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အစ  ိုးရတစ်ရပ်အာိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး၊ ပမနမ်ာန  င်ငံအရရိုး အထ ိုးအက ံရပိုးရ ာင်စ၏ီ 

အနှစ်ြ ြုပ်စာတမ်ိုး 

   

ရကစ် ွဲ၊ ၂၃၊ သသဂ တ၊် ၂၀၂၁။  

၁။ အ  ဥ်ိုးြ ြုပ် 
• ယြ အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတ င် အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး အသ  

အမှတ်ပပြုပြင်ိုးနှင့်် စပလ် ဥ်ိုးသည့်် န  င်ငံတက  

ဥပဒေနှင့်် အဒလ့်အထမ  ိုးအ ိုး ဒ  ိုးဒန ိုး 

ထ ိုးပါသည်။ 

• န  င်ငံမ  ိုး၏အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး အပြ ိုးဒသ န  င်ငံမ  ိုး 

(သ  ို့မဟ တ်) န  င်ငတံက  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးမှ 

အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး   င်ရ  က စစနှင့််  စပ်လ ဥ်ိုး၍ 

န  င်ငံတက ဥပဒေမ  ိုးမှ ြ မှတ်ထ ိုးသည့်် လမ်ိုးညွှန် 

မမူ  ိုး ဒယဘ ယ အ ိုးပဖင့်် ကင်ိုးမွဲ့်သည်ဟ  

   န  င်ပါသည်။ 

• အစ  ိုးရသစတ်စ်ရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုရန်မှ  

အပြ ိုးဒသ  န  င်ငံမ  ိုးမှ နှစ်န  င်ငံ သဒဘ တူညီမှုပဖင့်် 

ပပြုလ ပ်န  င်သကဒသ ်လည်ိုး န  င်ငံအမ  ိုးစ သည် 

ထ  ကွဲ့်သ  ို့ နှစ်န  င်ငံတည်ိုးသ  လက်၀ါိုးရ  က်၍ 

ပပြုလ ပ်ပြင်ိုးမ  ိုးက   ဒယဘ ယ  စည်ိုးမ ဥ်ိုးအဒနပဖင့်် 

ဒရှ င်ရှ ိုးဒလ့်ရှ သကပါသည်။ 

• အဒသက င်ိုးပပြ က်တြ က   ရှင်ိုးပပရဒသ ် ၂၀၂၁ 

ြ နှစ်တ င် ပမန်မ န  င်ငံတ င် ပဖစ်ပ  ိုးြွဲ့်သည့်် 

စစ်အ ဏ သ မ်ိုးမှုအရ ပပင်ပန  င်ငတံန  င်ငံအဒနပဖင့်် 

န  င်ငံဒတ ်၏ အြ ြုပ်အပြ  အ ဏ က   

မတရ ိုးသည့််နည်ိုးလမ်ိုးပဖင့်် သ မ်ိုးပ  က်ရယူြွဲ့်သည့်် 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး က   

ဒရှ င်ရှ ိုးသည့််တ  င်ဒအ င် သံတမန် ဒရိုးရ  

နည်ိုးလမ်ိုးမ  ိုးပဖင့်် ထ  န  င်ငံအတ င်ိုး  က်လက် 

တည်ရှ ဒနန  င်ရန် အ ိုးထ တ်န  င်သည်။  

 

• ကမ္ ့်က လသမဂဂတ င် မည်သူက က  ယ်စ ိုးပပြုြ င့်် 

ရရှ မည်   သည့််  ံ ိုးပဖတ်ြ က်သည် ကမ္ ့် 

က လသမဂဂ အဒထ ဒထ ညီလ ြံမှ  ံ ိုးပဖတ် 

သည့််အဒရိုး မဟ တ်ဒသက င်ိုး သတ ပပြုမ ရန် 

လ  အပ်ပါသည်။ ထ  ို့ဒသက င့်် ၄င်ိုးပဖစစ်ဥ်သည် 

အစ  ိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုသည့်် ပဖစစ်ဥ်နှင့်် 

က  ပြ ိုးပါသည်။  [၄င်ိုးဒ  ိုးဒန ိုးြ က်အ ိုး အဒသိုး 

စ တ်ဖတ်ရှုလ  ပါက ပမန်မ န  င်ငံအဒရိုး အထူိုး 

အကကံဒပိုး ဒက င်စမီှ ထ တ်ဒ၀ထ ိုးသည့်် 

“ကမ္ ့်က လသမဂဂတ င် ပမန်မ န  င်ငံမှ က  ယ်စ ိုး 

ပပြုြ င့််”    သည့်် အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးအ ိုး က  ိုးက ိုးန  င် 

ပါသည်။]12  

• အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး 

၄င်ိုးတ  ို့က  ယ်တ  င ် တ  က်ရ  က် အသ အမှတ်ပပြုဒလ့် 

မရှ သည့်် ပံ မှန် အဒလ့်အထမ  ိုး ရှ သကဒသ ်လည်ိုး 

၄င်ိုးန  င်ငံမ  ိုး အဒနပဖင့်် အစ  ိုးရတရပ်ရပ်အ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုရန် အတ က် အကကံဒပိုးပြင်ိုးမ  ိုး 

ပပြုလ ပ်န  င်ပါသည်၊ ဥပမ အဒနပဖင့်် အစည်ိုးအဒ၀ိုးက   

မည်သူအ ိုး တက်ြ င့််ပပြုမည် (သ  ို့မဟ တ်) 

န  င်ငံရပ်ပြ ိုးတ င် အပ်နှံထ ိုးဒသ  ဘဏ္ဍ ဒင မ  ိုးအ ိုး 

မည်သူအ ိုး စမီံြန်ို့ြ ွဲ၊ သံ ိုးစ ွဲြ င့််ပပြုမည် စသည်တ  ို့ 

ပဖစ်ပါသည်။  

• အစ  ိုးရသစတ်ရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုရန်အတ က်မူ 

အဒပြအဒန  န်ိုးစစြ် က် သံ ိုးရပ်အ ိုး 

ပပြုလ ပ်ဒလ့်ရှ သကပါသည်။       ၄င်ိုးတ  ို့မှ       ထ  အစ  ိုးရ  
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အဒနပဖင့်် နယ်ဒပမတြ က   ထ ဒရ က်စ   

ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်ပြင်ိုး၊ ေီမ  ကဒရစီနည်ိုးလမ်ိုး အရ 

တရ ိုး၀င်မှုရှ ပြင်ိုးနှင့်် ၄င်ိုးအစ  ိုးရသစ် အဒနပဖင့်် 

န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုးအဒပေါ် လ  က်နာန  င်ပြင်ိုး 

စသည်တ  ို့ ပဖစ်ပါသည်။  

• ယြ  စ တမ်ိုးအနှစြ် ြုပ်တ င် အစ  ိုးရတစ်ရပ်အ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုမှု   င်ရ နှင့်် ပတ်သက်သည့်် 

အက  ြုိုး က်မ  ိုးနှင့်် အသ အမှတ်ပပြုရန် လ  အပ်သည့်် 

 န်ိုးစစြ် က်မ  ိုးတ င် မည်သည့်် အဒသက င်ိုး 

အြ က်တ  ို့သည့်် က ယ်ပပန်ို့စ   ပါ၀င်သည်က   

အက ဥ်ိုးြ ြုပ် ဒ  ိုးဒန ိုးထ ိုးပါသည်။ ထ  ို့ဒနာက်တ င်မူ 

ပမန်မ န  င်ငံအဒနပဖင့်် အစ  ိုးရတစ်ရပ် အပဖစ် 

သတ်မှတြ်ံရရန် မည်သည့်် စြံ  န်စံနှုန်ိုးမ  ိုးနှင့်် 

က  ကည်ီမှုရှ သနည်ိုးက  လည်ိုး သံ ိုးသပ်ဒ  ိုးဒန ိုး 

ထ ိုးပါသည်။  

၂။ န ဒါန်ိုး 
ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ တရက်ဒနို့ အ ဏ သ မ်ိုးစဥ်မှစတင်ပပီိုး 

၂၀၂၁ ြ နှစ် ဩဂ တလ်လယ်အထ  ဒပြ က်လတ  

သက ပမင့််လ သည်ထ  တ  င်ဒအ င် စစအ် ပ်စ  

မှဒသ ်လည်ိုးဒက င်ိုး၊ ဒရ ိုးဒက ကြ်ံက  ယ်စ ိုးလှယမ်ှ 

ဧပပီလ ၁၆ ရက်ဒနို့တ င် စတင်တည်ဒထ င်ြွဲ့်သည့်် 

ပမန်မ န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုး အစ  ိုးရမှသည် 

ဒသ ်လည်ိုးဒက င်ိုး န  င်ငံတက တ င် အစ  ိုးရတစ်ရပ် 

အဒနပဖင့်် က ယ်က ယ်ပပန်ို့ပပန်ို့ အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးက   

မရရှ သကဒသိုးပါ။  

အစ  ိုးရတစ်ရပ်အ ိုး န  င်ငံတက မှ အသ အမှတ် 

ပပြုမှု   င်ရ က စစသည် ပမန်မ န  င်ငံ အဒနပဖင့်် 

ယြ ကကံြုဒတ ွဲ့ဒနရဒသ  အဒပြအဒနမ  ြုိုးရှ  အပငင်ိုးပ  ိုး 

ဖ ယ်ရ  အဒနအထ ိုးမ  ြုိုးနှင့်် ကကံြုလ မှသ  

ထ  အစ  ိုးရအ ိုး အသ အမှတ်ပပြုမည်မပပြုမည်မှ  ဒမိုးစရ  

မ  ိုးဒပေါ်ဒပါက်လ တတ်ပြင်ိုးပဖစသ်ည်။ ပံ မှန်အ ိုးပဖင့််မူ  

 

 

အစ  ိုးရမ  ိုး အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး အသ အမှတပ်ပြုမှု 

ရရှ ရန် အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးထံမှ ဖ င့််ဟဒတ င်ိုး    

ဒလ့်မရှ ပါ။ န  င်ငံတစ်န  င်ငံ၏ အစ  ိုးရ    သည်မှ  

န  င်ငံဒတ ်ရှ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးနှင့်် လူထ မ  ိုးအ ိုး 

ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်သူတဦိုး (သ  ို့မဟ တ်) ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်သည့်် 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစသ်ည်ဟ  သတ်မှတ် ဒသ ဒသက င့်် 

မည်သူသည် န  င်ငံဒတ ် အစ  ိုးရပဖစသ်ည်မှ  

သ သ ထင်ရှ ိုးဒသ  အြ က် တြ က်ပဖစ်ပါသည်။  

န  င်ငံတစ်န  င်ငံတ င် အစ  ိုးရသစ် တစ်ရပ် 

ဒပေါ်ထ န်ိုးလ သည့််အြါ အပြ ိုး န  င်ငံမ  ိုး၏ 

ဒြါငိ်ုးဒ  င်မ  ိုး အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးအစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး 

ဂ ဏ်ပပြုပြင်ိုးမ  ိုး ပပြုသကဒသ ်လည်ိုး န  င်ငံတစ်န  င်ငံ 

အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးအစ  ိုးရသစ်က   သီိုးပြ ိုး အသ အမှတ် 

ပပြုပြင်ိုးမ  ြုိုး ဒ  င်ရ က်သကသည့်် အဒလ့်အထမ  ြုိုးမရှ ပါ။    

ယြ အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတ င် အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး အပြ ိုး 

န  င်ငံမ  ိုးမှ အသ အမှတ်ပပြုမှု   င်ရ  အဒရိုး က စစမ  ိုးနှင့်် 

ပတ်သက်သည့်် အဒသက င်ိုး အရ မ  ိုး က  သ  

အဓ ကထ ိုး ဒ  ိုးဒန ိုး သ  ိုးမည်ပဖစပ်ါသည်။ ယြ  

အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတ င် ကမ္ ့်က လသမဂဂတ င် 

န  င်ငံမ  ိုး၏ န  င်ငံဒရိုး   င်ရ  က  ယ်စ ိုးပပြုမှုမ  ိုးနှင့်် 

ပတ်သကသ်ည်တ  ို့က   ထည့််သ င်ိုးဒ  ိုးဒန ိုးမည် 

မဟ တ်ပါ။ ၄င်ိုးအဒသက င်ိုး အရ အ ိုး ပမန်မ  

န  င်ငံအဒရိုး အထူိုး အကကံဒပိုးဒက င်စမီှ ထ တ်ဒေသည့်် 

ေ တ ယဒပမ က် အနှစ်ြ ြုပ်စ တမ်ိုးတ င် ဒ  ိုးဒန ိုး 

ပပီိုးပဖစ်ပါသည်။3 

၃။ န  င်ငံမ ာိုးအာိုး (သ  ို့မဟ တ်) အစ  ိုးရမ ာိုး 

အာိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး 
န  င်ငံမ  ိုး (သ  ို့မဟ တ်) အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုရ တ င်        ဒမိုးပမန်ိုးရသည့််        ဥပဒေ 

ဒရိုးရ နှင့်် န  င်ငံဒရိုး   င်ရ  ဒမိုးြ န်ိုးမ  ိုးမှ  

တူညီမှုမရှ သကပါ။ န  င်ငံ   သည်မှ  ( ထ  င်၀မ်နှင့်် က     ဗ    
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တ  ို့၏ အဒပြအဒနမ  ိုးနှင့်် စပလ် ဥ်ိုးသည့်် ကင်ိုးလ တ် 

ြ င့််ရှ သည့်် အြ က်မ  ိုးမှအပ) ဒယဘ ယ  အ ိုးပဖင့်် 

ြ  င်မ စ   တည်ဒထ င်ထ ိုးပပီိုး အသ အမှတ် 

ပပြုထ ိုးပြင်ိုးြံရပပီိုးပဖစ်ပါသည်။ ကမ္ အေှမ်ိုးလံ ိုးနှင့်် 

သကည့််လျှင်လည်ိုး အစ  ိုးရမ  ိုးမှ  မသက ြဏ 

ဒပပ င်ိုးလွဲမှုမ  ိုးရှ ဒသ ဒသက င့်် ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး အသ  

အမှတ်ပပြုရန်အတ က ် ဒမိုးြ န်ိုးမ  ိုး ဒပေါ်ဒပါက် 

တတ်ပါသည်။  

န  င်ငံတက  အဒလ့်အထမ  ိုးသည် အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးထက် န  င်ငံက   အသ အမှတ် 

ပပြုပြင်ိုးက  သ  ပ  လ ပ်ဒလ့်ရှ သကသည်။ န  င်ငံ 

တစ်န  င်ငံအ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး    သည်မှ  

နယ်ဒပမသတ်မှတ် ြ က်ရှ ဒသ ၊ လူဦိုးဒရ 

အတည်တက ရှ ဒသ ၊ န  င်ငံ တက  ဥပဒေမ  ိုးအရ 

ဒလ  ်ညီမှုရှ ပပီိုး န  င်ငံတက  ဥပဒေဒရိုးရ  

တ ၀န်ေတတရ ိုးမ  ိုးက   လ  က်နာသည့်် န  င်ငံတက  

အတ င်ိုးရှ  န  င်ငံတစ်န  င်ငံအဒနပဖင့်် အသ  

အမှတ်ပပြုပြင်ိုးပဖစပ်ါသည်။ ၄င်ိုးအြ က်သည် န  င်ငံ 

နယ်န မ တ်တြ အတ င်ိုးတည်ရှ သည့်် အစ  ိုးရ၏ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး၊ ယနတရ ိုးမ  ိုးက   ဒက င်ိုးစ   

လည်ပတ်န  င်စ မ်ိုးရှ ဒစသည့်် မည်သည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

က  မ    က  ယ်က င့််သ ကခ ပ  င်ိုးအရ၊ န  င်ငံဒရိုးအရ 

မည်သည့််ဒေဖန်မှုမျှ ပပြုလ ပ်ပြင်ိုးမရှ ပွဲ တရ ိုး၀င် 

မှုဒပိုး၍ လက်ြံ၊ အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးပဖစ်သည်။  

ဒယဘ ယ အ ိုးပဖင့််   ရလျှင်မူ န  င်ငံအမ  ိုးစ အဒနပဖင့်် 

အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးက   

ပပြုလ ပ်ဒလ့်မရှ သကပါ။ န  င်ငံအမ  ိုးစ အဒနပဖင့်် 

အစ  ိုးရတရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး (သ  ို့မဟ တ်) 

ပငင်ိုး န်ပြင်ိုးတ  ို့က   ပပြုလ ပ်ရ တ င် န  င်ငံဒရိုးအရနှင့်် 

တြါတရံတ င် ပထေီ၀င် န  င်ငံဒရိုးအရပါ 

ရှုပ်ဒထ ိုးမှုမ  ိုးက      ကကံြုဒတ ွဲ့လ ရန  င်ဖ ယ ်   ရှ ပါသည်။  

 

 

