ာ့ 

“သကာ်းပြတ်အစီအမံ”မျာ်းနငှ်ာ့ ြက်သတ်သည်ာ့ တ ု်းတက်မှု 

အစီရငခ်ံက ု နမလ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှတ င ် စစ်အစ ု်းရမှနသာ် 

လည််းနကာင််း၊ ပမနမ်ာန ငုင် ံ အမျ ြု်းသာ်း ညီည တ်နရ်းအ 

စ ု်းရမှနသာ်လည််းနကာင််း တငသ် င််းခ ာ့သက သည်။ အပခာ်းဥြ 

မာတစ်ခုမှာမူ က ုဗစ်-၁၉ ကြ်နရာဂ္ါ နဘ်းနသကာင်ာ့ တယ်လီ 

က န််းြရင်ာ့မျာ်းပြင်ာ့ ကျင််းြရနသာ အခမ််းအနာ်းမျာ်းပြစ် 

သည် ၇၇ကက မ်နပမာက် အာရှနငှ်ာ့ ြစ ြ တ်ဆ ုငရ်ာ UN 

Economic and Social Commission (ESOC) တ ငလ်ည််း 

စစ်အစ ု်းရြက်မှ က ုယ်စာ်းပြြု တက်နရာက်ခ ာ့သကသည်။ UN 

ESOC အနနပြင်ာ့လည််း ၄င််းတ ု ာ့နငှ်ာ့ သက်ဆ ုငသ်ည်ာ့ 

အသ အမှတ်ပြြုမှု လုြ်ငန််းစဥ် သ်ီးသန် ာ့ရှ ြါသည်။ Global 

New Light of Myanmar, “Myanmar delegation 
participates in 77th session of UNESCAP”, 28 April 2021 

ဆ ုသည်ာ့ သတင််းစာအာ်း နြာ်ပြြါ လငခ်ာ့်တ င ်

၀ငန်ရာက်နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။ 

https://gnlm.com.mm/myanmar-delegation-
participates-in-77th-session-of-unescap/ See also: 
“Rules of Procedure of the Economic and Social 
Council,” UN Doc. E/5715/Rev.2, rules 16 and 17 

ဆ ုသညာ့်စာတမ််းအာ်းလည််း 

https://undocs.org/en/E/5715/Rev.2  တ င ် ဝငန်ရာက် 

နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။ 

10 ကုလသမဂ္ဂ ြဋ ညာဥ်စာတမ််း အြ ုေ၉်တ င ် “(၁) 

ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံတ င ်  ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ 

အြ  ွဲ့၀ငန် ငုင်မံျာ်းအာ်းလံု်း ြါရှ ရမည်၊ (၂) အြ  ွဲ့ဝငန် ငုင်ံ 

တစ်န ငုင်ခံျင််းစီအနနပြင်ာ့ က ုယ်စာ်းလှယ် ၅ ဦ်းထက်ြ ု၍ 

ကုလသမဂ္ဂအနထ နထ ညီလာခံတ င ် က ုယ်စာ်းပြြုခ င်ာ့မရှ  

ရြါ” ဟု ြါရှ ြါသည်။   “The GA Handbook: a practical 

guide to the United Nations General Assembly,” 2017, 
Permanent Mission of Switzerland to the United 

Nations, p 28 ဆ ုသည်ာ့ စာတမ််းအာ်းလည််း နြာ်ပြြါ 

https://www.ejiltalk.org/whats-wrong-with-this-picture-the-un-human-rights-council-hears-the-military-junta-as-the-legitimate-government-of-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/whats-wrong-with-this-picture-the-un-human-rights-council-hears-the-military-junta-as-the-legitimate-government-of-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/whats-wrong-with-this-picture-the-un-human-rights-council-hears-the-military-junta-as-the-legitimate-government-of-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/whats-wrong-with-this-picture-the-un-human-rights-council-hears-the-military-junta-as-the-legitimate-government-of-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/the-general-assembly-should-provide-guidance-to-the-un-system-on-the-question-of-who-gets-to-represent-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/the-general-assembly-should-provide-guidance-to-the-un-system-on-the-question-of-who-gets-to-represent-myanmar/
https://www.ejiltalk.org/the-general-assembly-should-provide-guidance-to-the-un-system-on-the-question-of-who-gets-to-represent-myanmar/
https://www.news18.com/news/world/who-excludes-myanmar-from-world-health-assembly-cites-pending-guidance-from-un-3778871.html
https://www.news18.com/news/world/who-excludes-myanmar-from-world-health-assembly-cites-pending-guidance-from-un-3778871.html
https://www.news18.com/news/world/who-excludes-myanmar-from-world-health-assembly-cites-pending-guidance-from-un-3778871.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_799699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_799699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_799699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_799699.pdf
https://gnlm.com.mm/myanmar-delegation-participates-in-77th-session-of-unescap/
https://gnlm.com.mm/myanmar-delegation-participates-in-77th-session-of-unescap/
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လင်ာ့ခ်တ ငြ်တ် ှုန ငုြ်ါသည်။  

https://www.unitar.org/sites/default/files/media/publi
cation/doc/un_pga_new_handbook_0.pdf. 
11 အစည််းအန၀်း မစတငမီ် တစ်ြတ်အလ ုတ င ်

က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းအာ်း အသ အမှတ်ပြြုထာ်းမှုနငှ်ာ့ က ုယ် 

