အစိုးရတစ်ရပ်အာိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး၊ ပမန်မာနင်ငံအရရိုး အထိုးအက

ံရပိုးရ

ာင်စ၏
ီ

အနှစ်ြ ြုပ်စာတမ်ိုး
ရက်စွဲ၊ ၂၃၊ သသဂတ်၊ ၂၀၂၁။

၁။ အ

ဥ်ိုးြ ြုပ်

• ယြအနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတင်
အမှတ်ပပြုပြင်ိုးနှင့််
ဥပဒေနှင့််

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

စပ်လ ဥ်ိုးသည့််

အသ

နင်ငံတက

အဒလ့်အထမ ိုးအ ိုး

ဒ

ိုးဒနိုး

ထ ိုးပါသည်။
• နင်ငံမ ိုး၏အစိုးရမ ိုးအ ိုး
(သို့မဟတ်)

အပြ ိုးဒသ နင်ငံမ ိုး

နင်ငတ
ံ က

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

င်ရ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးမှ
ကစစနှင့််

စပ်လ ဥ်ိုး၍

နင်ငံတက ဥပဒေမ ိုးမှ ြ မှတ်ထ ိုးသည့်် လမ်ိုးညွှန်
မူမ ိုး

ဒယဘယ အ ိုးပဖင့််

ကင်ိုးမသ
ွဲ့် ည်ဟ

နင်ပါသည်။
• အစိုးရသစ်တစ်ရပ်အ ိုး

အသအမှတ်ပပြုရန်မှ

အပြ ိုးဒသ နင်ငံမ ိုးမှ နှစ်နင်ငံ သဒဘ တူညီမပှု ဖင့််
ပပြုလပ်နင်သကဒသ ်လည်ိုး
ထကွဲသ
့် ို့

နင်ငံအမ ိုးစသည်

နှစ်နင်ငံတည်ိုးသ

လက်၀ါိုးရက်၍

ပပြုလပ်ပြင်ိုးမ ိုးက ဒယဘယ

စည်ိုးမ ဥ်ိုးအဒနပဖင့််

ဒရှ င်ရှ ိုးဒလ့်ရှသကပါသည်။
• အဒသက င်ိုးပပြ က်တြက
ြနှစ်တင်

ရှင်ိုးပပရဒသ ်

ပမန်မ နင်ငံတင်

စစ်အ ဏ သမ်ိုးမအ
ှု ရ
နင်ငံဒတ ်၏

ပဖစ်ပ ိုးြွဲ့်သည့််

ပပင်ပနင်ငတ
ံ နင်ငံအဒနပဖင့််

အြ ြုပ်အပြ

မတရ ိုးသည့််နည်ိုးလမ်ိုးပဖင့််
အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတရပ်အ ိုး
ဒရှ င်ရှ ိုးသည့််တင်ဒအ င်
နည်ိုးလမ်ိုးမ ိုးပဖင့််

အ ဏ က

သမ်ိုးပက်ရယူြွဲ့်သည့််

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
သံတမန်

ထနင်ငံအတင်ိုး

တည်ရှဒနနင်ရန် အ ိုးထတ်နင်သည်။
SAC-M

၂၀၂၁

က

ဒရိုးရ
က်လက်

• ကမ္ ့်ကလသမဂဂတင်
ရရှမည်

မည်သူက

သည့််

ကယ်စ ိုးပပြုြင့််

ံိုးပဖတ်ြ က်သည်

ကလသမဂဂ

အဒထဒထညီလ ြံမှ

သည့််အဒရိုး

မဟတ်ဒသက င်ိုး

လအပ်ပါသည်။

ကမ္ ့်
ံိုးပဖတ်

သတပပြုမရန်

ထို့ဒသက င့််

၄င်ိုးပဖစ်စဥ်သည်

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုသည့်် ပဖစ်စဥ်နှင့််
က ပြ ိုးပါသည်။

[၄င်ိုးဒ

စတ်ဖတ်ရှုလပါက
အကကံဒပိုး

ပမန်မ နင်ငံအဒရိုး

ဒက င်စမ
ီ ှ

“ကမ္ ့်ကလသမဂဂတင်
ပပြုြင့််”

ိုးဒနိုးြ က်အ ိုး အဒသိုး
အထူိုး

ထတ်ဒ၀ထ ိုးသည့််

ပမန်မ နင်ငံမှ

ကယ်စ ိုး

သည့်် အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးအ ိုး ကိုးက ိုးနင်

ပါသည်။]12
• အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််
၄င်ိုးတို့ကယ်တင်

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

တက်ရက်

အသအမှတ်ပပြုဒလ့်

မရှသည့်် ပံမှန် အဒလ့်အထမ ိုး ရှသကဒသ ်လည်ိုး
၄င်ိုးနင်ငံမ ိုး

အဒနပဖင့််

အသအမှတ်ပပြုရန်

အစိုးရတရပ်ရပ်အ ိုး

အတက်

အကကံဒပိုးပြင်ိုးမ ိုး

ပပြုလပ်နင်ပါသည်၊ ဥပမ အဒနပဖင့်် အစည်ိုးအဒ၀ိုးက
မည်သူအ ိုး

တက်ြင့််ပပြုမည်

(သို့မဟတ်)

နင်ငံရပ်ပြ ိုးတင် အပ်နှံထ ိုးဒသ ဘဏ္ဍ ဒငမ ိုးအ ိုး
မည်သူအ ိုး စီမံြန်ို့ြွဲ၊ သံိုးစွဲြင့််ပပြုမည် စသည်တို့
ပဖစ်ပါသည်။
• အစိုးရသစ်တရပ်အ ိုး
အဒပြအဒန

အသအမှတ်ပပြုရန်အတက်မူ
န်ိုးစစ်ြ က်

ပပြုလပ်ဒလ့်ရှသကပါသည်။

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

၄င်ိုးတို့မှ

သံိုးရပ်အ ိုး
ထအစိုးရ
1

အဒနပဖင့််

နယ်ဒပမတြက

ထန်ိုးြ ြုပ်နင်ပြင်ိုး၊

ေီမကဒရစီနည်ိုးလမ်ိုး

တရ ိုး၀င်မှုရှပြင်ိုးနှင့််
နင်ငံတက

ထဒရ က်စ

၄င်ိုးအစိုးရသစ်

ဥပဒေမ ိုးအဒပေါ်

အရ

အဒနပဖင့််

လက်နာနင်ပြင်ိုး

စသည်တို့ ပဖစ်ပါသည်။
• ယြ
အက ြုိုး

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး

င်ရ နှင့််

ပတ်သက်သည့််

က်မ ိုးနှင့်် အသအမှတ်ပပြုရန် လအပ်သည့််

န်ိုးစစ်ြ က်မ ိုးတင်
အြ က်တို့သည့််
အက ဥ်ိုးြ ြုပ် ဒ

မည်သည့််

က ယ်ပပန်ို့စ

အဒသက င်ိုး
ပါ၀င်သည်က

ိုးဒနိုးထ ိုးပါသည်။ ထို့ဒနာက်တင်မူ

ပမန်မ နင်ငံအဒနပဖင့််
သတ်မှတြ
် ံရရန်

အစိုးရတစ်ရပ်

မည်သည့််

အပဖစ်

စံြ န်စံနှုန်ိုးမ ိုးနှင့််

ကက်ညီမှုရှသနည်ိုးကလည်ိုး

သံိုးသပ်ဒ

ိုးဒနိုး

ထ ိုးပါသည်။

၂။ နဒါန်ိုး
ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ တရက်ဒနို့ အ ဏ သမ်ိုးစဥ်မှစတင်ပပီိုး
၂၀၂၁

ြနှစ်

ဩဂတ်လလယ်အထ

သက ပမင့််လ သည်ထ

တင်ဒအ င်

ဒပြ က်လတ
စစ်အပ်စ

မှဒသ ်လည်ိုးဒက င်ိုး၊ ဒရိုးဒက က်ြံကယ်စ ိုးလှယမ
် ှ
ဧပပီလ ၁၆ ရက်ဒနို့တင် စတင်တည်ဒထ င်ြွဲ့်သည့််
ပမန်မ နင်ငံ

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုး

အစိုးရမှသည်

ဒသ ်လည်ိုးဒက င်ိုး နင်ငံတက တင် အစိုးရတစ်ရပ်
အဒနပဖင့်် က ယ်က ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးက
မရရှသကဒသိုးပါ။
အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး
ပပြုမှု

င်ရ ကစစသည်

ယြကကံြုဒတွဲ့ဒနရဒသ
ဖယ်ရ

ရရှရန်

အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးထံမှ

ဒလ့်မရှပါ။

နင်ငံတစ်နင်ငံ၏

နင်ငံဒတ ်ရှ

အစိုးရ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးနှင့််

နင်ငံတက မှ
ပမန်မ နင်ငံ

အသအမှတ်
အဒနပဖင့််

အဒပြအဒနမ ြုိုးရှ အပငင်ိုးပ ိုး

အဒနအထ ိုးမ ြုိုးနှင့််

ကကံြုလ မှသ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစ်သည်ဟ
မည်သူသည်

သည်မှ
လူထမ ိုးအ ိုး

သတ်မှတ်

နင်ငံဒတ ်

သသ ထင်ရှ ိုးဒသ
နင်ငံတစ်နင်ငံတင်
င်မ ိုး

ဂဏ်ပပြုပြင်ိုးမ ိုး
အဒနပဖင့််

တစ်ရပ်

အပြ ိုး

အဒနပဖင့််

နင်ငံမ ိုး၏

၄င်ိုးအစိုးရမ ိုးအ ိုး

ပပြုသကဒသ ်လည်ိုး

၄င်ိုးအစိုးရသစ်က

ပပြုပြင်ိုးမ ြုိုး ဒ

တြ က်ပဖစ်ပါသည်။

အစိုးရသစ်

ဒပေါ်ထန်ိုးလ သည့််အြါ
ဒြါင်ိုးဒ

ဒသ ဒသက င့််

အစိုးရပဖစ်သည်မှ

အြ က်

နင်ငံတစ်နင်ငံ

သီိုးပြ ိုး

အသအမှတ်

င်ရက်သကသည့်် အဒလ့်အထမ ြုိုးမရှပါ။

ယြအနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတင်

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

နင်ငံမ ိုးမှ အသအမှတ်ပပြုမှု

င်ရ အဒရိုး ကစစမ ိုးနှင့််

ပတ်သက်သည့််

အဒသက င်ိုး

အဓကထ ိုး

ိုးဒနိုး

ဒ

နင်ငံမ ိုး၏

ကသ

သ ိုးမည်ပဖစ်ပါသည်။

ယြ

ကမ္ ့်ကလသမဂဂတင်

နင်ငံဒရိုး

င်ရ

ပတ်သက်သည်တို့က
မဟတ်ပါ။

အပြ ိုး

အရ မ ိုး

အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတင်

ကယ်စ ိုးပပြုမှုမ ိုးနှင့််
ထည့််သင်ိုးဒ

၄င်ိုးအဒသက င်ိုး

ိုးဒနိုးမည်

အရ အ ိုး

ပမန်မ

နင်ငံအဒရိုး အထူိုး အကကံဒပိုးဒက င်စမ
ီ ှ ထတ်ဒေသည့််
ေတယဒပမ က်

အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတင်

ဒ

ိုးဒနိုး

ပပီိုးပဖစ်ပါသည်။3

၃။ နင်ငံမ ာိုးအာိုး (သို့မဟတ်) အစိုးရမ ာိုး
အာိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
နင်ငံမ ိုး

(သို့မဟတ်)

အသအမှတ်ပပြုရ တင်

ထအစိုးရအ ိုး အသအမှတ်ပပြုမည်မပပြုမည်မှ ဒမိုးစရ

ဒရိုးရ နှင့််

မ ိုးဒပေါ်ဒပါက်လ တတ်ပြင်ိုးပဖစ်သည်။ ပံမှန်အ ိုးပဖင့််မူ

တူညီမမ
ှု ရှသကပါ။ နင်ငံ

SAC-M

ဖင့််ဟဒတ င်ိုး

ထန်ိုးြ ြုပ်နင်သူတဦိုး (သို့မဟတ်) ထန်ိုးြ ြုပ်နင်သည့််

စ တမ်ိုးအနှစြ
် ြုပ်တင်

အသအမှတ်ပပြုမှု

အစိုးရမ ိုး အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတို့အ ိုး အသအမှတပ် ပြုမှု

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

ဒမိုးပမန်ိုးရသည့််

နင်ငံဒရိုး

င်ရ

ဥပဒေ

ဒမိုးြန်ိုးမ ိုးမှ

သည်မှ ( ထင်၀မ်နှင့်် က

2

ဗ

တို့၏ အဒပြအဒနမ ိုးနှင့်် စပ်လ ဥ်ိုးသည့်် ကင်ိုးလတ်

ထသို့လက်ြံပြင်ိုးသည်

ြင့််ရှသည့်် အြ က်မ ိုးမှအပ) ဒယဘယ

ပင်ိုး

ြင်မ စ

တည်ဒထ င်ထ ိုးပပီိုး

ပပြုထ ိုးပြင်ိုးြံရပပီိုးပဖစ်ပါသည်။
သကည့််လျှင်လည်ိုး

အသအမှတ်

ကမ္ အေှမ်ိုးလံိုးနှင့််

အစိုးရမ ိုးမှ

ဒပပ င်ိုးလွဲမမ
ှု ိုးရှဒသ ဒသက င့််
အမှတ်ပပြုရန်အတက်

အ ိုးပဖင့််

မသက ြဏ

၄င်ိုးတို့အ ိုး

ဒမိုးြန်ိုးမ ိုး

အသ

ဒပေါ်ဒပါက်

တတ်ပါသည်။
နင်ငံတက

စံနှုန်ိုးမ ိုးအရ

ဟလည်ိုး

ယူ

စစ်အ ဏ

ထနင်ငံအ ိုး

အပ်ြ ြုပ်ဒနသည်ဟ
ယူ

ံိုးပဖတ်လက်ြံပြင်ိုး

နင်ပါသည်။

သမ်ိုးပပီိုးဒနာက်တင်

က င့််၀တ်

စစ်အစိုးရမှ

အပြ ိုးနင်ငံတနင်ငံမှ

ဖယ်ရပါသည်
ှ
။

ထင်ပမင်

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

သည်မှ

၄င်ိုးအစိုးရ၏ တရ ိုး၀င်မှုက လက်ြံပြင်ိုး (သို့မဟတ်)
စစ်အ ဏ သမ်ိုးပပီိုး တရ ိုး၀င်မှုရရန် ကကြုိုးပမ်ိုးပြင်ိုးက