ထ  သ  ို့လက်ြံပြင်ိုးသည် အစ  ိုးရတရပ်အ ိုး က င့််၀တ် 

ပ  င်ိုး   င်ရ     စနံှုန်ိုးမ  ိုးအရ          ံ ိုးပဖတ်လက်ြံပြင်ိုး 

ဟ လည်ိုး ယူ န  င်ပါသည်။ စစ်အ ဏ  

သ မ်ိုးပပီိုးဒနာက်တ င် ထ  န  င်ငံအ ိုး စစ်အစ  ိုးရမှ 

အ ပ်ြ ြုပ်ဒနသည်ဟ  အပြ ိုးန  င်ငံတန  င်ငံမှ ထင်ပမင် 

ယူ ဖ ယ်ရှ ပါသည်။  အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး   သည်မှ  

၄င်ိုးအစ  ိုးရ၏ တရ ိုး၀င်မှုက   လက်ြံပြင်ိုး (သ  ို့မဟ တ်) 

စစ်အ ဏ သ မ်ိုးပပီိုး တရ ိုး၀င်မှုရရန် ကက ြုိုးပမ်ိုးပြင်ိုးက   

လက်ြံပြင်ိုး စသည်အြ က်မ  ိုးပဖင့််  အက ံ ိုး၀င် 

န  င်ပါသည်။ 

အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး ဒ  င်ရ က် 

ြ င့််မရှ သည့်် မူ၀ါေ၏ ရည်ရ ယ်ြ က်မှ  န  င်ငံတစ်န  င်ငံ၏ 

အ ဏ ရယူပြင်ိုးအဒပေါ်၌ အပငင်ိုးပ  ိုး ဖ ယ်ရ မ  ိုး 

ရှ လ ပါက အပြ ိုးန  င်ငံတစ်န  င်ငံအဒနပဖင့်် ထ   န  င်ငံ၏ 

အြ ြုပ်အပြ အ ဏ ပ  င်စ  ိုးမှုက   ဒဖ ကဖ် က်ပပီိုး 

န  င်ငံပြ ိုးဒရိုးက စစမ  ိုးအဒပေါ် ၀င်ဒရ က် စ က်ဖက် 

ဒနသည်ဟ  ပပစ်တင်စ ပ်စ ွဲ ြံရန  င်ဒြ  ရှ ဒသ  

ဒသက င့််ပဖစသ်ည် (၄င်ိုးက   “Estrada Doctrine” 

ဟ လည်ိုး ဒြေါ်   ပပီိုး ၄င်ိုးအ   က   ၁၉၃၀ တ င် 

တင်သ င်ိုးြွဲ့်သည့်် မကက ီကန် ၀န်ကကီိုးတဦိုး၏ အမည်က   

အစ ွဲပပြုဒြေါ်ဒ၀ေါ်ပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။)  

၄င်ိုးြ ဥ်ိုးကပ်ပံ ၏ သ သ ထင်ရှ ိုးသည့်် ရည်ရ ယ်ြ က် 

မှ  အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုး၏ ပပည်တ င်ိုးဒရိုးက စစရပ်မ  ိုးက   

၀င်ဒရ က်စ က်ဖက်မှုပပြုပြင်ိုးမ ှ ဒရှ င်ရှ ိုးရန် 

ပဖစ်ပါသည် (၄င်ိုးသည် ASEAN ၏ ၀င်ဒရ က် 

စ က်ဖက်ပြင်ိုးမပပြုရ “non-interference”    သည့်် 

စည်ိုးမ ဥ်ိုးနှင့််  က ွဲပပ ိုးပြ ိုးနာိုးမှု မ  ိုးမ  ိုးစ ိုးစ ိုး မရှ ပါ။) 

သ  ို့ရ တ င် ၄င်ိုးမူ၀ါေသည် မည်သည့််နည်ိုးလမ်ိုးနှင့််မ    

အ ဏ ရယူထ ိုးသည့်် အစ  ိုးရသစတ်ရပ်နှင့်် 

 က်သ ယ်ဒ  င်ရ က်ပြင်ိုးမ  ိုးက   အဒသက င်ိုးပပ 

ြ က်ဒပိုးရ တ င် အသံ ိုးပပြုဒသ  မူ၀ါေပဖစ်သည်ဟ  

ယူ ဖ ယ်ရှ ပပီိုး၊       အ ဏ က              မတရ ိုးသပဖင့််  
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ရယူသ မ်ိုးပ  က်ထ ိုးသည့်် ေ စရ  က်သ ိုး မ  ိုးက   

အပပစ်ဒပိုးပြင်ိုး မပပြုပွဲ ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး ထ ထ ဒရ က်ဒရ က် 

အက  ြုိုးပဖစ်ထ န်ိုးဒနဒစသည့််    မူေါေပဖစသ်ည်      သည့်် 

အတ က်ဒသက င့်် လ န်စ  မှ ပပစ်တင် ဒေဖန်ြံရသည့်် 

မူေါေလည်ိုး ပဖစ်ပါသည်။  

န  င်ငံမ  ိုးအ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပပီိုး အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး အ 

အသ အမှတ်မပပြုပြင်ိုးသည် ၄င်ိုးအစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး 

အသ အမှတ်မပပြုရံ သက်သက်ပဖင့်် ဒပပလည်သ  ိုးသည့်် 

က စစမ  ိုးမဟ တ်ပါ။ န  င်ငံတန  င်ငံမှ အပြ ိုးဒသ  

န  ငင်ံတစ်ြ ၏ နယ်နမ တ်အတ င်ိုးရှ ဒသ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

တြ အ ိုး အစ  ိုးရအပဖစ ် သတ်မှတပ်ြင်ိုး (သ  ို့မဟ တ်) 

မသတ်မှတပ်ြင်ိုး    င်ရ  က စစမ  ိုးနှင့်် စပ်လ ဥ်ိုး၍ ၄င်ိုး၏ 

အပမင်မ  ိုးက   ဒ  ိုးဒန ိုးရသည့်် အဒပြအဒနမ  ိုးစ   

ဒပေါ်ဒပါက်န  င်ပါသည်။  ဥပမ အ ိုးပဖင့်် န  င်ငံတစ်န  င်ငံမှ 

အပြ ိုးဒသ န  င်ငံ တစ်န  င်ငံတ င် သ  ိုးဒရ က်၍ 

သံရံ ိုးထ ိုးရှ  ဖ င့််လှစ်သည့််အြါ (သ  ို့မဟ တ်) 

အပြ ိုးန  င်ငံတစ်န  င်ငံမ ှ ၄င်ိုးန  င်ငံ ပမ ြုွဲ့ဒတ ်တ င် 

သံရံ ိုးလ ဒရ က် ထ ိုးရှ ဖ င့််လှစ်ပြင်ိုးက   လက်ြံရ တ င် 

အထက် ဒဖ ်ပပပါ ပါရှ သည့််  အပမင်မ  ိုးက   

ဒ  ိုးဒန ိုးရပြင်ိုးတ  ို့ ရှ န  င်ပါသည်။  န  င်ငံတစ်န  င်ငံမှ 

အပြ ိုးန  င်ငံတစ်ြ နှင့်် န  င်ငံတက  သဒဘ တူညီြ က် 

တစ်ြ အရ ပက်သတ်မှု ရှ ပါကလည်ိုး ၄င်ိုးကွဲ့်သ  ို့ 

အပမင်မ  ိုး ဒ  ိုးဒန ိုးရပြင်ိုးရှ န  င်ပါသည်။ ထ  ို့အပပင် 

န  င်ငံတစ်န  င်ငံ အဒနပဖင့်် ထ   အပငင်ိုးပ  ိုးဖ ယ်ရ  

အဒပြအဒနနှင့်် ကကံြုဒတ ွဲ့ဒနရသည့်် န  င်ငံနှင့်် 

ကမ္ ့်က လသမဂဂကွဲ့်သ  ို့ဒသ  အစ  ိုးရမ  ိုး ပူိုးဒပါင်ိုး 

ပါ၀င်ဒနသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတြ တ င်  ံ ိုးပဖတ်ြ က် 

ြ ရန် လ  အပ်သည့်် က စစရပ်မ  ိုး ဒပေါ်ဒပါက် 

လ ပါကလည်ိုး န  င်ငံတန  င်ငံက   အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးနှင့်် 

ပတ်သက်သည့်် အပမင်မ  ိုးက   ဒ  ိုးဒန ိုးရန  င်ပါသည်။  

သ  ို့ပါဒသ ဒသက င့််      န  င်ငံတစ်န  င်ငံက        အသ အမှတ် 

ပပြုရံ မျှနှင့််         အစ  ိုးရမ  ိုးအ ိုး      အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး  

 

က စစရပ်က    က်လက်ဒ  ိုးဒန ိုးရန် လ  အပ်ြ က် 

မရှ ဒတ ့်ပါဟ  ယူ ၍ မရန  င်ပါ။  

၄။ အစ  ိုးရမ ာိုးအာိုးအသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးမှာ 

မည်သည့််အတွ ်ရ  ာင့််အရရိုးပါ 

သနည်ိုး။   

   ယ်စာိုးပပြုမှုမ ာိုး  
အသ အမှတ်ပပြုမှုရရှ ပြင်ိုးသည် က  ယ်စ ိုးပပြုမှုအတ က် 

လ န်စ   အဒရိုးကကီိုးသည့်် ဒနရ တ င်ရှ ပါသည်။ 

အထူိုးသပဖင့်် ေီမ  ကဒရစီ၊ လူူ့အြ င့််အဒရိုးနှင့််  

က  ယ်က  ြုိုးစိီုးပ  ိုးအတ က် အသကမ်ိုးဖက်သည့်် 

နည်ိုးလမ်ိုးပဖင့်် အ ဏ ရယူ ထ ိုးသည့်် 

အ ဏ ရှင်စနစတ်  ို့၏ လ န်  ွဲပ ွဲတ  ို့ အသက ိုးတ င် 

အသ အမှတ်ပပြုမှုဒသက င့်် ရရှ လ မည့်် 

က  ယ်စ ိုးပပြုမှုသည် လ န်စ  ပင် အဒရိုးကကီိုးဒနပါသည်။  

သသဇ အ ဏ နှင့်် စံတန်ဖ  ိုး မ  ိုးအ ိုး အဒက အလည် 

ပငင်ိုးြ န်ရဒသ  ၄င်ိုး အဒပြအဒနမ  ြုိုးတ င် န  င်ငံတက ၏ 

အသ အမှတ် ပပြုပြင်ိုးသည် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတရပ်အ ိုး 

န  င်ငံဒရိုး၊ မဟ ဗ  ဟ ဒပမ က် အက  ြုိုးဒက ိုးဇူိုးနှင့်် 

စ တ်ပ  င်ိုး    င်ရ  အ ိုးတက်မှုက   ဒပိုးစ မ်ိုးန  င်သည်။ 

ယြ က လတ င်မူ ပမန်မ န  င်ငံ စစအ် ပ်စ ၏ 

စစ်အ ဏ သ မ်ိုးမှုသည် ဒအ င်ပမင်မှုမရှ သည့််အတ က် 

စစ်အ ပ်စ မှသ မက၊  တရ ိုး၀င်အစ  ိုးရမှပါ န  င်ငံတက  

အသ အမှတ်ပပြုရရှ ရန် ကက ြုိုးစ ိုးဒနသကသည်။ ဥပမ  

အဒနပဖင့်် အသ အမှတ်ပပြုမှုရရှ ပြင်ိုးသည် ပမန်မ  

စစ်အ ပ်စ အတ က် စ တ်ပ  င်ိုး   င်ရ နှင့််  ံ ိုးပဖတ် 

ြ က်ြ ပြင်ိုး က စစရပ်တ  ို့တ င် သက်ဒရ က်မှု 

ရှ လ န  င်သည်။  

န  င်ငအံြ င်ိုးြ င်ိုး  ာိုး သံတမန်ရရိုး ဆ ်ဆမံှု 
ပမန်မ န  င်ငံနှင့်် သံတမန်အြင်ိုးအက င်ိုး   င်ရ  

 က် ံမှုရှ ပပီိုးဒသ    န  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့််    စစ်အ ဏ   
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သ မ်ိုးမှုအလ န်တ င်       စစ်အ ပ်စ နှင့််      ထ ဒတ ွဲ့ က် ံ 

ရ တ င်        က် ံသည့််နည်ိုးလမ်ိုးမ  ိုး       ဒပပ င်ိုးလွဲ  

လ န  င်ဒသ ်လည်ိုး ၄င်ိုးတ  ို့သက ိုး ရှ နှင့််ပပီိုးသ ိုး 

သံတမန်ဒရိုးရ   က် ံဒရိုးက    က်လက် 

ထ န်ိုးသ မိ်ုးပါလ မ့််မည်၊  

န  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် သံတမန်ဒရိုး  က် ံမှုက   

 က်လက်ထ န်ိုးသ မိ်ုးန  င်ရန် အဒသက င်ိုးပပြ က် 

မ  ိုးစ  ရှ ပါသည်။ န  င်ငံတစ်န  င်ငံအတ င်ိုးရှ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

တြ အဒနပဖင့်် အ ဏ က   မတရ ိုးသည့််နည်ိုးပဖင့်် 

ရယူသ မ်ိုးပ  က်ထ ိုးဒသ ်လည်ိုး အပြ ိုး ပပင်ပန  င်ငံမ  ိုး 

အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးနှင့််  က် ံဒရိုး 

ထ န်ိုးသ မိ်ုးထ ိုးပြင်ိုးမှ တ င့်် ဒက င်ိုးက  ြုိုးမ  ိုး 

ရရှ န  င်ဒသိုးသည်၊ သံတမန်ဒရိုးအရ အကန်ို့အသတ် ပဖင့်် 

တည်ရှ ြ င့််လည်ိုး ထ  ဒက င်ိုးက  ြုိုးမ  ိုးတ င် 

ပါ၀င်န  င်သည့်် အြ က်တြ က် ပဖစ်ပါသည်။ ၄င်ိုး 

သံတမန်ဒရိုး  က် ံမှုမ  ြုိုးမှ  နှစန်  င်ငံအသက ိုး 

 က်နွှယ်လ န  င်သည့်် ေ ကခသည် အဒရိုးက စစမ  ိုးနှင့်် 

နှစ်န  င်ငံ နယ်န မ တ ်   င်ရ  ရ ဇ၀တ်မှုက စစတ  ို့အတ က် 

အက ံြုိုး၀င်န  င်သပဖင့်် အထက်ဒဖ ပ်ပပါ သံတမန်ဒရိုး 

 က် ံမှုမ  ြုိုးက   န  င်ငံတစ်န  င်ငံ၏ အ မ်နီိုးြ င်ိုး 

န  င်ငံမ  ိုးမှ ပ  မ   စဥ်ိုးစ ိုးတတ်သကသည်။ 

လူသ ိုးြ င်ိုးစ နာ ဒထ က်ထ ိုးမှုမ  ိုးဒပိုးသကသည့်် 

န  င်ငံမ  ိုးနှင့်် သံတမန်ဒရိုးအရ  က် ံပြင်ိုးအတ က်မူ 

၄င်ိုးန  င်ငံမ  ိုး၏ လူသ ိုးြ င်ိုး စ နာဒထ က်ထ ိုးမှု 

   င်ရ  ကူညီကယ် ယ်ဒရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ  ိုး ဒရ က်ရှ  

န  င်ပြင်ိုးအဒပေါ်တ င် မူတည်ပါသည်။ အပြ ိုးဒသ  

ထည့််သ င်ိုးစဥ်ိုးစ ိုးရမည့်် အြ က်မ  ိုးမှ  က န်သ ယ်ဒရိုး 

လ ပ်ငန်ိုးနှင့်် ပထေီေင် န  င်ငံဒရိုး အဒရ ွဲ့တ  ို့ 

ပဖစ်သကပါသည်။ 

န  င်ငံနှစ်န  င်ငံအသက ိုး သံတမန်ဒရိုး က် ံမှုမ  ိုးက   

အ မ်ရှင်န  င်ငံ  တန  င်ငံအတ င်ိုးရှ   သံရံ ိုးမှ  အ မ်ရှင်န  င်ငံနှင့််  

 

 

ပံ မှန်  က်သ ယ်၍  က် ံဒ  င်ရ က်ရပါသည်။ 

ပံ မှန်အ ိုးပဖင့််   ဒသ ်           န  င်ငံနှစ်န  င်ငံလံ ိုးအဒနပဖင့်် 

၄င်ိုးတ  ို့၏ သံရံ ိုးမ  ိုးအ ိုး အ မ်ရှင်န  င်ငံမ  ိုးတ င် 

သ  ိုးဒရ က်ဖ င့််လှစ ်က် ံသကသည့်် နှစ်ဦိုးနှစ်ဖက် 

အသ  ိုးအပပန်ရှ သည့််  က် ံမှုမ  ြုိုးပဖစ်သကပါသည်။ 

ထ  သ  ို့ပပြုလ ပ်ရန်အတ ကမ်ူ နှစ်န  င်ငံမှ အသီိုးသီိုး 

ြန်ို့အပ်ဒသ  န  င်ငံတက  သံအမတ်မ  ိုးအ ိုး 

တ  ငိ်ုးပပည်တ င်ိုးသ  ို့ ၀င်ဒရ က်ရန် ပပည်၀င်ြ င့်် 

ဗီဇ အပပင် အပြ ိုးဒသ  ြ င့််ပပြုြ က်မ  ိုး ဒပိုးပြင်ိုး 

မ  ြုိုးပဖစ်ပါသည်။ 

သ  ို့ပါဒသ ဒသက င့်် န  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် စစအ် ပ်စ မှ 