စာ်းလှယ်အြ  ွဲ့၏ အမည်စာရင််းမျာ်းအာ်း ကုလသမဂ္ဂသ ု ာ့ 

အနထ နထ အတ င််းနရ်းမ ်းသ ု ာ့ နြ်းြ ု ာ့ အစီရငခ်ံရြါသည်။ 

အသ အမှတ်ပြြုအာ်း တငသ် င််းရာတ င ် န ငုင်တံစ်န ငုင်၊ံ 

အစ ု်းရ၏ အကကီ်းအက ပြစ်သူ (သ ု ာ့မဟုတ်) န ငုင်ပံခာ်းနရ်း 

၀နက်ကီ်းမှ တငသ် င််းရြါသည်။ "Rules of Procedure of the 

General Assembly," United Nations, rule 27 စာတမ််းအာ်း 

နြာ်ပြြါလင်ာ့ခ်တ ငြ်တ် ှုန ငုြ်ါသည်။  

https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=3
3  “Credentials of representatives to the 25th session of 
the General Assembly : scope of "credentials" in rule 27 
of the rules of procedure of the General Assembly: 
statement by the Legal Counsel submitted to the 
President of the General Assembly at his request,” 11 

November 1970, UN doc no. A/8160, ဆ ုသည်ာ့ 

စာတမ််းအာ်းလည််း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။  

https://digitallibrary.un.org/record/820021?ln=en  
12 စာပြင်ာ့နသာ်လည််းနကာင််း၊

နှုတ်အာ်းပြင်ာ့နသာ်လည််းနကင််း နဆ ်းနန ်းန ငုသ်ည်၊ သ ု ာ့နသာ် 

သကာ်းပြတ် အစီအမံအနနပြင်ာ့သာ စဥ််းစာ်းမည်ပြစ်ပြီ်း 

ထ နုဆ ်းနန ်းချက်အာ်း ေဇီငဘ်ာ မကုနခ်ငတ် င ် တရာ်းဝင ်

အစီရငခ်ံစာ တငသ် င််းရမည်ပြစ်သည်။ ဥြမာအနနပြင်ာ့ 

“Report of the Credentials Committee,” 23 November 

2020, paragraphs 6 and 7, ဆ ုသည်ာ့် စာတမ််းအာ်း  

https://digitallibrary.un.org/record/3892577?ln=en 

တ င ် နလာ့လာြတ် ှုန ငုသ်ည်။ သ ု ာ့နသာ်လည််း ကမ္ာာ့ကု 

လသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံ၏ ြထမအြတ်တ င ်point of 

order အာ်း တငပ်ြနဆ ်းနန ်းလာြါက နြာ်ပြြါ အစီရငခ်ံ 

စာက ု ချက်ချင််းြင ် လ ုအြ်လ မာ့်မည်၊ ထ ု ာ့သ ု ာ့ တရာ်း၀င ်

အစီရငခ်ံစာအာ်း တငသ် င််းရန ် ြျက်က က်ြါက အသ အ 

မှတ်ပြြုမှု နကာ်မတီ၏ စဥ််းစာ်းသံု်းသြ်ပခင််းနငှ်ာ့ ဆံု်းပြတ် 

ချက်ချပခင််းတ ု ာ့က ု နနာှင်ာ့နန်ှးနစသည်ာ့ သက်နရာက်မှု ရှ လ မ်ာ့ 

မည်။   

13 အစည််းအန၀်း မစတငမီ် တစ်ြတ်အလ ုတ င ် က ုယ်စာ်း 

လှယ်မျာ်းအာ်း အသ အမှတ်ပြြုထာ်းမှုနငှ်ာ့ က ုယ်စာ်း လှယ်အ  

 

ြ  ွဲ့၏ အမည်စာရင််းမျာ်းအာ်း ကုလသမဂ္ဂသ ု ာ့ အနထ နထ  

အတ င််းနရ်းမ ်းသ ု ာ့ နြ်းြ ု ာ့ အစီရငခ်ံရြါသည်။ အသ အမှတ် 

ပြြုအာ်း တငသ် င််းရာတ င ် န ငုင်တံစ်န ငုင်၊ံ အစ ု်းရ၏ အကကီ်း 

အက ပြစ်သူ (သ ု ာ့မဟုတ်) န ငုင်ပံခာ်းနရ်း ၀နက်ကီ်းမှ 

တငသ် င််းရြါသည်။ "Rules of Procedure of the General 

Assembly," United Nations, rule 27 စာတမ််းအာ်း နြာ်ပြြါ 

လင်ာ့ခ်တ ငြ်တ် ှုန ငုြ်ါသည်။   " 

https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=3
3 (accessed 24 June 2021). 
14 Edith M. Lederer နရ်းသာ်းနသာ "UN rejects request for 

Myanmar junta's seat," 27 September 2008 နန ာ့စ  ြါ  

Associated Press တ င ် ြုံနှ ြ်ထာ်းနသာသတင််းအာ်း နြာ် 

ပြြါလင်ာ့ခ်တ ငြ်တ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/749467; 

ထ ု ာ့အပြင ် "Daily press briefing by the offices of the 

spokesperson for the Secretary-General and the 
spokesperson for the General Assembly President, 26 

September 2008, ဆ ုသည်ာ့ နသကပငာ်ချက်အာ်းလည််း  နြာ် 

ပြြါလင်ာ့ခ််တ ငြ်တ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://www.un.org/press/en/2008/db080926.doc.ht

m နဆ ်းနန ်းချက်မျာ်းက ု ထြ်မံြတ် ှုလ ုြါ Duxbury, A, “The 

challenge of universality – the League of Nations and the 
United Nations,” in The Participation of States in 
International Organisations: The Role of Human Rights 
and Democracy, 2011, Cambridge University Press, 

pages 118-19. ဆ ုသည်ာ့ စာတမ််းအာ်း နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။ 