အဒလ့်အထမ ိုးသည်

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးထက်
ပပြုပြင်ိုးကသ

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

နင်ငံက

အသအမှတ်

ပလပ်ဒလ့်ရှသကသည်။

တစ်နင်ငံအ ိုး

ဒလ ်ညီမှုရပပီ
ှ ိုး
တ ၀န်ေတတရ ိုးမ ိုးက

နင်ငံတက

၄င်ိုးအြ က်သည်

နယ်နမတ်တြအတင်ိုးတည်ရှသည့််
အဖွဲွဲ့အစည်ိုး၊

တရ ိုး၀င်

မှုဒပိုး၍ လက်ြံ၊ အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးပဖစ်သည်။
ဒယဘယ အ ိုးပဖင့််

င်ရက်

ဖယ်ရ မ ိုး
ဒဖ က်ဖ က်ပပီိုး

နင်ငံပြ ိုးဒရိုးကစစမ ိုးအဒပေါ်

ဟလည်ိုး

၀င်ဒရ က်

ပပစ်တင်စပ်စွဲ
ဒြေါ်

(၄င်ိုးက
ပပီိုး

ြံရနင်ဒြ
“Estrada

၄င်ိုးအ

တင်သင်ိုးြွဲ့်သည့်် မကက

စက်ဖက်

က

ရှဒသ
Doctrine”

၁၉၃၀

တင်

ီကန် ၀န်ကကီိုးတဦိုး၏ အမည်က

အစွဲပပြုဒြေါ်ဒ၀ေါ်ပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။)
၄င်ိုးြ ဥ်ိုးကပ်ပံ၏ သသ ထင်ရှ ိုးသည့်် ရည်ရယ်ြ က်
မှ

အပြ ိုးနင်ငံမ ိုး၏

ပပည်တင်ိုးဒရိုးကစစရပ်မ ိုးက

၀င်ဒရ က်စက်ဖက်မှုပပြုပြင်ိုးမှ
ပဖစ်ပါသည်

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးက

စက်ဖက်ပြင်ိုးမပပြုရ

ပပြုလပ်ဒလ့်မရှသကပါ။

နင်ငံအမ ိုးစအဒနပဖင့််

စည်ိုးမ ဥ်ိုးနှင့်် ကွဲပပ ိုးပြ ိုးနာိုးမှု မ ိုးမ ိုးစ ိုးစ ိုး မရှပါ။)

ပငင်ိုး

န်ပြင်ိုးတို့က

တြါတရံတင်
ရှုပ်ဒထိုးမှုမ ိုးက

SAC-M

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
ပပြုလပ်ရ တင်
ပထေီ၀င်

(သို့မဟတ်)

နင်ငံဒရိုးအရနှင့််
နင်ငံဒရိုးအရပါ

ကကံြုဒတွဲ့လ ရနင်ဖယ်

ရှပါသည်။

(၄င်ိုးသည်

ဒရှ င်ရှ ိုးရန်

နင်ငံအမ ိုးစအဒနပဖင့််

အစိုးရတရပ်အ ိုး

ရလျှင်မူ

အပငင်ိုးပ ိုး

အြ ြုပ်အပြ အ ဏ ပင်စိုးမှုက

ဒသက င့််ပဖစ်သည်

နင်ငံဒရိုးအရ

ပပြုလပ်ပြင်ိုးမရှပွဲ

ဒ

ရှလ ပါက အပြ ိုးနင်ငံတစ်နင်ငံအဒနပဖင့်် ထ နင်ငံ၏

နင်ငံ

လည်ပတ်နင်စမ်ိုးရှဒစသည့်် မည်သည့်် အဖွဲွဲ့အစည်ိုး
မည်သည့််ဒေဖန်မှုမျှ

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

ဒနသည်ဟ

ဒက င်ိုးစ

ကယ်က င့််သကခ ပင်ိုးအရ၊

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

အသ
အစိုးရ၏

ယနတရ ိုးမ ိုးက

နင်ပါသည်။

အ ဏ ရယူပြင်ိုးအဒပေါ်၌

နင်ငံတစ်နင်ငံအဒနပဖင့််

အမှတ်ပပြုပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။

အက ံ ိုး၀င်

လူဦိုးဒရ
ဥပဒေဒရိုးရ

လက်နာသည့််

စသည်အြ က်မ ိုးပဖင့််

ြင့််မရှသည့်် မူ၀ါေ၏ ရည်ရယ်ြ က်မှ နင်ငံတစ်နင်ငံ၏

ဥပဒေမ ိုးအရ

နင်ငံတက

လက်ြံပြင်ိုး

သည်မှ

ြ က်ရှဒသ ၊

အတည်တက ရှဒသ ၊ နင်ငံ တက

အတင်ိုးရှ

နင်ငံ

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

နယ်ဒပမသတ်မှတ်

ကမ

င်ရ

အစိုးရတရပ်အ ိုး

ASEAN

၏

၀င်ဒရ က်

“non-interference”

သည့််

သို့ရ တင် ၄င်ိုးမူ၀ါေသည် မည်သည့််နည်ိုးလမ်ိုးနှင့််မ
အ ဏ ရယူထ ိုးသည့််
က်သယ်ဒ

င်ရက်ပြင်ိုးမ ိုးက

ြ က်ဒပိုးရ တင်

အသံိုးပပြုဒသ

ယူ

အ ဏ က

ဖယ်ရပပီ
ှ ိုး၊

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

အစိုးရသစ်တရပ်နှင့််
အဒသက င်ိုးပပ
မူ၀ါေပဖစ်သည်ဟ
မတရ ိုးသပဖင့််
3

ရယူသမ်ိုးပက်ထ ိုးသည့််

ေစရက်သ ိုး

မ ိုးက

အပပစ်ဒပိုးပြင်ိုး မပပြုပွဲ ၄င်ိုးတို့အ ိုး ထထဒရ က်ဒရ က်
အက ြုိုးပဖစ်ထန်ိုးဒနဒစသည့်် မူေါေပဖစ်သည်

သည့််

အတက်ဒသက င့်် လန်စ မှ ပပစ်တင် ဒေဖန်ြံရသည့််

ကစစရပ်က

က်လက်ဒ

မရှဒတ ့်ပါဟ ယူ

၄။ အစိုးရမ ာိုးအာိုးအသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးမှာ
မည်သည့််အတွ

နင်ငံမ ိုးအ ိုး အသအမှတ်ပပြုပပီိုး အစိုးရမ ိုးအ ိုး အ

သနည်ိုး။

၄င်ိုးအစိုးရမ ိုးအ ိုး

်ရ

ာင့််အရရိုးပါ

ယ်စာိုးပပြုမမ
ှု ာိုး

အသအမှတ်မပပြုရံသက်သက်ပဖင့်် ဒပပလည်သ ိုးသည့််

အသအမှတ်ပပြုမှုရရှပြင်ိုးသည်

ကစစမ ိုးမဟတ်ပါ။

အပြ ိုးဒသ

လန်စ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုး

အထူိုးသပဖင့််

နင်ငံတနင်ငံမှ

နင်ငံတစ်ြ၏ နယ်နမတ်အတင်ိုးရှဒသ
မသတ်မှတပ် ြင်ိုး

နည်ိုးလမ်ိုးပဖင့််

ဒ

ိုးဒနိုးရသည့််

အဒပြအဒနမ ိုးစ

လူူ့အြင့််အဒရိုးနှင့််
အသကမ်ိုးဖက်သည့််

အ ဏ ရယူ

အ ဏ ရှင်စနစ်တို့၏

လန်

ဒပေါ်ဒပါက်နင်ပါသည်။ ဥပမ အ ိုးပဖင့်် နင်ငံတစ်နင်ငံမှ

အသအမှတ်ပပြုမှုဒသက င့််

အပြ ိုးဒသ နင်ငံ
သံရံိုးထ ိုးရှ

ဒနရ တင်ရပါသည်
ှ
။

ေီမကဒရစီ၊

ကယ်က ြုိုးစိုးီ ပ ိုးအတက်

အပမင်မ ိုးက

ကယ်စ ိုးပပြုမှုအတက်

အဒရိုးကကီိုးသည့််

တြအ ိုး အစိုးရအပဖစ် သတ်မှတပ် ြင်ိုး (သို့မဟတ်)
င်ရ ကစစမ ိုးနှင့်် စပ်လ ဥ်ိုး၍ ၄င်ိုး၏

ွဲပွဲတို့

သ ိုးဒရ က်၍

ကယ်စ ိုးပပြုမှုသည် လန်စ ပင် အဒရိုးကကီိုးဒနပါသည်။

ဖင့််လှစ်သည့််အြါ

(သို့မဟတ်)

သသဇ အ ဏ နှင့်် စံတန်ဖိုး မ ိုးအ ိုး အဒက အလည်

ပမြုွဲ့ဒတ ်တင်

ပငင်ိုးြန်ရဒသ ၄င်ိုး အဒပြအဒနမ ြုိုးတင် နင်ငံတက ၏

၄င်ိုးနင်ငံ

အသအမှတ်

အထက်

နင်ငံဒရိုး၊

မဟ ဗ ဟ ဒပမ က်

စတ်ပင်ိုး

င်ရ

ဒဖ ်ပပပါ

ပါရှသည့််

အပမင်မ ိုးက

ိုးဒနိုးရပြင်ိုးတို့ ရှနင်ပါသည်။

နင်ငံတစ်နင်ငံမှ

အပြ ိုးနင်ငံတစ်ြနှင့်် နင်ငံတက

သဒဘ တူညီြ က်

တစ်ြအရ

ပက်သတ်မှု

အပမင်မ ိုး

ဒ

ြ ရန်

ယြက လတင်မူ

ပမန်မ နင်ငံ

စစ်အပ်စ၏

ထို့အပပင်

စစ်အပ်စမှသ မက၊ တရ ိုး၀င်အစိုးရမှပါ နင်ငံတက

ထ

အပငင်ိုးပ ိုးဖယ်ရ

အစိုးရမ ိုး

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတြတင်

လအပ်သည့််

ကစစရပ်မ ိုး

ပတ်သက်သည့်် အပမင်မ ိုးက ဒ
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အ ိုးတက်မှုက ဒပိုးစမ်ိုးနင်သည်။

ိုးဒနိုးရပြင်ိုးရန
ှ င်ပါသည်။

အဒနပဖင့််

ပူိုးဒပါင်ိုး

စစ်အပ်စအတက်
ြ က်ြ ပြင်ိုး

ဒပေါ်ဒပါက်

ရှလ နင်သည်။

အစိုးရမ ိုးအ ိုး

အသအမှတ်

စတ်ပင်ိုး

ပမန်မ နင်ငံနှင့််
ံမှုရှပပီိုးဒသ

ံိုးပဖတ်

သက်ဒရ က်မှု

ာိုး သံတမန်ရရိုး ဆ

်ဆမ
ံ ှု

သံတမန်အြင်ိုးအက င်ိုး
နင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

င်ရ

စစ်အ ဏ

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

ဥပမ
ပမန်မ

င်ရ နှင့််

ကစစရပ်တို့တင်

နင်ငအ
ံ ြ င်ိုးြ င်ိုး
က်

ကကြုိုးစ ိုးဒနသကသည်။

အသအမှတ်ပပြုမှုရရှပြင်ိုးသည်

ံိုးပဖတ်ြ က်

ိုးဒနိုးရနင်ပါသည်။

နင်ငံတစ်နင်ငံက

အသအမှတ်ပပြုရရှရန်

နင်ငံနှင့််

လ ပါကလည်ိုး နင်ငံတနင်ငံက အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးနှင့််

ပပြုရံမျှနှင့််

အက ြုိုးဒက ိုးဇူိုးနှင့််

စစ်အ ဏ သမ်ိုးမသ
ှု ည် ဒအ င်ပမင်မှုမရှသည့််အတက်

ကကံြုဒတွဲ့ဒနရသည့််

သို့ပါဒသ ဒသက င့််

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတရပ်အ ိုး

၄င်ိုးကွဲ့်သို့

ကမ္ ့်ကလသမဂဂကွဲ့်သို့ဒသ
ပါ၀င်ဒနသည့််

ပပြုပြင်ိုးသည်

ရှပါကလည်ိုး

အဒနပဖင့််

အဒပြအဒနနှင့််

အသက ိုးတင်
ရရှလ မည့််

သံရံိုးလ ဒရ က် ထ ိုးရှဖင့််လှစ်ပြင်ိုးက လက်ြံရ တင်

နင်ငံတစ်နင်ငံ

ထ ိုးသည့််

တစ်နင်ငံတင်

အပြ ိုးနင်ငံတစ်နင်ငံမှ

ဒ

လအပ်ြ က်

၍ မရနင်ပါ။

မူေါေလည်ိုး ပဖစ်ပါသည်။

အသအမှတ်မပပြုပြင်ိုးသည်

ိုးဒနိုးရန်
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သမ်ိုးမအ
ှု လန်တင်
ရ တင်

စစ်အပ်စနှင့််

က်

ထဒတွဲ့

ံသည့််နည်ိုးလမ်ိုးမ ိုး

လ နင်ဒသ ်လည်ိုး

၄င်ိုးတို့သက ိုး

သံတမန်ဒရိုးရ

က်

က်

ံ

ဒပပ င်ိုးလွဲ
ရှနှင့််ပပီိုးသ ိုး

ံဒရိုးက

က်လက်

ထန်ိုးသမ်ိုးပါလမ့််မည်၊
သံတမန်ဒရိုး

က်လက်ထန်ိုးသမ်ိုးနင်ရန်

က်

ံမှုက

အဒသက င်ိုးပပြ က်

မ ိုးစ ရှပါသည်။ နင်ငံတစ်နင်ငံအတင်ိုးရှ အဖွဲွဲ့အစည်ိုး
အ ဏ က

မတရ ိုးသည့််နည်ိုးပဖင့််

ရယူသမ်ိုးပက်ထ ိုးဒသ ်လည်ိုး အပြ ိုး ပပင်ပနင်ငံမ ိုး
အဒနပဖင့််

က်သယ်၍

ပံမှန်အ ိုးပဖင့််

က်

ဒသ ်

၄င်ိုးတို့၏

သံရံိုးမ ိုးအ ိုး

သ ိုးဒရ က်ဖင့််လှစ်

၄င်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးနှင့််

ထန်ိုးသမ်ိုးထ ိုးပြင်ိုးမှ

တ

က်

င့််

ံဒရိုး

ဒက င်ိုးက ြုိုးမ ိုး

ြန်ို့အပ်ဒသ

က်

တင်ိုးပပည်တင်ိုးသို့

အပြ ိုးဒသ

သံတမန်ဒရိုး

က်

ံမှုမ ြုိုးမှ

၄င်ိုး

နှစန
် င်ငံအသက ိုး

က်နွှယ်လ နင်သည့်် ေကခသည် အဒရိုးကစစမ ိုးနှင့််

အသီိုးသီိုး

သံအမတ်မ ိုးအ ိုး
ပပည်၀င်ြင့််

ြင့််ပပြုြ က်မ ိုး

ဒပိုးပြင်ိုး

မ ြုိုးပဖစ်ပါသည်။
သို့ပါဒသ ဒသက င့််

နင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

စစ်အပ်စမှ

၄င်ိုးတို့၏ နင်ငံအတင်ိုးရှ သံရံိုးမ ိုးက ပတ်သမ်ိုးပြင်ိုးနှင့််
ပပည်၀င်ြင့််မ ိုး ပငင်ိုး