၄င်ိုးတ  ို့၏ န  င်ငံအတ င်ိုးရှ  သံရံ ိုးမ  ိုးက   ပ တ်သ မ်ိုးပြင်ိုးနှင့်် 

၄င်ိုးတ  ို့၏ အဒရိုးအကကီိုး ံ ိုး ၀န်ထမ်ိုးမ  ိုးအ ိုး  

ပပည်၀င်ြ င့််မ  ိုး ပငင်ိုး န်ပြင်ိုးမ  ြုိုး ပပြုလ ပ်ြံရန  င်မည့်် 

မည်သည့်် လ ပ်ရပ်က  မ    လ ပ်ဒ  င်ရန် 

ြ တီံ ြ တံ ပဖစ်သကသည်။  န  င်ငံ အမ  ိုးစ ၏ အပမင်တ င်မူ 

သံရံ ိုးတရံ ိုးအ ိုး လူူ့စ မ်ိုးအ ိုးအရင်ိုးအပမစ်အရသ မက 

လ ပ်ငန်ိုးအရပါ  ဒလ  ့်ြ ရပြင်ိုးသည် ၄င်ိုးန  င်ငံအဒနပဖင့်် 

က န်ိုးမ ဒရိုး၊ ေ ကခသည်မ  ိုး ဒနရပ်ပပန်န  င်ဒရိုး၊ 

နယ်န မ တ ်အြ င်ိုးြ င်ိုးမ  ိုးသက ိုးရှ  ရ ဇ၀တ်မှုအဒရိုးနှင့်် 

အပြ ိုးဒသ  နယ်စပ်ပဖတ်ဒက  ်လ ပ်ဒ  င်ရန် စသည့်် 

န  င်ငံတက  ပူိုးဒပါင်ိုးဒ  င်ရ က်မှုက   လ  အပ်သည့်် 

အဒရိုးက စစမ  ိုးတ င် ၄င်ိုးသံရံ ိုး၏ လ ပ်ဒ  င်န  င်စ မ်ိုး 

ဒပေါ် အပ က်သဒဘ ရှုပမင်ဒစသည့်် အပမင်သက်ဒရ က် 

ဒစန  င်ပါသည်။ ဤအြ က်မှ န  င်ငံအမ  ိုးစ အဒနပဖင့်် 

စစ်အ ပ်စ က               အစ  ိုးရအပဖစ်           သတ်မှတ်ရန် 

ပငင်ိုး န်သကဒသ ်လည်ိုး ပမန်မ န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုး 

ညီည တ်ဒရိုး အစ  ိုးရက  မ ူ အစ  ိုးရတရပ်အပဖစ် 

ပ င့််လင်ိုးစ   အသ အမှတ်ပပြုရန် ဒရှ င်ရှ ိုးဒနသကပြင်ိုး 

အဒသက င်ိုးရင်ိုးပဖစပ်ါသည်။  
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အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးရှ  ပမန်မ န  င်ငံသံရံ ိုးမ  ိုးတ င် စစ်အ ပ်စ မှ 

ဒစလွှတ်ဒသ  သံတမန်မ  ိုးအဒနပဖင့်် သ  ိုးဒရ က် 

တ ၀န်ထမ်ိုးဒ  င်ရန် ဒတ င်ိုး   ြ က်အ ိုး န  င်ငံမ  ိုး 

အဒနပဖင့််     မည်သ  ို့မည်ပံ     တံ ို့ပပန်ဒ  င်ရ က် မည်က   

ယြ ထ တ  င် ရှင်ိုးရှင်ိုးလင်ိုးလင်ိုး မသ ရဒသိုးပါ။  

န  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးဒတ င်ိုး   ြ က်က   လ စ်လ   

ရှုပြင်ိုး (သ  ို့မဟ တ်) ပယ်ြ ပြင်ိုးက   ပပြုလ ပ်န  င်ပါသည်။ 

သ  ို့ဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး စစ်အ ပ်စ  ဖက်မှလည်ိုး 

၄င်ိုးတ  ို့ဒစလွှတ်သည့်် က  ယ်စ ိုးလှယ် မ  ိုးက   ပငင်ိုး န် 

သည့်် န  င်ငံမ  ိုးမှ န  င်ငံတက  သံတမန်မ  ိုး 

န  င်ငံတ င်ိုးသ  ို့ ၀င်ဒရ က်ြ င့်် ဒလျှ က်လွှ  မ  ိုးက  လည်ိုး 

အြ  န်  ွဲပြင်ိုး (သ  ို့မဟ တ်) ပငင်ိုးပယ် ပြင်ိုးမ  ိုးက   

ပပြုလ ပ်ပြင်ိုးပဖင့်် အလ ိုးတူ တံ ို့ပပန်မှုမ  ိုး ပပြုလ ပ် 

ဒက င်ိုး ပပြုလ ပ်န  င်ပါသည်။  

န  င်ငတံ ာ စာြ ြုပ်မ ာိုးတငွ် သရ ာတ လ ်မှတ် 

ရရိုးထ  ိုးပြင်ိုး  
အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး က စစရပ်မ  ိုးသည် န  င်ငံ 

တစ်န  င်ငံအဒနပဖင့်် အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးစ  နှင့်် ပူိုးဒပါင်ိုး၍ 

န  င်ငံတက  သဒဘ တူညီြ က် စ ြ ြုပ်မ  ိုး 

လက်မှတ်ဒရိုးထ  ိုးရသည့်် လ ပ်ငန်ိုးစဥ်တ င်လည်ိုး 

သက်ဒရ က်မှုမ  ိုး ရှ န  င်ပါသည်။ န  င်ငံတက  သဒဘ  

တူညီြ က်မ  ိုးနှင့်် ြ ည်ဒနှာင်ထ ိုးသည့်် စ ြ ြုပ်မ  ိုး 

တ င် န  င်ငံတစ်န  င်င ံ အဒနပဖင့်် သဒဘ တူ 

လက်မှတ်ဒရိုးထ  ိုးရန်  ံ ိုးပဖတ်ပ  င်ြ င့်် အ ဏ သည် 

အြ  ြုွဲ့ဒသ  န  င်ငံ့်ဒြါင်ိုးဒ  င် မ  ိုးတ င်သ  ရှ ပါသည်။ 

၄င်ိုးန  င်ငံ့်ဒြါင်ိုးဒ  င်   မ  ိုး   သည်မှ    န  င်ငံတစ်န  င်ငံ 

(သ  ို့မဟ တ်) အစ  ိုးရ၏ အကကီိုးအကွဲပဖစဒ်သ  သမမတ 

(သ  ို့မဟ တ်) န  င်ငံဒတ ် ၀န်ကကီိုးြ ြုပ် (သ  ို့မဟ တ်) 

န  င်ငံပြ ိုးဒရိုး၀န်ကကီိုး (သ  ို့မဟ တ်) တရ ိုး၀င် 

ဒရ ိုးဒက ကြ်ံ က  ယ်စ ိုးလှယ် တစ်ဦိုးဦိုးသ  

ပဖစ်ပါသည်။4 

 

 ဏ္ဍာရငွနှင့်် ပ  င်ဆ  င်မှုမ ာိုးအာိုး ရယ သံ ိုးစွွဲြွင့်် 

ရှ ပြင်ိုး  
အသ အမှတ်ပပြုမှု   င်ရ  က စစရပ်သည် န  င်ငံတစ်န  င်ငံမှ 

အပြ ိုးဒသ   န  င်ငံမ  ိုးနှင့်် ပူိုးဒပါင်ိုး၍ သယံဇ တ 

တူိုးဒဖ ်ပြင်ိုး        လ ပ်ငန်ိုးမ  ိုးမှ        ၀င်ဒင ရှ ဒဖ ပြင်ိုး၊ 

အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးရှ  ဘဏ္ဍ ဒရိုး အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးမှ 

ဒြ ိုးဒင နှင့်် ဒင ဒသကိုးအကူအညီ ရယူပြင်ိုးမ  ိုး၊ 

မ မ တ  ို့န  င်ငံ နယ်န မ တ်ပပင်ပရှ  အပြ ိုးန  င်ငံဘဏ် 

မ  ိုးတ င် န  င်ငံပြ ိုး အရံဒင နှင့်် ပ  င်   င်မှုမ  ိုး 

အပ်နှံပြင်ိုးတ  ို့ ပပြုလ ပ်ရ တ င်လည်ိုး သက်ဒရ က်မှု 

မ  ိုးရှ ပါသည်။   

အစ  ိုးရတစ်ရပ်အဒနပဖင့်် သတ်မှတြ်ံရပြင်ိုး အပငင်ိုး 

ပ  ိုးဖ ယ်ရ  က စစရပ်မ  ိုးတ င် အသ အမှတ် 

ပပြုမှုအဒရိုးက စစသည် လက်ဒတ ွဲ့နှင့်် ဥပဒေဒရိုးရ  

ရှုပ်ဒထ ိုးမှုမ  ိုးက   ဒပေါ်ဒပါက်လ ဒစန  င်ပါသည်။ 

ဥပမ အဒနပဖင့်် ၂၀၁၈ ြ နှစ်တ င ် ပဖစပ်  ိုးြွဲ့်ဒသ  

ဗင်နီဇ ွဲလ ိုး န  င်ငံ၏ န  င်ငံဒတ ်သမမတ ဒရ ိုးဒက က်ပ ွဲ 

အပငင်ိုးပ  ိုးမှုဒသက င့်် ပဗ တ န်အစ  ိုးရမှ ဗင်နီဇ ွဲလ ိုး 

န  င်ငံ၏ တရ ိုး၀င်က  ယ်စ ိုးလှယ် အစ  ိုးရမှ  မည်သူအ ိုး 

သတ်မှတ၍် လန်ေန်ရှ  ဘဏ်တ င် အပ်နှံထ ိုးဒသ  

ဒေေါ်လ နှင့်် ဒရွှေ တဘီလီယံအ ိုး 

လွှွဲဒပပ င်ိုးဒပိုးမည်   သည့််  ံ ိုးပဖတ်ြ က်အ ိုး 

ပဗ တ န်န  င်ငံ တရ ိုးရံ မ  ိုးအဒနပဖင့်် ၂၀၂၀ ြ နှစ်တ င်  

 န်ိုးစစြ် မှတ်ြွဲ့်ရသည်။5 

အဒမရ ကန်ပပည်ဒထ င်စ  နယူိုးဒယ က်ပမ ြုွဲ့တ င်ရှ ဒသ  

ဖယ်ေရယ်ဘဏ်အဒနပဖင့်် ပမန်မ န  င်ငံအစ  ိုးရ၏ 

န  င်ငံဒတ ်ဗဟ  ဘဏ်မှတ င့်် အပ်နှံထ ိုးဒသ  အရံဒင  

ဒေေါ်လ တစ်ဘီလီယံအ ိုး စစအ် ပ်စ မှ ထ တ်ယူရန် 

ကက ြုိုးစ ိုးပြင်ိုးက   ၂၀၂၁ြ နှစ် ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ ၄ရက်တ င် 

အဒမရ ကန်န  င်ငံ အစ  ိုးရမှ ပ တ်   ို့တ ိုး ီိုးြွဲ့်သည်။  

အဒမရ ကန်န  င်ငံ အစ  ိုးရအဒနပဖင့်် စစအ် ဏ သ မ်ိုးမှု 

က   တ ံို့ပပန်ရန်အတ က် စစအ် ပ်စ မှ ၄င်ိုးဘဏ္ဍ ဒင မ  ိုးက    



 

SAC-M                          အစ  ိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး                            7 

 

 

ထ တ်ယသူံ ိုးစ ွဲန  င်ြ င့်် မရှ ဒစရန် စီိုးပ  ိုးဒရိုး 

ပ တ်   ို့ပြင်ိုးမ  ိုးနှင့်် အပြ ိုးလ ပ်ငန်ိုးစဥ်မ  ိုးက  လည်ိုး 

ထ  ရက်သတတပတ်အတ င်ိုးမှ ပင် ပပြုလ ပ်ြွဲ့်ပါသည်။6 

ထ  ကွဲ့်သ  ို့ ပပြုမူဒ  င်ရ က်ပြင်ိုးသည် အစ  ိုးရတရပ်အ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုမှု   င်ရ        က စစအတ က ်       ဒမိုးစရ  

ဒမိုးြ န်ိုးမ  ိုး        မဒပေါ်ဒပါက်သကွဲ့်သ  ို့          မည်သည့်် 

ရှုပ်ဒထ ိုးမှုက  မှ မပဖစ်ဒစပါ။ သ  ို့ဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး 

အဒမရ ကန် ပပည်ဒထ င်စ အဒနပဖင့်် ပမန်မ န  င်ငံ 

အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရက   တရ ိုး၀င် အသ  

အမှတ်ပပြုမည်   ပါက ထ   အပ်နှံထ ိုးဒသ  ဒင ဒသကိုး 

မ  ိုးက   ပမန်မ န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရမှ 

ထ တ်ယသူံ ိုးစ ွဲြ င့်် ဒတ င်ိုး   လ လျှင် ထ  ဘဏ္ဍ ဒင  

မ  ိုးက   ထ တ်ယသူံ ိုးစ ွဲန  င်ရန် ြ င့််ပပြုဒပိုးရန်အတ က် 

စဥ်ိုးစ ိုးစရ မ  ိုး ဒပေါ်ဒပါက်လ လ မ့််မည်။   

ကမ္ ့်ဘဏ်အဒနပဖင့််လည်ိုး ပမန်မ န  င်ငံသ  ို့ ဒထ က်ပံ့် 

ကူညီမည့်် ဘဏ္ဍ ဒင ဒသကိုးမ  ိုးအ ိုး  က်လက် 

ဒပိုးအပ်ရန်    င်ိုးငံ့်လ  က်ဒသက င်ိုးအ ိုး ၂၀၂၁ ြ နှစ် 

ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ ၂၂ ရက်ဒနို့တ င် ဒသကည ြွဲ့်ပပီိုး၊ 

အ ရှဖ ံွဲ့ပဖ ြုိုးဒရိုးဘဏ်မှလည်ိုး အလ ိုးတူဒသကည ြ က် 

မ  ြုိုးက   မတ်လ၊ ၂၀၂၁ ြ နှစ်တ င် ထ တ်ပပန်ြွဲ့်ပါသည်။7 

၄င်ိုးတ  ို့က   သကည့််ပြင်ိုး အ ိုးပဖင့်် ထ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုး 

သည် စစအ် ပ်စ အ ိုး လူူ့အြ င့််အဒရိုးမ  ိုးက   

ဒလိုးစ ိုးလ  က်နာပပီိုး န  င်ငံတက  စြံ  န်စံနှုန်ိုးမ  ိုး 

နှင့််အညီ ဘဏ္ဍ ဒင မ  ိုးအ ိုး တ ၀န်ရှ စ  နှင့်် 

ထ ဒရ က်စ   စမီံြန်ို့ြ ွဲသည့်် တရ ိုး၀င်အစ  ိုးရကွဲ့်သ  ို့ 

အသ အမှတ်မပပြုသည်က   ဒပေါ်လ င်ဒစပါသည်။  

ပမန်မ န  င်ငံက  ယ်စ ိုးပပြု ဒစလွှတ်ြံရဒသ  ပဗ တ န် 

န  င်ငံ   င်ရ  သံအမတ်၏ ပဗ တ န်န  င်ငံရှ  ဒနအ မ်နှင့်် 

ပတ်သက်၍ အပငင်ိုးပ  ိုးဖ ယ်ရ က စစတရပ်လည်ိုး 

သသဂ တလ် ၂၀၂၁ ြ နှစ်ထ တ  ငဒ်အ င်  က်လက် 

ဒပေါ်ဒပါက်ဒနြွဲ့်သည်။ ၄င်ိုးက စစရပ်အ ိုး တရ ိုးရံ ိုးမှ 

မည်သ  ို့မည်ပံ  စရီင် ံ ိုးပဖတ်မည်က   မသ ရှ ရဒသိုးပါ။  

 

သ  ို့ဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး တရ ိုးရံ ိုးမ ှ စရီင်ြ က် တစံ တရ  

ြ မှတ်မည ်  ပါက ဗင်နီဇ ွဲလ ိုးအဒရိုးတ င် ပဗ တ န်န  င်ငံ 

မှ  ံ ိုးပဖတ်ြွဲ့်သကွဲ့်သ  ို့ပင် ပမန်မ န  ငင်ံ အစ  ိုးရ 

တရပ်အဒပေါ်          ပဗ တ န်အစ  ိုးရမှ           

အသ အမှတပ်ပြုမှု   င်ရ အတ က် တရ ိုးရံ ိုးမှ 

 န်ိုးစစ်ဒလ့်လ  ြ က်မ  ိုး ပပြုလ ပ်ရဒပလ မ့််မည်။8 

သံတမန်မ ာိုးအာိုး သ ်ဆ  င်ရာ အ မ်ရှင်န  င်ငံမ ာိုးမှ 

အ ာအ ွယရ်ပိုးရပြင်ိုး  
အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး   င်ရ  က စစရပ်သည် နှစ်န  င်ငံ 