15 စက်တငဘ်ာ ၂၀၂၁ တ င ် န ငုင်အံသ်ီးသ်ီးမှ နစ်ှစဥ်နရ ်း 

နကာက်မည်ပြစ်ပြီ်း ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံ 

သမမတသည် Maldives န ငုင်၏ံ န ငုင်ပံခာ်းနရ်း၀နက်ကီ်း ပြစ် 

လ မာ့်မည်။  

16 ၂၀၂၀ ခုနစ်ှတ င ် အြ  ွဲ့၀ငန် ငုင်မံျာ်းတ င ် တ ုတ်န ငုင်၊ံ 

 ုရှာ်းန ငုင်နံငှ်ာ့ အနမရ ကနန် ငုင်တံ ု ာ့အပြင ် အပခာ်းန ငုင်မံျာ်း 

ပြစ်နသာ Cameroon, Iceland, Papua New Guinea, 

Trinidad နငှ်ာ့ Tobago, the United Republic of Tanzania 

and Uruguayတ ု ာ့ ြါ၀ငသ်ကပြီ်း ၂၀၁၉ ခုနစ်ှတ င ် Barbados, 

Botswana, Mauritius, Nepal, San Marino နငှ်ာ့ Uruguay 

န ငုင်တံ ု ာ့ ြါ၀ငသ်ကပြီ်း ၂၀၁၈ ခုနစ်ှတ င ်Antigua နငှ်ာ့ Barbuda, 

Chile, Finland, Ghana, Palau နငှ်ာ့ Sierra Leone တ ု ာ့ 

https://www.unitar.org/sites/default/files/media/publication/doc/un_pga_new_handbook_0.pdf
https://www.unitar.org/sites/default/files/media/publication/doc/un_pga_new_handbook_0.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=33
https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=33
https://digitallibrary.un.org/record/820021?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3892577?ln=en%20n
https://digitallibrary.un.org/record/3892577?ln=en%20n
https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=33
https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=33
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ြါ၀ငခ် ာ့ပြီ်း 2017 ခုနစ်ှတ ငမူ် Cabo Verde, Dominica, 

Indonesia, Ireland, Uganda နငှ်ာ့ Uruguay န ငုင်တံ ု ာ့ 

ြါ၀ငခ် ာ့သည်၊ 

17 ယခုအကျဥ််းချြုြ်စာတမ််း ပြစ်နပမာက်နရ်းအတ က် 

လူနြါင််းမျာ်းစ ာမှ အမှနတ်ကယ် အကျ ြု်းရှ နသာ သတင််း 

အ်းချက်အလက်မျာ်းနငှ်ာ့ အသကံဥာဏ်မျာ်း နြ်းခ ာ့သကြါသည်။. 

18 “The GA Handbook,” op cit., p 29 အာ်း 

က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်။ 

19ကုလသမဂ္ဂ အပမ တမ််းက ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းပြစ်သကနသာ 

Tanzania (2020); Barbados (2019); Palau (2018); နငှ်ာ့ 

Ireland (2017) အြ  ွဲ့၀ငန် ငုင်မံျာ်းသည် မသကာနသ်း 

မီကာလမျာ်းအတ င််းတ င ် ကုလသမဂ္ဂ ဥကက ဌမျာ်း ပြစ်ခ ာ့သက 

သည်။ 

20 ဥြမာအနနပြင်ာ့ နပြာရနသာ် ယခု အပြစ်အြျက်မျ ြု်းသည် 

နတာငအ်ာြရ ကန ငုင်ရံှ  လူမျ ြု်းနရ်းခ  ပခာ်း အုြ်ချြုြ်သည်ာ့ 

အစ ု်းရမှ စက်တငဘ်ာ ၁၉၇၄ တ င ် တငသ် င််းလာသည်ာ့ 

အသ အမှတ်ပြြုမှု နလ ာက်ထာ်းပခင််းအာ်း ြယ်ချရန ်

အြ  ွဲ့၀ငန် ငုင် ံ အချင််းချင််းသကာ်း သနဘာတူညီမှုမျာ်း 

မရှ သကသည်ာ့အခါတ င ် တစ်ကက မ် ပြစ်ြျက်ခ ာ့ြူ်းသည်။   

ထြ်မံနလာ့လာလ ုြါက UN Doc A/9779 အာ်း နြာ်ပြြါ 

လင်ာ့ခ်တ င ် နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။ 

https://digitallibrary.un.org/record/855635?ln=en. 
21 ဆနဒမ နြ်းသည်ာ့ အဆင်ာ့ထက် မနရာက်နသာ်လည််း 

ဆံု်းပြတ်ချက်၏ မည်သည်ာ့အစ တ်အြ ုင််းက ုမဆ ု အြ  ွဲ့၀င ်

န ငုင် ံ တစ်န ငုင်မှံ ခ  ထတု်နဆ ်းနန ်းန ငုသ်ည်၊ အလာ်းတူပြစ် 

ရြ်မျ  ်းက ု ဗငန်ဇီ  လာ်းနငှ်ာ့ ြက်သတ်သည်ာ့ က စစရြ်တ င ်

အနမရ ကန ်ပြည်နထာငစု်မှ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှနငှ်ာ့ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှတ င ်

ပြြုလုြ်ခ ာ့သည်ာ့ သာဓကမျာ်းရှ သည်။ 

22 ၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၀ အတ င််း ထ က်ရှ ခ ာ့နသာ 

အစီရငခ်ံစာမျာ်းအရလည််း ၄င််းအချ နဇ်ယာ်း သတ်မှတ် 

ချက်သည် န ငုင်တံစ်န ငုင်၊ံ အစ ု်းရ၏ အကကီ်းအက  (သ ု ာ့မ 

ဟုတ်) န ငုင်ပံခာ်းနရ်း၀နက်ကီ်းမှ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အတ င််းနရ်း 

မှု်းချြုြ် ံု်းက ု တရာ်း၀င ် အနသကာင််းသကာ်းစာ တငသ် င််း 

ရနအ်တ က် လ ုအြ်သည်ာ့ အချ နက်ာလတစ်ခုက ု ခ င်ာ့ပြြုနြ်း 

သက ာ့သ ု ာ့ပြစ်သည်။ န ငုင်မံျာ်းအနနပြင်ာ့ ြဏာမ အနသကာင််း  

 