ပဖစ်ပါသည်။

ံမှုမ ြုိုးပဖစ်သကပါသည်။

၀င်ဒရ က်ရန်

တည်ရှြင့််လည်ိုး

အြ က်တြ က်

နှစ်ဦိုးနှစ်ဖက်

နှစ်နင်ငံမှ

နင်ငံတက

၄င်ိုးတို့၏

ပါ၀င်နင်သည့််

ံသကသည့််
က်

ရရှနင်ဒသိုးသည်၊ သံတမန်ဒရိုးအရ အကန်ို့အသတ် ပဖင့််
ထဒက င်ိုးက ြုိုးမ ိုးတင်

င်ရက်ရပါသည်။

အမ်ရှင်နင်ငံမ ိုးတင်

ထသို့ပပြုလပ်ရန်အတက်မူ

ဗီဇ အပပင်

ံဒ

နင်ငံနှစ်နင်ငံလံိုးအဒနပဖင့််

အသ ိုးအပပန်ရှသည့််

နင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

တြအဒနပဖင့််

ပံမှန်

အဒရိုးအကကီိုး

မည်သည့််

ံိုး

၀န်ထမ်ိုးမ ိုးအ ိုး

န်ပြင်ိုးမ ြုိုး ပပြုလပ်ြံရနင်မည့််

လပ်ရပ်ကမ

လပ်ဒ

င်ရန်

ြတ
ီ ံြ တံပဖစ်သကသည်။ နင်ငံ အမ ိုးစ၏ အပမင်တင်မူ
သံရံိုးတရံိုးအ ိုး

လူူ့စမ်ိုးအ ိုးအရင်ိုးအပမစ်အရသ မက

နှစ်နင်ငံ နယ်နမတ်

င်ရ ရ ဇ၀တ်မှုကစစတို့အတက်

လပ်ငန်ိုးအရပါ ဒလ ့်ြ ရပြင်ိုးသည် ၄င်ိုးနင်ငံအဒနပဖင့််

အက ံြုိုး၀င်နင်သပဖင့််

အထက်ဒဖ ပ် ပပါ

က န်ိုးမ ဒရိုး၊

က်

ံမှုမ ြုိုးက

သံတမန်ဒရိုး

နင်ငံတစ်နင်ငံ၏

နင်ငံမ ိုးမှ

ပမ

လူသ ိုးြ င်ိုးစ နာ

အမ်နီိုးြ င်ိုး

စဥ်ိုးစ ိုးတတ်သကသည်။
ဒထ က်ထ ိုးမှုမ ိုးဒပိုးသကသည့််

နင်ငံမ ိုးနှင့်် သံတမန်ဒရိုးအရ

က်

၄င်ိုးနင်ငံမ ိုး၏

စ နာဒထ က်ထ ိုးမှု

င်ရ

လူသ ိုးြ င်ိုး

ကူညီကယ်

နင်ပြင်ိုးအဒပေါ်တင်

ံပြင်ိုးအတက်မူ

ယ်ဒရိုးလပ်ငန်ိုးမ ိုး
မူတည်ပါသည်။

ဒရ က်ရှ

အပြ ိုးဒသ

အပြ ိုးဒသ နယ်စပ်ပဖတ်ဒက ်လပ်ဒ

င်ရန် စသည့််

နင်ငံတက

လအပ်သည့််

နင်ငံနှစ်နင်ငံအသက ိုး

စစ်အပ်စက

က်

ံမှုမ ိုးက

အစိုးရအပဖစ်

န်သကဒသ ်လည်ိုး

ပင့််လင်ိုးစ
သံတမန်ဒရိုး

င်နင်စမ်ိုး

ဒစနင်ပါသည်။ ဤအြ က်မှ နင်ငံအမ ိုးစအဒနပဖင့််

ညီညတ်ဒရိုး

ပဖစ်သကပါသည်။

င်ရက်မှုက

ဒပေါ် အပ က်သဒဘ ရှုပမင်ဒစသည့်် အပမင်သက်ဒရ က်

လပ်ငန်ိုးနှင့််

အဒရွဲ့တို့

ပူိုးဒပါင်ိုးဒ

အဒရိုးကစစမ ိုးတင် ၄င်ိုးသံရံိုး၏ လပ်ဒ

ပငင်ိုး

နင်ငံဒရိုး

ဒနရပ်ပပန်နင်ဒရိုး၊

နယ်နမတ် အြ င်ိုးြ င်ိုးမ ိုးသက ိုးရှ ရ ဇ၀တ်မှုအဒရိုးနှင့််

ထည့််သင်ိုးစဥ်ိုးစ ိုးရမည့်် အြ က်မ ိုးမှ ကန်သယ်ဒရိုး
ပထေီေင်

ေကခသည်မ ိုး

သတ်မှတ်ရန်

ပမန်မ နင်ငံ

အစိုးရကမူ

အမ ြုိုးသ ိုး

အစိုးရတရပ်အပဖစ်

အသအမှတ်ပပြုရန် ဒရှ င်ရှ ိုးဒနသကပြင်ိုး

အဒသက င်ိုးရင်ိုးပဖစ်ပါသည်။

အမ်ရှင်နင်ငံ တနင်ငံအတင်ိုးရှ သံရံိုးမှ အမ်ရှင်နင်ငံနှင့််

SAC-M

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
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အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးရှ ပမန်မ နင်ငံသံရံိုးမ ိုးတင် စစ်အပ်စမှ
ဒစလွှတ်ဒသ

သံတမန်မ ိုးအဒနပဖင့််

တ ၀န်ထမ်ိုးဒ

င်ရန် ဒတ င်ိုး

အဒနပဖင့််

မည်သို့မည်ပံ

သ ိုးဒရ က်

ြ က်အ ိုး နင်ငံမ ိုး

တံို့ပပန်ဒ

င်ရက် မည်က

ယြထတင် ရှင်ိုးရှင်ိုးလင်ိုးလင်ိုး မသရဒသိုးပါ။
နင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

၄င်ိုးဒတ င်ိုး

ြ က်က

စစ်အပ်စ

လ စ်လ

ဖက်မှလည်ိုး

၄င်ိုးတို့ဒစလွှတ်သည့်် ကယ်စ ိုးလှယ် မ ိုးက ပငင်ိုး
သည့််

နင်ငံမ ိုးမှ

နင်ငံတက

ပင်ဆင်မှုမ ာိုးအာိုး

န်

သံတမန်မ ိုး

အသအမှတ်ပပြုမှု
အပြ ိုးဒသ

င်ရ ကစစရပ်သည် နင်ငံတစ်နင်ငံမှ
နင်ငံမ ိုးနှင့်် ပူိုးဒပါင်ိုး၍ သယံဇ တ
လပ်ငန်ိုးမ ိုးမှ

၀င်ဒငရှ ဒဖပြင်ိုး၊

ဘဏ္ဍ ဒရိုး

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးမှ

အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးရှ
ဒြ ိုးဒငနှင့််

ဒငဒသကိုးအကူအညီ

မမတို့နင်ငံ
မ ိုးတင်

နယ်နမတ်ပပင်ပရှ
နင်ငံပြ ိုး

အပ်နှံပြင်ိုးတို့
မ ိုးရှပါသည်။

အြ န်

အစိုးရတစ်ရပ်အဒနပဖင့််

(သို့မဟတ်)

ပပြုလပ်ပြင်ိုးပဖင့််

ပငင်ိုးပယ်

အလ ိုးတူ

ပြင်ိုးမ ိုးက

တံို့ပပန်မှုမ ိုး

ပပြုလပ်

ဒက င်ိုး ပပြုလပ်နင်ပါသည်။

နင်ငတ
ံ

ာတလ

်မှတ်

ရရိုးထိုးပြင်ိုး
အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

ကစစရပ်မ ိုးသည်

နင်ငံ

တစ်နင်ငံအဒနပဖင့်် အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးစ နှင့်် ပူိုးဒပါင်ိုး၍
နင်ငံတက

သဒဘ တူညီြ က်

လက်မှတ်ဒရိုးထိုးရသည့််

စ ြ ြုပ်မ ိုး

လပ်ငန်ိုးစဥ်တင်လည်ိုး

သက်ဒရ က်မှုမ ိုး ရှနင်ပါသည်။ နင်ငံတက သဒဘ
တူညီြ က်မ ိုးနှင့်် ြ ည်ဒနှာင်ထ ိုးသည့်် စ ြ ြုပ်မ ိုး
တင်

နင်ငံတစ်နင်ငံ

လက်မှတ်ဒရိုးထိုးရန်

အဒနပဖင့််

သဒဘ တူ

ံိုးပဖတ်ပင်ြင့််

အ ဏ သည်

အြ ြုွဲ့ဒသ နင်ငံ့်ဒြါင်ိုးဒ
၄င်ိုးနင်ငဒ
ံ့် ြါင်ိုးဒ

င် မ ိုးတင်သ ရှပါသည်။

င် မ ိုး

သည်မှ

နင်ငံဒတ ်

နင်ငံပြ ိုးဒရိုး၀န်ကကီိုး
ဒရိုးဒက က်ြံ
ပဖစ်ပါသည်။4

၀န်ကကီိုးြ ြုပ်
(သို့မဟတ်)

ကယ်စ ိုးလှယ်

အပြ ိုးနင်ငံဘဏ်

အရံဒငနှင့််

ပင်

သက်ဒရ က်မှု

သတ်မှတြ
် ံရပြင်ိုး

ကစစရပ်မ ိုးတင်

အပငင်ိုး

အသအမှတ်

လက်ဒတွဲ့နှင့််

ရှုပ်ဒထိုးမှုမ ိုးက
ဥပမ အဒနပဖင့််

င်မမ
ှု ိုး

ဥပဒေဒရိုးရ

ဒပေါ်ဒပါက်လ ဒစနင်ပါသည်။
၂၀၁၈

ြနှစ်တင်

ပဖစ်ပ ိုးြွဲ့်ဒသ

ဗင်နီဇွဲလ ိုး နင်ငံ၏ နင်ငံဒတ ်သမမတ ဒရိုးဒက က်ပွဲ
အပငင်ိုးပ ိုးမှုဒသက င့််

ပဗတန်အစိုးရမှ

ဗင်နီဇွဲလ ိုး

နင်ငံ၏ တရ ိုး၀င်ကယ်စ ိုးလှယ် အစိုးရမှ မည်သူအ ိုး
သတ်မှတ၍
်
လန်ေန်ရှ ဘဏ်တင် အပ်နှံထ ိုးဒသ
ဒေေါ်လ နှင့််
လွှွဲဒပပ င်ိုးဒပိုးမည်

ဒရွှေ

တဘီလီယံအ ိုး

သည့််

ံိုးပဖတ်ြ က်အ ိုး

ပဗတန်နင်ငံ တရ ိုးရံမ ိုးအဒနပဖင့်် ၂၀၂၀ ြနှစ်တင်
န်ိုးစစ်ြ မှတ်ြွဲ့်ရသည်။5
အဒမရကန်ပပည်ဒထ င်စ နယူိုးဒယ က်ပမြုွဲ့တင်ရှဒသ
ဖယ်ေရယ်ဘဏ်အဒနပဖင့််

ပမန်မ နင်ငံအစိုးရ၏

သမမတ

နင်ငံဒတ ်ဗဟဘဏ်မှတ

င့်် အပ်နှံထ ိုးဒသ အရံဒင

(သို့မဟတ်)

ဒေေါ်လ တစ်ဘီလီယံအ ိုး

နင်ငံတစ်နင်ငံ

(သို့မဟတ်) အစိုးရ၏ အကကီိုးအကွဲပဖစ်ဒသ
(သို့မဟတ်)

ပ ိုးဖယ်ရ

ပပြုမှုအဒရိုးကစစသည်

ာ စာြ ြုပ်မ ာိုးတင
ွ ် သရ

ရယူပြင်ိုးမ ိုး၊

ပပြုလပ်ရ တင်လည်ိုး

နင်ငံတင်ိုးသို့ ၀င်ဒရ က်ြင့်် ဒလျှ က်လွှ မ ိုးကလည်ိုး
ွဲပြင်ိုး

ရယသံိုးစွွဲြွင့််

ရှပြင်ိုး

တူိုးဒဖ ်ပြင်ိုး

ရှုပြင်ိုး (သို့မဟတ်) ပယ်ြ ပြင်ိုးက ပပြုလပ်နင်ပါသည်။
သို့ဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး

ဏ္ဍာရငွနှင့််

တရ ိုး၀င်
တစ်ဦိုးဦိုးသ

စစ်အပ်စမှ

ထတ်ယူရန်

ကကြုိုးစ ိုးပြင်ိုးက ၂၀၂၁ြနှစ် ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ ၄ရက်တင်
အဒမရကန်နင်ငံ

အစိုးရမှ

ပတ်

ို့တ ိုး

ီိုးြွဲ့်သည်။

အဒမရကန်နင်ငံ အစိုးရအဒနပဖင့်် စစ်အ ဏ သမ်ိုးမှု
က တံို့ပပန်ရန်အတက် စစ်အပ်စမှ ၄င်ိုးဘဏ္ဍ ဒငမ ိုးက

SAC-M

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
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ထတ်ယသ
ူ ံိုးစွဲနင်ြင့််
ပတ်