အသက ိုး သံတမန်ဒရိုးရ   က်နွှယ်မှုမ  ိုးနှင့်် 

န  င်ငံရပ်ပြ ိုးတ င် တ ၀န်ထမ်ိုးဒ  င်ဒနသည့်် 

သံအမတ်မ  ိုးနှင့်် ၄င်ိုးက  ယ်စ ိုးလှယမ်  ိုး၏ ြရီိုး 

သ  ိုးလ ြ င့်် အစရှ သည့်် အထူိုးအြ င့််အဒရိုး 

မ  ိုးရရှ မှုအဒပေါ်တ င်လည်ိုး သက်ဒရ က်မှု ရှ န  င် 

ပါသည်။ န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုး၏ ဓဒလ့် 

ထံ ိုးတမ်ိုးမ  ိုးအရ န  င်ငံတစ်န  င်ငံ၏ အကကီိုးအကွဲနှင့်် 

န  င်ငံပြ ိုးဒရိုး၀န်ကကီိုးတ  ို့အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့၏ တရ ိုး၀င် 

တ ၀န်၀တတရ ိုးအရ န  င်ငံရပ်ပြ ိုးသ  ို့ ြရီိုးသ  ိုးလ  

ရသည့််အြါ ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး ဖမ်ိုး ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်ပြင်ိုးမှ 

လ တ်ကင်ိုးြ င့််ဒပိုးထ ိုးသည့်် “functional immunity” 

ဟ ဒြေါ်   သည့်် အက အက ယ် ရှ သကပါသည်။ 

၄င်ိုးစည်ိုးမ ဥ်ိုး ဥပဒေသတ င်မူ ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးပံ အဒပြြံဥပဒေ 

အရ တရ ိုး၀င်ဒရ ိုးဒက က်ြံထ ိုးရသည့်် န  င်ငံ့် 

ဒြါငိ်ုးဒ  င် (သ  ို့မဟ တ်) န  င်ငံပြ ိုးဒရိုး၀န်ကကီိုးအ ိုး 

န  င်ငံတက မှ တရ ိုး၀င်အသ အမှတ်ပပြုလ  က်ပါက ၄င်ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုြံရသည့်် န  င်ငံအကကီိုးအကွဲမ  ိုး 

အဒနပဖင့်် ြရီိုးသ  ိုးလ စဥ် ဖမ်ိုး ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင် 

ပြင်ိုးြံရပြင်ိုးမ ှ ကင်ိုးလ တ်ြ င့််ရန  င်ပါသည်။ သ  ို့ဒသ ် 

လည်ိုး ရ ဇ၀တ်မှုက  ိုးလ န်ထ ိုးသည့်် အသကမ်ိုးဖက် 

သမ ိုးမ  ိုးအ ိုး ဖမ်ိုး ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်ြံရပြင်ိုးမှ လ တ်ကင်ိုး 

ြ င့််ဒပိုးပြင်ိုး   သည့််အြ က်နှင့်် စပလ် ဥ်ိုး၍  န  င်ငံတက  

ဥပဒေမ  ိုးအရ              အက ံ ိုး၀င်မှု              မရှ ပြင်ိုး  
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   သည့််အြ က်သည် ယြ ထ တ  င် ြ  င်မ စ   

မသတ်မှတန်  င်ဒသိုးသကွဲ့်သ  ို့ စမိ်ုးသပ်စစ်ဒ ိုးမှု 

မ  ိုးလည်ိုး မရှ ဒသိုးပါ။ 

န  င်ငတံ ာတငွ် န  င်ငရံရိုးအရ   ယ်စာိုးပပြုမှု ရှ ပြင်ိုး  
န  င်ငတံက       အစည်ိုးအဒ၀ိုးပ ွဲမ  ိုးတ င်    န  င်ငံဒရိုးအရ 

က  ယ်စ ိုးပပြုမှု         ရရှ န  င်ပြင်ိုးသည်         အသ အမှတ် 

ပပြုပြင်ိုး   င်ရ က စစရပ်နှင့််  က်စပ်ဒနဒသ ်လည်ိုး 

၄င်ိုးကွဲ့်သ  ို့ ပါ၀င်ြ င့််ပပြုပြင်ိုး၊ မပပြုပြင်ိုးမ  ိုးက   

 ံ ိုးပဖတ်သည့်် လ ပ်ငန်ိုးစဥ်မှ  မတူက ွဲပပ ိုးသည် သီိုးပြ ိုး 

လ ပ်ငန်ိုးစဥ်ပဖစပ်ါသည်။ န  င်ငံတန  င်ငံ အဒနပဖင့်် 

ကမ္ ့်က လသမဂဂ  လက်ဒအ က်ြံ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးတ င် က  ယ်စ ိုးပပြုမှုရရှ ပြင်ိုးသည် 

၄င်ိုးန  င်ငံအဒနပဖင့်် အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးနှင့်် န  င်ငံတက  

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုး၏ အဒရိုးက စစရပ်မ  ိုးတ င် တစံ တရ  

အဒရိုးယူ ံ ိုးပဖတ်ြ က် လ  အပ်လ ပါက ထ  န  င်ငံ မ  ိုး၏ 

မူေါေမ  ိုးအတ  င်ိုးသ  အဒရိုးယူ ံ ိုးပဖတ် ြ င့််ရရန် 

တ  က်တ န်ိုးအ ိုးဒပိုးန  င်သည့်် စင်ပမင့်တြ တ င် 

က  ယ်စ ိုးပပြုမှု ရရှ ပြင်ိုး ပဖစ်သည်။ ပမန်မ န  ငင်ံ 

သ ိုးမ  ိုး၏ က  ယ်က  ြုိုးစိီုးပ  ိုးမ  ိုးက   ၄င်ိုး ညီလ ြံ၊ 

အစည်ိုးအဒေိုးမ  ိုးတ င် က  ယ်စ ိုးပပြုရသည့်် 

အြါမ  ြုိုးတ င်  ပမန်မ န  င်ငံ၏ တရ ိုး၀င် က  ယ်စ ိုးပပြု 

မှုအ ိုး မည်သူမည်၀ါက   ဒပိုးအပ်မည်   သည့်် 

 ံ ိုးပဖတ်ြ က်သည် ၄င်ိုးက  ယ်စ ိုးပပြုမှုမ  ိုးအဒပေါ် 

ကကီိုးမ ိုးဒသ  က  ဟမှုမ  ြုိုးက   ပဖစ်ဒပေါ်ဒစပါလ မ့််မည်။  

၂၀၁၂ြ နှစ် သသဂ တ်လအထ  ပမန်မ န  င်ငံအဒနပဖင့်် 

ကမ္ ့်က လသမဂဂ လူူ့အြ င့််အဒရိုးဒက င်စီနှင့်် ကမ္  

လံ ိုး   င်ရ  ညီလ ြံမ  ိုးပဖစ်သကဒသ  ကမ္ ့် က လသမဂဂ 

က န်ိုးမ ဒရိုးညီလ ြံနှင့်် န  င်ငံတက  အလ ပ်သမ ိုးမ  ိုး 

ညီလ ြံမ  ိုးသ  ို့ တက်ဒရ က် က  ယ်စ ိုးပပြုြ င့််မရြွဲ့်ပါ။ 

၄င်ိုးပဖစ်ရပ်မ  ိုးအတ က် ထပ်မံသ ရှ လ  ပါက 

ပမန်မ န  င်ငံအဒရိုး အထူိုး အကကံဒပိုးဒက င်စီ၏ 

စ တမ်ိုးအနှစ်ြ ြုပ်က   ဖတ်ရှ န  င်ပါသည်။9 

 

၅။ ၄င်ိုးအရရိုး  စစမ ာိုးအတွ ် န  င်ငံ 

တ ာ ဥပရဒရှ ပါသလာိုး။ 
အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးနှင့်် န  င်ငံတက  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးအ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုမှုက စစရပ်မ  ိုးနှင့်် စပလ် ဥ်ိုး၍ န  င်ငံ 

တက ဥပဒေမ  ိုး    အဒနပဖင့််     ြ  င်မ စ       သတ်မှတ် 

ထ ိုးသည့်် ဥပဒေ (သ  ို့မဟ တ်) လမ်ိုးညွှန်ြ က်မ  ိုး 

တ တ ပပမရှ ပါ။  န  င်ငံတစ်န  င်ငံအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့၏ 

န  ငင်ံဒရိုးနှင့်် မူေါေ   င်ရ  စဥ်ိုးစ ိုးမှုမ  ိုးအဒပေါ် 

အဒပြြံပပီိုး အပြ ိုးဒသ  န  င်ငံတစ်န  င်ငံအ ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုမည်၊ မပပြုမည်က    ံ ိုးပဖတ်န  င်သည်။  

န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုး၏ လမ်ိုးညွှန်ြ က်မ  ိုးအရ 

တပ်မဒတ ်အပါအ၀င ် မည်သည့််အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ    

န  င်ငံဒတ ်က   ဦိုးဒ  င်န  င်သည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးဟ  

အသ အမှတ်ပပြုြံရပါက ၄င်ိုး အသ အမှတ်ပပြုြံရသည့်် 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးအဒနပဖင့်် န  င်ငံတက  လူူ့အြ င့််အဒရိုး 

ဥပဒေနှင့်် န  င်ငံတက  လူသ ိုးြ င်ိုးစ နာ 

ဒထ က်ထ ိုးမှု   င်ရ  ဥပဒေမ  ိုးပဖစ်သကသည့်် 

န  င်ငံတက ဥပဒေမ  ိုးက   ဒလိုးစ ိုးလ  က်နာသကရန် 

တ ၀န်ရှ သည်။  

န  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့နှစ်သက်သူက   အသ  

အမှတ်ပပြုန  င်သည့်် အထူိုးအြ င့််အဒရိုး ရှ ဒသ ် 

ပင ိုးလည်ိုး န  င်ငံတက ဥပဒေမ  ိုးမှ သတ်မှတ် 

ပပဌ န်ိုးထ ိုးဒသ  အဒပြြံအ တပ်မစ်ပဖစ်သည့်် တန်ဖ  ိုး 

ထ ိုးမှုမ  ိုးအဒပေါ် ဒဖ က်ဖ က်က  ိုးလ န်မှုပပြုသည့်် 

အဒပြအဒနမ  ိုးအဒပေါ်တ င် အသ အမှတ်မပပြုရန် 

တ ၀န်လည်ိုးရှ ပပန်သည်။ ပမန်မ န  င်ငံ၏ စစ်အ ဏ  

သ မ်ိုးမှုသည် ၄င်ိုးကွဲ့်သ  ို့ ဒဖ ကဖ် က်က  ိုးလ န်မှုဟ  

ယူ ၍ မရန  င်ဒသ ်လည်ိုး စစအ် ဏ  

သ မ်ိုးမှုပဖစ်စဥ်တ င် ပါ၀င်ဒနသည့်် လူသ ိုး 

မ  ြုိုးန ယ်စ အဒပေါ် က  ိုးလ န်သည့်် ရ ဇ၀တ်မှုသည် 

အထက်ဒဖ ်ပပပါ      ကကီိုးဒလိုးသည့််      ြ  ြုိုးဒဖ ကမ်ှုမ  ြုိုး 
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ပဖစ်ပါသည်။10            စစ်အ ပ်စ မှ            ၄င်ိုးတ  ို့၏ 

စည်ိုးမ ဥ်ိုးမ  ိုးက   အ ိုးဒက င်ိုးလ ဒအ င် ပပြုလ ပ် 

ဒနသည့်် တရ ိုးမ၀င် အဒပြအဒနဒပေါ်တ င်  

အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး တရ ိုး၀င်မှု 

မ  ိုးဒပိုးပြင်ိုးမှ ဒရှ င်ရှ ိုးသင့််ပါသည်။ 

၆။ န  င်ငံမ ာိုးအရနပြင့်် အစ  ိုးရမ ာိုးအာိုး 

အသ အမှတ်ပပြုရာတွင်မည်သည့််စံနှုန်ိုးမ ာိုး

    အသံ ိုးပပြု  ပါသနည်ိုး။  
န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုးအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးက စစရပ်အဒပေါ် 

တ က သည့်် ဥပဒေနှင့်် စည်ိုးမ ဥ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုးမ  ိုး 

သတ်မှတမ်ထ ိုးဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး န  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် 

အပြ ိုးဒသ  န  င်ငံတစ်န  င်ငံ၏ အစ  ိုးရဟ  

သတ်မှတ်ယူ န  င်သည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး မ  ိုးနှင့််  က် ံ 

ရ တ င် ထည့််သ င်ိုးစဥ်ိုးစ ိုးသကသည့်် သတ်မှတ်ြ က်၊ 

စနံှုန်ိုးမ  ိုးရှ ပါသည်။  

အဓ ကအ ိုးပဖင့်် စဥ်ိုးစ ိုးသကသည့်် သတ်မှတ် 

ြ က်စံနှုန်ိုးမ  ိုးမှ  ထ ဒရ က်စ   ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်ပြင်ိုး နှင့်် 

လက်၀ယ်ရရှ ထ ိုးသည့်် တရ ိုး၀င်မှု စသည့်် 

စနံှုန်ိုးနှစ်ြ ပဖစ်ပါသည်။ န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုးအ ိုး 

ဒလိုးစ လ  က်နာန  င်မှုသည်လည်ိုး အသ အမှတ် 

ပပြုမှုဒပိုးရန်အတ က ် ထည့််သ င်ိုးစဥ်ိုးစ ိုးဒလ့်ရှ သည့်် 

တတ ယစံနှုန်ိုးပဖစပ်ါသည်။ 

ထ ရရာ ်စွာ ထ န်ိုးြ ြုပ်န  ငပ်ြင်ိုး 
အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတြ အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးအ ိုး အစ  ိုးရဟ  

အသ အမှတ်ပပြုြံရရန်အတ က် န  င်ငံတစ်န  င်ငံလံ ိုး 

(သ  ို့မဟ တ်) န  င်ငံတစ်န  င်ငံရှ  နယ်ဒပမအမ  ိုးစ အ ိုး 

လက်၀ယ်သ မ်ိုးပ  က် ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်ပြင်ိုးက   ထ ဒရ က်စ   

ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်ပြင်ိုးဟ  စနံှုန်ိုးသတ်မှတပ်ါသည်။ ထ  သ  ို့ 

ထ န်ိုးြ ြုပ်ရ တ င် အ ပ်ြ ြုပ်စီမံမှု အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

မ  ိုးပဖစ်သကသည့်် န  င်ငံဒတ ်၏ ၀န်ကကီိုးဌ နမ  ိုးနှင့်် 

အပြ ိုးဌ နမ  ိုးမှ       တ င့််       စမီံအ ပ်ြ ြုပ်န  င်သည်။  

 

လံ ခြံြုဒရိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးပဖစသ်ကသည့်် ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ 

၀င်မ  ိုးနှင့်် လက်နက်က  င်တပ်ဖ ွဲွဲ့မ  ိုးအ ိုး အသံ ိုးပပြု 

၍လည်ိုး ထ န်ိုးြ ြုပ်ထ ိုးန  င်သည်။ ၄င်ိုး အဖ ွဲွဲ့ 

အစည်ိုးမ  ိုးမှ  တ  ငိ်ုးပပည်နယ်န မ တ်၏ ဒနရ တ  င်ိုး 

တ င် ထ ဒရ က်စ   ထ န်ိုးြ ြုပ် ပြင်ိုး မရှ န  င်ဒသ ်လည်ိုး 

လူဦိုးဒရအမ  ိုးစ ၏ နာြံတတ်မှုက   ထ န်ိုးဒက  င်ိုး 

ဒပိုးသည့်် ပင်မအ ဏ ပ  င် အဖ ွဲွဲ့ အစည်ိုးမ  ိုးအပဖစ် 

ရှင်ိုးလင်ိုးတ က စ   တည်ရှ ရန် လ  အပ်သည်။  

တရာိုး၀င်မှု 
အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတစ်ရပ်အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး အစ  ိုးရဟ  

အသ အမှတ်ပပြု လက်ြံလ ဒစရန်အတ က် ပပည်သူမှ 

လက်ြံအသ အမှတ်ပပြုသည့််ပဖစ်စဥ်မှ တ င့််  

၄င်ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးအဒနပဖင့်် အ ဏ ရယူသည့်် တရ ိုး၀င် 

မှုက  ရရှ ရန် လ  အပ်သည်။ ၄င်ိုးပဖစ်စဥ်အ ိုး 

ေီမ  ကဒရစနီည်ိုးက  ဒရ ိုးဒက က်ပ ွဲပပြုလ ပ်ပြင်ိုးနှင့်် 

ထ  ဒရ ိုးဒက က်ပ ွဲ၏ ရလေ်မ  ိုးအ ိုး ဒလိုးစ ိုးပြင်ိုးဟ  

ဒယဘ ယ အ ိုးပဖင့်် နာိုးလည်န  င်သည်။ ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးပံ  

အဒပြြံဥပဒေ (သ  ို့မဟ တ်) န  င်ငံတက  

ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်က   ြ  ြုိုးဒဖ က်ပပီိုး တရ ိုးမေင်သည့်် 