သကာ်းစာအာ်း ရာထ်ူးန မ်ာ့သည်ာ့ အရာထမ််းတစ်နယာက်မှ 

လက်မှတ်နရ်းထ ်ုးနြ်းြ ု ာ့ပြီ်း အစည််းအန၀်းအတ က် အသ အ 

မှတ်ပြြုနတာင််းခံသည်။ ထ ု ာ့နနာက်မှသာ တရာ်း၀ငအ် 

နသကာင််းသကာ်းစာက ု နြ်းြ ု ာ့သည်။  

23 ထ သု ု ာ့ပြြုလုြ်ပခင််းသည် ပြ ြုငြ်က်နစ်ှြက်အသကာ်း 

အပငင််းြ ာ်းနနသည်ာ့ ပြဿနာက ု နပြလည်နအာင ် နပြရှင််း 

ပခင််းထက် လက်ရှ ရထာ်းပြီ်းနသာ အသ အမှတ်ပြြုမှုမျာ်းက ု 

စ နန်ခေါ်မှုပြစ်နစန ငုသ်ည်။  

24 အသ အမှတ်ပြြု နကာ်မတီ၏ စည််းကမ််းသတ်မှတ်ချက် 

(၈) အရ “န ငုင်တံစ်န ငုင်၏ံ က ုယ်စာ်းပြြုမှုအာ်း အပခာ်း 

အြ  ွဲ့ဝင ် န ငုင်တံစ်န ငုင်မှံ ပငင််းဆနပ်ခင််းမျ ြု်း ရှ လာြါက ထ ု 

က ုယ်စာ်းပြြုမှုနငှ်ာ့ ြက်သတ်သည်ာ့ အနသကာင််းအချက်က 

တစ်စုံတစ်ရာက ု အသ အမှတ်ပြြု နကာ်မတီမှ အစီရငခ်ံ၍ အ 

နထ နထ ညီလာခံမှ ဆံု်းပြတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ မချနသ်း 

မီကာလအတ င််း သကာ်းပြတ်အစီအမံအပြစ် က ုယ်စာ်းပြြုမှု 

ပငင််းဆနခ်ံရသည်ာ့ က ုယ်စာ်းလှယ်သည် အပခာ်းနသာ 

က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းနငှ်ာ့ တန််းတူြါ၀ငတ်ာ၀နထ်မ််းနဆာင ်

နစခ င်ာ့ရှ သည်။” ဟု ြါရှ သည်။အထက်တ င ် နြာ်ပြခ ာ့ 

နသာ"Rules of Procedure of the General Assembly," 

United Nations, အာ်း က ု်းကာ်းထာ်းသည်။ 

25 ဆ ုလ ုရင််းမှာ ဦ်းနကျာ်မ ု်းထ န််း အနနပြင်ာ့ သူ၏ လက် 

ရှ နနရာတ င ်ဆက်လက်တည်ပမ မည်ပြစ်သည်။ အသ အမှတ် 

ပြြု နကာ်မတီ၏ စည််းမျဥ််း ၂၉ တ ငလ်ည််း. “န ငုင်တံစ်န ငုင်၏ံ 

က ုယ်စာ်းပြြုမှုအာ်း အပခာ်းအြ  ွဲ့ဝင ် န ငုင်တံစ်န ငုင်မှံ ပငင််း 

ဆနပ်ခင််းမျ ြု်း ရှ လာြါက ထ  ု က ုယ်စာ်းပြြုမှုနငှ်ာ့ ြက်သတ် 

သည်ာ့ အနသကာင််းအချက်က တစ်စုံတစ်ရာက ု အသ အ 

မှတ်ပြြု နကာ်မတီမှ အစီရငခ်ံ၍ အနထ နထ ညီလာခံမှ 

ဆံု်းပြတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ မချနသ်းမီကာလအတ င််း 

သကာ်းပြတ်အစီအမံအပြစ် က ုယ်စာ်းပြြုမှု ပငင််းဆနခ်ံရသည်ာ့ 

က ုယ်စာ်းလှယ်သည် အပခာ်းနသာ က ုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းနငှ်ာ့ 

တန််းတူ ြါ၀င ် တာ၀နထ်မ််းနဆာငန်စခ င်ာ့ရှ သည်” ဟု 

ြါရှ သည်။အထက်တ င ်နြာ်ပြခ ာ့နသာ"Rules of Procedure 

of the General Assembly," United Nations, အာ်း 

က ု်းကာ်းထာ်းသည်။ 

https://digitallibrary.un.org/record/855635?ln=en
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26 န ငုင်တံစ်န ငုင်တံ င ်အကူ်းအနပြာင််းကာလ တစ်ခုအသကာ်း 

န ငုင်နံတာ်၏ အနပခခံဥြနေအရနသာ်လည််းနကာင််း၊ န ငုင်ံ 

နတာ်၏ သကာ်းပြတ် အစီအမံရနသာ်လည််းနကာင််း နဆာင် 

ရ က်ရသည်ာ့ ကာလမျာ်းတ င ် န ငုင်နံတာ် ၀နက်ကီ်းချြုြ်သည် 

န ငုင်၏ံ အကကီ်းအက ဟု မှတ်ယူနလာ့ရှ သည်။  ပမနမ်ာန ငု် 

ငတံ ငမူ် ဆယ်စုနစ်ှမျာ်းစ ာ ဝနက်ကီ်းချြုြ် ရာထ်ူး မရှ ခ ာ့ြါ။ 

စစ်အစ ု်းရမှ ယခုထ တ ုင ်စ  က ုငက် ု်းကာ်းနနနသာ ၂၀၀၈ ခုနစ်ှ 

ြ  ွဲ့စည််းြုံအနပခခံဥြေအရလည််း ၀နက်ကီ်းချြုြ် ရာထ်ူးမရှ ြါ။ 

သ ု ာ့နသာ် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှတ င ် ပြဌာန််းအတည်ပြြုလ ုက်သည်ာ့ 