မရှဒစရန်

ို့ပြင်ိုးမ ိုးနှင့််

စီိုးပ ိုးဒရိုး

အပြ ိုးလပ်ငန်ိုးစဥ်မ ိုးကလည်ိုး
ပပြုလပ်ြွဲ့်ပါသည်။6

ထရက်သတတပတ်အတင်ိုးမှ ပင်

သို့ဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး တရ ိုးရံိုးမှ စီရင်ြ က် တစံတရ
ြ မှတ်မည်
မှ

ပါက ဗင်နီဇွဲလ ိုးအဒရိုးတင် ပဗတန်နင်ငံ

ံိုးပဖတ်ြွဲ့်သကွဲ့်သို့ပင်

ထကွဲသ
့် ို့ ပပြုမူဒ

င်ရက်ပြင်ိုးသည် အစိုးရတရပ်အ ိုး

တရပ်အဒပေါ်

အသအမှတ်ပပြုမှု

င်ရ

အသအမှတပ် ပြုမှု

ဒမိုးြန်ိုးမ ိုး

ကစစအတက်

မဒပေါ်ဒပါက်သကွဲ့်သို့

ရှုပ်ဒထိုးမှုကမှ
အဒမရကန်

မပဖစ်ဒစပါ။

ပပည်ဒထ င်စအဒနပဖင့််

အမှတ်ပပြုမည်

ပမန်မ နင်ငံ

တရ ိုး၀င်

ပါက ထ အပ်နှံထ ိုးဒသ

ပမန်မ နင်ငံ

ထတ်ယသ
ူ ံိုးစွဲြင့််
မ ိုးက

မည်သည့််

သို့ဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရက
မ ိုးက

ဒမိုးစရ

အသ
ဒငဒသကိုး

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရမှ

ဒတ င်ိုး

လ လျှင်

ထတ်ယသ
ူ ံိုးစွဲနင်ရန်

ထဘဏ္ဍ ဒင

ြင့််ပပြုဒပိုးရန်အတက်

စဥ်ိုးစ ိုးစရ မ ိုး ဒပေါ်ဒပါက်လ လမ့််မည်။
ကမ္ ့်ဘဏ်အဒနပဖင့််လည်ိုး ပမန်မ နင်ငံသို့ ဒထ က်ပံ့်
ကူညီမည့််

ဘဏ္ဍ ဒငဒသကိုးမ ိုးအ ိုး

ဒပိုးအပ်ရန်

က်လက်

င်ိုးငလ
ံ့် က်ဒသက င်ိုးအ ိုး ၂၀၂၁ ြနှစ်

ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ

၂၂

ရက်ဒနို့တင်

ဒသကည ြွဲ့်ပပီိုး၊

အ ရှဖံွဲ့ပဖြုိုးဒရိုးဘဏ်မှလည်ိုး အလ ိုးတူဒသကည ြ က်
မ ြုိုးက မတ်လ၊ ၂၀၂၁ ြနှစ်တင် ထတ်ပပန်ြွဲ့်ပါသည်။
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၄င်ိုးတို့က သကည့််ပြင်ိုး အ ိုးပဖင့်် ထအဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုး
သည်

စစ်အပ်စအ ိုး

ဒလိုးစ ိုးလက်နာပပီိုး
နှင့််အညီ
ထဒရ က်စ

လူူ့အြင့််အဒရိုးမ ိုးက

နင်ငံတက

ဘဏ္ဍ ဒငမ ိုးအ ိုး
စီမံြန်ို့ြွဲသည့််

စံြ န်စံနှုန်ိုးမ ိုး
တ ၀န်ရှစ နှင့််

တရ ိုး၀င်အစိုးရကွဲ့်သို့

အသအမှတ်မပပြုသည်က ဒပေါ်လင်ဒစပါသည်။
ပမန်မ နင်ငံကယ်စ ိုးပပြု
နင်ငံ

င်ရ

အပငင်ိုးပ ိုးဖယ်ရ ကစစတရပ်လည်ိုး
၂၀၂၁

ြနှစ်ထတင်ဒအ င်

ဒပေါ်ဒပါက်ဒနြွဲ့်သည်။
မည်သို့မည်ပံ စီရင်
SAC-M

ပဗတန်

၄င်ိုးကစစရပ်အ ိုး

က်လက်
တရ ိုးရံိုးမှ

ံိုးပဖတ်မည်က မသရှရဒသိုးပါ။

အစိုးရ

ပဗတန်အစိုးရမှ
င်ရ အတက်

တရ ိုးရံိုးမှ

န်ိုးစစ်ဒလ့်လ ြ က်မ ိုး ပပြုလပ်ရဒပလမ့််မည်။8

သံတမန်မ ာိုးအာိုး သ
အ

ာအ

်ဆင်ရာ အမ်ရှင်နင်ငံမ ာိုးမှ

ွယရ
် ပိုးရပြင်ိုး

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
အသက ိုး

င်ရ

ကစစရပ်သည်

သံတမန်ဒရိုးရ

နှစ်နင်ငံ

က်နွှယ်မမ
ှု ိုးနှင့််

နင်ငံရပ်ပြ ိုးတင်

တ ၀န်ထမ်ိုးဒ

သံအမတ်မ ိုးနှင့််

၄င်ိုးကယ်စ ိုးလှယမ
် ိုး၏

သ ိုးလ ြင့််

အစရှသည့််

င်ဒနသည့််

မ ိုးရရှမှုအဒပေါ်တင်လည်ိုး

သက်ဒရ က်မှု

ပါသည်။

ဥပဒေမ ိုး၏

နင်ငံတက

ထံိုးတမ်ိုးမ ိုးအရ

ြရီိုး

အထူိုးအြင့််အဒရိုး

နင်ငံတစ်နင်ငံ၏

ရှနင်
ဓဒလ့်

အကကီိုးအကွဲနှင့််

နင်ငံပြ ိုးဒရိုး၀န်ကကီိုးတို့အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတို့၏ တရ ိုး၀င်
တ ၀န်၀တတရ ိုးအရ
ရသည့််အြါ

နင်ငံရပ်ပြ ိုးသို့

၄င်ိုးတို့အ ိုး

ဖမ်ိုး

ြရီိုးသ ိုးလ

ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်ပြင်ိုးမှ

လတ်ကင်ိုးြင့််ဒပိုးထ ိုးသည့်် “functional immunity”
ဟဒြေါ်

သည့််

အက အကယ်

ရှသကပါသည်။

၄င်ိုးစည်ိုးမ ဥ်ိုး ဥပဒေသတင်မူ ဖွဲွဲ့စည်ိုးပံအဒပြြံဥပဒေ
အရ

တရ ိုး၀င်ဒရိုးဒက က်ြံထ ိုးရသည့််

ဒြါင်ိုးဒ

နင်ငံ့်

င် (သို့မဟတ်) နင်ငံပြ ိုးဒရိုး၀န်ကကီိုးအ ိုး

နင်ငံတက မှ တရ ိုး၀င်အသအမှတ်ပပြုလက်ပါက ၄င်ိုး
အသအမှတ်ပပြုြံရသည့််

သံအမတ်၏ ပဗတန်နင်ငံရှ ဒနအမ်နှင့််

ပတ်သက်၍
သသဂတ်လ

ဒစလွှတ်ြံရဒသ

ပမန်မ နင်ငံ

အဒနပဖင့််

ြရီိုးသ ိုးလ စဥ်

ပြင်ိုးြံရပြင်ိုးမှ
လည်ိုး

နင်ငံအကကီိုးအကွဲမ ိုး
ဖမ်ိုး

ကင်ိုးလတ်ြင့််ရနင်ပါသည်။

ရ ဇ၀တ်မက
ှု
ိုးလန်ထ ိုးသည့််

သမ ိုးမ ိုးအ ိုး ဖမ်ိုး
ြင့််ဒပိုးပြင်ိုး

သို့ဒသ ်

အသကမ်ိုးဖက်

ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်ြံရပြင်ိုးမှ လတ်ကင်ိုး

သည့််အြ က်နှင့်် စပ်လ ဥ်ိုး၍ နင်ငံတက

ဥပဒေမ ိုးအရ

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်

အက ံ ိုး၀င်မှု

မရှပြင်ိုး
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သည့််အြ က်သည်

ယြထတင်

မသတ်မှတန
် င်ဒသိုးသကွဲ့်သို့

ြင်မ စ

စမ်ိုးသပ်စစ်ဒ

ိုးမှု

မ ိုးလည်ိုး မရှဒသိုးပါ။

နင်ငတ
ံ

ာတွင် နင်ငရ
ံ ရိုးအရ

နင်ငတ
ံ က

အစည်ိုးအဒ၀ိုးပွဲမ ိုးတင် နင်ငံဒရိုးအရ

ကယ်စ ိုးပပြုမှု
ပပြုပြင်ိုး

ယ်စာိုးပပြုမှု ရှပြင်ိုး

ရရှနင်ပြင်ိုးသည်

င်ရ ကစစရပ်နှင့််

၄င်ိုးကွဲ့်သို့

အသအမှတ်

က်စပ်ဒနဒသ ်လည်ိုး

ပါ၀င်ြင့််ပပြုပြင်ိုး၊

မပပြုပြင်ိုးမ ိုးက

ံိုးပဖတ်သည့်် လပ်ငန်ိုးစဥ်မှ မတူကွဲပပ ိုးသည် သီိုးပြ ိုး
လပ်ငန်ိုးစဥ်ပဖစ်ပါသည်။

နင်ငံတနင်ငံ

ကမ္ ့်ကလသမဂဂ

အဒနပဖင့််

လက်ဒအ က်ြံ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးတင်
၄င်ိုးနင်ငံအဒနပဖင့််

ကယ်စ ိုးပပြုမှုရရှပြင်ိုးသည်
အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးနှင့််

နင်ငံတက

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုး၏ အဒရိုးကစစရပ်မ ိုးတင် တစံတရ
အဒရိုးယူ

ံိုးပဖတ်ြ က် လအပ်လ ပါက ထနင်ငံ မ ိုး၏

မူေါေမ ိုးအတင်ိုးသ

အဒရိုးယူ

တက်တန်ိုးအ ိုးဒပိုးနင်သည့််
ကယ်စ ိုးပပြုမှု

ရရှပြင်ိုး

ံိုးပဖတ်

ြင့််ရရန်

စင်ပမင့််တြတင်
ပဖစ်သည်။

ပမန်မ နင်ငံ

သ ိုးမ ိုး၏ ကယ်က ြုိုးစိုးီ ပ ိုးမ ိုးက ၄င်ိုး ညီလ ြံ၊
အစည်ိုးအဒေိုးမ ိုးတင်
အြါမ ြုိုးတင်
မှုအ ိုး

ကယ်စ ိုးပပြုရသည့််

ပမန်မ နင်ငံ၏ တရ ိုး၀င် ကယ်စ ိုးပပြု

မည်သူမည်၀ါက

ံိုးပဖတ်ြ က်သည်
ကကီိုးမ ိုးဒသ
၂၀၁၂ြနှစ်

ဒပိုးအပ်မည်

သည့််

၄င်ိုးကယ်စ ိုးပပြုမှုမ ိုးအဒပေါ်

က ဟမှုမ ြုိုးက ပဖစ်ဒပေါ်ဒစပါလမ့််မည်။
သသဂတ်လအထ

ပမန်မ နင်ငံအဒနပဖင့််

ကမ္ ့်ကလသမဂဂ လူူ့အြင့််အဒရိုးဒက င်စီနှင့်် ကမ္
လံိုး

င်ရ ညီလ ြံမ ိုးပဖစ်သကဒသ ကမ္ ့် ကလသမဂဂ

က န်ိုးမ ဒရိုးညီလ ြံနှင့်် နင်ငံတက အလပ်သမ ိုးမ ိုး
ညီလ ြံမ ိုးသို့ တက်ဒရ က် ကယ်စ ိုးပပြုြင့််မရြွဲ့်ပါ။
၄င်ိုးပဖစ်ရပ်မ ိုးအတက်
ပမန်မ နင်ငံအဒရိုး