နည်ိုးလမ်ိုးမ  ိုးပဖင့်် အ ဏ ရယူလ သည့်် အစ  ိုးရမ  ြုိုးက   

တရ ိုး၀င် အစ  ိုးရဟ  မည်သည့်် အဒပြအဒနတ င်မ    

မသတ်မှတသ်င့််ပါ။ န  င်ငံတ င်ိုးရှ  ပပည်သူလူထ အဒနပဖင့်် 

၄င်ိုးအ ဏ ရ အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးက   အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး၊ 

မပပြုပြင်ိုးသည်လည်ိုး ထ   အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး၏ တရ ိုး၀င်မှုက   

ပပသန  င်သည့်် ညွှန်ိုးက န်ိုးတစ်ြ  ပဖစ်ပါသည်။ 

၄င်ိုးအြ က်အတ ကမ်ူ အ ဏ ရ အစ  ိုးရအဖ ွဲွဲ့ 

တစ်ရပ်အဒနပဖင့်် န  င်ငံအတ င်ိုးရှ  လူအမ  ိုးသက ိုး 

ထင်ဒပေါ်ဒက  ်သက ိုး၊ လူကက ြုက်မ  ိုး ပြင်ိုး ရှ ရန် 

မလ  အပ်ပါ။ သ  ို့ဒသ ်လည်ိုး ပပည်သူလူထ အဒနပဖင့်် ၄င်ိုး 

အ ဏ ရအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမှ သတ်မှတ်ထ ိုးဒသ  ဥပဒေနှင့်် 

အမ န်ို့မ  ိုးက   ၄င်ိုးတ  ို့၏ ဒနို့စဥ်ဘ၀မ  ိုးတ င်        

ဒလိုးစ ိုးလ  က်နာပပီိုး ၄င်ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးအ ိုး အစ  ိုးရအပဖစ် 

လက်ြံ၊ အသ အမှတ်ပပြုရန် လ  အပပ်ါသည်။11 
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န  င်ငတံ ာဥပရဒမ ာိုးအာိုး ရလိုးစာိုးလ   ်နာမှု 

ရှ ပြင်ိုး  
န  င်ငံတစ်န  င်ငံအ ိုး အစ  ိုးရတရပ်အပဖစ် အသ အမှတ် 

ပပြုရန်အတ က ်  န်ိုးစစရ် တ င် ၄င်ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

အဒနပဖင့်် န  င်ငံတက  လူူ့အြ င့််အဒရိုး ဥပဒေ 

အပါအ၀င် အပြ ိုးန  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုးအ ိုး 

ဒလိုးစ ိုးလ  က်နာန  င်ရန ် စ တ် နဒရှ မှုသည်လည်ိုး 

အသ အမှတ်ပပြုမှု   င်ရ   န်ိုးစစြ် က်အတ က် 

အဒရိုးပါသည်။  န  င်ငံတစ်န  င်ငံမ ှ၄င်ိုး၏ လ တ်လပ်သည့်် 

သဒဘ  နဒပဖင့်် လ  က်နာ ရသည့်် န  င်ငံတက  

ဥပဒေမ  ိုးနှင့်် တ ၀န်၀တတရ ိုးမ  ိုးအ ိုး  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

တရပ်အဒနပဖင့်် လ  က်နာရန် စ တ် နဒမရှ ပြင်ိုး 

(သ  ို့မဟ တ်) လ  က်နာမှုမရှ ပြင်ိုးသည် ၄င်ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

အ ိုး အစ  ိုးရဟ  သတ်မှတ်ရန် ယံ သကည်ဒလ က်သည့်် 

အဒသက င်ိုးအြ က် ကင်ိုးမွဲ့်သည်ဟ     န  င်ပါသည်။ 

အပြာိုးစဥ်ိုးစာိုးြွယ်ရာမ ာိုး 
အဒရိုးတကကီိုး သတ ပပြုရန် အြ က်မှ မူ ၄င်ိုး 

စနံှုန်ိုးသတ်မှတ်ြ က်မ  ိုးသည် ၁၉၅၀မှ စတင်၍ 

သံ ိုးစ ွဲြွဲ့်သကဒသ ်လည်ိုး ၄င်ိုးစနံှုန်ိုးမ  ိုးအ ိုး ြ  င်မ စ   

တည်ဒ  က်ထ ိုးပြင်ိုး မရှ မှု၊ ညီည တ်စ   

လ  က်နာပြင်ိုးမရှ မှုနှင့်် ၄င်ိုးစံနှုန်ိုးမ  ိုး၏ အ ိုးသ ြ က် 

မ  ိုးအဒပေါ်တ င်လည်ိုး မျှတစ   ြ  န် မှုမရှ ပြင်ိုးတ  ို့ 

   သည့်် အြ က်မ  ိုးပင်ပဖစ်ပါသည်။12 ၄င်ိုးစံနှုန်ိုး 

သတ်မှတြ် က်မ  ိုးသည် ပ ဂဂလအပမင်မ  ိုးဒပေါ်တ င် 

မူတည်၍ အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုး၏ န  င်ငံဒရိုးနှင့်် 

န  င်ငံပြ ိုးဒရိုးမူေါေမ  ိုးအဒပေါ် မူတည်က  ၄င်ိုးစံနှုန်ိုး 

မ  ိုးက   သမ သမတ်က စ   အသံ ိုးမပပြုပြင်ိုးမ  ိုးလည်ိုး 

ပဖစ်ဒပေါ်န  င်ပါသည်။ အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး   င်ရ  

 ံ ိုးပဖတ်ြ က်သည် အပြ ိုးသူမ  ိုးအဒနပဖင့်် ထ  ိုးဒဖ က် 

ပမင်န  င်ပြင်ိုး    မရှ သည့််     ံ ိုးပဖတ်ြ က်    မ  ိုးပဖစ်သည်။  

ထ  ို့အပပင်  ထ  သ  ို့ ံ ိုးပဖတ်ရသည့်် ရည်ရ ယ်ြ က်မ  ိုး 

က  လည်ိုး      ေီမ  ကဒရစ ီ       စနံှုန်ိုးအရ     အဒသိုးစ တ်  

 

သကည့််ပြင်ိုးနှင့်် တ ၀န်ြံမှု   င်ရ  လ  အပ်ြ က်အရ  

အကွဲပဖတ်ြ င့််မရှ သည့််အတ က် ထ  သ  ို့  ံ ိုးပဖတ်ရသည့်် 

အဒသက င်ိုးအရင်ိုးမ  ိုးက  လည်ိုး ရှငိ်ုးပပဒလ့်မရှ သကပါ။  

ထ  ို့အပပင် န  င်ငံမ  ိုးနှင့်် ဒလ့်လ အကွဲပဖတ်သူမ  ိုးမှ 

အ ပ်ြ ြုပ်သူ   င်ရ  အပငင်ိုးပ  ိုးဖ ယ်ရ  အဒပြအဒန 

မ  ိုးနှင့်် ကကံြုဒတ ွဲ့ဒနသကရသည့်် န  င်ငံတန  င်ငံအ ိုး 

ရည်ညွှန်ိုးရ တ င် “de facto” နှင့်် “de jure”    သည့်် 

ရည်ညွှန်ိုးြ က်၂ရပ်အ ိုး အသံ ိုးပပြုသကသည်။ “De jure” 

   သည်မှ  အစ  ိုးရတစ်ရပ်အဒနပဖင့်် လက်ဒတ ွဲ့တ င် 

ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်မှုအ ဏ  မရှ ဒသ ်လည်ိုး တရ ိုး၀င် 

ပဖစ်ပပီိုး တရ ိုး၀င်မှုရရှ ထ ိုးပြင်ိုးက      လ  ပြင်ိုး 

ပဖစ်သည်။ De facto    သည်မှ  လက်ဒတ ွဲ့တ င် 

ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်မှုက   ရယူထ ိုးပပီိုး ဥပဒေအရ တရ ိုး၀င်မှု 

မရှ သည့်် အစ  ိုးရတရပ်က   ရည်ညွှန်ိုးပြင်ိုးပဖစ်ပါသည်။ De 

jure အစ  ိုးရတရပ်အဒနပဖင့်် န  င်ငံရပ်ပြ ိုးတ င် 

အပ်နှံထ ိုးဒသ  အရံဒင မ  ိုးက   ထ တ်ယူ 

သံ ိုးစ ွဲြ င့််ရှ ပြင်ိုးနှင့်် န  င်ငံဒရိုးအရ က  ယ်စ ိုးပပြုမှု 

ရရှ ပြင်ိုးစသည့်် ဥပဒေအရ တရ ိုး၀င်မှု၏ 

အသီိုးအပ င့််မ  ိုးက   ရယူြံစ ိုးန  င်ပါသည်။  သ  ို့ရ တ င် 

အပြ ိုးဒသ  အဒရိုးကကီိုးက စစမ  ိုးပဖစသ်ကသည့်် လူသ ိုး 

ြ င်ိုးစ နာဒထ က်ထ ိုးမှု   င်ရ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုး၏ 

အကူအညီမ  ိုး တ  ငိ်ုးပပည်အတ င်ိုးသ  ို့ ၀င်ဒရ က် 

န  င်ရန်အတ က်မှ မူ  de facto အစ  ိုးရ၏ အဒရိုးပါမှုအ ိုး 

ြ န်လှပ်ထ ိုး၍ မရန  င်ဒပ။  

အပြ ိုးက စစရပ်တြ မှ  သ ယ်၀  က်စ    (သ  ို့မဟ တ်) 

ပ င့််လင်ိုးစ   အသ အမှတ်ပပြုြံရသည့်် ပံ စံပဖစပ်ါသည်။ 

န  င်ငံတစ်န  င်ငံအဒနပဖင့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတြ နှင့််သ  

ဒတ ွဲ့ ံ   က် ံမှုပပြုပပီိုး အပြ ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးနှင့်် 

 က် ံမှုမ  ိုး မပပြုလ ပ်ပြင်ိုးသည် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး 

တစ်ရပ်အဒပေါ် သ ယ်၀  က် သည့််နည်ိုးပဖင့်် အသ အမှတ် 

ပပြုပြင်ိုးပဖစပ်ါသည်။ သ  ို့မဟ တ် န  င်ငံတစ်န  င်ငံ အဒနပဖင့်် 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတြ ၏         ဦိုးဒ  င်သူအ ိုး          န  င်ငံ့်     



 

SAC-M                          အစ  ိုးရတစ်ရပ်အ ိုး အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး                            11 

 

 

ဒြါငိ်ုးဒ  င် ဟ    ထ တ်ဒဖ ် ဒပပ သက ိုးပပီိုး ပ င့််လင်ိုးစ   

အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးက  လည်ိုး ပပြုလ ပ်န  င်ပါသည်။ 

သ ယ်၀  က်အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုးနှင့်် ပ င့််လင်ိုးစ   

အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး တ  ို့၏ က  ပြ ိုးြ က် အဒပေါ်တ င်  

တ က စ   သတ်မှတ် ထ ိုးသည့်် သတ်မှတ်ြ က်မ  ြုိုး 

မရှ ပါ။ သ ယ်၀  က်အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး သည်လည်ိုး 

ပ င့််လင်ိုးစ   အသ အမှတ်ပပြုပြင်ိုး နည်ိုးတူ  ပံ သဏဌ န် 

သက်ဒရ က် န  င်ဒသ ဒသက င့်် ၄င်ိုးတ  ို့မှ  တူညီ 

သည်ဟ လည်ိုး သတ်မှတ်န  င်ပါသည်။ သ  ို့ရ တ င်လည်ိုး 

န  င်ငံဒရိုးအရမူ ပ င့််လင်ိုးစ   အသ အမှတ် 

ပပြုပြင်ိုး   သည်မှ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတရပ်အ ိုး အစ  ိုးရဟ  

ရှင်ိုးလင်ိုးစ   လက်ြံ၊ အသ အမှတ်ပပြုမှုမ  ိုး 

ပါ၀င်န  င်ဒသ ဒသက င့်် ၄င်ိုးသည် သ ယ်၀  က် 

အသ အမှတ်ပပြုမှုထက် ပ  မ  သ သ သည့်် က ွဲပပ ိုးမှု 

ရှ န  င်ပါသည်။ ထ  ို့အပပင် တရ ိုးဥဒပေအရ သကည့််လျှင်မူ 

ပ င့််လင်ိုးစ   အသ အမှတ်ပပြုမှု ရရှ ပြင်ိုးသည် 

န  င်ငံတန  င်ငံ၏ အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးတြ အဒနပဖင့်် ၄င်ိုးန  င်ငံ၏ 

တရ ိုး၀င်က  ယ်စ ိုးပပြုမှုနှင့်် ပတ်သက်သည့််  က်စပ် 

ဒက င်ိုးက  ြုိုးမ  ိုးက   ရရှ ပြင်ိုးပဖစပ်ါသည်။  

၇။ မည်သည့််အြွွဲွဲ့အစည်ိုးအရနပြင့််ပမန်မာ 

န  င်ငံ၏အစ  ိုးရအရနပြင့်် သတ်မှတ်ြံရရန် 

အတွ ် ထာိုးရှ သည့်် စံနှုန်ိုးမ ာိုးနှင့််    ် 

ညီပါသနည်ိုး။  

စစ်အ ပ်စ  
၂၀၂၁ ြ နှစ ် ဒဖဒဖ ်၀ါရီလ တစ်ရက်ဒနို့၏ 

အ ဏ သ မ်ိုးမှုပဖစ်စဥ်သည် ေီမ  ကဒရစီနည်ိုးလမ်ိုးနှင့်် 

ဥပဒေအရ တရ ိုးေင်မှု  ရှုဒထ င့််မှ သံ ိုးသပ်ပါက 

ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးပံ             အဒပြြံဥပဒေက              ဒဖ ကဖ် က် 

ပြင်ိုးသ ပဖစ်သည်။ န  င်ငံဒတ ်အ ိုး အဒရိုးဒပေါ် 

အဒပြအဒနဒသကည ပြင်ိုးနှင့်် ၄င်ိုးကွဲ့်သ  ို့ ဒသကည ရသည့်် 

အဒသက င်ိုးအရင်ိုးသည်         ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးပံ         အဒပြြံ၏  

 

ဥပဒေဒဘ င်ပပင်ပမှ ပပြုလ ပ်ပြင်ိုး ပဖစ်ပါသည်။ 

စစ်အ ပ်စ မှ ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးပံ  အဒပြြံအ ိုး အဒသက င်ိုးပပ၍ 

စစ်အ ဏ သ မ်ိုးပြင်ိုးနှင့်် အစ  ိုးရနှင့်် တရ ိုးဒရိုး 

လ ပ်ငန်ိုးစဥ်မ  ိုးက   ပပန်လည်ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးရန် 

ကက ြုိုးပမ်ိုးပြင်ိုးနှင့်် န  င်ငံ့်ဒြါင်ိုးဒ  င်မ  ိုးက   ဖမ်ိုး ီိုး 

ထ န်ိုးသ မိ်ုးပြင်ိုးသည် တရ ိုးဥပဒေမွဲ့် လ ပ်ရပ်သ  

ပဖစ်သည်။ De facto နည်ိုးအရ တရ ိုး၀င်မှုက   

 န်ိုးစစရ် တ င်လည်ိုး စစအ် ပ်စ အဒနပဖင့်် န  င်ငံ့် 

နယ်န မ တ်၏ မည်သည့်် ဒနရ တ င်မှ 

ဒက င်ိုးစ  ထ န်ိုးြ ြုပ် န  င်ပြင်ိုး မရှ သည့််အပပင် န  င်ငံ၏ 

အြ က်အြ   ပမ ြုွဲ့မ  ိုးတ င်လည်ိုး သပ တ်ဒမှ က် 

 နဒပပမှုမ  ိုး  က်လက် အ ိုးဒက င်ိုးဒနပြင်ိုးနှင့်် 

အစ  ိုးရဌ န မ  ိုးမှသည် ပ ဂဂလ က လ ပ်ငန်ိုးမ  ိုးအထ  

အသကမ်ိုးမဖက် အ ဏ ဖီ န်မှု လ ပ်ရပ်မ  ိုး 

ရှ ဒန ွဲပင်ပဖစ်ပါသည်။ စစ်အ ပ်စ မှ ၄င်ိုးတ  ို့အဒနပဖင့်် 

ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်ဒရိုးအတ က် အတင်ိုးအဓမမ ကက ြုိုးပမ်ိုး 

ရ တ င် န  င်ငံတက ဥပဒေမ  ိုးက   ပပင်ိုးပပင်ိုးထန်ထန် 

ဒဖ က်ဖ က် က  ိုးလ န်သကသည့်် နည်ိုးလမ်ိုးမ  ိုး 

ပဖစ်သကသည့်် သတ်ပဖတ်ပြင်ိုး၊ ညှင်ိုးပန်ိုးနှ ပ်စကပ်ြင်ိုးနှင့်် 

တရ ိုးဥပဒေမွဲ့် ဖမ်ိုး ီိုးြ ြုပ်ဒနှာင်ပြင်ိုး စသည့်် 

နည်ိုးလမ်ိုးမ  ိုးအ ိုး အသံ ိုးပပြုပပီိုး ပပည်သူလူထ အ ိုး 

အဒသက က်တရ ိုးရ  က်သ င်ိုးဒနသည်က   ဒတ ွဲ့ရသည်။ 

၄င်ိုးလ ပ်ရပ်မ  ိုးသည် န  င်ငံတက ဥပဒေမ  ိုးအရ 

ရ ဇ၀တ်မှုဒပမ က်သည့်် ပပစ်မှုမ  ိုးပဖစ်သည်။  

ပမန်မာန  င်င ံအမ  ြုိုးသာိုးညီညွတရ်ရိုးအစ  ိုးရ 
ေီမ  ကဒရစနီည်ိုးလမ်ိုးအရနှင့်် ဥပဒေအရ တရ ိုး၀င်မှ 