ြယ်ေရယ် ေမီ ုကနရစီ ြဋ ညာဥ်၏ အခန််း ၃(၈)တ င ်နြာ်ပြ 

ထာ်းသည်မှာ “ြယ်ေရယ် ပြည်နထာငစု်၏ ြါလီမန ်

လ တ်နတာ်စနစ် အုြ်ချြုြ်မှုသည် ၀နက်ကီ်းချြုြ်၏ ဦ်းနဆာငမ်ှု 

နအာက်တ င ် ရှ ရမည်ဟု ြါရှ ြါသည်”။ ၄င််း ြယ်ေရယ် 

ေမီ ုကနရစီ ြဋ ညာဥ်အာ်း အာဏာသ မ််းမှုအလ နတ် င ် နရ ်း 

နကာက်ခံ အမတ်မျာ်း၊ န ငုင်နံရ်းြါတီမျာ်း၊ အသကမ််းမ 

ြက်အာဏာြီဆနန်ရ်း လှုြ်ရှာ်းမှုမျာ်းတ င ် ြါ၀ငသ်ကသူမျာ်း၊ 

အနထ နထ  သြ တ် နကာ်မတီ အငအ်ာ်းစုမျာ်း၊ အမျ ြု်း 

သမီ်းနငှ်ာ့ လူငယ်အနရ်း ကက ြု်းြမ််းနနသကနသာ အရြ်ြက် 

အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ်ာ့ တ ုင််းရင််းသာ်း လက်နက်က ုင ် တြ်ြ  ွဲ့ 

မျာ်း ြူ်းနြါင််း၍ နရ်းဆ  ထာ်းသကပခင််းပြစ်ြါသည် (ြဋ ညာဥ် 

အခန််း-၂ တ ငသ်ကညာ့်ြါ)။. 

27 ပမနမ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ အထ်ူးအသကံနြ်းနကာငစီ်မှ 

ထတု်န၀နသာ “အစ ု်းရမျာ်းအာ်း အသ အမှတ်ပြြုပခင််း” ၂၀၂၁ 

အကျဥ််းချြုြ်စာတမ််းတ င ် (သသဂု္တ်လတ င ် ပြန် ာ့န၀မည် 

ပြစ်သည်) ဆက်လက် နလာ့လလာသကည်ာ့ ှုန ငုြ်ါသည်။ 

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/  
28 “Recognition by the United Nations of the 
representation of a Member State,” UN General 
Assembly Resolution 396(5), 1950, doc no. 

A/RES/396(V) အာ်း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ၀ငန်ရာက်နလာ့ 

လာန ငုြ်ါသည်။ 

https://digitallibrary.un.org/record/209556?ln=en 
29 “Credentials of representatives to the 25th session of 
the General Assembly : scope of "credentials" in rule 27 
of the rules of procedure of the General Assembly: 
statement by the Legal Counsel submitted to the 
President of the General Assembly at his request,” 11 

November 1970, UN doc no. A/8160, အစရှ သည်ာ့ 

စာတမ််းမျာ်းအာ်း   

 

https://digitallibrary.un.org/record/820021?ln=en တ င ်

၀ငန်ရာက်နလာ့လာ ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ ၄င််းအနသကာင််းအ 

ရာနငှ်ာ့ ြက်သတ်သည်ာ့ နဆ ်းနန ်းမှုနငှ်ာ့ အပခာ်းသူမျာ်း၏ 

အပမငမ်ျာ်းက ု နလာ့လာ၊က ု်းကာ်းလ ုြါက Rebecca Barber 

နရ်းသာ်းနသာ “Could the General Assembly Exclude 

Myanmar from the UN by Refusing to Recognise the 
Credentials of its Ruling Military Junta?,” 26 February 
2021, Blog of the European Journal of International Law, 

ဆ ုသည်ာ့ စာတမ််းအာ်း  https://www.ejiltalk.org/could-

the-general-assembly-exclude-myanmar-from-the-un-
by-refusing-to-recognise-the-credentials-of-its-ruling-

military-junta/ တ င ်၀ငန်ရာက် နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။  

30 အချ ြုွဲ့နသာ အနရ်းကကီ်းသည်ာ့ က စစရြ်မျာ်းတ င ်

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံ၏ ဆံု်းပြတ်ချက်က ု 

ရရှ ရနအ်တ က် အြ  ွဲ့၀ငန် ငု်င ံသံု်းြုံနစ်ှြုံ၏ ဆနဒမ မျာ်းက ု လ ု 

အြ်ြါသည်။ အသ အမှတ်ပြြု နကာ်မတီမှ တငသ် င််းလာ 

သည်ာ့ အစီရငခ်ံစာက ု30 ပြနလ်ည်သံု်းသြ်ပခင််းမျ ြု်းသည် 

ထ ကု ာ့သ ု ာ့ အနရ်းကကီ်းသည်ာ့ က စစရြ်မျာ်းနခါင််းစဥ် နအာက် 

တ င ်အကျံြု်း၀ငသ်ည်။ 

 
31 နကာ်မတီအနနပြင်ာ့ အပြ ြုငတ်ငသ် င််းလာနသာ 

အသ အမှတ်ပြြုပခင််း နလ ာက်လ ချက်မျာ်းနငှ်ာ့ ြက်သတ်၍ 

တစ်ြက်ြက်၏ နလ ာက်လ ချက်က ု လက်ခံလ ုက်ြါက 

အပခာ်းတစ်ြက်၏ နလ ာက်လ ချက်အာ်း ြယ်ြျက်သည်ဟု 

ထတု်နြာ်နပြာသကာ်းစရာ မလ ုြါ။ ြယ်ြျက်မှုမှာ အလ ုလ ု 

အကျံြု်း၀ငပ်ြီ်းသာ်း ပြစ်သ ာ်းနသာ်နသကာင်ာ့ ြယ်ြျက်သည်ာ့ 

ဆံု်းပြတ်ချက်က ု မည်သည်ာ့က စစတ ငမှ် နပြာသကာ်းစရာမ 

လ ုြါ။  

31 “The situation of democracy and human rights in 

Haiti,” 11 October 1991, UN Doc. A/Res/46/7, ဆ ုသည်ာ့ 

စာတမ််းအာ်း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ၀ငန်ရာက်နလာ့လာန ငု ်