အထူိုး

ထပ်မံသရှလပါက
အကကံဒပိုးဒက င်စီ၏

စ တမ်ိုးအနှစ်ြ ြုပ်က ဖတ်ရှ နင်ပါသည်။9

SAC-M

၅။ ၄င်ိုးအရရိုး
တ

စစမ ာိုးအတွ

် နင်ငံ

ာ ဥပရဒရှပါသလာိုး။

အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးနှင့်် နင်ငံတက

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးအ ိုး

အသအမှတ်ပပြုမှုကစစရပ်မ ိုးနှင့််

စပ်လ ဥ်ိုး၍

တက ဥပဒေမ ိုး အဒနပဖင့််

ြင်မ စ

နင်ငံ

သတ်မှတ်

ထ ိုးသည့်် ဥပဒေ (သို့မဟတ်) လမ်ိုးညွှန်ြ က်မ ိုး
တတပပမရှပါ။

နင်ငံတစ်နင်ငံအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတို့၏

နင်ငံဒရိုးနှင့််

မူေါေ

င်ရ

စဥ်ိုးစ ိုးမှုမ ိုးအဒပေါ်

အဒပြြံပပီိုး

အပြ ိုးဒသ

နင်ငံတစ်နင်ငံအ ိုး

အသအမှတ်ပပြုမည်၊ မပပြုမည်က
နင်ငံတက

ဥပဒေမ ိုး၏

တပ်မဒတ ်အပါအ၀င်
နင်ငံဒတ ်က

ံိုးပဖတ်နင်သည်။
လမ်ိုးညွှန်ြ က်မ ိုးအရ

မည်သည့််အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ

ဦိုးဒ

င်နင်သည့််

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးဟ

အသအမှတ်ပပြုြံရပါက ၄င်ိုး အသအမှတ်ပပြုြံရသည့််
အဖွဲွဲ့အစည်ိုးအဒနပဖင့််

နင်ငံတက

ဥပဒေနှင့််

နင်ငံတက

ဒထ က်ထ ိုးမှု

င်ရ

လူူ့အြင့််အဒရိုး
လူသ ိုးြ င်ိုးစ နာ

ဥပဒေမ ိုးပဖစ်သကသည့််

နင်ငံတက ဥပဒေမ ိုးက

ဒလိုးစ ိုးလက်နာသကရန်

တ ၀န်ရှသည်။
နင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

၄င်ိုးတို့နှစ်သက်သူက

အမှတ်ပပြုနင်သည့််

အထူိုးအြင့််အဒရိုး

ပင ိုးလည်ိုး

နင်ငံတက ဥပဒေမ ိုးမှ

ပပဌ န်ိုးထ ိုးဒသ

အသ
ရှဒသ ်
သတ်မှတ်

အဒပြြံအတ်ပမစ်ပဖစ်သည့်် တန်ဖိုး

ထ ိုးမှုမ ိုးအဒပေါ်

ဒဖ က်ဖ က်က ိုးလန်မှုပပြုသည့််

အဒပြအဒနမ ိုးအဒပေါ်တင်

အသအမှတ်မပပြုရန်

တ ၀န်လည်ိုးရှပပန်သည်။ ပမန်မ နင်ငံ၏ စစ်အ ဏ
သမ်ိုးမသ
ှု ည်

၄င်ိုးကွဲ့်သို့

ယူ

မရနင်ဒသ ်လည်ိုး

၍

သမ်ိုးမပှု ဖစ်စဥ်တင်

ဒဖ က်ဖ က်က ိုးလန်မှုဟ
စစ်အ ဏ

ပါ၀င်ဒနသည့််

လူသ ိုး

မ ြုိုးနယ်စအဒပေါ်

က ိုးလန်သည့််

ရ ဇ၀တ်မှုသည်

အထက်ဒဖ ်ပပပါ

ကကီိုးဒလိုးသည့််

ြ ြုိုးဒဖ က်မှုမ ြုိုး

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

8
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စစ်အပ်စမှ

စည်ိုးမ ဥ်ိုးမ ိုးက
ဒနသည့််

၄င်ိုးတို့၏

အ ိုးဒက င်ိုးလ ဒအ င်

တရ ိုးမ၀င်

အပြ ိုးနင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

ပပြုလပ်

အဒပြအဒနဒပေါ်တင်
၄င်ိုးတို့အ ိုး

တရ ိုး၀င်မှု

အပြ ိုးဒသ

အစိုးရဟ
က်

ံ

စံနှုန်ိုးမ ိုးရှပါသည်။
စဥ်ိုးစ ိုးသကသည့််
ထဒရ က်စ

စံနှုန်ိုးနှစ်ြပဖစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်

ထန်ိုးြ ြုပ်နင်ပြင်ိုး နှင့််

နင်ငံတက

ပပြုမှုဒပိုးရန်အတက်

တ

င့််

၄င်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးအဒနပဖင့်် အ ဏ ရယူသည့်် တရ ိုး၀င်
မှုကရရှရန်

လအပ်သည်။

ေီမကဒရစီနည်ိုးက

၄င်ိုးပဖစ်စဥ်အ ိုး

ဒရိုးဒက က်ပွဲပပြုလပ်ပြင်ိုးနှင့််

အသအမှတ်

နာိုးလည်နင်သည်။

အဒပြြံဥပဒေ

(သို့မဟတ်)

အစိုးရဟ

နင်ငံတစ်နင်ငံလံိုး
နယ်ဒပမအမ ိုးစအ ိုး

လက်၀ယ်သမ်ိုးပက် ထန်ိုးြ ြုပ်နင်ပြင်ိုးက ထဒရ က်စ
ထန်ိုးြ ြုပ်နင်ပြင်ိုးဟ

စံနှုန်ိုးသတ်မှတပ
် ါသည်။

ထန်ိုးြ ြုပ်ရ တင်

အပ်ြ ြုပ်စီမံမှု
နင်ငံဒတ ်၏
င့််

နင်ငံတက

မသတ်မှတသ
် င့််ပါ။ နင်ငံတင်ိုးရှ ပပည်သူလူထအဒနပဖင့််
အဖွဲွဲ့အစည်ိုးက

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး၊

မပပြုပြင်ိုးသည်လည်ိုး ထ အဖွဲွဲ့အစည်ိုး၏ တရ ိုး၀င်မှုက

၄င်ိုးအ ိုး

နင်ငံတစ်နင်ငံရှ

ဖွဲွဲ့စည်ိုးပံ

တရ ိုး၀င် အစိုးရဟ မည်သည့်် အဒပြအဒနတင်မ
၄င်ိုးအ ဏ ရ

အသအမှတ်ပပြုြံရရန်အတက်

တ

ဒယဘယ အ ိုးပဖင့််

နည်ိုးလမ်ိုးမ ိုးပဖင့်် အ ဏ ရယူလ သည့်် အစိုးရမ ြုိုးက

ထည့််သင်ိုးစဥ်ိုးစ ိုးဒလ့်ရှသည့််

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတြအဒနပဖင့််
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လက်ြံအသအမှတ်ပပြုသည့််ပဖစ်စဥ်မှ

ဥပဒေမ ိုးအ ိုး

်စွာ ထန်ိုးြ ြုပ်နင်ပြင်ိုး

အပြ ိုးဌ နမ ိုးမှ

ထန်ိုးဒက င်ိုး

ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်က ြ ြုိုးဒဖ က်ပပီိုး တရ ိုးမေင်သည့််

တတယစံနှုန်ိုးပဖစ်ပါသည်။

မ ိုးပဖစ်သကသည့််

နာြံတတ်မှုက

စသည့််

တရ ိုး၀င်မှု

ဒလိုးစ လက်နာနင်မသ
ှု ည်လည်ိုး

(သို့မဟတ်)

ဒနရ တင်ိုး

ထဒရိုးဒက က်ပ၏
ွဲ
ရလေ်မ ိုးအ ိုး ဒလိုးစ ိုးပြင်ိုးဟ

လက်၀ယ်ရရှထ ိုးသည့််

ထရရာ

တင်ိုးပပည်နယ်နမတ်၏

အဖွဲွဲ့

အသအမှတ်ပပြု လက်ြံလ ဒစရန်အတက် ပပည်သူမှ

ရ တင် ထည့််သင်ိုးစဥ်ိုးစ ိုးသကသည့်် သတ်မှတ်ြ က်၊

ြ က်စံနှုန်ိုးမ ိုးမှ

၄င်ိုး

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ရပ်အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတို့အ ိုး အစိုးရဟ

နင်ငံမ ိုးအဒနပဖင့််

နင်သည့်် အဖွဲွဲ့အစည်ိုး မ ိုးနှင့််

အဓကအ ိုးပဖင့််

ထန်ိုးြ ြုပ်ထ ိုးနင်သည်။

တရာိုး၀င်မှု

စည်ိုးမ ဥ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ ိုး

နင်ငံတစ်နင်ငံ၏

သတ်မှတ်ယူ

၍လည်ိုး

ရှင်ိုးလင်ိုးတက စ တည်ရှရန် လအပ်သည်။

ဥပဒေမ ိုးအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးကစစရပ်အဒပေါ်

သတ်မှတမ
် ထ ိုးဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး

အသံိုးပပြု

ဒပိုးသည့်် ပင်မအ ဏ ပင် အဖွဲွဲ့ အစည်ိုးမ ိုးအပဖစ်

ပါသနည်ိုး။
ဥပဒေနှင့််

လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ွဲ မ ိုးအ ိုး

လူဦိုးဒရအမ ိုးစ၏

အသအမှတ်ပပြုရာတွင်မည်သည့််စံနှုန်ိုးမ ာိုး

တက သည့််

၀င်မ ိုးနှင့််

တင် ထဒရ က်စ ထန်ိုးြ ြုပ် ပြင်ိုး မရှနင်ဒသ ်လည်ိုး

၆။ နင်ငံမ ာိုးအရနပြင့်် အစိုးရမ ာိုးအာိုး

နင်ငံတက

ရွဲတပ်ဖွဲွဲ့

အစည်ိုးမ ိုးမှ

မ ိုးဒပိုးပြင်ိုးမှ ဒရှ င်ရှ ိုးသင့််ပါသည်။

အသံိုးပပြု

လံခြံြုဒရိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးပဖစ်သကသည့််

ထသို့

အဖွဲွဲ့အစည်ိုး

၀န်ကကီိုးဌ နမ ိုးနှင့််
စီမံအပ်ြ ြုပ်နင်သည်။

ပပသနင်သည့််

ညွှန်ိုးကန်ိုးတစ်ြ

၄င်ိုးအြ က်အတက်မူ
တစ်ရပ်အဒနပဖင့််

အ ဏ ရ
နင်ငံအတင်ိုးရှ

ထင်ဒပေါ်ဒက ်သက ိုး၊

လူကကြုက်မ ိုး

ပဖစ်ပါသည်။
အစိုးရအဖွဲွဲ့
လူအမ ိုးသက ိုး
ပြင်ိုး

ရှရန်

မလအပ်ပါ။ သို့ဒသ ်လည်ိုး ပပည်သူလူထအဒနပဖင့်် ၄င်ိုး
အ ဏ ရအဖွဲွဲ့အစည်ိုးမှ သတ်မှတ်ထ ိုးဒသ ဥပဒေနှင့််
အမန်ို့မ ိုးက

၄င်ိုးတို့၏

ဒနို့စဥ်ဘ၀မ ိုးတင်

ဒလိုးစ ိုးလက်နာပပီိုး ၄င်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးအ ိုး အစိုးရအပဖစ်
လက်ြံ၊ အသအမှတ်ပပြုရန် လအပ်ပါသည်။11

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

9

နင်ငတ
ံ

ာဥပရဒမ ာိုးအာိုး

ရလိုးစာိုးလ

်နာမှု

သကည့််ပြင်ိုးနှင့််

တ ၀န်ြံမှု

င်ရ

လအပ်ြ က်အရ

ရှပြင်ိုး

အကွဲပဖတ်ြင့််မရှသည့််အတက် ထသို့

နင်ငံတစ်နင်ငံအ ိုး အစိုးရတရပ်အပဖစ် အသအမှတ်

အဒသက င်ိုးအရင်ိုးမ ိုးကလည်ိုး ရှငိုး် ပပဒလ့်မရှသကပါ။

ပပြုရန်အတက်

ထို့အပပင်

အဒနပဖင့််

န်ိုးစစ်ရ တင်

နင်ငံတက

အပါအ၀င်

၄င်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုး

လူူ့အြင့််အဒရိုး

အပြ ိုးနင်ငံတက

ဒလိုးစ ိုးလက်နာနင်ရန်
အသအမှတ်ပပြုမှု

ဥပဒေ

ဥပဒေမ ိုးအ ိုး

စတ်

င်ရ

နဒရှမှုသည်လည်ိုး
န်ိုးစစ်ြ က်အတက်

အဒရိုးပါသည်။ နင်ငံတစ်နင်ငံမှ ၄င်ိုး၏ လတ်လပ်သည့််
သဒဘ

နဒပဖင့််

လက်နာ

ရသည့််

ဥပဒေမ ိုးနှင့်် တ ၀န်၀တတရ ိုးမ ိုးအ ိုး
တရပ်အဒနပဖင့််

လက်နာရန်

နင်ငံတက
အဖွဲွဲ့အစည်ိုး

စတ်

နဒမရှပြင်ိုး

(သို့မဟတ်) လက်နာမှုမရှပြင်ိုးသည် ၄င်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုး
အ ိုး အစိုးရဟ သတ်မှတ်ရန် ယံသကည်ဒလ က်သည့််
အဒသက င်ိုးအြ က် ကင်ိုးမွဲ့်သည်ဟ

နင်ပါသည်။

အြ က်မှ မူ

စံနှုန်ိုးသတ်မှတ်ြ က်မ ိုးသည်
တည်ဒ

၁၉၅၀မှ
မရှမှု၊

၄င်ိုး
စတင်၍

၄င်ိုးစန
ံ ှုန်ိုးမ ိုးအ ိုး

က်ထ ိုးပြင်ိုး

ြင်မ စ
ညီညတ်စ

လက်နာပြင်ိုးမရှမှုနှင့်် ၄င်ိုးစံနှုန်ိုးမ ိုး၏ အ ိုးသ ြ က်
မ ိုးအဒပေါ်တင်လည်ိုး
သည့််

မျှတစ

မူတည်၍

ြ န်

အြ က်မ ိုးပင်ပဖစ်ပါသည်။12

သတ်မှတြ
် က်မ ိုးသည်

၄င်ိုးစံနှုန်ိုး
နင်ငံဒရိုးနှင့််

နင်ငံပြ ိုးဒရိုးမူေါေမ ိုးအဒပေါ် မူတည်က
ပဖစ်ဒပေါ်နင်ပါသည်။

မှုမရှပြင်ိုးတို့

ပဂဂလအပမင်မ ိုးဒပေါ်တင်

အပြ ိုးနင်ငံမ ိုး၏

မ ိုးက သမ သမတ်က စ

၄င်ိုးစံနှုန်ိုး

အသံိုးမပပြုပြင်ိုးမ ိုးလည်ိုး
အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

င်ရ

ံိုးပဖတ်ြ က်သည် အပြ ိုးသူမ ိုးအဒနပဖင့်် ထိုးဒဖ က်
ပမင်နင်ပြင်ိုး မရှသည့််

ဒလ့်လ အကွဲပဖတ်သူမ ိုးမှ

အပငင်ိုးပ ိုးဖယ်ရ

ကကံြုဒတွဲ့ဒနသကရသည့််

အဒပြအဒန

နင်ငံတနင်ငံအ ိုး

ရည်ညွှန်ိုးရ တင် “de facto” နှင့်် “de jure”

သည့််

ရည်ညွှန်ိုးြ က်၂ရပ်အ ိုး အသံိုးပပြုသကသည်။ “De jure”
သည်မှ

အစိုးရတစ်ရပ်အဒနပဖင့်် လက်ဒတွဲ့တင်

ထန်ိုးြ ြုပ်နင်မအ
ှု ဏ
ပဖစ်ပပီိုး

မရှဒသ ်လည်ိုး

တရ ိုး၀င်

တရ ိုး၀င်မှုရရှထ ိုးပြင်ိုးက

ပဖစ်သည်။ De facto

သည်မှ

လပြင်ိုး
လက်ဒတွဲ့တင်

ထန်ိုးြ ြုပ်နင်မက
ှု
ရယူထ ိုးပပီိုး ဥပဒေအရ တရ ိုး၀င်မှု
မရှသည့်် အစိုးရတရပ်က ရည်ညွှန်ိုးပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။ De
အစိုးရတရပ်အဒနပဖင့််