ရှုဒထ င့််မှ သကည့််လျှင်မူ ပမန်မ န  င်ငံ 

အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရသည်           ပပည်ဒထ င်စ  

လွှတ်ဒတ ်အ ိုး က  ယ်စ ိုးပပြုသည့်် ဒက ်မတီ(CRPH)မှ 

ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစပ်ါသည်။ CRPH 

သည် ၂၀၂၀ ဒရ ိုးဒက က်ပ ွဲတ င် အန  င်ရရှ ြွဲ့်သည် 

ပမန်မ ပပည်သူလူထ ၏   ဒရ ိုးဒက ကြ်ံ   က  ယ်စ ိုးလှယ်  
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မ  ိုးပဖင့််    ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးဒသ     အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစပ်ပီိုး 

ဒနပပည်ဒတ ်တ င် ၄င်ိုးတ  ို့ လွှတ်ဒတ ် 

က  ယ်စ ိုးလှယ်မ  ိုးက  ယ်တ  င် လွှတ်ဒတ ်ဒြေါ်ယူရန် 

ကက ြုိုးပမ်ိုးမှုအ ိုး  စစ်အ ပ်စ ၏ စစ်သ ိုးမ  ိုးမှ 

ပ တ်ပငတ် ိုး ီိုးြွဲ့်သည်။ ထ  ို့ဒနာက်တ င်မူ 

ထ  က  ယ်စ ိုးလှယ်မ  ိုးအဒနပဖင့်် လ တ်လပ်၍ တရ ိုး 

မျှတဒသ  ဒရ ိုးဒက က်ပ ွဲတ င်  နဒမွဲ ဒပိုးြွဲ့်သကသည့်် 

လူထ ၏ စ တ်အ ိုးထက်သန်မှုက   ဒဖ ပ်ပန  င်ရန် 

ရည်သန်၍ ပမန်မ န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုး 

အစ  ိုးရအဖ ွဲွဲ့က   ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးြွဲ့်သည်။  

အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုး အစ  ိုးရအဖ ွဲွဲ့အ ိုး ဒရ ိုးဒက က်ြံ 

လွှတ်ဒတ ်အမတ်မ  ိုးနှင့်် ပမန်မ န  င်ငံ၏ က ယ်ပပန်ို့ 

ဒသ  နယ်န မ တ်အြ  ြုွဲ့အ ိုး ထ ဒရ က်စ   

ထ န်ိုးြ ြုပ်ထ ိုးန  င်သကသည့််  တ  ငိ်ုးရင်ိုးသ ိုး လက်နက် 

က  င်တပ်မ  ိုးမှ ဒထ က်ြံသည့်် တ  ငိ်ုးရင်ိုးသ ိုး 

န  င်ငံဒရိုးပါတီမ  ိုးမှ က  ယ်စ ိုးလှယ်မ  ိုးနှင့်် 

စ ဒပါင်ိုးဖ ွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးပြင်ိုးပဖစပ်ါသည်။ အြ  ြုွဲ့ဒသ  

လက်နက်က  င်တပ်ဖ ွဲွဲ့မ  ိုးအဒနပဖင့်် ၄င်ိုးတ  ို့ဒေသတ င် 

လ  အပ်သည့်် ပပည်သူူ့၀န်ဒ  င်မှုမ  ိုးဒပိုးရ တ င် de 

facto အစ  ိုးရအသ င်ပဖင့်် နှစ်ဒပါင်ိုးမ  ိုးစ   

ရပ်တည်ြွဲ့်သကပပီိုးပဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ြ နှစ် 

ဒဖဒဖ ်ေါရီလမှ စတင်၍ ၄င်ိုးတ  င်ိုးရင်ိုးသ ိုး 

လက်နက်က  င်မ  ိုး အ ပ်စ  ိုးသည့််ဒနရ မ  ိုးသည် 

၄င်ိုးတ  ို့ထံ နယ်ဒပမြ  လံှုရန် ြ င့််ဒတ င်ိုး 

လ သကသူမ  ိုးနှင့်် ဒသက က်ရ ွံဲ့မှုဒသက င့်် 

ဒသ ်လည်ိုးဒက င်ိုး၊  န်ို့က င့််ဒတ ်လှန်၍ ဒသ ် 

လည်ိုးဒက င်ိုး စစ်အ ပ်စ နှင့်် ပတ်သက် က် ံ 

လ  မှုမရှ သူမ  ိုးအ ိုး     ြ  လံှုြ င့််ဒပိုးရပြင်ိုး     အစရှ သည့်် 

လူဒထ င်ဒပါင်ိုးမ  ိုးစ  အ ိုး     ကူညီသကရသည့််အတ က် 

၄င်ိုးတ  င်ိုးရင်ိုးသ ိုးလက်နက်က  င်မ  ိုး အဒနပဖင့််လည်ိုး 

အလ န်တရ ကကီိုးမ ိုးသည့်် လ  အပ်ြ က်က   ပဖည့်် ည်ိုး 

ဒပိုးဒနသကရသည်။         ပမန်မ န  င်ငံ          အမ  ြုိုးသ ိုး  

 

ညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရ    အဒနပဖင့််လည်ိုး    ပမန်မ ပပည်သူ 

လူထ  လ  အပ်သည့်် က န်ိုးမ ဒရိုးကွဲ့်သ  ို့ဒသ  

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ  ိုး ဒပိုးန  င်ရန်အတ ကလ်ည်ိုး စနစမ်  ိုး 

ထူဒထ င်ရ တ င် ၄င်ိုးအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးနှင့်် ပူိုးဒပါင်ိုး 

ဒ  င်ရ က်လ က်ရှ ပါသည်။  

ပမန်မ န  င်ငံအမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုး အစ  ိုးရသည် 

သ လျှင် ပမနမ် ပပည်သူလူထ မှ ဒထ က်ြံထ ိုးသည့်် 

တရ ိုး၀င်အစ  ိုးရအဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစပ်ပီိုး မူေါေဒရိုးရ နှင့််  

အမ န်ို့မ  ိုးထ တ်ရန် အတ ကလ်ည်ိုး လ  အပ်သည့်် 

၀န်ကကီိုးဌ န   င်ရ  စနစမ်  ိုး တည်ရှ ပါသည်။ 

န  င်ငံနှင့််အ၀မှ်ိုး ေီမ  ကဒရစီလှုပရ်ှ ိုးမှုမ  ိုးပဖစ်ဒသ  

အသကမ်ိုးမဖက်အ ဏ ဖီ န်မှု လှုပ်ရှ ိုးမှုမ  ိုးတ င် 

ညှ န ှုင်ိုးဒ  င်ရ က်ပြင်ိုးမ  ိုး ပပြုလ ပ်ပြင်ိုး (ဒထ င်ဒပါင်ိုး 

မ  ိုးစ  ဒသ  အစ  ိုးရ၀န်ထမ်ိုးမ  ိုးသည် ပမန်မ န  င်ငံ 

အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရက   ဒထ က်ြံ၍ CDM 

တ င် ပါ၀င်ဒနသကသည်။) နှင့်် အဒထ ဒထ  

သပ တ်ဒက ်မတီမ  ိုး၊ ပပည်သူူ့က က ယ်ဒရိုး တပ်ဖ ွဲွဲ့ 

မ  ိုးစသည့်် လှုပ်ရှ ိုးမှုမ  ိုးအတ က်လည်ိုး ပမန်မ န  င်ငံ 

အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရသည် အြရ က သည့်် 

ဒနရ တ င် တည်ရှ ဒနပါသည်။  ပမန်မ န  င်ငံ 

အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရအဒနပဖင့်် နယူိုး 

ဒယ က်ပမ ြုွဲ့ရှ  ကမ္ ့်က လသမဂဂရံ ိုးမတှ င့်် အပြ ိုး 

ဒသ  န  င်ငံမ  ိုးနှင့်် န  င်ငံဒရိုး အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးနှင့်် 

 က် ံမှုမ  ိုးပပြုလ ပ်ပပီိုး န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုးက   

ဒလိုးစ ိုးလ  က်နာရန်အတ က် သံနတ ဌ န် ြ  င်ြ  င်မ မ  

ြ မှတ်လ ပဒ်  င်ဒနဒသက င်ိုးက  လည်ိုး ဒတ ွဲ့ရှ ရသည့်် 

အပပင် ၄င်ိုးတ  ို့အဒနပဖင့်် ပမန်မ န  င်ငံ၏ အဒရိုးက စစနှင့်် 

ပက်သတ်၍ န  င်ငံတက  ရ ဇ၀တ်မှုြံ ရံ ိုးမှ ြ မှတ်မည့်် 

 ံ ိုးပဖတ်ြ က်က   လက်ြံရန်အတ ကလ်ည်ိုး ဒသကည  

ြ က်ထ တပ်ပီိုး ပဖစပ်ါသည်။13  
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န ဂံ ိုးြ ြုပ ်
ပမန်မ န  င်ငံရှ  စစ်အ ပ်စ သည် ေီမ  ကဒရစနီည်ိုးလမ်ိုးအရ 

တရ ိုး၀င်မှု လံ ိုး၀မရှ ပါ။ ၄င်ိုးတ  ို့သည် 

ဒရ ိုးဒက ကြ်ံမဟ တ်ပွဲ ၄င်ိုးတ  ို့က  ယ်တ  င ် ၄င်ိုးတ  ို့အ ိုး 

ပပန်လည်ဒရ ိုးြ ယ်ထ ိုးပြင်ိုးသ ပဖစ်ပါသည်။ ၄င်ိုးစစ် 

အ ပ်စ သည် န  င်ငံတက  လူူ့အြ င့််အဒရိုးဥပဒေမ  ိုးနှင့်် 

န  င်ငတံက  ရ ဇ၀တ်မှု ဥပဒေမ  ိုးအ ိုး က လ 

ရှည်သက  ြ  ြုိုးဒဖ ကြ်ွဲ့်သကသူမ  ိုးပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မ  

န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုးအစ  ိုးရသည် ဒရ ိုးဒက က် 

ြံက  ယစ် ိုးလှယ်မ  ိုးနှင့်် ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးသည့််အတ က် 

စစ်အ ပ်စ ကွဲ့်သ  ို့ မဟ တ်ပွဲ ေီမ  ကဒရစီနည်ိုးက  

တရ ိုး၀င်မှုက   ရရှ ထ ိုးပါသည်။ ထ  ို့အပပင် ၄င်ိုးတ  ို့၏ 

အဖ ွဲွဲ့၀င်မ  ိုးအဒနပဖင့််လည်ိုး န  င်ငံတက  ဥပဒေမ  ိုးက   

ဒလိုးစ ိုးလ  က်နာရန် သံနတ ဌ န်ြ  င်မ စ  ပဖင့်် ကတ  

က၀တမ်  ိုး ပပြုထ ိုးသကပပီိုးပဖစ်ပါသည်။  

စစ်အ ပ်စ အဒနပဖင့်် ဒနပပည်ဒတ ်က  သ  ထ န်ိုးြ ြုပ် 

န  င်စ မ်ိုးရှ ပါသည်။ ပမန်မ န  င်ငံ၏ အပြ ိုးဒသ  

ပမ ြုွဲ့ကကီိုးမ  ိုးတ င် ၄င်ိုးတ  ို့၏ ပဖန်ို့က က်တည်ရှ မှု 

အ ိုးဒက င်ိုးဒသ ်ပင ိုးလည်ိုး ပပည်သူလူထ မှ 

အ ဏ ရှင်မ  ိုးအ ိုး  က်လက်ြ ြံဒနသကပြင်ိုးမ  ိုး 

ပပြုလ ပ်ဒနသကသည့််အပပင် စစ်အ ပ်စ အဒနပဖင့်် န  င်ငံ 

တ၀ှမ်ိုးလံ ိုးက   ထ န်ိုးြ ြုပ်န  င်စ မ်ိုးမရှ ပါ။  

စစ်အ ပ်စ အဒနပဖင့်် က  ဗစ်-၁၉ ကပ်ဒရ ဂါက   

ထ န်ိုးြ ြုပ်ပြင်ိုးအပါအ၀င် အပြ ိုးဒသ  အဒပြြံ 

၀န်ဒ  င်မှုမ  ိုးက  ပါ ပပည်သူလူထ အ ိုး မဒပိုးစ မ်ိုးန  င်၊ 

မဒပိုးစ မ်ိုးလ  ဒသက င်ိုး ဒတ ွဲ့ရှ ရပါသည်။ တြ  န်တည်ိုး 

မှ ပင် ပမန်မ န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုး 

အစ  ိုးရအဒနပဖင့်် ပမန်မ န  င်ငံ နယ်စပ်ဒေသမ  ိုးအ ိုး 

ထ န်ိုးြ ြုပ်ထ ိုးသည့််           တ  ငိ်ုးရင်ိုးသ ိုးလက်နက်က  င်  

 

 

တပ်ဖ ွဲွဲ့မ  ိုး၊ တ  ငိ်ုးရင်ိုးသ ိုးဒေသ အဒပြစ  က် 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ  ိုးနှင့်် ပူိုးဒပါင်ိုး၍ လ  အပ်ဒနဒသ  

၀န်ဒ  င်မှုမ  ိုးအ ိုး ပပည်သူလူထ ထံ အရှ န်အဟ န် 

ပမှင့််၍ ပဖည့်် ည်ိုးဒပိုးလ က်ရှ ပါသည်။  

အပြ ိုးန  င်ငံမ  ိုးအဒနပဖင့်် န  င်ငံဒရိုး န်ိုးစစြ် က်မ  ိုး 

ပပြုလ ပ်၍ ပမန်မ န  င်ငံရှ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုး တရပ်အ ိုး 

အစ  ိုးရတရပ်အဒနပဖင့်် အသ အမှတ်ပပြုသကရမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ သ  ို့ရ တ င် အထက်ပါ သတ်မှတ် 

ြ က်မ  ိုးက   အဒပြြံလ က် ပမန်မ န  င်ငံ   င်ရ   

အထူိုးအကကံဒပိုးဒက င်စမီှ  န်ိုးစစမ်ှုမ  ိုး ပပြုလ ပ် 

ြွဲ့်ရ တ င် ပမန်မ န  င်ငံ အမ  ြုိုးသ ိုးညီည တ်ဒရိုး 

အစ  ိုးရသည်သ  ပမန်မ န  င်ငံ၏ တရ ိုး၀င်အစ  ိုးရအပဖစ် 

အသ အမှတ်ပပြုြံရန  င်သည့်် န  င်ငတံက  သတ်မှတ် 

ြ က်မ  ိုးနှင့််  ပပည်စံ ဒသက င်ိုးတင်ပပ၍ န ဂံ ိုးြ ြုပ် 

အပ်ပါသည်။   

*** 

ပမန်မ န  င်ငံ   င်ရ  အထူိုးအကကံဒပိုးဒက င်စီသည် 

၂၀၂၁ ဒဖဒဖ ်ေါရီလတ င် စတင်ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးြွဲ့်သည့်် လ တ် 

လပ်သည့်် န  င်ငံတက  ပည ရှင်မ  ိုးနှင့်် ဖ ွဲွဲ့စည်ိုး 

ထ ိုးသည့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ိုးပဖစပ်ပီိုး ပမန်မ န  င်ငံသ ိုး မ  ိုး၏ 

လူူ့အြ င့််အဒရိုး၊ ပင မ်ိုးြ မ်ိုးဒရိုး၊ ေီမ  ကဒရစ ီ ရရှ ဒရိုး၊ 

တရ ိုးမျှတမှုရရှ ဒရိုးနှင့်် တ ၀န်ြံမှု    င်ရ  အဒရိုး 

က စစမ  ိုးနှင့်် ပက်သတ်သည့်် လှုပ်ရှ ိုးရ န်ိုးကန် 

မှုမ  ိုးတ င် ပမန်မ န  င်ငံသူ၊ န  င်ငံသ ိုးမ  ိုးက   ကူညီရန် 

ဖ ွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးပါသည်။ ပမန်မ န  င်ငံ   င်ရ  အထူိုး 

အကကံဒပိုးဒက င်စနီှင့်် လ ပ်ငန်ိုးရပ်မ  ိုးက   အဒသိုးစ တ် 

ထပ်မံသ ရှ လ  ပါက 

https://specialadvisorycouncil.org/ စ မ က်နှာတ င် 

၀င်ဒရ က်ဒလ့်လ န  င်ပါသည်။  

 

https://specialadvisorycouncil.org/
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1 SAC-M, “Myanmar’s representation in the United 
Nations,” 11 August 2021, Briefing Paper, available at: 
https://specialadvisorycouncil.org/briefings/  
2 မြနြ်ာန ိုငင်အံရ ေး အထ ေးအက ရံ ေးရ ာငစ်ြီ ှ ကြဂိုတလ် 