ြါသည်။ 

https://digitallibrary.un.org/record/133636?ln=en. 
32 “First Report of the Credentials Committee,” 9 

October 1992, UN Doc. A/47/517 ဆ ုသည်ာ့ စာတမ််းအာ်း 

က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်။ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာ 

ခံအနနပြင်ာ့ ထ ုနစ်ှတ ငြ်င ် ဆံု်းပြတ်ချက်ချရန ် နထာက်ခံ 

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/
https://digitallibrary.un.org/record/209556?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/820021?ln=en
https://www.ejiltalk.org/could-the-general-assembly-exclude-myanmar-from-the-un-by-refusing-to-recognise-the-credentials-of-its-ruling-military-junta/
https://www.ejiltalk.org/could-the-general-assembly-exclude-myanmar-from-the-un-by-refusing-to-recognise-the-credentials-of-its-ruling-military-junta/
https://www.ejiltalk.org/could-the-general-assembly-exclude-myanmar-from-the-un-by-refusing-to-recognise-the-credentials-of-its-ruling-military-junta/
https://www.ejiltalk.org/could-the-general-assembly-exclude-myanmar-from-the-un-by-refusing-to-recognise-the-credentials-of-its-ruling-military-junta/
https://digitallibrary.un.org/record/133636?ln=en
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ချက်က ု လက်ခံခ ာ့သည်။ သ ု ာ့နသာ်လည််း အပြ ြုငတ်င ် သ င််း 

သည်ာ့ အသ အမှတ်ပြြုမှု နလ ာက်ထာ်းချက်သည် စစ်အာ 

ဏာရှငမ်ျာ်းမှ တငသ် င််းပခင််း ဟုတ်မဟုတ် ရှင််းလင််းစ ာ မသ  

ရြါ ဆ ုသည်ာ့ အချက်က ု သတ မူရမည်ပြစ်သည်။ ယခု အနစ်ှ 

ချြုြ်စာတမ််းအာ်း သုနတသန ပြြုလုြ်စဥ်တ င ် နလာ့လာ 

ခ ာ့နသာ နဆာငြ်ါ်းမျာ်းအရ ၁၉၉၂ ခုနစ်ှတ င ်စစ်အာ ဏာရှင ်

မျာ်းမှ တငသ် င််းသည်ာ့ အသ အမှတ်ပြြုမှုက ု ြယ်ချခ ာ့နသာ် 

လည််း မည်က ာ့သ ု ာ့ နရ်းသာ်းချက်ပြင်ာ့ ြယ်ချခ ာ့သည်က ု 

ရှင််းလင််းစ ာသ ရှ န ငုသ်ည်ာ့ သက်နသသကက ာယ မရှ ြါ။ 

ထ အုချ နက် ထ က်ရှ ခ ာ့နသာ သတင််းနဆာင််းြါ်းမျာ်းအာ်း 

ယခု အနစ်ှချြုြ်စာတမ််းအတ က် သုနတသနပြြုနနစဥ်တ င ်

ြတ် ှုခ င်ာ့မရခ ာ့ြါ။ "World in Brief: UN scorns Haitian 

credentials," 22 September 1992, Reuter / the Globe 
and Mail (article viewed by and on file with Briefing Note 
author). See: Matthew Griffin, “Accrediting 
Democracies: Does the Credentials Committee of the 
United Nations Promote Democracy through its 
Accreditation Process and Should It?”  1999, New York 
Journal of International Law and Politics, page 746, 

supra note 69 စသည်ာ့ စာတမ်မျာ်းအာ်း က ု်းကာ်းထာ်း 

နသာနသကာင်ာ့ ထ ုစာတမ််းမျာ်းတ ငလ်ည််း ထြ်မံနလာ့လာ 

ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

33 “First Report of the Credentials Committee,” 9 

October 1992, UN Doc. A/47/517 ဆ ုသည်ာ့ စာတမ််းအာ်း 

က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်။ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ  ညီလာ 

ခံအနနပြင်ာ့ ထ နုစ်ှတ ငြ်င ် ဆံု်းပြတ် ချက်ချရန ် နထာက် 

ခံချက်က ု လက်ခံခ ာ့သည်။ သ ု ာ့နသာ်လည််း အပြ ြုငတ်င ်

သ င််းသည်ာ့ အသ အမှတ်ပြြုမှု နလ ာက်ထာ်းချက်သည် 

စစ်အာဏာရှငမ်ျာ်းမှ တငသ် င််းပခင််း ဟုတ်မဟုတ် ရှင််းလင််း 

စ ာ မသ ရြါ ဆ ုသည်ာ့ အချက်က ု သတ မူရမည်ပြစ်သည်။ 

ယခု အနစ်ှချြုြ်စာတမ််းအာ်း သုနတသန ပြြုလုြ်စဥ်တ င ်

နလာ့လာခ ာ့နသာ နဆာငြ်ါ်းမျာ်းအရ ၁၉၉၂ ခုနစ်ှတ င ်

စစ်အာဏာရှငမ်ျာ်းမှ တငသ် င််းသည်ာ့ အသ အမှတ်ပြြုမှုက ု 

ြယ်ချခ ာ့နသာ်လည််း မည်က ာ့သ ု ာ့ နရ်းသာ်းချက်ပြင်ာ့ ြယ်ချခ ာ့ 

သည်က ု ရှင််းလင််းစ ာသ ရှ န ငုသ်ည်ာ့ သက်နသသကက ာယ 

မရှ ြါ။ ထ အုချ နက် ထ က်ရှ ခ ာ့နသာ သတင််းနဆာင််းြါ်း 

မျာ်းအာ်း ယခု အနစ်ှချြုြ်စာတမ််းအတ က် သုနတသနပြြု 

နနစဥ်တ င ်ြတ် ှုခ င်ာ့မရခ ာ့ြါ။ "World in Brief: UN scorns  

 
Haitian credentials," 22 September 1992, Reuter / the 
Globe and Mail (article viewed by and on file with 
Briefing Note author). See: Matthew Griffin, 
“Accrediting Democracies: Does the Credentials 
Committee of the United Nations Promote Democracy 
through its Accreditation Process and Should It?”  1999, 
New York Journal of International Law and Politics, page 