နင်ငံရပ်ပြ ိုးတင်

အရံဒငမ ိုးက

ထတ်ယူ

သံိုးစွဲြင့််ရပြင်
ှ ိုးနှင့််

နင်ငံဒရိုးအရ

ကယ်စ ိုးပပြုမှု

ရရှပြင်ိုးစသည့််

ဥပဒေအရ

တရ ိုး၀င်မှု၏

အသီိုးအပင်မ
့် ိုးက ရယူြံစ ိုးနင်ပါသည်။
အပြ ိုးဒသ

သို့ရ တင်

အဒရိုးကကီိုးကစစမ ိုးပဖစ်သကသည့်် လူသ ိုး

ြ င်ိုးစ နာဒထ က်ထ ိုးမှု
အကူအညီမ ိုး

င်ရ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုး၏

တင်ိုးပပည်အတင်ိုးသို့

၀င်ဒရ က်

နင်ရန်အတက်မှ မူ de facto အစိုးရ၏ အဒရိုးပါမှုအ ိုး
ြ န်လှပ်ထ ိုး၍ မရနင်ဒပ။
အပြ ိုးကစစရပ်တြမှ
ပင့််လင်ိုးစ

သယ်၀က်စ

အသအမှတ်ပပြုြံရသည့်် ပံစံပဖစ်ပါသည်။

နင်ငံတစ်နင်ငံအဒနပဖင့််
ဒတွဲ့
က်

(သို့မဟတ်)

ံ

က်
ံမှုမ ိုး

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတြနှင့််သ

ံမှုပပြုပပီိုး

အပြ ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးနှင့််

မပပြုလပ်ပြင်ိုးသည်

အဖွဲွဲ့အစည်ိုး

ံိုးပဖတ်ြ က် မ ိုးပဖစ်သည်။

တစ်ရပ်အဒပေါ် သယ်၀က် သည့််နည်ိုးပဖင့်် အသအမှတ်

ံိုးပဖတ်ရသည့်် ရည်ရယ်ြ က်မ ိုး

ပပြုပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။ သို့မဟတ် နင်ငံတစ်နင်ငံ အဒနပဖင့််

ထို့အပပင်

ထသို့

ကလည်ိုး

ေီမကဒရစီ

SAC-M

မ ိုးနှင့််

င်ရ

အပ်နှံထ ိုးဒသ

သတပပြုရန်

သံိုးစွဲြွဲ့်သကဒသ ်လည်ိုး

အပ်ြ ြုပ်သူ

jure

အပြာိုးစဥ်ိုးစာိုးြွယ်ရာမ ာိုး
အဒရိုးတကကီိုး

နင်ငံမ ိုးနှင့််

ံိုးပဖတ်ရသည့််

စံနှုန်ိုးအရ

အဒသိုးစတ်

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတြ၏

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

ဦိုးဒ

င်သူအ ိုး

နင်ငံ့်
10

ဒြါင်ိုးဒ

င် ဟ ထတ်ဒဖ ် ဒပပ သက ိုးပပီိုး ပင့််လင်ိုးစ

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးကလည်ိုး

ပပြုလပ်နင်ပါသည်။

သယ်၀က်အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုးနှင့််

ပင့််လင်ိုးစ

ဥပဒေဒဘ င်ပပင်ပမှ
စစ်အ ဏ သမ်ိုးပြင်ိုးနှင့််
လပ်ငန်ိုးစဥ်မ ိုးက

တက စ

ကကြုိုးပမ်ိုးပြင်ိုးနှင့််

မရှပါ။

သယ်၀က်အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

ပင့််လင်ိုးစ

သည်လည်ိုး

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး နည်ိုးတူ

သက်ဒရ က်

နင်ဒသ ဒသက င့််

ပံသဏဌ န်

၄င်ိုးတို့မှ

တူညီ

ပဖစ်ပါသည်။

စစ်အပ်စမှ ဖွဲွဲ့စည်ိုးပံ အဒပြြံအ ိုး အဒသက င်ိုးပပ၍

အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး တို့၏ က ပြ ိုးြ က် အဒပေါ်တင်
သတ်မှတ် ထ ိုးသည့်် သတ်မှတ်ြ က်မ ြုိုး

ပပြုလပ်ပြင်ိုး

နင်ငဒ
ံ့် ြါင်ိုးဒ

De

တရ ိုးဒရိုး

ပပန်လည်ဖွဲွဲ့စည်ိုးရန်

ထန်ိုးသမ်ိုးပြင်ိုးသည်
ပဖစ်သည်။

အစိုးရနှင့််
င်မ ိုးက

တရ ိုးဥပဒေမွဲ့်

facto

န်ိုးစစ်ရ တင်လည်ိုး

နည်ိုးအရ

ဖမ်ိုး

ီိုး

လပ်ရပ်သ
တရ ိုး၀င်မှုက

စစ်အပ်စအဒနပဖင့််

သည်ဟလည်ိုး သတ်မှတ်နင်ပါသည်။ သို့ရ တင်လည်ိုး

နယ်နမတ်၏

နင်ငံဒရိုးအရမူ

ဒက င်ိုးစ ထန်ိုးြ ြုပ် နင်ပြင်ိုး မရှသည့််အပပင် နင်ငံ၏

ပပြုပြင်ိုး

ပင့််လင်ိုးစ

သည်မှ

အသအမှတ်

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတရပ်အ ိုး အစိုးရဟ

ရှင်ိုးလင်ိုးစ

လက်ြံ၊

ပါ၀င်နင်ဒသ ဒသက င့််

အသအမှတ်ပပြုမှုမ ိုး
၄င်ိုးသည်

အသအမှတ်ပပြုမှုထက်

သယ်၀က်

ပမသသ သည့််

ကွဲပပ ိုးမှု

မည်သည့််

နင်ငံ့်

အြ က်အြ

ပမြုွဲ့မ ိုးတင်လည်ိုး

နဒပပမှုမ ိုး

က်လက်

အသကမ်ိုးမဖက်

အ ိုးဒက င်ိုးဒနပြင်ိုးနှင့််

အ ဏ ဖီ

ရှဒန

ပင့််လင်ိုးစ

ထန်ိုးြ ြုပ်နင်ဒရိုးအတက်

ရရှပြင်ိုးသည်

သပတ်ဒမှ က်

အစိုးရဌ န မ ိုးမှသည် ပဂဂလက လပ်ငန်ိုးမ ိုးအထ

ရှနင်ပါသည်။ ထို့အပပင် တရ ိုးဥဒပေအရ သကည့််လျှင်မူ
အသအမှတ်ပပြုမှု

ဒနရ တင်မှ

န်မှု

လပ်ရပ်မ ိုး

ွဲပင်ပဖစ်ပါသည်။ စစ်အပ်စမှ ၄င်ိုးတို့အဒနပဖင့််
အတင်ိုးအဓမမ

ကကြုိုးပမ်ိုး

နင်ငံတနင်ငံ၏ အဖွဲွဲ့အစည်ိုးတြအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးနင်ငံ၏

ရ တင် နင်ငံတက ဥပဒေမ ိုးက ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန်

တရ ိုး၀င်ကယ်စ ိုးပပြုမှုနှင့်် ပတ်သက်သည့််

ဒဖ က်ဖ က်

က်စပ်

ဒက င်ိုးက ြုိုးမ ိုးက ရရှပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။

နည်ိုးလမ်ိုးမ ိုး

ပဖစ်သကသည့်် သတ်ပဖတ်ပြင်ိုး၊ ညှင်ိုးပန်ိုးနှပ်စက်ပြင်ိုးနှင့််

၇။ မည်သည့််အြွွဲွဲ့အစည်ိုးအရနပြင့််ပမန်မာ
နင်ငံ၏အစိုးရအရနပြင့်် သတ်မှတ်ြံရရန်
အတွ

က ိုးလန်သကသည့််

် ထာိုးရှသည့်် စံနှုန်ိုးမ ာိုးနှင့််

်

တရ ိုးဥပဒေမွဲ့်

ဖမ်ိုး

နည်ိုးလမ်ိုးမ ိုးအ ိုး

ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်ပြင်ိုး

အသံိုးပပြုပပီိုး

ပပည်သူလူထအ ိုး

အဒသက က်တရ ိုးရက်သင်ိုးဒနသည်က
၄င်ိုးလပ်ရပ်မ ိုးသည်

စသည့််

ဒတွဲ့ရသည်။

နင်ငံတက ဥပဒေမ ိုးအရ

ညီပါသနည်ိုး။

ရ ဇ၀တ်မှုဒပမ က်သည့်် ပပစ်မှုမ ိုးပဖစ်သည်။

စစ်အပ်စ

ပမန်မာနင်ငံ အမ ြုိုးသာိုးညီညွတရ
် ရိုးအစိုးရ

၂၀၂၁

ြနှစ်

ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ

အ ဏ သမ်ိုးမှုပဖစ်စဥ်သည်
ဥပဒေအရ တရ ိုးေင်မှု
ဖွဲွဲ့စည်ိုးပံ

တစ်ရက်ဒနို့၏

ေီမကဒရစီနည်ိုးလမ်ိုးနှင့််
ရှုဒထ င့််မှ သံိုးသပ်ပါက

အဒပြြံဥပဒေက

ပြင်ိုးသ ပဖစ်သည်။

ဒဖ က်ဖ က်

နင်ငံဒတ ်အ ိုး

အဒရိုးဒပေါ်

အဒပြအဒနဒသကည ပြင်ိုးနှင့်် ၄င်ိုးကွဲ့်သို့ ဒသကည ရသည့််
အဒသက င်ိုးအရင်ိုးသည်
SAC-M

ဖွဲွဲ့စည်ိုးပံ

အဒပြြံ၏

ေီမကဒရစီနည်ိုးလမ်ိုးအရနှင့်် ဥပဒေအရ တရ ိုး၀င်မှ
ရှုဒထ င့််မှ

သကည့််လျှင်မူ

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရသည်

ပမန်မ နင်ငံ
ပပည်ဒထ င်စ

လွှတ်ဒတ ်အ ိုး ကယ်စ ိုးပပြုသည့်် ဒက ်မတီ(CRPH)မှ
ဖွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးသည့််
သည်

၂၀၂၀

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစ်ပါသည်။

ဒရိုးဒက က်ပတ
ွဲ င်

CRPH

အနင်ရရှြွဲ့်သည်

ပမန်မ ပပည်သူလူထ၏ ဒရိုးဒက က်ြံ ကယ်စ ိုးလှယ်

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
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မ ိုးပဖင့််

ဖွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးဒသ

ဒနပပည်ဒတ ်တင်

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစ်ပပီိုး

၄င်ိုးတို့

ကယ်စ ိုးလှယ်မ ိုးကယ်တင်
ကကြုိုးပမ်ိုးမအ
ှု ိုး
ပတ်ပင်တ ိုး

လွှတ်ဒတ ်

လွှတ်ဒတ ်ဒြေါ်ယူရန်

စစ်အပ်စ၏

စစ်သ ိုးမ ိုးမှ

ီိုးြွဲ့်သည်။

ထို့ဒနာက်တင်မူ

ထကယ်စ ိုးလှယ်မ ိုးအဒနပဖင့်် လတ်လပ်၍ တရ ိုး
မျှတဒသ
လူထ၏

ဒရိုးဒက က်ပွဲတင်

နဒမွဲ ဒပိုးြွဲ့်သကသည့််

စတ်အ ိုးထက်သန်မှုက

ရည်သန်၍

ပမန်မ နင်ငံ

ဒဖ ပ် ပနင်ရန်

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုး

အစိုးရအဖွဲွဲ့က ဖွဲွဲ့စည်ိုးြွဲ့်သည်။

ညီညတ်ဒရိုးအစိုးရ
လူထ

အဒနပဖင့််လည်ိုး

လအပ်သည့််

ထူဒထ င်ရ တင်
ဒ

၄င်ိုးအဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးနှင့််

ပမန်မ နင်ငံအမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုး
တရ ိုး၀င်အစိုးရအဖွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစ်ပပီိုး
အမန်ို့မ ိုးထတ်ရန်
င်ရ

စနစ်မ ိုး

အသကမ်ိုးမဖက်အ ဏ ဖီ

ထန်ိုးြ ြုပ်ထ ိုးနင်သကသည့််
ကင်တပ်မ ိုးမှ

ထဒရ က်စ

တင်ိုးရင်ိုးသ ိုး လက်နက်

ဒထ က်ြံသည့််

နင်ငံဒရိုးပါတီမ ိုးမှ

တင်ိုးရင်ိုးသ ိုး

ကယ်စ ိုးလှယ်မ ိုးနှင့််

စဒပါင်ိုးဖွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။

အြ ြုွဲ့ဒသ

လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ွဲ မ ိုးအဒနပဖင့််
လအပ်သည့်် ပပည်သူူ့၀န်ဒ
facto

င်မှုမ ိုးဒပိုးရ တင် de
နှစ်ဒပါင်ိုးမ ိုးစ

ရပ်တည်ြွဲ့်သကပပီိုးပဖစ်ပါသည်။
လက်နက်ကင်မ ိုး
၄င်ိုးတို့ထံ

၄င်ိုးတင်ိုးရင်ိုးသ ိုး

အပ်စိုးသည့််ဒနရ မ ိုးသည်
နယ်ဒပမြလံှုရန်

လ သကသူမ ိုးနှင့််
လည်ိုးဒက င်ိုး
လမှုမရှသူမ ိုးအ ိုး

ြင့််ဒတ င်ိုး
ဒသက က်ရွဲ့ံ မှုဒသက င့််

ဒသ ်လည်ိုးဒက င်ိုး၊

န်ို့က င့််ဒတ ်လှန်၍

စစ်အပ်စနှင့််

လူဒထ င်ဒပါင်ိုးမ ိုးစ အ ိုး

SAC-M

မ ိုးစ ဒသ

အစိုးရ၀န်ထမ်ိုးမ ိုးသည်

ပမန်မ နင်ငံ

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရက

ဒထ က်ြံ၍

တင်

နှင့််

ပါ၀င်ဒနသကသည်။)

CDM

အဒထဒထ

မ ိုးစသည့်် လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ိုးအတက်လည်ိုး ပမန်မ နင်ငံ
အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရသည်

အြရ က သည့််

တည်ရှဒနပါသည်။

ပမန်မ နင်ငံ

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရအဒနပဖင့််
ဒယ က်ပမြုွဲ့ရှ
ဒသ
က်