၁၁   ၊် ၂၀၂၁တငွ ် ထိုတရ်ေခ ဲ့ရြာ “ ိုလြြမဂတငွ ်

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ   ိုယစ်ာေးမ ြုြှု” အ ျဥေ်းချြု ်စာတြေ်းအာေး 

ဤလင်ဲ့ခတ်ငွ ် ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။် 

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/ 
3 မြနြ်ာန ိုငင်အံရ ေး အထ ေးအက ရံ ေးရ ာငစ်ြီ ှ ကြဂိုတလ် 

၁၁   ၊် ၂၀၂၁တငွ ် ထိုတရ်ေခ ဲ့ရြာ “ ိုလြြမဂတငွ ်

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ   ိုယစ်ာေးမ ြုြှု” အ ျဥေ်းချြု ်စာတြေ်းအာေး 

ဤလင်ဲ့ခတ်ငွ ် ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။် 

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/  

 
4န ိုငင်ရံတာ်၏ အက ေီးအ  ဆ ိုြညြ်ာှ (မြနြ်ာန ိုင ်

ငအံတ ွြ် ) ြြမတမဖစန် ိုငပ် ီေး၊ ြ ဥ်ေီးဆ ံ ိုင ်

ဘို ငတ်စ ်ါေးလညေ်း မဖစန် ိုင ်ါြည။် န ိုငင်တံစန် ိုငင်၏ံ 

ဖွ ွဲ့စညေ်း ံိုေးအရမခခဥံ ရေအ  (ြ ို ဲ့ြဟိုတ)် ၄ငေ်းန ိုငင်၏ံ 

အ  ေးအရမ ာငေ်း ာလြျာေးတငွ ် ယာယအီစ ိုေး အဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စညေ်း 

မခငေ်းရှ  ါ  န ိုငင်ရံတာ်၀နက် ေီးချြု ်အာေး န ိုငင်တံစန် ိုငင် ံ

အစ ိုေး ၏ ရခါငေ်းရဆာငဟ်ို ြတြ်တှန် ိုငြ်ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်တံငွြ် ၀နက် ေီးချြု ်ြရှ ခ ဲ့ြညြ်ာှနစှအ်တနင်ယ်

က ာမြင်ဲ့ရနပ ီေးမဖစြ်ည။် စစအ်ို ်စိုြ ှ ဆ လ် ် 

အ ျံြုေး၀ငြ်ညဟ်ို  ညည်ွှနေ်းြံိုေးစွ ရနြည်ဲ့ ၂၀၀၈ ခိုနစှ် 

ဖွ ွဲ့စညေ်း ံိုအရမခခဥံ ရေအ လညေ်း ၀နက် ေီးချြု ် ာထ ေးြရှ  ါ။ 

ြ ို ဲ့ ာတငွ ် ၂၀၂၁ ခိုနစှတ်ငွ ် ရ ေးဆွ ရြာ ဖယေ် ယ ်

ေြီ ို ရ စ ီ  ဋ ညာန၏် အခနေ်း ၃(ဇ) တွင ်

“ဖယေ် ယမ် ညရ်ထာငစ်ိုအာေး ၀နက် ေီးချြု ်ြ ှဥေီးရဆာငရ်ြာ 

 ါလြီနစ်နစမ်ဖင်ဲ့ အို ်ချြု ်ြည၊် ၄ငေ်းစနစြ်ည ် န ိုငင်ရံတာ် 

အစ ိုေး ၏ အက ေီးအ   ြ ို ဲ့ြဟိုတ ် မ ညရ်ထာငစ်ို 

ြြမတြည ်  ါလြီနစ်နစတ်ငွ ်  ါ၀ငရ်နြည်ဲ့ 

စနစမ်ဖစြ်ည”် ဟို  ါရှ  ါြည။် ဖယေ် ယ ် ေြီ ို ရ စီ 

 ဋ ညာဥအ်ာေး အာဏာြ ြေ်းြှုအလနွတ်ငွ ် ရ ွေးရ ာ ် 

ခ ံ ိုယစ်ာေးလယှြ်ျာေး၊ န ိုငင်ရံ ေး ါတြီျာေး၊ အက ြေ်းြဖ  ်

အာဏာဖီဆနြ်ှုတငွ ်  ါ၀ငက် ြ ြျာေး၊ အရထရွထြွ  တ ်

ရ ာ်ြတ၏ီ အဖွ ွဲ့၀ငြ်ျာေး၊အ အြျ ြုေးြြေီးနငှ်ဲ့ 

လ ငယအ်ဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေးနငှ်ဲ့ တ ိုငေ်း ငေ်းြာေးလ န်  ် ိုင ်

အဖွ ွဲ့ြျာေးြ ှ   ေးရ ါငေ်းရ ေးဆွ ထာေးမခငေ်းမဖစ ်ါြည ် ( ဋ ညာဥ ်

အခနေ်း၂အာေး ဆ လ်  ် ိုေး ာေးန ိုင ်ါြည။်) “တ ာေး၀င ်

  ိုယစ်ာေးမ ြုခငွ်ဲ့ရှ ြည်ဲ့   ိုယစ်ာေးလယှ”် ဆ ိုြညြ်ာှ 

န ိုငင်တံစန် ိုငင်၏ံ အစ ိုေး  (ြ ို ဲ့ြဟိုတ)် န ိုငင်ရံတာ် အက ေီးအ   

(ြ ို ဲ့ြဟိုတ)် န ိုငင်မံခာေးရ ေး၀နက် ေီးြ ှ န ိုငင်ရံတာ်  ိုယစ်ာေး 

ြရဘာတ ညြီှုြျာေး မ ြုလို ် န ် အာဏာ ိုန ်

လွှ အ ်ထာေးမခငေ်းခ ံြ   ို  ညည်ွှနေ်းမခငေ်းမဖစ ်ါြည။် 

၄ငေ်းအခငွ်ဲ့အာဏာအာေး ရံိုေးအဖွ ွဲ့အစညေ်းတစခ်ို (ြ ို ဲ့ြဟိုတ)် 

ြတံြနရ် ေး ာ တာ၀နရ်ှ ြ တစဥ်ေီးအာေး လွှ အ ်န ိုငမ်ခငေ်း 

ြမ ြု   ြ ဆ် ိုင ်ာ လ  ိုဂ္ ြုလတ်စဥ်ေီးဥေီး  ိုြာ 

လွှ အ ်န ိုင ်ါြည။် ၁၉၆၉ခိုနစှ ် Vienna ညလီာခ၏ံ  

ြရဘာတ ညခီျ ြ်ျာေးဆ ိုင ်ာ ဥ ရေ အ  ိုေ ် (၇) တငွ ်

 ါရှ ြည်ဲ့ “၁၊ ြရဘာတ ညခီျ  ်  ဋ ညာဥ ်ါ 

လ ိုအ ်ချ အ်  န ိုငင်ရံတာ်  ို   ိုယစ်ာေးမ ြု ာတငွ ် ထ ို 

 ဋ ညာန ်ါ အချ အ်လ ၊် စာ  ိုေတ်စခ်ို  ို 

ရြာ်လညေ်းရ ာငေ်း (ြ ို ဲ့ြဟိုတ)် ထ ို ဘရဘာတ ညခီျ အ်ာေး 

န ိုငင်ရံတာ်  ိုယစ်ာေး ြရဘာတ ညြီှုရ ေး နအ်တ ွ် ရြာ ်

လညေ်းရ ာငေ်း ၄ငေ်းန ိုငင်ရံတာ်အာေး   ိုယစ်ာေးမ ြုြည်ဲ့ြ ြည ်

ရအာ  ်ါအချ အ်လ ြ်ျာေးနငှ်ဲ့   ို ည် ီါ    ိုယစ်ာေး 

မ ြုန ိုငြ်ည်ဲ့ြ ဟို ြတြ်တှန် ိုငြ်ည။် ၄ငေ်းအချ ြ်ျာေးြာှ 

( ) လွှ အ ်မခငေ်းခထံာေး ရြာ အာဏာအာေး 

ြင်ဲ့တင်ဲ့ရလျာ  ်တစ်ာွ အြံိုေးချမခငေ်း၊ (ခ) 

အမခာေးန ိုငင်ြံျာေး၏ လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်းြျာေး စ ်လျဥေ်း၍ 

ရြာ်လညေ်းရ ာငေ်း (ြ ို ဲ့ြဟိုတ)် အရမခအရနအ  ်  ် 

ရက ာင်ဲ့ ရ ေါ်ရ ါ လ်ာရြာ အမခာေးရြာန ိုငင်ြံျာေး၏ 

 ည ွ်ယခ်ျ အ်  ၄ငေ်း   ိုယစ်ာေးမ ြုြည်ဲ့ြ အာေး န ိုငင်ရံတာ် 

၏   ိုယစ်ာေးလယှအ်မဖစန်ငှ်ဲ့ အာဏာ  ို အမ ည်ဲ့အ၀ 

အ ်နငှေ်းြည်ဲ့ အရမခအရနတ ို ဲ့ မဖစက်  ါြည။် 

၂၊လို ်ငနေ်းရဆာငတ်ာြျာေး၏ လ ိုအ ်ချ အ် နငှ်ဲ့ အာဏာ  ို 

အမ ည်ဲ့အ၀ အြံိုေးချ န ် လ ိုအ ်မခငေ်းြရှ  ါ  ရအာ  ်ါ 

 ိုဂ္ ြုလတ် ို ဲ့အာေး န ိုငင်ရံတာအ်ာေး   ိုယစ်ာေးမ ြုြည်ဲ့ြ ြျာေး 

အရနမဖငဲ့ ် ြတှယ် န ိုင ်ါြည။် ၄ငေ်း ိုဂ္ ြုလတ် ို ဲ့ြာှ ( ) 

န ိုငင်ရံတာ်၏ အက ေီးအ  ၊ အစ ိုေး ြျာေး၏ ရခါငေ်းရဆာငန်ငှဲ့ ်

                                                       

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/
https://specialadvisorycouncil.org/briefings/
https://specialadvisorycouncil.org/briefings/
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န ိုငင်မံခာေးရ ေး ၀နက် ေီးြျာေးမဖစက် ပ ီေး ၄ငေ်းတ ို ဲ့အရနမဖင်ဲ့ 

 ဋ ညာဥ ်ါ အချ အ်လ ြ်ျာေးတငွ ်ါရှ ြည်ဲ့ လို ်ငနေ်း 

တာ၀နြ်ျာေးအာေး ထြေ်းရဆာင ်ြညမ်ဖစြ်ည၊် (ခ) 

အြ အြတှမ် ြုြည်ဲ့ န ိုငင်နံငှ်ဲ့ အြ အြတှမ် ြု ခ ံြည်ဲ့ 

န ိုငင်တံ ို ဲ့က ာေး ချြု ်ဆ ိုထာေးရြာ  ဋ ညာဥတ်ငွ ်  ါရှ ြည်ဲ့ 

လို ်ငနေ်းတာ၀နြ်ျာေးအာေး အရ ာငအ်ထညရ်ဖာ် န ် 

ြတံြနရ် ေး ာအထ ေးတာ၀နထ်ြေ်းရဆာင ်ြည်ဲ့အဖွ ွဲ့ြျာေး၏ 

ရခါငေ်းရဆာငြ်ျာေး၊ (ဂ) န ိုငင်ရံတာ်အရနမဖင်ဲ့ န ိုငင်တံစ ်ာ 

အစညေ်းအရ၀ေးြျာေး၊ န ိုငင်တံစ ်ာ အဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေးတငွ ်

၄ငေ်းတ ို ဲ့  ိုယစ်ာေးမ ြု တ ရ် ာ ၍် ထ ိုအဖွ ွဲ့အစညေ်းြျာေး၊ 

အစညေ်းအရ၀ေးြျာေးတငွ ် ြရဘာတ စာချြု ် ချြု ်ဆ ို န ်

ရစလွှတခ် ံြ ြျာေး” စြညတ် ို ဲ့ မဖစက်  ါြည၊်”   

 
5 “Maduro Board of the Central Bank of Venezuela 

(Respondent/Cross-Appellant) v Guaidó Board" of the 
Central Bank of Venezuela (Appellant/Cross-

Respondent,” အာေး ဤလင်ဲ့ခ်တ်ငွ ်

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-
2020-0195.html ၀ငရ် ာ ဖ်တရ်ှုရလဲ့လာန ိုင ်ါြည ်

(ဇွနလ် ၂၃    ် ၂၀၂၁ တငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်းမဖစြ်ည)်။ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် 

ေဇီငဘ်ာလအထ  မဖစ ်ာွေးခ ဲ့ရြာ အရ ေး  စစြျာေးနငှဲ့ ်

  ြ်တ၍် ထ ်ြြံ ရှ လ ို ါ  Twenty Essex, “Supreme 

Court grants Guaidó Board permission to appeal in 

Venezuela Gold dispute,” 14 Decemယနr 2020, အာေး 

ရဖာ်မ  ါလင်ဲ့ခတ်ငွ ် ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည၊် 

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

(ဇွနလ် ၂၃    ် ၂၀၂၁ တငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်းမဖစြ်ည)်.  Marc Jones and 

Angus Berwick, "UK court recognises Guaido as 
Venezuela's president in gold dispute," 2 July 2020 

ဆ ိုြည်ဲ့ Reuters ြတငေ်းဌာနြ ှ ရဖာ်မ ခ ဲ့ြည်ဲ့ 

ရဆာငေ်း ါေးအာေး ဖတရ်ှုလ ို ါ လညေ်း ဤလင်ဲ့ခတ်ငွ ်

https://www.reuters.com/article/us-
venezuela-gold-britain-idUSKBN2431CG 

ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။် ထ ို ဲ့အမ င ် Marc Jones, "UK court 

overturns Venezuela judgement in $1 billion gold tug-of-

war," 5 October 2020, ဆ ိုြည်ဲ့  

 

တ ာေးရံိုေးဆံိုေးမဖတခ်ျ အ်ာေးလညေ်း ယခိုလင်ဲ့ခတ်ငွ ်

https://www.reuters.com/article/venezuela-
gold-boe-idUSKBN26R09H ဖတရ်ှုန ိုငပ် ီေး "London 

court hearings over Venezuela gold to resume in July, 

official says," ဆ ိုြည်ဲ့ Reuters ြတငေ်းဌာနြ ှ ဇွနလ် ၁ 

  ၊် ၂၀၂၁ တငွ ် ထိုတရ်၀ခ ဲ့ြည်ဲ့ ြတငေ်းအာေး  ရဖာ်မ  ါ 

လင်ဲ့ခတ်ငွ ် ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည ်

https://www.reuters.com/world/americas/lo
ndon-court-hearings-over-venezuela-gold-
resume-july-official-says-2021-06-01/ (၄ငေ်း 

စာရစာငြ်ျာေးအာေး ဇွနလ် ၂၃    ် ၂၀၂၁ ခိုနစှတ်ငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်း မဖစ ်ါြည။်) 

 
6 Simon Lewis နငှ်ဲ့ Humeyra Pamuk ရ ေးြာေးရြာ 

"Exclusive: U.S. blocked Myanmar junta attempt to 
empty $1 billion New York Fed account - sources,"  

အြည ်ြည်ဲ့ Reuters ြတငေ်းဌာနြ ှြတလ် ၄   ၊် ၂၀၂၁ 

တငွ ် ထိုတမ် နခ် ဲ့ြည်ဲ့ ြတငေ်းအာေး ယခိုလင်ဲ့ခတ်ငွ ်

ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။် available at: 

https://www.reuters.com/article/us-
myanmar-politics-usa-fed-exclusive-
idUSKCN2AW2MD (accessed 23 June 2021). 