746, supra note 69 စသည်ာ့ စာတမ်မျာ်းအာ်း က ု်းကာ်း 

ထာ်းနသာနသကာင်ာ့ ထ စုာတမ််းမျာ်းတ ငလ်ည််း ထြ်မံနလာ့ 

လာြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။  

34 Report of the Credentials Committee,” UN Doc. 

A/52/719, 11 December 1997 အာ်းက ု်းကာ်းထာ်းြါသည်။  

35 Report of the Credentials Committee,” UN Doc. 

A/RES/63/301, 30 June 2009 အာ်းက ု်းကာ်းထာ်းြါသည်၊ 

အနသ်းစ တ် ထြ်မံနလာ့လာ ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

36 Report of the Credentials Committee,” UN Doc. 

A/64/571, 17 December 2009 အာ်းက ု်းကာ်းထာ်းြါသည်၊ 

အနသ်းစ တ် ထြ်မံနလာ့လာ ြတ် ှုန ငုြ်ါသည်။ 

37 Griffin အနနပြင်ာ့ ယခုက ာ့သ ု ာ့ နပြာဆ ုခ ာ့သည် 

“ခမာလူမျ ြု်းမျာ်းအနနပြင်ာ့ ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံ 

တ င ်ကနမ္ာေ်ီးယာ်းက ု က ုယ်စာ်းပြြုမှု အခ င်ာ့အနရ်း ရရှ ပခင််း 

နငှ်ာ့ ြက်သတ်သည်ာ့  ၁၉၇၉ ခုနစ်ှမှ ၁၉၉၁ ခုနစ်ှအတ င််း 

နြေါ်နြါက်ခ ာ့နသာ ပငင််းခုနန်ဆ ်းနန ်းမှုမျာ်းသည် အသ အ 

မှတ်ပြြုနကာ်မတီ၏ စည််းမျဥ််းဥြနေနသကာင်ာ့ မဟုတ်ြ  

အနမရ ကနပ်ြည်နထာငစု်၊ ဆ ုဗီယက် ပြည်နထာငစု်နငှ်ာ့ 

တ ုတ်န ငုင်တံ ု ာ့အသကာ်း နြေါ်နြါက်ခ ာ့နသာ အနတ ်းအ 

နခေါ်နရ်းရာနငှ်ာ့ မဟာဗျ ဟာ ဆ ုငရ်ာ တင််းမာမှုမျာ်း 

 ှုနထာငာ့မှ် ချဥ််းကြ်နာ်းလည်ရမည်ပြစ်သည်” ဟုနြာ်ပြ 

ခ ာ့သည် (စာမျက်နာှ ၇၂၆)၊ အနသ်းစ တ် နဆ ်းနန ်းမှုမျာ်းက ု 

ထ စုာတမ််းတ င ်ဆက်လက် နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။ 

 
38 "Resolution adopted by the General Assembly on 18 
June 2021: The situation in Myanmar," UN Doc. 

A/RES/75/287 ဆ ုသည်ာ့ စာတမ််းအာ်း နြာ်ပြြါလင်ာ့ခ်တ င ်

၀ငန်ရာက်နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။  

https://undocs.org/en/A/RES/75/287. 
39 UN Doc. A/52/719, 11 December 1997, para 10. 
40 ၁၉၉၆ ခုနစ်ှတ င ် အသ အမှတ်ပြြု နကာ်မတီ၌ ၄င််းအ 

ပငင််းြ ာ်းမှုက ု နဆ ်းနန ်းခ ာ့သကနသာ်လည််း ထ အုချ နတ် င ်

တာလီဘနမ်ျာ်းအနနပြင်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီ 

https://undocs.org/en/A/RES/75/287
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လာခံအတ က် အသ အမှတ်ပြြုမှု နလ ာက်ထာ်းပခင််းမ 

ရှ ပခင််းနသကာင််း ကုလသမဂ္ဂ အတ င််းနရ်းမ ်း ံု်း၏ 

ဥြနေအသကံနြ်းမှ နပြာသကာ်းလာသည်ာ့အတ က်  ၄င််းက စစ 

သည် အသ အမှတ်ပြြုမှု အပြ ြုငတ်ငသ် င််းသည်ာ့ က စစဟု 

မမှတ်ယူန ငုြ်ါ။  နနာက်တစ်နစ်ှတ ငမူ် တာလီဘန် မျာ်းမှ 

လည််း အသ အမှတ်ပြြုမှု ရရန ်နလ ာက်ထာ်းခ ာ့ြါသည်။ UN 

Doc. A/51/548, 23 October 1996 အာ်း 

နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။  

41ယခုက စစနငှ်ာ့ အပခာ်းအလာ်းတူပြစ်ရြ်မျာ်းတ င ် အသ  

အမှတ်ပြြုပခင််းဆ ုငရ်ာ က စစသည် လံု်းဝဥဿံု အသ အမှတ် 

ပြြုပခင််းထက် သကာ်းပြတ်အစီအမံ တစ်ခု အနနပြင်ာ့သာ ပြစ် 

နြေါ် န ငုြ်ါသည်။ ထ ဆုံု်းပြတ်ချက်သည် ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ 