ကမ္ ့်ကလသမဂဂရံိုးမတ
ှ

နင်ငံမ ိုးနှင့််

နင်ငံဒရိုး

ံမှုမ ိုးပပြုလပ်ပပီိုး

နယူိုး
င့််

အပြ ိုး

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးနှင့််

နင်ငံတက

ဥပဒေမ ိုးက

ဒလိုးစ ိုးလက်နာရန်အတက် သံနတဌ န် ြင်ြင်မ မ

ံ

အပပင် ၄င်ိုးတို့အဒနပဖင့်် ပမန်မ နင်ငံ၏ အဒရိုးကစစနှင့််

အစရှသည့််

ပက်သတ်၍ နင်ငံတက ရ ဇ၀တ်မှုြံရံိုးမှ ြ မှတ်မည့််

အဒနပဖင့််လည်ိုး

ပမန်မ နင်ငံ

လှုပ်ရှ ိုးမမ
ှု ိုးတင်

က်

အလန်တရ ကကီိုးမ ိုးသည့်် လအပ်ြ က်က ပဖည့််
ဒပိုးဒနသကရသည်။

န်မှု

ြ မှတ်လပ်ဒ

ကူညီသကရသည့််အတက်

၄င်ိုးတင်ိုးရင်ိုးသ ိုးလက်နက်ကင်မ ိုး

ေီမကဒရစီလှုပရ
် ှ ိုးမှုမ ိုးပဖစ်ဒသ

ဒသ ်

ပတ်သက်

ြလံှုြင့််ဒပိုးရပြင်ိုး

တည်ရှပါသည်။

င်ရက်ပြင်ိုးမ ိုး ပပြုလပ်ပြင်ိုး (ဒထ င်ဒပါင်ိုး

ဒနရ တင်

၂၀၂၁ြနှစ်

စတင်၍

လအပ်သည့််

သပတ်ဒက ်မတီမ ိုး၊ ပပည်သူူ့က ကယ်ဒရိုး တပ်ဖွဲွဲ့

၄င်ိုးတို့ဒေသတင်

အစိုးရအသင်ပဖင့််

ဒဖဒဖ ်ေါရီလမှ

ညှနှုင်ိုးဒ

မူေါေဒရိုးရ နှင့််

အတက်လည်ိုး

လွှတ်ဒတ ်အမတ်မ ိုးနှင့််

နယ်နမတ်အြ ြုွဲ့အ ိုး

အစိုးရသည်

သ လျှင် ပမန်မ ပပည်သူလူထမှ ဒထ က်ြံထ ိုးသည့််

နင်ငံနှင့််အ၀ှမ်ိုး

ဒသ

ပူိုးဒပါင်ိုး

င်ရက်လ က်ရှပါသည်။

အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုး အစိုးရအဖွဲွဲ့အ ိုး ဒရိုးဒက က်ြံ
က ယ်ပပန်ို့

က န်ိုးမ ဒရိုးကွဲ့်သို့ဒသ

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ ိုး ဒပိုးနင်ရန်အတက်လည်ိုး စနစ်မ ိုး

၀န်ကကီိုးဌ န

ပမန်မ နင်ငံ၏

ပမန်မ ပပည်သူ

င်ဒနဒသက င်ိုးကလည်ိုး ဒတွဲ့ရှရသည့််

ံိုးပဖတ်ြ က်က လက်ြံရန်အတက်လည်ိုး ဒသကည
ြ က်ထတ်ပပီိုး ပဖစ်ပါသည်။13

ည်ိုး

အမ ြုိုးသ ိုး

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး
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နဂံိုးြ ြုပ်

တပ်ဖွဲ့ွဲ မ ိုး၊

ပမန်မ နင်ငံရှ စစ်အပ်စသည် ေီမကဒရစီနည်ိုးလမ်ိုးအရ

အဖွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးနှင့််

ပူိုးဒပါင်ိုး၍

တရ ိုး၀င်မှု

၀န်ဒ

ပပည်သူလူထထံ

လံိုး၀မရှပါ။

၄င်ိုးတို့သည်

ဒရိုးဒက က်ြံမဟတ်ပွဲ ၄င်ိုးတို့ကယ်တင် ၄င်ိုးတို့အ ိုး
ပပန်လည်ဒရိုးြ ယ်ထ ိုးပြင်ိုးသ ပဖစ်ပါသည်။
အပ်စသည် နင်ငံတက
နင်ငတ
ံ က
ရှည်သက

၄င်ိုးစစ်

လူူ့အြင့််အဒရိုးဥပဒေမ ိုးနှင့််

ရ ဇ၀တ်မှု

ဥပဒေမ ိုးအ ိုး

က လ

ြ ြုိုးဒဖ က်ြွဲ့်သကသူမ ိုးပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မ

နင်ငံ အမ ြုိုးသ ိုးညီညတ်ဒရိုးအစိုးရသည် ဒရိုးဒက က်
ြံကယ်စ ိုးလှယ်မ ိုးနှင့််
စစ်အပ်စကွဲ့်သို့

ဖွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးသည့််အတက်

မဟတ်ပွဲ

ေီမကဒရစီနည်ိုးက

တရ ိုး၀င်မှုက ရရှထ ိုးပါသည်။ ထို့အပပင် ၄င်ိုးတို့၏
အဖွဲွဲ့၀င်မ ိုးအဒနပဖင့််လည်ိုး နင်ငံတက ဥပဒေမ ိုးက
ဒလိုးစ ိုးလက်နာရန်

သံနဌ
တ န်ြင်မ စ ပဖင့််

ကတ

က၀တ်မ ိုး ပပြုထ ိုးသကပပီိုးပဖစ်ပါသည်။
စစ်အပ်စအဒနပဖင့််
နင်စမ်ိုးရှပါသည်။
ပမြုွဲ့ကကီိုးမ ိုးတင်

ပမန်မ နင်ငံ၏

ထန်ိုးြ ြုပ်
အပြ ိုးဒသ

ပဖန်ို့က က်တည်ရှမှု

အ ိုးဒက င်ိုးဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး

ပပည်သူလူထမှ

အ ဏ ရှင်မ ိုးအ ိုး

က်လက်ြြံဒနသကပြင်ိုးမ ိုး

ပပြုလပ်ဒနသကသည့််အပပင်

စစ်အပ်စအဒနပဖင့််

နင်ငံ

တ၀ှမ်ိုးလံိုးက ထန်ိုးြ ြုပ်နင်စမ်ိုးမရှပါ။
စစ်အပ်စအဒနပဖင့််

ကဗစ်-၁၉
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အဖွွဲ့ြျာေးြှ

လ
ို ြြမဂတွင ်

ျဥ်ေးချြု ်စာတြ်ေးအာေး

ဤလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

လငယ်အဖွွဲ့အစည်ေးြျာေးနှင ်ဲ့

ရအာ

ို
် ါ

ယ
ို စ
် ာေးမ ြုြည်ြ
ဲ့ ြျာေး
၄င်ေး ဂ
ို ြု္ လတ
် ြှ
ို ဲ့ ာ

(

)

၊ အစေးို ြျာေး၏ ရခါင်ေးရဆာင်နင
ှ ဲ့်

14

နင
ို င
် မံ ခာေးရ ေး
ဋညာဥ် ါ

၀န်က
အချ

တာ၀န်ြျာေးအာေး
အြအြှတမ် ြုြည်ဲ့

ေးီ ြျာေးမဖစ်က
အ
် လ

ပ ီေး

၄င်ေးတအရနမဖင်
ို ဲ့
ဲ့

ြ
် ျာေးတွင ် ါရှြည်ဲ့

လို ်ငန်ေး

ထြ်ေးရဆာင် ြည်မဖစ်ြည်၊
နင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ဲ့

(ခ)

အြအြှတမ် ြု

နင
ို င
် တ
ံ ကို ဲ့ ာေး ချြု ်ဆထ
ို ာေးရြာ
လို ်ငန်ေးတာ၀န်ြျာေးအာေး

ခံ ြည်ဲ့

ဋညာဥ်တင
ွ ်
အရ

ါရှြည်ဲ့

ာင်အထည်ရဖာ် န်

ြံတြန်ရ ေး ာအထေးတာ၀န်ထြ်ေးရဆာင် ြည်အ
ဲ့ ဖွွဲ့ြျာေး၏
ရခါင်ေးရဆာင်ြျာေး၊ (ဂ) နင
ို င
် ရ
ံ တာ်အရနမဖင်ဲ့ နင
ို င
် တ
ံ စ်
အစည်ေးအရ၀ေးြျာေး၊

နင
ို င
် တ
ံ စ်

ာ

၄င်ေးတို ဲ့ ယ
ို စ
် ာေးမ ြု

တ

၍
်

အစည်ေးအရ၀ေးြျာေးတွင ်

ရ
် ာ

အဖွအ
ွဲ့ စည်ေးြျာေးတွင ်
ထအ
ို ဖွအ
ွဲ့ စည်ေးြျာေး၊

ြရဘာတစာချြု ်

ရစလွှတခ
် ံ ြြျာေး” စြည်တို မဖစ်
ဲ့ က

ာ

ချြု ်ဆို န်

ါြည်၊”

တ ာေးရံိုေးဆံေးို မဖတ်ချ

“Maduro Board of the Central Bank of Venezuela
(Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board" of the
Central Bank of Venezuela (Appellant/CrossRespondent,”
အာေး
ဤလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့် တ

ယခိုလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

https://www.reuters.com/article/venezuelagold-boe-idUSKBN26R09H ဖတ်ရှုနငို ပ် ီေး "London
court hearings over Venezuela gold to resume in July,
official says," ဆြ
ို ည်ဲ့ Reuters ြတင်ေးဌာနြှ ဇွနလ
်
၁
၊် ၂၀၂၁ တွင ် ထိုတရ
် ၀ခြ
ဲ့ ည်ဲ့ ြတင်ေးအာေး ရဖာ်မ
လင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

ါ

ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်

https://www.reuters.com/world/americas/lo
ndon-court-hearings-over-venezuela-goldresume-july-official-says-2021-06-01/
(၄င်ေး
စာရစာင်ြျာေးအာေး
၀င်ရ ာ

6

5

အ
် ာေးလည်ေး

ဇွနလ
်

၂၃

်

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ တ
် င
ွ ်

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေး မဖစ် ါြည်။)

Simon Lewis နှင ်ဲ့ Humeyra Pamuk ရ ေးြာေးရြာ

"Exclusive: U.S. blocked Myanmar junta attempt to
empty $1 billion New York Fed account - sources,"
အြည် ြည်ဲ့ Reuters ြတင်ေးဌာနြှ ြတ်လ ၄
၊် ၂၀၂၁

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc2020-0195.html ၀င်ရ ာ ဖ
် တ်ရှုရလဲ့လာနင
ို ် ါြည်

တွင ်

(ဇွနလ
်

https://www.reuters.com/article/usmyanmar-politics-usa-fed-exclusiveidUSKCN2AW2MD (accessed 23 June 2021).

၂၃

၀င်ရ ာ

်

၂၀၂၁

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေးမဖစ်ြည်)။

ေီဇင်ဘာလအထ

မဖစ် ာွ ေးခရ
ဲ့ ြာ

ြ
် တ်၍ ထ ်ြြ
ံ ရှလို ါ

တွင ်

၂၀၂၀

ခိုနစ
ှ ်

အရ ေး

စစြျာေးနှင ဲ့်

Twenty Essex, “Supreme

Court grants Guaidó Board permission to appeal in
Venezuela Gold dispute,” 14 Decemယနr 2020, အာေး
ရဖာ်မ

ါလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်၊

https://www.lexology.com/library/detail.aspx
?g=e2f5bfb9-135f-441d-ab7f-37c61fdd9ebf
(ဇွနလ
်
၀င်ရ ာ

၂၃

်

၂၀၂၁

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေးမဖစ်ြည်).

တွင ်

Marc Jones and

Angus Berwick, "UK court recognises Guaido as
Venezuela's president in gold dispute," 2 July 2020
ဆြ
ို ည်ဲ့
Reuters
ြတင်ေးဌာနြှ
ရဖာ်မ ခြ
ဲ့ ည်ဲ့
ရဆာင်ေး ါေးအာေး

ဖတ်ရှုလို ါ

လည်ေး

ဤလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

https://www.reuters.com/article/usvenezuela-gold-britain-idUSKBN2431CG
ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်။ ထအမ
ို ဲ့
င် Marc Jones, "UK court
overturns Venezuela judgement in $1 billion gold tug-ofwar," 5 October 2020, ဆြ
ို ည်ဲ့

SAC-M

ထိုတမ် န်ခြ
ဲ့ ည်ဲ့

ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်။

ြတင်ေးအာေး

ယခိုလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

available

at:

“Remarks by President Biden on the Administration’s
Response to the Coup in Burma,” The White House
ဆြ
ို ည်ဲ့
အရြ
န်မ ည်ရထာင်စို
အြ်မဖြူရတာ်ြှ
ရဖရဖာ်၀ါ ီလ

၁

၁၀

ရ
် နတွ
ဲ့ င ်

ထိုတမ် န်ခြ
ဲ့ ည်ဲ့

https://www.whitehouse.gov/briefingroom/speechesremarks/2021/02/10/remarks-by-presidentbiden-on-the-administrations-response-tothe-coup-in-burma/
ထိုတမ် န်ချ အ
် ာေးလည်ေး
ယခိုရဖာ်မ

ါ

လင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

(၄င်ေး ထိုတမ် န်ချ
၀င်ရ ာ

၀င်ရ ာ

အ
် ာေး ဇွနလ
်
၂၃

ရ
် လဲ့လာနင
ို ် ါြည်
် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ တ
် င
ွ ်

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေး မဖစ် ါြည်။)

7

David Lawder, "World Bank halts payment requests on
Myanmar projects made after Feb 1 coup," ဆြ
ို ည်ဲ့
ရဖရဖာ်၀ါ ီလ

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

၂၅

တ
် င
ွ ်

ထိုတမ် န်ခြ
ဲ့ ည်ဲ့

15

ြတင်ေးအာေးလည်ေး

ဤလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်၊

available

at:

https://www.reuters.com/article/ukmyanmar-politics-worldbankidUKKBN2AP2DT ( ၄င်ေးြတင်အာေး ဇလငို ် ၁၄
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ၀င်ရ ာ

်

“ADB Statement on New Developments in Myanmar,”
ဆြ
ို ည်ဲ့ အာရှဖံွဲ့ွ ပဖြုေးရ ေးဘဏ်ြှ ြတ်လ ၁၀
ရ
် နတွ
ဲ့ င ်
၀င်ရ ာ