“Remarks by President Biden on the Administration’s 
Response to the Coup in Burma,” The White House 

ဆ ိုြည်ဲ့ အရြ   နမ် ညရ်ထာငစ်ို အ ြမ်ဖြူရတာ်ြ ှ

ရဖရဖာ်၀ါ ီလ ၁ ၁၀   ရ်န ဲ့တငွ ် ထိုတမ် နခ် ဲ့ြည်ဲ့  

https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/speeches-
remarks/2021/02/10/remarks-by-president-
biden-on-the-administrations-response-to-
the-coup-in-burma/ ထိုတမ် နခ်ျ အ်ာေးလညေ်း 

ယခိုရဖာ်မ  ါ လင်ဲ့ခတ်ငွ ် ၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာန ိုင ်ါြည ်

(၄ငေ်း ထိုတမ် နခ်ျ အ်ာေး ဇွနလ် ၂၃    ် ၂၀၂၁ ခိုနစှတ်ငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်း မဖစ ်ါြည။်) 

 
7 David Lawder, "World Bank halts payment requests on 

Myanmar projects made after Feb 1 coup," ဆ ိုြည်ဲ့ 

ရဖရဖာ်၀ါ ီလ ၂၅   တ်ငွ ် ထိုတမ် နခ် ဲ့ြည်ဲ့ 

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2020-0195.html
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2020-0195.html
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e2f5bfb9-135f-441d-ab7f-37c61fdd9ebf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e2f5bfb9-135f-441d-ab7f-37c61fdd9ebf
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-gold-britain-idUSKBN2431CG
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-gold-britain-idUSKBN2431CG
https://www.reuters.com/article/venezuela-gold-boe-idUSKBN26R09H
https://www.reuters.com/article/venezuela-gold-boe-idUSKBN26R09H
https://www.reuters.com/world/americas/london-court-hearings-over-venezuela-gold-resume-july-official-says-2021-06-01/
https://www.reuters.com/world/americas/london-court-hearings-over-venezuela-gold-resume-july-official-says-2021-06-01/
https://www.reuters.com/world/americas/london-court-hearings-over-venezuela-gold-resume-july-official-says-2021-06-01/
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-usa-fed-exclusive-idUSKCN2AW2MD
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-usa-fed-exclusive-idUSKCN2AW2MD
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-usa-fed-exclusive-idUSKCN2AW2MD
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-on-the-administrations-response-to-the-coup-in-burma/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-on-the-administrations-response-to-the-coup-in-burma/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-on-the-administrations-response-to-the-coup-in-burma/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-on-the-administrations-response-to-the-coup-in-burma/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/10/remarks-by-president-biden-on-the-administrations-response-to-the-coup-in-burma/
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ြတငေ်းအာေးလညေ်း ဤလင်ဲ့ခတ်ငွ ် ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည၊် 

available at: 

https://www.reuters.com/article/uk-
myanmar-politics-worldbank-
idUKKBN2AP2DT ( ၄ငေ်းြတငအ်ာေး ဇ လ ိုင ် ၁၄   ် 

၂၀၂၁ ခိုနစှတ်ငွ ် ၀ငရ် ာ ဖ်တရ်ှုခ ဲ့မခငေ်းမဖစ ်ါြည။်) ADB, 

“ADB Statement on New Developments in Myanmar,” 

ဆ ိုြည်ဲ့ အာရဖံွှွဲ့ ပဖ ြုေးရ ေးဘဏြ် ှ ြတလ် ၁၀   ရ်န ဲ့တငွ ်

ထိုတမ် နြ်ည်ဲ့ ထိုတမ် နခ်ျ အ်ာေးလညေ်း   ေးတွ  ါ လင်ဲ့ခတ်ငွ ်

၀ငရ် ာ ဖ်တရ်ှုန ိုင ်ါြည၊်  

https://www.adb.org/news/adb-statement-
new-developments-myanmar (၄ငေ်း 

ထိုတမ် နခ်ျ အ်ာေး ဇွနလ် ၂၃    ် ၂၀၂၁ ခိုနစှတ်ငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်း မဖစ ်ါြည။်) 

 
8 "Myanmar Junta Faces UK Legal Action over Claims to 

Ambassadorial Home in London," ဆ ိုြည်ဲ့ ရြလ ၅   ၊် 

၂၀၂၁ ခိုနစှန်စှတ်ငွ ် ရန ဲ့တငွ ် ဧ ာ၀တ ီ ြတငေ်းဌာနြှ 

ထိုတမ် နခ် ဲ့ရြာ ြတငေ်းအာေးလညေ်း ယခို  ေးတွ  ါလင်ဲ့ခတ်ွင ်

ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည ်

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-
junta-faces-uk-legal-action-claims-ambassadorial-

home-london.html Martyn Brown ရ ေးြာေးြည်ဲ့ 

"Burmese ambassador in London in stand-off as junta 

tries to evict him after coup, ဆ ိုြည်ဲ့ Express 

ြတငေ်းဌာနြ ှ ရြလ ၁၄    ် ၂၀၂၁ ခိုနစှထ်ိုတ ်

ြတငေ်းအာေးလညေ်း  ရဖာ်မ  ါ လင်ဲ့ခတ်ငွ ်ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။် 

https://www.express.co.uk/news/uk/1436247/Burmes
e-ambassador-London-stand-off-junta-eviction-coup 

(၄ငေ်း ြတငေ်းနစှ ်ိုေအ်ာေး ဇွနလ် ၂၃    ် ၂၀၂၁ ခိုနစှ်တငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်း မဖစ ်ါြည။်). အမခာေးရြာ 

ဆ စ် ်အရက ာငေ်းအ ာြျာေးနငှဲ့ ်   ြ်တြ်ည်ဲ့ 

ြတငေ်းအချ အ်လ ြ်ျာေးအာေး အချ နန်ငှ်ဲ့ တစရ်မ ေးည ီ

ြ ရှ လ ို ါ  “Myanmar Accountability Project,” ၏ 

အငတ်ာန စ်ာြျ န်ာှမဖစရ်ြာ https://the-world-is-

watching.org/ ဆ ိုြည်ဲ့ website အာေး 

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာန ိုင ်ါြည။် 

 

 

 
9 မြနြ်ာန ိုငင်အံရ ေး အထ ေးအက ရံ ေးရ ာငစ်ြီ ှ ကြဂိုတလ် 

၁၁   ၊် ၂၀၂၁တငွ ် ထိုတရ်ေခ ဲ့ရြာ “ ိုလြြမဂတငွ ်

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ   ိုယစ်ာေးမ ြုြှု” အ ျဥေ်းချြု ်စာတြေ်းအာေး 

ဤလင်ဲ့ခတ်ငွ ် ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။် 

https://specialadvisorycouncil.org/briefings/  

 
10 ကြဂိုတလ် ၂၀၀၁ ခိုနစှတ်ငွ ်ထိုတရ်၀ခ ဲ့ြည်ဲ့ န ိုငင်တံစ ်ာ 

ဥ ရေရ ာ်ြရငှ၏် “Draft Articles on the Responsibility 

of States for Internationally Wrongful Acts,” ဆ ိုြည်ဲ့ 

ဥ ရေစာတြေ်း ါ “CHAPTER III, SERIOUS BREACHES OF 

OBLIGATIONS UNDER PEREMPTORY NORMS OF 

GENERAL INTERNATIONAL LAW ဆ ိုြည်ဲ့ အခနေ်း ါ 

အ  ိုေရ်လေးဆယအ်  (၁) န ိုငင်တံစန် ိုငင်ြံှ န ိုငင်တံစ ်ာ 

အရထရွထဥွ ရေြျာေး၏ 

အက ငေ်းြ ဲ့မ ဌာနေ်းချ ရ်အာ ြ်ရှန၍ ဥ ရေ 

ချ ြုေးရဖာ မ်ခငေ်းြျာေးရှ  ါ  န ိုငင်တံစ ်ာြ ှ အရ ေးယ  န ်

တာ၀နရ်ှ မခငေ်း (၂) န ိုငင်တံစန် ိုငင်ြံှ ၄ငေ်းတ ို ဲ့၏ 

တာ၀န၀်တတ  ာေးြျာေး  ို မဖညဲ့ဆ်ညေ်း နဆ် ိုြည်ဲ့ တာ၀နအ်ာေး 

 ျ  ် ွပ် ီေး ၄ငေ်းတာ၀နြ်ျာေးအာေး မဖည်ဲ့ဆညေ်း ာတငွ ်

လ ြဆနမ်ခငေ်းနငှ်ဲ့ စနစ ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ာ 

ချ ြု ွဲ့ယငွေ်းချ ြ်ျာေးရှ မခငေ်းစြညတ် ို ဲ့  ို ရတွွဲ့ ရှ   ါ  

၄ငေ်းမဖစ ် ်အာေး န ိုငင်တံစန် ိုငင်ြံ ှ ၄ငေ်းမဖည်ဲ့ဆညေ်း နရ်ှ ြည်ဲ့ 

တာ၀နေ်တတ  ာေး  ို က ေီးရလေးစာွ ချ ြုေးရဖာ မ်ခငေ်းဟို 

ြတြ်တှန် ိုငြ်ည။် ထ ို ဲ့အမ င ် အ  ိုေ ် ၄၁ တွင ်

“န ိုငင်တံစန် ိုငင်အံရနမဖင်ဲ့ ၄ငေ်း  ဲ့ြ ို ဲ့ မဖည်ဲ့ဆညေ်း ြည်ဲ့ 

တာ၀န၀်တတ  ာေးြျာေး  ို ချ ြုေးရဖာ  ်ါ  ရအာ  ်ါအတ ိုငေ်း 

အ ျ ြုေးဆ ြ်ျာေးရှ ြည”် ဟိုရ ေးြာေးရဖာမ် ထာေးြည။် 

၄ငေ်းအ ျ ြုေးဆ ြ်ျာေးြာှ “(၁) ဥ ရေအ  ိုေ ်၄၀တငွ ် ါရှ ြည်ဲ့ 

ချ ြုေးရဖာ ြ်ှုြျာေး  ို  ျြူေးလနွခ် ဲ့ြည်ဲ့ န ိုငင်အံာေး 

၄ငေ်း ျြုြူေးလနွြ်ှုြျာေး  ို   ်တန် ဲ့ န ် အမခာေးရြာ န ိုငင်ြံျာေးြ ှ

၀ ိုငေ်း၀နေ်းလို ်ရဆာင ်န၊် (၂) ဥ ရေ ါ အ  ိုေ ် ၄၀ ၏ 

မ ဌာနေ်းချ ြ်ျာေး  ို  ျြူေးလနွခ်ျ ြုေးရဖာ ခ် ဲ့ြည်ဲ့ န ိုငင်အံာေး 

ထ ို ျြူေးလနွြ်ှုြျာေး  ို ဆ လ်  ် အာေးရ ေးအာေးရမြ ာ  ်

မ ြု ာရ ာ ြ်ည်ဲ့  အ  အညရီ ေးမခငေ်းြျာေး၊ ရထာ  ံ်ဲ့ြှု 

ြျာေးမ ြုလို ်မခငေ်းြျာေးနငှ်ဲ့ ထ ို  ဲ့ြ ို ဲ့ ဥ ရေြ ဲ့လို ်  ်အာေး 

https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-politics-worldbank-idUKKBN2AP2DT
https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-politics-worldbank-idUKKBN2AP2DT
https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-politics-worldbank-idUKKBN2AP2DT
https://www.adb.org/news/adb-statement-new-developments-myanmar
https://www.adb.org/news/adb-statement-new-developments-myanmar
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-faces-uk-legal-action-claims-ambassadorial-home-london.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-faces-uk-legal-action-claims-ambassadorial-home-london.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-faces-uk-legal-action-claims-ambassadorial-home-london.html
https://www.express.co.uk/news/uk/1436247/Burmese-ambassador-London-stand-off-junta-eviction-coup
https://www.express.co.uk/news/uk/1436247/Burmese-ambassador-London-stand-off-junta-eviction-coup
https://the-world-is-watching.org/
https://the-world-is-watching.org/
https://specialadvisorycouncil.org/briefings/
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အမခာေးြညြ်ည်ဲ့န ိုငင် ံြ ှ အြ အြတှြ်မ ြု န၊် (၃) ယခို 

ဥ ရေမ ဌာနေ်းချ ြ်ျာေးြည ် ရ ေါ်ရ ါ လ်ာြည်ဲ့ 

အ ျ ြုေးဆ  ် ြျာေးအရ ေါ် ဘ လ် ို ြ်ှု ငေ်းစာွ ရ ေးြာေး 

မ ဌာနေ်းထာေးမခငေ်းမဖစပ် ီေး ထ ို အ ျ ြုေးဆ ြ်ျာေး  ို ချ ြုေးရဖာ ် 

 ျြူေးလနွမ်ခငေ်း   စစ  ်ြျာေးတငွလ်ညေ်း န ိုငင်တံစ ်ာ 

ဥ ရေြျာေး၏ အဆံိုေးအမဖတြ်ျာေး ါ၀ငြ်ညမ်ဖစြ်ည။်”    

 
11 H. Lauterpacht ရ ေးြာေးရြာ “Recognition in 

International Law, Cambridge University Press, 1947, 

စာအို ် ါ စာြျ န်ာှ ၈၈ တငွ ်"It is a fundamental rule of 

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."  “န ိုငင်တံစ ်ာ 

ဥ ရေြျာေးအ  လတွလ် ်ပ ီေးြေီးမခာေး  ်တညန် ိုငြ်ညဲ့ ်

န ိုငင်တံစန် ိုငင်အံရနမဖင်ဲ့ ၄ငေ်း  ိုငဆ် ိုငြ်ည်ဲ့ နယရ်မြ 

အ  ိုငေ်းအမခာေးအတငွေ်းရှ  အြျာေးစိုရြာ မ ညြ် လ ထိုြ ှ

ရထာ ခ်ပံ ီေး၊ ၄ငေ်းန ိုငင်နံယန် ြ တအ်တငွေ်း အို ်ချြု ်ြှု 

အာဏာ  ို ထ ရ ာ စ်ာွ ြ ရ် ာ န် ိုင ်ါ  

အစ ိုေး တစ ် ်ဟို ြတြ်တှခ် ံပ ီေး န ိုငင်တံစ ်ာ အ၀နေ်း 

အေ ိုငေ်းတငွ ် ၄ငေ်းန ိုငင်ရံတာ် အစ ိုေး အရနမဖင်ဲ့   ိုယစ်ာေး 

မ ြုန ိုငြ်ည”် ဟို  ါရှ  ါြည။် Lauterpacht အရနမဖင်ဲ့ 

ထ ိုအစ ိုေး ြျာေးအာေး အမခာေးရြာ န ိုငင်ြံျာေးြ ှ အြ  

အြတှမ် ြုြှု  ို ရ ေးြာေးခ ဲ့ ာတငွ ် န ိုငင်တံစ ်ာ 

ဥ ရေြျာေး  ို   ိုေး ာေးရ ေးြာေးခ ဲ့မခငေ်းမဖစပ် ီေး ထ ို ာလြ ှ

စတငခ် ဲ့ြည်ဲ့ န ိုငင်ြံျာေး၏ လို ်ထံိုေးလို ်နညေ်း ြျာေးြည ်

ယခိုအခါတငွ ် ဆ လ် အ် ျံြုေး၀င ် ြနှ ်နမ်ခငေ်းြရှ ရတာဲ့ 

ရက ာငေ်း ြတ ချ ် ြညမ်ဖစြ်ည။်   

 
12 ၁၉၅၀ အရထရွထညွလီာခ ံ ြရဘာတ ညခီျ ၏် 

အရစာ  ိုငေ်း ာလ ြ က ြေ်းြျာေးတငွလ်ညေ်း အြ အြတှ် 

မ ြုမခငေ်းဆ ိုင ်ာ   စစ  ်ြျာေးအာေး ရဆေွးရနေွးက ြည်ဲ့အခါတငွ ်

၄ငေ်းအြ အြတှမ် ြုမခငေ်းဆ ိုင ်ာ ဆံိုေးမဖတခ်ျ  ် ို ချြတှ ်န ်

ထည်ဲ့ြငွေ်းစဥေ်းစာေး ာတငွ ် ၄ငေ်းအချ ြ်ံိုေးချ ်  ို 

ထည်ဲ့ြငွေ်း စဥေ်းစာေးမခငေ်းမ ြုခ ဲ့ြညြ်ာှ ထငရ်ာှေးြည၊် 

ြ ို ဲ့ ာတငွ ် ၄ငေ်းအချ အ်လ ြ်ျာေး  ို ြရဘာတ ညခီျ  ်

အတငွေ်း ရ ေးြာေးရဖာ်မ ထာေးမခငေ်းြရှ  ါ။ Christine Chinkin 

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

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာန ိုင ်ါြည။်  

http://www.birmaniademocratica.org/GetMedia.aspx?
id=8d671814cf8c422eab6074bf46e7ab23&s=0&at=1 

(ကြဂိုတလ် ၆    ် ၂၀၂၁ တငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်းမဖစြ်ည)်. 

 
13 “National Unity Government of the Republic of the 
Union of Myanmar accepts the jurisdiction of the 

International Criminal Court,” မ ညရ်ထာငစ်ိုြြမတ 

မြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ်၏ မြနြ်ာန ိုငင် ံ အြျ ြုေးြာေးညညီွတရ် ေး 

အစ ိုေး  အရနမဖင်ဲ့ န ိုငင်တံစ ်ာ ာဇ၀တခ်ံိုရံို ေး၏ 

အဆံိုေးအမဖတအ်ာေး လ ခ်မံခငေ်း ရက ညာချ အ်ာေး 

ကြဂိုတလ် ၂၀   ၊် ၂၀၂၁တငွ ် ထိုတမ် နခ် ဲ့ြည။် 

၄ငေ်းရက ညာချ အ်ာေး ရဖာမ်  ါ လင်ဲ့ခတ်ငွ ်

ဖတရ်ှုန ိုင ်ါြည။်  

https://mobile.twitter.com/NUGMyanmar/status/1428

739347717648389  (ကြဂိုတလ် ၂၂    ် ၂၀၂၁ တငွ ်

၀ငရ် ာ ရ်လဲ့လာခ ဲ့မခငေ်းမဖစြ်ည)်။  

http://www.birmaniademocratica.org/GetMedia.aspx?id=8d671814cf8c422eab6074bf46e7ab23&s=0&at=1
http://www.birmaniademocratica.org/GetMedia.aspx?id=8d671814cf8c422eab6074bf46e7ab23&s=0&at=1
https://mobile.twitter.com/NUGMyanmar/status/1428739347717648389
https://mobile.twitter.com/NUGMyanmar/status/1428739347717648389