အနထ နထ ညီလာခံတ င ် အကယ်၍ န ငုင်တံစ်န ငုင်မှံ 

“credentials challenge” က ု နတာင််းဆ ုလာြါက 

မ ခ  ဆံု်းပြတ်သည်ာ့ လုြ်ငန််းစဥ်က ု သက်နရာက်မှု ရှ လာမည် 

ပြစ်သည်။  

42 1970 Legal Opinion of the UN Secretariat, op cit အာ်း 

က ု်းကာ်းထာ်းြါသည်၊ အနသ်းစ တ် ထြ်မံနလာ့လာန ငုြ်ါ 

သည်။ 

43 “Report of the Credentials Committee,” 11 December 

2017, စာတမ််း၏ အြ ုေ-်၅ အာ်း နြာ်ပြြါလငာ့ခ််တ င ် ၀င ်

နရာက်နလာ့လာန ငုြ်ါသည်။  

https://digitallibrary.un.org/record/247946?ln=en  

၄င််းပြစ်ရြ်သည် ကနမ္ာေ်ီးယာ်းန ငုင်၏ံ န ငုင်နံရ်းအရ က ုယ် 

စာ်းပြြုမှုနငှ်ာ့ ြက်သတ်ပြီ်း နစ်ှလရှည်သကာ ပြစ်ြ ာ်းခ ာ့သည်ာ့ 

အပငင််းြ ာ်းမှုနငှ်ာ့ ြက်သတ်ပြီ်း က စစရြ်တစ်ခုတည််းကသာ 

ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတ င ်ကနမ္ာေ်ီးယာ်းန ငုင်မှံ က ုယ်စာ်းပြြုခ င်ာ့ 

ဆံု်း ှု ံ်းပခင််းက ု ပြစ်နြေါ်နစခ ာ့သည်က ု သတ မူရမည်ပြစ်သည်။ 

44 In a 1999 review of situations involving deliberations 

by the Credentials Committee, အသ အမှတ်ပြြုမှု  

 

နကာ်မတီမှ ချမှတ်ခ ာ့သည်ာ့ ၁၉၉၉ ခုနစ်ှတ င ် နြေါ်နြါက် 

ခ ာ့သည်ာ့ အနပခအနနမျာ်းအာ်း သံု်းသြ်ရာတ င ် Matthew 

Griffin အနနပြင်ာ့ ထ ကုာလတ င ် ကနမ္ာေ်ီးယာ်းနငှ်ာ့ ြက် 

သတ်သည်ာ့ အနရ်းက ု နပြရှင််းရနအ်တ က် သတံမနန်ရ်းအရ 

အာ်းထတု်မှုမျာ်းက ု အသံု်းပြြုခ ာ့နသကာင််း မှတ်ချက်ပြြုခ ာ့သည်၊ 

၄င််း သတံမနန်ရ်းအရ အာ်းထုတ်မှုမျာ်းတ င ်Association of 

South East Asian Nations (ASEAN) မှ 

ကနမ္ာေ်ီးယာ်းန ငုင်အံာ်း နေသတ င််း အသ အမှတ်ပြြုမှုက ု 

န  ွဲ့ဆ ုင််းရန ် ဆံု်းပြတ်ပခင််း၊ ထ ု ာ့အပြင ် န ငုင်တံစ်ကာ 

ဘဏ္ဍာနရ်း အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ်ာ့ အလ ရှငမ်ျာ်းမှ နင နသက်း 

အကူအညီမျာ်းအတ က် အနရ်းယူ ေဏခ်တ်ပခင််းတ ု ာ့က ု 

ပြြုလုြ်ခ ာ့သည်ာ့အတ က် ၄င််းပြဿနာအာ်း န ငုင်နံရ်းအရ အ 

နပြရှာပြီ်း ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီလာခံတ ငလ်ည််း 

အသ အမှတ်ပြြုမှုရရှ နရ်း အပြ ြုငတ်ငသ် င််းပခင််းမျာ်းက ု ပြစ် 

လာနစခ ာ့သည်။ “Accrediting Democracies,” citation 

above, p. 784. See also: CNN, “ASEAN nations disagree 

on admitting Cambodia,” 15 December 1998, ဆ ုသည်ာ့ 

စာတမ််းအာ်း နြာ်ပြြါ လင်ာ့ခ်တ င ် ဝငန်ရာက်ြတ် ှု နလာ့ 

လာန ငုြ်ါသည်။ 

http://edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9812/15/asea
n.03/index.html. 
45 ၄င််းအပခင််းအရာမှာ ထ ကုာလတ င ်လုြ်ထံ်ုးလုြ်နည််းအရ 

အပငင််းြ ာ်းြ ယ်ရာမျာ်း ပြစ်ခ ာ့ပြီ်း ၄င််းက စစရြ်က ု အနပခခံ၍  

ကက ြုတငမှ်န််းဆ မပြြုသင်ာ့ြါ။ နတာငအ်ာြရ က အနနပြင်ာ့ 

၄င််းကာလမျာ်းအတ င််း ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂ အနထ နထ ညီ 

လာခံတ င ် က ုယ်စာ်းလှယ်အနနပြင်ာ့ ြါ၀ငခ် င်ာ့အာ်းတာ်းပမစ် 

ခံခ ာ့ရနသာ်လည််း ၄င််းအနနပြင်ာ့ ကမ္ာာ့ကုလသမဂ္ဂတ င ် အ 

ြ  ွဲ့ဝငအ်နနပြင်ာ့ ြါ၀ငမ်ှုမှာ မည်က ာ့သ ု ာ့မှ အနပြာင််းအလ မ 

ပြစ်ခ ာ့ြါ။ 

https://digitallibrary.un.org/record/247946?ln=en
http://edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9812/15/asean.03/index.html
http://edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9812/15/asean.03/index.html