၁၁

အ
် ာေးလည်ေး ေးတွ ါ လင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

ဖ
် တ်ရှုနင
ို ် ါြည်၊

ရ
ံ ေးရ

ာင်စြ
ီ ှ ကြဂိုတလ
်

၊် ၂၀၂၁တွင ် ထိုတရ
် ေခရ
ဲ့ ြာ “

မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ

ဖ
် တ်ရှုခမဲ့ ခင်ေးမဖစ် ါြည်။) ADB,

ထိုတမ် န်ြည်ဲ့ ထိုတမ် န်ချ

မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ ရ ေး အထေးအက

9

ယ
ို စ
် ာေးမ ြုြှု”

အ

လ
ို ြြမဂတွင ်

ျဥ်ေးချြု ်စာတြ်ေးအာေး

ဤလင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်။

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/
10

ကြဂိုတလ
် ၂၀၀၁ ခိုနစ
ှ တ
် င
ွ ် ထိုတရ
် ၀ခြ
ို င
် တ
ံ စ်
ဲ့ ည်ဲ့ နင

ဥ ရေရ

ာ

ာ်ြရှင၏
် “Draft Articles on the Responsibility

of States for Internationally Wrongful Acts,” ဆြ
ို ည်ဲ့
ဥ ရေစာတြ်ေး ါ “CHAPTER III, SERIOUS BREACHES OF

https://www.adb.org/news/adb-statementnew-developments-myanmar
(၄င်ေး

OBLIGATIONS UNDER PEREMPTORY NORMS OF
GENERAL INTERNATIONAL LAW ဆြ
ို ည်ဲ့ အခန်ေး ါ

ထိုတမ် န်ချ

အ ေ
ို ရ
် လေးဆယ်အ

၀င်ရ ာ

အ
် ာေး

ဇွနလ
်

၂၃

်

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ တ
် င
ွ ်

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေး မဖစ် ါြည်။)

အက
"Myanmar Junta Faces UK Legal Action over Claims to
Ambassadorial Home in London," ဆြ
ို ည်ဲ့ ရြလ ၅
၊်
ခိုနစ
ှ န
် စ
ှ တ
် င
ွ ်

ရနတွ
ဲ့ င ်

ဧ ာ၀တီ

ြတင်ေးဌာနြှ

ထိုတမ် န်ခရ
် ွင ်
ဲ့ ြာ ြတင်ေးအာေးလည်ေး ယခို ေးတွ ါလင်ခ
ဲ့ တ
ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmarjunta-faces-uk-legal-action-claims-ambassadorialhome-london.html Martyn Brown ရ ေးြာေးြည်ဲ့
"Burmese ambassador in London in stand-off as junta
tries to evict him after coup, ဆြ
ို ည်ဲ့ Express
ြတင်ေးဌာနြှ

ရြလ

၁၄

ြတင်ေးအာေးလည်ေး ရဖာ်မ

်

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ထ
် တ
ို ်

ါ လင်ခ
် င
ွ ် ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်။
ဲ့ တ

https://www.express.co.uk/news/uk/1436247/Burmes
e-ambassador-London-stand-off-junta-eviction-coup
(၄င်ေး ြတင်ေးနှစ် ေ
ို အ
် ာေး ဇွနလ
်
၂၃
် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်တင
ွ ်
၀င်ရ ာ
ဆ

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေး

စ
် ်အရက

ြရှလို ါ
အင်တာန

အ
် လ

SAC-M

ြ
် ျာေးအာေး

အမခာေးရြာ
ြ
် တ်ြည်ဲ့

အချန်နင
ှ ်ဲ့

တစ်ရမ ေးညီ

“Myanmar Accountability Project,” ၏
စ
် ာြျ

watching.org/
၀င်ရ ာ

မဖစ် ါြည်။).

ာင်ေးအ ာြျာေးနှင ဲ့်

ြတင်ေးအချ

န
် ာှ မဖစ်ရြာ
ဆြ
ို ည်ဲ့

ရ
် လဲ့လာနင
ို ် ါြည်။

ာ

အရထွရထွဥ ရေြျာေး၏

8

၂၀၂၁

(၁) နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် ြ
ံ ှ နင
ို င
် တ
ံ စ်

https://the-world-iswebsite

အာေး

င်ေးြမဲ့ ဌာန်ေးချ

ချြုေးရဖာ

ရ
် အာ

မ် ခင်ေးြျာေးရှ ါ

တာ၀န်ရမခင်
ှ ေး
်

ွ

ပ် ီေး

ဥ ရေ

နင
ို င
် တ
ံ စ်

(၂)

တာ၀န်၀တတ ာေးြျာေး
ျ

ြ
် ရ
ှ န၍
ာြှ

အရ ေးယ န်

နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် ြ
ံ ှ

၄င်ေးတ၏
ို ဲ့

ို မဖညဲ့ဆ
် ည်ေး န်ဆြ
ို ည်ဲ့ တာ၀န်အာေး

၄င်ေးတာ၀န်ြျာေးအာေး

မဖည်ဆ
ဲ့ ည်ေး ာတွင ်

လြဆန်မခင်ေးနှင ်ဲ့
ချြုွဲ့ယင
ွ ေး် ချ
၄င်ေးမဖစ်

စနစ် င
ို ေး် ဆင
ို ် ာ

ြ
် ျာေးရှမခင်ေးစြည်တို ဲ့ ို
ို

က

ြတ်ြတ
ှ န
် င
ို ြ
် ည်။

ေးီ ရလေးစွာ

ထအမ
ို ဲ့
င်

“နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် အ
ံ ရနမဖင်ဲ့
တာ၀န်၀တတ ာေးြျာေး
ျြုေးဆ

၄င်ေးအ

ို ချြုေးရဖာ

ြ
် ြ
ှု ျာေး

ြ
် ျာေး

ျြူေးလွနြ
် ြ
ှု ျာေး

မ ြု ာရ ာ

ို

ြ
ဲ့ ို ဲ့

၄၁

တွင ်

မဖည်ဆ
ဲ့ ည်ေး ြည်ဲ့

် ါ

ရအာ

် ါအတင
ို ေး်

ျြူေးလွနခ
် ြ
ဲ့ ည်ဲ့
ို

ြ
် ည်ဲ့

ို
ို

နင
ို င
် အ
ံ ာေး

်တန် ဲ့ န် အမခာေးရြာ နင
ို င
် ြ
ံ ျာေးြှ
(၂)

ဥ ရေ ါ

ျြူေးလွနခ
် ျြုေးရဖာ
ဆ
အ

ြျာေးမ ြုလို ်မခင်ေးြျာေးနှင ်ဲ့

အစိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသအမှတ်ပပြုပြင်ိုး

အ ေ
ို ်

မ် ခင်ေးဟို

ဟိုရ ေးြာေးရဖာ်မ ထာေးြည်။

၀ိုငေး် ၀န်ေးလို ်ရဆာင် န်၊
ထို

ချြုေးရဖာ

ြ
် ျာေးြှာ “(၁) ဥ ရေအ ေ
ို ် ၄၀တွင ် ါရှြည်ဲ့

ျြုြူေးလွနြ
် ြ
ှု ျာေး

မ ဌာန်ေးချ

၄င်ေး

ြ
် ျာေးရှြည်”

ျြုေးဆ

ချြုေးရဖာ
၄င်ေး

ါ

်အာေး နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် ြ
ံ ှ ၄င်ေးမဖည်ဆ
ဲ့ ည်ေး န်ရြည်
ှ
ဲ့

တာ၀န်ေတတ ာေး

အ

ရတွွဲ့ ရှ

လ
်

်

အ ေ
ို ် ၄၀

ခ
် ြ
ို င
် အ
ံ ာေး
ဲ့ ည်ဲ့ နင
အာေးရ ေးအာေးရမြာ

အညီရ ေးမခင်ေးြျာေး၊ ရထာ
ထို

ြ
ဲ့ ို ဲ့

၏

ဥ ရေြလ
ဲ့ ို ်
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်

် ံြ
ဲ့ ှု
်အာေး

အမခာေးြည်ြည်န
ဲ့ င
ို င
် ံ
ဥ ရေမ ဌာန်ေးချ
အ

ျြုေးဆ

ြှ အြအြှတြ
် မ ြု န်၊ (၃) ယခို

ြ
် ျာေးြည်

ရ ေါ်ရ ါ

် ြျာေးအရ ေါ် ဘ

လ
် ို

မ ဌာန်ေးထာေးမခင်ေးမဖစ်ပ ီေး ထို အ
ျြူေးလွနမ် ခင်ေး

စစ

ြ
် ှု

ျြုေးဆ
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လ
် ာြည်ဲ့

င်ေးစွာ ရ ေးြာေး
ြ
် ျာေး

ို ချြုေးရဖာ

်ြျာေးတွငလ
် ည်ေး

နင
ို င
် တ
ံ စ်

်
ာ

၁၉၅၀

အရစာ င
ို ေး်

အရထွရထွညလ
ီ ာခံ
ာလ

မ ြုမခင်ေးဆင
ို ် ာ

စစ

H. Lauterpacht ရ ေးြာေးရြာ “Recognition in

်ြျာေးအာေး ရဆွေးရနွေးက

ထည်ြ
ဲ့ င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေး ာတွင ်

အြအြှတ်
်

၄င်ေးအချ

အ
် လ

ြ
် ျာေး

၏
်

ြည်အ
ဲ့ ခါတွင ်

စဥ်ေးစာေးမခင်ေးမ ြုခြ
ဲ့ ည်ြာှ

ြို ဲ့ ာတွင ် ၄င်ေးအချ
11

ြ်ေးြျာေးတွငလ
် ည်ေး

၄င်ေးအြအြှတမ် ြုမခင်ေးဆင
ို ် ာ ဆံေးို မဖတ်ချ
ထည်ြ
ဲ့ င
ွ ေး်

ဥ ရေြျာေး၏ အဆံေးို အမဖတ်ြျာေး ါ၀င်ြည်မဖစ်ြည်။”

ြက

ြရဘာတညီချ

ို ချြှတ် န်
ြ
် ေးိုံ ချ

်

ို

ထင်ရာှ ေးြည်၊

ို ြရဘာတညီချ

်

အတွငေး် ရ ေးြာေးရဖာ်မ ထာေးမခင်ေးြရှ ါ။ Christine Chinkin

International Law, Cambridge University Press, 1947,
စာအို ် ါ စာြျ န
် ာှ ၈၈ တွင ် "It is a fundamental rule of

et al, “Legal Opinion,” 2008, အာေး ရဖာ်မ

international law that every independent State is
entitled to be represented in the international sphere by
a government which is habitually obeyed by the bulk of
the population of that State and which exercises
effective authority within its territory." “နင
ို င
် တ
ံ စ် ာ

http://www.birmaniademocratica.org/GetMedia.aspx?
id=8d671814cf8c422eab6074bf46e7ab23&s=0&at=1
(ကြဂိုတလ
်
၆
်
၂၀၂၁
တွင ်

ဥ ရေြျာေးအ

လွတလ
်
်ပ ီေးြီေးမခာေး

နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် အ
ံ ရနမဖင်ဲ့
အ င
ို ေး် အမခာေးအတွငေး် ရှ
ရထာ

ခ
် ပံ ီေး၊

အာဏာ

နယ်ရမြ

မ ည်ြလထိုြှ

၄င်ေးနင
ို င
် န
ံ ယ်နြတ်အတွငေး်

ို

ထရ ာ

စ
် ာွ

ြ

အို ်ချြု ်ြှု

ရ
် ာ

အစေးို တစ်

်ဟို ြတ်ြတ
ှ ခ
် ံ ပ ီေး နင
ို င
် တ
ံ စ်

အေင
ို ေး် တွင ်

၄င်ေးနင
ို င
် ရ
ံ တာ်

မ ြုနင
ို ြ
် ည်” ဟို
အြှတမ် ြုြှု
ဥ ရေြျာေး
စတင်ခြ
ဲ့ ည်ဲ့

ေးို

ယ
ို စ
် ာေး

လ
်

အ
်

အြ

နင
ို င
် တ
ံ စ်

ာေးရ ေးြာေးခမဲ့ ခင်ေးမဖစ်ပ ီေး ထို

နင
ို င
် ြ
ံ ျာေး၏

ယခိုအခါတွင ် ဆ
ရက

နင
ို င
် ြ
ံ ျာေးြှ

ရ ေးြာေးခဲ့ ာတွင ်

ာ

ာလြှ

လို ်ထေးံို လို ်နည်ေး ြျာေးြည်
ျံြုေး၀င် ြှန ်

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေးမဖစ်ြည်).
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“National Unity Government of the Republic of the
Union of Myanmar accepts the jurisdiction of the
International Criminal Court,” မ ည်ရထာင်စြ
ို ြမတ
မြန်ြာနင
ို င
် ရ
ံ တာ်၏
အစေးို

ာ အ၀န်ေး

အစေးို အရနမဖင်ဲ့

အမခာေးရြာ

ို
ို

န
် င
ို ် ါ

ါရှ ါြည်။ Lauterpacht အရနမဖင်ဲ့

ထအ
ို စေးို ြျာေးအာေး

၀င်ရ ာ

ရ
် လဲ့လာနင
ို ် ါြည်။

်တည်နင
ို ြ
် ညဲ့်

၄င်ေး င
ို ဆ
် င
ို ြ
် ည်ဲ့
အြျာေးစိုရြာ

၀င်ရ ာ

ါ လင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

အရနမဖင်ဲ့

အဆံေးို အမဖတ်အာေး
ကြဂိုတလ
်
၄င်ေးရက

မြန်ြာနင
ို င
် ံ

၂၀

ညာချ

နင
ို င
် တ
ံ စ်
လ
၊်

အ
် ာေး

အြျြုေးြာေးညီညွတရ
် ေး

ခ
် မံ ခင်ေး

ရက

၂၀၂၁တွင ်
ရဖာ်မ

ာ ာဇ၀တ်ခရ
ံို ို ေးံ ၏
ညာချ

ထိုတမ် န်ခြ
ဲ့ ည်။
ါ

လင်ခ
် င
ွ ်
ဲ့ တ

ဖတ်ရှုနင
ို ် ါြည်။
https://mobile.twitter.com/NUGMyanmar/status/1428
739347717648389 (ကြဂိုတလ
်
၂၂
် ၂၀၂၁ တွင ်
၀င်ရ ာ

ရ
် လဲ့လာခမဲ့ ခင်ေးမဖစ်ြည်)။

န်မခင်ေးြရှရတာဲ့

ာင်ေး ြတချ ် ြည်မဖစ်ြည်။

SAC-M

အ
် ာေး
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